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ΕΠ ΒΓΕ 
ΑΟΟΟΚΌΙΝΑ ΤῸ ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΚΙΖΕῸ ΝΕΆΘΙΟΝ (Α.}. τότ). 

ΜΊΙΤΗ ΑΝ ΕΧΡΙΑΝΑΤΟΙΝΥ ΑΝ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, 

( αππππειίατῃ 

ΑΝΌ 

Ἁ ἀϊευίθιοι οἱ {δὲ γαποίαϊον, 

ὺ ΟΠΕΚΟΥ Οἱ ὙΠΕ ἈΝΌΟΑΝ ὉΠΙΚΟΗ. 

ΑΡΟΟΚΥΡΜΠΑ͂. 

ΕὈΙΤΕῈΡ Λ 

θυ ΕΝ  ἉΆΑΕΕ Ὁ. 
ΡΚΑΕΒΕΝΌΔΕΑΥ ΟΕ 51. Ραυ 5; ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ͂, ΟΕ ΚΙΝΟ᾿Β ΟΟΙΕΘΕ, ΠΟΝΘΌΟΝ ; ΡΕΕΑΘΗΕΚ 

ΟΕ ΠΙΝΟΟΙΝ᾿Β ΙΝΝ; ἨΟΝΟΒΑΚΥῪ ΘΠΗΑΡΙΑΙΝ ΤῸ ΤΗΕ ΟΥΕΕΝ; 

ΟΗΆΑΡΙΑΙΝ ΤῸ ΤῊΕ ΔΚΟΗΒΙΘΗΟΡ ΟΕ ΟΑΝΤΕΚΒΟΚΥ. 

ΙΝ Το νου Ὁ ΜῈ5.-νοιῖ, 1. 

ΙΟΝΏΌΟΝ: 

ΤΟΗΝ ΜΌΚΚΑΥ, ΑἸΒΕΜΑΚΙΙΕ ΞΤΆΒΕΊ. 

1888. 

[4] γίρλές αγὸ γερεγοεά.) 



ΠΟΝΘΡΌΟΝ: 

ΡΕΙΝΤΕ. ΒΥ ΨΜΙΑΜ ΟΙΟΜΕΒ ΑΝῸ 50Ν5, {μὲ ΜιτΕρ, 

ΒΤΑΜΕΟΚῸ 5ΥΚΕΕΤ ΑΝῸ ΓΗΑΚΕΙΝΟ ΓΕΟϑ5. 



ΠΟ: 

ΤῊΕ 85ςορα δηά [{1Π|1{5 Οὗ {Π15 Δ! Π!]Ο τὸ {Π6 ΘΡΕΑΚΕΚ᾿ 5 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

οη ἴῃς Ηοὶν ΒΙΡ]6 γα 80 ᾿ποι]ν Ἔχρ]αιπεα τη ἴῃς (σεπεῖγαὶ [πιγοάποίοη 

Ὀγ 1)γ. ϑαίπηοη, ἴῃς  θρὶι58 Ῥγο Έβ50Γ οὐ 1)ινΊη1γ ἴπ τῃς ΤΠ ηϊνετϑιγ οἵ 

Πα ]1η, {παῖ {π||6 παρα Πεγα θῈ δ ἀ66 1Π ρΓεϑθητηρ᾽ {Π686 ἴννο νΟΪ]ΠΊ65 

τ ἘΠῸ τοαῦεῖ: “Ὑπὸ ΒοΟΙκ5 (Ά|16 ΑΙΡΟΟτΥ ρα " Τοττηδα ἀπ ἱπέερταὶ 

ραγὶ οἵ {πε Αὐτῃογιζεα Δ εγϑίοπ οὗ της ΗοΐΪν ΒΙ10]Ὲ ἴῃ 1611, ἀπά 1ἴ ννᾶ5 

τπουρς τπεγεΐίογε παῖ {ΠῸ ἀδϑιρη οἵ ἃ (ὐοπηπηθηΐαγν οα {Παΐ Ν᾽ εγϑίοῃ 

νΟα]ἃ ποῖ 6 σΟΠΊρΡΙ ἴεν σαγγιθα οἷν ἨΠΠ]655 τΠ 6886. ὈΟΟΚβ τερεϊνεά ἃ 

51Π}114Γ {Γαατιηαης νν ἢ τΠο586 νΠΙΟἢ ἀγα Γεσοσ 564 45 (ὐαποηῖοαδὶ, ὑν ἢ 116 

{ΠΕῚΓ ἸΠΠοτθης ᾿πτεγεϑὲ ἀπ Ἱπιρογίδησα γτοπήθγοα 11 ἀςβῖγαθ]Ὲ {παῖ {πε 

ΕΏΡΊΙ5ἢ τοδήεσ 5Ποι}]4 θῈ ἔιγηιθῃεα ἢ 4 πηι ἢ πλοῖα σΟΠΊρΙεϊα 

δἀπτοη 4Π6 ἐχραπαίϊοη οὔ {Πεπὶ {Παῃ ἀπΥ 6 Πα5 ΠΙΓΠοσίο ροϑϑεβ86α. 

ἼΠε ρ΄δῃ πα ρῥγῖποῖρ]ε5 οἵ ἴπῈ ΘΡΕΑΚΕΒ᾿Β ΟΟΜΜΕΝΎΑΒΥῪ Πᾶνε θεεῃ 

85 [ΔΤ ἃ5. ΡΟβ51016 δα Πεγεά το ; ἀπ4 1 15 πορεὰ τ {πεϑ86 νο]πΊε5 ψ}1}] 

ΔΠἤοτα τπς ἰαΐοϑῖ. ᾿ΠΓΟγ πη ΊΟη. ὑν πο πιοάθγη ἰθαγηϊηρ Πᾶ5 ϑΠρΡΡ 6 

οη τῆς 50]εςς οἵ τε Αροσευρμαὶ Ὀοοκβ, ἀπά ψ}}}} ἔπγπιϑῆ 84 

{Γαϑυνοσίῃν οαϊάθ τη {ΠΕῚΓ βἴπθαγ. 





ΘΘΙ ΒΝ ΞΘ ΟΥ̓ ἡ; 

ον γι οἷ δι ἢ 

ΘΕΈΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΊΟΝ. 

ΒΥ ΤΉ ἜΤ. ΕΒ. ΒΑ ΙΜΟΝ, ἈΒΟΙΘ ΡΕΟΡΕΒΒΘΟΚΒ. ΟΕ ὈΙΝΙΝΙΤῪ ΙΝ 

ΤῊΕΒ ὈΝΙΝΕΒΘΒΙΤῪ ΟΕ ὌΓΒΙΝ. 

8 1. ΟΙΑΙΜΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ 
ΟΝ ΤῊΗΕ ΑΥ̓ΤΕΝΤΙΟΝ ΟΕ (ἬἪΒΙ5- 

ΤΙΑΝ ΒΕΑΡΕΒ5. 

1: ρὲ ἱπμέογυαί δείπυεεμ Οἱ Τουἑαγηοι 
απά ἴνοαυ Τερέαρηε)ι ἐ]7716 

2 7αΐμε 9 ἐῤὲε δοοῖς εαἰϊεά “ροσγνρδα 
ας ἐῤγοαυΐπσ σὲ οα ἐραΐ 1πέογ- 
“αἱ. : ἱ : 

3 Ργευαίεριέ περίδεΐ 9. ἐῤετε δοοῖς 

8. 11. ΗΙΒΤΟΕΥῪ ΟΕ ΤῊΕ ΟΕΕΕΚ 
ΒΙΒΙΕ. 

4 ὕεαυϊε πὲ οΥ ἐδὲ Ογεεᾷ ἰαρσπαρο. 
5. γουϊάερίϊαί γϑσιΪε 47 ἐδὲ εαϊαριῖῆῖος 

97 ρὲ ὕεαυΐερ παΐϊοῦι : 
Ργεέσσμγε 97, Ηε]]6211.5771 ο71 ὕκδαίτηι. 
Τῤὲ Οτγεες Οἱά Τεσξαγηειέ 
Κεαά ὧν ῥεαέρεμ 
Τὲ τη 1171 ἐῤγοισϑ, αυδίρξ ἐδὲ 

Ορῤγϊφέαη ριγορ σεπογαϊν ἔπεαυ 
ἐῤε Οἱά Τεσίαηιορξ. 

το Πηέγεέπεες ῥείαυδεη ἐφὸ Ογέρξ απ 
εόγεαυ ΒΙδίος 

Ὁ ΟἿ ον 

8 Π|. ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ ΟΑΝΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ 
ΟΙ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

11 Λε] 10 
12 (περ ίϊομ 4 ὁ α εἰοιοά Οαποι Ἴ 

ΟΣ ΡΕΜΤΕ, ἢ - . 
132 Τρ 11: 97 ΜΖ 10 
14 «οσεῤῥις.. 
15 “Πῆεαπς οΓ ἐφρηιλέπρ, 6ῤε ἐαυεηῖν- 

ἦαυο δοοζ-ς 9 οσεῤῥως 
16 Τρε ΤΩΣ απά ἐῤὲ ῥγαείϊεε ὁ σοτε- 

ῥῥιε. 
17 ““ργεεγηεηΐ ἂς 20 Ἴδε (αποι δεξαυσει 

ἐῤῥε Οῤγίείίαης πὰ ἐῤὲ ὕδαυς ὃ, 
Ῥαϊες ϊγι6 : 

18 Ογίσὶη 97 ἐῤὲ δεῤίπαρ 

ΡΑΘΕ 

ΧΙ 
ΧΙ 

ΧΙ 
ΧΗ 

χὶν 

χΧΙν 

χὶν 

ΧΙ 
ΧΙΝ 

ΧΥ 

ΧΥ͂ 

ΧΥΪ 

ΧΥΙ 
ΧΥΪ 

19 Τρῤὲ σἰογν ἰοϊΪά ὧν ἐδ -«ο-εαἰοά 
“Ἵγ]σέοας 

20 7,α͵εγ 171, Ο ΘΉ ΤΕ) ΟἽ ἢ ἐδαὶ “ἴον. 
21 ΕἸΟΙομς ἐῤαγασίον 9 ἐῤὲ αυῤοΐε 

ὌΣΣ Ὁ 
22 ῖογε ῥγοδαδίε ἀεροτιηὲ 9 ἐδὸ ογ λοι 

97 ἐῤε δεῤέπαρίηέ 
23 Ὠγυεγοίέίες ο7 Χεαυϊτ οίηϊονι ἂς ἴο 

ἦέ γη6γὶξς 9 ἐδὲ «υογᾷ 
24. 1116 Γ65} αεΐϊυϊέν ο7, Ηε]]εγιδέϊς ὕεαυς 
25 «“Πάαϊοης γηιαάε ὧν ἐῤοῦε 1ο ἐῤὲ 

(αποπίεαί δοοῖς 

δ ΙΝ. ΑΙΕΧΑΝΡΘΕΙΑΝ ΟΑΝῸΝ ΟΕ 
ΤΗΕ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

26 Οεπεγαλν εοἰπείάοπέ «υἱὲ Ῥαϊες- 
ἐζηαη. 

27 Ρρίϊο: φγορηέηθηο σίθοη ὃν δίνῃ 10 
ἐῤε επέαίεπερ 

28 “ειογάζηρ ἐο ἐφε ογϊσίπαὶ σέο, ἐδὲ 
δευεπίν 7ηίεγῤγείεγς ἐγαπο]αίεά 
ἐῤε βεμέαΐεμεῤ ογιῖν. ν 

29 Τρε Ρεπίαίεμερ ῥγοφαδὶν σαῦηδ ἑπίο 
σγηαρφοσιθ τὲ ὀεζογε ἐρὲ οὐδε 
Οἱά Τεσέαγιοηξ δοοῖς 

390 Κερορλ οι 977 ἐδέσο οὐδεν δοοῖς Ἢ 
ῬΡριϊο : 5 

31 Ηἰς οἰδεηεο ας ἰο ἐδ Αροιγγῤῥα 

8. ΤῊΕ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ Α85 
ὍΒΕΡ ΒΥ ΤῊΕ (ἩΒΙΒΤΙΑΝ 
ΟΗΕΟΗ. 

32 ΓΝοη- Το ΘἼ ΟΠ ΟΡ ἐρε “Αροογγῥῥα 
25: ἐῤδὲ ἴνεαυ Τεσέαριεηέ 

33 Ραΐγίσεϊς τὸ 9 ἐῤὲ Οἱά ἀρεεαητοπέ. 
34 Ἴῤὲε Οῤγιοσίίαη Εαΐφεοῦς πὐόγὲ αἀε- 

ψμαϊηπίεά αὐἱὸὖό δὲ δοοῖς εαἰοά 
“ῤοεγγρῥα. 

35 “πώ 7γεφεεημεϊν ἐμεῖς ἔδει ἂς ̓ δαήρ- 
77... 

ΧΧῚΙ 

ΧΧΙΙ 
ΧΧΙΙ 

ΧΧΙΙ 

ΧΧΙΙ 



γἹ 

ξΨΙ. ΓΠΕΛΔΈΆΝΕ. ΕΑΒΤΕΕΝ ΟΡΙΝΙΟΝ 
ΘΟΟΝΟΕΕΆΝΙΝΟ ΤΠῈ ΟΙἸῸ ΤΈΞΤΑ- 

ΜΕΝῚ ΟΑΝΟΝ. 

36 Οτγισεη 
37 ““η]᾽ηῆεαηπις - 
38 Ογίσερι: γορὶν 10 Αρίκαπις.. : 
39 “1ἐῤαηπασί Ε 
40 Οἐρεν ασίογη ἀειῥογίξίες 

8 ὙΠ. ΤῊΣ ΟἿὉ ΤΈΒΤΑΜΕΝΥ ΟΑΝΟῸΝ 
ΙΝ ΤῊΗΕ ΔΝ ΈΞΤ. 

41 “σι ϊηε 
42 Κιβηπμς 
43. «γον 
44 “ιψσιμσήπες ἐχροείμίαϊίοη αυἱἐῷ σε: 

7Ο7)16 ᾿ Γ 
45 Τρε οἱοῦν οὕ ἐφ ΘΟ," 4 
4“6 Κιρηις ἀσεαϊὶς εγονῖθ 7ῸΣ γοϊεοίίτης 

ἐῤὲ ἄῤοοσγγρῥα ᾿ 
47 ΤρΡὲ αγριηιο)ές 7, Κιρπις “εγίεά 

7γο»ι Ογίφεη. : 
48 Τρὲ ῥγαρσίεθ 0 δὲ. ]ογοῦιθ ας : ἠ0 ἐδὸ 

τσ οὐ ἐῤῥὲ “ῤοοσγγῥῥα 
49 ὕ]ηηιαΐο σμσεόςς 97 υἱεγογ εὶς ἐγάπος 

Ἰαέίογ. 
5δο Τρε Μι|άάΐο κε: 
δῚ 1.6 1,)χγα. 
52 (αγεΐαγις . 
53 Τρῤὲ Οονηρί μέρη ία Ροϊγρίο!.. ᾿ 
54. Τρ Καοζογηιαξ!ο7ι ᾿ , 
55 Τρῤε παρε ἄροσγνρῥα. : 
56 Τρῤε ἐπυοργοϊά ἀϊουϊδίοη 97 ὀοοῖς ἂς " 

(ἑαποπεῖν--- τὴ 9 σεγισαίορι.. 
57 Τρε ἐῤγεεζοία ἀϊαϊ τ ῖο»--- Καηπις 
58 υἱεγονιεῖς ᾳάορίϊογ 9 ἐῤὲ ἐπ ος 

εἰϊπυ1 5101 ; 
59 ΤΡε (Ἰοιιεῖ] 97, Τγοηΐ 
όο ἤρῥαΐ «ὐυεἰσῥὲ ἰο δὲ αἰέαεῤε ἀ 10 ἐδὸ 

γε ίη 97 ἐῤὶς (ὐοιωιεῖ 
61 (ὡπίγουεγοίαί ἱμαμοοηηθη ς 10 

γεσοσ 05 ο ἐῤὲ ῤοεγγρῥα 
62 Ἴῤε αεεοῤέαγεο 9 ἐδὲ ἄῤοεγγρῥα ας 

ἡμοριγοα πϑεεσσίἑαίος α ἰοπυ ἐρθοῦν 
97 1ποριγα ον . 

715 

ΧΧΙΙ 
ΧΧΙΙ 

ΧΧΙΚ 

ΧΧΙΥ 

ΧΧΥ 

ΧΧΥ 
ΧΧΥῚ 
ΧΧΥΪ 

ΧΧΥΠ 
ΧΧΥΙ 

ΧΧΥΙ 

ΧΧΥΙῚ 

ΧΧΥΠῚ 

ΧΧΥΠῚ 
ἘΣ Σ: 

ΧΧΙΧ 
ΧΧΧ 
ΧΧΧ 
σφ: 
ΧΧΧΙ 

ΧΧΧΙ 
ΧΧΧΙ 

ΧΧΧΙΪ 
ΧΧΧΙΪ 

ΧΧΧΗΙ 

χχχὶν 

χχχὶν 

ΘΟΝΤΕΝΤΡ: 

5 ΨΠΙ. ΤῊΕ [588 ΟΕ ΤΗΕ ΑΡοσβυ- 
ῬΙΑ ΙΝ ΤῊΕ (ἬΥΒΟΗ ΟΕ Ενα- 
ΑΝ. 

Τῶόε “ροεγγῥῥα )ογηιονῖν τοϑά ἐχ- 
ἐεγιίεὶν ἦρι ῥὶς : 

“πώ τι ῥγίυαίε. 
{ρὲ 1 ΦΟΠΟΜΑΤ.. 
ὥραηρες ἱπ ἐρὲ γεῖση ., ανιθς 1. 
Τρὸ 1οης Ῥαγίϊαγιοηΐ. 

68 Τρὲ ϑαῦον (ἰοηγεγεηιεο. : 
όρ Τρ γευϊσεά 1, ἐεἤοπανν 97, 1867 
7ο Τῤὲ (ῤιιγεῤς ῥγαοσίϊοο ἂς ἐο ἔῤὲ 

}εώ]ϊε τεσσ οὐ πηϊηορίγεα ῥοοῖς 
ῥας ὁθοη αἰπυαγε ἀείογηηγιεά ὧν 
εοποϊάεγαΐϊογις ο7 ἐκ ῥεάϊεσον 

ΤΡρε Βοοῖ 97) ξεεἰεσ!ασέϊεις 
Τρὲ ἄῤοογγῥῥα ππἠβεὶν το σεραϊρ 

1 ἐς )ογηῖογ ῥέασε ἱπ ῥμό]ε γεαάϊπης 

ξΊΧ,. ΤῊΕ ΨΑΙΌΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΡΟΟΘΚΥ- 
ῬΗΑ ΕΟΒ ΡΕΙΨΑΤῈ 88. 

73. ἵὐιάμο πο ἰθοε ο7 δὲ “ῤοογγρδα 
74 Τρ Νεαυ Τερέαγηεέ αὐγ]ογς ἐχ ῥιδιξ 

αεφμαϊπέαηεε «ὐἱὲῤὲῤε ἄῤοεγγρῥα 
γ5 Τρὲ δριοέίο το ἐρε Ἠεόγετυς.. 
γ6 ὁ]. Ψαηιες : : 
7 8. είν απά δι. ὌΠΙΝ 
»8 8. ὕοῤῥῃ. ᾿ 
79 (Ἰαΐ»ις 9,77 ἐδὲ ροογγρῥα γί 

7 ῦοηι 1 ἰοπσ-τοηἐϊοαί π56 ἦι ἐδὲ 
ὥῤγῆαη ὥρμγερ 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊΗΕ ΘΎΒΕΙΑΟ ΝΕΈΒΒΙΟΝΒ ΟΕ 
ΎΠΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΡΟΟΘΒΥ- 

ῬΡΗΔ. 

ι Τρὲ ἄροοσγγῥῥα ἴπ ἐρὲ Ῥοσδ πο 
2 Τῤὲ “ροογγῥῥα ἐπι ἐδὲ δγ»γο- ἤόχα- 

2ίαν Γεγείομ.. 
3. Ρρϊγιίοα οἀὐϊέίοης οὗ ἐδὲ ϑγγίαε Αρο- 

εγγρῥα. 
4 (Νοίες οἡ ἐῤὲ “δυεγαὶ ᾿Βοοβε ἐδὸ 

“ἄροονγρῥα ἐπ ἐῤὲ δγγίας Κεγσίοης 

νος δὰ: 

ΒΥ ΤῊΒ ΒΕΥ. 7. Η. ΤΠΡΤῸΝ, ΒΟ ΜΆΘΤΕΕ ΘΕ ΘΒ... ΒΑΘ ΘΟ 

ΑΝ. ΒΚΕΟΘΕΡΤΙΟΝ. 

ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΝΊΒ 

“ἢ Πς ΤΥΎΙΕ 

ξ 11. ΕΟΕΆΜ 

ΡΑΟΘΕῈ 

1 

6 

8111. ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΑΝῸ ΈΒΙΟΝ 

δ ΙΝ. ΑΘῈ ΑΝῸ ΑΥΥΤΗΟΆΞΗΙΡ. 

ΠσΟΜΜΕΝΤΑΒῪΥ ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρρ. τό--69. 

ΡΑΟΒ 

ΧΧΧΥ 
ΧΧΧΥΪ 
ΧΧΧΥΪ 
ΧΧΧΥΪ 
ΧΧΧΥΙΙ 
ΧΧΧΥΙ͂ 
ΧΧΧΥΙΣ 

ΧΧΧΥΠῚΙ 
χχχὶχ 

χὶ 

ΧΙΠΣ 

χΧΙν 

χ]ν 

χὶν 

ΡΑΟΕ 



ΘΟΝΤΕΝΤΘ: ΥἹ 

11: ΘΤΟΤΕ ΑΘ. 

ΒΕ, Εν 7 ῊἩ. ΡΟΝ, ΘΚ ΜΑΘΈΒΕ ΟἿ 5: ΡΆ 1,5. ΘΘΟΉΘΟΙ,. 

ζ ΡΑΘΕ ΡΑΘΕ 

ἘΠῚ ΤΙΤΙΕ.. : : : π π ὃ ΤΥ ΑΝΑΤ 55 ΟΕ ΤῸΠῈ; ΘΟΝΤΕΝΊΒ. ἣξ 

8 1|. ΟΕΙΘΙΝΑΙ, ΑΝΟΌΑΘΕ ΑΝῸ ΝῪῈΚ- δ. Ν. ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΗΑΒΑΟΤΕΕ ΟΕ ΤΗΣ 
ΒΙΟΝΕ.. ᾿ : : : 72 ΔΜ ΌΟΚΚ : : : : 79 

δ ΠΙ. ΘΤΑΤΕ ΟΕ ΤῊΗΒ ΤΕΈΧΤ. : 4 ὃ ν᾽. ΑΤΕ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΒΒΗΙΡ - (80 

σΘΟΜΜΕΝΤΑΒΚῪ ΑΝῸ ΑΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρρ. 82-148. 

ΒΝ ΤΗΝ πν. 17. Μϑθ ἘΌΒΕ, ΡΕΘΕΈΕΘΘΟΝ ΟἹ Οα(ΙΈ ΘΓΑΘΤΤΘΑΙ, ἩΙΒΤΟΝΥ 

ΙΝ ΚΙΝΟΘ ΟΟΙ ΒΟ Ε, ΠΤΟΝΒΌΌΝ. 
᾽ 

ΡΑΘΕ ΡΑΟΘΕ 

1: ΟΟΝΤΕΝΊΒ. 4 : . 149 ὃ ΡΝ. ΡΙΑΟΘΕ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. - τύ 2 

ξ 1|. ΤΕΧΊΤΒ ΑΝῸ ΟΒΙΟΙΝΑΙ, [,ΑΝ- ξ. ΨΙ. ΗΙΞΤΟΕΥ : - ΤΟ 7 

ΘΕ : , Σ ΤΟΣ  ΠΠΣΟΓΗΒΙΒ 1 ΘΕΙΟΙΝΑ͂Ι ΓΑΝΟΌΛΟΕ, ΤΩ 
8 ΠΙ. ΑΤΕ ΟΕ ΟΟΜΡΟΞΒΙΤΙΟΝ. .- 155. Βχούξϑυθ!. ΑΝΘΕΠΟΙΟΘΥῪ ΑΝῸ ΠΕ- 

δ ΙΝ. ΑΙΜ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ὃ “ΤΟΣ ΜΟΝΟΙΟΟΥ.. 3 ᾿ δ ἜΡΩΣ 

(ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΛΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΘΟΑΙ, ΝΟΤῈΕΒ, ρΡρ. 184-240. 

ΒΒ ΕΠ Ἐν Ὁ. Π ΒΡΙΕ ΘΕΓΑΡΙΚΑΤΙΝ ΘΕ ΕΙΝΘΘΕΝΈἝΊΙΝΝ: 

ΡΑΘΕ ΡΑΘΕ 

8 1. ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ 8 ΡΝ. ΗΒ ὕ88 ΟΕ ῬΒεθΟΝΥΜΒ - 218 

ΒΟΟΚ ΤΟ ΑΝΟΙΕΝΥ ΗΙΒΤΟΕΥῪ 241 ΑΡΡΕΝΡΙΧΙ. ΗΈΒΗΕΥ ΒΟᾺΜΒ ΟΕ ΤῊΕ 
γὃ 11. ΡΑΤΕΙΒΤΙΟ ΤἘΒΤΙΜΟΝΙΕΒ ΑΝῸ ἨΊΒΤΟΒΥ ΟΕ ΪΌΡΙΤΗ.. : Ἵ 252 

, ὍΒΙΟΘΙΝΑΙ, ΓΑΝαῦΔΟΕ,.. . 21 ἈΑΡΡΕΝΏΙΣ ἢ: 

8 ΠΙ|. ἸΑΤΕ ΙΝΕΕΒΕΕΡ ΕΒΟΜ ἹΝΤΕΒ- 1. ΤῊΕ ΝΌΠΘΟΑΤΕ ΑΝῸ ΤῊΕ 8ῈΕ"Ρ- 
ΝΑΙ, ΕἸΝΙΘΕΝΟΕ ΑΝῸ ΤΕΑΛΠΙ- ΊΤΌΛΟΙΝΥ. : : 5. 

ΤΙΟΝ. : : : . 244 2. ΤῊΕΞ ΟἿ ΑΤῚΝ ΑΝῸ ΤΗΕ Ν.- 

8 1ΨΝ. ΑΥΤΗΟΗ 5 ΘΤΑΝΌΡΟΙΝΤ ΑΝΡ ΟΑΤΕ.. : - . 259 
ΟΒΟΕΟΤ Ἶ ᾿ : . 245 ΑἌἈΡΡΕΝΘΡΘΙΧΊΙΠ1]. ΑΥΤΗΟΕΙΤΙΕΒ.. τ 260 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΥ ΑΝῸ ΑΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρρ. 262--36ο. 



1] ΘΟΝΤΕΈΝΝΙΕΘ: 

ΤΠ ΕΕΤ᾽ ΘῈ ἜΘ ΤΕΠΕΕ. 

ΒΥ ΤῊΞ ΚΕΥ. 1. Μ. ΕΠΠῈΕΞ, ΡΕΟΡΈΒΒΘΟΚΒ. ΟΕ ἘΘΘΙ ΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΚΥ͂ 

ΙΝ ΚΙΝΟΘ αΟΙ ΕΟ ῈΔ, ΠΟΝΏΌΏΟΝ. 

ΡΑΟΘΕ 

δ Ἰ. ΟΟΝΤΕΝΊΒ.. : : : Δ 761 

8 11. ΟΚΙΟΘΙΝΑΙ, ΓΠΑΝΟΌΛΘΕ. τ 201 

ὉΠ ΒῬΒΑΤΕ - : : Ἵ . 266 

8 1ν. ΤῊΕ ΟΒΟΈΟΥ ΟΕ ΤῊΕ “ΑΡ01- 
ΤΙΟΝΒ᾽ 

δ. ΚΝ. ΓΑΝΟΝΙΟΙΤΥ. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΥ ΑΝῸ ΑΟΚΙΤΙΘΟΑΙ, ΝΟΤ ΕΘ, ΡρΡ. 370-402. 

ΨΊΙΘΘΘΥ. 

ΒΥ ΠΕ ΝΈΝ-: κ᾿. ἣν ΒΆΒΙ ΑΒΘ Ἐπ 9. 

ΑΚΟΑΗΌΒΑΘΟΝ ΟΕ ΜΕΒΘΊΥΜΙΝΘΤΕΚΒ. 

ΡΑΟΘΕ 

ξξ 1. (ΠΗΛΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ 

(Οὐδὲν. : : ο΄ Το]: 

8 1. ΑΤΗΟΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. 

θυ. : : 719 

δ ΠΙ. ΟΒΥΈΕΟΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. ((αὐᾷξ}᾽) 420 

δ. ἴὺ- 0.ΑἼῈ. (ΟΌΑΝΠΟ ὁ ἡ 

8 ΜΝ. ΗΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ 

δΎΙ ΠΕ ΠΕ Στ. 

8. ΝΠ. ΝΕΒΒΙΟΝΒ 

8 ΝΠΠ. ΟΘΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ.. 

ΠσΟΜΜΕΝΤΑΒῪΥ ΑΝῺῸ ΟΒΙΤΙΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, Ρρ. 424-534. 

ῬΆΟΘΕ 

367 

ΡΑΟΕ 

420 

422 

422 

422 

422 



. 21 

ΟΕ ΕΊΠΝ 

ΘΕ ΝΈΕΚΑΙ, ἹΝΤ ΚΟΒΘΈΚΈΤἝΙΟΝ. 

81. ΟἸΑΙΜΘ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ ΟΝ ΤῊΚ 
ΑΥ̓ΤΕΝΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΚΙΒΤΙΑΝ ΚΕΑΡΕΚΒ. 

1 774 7γίεγγναζ ὀεοίτυεεγε Οὐἰα 7 πέαγιογιέ 
για Λῆρευ 7 επέαη)ιογι  ἔζηιες. 

2 Καίμε οὐ ἐλε ὀοοῖς σαϊίρα 4120671] ,»2ἦα 
ας ἐλγοτοῖγιρ σέ ογε ἐλαέ 1γιίεγναί. 

3 γευαίζιέ γιορίρεέ οὔ ἑάερε δοοίς. 

8 11. ΗΙΒΤΟΕΑΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ΟΚΕΕΙ ΒΙΒΙ1,:. 

4 ὥετυΐϊεῖ τὲ οὐ ἐλε Ογεοῖ αγισμαρο 

ἰεαά ὧν ἀεαίλεγ. 
7116 ηιεαΐζιεγ,ι ἐλγοϊεοῖ εὐλτοῖ ἐλε Ολγί:- 

Ζΐαγι Ολπγελ φομογαϊίν ἄγιστυ ἐλ Οἰάῖ 
Ζερίαηγιε)έ 

2 εγέγιεες δοίκυσεγε ἐῴε ΟΥοοξ αν 
“εόγετυ Διός. . 5 ὃ 

5 Φγουϊαϊφγείϊα γεριέ ογ ἐλὲ καϊαρέίες 
ἐλὲ γετυΐδ γιαΐέϊογι : 

6 2 γεέσσιγο οὗ ἐολίδ)ι15),2. Ο71 πιάαϊρρι 
η 71ὲ σγεος Οἱ 7 πέαηεο)εέ ς ἕ 
ὃ 
9 

Ιο 

8 1Π|. ῬΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ ΟΑΝῸΝ ΟΕ ΤῊΒ 
ΟΙ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

11 77εΠο.. δ 
12 Οὐγισεῤίίοε Γ᾽ α  εἰρερῦ (απο: σ 

,ϑεγήῤέμγε,. Ξ . 
13 7716 εἰ ο7 Πείο,. ξ : Ἴ 
14 (οτεῤήο.. 

εανις ογ΄ ἐαἀρνιἠἠγ ἔνε: 41 ἐευο»ιέγ- ζτυῦ 
δοοζς οΥ ζοεεῤἧπτις 

7116 ἐλέογγ αγια ἐλ ἜΚ 4, ὅ- 
2λι-. : 

“Πρνγεργιογιέ ας ἔο 4ἦε Οαριονε δρίτυφοη 
ἐλε Ολγίρέϊαγις ἀγα 16 ὅζετυΣ οὐ 
Ῥαζοίζηε,. . : ᾿ 

Ογλρίγι ογ {δε δρῥέιαρί»εξ,. 
7716 οέογν ἐοία ὃν 116 ςο-εαϊίρ ΑΙγἱέρας 
“ αίον 1η12᾽)γονδ)ρε)είς ογὲ ἐλαξ σον 
Ζ]είζίϊοιες ἐλαγαςσίεγ ο7 116 τυλοΐε οἵογγ 
770γε γοδαδίε ἀεεοιεγι ογ ἐλε ογίοί)ε οὐ 

ἐλ ϑεοῤίπαρ!ιξ , 
23 “᾽σογοίέίες οὐ ζοτυῖε οῤέηίονι ας ἴο {ἦε 

7,16715 ογ΄ ἐδ τυογᾷ - 
24 Ζ1{6γαγ» αεἰζοϊέν ο77 ζοζἸογιοῖς τυ. : 
25 “1«ἀἸἤολς ηγιαας ὧν ἐλέη ο ἐδε ((αγιογε- 

Ζεαἰ ὀοοῖς. : : : 

Ἰζοῖ, ἢ: 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

22 

42οε.---- 

ΡΑΘΕ 

Χ 

ΧΙ 
ΧΙ 

ΧΙ 

ΧΙ 
ΧΙ 
ΧΠῚ 
ΧΙ 

χὶν 

ΧΙν 

χὶν 

ΧΙν 
χὶν 
ΧΥ 

ΧΥ 

ΧΥΙ 

ΧΥΪ 
χνὶ 
ΧΥΠ 
ΧΥΠ 
ΧΥῚ 

ΧΥΠΙ 

ΧΥΠΙ 
ΧΥΠῚ 

ΧΙΧ 

ΙΝ. ΑΓΙΕΧΑΝΌΚΙΑΝ ΟΑΝΟΝ ΟΕ ΤΗΕῈ 
ΟΙ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΥ. 

ΡΑΘΕ 
26 Οεογαζίν εοϊγείαογι τοὶζᾷ Ζαζορἐϊγιΐαγε ΧΙΧ 
27 Δ λῆϊο: 2γοηηίγογισο σίσεγε ὧν {γι {ο 

ἦλε Ζερίαίεμελ, : ΧΙΧ 
28 «Ακεογωϊΐγιρ' 10 ἐ.ε ογοζγαζ οἴ», 242 

«ϑοψογεέγ»} ἤγι267, “Ὥγείοῦς Ζγαηισίαίεα ἐδε 
“εγέαίέεμελ ογιῖν.. σοῖς 

29 7146 Ζεγιέαξοκεζ ᾿Ζγοδαῦῆν “(7,16 ῥηέο 
φγ7η,αροςΊ6 756 ὀεγογε {Δὲ οἶἤεγ ΟΖ 
Ζερέαγεγιί δοοῖς. Σ ΧΧ 

30 Δ εοοηηίϊογε ογ᾽ ἐδέ5ε οὐδόν δοοῖε ὃν 
Δλϊί : Σ ΧΧΙ 

31 Μῶν οσἰδογσο ας ἔο {46 4 Ι2οεγγῥῆα : χΧχὶ 

δ Ν. ΤῊΒ ΟἿ ΤΕΈΘΤΑΜΕΝΤ Α5 ὕ5Ὲ}0 
ΒΥ ΤῊΒ ΟῊΚΙΒΤΙΑΝ (ἬΚΟΗ. 

32 Διογι- γϑςος 107: ο7 ἐἦέ ΑΙ οεγγῥῆα γε 
ἐδε Λῆετυ Τυεαγιόριδ ᾿ ΧΧΙ 

33 αΐγίρέϊς τσ 6 οὐ ἦε Οἰά 7 οία»ρδρ1 5 ΧΧΙΪ 
34 71ε Οληγίρέϊαγε ᾿αΐλεγοε τυέγε αἀεχηιίαϊ,εέφα 

τυΐέζ ἐλε ὀοοῖς καἰ ΑΙ οεγνῥῆα. ΧΧΙΙ 
35 “πὰ γγεχιογέζν 9: ἡλέηε ἂϑ .5ε71- 

ἔμγε.. : ᾿ Ρ ἸΧΣΙΝ 

δ. ΨΙ. ΓΠΕΛΑΕΝΕΡ ΒΙΆΑΘΤΕΕΝ ΟΡΙΝΙΟΝ ΟΟΝ- 
ΘΟΕΕΝΙΝΕ ΤΗΕ ΟΙ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΟΑΝΟΝ. 

326 Ογίρεγι. ὃ ᾿ Ξ : ΠῚ ΧΣΙΙΣ 
Ὥ 7 ΡΣ Ἰραγ 5. Ξ ΠΝ τΥπΠὶ 
3ὃ Ογήρεγι᾽» γεῤίν ἰο Α [γίκαιαις : τὴ ΧΧΙΝ 
39 Αἰλαηπατίμς 5 . τ ἡ Χχὶν 
40 Οὐλεγ “αςρίο7721 αιρέφογτίίος ᾿ ᾿ ΧΧΥ 

8 11. ΤΗῊΗΕ ΟΙὉ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΟΑΝΟΝ 
ΙΝ ΤΗῊΗΕ ὟΈΒΤ. 

41 μοί, 3 . . - χχν 
42 Δηίγτις : ὃ - . : ΧΧνῚ 
43 “7έγοηιδ . χχνὶ 
44 ΑΙ μοιίζε ὀχῤοεέρζαξίονε τοῖίζ ΓΙ σηῖΣ χανὶϊ 
45 7χὲ οίο7γ οὔ ἐδ ροιγά. ᾿ ΧΧΥΙ 
46 Δηέγιτες ἀσοαϊ γος 707 γογοοδίρι" 

ἐλε Α2οεγγῥάα. ΧΧνΙ 
47 716 αγιριεηηείς οὗ Διρξρτις «ογίσοι 

7γονε Ογάρο . ΧΧΥΠΙ 
48 716ὲ 2γαείϊεο ο «51. φγοριὸ ας ο 2 

256 οΥ 11ε ΑΙ 2οεγγῥάα,. 5 1 ΠΤ ΧΧΥΠΙ 
ὦ 



ὙῊΠ] ΓΟΟΝΤΕΝΈΊΤΟ. 

ΠΈΠΕ 9 Τ ΘΕ ἘΞΘΤΙΕ: 

ΒΥ ΤῊΒ ΚΕΝ. 1. Μ. ΕΠ ΕΒ, ΡΕΟΕΈΒΘΟΒ ΟΕ ἘΘΘΙΜΕΒΙΑΒΘΤΊΟΑΙ, ΗἸΘΤΟΕΚΥ 

ΙΝ ΚΙΝΟΘ ΘΟ ΕΟΕ, ΠΟΝΌΏΟΝ. 

ΡΑΘΕ ῬΆΑΟΘΒ 

δ ἢ  ΟΟἸΟΝΤΕΝΥΘ. ὁ. ἔ : .τ 261 ὃν. ΤῊΒΞ ΟἸΕΟΥ ΟΕ ΤῊΝ ὁ ΔΌΙΞ 

8 11. ΟΚΙΟΙΝΑΙ, ΓΠΑΝΟΌΑΘΕ. . 261 ἜΘΟΣ : : : ᾿ 567 

ΝΗ. .ΑΤΕ. ς ᾿ .  Πηδ6δ δ΄ ν-. ΘΙΑΝΟΝΙΟΙ. ᾿ Ξ . 267 

ΠΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρρ. 370-492. 

ΛΠΘΘΟΘΙ.:. 

ΒΥ ΤΗ͂Ε ΕΝ. Ε. ἡΥ. ΡΑΒΒΑΒ, .Ὁ., Ε.Β.3, 
ΑΒΟΗΡΒΑΘΟΝ ΟΕ ὙΝΕΒΥΎΜΙΝΒΤΕΒ. 

ΡΑΘΕ 

δ 1. ΟΗΛΔΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ὃ Κ- ΘΆΤΕ. ((ΘἸΘΆΝΡΟ ἐ ̓" ῥε- 

( Θυῦν. : : . 4023. 8 ΡΨ. ΗΙΞΤΟΒΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΣ 2 
ὃ 1Π. ΑΤΗΟΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. ᾽ν] ΠῊΕ ΜΠ ΧΣ, : τον Ἅ2 

((υι5}}.. : . .- ἅἀτὸ ξ ΨΠ. ΨΕΝΒΙΌΝΕ : : : ." 422} 
ὃ ΠΙ. ΟΒΥΈΟΥΤ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. (Οὐκ) 4220 8 ΨΠΠ. ΟΘΟΜΜΕΝΥΑΒΙΕΒ.. : ῳ 422 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒῪ ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ΡΡ. 424:--.534. 



πε ἐδ Δ Μὰ 

ΘΕΝΕ ΕΑ ΤΑ ΙΝΤ ΚΘΘΟ ΘΕΤΙΘΝ: 

81. ΟἸΑΙΜΘ ΟΕ ΤῊΗΒ ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑ ΟΝ ΤῊΣ 
ΑΥΤΕΝΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΚΙΒΤΙΑΝ ΚΕΑΡΕΒΒ. 

ΡΑΘΕ 
1 7714 1γιίεγψαξς Φείτυεεγε Οἰα 7 φἐαηγε)ιέ 

αηιαῖ Λήετυ 75 ,αη1ογι  ἐζγχες. οἰ 
2 Καΐμε ὁ 116 ὁοοίς σαϊίρα Αῤορνγρῆα 

ας ἐλγοτοῖγιρ᾽ ἰσλέ ογε ἐλαέ ἐγιίεγσαί. ΧΙ 

3 Ζγεσαζιέ γιορίρεξ οΓ ἐλεδε δοοῖίς. : ΧΙ 

8 11. ΗΙΒΤΟΕΚΥ ΟΕ ΤῊΕΒ ΟΚΕΕΚ ΒΙΒΙ,. 

4 ὥξιυϊελ τιδὲ ογ 116 Ογέο αγισμαρο . ΧΙ 
5 Φγουϊαφγείϊας γέρε οὐ ἐλὲ «αἰαγεέζες οὗ 

ἐλὲ 7ετυΐελ γιαέϊο7ι : : ΧΙ 
6 2 γεέσσηγ7γε οὐ ἤο ἰογιῖ5),2 071 Πιάαϊορι : ΧΙ 
η 71εὲ Ογε Ομ 7 εεαγηο)ιέ ΧΙ 
ὃ Μεαά ὧν ἀεαΐλε7: ΧΙ 
9. 716 ηιεαζε)ε ἐζγοισἪ τυλίεῖ 1λὲ σλγίς- 

Ζίαγι Ολπγελ οπογαίίν ἄριστε ἐλε Οὐα 
Ζ δία, χὶν 

1Ιο 217 εγέγιεος δοίπυονε ἐδ Ογοοξ αγι 
“εύγετυ διὀίος. δ 5 : ΧΙν 

8 11. ῬΑΙΕΒΤΙΝΊΑΝ ΟΑΝῸΝ ΟΕ ΤῊΒ 
ΟΙ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

11 77εἴίο.. Ξ ΧΙΥ 
12 Οὐγισοῤίϊοε 97 α ᾿ εἰρεοα Οαριοτε δ 

,δεγ12έμ76.. - Ξ : χὶν 
13 7764 ζ: ο7 77ε19΄. : ΧΙΝ 
14 οτεῤάμ.. ΧΥ͂ 
15 77εαγ:5 οὗ ἐαἀδρεεἠγνένρ᾽ » μυδηέγ- ζευρ 

δοοζς οΥ ἵοεεῤἧῥπτις ᾿ Χχν 
16 716 ἐλεογγ αγιαἴ ἐλ 2γαοσίϊεο “ ὅ- 

2λις-. : Χνΐ 
17 “ργερηιογιΐ ας ἴο ἐἦε σαριονε δοίτυδον 

ἐλε Ολγιοέζαγις αγιαϊ 116 ζετυ» οἵ 
Ῥαϊοοζίγιθ. . . ὃ ΧΥῚ 

18 Ογρίγ ο7 116 σοῤῥμαρίρξ. χνὶ 
19 7716 οέογν ἑοία ὃν 146 σο-εα ρα Αγἰρέρας χνΠ 
20 Ζαΐε7 1γιῤγοσοηιοΊές ογὲ ἐλαΐ σίογν ΧΥΠ 

.21 Ζ)ο οις ἐπαγαείεγ οΥ ἐδ τυλοίς οἵονν ΧΥΪ 
22 770γ6 ῥγοδαῤί[ε ἀεοοιεγι ογ ἐλε ογίρίγ οὔ 

ἐῆε ϑεῤίπαρίγξ, ΧΥΠΙ 
23 Ζ)1υθγ511165 οΥ ζξετυῖϊεζ οῤίρεΐον; ἀν ἴο {ἦε 

»9167115. ογ δε τυογα : ΧΥΠῚ 
24 Ζ116γαγ7γ} αεἰζουϊέν ογ ζεζἼογήρζίς φοτυς.. ο΄ ΧΥΙ 
25 “«ἀἸ]ἼΖοης γιακς ὧν ἐλέη ἰο ἐδε ( αγιο7ε- 

, Ζεαἦ δοοῖς. : " 5 ᾿ χΙΧ 

42οε----- Ἰζοΐ, 1. 

δῚΝ. ΑΓἸΕΧΑΝΌΒΙΑΝ ΟΓἌΝΟΝ ΟΕ ΤΗᾺῈ 
ΟΙ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΡΑΘΕ 
26 (εγογαλίν εοϊγείαϊογεξ τυ ΖαϊεεΖίγιζα7ε ΧΙΧ 
27 λήϊο: 2γοηηίγογισο ρσέσογε ὧν 1): {ο 

ἐλε διερμέαίεμεζ . 5 ΧΙΧ 
28 ΑΙ πογαΐγιο" ἐο ἐλ ογέρήμαϊ «ον, 242 

σοσογέν 7,167, Ἄγοίογς ἐγαγισίαίεαῖ ἐἦε 
«Πεγείαίομελ ογιῖν.. ΧΧ 

29 71ὲ Ζεγιέαέεμεζ Ζγοδαδῆν καριδ ἐνερ 
σγηαροςε τέσ 6 ὠεύογε ἐΐε οἱδεγ Οἰ 
Ζείαγιογιί δοοῖ. ᾿ ΧΧ 

30 “Δ εεοσηηίϊογ ο7 ἐζέσο οὐδόν δοοξς ὃν 
Ῥλΐο - ν ΧΧΙῚ 

31 ΜΝ σέλδγισο ας ἴο Σ. Σ 7 γῤῆα Ξ χχὶ 

δ Υ. ΤῊΗΒ ΟἿ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤ Α5 ὕ5ῈΕ0ὺ 
ΒΥ ΤῊΒ (ΓΟ ἬΗΒΙΒΤΙΑΝ (ἩῦΒΟΗ. 

32 “Δογι- γεκος)ἼἼ107:. ο7 ἐἦε ΑΙ 2οεγγῥῆα ἐγ 
ἐδ Λίξιν 7οιῥαπιδριέ ἕ : ΧΧΙΪ 

33 δ αΐγίεέϊς 156 οὐ ἦε Οὐά 7: εδαηρδηδ ς ΧΧΙΪ 
34 716 Ολγιρέίαγ Ζαΐλεγς τυόγε αεφιεαϊγίοα 

τυΐίζ ἐλε ὀοοῖς σαὐίδά ΑΙ δοεγγῥῆα. ΧΧΙΙ 
35 “Ἵπά γγεχιογέζν ψιοίς ἐζεηε ας «δεγῖῤ- 

Ζμγὲ.. 5 δ : ᾿ τ ἸΧΣΠῚ 

δΝΙ. ΓΕΛΑΕΆΝΕΡ ΕΑΘΤΕΕΝ ΟΡΙΝΙΟΝ ΟΟΝ- 
ΘΕΆΝΙΝΕ ΤῊΒ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΟἌΝΟΝ, 

326 Ογίρε)ι. : : - :  ΣΥΠΙ 
Ὥ7 Αι ΕΊΣ ς Ξ 5, ΧΧΠΙ 
3ὃ Ογλρεγις γεῤέν 10 “( ἯΣ 5 ΣΧ χΙν 
29 4 ἐλανιαοίμες ᾿ : σσχῖν 
40 Οὐλεγ Πασίο771 αιέογτἠίες ὃ - ΧΧΥ 

δ ΝΠ. ΤῊΒ ΟἿ ΤΈΘΤΑΜΕΝΤ ΟΑΝΟΝ 
ΙΝ ΤῊΗΕ ὟῪΈΕΞΤ. 

41 “μοηοίϊηε ᾿ ᾿ . Ε Χχν 
42 Δ ημἶίγτις - 8 . . τ ΣΣνἹ 
43 “7εγο,η . Χχχνὶ 
44 “πριοίζηο᾽ς οαῤοείιαέίονε τοῖίζ  γορι ΧΧΥῚΪ 
45 7) » “107} ο7 ἐἦε ροιιγαί. ΧΧΥΝΙΙ 
46 ΔΜ ηιίγιτες. ἀϑραϊΐς Ἔγ ΟΦ 707 γεγεοίίηι 

4.ὲ Α2οεγγῥάα. ΧΧΥΙ 
47 71ε αγρμητε)είς οὗ διρίρεις «ἤογέψοιί 

,ρονε Ογέρο . ΧΧΥΠῚ 
48 716 2γαείϊεο ΟΥ̓ «51. Φέγονριδ ας ἴο {26 

256 ογ 11ε “2οεγγῥάα. ᾿ Σ᾿ ἼΧΧΥΠΙ 
ὦ 



τ “ΘΕΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΡΑΘΕ 

49 ζμμείνιαίε σισεεῖς ο ὥγεγονιθὶς ἐγαγιδία- Ν 
ἐΐογε. . . . “Ὁ ΧΧΡΠῚ 

50 7:ὲ “ηιἀἀ4|ὲ Αι σές. χχὶχ 

51 .2)ὲ 7γγα ς ΧΧΙΧ 

2 (αγείαπμς 6. . ΧΧΧ 

53 7}ε Οονιδίμέοιδίαν Δ ἐὐρ τες ἜΧΣ 

54. 71ὲ Δ εγογνιαίίο,ιε,.. ΧΧΧ 

δ 77: »ια»ιὲ “ῥοιγγῥάα.. ΧΧΧΙ 

56 714 Ζτυογοία αἰτλείονι οὗ δοοῖς ας ἴϑ ᾿ 
(Οαριογιΐείέν--- Ονγὶ οἡ ζεγιεραίεηε ΧΧΧῚ 

ΝΣ 72 Δλγεογοία εἰϊε ἡ τἰονε τ οι γι ᾿ ΧΧΧῚ 

58 )εγονιθς ἀαοῤίϊονι οὐ 4) ἅι ἜΤ » 
αἰοϊτίον. ΧΧΧῚΙ 

59 71ὲ Οριηιεῖ οὗ 7γονιέ Ε ΧΧΧΙΪ 

ὅο ἡ λαῤ τυεῖσλέ ἐο ὲ αἰϊαεπεα ἰσ {δε 
γί οὕ ἐλὴς (οι ιεῖδ.. ΧΧΧΙΗΪ 

61 Οονγιίγουεγείαι {γαμεογιογές ἐο 1ί5 76- 
εορΐέΐονι ο7 114 “12οεγγῥῆα ΧΧΧΙν 

62 71ὲ αεεεῤίαγιεε οΥ 116 «“δοογγῥῆα ας 
ἐρερίγεα γιδεεσοίαίες α ἴοτυ ἐλεον» οὗ . 
7μ52ίγαξο)ε Β . ΧΧΧΙΝ 

ξ ΝΠ. ΤῊΣ ὕ5Ε ΟΕ ΤῊῈ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ 
ΙΝ ΤΗΕ ΟἬΗΠΆΘΗ ΟΕ ΕΝΟΙΑΝΡΗ. 

63 71ὲ “ οεγγῥῆα γογγιεγίν τσεα ἐχίφ7:- 
εἰσεῖν ἦρι ῥεὀία,. - ΧΧΧν 

64 “1πώ γι 2γίσαίε : - ΧΧΧΥΪ 
ὅς 776 Πεοίϊογιαγν . : Χύτν 
66 Ολαγιρες 17ι ἐλ γε 1971 ο΄ νιον. “ ΧΧΧΥΙ 
67 711ὲ δον αν, παηογιὲ Ε : ἈΣΣΥΠ 
68 71ὲ σατον Ογιγεγεηιεε. ΧΧΧΥΙΪ 
69 7714 γευϊφεαά 2 εοίϊογια7» οἵ 1867 ΧΧΧΥῚΙ 

δῚ. ΟἸΑΙΜΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑ ΟΝ ΤΗῊΗΒ 
ΑΥΤΕΝΤΙῸΝ ΟΕ ΟἩΕΙΒΤΙΑΝ ἘΕΑΡΕΒΒ. 

τ. 776 ἐγίογνας ὀείτυεοη Οὐαί Ζεδέαηιογιέ 
μα Λίρτυ 7 δ αηιεγέ Ζ17)165.-- ΤῊ. ΟἼΓ]5- 
τἴαῃ το]ρίοη Πὰ5. 115 τοοῖβ 10 {πΔ]5}1 : 
115 ΒΟυ ΠΟΥ ἀπά 115 ἢιδί ῬΥΘ ΟΠ ΘΥ5. ΝΕΥΘ 
7ενν5, ὑπὸ 411] Πεϊά ἴῃ ρῥτοίου πα τανε- 
ΤΌ πος ἴῃ6 βαοτθά Ῥοοκβ οὗ [η6 76 ]5ἢ 
παϊΐοη, «πα {ταηϑηλ6α [Παΐ ΤΟνοΥΘΠ 6 
ἴο τῇς. Ομυσοῦ ψηϊο ΠΥ ἰοπηάδά, 
ΟΟΠΒΘα θην ΟΠ ΓΙ βία Πᾶνα δἰναΥ5 
ἴο]: ἃ αθορ ἱπίθγοδε ἰὼ (πΠ6 5ἰπαν οἵ 
ἴΠ656 ῬόοΟΚ5, απα οἵ ἴπ6 Ὠϊβίουυ οἵ {Π6 
7 Φν Ἰ5 ἢ ΡΘΟΡ ΘῈ ΠΟ ΤΠῸΥ οοηΐαϊη. ΜδηΥ 
ἃ ϑαπαᾶαν ὅοῃοο] ΟΠ11ἃ νου] πη 1ἴ Θαβ1 6 
ἴο 161] τὶ σθ!]γ [π6 σσοθβϑίοη οὔ ἢ Κὶηρς 
οἵ Τα τΠαη. οἵ {πΠ6 ΚΊηρ5 οἵ ΕΠρΊ]Απα. 
Βυΐ {Ποτς .15 ἃ ρυθαΐ βὰΡ ἴῃ ΡῬΡορυ]αῦ Κηον- 
Ἰφράσε οἵ Τ εν] ἰδίου. “Παΐ Κπον]εάρο 
15. ΠΟΥ “Αἰ πηοϑί Θχο] βῖν εἰν ἀθτνεα [τΟὴ 
της. σαποηΐοα] θΟΟΚ5 οἵ {πο ΟἸἹά απ Νενν 
“Γοϑίοιπθηΐβ θὰ θοῦ θθη {Π656 ΌνΟ 60]- 
Ἰδοϊίοηϑ᾽ οὗ νυ τηρ5. {ΠΟΥ 15. Δἢ Ἰπΐοτναὶ 
οἵ ἀροιΐ 400 γὙϑαῦβ σοποργηϊηρ ΠΟΙ 
τῆ 656 Δ ΠΟΥ 65. ἀγα ἁἰτηοϑί 16 5116. 
ἈΑπα γεὲ ἀυτίηρ {παᾶξ Ἰηΐογνα! ᾿πηροτίαηϊ 

ΡΑΟΒΞ 
7ο 71ε Οληγεῖὴς γαείϊεο ας ἐο ἐδε ῥεδίε 

γεααϊϊ γι Ο7 τεγεΐγι ίγεα δοοίς ἤας ὦε672 
αἰτυαγ» «Ἰε{67. γι1γι46] ὧγ εογισταογαΐο)15 
οἵ εχ )εάϊογιεν ΧΧΧΥΤΙ 

͵ι 714 δοοῖ οἵ πο, ΧΧΧΙΧ 

72 71:4 “42οἐ7. λα. τγιζεῖν ἐο γεραῖγε {δ 
7)ογηιογ ῥέαεο {γι ῥμόϊἤε γεααΐριρ' . Χ] 

ξ ΙΧ. ΤῊΕ ΨΑΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΘΒΕΥΡΗΛ 
ἘΟΚ ΡΕΙΨΑΤΕῈ ὕ8Ε. 

γ3. ζσμάμο γιερίεεί ογ ἐλ ““2οεγγῥῆα Χ] 
74 716 Διρεὺ 7Ζερίανιογιέ τυγίΐογς ἐχλ]ϑϊ 

αεφιεαϊγιέαγιεο τοΐΐλ ἐλε “4 2οεγγῥῆα.. ΧΙ 
5 716 ΞΕ ιοέί ἴο ἐλε ᾿ζεύγετυς . 3 ΧΙ 
6 5. ἘΣ, 5: 3 . . ΧΙ 
7 52. ῬΙΦ7, 7 «δέ. Ῥαωϊ. : ᾿ ΧΙ 
8, 5. ηῦοι- ΧΙ 
79. Οἰαΐηις οὔ ἐλε Α΄ 'δοεῦγ, νῆα, αγ15171᾽ σον 

7ές 1ογισ- γι ]γιτεθα 156 γε ἐδ Ολνῖο- 
ται Ολεγεῖ ΧΙ 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊΕ 5ΥΎΕΙΑΟ ΝΕΈΚΘΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΒΞ 
ΒΟΟΚ5Β ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΟΚΥΡΗΔ. 

1 71: Αοογνῥλα ἐν ἐΐε Ζεσληίο. :ν αἰπὶ 
2 716 42οογγῥλα ἦγε ἐλε ϑγγο- Πηέχαῤίαν 

ἵεγοῖογε . χ]ῖν 
3 «Ὀγίγέεα φ(Ἰ]210715 δ ἐλε ἰσγγίας 4ο- 

εγγῥάλα. χΧ]ὶν 
4 οίες ον {16 σουεγαὶ ὁοοῖς Ὁ 212 

“2οεγγῥλα {γι ἐλε δγγίας Υ27), 510715. χὶν 

ΟΠμαηραα ἴοοῖς Ρίασα ; ἃ5 ΜῈ ἀϊβοονεῦ 
ΜΠΘη γα ΘΟΙΡαΙα [Π6 5ἰαΐθ οὐ [6 ]5}} 
το] σίου. {δ 6]]ηρ ἴῃ ΟἹα “Γαβίαπηθηΐ ἀπά 
ἴῃ Ναὸν Ταεβίαμηθηΐ {ἰπ|65, [ἢ {Π6 Ἰαϊίεῦ 
ἘΠ65 γα πη πο. μα Κουὶηρ αἰζου 14ο]ὰ- 
ΕΓΥ, ΠΟ ἄδϑιγο [ῸΓ {Π6 ὑνΟυβῃ]Ρ οὗ βίδηρα 
ϑοαβ ; ΟΠ ΠΟΙ5Π) Πὰ5. ῬΘοΟμῚ8 ἴΠ6 Ῥᾶ8- 
βοπμαΐα [ΔἸ οὗ τπΠ6 ῬΡβορὶθ. ΤΠΕΙΓ πηϊ- 
γοΙβα] σοην οί ο 15, ΤΏΘΥΘ 15 οη6 (ΟοΩ͂, 
Δα {ποτ 15 ποὴ6 οἴποῦ θυ Ηθ. Αραΐῃ, 
να Ππά {παΐ αἱ [Π6 {πῆς οὗ οἱἱἵ ΤΟΥ 5 
ΔΡΡθαυΐπηρ {πὸ βίαν οἵ {π6 δῃοϊθηΐ Ρτο- 
ῬΠΘίοα] τυυτηρ5 Πα ρτοδιποθα ἃ πηϊ- 
γοιβα] θοῦ ἴῃ {πὸ αἀνοηΐ οἵ ἃ Μδββίδῃ, 
ΠΩ ἃ ΡΘΠΘΓ͵ΑΙ ρουβαδϑίοη {Πα ΗΠ5 σΟΠΊΪηΡ; 
γγὰ5 {Π6ῃ οἷοβα δ παηά, ὍΠ6 ἀοοίτπηο 
Α͵50 ποῖ οἠΪγ οἵ ἃ Γαΐατγε 116, θαΐ οὗ 1π68 
Ἐ δϑυτγθοίίοη. οἵ ἴῃς Βοάᾶν, {ποιρ α15- 
Ρυϊοα ἴὰ ἴπ6 βοποοβ, μπαά Ῥεοοπθ {ῃ6 
ἤτηη. σομν]οιοη οὗ ἴῃπ6 τηοϑὲ ΤΟ] ]ΡΊΟΙΙ5 
Ραγί οὗ 1ῃ6 παίίοῃ. [{ 15 5ΌΓΕΙΥ δὴ 1ῃ- 
[ΟΥ̓ ϑίηρ βίαν ΓῸΓ ἃ ΟΠ τ βίη ἴο ἴταο8 
τὴς. ϊβίοτιοαὶ σοηεϊηϊν οὗ Το 5} τα- 
ἸΙρίουι5 [ἈΠ ; ἀηα 1 τΠθγα 5. ἃ ρεηοᾶ οἵ 
τη. Πιδίουν νΠοἢ της Τηβριγοα ΜΟΙ ΠῚ. 
Ἰθαν 5. σου ρατα νον Οὔβοιτθ, ἢ6 οὐρὰΐϊ 
ποί ἴο αἀἰϊδάαίη ἴο ᾿παυϊγο νηδὶ ΠΙΡΉς οδῃ 



ΘΕΌΝ ΕΑ 1 ΝΕ ΘΟΘΕΤΙΘΝ: 

ΡῈ ἤτον Οὐ {πα ρευιοα ΟΠ] ΟἴΠΕΥ 
{ΓΒ ΤΟΥ 5ΟΙ͵ΓΟΕΒ. 

2. ἵαζεε ογ {Δι ὀοοῖς εαἰζοι “42οεγγῥῆα 
ας ἐλγοτουῖγιο ἤσλέ ογι ἡζαΐ 1γιέεγναῖ,---- ΤΠ Ὲ 
Ῥοοκβ ΟΝ ἴῃ τΠ6 ΑἸἰΠοΙΖεα ΜΝ  ΥΒΙΟη. 
16 ἀεϑιρηαίθα ἃ5. ““(πη6 Ῥοοῖβ οΔ]16 6 
ΑΡοοΙΥΡΠα," δηα ψν]Οἢ ἴοτση {ΠῸ6 5810- 
1εοῦ οἵ [ῃ6 ρδβδθηΐ νο]ιπγλθθ, [πο] 6 
1πΠ6 πιοϑὲ δαϊηθηΐο δ ηα πιοϑί νϑ]πα 0 ]6 
ΤΕΠΊΔΙη5 οὗ Τα 5}. Π εγαΐασα θΘ] ΟΠ ΡΊηρ᾽ ἴο 
1π6 Ρετιοα Ῥεύννθεη {πΠ6 Ῥγορῃθϑγιηρ οἵ 
Μφίδομι δηα ἰῃ6 Ῥιγίῃᾳ οἵ οὐὖὐγ 1,οτά. 
ἼΠΕεβα. ῬοΟΚβ, ἴΠθη, ργεϑθηΐ βοιτοθβ οἵ 
ΤΠ Οὐ ΔΈΟΙ. ΠΟ ον θη ]γ σαπηηοί ὈῈ 
ΠΕρ]θοίεα ὈΥ ΔΩ οὔθ ΠΟ Ἂ65:Γ65 ἴο 
βίπαν {πΠ6 βίου οἵ [ῃ6 ρῥτξραζδαίϊοῃ 
ΠΟ ἢ (ἀοά τηδάδ, [Πτουρῇ {πε τε] ρῖοι5 
{της οἵ {π6 ΤΟ 50 Ὠδίϊοη, [ῸΓ {πε 
τεοδρίιοῃ οὔ {π6 τενεϊδοη ψΏΙοῆ Η!Ι5 
ΘΟ. ὰ5 ἴο ΟΠ Παῖς ἴο {π6 μου]. 
ΤῊ τι56 οἵ [Π6. ῬΟΟΚΒ ἴτῸΠῚ {Π15 Ροϊηΐ οἵ 
ὙΙΕΥ 15 50 ΟὈνΙοιι5 {παῤ {Π6ὺ οου]ά 
ΒΟΔΙΟΕΙΥ Πᾶνα [8]]6ῃ Τηΐο 50 πη ἢ Πθρ]θοΐ 
85 ΤΠΘΥ ΠΟΥ ῬΘΠΘΙΆΙΠΥ Πᾶνα ἄ0η6 ΔΠΠΟΏΡ 
ΕἸ ΡΊ5Π-ϑρθακίηρ (τ βιδη5, 1 1 Εῖα 
ῃοΐ ῸΓ ἃ ταδοίοη ἀραϊηβδίὶ οχίγζαναρσδηΐ 
ΟἸαῖπη5. {πα παν Ῥθθὴ τηδθ [ῸΓ {Πετη. 
ΓΠῈ Οὐὐηο1} οἵ Ττεηΐ δεῖ {π6 σψΠο]Ὲ 
οΟΙ]Θοοη, ΠΠ [ῆτεθ Ἐχοθρίοη5. (ΥἹΖ. 
1Π6 ἔννο θΟΟΚ5 οἵ Ἐβαταβ δῃᾶ [ῃη6 ῬΥΆΥΟΥ 
οἵ Μδηδβ8565), οὔ ἃ ἰενεὶ οἵ σομῃηρ]εία 
ΘΟ Πγ ἢ [πΠ6 ῬοΟΚβ οἵ {πΠ6 Ηδρτεν 
ΒΙΡΙ6 δηᾶ οἵ [πε Νεὲν Τεβίδιηθηί. ὍΤῊ15 
ΑΘοΙβοη νγα5 50 ΠΟΙ δὲ γαταηοα ΜΠ 
Ἰξαγηθα ΟΡΙΏΪΟΙ 1 ἰΠ6 θα ΕΓ ΟΠ ΟΠ, 
1Π8ὲ [ῃ6 [τἌτηθῖβ οὗ πὸ ὙΠ ΙΤγ-Πη6 
ΑΥΈΟΙῈ5. μΠαα πὸ απ ΠουΠΥ ἴῃ Ρτοάποϊηρ 
{ΠῸ6 δας ποσιυ οἵ [πΠ6 πιοϑὲ Ἰεατηθα οἵ {Π6 
γγεβίεσῃ Εδίμουβ, 51. ΓΤ ἘγΟ 6, [ἢ Βαρροσί 
οἵ {ΠΕῚΓ δϑϑεσίοη {παΐ {π6 ΟΠ τΟῃ τοαάς 
[πΠπ6 Αροοῖρμαὶ ῬΟΟΚΒ [ῸΓ δχαρ]α οἵ 
1 δηα 1ηϑἰγποίοη Οὗ τηδηπηθῖβ, Ραΐ 
4065 ποῖ ΔΡΡΙΥῪ μεθ ἴο δϑίδὈ]Π15} ΔΗ 
ἀοοίΠΠ6. 

4. ἢγευσζεηξ γιεοίοεξ 97 ἐλεέσε δοοΐ.----: 
ἼΠεθε ῬοΟκ5 ψεῖα ποῖ ΟἿΪ [οσ 1ῃ6 
ΤΕΆΒΟΠ5. 58 ΤΠ ΠΟΘ τείαιηθα τη {πα 
ῬΌΡΙΙς τεδάϊηρ οἵ [πΠ6 ΒΠρΡΊ5ῃ: ΟΠυΤΟΠ, 
Ῥαΐ ψγεσε σοπηηθηθα τη [ῃς6 δας Που!Ζεά 
Θα!Ποη5 οὗ [ῃς ἩΟΪΥ ΒΙΡ]6 ἴο {Π6 ρτιναΐα 
5.ΠαΎ οὗ ΠΟΙ τη ΘΠ 6ῖ5, Βαΐ ἴῃ [Π6 ΘΑΙΠΘΓ 
Ρατί οἵ ἴπ6 ργεϑεηΐ σθηΐασυ, ΟΡ] ΟΙΟΠ5 
ΠΟ Παα Ῥθθη Πραγά οὗ Ῥείοτβ, ἀραϊηϑὲ 
[Π6 οἰτου]δίϊοη οἵ [πΠ6 ΑΡοοΙΥΡΠἃ 85 ρατί 
οἵ {πε6 βδοτεα νοϊπτηθ, ἴοοῖκ ΟΠ] 440]68 
5Π4ρ6. [1 ναβ πὑτρεα {Πδι {Π6 οἰγου] Δ ]Οη. 

ΧΙ 

οἵ τπ6 Δροούγρμα, Ῥοιμηα πρ ΜΠ τῃς 
ΘΔΠΟΠΪΟΔΙ ὈΟΟΙΚ5 1ἢ [Π6 5816 νο]ιτη6, 1 
1 14 ποῦ διποιηΐ ἴο δὴ δοκηον]βαστηθηΐ 
Οἵ [Π6 ἸΑΟΠΊ151} Ο] ΑΙ Τη5 ἴου [Π6 ΑΡοοῖγυρΠα, 
αἴ Ἰδαϑῦ ννου]Ἱᾶ ᾿ηποςα {ΠῸ 1655 Ἰθατηθα ἴοὸ 
δοσαρῦ 411] 1π6 Ῥοοκβ 580 ριββεηίεα τὸ 
[Πδτ ἃ5 Ῥοββεϑϑιηρ ΠΚὸ δας ποτιγ. Τί 15 
Ποῖ ὨΘΟΘΒΘΑΙΥ͂ ἴο ΘηΐΕΓ ΠΕΙδ τηΐο {πῸ 
ἨΙβίοτυ οἵ πΠ6 σοῃίτονευῖθυ {παΐ θηϑπθά : 
ας [πΠ6 ῥυδοίισαὶ ουζοοτϊης οὗ 1 πα5 θθθἢ 
{Πᾶς ἔΟΥ [πΠ6 συξαίεσ ρατΐ οἵ {πΠῸ6ὶ ργββεηΐ 
σΘηΐασΥ {Π6 ΒΙΠ]65. 10 ΘΟΠΙΠΊΟΙ ἴ1586. ΠΟ 
ἸΟΏΡΘΙ σοπίαϊη {πὸ ΑΡοοΙΥΡΠα ; δηά 50 
1Π65886 Ῥοοκβ πᾶνε οοπθ ἴο ὈῈ ΤΘΔΠΥ 
“ ΠΙΔ]ἄδῃ ἀυναν," Δη ἃ΄α ῬΥΘΟ ΘΔ ΠΥ τιη- 
Κηονῃ ἴο {Π6 ῬῈΙΚ οἵἉ οἵ ΡξΟρΙΘο. 

Τὴ ογάευ ἴο πᾶσα 5 ραβϑιομδίο!υ τ παῖ 
1Π6 οΪα!πη5. οἵ {π6586 ῬΟΟΪκ5 τ Ά]ΠΠ}ν ἅ16, γγ6 
τητιϑῦ βίπαυ {Π6 ΠΙβίουυ οἵ {ΠΕῚΓ ΤΕσἘρΡΈΟΙ 
1η {πῸ6 ΟΠ τβέαη ΟΠΌτΟῃ ; ΠΟΥ οδῃ {παΐ 
Βιβίοτυ ΡῈ ππάεογϑίοοα ψιποιυξ σοϊηρ ἔπτ- 
{ΠΕῈῚ Ῥαςοκ, δηα βἰπάγιηρ [Π6 ΠΙβίουυ οἵ 
τπΠ6 ατεακ ΒΙ10]6. 

δ΄]. ΗΊΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΒ ΟΕΕΕΚ ΒΙΒΠΕ. 

4. 7ετυϊελ τ56 οΥ 116 γε ἠαηρπαρε.--- 
1 τ ψεῖα ΡῬΙΌρΡοβαα ἴο σοϊῆραῖα ἰῃ6 
ῬοοΚκβ οἵ [Π6 ΟἹα δηά οἵ πε Νεν αβία- 
τηθηΐ ΜΠ {ΠῸ νῖενν οὗ βου ηηρ Πηδΐ 
Οἤδηρο5 Πδα ραβ564 οἡ {6 πδίϊοη, ἀστὴρ 
της ἰηΐεγναὶ Ὀεύννεθῃ {πῸὸ ὑνο αἸβρεηβα- 
ΤΟΏ5, {π6 ἢτο {Π1ηρ [Παΐ ῥὈγαϑεηΐβ 156] 
αὖ τς ουΐβεϊ οἵ {Π6 ᾿ΠΠ]ΌΠΤΥ 15 {πΠῸ αἸ- 
ἔεγβηςε οὗ {π6 ἰδηρτιιαρα ἴῃ ΠΙΟΠ {ΠῸ 
ἴνο οο]]θοίοη5. οἵ ὈῬΟΟΚΒ δῖα νυίεη. 
ΓΠΙ5. αἸἤεγεπος σοΥΓ ΘρΟ 5. ἴο ἃ Πιηήα- 
τηθηΐα] αἸἤεσεηοα θεΐνγεαη ἴπῈ ὕο α15- 
ῬΘηβδίοηθ. Α5 Ιοῃρ' ἃ5 [π|ί815Π} νγὰβ θπΐ 
[ῃς τα] ΡΊΟη οὗ ἃ 51ηρ16 Ὡδίϊοη, ψΠΊΟΉ, 
σοηΐεης ΜΠ δΔαμΓἸΠρ ΘΟΠ]6 Οδ5118] 
ῬΓοβεϊγίεβ, τηδθ ὯῸ βυϑίθιηδίς εἤοσί δἱ 
αχίθηιηρ 1561 ΡῬεγοημα [ηΠ6 Ῥοτάδιβ οἵ 
115 Οὐ ἰδη4, 50 Ἰοὴρ ἴΠ6 Ἡδρτον Ἰδη- 
βσαάᾶρα σου] ννῈ 11] δυῆπος [ῸΥ 115 πεθάβ. 
Βαΐ οὐ οἵ Ππ|άδ]δτη νγὰ8 ἀδνε]ορεά ἃ το- 
ΠΡΊΟΩ ΏΙΟΠ δἰπηθα δὲ ποι ῃ]ηρ 1655 (Πδἢ 
τηδΚιηρ ἃ σοησπαβί οἵ [Π6 ΠΟ] ψου]ά, 
ΤΠ ψου]Ἱα πᾶνε ὈΘθη, ΠυΠΊΔΏΪΥ 5ρθδκιηρ, 
ἸΠΊΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο βίη {Π15 νἹοΐουυ [ἤτοι Ρ 
τῃ6 ᾿ηϑίγατηθηΐαΠγ οὗ Ηδρτγανν, ψΈΠΟΙ 
γγα5. ΔΓΕ ΚΗΘ ὈΥ̓͂ ὨΔΠ16 ἴο {Π6 τηοϑβί 
οὐ] τατε αὶ ρεορ αθβ οἵ {π6 {ΠΠ|6, 85 ὁπ οἵ 
1Π6 Ἰδηρτιαραθ Θρόκβὴ ὈΥ ἴποβα ΠΟΙ 
ΤΠεΥ ο41]164 Ῥαγθαταη5. Οτθακ, οἡ {ΠῈ 
οἶμαι Βδηα, νγὰ8. ὉὈΠΊνΕΒΑΠΥ 5ργθαα ονοῦ 
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[ῃ6 εαβίθση ρατί οὔ ἴῃς Ἐομηαη ψου], 
ὙΠΟΓΘ 1 αἤοτάθα [ἢ τηθαῃ5 οἵ οοηι- 
πλιηϊσαῖίοη. Ὀδύννεεη ἴῃ6 τα]τηρ Παίοῃ 
Δα τἴς ϑυθ]θοῖθβ. [Ι΄ τῃ6 'ῆεδὶ αἷβδο 
Οτδοίδη ἰταάθις Παα Θϑία Ὁ Π5Π6 4 56ι{16- 
πιθηΐβ, Οτδαὶς οἷα. παά θθεη ουπηαθά 
ἴῃ {π6 ϑουίῃ οἵ Τία]ν ; δηά οπο οἵ [πε 
πηοϑβί ᾿πθυθϑίηρ ΟΠ δια ΤΟ Πα] η5 οὗ {ΠῸ6 
ΘΘΟΟΠΩ οοπίμγ ἢ ἀῇοτας. ονιάθπος {παῖ 
τε ρεακίηρ βϑίι ες Πα τηδάβ {πε }γ 
ὙΑΥ σΡ ἴπῸ ἈΠοης ἤτοι ΜδΥβ6 1165 ἴὸ 
Πγοη8. Βεβίάθβ 1ῃ6 86 οἵ {πὸ ἰδῃ- 
σααρα [ῸΓ {πΠ6 ῬΡαγροβαβ οἵ Ῥαβίηθ55, 115 
ΠΟΌΙ6 ἸΙτογαΐατα τηαα δοαααϊηΐαηος Μ1Π 
ἴξ ἃ πο ϑϑιΥ ἴο Ἔν τυ τηδῃ οὗ σα]τατα ἀηπ 
οαὐποαίίοη. ὑΥΠεθη {πῸ6 Τενγ5 ἸοοΚαα ου- 
5146 ἐπ6 θοιπάᾶατθ5 οὗ {Π6ΘῚΓ οὐ ΠΔΊΙΟΏ, 1ᾧ 
566 ΠΊ6 6 ἴο {Π6Π| ἃ 5 1{ 41} 6156 ὑγεσε ασξαῖϑ. 
[π΄ τῆς Νεὲν Ταβίαπηθης [Π6 ΔηἘ 6515 
“τς Τεν δηα {πῸ τοὶ "ἢ 15 οἵ εααθηΐ 
Οσσυστθησθ, ἜχΒιθιΠΠηρ {Π6 ἔβα] ηρ {Παΐ 
411 πο νεῦα ποῖ [δνν5 π]ρς θ6 ΤΟΌΡὮΪΥ 
ἀεβϑορθεα ἃ5 ατθοκβ. 1. τμθη, 75} 
ΠῚ 55 ΟΠΑΤΙΘ5. ὑγΕΤῈ ἴο 5Ὸ [ὈτΠ, ΘΟ ν τ ηρ᾽ 
[πΠ6 ΟἴΠΟΓ παίοηβ5 οἵ Π6 νοῦ ἴο οὑπὶ 
τῃαι Ηδ ψΠοΠῚ {πΠ6 εν 5 ϑνΟΥΒΠΙΡΡΘΑ νγὰβ 
1[η6 οὐἱν (ΟΩ, 1 56θη5 ἃ ὨΘΟΘΘΒΑΙΥ ΠΟΠ- 
αἸΠΟἢ [ῸΓ {Π6ῚΓ ϑισοθϑβ [παὺ {Π6ΥῪ 5που]α 
6 δῇϊ]β ἴο πιδ6 ἴῃ 1πϑιγατηθηΐα ΠΥ οἵ [Π6 
ατϑοκ Ἰαηρταρα. 

5. “γουϊαογέϊαί γεσεζέ ο7, {δε καἰα)η 71 Σ 
27 ἐλε Ἴετυΐϊδὰ γιαΖίοι.----Βὰῖς μον αΙα τἰ 
ὨάΡΡθη {πᾶς 7ενν5 ψεα ἰουπα ἴῃ οοη- 
51 66γᾺ 0]6 ΠΠΠΏΡΕΙΘ Ροϑϑθϑϑίηρ [Π15. δο- 
ΠΟΙ] Ι5ΠΠηθηΐ, ἀη πον πη 664 414 {ΠΟῪ 
ΘΟ ἴο ἴακα ϑιιοῖ Ἰηΐογοϑί ἴῃ [ὈΤΕΙΡῊ 
ὨΔΙΙΟΠ5 ἃ5 ἴο 6 δηχίοιιβ ἴο ἰαθουτ [οΥ 
ΤΠΕῚΓ σοηγνοθίοη ἢ ῆᾳ Πηά {παΐ 1 νγὰβ 
16. τε ροταὶ σδ]Πλ 165 οἵ [πΠ6 Το 5} 
ΡΘΟΡΙΘ, ᾿ποὰρὴ ἴο {π6 ογε οἵ πθῃ {ΠΥ 
ΒΘΘΙ θα σοτίαϊη ἴο οΥ58 οὐἱ {ΠΕῚΓ πδ- 
[08] οχίβίθηοθ, ΠΟ τρα]ν ἴῃ [ῃ6 
Ρτονϊάθηςς οἵ (οα νεῖ πηαο {Π6 τηθαῃ5 
Οἵ {ταϊηϊηρ' {Π6 πὶ ἴο Ὀδοοπθ {ΠῸ [ρας πος 
οἵ τῆς νουᾶ. ἨἩδά {ποὶγ βονθγοὶρῃ 
σΟΠΕΠΙΘα τὸ τοίαϊη Πὶς ᾿πΠθρεημάθηςο, 
δ ΓΠΠρΡ αὐ ΤΠ γιβαϊθη οὐ {πΠ6 ἰἤτομθ οὗ 
[λανι, {ποὺ ψουὰ παν δα [{πι|6 
Ἰηἀποθιηθης ἰο δοηιυίτο ἃ Τηδϑίοιυ οἵ 
[οτθῖρη ἰαηριαρθβ, ἀπ 1 15 ΠΟΙ {Παὶ 
ΠΥ νοι] αν σατθα ἃ5. Π{||6 ἃς. ἴὴ 
ΓΌΥΤΊΘΙ {ἰπη65 ἴοὸ Ῥτοραραΐθ {Ποὶν [Δ] ἰὴ 
αἰδίαηι Ιαμάς, Βαϊ {Πεὶγ σα ρίτα] ννὰβ ἴα θη, 
{Ποῦ Κίπρ 5]α 1, 411 {πῸὶγ Ἰθαάϊηρ πηθῃ 

1 ΤῊς 5ἴογυ οἵ (ἢ πιατίγιβ οἵ Τγοπϑ (Ετι56}. 
ἌΧ ὑ."Χ}, 

ΘσΕΝΕΚΒΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

σαΥτοα ΟἿ ἴο ἰὈτγΕΙρ σαρεϊνιγ. ΤῊΘ 
ῬΟΠΟΥ οἵ [Π6 ΘΟΠΠΠΘΙΟΙΒ οἵ ἴῃοϑ6 ἀδΥ5 
᾿πο]ο δχίθηϑινα ἀδρογίαϊοηβ οὗ [Π6 
σΟΠΠποΙΘα ΡΘΟΡΙῈ5. Νὼὸ οὐπε]ν πνὰβ 1η- 
τομθα ἢ τῃ6 ᾿γοϊ πα Οχῖ]65 ΕΓ 
ἀϑϑισθα {πΠ6 πον ψουἹα ΡῈ [ῸΓ {ΠΕῚῚ 
δοοά. “Μακδ δὴ δρτβϑιηθηΐ ψΙΠ πγ6,᾽ 
5414 ΒΑΡΒΠΆΚΟΙ, “4 η4 σοῖηα ουξ ἴο ΠῚ6, 
ὉΠῸ] 1 σοομὴθ ἃ ἴακθ γοῖι ΑαΥ ἴο ἃ 
Ἰαηα Ππκ6 γοῦγ οὐ ἰαη6, ἃ Ια οὗὨ σοΤῃ 
Δα Μ]η6, ἃ ἰαπαᾶ οἵ Ῥτβαὰ δηᾶ νἱῆἷῤ- 
γατα5." ([5αϊδῃ χχχυϊ. 17.) Ὑπαῖ ἐπ 656 
ὙΕΙΘ ΠῸ ἋΕ]πβθῖνα Ῥ͵ΓΟΠΊΪΒῈ5 ΤΏΔΥ Ρ6 
ϑαῖμεσθα ΠῸΠῚ [6ΥΘ 18 Π 5. ϑαρβεσιθηΐ 
Ἰειίεν το {π6 Βαθυ]ομπίδῃ 6χ]]65, σου 86 1- 
Ἰηρ Π6η} ἴο βείι16 ἄόννῃ οοῃίθπηίεα!Υ 1ἢ 
[88 Ἰαηα οἵ {ΠΕῚΓ σαρεϊνιίγ. “Βι1Π4 γε 
Ποιι565, δηα ἄν 611 τὴ {πδηὶ ; ραηΐ ρατ- 
ἄδηβ, δηα εαὐ {πὸ ἔπι οἵ {ποῖ ; ἰακα 
νῖνε5, ἀπ Ρεροῖ 80ὴ5 δηα ἀδαρῃϊζοτϊο ; 
ἴὰΚ6 ψῖνα5 ἴο ὙΟᾺΓ 50η8, Πα οἵνα ὙΟῈΓ 
ἀδυρῃΐοιβ ἴο ἢπβραπ5, {πᾶς ΤΠΕΥ τηᾶν 
ῬΘΑΥΓ 5005 δηά ἀαμπρηΐοιβ, {πα γα Πὰν 
ΡῈ ᾿πογθαβθα {ποῦ ἀηα ποῖ αἸΠ]η15Π 66, 
Απά 566κ {π6 ρεᾶςα οἵ {πὸ οἱἵγ ΒΙΓΠΕΓ 
Ι Πᾶνα οαιιβεα γοιῖι ἴο Ὀ6 σαιτιεα σδρίϊνε, 
ΔΑ ῬΙΓΔΥ πηΐο {π6Ὸ Τιοτά [Ὁ 1ἴ, [ῸΓ ἴῃ 
1μ6 ρεαοβ {πϑύθοῦ 5141] γε μπανα ρεᾶςβ. 
(16τ. χχῖχ, 5--.) ὙΠ Θ56 σοι Ώ5615 ΜΕ’ 50 
αοἰοα οἡ {παΐ, ΠΘη 5Θν ΠΥ γθαγβ5 αἰξετ- 
γγαΓ5 {Π6 ἄδοσθο νγεηΐ ἰοσίῃ {Παΐ {Π6 Θχ!]65 
τηϊρης τϑίθση ἰοὺ {Π6ῚΓ οὐ Δ η4], ΟὨΪΥ ἃ 
ἐγασίοη οὗ {π6πὶ σατθα ἴο τοπλονθ, απὰ 
ΒαΡυ]ο Ια ΘΟὨΕΙητΘα ἴῸΓ σδηΐατθ5. ἴο 
πο] 6 ἃ Ιατοα [ον ]5 ΡοΟρι]αίοη. 

6. Φγέσδιγε 07 Πἤοίζοδ»ι ογὲ 7μααδ 7). 
--Βὰς ΝΕΡΙΟΠ ΠΘΖΖΑΥ τνὰβ ἴα πα 666 
τόση Ῥοϊηρ {Π6 Ἰαϑὲ οἵ {πΠ6 σοπαητιθσοῦβ οὗ 
{πὸ Του ]5ἢ. παϊΐο. ἽΠοβα ΠΟ τοίασηθα 
τοῦ ἰπ6 ῬΑΡυ]ομαη οχιὶο ἰοαπα 5πο- 
Ὀρδδῖνα ψανο5. οἵ ἰογεῖρῃῃ. οοπηαιθϑὶ ἴο 
Ῥᾶβ5. ΟΥ̓ΘΓ {Π6ῚΓ Ιαηα, {π6 βᾶτὴθ ροϊϊον οὗ 
ἀδροτίδειοη θοῖηρ Ῥειβιβίθα ἴῃ, ΕῸΓ ὃχ- 
ΔΙΏΡ 6, {πΠ6 οἷν οἵ ΑἸδοχαηατία 15. βαϊα τὸ 
αν Παᾶ 115. ἤτϑὲ ρορυϊαίίοη ὑτον! θα 
ἴοῦ 1 ῬΥ ἃ ἰὈτοθα τηϊρταίίοη οὗ πιᾶην 
τΠπουβαηα 7685. [Ὁ 15 ποραϊθθα ἴο ἔτασο 
ΜΠ ΓΟ ]Ὺ {ΠπῸ βίου οὗ [Π656 σομΡ  ]ΙΒΟΥΥ 
ΤΟΙΊΟν 15, θθοαῖιβα {ΠῸν ἡγοΥῈ Τὰ ΡΙαΪγ 5ποὸ- 
σοράθα ὈΥῪ νο]ηΐατν Πρ ται ο5, ἃ5. {ΠῸ 
᾿πτ6 Προ ηοο ἡ ΠΙΟἢ 76 νν5 αὐ ΠοπΊ6 τϑοοϊ νεῖ 
[ΟΠ] {Π6ῚΓ Ὀτθίμσθη ἀὐτοδα τηαᾶθ {Ππ6Πὶ 
Δοσ]ιαϊηῖθα ΜΠ ροτυθαῖου [ἈΟΙΠ165. [ῸΓ 
ΘΟΠΊΠΊΘΤΟΪΔΙ ΘΠ ΘΥΡτΙβα. Θη]ογϑα ἴῃ ΟἴΠΟΓ 
ΟΟΙΠΙΤ65, ὙΤΠι5, ἴθ Ομ6. ΨΥ ΟΥ̓ [Π6 
ΟἴΠΟΥ, 50. ΤΔΩΥ οἵ [6 Ῥβορὶβ τϑιπουεά 
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ἐπαῖ {ποῖα σαπηα ἴο Ὀ6 ποτα [6νὴν}5 Οὐβις 
Ῥαϊδβϑίηθ ἐπα ἡ ἸΓΠΙη τ. Μοδην 116 {Π6 
νἱοίοτϊο5 οἵ ΑἸεχαηάευ παα της τθοϊδῃ 
᾿πἤπεπος ροίεηΐ ἢ Ῥα]θϑίη6, ἃ5 1 ΟἾΠΘΓ 
Ρατίβ οἵ ψῆδαῖΐ ῃπαὰ Ῥβθὴ {με Ῥεβίδῃ 
ἘΤΏΡΙΤΕ ; 50 ἰπαΐξ ποῖ τηογοὶν αἸα [68 
5Ὸ ἰδΥροὶν οὐἱ ἴηῖο {π6 Πποαΐμθη νου], 
ας τπ6 Ππϑδίμθη ννουἹα ργοϑϑθα 1ἢ ΠΡΟΠ 
7Τυ δα. ΤΠοσα ηῆῸ ΜΕΘ ΖΕΔΙΟΙΒ ΙῸΥ 
ἘΠΕῚ, Οὐ ἰανν στιονοά δ {Π6 αἸΠΠοα]γ οἵ 
τη] ΑἸ] ηρ ΓΘ 5 ἜΧΟΙ Ιβίν 655. ὉΠΩ͂ΘΥ 
1Π6 Ἰπουθαϑιηρ ῬΙΓΘσϑιῈ. οὐ ΗΘ 151). 
Βαυΐ (οὐ 5. ριονιάθηςε ογάαϊπθα {παΐ {πῸ 
τὨτονηρ ἄονῃ {πῸ6 ῬΑΥΓΙΘΙ5. ΠΙοἢ Παΐ 
πεᾶρσθα ἴῃ {πε εν τοι οοπίαοίς 
Τογοιση ὩΔΊΙΟη5 5Π 0114 τοϑα]ῦ, ποΐ, ἃ5 παή 
Ῥθθη [βατϑά, ἴῃ {Π6 βυγαιηριηρ᾽ Οἵ [π|44]51}} 
ὈΥ Πεαδίπθηΐβηη, θαΐ 1ῃ 5ρτθδτηρ τανα- 
ΤΟΏΘΕ ἴῸΥ {Π6 αν οἵ Μοϑβεβ ΟΥ̓ΘΥΓ ἜΥΘΥΥ 
Ρατί οἵ {Π6 οἰν:]1Ζοα ψνου]ά. 

η. 11ε αἰγεξ Οὐάλ 1ΖεἼαηιεγιέ, -- Ὗ 
Παγα ΠΟ ἴο 5ρεὰῖκ οἵ οὔβ οἵ [π6 οῃϊοῦ 
ΤῆΘ 85 564 1ῃὴ ΒρτΘδ Πρ {Π15 ΤΟΥΘΥΘΠΟΘ 
ἴ: [π6 ΝΜοϑαῖς Τὰ [ 15 ἃ Ρίδοδ 
οἵ {πβο]ορίοδὶ ᾿π Ουτηδί!Ο ἢ. 50. 6] ΘΠ ΑΙ 
ἃ5 ἴο Ὀ6 Ῥοββεββεα ὈΥ δυεΥ δαἀποαίθα 
Ῥεῖβοη, {παὶ {π6 ΟἹ ᾿Γδϑίδιηθηϊς ννὰβ 
τ ς6η ἴῃ Ηδερτον, 6 Νὰ Ταβία- 
τηδηΐ 1 ατδεκ: Ὀαΐ ποῖ ΘνεΥΥ οἠ8 ΠΟ 
Κῆοννβ 50 ΤΟ δ5 {Π15 Κηον8, ΟΥ αἱ ᾿θδαβί 
Οἴζθη ΠαΡΡἘἢ5 ἴο {πηκ, {παΐ θαύνθθη {Π6 
Ἡδερτεν ΟἹα “Γαβίαμηθης δηα {Π6 ατεεκ 
Ναν Γεδίαιηθηΐ {ποῖα νὰ5. ἃ σΟΠΠΘΟΙΠΠηΡ 
ΠηΚ ; πδιηοῖν, {πῸ ατεεῖκ ΟἸἹα “Γαϑίαμηθηί, 
1η δος χα πᾶνε ἃ ατεεῖκ Νεν Ταβία- 
τηθηΐ Ὀθοδιβα {ποῖα πα θβθη ἃ ατβεῖκ 
ΟΙΑ Τεβίαηθηί, Απᾶ γεῖ [Π15 σΟΠΊΠΊΟΗΪΥ 
ἰοτροίίθη ατεεῖκ ΟἹα “Γαβϑίαιηθηΐ Πα5 εἴ 
νΕΙΥ͂ ἀἸἰσηοΐ ἰτασαϑ Οα ΟἿΓ ἘΣ Ρ]151. ΒΙΡ]6. 
ΟἿ ἢτδὲ ορβηϊηρ τ, γα πη {Π6 βθνεῖαὶ 
Ῥοοῖκ5 ἀδϑισπαίθα Ὀγ Οτϑεὶς {{|65, (αΘ 6515, 
Ἑχοάϊι5, Δη4 50 οὔ. Π656 ΠΑΠ165 16]]} 
8. δἴοῖυ. ὍΠΕΥῪ [611] [παΐ [μ6 ΟἹα Ταβία- 
τηθηΐ νγὰ5 ΟΥΡΊΠΔΠΥ γα ηϑ]αϊθα Ἰηΐο 1 (1, 
ποῦ ουὐἱ οἵ Ηεῦτεν, Ραΐ ουΐ οἵ ατδεκ, 50 
τπαΐ [μ6 Οατροῖκ {π165 οἵ {πΠ6 θΟΟΚ5 Ραβϑθα 
Ἰηΐο {π6 Τιδίίη ; δηᾶ ἀραΐη {παΐ 10 γγὰ8 
Πτϑῦ {γα πϑ]α θα Ἰηΐο {ΠῸ τη θτη Ἰδηριιαρα5 
οἵ Ευτορε, ποῖ ουὐὐ οἵ Ηδρτον, μας ουΐ 
οὗ 1 αἴϊη, 50 {πα {π6 βαΐὴβ τϑοὶς Πα η65 
Πᾶνα Ραβϑδα πο οὔτ οὐτγεηΐ ᾿ι58ὲ. ΤΠ]5 
ΤΟΙΊΔΙΪς 1165 Οἡ {Π6 βατίασα ; ας θη [Π6 
βίπαάδηΐ οἵ οὔὐσὐ ἘΠΡΊ50): ΒΙΌ]Ὲ σοΘ5 ἄβερευ, 
π6 πᾶς οἴπογ Ῥῃεηοιηθηα ΠΟ Π που] 
ῬορΙαῈχ ἢῖπὶ 1 {πΠ6 Ἔχρδηδί!οη ὑγεγα ποῖ 
δὶ παπᾶ {πὶ τπΠ6 Νεν “Γαϑίδηηθηΐ ἸνΥΙ[ΘΥ5 

ΧΙΠ 

πι564 ἃ ατεεῖς ΟἹά αϑίαῃγθηι, ΤῸ ἴαϊκα 
Οη6 Οὗ {Π6 τηοϑβί ϑβίσικίηρ᾽ ἜΧΔΠΊ0]65 : ΔΗΥ͂ 
ΟἤΘ ΨἼΠΟ ΘΟΙΏΡΑΓΘ5. ΜΠ [Π6 ΟἸἹα “Γαβία- 
τηθηΐ [η6 ααποίαίοη τοτ {Π6 4οῖ ἢ Ῥ54]1 
1η ΗδΡ. χ. 5, τηιδί Ὀ6 βίγαοῖς ψΠ [ῃ6 
ἀΙβδγεησα ; {Π6 νου “6. ΘΔΥ5. Παϑί 
ποῖ Ορεποθα," ἢ ΟἿἿ {Πα 5] το οἵ {πε 
Ῥϑ4]η), θεηρ τερΙαοθα Ὀγ “ἃ ῬΟαῪ Παβὶ 
{ποῖ ΡΙΘΡαιθα πγ6ἢ 1η {πΠ6 σαοίδίοη 1ἢ 
16 Νεν. ὍΤὴ6 ΙΟΓΙΊΘΙ ΤΟΡΥθϑθηΐβ σοῦ- 
Τεοῦγ [6 τεδαϊηρ οὗ ἴπ6 Ηδρτεν ἰαχῖ ; 
{πῈῸ 1 ΓΟ. οῖνεθ ὑπ ΤΕΠΟΘΙ ΠΡ; ὉΓ {86 
οΙα ατθοκ {ταηϑίαίοη. ΠΘΓΘ Δ1ΓῸ 56 6 γὰ] 
ΟἾΠΕΙ ραβϑθαᾶρεθ ΠΟΙ ἃ σαΥα ΠῚ] τοδί Υ 
Ἔνθ οὗ {πε ἘΡΊΙ5η ΒΙΡ]6 τηδῪ «ἸΒΟΟΥΟΥ 
ἰτασθ5. οἵ {π6 ᾿ηΠπθηςα οἵ {πΠ6 οἱ ατεεῖ 
γΘΙΒΙΟΙ, 86 10 ἡΘ6α βοατοοὶν 6 5814 {Πδΐ 
[Π6 {Ππθο]ορῖοαὶ δἰπάθης ΠῸ ἀθϑίγα5 ἴο 
ἰτᾶσα {πῸ6 ᾿ηῆἥπεησςα οἵ (η6 ΟἹα Ταβία- 
τηθηΐ οὐ {πΠ6ὸ Νὸν 15 Ροιπα ἴο Καθερ 
ΠΙ5. εγα σοηῃβίδη  Υ οἡ {π6 ατδεῖὶς ΟἹά 
ΓΙ αϑίδιηθηί. 

8. δεαά ὧν Δεαΐλολι. ---- ΝΠ Θητο. Πὰ5 
Αἰτοααάγ Ῥεεη τηδάς οἵ [Π6 Ῥγβραγαίίοῃ 
ψΠΙΟΝ ἴῃ (ἀοα 5. ρτονιάθποθ. νὰ5. τηδ 8 
ἴον {πε ρτοραρδίϊοῃ διηοηρ ΟἴΠΘΥΓ ΠΔΙΙΟΠ5 
οἵ {Π6 ΤΕ]ΡΊΟΙΙ5 {γαῖ 5 ΠΟ [πΠ6 Ἡ ΘΡτανν5 
Π84 ργθβευνεᾶ, [1ὴη σοηβεαιθηοα οἵ {Π6 
ΟΔΡΌΝΠΥ δηα ἀἸβροιβίοη οἵ ἴῃ6 76] 58 
ἩΔΌΟΙ, ᾿ σαῃη6 ἴο ρᾷ85 {παΐ τῃ8 βγϑβί 
ΟἸΒτβδη. ΤΙ 55] ΟΠ ΔΤ 65. οι, ἢ ΘΥΕΙΥ͂ 
οἰἵγ ΠΟ {ΠΥ νἱβιιθ, ἃ [615 ΘΟΙΟΉΥ, 
ΠΟΙ Πα ΑἸγοδαυ ἰδαρηΐ τηδην οἵ 1Π6 
τποπρ τ] οὐ {Π6 ϑασγοιηαιηρ (ΘΠ {1165 
ἴο βοοσύη {πΠῸ [011165 οἵ {Π6 ρορυϊα  ΡοΪγ- 
{Ππεῖϑηὴ δηα ἴο δᾷάτηῖσα {π6 ρυσν δηΐ 
ΒΙΠΊΡΠΙΟΙΥ οὗ πΠ6 ἩδΡτανν [αἢ. ὙΠῈ 
ΑΡΘΠΟΥ͂ {ΠγΟυΡἢ Π]ο] Πα θεθη εἤξοϊθα 
1Π15 Ἰεανθηϊηρ οἵ ἴπΠ6 (ἀθηθ]α μου ὈΥ 
7εν 5. ἀοοίτηθ5 νγὰ5 {π6 ατθακ ΒΙΡ]6, 
ὙΠΟ Πα5. ῬΘΘη, ἔλα ]γ ἀθβου! θα 45. {Π6 
Πτο Αροϑβί {παᾶΐ ᾿νεηΐ ουῦ [το] {π|48 151 
ἴο 1ῃ6 (ἀβηῖ 6 νου, Π6 76 νν5 Ροδβίβα 
{μας {Π6 1 παΐΐοη Πα ταοοῦάβ Το ΠΡ 
Ῥάοκ ἴο δὴ δη ΠΥ [ᾺΓ ΘΌΡΘΙΟΥ ἴο ΔΥ 
ΒΙδίοτιοαὶ ἀοοιμηθηΐα πΠ6 τοῖα σου] 
5Π6 7, Δη4 Ια οἵ ρυθαίθυ Ἔχοβ!]θηοα 
{πᾶπ {ῃς ἸΘρΊ5]αοη. οἵ Δ ΟἴΠΕΥ ϑίδίβ. 
ὙΠι5 {ΠΕΥ εῖα Ρῥτοπα τὸ ᾿πηρασί {Π6ΙΓ 
ΘδοΥΘαῖ, ῬΟΟΚΒ ἴο ΔΥ ΠΟΘΘ. ΟΥΓΙΟΒΙΥ 
{πεν Πμαα Ῥεθῃ 8016 ἰο δχοιῖίθ, δῃηά {π6 
εχίθηϊ ἰο ΨΏΙΟΒ ἰΠς 7 5. θΟΟΚ5. ἡ ΈΓΕ 
τοδά 15. ρτονεά ὈΥ (ῃ6 ρτογηίπθηςς Πδΐ 
[π6 ἀὐριπηθηΐ ΠΌΤ ῬΓΟΡΠΘΟΥ Ῥταβθηΐβ ἴῃ 
1[π6 βαυν ΟΠ βιδη Δρο]ορῖθθ, Τ05Π]η 
ΜδυίΥ, ἔΟΥ Ἔχαηρ]6, μα θα εἀιοαίεά 



χὶν 

ἴῃ ατεοίαῃ ῬὨΠ]ΟΞΟΡΥ : ἱμουρη Ροτη δηά 
Ὀτρᾶ ἴῃ Ῥαϊθϑίίπθ, μ6 5θνν5 πὸ Κπον- 
ἸΙεᾶρε οἵ τὰς Ἡδῦτον ΒΊΡ]6, ἀπ ἀο65 
ποῖ δύβῃ 5θεῖὴ ἴο παν Παά ἃ νεῖν ἃοοι- 
ταῖθ ΘΟΡΥ οἵ ἴπ6 ατθοκ νουβίοη οἡ Ψ ΠΙΟἢ 
ἢδ 15 δπίϊγοὶν ἀερεπάθης Ῥαΐ (Παΐ θοΟΚ 
56 6Π15 ἴο πανα βαϊιταϊεα 15 [ποι ρ 5 απ 
ἴο Πανὸ [χη θη α ΠΙτὴ νυ 411 [Π6 οοη- 
σαρίϊομϑ οἵ {π6 Μοβϑίαῃ Π] ἢ. Πα ἰουηα 
{18 ]}16 4 ἴῃ [6515 οἵ Νζαγϑίῃ. 

9. 746 γιεάίμενι ἐγοιοί, ᾿τὐλίον 416 
Ολγίςδαγ Ολμγοῖ ρορογαίίν ἄγετ {λε Οἰά 
7Ζιεεαηιο,ι,--ῖνα ταϊσῃξ ἀχρθοῖ ἴο πα 
τῆοτα Κηον]θᾶρε οἵ Ἡεῦτον ἴῃ δῃ ΕἸΡΙ5116 
Δϑου 64 τὸ [μ6 ΑΡοβίὶα Βαγηαθαβ ; γεῖ ἴῃ 
(Π15 νου (ῃ6 ΨΥ ΟΥ αἸβοονθῖβ. ΤΥ ΒΓΘΙΙ65 
ἴῃ ἴῃς Ἰείειβ ὈῪ ΠΟΙ ἃ ὨπΙΠηΘΤ͵Α] 15 δχ- 
ΡΓΟΘβεα ἴῃ ἴῃ6 ατροκ {τα ηϑδοη οἵ δὴ 
ΟΙΑ Τοβίαμηβηΐ ἰαχί ; δηα Π6 566Π15 ΠΕν ΘΙ 
ἴο πᾶνε τεῆβοϊεα {παὶ τπΠ6 ατεακ ννὰ5 ποῖ 
16 οὐρίηαὶ, ΟΥ Το μανα βιιβρεοίβα {Πα ὁ. 
σοϊηρ ὕδοκ ἴο {π6 ἩθΡτον [ῃ6 στοιηάϑς 
[ΟΣ Πὶβ5 Ἔχροϑβιίοη νου] σοΙηρ] θεν α15- 
ΔΡΡΘΔΓ. 1 αἴθ Βδίμειβ, τ 15 δῇ οχ- 
σδρίϊομαὶ τπηρ ἴο ἢπα ομβ ΨΠΠ ΔΩΥ 
Κηον]εᾶρε οἵ ἴπ6 ἩδΡτενν ΒΙΡ]6. Απά, 
ἃ5 Παὰ5 Ῥδθὴ δἰγθααν 9414, 1 νγὰβ ΠΌΠῚ 
τὴς ατεοκ ΟΙα “Γεβίαιηθηΐ {παΐ {πΠ6 Τὴ 
νΘΙΒΙΟὴ5 ΜΕΘ πηδθ, 50 ἰῃμαΐ 1 νγὰβ 
τὨτουρῆ [ῃ6 Οτρεῖκ- θοοΚ, Κπονῃ ΕἸΓΠΘΓ 
αἸσεοῦ οὐ ᾿πα γθοῦγ, πᾶς τῃς ΟΠ βιδῃ 
ΟἸΠΤΟ [ῸΓ σοηίι1165 ΟΡ ΑΘ αὶ 115 Κηον- 
Ἰεᾶάρε οἵ τῃ6 ΟἹα “Γεβϑίδμηεηΐ. 

1ο. 7): 77 ἐγέγιεες ὀείτυεογι ἐλε (ὐγεεῖς ἀγα 
“Ὠεύγετυ 210 165.-- ΑἸΤΟΥ ἃ τἰπη6, Πουνεν υ, 
ἴ σα πηθ ἴο Ρᾷ85 1ῃαΐ βοῖὴβ Ψῇῆο, ΕἸ ΓΠΘΥ 
[ὨτΟῸρΡ Ἰηἰοτοοιγθα ΜΠ [65 ΟΥἨ ΠΌΙΪΙ 
ἀοαπαϊηΐαηοθ ἢ Ηδῦταν, πα [πῈ 
ἴθ Δ η5 Οἵ σΟΠΊΡΑΤ5Ο, ὈΘΟΔΠ6. ἀυγᾶσα οἵ 
ἃ ἀἰἤδήθημος. Ὀεύννθθη (ῃ6 ἀτοοῖκ ΒΙΌΙς 
ὙΠΟ. ἴΠῸῪ πε δηά τη6 ΒΙΡ]Ὲ οὗ {Π6 
7165. Αμᾶ (15 αἰδδήθηοθ αἰ ποῖ 
ΤΊΘΓΟΪΥ αἴξοις τΠ6 τηθαηϊηρ οἵ 5]Πρ]6 
ἰοχίβ, θὰ {ποῖ ΕΥΘ Ἰαῦρθ ῬαβθαρῈ5 
Δηα ΠΟΙ. ῬΟΟΚ5. σοηίαϊηθα ἴῃ [ῃ6 οη6 
νοΪασηθ. ὙΠΟ ποῖα ἀὔθοης ποῖη {ΠῸ 
οΟἴμθυ. [Ι1ἢ Ῥαγίοῦϊαῦ τπ6 (αποη οἵ τῃς 
7165 αἰ ποῖ ᾿ποϊς τῇς Ῥοοϊκς τ ΠΙ ἢ 
ΜῈ ΚΠΟΝ ἃ5. “ΑΡοοῦυρμα, «πα ψῃϊοἢ 
(ουπα δχίθηβινο τοοθρίοη ἴῃ ἴῃς ΟΠ τ ϑ Δ ἢ 
ΟΠυτοῆ, θθοαῖδα {πον Ὠδα σομς ἴο θὲ ἰῃ- 
οἸαάρα ἴῃ ἴῃς Οτροκ οοἸ]θοϊίοη οὗ βαοτεῖ 
ῬοΟΚα. “ΓΒ 15 ΨΏΥ ἃ Ὠϊδίοτυ οἵ {πὸ το- 
σορίίοη οἵ {πὸ ΑΡοούνρΠα τηιιβὲ ᾿πο]πδ ἃ 
Πβίοτυ οἵ (πὸ ατροκ ΒΙΡ]ς6. 

ΘΕΝΕΕ ΑΙ ἸΝΤΕΘΘΌΘΞΙΤΙΟΝ: 

δ 111. ῬΑΙΕΒΤΙΝΊΑΝ ΟΑΝῸΝ ΟΕ ΤῊΕΞ 
Ορ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

τι. 77οἰο.---ἰΠθ δαυ]]δϑὲ 1] σδΈΟη 
νὸ Πηά οἵ πποουίδιηΐν τὼ {πΠ6 ΟΠ ΒΔ ἢ 
ΟΠυτοἢ δ5 το {πΠ6 ΟἹ “Γαβίατηθης δῆοῃ 
ῖ5. οοῃίδι θα ἴῃ 8 ἰηἰεγοϑίηρ αχίτσασί 
ΡΙεβουνεα ΡΥ Ειβεριι5 (154. Ξαΐ. ἵν. 
26) ἴτοτὴ {πὸ Ῥταείαςε ἴο ἃ ψοιῖς οἵ Με]ο 
οἵ ϑαγήϊβ, ψγῆὴο αἸθα βοιηθννπεσα αρουῦΐ 
Α.Ὁ. τὅο, [{ ΡΡβαῦβ πθῆσα {Ππαΐ Με]ο᾽ 5 
Ροοῖς παᾶ Ῥβθὴ νυ 6 1ἢ ΘΟΙΏΡΙΙΔΠΟ6 
ὙΠ {π6 τοαπαβί οἵ ἃ θη ἢδτηθα Οη6- 
51η115, ΠΟ Πα ΠΕ] ΠΘΠΕΠΥ ἀϑκεα ΠΙΠῚ 
ἴο τηᾶκα βεἸθοίοηβ. ΠῸΠ [ῃ6 Τιανν δηᾶ 
τ1π6 ῬΙορΠαῖβ, οἵ Ῥαβϑαρθβθ ΘΟΠΟΟΓΠΪΠΡ' 
ΟἿ ΘΑνΊΟΙΤ Δ η ΘΟΠΟΘΙΏΙΩρ᾽ 411 ΟἿΤ [Δ]. 
ΟἸ 651 Πγ15 Πδα 150 δϑεα Μεῖῖο ἴο ρῖνε 
Π]Π)Ὶ δοσιζαῖθ ἸΠΕΟΥΤ ΔΙ0η ΘΟΠΟΘΓΠΪΠΡ' 
“16. οΟ]4 ΒοοΚκβ;" ἰοῦ ΤΩΔΗΥ͂ ΤΠΕΙΓ 
ΠΌΠΟΙ ἢ ναὶ {ΠΕῚΤ ΟΥΩΘΓ. 

12. (Ὀγισοῤίϊογι 97 αὶ εἰρσε (αηολ οΚ 
Δϑω7 Ἰέμε71. τ 6 ΤΥ ΤΟΙΊΔΥΚ ΠΟΙ ἴῃ Ρᾶ55- 
ἴηρ᾽ {πὶ {Π15 ψιδβίϊοη οἵ ΟΠ ΘΙ Πγ15 5Π6 5 
τπαΐ {πΠ6166ἃ οἵ ἃ ἀδἤηϊίε οἱοβεα δποη οἵ 
Βοχρίατο Πδα [ΠΘ ἢ ὈΘΟΟΠΊΘ ἔα ΠΎ1Π1ΑΥ ἴο {πῸ 
τη]Πη4 οἵ [Π6 Ομαστοῃ. Τί 1} θα τϑδα!]ν 
πηαογβίοοα {παΐ θη πΠ6 θοΟΚ5 οἵ {πα 
Νεν Ταοβίαμπηθης γε ἢιδὲ συυι 6, ΘΔ ἢ 
οἵ {πεῖ βεραζαΐεὶν τηϊρηῦ ΡῈ γεηογαϊθα 
ΡΥ ἴῃοβ8 ψηο Ὀθοδᾶπηα δοσιδιηΐθα 1 1ἢ 
Δ ηα ψῆο δοκπον]θαρθα 115 ἀροβίο!ς δὰ- 
τποσιγ ; θαΐ {παΐ [Π6 [οττηδίοη οὗ ἃ ἀ6ῇ- 
πα οοἸ]δοίίοη οὗ βαοσθα ῬοοΚ5, δατηθα 
ἴο Ῥ6 ΒΙΡΘΙΙΟΥΙ [ἴῃ ΔΕ ΠΟΥ Υ ἴο 411] οἴΠΕΥ 
Ῥοοῖκ5, σου ποῖ ἰακα ρΙασθ πη1}}} βοῇ 
οὔ [ῃ6 ῬοΟΟΚβ, {Ποιιρ]ν 1 την Ὀ6 ΟΥΡΊ ΜΑΙ 
τη ΘΠ 664 [ῸΥΓ Ιοσα] τι56, πα Ὀβοοσηα {Π6 
ῬΙΟΡετίν οἵ {πΠ6 πηΐνουβαὶ ΟΠασοῃ. ΤΕ 15 
ΟἸθαγ {παῖ τὰ τῆς τη οἵ Οπαβίηγαβ, Π15 
ΟΙα αβίαιηθης οὐρης ἴο σοηῃβδίδὶ οἵ ἃ 
ἀςἤηϊία σο]]Θοίοη οἵ ῬΟΟΚΒ. αὐταηρθα ἴῃ 
ἃ ἀεἤηϊίε οὐάθυ ; δῃα 6 ψ]ϑηθα τὸ θὲ 
ἀϑϑαγοα νΠαῦ [Πο56 ῬΟΟΚΒ5 μετα πα ψῃδΐ 
{ΠΟῚΓ ογάθυ, [ΙΓ ΤΠΔΥ ΤΟαβοθαθΪΥ θ6 ἴη- 
[ευτθ τπαΐ πὸ ΠΟ ἀβικθα ῃϊ15 “ιθϑοη 
ἀροις “τὴς. οἷά Βοοκβ᾽ παᾶ αἰτεδααν 
ΟὈ ΑΙ ΘΑ 5ΙΠΎΠΑΥ 1ΠΙΟΥ Δ ]Οἢ ἀθοῖΐ “ {Π8 
ηθν." 

13. Ζ1ε Ζι[εΐ 977 7 76110.---Ἴτι ΔΌΆΒΜΕΙ ἴο 
Οποβίτηιιβ, Με]ῖῖο, ῥτγαϊδίηρ [π6 Ρίοιιβ 
ΠΟΐγ 65. ΨῬΏΙΟΉ Παά ρτοιηρίεα {πῸ τα- 
αααϑῖ, ἀθοϊασοβ {πΠαὶ ἢ Παα θη βασηδϑβὲ 
ἴο ΘΟΙΏΡΙΥ ΜΠ 1, ἀπ βἰαΐθα ἐμαὶ Π6 
ἢ ἰγανο]]θα ἪΡ ἴο {πΠ6 Ἐδδὲ δηᾶ μαά 
αΥὐτνθα αἵ {πΠ6 ρίαος ψηοτα ἴῃ6 (πϊηρδ 



ΘΝ ΑἸ ΝΕ  ΘΙΘΕΓΘΤΙΟΝ. 

Ππαᾶ Ῥεθη φριεαςποά δηα ἄομα ; δ ηα {Παΐ 
με μα ἔπεῖα δοσυζαίοὶν ἰθασηθα {πὸ 
Ῥοοκβ οὔίπμε ΟἹ “αβϑίαπηεηί. Απά {Π θη 
6 ρἴνεβ {ΠῸῚΓ ΠΔΠΊ65. 85 [Ὁ]Π]ον5: ΕἾνα 
Ῥοοκ5 οἵ Μοραϑ, --- ἀβῆβϑὶθ, Βχοῦμᾳβ, 
Τιονιοι5, Νυμηθοῖβ,; ΤΘαςΟΙΌΠΟΙΩΥ ; 
Τόοβῆπα {π6 5οὴ οἵ Νανθ, πάσϑβ, Ἀπίῃ, 
ἔουγ θΟΟΙ5 οἵ Κίηρϑβ, ὕνο οἵ (ῃτοῃίο]θ5 ; 
1πΠ6 Ῥβαὶπηβ οἵ αν, {πὸ Ῥτόνευθβ οἵ 
ΘΟΪΙΟΙΊΟΠ «ἰ5ο οδ]] θα ὙγΊβάοιη, Ἐοο]691- 
αϑίθβ5, Θοηρ οἵ ϑοηρϑ, [00 ; [Π6 ῬτορΠοί5, 
1815}, [Θτειηϊδ, [με΄ Ἴ ψεῖνα. ἴῃ. ΟἿ 6 
ῬΟΟΚ, 10.416], ΒΖεῖτθὶ, Ἐδβαᾶταβ. ὍΤἢ15 
Ἰδὲ ῬΥθΘΕΥ ΠΘΑΥ͂Κ ἀρτθθθ ΜΠ {Π6 (δηοη 
οὗ οὐὐ Ομυτοῇ ; [ῸΥ 7Θγεπηα ἢ πὸ ἀοαθὲ 
Το] 464 Τιατηθηΐαίοπθ, απ Εἰβαγαβ {ῃ6 
ΒοοΚκ οἵ Νεηθηη δῇ, 50 {Ππαΐ 16 ΟὨΪΥ ΡοΙηΐ 
οὗ ἀΠΠ}ᾺῸτθποα 15 ἐπα {ΠῈγΘ 15 ΠΟ Π]Θ ΓΟ 
οἵ Ῥβίμευ. πε ΟἹΑ Τεβίαμηθης ΡΟΟΚ5 
16 ΠεῖδῈ 0811 Ὁγ ἴπεῖγῦ ταὶς Πδιη65, 
86 [6 ΟΥΘΕΓ 15 ποῖ [Π6 9816. ἃ5. {Π6 
Το 5} οτήθσ. Υἧε πᾶνε ἰπεύείοτα πὸ 
ΤΘΆΒΟΠ ἴο {πη {παὶ ΜεΙῖο πηαθ ΠΙ5 
1ιδῖϑ ὉΠ] ῬεΊβομα] Κηον]εᾶσε οὗ {πε 
ΗδΡτανν ΒΙΡ]6, οὐΓ ἴτοιη σοηϑα! ηρ ψΠΠ 
1Πο0586 ηὴο π5664 1. Βαΐ, 45 15 Ἡδυγαίνο 
ἸΠῚΡ]165, Π15 150 ρῖνεβ {Π6 σοηϊθηΐβ οἵ {ΠῸ 
ατεεκ ΟἹά Ταβϑίαπηθης νΠΙ ἢ ἢς ἐπα 1η 
τι586 10 {π6 (Πτβέϊδη σΠατο 65. οὐ Ρ4165- 
Ἐ1η6 δὲ {ΠῸ {ϊπ|6 οἵἁ ΠΙ5 ν]510. 

14. 7οεεῤἧπι.--- 15 Πιδῦ οὐ Με] Πι- 
ἩΪ5Π65 ῥγοοῦ {Παΐ, ἃ5 [8 85 π6 ΟἹᾺα Τεβία- 
τήθης 15 σοῃοεγηθδα, ἰῃς (δηοη οὗ (με 
ΟΠ τβδη Οματοἢ 1η Ῥαϊεβίϊης ἀρτθθα στ 
1παΐ οἵἉ {ΠπΕῚΓ {6 νιβ Ὀσείητεη. (οποετη- 
ἴῃς ἴῃ6 (αποη οἵ [Πς 7ενν}5 οἵ Ῥαϊ]εϑίίης 
τονγαγαβ {Π6 δηά οἵ ἴπΠ6 ἤτο σθηίατυ, γα 
Πᾶνα ΙΠΓΟΥΠΊΔίΙΟΏ ἴῃ ἃ Ῥαβϑαρα οἵ [056- 
ῬΠτι5, ΠΙΟἢ, {ΠΟῸΡῊ 1 Πα5 θα θ ΠΕΠΕΘΠΕΥ 
αμποίεα, οαηπο ΡῈ οὔθ ΠΤῸΠῚ {Π15 
δοσοιηΐ. ΤΠ6 ραββαρα 15 ἰάθη ΠΌτη {Π6 
{γθαίϊθα ἀραϊηδὲ Αρίοη, Οἢ {πΠ6 δῃς αν 
οἵ {π6 εν, ᾿Ώ ΠΟ ἢ ΤΟβαρητ5. ἀπά οτ- 
ἴακαα ἴο ρίονε {παΐ {π6Ὸὸ [65 τεοοτα5 
ΔΥΘ ΠΟΤ ΔΠοΙθηΐ ΔΠ4 ΤΟΓα {Ππβυνν στην 

[Π8ῃ ἰποβα οἵ {πὸ ατεεκβ. Απά ομδ οἵ 
[πΠ6 Ῥοϊηΐβ ΠῈ πὐραῈ5. 15, [παΐ διηοῃρ {Π6 
ατεοκβ [Π6 σοιῃροβιίοη οὐ Πβίουοβ γγὰ5 
[Δ ΚΘη ΠΡ ὈΥ͂ Ἔν εΥῪ τηδῃ ΠΟ [ΕἸ πο] 66] 
ἴο 1 : ὈΥ͂ ΟὔΘ τηδῃ 1 ΟΥΩΘΓ ἴο 5Π6} οἵ 
Ἠ15. ΠΙΘΓΑΤΥ 5111, ὈΥ δηοίπου ΜῈ {πε 
γἱΟ οἵ Ὑ ΠῊΡ ἃ ῬΑΠΕΡΎΓΙΟ ΟἹ 50ΠῚ6 
ΚΙηρΡΒ ΟΥ̓ οἸἔ165, ΟΥὁ Οὗ {πγονῖηρ ἀἸβοσθις 
ὍΡΟΙ οἴπεῖβ ; θαΐ [Παὶ ἁπηοηρ {πΠ6 [6 νν5 

1 ΒΟΠΊΘ ΨΘΙΥ͂ ἀποῖθηΐ δας που (ἰ65 (οΥ {Π6 ἰαχί 
ἘΓΔΉΒΡΟΒ6 ΤΠ ον! οὰ5 ἀπα ΝΠ ΟΥ5. 

ΧΥν 

ἴΠ6 ΠΆΙηΙηρ᾽ οὐ ΠΙβίουϊοαὶ τεοογς γα ΠΟ 
γΟΪΐθο νοῦς, Ῥαΐ πγὰθ [πΠ6 βρβοῖϊδὶ 
θιιβιη 655 οὗ {π6 ρῥυ]οϑίβ ἀπ ρτορπείβ, ἀπ 
τ[ῃ68 [αἰ] ῥγαβοσναίίοη οὔ {πὸ {τὰ ἢ 
ΠΕΙΓ ΟἾΪΥ ΟΡ]εοῖ. Απάᾶ πε ροεβ οἱ ἴο 
580, “ΕῸΓ ψὰ πᾶγα ποί ἰποιβαιᾶς οἵ 
Ῥοοκα ἀἰϊδοοτήαης πα οοπῆϊοιίπσ, Βαϊ 
ΟἾΪΥ ὑνεηίγ-ννο, σοῃίδιηϊηρ {Π6 τϑοοτά 
Οἵ 411 {{π|86ϑ, ΠΟ Πᾶνε ᾿π5Π]γ. ῬΘθη 
Βε]ανοα ἰο ὈῈ ἀϊνίπθ. Απά οἵ {Πδβϑο, 
ἤνε δῖὲ [ῃ6 Ῥοοκβ οὔ Μοβεβ, ψῃΐοῃ 
ΕἸ ταοΘ [Π6 ἰανγβ δηα] (Πς ἰτασιῖοη οὗ 
[π6 ογδαίίοη. οἵ τηδῃ, τοδοῃϊηρ ἴοὸ {π6 
ἀδαίῃ οἵ Μοβεθ. ΤΠῚ5 Ρευοα 15. Π{Ὶ|Ὸ 
5Πογί οἵ ἴῃγεϑ [Ππουιβαηα γεαῖθ. ΑΠπΩ͂ ΠΌΙῚ 
[Π6 ἀδαῖῃ οἵ Μοβεβ ἀόοψῃ ἴο {Π6 τεῖρῃ οὗ 
Αὐΐαχθῦχθβθ, Κίπρ οὐ Ῥείβια, ΨΏΟ 51ο- 
οαράρα Χογχοβ, ἴΠ6 τόρ πεῖβ ΠΟ σα Π16Ὲ 
αἰἴζεῦ Μόοβαϑβ τεϊαίθα {ῃ6 {πίηρθ ἄοπῈ ἴῃ 
[ΠΕΙΓ {Ππη65 1ἢ [Πϊτίθθη ῬοοΚ5. ΤΠΕ τα- 
ΤΊΔΙΏΪηΡ ἔοαΓ ῬΟΟΚ5. σοπίαϊη ΠΥΠΊΠ5. ἴο 
(ἀοά δηά ρτδοίοαὶ αἸγεοίοη5. [ῸΓ τήθῃ. 
ἙΎΟΠ [Π6 {{ππὲ οἵ Ατίαχευχοϑ ἴο οὐστ νη ἢ 

ἘΠΠΉΘ, ἐδ ἢ αγεηΐ Πα5 θθθη τϑοοταεξ, μας ὦ 
[Π6 τεοογᾶς ἤανα ποῖ Ῥξεὴ ἀβεηηξῆ 
ΟΥΓΠΥ οἵ {Π6 58 Π16 οὐθαϊ ἃ5 {πόδα οἵ 
ΘΔΙΠΟΥ ἀαίβ, Ὀθοδιθα {πΠ6 οχαςοί ϑιςςθο- 
5ῖ0η οὗ [Π6 ρτόρῇείβ νγὰ5 ποΐ σοῃίϊηπθή. 
Βυΐ νῆαΐ [δι να Πᾶνα ρ]αοεά 1ῃ ο΄ 
ΟΥ̓ ΤΙ Ρ 5. 15 566 ΠΌΙΩ ΟἿ͵Γ σοπαποῖ ; 
ἴΟΥ ποὰρὴ 50 ἰοῆρ ἃ {ΠπΠ|8 Πᾶ5 ΠΟΥ 
Ῥαββθέ, πὸ οὴδ Πα5 ἀαγεά εἰπεῖ τὸ δή 
ΔΗ ΠΙηΡ ἴο {Π6ΠῚ ΟΥ ἴο ἴαϊκα δηγίῃίηρ 
ΠΠῸΠῚ {Π61, ΟΥ ἴο ΔΙΓΕΥ δηγίῃηρ. Βαΐ τ 
ϑτονϑ ΠΡ ΜΠ 1 6νν5 ΠΌΙΩ {Π 611 νεΥΎ ὈΙΠΊΠ, 
ἴο ταρασά {ποθὴ ἃ5 ἄδογθος οἵ (οά, δηά 
ἴο «θα Ὀγ {Π6Π}, ἀης 1 πορά θὲ ρ]δα]ν 
[οἱ 616 ΟΣ Ὁπαπ 5 ΤΟ σοεκ οἷ᾽ [Ὁ ΒΗΓ 
Ποῦ οἴζθη [6ὺῦν5 Πα ρίνβεη {πΠεῚΓ Πἴγ85 1ῃ 
ἀείδημοςα οἵ {πεῖν βδοσθα ῬοΟΚΚ ; δπα Πα 
Α5Κ5 πα τρεῖς ψουἹα 16, ΟΥ ὄνθῃ 
ΒΌΡΤΙ ἴο ἃ {ΠΠ1ὴΡ 1055, ἴη ἀδίεποα οὗ 
δὴν ῬΌΟΙς ΟἹ ὮΙΒ;, πᾶν, Ἐνεῦ ΟΥ 5 
ΜΠΟ]6 Πτογαΐασα, Απηά 1 [ποϊ {Π6Γα ννα5 
ΠΟ ΤΈΔΒΟ. ΨΥ ΠΕ 5Ποι14. Ἠδς Κπεν 
{παΐ [Π6 δαίποῦβ οἵ ΠΙ5 θοΟΚ5 ψτοία θδοῇ 
ΟἹ 5 ΟΥ̓ ΤΊΘΕΙ τηοίοη, Δ Πα ΤΠΕ6ΙῸ να 5 
ΠΟ ΤΘΆΒΟῚ ἰ0 {πΠ|ηΚ {Π6 ἀμοῖθηΐ ΨΥ ΕΥ5 
ΤΟΥ͂Θ {ππϑυννοσυίῃγ [Πα (ῃ6 τηοάδγη, η0 
ΠΟΙϊΟΙΟΙΙ5ΙΥ ννυτοία θΟΟΪκ5 στρ ΚΙ σϑ]γ, ἀρουῦί 
{Ππιηρ5 που Παα ΠΘΙΓΠΕῚ τις 5566 {Π6ῃ- 
56ΕΙν8ε5. ΠΟΥ Κη το δαί πθηΐο 1ΐοτ- 
ΤΠΔΊΙΟΗ. 

15. 77εαης 977 1ωἸεγι 7) γ1ηρ {26 ζαυεγιγ- 

1 (ογιί. Α21ο71ι., 1. 8; ΜΝ εβίοοιί, 2 2016 77: “16 
Ολεγεῖ, Ῥ. 26. 



χνὶ 

ζτυο ὁοοῖῦς 9.7 7οεεῤῆμ5.---- ΠΟβορητ5. ἄοα5 
ποῖ πᾶΠ6 ΠῚ5 νοηΐγ-ῖνο ὈΟΟΚΒ; Ραΐ 
1Π15 σουηΐ οὗ Ὀπνθηΐγ-ῦννο ῬΟΟΚ5. δοοοτά- 
Ἰὴρ ἴο ἴπ6 πυμηθεῦ οἵ {πῸ Ἰοιίοιβ οὐ {86 
ἩδΡτενν Ιρμαθοῦ Ῥοοαπηθ. τπι58] ὩΙΠΟΠΡ 
[6 7ενϑ; ἃῃᾶ νὰ οδῇ οδίαϊῃ [ΠΕ] 
ΠαΙη65. ΠΌΠῚ ΟΙΠΟΙ βοῦτοθβ, οἵ ΜΉΙΟΝ 
ὉΝΟ ἴῃ Ῥαγίοι]αγ ἄδβεσνε αἰεηίοῃ. 
ΟΥρθη. ρῖνο ἴῃς Ἰἰδὲ οἵ [Πε Ὀνεηίγ- ἵ - 

ἴνο Ῥοοκβ ἴῃ ἃ Ῥαβϑᾶρθ ρύθϑεῖνθα ὈΥῪ 
Ἐπβερα5 (λ ΖΞ αΐ, νὶ. 25); δῃά 
7Τετοσηθ οἶνοϑ ἴΠ6 ΠΆΤη65 ἴῃ ἴῃς Ῥ͵Ιοίδος 
ἴο Πὶ5 Τιαίη (ταῃϑ]αῖίοη. οὐ [ῃ6 ΒΙΡ]6, 
(1164 {Π6 “ Ῥτοϊοριβ (ὐα]οαίτ5,.᾽ δῆε ἢαγα 
τππ|5 πὸ ΟΠ] ἴῃ ἀοἤηιηρ [Π6 (ληοη 
οὗ Τοβερῆιβ. ὍΤΠοτα σα 6. ΠΟ “ΠΘΘΠΟΗ 
θοῦ Π15 Πτϑὲ ἀϊνιϑῖοι, [πΠ6 ἥνα ὈΟΟΚΒ οἵ 
Μοβϑβ ; ἀπά [ἢς ἴουγ οἵ ἢΪ5 ἰαϑὲ ἀν Ί5οη 
416 τὸ ἀουδὲ 1Π6 Ῥϑα]πη5 οἵ 1)αν, δη4 
1πΠ6 {πτθ6 ῬοΟΟῖκ5 βου θα ἴο Βοϊουηοη. 
ΓΠΘ {πἰτίθεη {παΐ Τα ΠΊΔ 1 1 ΤΘΙΓΟΙΊ Θ᾽ 5 
Ιἰ5σὺ δἵα Τ7οβϑσα, Τπᾶρε5 δηῃᾶ. Ἀπῖῃ, 
ΘδΙηι61, Κίηρθ, [5818}, {6γθιηϊα ἢ} δη4 
Τιατηθηςαίίοηβ, ΕἸ ΖΕΙΚΙ6], [Π6 ἔνγεῖν ΠΙΠΟΥ͂ 
ῬΙΟΡΠοῖς ἴῃ οὔθ ῬοΟΚκ, 70}, [9416], 
ὑφάγαβ, Εβίμου, δηα (ΟΠ ΤΟΊΙΟ]65. ὅγε 
Παγα ὯΟ ΤΘαβο ἴο ἱπηαρίης {Παΐ [16 151 
οἵ Τοβερῆτβ ννὰβ ΑἸ γθπί. 

τ6. 7714 ἡλεογν αγιαἱ 7λε φγαςσίϊεο 97 7ο5ε- 
21ι5.---Τ ΔΡΡρεβαῦβ "ΠῚ 1π6 δχίταοϊ 7π5ῖ 
ααοίςα, [παΐ θα51465 [Π6 ὑυνθηΐγ-ῖννο θΟΟΪΚ5 
ὙΏΙΟΒ ΤΟβΈΡΠι5. δοοοιηίθα βδογεα, Πε 
Κηεν οἵ οἴου 7 15 ῬΟΟΚ5, σΟΙΠΡΟΒΘα 
Ἰαΐου {Παῃ [Π6 {ἰπη6 οὐ Ατὐΐίαχθυχθϑ, ΏΙΟἢ 
6 (14 ποῖ ποϊ]ά ἴῃ {ΠῸ βαϊὴθ σοηϑιοτὰ- 
τοη. Τί ἄδβοῖνοϑ ἴο 6 τηθη!οηθα {Παΐ 
1 νὰ Πα ποῖ {Π15 δχρ]οῖε βιαϊθιηθηΐ οὗ 
16 αἸἤεγθποθ. ν]ο ἢ ΤΟ ΈΡἤτ5. Ραΐ Ρ6- 
ἴθ [Π6 ἴννο οἷαθϑθβ οἵ Ὀοοῖκ5, απα Πα 
Ῥαρθὴ 1οἴϊ ἴο 1ηΓῈΓ ΠῚ5 ΤΠΘΟΥΎ [ΠῸΠῚ 15 ΡΥδο- 
τος, γγ8 τ]ρης Πᾶνα ΟΠ] ἴο ἃ ἀἸΠογθηΐ 
ΘΟΠΟΙ] 500. [Ι͂ἢ 5. δοοοπηΐ (4172. ΧΙ. 
1--5) οἵ {π6 τοίπση οἵ {Π6 7ενν5 ΠΌΤ {ΠῸ 
σαΡονγ, 6 ΟΠΙΘΗ͂Υ (Ο]ονν5, ποῖ [ῃ6 
ΟΔΠΟΉΪΟΑ] ΒΟΟΙΚ οἱ 1 2γα, ὑπι τῃ6 ἃρο- 
ΟΥΥΡΠΑΙ] ΕἸγϑοὶ ΒΟΟΚ οἵ Ἐβάταβ, [6]Π1ρ’ [Π6 
51ΟΥΥΎ ῬΘΟυ]αΥ ἴο [Παΐ θΟΟΪΚ, οὗ 1Π6 οοηΐοβί 
Ῥεούνοη [ῃ6 [πτθθ γουηρ ΤΠΘ ἢ ὙΠῸ ὙγῈΥῸ 
ΤΟΙ ΕΙ5. οἵ Κιηρ 1) Α1115᾽.5. σαατά, [ΤῈ 
16 ]]Π]ρ της δίουυ οἵ Ἡδιηδῃ ἃηα ΕΒ ΠΟΥ 
(πἢ. χι. 6), μ6 ρῖνεβ αἵ Ἰθῃρίῃ ἃ Ἰδοὺ 
Ῥοασηρ ἴῃ6 απ οἵ Αὐΐαχθυχθϑ, [ΚΘ 
{τότ [Π6 ΔΡοΟΥυΡ Πα] ΔἸ] ο 5 ἴο [Π6 ΒΟΟΙΚ 
οἵ Ἐβίμου. Αμπά ἴῃ ἢἰ5 αδοοοπηΐ οὗ Ππ|ᾶὰς5 
Μδοοάρεῖβ (“4τ2ι724.. ΧΊ], ΧΊΠ.) 6 ΘΠΊΡΙΟΥ5 
της ΕἸγϑοὶ Βοοκ οἵ ἴῃς. Μασοαροοθ, ὍΤῊΙ5 

ἘΕΝΈΚΑΤ, ἸΝΤΚΘΙΘΌΘΞΤΙΘΝ. 

ΘΧΔΠΊΡΙΘ ἴθαοῇθς τι5 ἴΠ6 ΠΘΟΘΚΒΙΥ οὗὨ α15- 
ΟΥ̓] ΠΔΙΙΠΡ᾽ ἸῺ ΟἴΠΟΥ οα565 ὈΘύνγ θη Ῥτοοΐβ 
ὙΠΟ ΤΏΘΙΟΙῪ Θϑ Δ Ό]Π15}} {παᾶΐ ἃ ΨΥ ΘΙ τνὰβ 
οαπαϊηϊθα ἢ αἰδραίςα ῬοοΚβ, δηᾶ 
Ῥτοοίβ {πδ΄ ἢ6 ἀβουιθϑα ἴο ἔπθι ΠΟ ΠΪΟ ἃ] 
ας Πουίγ. 

1. “ργεοηιεγέ ας 10 114 (αο,ι Φεΐζω δο)ὶ 
2λε Ολγίϑηαηιος ἀγα] 216 Ἴέῖυς 97 . αο 716. 
-- [πε ἀρυθοιηθηΐ οἵ {πΠ6 ὕδηῆοη οἵ Με]ῖο 
γΊ ἢ τΠαΐ οἵ ΤΠ οβθρμι5. Ῥύονο5 {παΐ Ἰαΐα 1ἢ 
1Π6 ϑεοοηα οδηΐαν {π6 ΟΠ βιΔη5. οὗ 
ῬδΙΘϑΈη6 ὑγοῦΘ 1ῃ 5 5ἰδη 14] ἀρτθοηθηΐ 
ΜΠ {ΠΕῚῚ Το νΊ5 ΠΘΙΡΏΡΟυΥΒ ἃ5 το ἐπα 
ΟΙΑ “Γεβίαιηθπς (δποη. Ἵ ΠΝ 15. ΟἿΪΥ 
ν»Παΐ τηϊρης Παγα θῈθη δχρθοϊθα, βῖηςα 11 
15 ῬΙαη ΠῸΠ [πΠ6 Νὰν “αβίαιηθηΐ, {Ππαΐ 
ΟἿ Τιοτα Δηα Η5 ἀροϑβί]εβ παᾶ πὸ αἸῆευ- 
Θης6 ΜΠ {ῃ6 7ενν5. ΟἹ {15 βιθ]εοὶ οἵ 
16 (δῆοῃ. ΪἿ}ἢὴ Ἔνεῖν ρατί οὗ ἴῃ Νὲνν 
“Γεβίαηθης τΠ6 δας Πουγ οὗ [Π6 βαογθᾶ 
ῬοΟΙ5 οἵ {π6 Ὠδίίοη 15 ϑϑι πη 64 ἃ5 ὉπΠη6115- 
Ῥαίζεά ; δηα 1ἢ 81] σοΠ ΤΟΥ οΥϑΥ ΜΠ {Π6 
.1εννδ Π6586 ῬΟΟΚ5. Δ΄Ὸ ΘΟΙΏΠΠΟΠ ΡΤΟΠΠΩ. 
Οὐτ Τιοτὰ ἀρρθαὶβ ἴο {Ππ6868 ϑουιρίθγοϑ ἃ5 
τεϑυ γιηρ οἵ ΗΙ] 561 (Ἰομη ν. 390). ὙΠῸ 
ΑΡοβίϊες. Ῥαὰ] βππμηθγαΐθϑ 1 ἃ5. ΔΙΠΟΏΡ' 
τῃ6 ΠΙρπμεδὲ Ῥυν]θρα5 οἵ ἴπ6 765} 
παίοη {παΐ το {Π6η} δα ῬΈ θη σΟΠ 64 
[Π6 οτϑοῖὶθβ οἵ ἀοά (Άοχη. 111, 2). ΝΟ 
Πϊηΐ 15 βρίνθη {παὶ ἴπεγ Παᾶ Ῥθθη πῃ- 
[ΑἸ ἢ] τὸ {πεὶγ ἰταδὲ Ὁ δάάϊηρ ἴο ΟΥ 
ΒΕ γδοιηρ; ἕτοιμη {ΠῸ βδοτθα ἀδροβιί, 
1 τὸ εῖθ ΟἿΪΥ Ῥτοροβεα ἴο ἴταοα 1ῃ68 

Ἠβίουυ οἵ ἴῃς Ἡοῦτονν ΒΙΌ]6, [Π6 την 6βί!- 
ΘΑΌΟΩ ΤΡ 5ῖορ αἱ {Π15 ροϊηΐ, ἴοσ [Π6 
7165 ἴο {ῃ15 ἦἄαγ σουηΐ μῸ ῬΟΟΚΒ ἃ5 
ΒΔ ΥΘαῖ θα ἴΠο5Ὲ ΠΟ ἢ γε ταν Θυ ΠΟ 
ἴῃ ἴῃς {πῆς οἵ Τ᾿ οβθρι58. Α ἔδνν οἵ [π8 
ῬοΟΚκα ΠΟ γα ΚΠΟΝ ἃ5 ΔΡοουρΠα 
ΡΡΘασ ἴο πᾶνε Ῥθθη ΟΥΡΊΠΑΠΠΥ τ [6 
ἴη Ηδῦταν, ας ποὺ πᾶν ποῖ Ὀθθῃ 
ῬΙΓΘΘουν α 1ῃ {παΐ Ιαηρταρθ, ΠΟΥ 40 {ΠῸν 
ΡΡΘΑΙ δυο ἴο αν ὕβθῃ δεῖ, ὈΥ ἴποβ8 
ὙΠῸ τπι56( 1{, οἢ ἃ Ἰἰενεὶ ψτἢ {Π61Γ Δ ΠΟΙ θη ΐ 
βαοτθα θΟΟΚ5. ΠΕ οἱαϊπη5 οὗ ἴπ6 θΟΟΚΒ5 
οΔ]164 ΑΡοοιυρμα ἀδθροηα Αἰτοροίῃου οὴ 
1π6 Ρίαοθ ψ Ομ Π656. θΟΟΚ5 ἰουπα 1 
τῆς. ατοοκ ΒΙΡΙῈ ; δηᾷᾶ {πογοίοτο τ Πὰβ 
ῬΘΟΟΙῚ6 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ 0 5ΡΘὰΚ οἵ {Π6 Πβίοτν 
οἵ τπαΐ {ταηϑ]αίίοη, δηα οἵ {πΠ6 δυῖπουῖν 
δἰ ας ἴο ἴὰ ἴῃ τς ΟΠ τ βία ΟΠ τΟΠ, 

τ8. Ογίρίγ ογ 7. ϑεῤήμαρε).---. ΑἸ] ἀατΠο- 
ΤἸτ65. ἀρτθα ἴῃ Πατηηρ ΑἸΘχαη τ]ὰ ἃ5 ἴῃ 6 
ὈΙτΠΡΙαςς οὗ ἴῃς τρεῖς ΒΙΡΙ0. Μαεπθοη 
Τὰ 5 Δἰτρααγν θθθὴ πηδᾶς οἵ ἴΠ6 τυ 1465 
οἵ Το νν5 ΠΟ ται ἀοα ουΐϑβιθ [Π6 1]η}115 οὗἁ 



ΘΕΝΕΚΑΤ, ἹΝΤ ΕΟΘΌΞςΤΙΟΝ. 

τῆς ΗοΙν Τιαηά, Δηα ψο σα ἴο ᾿ὲ 
[θο πο ΠΥ Κηον 85 “1Π6 ΤΙΒΡΟΙΒΙΟὴ ἢ 
(ἡ διασπορά : 566 ΠΤ ΟΠ νἱ]. 35 ; [4165 1. 1). 
“ΠΝ “ ΠΙΒΡΟΙΒΙΟῊ ἡ Παα σοηίτοβ ἴῃ Βαργ- 
Ἰοηΐα, ἴῃ ϑ'υσῖα, ἴθ Ἐρυρί, δῃηᾶ σι της 
1αϑὶ οἵ ἴβεβαε γα δῖε δῖα σοῃοοηξα. 
ΟΥὨ 411 [π6 7 5}. [ΟΥοΙρ. θυ ]οηθηΐ5. 1 
νγὰ5 [Π6 ρτϑαΐθβί, ῬΟΒ5ΙΌ]Υ 1 ΠΠΠΊΡΟΓ5, 
ΘΟΓΔΙΏΪΥ ἴῃ ᾿ηἤποηοθ. ΤΠῸ Τον5 Παά 
τεοαῖνϑα Θυ ΥΥ Ἐποοιταροηγθηΐ ἴο 56.116 1 
ΑἸΘχδηατια, δηα Πα Ἰατροὶν ἀναι]θα {Π6η}- 
56|ν65 οἵ 1, ῬΉΠ]Ο {6115 {παΐ 1ῃ Π15 ἘΠΠΠ|6 
1Π6 [Ὁ ]5}} ̓ Π ΠΑ ΙΔ ηΐ5. οἵ {Π6 οΟἸΓΥ πιπη- 
Ῥετεα ἃ π]]Π]οη, δηα {παΐ {πεν οσςσπριεά 
ΔΙτηοϑὲ Ἔχ βίνεῖν ὑνοὸ οἵ [πε ἤγε ἢ15- 
{π|οῖβ ηἴο ΨΏΙΟΙ [Π6 ΟἸἐΥ νγὰ5 αἰνις6, 
«ηὉ γγεα ἢοΐ δἰτοροίπου ἀρβθηΐ ΠΌΠ [Π6 
ΤΟΙΠΔΙΠΙΠρ αἰἸβίσιοῖβ. ΤῊ Ππατίου ΠΥ 
ΟΟΟΠΡΙΘΩ͂ γγὰ5 ο]οβα ἴο {Π6 ΤΊν τ, τη 0}. οἵ 
1Π 6 ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΘ. Δ]ΟΠΡ᾽ ΜΠ]ΟΠ νγὰ5. 11 {ΠΕῚΓ 
παπᾶς. ΤΠη6 ΠἸΔ]ΟΤΥ οἵ {Π6Π}Ὶ τι5ε6 
ὐτεεκ δ5 {πὸ ἰαησιαρε οἵ {ΠΕ6ῚὉ ἄδην 116, 
ἀηἃ τοαα {Π61Γ βϑοτεα θΟΟΪ5 1ἢ ἃ ατθοκ 
{ΓΔ 5] Δ ΊΟ. 

10. 774 οἦογν ἠοζα ὧν ἐλε σο-εαϊεα 4171ς- 
ἤεα5.--- (ΟΠ ΟΟΙΉΙηρ [Π6 ΟΥΡΊη ΟΥ̓ [15 γεῖ- 
500, ἃ ΤΠΔΥνΕΙ]ΟΙ5. ἴα] 6 τνγὰ5 το], ΠΟ ἢ 
ΟΔὴΘ ἴο ΡῈ φϑῆργα!ν δοσερίεα [05 
ΘΔΙ]ΠΘϑι [ΌΥΠῚ 15 ἴο 6 [οπηα 1η ἃ ἰδίου 
Ῥυτγρογίηρ το 6 ψυυτθη ὈΥ οπς Ατϊδβίβαϑ, 
ΔῈ Οἴποοῦ ἴῃ {π6 σουτί οἵ Κιηρ ῬίοΟΙθΙηΥ 
ῬΒΠ ΔΩ ΘΙΡμα5, ἴπΠ6 βεοοηα, δης ρῬεπαρ5 
16 τηοϑί αἸβ Πρ. Π15Π66 οὗ {πε ῬίΟΙ]Θ 165, 
ὙΠΟ ΤΕΙρΡ Θα ΡιΟ, 284-246. ὙΠε Ἰείίευ 
το ]αΐθ5 παΐς {Π15 Κιηρ, Ππανιηρ ἰοπηθα 
16 σα γαϊθα ΠΠΌΤαΥΥ αἱ ΑἸοχαηάτγια, [ε]ΐ 
τας ΠΙ5. ΠΟΙ] δοίοη νου] θῈ Ἰποομηρ]εία 
1 πὸ α14 ποῖ ᾿πο]πᾶς [πε Ἰανν5 οὗ {Π6 76 νν5, 
οἵ {Π6 δμηβ οἵ ψῃ]οῇ Πα Πα Πδατα ἔτομη 
115 ΠΠΡταταη. Απηά 1 ροεϑ οἡ ἴο {6]], 
μον {ΠῸ Κιηρ' Δοαα γα [Π6 ἀ65γθα νοϊατης 
αἴ ἃ σοϑὲ ὉπΩΡΆΤΙΆ]]6]6α 1 {Π6 ΠΙβίοτυ οὗ 
ΤΠ ΓΘΤΑΙΎ Θπίθυρυῖθθ Ὑ 8 αἴξ (ο] {Παΐ, ἴῃ 
ΟΥΘΙ ἴο σομοηαία {Π6 ἴανουτ οἵ 1Π6 
1ενγ8 [Ὁ [ῃ6 τϑθηπθϑὶ ἢ6 ναὰβ ἀθοιυΐ ἴο 
τη8 Κα, {Π6 Κιηρ θερδῃ ὈΥ ῬΥΟΟ]δ τ] ηρ᾽ (ῃ 6 
ΠΡοσίν οὗ θυετυ [Ἐν 5} σαρίϊνε 1ἢ 15 4ο- 
ΤΩΪΏ]ΟΏ5, ΡΑΥ Πρ ἴΠ6 ΟΥ̓ ΠΟΙ5. 20 ΟΥ̓Δ ἢ ηδ 6 
ΤΟΥ Θδοἢ 51.νθ. ὙΠῸ ΠΠΠΊΡΕΓ οἵ σαρίϊνε5 
Πμ8δ4 Ῥδθὴ οδ]ου]αίθα δὲ οὐεΓ τοο,οοο, 
ΔΩ [ῃ6 δϑιπηαίθα οοβὲ οἵ τε ει ρίοῃ 
γγὰ 5 ΟΥ̓ΕΓ 400 ἰδ]Θηΐβ ; θπΐ ἃ5 {πΠ6 Κιηρ 1ῃ 
Π15. ΠΡΟτΑ ΠΥ ᾿ποϊπθ αἐνεὴ [Π6 ϑποκίηρ 
οΟἸΠ]ἤγθη, ραυὶηρ [ῸΥ {Πεπὰ αἱ {ΠῸ ταί οἵ 
Δ α]15, [Π6 511Π0 δία} Υ 5ρεηΐ ϑννε]]64 το 
ὁ6ο ἰα]εηΐῖ58.ἁ. Ηδ 1Πδη βϑεηΐ δὴ θη 557 

ΧΥΠ 

ἴο 76 58] 6 1 οἸ5. οἵ ρο]ά, 5|Πνοὺ, 
Δ ῬΥΘΟΙΟΙΙ5. βίοηθ5, ΟἹ Ζ16. ἃ 5. ΠΡ 6ΓᾺ] 
δι 560816, ΡΓαγΙηρ [Π6 ΠΙΡῚ ρτϊοϑὶ ἴο βϑηᾶ 
ἢ] βενεπίγ-ίννο 6] ἀοΥ5, 5᾽ῖχ οὐδ οὗ βδο}} 
{Π106, γγο 5Π 01] 4 παῖζε [ῸΥ Π]ΠῚ ἃ [1 {Π{π| 
{ΥΔ 5] οὗ (ῃ6 Τεν 5} ἰανθ. ΤΠῈ 
Ἰοιίου τοϊαῖαβ {Ππαΐ {Π15 τεαιθϑί γχὰ5 ΘΟ η- 
ΡΠΘα σι. Τί φῖνεβ ἴπΠ6 πδηγθ5 οἵ {πε 
ΕἸ] ἀοὺς βεηΐ ; 1 [6115 [1ῃ6 βρ! πα δηΐει- 
[αἸηπηθηΐ ρον! θα [Ὁ {πεῖ 1ὴ Ἐρυρί, 
Δ ηὦ {Π6 τηαρηϊῆςεηΐ ἴδοϑ ἢ ΜΏΙΟἢ {Π 6 Ὺ 
ὙΕΙῈ. τονατ θα οἡ ἴῃ6 σΟΠΟΪ 500 οὗ 
{ΠΕ 11 πνοτκ.ἢ 

20. “Ζαζεγ 1717 οτοηι67ις ο71 ἤλαΐξ 5707. 
--ΓΠς 5.1 ΟΥΎ δ5. ΟΠΡΊΉΔΙΠΥ 014 ννθηΐ ΠΟ 
Γασίπου ΤΠδῃ {Π15; ας δὴ ᾿ΠἸΡΤΟν πη ηΐ 
ΒΕ ΘΟ ΠΟΘ ΉΠΠΥ τη 6 ἴο 10 ΟὈἰΑΙΠ66 ΚΘ ΠΘΓΙΑ] 
ογθάβησθ, [1 νγὰβ βϑια [πὲ [16 Κίηρ, 
511’ το ἰεϑὲ [πῃ ΠάΘΠγ οὗ {πΠ6 βανθηίΐγ- 
ἴνο Ιηΐεγργείοβ, Ἰοοκεά {πη ΠΡ 1ἢ 
βϑραζαΐίε 6115; δηα {παΐ αἰξδυνγαγᾶβ Π 6 ἢ 
{πεν οατηθ ἴο σοπΊραῦα [Π6 {Γα 5] Δ ]0}5 
ὙΠΟ ἐαοῖ Πα τας βϑαραζαίεϊγ, {ΠῈῪ 
γΈγῈ ΤΟππα ἴο ἀρῦθθ ἢοΐ ΟἿ]ΪΥ 1 5656, 
ῬαΓ ψοτά [ῸΥ ψοτά. ΤΠ15 510ὙΥὦ γγὰ5 
Κηονῃ ἰο ῬΉΙΠΟ (226 ΚἹΔ 2705. 1..). Τί 
νγὰ5 Ῥε]ονθα ὈΥ [τϑῆφοιι5. 4η4 56 υεταὶ 
ΟἴμαΓ Ἐαίπεῖς οἵ [π6 Οματοῃ. Τα5.η 
ΜατγΥ μαὰ ανεὴ Ῥθθη ϑῃθνῃ αἱ ΑἸθχ- 
δηατα Π6 σ 6115 ἴῃ ΠΟ Π 1Π6 νοῦς Πα 
Ῥβθη ἄομῃβ. 

21. Ζη,ωίζίομς εὐαγαςζο ο7᾽ “ἦε τυλοΐο 
5707γ.--Υ ἢ Ἰῃ ἃ ΤΟΥ͂Θ ΟΥο4] ἀρ [Π6 
ΒΓΟΤΥ͂ σατη6 ἴο 6 ΒΟ 1566, ΤΕ τνὰ5 Του 
[Πα ἴῃ 115 δαυ]δϑί ἔοστη 1 Πα ποῖ οοη- 
[ΑἸ] 66] ΔΗΥ͂ Τηθηςοη οὗ {πΠ6 βενθηΐν (Ε]]5, 
ΔΩ {πογοίοτα {παΐ ρατί οἵ {Π6 β[ουυ ννγὰ5 
ΟἸδαγθα αὐγαῦ ἃ5 ἃ ἰδίου δἰ 6 ]Π5Πγη θη. 
Ναχί 1 νγὰβ 5σεβὴ ἰπαΐ [Π6 5ἴουυ, Ἐν ἢ 85 
το] ὈΥ Ατὶβίθαβ, θθαῦβ {Π6 πα 5 οἵ θεϊηρ 
ΘΠ ΠΘΩ ψ ἢ τητος ΠουΟῖ5. ΟΥ̓ΠΔΙΊΘη- 
τατῖοη- --[π6 ΟΧ γα ἸΠΔΥῪ ΡΙΟΠιδίοη. οὗ 
{ΓΘΆΒ.16, ΙΟΥ ΘΧΔΙΏΡΙΘ, Ιαν5ηθα οἡ [Π6 
ΔΟσΟΠΊΡΠ5Πτηθης οὗ τῃ6 νους θεϊηρ τιη- 
Π|ὸ δηγιπίηρ να τοαά οὗ ἴῃ τθα] Ἠ]βίουυ, 
ας παΐτγα! ΘηοαρΡ ἢ Ιἢ ἃ Τοιηάησθ, [Π6 
ΔαῖΠοΥ οὐ ΠΟ σα, αἱ ΠΟ οοβὲ ἴο ΠΙΠη)- 
561 δηἄονν Π15 οΠπαταοίευβ Μγ1Π ΠΟΙ 61655 

ΤΊΟΠ 65. 

1 ΤΠΕ Ἰοίίογ οὗ Ατιϑίθας ἴ5 ρυϊπίεα Ὁγ Ἡοάγυ, 
7.6 διῤἠογηι ἐφχέϊδιις ογφγαϊότι, 

2. ἐς Νρβοῖο ητῖ5. Ρυΐηιι5. διοίοῦ βερίπαρίπία 

ς61101]α5 ΑἸοχαμπασγιο τηθπάδοϊο 510 Ἐχϑίπιχοει, 

4αῖρι5. ἀν δὶ εδάθπι βου] ρΕἀταηΐ, οατα Αὐϑίθαϑ 

ε]υβάθπι ῬίοΙ ἘΠΊ6 8] ὑπερασπιστής, εἴ ΤᾺ] [Ὸ Ροβί 

τοιηρούα Το ϑθρἤιϑ Π1Π1] [416 τοια]οσῖηῖ." (Ηίδτοη. 

γώ. γι 2) γι.) 



ΧΥΠΙ 

22. 770γε 2γοδαζο πεκοιιγιέ ο77 7}ε ογ1φ 171 
07 ἐλὲ ϑεῤῥμαρίγιί.---- ΕἸ ΛΑΠγ, [ῃ6 ἀα Ποτ 
ἴου {Π6 5ἴουυ Ῥεϊηρ' ἰοηα ἴο 6 ΘΠ ΓΟΙΥ 
ἘΠ Γαβυνοσίγ, τηο θη. ΟΥ̓ ΕΟΙ5ΠῚ ΤΟ] οἴ5 
10 αἸτοροίποσ, ἀηα] τερατάς [ῃς ατϑοὶς ΒΙΡ]ς 
85 Παν]ηρ πο ΟἹ ΡΊ αἰ 4 ἴῃ ΔΩΥ ΤΟγα] σοτη- 
ΤηΔ ΠΩ, Ὀπΐ ἃ5 Πάν ηρ᾽ ΞΡΤΠΏΡ ΠΡ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 
1Π6 νναηΐβ οἵ [Π6 τηδην ἱποιβαη 5 οἵ ] ενν5 
ὙΠΟ Τοϑι θα ΡΥ] ΠΘΉΓΥ αἵ ἃ αἰϊδίαπος 
το [Π6 Ἰαπα οἵ {Π6Ὶ1 {α πο 5, ἀηα ΠΟ 
ΒΑΡΙΓαΠν πι5ε το ῖκ ἃ5. [Π6 Ἰαηριαρα 
Οὗ {πΠεὶν ἀ1]ν 1, ἼἽΠ656 [Οσεῖρῃ [δνὺν8 
ἴῃ γΈΔΙ ἀηα ὨΠΠΊΠΟΙ5. 50 ΓρΡασ56 4 [Π6 
Ραγεηΐ δίοοκ; Ῥυΐ {πΠῸὺ 411] Ἰοοκβά ἴο 
Τα θα] ἃ5 ἘΠΕΙΓ ΤΟ] ΡΊοι5 σεηΐσο, ὗε 
Κηον, ἴοΠ] Αοίβ 11. σπιι, ψηδὶ τηπ{1- 
τπ465. οὗ {πη οοΟἸ]]θοίοα ἴο σε] γαΐε {Π6 
[ξαϑίβ αἵ Γ ϑπιβδ] θη, δ η(,, τοτὴ Αοίϑβ γἹ. 9, 
τπαῦ {Π6Ὶ6 ὑγῈγα 1η [6 5816 ΒΥ ΠΔΡΌΡΊΙΘ5 
ΒΡΘΟΙΆΠΥ [τραπθηῖθ ὈΥ ἰογεῖὶρῃ [6 5.Ψ 
ΤΠ περά [ῸΓ {Π6586. 5ρΡ6.ῖα] ρίασεβ [Ὁυ 
ΤΟ] ΙρΊΟιι5 ᾿πβί πο. ῬΓΟΡΑΌΙΥ ἀγοβα ΠΌΓΙΩ 
ἴΠ6 βιηρ]ογιηθηΐ ἴῃ {Π6 πη} οἵ {πε ατεεκ 
Ιδηριαρο. Πα τοασϊηρ οἵ {πε ῬοοΚ5 οὗ 
Μοβθ5 γγὰβ θνθύυνν Ποτα ρατὶ οὗ {Π6 5υπαὰ- 
ΒΟΡΊΘ 567 106 ΟἹ ΘΥΘΙΎ ΘΑΌΡαΙ ἀΑΥ 
(Αοῖβ. χν. 21), πα διηοηρ ἴπο56 0 
γΕΓΘ ΚΟ ἃ5 Η6]]Θηϊδί5 (Αοίβ νἱ. 1) 1ἰ 
γα 5 ΟἿΪΥ 1η {Π6 ατρεκ ἰδηρτιαρε {Παΐ {Π 656 
Ῥοοκβ οοὐἹὰ ῬῈ το ψΙ ἢ δαἀναηπίαρο, 
Αἵ Ἰεαβί, 1 τῃ6 Ἡθρτενν ἰοχί νὰ τοδά 
αἰοια, 1 ποϑάρα τὸ ῬῈ [Ὁ]]οννεα Ὁ δη 
ἸΠΓΟΥΡυθίδιοη ; ἃηἢ [ἢ ΔΠΥ͂ ΘΟΠΊΠΊΘΗΪ5 
{πα τηϊρῃς θα τππαᾶθ οἢ ψπαὶ Παά θα 
τεαῦ, {π6 ατϑοκ Ἰαηρτιαρα νου] ἴῃ {Π 6568 
ΒΥΠΔΡΌΡΊΙΘ5. 6 ΘΙΠΡ]ογοα. ὍΠιι5, ᾿ῃ (ῃ 6 
δοοοιηΐ (Αοίβ ΧΠ11.) οὗ 51, Ῥαυ]}5 νἱϑιὲ ἴὸ 
τῃ6. βυπαρόρια οἵ Απίοοῖ ἴῃ ῬΙ5Ι41α, νγα 
416 ποῖ [ο] ἃ ἴῃ ναί ἸΙαηριιαρα ἴοοΚΚ ρΙαοβ 
τῆς. τϑδαϊηρ οἵ {Π6 ἰὰνν ἀηα {ΠῸ ρτορῃείϑ, 
το]αϊθα τ. τ ; Ῥαΐ ᾿νε πη ἰπαΐ ἴῃ Ῥδι]}5 
᾿τηΠ] Θ Ἰαῖοὶγ [Ο]]Ονηρ ααάτοος ἴο {πῸ 
ἈΒΒΘΙὈ]Θ 4 σοηρτοραίϊοι τ 5 ΠῸμ {Π6 
ΟΥ̓ΘΟΚ {γα ῃϑ]ατοη Παΐ Πα αιοίος {πὸ ΟἹά 
“αβίαπηθης Τῆι5, τΠπ6η, {πῸὸὶ Οτεεκ 
ἱγα 5] ΠΟ ὈΘΙηρ ΤΟαυΠγθΘαῖ ΓῸΥ {πὸ το]!- 
δῖουβ γαηΐβ. οὐ {Π6 (Ἰ5ρευβθα 76νν5 {Πδιη- 
56 Ινθβ, 10 15 Ἰσγα 08] ἴο ΒΌΡΡΟΘς {παΐ [ἰ 
ἴΟΟΙΪΚ 115. ΟΥΡΊΠ [ΤῸ] ἃ ἤδϑίγα ἴο βαι5(γ 
ἨΠθαίηθη ΟἸΠΟΒΙγ, ΠοΟννονοσ {τὰ ἴτ ΡῈ 
1μαΐ ἴῃ ροϊηΐ οἵ δος {πῸὸ τρεῖς ΒΙΡῚς 

1 Τῆς ααποίαϊίοπ ““ ΒεΠο]ά, γε ἀδϑρίϑοτβ," ἄς. 
(νυ. 41), 15. ἴτοὴὶ {Π6 ατβεῖὶς, ποὲ {πὸ ΠΈΡτανν, οὗ 
ΗΔ5. 1. δ ; ἀπά ἴπ {Π6 ““βιιγθ τηθσοὶθϑ ̓ οἵ αν α 
(νυ. 34) ἴῃς. νοτγάς οἱ {πὸ 1,ΧΧ.. {ταπϑ]αϊϊοη. οἵ 
Ἰβαϊδῇῃ 1ν. 3 ἅτ 50 [Ὁ] οννϑά. 

ΘσΕΝΕΚΑΙ͂, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΡΙονϑα το ΡῈ ἃ ῬΠΠΟΙΡΑΙ ἀροηΐ ἴῃ {πὸ 
ΠΟΙ ΘΥΒΙΟΙ Οὗ ἴΠ6 Πϑαίμθη ἡγου]α, 

23. «) γεγο 5 977 7ετυϊδὰ οῥίγιογ ας 
70 ἠδέ γιογίδ 7 “46 τὐογά.----ῬΊ]ο (226 
γ. 24ο5. 1..) τε61}15. τῃαὶ [6 Τεδ οὗ 
ΑἸΘχαηᾶσα ΠΕ6]4 δὴ δῆπιαὶ ἴβαδὶ ἴῃ 
ΘΟ ΠΟΤ ΙΟη. οἵ ἴπῃ6 ἀτεεκ {ταη51α- 
οη, ΨῬΠΘη ΤΠΕΥ πηαθ ἃ ΡΠ]ρτίπιαρα ἴο 
[Π6 5]. πη οὐ ῬΠατοβ, ΠΘτθ, Δοσοσαϊηρ 
ἴο ἰτϑαποη, Π6 (6115 ΤΟΥ {Π6 βθνεηΐν 
ἸηΓοΥΡτθίοβ Πα Ῥθθη Ὀα1]|. Οἡ 1πῸ 
ΟΠΟΓ Παη, μὰ ππα ΠῸμῚ ΒΑΡΡΙΏΙςα] 
Δα ΠΟΥ 165 παΐ {Πεῖ6 νεῖα αὐ ἃ βοιηθ- 
γγΠαΐ Ἰαΐου {Ππ|6 ἴῃ Ῥα]θϑίηθ 5 τηδίη- 
[ἈἸΠ 65. Οὗ ΓΘ 15}. ἜΧο βίη 655, πο ΠΕΙά 
ἴῃ ΔΟΤ ] 10 {Π6 ἡ ΠΟ]Ὲ σοποδρίοη οὗ 
ἃ ατξεῖκ νεύβϑίοη. ὙΠΕῪ 5α]α (παΐ 10 Παά 
Ῥθθη [ουθιἄθῃ ἴο ντῖα {Π6 Ἰανν οα {πε 
5Κ1η οὗ δῇ ὉΠοΙθδη ᾿ααβέ : 5ΌΓΕΙΥ [Ὁ ννὰ5 
16) {{π|65 [ου θ᾽ θη ἴο ΡΟ πίε τ Ὀγ {πῸ 
Ιαηρτιασα οἵ {πΠ6 Πδαΐμθη. (ΒΘ ΉΓΥ 
{παΐ ψΏΙΟἢ ννὰβ ἴῃ ΑἸαχαηάσγια ἃ ἀαγ οἵ 
ἰβαϑηρ τὰ ὰσηβα ὈῪ {πεῖ ἰηΐο οὴἘ 
ΟΥ̓ ΤηΟΌΓΏΙηρ᾽ ; Δη4 Π6Υ σοΙητηθιηογαϊθα 
ὈΥ ἃ ἴαδί ναὶ {ΠΕ τεραγαθα 5 ἃ ἀν 
οἵ ἀροβίαβυ, πκ ἰπαΐ θη [Π6. Ρθορὶα 
ἀαπορβά τοιπηά [Π6 σα] ΠΟ ἢ Αατοη Πα 
τηαάθ. 1μ|||6 414 {πθ56 5Ποτγί-ϑιρ θα 
ΤΙΡΟΤΙϑί5 ΘΟη 5166 Γ {Πδΐ 10 ννὰ5 ΟΥἹΩΡ᾽ ἴο {Π15 
Ῥοοκ, [Πς τηακίηρ οἵ ννϊοἢ παν ἀθρ]οσθά, 
τ1παΐ {Π61Γ Ὀτοίῆτεη πο ᾿νε ατποηρ {Π6 
Πραῖῆθη ὑγοῖα ῬΓΘΒΟΥν ΠΌΤ ᾿ΘΑΤΏΪΏΡ; 
ΔΩΥ οὗ {Π6]Γ ψαΥ5; δηά, Ἔνθ {ποὰρἢ 
{ΠπῸΥ πρὶ ἰοβα {Π6 τι58 οὗ {Π61Γ Πα ΟΠ Δ] 
Ἰαηριιαρο, Π6Ι4 [πϑὲ τὸ {ΠῸῚΓῚ ΠαιΟΠΑ] 
ΤΟΠΡΊΟΩ ἃ5 ἃ {π|ηρ’ ΜΠ ΠΟ ποηθ οἵ 
Το 5 τασθ σου] ανοὺ Ὀθαγ ἴο Ρατσί. 

24. Ζ1οεγαγν αὐελϊυϊέν οΥ.Π]εϊογ δῖα 7ετυς. 
--Ἶνε Ἰεξατση, ποννενεῦ, {παΐ ἴῃ Ἰπαριηρ οὗ 
ΤΘ 5 ορίηίοη γα πλδὲ ἴακα βεραγαΐα 
δοσοιμηΐς οἵ Ῥαϊθϑίης ἀπ ΑἸθχαματγα, ἃ5 
ἀἰδβίπος σδηΐτεβ οἵ τϑὶρίουβ ἱπουρΉΐ, 
ὙΠΟ. σΟΠΟοΙν αν τρις ἄθνθὶορ 1561} 
ΑἸ ΘΠ ἴῃ ἴπ6 ἵνοὸ ρΙαοθββ' Τῃ8 
ΑἸδχαπάσιηθ 7ον5 πρὶ ΜΜ6Ὲ}1] ταρατά 
{Ποιβοῖνο5 5 ΘΗ ΓΘ το ΠΟ] ἢ ΟΡΙΏΙΟῺ 
οἵ {πεῖγ οὐνη. ΑἸεχαπαάτγα ννὰ5 ομ6 οὗ {Π6 
(ογτοιηοσί οἰτ65 οὐ [6 νου], αἃ5. ἃ σα πίγα 
ῬΟΙΠ οἵ σοιηπιοῖος δηα οἵ 1 θγαίατσθ. 
115. ᾿η πα ιταηῖ5 Ὀοαβίθα ὑπαὶ {πεῖτ5 Πδά 
Ῥδθη ἃ ρτθαΐ οἵ θη ΟΙῚΘ πνὰ5 ἃ5 γαῖ 
Ραΐ ἃ ν]Παρε, πα {πα ανθὴ [θη ἈοπΘ 
τηιϑὶ δίατνο {τ ἀἸ4 ποῖ τϑοοῖνθ 5 ΡΡΙ165 
οἵ οούὴ ΠΌπὶ Εργρί. Πα 7ενν5 ΠΕ] ἃ 
Ἰοαάϊηρ ρίασα τὴ {π6 σοιηηηοῖος οὗ 1Π6 
οἰΐγ, απὰ πΔὴΥ οὗ ἴπθηὶ ΜΕΘ ἋΘΘΡΙΥ 



ΘΝ Ε ΚΑΤ, ἹΝΤ ΚΟΌΌΘΤΙΟΝ. 

εἰποϊατοα ἢ ἩΙΙΘηῖς. οα]ίατο, ὙΠΟΥ 
ὙΟΥῈ [ΟΤοΘά, ἴῃ ἃ ψαΥ ἰπαΐ Ῥα]θβ ΠΙΔ ἢ 
7ενν5 ψετα ποῖ, ἴο ἴακθ δοοουηΐ οὗ ατο- 
οἴῃ βρεοπϊαίίνα ϑυβίθιηβ, ἃπ 1 οτο Ὠᾶ- 
τὰγᾺ Πγ ἀδβίγοιιβ ἴο ργαδαηΐ {Π611 τ ΠΡΟ 
ῖῃ τῃ6 ἴογπι τηοϑί {ΚΟ ἴο αἰίταοῖ ἃ 
ῬΠΠΟΒΟΡΠΙΟ ᾿π]ΌΙΓΟΥ, ἃ πα ὑγ6ΓῈ 50] οἱτοι5 
ἴο 5:ποοῖῃ ἀὐγᾶν αἸ ΠΟ α]0165. νΠΙΟ ἢ τρί 
ΡῈ δχρεοίβᾶ ἴο στερεὶ πιπη. ϑοπια οἵ {ΠῸ6 
Οτεοκκοϑρεακίην [εν ΜΕΘ δοίϊνα Ἰῃ 
ΤΙ ΓΘΓΑΥΥ σΟμροϑιοη. ΒΘ 15, 1Π Π15 
Ῥγαφῤῥαγαΐίο Εναηιρείίεα (ΒΟΟΙ 1χ.), βῖνα5 
οχίταοίβ ΠΌΤ 56 νυ ΤᾺ] ΤΙ ΟΙ5. ΠῸ Πα 
ΑΙταγεα [ῃ6 δοίβΒ οἵ (πΠ6 ΟΙα Ταβία- 
τηθηΐ ΠΙΒΙΟΙΥ ἴῃ ἃ Οτθοίδῃ βαγῦῃ. Οπα 
ὙΥΕΥΙ παμηθ ἘΖΕΚΙΘΙ μα ἰὰτηβα {Π6 
βίου οἵ τπῈ Ἑχοάτιβ [ηἴο ἃ ἄτατηδ, ἴῃ 
ψ ΠΟ. Μοβε5 δπα ΖΙίρρούδῃ δηα Ῥριι] 
ΠΟΙ ἀϊαϊορσιιθβ ἴῃ ἰδῆς νεῖβα ἢ πᾶ 
Ἔνθη [Π6 506 η6 δ {π6 Ῥυτγηϊηρ Ὀα5}), [ἢ 
ΠΟ οὐ ἩΗϊπΊ5ΕΙΓ 15 ἃ ΒΡΘαΚῸΥ, 15 
ττοννῃ ἰηΐο πκὸ ἔοστη. ἈΑποίμου νυ ΥΊΕΥ, 
ὙΤΠπεοάοίμ5, το] τη Πα χαπηθίευβ [Π6 5ἴοΥν 
οἵ [π6 τὰρε οἵ ΠΙηδΠ δηα [Π6 ἀδβίσποίοι 
ΟΥ ΘΠπθοπεῖα (7: Ζγαΐζ. ἴχ. 22). ΑἈπι- 
οἴποσ, πο 1ῃ αἰἸϑποίϊοη ΠῸΠῚ Π15 Ὀαζίετυ- 
Κῆονη ΠΑΠΊΘΒαΚΘ 15 Τα] 164 [Π6 οἱ οὺ 
ῬΏΉΙΟ, τοί ἃ ἀαβου ροη οὗἉ [6 1154 ]6 1}, 
450 ἴῃ Πποχαϊησδίοιθ. Οἰπεῖβ, αἃ5 Π)επηε- 
{Πππ|5 δηα ἘλΙροΪθτηιι5, τεῖο]α 1ῃ Ῥτοβ8 {Π6 
Θοιιρίατε πατγαίῖϊνα οὐ {Π6 Θαι]Ὺ ΠΙβ[ΟΤΥ 
οὔ [με 7 5 πδίοη. ϑοιηδ οἵ [Π658 816 
ἰτραϊβα ὈΥ Τοβαρτ5 ἀπμα Ὀγ ΕΒ Θ 15. ἃ5 
1 ΠΟΥ͂ ψεῖα Πϑαίμθη ΨΥ οῚ5 ὈΘΔΙΙΏΡ᾽ 
1παἀθρεπάθηϊς (αϑπηοηῦ ἴο {πΠ6 {πῃ οἵ 
1πΠ6 ΟΙΑ Ταεβίαμηθης πατγαίνεβ; θαΐ ἢ 
Θχδιηϊηδίίοη οἵ ἴπ6 εχίγαοίβ ΠΟ Πᾶνα 
Ῥθεη Ῥργεβεινεα ρτονε8 ἀβοιβίνε]υ ἴΠαΐ {Π 6 
ΨΤΙΘΥΘ. 1 ΠΕΘΒΈΟΙ ΟὈϊαϊηΘα {πεῖν Κηον- 
Ἰεάρε 5ο]εῖγ ποιη (μ6 ΟἹα Ταβίδιηθηί. 
ΤΆ 15 ΤβαϑοηδὉ]6 το {Π1ηΚ ἰΠαΐ [Πο58 ηῸ 
ΧΠΙΙο ἃ 50 ᾿πἰπιαΐθ 8 δοαπαϊηΐδησα 
ΜΙ {παΐ νοϊαπηθ Εῦα ῬτΟΡΔΌΪν 65. 
1 δὴν οἵ ἰμεπὶ γεα πϑαίμθη, γα Πᾶνα 
1παϊτεοῖ ενιάδηοα μον βϑυσοθϑϑία! Ταν5 
Παα Ὀθθη ἴῃ σομηη ΘΠ ΠἸηρ' {ΠΕῚῚ ΠΠςΘταΐασα 
το ατθο-ϑρθακιηρ ΡΘΟΡΙΘ. 

25. “(μος φιαῦς ὧν Ζλεηι 10 {16 
Οαριογίεαζ δοοῖο.---Βὰς Το ννΊ5. ΠΓΘΓΑΥΥ 
δου ΕἸ ποῖ Ππη10 156] ἴο {π6 τα- 
Ῥτοάποίίοι. ΟΥ ταοδϑίηρ οἵ 1πΠ6 βδοσϑά 
ΒιΙβίοσιθβ. [1{ αἰβρίαγεα 1561 4150 ἴῃ {Π6 
ΠΟΙ ΡΟΒΙΠΟ. οἵ Παιταίϊνεϑ, ΒΓ] 6. ΘΠΕΙΓΘΙΥ 
Ποιουι5, σι ἢ ἃ5. ῬγΟΑΌΙΥ {Π6 βἴουυ οἵ 
ΘΌΒΔΠηδ, ; ΟἾΠΘΙΒ, 5100 85 ἰΠ6 ὈΟΟΚΒ οἵ 
ἴῃς Μδοοαθεαβ, τεοοσάϊηρ [ῃ6 Πιδίουυ οἵ 

ΧΙΧ 

Εἰπη65 Ἰαΐου {πᾶ {Πο56 ἰτραϊθα οὗ ἴῃὰ {πΠ6 
Ῥοοκβ οἵ {π6 Ῥαϊθϑιϊηιαη σαῆηοη. [0 15 
1π6]ΠΡῚ0 16 {Ππαΐ Τηδην ψγΠηῸ τηϊριιὶ βεῖὶ 
1|116 ναϊαθ οα ΟΥΚ5 ΠΟ τΤηοτοὶν το] 4 
ΟΥ̓ΘΓ ἀραῖῃ ΜΠ 1655 Δα! ΠΟ {Π6 βἴουν 
το] 4 ἴῃ [π6 σδηοηῖοαὶ ὈΟΟΚ5 τϊρῃὶ Ὀς 
ΤΕΔΑῪ ἰο ρῖνε ἃ αϊῆεγεηϊς τϑοθρίίοη ἴο 
ΤΠ ΏΘ5. ΜΨΏΙΟΙ ἀρρθατθα τϑα}}γ ἴο 51}0- 
ΡΙειαεηῦ [Π6 ϑοιρίαγα Πιβίοτυ, Δ Πα τηϊρηϊΐ 
ταραγα 50} ΟυΚ5. ἃ5 δἰ ᾿βαβί βὐϊγιηρ 
ἴοΥ Ρτϊναΐς τοαάϊηρ, ἀνθ ἰπουρῃ ποῖ 
Ῥοββ86556 4 οἵ σδῃοηῖοα] δας πουϊγ. ὋΓΠι5, 
ἴου δχϑιηρῖθ, ἴῃ ϑοοι]αηα, ψΠΘτα ἴῃ 
τη ἤθτη {{π|65 ἴπεῖα ἢὰ5 ῬΘθὴ πὸ α15- 
Ῥοϑβιίτίοη ἴο τεοαῖνα ΔΡΟΟΥΥΡΠΆ] ὙΥΠΙΏΡ5, 
[π6 ψουκβ οἵ Τόβερῆιθ πᾶνε Ὀβθη δά- 
ταῖς το ταῆῖς 45 εὐϊγιηρ Θαπαδνυ τοϑα- 
ἴηρ. (δίαϊῃ ἴἴ 15 [πα βανϑσαὶ ὑουβ, ἴο 
ΜΓ ΠΙΟΠ {ποῖα νὰ ΠΟΙ ΠΙ Πρ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΟΙΏΡ 
ἴῃ 6 Ἡερτεν ΒΙΌ]6, οατηα ἰο ΡῈ Ἰοϊιηβά 
ἴῃ πε οὐτγθηΐ π86 οἵ Οτεεκ-βρβακίηρ 
ῬεορΙα πὴ τῃ6 {ταηϑ᾽αιτίοηβ οἵ. [ῃ68 
ΟΔΠΟΏΪΟΔΙ ὈΟΟΚ5. 

δῚΝ. ΑἸΕΧΑΝΌΒΕΙΑΝ ΟἌΝΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ 
Οὐ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

26. Οἰφιογαζίν εοἰγιεϊάογιέ το Ταΐζο- 
Ζϊγιίαι.----1ὰ μὰ5 θ6 θη ἰγαδαν βα]α {παΐ να 
ατθ ποῖ αἵ ΠΡουίυ ἴο ἀβϑαπια {παΐ ΑἸοχ- 
ΔΗατΔ ἢ ΟΡΙΠΙΟῊ τγὰ5 ἉΙνναγ5 1ἀθη 108] 1 

Ῥαϊθϑιηΐαῃ, δηα {πετείοσα παΐ της 41165- 

ἄοῃ ψπαΐ γαῖα νγα5 αἰίδομδα ἴο τς ἰαΐου 

ῬΟΟΚ5 αἱ ΑἸθχαμπαᾶγία 15 ποῖ ἀβο 5 ΝΕ Ὺ 

Θοἰ 64 ὈΥ οὐὐ Κπον]θᾶρα {παΐ ΠΟῪ ΜΕΙΘ 

ποῖ τορατάθα ἃ5. σα ΠΟηΪο] ἴῃ ῬΑ] ΘΒΕΏ6. 

Βιυΐ να Ππραῦ πούποῖα οἵ ΔΗΥ͂ αἸΠ τθη 

Ῥείννθθη παίϊνα δηα [οτεῖρη [65 οἡ Π6 

500] 6οῖ οὗ {π6 Οδῆοη ; ἃῃα 85 ἴᾺΥ ἃ5 ἴΠ6 

ΑΡΟοΥΥΡΠα 15 ΘΟΠΟΘΓηΘα, ΠῸ αἸΠΌΤΘΠΟΘ 

ἰ5ς. ΘΧΠΙΡ θα ἴῃ οὐἵ στθαΐ βδοῦτοα οἵ ἴη- 

[ουηδίΐοη. ἂ5 ἴο ΑἸθχδῃατδη ΤΘΙΙΡΊΟΙ5 
1Βουρῃς ; Πατηογ, {πΠ6 ΜΥΠΙΠηρ5. Οἵ 1ῃ6 
στοαῖ ΑἸθχαηάτίδη [6νν, ῬΏΠ]Ο. 

27. “λϊίο: 2γογιίγοηεο στοῦ ὦγ Ζ77: 10 

ἐλε δενέαίοιεῆ. ---Τιεαα, Οἢ ΘΟΙΠΡΔΙΏΡ; 

ῬΠΙο᾽5 ϑοτιρίατε χαοίαιοηβ ΜΠ {Ππο56 

οἵ [ὸ Νεὸν ΤΤεβίαμηθηίς Ὑτιίοθ, ΜῈ 

16 σοπβοίοιια οἵ ὁπ ἀβέγεηοθ ὙΠῸ 

Νεν Τεβίαιηθης ηποίδιομβ ταηρα [ΓΕΕΪῪ 

τὨτουρ 411 {πῸ ῬοΟΚ5. οὗ τὰς ΟἸἹΆά, δης 

φΘθῃ ἰο {τδαΐ 811 ἂ5 οἵ {πὸ δυίποπίγ. 

ΤΗῈ Τὰν ἀπά πὸ Ῥιορμαῖβ. αἰϊκα ἤι- 

πἰϑμ θα τηδίθυϊαϊβ ῸΥ συμαροριθ ΤΘδΟΙΠΡ, 

(Αοἰβ. χἱῖ!. το; {π|κ6 1ν. 17)» Δα ἄνθη 

[πὸ ἘΠΕ “τὰς Τὰν" οεβαδε5 ἴο ὈῈ ὃχ- 



ΧΧ 

ΟἸβΊν εἰν σίνθη ἴο {π6 ὈοΟκβ οἵ Μοβδβ. 
στ, ΤΟΙ ἴῃ ΠῚ5 Ο5Ρ61 [ἢτος {{Π|65 οΙΐ65 
[Π6 ῬϑΔΙτη5 85 “ἰῃς Τιανν " (ΣΧ. 34, ΧΙ]. 34: 
ἘΠ 25). 8πὼ Οἱ. ἘΔ1ΠΠΙὶ (1 (Οἵ, τιν, 21) 
σῖναϑ 85 ἴτοιὴ (Π6 Τιανν ἃ ἡποίας!οη ΠΌΤ 
[Π6 ρτόρμδὲ [βαῖαῃ. Τῃ (ῃ6 νυ Πηρ5. οὗ 
ῬΆΏΙΟ, οὐ ἴπ6 σοπίχασγ, {πὸ ῬΟΟΚΒ οἵ 
Μοβοβ πᾶνε 5100}. Ργουηηθηοθ. {παῤ 1ἴ 
ΤΟΊ] Ἶγ65. αἰζεηίνα Ἐχαιη] δ Ο ἢ ἴο (15- 
ΠΟΥΟΥ Παΐ νά]θ ΠῈ δεῖ οἡ οἴποσ ΟἹά 
᾿“Γεβίαηθης ῬΟΟΚ5. ΤΠδ βαθ]θοίβ οὗ [ῃς 
στξαΐ τηδ] συ οὗ ῬΏ]]Ο᾽ 5. {Γθα 565 16 δχ- 
ῬΟΒΙΠΟἢ5 οἵ ρατίβ οὗ {πὸ Μόϑβαῖο νυ ηΡ5 : 
ῃοΐ ΟΕ οὗἉ 15 ἰγθδίϊσ85 [ΟΥΠΊΔ}]Υ ῬΤΟ 5565 
ἴο ΘΧρ]αῖη ΔΎ ΟΥΠΕΙ Ῥατί οἵ ϑοιρίατζα. 
ΑΠΩ͂, ἀραίη, {πο ἅτ 1 ῬΠ]]Ο᾽Β ΨΥΠΙΏΡ5 
Δρουὶ Πέγ ααοίαςοη5 ΠῸΠῚ [ῃ6 Ῥεηΐα- 
ἴθι ἢ ΤΟΥ ΟἿΘ ΠΌΠῚ Δ ΠΥ ΟΙΠΕΙ Ρατί οὗ {Π6 
ΟΙα εβίαιηθης. ΥὙγε τὰ {πι|5 164 ἴο ρυΐ 
ἴο Οὔ!5ΈΙν 65 [η6 σαοϑύοῃ, δῃ 1{ ΡΕ {παῖ 
ῬΠΠΟ ἀπα τπ6 ΑἸοχαηατδη [ονν5 44 ποῖ 
Ἰπο]πθ 1η {ΠῸῚΓ ΟΔΠΟΏ Δ ὈΟΟΚ5 ΡὈαΐ 
τῃοϑε. οἵ τῃ6 Ῥρηϊαΐθιοῃ ; δηα] {παΐ {Ππ5 
τῃ6ς. Ῥοοκβ οἵ ἴῃ6 Αροοῖυρμα ἰοπηα 10 
ΘΑΒΥ ἴο Θβία Ὀ]Π15}. {Π ΘΠ βοῖνε5, ποῖ ᾿ηΠΠ66 4 
ΟΠ ἃ ἰδθνεὶ ψ τ της Ῥεηζαίΐξαςῃ, θπΐ οἡ ἃ 
Ιθν 8] ἢ οἵἴποῦ ΟἹά Ταβίαμηθηΐς θοοκ5 Ὁ 
ΠΕ τοϑα]ῖ, Πουνεν ου, οὗ σασθαι] ΘΧδη]ηδ- 
[ΙΟῊ 15 ἴο ΔΏΒΨΟΙ [Π15 ΠιΘϑίοη 1 {ΠῸ 
ποραΐϊνα, ὈῪ Ρτονιηρ {παξ ῬΏΠ]]ο αἸ4 «ἰίτ]- 
θαΐϊθ Ἰη5ΡΙΓαΙΟἢ ἴο {Π6 Ἰαίογ ΟἹα Ταβία- 
τηθηΐ ὈΟΟΚ5, Δηα {μαΐ ἢς αΠ4 ποί 58εΐ {πὸ 
ΑΡοούΥρμα οἡ ἃ ἰδνθὶ ψ ἢ ανεα {Π 656 
Ἰαΐϊίου θοΟΚϑ5. 

2ὃ. “4 «ογαϊι το {ἦε ογίρσίηαϊ οήογγν, 126 
,ϑογογέν 7)ι76727 εἐΐεγς ἠγαγιδίαΐεα Ζ.ε “ρλέα- 
Ζομελ ογιῖγ.---ΠἼθγΘ σα ΡῈ πο ἀοαυθί, 
Ποννονοῦ, οὗ {π6 βρθοῖαὶ δίπουν δἵ- 
τπρυϊοα ἴῃ Ἐργρί ἴο {π6 Ῥεηϊαίΐβιςῃ. 
ἡ {ὰτηϊηρ ὕδοΚ ἴο {Π6 Ἰεί(ου οὗ Αὐβίδας 
ΑἸτοααν ταζοιγθα ἴο, 1 15 Ρτονβᾶ {Πδϊ 
{Π6 ΟΥΙΡΊ ΠΑ] 5ΓΟΥΥ οὗ ἴῃς. ϑενθηΐν Τηΐοι- 
ῬΓΘίουα ΠΠΉΙ 6 {Π6ΙΓ ὑνοῦκ το (6 {γ8η5- 
Ιατοη οἵ ης Ῥεηϊαΐθιοῃ. [{ 15 ΟὨΪγ οὗ 
τῆς. Μόοβαῖς αν [πΠαΐ 1Π6 ἴβπμηθ 5 ἀ6- 
ΒΟ ΘΑ ἃ5. Πανίηρ το ῃθα {πΠῸ Ἐργρίϊδῃ 
Κίηρ. [Ιἰ 15 ΟὨΪΥ ἴῃ6. ΒοοΙ οἵ {πῃ Τὰν 
τΠαΐ 15 βαϊά ἴο παν Ῥδθὴ βθηΐ ΠΌΙΪΩ 
7ΘΥαβα]θιη, Δ ηα] [Π15 ΟἾΪΥ ἰ5. πηθης]οη θά 
ΤΠΤΟΙΡ]. 1Π6 ΠΟ]Ὲ βίοτγ. [ππθοά, τΠς 
ἸΘηρῚ οἵ {{π|6 ΨΏΪΟΠ (Π6 {γα 5] ας 5 
βαἰα το Πᾶνο ἴακθη, νἱΖ. 70 ἄαγϑ, 5115 
Ὑ}6]] ΘΠ ΟΙΙΡῚ ἔΟΓ {Π6 γγου οὗ το μθυηρ᾽ {ΠῸ 
Ῥρηταίοιοῇ, Ῥαΐ νου] ᾿ς ἘΝ 1η- 
«ἀδαπαία [οι [Παΐ οὗἁἉ {γα 5] ]ὴρ; ἴδεν ΠοΪς 
ΟΙΑ Τοβίαμηθηΐ, Τόβθρ 5, ν πο [6115 τη 6 

ΘσΕΝΕΕ ΑΙ, ἹΝΤΕΘΙΘΌΘΙΕΙΘΝ. 

ΒΙΟΙΥ ἰϊεσ ΑὐἹβίθαβ, ἢοΐ ΟἿΪΥ ΠΚὸ ἤπὴ 
ΤΉ Δ Κ65 ΤΠ ΘὨΓΟΙ ΟὨΪΥ οὗ [Πη6 Τιανν ἃ5 Παν]ηρ 
Ῥθβ βεηΐ ἴο {πΠ6 Κιηρ οἵ Ἐργυρί, Ραξ 1ῃ 
ἴΠ6 Ῥγθίαοβ ἴο ἢ15 “χρη φιῖζίες ἜΧΡΥΘ55ΙΥ 
58 γγ5 [ῃα΄ ΠΟ ΟἾΠΕΙ ρΡατί οὗ {Π6 ϑοπρίαγα 
Παα Ῥδθη 50 5βεηῖ. Βαΐ βειηρ᾽ δϑῖάς {ΠῸ 
βΒίουυ οἵ [η6 ϑενεηΐν [ηςουρσείουβ, ᾿ΠΓΈΥη8] 
Θνιάθησα ρτονϑβ (πα {πΠῸ ῬΡεηϊαΐειιο ννὰβ 
{γα ϑ]αϊθα Ὀγ ἀἸβδσγθηΐ Ππαη5 Πότη [Πο568 
1Πηαὶ ψγουκαα οὐ [ῃ6 οἴπευ Ῥοοκβ. Νοί 
ΟἾΪΥ 15 ἴΠ6 5ίγ]8 οὗ [πε {τδῃβϑιαοη ΑΕ 
[οτεηΐ, {πΠ6 το επηρ οἵ ἴπΠ6 Ῥεηίΐαΐειοῃ 
Ῥειηρ ἴῃ6 ΠΟΤῈ οἷοθα δηά Π|ἴογα], Ῥαΐ 
ἸΏΔΗΥ͂ ῬΙΌΡΕΙ ΠΑΙΠ65 ([ΟΥΓ Θχαιηρὶθ, ῬΗϊ- 
ἸΙβίιηθ5, Μεβοροίδμα, Τα πτης5 4) ἀγα ΕἸ 
[ΘγΘ ΕΠΥ Το ογθα ἴῃ [Π6 ΘΑ ΠΟΙ Δη4 [Π6 
Ἰαΐου ῬΟΟΚΒ ; ΔΠ4 50 86 56 νυ εῖα] θο ΠΏ 10 8] 
ψγΟΓ5, 510 ἢ ἃ5. {ΠΠ|ΠΔ δ ηα ΤΠ Π]τ, [ΙΕ 
15 αιπτε {τις {παΐ {πΠ6 ΟΠτιβίαη ΔΙ ΟΥ5 
ΘΘΠΘΙΆΠν Ἰοβδὲ ϑιρμΐ οὗ τῃ15. ἀἸβε πο οη, 
Δ Π4 ΟΠ ΠΟΗΪΥ {Ππουρῇῃΐ οἵ {πΠ6 ατεεῖ ΟἹα 
“Γ᾿ αβϑίατηθηΐς ΜΉΘ [ΠΕΥ τι564, ἃ5 ἃ ΜΟΥΚ 
{τα 5] αἰθα 411 δ οπδ {{πη6, 8ΔΠη64 {παΐ {ΠΕ Ὺ 
ΔΒΟΙΡΕα τΠ6 οΥρίη οὗ ἴπ6 δηΐγα ΠΟ] ]εο- 
(0 ἴο {πΠ6 βενυεηΐυ δ] ἀθὺβ ηο, δοοοτά- 
1ηρ ἴο 1ἴπ6 οὐττοηΐ βίουυ, Πμαα θβθη ββϑηΐ 
ἴο {ῃ6 Κιηρ οὗ Εργρί. Βαΐξ [Π6 Θδ ΕΓ 
νΘΙΒΙΟΩ ΟὗὨ {Πδ βἴουῦυ ΟἿΪγυ τείουγοα το {πὸ 
Ῥαεηϊαίθξιςοῇῃ, Δ η6, 45 πὰ 6 θη δἰγθααν 5816, 
της ἀἸΠξτθηῦ ῬΟΟΚ5 ατὸ ρτονεα Ὀγ Ἰπΐθγη8] 
ενιάδηοα ἴοὸ πᾶνε Ῥθθὴ ἰταηϑαϊθα δὲ αἰ - 
[οσθηΐ ἀαἴθϑ8. 

29. 776 }εογήαίομε φγοδαδἦν καηηι6 1γιίο 
σγηαοοσθ 56 ὀεζογε ἐλε οἵεγ Οἰά 7 ΐα- 
γηογι. ὦοοΐ;5.-- παῖ {15 5ῃου]4 ΡῈ 5015 
ααϊῖα 1η[6]ΠΡ 1016 1 να ῬΘΊΙΘν 8, ἃ5 ΤΠ6ΓῸ 15 
ΘΥΨΘΙΥ ΓΘΆΒΟῊ ἴο 60, {Παΐ [Ππ6 ατϑεκ {γ8 η5]8- 
ΤΟ ἴοοῖκ 115 ΟΥΡΊΩ ἴῃ {Π6 περᾶβ οὗ 1ῃ6 
ΘΥ̓ΠΑΡΟΡΊΙΘ ὙΟΙΒΠΙΡ ἴῃ Ῥ]α 65 ὑνΠΘΥΘ [65 
ΠΑΡΙΓΑΠΥ Θροκε ατεεκ. ὙΠΕΙῈ 15 ἃ 
οὐστοηΐ βίουυ {ῃδξ πΠῚ}} {Π6 ἔπηθ οἵ Δη- 
τἰοοΠπ5 ἘΡΙΡΠΔ ἢ 65 ΟἿΪῪ ΒΘοΙ 05 ΠΌΤα {ΠῸ 
Τιανν ΕΓ ΓΘΔ 6 1ἢ {Π61Ὑ 5. ΠΑΡΟΡΊΙΘ ΜΟΥΒΠΪΡ, 
Ρὰυΐ τῃαΐ Ὁπάου ΠΙ5 ὑγσαηην {πΠ6 ῬῈΡ]1ς 
τοααίηρ οὗ τῆς Τὰν Ρείηρ ἐουθι ἀάθη, 1Π8 
ΤᾺ]ΟΙ5. οὗ 1ῃ6 ϑυπαρορῖθ 5 5. πιθ ΓῸΓ 
1156 1η {ΠΕ ὙΥΟΥΒὮΙΡ ἃ 56] οί! οη οἵ ἸΘ55Ο ἢ 5 
ἴτοσὰ [6 Ῥιορμείβ. ΥΠθη οἡ της ἀθαῖῃ 
οὗ Απίοοΐλα [ῃ6 τοδαϊηρ οὗ ἴΠ6 Τὰν νγὰ5 
Τοϑίοσθα, [16 τϑαδίηρ οἵ ἴπ6 “Ῥγυορῇῃθίβ 
γγὰ5. 51Π] σομῃεπιρα. “ΓΠῚ5. βίον, πον- 
ΟΥΘΙ, Τοῖς Οἡ ΠῸ ΡΟΟΩ δαιπουῖν :} δηά 
[Π6 ἔσθ ἄαία οὗ {πῸ ᾿πἰτοάποίίοη ᾿ηΐο 1Π 68 

1 ΤῊΝ φαυ]οςῖ δας ΠΟΥ Υ 5θθη5 ἴο Ὀ6 ἘΠῚα5 
Τιονῖῖα, ΠῸ Ἰινοᾶ αἱ ἴῃ ἐπα οὗ (ῃς δίζθοπιῃ 
σοηζαγυ. 



ΘΈΝΑ ΝΕ ΘΙ ΕἸ ΤΘΝ.: 

ΒΥΠΑΡΌΡΙΙΘ ΨΌΙΒΠΙΡ οἵ τοδάϊηρθ εἰ [ΠῈῚ 
ἴτοτα {Π6 Τιὰνν ΟΥ ἴπ6 ῬΙΟΡΠο5 15 ἰοβὲ ἴῃ 
ΟΡβουσγ. Βιΐ αἱ ᾿ἰβαβϑδί ἴῃπεῖα 15 ἜΥΘσΥ 
τεάβϑοι ἴο {πῚηΚ {πᾶΐ {Π6 ρα]. τεδαϊην 
οἵ {πΠ6 Ῥεηϊαίθιοῃ νγαϑ το 1Π6 ΟἹ οσ οὗ 
1Π6 νο ; δπα {πεγείοτσο 1ἰ 15 απ|ῖ6 1η16]}1- 
ΘΊΡ16 {Παΐ [Π6 πεβά οἵ ἃ ατεεκ νεϊβίοη οὗ 
1π6 Ῥεπίαίΐθιοι σοῦ] οσοι Ὀεΐοσα ομα 
οἵ ἃ {τ} ϑ]αίίοη οἵ {Π6 οἰ ποῦ θΟΟ 5 θθσαπης 
ΠΘοθββϑασγ. ὙΠ {Π15 ἀρτθοβ {ῃς6 [οί {Παΐ 
ΘΧΙΒΌΠΡ ΟΟΡΙ65 οὗ {πε6 ατεεκ οὗ [Π6 Ῥεη- 
ταΐθιοι ΑἸ Ἐσ Ὀτξ 5115 ΠΥ ἔτοτη θα ἢ οἴου, 
Πα ποΐ νΘΙῪ τη "ΟΠ {πΠ6 οὐττοηΐ 
ἩΡταν ἰαχί, 116 [Π6ΥΘ 15 τ ἢ Τηοτα 
ὉΠΟΘΥΑ ΠΥ ἀροῦὲ {Π6 τε εχ οὗ {ΠπῸ 
Ἰαῖθυ ῬοοΚβ, αηα {πῃ ναγιαίοπβ οτη {πῸ 
Μαββοσθίς Ηδῦτοινν ἰεχὲ ἀγα οἴξῃ οοη- 
5146γα Ὁ]6, Απα δνιθηίγ {Π6 ἰεχὲ οὗ ἃ 
ῬοοΟΚ ΟἿΪΥΚ δπιρὶογεα ἴῃ ρῥτὶναίς τοδάϊησ 
μϊρἢς Ρ6 Π|40]16 ἴο σουγιρίϊοη5 ΠΌτη ἡ ὨΪοῃ 
ΟΠΘ σοΟηΒίδηΕΥ τι566 ἴῃ ΡΆΌ]1Ις. ὙνΟΥΘ Πρ 
ψΟσ]α θῈ 5θοιτο. ὙΠῸ ρτοοῖβ μανα θεθη 
ΔΙΤΕΔαΥ σίνθη {Ππαΐ {πΠ6 ρτορῃθίοαὶ ῬοΟΚ5 
{ΓΗ Ι5Π 64 τηδίου!α]5 ἴῸΓ ΒΥ ΠαρΡΌρτια το ηρ 
ἴῃ [Π6 ἀροϑβίο!ς ἐϊπη65, ποῖ οαἱν τ ΤΠ πάτα 
Ῥαὰΐῤ ἴῃ Αϑιὰ Μίμπου. Βαΐ 1 15 ροββίθ]ε 
ΕΠΟῸΡῃ {παὶ πΠ6 ῬΌΡΠΟ τοδάϊηρ οἵ {πε 
ῬΙορΡΠθίϊοαὶ ῬοΟΚα τη πᾶνε Ῥβεὴ οἵ 
Ἰαΐεσ ᾿πἰτοάποίοη τη Εργρί {πᾶπ ἴῃ {π658 
ΠΟΙΠΙΤ65, Πα ΤηὰΥ ποῖ Ππαγα ῬΘῈΠ ΥΨΕΓΙΥ͂ 
ΔῃοΙθηΐ τη ῬΉΙ]Ο᾽ 5 {1Π16.Ψ 

230. «Δ εκοςγἼζίογι ο7 ἐζέδε οὐλεγ δοοῖς ὧν 
«Ῥλίίο.----ἰτι ΤΠ15 νὰ 6 σαῃ δοοοιπηΐ [ῸΓ 
[Π6 νεῖν στθαΐ Ῥχγοϊηϊπθησα ΠΟ ῬΠΠΟ 
Θῖνο5 ἴο {π6 Μοβαῖς νυιηρβ ; Ἀπ ΠΟῸΡῊ 
ἢ]5. ιι58 οἵ ἴῃ6 οἴπεσ θοοΚ5 15 σοπιρατα- 
ἘΓΝΕΙΥ 5114], 1ξ 15 ΟἸΪΥ ὈΥ σοιηρατίβοη {Παΐ 
ἴξ 15. 50, [Ὁ0Γ Πα αιοίθϑ {Ππ656 ῬΟΟΚΒ5 βοῖη6 
ΠΗ͂γ {{π|65, δη4 Πα οἰ αυΥ γαῖ {Π6Πὶ ἃ5 
᾿πβριγοα.: Ηδ σαοίε5 {πε νοτάϑ δ ἀγοϑβϑθά 
ἴο Τοβῃια, “1 Ψ1] πονοῦ ἰδανα [Π6 6 οὐ 
ἴογϑα κα {π66,᾿ 45 ἃ λόγιον ΟΥ̓ ΤἸΠΒΡΙΤ 4 
αἰίεταηοα ; 6 ἰτθαΐβ ἴΠ6 ννΟ]6 βίουυ οὗ 
αἸάξοη οἵ οὗἉ ϑϑιητθὶ {6 [Π6 παγγαίϊνεβ 
ἴη {πΠ6 Ῥεηϊαΐίθιομ, πιαϊκίπρ τ ἃ 5οιτοα 
Οὗ τηγϑίϊοδὶ ἀδαποίίοηβ; τῃ6 Βοοῖς οἵ 
Τπᾶρεβ 15 σιοίεα ψΠΠ {πὸ [οστημ]α, ὡς ὃ 
ἱερὸς λόγος φησί; ἴπ6 Ξοῃρ οἵ Ηδηπδῇ [5 
οἰϊβα 845. 1η5Ρ[Γ66 ; [6 Ῥϑαϊτηϊδὲ 15 56 υ θα] 

1 Οαϊίε 51 πΉ118γ ἰδαΐαγεβ ργθσεπί ἐπειηηβοῖνοθ ἴῃ 
δΔηοίμογ ΑἸοχαπάσδη τυϊησ, [πΠ6 ΒοοΙς οὗ ΝΥ 15- 
ἄομη. ὙΠαΐ νγουῖς Ἔχ ῃ 1 115 ἴΠ 6 νυ ΠΕ 5 5 ΓΟΠΡῚΥ 
Ἰπβπθποβα ΡΥ [Π6 ῥτορμεοίεβ οὗ ᾿βαϊαῃ, ὈῪ {πὸ 
ῬΞΑ]πη5, απα Ὀγ {πΠ6 Βοοῖς οὔ Ῥτονοῖθδ: Βαΐ {πῸ 
βίου ψν ῃ]οἢ Π6 τηαῖκος {πΠ6 βαθ]εοὶ οὗ ἀϊτθοῖ 
ΕἸΠΠΠΕΕ ΔΥ6 ἴαἰκθῃ Ἐχο]βίν ον ποτα {πΠ6 Ῥεπία- 
ἴδαοῆ. 

ΧΧΙ 

{{π|65 46 5οΥ 664 ἃ5 “Πα αἰνίηα ρϑιβοη᾽ (ὃ 
θεσπέσιος ἀνήρ), ἃ5 “ΠΟ σΟΠΏΠΠΟΠ ΡΟΙΒΟῚ, 
θὰΐ ἃ ῬΙΌΡ δύ Ποῖ ἰΐ 15 βοοά ἴο {τις 
(οὐχ ὃ τυχὼν ἀλλὰ καὶ προφήτης ᾧ καλὸν 
πιστεύειν, ὃ τὰς ὑμνωδίας ἀναγράψας, 7)6 
“ξγία 1. 308, Μδηρεγβ δα] 00) ; ἀπά 
[Π6 Ῥτορῃθίϊοαὶ τυ! ηρθ ἀγα οἰΐεα ἢ 
ΒΟ ΓΟΥΠΊΠ]ΔΤΙ65. Οἵ αποίαίίοη 45. {ΠῸ 
[ΟΠ] ηρ :--τ-- ΑἹ ΠΒΡΙΓΘα ΠΤ] ΘΠΊΠΟΥ οὗ {ΠπῸ 
ῬΙΌΡΠδίϊο ομοιγ᾽ (τοῦ προφητικοῦ θιασιώτης 
χοροῦ, .226 Οὐη. ἤἤρρο, Ὁ. 411); ““οπ6 
οἵ [Π6 οἱα Ῥτοριοῖβ νγῆο ἴῃ αν Πα ̓ η5ρΊτὰ- 
[ἰοἢ 5814 (τις τῶν παλαίων προφητῶν ὃς 
ἐπιθειάσας εἶπεν, (μοι α 7)εῦ »η172(7101|7᾽ 
.507)1711, Ὁ. 681) : “1Π6 [αἰ Πογ οὗ {Π6 πη1- 
γΟΙΘΟ. αἰίετε ας ὈΥ Ῥτόορποίϊο τπου 5" (ὃ 
πατὴρ τῶν ὅλων διὰ προφητικῶν ἐθέσπισε 
στομάτων, 7.26 Ζγογιοὶδ, Ρ. 575; 566. αἷβὸ 
Ῥ. 293). ΟΠ Ῥβββᾶρὲ οἵ ῬῃΠο (224 Κ11. 
ΑὈλιζογη. 3) μὰ 5 θθθὴ αποίεα 5. ᾿πάϊοαί- 
ἴῃ’ Πἰ5 αῆοη. Ηδ ἄδβουθεβ ἴπ6 ΤΠοτα- 
ῬΘαίεα 85 ὈτηρΊηρ ᾿ηΐο {Π61Γ ΠΟΙ ῥΪδαος 
ΠΟΩΘ οἵ {π6 {π|πρ5 πϑϑαθα [ῸΓ πουτ5ἢ- 
τηθηΐ οἵ {πεῸ6 Ῥοάγ, Ραΐ οὐἱγ ἔστ, δπὰ 
ΟΥ̓ΔΟΪ65 46] νογθα ὈΥ 2γοῤηείς, ἀρ ἀγηῖηις 
Δη ὦ ΟΥΠΕΥΙ  Π]ηρθ ΟΥ̓ ΠΟ Κπον]εᾶρα 
Δ ΡΙΕΙΥ δῖα ᾿πογεαβεα δηά ρετγίβοϊζεα. 
Απά τὸ ἀοαθὶ {Π6 νγ6}1-Κπονγῃ {ῃτθείο! 
(Ἰνιβίοη οἵ β58οῦεα ῬΟΟΚΒ ΔΡρθαῖβ ἴο 6 
ΠΘΙΓΘ τΤΕΟΟΡΠ 566 ; θα {Π6 ραββαρα 1[561 
(δἰθυμη!η65. ΠοίΠΙηρ ἃ5 ἴο ἴΠ6 Δα ΠΟΥ ν 
ὩΒΟΙΡΕΩ ὈΥ ῬΏΠΟ ἴο δδοῇ οἵ ἰπεβς 
ΒΘΟΙΙΟΠΒ. 

21. ΕΣ οἴζώμες ας 1 26 “12οεγγΖἼα. 
--ΡΉ]]ο ἘΧΠΙ 115 15. βεηβα οὗ {πΠ6 ρτε- 
ἀομηϊηαηΐς Δα Που οἵ Μοβαβ, ΡΥ Ἃε- 
ΒΟΙΡΙηρ {Π6 Ἰαΐου Ῥτορμδίβ, ανεη ΟΠ 50 
Ἰαΐθ 5 Ζεομαυαἢ, ἃ5 ΘΟ ΡΔΠ]ΟΉ5 (ἑταῖροι) 
οἵ Μοβεϑβ, ἃ5 1 ἴπΠ6ν οὐγεα {πε Ὶ᾿ Δα Πουγ 
ἴο Πανιηρ θθθὴ [ῃ6 βϑοἤο]αῖβ Δ πα 51ὸῸ- 
ΘΘ55015 οὗ {Π6 στϑαΐί Ἰεριϑαίοσ. {1 15 ἴοὸ 
Ῥε ἰηΐευγθα ΠΌμ {Π15 μας ῬΏΙοΟ α14 πο 
560 1ῃ6 Βιβίουϊοαὶ δ ηα ργορμείῖςα] θΟΟΪκ5 
ΟἿ “πα {Π6 54Π16 ἰϑνε] ἃ5 {π6 Ῥεπίαίζβιςῃ, 
10 15. 511] Ῥ]δΙΠοΥ ἰπαΐὶ Πδ αἸ4 ποί 5εΐ (Π6 
ΑΡοοτΥρΠα οἡ ἃ ᾿ἰθνεὶ ψ 1 {π6 ΠΙβίου! αὶ 
8Δη4 Ρτορῃοδίϊοαὶ Ὀοοκβ. ἼὙΠ656 Ἰαζίοσ 
ὈοΟΚ5 Πα παοίεϑ [ᾺΓ 1655 γε ΠΥ {Πδῃ 
τῃ6 Ῥεηίαΐθαςῃ, θτΐ 511 γευν οἴϊεη : πὰ 
4αοΐεϑ {Π6πὶ [ἴῃ 510 ἃ ΑΥ ἃ5 ἴο Ἔβχῃιθι 
Πῖβ5 Τανθύεηοα ΤῸ {Π6πὶ: {πΠ6 ΑΡοοτυΡρΠα 
ἢ6 ΠανῈῚ πποίε αἱ 811. Τη15 51|6η6 8 
15. {1 γ τεηηαυζα 16, Ῥθοαῦβα ΡΏΠΟ τε- 
Ῥϑαΐβαϊυ ψαοίθ5 ργοίδηβ Δα ΠΟΥ ; 50 {Παΐ 
Ἔνθ ἴΓ ΠῈ δβουθεα το πΠ6 ῬΟΟΚΒ οδ]]6 
ΑΡοοΥρμα ΠΟ σΑΠΟΙΪΟΔΙ Δα Πουγ, 6 



ΧΧΙΐΪ 

τη] 5111 ὄχρεοῖ ἐμαὶ 6 5Που]α 5Π6} 
ΒΟΠΊΘ. 5]95ὴ5 Οὗ δοαυδιηΐαημοθ ]ἢ ΤΠ ΘΠ]. 
θη να Ἰοῖη ἴο ἴῃ6 ενίάθηος αἤογαθα 
ὈΥ ῬΏΙΟ {μὲ ἔαοὶ {παὶ γα πανεσ ἤεαγ οὗ 
Δ αἰβδγθηςος οἵ ορίηϊοη Ῥαίννεθη ΑἸθχ- 
Δηα τη Πα] ῬΑ] ΘΠ Πα 685 ἂἃ5. ἴο [Π6 
Ῥοοῖς ἴο ΟΠ ἴΠῸῪ ἀβου θα ἸΠ5ΡΙγΘα 
Δα ΠΟΥ, ν᾽ 6 ἀΥ6 νγαυσαηϊθα 1η ΘΟ] ΠΡ; 
{παΐ {π6 (δηοη οἵ Ὀοΐῃ ννγὰβ [Π8 5816 ; 
ΔΠ4 {παῖ τποὰρ (Π6 Οὐαεκ-ϑρθακίηρ 
7εν»5 υϑθ64. ἴῃ Ρτϊναίΐθ τεααϊηρ ποη- 
ΘΔ ΠΟΠΪΟΑ] θΟΟΚ5 ΏΙΟΙ {παν Τοπηα τὸ ΡῈ 
εαϊγιηρ, Πογ αἸα ποῖ βεῖ {π6586. οἡ [16 
Ἰθν8ὶ οἵ {Π6 ἀποϊθηΐ βου ρίιΓο65. 

ὃν. ΤῊΕ ΟἿ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤ Α5 ὕ5Ε0 
ΒΥ ΤΗῈ ΟῊΒΙΒΤΙΑΝ (ἩΚΟΗ. 

22. «Μιολι- γε κορ,]οηι. 97 2146 “412οεγγῥἦα 
7721 6 Δίεευ 7 δε αηηο)ι7.----ῬΉ1]Ο᾽ 5. 56 ης 6 
ΜΠ ταραγὰ ἴο [86 ΑΡοοσυρῆα ἢαγηηο- 
Ὦ1ΖΕ5 ΜΠ [ῃ6 δος ἰμαΐ ἰὴ [ῃ6 Νεν 
᾿Γοϑίαπηθηΐ ὙΥΙΠΠηρ5. ὙΠΙΟΏ αποίς ἔΓθεὶν 
411 [π6 ρατίς. οὗ 1ῃΠ6 (ὑδῆοῃ ταοορηϊδοα 
ὈΥ Τόβαρπι5, [Π6Γ6 15 ἼΟ [ὈὉΓΠὴΔ] “μποία- 
[0η οἵ δὴν οἵ ἴποβϑ8 οἴῃ ῬοΟΚ5 ψΠΙΟἢ, 
ΔΟσοΙάΙηρ ἴο ΤΟβΈρἢιι5, ΕΥῈ Ἰαΐεσ {Πδῃ 
1Π6 ΤΕαΙρΡ οὗ Ατίαχοχθϑ, ἃηα ΜΉΘ. Πα 
ΤΟρΑΤΘα ἃ5. ΙΠΙΟΤΙΟΥ 1ἢ οΥδαϊς ἴο {Π6 
ΘΙΠΘΙ ΨΥ ηρ5. [Ι{ 15 {τπὲ {πᾶΐ τη [Π6 
Νοῖ Ταεβίαπηθηΐς [θα 816 βοὴβ ἢ,8]- 
ἀοζΖθῇ ΡῬαβϑαρεὲθ ὙΠΟΓΘ [ῃη6 [Οὐ] οὗ 
ΘοΥΙρίαγα. οἰϊαίοη. ἀγα π864, ας ᾿ΠΕΙΕ 
ἴῃ8 Ραβϑαᾶβεβ ιοίεα οδῃ εἰ ΠῸῚ τοί ΡῈ 
Ἰ4ΘηΠΠΠ 66] αἱ 411, ΟΥ ποῖ ψΊ ΔῊΥ οετ- 
τα ηἴγ, ὙΠ Δηγτϊηρ Του Πα 1η οὔτ ΟἹά 
᾿Γαβίδιηθηῖ, ΘΌΟἢ ραϑϑᾶροθ δῖα Μαίί, 1]. 
23; Τπ|1τ6 ΧΙ, 40. ΠΟ ΠΠ Υ11: 28; τ ΘΓ 11 Ὁ 
ἘΡ. γ. 14,.2 ΤΊ τα, Π|: 8, Τάτηθθ ἵν: Ἐ᾿ 
Ῥαΐ {Π6 5: μρΌ]ΑΥ [Π1ηΡ᾽ 15, [Παΐ 1 γα [81] ἴο 
Πηα [Π6 ΟΥΡΊΠΑ]5 Οὗ [Π6 568 ρῬαββαρθδ 'ῃ [Π6 
Ὀοοκ5 οἵ ἴῃ Ἡθρυον Οδῃοη, νγῈ δα 0 8}}Ὁ 
[1] το Πηα {Π 6 1ῃ 1Π6 ὙγΟΥ] 5. ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ 
ΟΑ]]6 ἃ [86 ΑΡοοτυρμα, ἴῃ πὸ ρατΐ οἵ 
ὙΠΟ. οαἢ ΔηγΓΠ]ηρ ΤΟΒΘΙΏὈ]]ηρ [ἢ 656 
Ῥάβϑαρθβ θ6 ἰουη, 1 ᾿ηἀςρβά {πῃ ΒοοΪς 
οἵ ῬθποΟἢ ΠαΩ [οτιηθα ρατὶ οἵ ἴῃς. (δῆοῃ 
οἵ τῆς. (ὐΟπΠΟ1] οὗ Ττθηΐ, να 5ῃοι]α θὲ 
Ὀουπηα ἴο σοπβι6ὺ νΠαΐ ᾿πέθσθπος οπρῃϊ 
το Ὀ6 ἄγανη του 1ῃς ἴαος {Παΐ {Ππαΐ ῬοοΙς 
ῖ5. αυοίθα Ὀγ 5. 7πᾶς ; θπξ ἐχοθρὶ Τοῖ- 
{{]Π|8 ἢ, πὸ ΟἠΘ ἴῃ [ῃ6 (Πτβαη ΟΠυτΟΝ 
566 Π15 ἴο πανε οὐ "θα {Π6 ΒοΟΚ οἵ ἔπος 
5 ΟΔΠΟΠΙΟΔ] ; ἀπ της ἔπος σϑπγαΐη5 (Παΐϊ 
ΔΉ ηρΡ [6 ῬΟΟΪΚ5. ὙΠΟ ὑγΟγῈ ΔΉ ΠΘΓΘ 
δατηςα ᾿ηΐο [πΠ6 αποη οἵ [ῃς (τβιίδη 

ΘΕ ΝΕΞΝΑΙ͂, ΙΝΤ ΚΟΘΌςΤΙΟΝ. 

ΟΒατοῃ, ποῆς θαΐ {πο5εὲ οὗ [η6 Ηδρτονν 
Οαποη. ἅτ αἰτθοῖν αποίρα ὉΥῚ Νεῖ 
᾿Γεβίαῃηθηΐ ΥΙουθ. [ἢ ἴαοΐ [Π6. ΑΡοβί]65 
ΡΡΘΑΥ ἴο πανῈ θη ἴῃ ΠῚ] ἀρτεοιηηθηξ 
ΜΠ {Π6ῚΓ Τ ν]5 ἢ Ὀγε τε ἃ5 το {πῸ ΟἹ 
᾿“αβϑίατηθηΐ (πο ; ἀπα Του 5}. {τ ΠΠἸοἢ 
ΟἹ 1Π6 5ιθ]εοῖ ἢὰ5 ΠΕυῈῚ νναγνετθα ον 
το {Π6 Ργεβθηΐ ἄδυ. 

33. Ζαΐγίδές τ56 οΥ 114 Οὐ 7 έτη), 
--ΒΡαὶ τἢ6 (ἀο5Ρ6 1] ννὰβ τὰ ρι αν ῥτοραᾶ- 
ϑαΐϊθα, ΔιΠΟΩΡ Τη6 πηδοσιαϊηϊθα ν] ἢ 
ΤΘν 5} ἰγαα!τ!οη, ἀμ πη80]6 ἴο τοδᾶ {π6 
Ηδργαν ΒΙΡΙ6. ὍΤηε ατεεῖκ ΒΡῈ παά 
Ῥδθὴ ἃ οἤϊθῖ ᾿ηϑίσασηθηΐ ἴῃ {ΠΕ ῚΓ οοη- 
νΘΙΒΙΟΠ, 84 σΟΠΓ 66 ἴο θ6 ἃ ῬΓΠΟΙρΡΑ] 
ΤηΘ8 5 Οἱ 5:54] }}1η5 ΤΠ6ῚΓ ΤΟ]ΙσΊΟι5. 116. 
Μδην οἵ πε Πδ4 ποῖ {Π6 αι Πα 05 
ΤΟΥ ἀἸβοσι] διηρ Ὀαΐννεθη {Π6 οἸαίτηβ οἵ 
της αἸΠγεπ  ρατίβ οὔης ατϑεὶς θοοΚ ΠΟ 
ἴΠ6γῪ τι64, 10 Πὰ5 θθββη δἰγεδαγν τειηδικαά, 
{Παΐ ΟΥΑΙ ΠΔΤΠΥ [Π6 ΟΠ τιβίδη ΕδΙΠΘΥ5 ΔΡΡΙῪ 
ἴο {Π61 ΠῸ]6 ατοοκ ΒΙΡ]6 τη6 δοοουηΐ 
ΜΏΙΟΠ Ατἱβίθαβ σαν οὗ {Π6 οΟΥἹΡΊη οὗ {πΠ6 
Ῥεηίαίΐθιςοῃ, απα ᾿πηαρίηθ {Παΐ [Π6 {γα Π5- 
Ἰατ]οη οἵ 411] 1Π6 ῬοΟΪΚ5 νγὰβ {πὸ ψνοσκ οἵ 
106 ϑενθηῖν [ηξεγρσοίοιβ. 950; ἴῸΣ Ἐχ- 
ΔΙΆΡ]6, ᾿Ἰτεηδθιι5 (11. 21), θη Πα {6]]5 
1η6 5ἴογυ οἵ [πΠ6 βενεηίΐγυ ς6]]5, [6115 16 σοῃ- 
ΠΟΥΠΙηρ ἴπΠ6 {ταηϑαίίοη, ποΐ οἵ “1ῃ8 
Τα," Ραΐ οἵ 411} [η68 Ῥοοκβ οἵ [Π6 5 Πρ- 
ἴυ165. ΑἈπᾶ δ δὴ δδ]ῈΓ Ἐπ|6, 1051 
ΜΑΙνΥ, ἴῃ 15 σΟὨΓΓΟνΘΥΘΥ ΜΠ ΤΥΎΡΠΟ, 
Δοσιιθ65. {Π6 Το νν5 οἱ Πανὶηρ [ΚΘ ἀνγαῦ 
ΤΏΔΩΥ ϑοιρίατοβ ΠῸΠῚ [Π6 {τα 5] 0 ἢ. 
οἤδοίθα Ὀγ ἴΠ6 βενθηΐυ 6] ἀθὺθ ΨηΟ γγ6 ΤῈ 
ΙΓ ῬΙΟΙΘΙῚΥ ; ἀπ ΠΘη Π6 15 ἀϑθά ἴο 
ΒΡΘΟΙν [Π656 Πγ{Π|4Ἐ10}5, {Π6Ὺ ἴατη οὐ ἴο 
αῇδοϊ ραβϑαρθϑ ΄ῃ [5818 }, ἴῃ }Θγθιηϊα, ἴῃ 
τῆς Ῥβα]ηι5, δηα ἴῃ Ἐβαγαβ; δηάᾶ {ῃ6 
1464. ἄοβϑ ποῖ ἄρρβϑαγ ἴο οσοιγ, οἰΠ6Γ ἴο 
Τυβάη ΟΥ̓ Το 15 ΓΘ νΊ5} ᾿πτου]οσαίου, {Παΐ 
{Ππ656 Ῥοοκβ δα ποῖ Ῥβθῃ {τα ηϑ]αϊθα ὈγῪ 
[Π6 58 Π16 Παμα5 ἃ5 {πΠ6 Ῥεϑηϊαϊβθιςῃ, 

34. 71171εὲ Οἠγίρηίαη Μαΐλογς τοεγε ἀε- 
ψιαϊγήοι το ἐλ6 δοοῖς εαἰοά “οογγῴλα. 
-- Βαςτης ατξοκ ΒΙΌ]6 ννΠ] ἢ Ραβϑθα Ἰηΐο 
[Ὡς παπᾶς οἵ ἴῃ6 (ἀθπα]α σοηνεσίβ τὸ 
ΟἸὨ τ ϑεαπῖν ποθ νΠπο]6 θΟΟΪΚ5 ποῖ ἴο 
ΡῈ Τοὰηά ἴῃ της Ήδρτονν δηοη ; δηά 1 
15. ποῖ νόμου! {Πα νθγα τη6. ΗΘ ΡΌΥΟΝ 
Ἰαησιιασα νγὰ5 ὉΠΠΌΤ, Δ Πα] γΠΘΓ {Π6 ΓΘ 
γνγὰ5 πο σοπίδοξς ν 1 {6158} {γα ΠΟ η, 4] 
5Π0 014 πᾶνε Ὀδθὴ τροδῖνθα 1Π 6] ΒΟ Πη1- 
ῃδίρὶγ, ΝυμπΊοτοιι5 ἰπβία ποΘ5 σα 6 Ρὑ͵ΤῸ- 
ἀπορα οὗ τῃ6 ιι8ὲ οἵ ἴΠ6. Ῥοοκβ οἵ [Π6 
ἈΡοούυΡμα ὃν ΟΠ τίη δίῃ οΥ5 ΠΌΤ [Π6 



(ΠΝ ΑΒ ΝΕ ΘΙΘ ΕΘ ΕΕΘΝ.: ΧΧΙ 

ΘΑΥΠΘ5Ε ἘΠΠ165; 8ΔΠα ἸΠ ΤΔῊΥ Οα565 [{Π6 
ἡαοίαιίοηθ αἴθ πηδθ ΜΠ [Π6 τι5π8] 
Γουπια]ε οἵ ϑουιρίαγα οἰϊαίοη. Τ[π61Π 15 
οἰϊβα 45 «ἃ ραίζεασῃ οἵ [δ ηγα]6 ΠΟΥΟΙ5ΠῚ 1 
1π6 ἘΡΙ5Έ16. οἵ (Ἰειηβηΐ οἵ Ἀομα (ς. 55): 
ἴῃ {π6 ἘΣ ΡΙ5116 ΒΟ Ῥδαῖα ἴῃ6 πᾶπα οὗ 
Βαγπαθα5. (χῖχ. 9) ἃ βαγιηὴρ οἵ {π6 ὅοῃ οἵ 
5ΙΤΔΟἢ. (1ν. 21) 15 Ἱποογροζαϊθα ; δη4α [Π6 
ΟΟΟΙΓΘΠΟ6. Οὗ [Π6 54Π16 ραββαρξ 1ῃ [Π6 
Ἰαίε]ν ἀἰβοονεγοα Ζεαελίη ογ ἐλε 7 τυεΐυς 
“12οοζες μὰ5 16 ΤηΔΩΥ ΟΥΙ65 ἴο ὈΕΙΙΘ να 
τπΠαΐ ΒΑΓ θα5. Πατα σΟΡΙΘΩα ἃ 511] ΘΑ ΠΟΥ 
ἀοουμηθηῖ, ΤΠ6 ΠΟΠΊΠΥ ὙνΠ]Ο ἢ σοα5. ὈΥ 
1ῃ6 παῇηβ οἵ ΟἸδθπηθηῦ 5 ϑεοοηα ἘΡΙ5116 
ΘΧΠΙΡΙ5. (ἢ. 16) ἃ Τα] ηδοθεησς οἵ [6 
Βοοκ οὗ ΤΟΡΙ (ἴν. τι, χὶ. 9), [που ρ ἢ. νυ! 
ΠΟ]. Γαθάοπι οἵ αἰϊεγαίίοη. ΠΕ 58 Π16 
Ῥαβϑαρα οἵ ΤΟΡΙΪ νναὰ5. οἱθαυ!ν 4150 Κῆοννῃ 
ἴο ῬΟΙγΟΔΓΡ (οἢ. το). Τῆς 5ίοιυ οἱ ΒΕε] 
Πα [Π6 ΤΙΆΡΟΙ 15 οἰϊεά ὈΥ [τϑῆδοιβ 
(1ν. 5). 

35. “ππ4] 7) εγμεγέζν ψηοίε ἐλεγι ας 52712- 
Ζι7γ16.--- ΤῊ ᾿πβίδηοοθβ 1π5ῖ ρτοσαοθα ΟἿ] 
ΘΧΠΙΌΙΓ δοαπδϊηΐαησα ψΊ {πῸ ὈοοΪ5 οἵ 
1η6 ΑΡοοιυΡμα, δης ἀδίθυγ 6 ΠΟΙΠΙΠΡ᾽ ἃ5 
ἴο 1Π6 σΟΠΒΙ ἀθυδίοη ἴῃ ψν ΠΟ ΓΠΕΥ γγΈΓα 
Π6]4 Ὀγν ἴποβα ψῃο παοίςα με. Απά 
ῬΕΙΠαρ5 Ὕὰ οδηποῖ ᾿ΔΥῪ τι ο ἢ βίγεθθ ΟἹ 
τπ6 δος {παΐ ΙΤαηϑοιι5 (ν. 35) δ βουθα5 ἴο 
{π6 Ῥτόρῃθί Τϑυθ δ ἃ παοίαιοη ΓΘ Δ} 
τ Κοη ΠῸΠῚ 1Π6 ΔΡΟΟΙΥΡΠἃ] ΒοοΚ οἵ Βα- 
το ῃ. Βευΐ (ΟἸεδιηθηΐ οἵ ΑἸθχαμάτσια, ννῆῸ 
8 5. ΟἸΠΠΙΨΌΤΟΊΙ5 1 Ὠ15 ΤΟ Δ Ἰηρ, ποΐ ΟὨΪΥ, 
1|κ6 [τα πξοιι5, Ποῖα Βατ ΟΠ 85 ΓΘγα πιὰ ἢ 
(δι. 1. το), πὲ ταρϑαίθαν παοίεβ 
ΔΡΟΟΤΥΡΔ] ῬΟΟΚΒ 85 ϑοτιιρίασθ Τῇι5 
Ὡς αιοίε5 ΤΌΡΙΓ ἃ5 ϑογίρίασε (,ϑζγοζι. 
Υ]. 12),. ἘοοἸΘϑιαβίοιβ (1. 8), .2 Ἐβάταβ 
(111. 16), ΛΝ ΊΒαομ (ν. 14), ἀϑοθίηρ {Π6 
Ἰαϑί-Πηηθα ῬΟΟΚ ἴο ϑοϊ]οιηοῃ (νἱ]. 14). 
ΟἸειηθηΐ ννὰ5 ποΐ νευΥ ΟΥ1ΟΔ] ; δηα 1, Ἰῃ 
ἀδίθγθηοα ἴο Π15 δι Πουϊγν, νγε γεγα ἴο δα 
{πΠ6 ῬΟΟΚΒ5 1π|8ῖ παπηθα ἰο οὐἵ ΟἹ Τοβία- 
τηθηΐ (δ ΟΠ, νγα 5Ποι114 ΡῈ ὈοππΠα ἢ σοη- 
Βἰβίθ που ἰο δ44ἃ {η6 ἘΡΙ51165 οὔ (]επηθηΐ 
8 Π6 οἵ Βαύπαθαβ, (ῃ6 5Περῃεσγά οὔ Ἡεῖ- 
Τη85, 8Δη4 οἴει Ῥοοῖς ἴο οὔὖγ Νον Ταβία- 
τηεηΐ (δῆοη. Τογί]]Π Δ Δ ΒΟΥ 6 5. {Π6 
ΒοΟΟΚ οἵ ὙγΊΒάοιη ἴο ϑοϊομηοπ (410. Κα- 
Ζογή, 2), ἀπ παοίες. Ἐποο] Θϑἰαβίϊοιιβ ν1ἢ 
186. [ὈΥπη118 “βίους! βοτρίπη εϑι "ἢ (2 - 
λογί, αὐ (ας. 2). Τῇ [815 5|}]6 οὗ χιοία- 
το ΟἸετηθηΐ δηπ Ταεγ]]Π14Π τα [Ο]]οιν 
ΌΥ ΤΊΔΩΥ ϑ:ιοοθθάϊηρ ΨΥΠΕῚ5, ΡΟΡ ΪΑΓ 
ἀϑαϑ 8 ΠΟΙ ΒΔ ΠΥ [ΘΠ αἸΠρ᾽ ἴο ΠλαΚα ΠΟ α15- 
οτἸ ]ηδύοη Ὀαίνγεθη [Π6 αἰἤδγθηΐ θΟΟ 5 

γγ ΠΟ ἢ ΟἸτου]αΐθ 45 σοϊηροπθηΐ ρατί5 οὗ 
[πΠ6 ουττεηΐ ατεεῖκ ΒΙΡ]6. 

ΝΙ. ΤΙΕΛΑΕΝΕΡ ΕΙΑΒΤΕΕΝ ΟΡΙΝΙΟΝ σΟΝ- 
ΘΟΕΒΝΙΝΟ ΤῊΗΕ ΟΙὉ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΊ ΟἌΝΟΝ. 

36. Ογίρει, ---- Βαϊ ὙΠαΐθνοῦ ῬΟΡαΪαΓ 
πϑᾶρα τη]ρῃς 6, Ἰδασηθα ΟΡΙ ΠΟ. σΟοη- 
ΒΔ ΠΟΥ Το] η6 4 σορηϊΖζαηΐ οἵ {Π6 415- 
τἰηστοι θαῦνεθη ἴΠο56 ῬΟΟΚ5 ΠΟ ἢ {Π6 
ἩεΡτεν5 Τασορ 564 845 ρα οἵ {ΠῸῈῚὉ 
ΒΙΌ]6, απ το56 ΠΟ ἢ ονεα {ΠΕ6ῚὉ ΟἸτο]6- 
τ᾿οη ἴο {πε Οτεεῖς νεϑίοη. ὍΤΠαῈ (ΓΒΔ ἢ 
ἡγοῦ] νγα5, πο ἀοαθί, τηποῇ πη ἀείβα ἴον 
115 46 Κηον]εᾶσε οἵ {Π15 ἀΙσ πο ΙΟη ἴο 
τὴς ᾿ωζοῖασήεαζ  ἼΊΣίο7} οἵ Ἐλιβεθπι5.. 1 
1Π15 {π6 ΠΙιβίοσιαη Πα ᾿πβοτίθα ποΐ ΟΪΥΚ 
[Π6 ἰθϑε πη 165 οἵ [Ὀϑαρῆι5 δηὰ Με]ο 
ὙΠΟ γῈ Πᾶνα δἰγοαν αποίεα, μας αἷ5ο 
[πα οἵ Οηρθη, ἴπαῃ ψΠοθ8Ὲ. Δα ΠΟΥ 
ΠΟΠ6 5ίοοα ΠΙΡΊΟΓ ΟἹ ΠΙΙ 5.105 ΟἱὨ ὈΙΠ]1ΟΔ] 
ΟΠ οδη. Ηδ σπαοΐαϑ (ν]. 25) ἃ Ῥαβϑᾶρα 
ΠομΠΣ ΟΥΡῈ ἢ 5. ΘΟΠΊΠΠΘΏΓΑΙΥ Οἡ [πΠ6 ΕἸγϑί 
Ῥϑ4]Π, 1ἢ ΨΏΙΟΙ 1 15. δἰαίβα {παΐ [Π6 
ΟΔΏΟΠΪΟΔ] ῬΟΟΚΒ οἵ ἴπ6 ΟἹΑ “Γαδβίαιηθηΐ 
416, ἃ5 1ῃη6. ἩεΡτεννβ ἤᾶνα Παηαθα ἄοψΏ, 
{ννεπίγ-οννο 10 ΠῸΠΊΠ ΘΓ, ΔΉ ΒΥ ΥΙηρ᾽ ἴο 1Π68 
ΠΌΠΟΙ οἵὨ Ἰδίζειβ 1π {Π61Ὁ ΔΙΡΠαθοΐ ; πὰ 
{πεὰ ἴῃ6 ΗδΡτονν 85 Μ06}} ἃ5 ἴπΠ6 ατθεκ 
ΠΔΙη65 Οὗ {πΠ656 ῬοΟΚ5 ατα σίνεη. ΟΥ̓ Π6 
Ῥοοῖκ5 οὗ {πε Δροούυρμα, [Π6 ΟΠΪΥ πηθη- 
ΟΠ. 1 {Π15 ΡΙασα 15 {παξ ΟἸρθη δαάϑβ 
{παΐ, Ὀεβιεβ τπ6 ὑπεηΐγ-ίννο θΟΟΚ5 ΏΙΟῇ 
Π6 Πᾶ5 δηιμηπδζαίθα, {Πογ6 ἀῦα [Π6 θΟΟΚβ 
οἵ [ῃ6. γδοοδθββϑβ. 

327. “47Ἰκαηης.-- -θὰῖ ΟΠρθη ΠΙΠ561} 
ΔΠοτ5 ἃ οὐπ]οῖ5 ἜΧΔΠΏΡ0]6 οἵ [Π6 οομῆϊοί 
Ῥεύνεθη ῬΡΟΡυΪαΓ ἀηα βοιθηςῆο ΟΡΙΠΙΟΙ. 
δ υϑε4 « Οτεεκ ΒΙΡ1Ὶ6 1561 ; δηά 
τ{πουρῃ ΠῈ Πᾶ5 5Π 6 ΠΙΠη561Γ ἀὐατα τη δὶ 
5016 οὗ (Π6 {Ππϊηρ5 10] 666 1ῃ 1 ΤΟΥΠη6 4 
ΠΟ Ρατΐ οἵ [πὸ Ηδρτον δηοῃ, 6 Παθιΐα- 
ΑἸ]Υ σοηΐοιμηθα ἴο νγ»ῆαΐ, ἴῃ ΑἸΟχαη τα δ 
Ἰεαϑί, νγὰβ {Π6 Ῥορυ Αγ πϑᾶρθ. Ππ5 ΠῈ 
τα {πΠῸ ϑίοτυ οἵ ϑιβϑδημπδ ἃ5 Ρασί οἵ {Π6 
ΒοοΙΚ οἵ Τ04 161, απᾶ Π6 Δρρβαϊβᾷᾶ ἴο 1ἴ{ 
ἴῃ ἃ ῬΌΡΙ]Ις αἰβουβϑίοη ὙΠΟ Π6 ΠοΙα Ἰῃ 
Ῥαϊθϑίίηθ. ΕῸΓ (Π15 Π6 νὰβ ἰάθη ἴο 
ταϑὶς ὈγῚ ΑΠΊσαπιιβ, δὲ {Ππαΐ πη6 1Π6 τηοβί 
Ἰδαυηθα βομοαῦ ἴῃ ῬΑ] Θ βίη ; ΔΠη4 51Π66, 
1π ἴῃ6 αασϑίϊοη ψνμαΐ (δῆοη τγὰ5 τθοορ- 
ΠΙ56 4 Ὀγ [ῃΠς ΑΡοβί!65, 1 15 ψι ἢ [Π6 Ῥα]65- 
Ἐ[πϊ8ῃ {ΓΔ ΠΟ 76 Α’Θ ΠΔΙΉΪΥ σΟΠΟΘΙΠΘα, 
10 15 1ηἰογεϑίηρ το Πηα {παΐ [Π6. (ποι 
ὙΠΟ 15 αἰοϑίβα 45 τεοορηϊδθα 1 Ῥδ]65- 
πο, ΒΥ 7 Οβερμα5 ἴῃ {Π6 ἢτϑί σθηΐατυ ἀπά 

----- 



χχὶν 

ὈΥ Μίειῖο τη {πΠ6 βεοοπαά, ἀρρθαῦβ. ΠΟΥ 
τότ Αἰσαπιιβ ἰο πᾶνε θη 1 {π6 {Π|τὰ 
ΟΘΠΙΌΓΥ 5111] ἴῃ ΘΧΟΙιιθῖνθ ῬΟΘΒΘ55Ι01. 
ΛΔΗΠΊοΔηι5. νυυϊΐοϑ, {παὶ Πανὶηρ θΘθη Ρτο- 
56η ψΠΘη Οτροη Παά αιοίοα {Παΐ Ῥατί 
οὔ [6 Βοοκ οἵ [Δ η16] ννϊοἢ σοηίαϊη5 {Π6 
ΒΊΟΥ οὗ ϑυβαηηα, Π6 ννὰ5 ποΐ 50 ἃ βοοιιτ- 
ἴθοιιβ ἃ5 ἴο 1πἰθυσιρί αὐ {Π6 {{π|6 ; ας ΠῸ 
ΘΧΡΙΘ5565 Π15. ΘΈΓΡΙΙΒΘ {Ππας Οτίσθη σου] 
[1] ἴο 6 ἀὐγᾶασα {παΐ {Π15 βθοίίοη οἵ {ῃ6 
ῬΟΟΙΚ τνγὰβ βριυτσίοιιθ. Τὴ6 5ίοιυ νγὰβ5 ἃ 
Ρταίίν οπθ, ας νγὰβ ἃ τηοθση Δα ΟΉ, 
85 Τρ Ὀ6 5Ππεννη ὈΥ͂ ΤΠΔηΥ Ῥ͵τοΟΐ5, οὗ 
ΠΟ. 6 Ρτοσθθαβ ἴο βῖνα ἃ 5.ΠΠηΠΊ81Υ. 
ΟὨΪΥ οπα οἵ {Π6 αὐριιπηθηΐβ Π6 ιι585 πα 
μετα ΡῈ ποιϊςβᾷ : νἱΖ. {παΐ 411] πΠ6 Ῥοοκϑ 
οὗ {6 ΟΙ]Α Ταβίαμηθηΐ πα ῬΈ θη ἰταηϑ]αίθα 
ποσὰ (Π6 Ἡ δ Ρτονν, μας {παΐ {Π6 οΟΤΙΡΊ 4] 
οἵ [Π15 5.ΟΥὙ γγὰ5. Ῥ]ΔΙΉΪΥ Οτδεῖκ, ἃ5 ἀΡ- 
ΡΘΟΓΒ ΠῸΠῚ ἃ σογία! ἢ οΪαυ οἡ ψγοτά5. Πα 
5ΓΟΥΥ [6115 πον 416] σοηνιοίβα {Π6 το 
[1586 νυ 6 5565 ὈΥ ἀϑκίηρ θα 0) 56 ραγδίοὶν 
ὈΠΩ͂ΘΥ Παΐ ἴτεθ μῃ6 Παά 56θὴ ϑιιβαηηα 
σοηηηϊδ Δαάι]οῖγ. Τὴ οὔθ ΔΏΒΜΕΥΙΘ, 
Ὅπαθυ 4 πιδϑιιοῃ-γθ6 (σχίνος) ; δηά 
ΤΠ ΔΏ16] το ρ 165, Θά ΜΝ] οαΐ (ῃ6 6 ἀϑαη δου 
(σχίσει)δ. ἽὝΠΕ ΟΠΕΙ δῆϑννεῖβ, {ΠΠ6ῈῚ ἃ 
ΠΟΙΠη-ἴταα (πρῖνος) ; ἀη 1416] ΤΟΡ]165, 
ΤῊΘ δηρεὶ οὗ ([ῃ6 Τιοτά 15 τεδαυ ἴο 5αὺν 
[Π686. ἀϑιιπάθυ (πρίσαι). ΟΥΡΘη ΤΟΡΙΙ65 
6716 7172 το [Π6. ΟὈ] οἰΙοΠ5 βίαια ὈΥ Αἰτι- 
ΟΔΠΙ5 ; ΔΠΑ [ἢ ΔΏΒΥΕΙ ἴο [Π15 Οἤ6, ΠΕ 
Ται865 ἴο δοοθρὶ Π6 ραϊοποπΊαβια ἃ5 
Ῥτοοῖ {παΐ {πΠ6 ϑίουυ οἵ ϑιιβαῆηηα νγὰ5 ποΐ 
ΟΥΡΊΠΑΠ]Υ υυττθη τη ΗΕ Ρτενν. Ηδ οΠ8]- 
Ιβηρὲ5 Αἤπισδηιβ ἴο 6} (6 ἩδΡτον 
ΠΑΙ]65 Οὗ ἴῃ6 ἴἔνο ἴγεοβ ἴῃ ἡ ϑίοη ; ἃ 
τπϊηρ ΒΙΟἢ ἢ6 ΠΙΠΊ56 1, που βία μα] ηρ 
ΤΏΔΠΥ͂ ἸΠΠ]ΕΙΤΙ65 ΠῸΠῚ [6 γ8, Πα ΠΘΥΟΥ 
Ὀαθη 4016 ἰο πῃ ουἱ. Ἡῖον, ἴμθη, σοι] 
ΑἰΙσαπαι5. [611 {μας τπ6 ἩδΡτονν ΠαΠΊ65 
τηϊρης ποῖ Ππανα Δαγη 64 [ῃ6 58 π|6 ᾿ΪαῪ 
οὐ ψγοτάβ ἢ ΟΥ̓ αἱ ᾿δαβὲ τηϊρης τ[Ποτο ποῖ 
ἤανα Ῥθθη ἃ Ρ]αν ου ψοτ5 ἴῃ ἴῃς Ης- 
Ὀγθνν, ΠΙΟΠ, τΠποιρ ἢ Ἰποα ρα ]6 οὗ 1ἰἴθταὶ 
{τ ϑ]αϊίοη, Πα γεῖ, Ὀγ ἃ σμαηρα ἴῃ της 
ὨΔΠΊΘ5 Οὗ ἴΠ6 ἴτ6 65, Ῥθθη 5] }}}Ὺ το- 
Ῥτθϑθηϊθα Ὀγ τπ6 τρεῖς ἰταηϑαίοσ ἢ Τῇ 
ΟΥρΘη 15 τίρῃς Ποῖθ, ἴΠ6 τοῖς {τα 5- 
Ἰαΐου τηϊιδὲ ποῖ ΟὔΪΚ 6 ΠΟΙ] ηςθ [ῸΣ 
ἢ15. 5111, θὰ σοπρταϊι!αϊοα [ῸΥ Πἷς σοοῦ 
[οτῖαπθ ἴῃ Ῥεϊηρ Δ0]6 ἰο πᾷ αἴτεε 
ΠΑΠ]65 Οὗ ἴγ6 65 50 Δα ΠΊΙΓΔΌΪΥ σα το ἢϊς 
Ῥύγροβα. 

48. Ογίρεγ᾽ 5 γεῤέν το “7 γϊίσαγης.--- ναι 
8. ΤΟΤΕ Πιηἀαϊηθηΐα! αι βίοι τγὰ5 ταϊϑοα 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΌΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΜΠ τοραστά ἴο {πΠ6 ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ. ἀϑϑαπηθ 
Ὀγν ΑΠΊίοαπιιβ, πα πὸ Ῥοοῖ5. ψεῖθ ἴο 
6 τϑοορηϊβθα ἃ5. Ῥε]οηρίηρ ἴο {πὸ ΟἹά 
“Γαϑίαιηθης ας ἰποϑα ΠΟ μα Ῥθθη 
ΟΥΙΡΊΠΑΠΥ τνυϊτθη ἴῃ δῦσα. ὙὍΠ6 δά- 
ΤΩΙ55ΙΟῺ ΟΥ̓ {Π15 ῬΓΙΠΟΙΡΙ8 ψγου] εν] ΘΠ Εν 
Ὀδ6 [αἴ] ἴο [Π6 ο]αϊτηβ οἵ πηδηῦ οἵ {ΠπῸ 
ῬοΟΚΒ οἵ {π6 Αρόοοῦγρῆα. Οτρβϑη ροϊηΐβ 
ουξδ πᾶς τανο ΠΟ Πα σΟΠΒΘα]ΠΘΠΟΘ5 
ΟΠ] [Ὁ]]ονν 1Γ τη6 ΟΠ τ βέϊαθ Ομυτοῆ 
Ὑ6Γ6 ΤΟ ]ΠΙΓΘα ΤΠ 6ῃ ἴο ΑἸ αΥ 115 σδηοη ἰπίο 
ΠΟΠΓΟΥΠΥ ΜΠ [πΠ6 Ἡ ἜΡτενν ἰαχί. Τί γγὰ5 
ποῖ ΟἿΪΥ ἴΠ6 ϑίοτυ οἵ ϑιιβαηπα {Παΐ τηιιδὲ 
ΡῈ σαΐ οαἵ : ποΐ ΟὨΪΥΚ {πα ΟΥΠΟΥ δα ΠΟ ἢ 5 
ἴο {πΠ6 Βοοῖς οἵ 416], {πῈ ϑοηρ οἵ {πῸ 
Τῆτοα ΟΠ] άγθη, ἀπα 1πΠ6 ϑίοτυ οἵ Βεὶ 
Δηα ἴῃ6 γαροη, Ὀαΐ {πεῖ γαῖα α͵50 
Ῥαββαραα ἴῃ (Π6 ΒοοΙ οἵ Ἐδβίπμοσ, ἴῃ {ΠῈ 
ΒοοΙ οἵ 70, πᾷ ᾿πθθα ἴῃ ΤΠΔΠΥ ΟἾΠΘΥ 
Ῥατίβ οὔ ἰῃ6 ΟΙἹα Τεβίαμγεπί, ψΠΊΟΘΉ, 
[ΠποὰρΡ ἰουπα 1ῃ ἴπ6 ατεαῖκ ταχί, μαά 
ΠΟΙ ΙηΡ σΟΙΓΟΘΡΟΠΙηρ ἴῃ {π6 ἨΈ Ρτον. 
Μιιβί 411 ἴπ6568 θῈ αἱβθο βχοϊβεαὺ Μαβὲ 
ψγὰ ταϊεος (16 ϑδοῖεα Ῥοοκβ οἰστοηΐῖ 
διηοηρ (Π6 Ὀτοι ΠΟΥ ΠοΟΩ, δ ηα ραν Ππτη} ]68 
οουτί ἴο {Π6 πΠΡΘ]ΙΘνὶπρ Γ 68, Θ ΓΘ] ηρ᾽ 
{Π6η} ἴο πηρατί θΟΟΚ5 ἴγτθα ΠῸΠῚ ΒΡΌΓΙΟΙΙ5 
Δαπηιχίθσα Ρ (δὴ ψγὰ βίρροβα {παΐ 1)1- 
νη6 Ῥτγονιάθηοθ, ΠΟ Παα οίνεη [ἢ {6 
58 ογοα, ϑοχιρίατοϑ δαἀϊποδίίοη. ἴο 411 {Π6 
Ομυσοῆθ5 οἵ Ομγῖβι, ἀἸα ποῖ οἂτθ ἴῸΓ 
[Πο568 ψποπ Ηδ παά Ὀοιρἢς νἹΠ ἃ Ῥυῖσα, 
ἴου ψῇοβα βακα (οά βρατβά ποί ΗΙ5 οὐπ 
ϑοη, θαΐ ἀε]νετοα ἩΠ]η ΠΡ ΙΟΥ τ|5 4]], {Παΐ 
Ης νι τὴ 4150 τηϊρηΐ ἔγθοὶν ρῖνα τ5 41} 
{π|ηρ5. [1 νγοῖα 6 }} 1 ΑΠΊοαπιι5 νου] 
ΤΘΙΠΘΙΉΒΟΥ ἰῃς Ρῥτοοερί, “ὙΠοῖι 584] ποῖ 
τήονα [ῃ6 δνουαβίηρ απ τκβ ΒΙΟἢ 
{πο56 Ρεΐοτε {πΠε66 παᾶνα 56εῖ τπρ." 

30. «““ἐλαλασίμδ. ----- ἩΤονγ να ΟΥΘ ΘΠ 5 
ῬΓΔΟίΙοα. πᾶ παν απ δα ἴοὸ ΟΠ] Θταΐθ 
τ1ῃ6 αἰδειποίίοθ. ΠΟ. 5 ΤΠΘΟΥΥ δ8ο- 
Κηον]εάρεα, θείη {π6 Ῥοοκ5 δχίαῃξ 
ἴη Ἡδρτονν ἃπα τπ6 δαάιοηβ τηδθ 
το ποῖ ἴῃ ἴπ6 Οτθοῖς ΒΙΡΙς, {παΐὶ α15- 
{ἰποςῖοη νὰ ποί ἰοβί διρῃξ οἵ ὄνθὴ ἴἢ 
ΑἸοχαπάσια. Τὴ σθηΐτν αἰζοσ Οὐρθη 
Ῥτθβθηΐβ τ5. ΜΠ {πΠ6 οϑμηοοΥ οἵ {π6 
στραῖ ΑἸθχαπάσιαη ὈΙΒΠοΡ ΑἸΠαπαβῖι5. [ἢ 
1πΠ6 Ἰοιίετβ ΒΟ ἢ, ἴῃ σΟΠΟΥμΪγ ἢ 
ἀποῖθης οπβίομη, π6 ΠΏ ᾿ἰδϑιθα τὸ 
δΔηημοσησα ἰπῃ6 ἀαίε οἵ Ἐδϑβίθυ ἴο [ῃ8 
ΟΠαΤΟ 65 οὗ Πῖ5 ρτονίηοθ, 1 νγὰ5 Πὶ5 νοηΐ 
ποῖ ἴο σομῆμα Πἰπιβοι τὸ {πᾶς ποιῆοα- 
τοι, Ὀπς ἴο ἴακα ἃ ΜΊΔΟΥ ταηρα οὗ ᾿πβίσιος- 
τοῦ. [Ι͂κ {πα ψ μοῦ πο ἰδϑιβα ἴῃ τ[μ8 



ΘΝ ΝΠ ΘΙ ΕΤΙΘΝ. 

ΥΘΑΓ 36ς, Πα οῖνεβ ἃ ᾿ἰδὲ οὔ {πε Ῥοοκϑβ οἵ 
Βουρίατβ, ϑίδιηρ {παΐ {π6 ῬοοΚ5 οἵ {Π6 
ΟΙα Ταβίαμπηθηΐ, ποθ 86. ΠΑΠΊ65 ἢ6 ρῖνεϑ, 
γγ6Γ6 ὑννεηίγ-ῦννο, ΔοσοΙάΠηρ ἴο [Π6 ΠΤ ΠΥ 
ΟΥ̓ 1Π6 ἰεἰίετβ. οἵ 1Π6 Ἡθῦτεν δἱρμαθοί. 
Ης {ἤδη ρῖνεβ ἃ 15 οἵ Ναὸν Ταβίαπηθης 
ῬοΟΚ5, ἀρσθειηρ ΜΠ ΟἿΓ οὕ (ΔΠΟΗ, 
Δ η6 Δ 465, ““ὙΠ656 τὸ {Π6 [οππίαϊηϑ οὗ 
ΑΙ να ΙΟη, 50 ἰπαῦ π6 ΨηΟ {Π|τϑί5. ΠΠΑΥ͂ 
58 {15Γγ ΠΙτη56 1 ν1Π [Π6 οτος] 65 ἴπ {Π656. 
Τῃ {Π658 «ἰοπθ {Π6 ἰβϑβοῃ οὗ ΡιεἰΥ 15 ρτο- 
Οἰαιπηθα, Τεὐ πο ομβ δαά ἴο [Π656, ΠΟΥΓ 
ἴα Κα δηυτμῖηρ ἔτοπι {Ποιη. ΑΡΡαγβηίγυ, 
Πονγανοσ, {πΠ6 Ῥοοκϑ οἵ {π6 (ποῦ ὑεῖ 
ΤΘΒΕΥνΘα δἃ5 ἴΠ6 δχοϊιβῖνα ΡΥΌρΡουίΥ οἵ 
ΤΠ ΘΙ Υ5 οἵ {Π6 ΟΠ τ ἢ ; [ῸΥ ΑἸΠΑΠαβῖι5 
065 Οἡ ἴο 5840 (παΐ {πεῖ σγεῖα οἰ 
ὈοΟκΚ5 ποίῖ ᾿πο]πάβα τῇ {π6 (ὐδῆοη π566 
ἴου {π6 ᾿πηϑἰσιοίοῃ οἵ σαἰθομι 65, νἹΖ. 
1{πῸ ὙνΊβάοιη οἵ ϑοϊομηοη, ΕἸσο] 65] βίοι 5, 
Εβίμοσ, Τοῦιῖ, [πα ϊῖἢ, [Π6 Τεδομίηρ οὗ 
1πΠ6 Αροβίϊδϑ, αῃὰ [Π6 5ῃπβρῃεσγά. Τί ψ}}]} 
θῈ οὔϑβεύνβα {παΐς Ἐβίμθυ 15 ρασεα, ποῖ 
ΔΙΠΟΩΡ ἴΠ86 σαηοηῖσαὶ ὈΟΟΚ5, ας ἢ 
τ[πο56 οἵ [ῃΠ6 Αροοῖυρῆα, δημα {παᾶΐ {πῸ 
ῬοοΚ5 οἵ [86 Μδοοαῦεθβ αῦα ποΐ πηθη- 
[᾿ἰοΠ 664 αἵ 411. ΑἸἰΠαπαβιιβ, θειηρ Ἰσποῦαπί 
ΘΙ Εδῦτεινν, 1566Ξᾳῳ ἃ Οτξεὶς ΒΙΡ16: δπα 
τπουρὴι ΠΘ ννὰ8 ἀὐγασα οἵ {Π6 1ΠΊΘΤΙΟΥ διι- 
{πουιῖγ οἵ [Π6 ῬοΟκβ ΨΏΙΟἢ Π6 ΠπᾶΠΊ65 ἃ5 
ποῖ ὈΘΙοηρΊηρ ἰο [Π6 (ὐδηοη, 1 15 νΕΙΥ Ρο5- 
51016 1παΐ Π6 πηᾶὺ ποῖ πᾶνε θεθὴ βα 8 8}}Υ 
ἉΥΑΥΘ Οἵ [Π6 ΘΡΌΤΙΟΙΙΒ σΠαγδοίευ οἵ 50Π16 
οἵ 1ῃ6 δα αποπ5 τηδάθ ἴῃ {πΠ6 ατεακ ἰοχί 
ἴο 50η16 οἵ {π6 ῬοΟΚΒ πιο ἢ Πα δοκηον- 
Ιεαρεά. Ηθδ σεγίδιη]γ σοπηίθα Βαιπιοἢ 45 
Ρατΐ οἵ ΤΕΥ ΠΉΔῃ ; ἀπά ἴῃ {Π15 ἢ6 νγὰ8 
[Ο]]ονν αὶ ὈΥ 56 νε͵α] βιισσθθα!ηρ᾽ νυ ο 5. 

4ο. Οὐδεγ “αξρίεγηε αιεέλογηϊε5. --- Τί 
γγοι]α ὈῈ ἰβάϊοιιβ ἴο ΄ιοία οἴου Εἰ αβίθυῃ 
ἘΔΙΠΘΙθ, διιοἢ 8ἃ5 ΟΥΤ] οἱ 76 γι5416Π), 
τερον ΝαζΖίαηζθεη, ΑἸρ ἢ] ΟΟΠΙι5, ΕΡΙ- 
Ῥῃδηῖ5. ΝΟΥ πεεά {π|6 Ὀ6 βρεῃηΐ ἰἢ 
αἸδοιβϑίηρ {πΠ6 Οὐπη01} οὗ 1,Δοάϊοθα, ἃ 
5118}} σοι Π611 ἡ ΏΙΟΗ τηϑί ἀρουΐ Α.Ὁ. 3653, 
Δ Π64 ΠΟΙ ἀΡΡΘαῖβ ἴο παν θβθη {Π6 ἢγϑβί 
ΘΟΌΠΟΙ] ἴο τηᾶῖα ἄδοῦθεβ οἡ {Π6 βιθ]θοῖ 
οἵ σαποηῖοαὶ θοΟΚ5. ὍΤΠ6 ᾿ιδὲ οἵ Ροοϊκ5 
ΠΟΠΊΠΊΟΙΪΥ ΔρΡρεμαθα ἴο {Π6ῚΓ ἀβοῦθοβ5 
ΟΠ 5 {πΠ6 Αροστυρμα, θα 115 Δα ΠΕ Ιο ἐγ 
ΕΠ ΠΟΙ ΡῈ ΤΕΙΒ ἡ. ὙΠ6 ἘΧΟΙΠΒΙΟΠ 
οἵ τῃ6 Αροοιύρμα 15 50 ΘΟΠΊΡΙδἰΕῪ 1Ἰῃ 
δαςσογάδηςσα ΜΙ Εἰ αβίθσῃ ᾿θαυπ θα ΟΡΙ ΠΟΙ, 
{πᾶς 1 15 ᾿πηπηαίευια] νΠΘί Πα. {Π6 Ἰ|5ῖ 
85 ΜῈ Πᾶνε 1 ψὰϑ αἀταη ἀρ αἱ [Π6 
ΘΟΆΠΟΙ] 1[561{| ΟΥ αἰϊεσνναταϑ ΔρΡρεπαβα ἃ5 

“12οε.--- Ἰοί. 1. 

χΧΧν 

ΘΧΡΙΘΒΒΙΠΡ ΘΘΠΘΙΆΙ ΟΠ ΓΟ πϑᾶρθ. ὅι 
Ποβ 1{, {Πθη, ἴο 580 {παξ θη Ἐαβίθγη 
ὙΥΤΙΓΘΓΘ ἀπ ἀθυία κο [ΟΥΤΊΔΠΥ ἴο δπιιπιοταΐα 
1ῃ6 ῬοοΚΒ5 οἵ πΠ6 ΟἹ 11) δϑίαπιθπέ, {ΠῈῪ 
ΟΥ̓ΠΙΠΑΤΠΥ ΤΘΟΚΟῚ ΟἾΪΥ {πΠ6 ΡοΟΚ5 οἵ {π6 
Ηδερτονν (δηοη ; Ρυΐ {παΐ, ᾿ἢ ρῥταοίςαὶ 
1156, 411 [Π6. ῬοοΙκ5 οἵ [π6 ατϑεκ ΒΙΌ]6 τα 
τρί ἴο 6 1Π 6 ]ἸΒου πη] Παίοὶν επηρὶ γε. Τί 
15. ὑγουίῃ ΜΠ116 ἴο τηθηίίοη {Παΐ {Π15 ῥταο- 
[108] 886 ΔΡὈ]165. 8 45 τοῦ ἴο {πὸ 
ΔΡΟΟΥΥΡΠΑΙ ΕἸγϑ ΒοΟΚ οἵ Ἐδβάγαβ, ψνῃΊο ἢ 
15. ποΐ τεοορηϊδεά ΡΥ 1ῃ6 Οοῦποι] οἵ 
Ττθηΐ, 5 ἴο ΔηΥ οἵ [Π6 Δροοσύρῇαὶ θοΟΪΚ5 
γΠΙΟΠ [Πα σοιη61} Πα5 Δα πη 6. ὙΠΕτΙα 
5. ἼΟ ΒΟΥ ΤηΟΤ6 [ΓΘ] ΠΥ οἰΐε 4 Ὀγ {π6 
ἘλΙΠοΥ5 {Πδῃ {Π6 ἰα]6 οἵ [Π6 ἰἢτεα γοιηρ 
ΤΏ6η δ [ῃ6 οοιυτύ οἵ 1 άγιι5, ΠΟ ἢ 15 
ἴο]4 ἴῃ {Π6 ῬοΟΚ 780 πιεηίοπθ. [{ τηᾶΥ 
6 «δήήβα {παΐ {π6ὸ ““2οεέοζις (ΟολιοίΖζμ- 
Ζ10715--, ΜΟΥ ὙΠΟ) 1ῃ 115 ργθϑθηΐ ἔοττη 
ΤηΔΥ 6 ἀδίβα 5 οἵ {πῸ Ἰαίίοσ ρατί οἵ {π6 
ἰουσίῃ. σθηΐατγυ---ρῖνε 5 ἃ δὲ (11. 57) οἵ 
Ῥοοκ5 ἴο ΡῈ πι86α 1 σπατοῇ τοδαϊηρ, ἀπά 
Ἰῃ [Π15 15 συϊα 5116 η0 ἃ5 ἴο ΔηγΥ θοοκβ Ραΐ 
ἴπΠο568 οἵ {πὸ Ήβρτεν δῆοη. ΤΠ “42ο- 
σἦοζίς (ἰαλιο715 15 ἃ ΠοΙηρ!]δίοη ἴο [ῃ6 δατῖ- 
ἸΙῈΓ ρΡατγί οἵ ψνῃ]οἢ τηαῪ 6 ἀϑϑιρηθα {Π6 
ἀαἴα 1.50 ρίνεῃ [ῸΓ [Π6 ργεβεηΐ [Όυπὴ οὗ {Π6 
“2οείοζίς (γι  μἤογσ, ὈὰΓς ΠΟ Η Πα5 
ΤΕοΘΙνεα δα ΠἸ0η5 οὗ πησετίδ!η Ἰαΐευ ἠδίθ. 
ΗΒ Ἰαϑί οἵ ἴῃς. (ὑποηβ 50 δ 464 ρίνεϑ ἃ 
1ιδῖ οἵ ϑουιρίασα θοοΚ5, ΠΙΟἢ 4665 ἰο {πΠ6 
ῬοοΚϑ οὔ τπΠ6 Ηδρτεν (ὐαποη ἴἤτγεα θΟΟΚ5 
οἵ Μδοσαῦθαβ, πα ΤΠ ΟΠ 5 ΟἹ ἃ ἸΟΥ͂ΘΓ 
Ιθνεὶ {π6 Βοοῖς οἵ ΕΟ] 65] 5 1Οι15 ἃ5 τπιϑαία] 
ἴου {Π6 1πϑίσιοίίοη οὗ {ΠῈ γοπηρ. 

δ᾽ ΝΙ1. ΤῊΞ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΟἌΑΝΟΝ 
ΙΝ ΤΗΕ ὙΝΈΒΤ. 

41τ. ΑἸ ποι 1716.---Ν αὶ τὰτῃ πον ἰο (ῃς 
ὙΥ οϑί, δπα {Πῃ676, ἃ5. πηϊρῃΐ ΡῈ δχρεοίεα, 
να πα δὴ εοῇο οἵ ἀτξεκ ορὶπίοηῃ. 
ΤΠῈ Ταἴη ΟἹ Τεβίαιμθηξ ννὰβ, αἱ ἰδαϑὲ 
ΟΥ̓ 5οὴ8 [ῆγθα σθηία 165, ΟἿΪΥ ἃ {γα} 5- 
Ἰαϊίοη ἔοπη ἰῃ6 αταεκ, 50 {παΐὶ ρορυ- 
141 ᾿ἰϑᾶρα ἴῃ 1πθ6 διγεβί, ἃ5. 0 6Ὲ2}} δ5. 1 
τῃὴ6 Ἐμαβί, ἰΘπάθα ἴο δὴ 1π6]βου πη ηαία 
1586 Οἵ 41]1] [ῃ6 Ῥοοκθ ψῃϊο ἢ ροββεβϑεα 
ΘΟΟ]Θϑι ϑί]0 41 δας Πουγ, ΤΠ ϑίουυ {παῖ 
[π6 ϑϑνβηίυ [πἰθυρυθίθυβ μα ονιθησεα 
ΤΠΘΙΓ ᾿ΠΘΡΙΓαΙΟΝ. ΟΥ̓ (Π6 εχαοΐὶ ἀρῖθε- 
τηθηΐ οὗ {Π61Γ βεραζαΐθ ὑγουκβ νγὰ5. νΕΙΥ 
ΘΘΠΘΙΆΠΥ ὈΕ]ΙΘνεα : πα ΙΠ τΠο5 6 πο 
δοσαρίθα {παΐ δίουγ, ἴπ6 ατεεῖκ ΒΙΡΙ6 
γα 5 ΕΥΙΠΘΩΓΠΠΥ Δῃ ᾿πβριγεὰ θοοΚ οἵ δι- 
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ΧΧΥῚ. 

ἐποτιίγ, ΠΥ Ἔα4] ἴο {παΐ οἵ [π6 Ἡ ΘΌτονν 
ΟΥΡΊΠα]. ΝῸΓ νγὰ5 ῃ15. Ὀ6]]6Γ βῃα θη 
ΜΉ6Π, ἴΠ ῬτοοΘ55 οὗἁ {{Ππη6, 1 σα Πη6 ἴο Ὀ6 
Κηονη {παᾶΐ {ΠΕ͵6 να τα Ῥαβϑαροϑ ἢ ΜΏΙΟΙ 
16 ατεοκ αἸα ποῖ {1 Π1Π]1ν τα ρτγαβεηΐ ἴῃς 
Ἡδῦτεν. ΔΑπριδβπο πο παῖ, τς ατθοκ 
ΑἸ οτρα ουὰ (6 Ἡδῦτεν, 1 νὰ Ὀθοαιιθ8 
(οά Παά ᾿πβρὶτοα [Π6 γα 5] αἴουβ ἴο τα Κ6 
ἴι αἰβετοθι, Τηθ Ηδῦτονν θοοὶς ννὰ8 
τ 6 ἢ ἴογ (ῃ6 τιδὲ οἵ 7ενβ: πὸ ἀουθί 
ΒΟΙῚΘ ΟΠΔΠΡῈ5 ΕΓ ὨΘΟΘΘΒΌΤΥ ἴο δΔάαρί 1{ 
ἴο {πε πὲ οἵ [πὸ θη !]ς νου]. 1{τςΠετὰ 
τγαβ δυθῇ ἃ αἰτθοῖ σοί γα] οίοη θεαί 
τῇς ατοθοῖκ γα μϑίαοη πα [ῃ8 ΟΥΡΊΠΔ], 
Αὐρτβίίηα. πο] {παῖ {π|5 ΘΟΠ ΓΔ] ΟΠΟῊ 
νναβ ἴο "6 τεραγάβα 85 ἃ 5151] 1) 4] σδίηρ 
ταὶ ἴῃ {πΠ6 ραβϑᾶρξ ἴἢ ΠΙΘΒ ΠΟ. ͵Ὑὸ ΕΓΕ 
ποί ἴο τοδὶ δα βπθα ψ] ἢ ἃ ΠΟΤᾺ] Ἰητοτ- 
Ῥτείδοη. Απά ροϊῃρ Ρεηβδίῃ [Π6 θοῦ 
ἴο ἸοΟΚΚ [ῸὉΓ δῇ Δ]]ΘρΌσΙοα] 1 οΥΡΥθ Δ ΟΉ, 
ἢδ νγᾶβ αἰνγαγβ 4016 ἴο 5ηθνν {παΐ [Π6 5816 
{τὰ σγεσα ταπρῇς τη. ῬοΙῃ ΡΟΟΚβ5, ποῸρἢ 
ὉΠΩ͂ΘΓ αἸΠδτθπὶ ἤρατεβ. ΑἸριιβηθ, ΠΟ 
Πὰ5 ΠΟ ῬΓΘίθηΒΙΟῚ5 ἴο Τα Κ ἃ5 ἃ ἰβατηθα 
ΘΟΠΟΙΪΆΥ, ΠΑΡΙ 4} πϑεα ἃ Τα ΒΙ0]6 
 ΠΙΟἢ οοπίαϊηθα 1ηΠ6 ΡοΟΚ5 οἵ {Π6 Αρο- 
ΟΥΥΡΠΑ ; δηα πο {γα ΘΠΠΠΥ ΔΡΡΕΑΪ5 ἴο τΠ6 
Δυιπουν οἵ [Π6 586 ῬΟΟΚΆ5, ἱΠουρὴ Π6 βομηε- 
Ἐἰπ|65 5Π6)}5 ΠΙΠΊ56ΙΓ ἄναγε ἰπαΐ {ΠΕῚΓ 
Δα ΠΟΥ τνὰ5. ΠΙΘΒΠΟΠΘΩ͂, ἀηα {παΐ ἴΠπαΥ 
γνοτῈ ποῦ πο] α64 ἴῃ {Π6 δποη οὗ ἴπ8 
7εν5. [Ι͂ῷὼ (86 Οουπο!] οἵ (τίμαρε, 
Α.Ὁ. 397, δἰ ΠΟΙ μ6 γὰ5 Ῥταβδεηΐ, ἃ 115ἱ 
οἵ σδῃοηϊοαὶ ϑουρίμτοβ νὰ ἀὙα ὉΡ, 
ἀρτθοηρ ΜΠ {Παΐ αἰζοσνναγαβ δἀορίβα ὈῪ 
16 Οὐὐπο]] οἵ Ἴτεπί. [1π ἔδοϊ, [15 
ΑΠίσδη ΟΟπη01] οἵ 1, Ἐ1η-5ρΘαΚίηρ' ὈΙΒΠΟΡ5 
15. 16. Ῥεδὺ δυίῃουν ΠΟ (Π6 Ττεηΐ 
αἸνπῈ5. οδη ῬΙοάτοα [ῸΓ {ΠῸ6ῚΓ ἀδΟΙΒΙΟΉ. 
ἼΓΠΕΓΙΘ 15 Τθάβοη, Ποννανϑῦ, ἴοὸ [Π1π]ς {Παΐ 
1ῃ6. ΟὐὈμΠΟΙ] οἵ (ατίπαρε 44 ποῖ ᾿πἰοπμα 
ἴο Θχοϊυᾶθ, ἃ5 ψὰβ ἀοῃὸ αἱ Ἰσεηΐ, [6 
ΔΡΟΟΥΥΡμαΙ ἘἸγθὶ ῬΟΟΚ οἵ Ἐδβαάγαβ [το Πὰ 
ΤΠΘῚΓ ᾿Ι5ῖ οὗ σα πόσα] ὈΟΟΚ5. ΑὉριβίπα 
ΟΟΥΓΑΙΉΪγ, ΠΘη ἢΘ ΘΡΟΚΕῈ οἵ Ἐλβάγαβ, ἴη- 
τεπ δα το ᾿ποϊθ {Π15 θΟΟΚ, ἀπ δοκηον- 
Ἰεᾶρβα 1ἢ 245 ϑοηρίσσε (26 Οὖν. «2,1, 
χνΠ]. 2306), [ἢ ΘΟΡΙ65 οὗ ἴῃς ϑερίπαριηὶ 
1ῃ6 ΕἸτϑὶ ΒΟΟΙ οἵ ᾿βαάταβ τηθαηΐ {πΠ6 ἀρο- 
ΟΥΥ̓ΡΠᾺ] ἢτβὲ ΡΟΟΚ ; [Π6 ββοοηα ὈΟΟΚ πηθδῃΐ 
16 σαηοηϊοα] τα ἃηα ΝοΠΘΠΙΔῃ το- 
βῬαγτάθα ἃ5 τηακιηρ ἃ 5ηρὶ8α ὈοοκΚ. γε 
σΔ ἢ βοατοοὶν ἀουδὶ τΠαὶ τΠ656. γγεσα της 
ἵνο Ῥοοκβ οὗ Ἐϑαγαβ. δοκηον)]εαρσεα αἱ 
Ολτίῃαρε ; αηα ἰ{ νου] 56 θη} ἴο ΡῈ [το Τὴ 
τος ἘΠΕΘΙβί Πα ηρ (15 Ροϊης ἰπαΐ (ῃς 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ, 

ΔΡΟΟΙΥΡΠΑΙ ΕἸγϑὶ Εβάταβ ββοαροα ΓεσορὩ]- 
ἄοη δἱ Τυθηΐ. 

42. Δ ηρρης. --- ΘΟ ΠΟΪαΥβ, Πούγανθσ, ἴπ 
{π6 ὙΥ εβϑί οου]ὰ ποῖ Πεὶρ Ρεϊπῃρ αοαιυαϊηἰθα 
ἢ τεξοῖκ Ἰδαγηθα ΟΡΙΠΙΟΠ. ἃ5 ἴο (Π6 1η- 
ΤΟΤΙΟΥ ΔΕ ΠΟΥ οὗ βοιης οὗ ἴπ6 ῬοΟΚΒ 1ἢ 
ΟἸΒυτΟἢ τι56, ἀηα πο Υ πλαάς {Παΐ ΟΡΙΏΙΟΗ 
ΚηονῚ ἴο {Π61Γ σου γγηθ πη. ἘἈπβηι5, ΤΟΥ 
ΘΧΔΙΊΡΙΘ, ἴῃ ΠΙ5 (ὐοτπθηΐατΥ οἡ {Π6 ΑΡοβ- 
{165᾽ ΟτἸεεά, οῖνοϑ ἃ 115ὲ οἵ ΟἹ “Γεβίαπηεηΐ 
ῬΟΟΪ5 ἀρτβεῖηρ ψῈ ἢ [6 Η δ ῦτενν δηοη ; 
8868 {πῈπ Ὧ6.- δας, “Ὑοὲ 1Ὁ χρτϑ Β6 
Κηονη (Παΐ {Π6Γ6 τα οἴου ῬΟΟΚ5 ΒΊΟΝ 
μανε Ῥθθη ολ]]Ὲα ὈΥ της δποϊθηίβ ποΐ 
ΟΔΠΟΠΙΟΑΙ, ας Θοο] Θϑιαβίιοαὶ ; πα Πα 
[Π6η 5ρβοιῆθθ ἴῃ 50-Ὁ 8164. γβάομι οὗ 
ΘοΟΙομηοη, ἰῃ6 δηιβάομη οἵ [(ῃ6 ὅοῃ οὗ 
ΘΙΤΔΟΉ, {[πΠ6 Ροοκο οἵ Το, ΤΠ πα, ἀπά 
Μδοοαῦαθαβ ; ἀπα ἢ ἴῃς Νὰν Γεβίαμηθηΐ, 
1ῃ6 ΘΠΕΡΠετά οἵ Ἡδιμηαβ Δπα ἴῃ6 το 
Ὑγαγβ οἵ Ππαρτηεηΐ οἵ Ῥείεσ. ὍΏΠαβ6, μα 
5814, [ῃ6. ΕδίΠοΥβ Ἰ5Π6 4 5Ποι14 Ρὲ τοδᾶ 
1ῃ ΟΠ ΤΌΠ65, θα ποῦ Δ]ΠΘρβα το βία] 15ἢ 
ΔΗΥ͂ ΔΙΈο]6 οὗἉ [41Π. 

43. 7εγοη,6.---- Ἐπ Υ ἴῃ 6 δ ρΔ ΠΟ Θππποὶ- 
δἴίοη οὗ [Π6 ΤΔΊΘΥΙΟΥ ας ΠΟΥ ν οὗ ἴπο56 ΟἹά 
“Ταβίδιηθηΐ ΒΟΟΚΒ, ΟΥ̓ Ρατία οἵ ΒΟΟΚΒ5, νν ΠΙΟἢ 
Ὑ6Γ6 ποί θχίαης ἢ ΗδΡτεν, ἴῃς ὙΥ Ἔβίθσῃ. 
ψνΟΙ] τγὰ5 ᾿παεθιθα ἴο 7 6ΥΟπΊ6, ΠΟ νγὰ5 
[16 Πυβο ΝΥ βϑίθγηῃ ΒΟ ΠΟ] ΑΥ ἴο Δ] ΠΧ ἃ Κπον- 
Ιεᾶσε οἵ Ηδρταν ΠΙΠ156]1[, ἀπ ηῸ0. ἐν Ὲ ἢ 
τηδά6 {πΠ6 βίπαν οἵ {παΐ ἸΙαπριασα [510 - 
4016 ἴη ἄοιηβ, Ηδ 5ῃενεβα {μα {Π6 βἴουυ 
οὗ {Π6 βενβῃηΐυ (6115 ν 5 ϑναΠ ΠΠ ̓  ΤῺ ΠΙΒ[ΟΤῚ- 
οαἱ δυίπουν ; ἀηα Πς ΔἸ οροίμου το]εοϊθα 
16 ποίϊοῃ οἵ ἴῃς ᾿μϑριγαίοη οἵ {πὸ ατθακ 
ἀγα 5] αἴοῦβ, ΡοΙπεηρ οὐ (Παΐ [Π6 ψοτκ οὗ 
ἃ ΔΉ 5] ΟΥ νγὰ5 Ππ16 αἸΠδγθπΐ ΠῸΠῚ παῖ 
οὗ δὴ ᾿πϑΡΪ θα ρτορποί, ἀπ τϑαιητγϑά α1{- 
[ογθηΐῦ 411ΠΟ ΔΈ ΟΠ5 ; Πυ]ηΔ ἸΘαυπηρ ἀπα 
Κηον]βάρα οἵ Ἰαπριιαροβ θοηρ [Π6 6556 ῃ- 
τἴΔ] φιδ!Ποαίοπ5 οὗ ἃ ἰγαπϑαΐοσ, ΒΥ τῃ8 
ΠΡ οὗ 6 Ἡδρτονν, Τοτοπηθ ταν ]5θ4 1Π6 
[ΟΥΤΔΟΥ 1 Δ π νϑ βίο, ἀπα 1η {Π6 Ρτθίδοθϑ 
ἴο [π6 Ῥοοῖκ5 οἵ ΠῚ5 τον]ϑθ νϑυβίοη Π6 
Ἰηϑϑίθα οἡ [Π6 οἰαϊη5 οὗ {πὸ “ἩδΡτονν 
νευγ." Βαΐ [Π6 ΔαιπουΥ οἵ ἴπΠ6 ῬΟΟΚΚ5 
ῬΙΘΝΙΟΙΒΙΥ οὐτοπς θὰ Τα ὰ5 ὈΥῪ 
115 πη6. 50 Ψ0611 ϑϑία 56, {παΐ {15 
ἀερασγίπηθηΐ οἵ 7 γοΠ θ᾽ 5. Ια ΠΟ Γ5. σαν ΟΣ 
᾿ὰ Ὧῃ διηοιηΐ οἵ ΟΡΡοβιτοη. ἀπά οᾶ- 
ΤΥ ΟὗἨ νν ]οἢ 6 τορθαΐθα!ν σοι Α]η 5 
Ὀϊουγ, Ἠδ βαν5 ἴπ {π6 ῥγοίαοα ἴο ἢὶβ 
γογϑίοη οὗ ἴῃς Βοοῖ οἵ 700, “1{ 1 οοσου- 
Ῥὶβα τυ ϑοῖγ τη ῬΑΒΘ πα Κιηρ ᾿---πίηοη ἃ 
ΟΠ ΠΟΩ ΘΙΠΡΙογπιοπὶ οἵ ΠΊΟΙΚΘ ---- “΄ Ἰἢ 



ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΒΘΌςΤΙΟΝ. 

ΟΥΘΥ ἴο δα τὴν Ῥτεδὰ Ὀγ [ῃ6 ϑννεαΐ οἵ 
ΤΩΥ ἴαςε, ποθοῦν νοι] 455411 πηθ, Βαΐ 
πον, Ὀθοαιι56 ΔοσοτάΠηρ ἴο {πΠ6 ϑανου 5 
ΠΟΙ] ΠΑ 1 σἤοοβ6 ἴο Ια ἴῸΥ {Π6 τηδαΐ 
{παΐ θα Π5ΠΘ ἢ ποῖ, δηα βίσινε ἴο οἰθασ οὗ 
ὈΓΔΙ; ἀηα ΠοΟΥη5 [Π6 νὰν οἵ {π6 βαστᾶ 
γ ΪαΠη6, 1 τὴ γἹΟ ΘΠ ΕΠΥ αἰίαοκεά, ὙΠ θα 
1 οσοτῖδεοΐ αυ]ί5, 1 δὴ ἰτοαίεα 85 ἃ [ΌΓΡΘΥ͂, 
Δ. 1 8ΔΠ} δοοιιδεά οἵὨ ΙΠἰΓΟΘΈΟΙΠΡ᾽ ΕἸΤΟΥΒ 
ΠΘΠ 1 ΔΠῚ ἰδ κΚΙηρ' {Π 6 ἅνγαγ. ΟΠ 15 
186 ἴοτοε οὗ σπβίομῃ, {Παΐ τηδην Πα Ἔνθ ῃ 
Πα ἅτ δοκπον)εαρεα ἴἰοὸ ΡῈ ἔδυ]ϑ, 
ΔΙΑ 416 ΙΠΟΙΘ ΔηΧίοιι5 ἰὼ Πᾶνα {ΠΕῚΓ 
ΠΟΡΙ65. θαι ΠΥ τσ ς6 ἢ {πῃ σΟΙΤΘΟΙΥ 
νυ τ 6. 

44. Αἰ ποι Ζϊγιος ἐαοσίμίαζίοι τυ] 76- 
707716.----Τἰ νγὰ5, Πουαυευ, ΠΕΙΓΠΕΥ ῬΕΥβΟμ δὶ 
ΔΗΪΤΊΟΒΙΓΥ ΠΟΥ 5[ΠΡΙᾺ ἸρῃΟΥΆΠΟα ΜΏΙΟΠ 1η- 
ΒΡΙΓΘα [16 αἸ5ΠΚα [Πδΐ ΤΔ ΠΥ Ῥίοι5 ΤηΘ ἢ 
1Π6η [ΕἸ0 ἴο {πε αἰζειηρί ἴο σι ροῦβεάς [ῃ6 
Οὐστοηΐ Τιαίη ΒΙΡ]6 ὈΥ οὔβ ἰταῃϑβὶαίθα 
αἰτεοῖν τομὴ {πῸὸ ΗΠ αΡτα. ΑπριΒΈΠΕ, [ῸΓ 
ΘΧΔΙΏΡΙ6,τηΔ 6 ΠΠΘΉΑΙΥ Ἔχροβίμ]δίιοη ἢ 
Τεῖοῖηθ. Ἠᾶδ ρτοίεβίβα ἀραϊηϑὲ [Π6 1η}- 
τηοαδϑίυ οὗ σοτγθοίηρ [Π6 {γα 5] Δ οη οὗ 
[Π6 βενεηίυ ᾿πἰευργείεβ [1{ [Π6 ραββϑαρα 
1ῃ. {Π6 ΟΥΡΊΏΔΙ νγὰβ. Ῥ]αίη, {Π6Ὺ σου] ποί 
γγ6}1] ἤᾶνε φΌΠΕ ψτοηρ ; 1{1 γγὰβ ΟΌΒΟΌΓΕ, 
[Ώ6Υ ΤΕ͵ 85 ΠΚΕΙΥ 85 ΔΥ τηοάδση ἰγαη5- 
Ιαΐοῦ ἴο ρῖνε {πΠ6 ἔπιθ πηθδηηρ,. Ηδΐς 
ΡῬοΙηίθα οὐδ μα {πΠ6 δάορίίοη οὗ ἃ 
ΠΟΥ͂ {ΓΔ 5]αίοη. που] ποΐ ΟΗΪΥ 5εῖ {ΠπῸ 
Ταῖϊθ ΟΠυτομε5 δὲ ναϑηοα σι {Πα 
ατξεκ, θὰ νου] οαδί πποουίδιηῖγ ΟἹ 
1η6 ψΠΟ]Ὲ ἰοχί οἵ ϑοπρίασο, [1 ἃ 4π685- 
ΤΟΙ. ΔΙΌΒΘ 85 ἴο {πΠ6 δοσιτδοῦ οὗ ἃ {γ8}8- 
Ἰαοη ἤοσ ἰΠ6 ατεεῖκ, πᾶς Ἰἰδηριαρα 
γγὰ5 50 σΘΠΘΓΑΙ ΠΥ Κποντι [Παΐ [Π6τα ννοῦ]α 
ΡῈ πο ἋΠΠου]ν ἴῃ οί δΙηΙηρ' 5Κ11664 Δ η4 
{ΓΒ ΟΥΓΠΥ ΟΡΙΠΙΟΏ ἃ5 ἴο ΏΙΟΠ {γ8518- 
ΤΙΟΩ. νγὰ5 τίρῃῖ, Βυΐ γῆο Κπον Ἡ ΘΡτονν 
ἴῃ {πΠ6 Υεβέ βεϑιάδϑ Τ εγοῖης ΠιτηβαῖΡ Τῇ 
ΤΠΘΥ ΒΟΥ ΡΙΕα οἡ Π15 ψοτά ἴο τα]θοΐ σϑη- 
ἀουηρθ βδη οι οηἘα ὈΥ ΡΙΘϑο ρα 1156, 
ἴο ΠΟΙ ΜΕ Ὲ ἰπεῪὺ ἴο ταϑοσΐ [ἢ ΟΥ͂ΕΥ ἴο 
τοϑὲ Π15 δϑϑευοηβὴ ὕεσα ἴΠ6Υ ἴο ρὸ ἴο 
τη6 ]1ενϑῦ ΨΥ αΐῖ ἃ Πυπ}]]Π]αἰοη ἴο Πᾶνα 
1ῃ6 Δυΐπουν οὗ ἴῃ6 τεοκ δπαᾶ 1,Δ{1Π 
ΟἸΒυτοΠ 65 56ΐ 8146 ἴῃ ἀβθίεγεποβ ἴο {Π658 
ΤΕ ίϑῃ. Ἰπᾶρεβ ᾿ Ῥειπαρβ {ΠῸὺ τηῖρῃϊ 
σΊνΘ ΒΟΙη6 ἰγϑη βίοι ΑἸ σεηΐ ὈοΙἢ [ΟΠ] 
τῆς ϑαρίπαριηΐ δ ηα ΠῸΠῚ ΤἘΥο τ 6᾽ 5, πα 
Ψγη0 νγαὰβ5 ἴΠ6η ἴο ἀξοϊάς Ρεῦνεεη {Π6Π0} 
Απα Ποῦ οου]ά γοῖ ἐνεσ 6 5.1 {παΐ 
1ΠοῪ μετα ποῖ ῬΌΓΡΟΒΕΙΥ ρσίνιηρ [156 1η- 
Τουπηαίίοπ ἢ ὙΠΟ οου]ά ἰγαβὶ {Π6 σοοά 

χΧνΙ 

[αι οὗἩ ἴποβα βηθυηΐθβ οὗ {πῸ (οβ5 οὗ 
[0 πε 

45. 7276 οἱογν 977 ἦε σοιεγ.----ΤῊ 1105- 
ἰγαῖίοη οὐ [Π6 ῥτδοίϊοαὶ ᾿ποοηνθηΐθηςα 
Οἵ ἐταηϑαίίοη ΠῸπῚ (Π6 Ηδῦτονν, ὅ8ι. 
Απριιβῆηα ἰο]4 ἃ βίου Μη οἢ Πὰς Ρεθη 
οἴϊξβηῃ αποίβα. Απ ΑΠΊσδη ὈΙΒΠΟΡ Πανίηρ 
δαἀορίεα Τ7εγοπε᾽ 5 ἰγαηβδίίοθ. ἴῃ ἢΪ5 
ΟΠυτΟΠ, {ποτα στῆς ἴο ΡῈ τϑδα {Π6 Ιθβϑοη 
ΔΡοιΐ Τοηδ 5. σοιτά, ψηθη, ᾿ηϑίθδα οὗ 
[πΠ6 “ροιγα" ἴο ψ ΠΟ {πΠῸ Ρθορὶα Παά 
Ῥθθη δοοιβίοιηθα, {πεῖ νὰβ τϑαά 76- 
ΤΟΙ6᾽5 οσά “ἰνυ." ΟἹ [Π15 {Ποῖα δ΄Όβ6 
ἃ. Τὰ πγ}0 τη {Π6 σΟηΡΤΘρσδίοη, {π6 ατεεκϑ 
ΔΙΏΟΠΡ ἰῃ8Π1] ΘΘΡΘΟΙΑΠν δοοσιβίηρ {πα 
{γα 5] ]Οη. οἱὗἁ [α]ϑ: Ποαίίοη. ΠῈ ὈΙ5ΠΟΡ 
γγὰ5 ΟὈ]ΠΙΡΕα ἴο σοηβα] [Π6 768, ΠΟ, 
δὲ, Απριιβίηθα [6115 Ταεύοιηβ, “" δἰ Π 6 Γ 
ΤΠΓΟΌΡ ἸΡΠΟΙΆΠΟΘ. ΟΥ̓ ΠΊΔ]1Ο6," Δηϑ τε 
δῖ 11 νγὰβ “" φουγα᾽ τὴ (πῃ. ΗΠ ΘΡταν ΠΟΡΙ65, 
8.5 1 νγὰβ ἴῃ [ῃ6 ατεεκ δηα 1, δίῃ, 50 {παΐ, 
ἴῃ. 5Ποσί, {πΠ6 ὈΙΒΠΟΡ νγὰβ σοιῃρε]]εα ἴο 
ΟΟΥΤΘΟΐ [Π15 Το Ἰηρ ἃ5 ἃ ἴα ]0 ; ἴου, 1 Πα 
Πα ποΐ ἄοπβ 50, ῃβ νοι] μαννα θ6Ὲη 
Ιε ψιποιΐ 4 ἤοςοκ. [Ι͂η ἤπε, Απριβθπα 
ῬΙΓΘΘΘΕΩ͂ οὐ Τετοηθ [ῃ6 ρ»τϑαΐ βοδηἋ4] 
ΜΨΏΙΟΙ ἃ ΠΕ {γα 5] αἰ ]οη. ἡγου]α σᾶιιδε [Π8 
ῬΘΟΡΙΘ, ὈΥ 5πακίῃηρ [π6 ογεαϊε οἵ {πε 
Βαρίπδρτηΐ, ἴο ΠΟ ἢ ἘΠΕΙΓ 68 Υ5 Δ Πα Πδατίβ 
πιά Ῥεοοῖὴβ δοςσιβίοιηθα, Δπα ΠΟ δά 
Ῥθθη δρρτονεα ΡΥ {πμ6 διυϊπουίγ οἵ {π8 
ΑΡοϑβ1165. 

46. Αμηρμς αδϑδαϊζς Μογο716 707 76- 
76εἴζηρ 216 Α“2οογγῥάα. ---- [δ ταπηου- 
ΒΤ ΠΟα5. ΠΙΟη Απριιβίπθ πηαθ, σουτγ- 
ἰθοιιϑὶν δηα ταϑρεοία]ν, γε ταρεαίβά 
ὈΥ Τετοπηθ᾽ 5. δηΐαροηϊδὶ Ἀππητ5. ΔΠΡΥΠΥ͂ 
84 βου ΠΠ]Οι5γ. Τ[εγοῖηα Πα4 Ἰβαγηθδά 
ἩδΡταν ἤοι ἃ [6 παπηθα ΒΔΙΔΗΙη8, 
“πὰ ΠπᾶΠ]6 ΨΏΙΟΠ, [ῸΓ {π6 Ρυτροβαβ οὗ 
Ιηγϑοίϊνε, νὰ τηδᾶθ ἴο ἰακα {Π6 [ΌΥΠῚ 
ΒΑΙΑΡΡα5.: ““ὙὙηαΐ νιοκεάηθϑβ," ΟΥ65 
Ἀπῆηιι5, ““ἴο ν]ἱοϊαία {πῸὸ ἀδροϑβιὶὶ οἵ {πε 
ον αμοβϑὲ! ΤΠῈ Ἡϊβίοσυ οἵ ϑιβαηπδ, 
ἍΠΟ αἴογαβα δὴ δχϑιηρὶα οἵ οπαβίν ἴο 
16 Ομυτοὴ οὗ (οά, μας θεξϑη οσαξ ουΐ απά 
Τα]θοίβα θγ γου. Τηα ϑοηρ οἵ ἴπΠ6 ΤὭταα 
ΟΒΠάτεη, ΠΟ 15 ϑιηρ᾽ ΟἹ. δ ϑίϊνα 5 ἴ [ῃ6 
Ομυτοῆ οὗ αοά, Πᾶ5 θεβη τειηονεα ΠΌΠῚ 
115 Ῥίαςθβ. ὙΥΏΥ πεεβά 1 πᾶπηλε βεραγαίεὶν 
Ομδηρεβ {πΠ6 ΠΌΠΟΙ οἵ ψ ΠΟ 15 ἴοοῸ 
διεαῖ ἴο ΡῈ οουπίεαῦΡ Α͵α Με ἴο ῬαΥ͂ 
ΤΏΟΙῈ ταϑρεοΐ ἴο {π6 ομ6 8η4 ΠαΙΙΠΟΠΙΟΙΙ5 

1 Τῇ βοΐ Βαγγδθδηιβ, ᾿ἰπϑίθδα οὗ Βαγδῃῖηα, 15 
1η6 τεδάϊησ οὗ την Μ53., δῃηα ρυόΡδΡ]Υ 1Π6 
ΠΑΠῚ6 νγὰ5 50 τεδᾶ ὈῪ ιυῆηι5. 

2 



ΧΧΝΙΠ 

νοΐος οἵ ϑενεηΐν [ἠϊεγρτείοτβ, συ ἀβα ἴῃ 
{Ποῖγ βθραταῖβ ο6115 ἴο Ὁπ| Ου τη ὈΥ ἴΠ6 
ἸηϑΡ᾽γαϊοη οἵ [Π6 ἩΟΙΥῪ ΘΡ1Π, οὐ ἴο τ μαΐ 
ΟΠΘ. ΠΠΔΠ τἰίεῖ5 αἱ ἴῃς ἰηϑι]ραίοη. οὗ 
ΒαταΡΡαςΡ ῬΡεΐθ. ριθϑι θα. ονθῦ ἴΠ6 
ΟΒυτοῆ οἵ οιης ἴου ὑνθηϊγ-[ΟΌὙ Ὑ6Ά75, 
αηα πὸ ἄουθὲ ρανα {π6 Οπατοι [Πη6 58Π168 
ῬΟΟΚ5 ΠΙοἢ νεγα πιδεὰ θη Πα ΠΙπη56 1 
βαῖ δηά ἰαπρῃς. ΠΙᾺ πα ἄδξοεῖνα [ἢ 8 
Ομυτοι ὈῪ Ππαπαϊηρ ΟνοῚ ἴο 10 ῬοοΪκ5. {8]} 
οἵ [Ἀ]Ἰβεποοῦ ; απὰ, πουρ Ππ6 Κηθν [ῃ8 
Τον5 παᾶ {πὰς ἰταῖῃ, Ί5ῃ ΟΠ τβυδη5. ἴοὸ 
Πᾶνα [ὩἸβεμοοάΡ Ῥειπαρϑ γοιῖι ΜΠ 580, 
Ῥείευ ννὰϑ ὉΠ] ΘΑΤΠΘΩ, Δ 4 νψγὰβ πο ψῈ]} 
ΘΠΟΙΡΙ. 5116 64 1ῃ Ιαηριιαραθ ἴο τηαΚα ἃ 
ΠΕΡ γα πιο. ὙγΠαῖ, α14 τς ρἱῆ οὗ 
τοηρτιθ5. Οἢ ἴπ6 ἄδγ οὗ Ῥεηϊεοοβί οοηίοσ 
ποίπίηρ οὐ πη ὙΥ611, Ῥαὰ] αἱ ]βαϑί 
τνὰβ ποῦ ψιποῦῖ Ἰοἰῖοτβ, ὙΥθη Πα ἰδπρῃς 
ἢ15. ἀἸ5οῖρΡ165 “ἴο ρῖνα Ππεβά ἴο τϑδαϊηρ, 
του] Π6 ποῖ σα {παΐ [Π6Υ 5Που14 Πᾶνα 
οοτγθοῖ τοαδιηρορΡ Ηδ οτάογθα ἢ15 α15- 
ΟἾΡΙ65 ἴο Ῥθινατο οὗ [Π6 ΟἸγο ΠΟΙ 5Ι 0, ἀη 
ἴο βῖνβ 0 Ποϑά ἴο 658. [8 0]165. Ηον 
γγὰ5 ὑπαὶ 6 ἀϊα ποῖ ἴογσεβεα. Ὁ [ῃ6 
ΘΡ ΓΙ {Πα| {Π6 {{ππ16 νου] σοῖηθ θη {Π6 
ΟἸΠατο 5Που]4 αἸβοονοσ {παΐ {πΠ6 ἰσατῃ οἵ 
τῃὴ6 ΟΙἹΑ 'Ταβίαιημεπὶ μαα ποῖ Ῥεθη 46- 
Πνεγεα το ποὺ Ὀγ ἴπ6 ΔΡροβί]65, ἀπ ΠΘη 
5Π6. Πηδῖ 56 Π4 Δι θα βϑα ο 5. ἴο {Π6 οἹΤ- 
οατηοσίϊδίοη. Δοκηον]θαριηρ {Ππαὶ 516 Ππαάᾶ 
ῬΘθη 40ο γξαῖβ ἴἢ ΕἸΤΟΥΙ, Δ ηα ἱΠΊΡ]ΟΥΙΠΡ᾽ 
{Π6 πὶ οὗ [ΠΟΤ ΟΠαΓΥ ἴο Ἰπηρατί βοῖηα οἵ 
τς {τατῃ ΠΟ Πα θα 1 {Πεῖγ Κααρ- 
ἴηρ; ΠΘη 5η6 ψου]α θ6 ΟὈ]ΙΡΕα ἴο ον 
ταὶ 5η6, ψο μα Ῥθθὴ σἤοϑθη δ5 {πΠῸ 
Ῥτιάς οἵ Ομτβί, μαα θθθῃ ἄἀβοκαά Ὀγ {πῈ 
ΑΡΟΒΕ165 1 [8156 7θνν 615, πα τησϑὲ θῈρ 
τὴ6. Τεννβ ἴο βεπα Βαγαθθαβ, ΠΟΤ) ΟΠΟΕ 
τῆς. ΟμυτοΙ Παα το]θοϊβα τη οτάογ ἰο ννεά 
ΟΠ τβὲ, τμαὶ μα τηῖρῃς ΤΟΡΙΔος 16 ἴαϊβε 
ΙΓ {ππι6 ΟΓΩΔΙηΘηΐ 53 Γν 

47. 114 αγιρηηιογής 077  τ7γι1ε5 (6710 εα] 
7) νοι Ογίρσενι.---Τ 15 ἴο θῈ οὈβεινϑᾶ ψπαΐῖ 
ἃ, Οἷοβα το αοη {Πογο 15 θοῦ [ῃς 11η6 
τακθὴ ὈΥ Ἰλπῆπιι5 1ῃ {Π15 ΘΟ ΤΟΥ οΥσοῪ ΜῊ 
Τοτοιηθ, αηα {παΐ ἀκοὴ ὈγΥ ΟΥρΘἢ 1 15 
ΘΟΠΓΤΟΥΝΘΙΒΥ ΜΠ ΑἰΠοδηι5. ΤΠΘΙΓ ἀὐρτι- 
τηθηΐβ νου] Πᾶνα στοαὶ ἡνεῖρης 1{ {ΠΕῚΓ 
Δ55ΙΠΠΊΡΓΟΙ ἡ γα οοτγθοῖ {παΐ [πΠ6 ΑΡΟΒι165 
Παα ρυαταηίθοα τπ6 ἀαι ποῦν οἵ ψπαΐὶ 
Ῥαββθα 1ὴ {π6 ουσΠ σθηΐατν ἃ5 ἴΠπΠ6 56ρ- 
τπὰρὶηΐ νϑυβίοη ; Ῥὰΐ πᾶν αἰτθδαν 
5660 {Παΐ {Π6Ὶ6 15 ΠῸ Τϑάβοη ἴὸ {Π]η]ς {Ππαΐϊ 
{π6 (απο οἵ {π6 ΑΡοβί!65 ᾿ποϊπ θα τῃς 
Ῥοοϊζ5 οἵ 6 ΑΡροοῖνρπα. [10 15 αἶβθοὸ ἴο 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΒΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ΡῈ οὈϑβεῖνϑά {παΐ νν»αΐ ννὰβ ᾿ηνοϊνεά ἴῃ [ἢ 6 
ΔΒΒΌΠΊΡΓΟΙ γγὰ5 ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ {Π6 οΟ]αϊτη5 οὗ 
1ῃ68 Ῥοοκβ ποί οχίαης ἴὴΏ Ἡδρτον : (ἢ8 
οοΥγθοίηθ85 οἵ {Π6 ϑερίπαριηϊ ἐγα 5] 0 ἢ 
ΟΥ̓ 411 [Π6 τβοορηϊδοα ῬοΟΪκ5 γα δα ΠΆ}}Υ 
ΒΕΡΡΟΞΒΕΩ ἴο ΡῈ σιιαταπίθθα. Βα (πμαΐ πὸ 
ΒΌΟΙ συαταηΐθο νγὰ5. ΡΊνΘΏ, 15 Ῥ]αῖη ΠῸΠῚ 
1Π6 ΠΠΠΕΥ οἵ ρΡαββαραοϑ Ποτα Ναν Γαβία- 
τηθηΐ ΜΠΟΥ͂Ν οἷζα ἰπ6 ΟἹ “Γοβϑίατηθηΐ, αηα 
Ὧο ποῖ τι58 {π6 ϑερίπαριης {γα 5] Ίοη. 

48. 7116 2γασίεο 9 δέ, 7ογο,ιε δ 70 
2. δὲ οΥΓ ἐλε “Ιοεγγῥᾶῆα.----Τὸ μὰ5 Ῥδεπ 
ΤΟΙΠΊΔΙςΘα 1ῃ (Π6 οα56 Ῥοίῃ οἵ Τοβαρῆι5 
Δη4 οἵ Οπρεη, [μὲ [Π6 ρτγαοῖοα. οἵ γ 
ἴΠ656 ΨΥ ΕΙ5. ἄοα5 ποῖ ἄρτθθ ψ ΙΓ {ΠΕῚΓ 
ΤΠΘΟΙ͂Υ ; ἃηα δῖα ἰπμπεγαίοσα 16ά. ἴο 
Π] τ ΠΟΙ ΠΟΥ ΤΠ τοτηθ Πὰ5 ῬΘΘΏ ΠΊΟΤΘ 
σοηϑβιβίθηί. ὙΠῸ6ὲ τοϑι]ῦ 15 Τουηα ἰὸ 6 
παῖ θη ΤΘΙΌΠ6. 15 ϑηρ ἴΠ6 ῬΟΟΚΒ5 
οἵ τῃ6ς. Αροοῖυρμα, “ἴῸΓ Ἐχαμιρὶα οὗ 18 
Δ Πα Ἰηϑίσποίοη οὗ ΠΏ 6 Γ5," Πα ἄο65 ποΐ 
ΒΟΙΈΡΙ6 ἴο αιοία {Π6 πὰ τ [6 ἰοστηπ]α 
ἐς σας βουιρίπῃ) οδϑὶ," Δη6 δνεὴ ΟἹ ΟΠ6 
Οσσαβίοη  {πΠ6 δριτποὶ “ βοπρίατγα 
ἀϊνιπηα." Βυῖ θη Πα 15 ψτηρ σοη- 
ΤΟΥ ΘΥΒΙΔΠΥ ΔΠΑ ᾿ τιϑηρ [ΕΒ ΠΠΟΠΙ65. ἴο 
65 Ὁ ]Π150: ἀοοίτηθ, Π6 15 σαγοία] ἴο τηατῖς 
1ῃΠ6 ἸΠΓΘΓΟΥ Δα ΠΟΙ οἵ ἴπθ586 ῬΟΟΚΒ 
(5εε,, ἴου χα 16, Οὐ ῦ, Τόῶθ. 31 58). 
ὝΠΕΙΕ 15 ἃ Κα αϊῆεγεηςα Ὀεΐμψεε [6 
ΤΠπθοτν οἵ {π6 Ομυτοῃ οἵ ἘΠ ΠρΡΙαπα βἰαϊθα 
ἴῃ ΠΕῚ 6.ἢ Δτίο]6, ἀπ ΠΟΥ Ῥταςοίος ον]- 
ἀοπμοβα ὈΥ π6 ἀρρίοναὶ ρίνθῃ ἴῃ {π6 
251} τίο]6 το {πΠ6 πι86 οἵ {π6 ΕἸσβὲ Βοοῖς 
οἵ ΗομΠ165, ἴθ ΠΟ Ροοκα οἵ {πῃ 
ΑΡοοτΥΡΠα ἀγα αποίβα ἃ5 ϑουρίαγε, 

40. ζγήηηιαίο σήεζέσς 97 76γογιε 5 Ζ7715- 
ζαΐογι.----ὙΥ̓ αὶ μὰ. ῬΘΘη βιαϊθα ἃ5 ἴο {Π6 
ΟΡΡοβιτοη 76τοπηθ᾽ 5. τονίβιο πιοῖ ΜΙ, 
ΘΏΓ]65 τι ἴο 580 {παΐ {ποῦ βϑ] ἄοπ Πα 5 
Ῥθβϑη ἃ οᾶβα ὙΠοῖο [Π6 Τα ϑ}}15 οἵ βοῖθητῆς 
Ἰν Θϑ ρα Οη Παά ἴο Ἑποοι θοῦ 5 ΓΟΏΡΘΓ 
ΠἸ5ΙΚΟ, ΟΡΡοβθα 45 {ποὺ νεῖ ἴο Ἰἰοηρ- 
τϑορῖνο ορίηϊοη, βαποῦοηθα ὈΥ ΠΙΡΉΪΥ 
γεποτΊαϊθα δαςποτίγ. Αμᾶ γοῖ, ἴῃ {Π6 δηὰ, 
7Τετομηθ 5 ἡουκ Παᾶ ἃ 5᾽ΠΡΌΪΑΥ 5.0 Ο685, 
--ἃ ϑισοθϑβ, ᾿π6 664, Ἰπνο]νΊηρ' {Π6 ἀΡδη- 
ἀοπιηθης οἵ ἴῃ6 ῬγποΟΙΡΙα. ἴοῸγ ψ ΠΟ ἢ 
Τετοῖὴβ οοπίεπαβα, νὶΖ. {παῤ {π6 δι- 
{πουγ οὗ τπ6 πιοϑὲ ἀρρτονθα {γα ϑ] 0 ἢ 
τοὶ Ῥονν ἴο {πα οἵ {π6 οὐρα]. ἘΕῸΓ 
Τεοτουηθ 5 οὐ {Πα 5] τ] ὴ ποῦ ΟὨΪγ {τ|- 
ὈΠΊΡΠΘΩ ΟΥ̓ΟΓ {πΠ6 ΠΟΒΕΠΠΥ 9 Παά 
[Πτραϊθηθα ἴο ΘΌΡΡΓΙΘ55 1ἴ αὖ 115 ὈΙστῃ, Βαΐ 
σαϊηθα δὴ δας που ἡ ΠΟ. ΟὨΪΥ {π6 οτἹ- 
Βῖμα] οου]Ἱᾶ στρ Εν οἱαῖα. [ἢ τῃ6 ο6]16- 



ΘσΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΈΚΟΘΟΌΝΤΙΟΝ. 

Ὀταϊβα (ὐοτηρ! πἰθηβίδη ῬοΟΙυ ρου ᾿ {Π6 1 δ 
γγὰ5. ΡΙαςοβα 1η {π6 τηϊ44]6, {πὸ Ἡ Ρτονν 
Δα ατδεῖκ Οἢ 6δοἢ 51646,---α {Π6 Ῥτείαοα 
5614, ΠΚα ΟΠ τιϑὶ Ρεύσνεβη ἐπ6 ἔσο {Πῖϑνα5 ; 
1ῃ6 1464 Ῥεϊηρ {Παΐ να σου] τον οἡ {πε 
Τι αι ἰαχί, ΠΟ. δα θη ἴῃ {πα 
Κεερίηρ οἵ {πὸ οιμδη Οασοῖ, μας ποῖ 
ΟΝ ἴποβα 12 [Π6 οἴμοι ἔνοὸ ἰδηρτιαρεδ, 
ὙΠΟ Πα Ῥδθη ἴῃ {π6 σπβίοαγ, ἴῃ {πε 
ὉΠ6 Οᾶ868 Οἵ ΠΗ] ΙΘνΊηρ᾽ [6νν8, 1 {ΠῸ ΟἴΠΟΥ 
Οἵ βοῃιβιηδίιοαὶ σθεκ5. Π6 {Π6515 {Παΐ 
1π6 ψαϊραίθ 15 [ΔΥ οἱ βεσ ἴο {Π6 ΟΥΡΊΠΔ] 
ἴπ8ῃ ΕἸΠπαῦ {Π6 Ηερτενν οὐ ατεεκ ἰεχί 
γγὰ5 δἰαθοσαίοὶν πγαϊηϊαιηθα ὈγῪ ΜΟΙΙηι5 
ἴῃ ἴπ6 ΘΠ ρα οἵ {π6 βενεηίθεηίῃ 
Θηΐασγ. ΠῸ Νυϊραία νγὰ5 ργοποιησθά 
“ἐ δαϊπθηίο "ἢ Ὁ ἴΠ6 ΟὐπηΟΙ οἵ Ττεηΐ ; 
Δη4 νι μδΐ 15 ᾿ΠΠ]ΡΠ164 ὈΥ {παΐ εριτποὶ ἴο 
{πο586. ῆὴο δοκηον]εαᾶρσα {Π6 δαίΠουιν οἵ 
1παΐ σοι Π01], τηΔὺ Ὀ6 σαίῃογθα Ποσ (Π6 
αἸοίαπ οἵ ἃ [651 ΤΟΥ οὗ {π6 ῥτεβεηΐ 
ἄδγ, ἴπαὶ “16 ατεοῖκ δηα ἩθΡτον ἰεδχίβ 
16 οἵ [Π6 ρτϑαίεδί γα]θ, ἂρ 2167: 271 
Ο7Ω67 10 αγγίυε αὐ ζλε φοριη7ι6 σόλι5 6 αγιαΐ 
γε γογέ οΥ σιᾶλν ῥασεαρες γι {16 7, αἦί) 
Κχζσαΐζε." 3 

5ο. 2164 “παήαζε 4,.96.---Βαΐ τπ6 Τ δίῃ 
ΒΙΡ]6 ψοἢ Ραββθα ᾿πΐο σθηθγαὶ οἰτοι]α- 
Το γγὰ5 οί δ] οραί ΠΥ [ΘΥΟ 16 ̓ 5. ΜΌΥΚ. 
Ἡς Παά ἀβο]η66 ἴο ἰταηϑ]αΐα {πΠ6 θΟΟΚ5 οἵ 
16 ΑΡοοῖΥρῆα, Ῥαΐ πα] Ππγαῖοὶγ Δ] οννεα 
ὨΙΠη561{ το 6 ροιϑιδαθα Ὀγ {Π6 ὑτρθηου οἵ 
ἔπνο ῬΙΘΠΟΡ5, Π15 πο π 5, ἴο τηᾶῖα ἃ Παβίν 
ψΘΥΒΙΟῚ ἢγϑί οὗ {πΠ6 Βοοκ οἵ ΤοΡΙΐ, τΠθη οἵ 
Τα, Ἠ1ΐ5 νευβιοῃ οἵ [Π6 ἰουτηεῦ θοοΪς, 
ἢ {6115 τ15, γγὰβ {Π6 ὑγουῖ οἵ ἃ 51ηΡ16 βι{{Πη0, 
Ῥευ[ουπ]θ αὶ πη 6Υ [Π6 συ! άδηςσα οἵ δὴ 1η- 
Β(ΓΠΟΙΟΥ 5Κ1Π66 τη Ἡ Ότανν μα ΟΠα] θα, 
Τ Δ Πη-ϑρεακιηρ (τι ϑίδη5, θη δορί ηρ 
7ΕΓΟΠ.6᾽ 5. νεΥβΊ 5 οἵ {Π6 σῇ ηο] θΟΟΚΘΒ, 
ὙΕΓΘ. 511] πη Πηρ το ΡῈ ψιπουΐ τῃῈ 
θοΟΚΒ5 ψΠΏΙΟἢ {πεν Πα θθθη δοοιιβίομηθα 
ἴο τεδά 1ῃ {πεὶΓ ΒΙΡ]65. ὍΠΟΥ {πεγείοσα 
Ἰοϊπεα ἴο {ῃ6 {Γαηβ]αί!οη5. ταν ϑεα ὈῪ 
Τετοιηα (Ππο]παϊηρ' ΓΟ ἀπά Τπ61{Π} {πὸ 
ἸΥΔ 5] [ΟΠ 5 Οὗ [Π6 ΟἴΠΕΓ θΟΟΚ5 ΠΟ ἢ Παά 
Ῥεθὴ οὐττοηΐ Ῥείοσγα [ϑγουηε᾽ 5. Δ θΟ 5. 
ΤῊς Τιαίη ΒΙΡ]65 πεγείοσθ ἢ φΘΠΘΓΑ] 
1ιι586 Ταρτοβθηϊθα δ οἤσθ ΡΟΡυΪΑΥ πἀϑαρα 
Δ 4 Ἰοαυπθα ΟΡΙΏΙΟΙ : ΡΟΡΪΑΓ τιϑαρα 
ῬΘοδιιθ6. {ΠπῈὺ σοπίδιηθα, 411] {π6 ῬοΟΚΘβ 
ΘΟΙΏΠΊΟΙΪΥ ταραγα θα 85 οι ρίαζα, ᾿Ἰδαγη δ 
ΟΡΙΏΙΟΩ Ῥεοδῖιθα {ΠΕ 4150 οοπίδιηθά 
Τατομ θ᾽ 5 ρτείαςεβ, ῃ ἡ Π]Οἢ Πα ταρθαΐίεαϊυ 

1 ῬΕΡ]5ΠΘα 1 1517. 
23 Ἡυμρητγυ, 716 Κ᾿ γ1εη: Κργα, Ρ. 228. 
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Ἰηϑϑίβ Οὔ ἰῃς ἐἰβιϊποίίοη Ῥδίνγεθη {ΠῸὸ 
“Δ ΠΟΠΪΟα] οι ρίαταϑ "ἡ δηά (6 ῬοοΚ5 
ΠΟ ἢ εγα τοα ἴῃ ἴπΠ6 ΟΠατοῆ [ῸΓ {ΠῸ 
Θαπποδίίοη οὗ {πΠ6 ρβορίβ, θαΐ ποῖ ἴου [Π6 
δας Πογιαίνα σοηπτηιαίίοη οἵ ἀοοίτηο, 
ΓΠ6. σοηβθαπθησθα τνγὰ5 [Παΐ {Π15 ἡ Ἰβίϊηο- 
ΤΟ νγὰ5 ΠΟΥῸΓ ἰοϑί βρης οἵ, δηα 1 νοι] 
ῬῈ ΘΑΞΥ ἴο οἷΐβ. ἃ Ἰοῃρ ἰδ οἵ ψυίθυϑ, 
811 {πτουρῇ {π6 ΜΙΉ4]6 Αρο5 δηή. ἄοννῃ 
ἴο [Π6 νϑῖῦ δροοῦ οἵ {πε Ἐείογμηδίοῃ, 
γὴΟ 56 {ΠΕ6η]5ε]ν 5. ἀσσατα οὗ 1{. Τὶ 
011 5 ΠΠσ6 ΠΘτα ἴο Πα Π16 {ΠΓ66, 

51. 22 2,γ7α. --- ΝΊοοΙαι5. ἄε Τιγτα, 
ΠΟ ᾿νε 1 {πΠ6 πη] 4]6 οὗ {π6 ἴουτ- 
ἰβθηῖῃ σδηΐατγ, νὰ οὴθ οὗ {π6Ὸ πιοϑὶ 
ῬΟΡαΪαΓ οἵ ἴῃ ρτο- Βδίουπγαίίοη. οοτη- 
τηθηΐαίοῦβ Οἡ ϑοιρίιστο Ηδ Ῥερίῃβ ἢ15 
ΠΟΠΊΠΘΗΪΑΥΥ Οἡ ἴῃ6 ΒοΟΟΚ οἵ ΤΟΙ ἃ5 
ἴΟ]ον5 : “Νον ἰπμαὶ 1 ἤᾶνγθ, ὈγῪ ἰπ6 
Π6ΙΡ οἵ αοά, νυτίθη οἡ {πΠ6 σαηοηῖοδ] 
Ῥοοκ5 οἵ ΗΟΙΥ ϑοτιρίατθ, ΒΕρΊ ΠΏΙηΡ᾽ [ΤῸ ΠῚ 
(ἀδβηθϑὶβ δη4 βροϊηρ Οἡ ἴο {πΠ6 επά οἵ {π6 
ΑΡοοδΙγΡβθ, 1 ρτοσθθα ἤονν, {ΠἸ501η6᾽ ἸῺ 
1η6 βϑῖηβ ἢε]ρ, ἰο ψτῖα οὐ [Π6 οΟΠΟΥ 
ῬοοΟκ5 ΏΙΟΠ α΄α ποΐ οἵ [ῃ8. (δποῃ ; ν]Ζ., 
γγΊβάοιη, ΕἸ ο] Θϑιαϑίϊοιβ, {πᾶ||{π, ΤΟΙ, 
Δ η Μδοοαθθα5... .Π6 θΟΟΚΚ5 ΠΙο ἢ ἀτα 
ποῖ οὗ 1ἴπΠ6 δῆοῃ δῖα τϑοεϊνεα ΡΥ {ῃ6 
ΟΠ ἴο Ὲ τεαά [ῸΓ 1ηϑίγιοίίοη. [ἢ 
ΤΊΟΓΑ 15, θα {ΠΕ6ῚΓ ΔΌΓ ΠΟΥ 15 τοοκΚοηθά 
1655 Πί [ὉΓ ῥρτονιηρ πηαίζευβ ὑν ΠΟ ἢ ΘΟΠῚΘ 
Ιηΐο αἸβρείθ, ἃ5. Γ Ἑύοσηα 58] ἴῃ 5 ῥτο- 
Ἰορτια ἴο ἴπ6 Βοοκ οἵ Τιπάτ, ἀηα τη 5 
ῬΙΟΪΟΡΊΙΘ ἴο ΘΟ] ΟΠ 5 ΡΥΟνΟΙΌ5 ; ψΠοτο- 
ἴοτα {6 816 οἵ 1655 εἴποδοὺ [πδὴ {Π6 
σΔΠΟΉΪοαΙ] ΡΟΟΚΒ5... «ὙΠ6 θοΟΚ5 οἵ ΗΟΙ͂Υ 
ΒοΙΡίατα ΠΟ ἀΥ6 ο4]16 4 σῃΟηΪο ἃ] δγῸ 
Οἵ 81. ῃ δίπουν, {πᾶς ἡ Ππαΐβοαυεῦ 15 
σοηίδ!ηθα {Π6γα 15 Πγ]Υ Πε] ἃ ἰο ΡῈ {τὰ ; 
Δ σΘΟΠΒΘΟΙΘΉΓΥ «150 Παίβοθνευ 15 
ῬΙΔΙΉΪΥ Ἰηΐοιτθα το {π6πΔ|.0 ΕῸΓ 85 [ἢ 
ῬΠΒΠΟΒΟΡΠΪς ὙΠ ηρ5. {Π6 {χα 15 Κπονη 
Ὀγ τϑάποίοη ἴο ἢΠ͵βέ ῬΎΙΠΟΙΡ]65 Κηονη οὗ 
{Πϑῃηβεῖνεβ, 50 ἴῃ {Π6 νυ ηρ5 οἵ (δίμοῖις 
αοοίοτϑ {Π6 {γα 1ἢ πγαίίουθ ΠΟ ἢ ἀγα ἴο 
8 Πε]4 ὈῪ δι 15 Κπονῃ ὈΥ τααιοίοη 
ἴο {[Π6 σδῃοηϊοα] ϑοιρίισεθ ΠΟ Πᾶνα 
Ῥϑθὴ ρίνβῃ ὈΥ 1)᾽νίηα γον εἸαίίοη, 50 {παῖ 
ποίῃ]ηρ [4156 σαῃ θ6 σοπίδιπθα ἴῃ {ΠΕΙη. 
ΠΕ ἀπ τι ΕἸ Ἰπ {πὸ ΘΕ ΠΟΠΙΘΩΙ 
ῬΟΟΚΒ 15 [ὉΓ {Π6 πηοϑῦ ραῖί ῬυΙΟΥ 1ἢ {{Π16, 
Δ Αἰνναγβ ΘΌΡΕΠΟΥΙ ἴῃ αἸΡΏΪΥ δηά 

1 Τῃ (οβη᾽5 ϑελοζασίζεαξ Πλείονγν ο7 ἐλε (αγ1071 
Ψ11 6 ἰουπα 1π ϑισοδδδῖνα οπαρίειβ (οΠαρ5. νἱ.-- 
ΧΥ11.) [ΕΘ ΕἸΠΊΟΠΪ65. ἴτῸΠ] βαοἢ σεηΐαγυ, τοὶ {Π6 
ξουτίἢ ἴο {Π6 βιἰχίθεπίῃ. 



ΧΧΧ 

δυϊπουγ, ἴο {παΐ ΠΙΟἢ 15 το ἴῃ {Π6 
ΠΟΠ-ΟΔΠΟΠΪΟΔΙ ῬΟΟΚΚ5." ΘΙΠΉΠ]ΠΑΙΥ ἴῃ [ἢ 6 
Ρτείδςα ἴο ΕΖτα ἢ Παά βαϊά, “" ὙΠ6 ῬοΟΪκ5 
οἵ Τορῖῖ, Τα ἢ, ἀπα Μδοσοαθααβ, [που ρἢ 
[πον ῬῈ Πιβίοτιοαὶ,  γεῖ ρα85 ὈΥῪ ἴοσ [ῃ6 
Ρτεβθηΐ, Ῥθοαῖβα ἴΠῈῪ ἅτ ποῖ οἵ 1ῃ6 
Οδποη, ΕἸΠῈ Υ ἀπΊοηρ {πΠ6 ΤΕ 5. ΟΥ ΔΠΊΟΠΡ᾽ 
Ομ βείαηθ. Μοιθουεῖ Τοτοτηθ. β8αγ5. οἵ 
{Π6πὶ.. . - παξ {Π6Ὺ ἀτα γσβοκοηβα Διο ηΡ; 
16 ΑΡοοῖυρμα." 

52. (α)είαρμδ. --- ΤῊ 5εοοπμα ΨΥ ΟΥ 
ΜΠοΙὴ ἰτ 15 σου Ώ16 ματα ἴο οἷΐα 
ὈΠΠρΘ 5 ἄονῃ τὸ {Π6 νΕΙΥ ΘΡΟΟΙ οἵ 
1ῃ6 Βοίοσπιδαίίοη, 46] Ψο, Ῥείίοσ πον 
ἃ5 Παιηθά ἴτομ 15. ὈΙΓΓΠ-Ρ]αοθ, ((α]6- 
ἴδητι5, ἴΠ6 ῬᾶΡᾺ] ἸΙεσαία Ῥείοτε ΠΟΙ, 
ΤΑΙΠΕΥ νὰ ΒΕΠΙΠΙΟΠΘΩ͂ ἴο ἀρρβαῦ 1ἢ 
1σ18., Ηε ψὰ5 ἃ τῇδ οἵ [ῃ6 ρτβαΐεβί 
ταραςαίοη ἴῃ 5. ἀαγ,, ἀπα ἴῃς ἴαδοϊ τπαΐ 
ἢ6 νγαβ ἃ βϑίτεπμποιβ ἀθίθ μου οἵ ρδραὶ 
ΡΓεστοραῖνεβ ἀπα οἵ 1πΠ6 Ῥατῖίβ. οἵ {π6 
ΒοΙΉΙ5ἢ ϑυϑίθηι ἀ55116 4 ὈΥ ΤΛι[ ΠΟΥ τηα 65 
Ἠ5 65 ὈΠΠΟΠΥ {π6 ποτα να] ]6, ἴο 1Π6 
ΔΟΙΠΟΥ Υ δη]ογεᾶ, ἄονῃ ἴο ἰῃ8 {{π6 
οἵ τὰς. Οουμοι οἵ Ττεηΐ, ΌΥ 76 ΥΟσ Ἐ᾽ 5 
Τα Πηρ οἡ {πῸ 5} ]εοῖ οἵ [Π6 ὕαποη. Ἠξ 
58 γ5, “Τἢ ΟΥ̓ΕΙ ποὶ ἴο ΕἾΤ ἴῃ ΟἿΓ (15- 
ΟΠΙΩΙΠΔΊΊΟΙ Οὗ σδῃοηϊοδὶ θΟΟΚΚ5, γῈ [Ο]]ονν 
της τα]ς οὗ 51. Τεύοπιθ, ὙΥ̓μαΐ πε παπαθά 
ἄοννῃ 85 σα ποη]ο 8] γγα ἀοοαρί ἃ5 σαῃοη]- 
οΔ] ; ψηαΐ ἢ βεραζαίβα ἔγτομῃ ἴῃ 6 σδῇοηῖ- 
οα] γε ΠΟΙ ουίσιάς τ[ῃ6 (σδηοῃ " (( 171. 
ἦγ: κα. 1. αὐ “Πεὦγ.). Τὰ 15 ἀβαϊοσαΐοτγυ 
ΡῬτοίαος Δ ἀτοββαά ἴο Ῥορα ΟἸβπηχεηί ΝΠ]. 
ἢδ 5γ5, “ΤΠῈ ΠΟΙ]Ὲ 1 ΟΠ ΤΟ οὐ 5 
ΨΕΓΥ ΠΊΙΟΝ ἴο δῖ, Τϑίοιηθ, ποῖ ΟὨΪΥ οἡ 
δοσοιηΐ οὗ ἢ15 ποίηρ ἴη {πΠ6 ῬΟΟΚΒβ οὗ {Π6 
ΟΙα Ταβίαμπηθηϊ {Π6 5Π14}} Ῥοσίίοη5 ΏΙΟΙ 
ΔΤΘ ΟἸΓΠΟΥ βρυτσίοιι5. ΟΥ ἀουθίι], θα 4150 
ΟἹ δοοοιηΐ οἵ Π5 ϑβϑαραζαίίΐοη οἵ {86 
ΠΑ ΠΟΠΪΟΔΙ [ὉΠ] ΠΟΠ-Ο ΠΟΙΟῚ] ὈΟΟΚΘΒ. 
ΕῸΓ Π6 Παβ ἴῃτ|5 [το τ ΠΌΠῚ ἰῃς το- 

1 ἐς (φνοίε πα Ἰππιθῃ ἘΣ Ο] 6ϑῖοο Ἔχβεϊπριιαί!5,᾽ 15 
βαϊά ἴο Βανε Ὀδθη {ΠῸ Θχοϊατηδίϊοη οἵ (]θιθπε 1]. 
ἤθη Πα βὰν (Π6 (ἀγα πα] ἴῃ Ῥ 611] ἴῃ {Π6 οσαρίασα 
οἵ Ἰλοιὴς ἴῃ 1528. ἼὍΠα [Ο]]οννῖηρ 15. {Π6 οἢα- 
γασίοσ σίνθη οὗ τη ὈῪ ὕσπε!! (]αἤίᾳ ϑαςγα, 
1, 544; Νεηΐοθ, 1717) :-- Ηἰς 1116 εϑὶ δ]16ῖ 
ὙΠομλαβ, Προ οσ πὶ οχίγοιηα Ἰηθα, ἀοοίογαπὶ 
νἰγογπὶ ταὶ γα] πηι, Ποογθίϊοος Ῥγαν αι 5. ΤΟΎΤΟΥ, 
5δούδυθτη ΘοΓΡ[γασ πὶ ἸπΠΘ ἢ ἃς ἴαχ, ΒΟ ΠΟ] ϑίϊοὶ 
Ῥυϊνογῖ5 αἰ ]εΐῖα ἰηνϊοῖιβ, ΤΠομηϊβίϊσοο ἀοοίσί πο 
σαϊδαΐιβ ἀδίθηβοσ, 5 ΠΟΘΙ Οσ 5 ἀοοί τ Πθ5. Ῥσοριρ- 
ΠΔΟΙ] ΠῚ, ἈΥΧ ἂς ῬΓΟΠΙΡΓΑΥ ΠῚ 5Ὲ ΕΠ α τὴ ἀΥρὰ- 
τηθηΐογατη, σαι πράγος ἀθυλατη 5ΡΙ που ἂς ἄθοιϑ, 
οὐ)ὰβ δάθο ἱπηπηοσία]α βουρία ϑαπὶ αἰ ἰαπγάϊιι 
ν᾽ ἀφαπίαγ Ῥογοηπαίαγα ἡπαπηἴπι ἀϊνΊΠπαπ βαρ ῃ- 
τίαπι βοο]αϑίϊοα 5 056}}1ἃ Ῥουβοπαθαηῖ.᾽ 

ΘΕΝΕΚΝΑΙ, ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΙόδοῃ οὗ ἴῃς Ἡερτονβ παῦ γα ᾿ηνεηΐ 
ῬΟΟΚΘ, ΟΥ Ρατίβ οἵ Ῥοοκβ, οἵ {Π6 οἱά 
απο ΨΏΙΟΠ ἅτ απ ππκπονῃ ἴο 
1Π6π}. Ασοογαϊηρ]ν ( α]εΐδῃ τοῆιβ85. ἴο 
1ηο].46 ἴῃ [Π6 σαῃοηΐοα] θΟΟΚ5 οὴ ΨΠΙΟΙ 
Π6 σοτηπηθηΐθ, ΤΟΡΙς, Τὰ ἢ, ἀπὰ Μδο- 
σά 665, βίἰαϊηρ ἰπμαΐ ἴΠογ μαὰ Ῥβεη ραΐ 
ΔΙηΟηρ ΑΡΟοΙΥρμα ἢ τῃ6 ῬοΟΟΚ5. οἵ 
Ὑγιβάοιη ἀηα ἘοοΙοϑιαβίϊοιιβ (γι). 171 
γ{,. ζῶζ. Ἐ57267). “ΔΏΘ ΠΕ 65, τ 16 
ψγοτβ. Ποῖ οἵ σοῖηο1}}]5 δηα οἵ ἀοοίουβ 
τητιδί θ6 ὑτουρῇΐ ἴο {Π6 Π]6 οὗ 51. Τ6ΥΟ ΠΊΕ : 
Δ Πα ΔοσοΙα!ηρ' ἴο 15 ΟΡΙΠΙΟῚ {πΠ658868 θΟΟΚ5 
(πα 1 τοτὲ θῈ οἰμεῖβ πκὸ ἴπ6πὶ 1 ἴΠ8 
Οδμοη οἵ [Π6 ΒΙΡ]6) ἀῖὲ ποῖ σαποηῖοδὶ 
ἃ5 Τεϑρθοίβ βϑί ὈΠ5ητηθηΐ οἵ ἀοοίγπ65. οὗ 
[α11Π, Ῥας τὰν Ὀ6. οΔ]]16 ἃ σαποηῖσα] ἃ5 
τεϑρθοίβ της δαϊβοδίίοη οἵ τμ6 [απ], 
ἘῸΓ ψΨΙ {Π15 ἀἸσποίοη. γοῖ οδἢ ΤΕ ΟΟΙ- 
ΟἸ16 νης 15 βαιά γ ΑἸρ Β1Π6 1ῃ 5 Βεοοηά 
Ῥοοκ ω2ὲ “ούγίγνα Ολγίφέϊαγα, αὐ Παξ 
15 ΤΠ θη τη ἴ[ῃΠ6 (ουηο1] οἵ Ἐ]οΟτΘΠοα 
ἀπ ογ Ἐλιρθηῖι5 ΠΥ, ἀπ ἴῃ ἴΠ6 Ῥγον!ηοῖαὶ 
ΠΟΙ 6115 οἵ (ατίμαρσα ἀπά 1,δοαϊςοδα, ἀπά 
ῬΥ Ῥορδβ [ηποοεηΐ δηά (ο]αβ1π5.᾿" 

53. Ζ71ὲ Ορηιῤῥηζεγδίαγ ον ίοί.---ΤῸ 
1Π6 584Π16 Θροὺῇ Ρεϊοηρδ {πῸ {π|τὰ δαΐπο- 
ΤΥ ΠΟ να οἷΐα, (αγά!ηα] ΧΙΠΊΘΠ65, 
νη, ἴῃ {πΠ6 Ῥτεΐδοα ἴο {πΠ6 (ΟΡ  ἰΘ βδἢ 
ῬοΙγυρῖοι ρα 5η6α ἴῃ 1517, ΘοῆοΘ5 5ϊ. 
Τετομηε 5 ἰαηριιαρθ, δη4 ἀδβοῦθοθ ἴῃ 6 
ῬΟΟΙ5 οὗ ΜΉΘ Π6 οαῃ ΟἿΪ ῥτγίηΐ ἃ 
ατδθοῖκ, ποῖ 4 Ηδῦτεν ἰεχῖ, ἃ5 “1πῸ 
Ῥοοκβ ομίδιας ζζε (ἰαλιογ, ΜΏΙΟ {8 
ΟἸΒυτοἢ τθοδῖνεϑ8 γαῖ που ἴοσ [π6 δα! ποασίίοῃ 
οὗ {Π6 Ρϑορὶβ ἴδῃ ἴο οοπῆστῃ [ῃΠ6 διῖμο- 
ΤΙ οἵ βοο] δι βίοαὶ ἀορπγαβ5.᾽ 

54. 716 Αεγογηηαΐζοϑι.---- τόσα ναί Πᾶς 
Ῥθθη βἰαίθα 1 ἈΡΡθαῖβ μὲ ἴῃ τοἤιβίηρ' 
ἴο Ρίασς ἴΠ6 ῬοοΚΒβ οἵ Π6 Αροοῦυρμα οἢ 
ἃ ἴενεὶ τ [ῃ6 ΘΑ ΠΟΥ σα ῃΟΠΪ ἃ] ῬΟΟΚ5 
1πΠ6 ἘΘΙΟΥΠΊοῖ5 τηαθ πὸ ἱππονδίίοῃ, Ραΐ 
γγ6Γα ἴῃ δοοογάασπος ΜΙ [Π6 θαϑὲ Ἰδαστηθά 
ΟΡΙΐοη οὗ {Π6 1 ἄαγ. Βαϊ ΤλιῖΠοῚ ρανα 
ΘΠΊΡΠα515 ἴο ἴῃς ἀοοίτπθ οἵ {Π6 1ΠΙΘΙΟΥ 
Δα ΠουΥ οὗ [π6 ΑΡΟοτυΡΠα, Ὀγ ἴπθ Ρίαοα 
ἢ6 Δϑϑιρῃηθα τΠ6ηὶ ἴῃ ἢ15 διπηδῃ ΒΙ0]6. 
Ιῃ Τα ΒΙΡ]65, ἂ5 ἴὼ τῃ6 ατοεκ ῬοΟΚΒ5 
τόμ ν]οἢ ἴῃς Τιαῖη. {γα ῃϑ] το τνὰβ 
τηδάθβ, (ΠοΥ μπαά Ῥβθὴ τηϊχθα πρ, δο- 
σογάϊηρ ἴο {π6ὶῚ 500] Ἔοῖθ, τ τῃ8 
σΔΠΟΠΪΟαΪ ῬοΟκΘ. ὙΤμ5 ΤΟΙΣ δηά 
Τα αὐ ἰτθαϊθα ἃ5. ἰβίουιοαὶ ῬΟΟΚΒ, 
σουηϊηρ Ὀοίννθθη ΝΟ ΠΘμΉΔ ἢ πα ἘΒΙΠΕΥ ; 
ὙγΙϑάοπι απ ἘΣ ο]οβιαβίοαβ [Ό]]ονν (Π8 
σα ποηΪοαὶ ῬΟΟΚΒ οἵ ϑο]οπιοη ; ἴΠ6 ϑοηΡ; 



ΘΙ ΝΕ ΙΕ ΝΕ ΘΙΘΘΌΘΕΙΘΝ. 

οἵ [ῃ6 Τῆτες Ομ] ἄγεη, ἀπά {πς ϑίοτυιοβ οὗ 
Θαβαηηα ἀπά οὗ ΒΕ] Ὡδηα [Π6 Ἰτάροῃ, 
τακα {πεὶγ ρίας ἂ5 ρατίβ οἵ {π6 Βοοῖκ οἵ 
Ταηΐθ]. [ἢ ΤΠ ε1)5 ἰγαηϑιαίοη {Π6 α15- 
Ῥυϊοα θοοΚΒ νγεῦα ρ]ασθα ὈΥ {Πα ῃηβεῖνεβ ὦ 
ἃ5 ἃἢ ΔΡΡΕΠΩΙΧ δὲ [πῈ οηά οὗ ἐπε ΟἹά 
Ταβίασηθηΐ, ΜΠ [μ6 {π|6, “ ΑΡοοτΥρΒᾶα ; 
τμαΐ 15, θοοκ5 (ῃΠαΐ ἀἴα ποΐ Π6]4 δ5 βαπ4] 
ἴο (μ86 ΗοΙΪγ ϑοπρίατοβ, ἀηα γεῖ ἃῖα σοοά 
Δα ἀ56[π] το τεαα." ὍΠΙ5 βεραγζαίίοη οἵ 
[86 ἀϊβραίε ῬοΟΚβ, δηά [Π6 56 οἵ {π6 
Ππαῖὴβ ΑΡοοτΥρῃα 85 {ΠΕῸῚΓ {Π1|6, νγὰ5. [0]- 
Ιοννεα ὈγῪ (ονεγάαδὶα ἴῃ τ[ῃ6 ἢτϑοὶ ἘΠΡΊ5ἢ 
ΒΙΡΙῈ τμαΐ οοπίαϊηθα {Π6π, ἀηα ἴῃ 51Ὁ- 
ββεαπεηΐ ΕἸ ΡΊ5Π ἰγαηϑ] ας! η5. ΟΥ̓ΔΏΤΊΘΓ 5 
ατεαῖ ΒΙΌΙῈ μαᾶ ““ Ἡδριορταρμα᾽" ἃ5 ἃ 
βεραταῖβ ΠΠΕΟρΡαρα [ῸΥ [Π15 βεοίοη, Ὀαϊΐ 
“ ΑΡΟΟΙΥΡΠΑ "ἢ 85 ἴΠ6 γυαπηϊηρ' Παδαηρ᾽ Οἢ 
6. Ρᾶρα. 

55. 724 "αι “ῤοεγγῥῆα.---- ΕΥότὴ [815 
Ρετιοά ἀδίεϑ {π6 πι56 οἵ [Π6 ψοτά “Αρο- 
ΟΥΥΡΙα ἢ 85 ἃ ἰξομηϊοαὶ πᾶπθ [Ὁ [ῃ8 
ἀἰβραῖεα Ῥοοκβ οἵ [6 ΟΙαΑ Ταβίαμηθηΐ 
Οδῆθοη. ἿἋἢ {Π6 βαηιθϑὶ ΟΠ τιβδῃ τπι56 οὗ 
τ[π6 ψοτά 1 Δρρβαῖβ ἴο πᾶν ταί! πθα 115 
ΘΕΥΠΊΟΙΟρΊ Δ] τηθδηϊηρ “5θογεί, ὍΤῆι5 
ΟΙειμεπί οἵ ΑἸθχαηστα βρεακβ οἵ {Π6 
βθούδῖ ῬοΟΚ5 οἵ Ζογοαδβίοσ (3.2 )771. 1, 1.5). 
1 νγαβ σοπηποη ΜΙ Παγαίῖοα] βθοῖβ ἴῸ 
ΤΠγΟ δὴ ΔΓ οὗ πηγϑίειυ ἀροιΐ {ΠΕῚΓ 
ῬΟΟΚΘ: ΡΑΓΠΥ ἴῃ ΟΥΟΥΓ ἴο ἢαϊίου {ΠΕῚΓ 
ἀΙ5οῖρΙ65. ψ ἢ {π6 Ῥε]οῖ τη {ΠμῈῪ ψετα 
ἴῃ ῬΟΒΒΘΘ5Ι0ὴ οἵ ββοείβ. ΚΟ ΟὨΪΥ ἴο 
[Π6 ΙηϊἸαϊοα ; ας ΡῬΑΓΠΥ αἰδὸ Ὀβοδιιβ8 
1πΠο08586 οΟ [οτρεα Ῥοοῖκα ἰῇ ἴπΠ6 ΠΑΠΊ65 
οἵ Αροϑβίίεβ. ἰοὰπα παΐ {Π6 Ποίίοῃ {Παΐ 
[Π656 Ῥοοκβ μαά θβεὴ ἱπίθηαθα τὸ ΡῈ 
Καρί βεογεῖ γγὰ5 σοῃνθηϊθηΐ, ἃ5 δογαϊηρ' 
Δ ΘΧραπαίίοη ΨΏΥ {ποὺ μαα ποῖ Ῥθβθ 
Πβασά οἵ Ὀείοτθ. [10 15 δἰπιοβί θχο]α- 
βίν οἷν ΜΠ τεραγά ἰο Πογείϊοαὶ ΡΟΟΚ5 ἱπαΐ 
τῃ8 ψογ ““ΔρΡοοσυρῃα]" 15 ἢτ͵βδί τι5ε6, 
ΟἸΙεμμεηί οὐ ΑἸεχαπάγια (,ϑζγοϑι, 111. 4) 
ΔΡΡΙ165 1ξ ἴἰο ἃ ἀποβίίς θοὺΚ ποτα ΠΟ 
ἢ οἰΐεβ. ἃ ραβϑαρξ; 566 4150 Του] ΠΔ ἢ 
(͵ὃὲ Ἁγ ιἔγια, 2). 

56, 7116 πουογοζά αϊυϊδίογι 97 ὁοοίς ἂς ἴθ 
(αγιογΙεῖέν -- Ογγῖζ 9 7εγιδαζοι.----ΟὙτ}]} 
Οὗ [Θγιβα θη 15, ἃ5 [ᾺΥ ἂἃ5 ὰ Κπον, {Π6 
ἢτδί ἴο ΔΡΡΙΥ ἴῃ6 βαπηθ Αροοσύρμα ἴο {Π6 
Ῥοοκϑβ δὐάεά τῇ ατεεῖς ΒΙΡ165 ἴο {πΠ6 θοοΚ5 
οὗ τὴς Ηερτεν αποη. [Ἃ}ἢ ἢἰ5. ἐούσῃ 
(αϊθομδίῖοαὶ Ἰθοΐαγα, μ6 5805, “"[βαγῃ 

1 ΤῊς ςεραγαϊϊοη, μονανεῖ, Πα σαν] οιι5  Υ 
Ῥεδη τηδάβ ἴῃ δη βαϊίίοη οὗ ἴμ6 ϑερίπαρσίπε ρὰὉ- 
ΠΙ5ῃ 64 αἱ ϑίγαβθατγρ ἴῃ 1526. 

χχχῖί 

ἉἀΠΠ ΡῈ ΠΥ ἀπ ἴοπὶ τῃ6 Ομυτοῃ ψϊοῃ 
416 ἴῃ6 θοΟΚΒ5 οἵ ἴῃμ8 ΟΙα ᾿Γεβίαμηθπης πὰ 
ΜΏΙΟΙ οὗ {πΠ6 Ναν, ἀπα τϑαά ποῖ, 1 ῥτδυ, 
ΔΗΥ οὗ [ῃ8 Αροοῖυρῆα. ἘῸΓ ψῆγ 58ου]16- 
εϑὲ ἴδοι, πο Κηονγοϑὲ ποῖ ἱποβθ ψῃϊο ἢ 
816 Δοκηονεάσεοα ὈΥ 8]1, ἰακα πεβα]θο5 
{του ]6 ἀροιΐ τποθ6. ΪΟἢ ἅτε 641|65- 
ἰἰοημεἀ Ρ ἘΒρεαά τῃ6 ΗΟΙΥ ϑοηρίατζεβ, 
ποϑὲ ὑνο-ηα-γεηῖν θοοΚβ οὗ {π6 ΟἹά 
Ταεβίαμηθηΐ ΠΟ εῦα ᾿πϊουργείθα ὈΥ 
[ῃ6 5ενεηίγοῖνψο [πἰθγργείουβ," ΤΏΉΡΘη, 
Πανίηρ ταϊαϊθα {Π6 οὐτγθηΐ βίου οἵ {Π8 
ΟΥΙΡη οὗ ἴῃ6 ϑερίπαριηΐ, ῃ6 ρτοσεαάβ : 
“Ἐρδδά {πΠ6 νο-ἀ πα -ἰνγθητ Ὀοοκ5. οὗ 
1{Π658 ϑογιρίαγαϑ, ἀμ μανα ποίῃϊηρ ἴο ἀο 
ψΠ τῃΠ6 ΑΡοοῦγρῆα. Ποβα ΡΟΟΚΒ ΟΗΪΥ 
βίαν δ υΠ 50 ΠΟ νγα τοδὶ σοηΠ ΘΠ Υ 
Ἔνθ ἴῃ οἤυτοῃ. ΒΑΓ Μ]56Υ ἴΠαη ἴποὰ 
Δ Πα τηοτα ἄδγοιΐ ψεγα [ῃ6 ΑΡοβί]ε5. δηά 
[πΠ6 ἃποίθημξς ὈΙΒηορθ, {π6 τὰ]εῖβ οὗ {Π6 
ΟΒατοῆ, γῆο μανα παηαβα ἄονη {Π656 : 
που, [Πμογοίοσθ, γῃῆο ατί ἃ Ἅμα οὗ [ῃ6 
ΟΠυτοἢ, τε ποῦ οὐ {ΠΕῚῚ ϑδποί!οηβ.᾽ 
Ηδ ροαβ οὔ ἴο ἴθδοῃ [15 ἀἸβορ}8Ὲ5. {π8 
ὨΔΙη65 ΔΠηΠ4 οΥεγ οὐ ἴῃῆ6 {νεηίγ-ῖννο 
Ὀοοκβ. ἧε ΠΊΔΥ ρδίῃευ ἴτοπὶ [Π15, δ5 
γ761] 5 ἴτοιῃ {Π6 ραβϑϑαρα δἰγεδαγν αιοίεά 
ἴῃ. ΜΠΙΟΠ ΑἸΠΑΠδβ1115 ἀθβοσῖ 65 ἴμ6 θΟΟΙΚ5 
Οὔίϑι46 [Π6 ἐνγεπίγ-γο ἃ5. ΟἿΪΥ τι564 ΙΠ 
1Π6 ᾿πϑίγποιοη οἵ οαϊθομαπη6η5, {Ππαξ 1Π 
τΠ6 ουτίῃ σεηίατυ ΙΘϑϑοηβ ἴτοια ἴπΠ6 ΟἹά 
Ταβίαιηθηΐ ΑΡροοῦυρῃα γγεσα ποὶ τεδά [ἢ 
τΠ6 Εαβίεγσῃ ΟὉμυτοῃ. ΟΥὙ1}}5 οὐνῃ ργδοῖο 8 
5Π6ν5 {πα ἢδ ἀἸά ποῖ γοργὰ [Πς βίπᾶν οὗ 
[Π65868 θοΟΟΚΒ 85 πη]αννία] - ἀπά {Π6 οὈ]θοῖ 
οὗ ΠΪ5 Ἰδβοΐαγα νοι] 5θεπῃ ἴο θῈ ἰο δβχμοτῖ 
1ῃ6 1655 ἰδαυπθα τηθιηθ 5 οὗ 15 ἤοοῖ ἴο 
οοπμῆμηα {πεῖὶγ τεδάϊηρ το {πΠ6 θοΟΚβ δδουῦΐζ 
ΜΓ ΠΟ56 Δ ΠΟΥ {Π6γΘ νγὰ5 ΠΟ αἰβραία, 

57. 7116 ἐλγεργοέαί ἀζυΐδίογι--- Μη }12115. 
-ἰῃ τῃ6 εβί, πονανϑῦ, ἰθϑϑοῦθ ΨΕΈΓΕ 
Τεδά ἴῃ οἤυτοῃ ποῖ ΟΠΪΚ ἴτοπι {πΠ6 Αρο- 
οὐΥΡΠ οὗ {πΠ6 ΟἹα “Γεβίαπιεηΐ, θαΐ οἵ [μ6 
Ναν, ἱποϊπάϊηρ 5 ἢ ὈΟΟΚΒ ἃ5 ἴπΠ6 586 Ρ- 
μετά οἵ Ἡδγπαβ ἀηα {πΠῈ Το αν. 
ΑσοοΙαΙΠΡΙΥ πῆπΠι15, 1 ἢ15. (7,7) 6711Ω7.} 
οὔ 66 Α12οείζεσ’ (γερά (37), ὑπεῖα με 
ΔΡΡΘΔΙ5 ἴο "6 [Ο]ονηρ (Π6 σιμάδηςσς οὗ 
ΑἸΒδηδβῖι15, πη κα 5. ἃ τῃτγθείο!α αἰνίβίοη ἢ 

1 ΠΠ τερασά ἴο (Π6 νγ611-Κποννῃ ἰμτεοίο]ά, 
ΟΥ̓ ταῖΠοΥ ἰουτίο! , αἰἸν]δίομ οὐ ῬοοΪτβ5 τας ὈΥ͂ 
Εβεθῖα5. ἴῃ ἰτοαῖίησ οὗ ἴ6 Νενν Τεβίδιηθηξ 
ὕδποη (1. 25. 1]. 25), 1 πιὰν 6 τεηλασκεα {Πδΐ 
6 ἀο65 ποῖ ΔρΡΡΙΥ͂ ἴπ8 παῖὴβ ΑΡοοῦυρμα ἴο Δ ηΥ 
οἵ πρὶ; Ῥὰΐ εἰβεννπεῖα (ἴν. 22) 6 Ἂμ ρ οΥ5 
᾿ποϊἀθηΐα!γ [Π6 ρῆγαβε τῶν λεγομένων ἀποκρύφων, 
Βανίηρ ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ΟΠ]Υ Πογαίϊοαὶ θΟΟ ΚΒ ἴπ ν᾽ αν. 



ΧΧΧΙΪ 

οἵ Ῥοοκβ. ΕἸγϑί, [ῃ6. Ῥοοκς ΨΠΙΟΠ {Π6 
Τ ΔΊ τα πο] ἀθα τὲ τῃΠ6 (αποη, ἀπά οαΐ 
οὗ ψΏΙΟἢ {ΠοΥ ψΠ]οα {Ππαΐ ἀββουίοηβ οὗ 
ΟὟΓ ἔα ἢ μοῦ] ΡῈ δβία Π]5Π64, ὍΤῊΙ5 
1ἰιδὲ σοπίδϊηβ ΟἾΪΥ {πΠ6 ὑνοηίϊγεῖνο ΟἹά 
“ ̓ ϑίδτηθηΐ ὈοοΟΚβ5. ϑθοοπαϊν, θΟΟΚ5 μοὶ 
ΠΔΠΟΠΪΟΔΙ, Ὀπΐ οα]]εα ὈΥ ΟἿἿ Δ ησαβίουϑ 
ἘΠ ΟΟΙ Θϑι βία], ΠΟ {ΠοῪ νυ Π]6 4. 5Βμου]4 
Ρ6 τεαά ἴῃ {ῃ6 μυτοῃ, θα ποῖ Δ] θρϑά 
85 ΔΌΓΠΟΙΙΥ [ῸΥ [ἢ 6 βία Ὀ]Π5Πηπηθηΐ οἵ ἀοο- 
{π|π6. Τὴδ τοϑῖ {Π6Ὺ οα]θα ΑΡοοτυΡΠΔΙ, 
ὙΠΟ {πεν (1 ποῖ δα πη ἴο Ὀ6 το 1 
1ῃ6 σΠατΟ 65. 

π8, γεγογιες αὐοῤίῥϊογε 977 ἐζ6 ἱπυοργοδά 
εϊυϊδῖο)ι.---- ΘΥΌπγ6, Ὠονγανοῦ, σοπίοσιηθα 
ἴο {Π6 πἀϑαρα οἵ Ουγ1}, Πα ΟἸ]Ὺ ΤΕοΟρΡΉΪ56 6 
τῆς ὑννοίο! αἰν 5] Οη----οα πο α] πα ἀΡο- 
ΟΥΥΡΠΑ]. Ὑμαῖΐῖ ἿΪῃ ἢ15. ἰδηριασε ““δρο- 
ΟΥΥΡΠΔ] "ἢ τᾶν [αἰ τν 6 {τα ηβαϊαα “ποη- 
ΠΔΠΟΠΙΟΔ] ἢ ΔΡΡΘαΙ5. ΠῸΠῚ ψηαΐ ἢ6 5805 
ἀθοῦΐ {Π6 ἘΡΙΒ616 βου θα το ΒαγηδΌ85, 
ὙΏΙΟῊ [ἢ ἢ15 Οαϊαίρσε 6 ἀοσαρίβ ἃ5 ἃ 
Βαησῖηα ψοΥκ οὗ {παΐ ΑΡοβί!θ, θαΐ 58 8 
Οὗ 1ἴ, ““Βαύπαῦαβ σοιηροβθα μα βρί βία 
τεπαϊηρ ἴο {Π6 εαϊδποαίίοη οὗ [Π6 ΟΠ τΟἢ, 
ὙγΠΙΟἢ 15 τοδὶ ΔΙΠΟΠΡ ΔΡΟΟΙΥΡΠΔΙ. ΘΟΥΙρ- 
ἴὰγ65. Βαΐ {Ποῖα 15. πὸ ἀουθί {πΠαΐ {Π8 
ὑγοσά ΑΡοουΡρῃα ἴῃ ΤΘΓΟ 65 π86 οὗ [ἴ 
σοπίαϊποα ἃ ποίε οὗ ἀἰβραγαρεηηεπί. ΗΙΒ 
θα] ]ηρ5 νΠ ταρασαὰ τὸ ἴῃθ586. ὈΟΟΚ5. 816 
1η64Π]οαῖο αὶ θΘγοπα τηϊβδίακα 1ἢ ἢΪ5 Ἰθ τεσ ἴο 
1μεἰα (2. τοῦ), βίνϊπρ ΠΕῚ ᾿ῃϑ ΠΟΙΟῚ 
ἃ5 ἴο ΒΕΓ ἀδιρ το 5 δἀποδίίοη. Ἡνίηρ 
᾿σΊνΕ ὮῚ5 δάνι!ος ἃ5 ἴο [Π6 ΟΥ̓ΘΓ ἢ ΜΏΙΟΉ 
1η6 ΟΠ]]ἃ 15 ἴο ΡῈ τηδάδ ἴο τεδά (ῃΠ6 Ῥοο 5 
οἵ {ῃε ΟΙΪα «πὰ Ναὸν “Γδϑίατηθηΐ, Διο ηΡ; 
ΠΟ ΠΟΠΘ 8416 τηθης]οηθα βαν ἴΠο86 
Ταοορη!θεα Ὀγ 1πΠ6 ΟΠ το οὗ ἘπΠρ] Πα ἃ5 
ΟΔΏΟΠΪΟαΙ, ἢ6. ρΌΘ5. ΟἹ ἴο 580, Γαρθδίηρ 
Ουγτ]} 5 νναυπῖηρ, “1 εὐ ΠΟΙ Ὀθυγαγα Οὗ 8]]} 
ΔΡΟΟΙΥΡμα ((αυεαί οηιγίαᾳ αῤοςγγῆα). 
ΑΠΑ 1 αἵ ΔὴΥ {{πῚ6 516 5Ποι]4 ΨΊ5ἢ ἴο 
Το {Π6Π|, “ΠΟΙ δα νουϊταΐθηη ἀορηηαίατη 
564 δα 5ΙρῃοΥ ΤΟνΘΥΘΗ ΙΔ}, } Ἰδὲ ΠΟΥ 
Κποῦν ἰΠαΐ {ΠΥ αἴ ποῖ ἴῃς ψοῦκβ οὗ 
1Πο056 ΠΟ56 ΠδΙη65 {ΠΟῪ θΘαγ, [Παΐ ΤΔῊΥ 
αν [Ὠ]ηρ5. ἃγ6 ΤΪΧΘα ἘΡ 1ἢ {Π 61}, απ 
{Πα 1 ἢΘο 5. στοαΐ ρυπάθησς ἴο Ἰοοῖκ ἴῸΓ 
ΒΟ] 1ῃ τη τα. 

1 Πμα5 θθθὴ βιρραβίοα ται 51, Τουοτη 
Βα ΟἿΪΥ ἴῃ ἢΪ5 τηϊηὦ Νον “Γοβίασηθηΐ 
ΔΡΟΟΥΥΡΒΔΙ ῬΟΟΚ5 [Ἰ5οὶν ἀβοροὰ ἴο 
ΔΡΟοβι165, απὰ ταὶ ἢς 414 οί πηθδῃ ἴο 

11 δῇ) ποΐ βτ [Παΐ 1 ΥρΉ ΠΥ πη ἀογϑίαπά (Π6 
]α5ὲ ἔννο ννογάϑβ ; αῃᾷ αἂ5 {ΠῸν αὐ ἱγγοαναηΐ ἴο 16 
Ὀϊοϑοπηΐ ἀἰβουββδίοη, ραν {Π6πὶ ππιγαπϑ]αἰρ, 

ΘΕΝΕΙΚΒΑΙ͂, ἹΝΈΚΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

ΔΡΡΙΥ ἴῃ6 παὴῆβ ΑΡροοῖνρμα ἴο {πε ἀα15- 
Ῥυϊοα θοοκβ οἵ [ῃ6 ΟἹ “Γαβίαμηθηί, Βαΐ 
ἮὮ6 ἜΧΡΊΓΙΘΘ5Υ ἄοθ5 50 ΔΡΡΙΥ 1ῃ6 ΠΔΠῚΘ ἴῃ 
ἢ15 Ρτείδοθθ, ἝΟΥὙἹἹ] οἵ 7εγιβαϊθπὶ Πδά' 
ἄοῃα 80 Ὀείοτε ἢϊπὶ; [ῸΓ ἂἃ5. ΟὙἹ] σοη- 
{ταϑίβ {πΠ6 ΑΡοούνρμα ψ ἢ (Π6 Ὀπνεηΐν-ἶννο 
ῬΟΟΚΘ, 10 15 οἰθαῦγ [Π6 ΟἹ “Γαβίαμηθηΐ μῈ 
Πὰ5 1 νίαν, [Ι͂ἢ 81. ΤΥ ε᾽ 5. ΘΠ ΠΊ6τὰ- 
[ἸΟη οὗ βδογθαῖ ῬΟΟΚΒ 1 (Π6 Ἰοίίου 1π5ῖ 
ποις, τ[π6 Θχοϊ βίο. οἵ {πε αἰϊβρυϊεα 
ῬΟΟΚΒ [ΠῸΠῚ ΤΠ ΘΏΓΙΟῊ 15 νΕΥν τηατκοα, Τῆς 
58 Π16 [δαΐιτα ῬΥΘ ΒΘ ης5 1{56]} 1 15 Ἰθ [ου τὸ 
Ῥδυ]ηῖβ (42. 53). Ηδ ἔπεα ροαϑ τέρτι- 
τ] τὨτοιρη τη6 ῬοΟΚ5 οἵ ἴπ6 ΟἹά δῃᾶ 
Νεν “Γαβίαμηθηΐ, ᾿Ἰθανιὴρ ουἵ ἴῃ 6 θΟΟΚΚ5 ποῖ 
1ο] 666 τὴ τ[ῃ6 ΗΡτεν δποη, απ ΤΠ 6 
ααα5, ““οΥῸ [6 [ταΐθυ δ 551 16. 1ΠΊΕῚ ἤρθο 
ΨΊΥΕΓΘ, ἰδία τῃθαϊασθ, Π1Π1] Δ] Ππ|α ΠΟΒ56, 
Π1Π1] Πα σθ." 81, Τυουηθ᾽ 5 "“αἰτπᾶδ οὗ 
τη] 6 ἰουνατα 5 {Π6 αἸβραΐθα θΟΟΚΒ 15 [Παΐ Πα 
ποῖ ΟἿΪΥ αἸ4 ποῖ τεραῖα [Π6Τἢ ἃ5 σα ΟΠ]Ο Δ] 
Βοτρίατα, θα [Παΐ Πα {πουρηΐ ἃ (ΤΙ 5.185 
{1Π16 Τρ 6 ποτα Ῥτοπίδθ]Υ βρεηΐ πῃ 
1ῃ ΤΟ Ἰηρ᾽ ΤΠ6 πη. Τὶ νγὰβ {Π6 Ῥευβιβίβῃοα 
ΜΠ πΏΙΟἢ 5... 7εγοιὴθ τιϑεα [Π6 ὩΔΠ18 
ΑΡοοΙΥΡρμα ἴῃ βρεακίηῃρ οἵ 1ἴπῃ6 ποη- 
σΔΠΟΠΪΟα] θΟΟΚ5 οἵ {πε ΟἹ “Τεαβίαμηθπΐ 
ΜΜΠΙΟῊ Ἰεα ἴο {Π6 δἀορίίοη οἵ ἴξ ὈΥ {π6 
Ἀείουηοῖθ. [Ι͂ἢ ψ»Πμαΐ ργεοθάθβ γα Πᾶνα 
τοί 64 1Π6 πιδὲ οὗ ἴΠ6 ποῦ “ Αροοτυ- 
ΡΒ ἴῃ {π6 ἰξδομηϊοαὶ 56 η56, Ὀὰΐ Πᾶνα 
ἀνοιάθα τμ6 δαϊεοῖῖνε ““δροοσύρμαὶ," 
ΠΟ 1 πηοάρτη ΕΠΡΊ5ἢ σοηνου5. ἃ 
αἸἤξγθηΐ τηθαηϊηρ. 

59. 716 (οηηιεῖζ ογ 7 γε7ι1.----ΤΊ νγὰβ Ἰαϑῖ 
αἱ ἴῃ6 τππης οἵ π6 ἀδαίῃ οἵ {λιμοῦ ΏΘΩ, 
ΙΏ 1547, ἴῃ6 σαδβίοη οὗ [6 (δηοη 
ΟΔΙηΘ. ὉΠ6ΘΓ σΟΠΒΙ Φουα ΠΟ αἱ “Γ͵Υθηΐ. 
ΤΠΕΙΕ εῖα βοὴβ οἵ [Π6 (ουπο]] ΨΠῸ 
δΔαἀνοσαῖθα τῃ6 [Ὁ] ονηρ {π6 Δα Πουν 
οὗ 51, Τεγόπιθ, ὈΥ Πα ΚΙηρΡ ἔννο οἸαββθβ οἵ 
'ῬοΟΚΚ ἀἸΠδυπρ τη δας ΠΟΥ ; Οἴου ΠΟ 
ψου]α παν ἐνααθα σοί τον Υϑυ ὈΥ πα - 
ἴῃηρ ἃ τηϑῖς ἰδὲ οἵ Ῥοοῖκβ, απα ἀββηϊηρ 
ΠΟΙΒΙηρΡ᾽ 45 ἴο {π6 δυϊπουν οἵ Ἔδοὴ ; Ὀὰξ 
[Π6 νίδνν νι ΠΙΟἢ. τ] ΠΠγαΐο]ν Ῥγθναι]θά, δηα 
ΠΟ νὰ ΘΠ ΡΟαΙΘα ἴῃ ἴΠ6 τὉδηΟ 
δαοριςα Ὀγ ἴῃς (ΟσπΠΕ 1}, Ραΐ 411 της θΟΟΚ5 
[μαϊ παᾶ Ῥϑθὴ Ῥορυίαυν τοραγθα ἃ5 
Ὀε]οηρίηρ ἴο {π6 ΟἹά “ΓΙ οβίαηηθηΐ οἡ ἃ 
[οοϊηρ οἵ ρογίδοϊ δαπα]γ. ὍΠ6 Οὐση0}]} 
ἀθοϊαγθά ἰπδὲ 1ὑ γθοθινθα ἀἰκα τπ6 ῬΟΟΚ5 
οἵ ΟΙἹΑ «πᾶ Νὸν “Γοϑίαμηθηΐ, βίποθ Οἠ8 
(ὐοα ννὰβ ἴῃ διῖμου οἵ οί ; 5 νν Ὲ]}: ἂ5 
αἰδὸ τῃ6 {τα Π]οὴ5. το]αϊηρ ἴο (1 ΟΥ 
σοπάποί, αἸοϊαϊεα. Ὀγ ΟΠ τβὲ οὐ [Π6 ἨΟΙΥ 



ΘΕΝΒΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΌΠΟΟΤΙΟΝ. 

ΘΡΙ ΤΙ, Δ ηα Ῥτοβουνεαῖ ὈΥ σΟΠΓηπ|Α4]. 5πο- 
σΘϑϑοη [ἢ {π6 (ὐδίμπο]ς Οματοῇ ; δηα παῖ 
ἴ δοςερίθα 411] ψ] ἢ οαπ8] τεραγὰ δηά 
Τονεῦθησα, ΏΠρΘη, ἰοϑὲ δὴν ἄοιθι 5Ππου]α 
ΔΙ56. 8ἃ5 ἴο {πΠ6 Ῥοοκ5 οἵ ϑογιρίατε 1η- 
ἰθη 66, « 1150 15 βΊν ἢ, 510} ἃ5 {Παΐ Δἰγεδᾶν 
ἀαϑο 64, ἴῃ ΠΟ. τῃ6 Ῥοοῖ5 οἵ Ῥοίῃ 
ΟΙαβθθθ Δ΄ 1 ΘΥΠΉΙΧΘα Ιου ΔῊΥ ΠΙηΐ 
οἵ ἀϊῆξγεμος οἵ δυϊπουγ. ΤΙπ τηοάδγῃ 
{1Π165 Ιθδαυπεα Ἀομηαη (δίΠο!ο5 Πᾶνα 
ἔοι πα 1 ᾿Π]ΡΟΒ51016 ἴο ἀνοϊᾷ πηδκίηρ ἃ 
αἸνιϑίο οὐ ΟἹα Ταεβίαμημθης Ὀοοῖκ5. ἰηΐο 
Ῥτοίο- ΠΟ Ώ]οα] ἀπ ἀδαίεγο- δ Π]ΟΔ]. 
Βαϊ δίποα {πῸ6 (οπηο1} σῖνεϑ ΠῸ ψγδισδηΐ 
ῸΓ 5110 ῃ ἃ αἰνίβιοη, [ΠῸῪ ἃ ΟὈ]ροα ἴο 
ἘΧΡΙαΙη {παΐ {Π6 ἰθγπὶ ““ ἀδαςεγο-  η ἢΪ- 
δ] ἢ 15 ποΐ ᾿πθη δα ἴο ΠΏΡΙΥ δΔηγ ἰηΐε- 
ΤἰΟΥΙΥ οἵ δι Πουιγ, θπῈ ΟὨΪῪ ἃ Ἰαίευ ἀαία 
ὉΓ Δαγηϊβϑίοη ᾿ηἴο ἰῃΠ6 (απηοη. ΕἸΠΔΠΥ 
τῃ6. ΟΟπΠ61} ραβ56 4 δῇ δηδίθηηα ΟἿ ΔΗΥ͂ 
ΟΠΘ ΨῺΟ 4065 ποῖ Τεοοῖνα ἃ5 βϑοῖθα δηά 
ΟΔΠΟΏΙΟΔ] [Π656 ῬΟΟΪΚΚ5, ΘΠΕΤῈ ἡ] 811 {ΠΕῚΓ 
Ῥατίβ, ἃ5 ἴπΠθν πᾶνε θβθὴ ψοηΐ ἴο θ6 τεδα 
ἴῃ. [Π6 (δίμοις ΟΠμυτοῇ δηα τα σοπίαϊ θα 
ἴῃ. {π6 οἱ Τιδίη Νυϊραίς βου. ὙΠῸ 
εἤεοί οὗ [Π15 “" δε τα ψἹΠ 411 {ΠΕ Ὶ᾿ ρατίβ 
15. {παΐ ἐπουρῇ ἴῃ {πε ᾿ϊ5σὲ οἵ σδῃοηϊοδὶ 
ῬοΟΚ5. ΟὐΪγ (Π6 Βοοῖ οἵ ΤΌΔη16], ἴου 
ἘΧΔΠΊΡΙΘ, 15 ΠΠΘΗΠΟΠΘΩ ὈΥ ΠΔΠΊΘ, ΔΗΥ͂ ΟΩΘ 
σου] σΟΠῚΘ. πΠΩ͂ΘΓ 1Π6 διηδίποιηα ΠῸ 
5ῃοι]α ταϊδοῖ τπ6 ϑοηρ οἵ [6 ΤΉτεε 
ΟΠ] άγΘη. ΟΥ {πΠ6 ϑίοτυ οἵ ΒῈεὶ δῃά {ῃε 
Τυγάροη. 

ό6ο. γλαξ τυεῖολέ ἐο ἦε αἰαελεα ἐο ἐδε 
χη 97 ἐλῖς (μια .--- ΤῸ ΔῊΥ οη6 ψῃοῸ 
ταρατγα5 [Π6 (ὐοτΠ01]} οἵ Τ͵ΥΕηΐ 45 1Π|81Π0168 
1Π15 ἄθοσεα οἷοβεβ ἴΠ 8 σοῃίτονοῖβυ. [ὲ 
ΤηΔΥ Ὀ6 ΡῬϑυίθοιυ ππα [ηδὲ {Π15 ἀβοϊ βίο, 
ἘΘΕΔΙΙΖΙΠΡ [Π6 Δα ΠΟΥ οὗὨ 411} [πΠ6 ῬοοΚΚ5, 
15 416 ΟΡΡΟΒΕΘΩ ἴο [Π6 Ἰπαρτηεπηί οἵ 41] 
ἋΠ6 τηοϑὲ ᾿Ἰθασηθα αἸνιη85. οἵ ῥσδνίοιιβ 
{{π|65; αὶ τ σδὴ 6 5414 {παΐ {656 
αἸνΙη65 πα ποῖ Ὀεθὴ ΡΥ] ερϑα ἴο ΠρδΥ 
ἴπε νοῖος οἵ {π6 (πυτοῃ ἡεδοϊαγιηρ {Π6 
ἀγα ἡ [Π15 5ι0)]εοῖ. Βιας οπε ΨΠ0 
1Π10Κ5 {παι τπ6 ΟΠυγοῃ Πδα ποί ἴο νναϊΐ 
{11 1ῃ6 τόϊῃ σεδηίατν [ῸΥ 15 Κηον]εάρα 
οὗ 1ῃ6 (δῆοῃ οἵ βοπρίατε Ψ}1}} Πηα {παῖ 
1Γ ΠῈ σδηποί δἰθιίε το {ΠπῸ6 (πη 61] οὗ 
ὝΤΓΤΘηΐ Π5ΡΙΓΘα ἀηα 1η}811016 δας Πουιγ, 
ἢ6 Ψ11 Ὀ6 ἼΠΔΡ]6 ἴο δοκηον]εῆρσε 1 85 
ΦῬΟΒΒΈ5ΒΙηΡ᾽ ΔΠΥ ΔΕ ΠΟΥ Υ ἩνΠαΐαθνοσ. 

Ιῃ αιθβϑίίοηβ οἵ οὐ οἰβὴ τΕΟ.ΙΤΙ ΩΡ’ 
ΠΘΔΥΠΙΠΡ [ῸΓ {Π61ῚΓ ἀδἰευτηϊ μδίΊΟ,, ΤΊ ΘΓΘΪῪ 
ΟἰἤοΙΑ] Ῥοϑβιοη σοηνευθ ΠΟ {16 ἴο 
Ὑαϑρεοῖ. [}ἢ 1{Π656 ᾿ἰβϑ]αη 5 1ηΠ6 δαίπου 

ΕΣ ΓΙ 

Οὗ Ῥαι]Παπηθηΐ 15 ΒΌΡΤΙΘΠΊ ; γαῖ 1 Ῥοῖῆ 
Ηοιϑβὲ5. οἵ Βδηιδηθηΐ ΕΘ ἴο ῥδ85 
ΤΠΔΗΙΤΊΟΙ5 νοΐο5 {παΐ 51Γ ῬΏΠΠΠΡ ΕΥ̓ΔΠοἰ5 
νγοίθ (Π6 Ἰθίζθβ οὐ Τπη1ὰ5 (ΟΥ (Πδΐ ᾿ς 
αἸ4 πὸΐῖ ψυῖα {Πειὴ), σι νοΐὸβ νου]Ἱά 
σοιηΐ ΤΟΥ ποίῃιηρ 45 δῇεοίηρ {Π6 Ἰπας- 
ΤΙηθηξ οὗ οΟΥΕΟ5, Ἔχοαρί 80 ἴὰΓ 85 πεν 
ΓὰΓΠΙΒΠ6 4 ανιάθηοθ αὶ τὰ {Π6 ῥτε- 
γα]θηΐ ΟΡΙΠΙΟΩ αἵ {Π6 {π|ὲ θη {πον 
ὙγΕΓΕ ΡῬα5566, 8Δη4 Ἔχοερί 4150 850 [Ὁ δ5 1ἴ 
σου] ΡῈ 5ῃθνῃ {παΐ Ῥευβοη5. Πα ἸοΙηθ6α 
ἴῃ ἴπ65886 νοΐεβϑ ψῇοβα Κηον]θᾶρα δη6 
5111 δηεΠ6 4 ΤΠ6 πη} ἴο θα ᾿Ιϑδίθβπθα ἴο ψ] ἢ 
Ταϑρεοῖ. Ῥαΐ ΠΘη ἸΠΠΌΪΓΥ 15 ΠηΔ 6 ἃ5 
ἴο {π6 Κπον]εάρα δηα 5111 οἵ ἴποϑα ῃῸ 
Ῥαβθεα [ῃ6 Ττδηΐ ἄθοσθθ, ΠῸ ἔανοιγαθ]α 
ΔΉΏΒΜΕΙ σα 6 ρίνεῃ. [{ ψοι]ά ΡῈ ουΐ 
οἵ ῥίαςβ μεύα ἴο βρῖνβ 8ηΥ δοσοιηΐ οἵ [Π6 
ΡΟ] ΟῚ αἰ] οα 165 ΠΟ ἢ ̓ πηροαθα {(Π6 
ΔΒΒΘΙΌΠηρ οἵ [6 Οὐυπο} οἵ Ττεηί. 
Θαβῆοσε Τὸ ἴο 580 {παΐ θη, ΔΙΕΥΓ ΒΟ πὸ 
{1116 αἰζειηρίβ ἴο ὈΠΩΡ ἃ σΟΌ 01] ορείΠῈΓ 
Εἰβενῃοῖθ, [πΠ6 Ῥορε᾿5 ἰἸθραΐίθβ. ργοοθβαθά 
ἴο Ττοηΐ, {ΠῸῪ ἰοαηα ΠΟ ῥσϑὶαΐθ {ποτα 
Ῥαΐ {π6 ὈΙΒΠορΡ οἵ [ῃΠ6 ρίαοθ. ᾿μα ἴού 
ΒΟΙΠ6 ἴδῃ πη Π5. αἰζουνγαγαβ [Π6 ΠΠΤΏΘΥ 
οἵ ὈΙΒΠΟΡ5 4556 1016 4 Τα]! 6 50 ἴεν 
{Ππαξ 1 ννὰβ [6] {πεν σου] ποῖ ψιποὺὶ 
ΤηΔη1}6ϑὲ ᾿πΠἀθοθηου νεϑηΐατα ἴο ἄθβου! θα 
{ΠπϑπΊβεῖνεβ 85 δῃ (Ἐοιμηθηϊοαὶ (ΟπΠΕ1]. 
ΝΟΥ ννὰβ 10 ΔΥ ΠΡ βίαπάδτα οἵ ΠΙΠΊΡΟΓ5 
αὖ ψΠΙΟῊ ἘΠΕΥ δ Ἰεηρίῃ αὐγῖνεά. Ὑ Πθη 
τῃη6. (ουηο}} δοΐμα}]ν ΟΡΕΠΕΩ͂, ἴΠΕΓΘ. γα γα 
ῬΓεβϑεηΐῖ, Ῥεϑιθϑ ἴπΠ6 Ἰεραΐθβ, οὐΪν [θυ Γ 
ΔΙΟΠΡΙ5ΠΟρΡ5. ἀηα ἐνεηίγ-ειρης ὈΙ5ΠΟΡΒ : 
ΔΠα 5ο0η16 οὗ {Π656 νγεῦα ΕΠ Δ Υ ῬΙ5ΠΟΡ5, 
ῬΘΠΒΙΟπ 5. οὗ {μ6 ῬΟΡβ, δηᾶ Πανίηρ ΠῸ 
768] σοπηθοίίοη ΜΙ 1η6 ἀϊοσαϑα5. ΠΟΙ 
ΤΕΥ ΠΟΠΉΠΔΠΥ ταρτθϑθηΐθα. ὙΠῸ βυθή]εοϊ 
οἵ τε δῆοῃ ννὰ5 {Π6Ὸ ἢτϑβί τηδίίεσ οἵ σοη- 
{τονετίεα ἀοοίπηθ ψ ἢ Ὠ]Οἢ [Π6 (ΟσΠΟο1]} 
ἄθα]ῖ, δμα τὸ ννὰβ αἸβοιιβ5εα 1 σοηρταρα- 
ΤΟ 5 Δι ΠΟΙ ποῦ ποτα {Πδῃ {ΠΙΓΓΥ ΡΕΥΒΟῚ 5 
ΤῈ Ῥγθϑεηῖ. ΒΥ ἴΠπ6 της ἴΠ6 ἄθογβα νγὰ5 
δοίαδ!!ν Ῥτοιηπ]ραϊεα 1ῃ ἃ τηθϑίηρ οὗ [Π6 
(οσΠ01], [πΠ6 ἰοία] πα θ Παα ποΐ τβεη 
ἀΌονε πῆγ-ίηγεα. Βαΐ ἐπουρῈ [Π6 (οιμ 01] 
νγὰ5. Ὡοΐ 5.ΓΟΠΡ [ἢ ΠΕΠΊΘΙΙΟΔΙ Το ργθβθηΐας- 
[ἴοη, 115 ΘΆΚΉΘ55 νὰ5 [Ὁ ρτθδίει 85 
Ταϑρεοίβ ἴπ6 Πυδ!ν οὗ [πο586 ννῆο ἴοοῖς 
Ῥατί ἴῃ ἢ ὙΠοΟῸρΡῚ (Π6 Οουμηο1] οδ]]θα 
11561{ (οι πηθ σαὶ, πο ρατί οἵ {π6 νου] 
νὰ 5 ΤΕ ΔΠΥ τε ρτεβθηςεα 1 1 ἐχοαρί Τία]γ. 
ΤΠΕ ρτεαὶ ῬῈ]Κ οἵ [Π6 “ὈΙ5μορ5. Ψεῖα 
Τιαϊδῃ : οἵ ἴΠ6 ταδί ἴπΠ6 τηδ]ΟΥ ΠΥ τνΕΓΕ 
ΘΡΔΏΉΪΒΗ ; [Πεῖ6 ψεῖα ἃ σΟΙΡΙ6. [το ΠῚ 



χχχῖὶν 

ΕΥΔΏΟΘ, ΠΟΠΘ ἔτῸΠῈ (ἀΘΥΠΊΔΗΥ, νυ Ζου]α η΄, 
ΟΥ 16 Νογίπογη σοιηΐγι65, Βαϊ ἃ 511} 
ὙΟΥΒΘ. δοοοιηΐ Πὰ5 ἴο Ὀ6 φίνβ οἵ {Π68 
ΒΟΠΟΪΆΥΘΠΙΡ ΟὗὨ 115 πη ΘΠ 6.5. ΝΌΠΘ ΚΗΘ 
Ἡδῦτον ; ΟἿΪγ ἃ ἴδθυν Κπονν ατθοκ ; {Π6γα 
ΘΕΘ δνβ 8086 ψΠοσα Κηον]θάσε οἵ 
Τιαἴϊη νναὰ5 πε τῇ Ραΐ ἰονν τεραΐθ ; ποῖ 
ΟΩΘ Πιαά διηληθησα ἃ5 ἃ ἰδαγηβα αἰνΊη6. 
γν δϑίοοι 5 ϑιπητηηρτιρ οἵ [6 σαδ8 15 
ΠΟΠΊΡΙ οἴοὶν ᾿πϑε πε. “ΤΠΪ5 ἔα] ἄθογθο, 
1ῃ γγΠΙ ἢ {πὸ (ΟσηΟ61], Παταβϑϑα Ὀγ [6 δα γ 
Οὗ αν ΟΥο5. δἀηα “ σταγητηδυαη5, Ρᾶνθ 
ἃ ΘΝ ἀβρεοΐ ἴο {π6 ψΠοΟ]6 σαπδβίϊοη οὗ 
της. απο, νγὰ5 ταιϊϊπθα Ὀγ Βῆγ-τεα 
Ῥ,ΓοΙαΐθϑ, ἀπο ηρ᾽ ΜνΠΟΠῚ ἴΠ6γῈ γὰ5 ποῖ Ομ6 
ἀεγαη, ποὺ ΟὔΘ β5οΠο στ αἰἸβιηρι πη 6 
ὈΥ ΠιΙβίουιοα! ᾿θασγηϊησ, ποῦ Οὴ6 ΠΟ νγὰβ 
πιο ὈΥ 5Ρθο αὶ δίπαν [ῸΓ {πΠ6 Ἐχδῃηδ- 
τοη. οὗ ἃ δι ]εοῖ ἴῃ νοι {(Π6 {γαῖ σου] 
ΟὨΪΥ ΡῈ ἀείοιηϊηθα ὈΥ ἰῃ6 νοῖος οὗ 
ΔΕ αν. Ηον σΟΠΊΡΙ οἴ οΙΥ {πῃ ἀβοϊβίοη 
γγὰ5 Ορροβεά ἴο {Π6 5ρ:Π δηά Ἰείίεσ οὗ 
της οΟΥΡΊΠ4] πἀστηθηΐβ οἵ τῃ6 ατθεκ δμά 
Τα ΟΠυτοῆε5: μον ἴἃγ ἢ νὰ αἵ 
γδταησο, ἴῃ {πΠ6 ἀοοίτη4] δαπα]Ζαίίοη οὗ 
1τῃ6 ἀἰϊβραῖθα πα δοκηον]εάρσεα θοΟΚΒ5 οὗ 
τῇς. ΟΙΑ Ταϑίαυηξης, νι [ῃ6 {τα οη 
οὗ ἴῃ8. ννῆεβί ; πονν ἀθρβο πίε πηρτθοε- 
αδηΐεα ννὰ5 [Π6 σοῃνουβίοη οὗ δ βου] θϑίαβ- 
σα] πἰϑασα πο ἢ Δυο] 6 οὗ θε] 16 , 1] ΡῈ 
566 ῃ [τῸΠῚ [ῃ6 νι άθησα νῃϊοἢῃ μὰ5. θθθῃ 
αἰτοαάγν δἀάιςεα," 1 

61. (ὐογιΐγουεγσίαζ 1ηι]μεοηιεγές ἴθ 1ΐς 
. 7εζο , 071. ΟΥΓ ἐλε Ιδοεγγῥλα. --1 Πὰ5 
Ῥδθὴ 8.14, Ὡδπα ριΌθαθν ὙΠ {ταίῃ, 
τπαῦ {π6 πηδ]οσ γ αὐ ἴΠ6 (ουΠο1], Ρεϊηρ 
ἸἼ6 ἢ ΠΟ ἴΟΟῸΚ Τῆι. ΠΊΟΓΕ ᾿ηΐεγεϑὶ ἢ 
16. ῬΟΪΘΠλΪοα] αἰἸβοιιβϑίοης οὗ {ΠΕ οννἢ 
(αν τπὰῃ ἴῃ ᾿ΘαγηΘ 1 ΤΘϑθασο ἢ ἃ5 ἴο {Π6 
ΟΡΙΠΙΟη5. ΟΥ̓ ΘΑΙΠΘΥ {ΠΠ165, ὑΕΥΘ. ΠΊΔΙΗΪΥ 
Ἰη ποθ τὸ οἷνα 50 Πρ ἃ ταηϊς ἰο {Π6 
ΑΡοοΥΎΡρἤα, ΟΥ̓ ἴπΠ6 σοί τονθυϑίαὶ τι56 ἴοὸ 
Ὀ6 τηδήβ οὗ ἃ ἴξιν ἰεχίβ ἴῃ 1, Τῆι, ἴῃ 
ΘΟΠΓΓΟΥΘΥΒΥ ΘΟΠΟΘΓΉΪηΡ' {Π6 ΠΕΡ οΥ ἰηΐου- 
ΟΘϑϑίοη Οὗ Δῆρο]5, τι586. τηϊρῃς θ6 τηδάς οὗ 
τπΠ6 ΒοΟΚ οἵ ΤΟΡΙΕ (566. ἴῃ Ῥαγίοι]ατ 
ΧΙ, 12, 15), ἀπ] 50. σοῃοοτηϊηρ᾽ [Π6 ἰηΐετ- 
οΘϑϑίοη οἵ ἀδβρατίθα βαϊηΐβ (2 Μᾶοο. χν. 
12-14.; Βατιο] ᾿ν. 4). ΟὨ [Π6 πιδβίϊοῃ 
ΟὗἩ ῬτάγοΥβ ἴου {Π6 ἀθαά, ἀρρθὰὶ πυρῆς θὲ 
Ιηδάβ ἴο 2 Μᾶδος. χὶϊ. 44, 45 : δῃα οοη- 
σΟΥΉΪηρ ἴΠ6 Πιοτῖς οἵ δἰμησοίνηρ δη 
ΟΙΠΟΥ σοοά ψοΥΚϑ, ἴο “ΓΟΡΙΣ 111, το, ἷν. 7; 
ΕοΟ] 5, 111, 20. 

1 ἐδίε ἐς ἐλὲ σλεγεῖ, Ρ. 257. 

ΘΔΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

62. 7164 αερεῤίατικ οΥ ἐλε “42οεγγῥῆα ας 
2,521 γα] γιεκο Ἰΐαίος αὶ ἔοτο ἑλέογγν 97 2 ι- 
οφίγαζίογι.----Τ τμ6 ΤΙ Θ ΠΕ Π6 αἰν!η 65 ὑγ Υ6 
᾿ΠπΘ ποθ αὶ Υ 510 σομϑιἀθγαίοηβ ἃ5 
[Π656 ἴῃ βου ΒΙΠρ᾽ ΘΔ ΠΟΠΪΟΔΙ] ΔαΙ ΠΟΥ Υ ἴο 
{π656 Ῥοοκϑ, [ῃς ΒΘ ΟΥΠΊΘΥβ᾽ ΤΟΆΒΟῺΒ. ΤΟΥ͂ 
Το βίην ἴο ἦο 50 νγεῦα [Ὁ τῇοσα ἔππηάὰ- 
τηθηΐα] (πὰ ὑγεα ϑιρρεβδίθα ὈΥ ΔΩΗΥ͂ 
ῬΟΒ5ΙΡ]6 88 ἴο ΡῈ πηδάδ οἵ ἰπθηὶ Ἰῃ Ραῖ- 
ἘΙΟΌ]αΥΓ σΟὨ ΤΟΥ 165. [{ οπρῃϊ ον εῚ ἴο 
Ῥ6 ἰοσροίίβηῃ {Παΐ [Π6 αθϑίίοη σπου ηρ; 
τπ6 δαί πουν οἵ {πΠ6 ῬοΟΚ5 οἵ ἰῃ6 Αρο- 
ΟΥΥΡα 15. 1Ππηαίε]ν σοπηροίθα ψ ἢ τΠ6 
4αθϑοη ΠΟ πο 15 τηθαηΐ ὈΥ͂ 1Π6 
1ΠΒΡΙΓΑΙΟΩ Πα Δα ΠΟΥ ἀβουρθοα ἴο 
1ῃ6 Ῥοοκβ οἵ {πὲ Ηδρταν ΟἹα Ταβία- 
τηθηΐῖ, ΠΘ6 ὕνο οἰαθ565 οἵ θοοΚβ σα θ6 
Ρας οὐ 1Π6 β58πι6 ἰθνεὶ, εἴπου ὈῪ τηᾶρ- 
ΠΙγιηρ 1Π6 ΔΓ ΠΟΥ ἀβουιρεα ἴο {π6 
[ΟΥΠΊΟΥ, ΟΥ̓ ἀερτεβϑιηρ {παΐ βου θα τὸ 
1ῃ6 Ἰαϊίεσ. ὙΠι|5, ΙΟΥ ΘΧαΡ]6, ἴΠ6 τὰ- 
ΓΟ] Ι5έ1ς οὐἹς οὗ {πΠ6 ργαβομὶ αν, ΠΟ 
ἄοαβ. ποῖ ἃβοῦθα ᾿πϑριγαίίοη, ἂἃ5. {πῈ 
ΟΒυτοῆ ππηάεοτβίαημἦς {πΠ6 ννοτά, ἴο ΔηΥ 
ῬΟΟΚ5, μᾶθ πὸ :πο]ηδίίοη ἴὸ δεῖ {πῸ 
ῬοοΚ5 οἵ ἴπ6 Αροοῖύρμα ἴῃ ΔΗΥ͂ ἸΠΓΌΓΙΟΥ 
Ῥοβιοη. Τενβ. ΠΠογαΐπσθ οἵ ομθ ἃρα 
Πὰ5 ἃ5. ΤΠΔΩΥ ΟἸαΙΠ5. ΟἹ ΠῚ5 ΤΟραΤα ἃ5 
Το ν 5} Πτοταΐαγο οἵ ἀηοίμοσ. ὙΠῸ Το 58 
᾿Ἰογαΐαγα πον δχίαηϊ ἴῃ ΗΠ Ότονν τηαν Ὀ6, 
ΒΡΘακιηρ ῬἜΠΘΓΙΑΙγ, οἵ Θαυ] οῦ ἀαΐα [πὰ ἢ 
τπαΐ ΟὨἱγν δχίαηϊξ ἴῃ ατεεκ ; Ρυΐ Πα τοραταβ 
[πΠ6 οὔθ ἃ5. 0 ΠΟΤΕ ἀθονα ἢἰ5. Οὐ ἸΟἸ5ηλ 
τα ἴῃς οἰποῦ ; {πΠ6 οἱοΥ πὸ τόσα Πα ἢ 
τὴ6 Ἰαΐθυ, δῇ δυϊπουν ἴο ΠΟ Πα 15 
Ῥουμά το ἀδίοσ. ὑπο ἃ βοῃπηθνῃαξ 
ΠΙΡΤΟΥ νον οὗ {Π ᾿πϑριταῖοη οἵ ἰῃ6 ΟἹά 
“Ταβίαμηθηΐ ϑουιρίιγοβ 15. Π6]4, 1 15. 511} 
δντάθηΐϊ [Παΐ {Π6 πποτΘ ΟὗἉ ΘΙΤΟΓ Δ Π6 ᾿τηρετ- 
Γβοίοἢ. 15 Ἱππαρτηδα ἴο θ6 σοπηραί}]8 ἢ 
ΠΡ γα οη, [ῃΠ6 1655. ΑἸ Ποα]Υ 15 ἔπθγα Ἰῃ 
ἀΒΟΥΙηρ {Ππαΐ αἰτθαῖα το {πῈ ῬΟΟΚ5 οὗ 
[π6 ΑΡοοτυρἤα, ΟΥ̓ ἴο ΔΗΥ͂ ΟἴΠΘΓ ῬΟΟΪ5. 
Νον ἴ[π6 Ἐδίοσυμηουβ [610 1 ἴο θ6 ἃ πϑθοθβ- 
51{Υ οὗ {Π6ῚΓ ῬΡοϑβιίοη ἴο ΠΟ] ἃ νεῖν ΠΙΡῊ 
ἀοοίτιης οἵ [πβριγαΐίοη, ὍΠΟΥ τοϊεοϊθα 
{86 1 [Ἀ]}101ΠΠ )} οἸαϊμηθ αὶ [Ὸγ [6 δας Ποῦ ν 
οἵ τα. Ομυτοι, Ρὰΐ {πον ἰαπρῃς {παὶ 
ΟΠ βιδη5 νοτο ποῖ Ἰθίς πουδ {6 56- 
ΟΟΓγ οὗὨ δῇ Ὁποιτηρ συϊάθ. ὍΤὨΪ5 {ΠΥ 
[ουπηα ἴῃ ἰμ6 ΒΙΡ]6 ; αμὰ 1 ἴπὸν το]εοϊεα 
ἀβοϊβίοηβ της Ὀγ Πῖρὴ ΟΠατοἢ ἀπ Πουϊίγ, 
10 γγὰβ Ὀθοαῖβα {Π6Υ [οι {ποῖ ΟΡΡοβϑᾷά 
Ὀγ Δυιμουν ψνῃϊο ΠπῸΥ τοοορηϊβθα ἃ5 
ΒΕ ΡΟΤΊΟΥΙ, 

Νον βοπὶα οὗ {πΠ6 Ῥοοκβ οὔ ἴπθὸ Αρο- 



ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΥΥΡΙα δ7τ6 ῬΑ ΙΉΪΥ πα θ ΘΒ 1016. ὈΥ͂ ΔΗΥ 
ΟΠ6 ΠΟ ΠοΙ45 ΔὴΥ ΠΙρΡῚ ΠΈοΥΥ οἵ [π5ρ1- 
ταῖϊΐϊοη. [{ 15 ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ {παΐ {ΠῸῪ ἀγα 
απ ηρ ἢ Θχίαγηδὶ αἰθϑίαιοῃ ἢ {Π6Γ6 
ΔΥΙΘ ΤΩΔΗΥ͂ ΡαΒΘαΡῈ5 ΠΟΥΘ [Π6 ΠΊΟΤΑ] 06 
[3115 ἀἸσ ΠΟ Υ θεῖον {πὸ ἀρ οἵ ϑοτρ- 
τπτὸ. ΤΠδ Βοοκ οὗ Υ1βάοηι, νΠΊ ἢ 15. Οὴ6 
οἵ τῃ6 Πηδβί, 15 σαυίαιη]ν πού ΘΟ]ΟΠΊΟΠ 5, 
Δα ῬΙΟΡΔΡΙΥ 15 ομα οἵ [Π6 Ἰαϊαδϑβί ἴῃ [Π68 
ΠΟΙ] Θοῦου ; [μ6 ϑεοοπα Βοοκ οἵ [πΠ6 Μδο- 
σα 6 65 15 αἰβῆρατεα ὈΥ 5ανοσαὶ δηδοῆτο- 
ΠΙ5Ιη5 Πα] ΠΙβίοτοαὶ ΒΓ θῖϑ ; (Π6 ῬΟΟΚΒ5 
οἵ ΤΟΙΣ δπά [πα]τἢ, ποΐ ἴο 5ρεὰκ οἵ [π8 
βίουιεβ. οἵ ϑιιβαάῆηα δηἢ Β6]Ὶ δηᾶ 1Π6 
ΤυταρΌῃ, σαηηοΐ ῬΟΒΒΙΡΙΥ θ6 πιαϊηίαιηθά 
85. Ὠβίουιοαὶ, δηα τηιϑὲ 6 τεϊθραϊθα το 
16 οἷα55 οἵ βδαἀϊίγιηρ Ποοη. Απάᾶ ὄνεῃ 
10 ἴπ6 Ἰαϊίεγ ροιηΐ οἵ νίενν {Π6Ὺ τὸ πη- 
δΔΟσαρίδ]6 ἴο ἃ τηοαδτῃ τεαθσ. [ΤΙ 15 
Παγά, ἴῸΥ ᾿πϑίαποθ, [ΟΥ̓ 510 ἢ ἃ τοαάου το 
ἴΔΚ6 ΒΘΙΠΠΟΊΒΙΥ {πΠ6 δίουυ οἵ {π6 ἀθιηοῃ 
Αϑιηοάδιβ ἴῃ {π6ὸ ΒοοΚ οἵ ΤοΡιι. ἽΠΙ5 
ἄξιοι 15 σαρα]Ὲ οἵ 5εχιαὶ 1π5ΐ, Πα 15 
4016 ἴο [ἀκα {πῈ ᾿ϊνεβ οἵ {πΠ6 τῇβῃ οἵ ἡ ΠΟ ΠΣ 
ΠΕ 15 θα ]οιβ; αΐ 15 ΠΠΔ40]6 ἴο θθαΓ {πῸ 
βίθῃοῃ οὗ {πὸ Ὀυτπίηρ οἵ ἃ ἢ5Π᾽ 5. ἴνευ, 
Δα ΠΙε5 οἵ ἴο {πΠ6 ΡΡΕῈῚ ρατίβ οἵ Εργρι. 
ΑἿΥ ΘΟΠΙΓΟΝΕΙ͂ΘΥ ΘΟΠΟΘΙΗΙηρ ἴπΠ6 ΡΟΟΚΆ5 
οἵ [ῃε Αροοσυρμᾶ ἴῃ τη θτῃ {1Π165 0}1}}} Π6 
ἰου πα τϑα}γῪ το ταρατα ποῖ 50 πηι [Π6 
οΥΘαϊ ἄπ ἴο {Π658 θΟΟΚΚ5 45 παΐ ἄπ ἴο 
{π6 ῬοοΟΚβ οἵ [Π6 οἱάοσ ϑογιρίισοθ. Νὸο 
ΟΠ6 δῇ ΠΟΥ γεηίασγα ἴο ἀθιηδπα ἴου {Π6 
βίαϊθιηθηΐβ ἰοαηα ἴῃ ἴΠ6 θοΟΚΒ οἵ {πε 
ΑΡοοτγρῆα ἰμαΐ τπηῃδϑιζαίηρ ἀδίθσεπος 
ΏΙΟΙ {Π6 τηθῃ οὗ π6 βὰν ΟΠμυτοῇ δο- 
οσοταρα τὸ [Π6 Ῥοοῖκ5 ΠΙΟἢ {πεῪ τεοορ- 
ὨΪ5Εα ἃ5 ϑοηρίαυτζε ; δῃα {πεγοίοτγα 1 15 
ποῖ ῬΟΒ51016 πον ἴο Ὀτηρ' [Π8 ΑΡοσῖρμαᾶ 
ἴο [ῃ6 ἰενεὶ οἵ τὲ ΟἹα Τεβίαμηεηϊ 
Βοιρίαγεβ {ΠγΟῸΡ ἢ ΠΥ ῬΓΟΘΘ55 Οἵ γα] ϑηρ᾽ 
1π6 δυϊπουν οὗ {πΠ6 [Ουπιοσ θοΟ5. [{{{πῸ 
ῬοΟΟΚΒ οὗ {π6Ὲ Αροοῖυρμα ἴα ἴο ΡῈ οδ]]ϑά 
ΒδοΥθα Δη4 σᾷΠΟΙΙΟΔΙ, 1 σα ΟΠΪΥ ΡῈ ὈΥῪ 
τηδι ἰδ η]ηρ {παΐξ ἴΠ656 δριτποῖβ. οαη ΡῈ 
Ῥεβίοννεα οὐ Ῥοοκ5 {]|] οἵ ὈΠΙΠο 5 πα 
ἴα 156 σοποθρίίοηβ, ΨΒΙΟἢ [Π6 δαυγ ΟΠασοῃ 
νου] πᾶνε τπουρῃΐς 1 ϑοαπάδ]οιβ. ἴο 
αἰΠρθαΐα ἴο: ΔΩΥ ῬΟΟΚΒ ΨΠΙΟΠ {Π6νὺ το- 
ϑαγαεα ἃ5 ᾿ηϑρίτεα, [10 Πα5 αἰγθαᾶν θθθῃ 
ΟὈβετνεά, παὶ θη {π6 ῥγοσοραίνεβ οἵ 
ΤηΘΡΙΓΑΟΏ ἀγα ἀθηϊθα οὐ αχίεπιαίθ, {Π 6 
ΠΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ ΠΟΠΟΘΙΏΙηρΡ {Π6 Δα ΠΟΥ Υ οἵ 
τῃ8 ΑΡοούυρ μα] θΟΟΚ5 σαα565 ἴο πᾶν ΔΗ͂ 
ῬΓΔΟΙΟΔΙ τηϑδηϊηρ. 

ΧΧΧν 

δ ΠῚ. ΤῊΞ Τ5Ε ΟΕ ΤῊ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ 
ΙΝ ΤΗΕ ΟἬΕΟΗ ΟΕ ΕΝΟΙΑΝΌ. 

63. 7164 αΙ2οεγγῥλα γογηιεγῖν δε ἐχ- 
ζεηοισυεῖν γι φιεόξΖε.---Υ̓ ΕΘ ἴῃ 6 ΚΒ Εἰουπιθῖβ 
ἀδηϊθα {Πδ ᾿πϑριτεα δας που οἵ (πΠ6 θοοΚ5 
οἵ τῃ6. Αροοῖυρμα, 1 νγὰθ. ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΠ6ΔΠ5 
{ΠΕ ῚΓ πίε μΈοη ἴο Ἔχοϊπ6 61 ἴτῸΠῚ τι58 
ΘΙΓ ΠΟΥ Ιῃ ῬΆΘΒ]1Ο ΟΥ̓ ἢ ΡὈτιναίθ τοδήϊηρ. ΤΠῈ 
ΑὙΈΟΙ65 οἵ [π6 Ομυτοῆ οἵ Επρ]αηα αποίς 
ὙΠ ΔΡΡΙΟ δίΙοη {πὸ στα ]Πηρ οἵ 51, Γ ΕΓΟΠ16, 
παὶ {πουρ {πὲ Ομυτοη ἄοαβ ποῖ 88 
1Π 656 θοΟΚ5 ἴου βϑία 5 πηθηΐ οὗ ἀοοίγηρ, 
1. τοαἦβ {Π6 Δ [ὉΓ Θχαρ]6 οἵ Πἰὰὸ δά 
Ἰηϑίγιοίοη Οἵ ΤηΔΠη6 8. ΦΔΟΟΟΓΙΑΙΏΡΊΥ, 
Ἰαβϑοῦβ Πομ ἴπ6 Αροογρμα ψεῖα δρ- 
Ροϊηίεα ἰο θῈ τεαᾶ οὐ ἴμ6 ψεοκ- αν 
ἀυσπηρ' ἔγο πο ἢ 5 οὗ [Π6 γεαγ ; δηΐ [π658 
ῬοΟΪκ5 ἀῖα οὔςβ οὐ ἔνῖοα αοίεα ἃ5 ϑοῖρ- 
ἴπτα ἴθ [Π6 ἩΟΙ]165 δεῖ ἰοστίῃ Ὀγ δι- 
τμοσπῖγ. Νοῖ ΟὨΪΥ νγὰ5 1ῃ15 ἰπ6 νῖεν οὗ 
{π6 σδπίοιβ το ΠΟ ΠοΙά ΠΙΡῚ. οΠοα τῇ 
τῃ86 Οματοῃ οὗ Ἐπρ]αηα, Ῥαΐ 1Ὁ νγγὰ5 ποῖ 
ἀϊββεηίθα τῸΠπ] ὈΥ͂ ἃ ποῖα δχίγεῃθ 560- 
τοη οἵ Βεδίουμηθιβ. ὙΠπ6 δηεναὰ ΒΙΡ]6, 
ὙΠΟ, ἈΠῸ] 1 σαπλ6 ἴο ΡῈ βιροιβθαβά ὈΥ 
Κίηρ 7απλε5᾽5. Αὐἰπουζοα ΝΘ Ίβίοη, νγα5 
1[π6 τηοϑῦ ῬΡορυ]αῦ αηα ΜΙᾺ ΕἸγ οἰτουϊαϊεά 
οἵ ἘΏΡΊ5η. ΒΙΡ]65, ργβῆχϑά [Π6 [Ὁ] ονηρ 
Ῥτιεΐδεβ ἴο τπ6 ββοίίοῃ οοηίδϊηϊηρ {Π6 
ΑΡοσῖυρμα: “ὙΠΕ ῬοΟΚΒ5 τμαὲ [Ο]]ονν [πὶ 
ΟΥ̓ΘΥΙ αἴτεσ (π6 Ῥτορῇείβ απΐο [Π6 Ναὸν 
“Γ αϑίατηθηΐ, τα οα]]16 4 ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑ ; [δαΐ 
15, θοοΚ5 ψῃῖοἢ νγοῖα πο τεοεϊνεαά ΡΥ 8 
ΘΟΙΏΙΠΟΩ σοηβοηΐ ἰὼ ΡῈ τοαά δηᾶ οχ- 
Ῥουπάςεα ρα] ον τη τ[μ6 ΟΠατοΠ, ΠΘΙΓΠ6Υ 
γεῖ βεῖνβ ἴο ῥίον Δ}Υ ροϊηΐ οἵ (τβδῃ 
Το] Ιρίοη, 5ανα ᾿Παϑηλο ἢ ἃ5 {πε Ππαά τ{π6 
σοηϑεηΐ οὗ {πῸ οἴμοι ϑουρίατεβ οα]]θα 
(ὐποηῖοδὶ ἴο σοημῆγηι [ἢ6 5816, ΟΥ̓ ΤΑΙΠΟΓ 
ΠΟΥ Ροη {ΠῈῪ γαῖα στουη θα: Βαϊ 85 
Ῥοοκ5 ρτοσβθάϊηρ ΠΌΠῚ ΡΌΘΙΥ τῆθῃ ΕΓΕ 
τεοοϊνεα το ΡῈ τϑδᾶ ἴοσ {πΠ6 δἀναποθιηθηΐ 
Δ Πη4 {τ ποταποα οὗ {πΠ6 Κπον]βάρα οἵ τΠ8 
Πἰβίοτυ, ἀμ ἴοσ [μ6 ᾿πϑίγιοοη οὗ βΟΑΙΥ 
ΤΠ ΠΟΘΙ : ΜΉΘ ῬΟΟΚ5 ἄθδοίαγθ, [Ππαΐ αἵ 
811 {{π|6ὲ5 (οὐ Παά δὴ Ἔβρβοῖαὶ σαγα οἵ ἢ15 
ΟΒυτοἢ, πα Ἰοῖς με πὶ ποῖ αἰίου]γ ἀαϑβίϊ- 
ταίε οὗ ἰβασοπεῦθ ἃ Πα τηθδη5 ἴο ΘΟΠΠΙΠ 
1πεῖὰ ἴῃ {π6 Πορα οἵ [Π6 ρτοιηῖδεα Μα5- 
518 ἢ, ἀπ 4150 ψ 1 Π655 [Πα [Π 0568 Οα]Α ΠΉ1[165 
παῖ αοά 5επὶ ἴο μῖ5 Ομυτοῃ ψατα δο- 
φοταϊηρ; ἴο Πῖ5 ργονιἄθπμοθ, πὸ Πα θοίῃ 
580 [Ὠτεαΐεμθα ΕΥ̓͂ Πὶ5 Ῥτορποίβ, ἀμα 50 
Ῥτγουρῃς ἴὉ ἰο ρᾷ585 ἴοσ ἴπ6 ἀδβϑίσποιοη οὗ 



ΧΧΧΥῚ 

ἘΠΕΙΓ ΘΠΘΠ165 ἀηα [ῸΓ [ῃ6 {π|8] οἵ ἢ15 
ΟΠ ατθη." 

64. Α4πώ Ἴρ φγῖίναίζο.----Α πη ἄδῃΐ ταίετ- 
ΘΏς65 ἴο {π6 ῬΟΟΚβ5 οἵ ἴῃ8 Αροοσυρπα Ἰὴ 
ὍΠΙ ΕἸ ἄοτ Πτοταΐαγα [ΒΕ Π6 Θχίθηβινα 
ἰι56 {παΐ [ῸΥ βοῖὴθ {1Ππ|6 σΟΠ 664 ἴο θ6 
τηδάς οἵ ἴποῖη, Δηα [ἢ ΤΠΔΗΥ͂ σα565 ὈΥ͂ ΤΕ ἢ 
ὙΠῸ οαηποΐῖ 6 ϑιιβρεοίεα οἵ βυιραίῃν 
ἢ Ἐ ΟΠΊΙ5ἢ τοαομηρ. ῬΘΙΠΔΡ5 ἴΠ6 τηοβί 
1 θγθϑίηρ ΠΠπ5ἰγαοη οὔ {ΠῸ Δο δ πΐδηο 8 
Ὑ ἢ {Π6πὶ Ροβϑεβϑθα ΡΥ {Π6 1655 Ιβασηθα 
οὗ τῃ6 Ῥξορὶε 15 ἀἤοσαβα ᾿γ παῖ [ΟΠ η 
Βαηγδη [6115 ἴῃ Π15 ΔΟΓΟΡΙΟΡΤΑΡΗΥ,᾿ ΠΟΥ͂, 
6 νγὰϑβ τοιιβθα ΠΌΙΩ ἃ βίαίε οἵ τα] ΡΊΟΙΙ5 
ἀεβροῃμάδθμου ὈΥ {Π6 τεοο]]θοίοη οἵ ἃ 
ἰεχὲ ἴοπὶ {πΠ6 ΑΡροοῖυρμα, ποὰρ ἰού 
ΘΟΙΠ6 {π|6 ΠῈ σοΟὐ]4 ποῖ ΤΟΙ ΘΠ ΘΓ ΠΘΓΕ 
Ἧς Παᾷ τηδΐ ψ ἢ 10, “ἸίοΟΚ αἵ [Π6 σεηθγα- 
[05 οὗ οἹά δηᾶ 566; (14 δνϑὺ δΔὴγ {τπ5ῖ 
ἴῃ ἴπ6 Τιοτᾶ, δῃηα νὰ σοηϊοπηαεα Ὁ 
(ΕσοἸα5. 11. το.) Ἠδ ρτόῦδθὶν Κπαν [Π6 
᾿νογ5. ΟΠ Πανίηρ Πεατα {παῖ τοδά 1η 
σΠΠατοἢ ; Βαΐ 1 ἈΡΡΘαΥβ ῸΠῚ ΠΙ5 δοσοιηΐ 
1ῃηαὶ Πα Παᾶ {π6 πηθαὴβ ΟΥ̓ 15 ῥτϊναΐα 
“ΒίΠαΎ οὐ αἰδοονουηρ ἴῃΠ6 βοῦτοα οὗ {Π6 
αποϊδίοη. 

Ιη [π6 ργεβθηΐ βφεηεγαὶ περεςξ οὗ {Πς 
ΑΡοοτΥΡΠα, γοιηρ᾽ ΓΘ 65 ΓΘ 16 ἃ σΟΙη- 
τηθηΐϊαΐου ἴο δχρ]αὶη ἴοὸ {Π6 πὶ ΨὮΥ 5ῃγ- 
ἸοοκΚ 5ῃπου]α δχοϊαῖηη, “Α Τ)4 16] σοῦηα 
ἴο Ἰπαρτηρηΐ," ΟΥ ΨΥ Μηίοη 5που]ά 
ἀδβοῦθα ἈΑΡἤΔ6] ἃ5 ἴῃς ““δῇδθ]ε Ασοῇ- 
ΔΏΡΕΙ ; ΟΥ̓ ἃ5 

“ΕΠ 5οοῖδὈ]6 βρισῖς (Πα ἀεϊσπαά 
Τὸ ἔγανεὶ ἢ ΤοΡίας, ἀπά βϑουγθαᾶ 
ΠῚ πηαγγαρα ΜΜ]Π της βανϑη-τἰτη65- να θα 

τηδ]α." 

ΟΥ̓ 1058 ηο παοίε {Π6 βαγίηρ, “Μαρῃᾶ 
ἐδ νευιϊαβ εἴ ργθονα 1," ΡγΟΌΔΌΙν ἃ 
γηΔ]ΟΥΥ σου] ποῖ 1611] ννῆθησα 1 νὰ 
ἀετινεα, (Ἰτβιαη ΠΔΠγ165. 511] ἴῃ ι1ι56--- 
Θαβαη, ΤΟΡΥ, {π|61{}---- 6 νυ] Π 655 το {Π6 
Ἰηἤπθ ποθ. οποθ Θχογοϊϑθα ὈῪ {Π6 ῬοοΟΪ(5 
ψ ΠΟ ἢ θα, [Π656 Παῖη65, θαΐ ν ΠΙΟἢ νου] 
ΠΟ Ὀ6 56] ἄομῃ ἱπουρῇϊ οἵ ἴῃ σοπΠδοίοη 
ΜΠ {Π6πὶ, 1 1 γογθ ποῖ {Παΐ μθ]οίαγο5 
Πᾶν πη [Π6 5ἴουίθϑ ἔα], ἴ0 ΠΠΔΠΥ 
ηὴῸ ὅ(ὼ ποῖ οἵα ἴο 5ίπαν ἴῃ6 Ῥοοκβ 
{ΠΘΠ56Ινο5. 

65. 7216 Ζαήο,ιαγγ. ---- ἃ ϑδοπηιθνῃαΐ 
ΓᾺ]ΠΕΥ ἀσσοιηΐ ΠΥ ΠΟ Ὀ6 «ἀάεα οὗ 
[Π6 ΡῬαὈ]ο ἀηα τπ6 ρῥτίναΐα τοδαϊηρ το- 
ΒΡΘΟῦνοΙΥ οἵ ἴπθ56 Ῥοοκς ἴῃ {πῸὸ ο- 
Τουτηθα ΟΠυτοῆ οἵ Ἐπρ]αηα. ὍΠῈ Τ,εο- 

1 Ογαξ (4 δοτγιαζγεο, ὃ. 62. 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΘΝΤΙΟΝ. 

ἘΙΟΏΑΤΥ, ΨΏΙΟΏ ἴῃ ἴπ6 τηαϊη σοΟΠ Πρ 
ἴῃ 1586. ἄοψῃ ἴο ἴπ6 Ῥγθβθηΐ στεῖρῃ, ποῖ 
ΟἾΪΥ ἀδο]]η64 ἴο τὲ {ῃ6 ὕνγο Ῥοοκβ οὗ 
Ἐβάγαβ δῃᾶὰ (ῇ86 Ῥίδυεσ οἵ Μϑηδϑβα5, 
ὙΠΟ τα ἢοΐ ταοορηἸ56 4 τη {π6 ΤΠ άδη- 
τἰὴ6 δηῆοῃ, Ραΐ 150 ψ ἢ 1655 ἀρραγθηΐ 
ΤΟΆΘ0Ὸὴ {Π6 Ὀοοκα οὗ τ[ῃῇ6 ΜδςἼοαθθοβ, 
ΑἸΓΠοῸρῚ πον σοηῃίαϊη 1ηΓουπηαςοη. ΠΟΠ- 
ΠΟΥ ηΡ ἃ ποδί ᾿ηἰθσοϑίηρ Ρουθ οἵ 
ΤΟΊ Ὠϊδίουγ, ΠΟ τρῃς ν6Ὲ 11} ΜΠ 
αὐἀναηΐαρα πᾶνε Ῥβθὴ τῆλ ῬΟρυΪαΙΥ 
Κη. ΤΠ6 ΤΟΙ ΠΟΥ οἵ [ῃ6 ῬΟΟΚΒ 
ΕΓ Τοδα ψΠΓ ΘΟΔΥΟΘΙΥ ΔΗΥ αἰζοιηρί δἵ 
Οὐδ] πηθηΐ ΟΥ δεϊθοίίοη. Απιοηρ {Π6 
Ῥυτχίαη σΟΠΊΡ] ΑΙ ηΐ5 1η [Π6 τοῖρῃ οὗ ἘἸ1Ζα- 
Ῥεῖ, οδ]βοιίίοηβ ἴο 1ἴπ6 ῬαΌ]1ς τεδάϊηρ 
οἴῃ Αροοσύρμα Πα ποὺ Ῥτοιηϊηθηΐ Ρατσί, 
ΤῊΘ ροτθαΐ δηχίοιυ οἵ {πΠ6 οθ]βοΐουβ νγὰ5 
{παΐ [Π6 {ἰπ|6 ἀνα! ]4 016 οσ [η6 ογαϊηδησα 
οὗ ῥτθδοῆϊηρ 5Πο014 ποῖ θῈ Ἐποσοδοῃθᾶ 
ΟἿ, 4Π4 {πεγείοτε {ΠΕ6ῚΓ αἸ511Κ6 οχίεπαρα 
ἴο 16 τεδαϊηρ οὗ δῃγ ἤχεά ϑοπρίθσσα 
ἸΕβθοηβ Ὀευοηα [πΠ6 Ῥαββαρθβ ΨΏΙΟΠ {π6 
ΟἸΠΟΙ δ ηρ ΤΠ] ΠΙ βίου ΠΡ σΠοοβα ἃ5 ἴΠ6 
ΘΠ ]εοῦ οὗ σοπηηηθηῖ. ὍΠΟΥ ΟΡ]θοίβα 
ΠΚαν 56. ἴο {π6 π8ὲ οἵ [ῃ6 ἩΟΠΊΏΠ165. 
Τῆς δι ΠΥ οὗ {ΠΕῚΓ ΟΡ] οἰΙο ἢ 5. νγὰ5 ΘΑ 5} 
5ῃθνη Ὀν Υ ΠΙρΊ ἀπα ἩοΚοΥ ; Ραΐ [ῃς 
Ἰαϊξθυ, ἢ }]6 5μανιηρ ἴῃ86 ΠΠΓΘΑΒΟΊΔΌ]6- 
Π655 οὗ τε ιβιηρ ἴο 5 τη] ἴο {Π6 ἀδο βίο ῃ 
οὗ Δι ΠΟΥ Υ ἴῃ ΘΟ ἢ ἃ τηδίζου, 8]Πουγ5. 1 
ἴο Ὀ6.566η {παΐ, ἀοοοσυάϊηρ ἴο Πὶ5. ῥγῖναΐα 
ἡπάρτηεηί, μ6 νου] Πᾶνα ῥγαίουγθα οοη- 
Πηϊηρ σμυτοἢ τοδαϊηρ ἴο [Π8 σαποηϊοα] 
Θοτρίαγοθ. Αἱ τπ6ὸ Ηαδπιρίοη Οὐουτ 
(ομπίθσεμποθ οὔ τόοφ, [τῃ8 οΡ]βοί ἢ 8 
τηδᾶδ ἴο ἴῃ6 Αροούυρπμα ᾿εββοη5 αἸά ποῖ 
Ταῖδο [Π6 φἝΈ αὶ αιθϑίίοθ. οὐ {π6 ῥτο- 
ΡΠΘῖν οὗ τεδαϊηρ ΠΟΠ- ΘΟ ΠΟΠΪΟα] ῬΟΟΚΒ, 
θυΐ γοτα ΟὨ]Υ αἰτθοϊβα ἀραϊηβὲ ραγ Ό]ΑΥ 
Ραβϑᾶρθβ ἴῃ {Π6 ΙΘ550ῃ5 τΤϑδα ; δη4 {Ππ658 
10 νγὰ5. αἰζειηρίθα ἴο τηθεὶ γ΄ ἃ σαν βίοη 
οὗ [6 1, δοἰϊομαῖγ. ὙΠῸ Πϊβίουυ οἵ Βεὶ 
Πα 1Π6 Τταροη, ΜΏΙΟΠ Παα Ὀθδη τοδὰ 
5 Ρατί οἵ {π6 Βοοῖκ οἵ 1) 16], νγὰθ. ΠΟῚν 
οἸηἰε ; πα 50 ΕΊῈ α͵5δο βοῖηὴθ οἵ {Π6 
1655 οὐθιθ]6 ομαρίειβ οἵ τῃ6. Βοοκ οἵ 
ΤοΡΙς, ἐποιρὴ ν ἢ σοΠβΒΙ ἀθτα ]8 ἀδηαρα 
το [Π6 βἴοιγ. Α ἔδν οἵ 1πΠ6 ἰβϑϑοὴβ [ῸΓ 
1Π5 ΓΟ ΟΠ [ἢ ΤΠΔΉΠΘΓΘ ΕΓ αἶδο οὐρα 
ἃ5 ποῖ σοῃίοτπιθα ἴο τηοάθτῃ 1θα5, ΤΠιι5 
[ῃ6 νυ τεσ οὗ τπ6 Βοοῖκ οἵ Ἐποο] ββι βίοι 
ΘΧΠΙΡΙ5 ἃ νΕΥΥ ἰονν ΟΡΙΠΙΟῊ οἵ {Π6 ἔδυηα]β 
56χ, δηᾷ {Π15 δα το 1ῃ6 ΟΠ βϑίοῃ οὗ τη68 
γνΠΟΙΪς οὗ Πὶ5 Ζόἢ σπαρίευ ἴῃ [ῃ6 ῬΥΑΥΘΓ 
ΒοΟΟΚ ἴου τόο4φ. ἴῃ ἴπ6 τον βϑ 0 ὉΠΑ͂ΘΓ 



ΘΕΝΕΙΚΑΙ, ἹΝΤ ΚΟΘΌςΤΙΟΝ. 

ΟΠαυ]ὸς 11. Πμαὶῖ [8 25 σμαρίευ ννὰϑ 
Ιεἴς ουὐ Ῥεβϑιάθθ. Α ἴδνν ϑρβοϊπΊθη5 Μ}1}]} 
50 ΠΟΙ ΜΕΥ ᾿παϊοαΐθ [Π6 τθαβο5 ΟΥ {Π6 
ΟΠ 55ΙΟῊ :-- αἰνε ΠῚ6 ΔΩΥ ΡΪαριια θα [Π6 
ΡΙαριια οὗ {π6 πθατί, απ δὴν Μ]Ο ΚΘ η6855 
Ραΐ [π6 ψιοκεάηθϑββ οἵ ἃ νγοιηδῃ. .. . ΑἹ] 
]Ο ΚΕ η 655 15 θαΐ ΠῚ11Ὶ6 το [Π6 ψ]οΚαάπθβϑ 
οὗ ἃ ϑγομΊΔ : ἰδ {Π6 Ῥογίίοῃ οἵ ἃ 5 ΠΟΥ 
[811 Προ με. Α5 {πε6 οἰ] ηρ ΠΡ ἃ 
ΒΔ ΠΟΥ ΜγᾺΥ 15 ἴο {π6 ξεϊ οἵ [π6 ἀρβϑά, 50 
15. ἃ να [{]] οἵ ννοτάϑβ ἴο ἃ {αϊοῖ τηδη...... 
Α ψουηδῃ, 1 516 πηδιηΐαιη ΠΟΥ ΠαΒΡΑΠΩ, 
15. {111 οἵ δῆρεσ, ᾿ππηριάθησθ, δηα τ ἢ 
τα Ρρτόδ ἢ. “ΟΥ̓ [ΠΕ ψοχϊηδῃ οαπηδ ἴπ6 Ρε- 
ΘΙ ΠηΪηρ οἵ 51ὴ, δηα {ῃτοιρῇ ΠΕΙΓ να ἃ]}]} 
16. ἀἴνα [Π6 ναίει Π0 ραββᾶρε ; ΠΘΙΓΠΕΓ 
ἃ ΜΙΟΚΟΑ ψνοιηδῃ ΠΠΡοσίγ το σαα ἀΡρτοδά. 
1 516 ρὸ ποῖ ἃ5 ποι νου] θδι πᾶνε ΠΕΥῚ, 
σας ΠΕΙ οἵ ΠΌΠῚ ἴῃγ ΠΕ5ἢ, Δ ηα ρῖνε Ποὺ ἃ 
ὈΠ]| οἵ ἄϊνοτοθ, δηᾶ 1εΐ Πεὺ ρο.ὕ" 

66. Ολαλιρες 171 26 γεῖργι 7 7αηιες 7. 
-Οπς οἴπεσ οἵ [ῃ6 οὐ !βϑίοηβ οὗ τόο4 
15. ΟἸΓΙΟΙΙ5 [ΟΥ̓ 115 Ιεανίηρ οἵδ ἃ 5129}6 
γεῖβῈ οὗ ἃ οπαρίευ (Εοοϊιι5. χ]ν]. 20), 
16 [Π]πρ' ἀβϑοσίεα 1η [Π15 γεῦβα Ὀεϊηρ {ΠῸ 
ΤΘΟ] ΠΥ οἵ ἴπμ6 δρρβαΐδῆοβ οἵ ϑδϊημεὶ 
γ θη ΟΔ|1664 πρ Ὀγ τπ6 τς οἵ Ἑπάογ. 
ΑἸΓΠΟῸΡΉ {πιβίϊη ΜΑΥΥΥ Δ Πα βουὴδ ΟἴΠΕΥ 
ἀΠοΙΘης Δα ΠΟΙ 65 Παα ἀχρ]αϊηθα {πῸ 
ῬΓΟΡΠο 5 σοιηρ] αἱηΐ, “ ΝΥ Παβί ποι 415- 
ἀαϊοίθα τη6 δηα Ὀτοιρῃῦ τὴθ πρ ἢ ΡΥ ἃ 
[ΠΘΟΥΥῪ 85 ἴο διυίπου τ ΕΧχεσοῖβθα ὈΥ Εν] 
ΒΡΙΓΙΙΒ. ΟΥ̓ΕΥ 5015 10 {π6 ἀδρατίεα 5ἰαΐς, 
ΒΌΟΠ ἃ [ΠΘΟΥΥ νὰ ἀθαρὶν ταρυρηδηΐ ἴὸ 
1Π6 βΈΠΕΙΑΙ 56 η86 οὗ ἴῃ6. (μυτοῃ, ΠΟ ἢ 
ΠΕ6]4 ἴο {πε ἀοοίπηθ Ἐχρίθϑϑθα ἴῃ {πὲ 
ΒοΟΙ οἵ ὙγΊβαοπι: “ὙΠ6 5οι]5 οἵ {Π6 
τιρῃζθοιιβ ἀῖα ἴῃ {Π6 Ππαῃά οἵ (οί, δηά 
ΤΠ 6,6 5118}1 ηο ἰοτιηθηΐ τοι οἢ {Π6η1. Απά 
80 {π6Ὸ ΤΠδοΥῪ ἴοιηα ποτα ἴανουσ {παῖ 
1π6 ἀρρβαΐδῃσα ἴο 8581] ννγὰβ ἃ. ἀβθιποηϊαα 
15, 1  ΠΙΟΠ ΡΟ ΟΕ 5 ὙΚΕ͵Θ ΟἸΑΙΤηΘ( [ῸΓ 
{Π6 61} βρι 5 ΏΙΟΠ {παν 414 ποῦ Τρ Ά}Π}Ὺ 
Ῥοββθϑθ5. Αμπά {15 ΤΠΘΟΥΥ 15 ΘυἹ ΘΠ] 
{πὶ ΠΟ ννὰβ δἀορίβα ΒΥ {Π6 ταν 5615. 

6η. 116 Δολσ 2 αγΖίαηρο)ι.---- Τ)ατΙηρ; 
της Τιοὴρ Ῥαυ]απηθηΐ ΟΠ] οίΟη5. ἀραϊηβῖ 
[ΓΞ τ5ὲ οἵ [τὲ Αροούγρμα Ὀβοδιηθ 
Ἰουάθσ. ΤΠ δροϊοη οἵ ΑΡοοσύρμα 
Ἰεβϑοῦβ Μὰβ οὔθ οἵ [Π6 σΟΠΟΘβΒΙΟΠ5 
οἤδσεά ἴῃ τό4τ Ὀγ [με (ὐοτητηίες οὗ {Π6 
Ηουβε οἵ Τιοτάϑ ργθϑι θα ονεῦ ὈΥ ΒΙ5ΠοΡ 
ὙΥΠΠ]ΠΙατη5. [ἢ ἃ 56 ΠΟ. ΡΧΥΘδοΠ 66 Ὀείοτα 
τῃς8 Ήτοιιβε οἵ (ὐοτητηοηῃϑβ ἴῃ τ643 {Π8 ψΕ]}- 
Κηονῃ ΒΟ ΠοΪΥ Τιρμιίοοὶ σοπιρ]αϊηβα οἱ 
ἴὰ6. οσπβίομι οἵ ρηπίηρ [Π6 ΑρΡοοῖυρμα 

ΧΧΧνΙὶ 

Ῥείνεθη {πΠ6 Ῥοοκ5 οἵ [ῃς ΟἹ ἀπᾶ Νδν 
᾿Ρεβίατηθηῖ. ““ΤΠτι5. ΒυνΘΘΕΥ ἃ ηα] ΠΘΑΥΪΥ 
5Ποι 4 της ὕννο “βίαι θηΐβ 7Ο1η ἰοροίποι, 
Δ Πα {ππ5. ἀἸν! ον νου] {ΠΕΥ Κιθ5. θα ἢ 
οἴμοσ, δας τπαΐ [Π6 ψτθίομθα Αροοσγρμα 
ἀοίὰ (Ὠταϑβί τη θενθθη." “ΤἼΚ6 τπῈ ὑνο 
σΠΘΒΙη5 ἴῃ {Π6 ἰδ ρ]6-οτδο]θ," {Ππ6 ἐπα 
οἵ 1ῃ6 Τὰν απὰ {π6 Ῥεριηηϊηρ οὗ {πε 
(ο5Ρ6Ὲ1 νοι] το οὔθ Ὡποίπευ, ““α14 
ποῖ 1Π15 Ῥαίομπουυ οἵ Πυϊῆαη ᾿ηνεηίοη 
ἄἴνοτοα ἔπϑῖὴ ἀϑιηάοσ," Ηδ ροε5 οπ ἴο 
δοσοπῃηΐ ἴῸΥ {Π6 τεσαρίίοη. 850 Ἰοηρ βίνεῃ 
ἴο {πΠ6 ΑΡοούυρῇα 45 ἀπ ἴο [Π6 Ἰβῃοσαησα 
ΔΠ6 5 ρΕΥϑ ΠΟ οὗ {Π6 τἰπ165, ἐπ “ΓΑΙ πα α 
θειηρ πε πΠκπονγ Δα {Π6 νου] Βοὶηρ; 
Ἰρῃοτσαηΐ ΠΟΥ τη ρῖου5 Δ Π4 τ] ἸΟΊ ΠΟ 15 γε Γα 
ἴμ6 ἀοοίτηαβ αηὰ [8 0]65 οἵ {π6 Τ 5 ἢ 
Β0 0015. Βεΐ Π6 οπάθγβ {πα ΟΠατοΠ 65 
γγΏΙΟἢ Παα οαδί ΟΥ̓ {πΠ6 γοκε οἵ οσπβίομῃ 
Δ 5ΠΡΟΥΒΈΙΟΩ 5Ποι1 4 4ο 45 ἢ͵βὲ ἱρτο- 
ΤᾺΠΟΘ ἃπα {Π6η ϑπρουβϑιοη Πα ἀοηα 
ϑείοτο ὑπεῖς ΜΠΡ 15. ὑ{πῈ πὸ ππνα 
Ταπιβεα {Π656 θοοῖκα ουΐ οἵ {πΠ6 (δθοῃ, 
Ῥαΐ {πο Ὺ Πᾶνα τοϑούνεα {Π6 πὶ 511] ἴῃ {π6 
ΒΙΡΙ6, 45 1 (οα 5ῃου]α πᾶνε οαϑὶ Αὐδηη 
οὐδ οἵ [86 ϑἰαίβ οἵ Παρριηθβ5, αηᾶ γαῖ 
Πᾶνα σοπεηπθα ΠΙτὴ 511} τὼ {π6 ρίαςος οἵ 
ΒΑΡΡΙη655.. Απᾶ 6 οἷοβϑεβ ψ ἢ [ῃ6 
ἀειηδηά, “ (αϑὲ οι {π6 θοπανγοπιδη δπά 
ΠῚ 50ῃ, (οσ ἴῃ6 50οὴ οἵ 6 Ὀομανοπιδῃ 
ΤΩΔΥ ποῖ 6 ΠεῚγ 1 {πΠ6 50η. οἵ {Π6 ἴτεβ. 

68. 716 ϑασον (ολ7εγέζεξ. ---- Αἴ τῃ8 
ϑάνου (Οοηίοσεποθ ᾿ γὰθ8 δϑκεά [παῖ 
1πΠ6 5868. οἵ Αροοῖυρμα 1Θϑϑοηθ 5Π00]α 
ΡῈ ἀϊξοοπίϊπιβα, αἃ5 ᾿είηρ ἰποοηϑ15- 
τοηΐ ΜΠ τπ8 ϑυΠοϊθηου οὐ ϑουιρίμτγα, 
Το ψΠΙΟἢ {Π6 ὈΙΒΠΟΡ5 τϑρὶθα {παΐ {ΠπῸ 
βϑτὴ 6. ΟὈ]ΘοίΙοη ἰὰγ ἀραϊηβε ἴΠ6 58 οἵ 
ΒΟΙΙΠΟΏ5, ΔΠα {Ππαᾶΐ 1 γαῖα πηποῃ ἴο ΡῈ 
]5Πη6α τΠαΐ 411] βου πη οη5. ϑανα ἃ5. 1561] 
1πϑἰσαοίίοη 45 614 [ῃ6 σπαρίειϑ βεϊεοιϊεα 
ἴτοῖὰ {πε Αροοῦνρμα. Απα 1ὴ [πε επά, 
ποῖ ΟὨΪΥ εσα ἴΠ6 ΑΡροουυρμα 6550}5 
τοίδι θα, θὰς {Π6 δἴουυ οἵ ΒΕ] δπᾶ {Π6 
Τταάροη, δηα 411 θὰ οὔθ οἵ {π6 οτηθα 
ΠΟΠμαρίειβ οὗ ἴπΠ6 Βοοκ οἵ ΤΟΙ, νγετα 
ταϑιοσεα ἴο {πῸ Τιθοιοηατγ. ΠΕ ΟΠΊ]5- 
510η οὗ Αροοῖύρμα ᾿θϑϑοὴ5 γγὰβ οὔθ οἵ 
1ῃ8 σομοαβϑίοηβ. ΠΟΠίαμρ] θα ἴῃ {πα 
θοτίϊνε αἰζειηρί τπαᾶβ [ῸΓ {Π6 σοιηρτε- 
Ππϑηβίοη οἵ Τιββϑεηΐοιβ ἴῃ {Π6 τοῖρῃ οἵ 
ὙΝΊΠΙαΙα 111. 

69. 76 γευϊδει Ζεείϊογιαγγ ο7 τ86.--- 
ΑἸΠουρΡη τμ6 ῬοΟΚ5 οἵ [6 Αροοῖυρμᾶ 
ὙΕΓΘ 50 ἰΔΥΡΈΪΥ ΘΠ ρΡΙογϑα τὴ {ΠπῸ ΟΠ το Π 5 
(αϊθμάαγ, τ᾿ ψὰ5 ΟἿΪΥ ἴ[πΠ6 ψε κι Υ 



ΧΧΧΥΙΙΙ 

ἸΕϑϑθοὴβ {παΐ σψγεῖθ ἴπθπος ἴακεη. ὍΠῈ 
ΘΌΠαΑΥ ἸΘ55Ο 5. ΈΓΘ 411 ἴα Κη ΠΌτη {Π6 
ΟΔΠΟΏΪΟΔΙ] ὈΟΟΚΒ ; απ οὐἹὴρ᾽ ἴο [Π6 νΕΙΥ 
ΘΘΏΘΙΑΙ ἄϊδιδα οἵ αἰζομάδηοθ οἡ ψγεεΚ- 
ΔΥ 56Ύν] 65, ἴΠ6 σοηβΘα] Θη0 6. Πᾶ5 ΕΘ 
1Παὶ {ΠΕῖ6 15 ἃ ἰαῦρξ ὨΘΕΙ͂, ῬΕΙΠΔΡ5 ἃ 
ΤΊΔ]ΟΥΙΥ ΟὗὨἨ ΠΕ Πθ6Γ5 οὗ [Π6 ΟΠατοῃ, νῆῸ 
Πᾶν βοδτο ον ἜΥῸΥ Πρασὰ ἃ Ἰθβ50ὴ [ΓῸΠῚ 
τῃ6 ΑΡροοῖυρῆα. Αἴ {π6 τενιβίοη οἵ {Π6 
Τιβοιομ τυ ὈΥ Οοηνοσαίίοη ἴῃ 1867, 1Π6 
τϑδαϊηρ οἵ ΑΡΟοΥΥΡΠα 1,6 550}5 γγὰ5 ΤΏ ΠΟ 
αἸτηἸ Ἰϑῃηθα, ὙΠ6 ἰπη6 ἀστὴρ ΨΜΏΙΟΙ 
ΘΌΟΙ Θ550η5 ῬΕΙ͂ Τοαά οἡ ΨΕΕΚ-ΔΥ5 
τνγὰς τοαπορα ΠΌΤ ἰνο Π]ΟΠΐΠ5 ἴο [ὮΤΕ6 
ψΈοΚ5. ΑἹ] ΠΏ ΠΙβίου 8] ΟΥ̓ Π451-]δίο- 
τίς] ῬοοΟκ5 ψεῖα ρὰΐ οὐδ οἵ 1Π6 1,6εο- 
ἘΙΟΠΔΙγ. [{ Πᾶ5 Ὀθθῃὴ ίαϊε {παΐ ἴἢετα 
Πιδα ῬΓΘν]ΟΌ ΒΥ ὈΘΘΩ ΠΟ [6550η85 ΠῸΠῚ {ΠῈ 
Ῥοοκα οἵ Πάτα. οὐ Μδοοδθθαβ; δηάᾶ 
ΠΟΥ͂ ἴῃς ῬοΟΙ5 οἵ ΤΟΡΙ ἀπά πᾶ], ἀπά 
1Π6 5ἴουιθβ οἵ ϑβαημα Δη6 ΒΕῚ δηά {Π8 
ὍὌτγαρομυ, ψεῖθ 4150 τεηονθᾶ, Τῇ, 
χορ {παΐ ἢ ΟἿ6 ΤΊΟΓΏΪΩΡ Δ ΟΠ6 
Εν ΠΙΠΡ᾽ ΙΘΒΘΟῺ5 416 ἴθ ΠΌΠ ἴΠ6 ΒΟΟΚ 
οἵ Βαγιοῃ, [ῃ6 ΟἾΪΥ ῬΟΟΚΘ τοδᾶ δῖ6 
ὙγΙβάομη δηα Ἐοο] Θϑιαϑίϊσιβ ; δηα {π6568 
416 ποῖ τεδα σΟΠ ΙΠΙΙΟΙΒΙΥ 85 Ὀεΐοσθ, θαΐ 
ΔΥΘ ΟἿΪΥ Τορταβθηΐθα ὈΥ 50Π16 5Πῃοτί 5616ο- 
τἴοη5. [}ἢ ἴδοΐ, 50 5Π18}] ἃ Ῥουίοη οἵὗἩ {Π6 
ΔΡΟΟΙΥΡΙΔΙ ῬΟΟΚ5 μὰ5. Ῥθθη ταϊαϊ θα 1ἢ 
1π6 ῥγεβεηΐ Τ,θο ΟΠ ΔΙΥ {παῖ {Π6 τες ΠΟ 
Οὗ ΔῪ ψου]α 566 ΠῚ ἱπίθηθα [ΟΥ̓ ΠΠῚ18 
ΤΊΟΓΘ [ἢ 8Δῃ Δ5βθυ το οἵ {πΠ6 ΟΠΌ͵ΟΠ 5 
τὶρῃς ἴο πι56 ἴπΠ656 ῬΟΟΚΒ 1 516 Ρ]βα565 1ἢ 
ῬΆΡ]ΠΙΟ τοϑάϊηρ. “ΓΒ. 15. 5111] ΤΏΟΥῈ ἔπ8 
οἵ τῃ6 ΑἸηοσίοδαη ΟΠατοῆ, ἡ Ώ]Οἢ ΘΠΕΙΓΟΙΥ 
ἀἰβοοπεηπθα [Π6 τι56 οὗὁὨ Ἰ6ϑϑοὴβ5 ΠΌΤ {Π6 
ΑΡοοΙΥΡμα ΟἹ ΟΥ̓ ΙΠΔΤΥ νγαοκ-αγϑ ; Ραΐ 
5111 ιι565 5110} ἸΘ550Π5 ΟἹ {νὼ ΟΥ ἴἢγ66 
ΠΟΙΥ ἄαγθ. ΤΠ [τἸ5} ΟΠ ΤΟ ΟἹ 115 1 
ΤΟΥΊΒΙΟῺ οὗ [Π6 Τ ΘΟ. ΙΟΠΔΙΥ Πὰ5 Ὡοΐ Ἔν ἢ 
τοί] 64 50 ΠΟ ἃ5 [Π]5. 

ο. 711ε Οληγεδς 2γασίίες ας ἴ 216 
πόδε γεαα γι 07 τεγιϊγιο γε Φοοῖς ἦας 
ὁέόηι αἰζυαγο᾽ ἰδέ), 7117166] ὧγ «ργι51]ἐγαΐίο)ι 
27) εχῤεάϊογεγ.----Π τασιδὲ θ6 οὐ πα {παΐ [ῃς 
ἘΠ ΡΊ5ἢ ΟΠ ΤΟ Δ ηα 115 αἸΠΥθης Ῥταηο με 5 
Πᾶνα, 1 τοϑρθοῖ ἴο [Π6 ῬΌΡ]Ο πε οὗ 
1πΠ6 ΔΡοΟΟτΥΡΠα, ἀορατίθα ἃ σοοά ἄδ4] μοί 
ΟἾΪΥ ΠΌΠῚ ἰῃ6 ΡῬιαοίίοα οἵ ἴΠ6 δηοϊθηΐ 
Ομυτοῖ, θας ανθὴ ΠΌΤ. 15 ΟΥ̓ ΘΑΙΠΟΥ 
Ῥταοίϊος. δἴηος ἴΠ6 Ἀδίοπησίίοη. Βαΐ 1ἰ 
ται 6 Τοιηθιη ΓΘ {παΐ {π6 ῬΌΡ]1ς τι58 
οἵ τηϊ]ηθΡ ΙΓ α ὙΠΠΠΠΡ5. 15. ἃ Τηδίζου Οἢ 
ΠΟ {πΠ6 ΟΠτΟἢ Πὰ5. ΔἸνναγ5. τπ564 ΠΟΥ 
ΠΡΕΓΥ οὗ σμδηρθ, ΔοοουἸηρ 85. ἜΧρϑα!- 

ΘΕ αΣ ΤΝΤΕΘΌΞΟΕΤΙΟΝ: 

ΘΠΟΥ͂ Δηα τορατά ἴοσ τῃ6 εαἀϊβοαίίοη οὗ 
ΘΓ ΟὨΠ]άΤθη βιρσοδῖ, [Ι͂Ὼἢ [Π6 ΨΕΙΥ ΘΑΙΥ 
ΟΠυτο [6 ἘΡΙ51165 οἵ ΟἸειηθηΐ, 1Π6 
ΘΠΘΡΠΕΙά οὗ Ηεπηδβ5, δηα οἴμοΥ ὙΠ ηρΡ5 
ΘΙΘ ῬΌΡΠΙΟΙΥ τεαά; Ῥυΐ (Π15 586 ψγὰ5 
αἰζουνναυβ 50. σΟΙΊΡΙ οἰοὶγ αἰἸβοοητπηποα 
τ1ῃαξ {π656 νυ ηρ8 δἰπιοϑδὲ οθαβαα ἴο ΡῈ 
ΠΟΡΙΘΩ͂, 50 {πΠαΐ {πεν πᾶνε Πδάᾶ ἃ ΠΔΙΤΟΥ 
Ἔβοᾶρε οἵ Ρεϊηρ Ἰοϑδ ἴο ΟἿἵσ {ϊπη6, ΟΠ8 
οἵ 656 Ῥοοΐϑ, ᾿η 4666, τῃ6 Β Θνϑ απο οὗ 
δὲ, Ῥαίεσ, Πὰ5 δἰπηοϑί ΘΠ ΊΓΘΙΥ Ροτβῃθα. [ἢ 
5ΟΠῚΘ Οᾶ565 {Π6 σαιι5ε οὗ 6 ἄἴβιβα οἵ {Π6 
ῬΌΡ]1Ο τεδαϊηρ οὗ θΟΟΚ5 μὰ5 θ6 δὴ 68] ΟΌ ΒΥ 
ΙΟΥ [ῃ6 ΠοηΟΙ οὗ ϑουι!ρίαγο, ἀπ ἃ δύ 
Ιεϑὲ ὉΠΙΠΘΡΙΤοα ῬΟΟΚ5 σπου] ΡῈ Ρῥ]δοθά 
1η [η6 τηϊηᾶς οἵ {Π6 Ῥβορὶε οἢ {Π6 58 Π168 
ΙενῈ]. 1 νγὰβ {Π15 ἴδαὺ ψΏΙΟἢ 164 ἴο {Π8 
ΘΧΟΙ βοὴ οὗ βοῖὴβ οἵ [η6. Ῥοοκβ ψΏΙΟΠ 
Παγα Ῥεβη 78 ΠαΙηΘΩ͂, ΜΜΠ116. ΠΟ 5ΟΓΡ]6 
γγὰ5 [ε] δ5 ἴο {πΠ6 τεδαάϊηρ οἵ δοίβ. οὗ 
ΤηΔΙΓΥΥΟΙὴ ΟΥ Ἰε ίοτ5 οἵ ΠἸν]ηρ᾽ ὈΙΒΠΟΡ5, ἴο 
ΨΥΏΙΟΠ ὯΟ 1Π5ΡΙΓΘα Δα ΠΟΥ τνὰ5 ΠΚΟΙν ἴο 
ΡῈ αἰίδοῃεάᾶ, Αμᾶ ῃὸ ἀουδὲ {Π6 ἔαοϊ 
{παΐ [η6 Ῥοοκβ οἵ ἴῃ ΑΡοοῦυρμα πᾶνε 
Ῥεδη δεῖ ὈΥ ἴῃ6 Ομυτοῦ οἵ Ἀοιηθ οἡ 
ΘΧΔΟΙΥ [ῃ6 5816 ἰθν 8] ἃ5 ἴΠ6 Ἷδῃοηΐοαὶ 
Ῥοοκϑς μα5 164 τηδῆγ ΡῬτοίθβίδηΐβ ἴο ἄβϑῖτα 
Πα ὯΟ ῬΟΒ5Ι016 σοππίθηδησα 5Που]α θα 
ϑίνθη ἴο 5110 }} Δ δϑιϊπηαΐθ οἵ {Π6πὶ Ὀγ {86 
ῬΆΡ]Π1Ο τοδαϊηρ οἵ {π6 Ομαστοῃ. Βαΐ {ποτα 
416 αιτε ἀἸΠογθηΐ τοαβο5 ΠΥ ΘΟΙΏΡΟΒι- 
τη 5 ΜΈΘΗΝ δ οη6 ΡεΠοα οδῃ 6 τοδα ψ] ἢ 
[Π6 στεαΐεϑδί δαἀναηίαρθ, “" ΤΟΥ Ἔχαιηρ]θ οὗ 
18 δηα ᾿ηϑίσποίοη οὗ ΤΏ Ή 6.5," σαπηοΐ 
ΡῈ υϑεᾶ ψ τ δαπα] δἀναηίαρα α ΔποίΠου. 
ΠΕ Ρεϑί βεηοηβ οἵ ἴΠη6 στθαΐῖ ῬΥθδ ΟΠ 5 
οὗ Του εΥ ἄδγϑ, 1 πον τοδα ψιποιΐ Δ]θτ- 
αἴϊοῃ οὐ δάαρίαίίοη, νου θ6 ἔουηά ἴο 
το ΠῚ116 το βἀϊποαίίοη. ΤῈ {Π6γ6 15 Οη68 
ΑτΠοΪα οὗ τμ6 ΟΒυτοὴ οἵ ἘΠρ]α μα ΠΟ 
ΠΟΙ η5. {Π6 ῬοοΚ5 οἵ {π6ὲ ΔΡοοσυρμα 
85 56Π1 το Ὀ6 τϑαΐ, “ΤῸ δχαιηρὶα οὗ 
1|6 δηᾷ ᾿ἰηϑίσιοοι οὐ τη Υ5," ἴΠ6͵ 
15. ΔποίΠου Αὐίοϊα ΠΟ. σΟΙ πη ΘΠ 5 1Π6 
ἴννο ῬοΟΚ5 οἵ ἴπ6 Ἡ ΟΠ]165 5 σοη ἴδ! ΠΡ; 
ἃ ῬΟΩΙΪΥ δηᾶ ψῃοϊθβοῖηθ ἀοοίππηθ ἀπά 
ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ΤῸΓ ἴπ656 {{π|65; δηα ψ ΠΟ ἢ 
Ἰπᾶρο5. {πθηὴὶ ““ἴο ῬῈ τϑαᾶ ἴῃ σματοΠ65 
ὈΥ 186 τηϊηἰδίθυθ ΠΡ ΠΟΥ Δ ηα αἸβ  ΠοΙ]γ, 
{πᾶς {ποὺ ταῦ 6 ππαοιβίαη θα ὈῪ {Π6 
ΡΘΟρΡΙς," Απᾶ γεῖ ἴὰ τῆὰν ΡῈ ἀουδίεά 
ΒΘ ΠΕΥ ἀυπηρ {Π6 ΠΟ]Ὲ. οουτδβα οὗ 1{Π6 
ὙΘΔΥ 1] ονεῦ ἰῃ6 Κιηράομη ἃ 51η95}6 
ΠΟΠΊΠΥ 15 ΠΟ 50 τϑαᾶ, Απᾶ [δ 15 ποῖ 
1Ππαΐ 1ῃ6 ΟΕ ΠΟ ἴπι5 αἰβτορατά 1Π6 
ΟΒυτΟἢ ἢ 5. ΤαοοΟΠΠ]Θ ἀαῖοη Πᾶν δχ- 



ΘΕ ΝΕΝΔΑΥΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

δυλϊηθα {π6 ΗΙ]165. δηα ἐουπηθ δὴ 
ππία νου Ὁ]6. ΟΡ ΠΙοη οὐὁἨ {ΠΕΡ ἰθδοῃϊηρ ; 
Ῥαΐ 5ΙΠΊΡΙΥ ὑπαὶ {παΥ ῬαΙθνα [Παΐ ποτα 
τηοάδγῃ [6550 η5 σα θ6 Ἅε]νοτεα ἴο {πε 
ῬΘΟρΙῈ ψΊ ουθαίου Ῥτο ΠΥ οἵ βἀϊῆ- 
οαἴοη. [ἢ ΤΟΥΠΊΘΙ {1Π165 50η16 αθαηιθά 
10 Ἰηϑχρθαϊθηΐ ἴο τοδα θϑθοὴ5. ΠΌτη {Π6 
ἈΡοοΙΥΡΒα, ἰδϑὲ {Π6 Ῥεορὶβα 5που]α Ἰθατη 
ἴο Ιοοῖς οὔ ἰπε586 ῬΟΟΚΒ ΜΠ] ἴοο τηπ 0} 
ΤΟΘτσ σα: ὑπὸ 116 ΤΕΥΞΕΙΘ Οἱ {Π8 
ἘΡΊ5ἢ ΤΘΟΠΟΠΑΙΥ Παά ἴο ἰαϊκα [ηΐο 
δοσουης απ ἰῃ6 Ορροβιία αδῃρεγ:; 
ΠΔΙΊΟΪΥ, 1αϑῦ 1 τηϊρῃς 6 ᾿ποχρθάϊθηϊ ἴο 
τΤοδα {παΐ τονασαβ ΏΙΟ ΤΏΔῊΥ οἵ πε 
ῬΘΟΡΙΕ τσ θῈ σοηἰαΠρΡ ποι 5} 70 α115- 
Ῥοβϑθᾶ, ὍΠιι5, [ΟΥ̓ ΘΧΑΠΊΡΙΘ, 85 Ιοηρ᾽ ἃ5 
1ῃ6 ΒοΟΚ οἵ ΤΟΡΙ τναβ δοςερίθα δ5 σοῃ- 
ἰδἰηϊηρ ἃ ΠΙΒΙΟΥΥ 5 ϑιδΏΈ14}}}7 {τπ6, 11 
σου] θὲ τεαᾶ σι εαἀϊποδίίοη [ῸΓ {Π6 
58 Κα οἵ [Π6 Ἰ6550η5 οἵ ριεἰυ δῃηα σμδτΥ 
ΠΟ 1 σοηνεγβ. Ραυΐ 1 {π6 Ρυὶκ οἵ 
1ῃ6 Πεαύθῖβ ψοι]α θῈ ΠΠΚΕΙῚ ἴο ἴαϊε 
οἴδηοα δ {πε ἀρϑυσγαϊν οὗ {πΠ6 80]6, 11 
ταῖρι 6 Ῥυπάθηΐξ ἴο οῖνα τπι56 1] 16 550}}5 
10 ἃ 1655 465 ΕΟ Ώ40016 [ΌΓΏ.. 

τι 1ε οοξ 9.07 Ζωζεῖαείζωρς. --τ- 
ΘΙΠΉΠΑΙ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΙΙΟη 5. 5017 Ὶ1Π6 ἸΙατρα 
ΘΧΟΙΒΙΟΩ5 ΤῸ [Π6 ΒοοΚ οὗ ΕΟ] 6ϑ᾽α βίοι 
τηδάς ὈΥ {Π6 Ἰαΐβ σεν βεῖβ οὐ 1πΠ6 ἘΠ ΡΊ5ἢ 
Τιβοομασγ. ΓΠῈ ΠΟ]6 ῬΟΟΚ ΠΊΔΥ ᾿Ὲ 
ΤΕΔΩ͂ ἴῃ ρηγαίας ΨΊΠ στοαΐ Ἰηΐεγοϑὶ δηά 
δαναηίασθ. Τί σοῃίδιηϑ [Π6 156 ΠΟ 5615 
οἵ ἃ βῃτενα δῃά ῥρίοιιβ 8} οἵ ἰὈΥΠΊΘΥ 
ἘΠΠγ65, ΔΠ6 [Π6 τεδάθυ ἰακε5 ἢ0 οἤξηῃσε 
Ἔνϑ ἱΠπουρ 50Π16 οὗ Π15 δάνίοα τηδύ ὈῈ 
ουδ οἵ ἀαίε δῃηᾶ ποί δααρίεα ἴο οὐἵτὶ 
ῬΙ͂Θβϑθηΐς, οἰτουμηηβδίδησαβ Βα 1 15 “(ΠΕ 
[εγθηΐ 1{ [ῃ6 βαῖῆβ {Π]ὴρ5 816 τϑδα ουΐ ἃ5 
8. ΒΕΙΠΏΊΟΏ ΙηἰΘΠΘα ΓῸΓ [6 ᾿ΠηΠπηθϊαία 
βαἀποδίίοη οἵ [πΠ6 ἤρα. [{ ᾿παδεά, 
1656 Πβασοῦβ Πᾶνα ὈΘΘη τα] η66 ἴο τερατά 
1Π6 ἸΈβϑοβ 85 Ῥοβϑϑθϑϑίηρ 50Π16 ΚΙηά οὗ 
Ἰη5ΡΙΓΕα δας ΠΟΥ, [ΠΘΥ τπᾶὺ ΠΙβίθ ἴο 8]] 
ὙΠ ὉΠ αἸΒΟΙ Δ 1ηρ τοσεσεησθ. Βα τ 
1π6 Πρασοῖβ ταρατά ψΠαΐ 15 Τεδα δἃ5 ἃ 
ΠΠΔΠ ΒΕΓΠΊΟΏ ΟΥ̓ ΠΟ Τη68η5 ἀῦονε {ΠΕ} 
ΟΥ̓ ΕΙΟΙ5Π), ΤΠΘΙΘ 416 50Π16. {Π]ηρ85 ΠΟΤῚ 
ὙΠΟ. πον νου] θα ΠΚΕΙγ ἴο αἸ5βεηῖ ; 
ΟἴΠΟΙ {π]ηρ5 ΨΏΙΟΠ σου] ῥτόνοῖκα ἃ 
512116 Δη4 τε η4 ἴο ἀἸδίθτο {πΠῸ δἰἰπάς οὗ 
«ἰδθυθ [14] αἰζθηθοη 1 νυ ΠΟ ἢ 10 15 46- 
518 016 (Πα τοἢ 1,550 ὴ5 5Ποι14 θα 1ΙϑἰθηθΩ 
ἴο. Μαεηῃίοη Πα5 δἰτεδαν θθβθη της οὗ 
1Π15 ῬΥΘΔΟΠΕΥ 5 ἰὸν ΟρΙ πο οὗ {Π6 [βτηδ]α 
56 Χ, ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ5 Οὗ ΨΏΙΟΠ Ὀγθαὶς ουΐ σοη- 
ἘΏπ411γ. “ἙΤΟΙΏ ρδιπιθηΐβ,) ΠῈ 5805; 

ΣΧ ΊΣΟ 

““ ξογηθίῃ «4 πιοίῃ, «αη ΠῸΠῚ γοϊηθη 
ψ]ΟΚΟΙΉ655 " (ΧΠ|. 13). Ης ἀθβοῦῖθαβ τΠ6 
Ῥεγρείμδὶ δηχιθεῖν ΠΟ {ΠῈ οατα οὗ ἃ 
ἀδαρ τε δηΐα1]15 οἡ ΠΟΙ [αίμοσ. ““ΤῃῈ 
ΤΑΊ ΠΟΥ να κοῖῃ ἴῸΥ [η6 ἀαπρῃΐου, θη 
ΠΟ τη Κηονείῃ ; δηα 1Π6 σαγθ ΤῸΓ ΠΟΥ 
ΑΚ ἢ ΑΑΥ 5166 }Ὁ : ΨΏΘΩ 516. 15 γοιηρ, 
1εϑί 516 Ρ885 αναυὺ [ῃ6 Ποννεὺ οἵ ΠῈὺ ρὲ: 
Δ Π4 Ῥεϊηρ Π]ΑΙΓΙΘΩ͂, 1οϑὲ σὴθ ποι] ΡῈ 
ΠΒαϊβα : ἢ ΠΟΙ νἱγρ]ηϊγ, 1οϑὲ 5η6 5ῃου]ά 
Ῥε ἀεῇϊεα δηᾶ ροίζβῃη ψ ἢ ΟΠ]]ἃ 1ῃ ΠΕΓ 
[ΔΊ Που5. ΠοῖιβῈ : δηα Πανῖηρ᾽ Δ ΠΕΡΙ, 
1εϑὲ 5η6 ϑῃοι]ά τ ]5ΡΈΠαγα Πούβαὶῦ: δηά 
ΏΘη 5Π6 15 Π]ΔΙΤΙΘΩ͂, ΙΘδὲ 5Π6 5ῃοι])α ὈῈ 
Ῥαυτθη." ΤΠ [Ὁ] Ιηρ 15 Βηταννα δάνιοα, 
ας ϑοδτοο]Υ ναὶ οὴα ψου]Ἱᾶά ἐχρεοΐ ἴο 
Τεοαῖνα 1 σατο : “Οἰνε ποῖ [ΠΥ 50} 
Δη4 ψιΐβ, τγ Ὀγοίμοσ δηᾶ ἢΠ]Θηα, ΡΟΎΟΥ 
ΟΥ̓ΕΓ 1Π66 ψ1116 ποι ᾿ἰνεβί, δηα οῖνα ποΐ 
τῃγ σοοάς ἴο δῃηοίπου, 1οϑὲ 1 ταρθηΐ [ῃς6, 
Δη4 ἴδοα επίγεαΐ [οΥ {Π6 58Π16 ἀρᾷῖη. Α5 
Ἰοηρ 45 μοι Πἰνεϑὲ δηᾶ Παϑδὲ Ὀσθαίῃ Ἰῃ 
ἴπες, ρῖνε ῃοΐ {Πγ561 ονεῦ ἴο Δὴγ. ΕΔΓ 
Ὀαιίεσ 10 15 1Πδὲ ἐῃγ ΟΠ] Υ͂Θ ἢ 5Ποι 14 56εἰ 
ἴο Πεε6 {πῃ {παΐ ἴποιι 5ῃουϊάσβί βίαηά 
ἴο {π61Γ σουτίεϑυ." 511] τῆοσα ψνδηίηρ 
ἴῃ ΟἸΡΏΪΥ 15 1Π6 δάνϊοβ ἴο ριιεϑδίβ δ ἃ 
[βαϑί, “1 ποι 51} αἴ ἃ Ῥοιυηθ{{] (40]6, 
ΡῈ ποῖ φρυξευ Ὁροὴ [ἴἴ, δηα 580 ποῖ, 
ΠΒΠΕΙΘ 15. ΤΠ] ΟΝ τπδ αν ΟἿ 1 τὴς « {Π|||ΡῸῈ ΟἿ 
τὰν πειρῇουγ Ὀγ {Πγ561 ; δηα θὲ ἀϊβοσγθεῖ 
ἴῃ ΕΥ̓ΕΙΥ ΡοΙΪηΐ. Εαΐ, 85 10 Ὀεοοιηθίῃ ἃ 
τῆδη, ἴποβα {πηρθ ΏΙΟΠ ἃτα δεῖ θείοσα 
{πες : δηα ἄξνουτγ οί, ἰ6ϑὲ ἴπου ΡῈ Παίθά, 
1ιβανε ο΄ ἢγϑὶ [ῸΓ τη β᾽ 58Κ6 ; δηά 
6 ποῖ πη ϑδίιδ!α, Θὲ ἴοι οἤθηα, θη 
ποι 5ιἰἰοϑὲ διηοηρ ΤΊΔΠΥ, Τα δῸ ἢ ποί 
1Π1ὴ6 παηα ουὐΐ ἢ͵ῖδέ οἵ 411, ἃ νεῖν 
1116 15 ΠΟΙ ηΐ [ῸΥ ἃ τη νν 611 πατίυτϑ, 
Δη6 Πα [δίσμοίῃ ποῖ 15 ψιηα 5ῃοσί ΠΡΟῊ 
15 ΡῈ, ϑοιηά 5166 Ὁ σοπιθίῃ οἵ τηοάε- 
ταῖβ βαίϊηρ: Π6 τιβϑίῃ βαυῖν, δηα ἢ15 νν15 
816 ΜΠ Πῖτ : θπΐ [Π6 ρῬϑῖη οἵ νναίοῃιηρ, 
84 ΟΠ ΟΙΘΥ, Δη4 Ῥϑηρϑ οἱ {π6 ὈΕΙ]γ, ἃτὰ 
ΜΠ 8 πη5δΈ14 016 δῆ. Απμά 1 ποιὰ 
Βαβϑὲ Ῥβεῃ [οτςβα ἴο δαΐ, δῦῖ56, ΡῸ [οσίῃ, 
ΟΠ, 8Δη4 ποι 5] ἤᾶνε τοϑί." Τί 
ψου]α 6 ἴοο ἸΙοηρ ἴο αιοίβ οἴπεσ δχ- 
ΠΕ]Ιοηΐ δάνιςς ἀροῦΐ [Π6 σποῖοα οὗ ΠΊΘη 5 
δὴ δροιὲ τπ6 Ἰεηαϊηρ Οἵ ΠΊΟΠΘΥ : ΤΟΥ 
ΕΧΘΙΏΡΙΘ, “16 η4 ποῖ πηΐο ΠΙΠῚ {παΐ 15 
τη Γ6Υ [Πδη {Πγ 561 ; αὶ 1 ποι Ἰεηδϑὶ 
Ὠ]πι, οουπΐ τ θαΐ Ἰοϑί." ““Οοηβα τοί 
ΜΠ ἃ ἴο0] ; [ΟΥ ἢ σδῃηηοῖ Κααρ σοπη56].᾿ 
“ΟΡβὴ τοί [Π1πη6 Πδατΐ ἴο Ἔν ΕΥΥ ΠΊ41), [6ϑέ 
μ6 τεαυϊΐε ἴῃεα ψ ΠΏ ἃ βῃγοννα ἰυτη. 



ΧΙ] 

Απά {με οοπίτγαβε 15 διητβίηρ  ὩΙΟἢ {Π6 
ῬΓΘΔΟΠΘΙ ἄταν Ὀεύνθθη {πΠ6 ν]βάομ οὗ 
16 Ἰδατηβα τῆδῃ ο ἀδνοίθβ Π15. Πἴδ τὸ 
1π6 Κπον]εᾶρα οὗ {π6 ἰανν δηα {ΠῸ ΠΠπυ64 
αἰταϊητηθηΐβ οὗ Πο56 ΠΟ56 {{π|6 πηπϑί Ὀ6 
ΤΊΔΙΏΪΥ ΟσσαρΙΘα ὙΠ {πὶ Ὀιιβίηθ55. οἵ 
{ΠΕ 11 ογαῦο., ““ὙἼΠῈ νιβάομ οἵ ἃ ᾿δαγηθά 
ΠΔ ἢ ΘΟΠΊΘίἢ ὈΥ ΟΡΡοτίαηιν οἵ 1εΙβασθ ; 
δηα πε {παὶ μαῖῃ {{{| Ῥιυβίηθ55. 5Π4]] 
Ῥβοοπηβ 56, ΗΟ σαῃ Π6 ρεῖ ψβάόιη 
1παὶ ΠοΙάθδιῃ. (6 Ρουρῃ, «πα {παῖ 
Β᾽οσιθῖῃ ἴῃ ἰπ6 ροδά, {παΐ ἀτίνειῃ οχθῃ 
ἀηᾶ 15. Οσοιριθα 1ῃ {ΠΕ61 Ἰαθου5, ἀπά 
γνΠΟ56 ἴα]]ς 15 οἵ Ῥα]Π]ΟοΚ5 ἢ ἢ 

γ2. 116 ΑΙοογγῥία τε] οῖν 10 γέραϊ7, 
15 7ογγιεγ έασο 1η. ῥμόζε γεσα,.---- 
ἼΠεθε. ἴδ ἘΧαΠρ]65. 50 }ΠΟΙ ΘΠ Ε]ν 1ΠΠπ|5- 
(ταῖα [ῃ6 πεεά οἵ βϑίβοϊιοη δηα εχ βίοη, 
1 1 15 ἀδϑιτεα {πὶ Ἰαϑϑοηβ ΠΌΤ οΠ6 οὗ 
1π6 πτιοϑὲ ᾿ηϑίσαοίῖγε ΡοΟ 5 οἵ {π6 Αρο- 
ΟΥΥΡΗα 5Π4}1} ΡῈ ᾿Ιϑίθπβα ἴο ψΠ 56 οῖ5 
ταν Έ πος. ὈΥ͂ ΟΥΑΙ ΑΤΥ σΟΠΡΤΕΡΙΙΟη5. οὗ 
{πῈ6 ργβϑεηΐ ἄγ. Απά 1 θβοοιηθ5 ἃρρᾶ- 
τοπὶ {παΐ τπ6 τπι8ὲ οἵ [15 Πτογαΐατα [ῸΥ 
ῬαΓΡοβαβ οἵ ρΌΡ]1Ο 1πϑ πιο οίοη 15 ΠΘΥΕΓ 
ἸΙΚΟΙγ το Ῥεοοιηα ἃ5 ρίθαΐ 8ἃ5 1 νγὰ5 1ῃ {Π6 
δηοιθης ΟΠυτΟΠ, ΘΘΡ ΘΟ ΠΥ πον {παΐ [Π6 
ΨΕΙΥ ΠΟ ἸΠΟΓΘαΒΘα τι8ὲ οἵ Ῥσθδοῃϊηρ 
Πα5 Ῥτονιβε διὸ δὴ δριπάδηοα οἵ 
ΒΘΘΙΙΏΟΠ5 ΤΊΟΤΘ ΠΟΙ ἰο ἦ681] ψΊΠ [π6 
ΤΠ] ΘἸαΐα ναηΐίβ οὔ {π6 Ῥβορὶα {πδῃ 
δον τ ΠΙησ ΤΠ ΓΘ ἢ ὈΥ ἃ ΠΟΠΊΠ15ὲ οὗ ΓΟΥΠΊΟΥ 
ἀΔγ5. 

δΊΧ, ΤῊΞ ΨΑΠΕ ΟΕ ΤΗΒ ΑΡΟΟΒΕΥΡΗΑ 
ΕΟΕ. ΡΕΙΨΑΤῈ ὕ8Ε. 

73. γάμο γιεσζοεξ ΟΣ ἐλε “12οεγγῥλα.---- 
Βαϊ τμ6 αἰμπου]ο5. ΠΟ τᾶν 6 [εἰΐ 
5 ἴο τῃ6 ΡΆΡΙΙς τϑδαϊηρ οἵ {π6Ὸ δρο- 
ΟΥ̓Δ] ῬοοΟκΚ5 ἄο ποῖ αἱ 411] αἴδβοϊ τπῈ 
ΡΓΙναΐα βίπαγν οἵ [π656 Ῥοοῖκ5 ; Πα 10 τητιϑὶ 
ΡῈ φτοποιπηοθά ποῖ αυϊΐο. οτβα 4} ]6. ἴο 
ΟἿ ῬΕΟρΙΘ παῖ, ΄ῃ [Π6 τοαοίοη ἀραϊηϑὲ 
τὴς οἸαῖϊπι ἴογ ἴΠ6 ΑΡοοῖγρμα Ῥοοϊς5 οὗ 
1Π5ΡΙΓΘΑ δαϊπουῖν, [πο Υ Πᾶνα ρογπ τε 
{πῃ βεῖνε5. ἴο ὈΘΟΟΙὴΘ 50 ΝΕΙΥῪ ΘΘΏΘΙΆΙΠΥ 
ΘΟ ] ΙΕ Υ Ἰρποαηΐ οἵ Ῥοοκβ ψῃϊοἢ 
(ἀοα 5 ριον άθμοβ Πὰ5 ΤῸ 50 ΠΠΔΗΥ οθη- 
τὰτ165 ΘΠ ΡΟΥΘ [οΥ {ΠῸ ᾿πϑίγαοίίοη οὗ Ἠ15 
Ομασοῦ. ΠΟΙῈ ἀΥῸ τη ηΥ, νὴ οὗ ἴΠο568 
πο ἡγοῦ ποῖ κα ἴο 6 Ῥιοποιπορά 
111 Ἰηξουτηθα τη {πθο]ορῖοαὶ Κηον]θάρο, 
ἢ νν ποιὰ ἴπΠ6 ΠΟΪα Πιβίουυ οὗ {πὸ 
7615}. μδίίοη 15 δἰμηοϑῦ ἃ ὈΪΔΩΚ [ῸΓ {Π6 
40οο γξαῖβ5 ἴγοπλ {πΠ6 οἷοβα οὔ [ὰ6 ΟἹά 

ΘΕ ΝΈΑΙΣ ἸΝΤΕΘΘΌΘΤΤΙΟΝ. 

Ταβίαπηθης (άπμοη ἴοὸ {π6 Ὀ᾽γι οὗ ὃιγ 
ϑανίοισ, ὙΥ̓́μαΣ ἰταϊηϊηρ τ[Π6 παίίοη παά 
τα σον 1ῃ ΟΥ̓ΟΥ το πί {Ππϑῖὴ ἴου {Π6 το- 
οδρίίοη οὗ π6 ΠισίΠΕΥ στον αΐοη ἡν ]ο ἢ 
Οὐ ΤΟΥ τνὰϑ5 ἴο σοτημηπηϊοαΐα {ΠῈῪ Πᾶνα 
ΠΟΘΕΙ͂ οαΙαα ἴο ᾿παυϊτ6. Ὑεὶ ἴμ6 Αρο- 
ΟΥΥΡΠα σοηΐαϊη5 ενιάθηος παῖ, ἴῃ 1Π6 
Ἰαΐοι {1Π165 ἴο ΠΟ 1 Ρεϊοηρβ, ἴῃ ἄοο- 
{π|π6 οἵ ἃ {πἴατα Πἰ Πα ἴακθη ΠοΙ]α οἵ 
[πΠ6 Ῥξορία δ5 1 μαᾶ ποῖ ἄοπα θδυοθυ. 
ΤῊΣ {Ἀγ ρατί οἵ ἴῃς ΗοΙΏΥ οἡ τπ6 
Ἐδαγ οἵ Πα οἤδσιβ ρτοοίβ οὗ 1πη6 Ὀε]θῦ 
ἴῃ ἃ Πιΐαγα ΠΠἴ6 Π6]4 Ὀγ “τῆς ΠΟΙ͂Υ [α Π6Υ5 
οὗ ἴδε οἷά Τὰν ;" Ῥυΐ 1[π656 ὑσοοῖίβ δ.β 
ἴα κθὴ δχοϊβίνε ιν ΠῸΠπῚ ἴ{πΠ6 Βοοῖκ οἵ 
γγιβάοιη. Απαὰ 1( νου] ποῖ θ6Ὲ Ῥοβϑιθ]α 
ἴο ΤΕΡΙασα {πΠ6 νψο ραβϑαρὲβ ΠΌτα {παῖ 
Ῥοοκ 5ε]βοίβα ἂδ5 ἴῃ6 ᾿θϑϑοῦβ (οὺσ ΑἹ] 
Θαιη θ᾽ Π αγ, ὈΥ ὕνο οἴμπεγ ΟἹ “Γεβϑίατηθῃς 
ΟΠαρίευβ ἜχρΎθϑϑίηρ {ΠῈ βάθη Βα] 16 ΜΠ 
6414] ἀἸΒΕ ΠΟΙ 685. 

η4. 71΄ε λίξευ 7 ρίαηιεΊέ τογίΐογς ἐα ]δ1Ζ 
αεχιαϊγιέαγιες τοϊΐλ ἐλε “1 οεγγῤῆα.---Αϑαϊη, 
οδῃ ποτα ὈῈ ἃ πηαίζου οἵ φγθαΐου ᾿ηΐθσαϑβί 
1παῃ το Κηον παῖ ὈΟΟΚ5 Οὐ Τοτά δηά 
ΗΙ5. ΑΡοβίϊεβ αὐτὸ {πκοὶγ ἴο μανβθ τιβ66, 
ΜΜΠαΐ ἸΙἰοταΐπτε [ΠῸΥ ΠΩ Πᾶνα τοδᾶ 
ὙΥΠΙΟΠ ΤΩΔΥ αὖ {1π165 Πᾶνα ᾿ηΠπθποθα {ΠΕ ῚΓ 
Ἰαηριιαρα ΟΥ ΤΠΕΙΓ ἰταϊη5. οἵ τπουρῃῦῦ 
ΑΔιηίτοιβ οἵ ΘΠπαΚοβρθασα αἱ {πΠ6Ὸ Ῥγεβθηΐ 
ἄγ πανα {τε ἴο [Ότηὶ ἃ ΘΠ ΚΟβρθατδη. 
ΠΙΡτατΥ : παῦ 15 ἴο 580, ἃ οο]]θοίίοη οὗ 
τπ6 Ῥοοκβ νμΙοἢ {Π6ῚΓ [ανοιτιῖα ροδΐ 15 
ΤΠ ΚΕΙν το Πᾶνα τι564 ; νϑῪν }π501Ὺ Ὀ6]]θντηρ; 
τπαΐ, ὈΥ ἃ σομιρατγίβοι οὗ ΠῚ5 ὑγουκ5 1 
1π6586. δῖ5. βοῦτοθβ οἵ ᾿ηἰουμηδίϊοη, {ΠῸῪ 
Ὑ11 θὲ Ῥεδίτου δθ]Ὲ ἴο ἀρριβοϊαίβ ΠΙ5 
σρηΐα5. Απᾶ {πουρῃ, τὰ [Π6 οαβα οἵ {ῃ8 
Νενν Ταβίαιηθηΐ υντϊΐοτβ, ἰμ6 ἰηβρίγθα 
Ῥοοκϑ οἵ τῃς ΟΙἹΑ “Γαβίαμηθηϊ ὑγεῦθ οοῖ- 
ταῖη]ν τΠ6 τηδΐῃ βιθ]εοῦ οἵ {πεὶγ βιπάν,--- 
Δα τπετοίοστα ἰμ6 Κπον]θάρα οἵ {Ππ658 
ῬοΟΚΞ ἰ5 ἴο τ ἴπ6 πιοβδί ἱπῃηροχίαπι αἱά 
ἴου ἀπά ουβίαπαϊηρ ἴΠ8 Ναὸν ᾿“Γβδίαιηβηί,--- 
γεῖ {π6 πιθϑίίοη 15 Δ Ἰπροσίαμξ ΟΠ, 
14 [6 Αροβίίεβ ἀπά Ἐνδηρο δίβ τα 
ΔΩ ηρ εἶβδα Ὀαϑίθ5 [ῃ6 ϑοΠρίαγαβ ἢ 
Δηα 1 {ποὺ αἰ, τηὰν ποῖ {π6 Κπον]θάρο 
οἵ [Π15 Πἰτϑτγαΐατο δῇοσα ἃ ἀβθία] δι 516 !- 
ΔΥῪ ΠΕΙ͂Ρ ἴο ἴμ6 ΠῚῚ ππάογβίαμαϊηρ οὐ τΠ6 
ΒΔ οΙΘα, νοϊαιθ ῦ πῃ Νενν Ταβίαμηθηΐ 
ὙΓΙοῖς. ποῖ ΟἿΪΥ ΠανῸῚ ἡποίθ ἴῃ 6 ἃρο- 
ΟΥΥ̓ΡΠΔ] Ῥοοκα ΜΠ τπ6 δυϊμουῦν οἵ 
Θοιρίατο, Ῥας {ΠΕΥ ΠΘΥΘΥ τα ΔΗ͂ 
ἀἴτθος σϑίδγθμοθ Οὐ δἰ] πδίοη ἴο δην ΠΡ; 
ὙΠΟ ἢ {π656 ῬοοΪτ5 τοϊαῖθ, Ὑεῖ [Π616 ἃ16 



ΘΝ ΕΑ ΠΕ ΠΝ ΘΙ ΘΕ ΕΙΘΝ. 

ἘΠ Π 5 ΚΘ  ]6 σοΙ ποι ἄθηοθβ οὔ ἰαηριαρα 
ὙγΠΙΟἢ τηακα 10 Ραϊη {παῷ {π656 ῬοοΙκ5 
ΕΓ ποῖ δ᾽ορεῖμου πηκηονῃ ἴοὸ {Ποτη. 
ΘΈνασαὶ Ἰηβίδηοοϑ 011 ΠῈ [πη 1η 1Π6 
ΤΟΙΕΓΕΠΟα5. ρίνθη ἴῃ (Π6 ποίθβ5. οἵ {πε 
[Ο]]ΠΟννηρ; σΟΠη πη ηΐατν, Δ γα σα ΟἾΪΥ 
Ποῖα ρῖνα Ὀγ ΜΑΥ οἵἉ Π]πβίγαίοη ναὶ ἄο65 
ποΐ ρτείεπα ἴο ΡῈ δῇ Ὄχπῃαιβίϊνε [15{.} 
ὙΠ ταβρεςῖ ἴο {π656 Ῥραγδ}16]5, 1 τητιβί 

Ῥε ορϑβεσνεα {παΐ ἐποπρῇ 10 15 αἰνναυϑ ἴο ἃ 
οογίαϊ δχίθηϊ ρυθοδυίοιιβ ἰοὺ 1ΠΈῈΓ ΠΠ ΘΤΑΤΥ 
ΟὈΠΙΡ ΙΙΟἢ ἔτοπη ΤΟΙ 511Π21|Ὑ1{165 οἵ ὃχ- 
Ῥ͵ΓΕΒΒΙΟΙΒ; γεῖ 1 γα πανγα ᾿πάθρεηάρηϊς 
Κηον]θαᾶρα ἐπα Ομ 6 ΥΙΟΥ νγὰβ Δοαιδιηίοα 
ἢ {6 ψνουκβ οἵ δποίμου, ἤθη γα δῖδ 
Ἰπβιῆςα ἴῃ ῥτοποιποίηρ 1 ἰο ΡῈ 1655 
ῬΙΌΡΔΡΙΟ ἐπαΐ θοΐῃ ᾿παἀερεπά θη ν 5Πο6]4 
σμδησα ἴο 1 ΟἹ {Π6 58Π16 146 85 ΟΥΪΟΥΠῚ5 
οὗ Ἔχρύθϑϑίοι ἔμπα {παῖ {Π6 ΘΔ ΠΟΥ ὙΥΙΟΥ 
5Π0014 Πᾶνα βιιρραοβίθα {Ππθη ἴο {Π6 Ἰαΐοσ. 
ἼΠῈ ῬοΟκβ νὰ Κῆον ἃ5 ΔΡροοῦυρμα δῖ 
ΠΘΔΙΙ͂Υ 41] δα Ποῦ πῃ ἴΠ6 Ν αν Τ αϑίδιηθηΐ 
ΥΠΕΙ5, πὸ σου] ποῖ νν 611 μανε Ῥθεη 
Ἰρτιοσαηΐ οἵ {πεῖ ; δπα {πογαίοσα σοηο]- 
ἄδῆοοβ Βούνψεθη {Π6 [ΌΥΠΊΟῚ δηα [Π6 Ἰαίίου 
416 πού ΠΚεὶγ ἴο ἤανα θεθῃ {πΠ6 τοϑα] οὗ 
τήθγα δοοιάθηΐς. ΟἹ [Π15 δοσοιπίνα μαναὰ 
ΔΙΠΟννεα βανεσαὶ σοΟΙ ΠΟΙ ης 65 ἴο 5ἰδηᾷ 1ῃ 
1Π6 ΠΙσὲ τ ῃ ἢ, 5ερασαίε!ν σοηϑι ἀοσεά, μαγα 
1116 οτος 45 ὑτοοῖβ οἵ ΠΠτοσασν ΟΠ ραί!οη. 

5. 116 δ ίφέζο ἐο ἐλε Φἤεύγετυς.---ΓΠ 6 
ὙΠΟ οὗ {πῈὸ Ερίβ]α ἰο [Π6 ἩδΡτονϑ5 
ΠΑ ὈΙΓΙΔΠν τιϑεα4 {π6 τεοῖκ ΒΙΡΙ6, δηά 
Ῥεγομα ἀἄοιδὲ δχῇιθιῖθ δοσιδιηΐαποθ 
ἢ {πῸ6 ἀϊσρυϊοα θοοῖκθ. [Ι}ἢ {Π6 νεῖῪ 
ΟΡΘηΙηρ οὗ {πὸ ἘΠ ΡΙ5Ε16 (1. 3), {π6 ρῇγαβε 
“ΠΡ ίη6855 οἵ ΠῚ5. ϑἹοτυ " (ἀπαύγασμα 
τῆς δόξης αὐτοῦ) τε ς4}15 ἃ 5111 ἜΧΡΙΘ5- 
5105. ἴῃ [πΠ6 Βοοῖς οἵ Ὑνγ1ιβάοῃ, (ν11. 26, 
ἀπαύγασμα φωτὸς ἀϊδίου). πῃ ῬοΙΠ οα565 
γγ6 Παγνα {Π6 τὰτα ννοσα πολυμερής 1ῃ ΟἸο56 
ΠΕΙΡΗ οι Ποοα (ΥΥ̓Βαοτ ν]1. 22; ΗΘ. 
1. 1). ΟἸΠΕΓ σοΙποϊάθηοαϑ ΜΠ [Π6 5 1ηῈ 
ΘΟ ἀτὸ᾿ ΕΓ. ἵν: 12; 152 ΞΞ ἡ 156. ὙΠ 
22--24.: ΗΘΌὮ. ΥἹ11. 2, 9, 11 Ξε γ)Ιϑά. ἴχ. ὃ ; 
[ῃ6 ἀββουιρίοη οἵ [ἘΠΊ ρΟ ΓΙᾺ] 5867] ΠΡ 5 ἃ 5 
παιδεία, ΗΘ. ΧΙ]. 6--τι - Υ154. 11. καὶ ; 
τόπος μετανοίας, ἘΠΕ. χΙΪ. 17 -Ξ- ΝΥ 154. ΧΙ]. 
το; ἔκβασις, ΕΓΘΙ0. ΧΙ]. 7 ΞΞ ὑΥ156. 11. τῇ. 
Τ τηδὺ Ὀ6 τερασαθα α]50 ἂἃ5 ρει Ῥεγομα 
ἀουθὲ ὈΥ 5ενθίαὶ σγεῦραὶ οοἰποιἄθησθϑ 
1παΐ ἴῃ {Π6 οΪοβα οὔ {πῸ6 εἰθυθηῖῃ οπαρίοῦ 
οὗ {π6 ἩδΡτενϑβ τείδγθηςε 15 τηϑ68 ἴο {Π6 
τη ἄοὴβ ἰὼ τῃς6 {1π|65 οἵ {πὸ Μδο- 

ΤΑ Ἰοηρ [ἰξὲ οὗ οοἰποϊθησαβ νν1}1 θῈ [οπηά ἰπ 
ἢ. ΔΥί1ο16 ὈΥ ΒΙΘοἸς (,δζχεαζο7ε τεγιαἴ ΑἸ 71, τὃ 53). 

“42οε---- ἸΤοί. ἢ. 

ΧΙΡῚ 

ΘΕ ΡΕ σ. ἢ Π|19 ἐτυμπανίσθησαν Αι. 25) 
ΒΘΘΙῺ5 ὈΪΔΙΏΪΥ ἴο τείευ ἴο ἐπὲ τὸ τύ ἵμπανον 
προσῆγε, (2 Μδος. νἱ. 19, 28) ; {πΠ6 ψοτᾶ 
ἐμπαιγμῶν (ΧΙ. 36) 15 Τοπη6 150 2 2 Μδοο. 
ΥἹΙ1. 77 ΤΟ ; 8η6 [οὐ [Π6 ΠΟΡ6 οἴ ἃ “ Ῥείίεσ 
τοσαττοοιίοη ΠΟ ἀπϊπηγαίθ {πΠ6 τηδῖ- 
ΤΥ 5, ΞΘΕ Ζ ΜΙ ΟΟΣ 1: 0. 

γ6. ,δὲ σαηηές. ---- δῖ, 7αηιθθ, ἴῃ ἢ5 
ἘΡΙ5116, Πὰ5 την σΟΙ ΠΟΙ θη 65 1 ΠΟΟΪΚ5 
οὔτπ ΑΡοούυρῆα, Ομ οἵ {Π6 πτοϑέ βιγιΚιηρ᾽ 
οἵ ψΠΙΟΗ 15, “Β6 σης ἰο Πδατ, δηα 1 
Ῥαίθποθ. ρῖνα δῆσαι {ΠῚ 0115. ν. τα; 
ΟΟΙΡΑΙΘ [8165 1. 19, 4150 Εοο]τ|5. χχ. 7). 
γαῖ 15 5814 δθοιΐ {πῸ ἰοπρια (Εςο]5. 
ΧΧΥΠΠ.) οαρηξ ἰο 6 σοιηραῖεα ΜΠ {Π6 
ΟΟΙΓΘΒΘΡΟΠΉΙηρ Ραβθασα [η [Δ 1η65 11. [ἢ 
ΡῬατιοα]αΓ [πΠ6 56 οὗ {πΠ6 ψοτὰ φλογίζω 
(1165 1|. 6) β5εθπη5 ἴο πᾶνε Ῥββῃ 51Ρ- 
δεϑίθα ᾿γ ἘοοΪι5. ν. 22 ; δῃᾶ “οαἷ οὗὨ {πο 
5816. τηουτἢ ρτοσεεάθίῃ Ὀ]θϑϑίηρ ἀπά 
ΟἸΠ51η0., ὈΥ ν. 12. ΤΠα [Ὁ] οσΙηρ ΟἸΠΕΓ 
Ῥδ͵Ά11615 θείννεθη 5... [8 Π1655 ΕΡΙ5116 ἀπ 
1πΠ6 ΒοΟΙ οἵ Ἐϊοϊεϑιαβίίοιιβ παν ὈΈΘἢ 
ΘηπΠθταίθα Ὀγ [6 δη Ρ]αμρίτε :- 

Πα: 1: σΞΞΒΙΘΟΙ5: χα: 15, ἈΠῚ 2Ζ- 
πω 25. ΠῚ ΠῚ 
πα. ΤΩΞΞΙ ον ἘΡΎΙΣ ΠΘΣΌ1 ὃ: 
τ ξηέΈ ον χν ΠΤῚ 
1 ΖΊΞΞ ., ΠῚ ΤΙΣ 
τ 125 ᾿ς χίν 25. χε 27. 
ξεν τυ 191 

Τεαη ῬΙυΙηρίτα Πὰ5. 4150 βρίνεῃ ἃ [40 ]6 οἵ 
ΠΟΙΠΟΙάδηςα5 Ὀείνναθῃ 5., [απη65 δηα [Π6 
ΒοΟΚ οἵ γγΊβάομι, 845 [ΌὉ]Π]}ον5 :- 

7Ατμε5 1. 11-ΞΞ ἽΝ 154. 11. 8. 
᾿Ξ 1.12-Ξ Ἶ Μὴ 75 

ΝΑ ΞΕ ἢ νὴ 17. -2 0. 
ἘΝ Ἰ ΖΟΞΞῚ ΠῚ ΧΙ ὯἸΘΣ 
ΠῚ: 27-Ξ ψΙ]. 26. 
ἼΣ Π1: 13: 165ΞΞ ΣΎΝ Ξα. νί. 6, 24, ἅς, 
ἢ ἢ 31: ΞΡ ἘΠ ΧΕ δ: 
Ὁ ἽΝ ΤΗ͂ΞΞ Τ᾿ ΠΡ ΤΟΣ 9. 0. 1- 
Ἵν ΌΞΞ ΠΝ 2: 

ΒΙΘΘΚ δα ἀς {πΠ6 πιδα οὗ {πε ψοτχά ὀνειδίζειν 
ΜΠ ταίθσσθημοθ ἰο Ῥεπεῆίβ σοηζειτθά 
{6 1|8ξΞ 15; ΠΟΘΙ 5: ἈΠ: 1, ἘχῚ ΤΕ: ΧΙ. 
28) ; [16 {ποπρῃΐ {παΐ (οα τετηρίείῃ ποῖ 
ΤΌ Εν] {{π|ΠῈ 51. τ2; ΒΙΟΟΙΠΞ, Ἐν: Τα}; ΙῸΥ 
1Π6 Ὑγβάοτῃ {παΐ ἀθβοθηάδθίῃ ἴτοτὴ ἀθονα 
([81π165 1. τῷ ; ἘοοΙ 15. νἱ]. 25, ὅζο.). 

7. Δ. Ζεΐογ.----Ασαΐῃ, ἴπΠ6 ορεηῖηρ οὗ 
5., Ῥείεῦβ ἢγϑι ΒΡ βι]6 ((. 6, 7) Πὰ5 τῇδ ην 
ΘΙ ΡΑ] σοΙποΙδησεβ ΙΓ 156. Π]1. 5, 7, 
ὙΠΕΓΘ αἶθο ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν Τῆηα 
Ὀ6 οοπηρατεά ψπ τ Ῥεῖ. 11. 12. 

“πώ .51. Φαμί.---ΟΥ δὲ, Ῥαυ}} 5 δοαααίηῖ- 
δΔῆσθ ψΠ {πὸ ΑΡοουρηα ροπαρβ ἴΠπῸ 

εἶ 



ΧΙΠ 

τιοϑὲ δε κίηρ 1ΠῸβιταϊτοη5. τα ΟΡ αΙη6 4 
ἔτοση {Π6 Ῥᾷτ8}16]5 θθύνν θη Π15 ἀθ βου! ρ οι 
οὗ τπ6 Ομ γβιίαη ἀὐτηοιῦ (ΕΡΠ.. ν].) δηα ἃ 
ΘΙ ΠΉ}1ΑΥ ἀΘϑοπ ρίοη, ΝΥ 154, ν. 18--2ο ; δηά 
Ῥδύνεθη {π6 1]πϑίγαϊίοη. οἵ τῆς Ροί(θι 
(οιι. ἴχ. 21) ἀπά [π6 βατὴθ {Ππ|5ἰγαί!οη, 
15. χυ. 7. Υμαὶ 15 5814 (Άοιι. ἴχ. 22) 
αῦους αοὐβ “Ἰοῃρ-ϑαοσηρ ἡ ΜΠ [Π6 
νθ55615 οὐ γαῖ Πὰς. ἃ ΡΆγΆ116] 1η ὙΥ 156. 
ΧΙ. 2οβ.. πὲ ψΠο]ς βεοίίοη, Βοπι. 1. 
20--35, Πα5. οἷοβθ δἰπη! 165 ΜΠ {Πουι6]}15 
ἴῃ ἴῃ Βοοῖ οἵ δ Ίβάοιῃ ; σοιηραζα ΟΙη. 
Ἰ. 20, ὙΥ154. ΧΙ. τ. 566 4150 ὙΥ 154. ΧΙ]. ὃ, 
ΧΙν. 21. ΟἾΠΕΓ ΡΔΓΆ116]5 8τΕ-- 

θοτα. 1. ξξ ννῖξα. ἀν 1: 
ἀπ ΠἼΩΞΞ μὴ. ἐπ ζ 50 

1 ον ν 2Ξ .. 11|:.ὃ; 
ΘΟ ΞΘ. ΣΤΟΝ 

1 ΠΠετει ν. 19-Ξ-Ξ 9: 1.19: 

ΕῸΓ πε σοι] ηδίίοη χάρις καὶ ἔλεος, 
ι: Τίηι. 1. 2, 566 'ιη156. 11]. 9, ἵν. 15. 
(οϊποιάθποθς ψὰ τπ6 ΒοΟΚ, οἵ Β ο]ε- 
οἰαϑίοι5 παν ὈΘΘη Τοπη6 : 

οι. 1ἷ. 5-11ΞΞ Εσοϊα5. χχχὶϊ. 15, ὅσ. 
» Χι 15 τΞῖ 1; Ὑ11.95: 

1 οτ, νἱ 12,12Ξ ; χσν 25; ἘΣΧΨ:20: 
2 (οὺς υἱοὶ . ΣΟ Ζ1 5.925, Σσσνηῖ. 

᾿ 
1ὃ. 

"8. 52. 701η.---[Ὧθ. φτοίοριια οἵ 5. 
Το 5 (Ο5Ρ6 1 Πα5 δίπημε5. ψ 1 τΠ6 
τπουρηῖσ ἴῃ ὙΝΊΒομη, οἤδρ5. ν]ῖ.--ἶχ. 
(ὐΟμΡαΓα ἜβΡθοῖα}γ Υ 154. ν11]. 3, 1Χ. 1. 
ΤΠῈ ΤοΠαπμηῖη6. ῬΏγαβα “'5ιΙ5ὴ5 ἀπά ψοη- 
ἄεῖ5," σημεῖα καὶ τέρατα, ἵν. 48, 15 Του Π4 
ἴῃ 154. ν11}]. 8, χ. τό. ΟἸΠΕσ Ῥδτδ]]ε]ς 
416 7Οπ ΠΙ. τὰ Ξε 156. χυ: 5.5 ΟΝ 1: 
Τ2ΞΞ ΝΞ. ΙΧ. τὸ; ΠΟ ὙΨΠ. 5. Ξ ἡ 151: 
Χν. 1. Οπδ ραβϑᾶρὲ οἵ Ἐο]οϑιδϑίοιβ 
Ῥτεβθηΐβ ἃ σοϊποιάθηςσα δἰσικίηρ Ὀπὲ ρεῖ- 
ΠαΡ5 δοοιάδηίαὶ, οἱ ἐσθίοντες με ἔτι πεινά- 
σουσι, καὶ οἵ πίνοντές με ἔτι διψήσουσι, 
ΧΧΙν. 21; Τοῇη νἱ. 35. Τὴ Ῥῆζαβα εἰς 
τὸν αἰῶνα, τ ΤΟ 11. 17, 15 ΤΟπηΠ Ὑγ156, 
ν. 17 ; δηᾶ {Π6 ἄξια γὰρ εἰσι οἵ [Π6 ΑΡο- 
σαΪγΡ56 (11., ἵν., χν]. 6) τῆδῪ ἢανα Ῥθθῃ 
ϑιισσοοίθα Ὀγ ΝΥ 154. 1]. κ.} 
ΤΠ Βοοϊκ οἵ γγιϑάομη «απὰᾶ Ἐοϊο- 

5] ϑ.1Οὰ15 2 ἀγα ἴΠο56 οἵ νη ]Ο ἢ να πη [Π 6 
τηοϑὲ αἰβθπος ἰτάσοβ ἢ Ναὸν Τοβίαμπηθηΐϊ 
ὙΥΙΓΟΥ5 ; θα ΟΠ 6 Ῥαβϑαρα ἴῃ (ἢς. ΒοΟΚ οἵ 
ΤΟΡΙς Ῥθαῦβ οὐ {Π6 1π[θυθϑιηρ αι βοὴ 
ὙΠΘΙΠΘΥ ΔΎ Ῥείοτα οὐἵγ Τοτὰ Παα βηλη- 
οἰαϊοα 1πΠ6 ρο]άθῃ τὰ]θ, “ὙΥ Παϊβοθνοσ γε 

1 Ὅραῃο, “Βοοῖ οΓ Υξίσαονε, "Ὁ. 30. 
2. 866 [Π6 Ιπιχοσποίίοη ἴο ἴῃς Βοοῖϊς οὔ Ἐςο]ο- 

βἰαϑίϊοιιβ ἴῃ [ἢ15 δα] οη. 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ,. 

νου] αὶ τηθ 5Ποι] 4 ἀο ἴο γοι, ἦο 
γε δνβῇ 50 ἴο {μϑιὴ. ἘῸΣ [Π6 τι]6 85 
δἰαίθα ἢ [Π15 σΟΙΏΡΓΘΠΘηβῖινα Ροβ να 
ΤΟΥΠῚ ΠῸ ΘΑΙΠΘΥ ΔΌΙΠΟΥΥ οαη ΡῈ. Ρῥτο- 
ἄπορα, Ὀὰΐ νὰ δηά 1 ἴῃ ἴπΠ6 περαίνα 
οτη (ΟΡ ἰν. 15), “)ο {Ππαΐ ἴο ΠΟ πΊΔἢ 
ὙΠΟ ἢ ποι Παίαϑι.᾽ 

79. Οαΐηις οΥΓ ἐλε “2οεγγῥῆα αγίδίγι' 
7 ροηι 115 ζογιο- κοι 717ι1εφα 1ι56 171 {6 (λγίδίαι 
Ολμγεῖι.---- ΕἼ ΛΑ]]Υ, τὸ Πα5. ῬΘ ΘΠ αἰνναγϑ [Π6 
βίπμαν οὗ ῃ6 ΟΠΌτοῇ οἵ ἘΠ] Πα ἴο τηδὶη- 
[α]Π σΟΠΕ ΗΛ Υ 1 τῃ6 δηοϊθηΐ ΟΒυτΌῃ. 
γε ἰδὲ 1ῇ ΟἿ ῬΌΡΠΙΟ. ΟΥΒΠΡ ΠΟ παν- 
[Δ Ρ]6α [ΟΓΠῚ5 οἵ Ῥύδαυθῦ, Ὀπὲ γηαῖζα ΟἿΓ 
ῬεΠοη5. οὔθ ἴῃ 1Π6 νοῦν οσ5. ἡ] Οἢ 
ΤΟΥ σεπίστιθϑ (Π6 ΟΠατοΙ Πὰ5. ΘρΙου θά. 
γε οοπηΐ {π6 ΠΟΙ τηθη οἵ [ῃ8 ΘΑΙΠΘΥ 
Ομυσοῦ 845 οὔγσβ, δηα ψὲ τσϑδαᾶ {ΠΕὶγ 
ΜΠ Πρ. ΜΙ οαϊποαίίοη. [{ οσαηποῖΐ 
{πογείοτα 6 ψιποῦς ᾿ηἰθγοϑί [ῸΓ τι5 ἴο 
ῬῈ δοηυδίηϊθα νι ῬΟΟΚ5 ἴο ψ ΠΟ 50 
ΤΏΔΗΥ αἰνίη65 οἵ {π6 θα]]θ ΟΠατΟῇ δἱ- 
τ Ὀαῖθα ΠΙΡῚ δαιπουν, ἀπά ἴτουη ΠΟ 
{ΠπῸν ἄγανν τη ΠΥ 1Ππδιγα Ποη5. ΤΕ 15. [815 
ΟΠτβδη τι56 οὗ της. Αροοῖυρπα ΠΟ 
δοσοιηΐβ ΤΟΥ 1ῃ6 ΤΠ] ατοη οἵ {πΠ6 οοη- 
ἰθηΐα οὗ {πῃ6 ριδϑεηΐ νοϊπηθ5. ὉΤὴῃ8 
ὙΤΠΙηρ5. πο] 46 1 {Π6ΠΔ ἀγα ποῖ {Π6 
ΟὨΪΥ ργε- ΟΠ τβδη ΜΥΠηρ5. ΠΟΙ. ΤΑΥ͂ 
θὰ δίπάιεα ἢ αἀναπίασε ἴῃ ΟΥΩ͂ΘΥ ἴο 
(ταςα 1[Π6 το]ϊρίοιιβ Ῥγόρτοϑ5 οὗ {π6 7 Θ ιν 158 
ΡΘΟΡΙΘ. ϑοιὴβ πγδίουϊα]β [ΟΥ [Π6 βίπαν 
παγε ᾿Ἰπἀθβα ΟἿΪν ΥΘσοθη ]ν ΘΟΠΊΘ ἴο ἸΙΡΉϊ, 
ΤΠ6 Βοοῖ οἵ Ἐποοῇ Πὰ5. 5ρθοῖα] οἱ] ΠῚ5 
ΟἿ ΟἿΓ αἰτεηίίοη ; ἀπά {Π616 ἀγα βοὴ οἵ 
1π6 50-ο41}16 4 ΘΙΡΎ η 6 νοῦβ85. ΠΟ ἢ ΤῈ 
ΠΟΥ α Ϊγ ρτο- ἢ βδη, ἀηα ὙγΠ]Ο]. ΤηΔΥ 
6 υϑ684 το ΠΠπϑίταῖς τΠ6 ὨΙδίοτυ οἵ Μ68- 
βίδηῖϊς Ἔχρθοίατοπβ. Βαΐξ ἹΠπΟοῸρ ἃ ἸΑΥΡΘΥ 
ΠοΟἸ]Θοίίου. οὗ Τα ν 5. ἀροοῦγρηα ὑνου]ά 
φοτίαιη]ν ποῦ θ6 ν πους τητογοϑί, τ νοῦ] 
ΡῈ Παῖά ἴοὸ Κεϑὲρ ἴὸ ψιτπῖη τηοάογαΐθ 
ἸΠπη115: ἀηΠα ψΠαΐθνου δοσθρίαπος. οἴου 
ΔΡΟΟΥΥΡΠα πα Πᾶνα τηθὲ 1 ἴῃ 7 ιν ἰ5 
ΟἾἸΤΟ]65, (Π6 ῬοοΪκ5 ᾿πο] πα θα τὰ [ἢ Ῥγοϑθηΐ 
νοΪ 65 Πᾶνα Θη]ου θα ἃ σΟὨΒ᾽ ἀθυδίϊοι 
ἴῃ ἴῃς Ομ βίίαη Οσοῦ. ἰο ΠΟ ἢ. μῸ 
Οἵ 5. σΔἢ Δ Ὺ Ο] ΑἸ Πη. 

ΝΌΟΤΕ ΟΝ ΤῊΕ ΘΎΒΕΙΑΟ ΝΈΚΘΙΟΝΒ ΟΕ 
ΤῊΕ ΒΟΟΚΘ ΟΕ ΤΗῊῈ ἈΡΟΟΘΕΥΡΗΑ. 

ΤΠ6 [Ο]]ονίης Νοῖίς οὐ {πμ6 ϑ'γτῖδς 
νουοίοηβ οὐ τπ6 Ῥοοϊκ5 οἵ ἴπ6. ΑΡοοῖυρπᾶ 
Πὰ5 Ῥδθη οομςΠρυϊοα Ὀγ ἴῃς Ἄν. 
τ. αὐγῇ -- 



ΘΕΝΕΚΑΙ, ΝΕ ΘΙ ΌΘΞΓΤΙΟΝ. 

:. 77ε “12οεγγνῥλα ἐγ ἐλε ες λ17ο.----Τὶ 
15. ἃ τΤϑιηαΎκαῦ]α ἰαος παῖ, πουρὴ {Π6 
Ῥοεϑῃϊίο Ν᾽ εύβίοη οἵ {πῸ ΟἹ “Γεβίαμηθηΐϊ 
15. (α5 τεραγβ {Π6 σαποηῖοα! ΒΟΟΚ5) πη- 
Πα ΘΒΕ ΟΠ ΌΪν τη θγαα ἴῃ [Π6 ΤηΔ]η ἔτο ΠῚ 
τη6 ΗΡτεν ἄϊτεοῖ, Ἔνεῦν δχιϑίηρ ΜΘ. 
οὗ [παῤ νεύβϑίο. ϑγΠ1Οἢ ΠΑ Κ65 [Π6 Ιθαϑί 
ΔΡΡτΌδΟἢ ἴο Ρεϊηρ ἃ σοϊηρίείε ΟἹα Ταβία- 
τηθπξ σοηίδιη5 πηοϑί οὗ ἴπΠε6 Αροοῖνρπα οὗ 
{πΠ6 ἀτεεκ. ἽΓΠ15 15 50 Αἰ1κα ἴῃ [πε οἱ δϑὶ 
Μϑ5., ψῃοἢ 15 οἵ [Π6 διἢ σεηΐατν, δηά 
1ῃ {Πς6 Ἰαϊεϑί (ποῖ ᾿πο] πα] πηρ γεΎΎ τεοβηΐ 
ἘΓΔΉ ΒΟΥ ρί5. τηδῆθ [Ὁ Επτορεθδη 1156), 
ΠΟ Π 15 οὗ (ῃ6 τγίῃ. Βνθῃ [Π6 514 ]16Γ 
ΠΟΙ]Θοςοη5 οἵ Ο. ΤῸ νυ ρ5 ννΠ] ἢ 5ΟΠΊ6 
Μ55. Ὄχθθιῖ 5Πανν [Π15 88 Πη6 δαΐιτσα. 
Α νοϊιτηθ οἵ ἴῃ6 Ῥγορῇῃδίβ ἀβ||4}}ν οῖνεβ 
Ῥασιοῖ ἢ Ταγοιηϊδῃ, πα ἢ [Δ η16] 
11[5 τδακ 1πἰευροϊαίίοηβ. Α “Βοοῖ οἵ 
Ὑγουηθη ἡ αἰναγθ 101Π5 ϑιβαηηα 8η6 
Τα ψ Ἀπ πα Ἐβίμεσ. Μοτζε- 
ΟΥ̓́ΘΙ, ἴῃ 1Π6 ϑ'υγίδῃ ΟΥ̓ΘΙ, ΠΟ ἢ ἀΠ εις 
Ῥοίῃ Ποῖ {πΠ6 Ἡδῦταενν απ της Οτθοκ, 
1Π6586 ΑΡοοῦυρῆδ δῖα τηοϑβί οἵ {ποῖ οἶδϑϑὶ- 
Πεα σι [Π6 ταϑῖ δοσογάιϊηρ ἴο [ΠΕ6ῚΓ σοη- 
[6ηΐ5, Δη4 ποί τεϊεσαΐθα ἴο δὴ ᾿ΠΙΘΤΙΟΥ 
ῬΙΒ6θ τ δὴν υγπας Νίῶ., Ρε ὙΡΕΠΕΓ 
ΡΙαοαα ΠΙρΡΠΕΓ ἰπ8ῃ 15 τι5πι8] 10 ατεεκ 
Μ55. Τμα5, ᾿θ {πῃ6 οἱάθοί δῃᾶ Ῥϑϑί 
ϑγτας ΟΙα Ταβίαμηθηΐ, [πΠ6 ΑἸ ΥοϑιΔῃ 
(Οοα. Β. 21 27:7.), στο 15 οἵ ἰῃ6 6.ἢ 
οδηΐασν, ἴῃΠ6 ῬοοΙς οἵ δ βαομ [Ο]]ον5 
Ῥτονετθβ αηά βίαπαβ Ὀείοσε ΕΟ] δϑιαβϑίθβ 
Δ η4 (δηίιο]65. ὙΠῸ ΠΟ]Ε6 δυγαηρεηθηΐ 
Π ΠΟΘ ὙΠ πὶ {Ππ|5. ΜῈ 15 ΤΟΥ, Οὗ 
οὈβθύνδίίοη. “ΓΘ δα ΠῚ ΒΟΟΚ5 (ΟΠ ΠΡ 
ΟἾΪΥ Ἀπ1}) ἀγα Ρ]ασβα ἃ5 ἴῃ οὐσ ΒΙ0]65, 
εχοθρί [παΐς [090 (45 νυτθη ὈῪ Μοβ65) 
ΓΟ]]ονγ5 ἴπΠ6 Ῥεηϊαίθιοῃ, δηα4 (οη [πῈ 
581η6. ῬΠΠΟΙΡΙ6) [Π6 Ῥϑ41Π15 [Ὁ]]ονν {Πα 
ΒοΟΚ5 οἵ ϑϑηλιθὶ, δηα [Π6 νυ ηρθ οὗ 
ΘΟΙΟΙΊΟΙ (45 ἀθονα, πο] πα]ηρ ΝΥ ]Β6ΟΙη) 
[Ο]]ονν {πεῈ ΒΟΟΚΚ5 οἵ Κιηρθ. Νεχί σοπλα 
τη6 ῬΙΌΡΠΕΙ5, -- [5818, ΤΈΥΘΠΎ184} (10 
Τ᾿ ατηθηίδιοηβ, ἘΡΙ5116 οἵ Τϑγεπηαῇ, Ζζυο 
ΠΡ Ί5 69. ΟἿ ΒΗΠΙΟΙ ὅ), ἘΣ ΖΕΙΙΒΙ. ἘΠῸ 
ὕμεϊνε ΜΊΠΟΥ ῬτορΠείϑβ, αηα 1 ϑι}γΥ 1) 416] 
(Ἰπο]αἀησ {π6 ῬΙάγεῦ δηα ϑοηρ οἵ {Π68 
Γῆτεα ΟΠ] άτεη, δηα στ ΒΕ] δηά {πῈ 
ΤΥαθοη ΔΡΡΕΠαΘα4) ; Πεη (Π6 ΒοΟΙΚ οἵ 
γγοιηθη,--νῖΖ ας, ϑυβαηπα, ἘΒΓΠΘΥ͂, 
δΔηἃ Τα] :1 τπθη ΕΟ] ϑἰαϑίοιιθ, 1Π6 

1 ΤῊς “ Βοοῖκ οἵ ΛΝ ουμθη 15 βουηθίϊπηδ5 [οπη4 
ἴῃ ϑγγίας οο]]θοίΙοη5 45 ἃ βεραγαίβ νοϊιπηθ. [ί 
15 ΤΕΥ ΚΑΌ]6 [Πδὲ ἔννο ἀποῖθηΐ ΝΙ[ᾺΠ]1Δ σορί65 οὗ 
{815 Ῥοοὶς (Β΄. Μυ5. Αἀ4. 14,655, δηά 14,447) 

ΧΙΠῚ 

ΒοοΟΚθ οἵ (ΟἸτΟηΙο]65, ἰῃ6 (οἰπογινῖβα 
ὉΠΚΉΟν ἢ) “ΑΡοσαΪγρθα οἵ Βαγιοῃ" :; 
ἴῃΠ6η 1Π6 ΒοΟΚ Κῆονῃ ἴῃ ἘΠΡ]5η α5 
2 Ἐμβάτγαβ (1Π 1 δίῃ 4 Ἐ 56185), ὑν ΠΟ ἢ 15 
ΠΕΙα τ Ἐβαγαβ ; [Π6ῃ [Π6 σδηοηῖοα] ΕἸ Ζτα 
44 Νεπαιηῖδῃ : Δη4 ᾿αϑῦγ, ἤνε Βοοῖκβ 
οἵ Μδςοδθεθϑ, οὐ ΠΟ ἢ [Π6 ἢγϑί ὕνο ατθ 
ἴπο886 βσίνθῃ τῇ ἴῃ6 ἘΡΊ5η ΒΙΡ]6, {πΠῸ 
{Π|Γ 15 {πα ψΠΙΟἢ 15 ἔθη ἴῃ πηοβί 
Οτεεκ Μ55. οἵ πε Τ1,ΧΧ., τ6 [ουσίῃ 
15. ἴπ6 Πιβίουυ οἱ Ἐ]θαΖαὺ Δηα ϑδιηοπα, 
ΔΒΟΙΙ 6 ἴο [Οϑ]ΡΡ5. ΟΥ [Οβθρίτι5, δηά 
τη6 ΠΙ 15 Τοβερῆιβ᾽5 “Π)ε ΒΕ6Ι]ο 7π4.,᾿ 
ὈΚ. ν]. 

ΓΠΙ5 ΟΥΩ͂ΘΥ 151 στοαΐ τηθάβιγα [Ὁ] ουγθ 
1ῃ. 811 [π6 Ἰαΐεσ Μ55. οἵ [πε ὅυγίδας ΟἹ. 1. 
8.5 ῸΓ ΘΧΘΠΊΡΙΘ 1 ἰΠ6 ἔνγο νεῖν τεοδηΐ 
ΠΟΡΙΘ5, ΠΟΥ 12 (6 Βοάϊοίαη ΤΙ Ρτατν, 
γν ΠΙΟἢ Ὑγ Α]Γοη τι5ε4 [οΥ ἢ15 Ροϊ]γρῖὶοί, θοῇ 
ὍΓ ΠΠπῸῈ᾿ τ ΕΠ τα π τυ, {ν1Ζ. “ῬΟς,. πρὶν 
ῬΌΟ: 291: 8Π6 “059... πον ΒΟΙΙ Θ ΓΙ, 
141), ἀαἴεα τοϑρθοίνεῖν τό14 8Δη6 τύ. 
ΤΠ Ιδείου οὗ {π6868 ἍΠΠΕῚ5 τοτη {Π6 οὐ εῦ 
οὗ τῃ6 Ατηθτοϑβιίαῃ Μ5.,1η {Π6 Θα ΠΥ ρατί, 
ΟὨΪγ 1 (1) οὐ {{πρ {ΠῸ Ῥ541Π15 δἰ το Ποὺ, 
(2) ΡΙαοίηρ (ἸγΟΠΙΟ 65 ποχί αἴζου Κηρ5, 
δηα (3) σινιηρ Ὑγβάοιη [Π6 ᾿αϑί ρ]αδα 
ΔΙΉΟΠΡ ΘΟΙΟΙΊΟΠ 5.  Πησ5. Βαΐ 1 {Π6η 
Ῥιοςθϑάβ ἴο αἰνιθ (Π6 ΒοοΚ οἵ νοιηθῃ 
Ιηΐο ἔνο, ὈΙδοῖηρ α1 Δη6 Θιιβαηηδ πθχί 
ἴο ϑοϊΪομηοη δῃηα Ὀείοτα ἰΠ6 Ῥτορῃδίβ, 
γγ 116 ἘίΠοΥ δηᾶ ΠπΉ|1{Π [Ο]]ονν {π6 Ρτο- 
ῬΠεῖβ. Αἰηοηρ {πΠ6 ῬτΟρΡΠαίβ, {Π6 ἔννεῖνα 
ΜΙΠΟΥΙ οομθ παχί δέει [5818}; [θη 
Τογειηῖδῃ, ΕΖΕΚΙΟΙ, ΤΠ ῃ161 (7 γειηῖδῃ δηα 
ΤθΔΏ161 Πανίηρ ἴῃ6 54Π186 ΔΡΟΟΥΡΠΑ] 
τηδί(οΥ δἰίαοῃθα ἃ5 1ἢ [Π6 δποίθηΐ σοα6Χ). 
Αἤεγ ΤΠ 061 [Ό]]ον ἴΠ6 σδηοηοα] ΕἾΖΓα 
δηα ΝοΕΠεπδἢ, [6 π ἘΠ οο] 6ϑιαϑίϊοιβ, δηα 
72 Βοοκβ οἵ Μδοοαῦβθθ. ΑΔ 5 ἃ 58ρρὈ1ε- 

50] δ5 ἃ ΠῚ ὈοοΪς ἰο {Π6 ἴθαγ ἀθονα παιηθί, 
“ΤῊς Ηϊβίουυ οἵ ἼΠΕο]α,᾽ αΐηρ ἃ ΨΘΥΥ ΕΑΙΥ͂ 
ϑγγίαο νϑυβίοη οὗ {πεῸ εχίαπί αὐξεὶς “ Αςΐβ οὗ 
Ῥαὰ] «πᾶ ΤΉΘοΪα." ὙπαῈ ἰουπηοσ οἵ {Π656 ἴννο 
Μ55. 15. οὗ [ῃς 6.ἢ σεπίυτυ ---αἴ Ἰθαϑί 400 γϑαῖβ 
ΟΙάοΥ ἴπδῃ ΔηΥ εχίβίπο σταεὶς ΘΟΡΥ οἵ {ῃθ58 
“Αοἴδ,᾽ δπᾷ 15 {ππ|5 {Π6 βαυ]δϑὶ Κηοννη Δα ΠΟΥ 
ἴου {πεῖν ἰοχί. 

1 ΤΊ 15 νου ΜΏ1]16 ἴο ποία Πόσο {Παΐ {πΠῸ6 (διη- 
Ῥηάσε Μ8., 1.1... 2. 4 ([ΟΥπ θυ] {Π6 Ῥγορεγίυ οἵ 
Ετρθηΐα5), οἰϊεα 45 “" δηΐ.᾽ 1η ΝΥ αἰϊοηβ ΡοΪυ- 
οἹοῖ, ἰ5. ΥΟΏΡΙΥ ἀαβου ρθε 1 ἢ15. “ Ῥγοϊερο. ΧΙ], 
(Ρ- 89) 45 οοηίαϊηϊηρ ““ ῬΙορῃείαβ τηδ]οσεθ. εἴ 
ΠΠΡτγοβ. οηιγός 4αὶ ναϊσο ΑΡοοτγυρηὶ ἀϊοπηίαγ.᾽ἢ 
Νο ϑυτίαῃ, 1η]685 ὑπάογ ΔΝ δβίθγη ᾿ἱπἤμπθηοοϑβ, 
σγου]α 50 βερτοσαίθ [Π6 ΔροΟσυ Ρ Πα] θοΟ5. ὍΤΠηΕ 
ΟὨΪΥ Ρατίβ οἵ ἴπε ΑΡροοτυρπᾶ οοηίαϊπεα ἴῃ {Π15 
ΜΩ. αἵὸ {π6ὸ δἀάαϊιίοηβ ἴο Π.δπη16] ἴῃ οἢ. 111., δηὰ 
ΒΕῚ δηὰ {Π6 Ἰῦγάροῃ. 



ΧΙΠν 

τηθηΐ, [πΠ6 ΒοΟΟΙ οα]]θα ἴῃ ἘΣ ΡΊ5ῃ). ΒΙΡ]65 
αι Ἐβάγαβ " (Ἕτξεῖς 52 Ἐβ41α5), ἀπ “ΤΟΡΙΙ, 
8416 Δρρεπάβα, βαοὴ ποαάςεά, “ Δοσοτάϊηρ 
ἴο {πΠ6 ϑερίπαριηϊ," ΑἸτηοβὶ 1Π6 5816 
ἀθβο ρου. ΔΡΡΙΙ65 ἴο “Ῥοο., δχοερί 
παι τὴ6 ῬΙΟΡΠαῖβ. αὐ τοιηονεά ἴο {ΠῈ 
6Π6, 50 {πα {[ῃΠ6 ἴουσ Ῥοοκβ οἵ Ὑοῃθη 
ΟοΙη8 ἰορείμου. [Ι͂ἢ {Π15 ΘΟΡΥ {Π6Γ6 15 ἃ 
ποίβ αἱ τ[π6 ἐπα δχρ]αϊηϊηρ {παΐ {πῸ 
ῬϑΔΙΩ5 ἃ ΟΠ 64 ΠΊΘΓΘΙΥ Ὀθοδῖι58 
Βαραζαΐθ οορίθβ οἵ {παΐ Ῥοοῖς αὐ σοτη- 
ΤΊΟΠΪΥ ἴο Ὀ6 πιοί νι. ὍὙΠ6 οτβαΐ (ὑδη- 
Ὀτιᾶσε Μϑ8. οἵ [πε ϑὅυγίας ΒΙΡ]6, Οο. 1. 7; 
ὙΠΟ 15 ᾿ηἰουπη  Ἰαΐθ 1ῃ ἀρὰ Ὀαΐνναθη {Π6 
Αττοϑίδη. Δη4 ἰπῃ6 Βοαϊδιαη ΟΟΡΙ65, 
ΑΡΥΘΟ5 55 Δ 014} γ ὙΠ {πὸ Ἰαίίου 1η 115 
ΠΔΠΟΠ ΔΠΩ αὐταηροιηθηΐ οἵ {πΠ6 ῬΟΟΪ5 οἵ 
τῃ6 ΟΙα Γαϑίδιηθηί, 

Τι ἀρρβϑαῖβ {Π6 {παΐ {Π6 δαυ]ν Ῥεβῃϊίο 
ΟΙΑ “Γεϑίαιηθης σοηίαιηθα 411] [Π6 ῬΟΟΚΚ5 
ὙΠΟ. [Οτπ {π6 ἘΠΡΊ155 ΑΡΟΟτΥΡΠἃ, εχ- 
οορί 1 [3] ΒΕιβάτζαβ ἀπ ρεπαρδ5 ΤΟΡΙ, Πα 
ΔΡΟΟΙΥΡα] ΑἀαΙΠοη5. το ΕὐΒίΠοσ, δηα 1Π6 
Ῥγάγοῦ οἵ Μδηδ8565, γνΠ]ΟΠ 4150 ἀγα υνδηΐ- 
Ιη5. [ἡ [Π6 ΠΟΤΕ τοοθηΐ ΘΟΡΙ 65 ΤΟΡΙ 8η4 
ι ᾿ὐβαγαβ 816 5 ΡΡΠ66---ηδ ΓΟΥΠΊΟΥ Ῥατίυ, 
16. Ἰαίίθυ ΠΟΙ ]Υ ---ἰτο πὶ ἃ ἰαΐευ νΘΈΒΊ 0, 
ΤΙ {Π15 Τοϑρθοΐ, ἃ5 γγ} 611 ἂϑ 10 {πΠ6 ρῬαχίία] 
αἰϊεσαίίοῃ οὗ [86 οτὐάθι οἵ 16 ῬοοΪΚ5, 
1656 ΟΟΡρΙῈ5. 516 νν 5155 οἱ γ᾽ εϑίεσῃ 1η- 
ΠΠσπσθ5, ΝΟΙΘΌΙν «΄ [055:; 18 ΘΙ Οἵ 
τπ6 ὑννο Βοαϊ]είαη ΟΡ Θ5, νγὰ8 σορὶ θα ἴῃ 
1627 αἱ ἴῃ6 οἵάεσ. οἵ Τποιλαβ ΠΔγ15, 
ἃ τοϑιάθηΐς αἱ ΑἸθρρο, ἴὺσγ ΑτοῃθΙ5ΠῸΡ 
[ὕ55ηθυ, ποτα ἃ ΜΆ. Ῥεϊοῃηρίηρ ἴο {Ππ6 
Ῥαίπατοι οἵ {π6 Τ Ρδηοη ̓  1τῃᾳ {πΠ6 Μα- 
τομϊΪΘ (οηνεης οἵ Καμόθιη, βενείαὶ 
ΥΘΔΥ5. ΔΙΓΟΥ [Π6 {{π|6 6 {Π6 Δα ΠΟΥ 
οἵ ἴῃ8 ὅ8ε οἵ ἈΌμηα Πα Ῥθοοπηθ ραῖὰ- 
τηουπς ὙΠΠη 6 Ματοηϊΐϊα ΟΠΒυτοῇ. 
Λνββίθσῃ ἱπἤπθηοοθ ῬΓΟΡΑΌΙΥ δοοοπῃΐ 
ΤΠ 56. [ῸΥ [Π6 ΟΠ Ιβϑίοι ἔγοηὶ (Ππ6 Ἰαΐου 
Μ55, οἵ Ῥατΐ οἵ ἴῃ6. δασϊίομπαὶ ἀροοῖγ- 
ΡΠΔ] τηδίίου [ουπα ἴῃὰ [π6 φαι]οϑϑί, ν]Ζ. 
τη6 ΔΡοσαγρβε οἵ Βαπιοῦ, απα {Π6 ῬοοΪς 
ὙΠΟ δία 5 ἃ5 5 Μασοαθεθς. Βαΐ 1 15 
Ῥτοθαθ]α ὑπαὶ ποιῖΠοΥ οἵ {πθ65Ὲ ΠοοΪκ5 
ΘΥΟΓ αἰταϊηθα ἃ ρου ηθηΐ Ῥίασθ διηοηρ 

1ῃ6. ϑυτίας Ῥϑειάθριρταρμα. Ὅῆα {πϊ|τὰ 
«πα ἰουτίῃ ΒΟΟκΒ οἵ ΜαρἼοοαῦαθ5, πον- 

1 586. ΕἸτηρίοη᾽ 5 “Τῆϊς οὗ ἵὐββποι,, Τιοίίον 
125; δΔηα Ῥαγῆβ ϑ 1 Π᾿ 5. “ (αία]ορσις ̓  οὗ 186 
σα Μ55. τὴ {πΠῸ Βοά]οίαη ΤΑ γαυν, Ρ. 10. 
γγ αϊίοῃ (τ σ7ε27.} το ΡῚν ἀθϑουθο5 {πΠ|5 ΜΙ 5. ἂς 
οοΟΡ ἃ ἔτοτὴ οὴς ἴῃ [ῃ6 Ροβϑβθββίοῃ οὗ [ῃς Ῥαϊγίατοι 
οἵ 41 χαγιεγία. 

ΘΕΣΝ ΙΕ ΤΕ ΤΝΤ ΘΙΟΘΟΤΙΘΝΕ 

δύ εΥ, μ6 14 {Π6ῚΓ στοιηᾶ ; ἀπά 50 ἄοϑϑβ {Π8 
ΒοΟΙΚ 5ἰγ16 4 “ ΕἸσθὲ ἘΡιβι]Ὲ οἵ Βαγιοι," 
βίαπάϊηρσ θοίοσα {πὸ Βαγαοῃ οἵ {πὸ 1 ΧΧ, 
ὙΥΠΙΟΠ 15 ΤΟ ΚΟΠΘΩ “ βεοοπμα ἢ ἴο 1{.} 

2. 716 “2οεγγῤῆα 17: 116 ,ϑνγο-Πεχαῤίας 
Τεγ ο71.--- Ὡς Ἰαΐθῦ ϑ τας νϑύβϑίοη οὗ 
της Ο. Τ΄, Κπονῃ ἃ5 [ῃ6 ϑυτο- ΗΠ ΘΧΑΡΙαΣ, 
[Ο]]ονγ5. (50 [ΔΓ ἃ5 15 δχιβίϊηρ ΤΕΠΊΔΙΠ5 
ΘΏΔΌ]6 τπι5 ἴο Ππᾶρ6) {Π6 ἰεχί δηὰ ἀσταησο- 
ταθπὶ οἵ ΟἸρθη δοΥρι]Οι5]γ. Τί 15 
Κηονῃ ἴο Πᾶνα θεθη τηδς ὈΥ Ῥαὰ] οὗ 
ἼΓ6]1α ἴῃ Μεβοροίδμηϊα, ἃ ΓΤ ἀοοΌϊΓ6 ὈΙΒΠΟΡ, 
αἱ ΑΙ Χαατια,, ἀθοιν 0ΠῸ ὙΕΔΣ ΔῸΣ 
6τό--ι7. ὍΠα6 [ΟὐτηοΥ ΠΑ] οἵ 1{ 15 Ἔχίαπί 
ΟἾΪΥ ἴῃ ῬΟΙΙΟΙΒ;; (ῃ6 [Ἰαἰΐευ ΠΑ] 15 
ΠοΙηΡ]οία ἴῃ Δ ποίπου ΑἸηρτοβίαη ΜΘ. 
(Ο. 212 2,3)), οἵ δι. σεπίασυ, δηά οοη- 
[Δ1Π5 τηοβὶ οἵ {πΠ6 ἀροοῦυρμαὶ ΒΟΟΚΒ (4]] 
ἴῃαΐ ἅτ οἰαβϑθα ἃ5. Ῥοθίϊοαὶ Οὐ ΡτόρῇΠοίι- 
681), 1ῃ ΠΕῚΓ ἀ5ι8] ατϑοὶς ογάθσ. Ὑ86 
Ῥοοκ5 οὔ πθ ΑΡοοσυρῇα νναηί]ηρ ἔτῸ ΠῚ [Π15 
Μϑ. αἴ {ππ|5 {π6 ατια51- ΠΙβίουιοαὶ ΟΠ65 : 
ΤΟΙ, ΤΠ, τ᾿ ἀμ 2 Πὐβάταβ, {πὸ Μδο- 
σα θε5, {πΠῸ6ὶ ατθεκ δαάαιτοηβ ἴο ἘΠΕῚ, 
ἴο ὙΠΟ 15 ἴο ΡῈ «αδθα {π6 Ῥτάγο οὗ 
Μδηδβθεθ. Βυΐ ἃ Μϑ., πον Ἰοϑί, νῃ] ἢ 
γγὰ5 ἴῃ {Π6 Ῥοββθϑϑίοῃ οἵ Απάτθαβ Μαβιι5 
1ῃ {πΠ6 το σεμΐασν, ΔΡΡΑτΘ ΒΕ σοηΐαϊη- 
1ΠΡ᾽ ἜΧϑοῦ]ν [Π6 ῬΟΟΚΒ ἡ ΠΟ ἀγ6 νη Πρ’ 
ἴο {πα Ατηρτοϑβίαῃ, ποθ α “ΓΟΌΙΐ ; ἀπά 
1η6 εχίγαοίβ Ποπὶ 1 ρῥτιηῖθα ὈΥ ΠΙΠῚ 
ἴῃ. 15. “ ϑυγοσττη ῬΘΟΠ] ΠῚ, 6 ΘοΙη- 
ῬαΙΘα 1 [6 ΘΑΥ]ΠῈΥ οΠμαρίοιβ οἵ ΤΟΙΣ 
Ῥυηϊεα Ὀγ ν αἰΐοῃ ἴῃ ΠῚ5 Ῥοϊγοὶοὶ τοτη 
ἢ15 ἀχῖῃ σεηίασν Μ595., ἀπε ν {Π658 
ἘΠπαρίθι ἂἃ5. ρατί οἵ {π6 ϑυσγο- Πβχδρίαῦ 
γειβίοθ. Απᾶ {δε σ [3] Εβάταβ οἵ {16 
βΆη6 ῬοΙΪγροί, ἀοτινοα ἐτοπὶ [Π6 58Π16 
Μ55., 15. 5: ΠΉΠΑΥ]ν Ἰἀθηςποα 5. ϑυτο- 
ἩΕΧΑΡΙΑΥ ὈΥ σοΟΠΡατϑοι ΜΙ Θχίταοίβ 
ἤτοπὶ {παῦ γουθίοη οοπίαϊποα ἴῃ ἃ Μ5. 
σοἸ]δοίίοι οἵ {π6 δῖῃ. σοηΐασν (ΒΒ. Μα5. 
Ααά. 12,163). [Ι͂π ῬοΙῃ {μῈ586 ΒΟΟΚβ, 
[Π6 ᾿Ἰπΐθσηαὶ ον ἄθπος οἵ {πΠ6 τ ΠΠ6Υ Δη 
αἸοίίοη. ΘΠ ΓΟΙΥ σομἤττη5 [Π15. Ἰἀθ μ Ποὰ- 
τἴοη, ἀρτϑϑίηρ Ῥϑυίθοιγ ἢ τη ΟΙΠΟΥ 
ΒοΟΚΒ ἂ5 τοηάεσθά Ὀγ Ῥαὰ] οὗ ΄1Ὲ]]ὰ. 
Νο ἄουθιὶ [πε Βοοῖς οἵ 7πα61{ ἀπα τΠ6 
Μασοσοδθθα5 ([Πτθα ΒΟΟΙΚ5) ὑγ ΓΘ ΘΟ Δ ΥΙΒο 
ἴῃ {Π15 γϑβϑίοῃ, πα αἶδὸ {π6 πα ΠΟ 5 

ι ἘῸΥ οἶμον Μ985. οἵ ἴῃς ϑγυίας Ο. Τ᾿. οοπίδίη- 
ἴησ [ῃ6. ἀροοσυρμαὶ Ὀοοὶκβ, 566 Ἀλοβθη- ΕΌΓΒΠΆ]}}5 
«( δίαϊοραο᾽ οἵ της ϑγιίας. Μ|55. οἵ τῆς ΒΠΒΙ 
Μαβθαπι (ρΡ. 3-7); υτίρηυ 5. “ Οαἴαϊοσας ̓  {(ΡΡ. 
1--2) ; πὰ Ζοίθηθθογρ᾽β οὗ ἴμοϑα Ῥϑὶοηρίηρ ἴο 186 
ΒΙθΙΙοιΠὸαιια Ναίϊομπα]θ, Ῥατγὶβ (Ρ}. 1, 2). 



ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ίο Ἐβίποσ, «πα ΡτοΌΪΥ τπΠ6 ῬΙάγεῖ οἵ 
ἽΜδΠα55Ὲ5; δα} ΓΠΕῚΘ 15. πὸ τεᾶϑοῇ ἴο 
ΒΊΡΡΟΒΘ ἱπαΐ 2 Εβάταβ ννγὰ5 Κπονῃ ἴο 
Οτὐρεη ΟΥ̓ γα 5] αἴθ Ὀγ Ῥαμ]. 
ΠΕ ῬβδΙΟΥ ἴῃ [Π15 νευβίοη [ΠΟ] 65 

1Ππ6 Ρροσουυ ρα] Ῥ5. τοι, ΠΟ Πα5 ραβϑϑθα 
ΠΕΠΟΘ ᾿ἰπῖο ΤϑΥ ϑ τας Ῥϑαίίουβ. [Ὲ 15 
ΡΓπίοα ἴῃ ἴπ6 Ῥατβ δῃά Τιοπάοῃ Ῥο]γ- 
ϑ]οίβ. 

3. γίγιέεαϊ ΦΩἸἼἼολς ο7 Ζ.ε δυγίας 412ο- 
εγγόλα.--- 8 Πτβὲ ρυιηϊθα δα ο οἵ {Π6 
ϑγτῖας Ο, Τ᾿ 15 {Ππαῦ σοῃίδιη θα ἴῃ {Π6 ῬΑΙ5 
ῬοΪγρῖοί οἵ 1,6 Τὰυ (1645). [1 ᾿ποϊπάβα, 
οἵ οἵγ ΑΡροούυρμα, ΟὨΪγ 54 οη), ΠΕ οο]ε- 
Βα ϑίϊοιιβ, αὶ Μδοσδθααθ5, {πὸ Ῥγάγαῦ (Ὀαΐ 
τοί {πΠ6 50ηρΡ) οἵ {πὸ τες ΟΠ] άτθη, αηα 
6] απ {πε Τῦτάροη, ἰοροίποῦ 1} Ῥ5. ο]],, 
854 1π6 ΔΡρονθ- θη Ποηθα “ ΕΡΙΒ6]ς. οἵ 
ῬΑτιΟῆ "ἢ ΠΟ ἢ 15 πο Τουπα 1ῃ ατρδεκ, 
ἀρ 5 η6 4 ἃ5. “16 “γεξ ἘΡΙ5116.᾿" 
γγαϊ]ίοῃ, ἴῃ 1πΠ6 Τιοπάοῃ Ῥοϊγρὶοί (1657), 
ὈΥ ἴμε «αἱὰά οἵ ἴὕ55μειβ. δηα Ῥοσοοκεβ 
Μ55., 5ιΡΡΙΘα 411 [π6 νψαμίηρ ΡΟΟΚΘ5, 
εχοαρὶ 2 Εβαγαβ, ἴπΠ6 ϑιρρίθπηθηΐ ἴο 
ἘΊΠεσ, δηα τῃ6 Ῥταγεῦ οἱ Μϑηδββ6β ; 
ΔΠ6 Α150 δά βα [Π6 ΤΠηϊγα Βοοῖ οἵ Μδο- 
σαῦθ665. ὙΤΠπὰ5 [Π15 δὐϊοη ρίνεθ {Ὸ 
“ἐ Ἐ ΙΒ1165 οὗ Βαγιςῃ." Τί α͵50 ρῖνεβ ἴνο 
αἸϑεηςΐ τοοθηϑίοηβ οὗ ϑβαηηα, οὗ ννῃ]ο ἢ 
{116 Γ ῬΑγ τ] αγ5 ἀγα Δ 466 Ρε]ον. 

ΤῊΘ. ΔΡΟΟΥΥΡΏΔΙ] ΒΟΟΚΒ ἃ5 βίνβη [ἢ 
γνγαϊίοι πανα θθθη σγϑρυι θα, ἢ ετηθη- 
ἀαἰοη5 πα νδυίοιιβ Γοα !ησ5, ὈῪ Παρατὰς 
([μεἸρΖιρ ἀηᾷ Τιοπάοηῃ, 1861). 

ἼΠ6 Αμρτοβίαη Ῥαβηιο Μϑ. ἀρονα 
Τ]ΘΠΠΟΠΘα (Β. 21 Ζ,7.) ᾿ὰ5 Ῥθθῃ ρὰ- 
ΠΙΒη6α. ὈὉγ 1). ΟἜπδη1 ἴῃ ῬΠοΙΟΙΠο- 
ΘτΆΡΠΙς το ρτοα ποίοηῃ. 

ΤΠῈ ΑἸηρτοόβίαῃ ϑυτο- Π χαρίατ ΜΆ. 
(Ὁ. 219 727.) Πα 5 αἰϑὸ Ὅ6θη 1556 6 ὈΥ ΠΙΠὴ 
1 51Π}118Γ [ΟΥπ. Βαΐ ἢῸ ῬοοΪς οἵ [π6 
ΑΡΟΟΙΥΡμα ἴῃ {15 νΕΙΒΙΟη Πα5 ὈΘΘῃ 
Ῥιηΐθα οχοθρί 5. 6]1., 85. ΔΙγθδαν τηθη- 
τοηοα, Βασιοἢ (566 θ6]ον), απ {ΠπῸ (τϑοῖκς 
Δα]! οη5 ἴο ΤΠ η1ο], ΠΟ Π ἀγα ᾿πο]π θα 
1ὴ Βιιρδ} 5“ ΠΔη16] ϑυτιαοδ᾽ (ΜΠ Δη, 1788), 
τ αῖθο τ᾿ Εἰβαταβ δῃηα “ΓΟΡΙ (566 θ6]ον). 

4. Διοίες οὔ 176 σευεγαζ δοοῖς οΥ 216 
“12οεγγῥηα {γι 216 ϑυχγίας Κ᾽ γ5ῖοιο.--- -ϑὉ- 
ἸΟΙη6 4 816 ἃ ἴδευν δα 4! ἰοπα] ποΐθϑ οἡ [Π68 
ΘΎΤΙΔΟ γΟΥΒΙΟΠ5 Οὐ {π6 ΔΡοοιυΡΙμα, [Κρ 
1Π6 θοΟΚ5 ἴῃ {ΠῚ ἘΠ Ρ]151} ΟΥ̓ΩΘΥ :--- 

1.1 ΕΒΡΗΑ5. ΤΠῚ5 ΡΟΟΚ ποῖ Ὀεοϊηρ ἰἴη- 
οἰ 64 πη {πὸ Ῥαγβ ΡΟΪν ρΊοί, ΔΝ αἰϊοπ᾿β βα]οη 
ΟΥ̓ 1ἴ, θαβθα οἡ ἴπθ ἔννγο Μ88. αθοόονε ποίθα, 15 
{πὸ ἢγβϑί. [{ 15 αἶβὸ ἰοιιηα ἴῃ {πὸ Βτιῖ, Μη. 

“12ος.---- ΤΓοΐ. 1. 

χὶν 

Μ5. ρογίοῃ 704, ἃπά ἴῃ ἐπὸ ργοαῖ (αιιδυϊἄσο 
ἘΘΡΥ; ΘΌ. 1: τῇ. 

2. 2 ΕΒΡΕΒΑΒ. (ὑοπίαϊηθα ΟἾΪΥ ἴῃ {πῸ 
Μηδη Μϑ8. 45 ἀθονθ, διιῖ νναπίϊηρ {πὸ ἢγϑί 
ἴνο δηά Ἰαϑὲ ἔννο σῃμαρίοιβ. ὍΤΠ5 ΒοοΙς Πὰ5 
θεθη ὑγϊπίθα Ὀγ τ. (οσϊδηὶ ἴῃ “ Μοπιιπιοηΐα 
ϑδούα εἴ Ῥσγοίβηδ,᾽ ἴομλ. ν. ἔαβα. 1. Ρ. 45. 

3..ΑὕἰΨ] {Πδΐ 15 βδαϊ4 αὔονθ σοποογηϊηρ Μ|88. 
ΔηΠ οαἀϊοη οἵ τ ᾿βάγαβ ἀρρ]165. θα 4}}ν ἴο 
ΤΌΒΙΤ. δ ἰοχί 85 νγα ᾶνα 1 15 Ἡ Θχαρ δῦ 
ἄοννῃ ἴο οἷν. νἱῖ. τα; θαῖ {Π6 τοδί 15 οἵ δῃ 
ΘΑΥΠΟΙ γΟΥΒΙΟη. 

4. ΟῚ ΌΡΙΤΗ, 8566 δθουβϑ. 
5. ΤΠΘ ΔΡΟΟΙΎΡΠΑΙ] δά! οπ5 ἴο ΕΒΤΗΕΕ 

ἄο ποῖ 566ΠῚ ἴο οχίϑξ ἴῃ ΔῃΥ ϑυγίδς Μϑ. οἵ 
ΟΙΓΠΟΙ νουβιοῃ. 

6. ΔΝΊΒΡΟΜ. [5 Ππραάβθά ἴῃ (οά. ΑπλΡΥ., 
“ὝΠΟ Ἰαϊίοσ Βοοῖκ οἵ {πὸ Οτοαῖ ΜΝ Ίβάομπι :᾿ 
ἴῃ [755., “Βοοῖ οἵ {πΠ6 Οτεαῖ Δ Ἰβάομι, α5. ἴο 
νυ ΠΙΟ 1 15 ἀοιιΕ{{] νυ μΘΈΠοΥ 1ἴ νναβ νυυ!τθη ὈῪ 
ΘΟΪΟΠΊΟΗ ΟΥ̓ ΌΥ͂ ΞοπΠ16 οἵ {πΠ6 Η ΘΌτονν ννῖϑ6 ΠΊΘη 
ὉΠΩΘΙ ΠῚ5 παπιθ.᾿ Βεΐξ αἵ {πΠ6 οπηά ννὲ τοδί, 
“Ή ΘΓ οπάς {πΠ6 Οτοαΐ ννΊβάοπὶ οἵ ϑοϊοιηοῃ 
505 οἵ [αν Κίηρ' οἵ [5Γ86].᾿ 

γ. ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟῦ5. ΤΠ) ον!αἴθβ σοΠϑΙ ἀΟΥΔΌΪΥ 
ΠῸμῚ ἴπΠ6 Οὐθοῖκ, 85 4065 αἰϑὸ ΔΝ Ιβάιῃλ ;-- 
Ὀοΐῃ βθϑιηϊηρ 85 1 {ΠοῪ [Ὁ] οννεα ἃ ἀϊῆογοηΐξ 
ΓΘΟΘΏΒΙΟΠ ἔγοσὴ ΔΠΥ͂ ΠΟΥ πον ἴῃ Οτοοῖ. 

8. ΒΑΚΌΟΘΗ (ποϊμπάϊηρ ΕΡ. ΟΕ [ΕΚΕΜΥ]}. 
ΤΠἼη6 Ῥαεβῃῖο νουβίοη Οθυβ ΠῸ Ροὶπίβ οἵ ποίϑ ; 
Ὀυΐ {πὸ ΠΟΧΑΡΙΑΙ 15 ΤΠ] Κα Ὁ] 6 85. Πανὶηρ 
ΤῊΔΥΡΊ ΠΏ] ΓΟΔ1ΠΡ5 ΠΊΑΓΙτο 45 [το  Ποοάοί!οη, 
ὙνΒΙΟῸΠ Ταοξ βοὴ. ἴο ἹΠΊΡΙΥ {Π6 δχἰβίθποθ οἵ ἃ 
ἩΡγονν ΟΥΙΡῚΠΔ] ΟΣ ἴπΠ6 Βοοὶς. ὍΠ15 Ἰδίίοῦ 
ΨΘΥΒΙΟΩ Πα5. Ὀθθη ρυϊηϊθα ὈγΥ τ. (θυῖδηὶ [ἢ 
ΕΙΒ᾿ ὁ ΝΟΥ ηδ τα 5: δἰ ΒΠ ΓΟΤΩἹ ΤαΒΟΣ 1- 
ὙΠΟ ϑυγίας “ τϑὲ ΒΡ βΈ16 οἵ Βαγίιοῇ "15 4116 
αἰδβίιηςοῖ. [{ 15 ποΐ ἔοιιπα πη Οτϑεῖς, Πα 566 Π|5 
ἴο παν Ὀθθη οχίγαοίθα [τῸπὰ {πὸ “Κ ΑΡΟΟΑΙγΡ56 
Οἵ Βαγίοῇ "ἡ (πιοητοποά, ἀρονα διημοηρ {Π6 
ςοηίοηΐ5 οἵ {πὸ Απρτοϑίαη Ῥεϑῃιίο), ἰῇ 
γν ΠΟ ἢ 10 15 Τουηα νυ] ᾿πηππαΐο τα] νυ 068 ; 
ΟΥ̓ ΡΘΥΠαΡ5 {Πα ΑΡοοδγρθθ ΠηαΥ πᾶν θη 
ἃ Ἰαΐου ὑνΟσΚ ἴΠ ΠΟΙ {115 ΕΡΙ5Ε]6 ννὰθ 1ῃ- 
οογρογδίθά. 

9. ϑο0νᾶ ΟΕ ΤΗΕ ΤῊΒΕΕ ΟἩΠΠΡΌΒΕΝ. ΤΠ15 
βίδηςϑ, ἴῃ Ὀοΐἢ γε βοη5, ἃ5 Ρασε οἵ [2 4Π16] 11]. 
ΠΟ ΟἹοΥ νθυβίοη. 51 5 δ ΠΕ 4 }}Υ ἀργθθ5. νν] ἢ 
{εἰ οἵ  Προάοίϊοῃ 85 τ5114}}Υ βίνθη τη Οσθοὶς 
ΒΙ0165. ΤῈ Ιαἴου νϑυβίοη 15 ΠΟΥ ΠΥ τη ἀουθά 
ἔγοῖὰ {πὸ ΟΥΡΘΠΙΔη (50- α ] 164 ϑορίμπαριηῖ) 
ΨΘΥΓΒΙΟΠ, 85 βΊνΘη 1) (οἄ. (Πβίαηιι5. ἋΓΠ15 
ἀΡΥΘοπιοηΐ οχίοπβ {Ππγοὰρὴ {πΠ6 πο. οἵ 

Δ Π161, σα ΠΟΠΪΟΔ] ΟΥΓ ΔΡΟΟΙΎΡΠΑΙ ; ἀη4 {πὸ 
51: βου ρίοη οἵ {πὸ (βιβίαδῃ Οσθοῖκ οΟρΡν 15 
νγοΓὰ ἴοῦ ννογὰ {Π6 5816 45 {Παΐ οἵ {Π|5 ϑυγίας 
-“ νντιοη ἔτοσὰ {Π6 “ΓΟίΓα ρα, νυ πῆς α͵50 
1 ννὰϑ ςο!]αθά. Α5 τοραγαβ {Π15 ϑοηρ, απά 
1Π6 ῬΥΆΥΟΙ Ργοοθαάϊηρ, {πΠ6 ἔννο Οτσεεὶς ἰοχίβ 
ΑΡΎΘΕ ΟἸΟΒοΙΥ, Ἔχοθρί ἴῃ ψϑῖβθο5 22-25, 46-51, 
ὙΠογο {πὸ “Γοίγαρ!αν Ούθεῖς, ἀπά ἴΠ6 ϑυσίας 
[Ο]]ονν!ηρ᾽ 1{, το {ἀ]16 1. 

1ο. ϑύῦδαννα. ὍΠῈ οαβα οἵ {Π1|5 Βοοῖκ 15 
ῬοΟ]ασ. Νοῖ ΟΠΪΥ 15 ἴΠποτγὰ ἃ “Τοίσγαρίαν ἰεχῖ, 

έ 



ΧΙνὶ 

δίνθη ἰπ (οά, (ΠΪ5. απά τοπάογρα ἴῃ {π6 
νούϑίοη οἵ Ῥδι], ἀϊβέϊηοῖ ἴτοπὶ {παΐ οἵ ΤΠοο- 
ἀοίίοη, Ὀιιξ {ποτα ἰδ ἃ ἀἄοιθ]ο ϑγυσγίας ἰθχί, 
ὙΠ ἢ πιδὲ θῈ (1η ραγί αἱ Ἰθαβί) οἵ ρτϑαῖ 
ἀητυϊγ. Εσότὴ {π6ὸ Μϑ8. ποίεα Ὀγ ΔΝ αἰΐοῃ 
“Ῥος.," 6 ργιηϊθά ἴῃ [Π15 Ῥοϊγείοίΐ ἔνο 
νουβίοη5. οἵ [ῃ15 Βοοῖι,---[ῃς ἢγϑί (αἰδὸ οοη- 
ταϊποα ἴῃ ἢΪ5 “" [55.7) [Ὁ]οννῖης Ργοί τ ΟἸΟβοὶῪ 
οὔ ὙΠοοάοίϊοπβ ἰθχί, {πὸ βθοοηα νδγυη 
ἔγοπη ἴ ποῖ τΠΟΓΟΙΥ ἴῃ Ιαπριαρο δας ἴῃ δι- 
βίδποθ, ἴο δ ἢ ἃ ἀθρυθθ 45 ἴο δηπιοιηΐ ἴο ἃ 
ἀἰξεῖποῖ γθοθηβίοη. Απά, ἴο δά ἴο {πε σοπη- 
ΡΙΙσατίοη, [π6 ἀποῖθπξ ἰοχὲ οἵ {πὸ Απιθτοβίδη 
Μϑ8. 5θθπὶ5Ξ ἴο 6 ἃ Θοπηργουηϊδα δαΐνγθθῃ 
[η6 ἴννο: ἴῸὉΓ 16 115 Πγδί 40 γϑῖβθϑ ΡΥ 6 
νὰ (π6 ἤγθι οἵ {πὸ ἴννο βίνθη ὈγΥ ΔΝ αἰΐοη 
ἔγοπη “Ροο.," ἴπ6 ποχέ τὸ ΡαΓΠΥ ἄρτεα Δπά 
ΡαΓΕν ἀϊδαστθο νυ Ὀοίῃ : ἀπά ΠΌΤ Ὁ. 51 
ἴο οπά ἴἴ βῖνθβ πὸ ἰοχί οἵ ΔΝ αἱϊοπ᾽᾿ 5 βθοοῃά 
νουβίοπ. ΠῚ5 γΟΥΘΙΟη ἈρΡΡΘαΙ5 ἴο 6 ἃ ἰδΐεῦ 
ΤΘΟθηϑίοη ἴπᾶπ {Π6 [ΟΥΠιου, δα] Πρ ΠΙΔΠΥ͂ 
ἀοἴα!]5, ἀπ Ἔχραηάϊπρ σΟΠΒΙ ἀογ Ό]Υ ([π {Π6 
Ἰαϊῖου. φατέ, {πουρὴ ποῖ ἴῃ {πὸ θα ]}16γ). ΠΥ. 
ΔΝ δβϑίοοι 5 οριπίοη {παΐ {π6 ϑιβαηηα ἀπ ΒΕ] 
πα τ[πΠ6 Ὀταροη οἵ ἹΠοοάοίϊοη ἀγὸ πιαυκοά 
ὈΥ ““᾿πηργουθηηθηΐβ ἴῃ δέν ]α ἀηα ᾿αηριαρο᾽ 
οἡ {πὸ 1,ΧΧ. (( βίη) νϑγβίοῃ, πη “" ςοῃΐδί ἢ 
Ἰατρο Δ ΠΟ η5. νυ ΠΙοἢ σΟΠΊρ]εῖο ἀπά Θπηθ6]115} 
1Π6 ϑἴογυ, " 15 ὙΘΓῪ ΟΡθη ἴο ηιϊιθϑίίοη, πα {πὸ 
ΘΟΠΊΓΑΤΥ ΟΡΙΠΙΟΏ Τρ νν6}}] θ6. πιαϊπίαϊπθά. 
Βα {παῖ [π6 βδθοοπά ϑυσίας νϑύβίοη οἵ ϑιιβᾷπηᾷ 
ἰ5. ΔΠη ΘΠ 6 }Π|5864 πὰ Θη]αγρθά τϑοθηβίοηῃ οἵ 
{Πα οἵ ὙΠοοάοίοπ, ΟΥ̓ οἵ δὴ οἱ θυ οὐ β πα] 
Ὁπάουγιηρ Το οίοη, 56 πι5. σογίαϊη. “ΓΠΙ5 
ΒΘΟΟΠα γοΎβΊ ἢ 15 Πρ θά ἴῃ “ Ρος., 1ῃ6 “Ηδτγ- 
ΚΙοΙδη ; ἡ δηά4 βοιηθ ανθ {Πουοίογο βου θά τ 
{το Ῥᾷμ] οἵ ἽΓῸ]1α᾽5. σοπίοπηροσαῦν, ἹΠοπια5 οἵ 
ἩΔ͵ΚΟΙ, {πὸ τοιγαηϑίαίου οἵ {πὸ Νὸνν 1 δβία- 
τηθηΐ ἱπίο ϑυσίας. Βαΐ {Ππ6 ᾿πίθγπαὶ ον! ἄθησα 
15 46 ἀραιηϑί {Π|5. ὙΠῸ νϑύϑίοη ὈΘαΥΘ. ΠῸ 
{τασς οἵ [Π6 ππλΠΠ Υ5ΠῚ οἵ ΤΠΟΠπΊα5, νο56 
ΑἰΠῚ 1 ννὰ5. (Π|κὸ {Παΐ οἵ Ῥαι]) ἴο ἴογοθ {ΠῸ 
ϑυτίας ᾿πῖο ὩΥΓΠΠ 014] σΟΠΪΟΥΠΉΠΥ υνἢ {πῸ 
Οτθοὶς. Απά {πὸ ἕαοϊ αὔονε ποίβά, {παΐ ρατί 
Οἵ 115. ΨΘΥΒΙΟη 15 ἰοη ἴῃ {Π6 ΑἸΊΡΓοβίδῃ 
Ῥοϑῃϊτίο, 15 σοπο]ιβῖνο οἡ {Π6 βαπΠιθ 546 ; [ῸΥ 
{παῖ Μϑ8. ννὰ5 νυυϊ{6η ἴῃ {πῸ δίῃ ΘΟ ΠΓΙΓΥ, 
ννΠοΥρα5 ΤΠΟΠΊα5. 15 ᾿ππονν ἴο παν πιαθ Π]5 
γοΥβίοη οἵ {πὸ Νὸνν Τ οβίαπιοηΐ ἴῃ 6τό. 

1 ΘΠ 5. “ ΠΙΟ ἸΟΠαΙῪ οἵ τς ΒΙΡ]ς,᾽ νοὶ]. 1. 
Ρ. 396. 

ΘΕΝΕΚΝΑΙ, ἹΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ΤΠΘ ΟΠ ]ο ροϊπίβ ΡΘΟ Πα ἴο {Π1|5 βθοοπά 
ΤΘΟΘΠΒΙΟΏ ΔΙῸ :--(1) [Δη16] 15 ἐπυδίαε γα 
οΪά [Ὁ. 1, 45]. (2) Ηεϊοαπα (1Π ΗΘΧΔΡΙ. 
(ΙΠΟΙοΙ 45}, ϑυβαη πα 5 ΓΔΓΠΟΥ, 15. ἃ 2γϊεσὲ [τ. 2- 
(9) 8πΠ6. Πὰ5 νυ Πάγαννῃ ἔγοπὴ εοηγσαζ γα- 
ἰαϊίοπς νὰ ΠΟ αἸκπὶ ΠΟΙ πυβραπὰ [«. 41. 
(4) ΤΠ «γπασοσί 15 Π6]4 πη ἐῤεῖν ῥοῖδο [1ὖ.]. 
(5) ΤΙς οἱάθυβ ἀγὸ παριθ Αὐπλά ἀπά ΑΡιά 
[Ὁ- 51. (6) ΤΟΥ ἀγα πΒῈΔΠ]ΥῪ βίγ]οα “Ἢ σχιοῦς 
7 δὲ σγπασοσιιο᾽ [. τό ἀηὰ Μας5ῖηι; ΟΠΟΟ, 
“ ρΙο ῥγ]οσίς," ὦ. 41], ννογθα5 ἴῃ {Π6 οἴΠΟΥ 
ΨΘΥΒΙΟΠΒ {ΠΟῪ ἃ πηοϑβίν ἀθβουι οι 85 “ δ] ἀθυβ,ἢ 
ὙΥΠΙΟΙ. ἘΠΠ|6 ᾿ῃ Π15 ΓΘοθηβίοη 15 Του πα ΟἿΪΥ ἢ 
ὔτὐ. 51, 54. (7) ὙΒΕΙΓ χερογὲ 1ο «οακί,ι)ς 
οι 15. ἴῃ 5 δοσοιιηΐοα ἔογ [Ὁ. 6]. (8) ΠΟ 
αεομφαίϊο 15 Ἰαϊά δεζογὸ “{ῤὲ «γπασοσιο" 
[. 28 «πα {Ὠτουρηοι}] ἴῃ {Π|5 ἀπά {π6 
Ἡροχαρίαγ; Βυΐ ἴῃ {πὸ ΟἴΠΟΙ νϑυβίοη, θθίουθ 
Π6. ΡΘΟΡΙΘ,᾿" δὌχοθρί ἴῃ τ. 41. (9) 8516 15 
εϑαϊηεά [. 27]. (10) ΑἴοΥ ἐῤγθο ἀανε 5816 15 
Ὀτοιρ τε το {{|4] [“. 281, ποῖ οἡ {Π6 βαπὶ8 ἄδύ, 
85 ἴῃ {Π6 ΟἾΠΟΙ νθυϑίοπβι (11) ϑεηΐθηςθ 15 
Ραβϑθά δὲ 1π6 σέρνρ ῥοιι [. 41]. (12) 816 
15 ἴο 6 «ἠοπεά [1Ὁ.7.. (13) Τ ΔΠ161 ἀθοϊαγοβ 
ΠΪΠΊ56ΙΕ ἃ ῥγοῤῥεὲ [. 48]. (14) «4 εῤαϊν 15 
Ὀτοιρ ΠΣ ἔοσ Πῖπὴ ἵγοπὶ {πΠ6 Τ͵θαβιγν, δας ἢ 
ἄθο]η65 ἴο δἷς [τ. 50, 51]. (15) ΤΠ παρτδς 
4 ἐῤὲ ἔγεὲς ἀἰβου Ττοτὰ {ποθ βῖνθη ἴπ {Π6 
ΓΟΥΠΊΘΥ νούϑίοη, δη {πὸ ἩΧΑΡΙαΓ ἀ1Π 6 γ5 ἔγο πη 
θοίῃ [Ὁτ. 54) 58]. (16) ὙΠῸ ἡημουϊάϊοις ἐοη- 
ἐγασὲ ἄγαννῃ ἴῃ {π6 ΟἾΠΘΙ νθυβίοη5, ΘβρΘοΙΔ}}ν 
ἴπ {πὸ οΥἀἸπαγν οπθ, θεΐννθθη {πὸ ἀδιρηΐουϑ οἵ 
Τυάδῃ δηά τῃοϑο οἵ [5.86], 15 1Ἰθς οἷ [Ὁ. 57]. 
(17γὺ ΤῆῈ ςοποϊάϊης. βοπΐθποθ, ΘΟΠΟΘΥΠΙ ΠΡ’ 
Πλαηϊοϊ φγοαυίης ἤάριε, 15. σοῃ. οπηϊασροά 
[Ὁ. 641. : 

ΟΥ̓ {π656 ροϊηΐϑ {πῸ ἢγϑε ἀπα Ἰαϑί Ἰοοὶς {|κ6 
[π6 τϑϑς οὔ ἃ (ΟΠ γιβίαη. τ πη Πηρ (ΘΡ. 
81. Γ{|κ6 11. 42, 52). ῬΟΒΒΙΌΪΥ {Π6 βᾶπιθ ΠΊΑΥ 
6 ϑαϊά οἵ {πὸ {ῃϊγά, σνπῖοῖ βανοῦγβ οἵ {πὸ 
ΔΒοθτοἸβη οὐ Β0Π16 βθοῖβ οὐ {ΠῸ θαυγ ΟΠαγοΝι. 
ΤΠ ἀρὸ οὗ ἐευελοε 15 ἀϑϑίσποά ἴο Π8η16] ὉῪ 

Τρπαίϊις, “ Αά Μαρη. ἢν; ἀηά ΒΥ ϑιπηρίοῖτ5 
ϑόνοσιι5, ὁ Η!5ὲ, ϑδοῦα," 11. 1- 

11. ΒΕΙ, ΑΝῸ ΤῊΗΕ ΘΒΑΘΟΝ. 8866 Ϊαϑΐ. 

12. ΡΒΑΥΕΚ ΟΕ ΜΑΝΑΒΒΕΒ. [5 Τουπά ἴῃ 
ἃ Ῥατὶβ Μ8. (Αηῃς. ἴοπάβ 2, Βιδ)οῖμ. Ναῖ.). 
866. Ζοίεοηθουρα “ (δἴδ]. Ρ. 5. [ἴ δεθπὶβ 
ΠΟΥΟΙ ἴο πᾶνε Ὀθοη ῥτϊηϊοά. 

13, 14.1 ηα 2 ΜΛΟΟΘΑΒΕΕΒ. 866 ἀθονα. 
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δῚ1. ΤΙΤΙῈ ΑΝῸ ΒΈΘΕΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΒ 
ὙΥΌΚΚ. 

“1 1 ΠαΙηΘ ΔΠ4 ΡΟ ΠΟΙ Δ ϑ5ϑισηθα ἴο 
{Π15 ῬοΟΪς Παγα ναιϊθα δἱ αἸΠδγθηΐ 

{{π|65. [ἡ οὐτἵ ΑὐἰΠοιϊΖεα Ν᾽ ΕΥΒΊΟ, ἃ5 11 
τπ6 (ἀδπδνδη γγΠ1Ο ἢ ργθο θα 66 1{, 11 15 οα]]6 4 
τπ6 “ ΕἸτϑὲ Βοοῖς οἵ Ἐβάγαβ, δη4 15 ρασθά 
αἱ [π6 Πεαὰ οἵ ἴπ6 Αροσῖυρμαὶ ΒΟΟΚβΒ. 
Βυΐ ἴῃ {πῸ Ἰδὲ Ἰηϑευίθα 1 {Π6 5ἰχίῃ 
Αὐτοὶθ, τ 15. σα] δα τῃς “ ΤΠ ΒοοΚ οἵ 
Ἐβαγαβ.᾽ ΠΙ5 ἀἸΠ θα σΟΥΓΕΒΡΟΠΩ5, ἢ 
{Π6 πα η, ἴο {Ππαΐ ΟὈΒετνϑα τη [Π6 δταηρε- 
τηθηΐ οἵ {ῃ6 ατθεῖ δηα 1 δὴ ΒΙΡ]65 ταὰ- 
Βρθοίίνεῖγ. [Ἃ«ἢ[ἢΠ6 ΤΟΥΠΊΘΥ, ἃ5 1 πηδΥ θ6 
ΜῈ611 ἰο τεπλαῖκ αὐ {πΠ6 ουΐδεί, Ὀγ “ ΕἸγϑί 
οἵ Ἐδβαταβ᾽ 15 ἀθποίβα {Π6 ργεβεηΐ Αρο- 
ΟΥΑΙ] ΒΟΟΚ, πα Ὀγ “ ϑεςοῃά οὗ Ἐβαγαβ᾽ 
ΟἿ σαΠΟΠΪοα] ΕΖτα ἀπ ΝΕΠοΙΔ ἢ ἴο- 
ΘοίΠου, 

1 Μ1Π ΤῈ σοηνθηϊθηΐ ἴο ἔγαοα ὈΤΙΘΗ͂Υ 
1π6 σμαηρεβ ἢ ΠᾶΙὴ6 Δη6 ΟΥ͂ΘΓ, ἃ5 {ΠΥ 
ΔΡΡΘαΥ (4) ἴῃ [Π6 οἰάθϑε Μ55., (ὁ) ἴῃ 
ΘΆΤΙΥ Μ εΥβίοηθ, (Ως ἴῃ 1158. οὔ Οοθῃ 6115, 
(() τῇ Ῥυϊηίθα δα! 05. 

(α.) Τὰ παῖ τννὰ5 Ὀε]θνεα ΡΥ 15 415- 
ΠΟΥΕΙΕΙ ἴο 6 {Π6 τηοβί αποιθπίὶ Μ5. οὗ 
τῃ6. ατεεῖκ ΒΙΡ]6Ὲ Κπονῃ, {πῈὸ (οάδχ Ττ- 
ἀεπςο- Απραβίαμτιβ, ἀπα Θιηαιίοιβ,. [ἢ 

1 ΤΠ6 ἢτθὲ Πᾶπὴ6 τγὰβ ρίνθη ὈΥ Ὅτ. ΤΊβομθη- 
ἀοτί ἴο 1ἴπΠ6 ἀεδίαοπεα μοτίϊοη, Ἴοπϑίϑίίηρ οὗ 
43 ἰβανεβ, ἀϊβδοονετθεα ὈγῪ ἢίμπι ἴῃ 1844, ἀπά ρυὉ- 

“12οε.---- οί, 1. 

ἰῖ5. ποΐ [Ὁπη6, ας ἀΡΡΑΥΘΉΓΥ 50. ΟἾΪΥ 
τῆτουρη {ΠπΠ6 ἔα] οὗ ἃ ἰγαηβου θοῦ. ΤΠ 
ΕΙΓΟΥ 15 50 51ΠΡΊΪΑΥ ἃ ΟΠΘ 45 ἴο ἄδθβεῦνα 
ΠΟΙΙΟΙΠΡ᾽ ἢ 50Π18 ἀοία]]. ὍΠΕ ρατί οἵ {Π8 
Μϑ3. Κηονπ α5 ἰῃ6 ΕἸ ετοο- Απριβίδητιβ 
ῬερΊη5 Μ 1 {ΠῸ ἀπ|τα πιπη το ΔΕ (35); 
Δ Π4 Ῥφαῖβ αἱ {Π6 ἴορ οἵ ἴῃ6 Πιβδί ραβρα 
ἴῃ6 Πποαάϊηρ ΕορδΟ ΒΘ. οἵ “ϑεοοῃᾶ 

Βοοκ οἵ Ἐπάταβ.᾽ Βαΐ, ᾿Ἰπϑίβαά οἵ Ἵοοῃ- 
ΑἸ! ηρ 1Π15 ῬοΟΚ, ἴπ6 ἢῖβὲ ἔθυσ ἰθαναϑ8, 
ἄονῃ ἰο [ἰπ6 26 οἵ {π6 ἰοατίῃ σο] πη 
ΟἹ ἰθαῖ 4 σψεζϑο, ατα ΠΠ16α ψιἢ ἃ Ροῖ- 
ἰίοη οἵ ἴπ6 ΕἸτδὶ Βοοῖκ οἵ (ΟΠ τΟΠΙΟΙ 65, 
ΧΙ, 22---ΧΙΧ. τῇ. [Ι͂ἢ 1Π6 τη46]6 οἵ {παΐ 
11η6, Ιου ΔΎ ὈΤΘαΪ ΟΥ̓ αν βίο νΠαΐ- 
Θνοσ, ἡ [Π6 ἰεχί ρᾶββεβ ἡ ἴο ΕΖΙα ἸΧ. 9, 
ΔΠ4 15 σομ ππιθα το {πΠ6 ἐπα οἵ {Π6 σαπο- 
ὩΪςΑ] ἘΖτα. ὍΤΠΘ ῬοΟΙ γα 6811 ΝΠ μλῖ8} 
6 ϑιισοεραϑς, ἢ πὸ ποτα Ὀτθαῖ [Πδῃ 

15 Πα ἴῃ [4 Ο5]}}116 ἴθ 1846. Τηδ τοϑὶ οὗ {πῸ 
Μ8., ποῖ οδίαϊπθα {11 τδὅ59, ννὰβ. οα] θα 51η41- 
τἴοι5. ὙΠῸ Ῥϑου] αν ἀείθοϊ, τϑίοττοα ἴο ἴπ (Π6 
ἰοχῖ, 15 ποι] θα ἴῃ {πὸ Ῥτοϊθσοπηοπαᾶ ἴο {π6 (οά,͵, 
Ἐτια.- Απρ., Ρ. 14 ; ἀπά 450 1ῃ ΑΥ δβδίοοί 5 " ΒΙ0]8 
ἴῃ {π6 μύσος, ΑΡρΡ. Β, Ρ. 307. 

1 ον αὐταρί ἀπά πποχρθοίθα {Πὸ {γαηβι το π 
15, οαῃ Παταϊν ΡῈ ππάοτβίοοα, ἐχοθρί ὈῪ ἃ ἰτδῃ- 
βουὶρί οἵ {πε αοίΐπα] 11Π65 :--- 

ΔΟΛΣΆΚΔΙΕΠΟΛΕ 
2λ Η|ΟΕ ἃ Ὶ ΟΠΚΟ 

ὙΠοτο [Π6 Ιαδὲ ψοτά, ΚΟ (κύριος), ἴ5. ἃ ψοτά ἴῃ 
τῆς τ 441]ς6 οἵ ΕζΖγα ἰχ, 9. 

Β 



5 ΠΝΕΘΙΟΘΘΤΙΘΝ ΤΟ ΤΠ 

ταὶ οὗ α 51ηρ]6 1ἴπ6. Α ποίβς ἴῃ ἃ Ἰαΐεν 
παπᾶ, αἱ τὰς ἴοοί οὗ [ῃΠ6 [ουσί] ΠΟ] Πγη 
οὗ 115 Ιϑαῦ 4 τεῦφο, σ41}15. αἰιβμίοη ἴο [Π6 
ΕΙΤΟΥ οἵ “1Ἰε βενεὴ ἰβανεβ ΨΠ1ΟΪ. ΔΓΘ 
τοαιπηααηΐ ἀπ ἀγα ποΐ οἵ Εβαάγαβ." ΟΣ 
[ῃ656 βθνθῆ, ἥνε σα πον Ὀς ἀοοσοιπηίθά 
ἴοτ, Ὀγ τῆς ἢτϑέ ἔουσ οἵ ἰῃς (οάεδχ ΕἸα.- 
Αὐρ. 1{561{ ἀπα οὴε Ἰβαῦ οἵ (οάοχ 5᾽ηαϊῖ., 
φοπίαϊηϊηρ τ (ἼΓ. ΙΧ. 27--χῖ. 22, ΜΏΙΟΠ 
τδὲ παν δίοοα ποχί Ῥείοτε ἴἴ ; δηά 
Τατίποσ, Ὀγ σοπηίηρ {Π6 11Π65 Το 516 ἴο 
ἘΠ τΠ6 ρίνεη β5ρᾷςθ, 1 πιὰν 6 Ἰηξετγεα 
{μαι 1Π6 ἢγϑι Ιθαῖ τηιδὲ πᾶν Ὀδσαη δἵ 
ΒΟΙη6 Ροϊηΐ ἴΏ 1 (ἤτοη. ν. Ηδά [Π6 
βϑνθὴ ἰθανθβ, οὐ {Π6 οἴπεὺῦ παηά, θῈθὴ 
ΠΠΙΘα νυ {ΠΕῚΓ ῬΥΟΡ Υ πιαίίου, ΓβοΚΟΏΙΠ Κ᾽ 
ὍαοΙς ποτὰ ΕἰΖτα {2 ἘΞΌΣΕΒ.) 1Χ: Ὁ, αἱ 
Ἴϊη6 26 οἵ Ἰεαῦ 4 τῶϑο, ἀρὰ ἀβϑαμηϊηρ 
1: Εβαγαβ ἴο ρίθοεάς, (Π6 ἢτγϑί οὗ {πο88 
͵Ἴδανες νου] παν θασιη ἀροιΐ τ Ἐβαάγαβ 
ν 1. ΒΥ οὔϑβούνιηρ {παΐ 6αο}) οὗ {Π658 
Ῥαβϑᾶρεβ, 1 Ἐβαγαβ 111. 1 δηα τ (ἤτοηῃ. 
ν]. 4, Ὀεσίη5. ἃ ρΈΠΘα]ΟσΊΟΑ] 15, 1 Πα 5 
Ῥεθη ᾿προθηϊοιϑὶΥ σοη]εοίαγοα τΠαΐ [η6 
5οῦθ6 ΨὴΟ τηδ46 [Π6 τηϊδία κα “ Παα Ῥβθη 
1164, οἡ Ταδομ]ηρ [Π6 ρεάϊσταα οἵ ἘΖτα 
1 ἢ Ἐαγαβ 111. 1, ἴο τοίου ϑϑοὶς ἴο {Π|Ὲ 
ϑϑηθδίορυ οἵ ἴπε ΗἸρῃ Ῥχιθϑίβ ἄοόνῃ ἴο 
16 (αρίινυ ρίνεη ἴῃ τ Οἤτοη. νἱ. 4- 
15, ἃπΠ4 ἴῃΠ6η ΙΠΔανοι ΠΥ ρτοσεβάβά. 
ἴο ἰγταηβοῦῦα ἰπαΐ ΡῬάθϑαρα πα ψΠαΐ 
ΤΟ]]ονν δα : τΠτ|5 ΠΙΠΙηρ {Π6 βανθῃ ἰθανε5 
αἴϊεσ τ Ἐλβάγαβ νἱ]. ψ 1 ἃ τερειοῃ οἵ 
Ρατί οἵ 1 (ῃγοῃῖοίαβ Τι πᾶν ἴππ5 ΡῈ 
{αἸΠ]Ὺ ῬΥΘϑαμηΘ ἢ {Ππαΐ ἴῃ [Π6 ΔΙΌ Ποῖ Ρ6 
1τοτὴ ΠΟ (οα. 5᾽ηα1, ννα5 1] Π] 6 4Ἰα΄οῪ 
ἀοτῖν οα΄ {Πότ ννὰ5 ἃ ΠΠ]ΓΟ ΟΥ̓ ΤῸ]] σοηίαϊη- 
15 1 Ἐβαγαβ ν|]. 1-- γα ᾿χ. 9 ; ἰηϑίεαά 
οἵ ψνΏΙΟἢ. Ῥογίίοη [Π6 {γα βου ΠΥ 1 5θτίθα 
ἴῃ6. Ῥάβϑαρε οἵ τ (τοη. δααναὶθηΐ 1. 
Δτηοιηΐ : ἀπ [Π6η, τα ΚΙηρ᾽ ΠΡ [πΠ6 βεοίοῃ 
ἢ νου] παν οοιης ἴο, 1 τρί, ννθηΐ 
ΟἿ 80 ὈΠΠΩΪΥ ἃ5 ἴο τπὰκα 1Π6 {18} 51- 
τὴ πο 1 ΟἸτοη. ΧΙΣ. τὸ ἴοὸ ΒΖτα ἰσ.: 
9 ἴῃ [Π6 δαῦηα 1η6, ἀπα τυ ποσὰὲ (ῃς 1οαϑὶ 
ϊηΐ οὗ ΔηΥ αἰϑ᾽οσαϊίοη. [ἢ ΔΠΥ Οσα86, 
ἼΠ6. Ῥίθϑθῆσοα ὉΥΓ [π6 {π|Ὶ0 “Ἐξάγας Β᾽ 
ΤῊΔΥ "6 ἰαἸζθῃ ἃ5 Ἰη]Ἰσαιηρ [Πς οχἰδίθηοθ 
οἵ δὴ " Ἐβάτας Α.Ἅ 

1 ἘῸΓ ἴπ6 σοπο]υβίοπ {πι5 ἄταννῃ 1 πὶ ἴη- 
ἀεοριςοα ἴο ἴῃς ἵκον. Το νυ, 1).1)., Αὐο ἢ - 
ῬΙΒμοΡ ΙΚ᾿ηρ᾽5 Τιθοίασγου πὶ Τὶ ν᾿ ἶτγ ἴπ {Π6 Τ]η]- 
νοΥΒ Ὑ οἵ ΤᾺ] 1η, ννμὸ Πα5 α]5ὸ πιοβέ σοι οι] νῪ 
ΔΙΙονοα πὴθ ἴο φησο {1|15. ἢιϑί βθοίΐοη οἵ ἴπῸ 
Ἰηἰτοάποίίοη 1 βονοσαὶ οἴμοι ποίο5. ργαρατοὰ 
ῬΥ Βἰῃ) 

Τη 1Π6 Ναίίοαῃ ΜΘ, ((οά. Β) [ῃς Ῥοοκ 
15 [οι δ5 " Εβάγας Δ, δῃηά 15 [Ὁ] οννεά 
ὉνΥ “Εβάϊαβ ΒΒ, [μαὺ 15, οὐ ΕΖια δηα 
ΝΕΠΘμλα ἢ τοροῖποῦ ; της αἰϊνιδίοη. Ὀ6- 
νθθὴ ἴΠ656 ἴννο Ἰαίίζογ Ῥοοκα Ρεϊηρ 
Ἰη4Ιοαῖς α ὈΥ ΠΟ τῆοτα [Π Δ ἃ 5Π18}} 5ρᾷςα 
ἴῃ [ῃ6 ϑδδὴθβ [11η6.} ὍΤΠ6 ἰῆτοα βἴαπα 
Ῥεύνψεθη (ῃγοηῖοϊες. αηα ΤΟΡΙ, [Ιπ τῃ6 
ΑἸδοχαπάτιηα Μϑ. ((οά. Α) τ Ἐβάγαβ 15 
ἔοι ππάογ {Π6 Ποαήϊησ οἵ ΟἸΙΕρΕσσο 

(ὃ ἱερεύς, “Τὴ Ῥτίαβί), θαξ βαρ βο θεά 
εζρᾶς ἃ. [1 15 [Ὁ]ονγεά, δ5. ἴῃ {π6 

ΓΟΥΠΊΟΓ ἰηβίαηοθ, Ὁ εζρᾶς 6 (Β.5 

4ηΔ ΝΕΠΘΏ1α}}), Πανὶηρ {Π|5 {Π||6 [ῸΓ 
5 βοσιρίιοη, θὰ Ποααθα ὁ ἱερεύς, αἃ5. {Π6 
ῬΓΘνΊοιι5. ῬΟΟΪς ννὰ58. ὙΠ6 [ἢγεα βίαπα 
Ῥεύνεει ΤΠ Δη4 Μασσοαρεααθ. “Π6 
αἸνιϑίοη. δίνῃ [Π6 ἔννο ραγίβ. οἵ " Ε8- 
ἄταβ ΒΒ 15 ΘΙ 4150 ΠηαγΚ αὶ ὈΥ ΠΟ ΠΊΟΓΘ 
πα ἴπ6 Ῥεριηηηρ οὗ ἃ [65 Π1η6.2 10 
Ὑ}1}} (Πτπ|ι5 6 5θβη (Πδΐ ἴῃ ἰννο οἵ {π6 ἴἢγθα 
στεαΐ Μ595. [Π6: ῬοΟΙΚ 15 ἰσαηά, ψιποῦΐ 
ΔΩ ΤΠΙησ ἴο ΟἸΒΕ Πρ 55. 1, 10 Ῥοϊπΐ οὗ 
σΔΠΟΠΙΟΙίγ, ΠῸΠῚ {Π6 τοϑὲ ἢ δηᾶ (Παΐ ἴῃ 
1Π6 ΤΟΙ] ΠΡ ΟΠΘ, ΟΥ̓́ΤΑΊΠΟΥΙ τη 115 ἀτῸΠ6- 
ΤΥΡ6, ἴΠ61.6 15 οἰθᾶσ ον άθηςε ἴο 5Πενν {παΐ 
10 Οἤοα νγὰβ ὑγαβθηί. 

(ὁ) ἴῃ {πὸ ἘΘΘΙΟ,- ὉΣ Οἷα ΘΥΤΙΘΟ 
Μ εβιοη, {πῸ ῬΟΟΚ ννὰ5 ποῖ ἰοιη, 50 [ὉΓ 
45 σαῃ Ὀὰ πᾶρεα [ΠῸΠ] {Π6 θαυ]δϑῦ οχίδηξ 
ΠΟΡΙΘ5. [Ὁ ἀρρβαῖβ, Ἰη 4666, 1 ϑγτίας 1ἢ 
Ὑνδ] Ομ 5 Ῥοϊγυρίοίι, τό, Ῥὰαΐ ᾿ιαὰ πὸ 
Ῥίαςς ἴῃ {παὶ οἵ (ἀαῦτ!6] Βιοηϊία (ΡΑΠ5, 
1645), [Π6 ϑ'γηίας ἰεχὶ οἵ ψΏΙΟΙ. 15 1ῃ6 
Ῥαβ815 οἵ ΒΙβπορ να] το 5.5 Ὑ  α]τοη Π]πη- 
561 ἄοθβ. ποῖ οἰθαῦν βίαίϊα ΠῸΠῚ τ ]αΐ 
ΒΟΤΟΘ (ῃ6 ὅ για ἰαχὲ ἢ6 ὉΠΠΙ5 15 
ἄταν ;" υϊ ἃ ὅγῆδας ποίβ ταηϑιαἰθα 

1 ΤῊ Ϊ5 5 58 θοννῃ 'ἰπ {Π6 [ἀοβίμ1]6 οἵ Ν᾽ ΘΓ θ]]οη 6 
δῃα (οζΖζΖα, Ρ. 607 (οἵ Μ8.), ς0]. 1. 

2 ΤΠ ΔΗ ἴο ἴΠ6 Ῥῃοϊοργαρηῃθα [Δ οβ᾽ 116 αϊιθᾶ 
Ὀγ Με. Ε. Μαυσπάς ὙΠπομῆρβοη, ἔπ δία άθηΐ ΟΠ 
ΠΟΥ ἵπτπ ΟΥ̓ΟΥ ψνΠαΐ ἀγὸ 41] "ϊ {Π6 αοίμα] ᾿ἰθανεβ 
οἵ ἴῃ. νϑπούαθ]ς Μ8. ἰἴ56 1. “Ἐβάγαβ ἃ ᾽ δηᾷᾶβ 
1ῃ ἴξ οἡ {Π6 τένϑῦβα οἵ Ἰθαΐ 172 (5447). 

3.Α ἸΙβὲ οἵ [πε Ἰαΐίογ. αὐβεὶς Μ 55, σοπίαϊπίησ 
1 Ἐξάτας ἰ5 σίνθη ἴῃ ΕὙἰΖβο με 5 “ ἘΠΠ]οΙτπηρ,᾽ 
8 8, οἡ ἴΠ6 δαςπουν οὗ ΤΟ] τη 65 απα 1 ΑΊβΟ 5. 

4 66. ΘΟ νο ΠΟΙ 5. Β]αὶπ Τηϊτοάποίίοη (1883), 
10: 
δ τ 1ιῖ5. Ῥγοῖορ. ὃ χἰ., Ρ. 89, “θε Πηραα 

Θγτίασα,᾽ ἄο., 6 βρθᾷκβ οἵ πανίηρ μαὰ τῃς Π6Ὶρ 
οὗ ἴουν ϑυιίας Μ55.,-ττοννο ἰθης ὈΥ ΑτΟΡΙΒΠΟΡ 
ΑβοΠοῦ ἢ ὁπ6 ὈΥ ῬοσοοΪΐίο ; ἀπά 6 Ἰασί, ““1η6 
πιοβὲ ἀποῖθηΐ οἵ 41],᾿ θο]οηρίηρ ἴο ἴΠ6 {Ππὶνθυβι 
οἵ σαμρτάρο, δγαϊίοι ἀἰθβουηθ5. (15. ἃ5. σοη- 
ταϊηϊπρ 4}1 τῇς ΔΡοοΙΥΡμα, ῬὰΣ ἴῃ τρα]ν ἴξ 
οοπίαϊηβ ΟΠΪΥ͂ ἴπς Αἀαἰοη5. ἴο 1)αηΐ6]. Α οου- 



Ἐν ϑ ΒΘΘΙΘ ΘῈ ἘΘΊΘΕ ΑΞ. 3 

Ὦγ Πἰπὶ αἱ {π6 θαριηπίηρ οὗ [η6 νϑυβίοῃ 
δίαϊες παὶξ 1 νψγὰ5 τηδᾶθ “εχ {γδ!Ἰ0ὴ6 
τον 1 πᾶ; πο νοι Ραδῖ. ΘΟ ΕΥ- 
ἰαϊηθα {παξ 1Ὁ 15 ποῖ 1η {πΠ6 ΑΠΊΡΤΟβΙδ ἢ 
Μ9. οἵ [16 Ῥεβῃϊίο, οὴβ οὗ ἴῃς οἱάθϑε 
Δα Ῥεϑί δχίδηϊ ; δἰ ποιοὶ [πα ΜΒ., 
ΟἸΤΙΟΙΙΒΙΥ ΘΠΟΙΡἢ, σοηΐα!η5. 2η (41Π) 
Ἐπάταβ. Απηα, ψῇηαΐ 15 Τηοτ6 πΠηροτίδῃξ 
1Π8ῃ {Π15 ΠΊΕΓαΪν ποραΐίϊνα ον ἄρῃς, 1{ 
Πὰ5 θθβὴ ἀϊβοονεγθα {παΐ [Π6 ϑ σίας ΚΝ δἱ-- 
ΘΙΟ 1 4ΖΙΘΒΈΟΙ. 15 ἴα κοὴ ΠΌΤ] [Π6 ὅυτο- 
ἩΈΧΑρΙαΥ οΥ Ῥαὰὺ] οἵ Τα] (Α.Ὁ. 6τ6).2 
“ΤῈ 15 οἰἱδα ἂς. 115,7 δα ἦς. 1). ́.. ἀνυπη, ἴο 
ΜΠΟΠῚ 1 οὐγα {15 ᾿ΠΙΟΥΠΊΔΙΙΟΠ, “1Π ΟἿ6 
οὗ τὲ Νιίιδη Μ95. ἴθ (6 ΒΠΙ51} 
Μιβει (Α44. 12,168), νυύσϊίθῃ ἴῃ {Π6 
δῖ. σοηΐασγ. Αμπά {Π6 δοϊ {Πα Ῥδὰμ] 
1Πο] πα 6 4 1 1Π ΠΝ. ΝΘΙΒΙΟΩ 15 ἃ 5.1ῸΠ 
Ῥταϑαηρίοη {πΠαξ 1 νὰ δα) ἰ64 ὈΥῪ 
ΟἸρδη 845 ραζί οὗ [ῃης 1,ΧΧ." Τὶ 15 1ῃ 
Κεδριηρ ΜΙ [15 {Ππαΐ ννε πη 1ῃ Οτσεθη 
4 αιοίαϊοη του ἵν. 59 (“ Ετοηὶ [πες 
ΘΟΠΊΘ(Π ν]οίογν," χα.) 1 15 “ Ἡοηηα 
ὙΧῚ ΤῊ ΠΟΞΠΠΌ ΤΩ. Ὁ 

Ιη {πε ΟἹΑ 1,αἴη [πΠ6 ῬΟΟΚ 15 4150 πιεῖ 
Ὑν1Π,Ὁ Ῥδδτηρ [Π6 σα Π16. Πα Πα το]α- 
ὮΠΛ Υ6 ῬΟΒΙΠΟΙ 45 1ἢ {πΠ6 ατεεκ ; δηά 1ἴ Πὰ5 
Ῥεδθη βοπηθίηιθα {Ππουρῆς {Ππαΐ {Π15 15 1Πη6 
ΝΘΙΒΙΟῚ ΠΟΥ Θχίαηϊξ ἢ οορίθα οὗ {Π6 Ψὰ}- 
ϑαίε,5 Ῥαΐ (με ἀϊῆετεησα θείνεεδη {6} 
15 Δρραζεηί. Πδη γα οομα ἴο [Π6 
ὕνοῦκΚ οὗ 51. Τεύοιηθ, ψα ἢηά «ἃ ἀϊϑίιποῦ 
αἸΒΡΙ σθηῃγεηΐ οἵ τ Ἐβαάγαβ ΠῸΠῚ [Π6 Ροϑβὶ- 

βρϑοίιι5. οἵ ναγίοιιβ γα! ησϑθ [ΓῸΠῚ βουὴ οὗ [Π656 
Μ55., ἄταν ὰπρ ὈΥ ΗδΙρετὶ ὙΠουπαῖςο, 15 
σίνβῃ Ϊῃ νο]. ν]. 

1 Τὴ 116 ΤΩΔΏΠΕΙ δὲ [Π6 ἐπα: ““Ηἰἱἰς δυΐζειη 
ΠΌΘΟΥ ῬΥΪΠητι5 οδὲ ΕΖτο : 416} 4 ἴα ΠΟ ᾿πνθη1- 
ΤΩΙ5 772: ἐχελιῤίαγι σἱηιῤίεί (1.ε. ἴῃ68 Ῥεβῃμο), 
«ἰδβουιρϑίσηιιθ ΘΟ π πὶ οατη πὶ εχ ΤΧΧ, 
ψΕΙΒι15 δϑί." 

2 ῬὸῊΗἮ {πὸ ψοτῖς οἵ {Π15. ΜοπΠορηγϑιῖθ, 566 
τ. Ὑτορε]]οθ’ ἀγίιοῖε ΝΈΚΒΘΙΟΝΒ, ΑΝΟΙΕΝΤ 
ἸΞΘΎΕΙΔΟ); τὰ “ἸθΙςῖ, ΟἿ ἴῃς Β1016,᾽ 111. Ῥ.. 1620. 

3 ἘΠΟΠΠοῖη, “ ΕἸπ]οἰὰπρ ἴῃ 416. Δροκτυρῃ. 
ΘΟΒ τ τοη (1795), Ρ. 376. 

4. ΑἹ Ἰδαξὶ ἴῃ ϑαραῖοιβ τοργαβοηΐαίίοη οἱ 1ΐ, 
1η Ὠϊ5. " ΒΙΒ]]ΟΓ ἢ 5 τοσα 1 Ν ΕΥΒ1Ὸ νοῖπ5 [{α]10ὰ,᾿ 

ἄο.» 1743.-9. 
5. «Τῆς ἰοχί οὗ {πΠ6 τεηηαϊπίησ Ῥοοῖτα οὗ {ῃ6 

Τείμ Ζαΐζια, ποῖ μανίησ Ῥθθπ τονὶβθα ὈῪ 
Τεγομιθ, 15 τείαϊηθα ἴθ Μ59. οἵ {πε Νιυ]ραίε.᾽ 
(Ρτοΐ. ΝΥ εβίοοῖί, ἴῃ αγί. ΤῊΒ ὌΓΘΑΤΕ ἴῃ “ οί, 
οἵ 1π6 ΒΙ1016,᾽ "1. Ρ. 1692, ΒΡ.) 

5.Α φομηρατίβοη οὗ τϑαδίηρα ποσὰ {πῸ ΟΟά, 
ΘΟ σΟΥΠ Δ ΠῈΠ515 (σοηίδι πη ἃ ἰαχί 5:11 Ὁ ἴο 
ἴπαΐ οὔ {1π6 (οά. (ΟΙΡοτηπ5. νμο. ΘαΡδίΙοΣ 
1566, 50 [ὯΓ 85 σοποοῖπ5 ἔπε Ζ}υτγίζ Βοοῖς οὗ 
Ἐατγαβ, 15 σίνβη ἴῃ Ν ΟἸἸκηατ 5 " Εβάτα Ῥτορμεία, 

1863, ΡΡ. 304 σΖΖ. 

101 1 Πὰ5 ΠΙΓΠουίο πε] 4, Τὴ {πὸ ῥτοίλος 
ἴο ἢϊ5 νϑύβίοῃ οἵ ᾿πβάγαβ (Ε211} απᾷ Νο- 
Ποιλῖαἢῃ, «ἠὐάγεϑθε. τὸ Τθομηηϊοη ἀπά 
Ἐοραζαμπιβ,} Π6 ϑαγβ: “ΤΟΙ 5. ἀΠΠτι5 
δϑί πα 56 ΡΟ ΥΓ 50 ΓΙ 115 αἴσιιθ γΈϑοσὶ- 
ὈΠῚ5, αὐ Ἐπάτεθ ΠΡτὰπ δὲ ΕΙΠΕ νοῦ 5 
ἦἄβε Ἡδῦτγοθο ἰτηϑίθγαμι." ΑἰΕΥ βἰαϊησ 
νδυῖοιι5 οΟὈβίαοϊας ἴο ἴΠ6 σγαςποασίίοη οὗ 
ΠΕῚΓ 15}, Π6 σοπ Πιι65: “ΝΕ “ΘΠ σΠδτη 
τηονθαΐ σιοά τιητι8 ἃ ΠΟΡῚ5. ΠΡΌΘΥ βαϊξας 
Εϑῦ ; Π6Ὸ ΔΡΟΟΓΥΡΠΟΥΙΙΠῚ [611 οἱ Παασίὶ 
ΒΟΠΊΠ115. Αα]θοίθίιγ : αα1ὰ εἴ ἀρὰ Ἠε- 
Ῥγῶθο5. βάτο ΝΟΠΘΠΊΙ 16. ΒΘΠΠΟΠ65. 1 
ΤΠ} 1 ΝΟ] ΙηΘ ἢ σοα͵οίαηςαΓ, εἴ ατιξ5. ΠΟῚ 
ΠαρθηΐαΓ ἀρ 1105, ες ἦε νἹρίηί- 
παι ΟΥ̓ 56 Ή10 115. ϑιηΐ, Ρτόσα] Δ] ]οΙο πα. 
51. 45. ἀπίθιη ϑερίπαριηία νος. ΟρΡΡο- 
5.6ΥὉ ΓΓΟΥρτθίθ5, ΠΟΤ) ΘΧΘΠΊΡΙΑΤΙα 
ναγιοίαϑ ρ55 ἰασοζαία εἴ Ἰηνεῖβα ἀβπιοη- 
βίγσαίῖ, πΠ6ς ροΐεϑξ αἴ 6 νΘΓΠ1 Δ 5561 
αποα αν βι πὴ δϑί, [6 οαπὶ δα Ἐνδη- 
5611, ὧς. 

Τὴ [Π15 Ῥαββασα ἴἤτεο ροιηΐβ 5ῃου] 4 θῈ 
ΠΟΙΟΘ4: (1) (παι 7 τοπΊ6, τη ἴΠ6 βαπίοηοα 
Ιαϑί σποίθα, ἀΡΡΘαΥΒ ἴο ἁἱΐονν {Παΐ {15 
ῬΌΟΙΣ 85, 1π| {πὸ ΤΧΟΧ ἡ (ΟΣ τι ΠῈ 
Τηα]κ65. Π0 αΙἤδγθηος Ὀθίννθθη [6 ““ 50Π)- 
μα ἢ οὗ {π6 ὕνο ροοῖυρηαὶ Ῥοοῖ5. οἱ 
Ἐβάτγαβ ; (3) (Πα Π6 βίαίεβ [πΠαΐ οὔἵ ἘΖγα 
«Πα ΝΕ ΘΙΏ14]} ἡ ΕΓῈ ΠΟΙ ΠΊΟΏΪΥ ΤΘοΚοπθα 
ἃ5 ΟἿΘ φοζχμηιει. "ΓΠ15 Ἰαϑδὲ βίαίθῃχεηΐ 
15. Οἵ ᾿Ιπροϊΐδποθ ἴῃ 115 ὈΘΑΙΠηρ' ΟἿ 
1ηΠ86 πιρδίίοη οἵ νῆας Ὀοοκθ νγῈῖα 
Ἰηθδηΐ πηῆθγ {πΠ6 {16 οὗ “Ἐδβαϊα ΤΑΌΓΙ 
ἄπο, ἴΟπ 64] 1π σογίαιη ᾿ι5ῖ5. [ἢ δοσο͵ά- 
Δησ6 ΜΠ [Θ͵ΟΠΊΘ 5. ΒΟΠΊΘ Πδί ΓΙ ΤΑΥΥ 
ΑβοΊβΙοη, τ Εβάγαβ ΡῬΘΑΙΒ ἴο 6 ναί ηρ 
1ῃ. {πΠ6 οάεσ Μ55. οἵ {π6 Νυϊραίε.2 

(4) Τὴ. οΟἿΪγ Οὐπηο115 [πα πϑθά ΡῈ 
ΠΟΙΙΟΘα Παῖθ, 5. Πανιὴρ οοιηθ ἴο ἀδοϊ- 
510η5 ἀοιΐ [Π6 ὈοοΟΚ5. ἴο Ὀ6 ᾿πο]αθ4 1ῃ 

1 ΤΠΙ5 ἀπα οἴπεν Ῥγοίασοβ ὈΥ 51. Τεγοόῦῆα ἃιὰ 
Ῥιθῆχρα ἴο τηδὴν βαϊοηβ οὗ {π6 ψαϊσαίθ. Τὰ 
1Π6 ομθ ΠῸπῚ ΠΟ. 1 αποίς (Ρατγὶβ, 1666) [ἰ 
βίδπαβς αἵ 00. ΧΙ]. οὗ (Π6 Ῥτοϊθσοίηθηα. 1} [15 
“ῬτοΙοσὰβ (ὐαἸεαίτβ 1ἢ ΠΙΡτῸ5. Θαπημ6],᾽ ἄς. (2. 
Ῥ- ν11.} Πα αἴβὸ πῃηθης]οη5 σογία! ἢ ὈΟΟΙΚΚ5 ἃ5 ποΐ 1Π 
1η6 απο (΄ ϑαρίθηῖα,᾽ ἄσο.), αηα ἀηλοπρ᾽ {Π6 ΠῚ 
ΤΑῊΪ 5 Ο6 οα]164 “ Ῥαβίοσι." ὍΤΠ15 Πα5 Ῥθ θη 50}16- 
{Π65 {πουρὶς ἴο ἀδποίθ 1 Ἐβάταβ, {πΠ6 βιρει- 
ΒΟ ΡΈΟη οἵ ΠΟ Π, ἴπ {πΠ6 ΑἸεχαπάγίιαη Μ5., 15», 
85 Ὀδίοτε τηθηἰοηςξα, ὃ ἱερεύς. 

2.Α5 ἴὴ ἴῃς (οάθχ Απμηϊδίϊητι (οη νυ ]ο ἢ 566 
ΘΟΙΙΝΘΠΘΙ, 202 σπ., Ρ. 353), ἀπά {πε Μ5. (Βπί. 
Μιυ5. Ααά. 1ο,546) Κῆοννῃ 85 ΟΠαιεηαρπε 
ΒΙΌ]6, {Π6 σοπίεπίβ οὐ νῃϊο ἢ ἀγα ἀθβου θεά ΒΥ 
Ὥγχ. ιν εβίοοιϊ,. ἴΏ “Ιοῖ. οὗ [06 ΒΙΡ016,᾽ 111. 
Ῥ.- 1704. 

Β2 



4 ἘΝΕΕΕΘΌΘΘΈΙΘΝ ΕΟ ΤΗΕ 

1Π6 5δοτεα σαῆοη, ἀγα {Πο56 οἵ Τιαοάϊορα 
(16 ἀαία οἵ ψηϊοῇ 15 Πχρα Ὀγ βοιηβ αἱ 
ΔΌοιυζ, Α.Ὁ). 2652, ὈΥ̓͂ οἴεῖ5. ἀροὰΐ 204), 
1πΠ6 ΤΠτά οἵ (ατίπαρε (397), αηα Ἴτοηϊ 
(1546).- Ιῃᾳ : τὰ6 Τοάϊσεαη σαίαϊοσιια 
ς“ Ἐξξαγαβς 1. 11. αγθ δημτηθζαϊθα, δηα ἅττα 
ῬΙασοα θεύννθθη {π6 ῬΟΟΚΒ οἵ (ΠΓΟΏΙΟ] 65 
8 Π64 τῆς Ῥϑα]πη5.} [Ιἢ {Π6 {π|γ (οι 61} 
οἵ (ἰαγίμαρθ, αὖ ψ]οἢ Αὐιριιβίϊημθ. ννὰβ 
Ρτοδοηΐ, “νὼ ὕοοκ5 οἵ Εβαγαβ ἅτα 1η- 
οἸμοα ἴῃ {π6 Ἰδὲ οἵ "ΟἙμοηῖσα] ϑοτρ- 
τα 5, δηα αὐ ρ᾽αοθα θθίννθθῃ ΕΒΊΠΟΓ 
δα ““ἴνοὸ ῬοΟΚΒ οὐ τ[π6 Μαοοαθεαβ." 
ὙΠαΐς ἴπ6 ἢιβδί οὐ ἴπθ586 ὕνο ΒΟΟΚΒ οὗ 
Ἐδβαταβ πηϑαηΐ ὙΠδΐ γα 08}1} 1 Ἐβαζαβ, 
Δα τΠ6 ϑεοομᾷ οἱἵ ΒΖτα απα ΝοΠοιηα ἢ 
Τορθίμοῖ, 5665 ὙΘΙῪ Ῥ͵ΓΟΡΑθ]6, ποῖ 
ΤΏΘΤΟΘΙΥ ἔτοπὶ [ῃ6 5ιαςθηηθηΐ οἵ 51. Τ υΌ 6 
Ρείοτε τοίεγγοα ο, ὈπῸ του ἴννο Ῥαβϑαρ 85 
οἵ 5:. Δυριδβάης ((1)6 Τ)οοίγ. (τιδί. 11. 
13. γι; 0.6. (ἸμΠΠ6ἰ,᾿ Χν111. 26), 1ῃ 
ομδ οἵ ψ ΠΟΙ ἢ 6 Βρθα 5 οἵ ἥῦο ΒΟΟΚΒ5 οἵ 
Ἐβήγαβ, δῃα ἴῃ {Π6 ΟἴΠΕΥΓ αιοίεϑ ἃ ρᾶ85- 
βασο ἔῸ ΠῚ ἡνΠαἱ γγ8 64}} [Π6 ΕἸγϑί. 

Τῆς ἀδοϊδίοῃ οὐ {πᾶ (ὐοιηο}} οἵ Ττεηΐ 
ΟΠ ἴῃ6 500] 6 οῖ νγαὰ5 Ῥσουηπ]σαίθ ἀπτ]Πρ᾽ 
1Π6 Τουτ ἢ βοϑϑίοη οἵ [ἢ Οὐουηςο1], ΑΡΠ] 
5Επ:. τοῦ. ΒΒ. {15:1 85. ΠΙΘΟΙΘΓΘΩ 
{παι {πῈ ϑυηοα ““Ῥαγ Ρἱοία 5. αἤδοία ἂς 
ΤΕνΟΥΘηἰα 5150 1010 εἴ ν ΘΠ Υα ΕΓ ἢ“ ΟἸΠΠ65 
ΠΡγΟ5. ἴα ΠΔ νϑίθυῖβ “πα ΠΟΥΪ “Γαβία- 
ΤΠ ΘΠ Ὁ ἃ ᾿ἰδὲ οὗ νῃ] ἢ [Ὁ]]ονν5. “ Εβατθ 
ῬΙΪΠ.5. οἵ βεοσπηάιβ αἰ αἰοιαγ ΝΕῖο- 
ΤῊΪα5᾽ 16 Ιηϑοχίθ αὶ θούννεθη (ΠΓΟΏΙ]Ο]65 
Δη 4 ΤΟΡΙΣ ; Ραΐ {πΠ6 ἀφβηϊοη οἵ “ βάτο 
ΒΘΟΙΠπ|5᾽ Οἵ ΘΟΙΓ56 5Π6νν}5 ἴΠαΐ Ὀγ ὁ Ἐβαάγε 

1 ΤῊς ἀἰδραΐς ἂς ἴο {πΠ6 δι ΠποπίῖοιὙ οὗἩἨ 1{Π15 
ςαία]οσιια οαηποΐῖ Ποσα 6 οπίοσθα ἀροη. ὙὍὙΠὸ 
5.0] 6 οἴ 15 Ἰβουββϑα ἴῃ ἊΝ οϑίοοι 5 “ αποι οἵ {πὸ 
Ν. Τ. (1866), ΡὈ. 384 σφ. 

2 ΜΝ ἐβίοοίί, 26. Ρ.. 391. ΕῸΓ ἴπῸ Ψ]άθγ βθῆβα 
ἴο Ὅδ αἰίζδομοα ἴῃ 1η15 θ]ασα ἴο 1Π6 ψοτγά ““οα- 
ΠΟΉΪΟΔ],᾽ 566 ἴῃ6 ῬΊσημορ οἵ Ῥαιῃ απᾶ ΑΝ ο]15᾽ 
τί, ΕΒΌΕΑΒ, ΕἼΚΘΤ ΒΟΟΚ ΟΣ, ἴῃ “ Πιοί, οὗ ῃ6 
1016." 

ὅ. ΤΠ [ΌΤΙ οὗ ἴποϑο ραβϑιιροβ 15 οἰἰθά αἱ 
Ἰεπρίῃ Ὁγ ΝΥ εβίοοι, τὠξ σηῴῤ., Ρ. 5σο7. [π τΠ6 
Ἰαίίθσ, Αὐραβίϊηθ ἜΧΡΥΘΒΘΙΥ τοίοιϑ ἴο [πὸ ορίβοῦα 
Π]]ΠΙΠρ Οἶ5. 111., ἵν. ΟἿ Ἐξάγαβ :---" “ ἢἶδὶ Τοτία 
Ἰθβάσαϑβ ἴῃ δὸ ΟΠ τιβίαπι ὑγορ ἢ θίαββο ᾿π(9 Προ ατι5 
αϑί, αιιοά ᾿πίοϑγ ν 8 η65 βάδην οτΐα ἡιιοοβίϊο πο, 
α4υ14 ΔιΏΡ] 15 να]ογοῖ ἴῃ σορι5," ἄς, [[Αὐρι- 
(τη, ὈΥ 1Π6 νναν, σθα]]ν πηαογθίοοα Ζουιθ)α 6] 
ἴο Ὀ6 τῆς {πἰτὰ οὔ τῃ6 σωματοφύλακες {Πεγὸ 
«οβου θεά, 5 ἴθσηὶ 7τγογες σιοσααηε βοιπας 
βίγαησ6, 

4 ΤΠ 15 {π6 ἀαΐθ σίνθη ἴῃ “Ομ ο}11 Τυϊάθη- 
ἘΠ ....... δποηθς. εἐ Τδογεία ̓  (Βσυχ. 1714), 
«20, [Ιῃ (αταηζαβ “ϑυσηηια (ΟΟΠΟΙ]Ιοσ πηι 

(1681), Ρ. 420, ἰΐ 15 ΑΡΠῚ 51}. 

Ῥυϊηγαβ᾽ [Π6 σα ΠΟΏΙΟΔ] ΕὐΖία 15 τηθαηΐ, ΤΠ Θ᾽ 
ῬΟΟΚ να αἴθ σοῃϑιθυ!ηρ᾽ νγὰ5. ΔΟσΟΓΙΠΡΊΚγ: 
Ιε οαὐ, ΔΥ̓Παΐ ἡνεσα ἴΠ6 ργθοῖβα στοιηϑ 
ΟΥ̓ 115 τε] οί οἢ τα ἃτα ποῖ αἸ ΒΕ ΠΠΟΙ]γΥ το] 4. 
ΘΑΤΡΙ, ἴῃ 15. ΠιΙβίουυ οἵ {π6ὸ (όοῦπο!, 
Τα]αΐθ5 (ῃ6 ϑιοοθϑϑῖνα βίασθθ [ῃσγοιρῃ. 
Ὑγ ΠΟ [Π6 5] οῖ Ραββθα 1ὴ αἸβοιββίοη, 
Ῥαΐ 5αγ8 ποίῃιηρ ἴο πηακα 1 ΟἸΘΑΓ ἴο τι5 
ψγ [Π6 ΔααΙ ΟΠ 5 ἴο 1) 416], ἴογ Ἰηβίαποθ, 
ὙΕ͵Ὲ πο] ιθα ἴῃ τῃ6 (αποη, «πᾶ ποῖ 
1Π15 ῬΟΟΚ οἵ Ἐβάταβ. ΟΠ6 {Π]ὴρ᾽ αἴ ΔΎ 
Ταΐθ 5661ὴ5 σουίαιη. ὙΥ̓μΠαΐθνοῦ παν Πᾶνα 
Ῥθδη {Π6 τθᾶβοι ἰπαΐ ϑνεϊσηθα ψῈ {Π 6’ 
ΤΠαδητη6 ἘΔΙΠΕΙ5. ἢ {ΠΕῚΓ ἀδοΙβίοη, [Ὁ 
σαπμποῖ πᾶνε ὈΘΘη, 45 15 5ΟΠΊΘΕΙΠ165 51|5- 
δεϑίεα, [παῖ ΤΥ εῖα πηᾶνγαῖα οὗ 115 
Θχιβίθποα ἴῃ ἃ ταὶς ΟΥἹΡΊΠα], [{ δἰαπα5 
ῬΙΑΙΉΪΥ Θμοιρὶ ᾿ὰ ἴπ6 ΑἸάϊηα βαἀϊοη οὗ 
τι; 1 {Π6 Βίγαβθουτρ βοὴ οὗ 1526, 
τορτιηΐθ, ψ ΙΓ Δα 05, ΠΌτη της ἴοτ- 
ΤΉΘΓ ; ἃηά ἴῃ (Π6 Βα516 βαϊτοῃ οὗ 1545.2 
Α τηοτο παΐμγα] σΟΠΟ] 510. 15, ἰμαΐ {πο Ὺ 
ὙΈΓΘ οοπίθηΐϊ ἴἰο [Ὁ]]ονν ἴῃ6 σοιτδα Ρ- 
5164 Ὀγ 51. [Θγουη6. 

(4.) νι τοραγα ἴο Ῥυηΐθα δα! ΠΟ η 8, 
6 514}1 ἐχρεοῖ ἰο βιμᾶ, ἂἃ5 ἃ τῦ]θ, [πδξ 
1πο586. ΠΟ ἀρΡρεατθα Ῥείοτα τ 5406 οοη- 
ἰδ τ ᾿υβάγαβ, ἀΠ4 {Παΐ [Πο56 5 βθαπιθης 
ἴο [πΠαΐ ἠαἴε 4ο ποῖ. “ΓΠΙ5 15 ἴσια ἴῃ {Π6 
τηδ1η, Ῥπτ 1} 5016 ΠΟΙΙΟΘα]8. Θχοθρ- 
[ἰοη5. ὙΠῸ δαι]ν 1 τη ΒΙ10]65 ((οἱοη. 
1474, ΝοΙ ΠΏ}. 1480, το.) ᾿Ιηϑοτὲ [π6 θοΟΚ 
ΜΙ Ποῖ τοηγαυῖ. [ἢ τπ6 “ Οορῖα Αςορη- 
ἐπππη ἡ οὗ ΕΥΔΠΏΟΙβοι5 ΚΟΡΙΟ5, 1522 (ἃ 
σα ἴο {π6 Ῥτομαποϊαίοη οἵ {πΠ6 Πατὰ 
γγΟΓ5 1ῃ {πΠ6 Β1016), [Π6 απο ἃ Πα ΟΥΘΓ 
οἵ {π6 ἴουγ σοπηθοίθα θΟΟΚ5 τ ἃ5. ἴο]-- 
Ἰονν5 :-- ῬΥΙΏ.ι5 ΠΟΥ Ἐβάγο, “Θθοσπηαιτ5 
ΝΕΘΠΊ1:ο,᾽ “Τοσίτ5 Διξολ δ᾽ (ουτ τ ΕἸ 541α5), 
“Οὐαγίι5 Ἐβατς. Βυΐ 1)6 Τγτὰ, 1498. 
ὙΏ16 6 Ιδθανεβ 1 δῃὰ 2 Ἐβάγαβ δίϊεγ 
ΝΕΠΘηλα ἢ, ποίθ5 {Παὶ “ ἄθ σᾶμοηθ ΠΟ 
ϑαηΐ,; ἀηα] 65. ““ΔροοΙυρἤι5 ἡ το (Π6 
ἘΠῚ οἵ βαθὺ. Ῥαβϑίηρ᾽ ΟΥ̓ΘῚ ΠΠΊΔΩΥ ΟἸΠΘΓ 
ΘΠΙΠΟΠ5, ννῈ ΠαῪ ΟὔΒοΥν {Ππαΐ τη ἴΠ6 ἢΥϑβὲ 
οἵ Βοβετὶ ϑίβρμθηβ (Ρδιῖβ, 1528) 1 
Ἐβᾶταβ σοπηθ5 αἰζου ΝΟ ΠΘμλῖα ἢ, τς νΠ 

1 ΦἩϊεξίοσία,᾽ ἄς., δα. 1620, 110. 11. Ὁ. 157. 
2.Α ΘΟΡΥ οὗ ἴῃ6 ΑἸάϊης. δαϊτίοη. 15. ἴῃ {πΠ6 

ΠΙΡγασΥ οἵ δι. Ῥαὺ]5 ΘοΠοῸ]. [ζ 15 βίταησβ {παξ 
δνθῃ ΕἸΘΠΠοση (μὠξ σϑ.ν Ὁ. 377) 5Βμου]α τορϑαξ 
1Π6 αϑϑουίίου μα 1 ᾿ὐβάγαβ ἴα ποῖ ἴῃ ἴ : “Ἰη 
ἄου ἃΙ αἰ ηἴβομοπ Αὔθραθο (Ν᾽ μραϊν, 1518) ππάοξὲ 
5100. σαὰχσ πἰοηΐ,᾽ἢ 

5. ἼΠοΙΟ 5 ἃ 5ποτί ποίϊοθ οἱ {Π||5 αϊτοπ ἴῃ: 
σοϑννο]} 5 “ΕΑ Ῥαχϊδίαη ατροκ Ῥγαββ, ἷς 
Ὁ: ΤΟῦ» 



ΕἸΚΘΤ ΒΌΘΚ 

1115. {{|π6:-ϑ ΤᾺΡοΥ Ἐβάτγ [ἐτίϊαβ, 4] 
ἔπε ΑΡοοῖυρμα Ρομῖΐασ, ἹΠ6 βαπη8 
Ποίθ 15 ρΡγεῆχοα ἴο 2 Επβαγαβ ; θαΐ ἴο πὸ 
ΟἴΠοῚ οἵ 1η6 ΑΡροούυρπαὶ. θοοκ5. (α5. νγα 
σοιηΐ {Π6}1}; Πα 85 {Π15 15 τερβαϊβα 1ἢ 
Ἰαΐου ΘΠ ΟΠ. 5, γγῈ παν ππαογϑίδηα ἤονν ἃ 
βουΐ οὗ ϑίισπηα Πα σοπα ἴο Ὀ6 αἰίδοπεά 
ἴο {π68586 ἴννο φαγί !αγ θΟΟΚ5. Ὀγ {πῈ 
{ἰπη6 οὗ [Π6 ἀϑϑει θὴρ οἵ {Π6 τἀ τη 6 
ΟὐΟτηο1]. 561] πόσα ΤΕΥ ΚΔ Ὀ]γν, 1η ἢ]5 
ςαἀϊθοη οἵ 1556--7,} ψνΠ 10} σοηϊαΙ 64 Δ 
ΔΙ[οτηαίνε νθύβιο ὈΥ ϑαποίθβ ῬΑΡΉΙ]ΗΙ 
Δ 4 Ν ίαθ]5, α ποία Ὀν {π6 Ἰαἰίου {τα 5- 
Ἰαίου νγὰβ δα πη64, το {πΠ6 εἴΐδοῦ {πΠαΐ ἢῸ 
ΟἿΘ, 350 [Γ ἂἃ5 ῃ6 Κηθν, πᾶ βνεὺ πιεῖ 
ΜΙ ἃ ατθοκ Μ5. οὔτ Ἐβάγαβ, πο ἢ 1655 
4 Ηεῦτονν ομθ.2 Π15 ϑἰαϊθηγθηΐ, δχίγα- 
ΟΥΙΏΔΓΥ. 45 10 ΠΊαΥ 5661, 15 ἴὴ Κααρίηρ 
ΜΙ {πε τοί] ΟΠ 55Ιοὴ οἵ Ὀοΐῃ τ «ηά 2 
Ἐδβαταβ. τόση πΠ6 (ΟΙΠΡΙαἰθηβιαη Ῥο]γ- 
δΙοίί (1514-1517}), ΜΠ] Δα πΠη15. ὄνθῃ 
ἴῃ6 Ῥίάγεσ οἵ Μαηαββθβ, ἱποιρῃ {Π6 
ΒΙΡΡΟοβεα ποΐ ἴο "6 δχίαμπί ἴὴ Ὅτβεκ. 

ΤῊς ἀδβοϊβίοη οἵ [π6 (οαπΠο}]} οἵ ΤΊηΐ 15 
Ἐτβί “ἸΒΌ ΠΟΙ ἀρρεαϊθα ἴο ἴῃ {Ππ6 Βιχίης 
εὐϊοη οὗ τῃ6 Νυϊραῖς (ἈοπΊο, 1500). 
Ῥτγεῆχϑα ἴο {παῖ 15 ἃ Ἰβίίεσ οἵ ῬΟρε Βιχίιι8 
Ν. Βίηβεῖῦ, ἀαίϊεά τοδ8, 1ῃ ΨΏ1Ο]) Πα 
ΔἰΠτ5 15 Δάπούεπος ἴο {Π6 ῬΓΙΠΟΙΡΙ65 οὗ 
ἴῃς ἀδο βίο :---ἡ Μοτο 5αοῖα ΤᾺ Θη- 
{πὰ Θυηοάτι5. γεΐουι Ν α]σαίεο ΘΠ ΟΠ] 5 
ΠΠΌΤΟΘ, ΠΟῚ ΔΠΠ6Υ Ππ8πὶ ῥτοιΐ 1η ΕἸ Ο] 6518 
ἸΕΡῚ σομπϑιθνουιηΐ, ΡΙῸ ΠΔΠΟΠΪΟΙ5. 5156 ]- 
ῬΙΘη4ο5 ἀἄξδογον. Νὸοβ δαυΐθη), πὶ πες 
εὐ! απ πῆς ῥτοας ποβίτο δχοιιδα 
ῬΙ͵ΙΕΪο, δ] ϑάθιη ΞΘ υῃ αι! Ῥγοβοσιρίο τη 0 Ή1]5 
ΟἸΏΠΙΡι5. ΤαΘροηδσθὶ.. . . . ΔΡοΟΟΙΥΡΠα 
ΤΟ] ΟΙΠγ115, Δα Π δ ητῖσα ΤΘΙΙΠ τα] Πηι15. ΝΑΙ 
ταγίη εἰ αυδτίιη βάτο ΠΡτοβ. 1η- 
βουιρίοϑβ, εἰ τουίππιπι ΜΔ ΟΠ ὈςΘΟΥ1Π), απ 5 
ΘΥΠΟάτ5 1ΠΊΘΥΓ σΔΠΟΠΪΟΟΒ. ΠΟῚ ΔΩΠΙΠΊΘΊαΐ 
“νον 80 Πᾶς ἘΝ ΠΙΠΠΟΠ 6 ῬΙΟΥΒ115 ΘΧΡΙΟΒΙΠΉ118. 
Θταίοηθη εἰϊαπὶ Μᾶηδββεα . . « Τερὰ- 
ΕἸαντηι5. Απά γεῖ, ἴῃ ἴΠ6 εαϊοῃ οὗ 
ἴπε. ΤΙ ΧΧ. ρῥχϊηίεά δὲ Ἐομηθ ἴῃ 1587, 
ἜΠΩΘΙ {Π6 δυίποιιν οἵ 5ιχίιβ Ν., δῃηά 
Ἰβαϊοαίεα ἴο Πϊπὶ ὈΥ 115 δα Ἰοσ, (αγ1η4] 
(ατγαία, ἴ[π6 ργθϑεπὶ θοΟΪ βἰαης 5, ἃ5. ἴΠ6 
ΕΠ᾿βῚ οἵ Εβαάταϑ, θθίοτε {πΠ6 Ῥοοῖ5 οἵ ΕΖγα 
ΠΠῸ Ὁ ΝΘΠΘΙΠΙ ΔΙ 5 τ ΠῈ ΠΡτοίασα ΤῸ ὙΠῈ 

1 566 αγεϑννεῖ!, δὶ στε.» 1. Ῥ. 300. 
- 2. “Ἡΐσ]ι5 ΠΥ πα Οὐτθθοιμὴ 4] 6} σΟαΪσΘ ΠῚ, 
ηράσπι ΗδΡτεοατη, ΠΘΠ1η1, οἱ 5οῖα πη, ν]θγα 
ἐοπεϊριι.᾽ 
: 3 ΤῊΘ τϑάβοη ΨΥ, 1π δαϊιοηβ οὗ {πε 1 ΧΧ,, 
Ἐπ15 ῬοοΙς Ῥεβαῖβ {πὸ {Π||6 οὗ 27γ52 οἵ Ἐϑάταβ, απὰ 

ΟΕ ἘΞΌΒΑΞ. Γ 

ΟἸεπλομτης υ]σαίε οὕ τ592, ντϊτίθπ Ὁγ᾽ 
ΘΙ] ΠΊ]η, [Ὁ] Ονν5 1Π6 ϑατηθ 1Ἰη6 45 ἴπαΐ 
οἵ τϑδϑ, ψἢ τπη6 Δα ίοη οὗ ἃ σθάβοιῃ 
ΟΥ Ἐχοϊπάϊηρ ἰ(Π6 Ῥγάγεῦ οὗ Μαπαββθϑ, 
“ἐ4ὰθ5. θαι Ἡδθτγαιοα. πξαὰς τες 
ααϊάθιη δχίαΐϊ, ΠΘα 16 1ἢ Π]ΔΠΠΙΒΟΥΡΕΙς ἀπ- 
{4Ό]ΟΥ 5. ᾿πν θη], ΠΘ]6. ΡαΓβ᾽ δϑί 
ὉΠΠπ5 (ἌΠΟΉΙΪΟΙ ΠΠ01]. ΑσσΟΓΙΑΙΠΡΊΥ, ἴῃ 
τηοάθτη δα Π]οη5 οἵ {π6 Νυϊρσαῖθ, ψνΏ1]6 
3 Μδροαραθθβ (ϑρεοϊῆεα ἴῃ {πὸ Ῥτείαδςε 
Οὗ Βιχίπιϑ. Ν.) 15 δτοσοίπευ τναπίϊηρσ, [Π6 
ἴνο Βοοῖβ οἵ ᾿ιβάταβ δηα {η6 ῬΊδγυεσ οὗ 
Μαμπαββθα5. ἴουη ἃ ΚΙπα οἵ δροοῖυρῇαὶ 
ΔΡΡΘΠΠΙΧ ὈΥ {ΠΕ6ΠΊβεῖνεθ, ἢ ἃ ποίθ 
ῬΓΘΗΧΘα ἴο {Π6Π|, βαίηρ Τοσίῃ ἐπαΐ παν 
416 ΡΗ]ασθα “Πος ἴῃ Ἰοοο, δχίτα 56 1]Π1σϑὲ 
ΒΟΙΓΙΘΠῚ (ΔΠΟΙΙΟΘΟΓΙΙΠῚ ΓΑΡΤΟΙΙΠῚ.. .. Π6 
ῬΙΌΥΙΒΙ5 1 6 ΥΙΓΘηΐ, ΠΠΡΡΕῈ 41] ἃ ΠΟΏΠ1]115 
β8 ΠΟ ἴ15. ῬΔΙΓΠ115. ᾿πθγάθτη οἰζαπέιτ,. εἴ 
1η. ΔΙ] θτι5. ΒΙΡ]115 ΤΕ ]η15. [απ τηδπιι- 
ΒΟΙΙΡΙΙ5. Π18 ΠῚ 1 ΡΥΘ5515 ΤΟΊ ΘΠ Γ7.᾽ 

ὙγΠαΐ Ταπ]α!η5 ἴο Ὀδ 5814 πηάεγ {Π|5 
ΠΕδαΙηρ Τὰν 6 51:1Π]Π164 ΠΡ 1π ἃ ἴξιν 
ψγοτάθ. ΤλΠοΥ αἸ4 ποῖ ἰγαηϑὶαίε (Π6 
Ῥοοῖ,: 50 παΐ 1 15 ΘῃΈΠΓΕΙΥ ἀρβεηΐ ΠΌΠῚ 
{π6 ΒΙΌ]Ὲ οἵ {π6 Τα Πούδῃ ΟΠατΟἢΠ. [Ιῃ 
ΟἿΓ ΟΥ̓ σΟΠΠΙΓΥ, 17. 1π6 “ τεαΐ ΒΙΡΙ]Θ᾿ οὗ 
1520, 1015. ΡΙΔΌΘα δὲ {Π6 ΠΕ ΟΓ τ“ Π6 
ΨοΙαηηα. οἵ {π6 Ῥοκα5 οδ]]εά Ἡδριὶο- 
ὅταρα," πηάογ {Π6 {π|6 οὕ “ἼΠ6 ἴπγτάς 
ῬοΟΚΕ οἵ Ἐδβάγαβ, δηα [Ὁ]]οννεά Ὀγ {πῸ 
Ἐουτίῃ ΒοΟΙ αηα ΤΟΡΙα5. ὍΠ6 ἄξοϊαγα- 
[ΟῚ δεῖ Ῥεΐίοταε {Πθὴϊ ἢὰ5 οἴδθη Ὀθθῃ 
ααποίεα, το {πΠ6 5βίγδησε τηϊδίακα 1ἰ 
ΤΆ Κε5 ἴθ (ῃ6 ἀεπημίοη οἵ “Ἡδριο- 
δτάρΠα : "--τ ΤΙ σοηϑυάδγύδουοη ἴπαΐ [Π6 
θοΚα5 Ρείοσβ αὐτὰ [οππάδ ἴὰ {Π6 Ἡεθτα 
ἴοηΡ6, Ταοδαιθα οὗ 411 τηθῃ : ἃ [ῃδΐ [Π6 
οἴου []οννυηρ, νΠ1Οἢ. ἀγα σα]]ε 4 Ηδριο- 
στρα (ῬΘσαιιθα ἴῃ ν νεῖ νοηΐ ἴοὸ Ὀ6 
τοάς, ποΐ Ὄρεηὶν πα 1ῃ σοϊηθῃ, Ὀπΐ ἃ5 
10 γγΕ.Θ 1 βθοσεῖ πα ἀρατίθ), ἀγα ὨθΘίΠοΥ 
ἴουπ46 τη {Π6 ΗΘ ΌΤΙΘ ΠΟΥ ἴῃ {Π6 (α]46 : 
ἴῃ. ΜΠ γοἢ Το 65 {ΠΕῈῪ ἤδια ποΐ οὗ Ἰοηρα 

15. ΡΙαοθα Ῥείογε {Π6 σαποηΐῖοαὶ ἘΖγα ἀπ Νεῆε- 
ΤΉΪΔΠ, 15 ῬΙΌΡΔΑΌΙΥ, ἃ5. ϑιχίι ΘΈπθηβῖὶ5. 56 Υ5 
(΄ ΒΙΡΠοίμἜοα ϑαποία,᾽ 110. 1. Ρ. 9), Ὀεσδιιβε 1Π6 
δνοηΐβ 1 τοὶαΐθβ ργθοθάς ἴῃ ροϊηΐ οὗ {ϊπι6, αἱ 
1θαϑβί ἴπ ρατί, {ποβ6 στοαί ἴῃ ἴπΠ6 οἵου ἔννο. 

. ἢ ΟἸδἰίοηβ ΟΕ 1 Πβάταβ ὉῪ Οτῖρθῃ δπά δι, 
Αὐραβίίηα Πᾶνα Ῥθοη δἰγοαάν. τοΐεγγθα ἴο. 1Ὸ 
1Ππ658 τηδῦ Ὀ6 αὐάθα Τυδβῖη Μαγίγγ, “1)14], ὡς. 
ΤΙΥΡΙ.,᾽ Ρ. 297; Ογρτγίδῃ, “ Ἐριβί. δᾶ. Ῥοιη- 
Ῥεϊδπιμη ᾿ (ΕΡ. Ιχχῖν.) ; δῃα Αὐμαπαβίυβ, " Οοπηΐγα 
Αὐϊδηοβ,᾽ Οτδί. 11. 20. ΕῸΓΣ ἃ ϑιΡΡοββά οἰζαίομ 
ῬΥ Τογίμ]] πη, 566 ἴΠ6 ποίθ᾽ οἢ ν. 3 Βε]ονν. 

2. ὅες (πίπηαηῃ, “Π16 ΑΡΟΙΚΥΡΠ η 465 ΑἸΐθα 
Τεβίδιηθηΐβ,᾽ 1841, Ρ. 213. : ΐ 



6 ΓΝ ΡΕΘΘΞΟΤΙΘΟΝ ΘΕΈ: 

Ῥεῆδ "υητίεη... γα ἤαῖα βαρασγαίς. {Π6Π], 
ἃς δεῖ 1πεπὶ αϑγάβ, {μαΐ ἴΠῈῪ τηαῪ [Π6 
θεῖεῦ ΡῈ Κπονθη." [1 {Π6 δπενὰ δ᾽ ο- 
5105. (1560), ἀπά ἴῃ ἴῃς ΒΙ5Πορϑ᾽ ΒΙΡΙ8 
(1568), τ Εϑάταβ ΠΟ] 5 {Π6 βατηθ Ροϑιτοη 
85 ἴθ οὐὐὔ Αὐἰπουιζεα Ν είβίοη. [}ἢ {Π6 
ποΐθ5  ΏΙΟΝ (Ο]]ονν, [πΠ6 δπανα Ν᾽ ΕΥΒΊ 0 ἢ 
μας πο βεϊάομη Ῥθθὴ τείευγθα ἴο, ἃ5 [ἢ 
ΒΟΠΊΘ. ΤΕΘΡΘΟΐ5. ΟἸΟΒΕΓ ἴο [Π6 ατεακ τΠπαῃ 
ἘΠΕ ῸΙ αὐπττ.} 

Τὸ τπαν θῈ αἀάᾶεά {Παΐ 116 [ογ ἘΏΡΤΙ5ἢ 
τϑδάθιϑ ἴπ6 {π16 “ ΕἸγϑὶ ΒΟΟΚ οἵ Ἐδβαάγαβ᾽ 
15. ἀἸβιιποῖίνα ΘΠΟΌΡΏ, ἔγΟη. Οὐ Οτβίοτῃ οὗ 
ΟΔ]Ππρ τπΠ6 σαποηῖοαὶ ῬΟΟΙ “ ΕΖΙα, ἀμά 
ποί " Εβαγαβ, τηποἢ σοηἤιϑοη. ππηᾶνοϊά- 
ΔΌΪΥ ΔΙΒ65 ὙΠΘΠ νΘΥΒΙΟΠ5. 1Π ΟΠΕΥ ἰαῃ- 
βαδροβ Πᾶνε ἴο 6 τείειτεα ἴο. Οἡ 1ῃ15 
ασοοιηΐ, “ΤῊΣ ατρεκ Ἐβαγαβ᾽ Πα Ὀ6 6 ἢ 
ῬΓΟΡΟΚββά ἃ8 ἃ βϑι14016 {Π|6.2 

δ͵Ὶ1. ΕῸΒΕΜ ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΝΊΘ. 

ὙΠ ομα ποία]. Ἔχοθρίιοῃ, ἴο 6 πγ6η- 
ἘΟΠΘΑ Ῥγθβαπίυ, {115 θΟΟΚΚ ἈΡΡΘΑΓ5 αἱ ἢτϑί 
515}: ἴο 6 {116 τηοτα Πδη ἃ σερτοσποίοῃ 
οἴ ρατγίϑβ οἵ {πΠ6 ϑβοοπά Βοοῖς οἵ (τ ἢ! ο 165, 
ΕΖτα, απ ΝΕ θα. ΙΓ ὈερΊη5, βοηλθ- 
γγΠαΐ ΌΤΙ ΡΕγ, ἢ ἀπ δοσοιηΐ οὗ {π6 
ϑήθαΐ Ῥαββονεῦ 6] 4 ὈγῪ Κίῃρ Τοϑίαῃ αἱ 
ΤΘγαβαίειη, ἴῃ {πΠ6 τ δι] γϑαῦ οἵ 15 τεῖρῃ ; 
Δα 1 6615, ΟΥ ΤαΙΠ ΕΓ 15 Ὀτόκθη ΟΥ̓, ἴῃ 
1π6θ τ! 4416 οὗ ἃ ϑϑηΐθηοβ. ΔΡΡδΥΘΉΕΥ 
ΒΕΡΊΠΠΙΗΡ ἃ ΠΌΒΗ 5θοίίοη, δῇθυ δῇ δο- 
σοιηΐ οὗ [Π6. ῬΆΌ]1Ο τοαάϊης οἵ ἴπΠ6 Τιανν 
Ὀγ Ἐ2τα. [{ [Πτ|5 ᾿ποϊπάθς ρουίοηβ οὗ 
Το Ἡϊβίοιυ ΠΌΠΙ Β.0. 622, Ὀείοσα 
τη6 ΒαΡυ]Ο 5} Οδρίν!γ, ἴο 8.6. 445, 
ΠΘη ἴΠ6 ῬΘΟΡΙΘῈ Πα Ῥθεθη τοϑίοτθα ἴο 
ΤΠΕῚΓ παῖϊνα Ἰαπα, Α 5]ιοτέ αρϑίταοι οὗ 
τῃ6 σοηΐθηΐβ 111} πηαϊκα [Π15. Ῥ]αΙ Του :-- 

(2) τ ἘΞΟΙΑΒ 1 ἘΞ 2 ΟἸ τσ τὸ 
πχκν, ΖΙ, 

Δοοοπηΐ οὗ [Π6 ρτϑαΐῖ Ῥαββονϑὺ πε] Ὀγ 
Το514}} ἴῃ 7 6τιιβα 161, ἴῃ τη 6 181} γϑαῦ οὗ 
Ὠ15 ΤαΙβῃ. Ηἰΐβ5 αἰϊγθοοηβ ἴο {πῸ Ῥυϊθϑίϑ 
Δηα Τιανιῖεβ. ΤῊδ σῆς ργθβϑθηϊθα ἴοσυ τΠ6 

1 ΤΠ παᾶπιο5 οὗ {ΠῸ στοιρ οὗ ἱγαῃϑϊαἴοιβ ννῆο 
5ῃαγεὰ 1Π6 ΑΡοοσυρΠα] θοοῖκ5 διπμοηρ 1Π 60}, [ῸΓ 
1Π|5 νΘΥβΙΟη, ἀγα σίνοπ ἴῃ δ εδίοοιί, “ἰβί. οὗ 
1ηε΄ ἘΠρΊΘἢ ΒΙΡ]Ε,᾽ 1872, Ρ. 115. ΤΠδ ἰταῃ9- 
Ἰαΐοῦ οὔ 1 Ἐβξάγαβ. 1 ἴπ6Ὲ ΒΙβῃορβθ᾽ ΒΙΡΙς πνὰς 
2). ΜΝ Πάτα Βασὶονν, Βίσμορ οἵ ΟΠ Ομ οβίοσ. 

Ζ ἘὸῚν ἔασι Ποῦ ἀοἴα!]5 οα 1Πϊ15. βιθ]θοῖ, σες {πὸ 
Τηϊγοάποίίοπ ἴο πὸ ϑϑοοπα Ἰθοοῖς οἵ Εβάγας, ὃ 1. 
11 βου! ποτα δ 5ἰαΐβά, ἃς. ὀχρ]αἰπίηρ 5οπιθ 
ῬΟΒ510]6 τϑρειἴοηβ, (μας ἴΠ6 (ΟΠ ΘΙ ΑΓ οα 
2 Ἐβᾶγαβ νγὰβ. Πηῖσμθα Ῥείογε ἴῃ ὑγοβεπῖ ὁπ 
γα 5 τη] ογίαΚϑη, 

Οσσαβίοη. ὈΥ ἴῃ Κιησ δηᾷα ἢὶ5 πΟΌΪ65, 
ΠΘΙΡΙηΡ ἴο τηακα 1ἴ 510} ἃ 5ρ16Π 614 οο]ε- 
ὈΤαΐου 45 Παά ποῖ Ῥθθη 566 ποθ {Π6᾿ 
ἄαγϑ5 οἵ ὅδπλιθ]. Ἐχροάϊοη οἵ ῬΠαταΟ 
Κιηρ οἵ Ἐσγρί δραϊηϑὲ ἴῃ6 Αβϑυγίῃ5, 
Δ Πηα Το514 5 Τθϑοϊ πο ἴο αἰζοιηρί ἴο ὈαΥ 
Π15. Ῥαββϑᾶρα. .- ΗΙ5 ἀείδβαί «πὰ ἄδβαίῃ δὲ 
Μεριάάο. ΠΕ Ἰατηθηϊατοη 5 οὗ ΠΪ5 Ρβορὶς: 
ἴου ἢ. ὍΠ6 5Ποσί ϑιισσεθάϊηρ ΤΕ 8. 
οὗ ΤοδοῆδΖ, [οαοϊμη, ἀπ Ζεάςκιαῃ. [π- 
γαβίοη οἵ Τπάσθα ὈγῪ ΝαΡιοΠΟΟΠΟΒΟΙ, 
Δ ΟΔΙΓΥΙΠΟ ἀναΥ οἵ [ἴΠ6 Ῥεορὶς 1ἴηΐο 
σαρενιγ. ΓΓΠΕΘΙΓ 51Π5 ΠΟΙ παα Ὀτοιρῃς 
1Π15 ᾿πάστηθηΐς προ τΠ6 πη. ΤΠ 7εῖν5 1Π 
"οηάαρα ἴο {Π6 Αϑϑυσίαῃβ {Π] {Π6 τεῖσπ. 
οἵ τὴς. Ῥεγϑβίδῃϑβ, [παΐ {πΠ6 υυοτάβ. οὔ Τεσο- 
ΤᾺ 18} τηϊσῃς ΡῈ ΠΙΠΠ]]Θή. 

(0.) 11- τοῖς ΞΞ 2 Εἰποῖ. Ἰχανι 22; ΖΌ 
ΕΖΤΙᾺ 1. 1--15. 

ΤῊΘ 5ρισγιΐ οἵ Ουγιβ πηονεα ἴο ταϑίοτα 
1τῃ6 76νν5 ἴο {πε |Γ οὐῃ απ, Ἠΐ5 ρτο- 
ΟἸαπηαίίοη, Ῥαίσιβηι οὗ {πΠ6 Ἰεαάθιβ οὗ 
[Π6 Ῥϑορὶε ; {ΠΕ} ρἹβ, αμα {Πο56 οὗ {Π6 
ῬΘΟΡΙΘ απποηρ ΠΟΠὶ {ΠῸΥ ἀνε]. 1)6- 
ΤΙΝ ΘΙΎ οὗ {Π6 βαοτεα ν655615 οὔ [Π6 Τ ηρΪΘ. 
ὈγΥ Ογγι5, [του ρ ΠΙ5 ἰγϑαβισθσ, ἴο' 
“ΡΑΠΔΡΑΒΘΑΥ  [ῃ6 φρονεσμοσ οὗ }πά68.᾽ἢ 
ἼΠΕΙΓ Πα ΕΓ δηα ἡνεῖρῃϊ. 

(4) 11. τ6--26 -- ἘΖΙα ἵν. 7--24. 
Ορροβιίίοῃ ἴο {πῸ τϑριμ!άϊην οἱ {πῸ 

ΤοιΏρ]6 (υ. 20) δηᾶ οἵ {Π6 οἷν ν 8115 
(υ. 24) οα τε ρατὶ οἵ οἢοια]ς οὗ {ΠῸ6 
ῬοΥβίΔη ῬΟν ΘΠ] ηΐ ΤΟΒΙ ΠΡ 1 ΘΑΙηΔΤΙα, 
ὙΠΕΙΓ Ἰεἰ[εΥ ἰο Κιηρ “ Ατίαχοσχθβ." ἯιΙ5 
ΤΟΡΙΥ, δα μη ηρ {Π6 Ἰπβίϊος οἵ {ΠΕ 1Γ ῥτο- 
ἰεϑΐ, πα δας ΠουιΖίηρ [Π6 βίορραβρα οἵἉ {Π6’ 
ψΟΥΚ5. ΓΠΟΙΓ ραν οηΐοσοδιηθηΐ οἵ {Π6: 
ῬτοΒιθΙοη. ΤῊ τορι] αϊηρ ἀΡραπμἀοηθα 
111 [Π6 ““βΒεοοῃμα γεξασ οὗ ἴπΠ6 τεῖσῃ οὗ 
Τλάτῖι5 {π6 Ῥουβίαη." 

({1.) 111. 1--ονν 6 (μὰ5 ποίῃμιηρ ἴο σοτῖσα- 
ΒΡΟΠΩ). Ε 

ΤΠ15. βθοιίοη οὗ ἴπῈ ῬΟΟΙΚ 15. 1Π 5016 
Ταϑρθοίβ {Π6 πιοϑὲ ᾿πιθγοβίϊηρ οὗ 8]], 1Π85-- 
ΤΟΝ ἃ5 1 15 ἢ δρίβοαςδ, [Π8 βοισοα οὗ 
ὙΏ1ΟΠ), τυ μαΐθνου 1Ὁ Πὰν παν ὈΘ θη, 15 ΠΟ’ 
Ἰοηροῦ Κποννῃ ἴο ιι5. [15 ῬΘΡΊΠΠΙηΡ 15 
ποῖ πΉΪΚ6 παῖ οἵ τΠ6 Βοοκ οἵ Ἐδβι ΠΥ, 
Τατῖι5 Κίπρ οἵ τπ6 Ῥειβίαηβ τῇ Κο5. ἃ 
δήθαϊ [δαϑὲ. δύμαπ {π6 σιιθϑίβ παν ἃ]} 
ἀεδρατίθα, μ6 τϑετοβ ἴο ταδί, θαΐ αου ἃ 
ὙνΠ116 5 πΠπα 0 ]6 ἴο 5166 ΡῪ. Πούθαροα 
ἴγθθ ““γοιηρ τη6η," [Π6 ριαγάς οὗ (Π68 
ΤΟΥ] Πα ΟΙ, ἀρτθα ἴο σομροβα Θδοὰ 

1 ΤῊ ΤοΥπὴ5 οὗ νογάς ἴῃ ἴπΠ6 ΑΟ Ν, ατο Κερί 
ἴου σοπυθηΐθηςς ἴῃ [15 αὐϑίταοϊ. , 



ἘΠ ΘΙ ΘΘΘΙς 

ΟΠ6 ἃ ““βοῃίθηῃσε ἢ οῇ ἃ βρίνβη {Π6515, αηά 
ἀεροϑιῖξ 11, νυ θῃ Πα 56α]64, ππά θυ {Π6 
ΚΙηρ᾽ 5. ΡΙΠΠΟν,, ἴο 6 τϑαά ΠΘη ἢ ΤΙδβ65 
1Π [Π6 πηοτηϊησ. ὙΠ6 Ῥ͵ΙΟΡΟΒΙΙΟΠ ΠηΔ1η- 
ἰαϊπεα ὈΥ {πῸ β͵ῖβὲ 15 1παΐὶ γῚΠη6 15 {Π68 
βίτοηρσεϑί ; Ὀγ 1π6 βεοοηάᾷ, {παΐ {πῸὸ ΚΙηρ' 
15. 50; Δ πη Ὀγ {πὸ {πιτά, τῃαι Ὑγοτηθη ἅττα 
βίτοησοβί, θὲ Ὑτατ ἀρονα 411. [ῃ τΠ6 
ΠΠΟΤΏΙΠΡσ {Π 6 ΚΙΠΡ ΘΠ ΠΊΟΠ 5 Δ Π ἀΒΒΘΙΊΌΙΥ 
οἵ 15 σουτίογβ, πα τπ6 [γδ6 τοῖα {Π 61 
ἐ ΞΕ ΕΘ ΠΘΕΒ ἢ. ΕΙΣ αι πεηῖ. ΤΠ6 ἀΤΡΤΙ 
τη ηΐβ [ῸΓ δας ἰεπδθὲ γα σίνεη 1η Ἅεἰα]] : 
1π6 ϑιρροσίοσ οἵ {π6 {πιγά (( 115. νγὰβ 
ΖοΙόΡΑθεΙ," ἱν. 13) ἀδτηρ ἴο. ὈΟΙΓΟΥ͂Σ 
π΄ ΜΠ πβίγαίίοη. ἴῸΠ] ἰῃ6 σοπάπος οὗ 
1ῃ6 βονεύειρῃ ΠΙη56]ζ, δ Π1ο]1ῖ “1π6 
Κιησ δηα ἰΠ6 Ῥηηο65 Ἰοοκθα οὴ6 ΠΡΟ 
ΔΠΟΙΠΕΥ "ἢ (Ὁ. 33). ΗἱΙΠ5 σοπο]αβίοη {Παῦ 
{Π6 {γαῖ ““ Ἐπ πτθὶἢ Δ Πα 15 ΑΙ νναΥ5 5ἰ ΓΌΩΝ ; 
10 Ἰίνείῃ δηα σοηαπογείῃ [ΟΥ̓ Ἔν εσ," 15 
ΠΔΙ]6 4 νὰ ἀρΡΙαιθο, ὙΠ6 Κιπρ Ὀ145 
Π1Π} ἀϑς νΠαΐ Π6 Μ1]], απ 6 561Ζ65 {Π6 
ΟΡΡοχίιηϊν το το {Ππ6 Κιηρ᾽ οἵ ἃ νον 
δ Πδά τηδάςξ δ ἢ15 ἀοοββϑῖοη, ἴο γαϑίοσα 
1η6 7ενν5. αι αοοεδα5 ἴο ΠῚ5 5165, 
ΔΩ 581|65 ἃ ἤττηδη ργα ΠΕ] ηρ᾽ ΠΟΘ ΠΟ ἴο [Π8 
71εν ἴῃ ἢ. ἀΟΠΠΙΟΩ5. ἴο τείπτη, ΜΙ 
δίαηῖβ οὗ ἸὩΏΟΠΕΥ πα ΠΊΔΗΥ͂ ὈΓΙΝΊΪ]ΕΡΕΒ. 
Π)εραγίασα οἵ ἴπΠ6 σαήαναη [τῸπὶ ΒΑΌΥ]ΟΠ, 
ψ]Π {Π6 Ππαηη65 οἵ {πΠ6 Ἰθαάϊηρ πθη ΠΟ 
ὙΕΙΕ ἴῃ Οἤατρα οὗ 1 (ν. 5). 

(4.).ν. γ7--73 -- ἙΖτα 11.----ἶν. 5, 24. 
155 οἵ ἴῃ. ρεορὶς ψῆο τοίασηθα ἢ 

Ζοοθαθθ] απα Τ76515 (ν. 8), οἰαββιπβα 
ὉΠΟΩ͂ΘΥ ΓΠΕ6ΙΓ σθνϑῖα] Πραήϑ, πα τῃ6 ΠπΠ1- 
θεὲ οἱ {πεῖ δϑνδηϊβ δηᾶ οδίι]ε6, ὍὕΠα 
ΑἸταγ οἵ Ῥυτπί-ΟΠδυ ηρ᾽ 15 δεῖ ΠΡ 1ἢ 115 οἱά 
Ρίαςε (ν. 48) ἀηα 5δογιῆςεβ οἴδσθα πρὸπ 
1 ς ΤΠ 16 Τεαϑὲ οὗ ΑΕ ΠΘΟΙΘ5. 15 6616: 
Ὀταΐθα, ἃ πα ῬΥΘΡασ  ΙΟἢ5 τηδ6 [ΟΥ̓ {Π6 
τευ] ]Ἰηρ οἵ {πΠ6 ΓΕΙΏΡΙ6, ὈΥ ΟὈ᾿ΔΙΠΙηρ 
ἘΠΌΘΥ ἴτοπ ΓΘ Ραηοη, πα {πΠῸ Πκο, ΤΠ6 
ἰουΠἀδίΊοη 15 [Δ14 “ἴῃ 1Π6 ἢῖδὲ ἄδν οὗ 
1ῃ6 βεοοῃμα πποηίῃ, ἴῃ {Π6 βΒεοοηά γβαῦ 
ΔΙΟΥ ΠΘΥ γΕγῈ σοπΊ6 ἴο ΤΟ ΥΤΥ ἢ (0. 57). 
ΜΙηρΡ]Θα ἸΟΥ Πα 5ούγουνν οἡ ἴπΠ6 ΟσΟδΒΙΟη. 
ΘΠἾΕΙ τηπο 8. ὃν ὑπ 8.  ἜΠΘΙΠ165 Ὁ Οὐ ΟΠ 8 
ῬΘΟΡΙῈ ἰο σο-ορεζαία ἴῃ ἴπ6 οΥΚ, δπα 
1Π6 1 ΠΟΒΌΠΥ θη [Π6 ΟΗΌΓ 15 το]θοϊβά. 
ΤΒτουρη {Πεῖγ Ορροϑιίίοη ἰπ6 ΜΟΥ 15 
ΒΙΠαοΙθά 411 {πΠ6 τἰπη6 οὗ Κίηρ (γῆς, δῃα 
ΚΟΥ 1Π6 5ρᾶος οὗ ἔψὸ γεδτβ. 1π1}} [16 
ΤΕΙρ οὗ Τλάτῖτ5 (ν. 73). 
ἔχ νι νι Ξ πΖταῖν. τ-- ν!. 22: ι 
1 [Π6 560οΠά γεατγ οὗ Τατῖτ5 {Π6 ἡ οΥΚ 
15 Ταϑιπ] α [Ὠσοιρῃ {πΠ6 ῬτΟΡμ ϑγίηρ οὗ 

ΟΕ ΕΘΡΒΑΞΒ. 7 

Αρρεὰβ πα Ζαοπατιαθ. ΤῊΘ ῥτονιηςῖαὶ 
ΒΟνΘΓΠΟΥΒ οὗ ἴΠ6 Ῥευβί 5 ἀρϑίη 1ηςτοσίοσθ, 
Ὀαΐ. ποῖ ἴῃ ἃ αἰἸγθοῖγ ΠΟϑΕ116 ΤΠΔΠΠΟΥ, 
ΠΠηΡ ἴο {πΠ6 Κιησ [Ὁ ᾿πϑγπο 05. 
Τλατγῖ5. ΠΑ ΚΟ5. Π]ΌΙΓΥ ἀθοιπέ {Π6 πηδίτου, 
Δα πη αἱ Ἐσραίΐδηα ἃ οορυ οἵ 1ῃ8 
ἄθοτθβε οἵ γτιβ. Ηἱΐβ ταβοτρίὶ αἰτθοίς 
{Πα {Π6 σονεσητηθηΐ οἰ οΙ 415 1 5 γα ἀπ 
ῬΠορηϊοῖα 5114}1 Π6]Ρ, απα ποῖ Πιπ θυ, {πΠ6 
οΥΚ. ΑΠπά 80 [πε ΤοΘΙΏΡΙῈ 15 Πηϊβῃοά 
“1ῃ 1Πε6 5ἰχίἢ γεαῦ οὗ Πατι5. Κιηρ᾽ οὗ {Π6 
Ῥαυβίδη5᾽ (11. 5). ὍΤΠ6 5016 2 }1{165 δἵ 
1.5 ἀδαϊσαίοη. 

(“.) ν1]., 1χ. τ, ΕΖγα νἱ]. 1--π. 44; Νεῇ. 
Ψ11]. 1--1 2. 

Ἐδίατη οὗ πῸ 75 πἀπᾶργ Ἐβάτγαϑ, 1π 
τὴς τεῖσῃ οἵ Ατίαχευχθβ. Ηἰ5 σια]ποα- 
ΠΟΠ5 ἴοΥ {π6Ὸ οἴποθ οἵ ᾿ἰδδάθι, δηά [16 
ΤΟΥ] ΠΟΠΊΠΊΙ55Ι0Π σΊνεη πη. ΡΙΙΝΊΘΡῈ5 
Δ Πα ᾿ηΤΠΠ1|65. στδηίθα ὉΥ ἴπΠ6 Κιηρ. 
15ἰ5. οἵ {π6 Δ }}}Π165. σοί θυσηϊησ ἴῃ {Π|15 
Ιαΐοσ τηϊσταίίοη. Ηαἱ]ὲ αἱ “"ἴΠ σῖνεσ σα] θα 
ὙΠοΙα5 "Ὁ (1. 41), πα σθαι βιίίοη [ΟΥ̓ ἃ 
ΙΑΥσΘΥ ΠΌΠΟΙ οὗ ῥιγιθϑίβ ἀπα 1ιθν 68. 
Θαίθ αὐσῖνα] οἵ [ῃ6 σαγανδῃ αἱ [658] 61η, 
ΜΓ ἸΠΕΙΓ 51] νῸΥ ἀπά ροὶά, Αρρϑδϑὶ οἵ 
186 τυ]εῖς οὗ [Π6 ρξορὶα ἴο ἘΖία οἱ ἴΠ6 
ῬαΙηδῚ] σα Ὀ]εοὶ οὗ πλϊχβα τηδιτασθθ. ΗΙβ 
στοῦ αἱ τΠ6 ᾿πίθ]]Πσθηςθ, ἀη4 {Π6 ταβοὶα- 
τίοπ ἴα Κοη (ν111. 93). ΑΔ παίίομα] ἀ55 ΘΠ] Υ 
οΔ]164 το ἤθβαγ ἴῃς δἀάγοϑϑ οἵ ὕΖτα. “Π8 
ῬΘΟΡΙΘ ἀρτεα ἴο δοςερί Πἰ5 ἀβοϊβίοη, πὰ 
ἴο Ρϊ αὐνΔΥ 81] υυῖνο5 οἵ δ]Ίθὴ ταοθ. Π6 
ΔΙΤΔΠΡΘΙΠΘΠίδ5 [ΟΥ̓ [Πϊ5. ΡΌΓΡΟΒΕ, ἀηα 1515 
οὗ ἴῃοβα πο Παά {ταηβρτθϑβεα, ΑΠῸΥ 
1815, οὐ ἰῃ6 ἢιϑὲ ἄαΥ οἵ {Π6 βενεηίῃ 
ταοητῇ (Ἰχ. 37) ἴΠ6 Ῥθορὶς ἀδϑῖτα Ετα ἴο 
τεδα το {πεῖ {πΠ6 Τὰν οἵ Μοβθ8. Τ}15 
5. ῬΆΒΠΟΙΥ ἄοπς ἴῃ {Π6 ΟΡῈἢ 5ραςε Ὀθίοσο 
[6 Ῥοτοῇ αἱ τῃε βαβί 5146 οἵ [πΠ8 ΤΈΏΡΙ6. 
ἼΠΕ Παιηθ5 416 φίνϑ οἵ ἴπ6 1ιονιῖθ5 δπά 
Οἰμεῖβ ΨΠπῸ δϑϑιϑίθα ἴῃ [8 δχροϑβιοη. 
«ς ΑἸ Παταΐθϑ ὈΙ45. [ῃΠ6 Ρϑορὶβ. πον ἔπ. 
τόσα {ΠΕῚΓ που τηησ ἴοὸ σ᾽ Δ Π655, ἴοσ (Π6 
ΑΑΥ 5. “ΠΟΙΥ ππῖο (86 Τιοτα᾽ (Χ. 50). 
50 ΠῈΥ ρὸ {πε ]Γ ψγαΥ, ΠΑ ΚΙ ΠΡ ΤΊΘΙΤΥ, 
Δα 5επάϊηρ ρουίοη5 τὸ {Π6 ΠΕΘαΥ ΟΠ68, 
δηα τα]οϊοίηρ “ Ῥεοδῖιβα {παν πἀπάοιβίοοα 
[Π6 ψου5 ψ Ποσθίη {ΠῸῪ γα ἰηϑίγαποιεα, 
αμὰ ἴογ {π6 ΒΟ πε Πμαά Ὀδθῃ 
Δ556 10 164. } 

1 ΤῊΪ5 τηῖρ ας ἀρρθαγ ἃ οοτηρ]εία ἀπα παίυγαὶ 
δπάϊησ ; Ραῖ ἴῃ 1ΠῸ οτρῖπαὶ [Π6 1αϑὶ ὑνοσαβ. ἃΓΘ 
ἐν τοῖς ῥήμασιν οἷς ἐδιδάχθησαν. καὶ ἐπισυνήχ- 
θησαν... Ὑπὸ ριυποίμπατοη 15, οὗ οοσγ56, διθ 15 
ἰτατγ7) θὰ [Παΐ 5 15 {π6 τῖσῃῦ σΟὨ ΒΓ ΘΓ ΊΟΩ 
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ΤΠς σὨτοποϊορίοαὶ δηα οἴμοσ ἀπῆ- 
οὐ] 65 Ἰηνοϊνθα ἴῃ {Π15 ἀσοοιηΐ, ἀηα τΠ6 
ςοπηθοίίοη ΜΙ 1 οἵ ἴῃς δρίϑοάβ 1]. 1-- 
γ. 6, νν}}1 θ6 ῬτοΠΥ αἰδοιι55εα 1η [ῃς ποχί 
5ΘΟΙΊΟΗ. 

ξ 111. (ΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΑΝῸ ΠΈΒΙΟΝ. 

Βείοσα ΔΥ βοιηᾷ {ΠΘΟΥν σαπὶ 6 ἰοττηθα 
οὗ ἴῃς παΐυτε απα οὔήβος οἵ {[πΠ6 νοτκ 
Ῥείοσα τι5, γγ6 τητιϑ πᾶνε 50Π16 ΘΟΠΟΘΡΙΟΙ 
οἵ {6 ἱποοηρτι65, ἀΡΡΑΥΘΉΓΥ ποῖ ἴο 
Ὅδ6 τϑοοποῖ]οα ]Π Δὴγ {τι νουβίοη οὗ 
Ββίοσυ, ὑγΠ]Ο ἢ 10 ῬΓΘΒΘἴ85. 

Ῥαββίηρ ΟΥΘΙ, (οΥ {π6 πιοριθηΐ, [Π6 
δεοοιηῖ οὗ Τοβίαῇ, νυν]. 11 15 σΟῃ ΕΙν 0 ]6 
ταῖρι θ6 πιθαπί 45 ἃ Πίίηρ Ῥυοὶμάθ ἴο 
Θ0Π16 ΘΡΟΟΙΙ οἵ [6 151} ΠΙβίουυ, 'νγῈ ἤᾶνς, 
ΤΑΙ Π Γ τουο]ιϑαα πΡροπ {πῃ παττγαίαά, [Π6 
ΤοΙρῺ5. οὗ ΠῚ5. Βιιοοαββοῖβ ἀΠα {πΠ6 ἢΠᾺ] 
σαρτνιγ. ὙΠΟ6η, ψιπουῖ ἃ γΟΥ ἃ5 ἴο 
τπς βοϊουση ἴῃ ΒΑΡΎ Οη, γα Ππανα (1. 1) 
16 τπονεηηθηΐ [ΟΥ 46] νούα πος 1ἢ [ῃς6 ἢ͵δὲ 
ΕΑΓ ὉΓ ΟΥ̓ΤΙΙ5, Β.0: 590. ἼΠῸ ΠΙϑὺ 
ΠΟΠνΟΥ͂ οὗ Τ6νν5, ῚΠ [Π6ῚΓ 5αογθ νΈ55615 
Δηα {τϑαβιγεβ, 15. Ὀτοισ ἢ Ῥαοκ ὈΥ βᾶπαᾶ- 
Ῥάβϑαυ (11. 15)., ὅγε αἴθ ποῖ, ΘΙ ΠΟΙΥ 
1ο] 4 [Παΐ δὴν Ῥεριπηϊηρ τνὰ5. {Π6η τηδάα 
1 τπ6 τοϑίοσαίοη οἵ τπΠ6 ΓΘ Ρ]6 ; Ραΐ 
ἴῃ 11. 18 ἃ σοπιρίαϊης 15 τηαάθ. οὗ 510}} 
νοῦ Ῥεϊηρσ σατηεα οἢ, Ὀοΐῃ 845 ταρασαϑβ 
τῃ6 ΤΕΠΊρΙ6 δηα οἷΥ ννα115, ὉῪ Ῥαυύβίδῃ 
Οἴποία]α 1ἢ ϑαιηασία, ἴῃ ἃ Ἰοί(ΕΥ το ΚΙηΚ 
“ ἈτίαΧΘΙΧ 5; ἊΑ' ὙοϑοΙρὶ ὉΓ «ΑΤΙΑς 
ΧΟΥΧΘΘ᾽ Οδιι565 ἴΠ6 ψοΥΚ τὸ θ6 βίορρϑά 
11} τ[ῃ6 βεοοῃᾷᾶ γὙϑαῦ οἵ 1)αγτ5. Π6 Ῥεῖ- 
βίδη (11. 20). ἼΠ6η [Ό]]ον 5 {Π6 ΟΥΡΊ ΠΑ] 
Ἔρίβοάς (11. τ-τνν 6) ἴῃ ΠΟ] ΖοτΟΡΑΡΕΙ, 
ἀοβοι ρα ἃ5 ἃ ““γοιηρ 114ῃ,᾿ 15 ΤΕΡΙΕ- 
Βϑηϊοα 5 Ῥϑϊηρ οῃς οἵ {πΠ6 Ῥοάγ-σιατά ἴῃ 
ἴπ6 ΚΙηρβ βαϊασβα αἱ Ῥαῦυ]οη. ΒΥ 1π6 
ΤΩ ΘΔ Ὴ5 ὈτΙΘῆν σο]αϊθ αονα (ὃ 2) Π6 βα]η5 
ῬΘΙΠΊΙΒΒΙΟΏ [ῸΓ ἰπΠ6 Τ6ῖν5. ἴο σταίη, ἀπά 
1Π6ν (ὁ 50; πὶ διποηρ [ΠΟῚΓ Ἰοα οΥ5 Θηῖ- 
Τηθγαϊθα ἢ ν. 5. Ζοσύόραθεὶ 15. ποΐ παμῃηθά 
85. ΟΠ6, ΔΠ4 1 15 ρΡΡαΧΘΉΓΥ 15. ““50η 
Τοαοίτῃ, ἀηα ποῖ Π6, ννῆο 15 πον θβου θα 
ἃ5 16 5ρθακοὺ οὗ {Π6 ““ψ]δ6 βϑηίθησαβ "ἢ 
Ῥείοσα {π6 οουτγί οὗ 1)ατῖι5. Νεχί [Ὁ]]ονν5 

ΔΡΡΕΆΓΒ σογίαϊη Οἡ ἃ σΟΙΠΡΑτίβοη Ὑ] ἢ ΝΘ ἢ, ν]]], 
15: 

1 ΤΠαΐ 15, ἢϊς ἤγβί γὙϑαῦ 5 ἰηρ οἵ ΒαΡυ]ομΐα. 
66. Ῥγοίροβθοσ. ϑαγοοθβ " Εζτα, Νοῃθηλ ἢ, απᾶ 
Ἰυβίμοσ (1885), Ρ. 19. Τῆς ἀαίΐς οὗ 1ῃς τϑίυση 
15 ἴΠοτο σίνθη ἃ5 538, 

. ΡΥ ἴῃε ενϊάσπος ἰο Ῥζονα ἴδδαΐ, ἢ6. νγᾶβ 
ΖεύαθΡαθεὶ, 566 (ἢ ποίς ο 1ϊ. 12. 

{Π6 115ὲ οἵ [ποϑὲ ]ο τοϊαγηθα τυϊλ Ζογο- 
δαδεῖ (ν. 8), 45 ἰῇ 15 ἴθ ΕΖΙα 11., 75ῖ 45 
τΠουρἢ 411 ἤοτα 11. τό ἴο ν. 5. εσε ἴο θ8 
εἴδοβα ἴτῸΠ] Π]ΘΠΊΟΤΥ. ΑἸ] σοβθ5 ΟΠ, 8ἃ5 
15 ἄυ]ν τεϊαϊθα 1ῃ ΕΖγα, ἴο [Π6 Ἰαγιησ [Π6 
Τουπάακοη-ϑίοης οὗ [Π6 ΤΕΙΡΙ]6 (ν. 57); 
τῆς ἔαςοι Ῥεϊῃρ ἰοσροιίθη {Παΐ 1 11. τϑ {Π6 
[ουηάαίϊοη Πμαὰ θθθ 5ρόκΚεη οὗ 45 αἰγεδαν 
1α]ῖ4. Τῆτουρη τ[πῃ6 ΘηΠν οἵ τΠ6 τα- 
Ἰεοιβα ϑαμηαγιίδηβ, ἴΠ6 οΟΥΚ Πα5 ἴο Ὀ6 
1α1 «ϑι46 11] [ῃ6 βεοοηᾷα γεαγ οἵ Τ)ατι5 
(ν. 73; νὶ. 1). Ἑτοπὰ {Π15 ροϊπί ἴο {Π6 
εῃα οἵ [Π6 ῬΟΟΚ {Π6͵6 15 ΠΟ τησΐοσίαὶ α15- 
ΟΥ̓ΘΡΆΠΟΥ ΜΠ [Π6 ΟΥΕΓ οἵ δνεηΐβ ἃ5 
τα]αϊβα 1ῃ [Π6 σαποη σαὶ ῬΟΟΚ5, Ἔχοαρίηρ 
τπδι [Π6 τεαάϊηρ οὗ [πὲ Τὰν (ΙΧ. 39) 15 
τηδς ἴο [4]], ἀσσογάϊησ τὸ {π6 παΐμτα] 
ΒΘα]ΈΘ 66 (ΠΟΠΏΡ. ν11]. 6 ΜῈ 1χ. 7), ἴῃ 1Π 6 
Εἰρῃ γεασ οὗ Αὐίαχθυύχθβ, ΟΥ 8.0. 457 
ψΜΠ116 Δοσοτάϊηρ ἴο ΝΕ. ν]. 2 1 νγὰβ 1ἢ 
{π6 {π|6 οἵ ΝΕ 6.14 }}5. σον ΥΠΟΥΒΠΙΡ δὲ 
76 βα] θη, (Πας 15, ΠΟΥ ΘΔΥ]ΠΘΙ [ΠΔΠ 8.0, 
444 (οοιῃρ. Νεῇ. 11. 1).} 

Νο {Πθοῖγ Πα5 θθ θη ὑγορ θα νη ϊοἢ οδἢ 
5 ΒΔ ΟΙΟΤΠΥ Δοσοιηΐ ἔοΥ [Π6 σοηΠιβίοη οὗ 
ΠΙϑίουυ ἀπ οΠγοΠΟΙοσν Ποῖα ρτθϑεπίθα ἴο 
ι5. [ὴ6 ϑδυίου 2 νου] ἀβϑιηα {παΐ ἴῃ 8 
ἢτδὶ Ἔχρϑαϊοη νγὰβ ἰδ, ποῖ Ὀγ Ζειιθ- 
Ῥᾳθ 6], Ῥὰς Ὀγ τ[Π6 ἀπκηοννῃ ΘΠΘΘἢαΖΖΑΓ 
οὗ αἰ ατὸ ΤῸ ἴπ|5. δὲ ΘΧΡΕΘΙΠΘΠ ΠΟ 
γνΟΙ]α τοίου [Π6 ΠαΠ165 ἴῃ Ν ἢ. χ. Ῥαΐ 
[Π6 Τραβοη5. [ῸΓ ΔΘ ηΕγηρ {Π15 ΘΠ 65ἢ- 
ῬαΖΖΔΥ, ΟΥ̓ ϑαβαθαζζαυ, ψ 1 ΖΕ ΌΡΑΡΕΙ 
ΔΥΘ ἴοο 5(ΤΟηΡ. ἴο ρίνε νὰὺ ἴο βο ἢ Δ 
ἀϑϑατηρίοη. Ὁ Ἐδυβθ5," ΟὈβουνιηρ {Ππαΐ 1Π 
1: Ἐβάϊαβ ν. 6 ἴἴ 15 ποῖ ΖεγιθθαθΕΙ, Ὀπὶ 

1 Οη [Πἰ5 ρΡοϊπξ βεα ΕἸ ὲΈΖβοθο, “1065 ἀυα 
Βας Ἐβτα (1851), ἘΠΗ]οΙΕ, Ρ. 7; ἀπά Ἀν] η- 
50Π 5. “Ἰηϊτοά, ἴο ΝΕ οιηΐαῃ,᾽ Ρ. 425. ἘΠ ΙΖΒΟῃΘ 
βαγ5 {παΐ ὁπ (Πϊ5 4αδβίϊοη 81}1 Πἰδίουϊοαὶ Ρυοθα- 
ῬΠΠΥ 15. οα ἴΠ6 5ἰάς οὔ 1 ἔβάγαβι Βοσγίμοδα, 
“Ἔτα, Νεομποηλία,᾽ ἄς, Ρ. 210, 15 οὗ ἴπ6 ορροβὶϊβ 
ΟΡΙΠΙοῃ.. 

2. «Τὐιπας οΠτοποϊορίις ἄθβ ᾿ἶντοβ 4 Εβάγαβ, 
ἃς. (1868), Ρ. 7.; 

3 ΤΠΟΥ ἀγ6 ἴΠιι5 βατηπηθα ἀρ Ὀγ Εινα]ά, “ Η!βΐ, 
ὁ 15γὰ61 ((π. Ὀγ Οατρεπίει), ν. Ρ. 57 π΄: “1 15 
φουζα ΠΥ πονεῖ βαϊᾷ τη (ἢ Βοοῖς οἵ ζτγα {παΐ 
115 Θαϑαθαζζαυ νναὰθ ἰάθπίϊοαὶ νυ ἢ ΖεγαθΑθΕ] : 
Ῥαΐ οἴπςο ἴῃ ἱ. 8, 11 Π6 15 οα]]Ἱοᾶ λας, 1.6. τουδὶ] 
Ῥεΐπος οἵ “μάαλ, αὐπὰ ἰπ ν. 14, 16 15. ἀβδϊβμαιϊρα 
Ὀγ [ἴῃς Δϑϑγτίαπ οὔοϊαὶ {16 Ζαελα, ἃ5 πὶ οααἶνα- 
1έηΐ, ἴξ 15. 1πηροββίῦ]α ποῖ ἴο σοηϑί θυ Πϊπὶ ἀπά 
ΖουαθαΌΡΕΙ ἴο θὲ 1Π6 βάπιθ. ἡ Νοίο]ον μο]άβ 1ῃ6 
βαπι6 νίονν, “ΠῖῈ Βίίομον Ἐβάγας, ἅς. (1877), 
). ΤΙΣ 
ἔχε ΟΠτοπίσαο βοο]ἐβἰαβείαις,᾽ Ρ. 50. ἘΠ ΈΖΘΟΠΙο, 
«“ ἘΤΗ]οἰι.᾽ Ρ. 6, ἴαϊκο5 ἴΠ6 βαπὶς νἷονν 50 [87 85 ἴο 
τηαϊηϊαΐη ἴμαξ Τοδο μη, ἀπ ποῖ ΖογαθΡΑΡΟΙ, ννὰ5 
1.6 τραὶ βεῖὸ οἵ ἴῃς ἀϊδουβδίοη Ὀείογε 1)αυῖα8, 
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Ὧϊ5. 500. Τοδοῃ πη, τνῖο (ἀσοοτγάϊηρ ἰο {Π6 
παίμγα] σοηδβίσιοίοη οὗ {Π6 βεηΐθ 66) ννὰ5 
ἘΠ6 5ρβᾶκου αἱ {π6 σοιτί οἵ Τ)αγῖιι5, βίατίβ 
16 ΠΥΡοίΠμ 6515 {παΐ αἰζοσ Ζαγαθ θα 6 1 Πα 
164 {πΠ6 ἢτϑί αχρεαϊίοη Πποπιονγαγάβ τη {Π6 
ταῖρη οἵ Ογτιιβ, ἃ 5Βεοοπα ννὰ5 164 1 {Π6 
ΤΕΙσῊ οὗ ΤΠ) αττι5. Ὀγ {Π15 15 500 ; Δηα [Πδΐ 
1Π6 5Ποτέ ράβϑαρθ ἴῃ ἢ. ν. 1--ό, ψγΏ1Ο] 1 
ΒΕ 16 15 Δα 6 6]Υ ὉπΉΠΚ6 {Π6 αριβοάθ ἴῃ 
ΟΠαρΡ5. 111., ἵν.» αηᾶ γεῖ ἢα5 ποίῃϊηρ ἴο 
ΔΉΒΘΙ ἴο 10 1 {Π6 σα οη] 4] ΕἾΖΊα, 15 ἃ 
το ]ς οὗ βοιηθ {{]|6Γ δοσοιηΐ, το] ατηρ [ἢ 6 
τοί ιγη οὗ {Π15 Βεοοηα Ῥαηα πη γ᾽ ΓΟδ ἢ ]Π1. 

ἼΓΠΕΘΓΘ τα 50ΠῚ6. Ῥ] αι 51016 [βαΐαγαϑ 1ἢ 
ἘΠ15 νιον οὗ {π6 τηδίίεσ. 1716 Δ ϑβθυ 0 ῃ 
1 ἵν. 13 {παΐ {Π6 5ρβαϊζεσ νγὰβ. Ζειι- 
ῬΑΡΕΙ] 15 Ἰηβευίθα 1ῃ 50 ἃ ρατθη 6108] 
Τ]ΔΠΠΘΙ, 8ἃ5 ἴο νγαιταηΐ ἃ 5: ϑριοἰοῃ {παῖ 1 
ΤΥ 6 ΠΟΙΠΙηρ πΊοΥΘ ἤδη ἃ ΤΠΠΔΥΡΊΠΔ] 
Ομ ΠΊΘηΐ ΠΟ Πα 5 5]ΡΡ0Ε64 1ηΐο {Π6 ἰδχί. 
Τὴ ἵν. 58 Π6 15 Ἀρ8 1 510] “16 γουηρ 
τη." ὙΠΕΙα οι] α͵δὸ θῈ δῇ επᾶ οἵ 
1π6 ἀἸΠΠοιΠγ (αουε 1 ποτα Μ}1}} 6 
541 ῬΥΘΒΘΠΠΥ) ατβιηρ ἰτοιὴ {Π6 ἀθβουρ- 
το οὗ Ζευαθθα6] ἃ5. “ἃ γοιηρ τηΔῃ." 
ὕὐπίοσνίππαΐε]ν ἰῸσ {Π|5 ϑαρροβίίιοη, {Π6 
ὨΔΠ]65 οὗ Ζευ Ρα 615. ΟΠ] γα ἀγ8 ΡτΘ- 
ΒΕΓν 66 1η τ (ἤτσοη. 111. 19, Πα ΠΟ ΤΟΔΟΠ]ηὶ 
15 ἀπιοηρϑέ ἔΠθιη. ΕὙΙΓΖΒΟΠ 6 Δ 5115 ΠΟΙ ΠΟΓ 
115 Ῥύονδϑβ (Πδΐ ΠῈ δα ἢο 510 50οη. Βαεΐ 
ἴο Δ]Π1]οὺν {παΐ Πα τηϊσηξς ἤανε Παά, ψνου]Ἱά 
θ6 ΟἿΪΥ ἴο Ῥαβ88 δὴ Πυροίμεβι5. ἸΡΟῚ ἢ 
Ὠγροίπμεϑιβ Απάᾶ {π6 ργοθαθην οἵ {Π6 
Ῥαββαβα (ν. 6) θεῖν ἢ 5ΟΠ]6 ὙγΑῪ ΟΥΟἾΠΕΓ 
ΘΟΙΓΙΡῚ 15 ἸΠΟΥΘασΘα. ὈΥ ΟὈΒουνιηρ {Παΐ 
7Έβῆσα (Ππουρὴ ποῖ ΖοιαθΡα0 61) μαὰ ἴῃ 
Ροϊπΐ οὔ ἴδοι ἃ 850η πδιηθα ΤοΟδοΟΠ 
(ΝΕ. ΧΙ, το). 

10 τηδΥ ΠΕΙΡ ἴο οἶθασ {ῃ6 ναῦν α {π{]6, 
1 νγγα οὔβαεγν {Παΐ, Ὀγ ἰακίηρ οἷ ἃ5 τη ἢ 
οἵ 1Π86. ῬΟΟΚ 85 1165 θαίνεθηῃ 11. τό δηά 
ν. 6 ᾿Ἰπο]πβῖνο, να μαννα ἃ σοῃβϑοιίνα 
δΔοσοιηΐ, ΡΔΓγΆ116], 50 [ὯΓ 85 1 ροεβ, ἴο 
{μαΐ ἡ ἘΖήα απ Νεποαῃ. ϑείηρ 
85146, ουξ οἵ 1ῃ15 ρογίίομ, {Π6 σοηῃΐθηβ 
Οἵ οἤδρϑ. 11. ἀηα ἵν., 85. ἰοσιηϊηρ 1{Π68 
ΟΥΡΊΠ4] δριϑοάβ Ῥείοτε τοίοισεα ἴο, ψα 
5Που] 4 ἰπθη πᾶνε ἴο «ἀοοοιηΐ [ῸΓ 1ῃ6 
ΒΕΟΙΙΟΉ 11. τ6--30, ἀΘβου θη ἴΠ6 ΟΡΡΟϑῖ1- 
ἘΙΟΠ πΠΩ͂ΟΥ “ Αὐίαχθγχθβ," ἀηα τπ6 5ῃοτί 
ΘΕΟΙΟΙ ν. 1-, ψΏΪοἢ ἸΟΟΪ5 Π|κα ἃ σοη- 
ὨΘΟΙηΡ Ῥάββαρε, ἀαϑιρηθα ἴο πη οἡ {Ππ6 
ΘΠ τ ΘΟ. ΟὗἩ {Π6 ΡΕΟρΡΙΘ ΜΏΙΟΠ [ΟἸ]ονν5 
ἴο 1Π68 5ίοτγ οἵ Ζειιθθαθοῖ αἱ [Π6 ῬεΥβιῃ 
σουτί 751 τοοϊθη, 

1 γ τα δ]ονβα ἐο ἰακο {15 νἱθνν οὗ 
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1Π6 σοιῃροπθηΐ ρατί5. οὗ τῇς. Ῥοοῖϊ, {πὸ 
σΒαΥρα ἀραϊηβδί {Π6 δαΐΠου, ΟΥ̓ ΘΟΙΏΡΙΪΘΓ, 
γγΟΙ] ἃ διηοιηΐ ἴο {116 ποτ ἰΠαη ΠΪ5 
Βανὶηρ οἴ τι ἃ στοι οὗ ΠΙβίοσίοαὶ ἄοςι- 
Τηβηΐβ, ποῖ 1 ῬΙΌΡΘΙ ΟΥΘΥ, Δα] ΠΙΤΙΠΟΓ 
(1655 {Π15. θ6 ἃ μαῦρα ΠΊΟΤΘ ῬΓΟΡΟΙ͂Υ 
Ὀτοιρΐ ἀραϊηβί ΒΟΙῚΘ 5110 5Θ ] 6} ΔΥΓΆΠΡΘΓ 
Οὗ [ῃ68 τηδΐθυ!α]5) οὐ ανιηρ {16 το ῬΙθοθ 
ἴνο [ορϑίμεσ ψΠΘγΘ ([η6 51465 αἸ4 ποῖ 
ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΕ ΠΟΙ, ΠΤ 6. ΠΙβι ΡΙςδ; 
γγν Ππαΐθνοι ΟἹ ΠΠΟυ]165. ταν 6 ἸΠΠοΓοηΐ 1ἢ 
{π6 βϑοϊίοῃ. 11. τόττ2ο, τϑρασαθα δ5. ἃ 
ἀείαοποα ραββαρθ, ἀ΄Ὸ 4150 Τοπηα ἴῃ ΕὐΖα 
ἵν. 7--24, ἴο ΠΙΟ 1 15 ῬαγΆ]16]. ὙΠ ΘΙ ῈΓ 
ΟΥ ποίΐ 1 6 Τξαβοηαθ]α ἴο 5ΊΡΡοβα {π6 
Ῥβϑιαο- ϑι οσ 5 τὸ θῈ τηθαηΐ πη ογ {Π6 
Παη6 οἵ ΑὐΥΐαχϑυχοϑ ἢ ἢ 11. τό, {Π6 ϑα 16 
ΠΟΙ ΒΓ ἀΘγα ΙΟ15. Ὑ011 ΔΡΡΙΥ 1 ΕΖτα ἵν. 7. 
Ιῃ ἰῃαΐ Παρίου «50 {Π6 ννουῖς οὗ τὸ- 
βίοστιηρ {π6 ΤΕΠΙΡΙ6 15 ἀθβου 64 (ὴ Φ. 5) 
85 {πιιϑίταϊθα ““ἄνθεῃ πΠπ|1} τῃ6 τοῖρῃ οὗ 
Ταγπι5 Κιηρ οἵ Ῥοῖϑβὶα : ἀῃα {Πδη, δἴτοῦ 
ἴΠ6 ἀνεηΐβ ἢ ἴΠ6 τεῖσηβ οἵ ΑΠΑΒΙΟΤΙ5 
(υ. 6) ἃμα Αὐΐδχευχϑβ. (υν. 7--23) ᾶνβ 
Ὀδδῃ ταοοταεί, 1ἰ 15 ἀρϑὶη 5814 (7. 24) 
{παΐ [16 ψνουκ οθαβϑά ““πηΐο {Π6 βθοομα 
γεαΣ οὗ [Π6 τειρῃ οὗ 1 αγ5. ἰπηρ ᾿ οὗ 
ῬΈΤΘΙΟΙ 

ΑΚ [ΟΥ̓ {Π6 βῃοτί ραβϑαρα ν. 1τ-ό, {Παΐ 
περα ποῖ (το ]6 τι5 Ἰοηρ. ΓΠΏΘΙΘ 15 ἃ 
ἩΘΡτον οαϑί οἵ ἐχργθβϑίοη αροὺῦί 1, φαϊ8 
αἰἤεγεηΐ Πομι {Παΐ οὗ {πε δρίϑοάς Βείοσγο. 
ὙΒοίμΕ γα ἴακα [86 νἱϑνν οἵ Ἀδθα55 
ΔΌον6-ΠἸ ΘΟ Π64, {παῖ {Ππ6 56 [αν νΕΥ565 
την 6 ἃ τα]ϊς, 1ἢ {τα 5]αἴ6 4 [ΌΓη,, οἱ ΒΟ 8 
Ηδῦγενν ΟΥΙΡῚ4] ἀθβου θὴρ ἃ βεοομα 
ΤῊΙΡΤΑΊΙΟΝ ἸΠΩΘΙ Τ)αγτ5, ΟΥ̓ ῬΡΙΘίαυ ἴο 
ΤΕραγ {Π6ΠΔ ἃ5. ΠΊΘΙΕΙΥ ἃ ΘΟΠΠΘΟΙΙΠΡ 
ῬαββαρΡΘ, ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ 1655 ΠΠ5ΚΊΠΙΠΥ δααρίεάα, 

1 ΤῊΘ βονογεῖρῃ Κπον ὉΠΩΙ͂ΘΓ {παΐ ΠπδΙηδ 
(Ατίαχογχεβ ΠΟηρστηδη15) αἸἃ ποῖ οοπια ἰο {Π6 
τῆγοηθ [1] Β.Ο. 465, 5ἰχίγ-ΟἿὙ γϑαῖβ. αἰζου {ΠῸ 
ἄδαίῃ οὗ Ογτιβ. Ασοογάϊπρ ἴο Ῥγοίδββου ϑαγοθ 
(μῶξ στ. Ὁ. 22), “16 ψ}ο]ς αἰ ΠΟΙ ΠΥ τὰν 6 
5οΙνβά ΡΥ σοῃβιοτίηρ {Παΐ [Π ἀσοοιιηΐ ἴῃ ΕΖτα ἱν. 
6-23 15 Ἔρ᾿βοάϊοδὶ, δπα τοίουβ ΠΊΘΥΟΙν ἴο {Π6 το- 
βίοσαίίοη. οὗ ἴΠ6 νγ8}15. οὗ Τ υιιβαίθηι, απ τοί ἴο 
1Π6 τεϑιογαίίοη οὗ [Π6 Τ πιρ]6. [πη βίγιοῖ οἤτγοηο- 
Ἰορίοαὶ οὐάεσ [Π6 ἰνθηΐγ-οατ ἢ νεῖβα οἵ {Π6 
οΠαρίοθυ νου] 1Π6η ΤΟ]]ονν ᾿πητη βἸαΐ εν αἰζοσ [Π68 
ΠΗΠῊ---ας, ἱπα 664, 15 ᾿πα]σαίε Ὁ {πΠ6 σγαπηηλᾶ- 
1104] οοπδίσπιοίίοη οὗ [Π6 οὐἱρῖπα] ΟΠΑ]466.᾽ Ἰλανν- 
Ἰηβοη (οπ ΕΖία ἷν. 5, 7) ἴανοιισβ {Π6 δρρ]!οαίοῃ 
ἴο Ῥβειᾶο- ϑηθσαϊβ: δθαββ (σα ἦρος.) {Π|Π|κ5. 11 
ΤΊΘΕΙ Ὧπ Θχοπαηρσα οἵ ὁπ6 ἀΠΠΠΟΌ]Υ [ῸΓ ἉποίΠευ, 
᾿ 2 ΤΠβ 15 Ροϊηίθα ουἕξ ὈΥ ΕὙΙΖβοα, γΠῸ 1η- 

φίαποαβ {Π6 Ὄχργθϑϑίοη μετ᾽ εἰρήνης, ΞξΞ ὈΥουἶΞ. 

τεηαεγϑά ἴῃ πε Α, Δ΄ “6 βαίε! νυ," ἀπά 5οῃ16 οἴ ποῦϑε 



ΙΟ 

10 ΕἸΓΠΟΙ σαδ6 γα ῃ6θα ποῖ δ]]ον 1ἴ, ΔΎ 
ΤΊΟΓΘ [ΠΔ {Π 6 56 οΈΊΟῊ 1]. τ6--20, ἴο ἀἰδίατ 
1ἴῃ6. σῃΓΟΠΟΙΟΘΊΟαΙ] σθαπθηοα οἵ {Π6 ταϑί. 

ἼὝΠΕΓΘ ΤΟΠΊΔΙΠ5 ἴΠ6 ΘρΙβοάθ, αἃ5. 1 Πᾶνα 
ΟΑ]]οα 1 Ι͂ῸΓ σοηνθηῖθπορ, τοίεσγοα ἴο 
ΒΘΨΘΥΆΙ {ἰπ165 αἰτοααν, 1Π ΟΠ 05. 111.) ἵν. 
ΤῈ Πα5 θθθη ἀθβου 6 4 ὈΥ͂ ΒοΠη6 σΟΙΠΊΘη- 
ἰαΐοῖβ αἃ5 ἴῃ6 πποίθιιβ, [Π 6. ΟΥΙΘΊΠ 4] Ρατγί, 
οἵ ἴῃ6 νγοσκ, τουπα νη] ἢ τΠ6 τοδί Πα5 
Ῥεεη στοιροά. 1 νομ]α νεπίασο ηοΐ 50 ἴο 
Τοράτα ἴ{. ΟΥρίηα] 1 ἀπαουθίςα!]ν 15, 1Π 
1Π6 56η86 {Παΐ {Π6ΓῸ 15 ΠΟΙ ΙΗ σ᾽ ἴο ΔΉΒΥΤΘΥ 
ἴο ἴ ἴῃ 1π6 σαποπῖοαὶ ΡΟΟΚΒ ; δ πα νγνηαῖ- 
ΕΥΘΥ Ῥουβίαῃ ΟΥ̓ ΓΘ :5ἢ ϑίοσυ 1 ΤΑΥ͂ Πᾶνα 
Ῥθθη Ραβεά προη, ΟΥ̓ ἰταηϑαϊθα [ΠῸΠῚ, 15 
ποῖ ποὺ Κποννῃ ἴο 115. Βαΐ 11 566Πὴ5 ἴο 
Τὴ 8 ΠΊΟΓΘ ΡΙΌΡΑΌ]ς {πΠαΐ [Π6 νυ Ιου, [6 ]]ΠἸὴ δ 
ἀσαὶῃ {Π6 βίουν οἵ Π15 παῖ’ 5 46] νεσάῃοθο, 
Δ Πα ᾿ΠΠΡΓΟ556 4 ψ1{Π {ΠπῸ {γα ΠΟ Π4] στθαῖ- 
Π655 οὗ 15 Ἰδαθσυ, Ζευπθθαθοὶ, τηαθ τι58 
οἵ {115 ϑίουυ ψΠ]οἢ ἢ6 Πα τηθί ΜΠ, 
ΟἸ[Π6Γ. ἃ5. στρα ]ν :ῬΕΙΙονεβα.. ἴο ὙΕΙ͂ ἴο 
ΖεγαΌΡΑΡΕΙ, ΟΥ̓ ἃ5 βεύνιηρ ἴο Θχρίαϊῃ {πὸ 
ανου 5μθννεα ἴο [Π6 6χ}]65 Ὀγ ἴπΠ6 50ῃ οἵ 
Ἡγϑίαβρεϑ. ' 

ΤῊΙ5 δα 5. τι ἴο σοηϑβιουσ νΠαΐ ΟΡ]εοΐὶ 
ἴῃ 6 ΘσΟΠΊΡΙΟΥ πλαὺ Πᾶνα Παὰ 1ῃ νον. Απά 
{15 ἀραὶ σαπηοΐ 6 ἀδίογμηηθα 5α[15- 
[λοΐου!γ, ποῦς ἃ Ῥείίεῦ Κηον]οάρο 
1Π ἢ 6 ἀγα ΠΚοὶν ἴο δοααϊζο οἵ {Π6 {1π16 
Δ ηα ΟἸΤΟΙΠηβίδμσο5 ἴῃ ΠΟ. Π6 ψτοίο. 
Βιυΐ, σομϑιἀοσηρ {Παΐ 1 Ῥερὶη5. ΜΠ ἃ 
ἀεβογιρίίοη. οἵ ἴῃ6 σίθαΐ Ῥαββονοῦ οἵ 
7οβίαῃ, πὰ οηα8 (80 ἴασ, αἵ Ἰθαϑβί, ἃ5. 11 
ἢα5 ΔΠΥ͂ [Οσ πη] ΘΟΠΟΙτΙ5101) 1 Π ἴΠ6 τοαά- 
ἴη οὗ {Π6 Τῶν ὉΥ ἘζΖία αἵ οπε οἵ [86 
ΤΟ 5}. [Θϑεϊναϊβ, 116 [ῃ6 ᾿πἰουπηθα!αΐα 
ῬΟΓΓΟΩ 15. ΠΥ σοποοῖηθα 1 [ΠῈ 
ΤΕΙαΓΠ [ΓΟΠῚ ἰοσγοῖση Κιησ ΟΠη5, ἀπά {Π6 
Τὰν οῦτβ 5Πθνῃ ὈΥ [Οτοῖρτι ροίϊθηϊαΐθ5,---ἰΐ 
5665 Παΐαγα] ἴο σοηο] 6, {Ππαΐ {Π6 ἩὙΠΠΈΘΥ 
νη 6 ἃ ΑἸ|Κ6 ἴο 5εἰτηυ]αΐς 5. οοπηΐτγ- 
ΤΊΘ ἢ ἴο ἃ Τήογα Ζραΐοιβ ΟὈβούναηςσα οὗ {Π6 
1,ανν, μα ἴο νν]ὴ ΤΟΥ {Ποῖ (Π6 ἔανουτ οὗ 
ΒΟΠῚ6 [ΌΤΟΙΘῊ ΤᾺ]ΟΥ,----ἰξ τσ θῈ ομς οὗ 
1ῃ6 Ῥιοϊθηλῖθθ, Π6 σα βου ρίίοη. “Πὲ 
ΤΓΟΠΊΡΙΙ Ἀ δυο 6," (οι η ἴῃ {πὸ “Ν οίὰ5 
Ταἰηα, ἡ ἀαβοσιῦα5 δοσυσζαΐοὶν ᾿Πμαΐ 15 
ῬοΙΠαρ5 ἴΠ6 σρηΐγαὶ σα] ΘΟ οἵ {Ππ6 Ῥοοκ. 
Ῥαΐ βοῆς σο]]αΐοσαὶ ἀθϑισῃ, αἱ ᾿θαϑβί, μητιϑὶ 

1 586 Ἐτ(Ζβο] 6, “ ΕἸΠ]ο1.᾽ Ρ.. 6; «πᾶ Ἐ νδ]ά, 
“Οἱ σε.) Ὁ. 125. 

2 ΑΠῸΓ ἃ ΒΡ] θη αΥΥ νΈγβ6, Πυπη οτοᾶ 56: 
“τ οοαάδαπαῖί σαηΐ ΟΠ ηθ5. ἴῃ ΠΙΘΙβα] θη 70- 
οὐπάατί, βεουπά πὶ αἰβροϑιοπθὴλ Ομ 1)εὶ 
15τ46}.᾿ 

ΝΕ ΘΘΌΞΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΝ 

Πανο πη οη]αϊη ἴῃ οχασσοτγαίθα δοσουηίϑ 
οἵ 1Π6 τηπηϊἤσοποα οὗ Ουτις αηα ΤΑσῖτ5 ; 
Δ Πα {Π15 ῬΓΟΡΔΌΪΥ τνα8, ἃ5 Εὐννα]α ϑὰρ- 
ϑαϑβίβ,. ““ἴο βθοῦζα ἴο [πάδα {πε ἔάνουγ οὗ 
α ῬιοΙδηηαϊς ΟΥὁ Οἵ ΠΟΥ Πραΐμθη ροννοτ." 

ἼΠαΐῦ {Π6 ἡνοΥΚ 15 σοί η]ν ἱποοιηρίεία 
αἴ [Π6 εη6, ἀηα Ῥτο δ ]ν αἱ {Π6 θΕρΊ ΠηΙ Πρ’ 
85 611, δποοιγασοθ ἃ ΒῈΡΡΟϑΙΙΟη {παΐ 
1Ππ6 ὙΓΠΘΙ ΤΥ Πᾶνα πηθαηΐ Πα ΘΟΘη65 
ἔτοτὴ [Ἐν 5 βίου, 1Γ γα ΠΊΔΥ 50 6Δ]]} 
1Ποηὴ, ἴο Ῥεσιη ΜΠ [Π6 τοίοσιηαίίοη οὗ 
7οβίαῃ (2 Ὁτοῃ. χχχίὶν.) ᾿πϑίβαὰ οἵ ψ τῇ. 
Ὧ15 Ῥαββουεῦ (2 (ῇτοη. χχχν.), δηᾶ ἴο: 
σΟΠΓΠπ6 αἴ ΔΥ ταΐα ἴο ἴπΠ6 επάα οὗ ἰῃς 
ΠΟ] ταί οη οἵ [Π6 στεαΐῖ Εδαβί οἵ Ταθετ- 
80165 (Ν ἢ. ν1}]. 12-|.8).2 Ἔνδη 1 να 
τασασγάεα τῃ6 ὈΟΟΚ, 45 1 Ποὺ βία ῃα5, 85. 
Βεριπηῖηρ ΏΘΓΟ [Π6 σΟΙΏΡΙΟΥ ᾿ἱπίεπαεά, 
ΤΊΘΓΟΪν ἸοδηρίποπΙησ οὐΐ 15 ὈΤΟΚΘΠ [ουτη]- 
ὩδΊΟη ἴο [Π6 ποχί σραβοηδΌ]ο ρδιι86, [Π6Γα: 
σοι] 6 ἃ οοτίαϊη σΟΠΊΡΙθίθμθϑ5 ἴῃ ἃ 
ΟΙΚ ΟἹ {Ππ6 τοϑιογαίοη οὗ ἴῃ Τα ]5} 
ΟΒατοῃ, νοἢ θαρῖη5. ἢ {Π6 δοσοπης 
οἵ ἃ Ῥαββονεῖ, 5.0} 85 ““ννὰβ ποΐ Καερε 
ἴῃ 5186] ποθ [Π6 {{π|6 οὗ ἴῃ6. ρσόρῇῆεε 
Θά. 8Ε6]," Δηα ψοιἹὰ ἐπα ἢ της δο- 
οοπηΐ οἵ α Εξδαϑβί οἵ Γαθοσηδο]θβ, Κερέ 1η: 
ΒΌΟΘΠ ἃ ΠΊΔΠΠΘΥ, {Ππαΐ “ δίποα [ῃ6 ἄαγϑ οἵ 
1οϑῆπα τῃ6 5οὴ οἵ Νὰ πηΐο {ἰμαΐ ἦαν 
Παά ποΐ {π6 σμ]άσθη οἵ 15γα 6] ἄοπα 50} 
(Ν ἢ, ν11]. 17). 

δ ΙΝ. ΑΘΕῈ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΒΞΗΙΡ. 

ΠΕ πηαίοτῖα ]5 να Πᾶνα ἴοὸ γος ΠΡΟῚ 
ἴῃ ἰΟΥηηρ ἀἢ ΟΡΙΠΙΟ οὗ ἴπ6 ἀαΐθ οὗ 
1: Ἐβαταβ ἀγα θα βοαηΐγ. ὙΠαΐ [Π6 νου 
γγὰ5. 564 ὈΚῪ ΤΟβορἢι5 ὁ σοῖνϑ5. τι ἃ ΠΠῚῸ 
οἵ {Ἰη16 ἴῃ οὔδ αἰτθοίοη. ὑΥἢγ Πα 5ποιυ!α 
Πᾶνα ῬΓΘίουσθ 1 5 δὴ Δα Πουν ἴο [Π6 
ΘΔ ΠΟΏΙΟΔΙ ὈΟΟΚΒΆ 15 ποῖ Παγὰ ἴο 5ε6. ὙΠῸ 
βίγ]6 οἵ [η6. Οτθοκ 15 ποτα οἰεραηξ δηα 
Ππδηΐ ἐπα τΠαΐ οἵ τὰς Τ ΙΧ Χ, ; αἸΠΠ]ου 165 
Πα ΔρΡραζθηΐ σοπίγα]οἰοη5. ἴῃ Π6 οτἱ- 
δῖηαὶ δοσοιιηΐθ. Δ΄ 5: ΠΟ ΠΕ 4 ονοΥ ; ἀπά 
[6 βεαιθηοα οἵ πα Ῥειβίαῃ Κίηρβ, ἃ5 

1 Ζχὺζ σεῤ., Ῥ. 127. 
2 ΤΠῖβ ννουἹὰ οἵ οουτϑο ᾿ῊΡΪΥΎ {Παξ Πα τοίουγϑα. 

1ῃς ονεηίς οἵ Νὅϑῆ. νυ. ἴο τὴς. τὴς οἵ ΕΖγα᾿β 
ῬΓΟΒΘηςΘΘ αἱ Γ ΘΓ 5Ά] ΘῈ}. ᾿ . 

3. ς Απιᾳη.᾽ ΧΙΚῚ σῴζ. ϑθνογαὶ ᾿Ἰηβίαποθς Ψ}}]} 
Το οππά ἴῃ [Π6 δπϑιῖηρ᾽ σΟΠΠΘΠίαγΥ οἵ 1Π6 νναΥ 
π᾿ ΠΟΙ 7οβορμυβ. υϑοὰ {815 ὑγουκ, ἀπά, δἴϊοσ 
115 τπδηηοτ, ἱπιρτονϑα προὶ ᾿ξ. Βαῖΐ τπαΐ Πα αἴά 
ποῖ αἰνγαγϑ [ὉἹ]ονν 10 πὶ ΡῬγοίογοπσα ἴο ἴῃ 6. σᾶποηῖ- 
(α] Ῥοοῖκ5, 15 5ῃθεννῃ ὈΥ ἴῃ6 ῥῬαββαρεβ αποῖϊρα Ἀγ 
τ. ΒΊ55611, “ΑΡροουυρ,ια,᾽ Ρ. 70. 



ΤΕ ΘΙ ΡΘΘΙς 

1 ἈΡΡδαῖβ ἴῃ τ Ἐβάγαβ, θεία ϑα5. {πὸ 
7ΤΘνΊ5}} ΠΙβίουα π᾿ 5 σΠτοποὶορσγ. ὍΠ6 [ποὶ, 
αἴ ΔηΥ ταίβ, οὗ Τοβθρῆιιβ᾽ 5 δ ρ]ουτηθπί οὗ 
1πΠ6 ῬΟΟΚ 15 υπαϊϑρυϊθά, Ῥαΐ {Π6γα τα 
1π 4] σαίοη5, ἱπορ ἢ ἰαϊης ομθ5, Ππαΐ να 
ταιιϑί ΡῸ 50Π168 νγαῦ Ὀαγοπα Π15 {1Π|6, ἀηα 
Ἰοοῖκ ἰοῦ {πῸ οὐἱρὶη οἵ 1Π6 ψοσκ ἴῃ πα 
β͵ϑί, Οὐ δἰ {πΠ6Ὸ Ἰαζίϑυ δῃα οἵ ἴῃς ϑϑβοοηῶ, 
ΟΘΠίαΓΥ Β.Ο. ΤΠ6 5.ΟΥΥ 1ἢη σΠΔΡ5. 11].») ἵν. 
15, οἵ σοιβ86, ἴΠ6 πιοϑὲ ἱπηρουίαηϊ [Ὸσ 
ΘΊΝΙΠΘ᾽ τι5 Δ ΔΗΓΟΤΙΟΥΙ ΠΠΠη1{, 5176 6 {ΠΕ616 15 
ΘΥ̓ΟΙῪ ΡῬΓΘΒΙΡΙΟΙ ἴο 5Π6νν [Ππαΐ {Π6 σοιη- 
ῬΙΟΓ ἰοιηα 1 οχίβίηρ, ἀπ ἴοοκ δηά 
δααρίαδα 1 ἴο Π15 ρᾷτροβθε. Νον Ενα]α 
{πη Κ5 {Παΐ {Π6Γ6 15 Δ 1π4]σαίοη οὗ 1Π15 
5ΓΟΥΥ Ὀεϊηρ τοδα ἀπά τοίοτγθα ἴοὸ Ὀγ {πΠ6 
Θατ]θϑί οἵ {πΠ6 ἐχίαπξ ΒΙΌΎ]η6 Ροεῖβ. [ἢ 
τὴ6. οἰάσδϑι βϑθοίίοη οἵ {π6 ΤὨιτά ΒΟΟΚ, 
γνΠ1ο. ΑἸΟΧαΠάγα ὁ Δ 551:0}}5 ἴο {Π6 γα ]Ρ} 
οἵ Ῥιοϊθιὴγ ῬἢΠ]οπιθίοσυ (8.0. τὃ1--140), 
{Ποῖ 15. δῇ δ]] βίο ἴο Ῥεγβίαη Κιηρθ 
ΠΕΙΡΙηρ [Ουνγατ5. {πΠ6 τοϑίοσγαϊίου οἵ 1Π68 
ἩΟΪγ ΓΈΠΊΡΙ6, ἴῃ σΟΠΒΘΠ]ΈΘΠ66 οὗ ἃ ἀΤΕ6 ΠῚ 
Βθηΐ ὈΥ ἀοά ἴῃ {π6 πιρῃς. ΤΠϊ5, Πα 
ΠῚ Κ5, απ ΟἿΪΥ Πᾶνα Ὀδδη βιισθοϑίθα ὈῪ 
1 Εβατγ. 11|., ἵν. ὙΠῸ 1΄6α 15 ἸΠΡΈΠΙΟΙΙ5, 
Ῥαξ 1 νου] ἤανα ἀρρεατεα τηοσα ῥτο- 
ῬαθΙΘ 1 πεῖ πα Ῥεϑθὴ δὴν ἀϊβίποῖ 
ΤΕ Θσ πα. [Ὁ 3. ΠΥΕΙΠΥ 1 1Ὁ.. 45, 45, 86 
ΠοΟΐ ΤΉΘΙΕΪΙΥ ἴο ἃ ΝΟΥ͂. 
ΤΠ τοι θίασος θεΐννθεη {Π6 ϑίοτυυ οἵ 

ΖεγαθΡαθΕΙ ἀηα ΠΙ5 ΠΟΙ ΡΔΠΙΟΠ5 αἱ [)ὰ- 
ΤΠ15᾽5 σοιυτί Δ η4 {Παΐ οὗ {π6 [6νν]5}} 6] 6 5 
αἱ τῃ6 οοὐτί οἵ Ῥιοϊεπην ῬΑ 6]Ρ 115, 
ΤΟΙαϊθ 4 ἴῃ ἴΠ6 50-α]16α “ Ἡϊβίοσγ ̓  οἵ 
Αχσιβίβαβ," γιὲ αἶθὸ [ΌΥΠ δΔῃ ΕἸθιηθηΐ [ἢ 
1Π6 σοῃϑιἀεσγαίοθ. Ἐν] ὃ Ἰη δε α βαγ8 
Ῥοϑιν εἰν {πα “1π6 θΟΟΚ οὗ Ατιβίθαβ 4150 
Ταλιδὲ Αἰγοα αν πανα Ῥθθη Κπονῃ ἰὼ {ΠπῈ 
ΔαῖΠοΥ." [Ιὑ τηϊσῃς ΡῈ βαΐεσ. ἴο βαὺ {παῖ 
1Π6 5ἴοιυ ἴῃ τ Ἐβατῖαβ 15 ἃ σοπηροϑιίοη οἵ 
ἴῃς 58 Π16 οἷα 55, πα Ῥγοθ Ὁ] οἵ {Π 6 5816 
{1Π16,. 45 1ῃ6 οἴΠΕΥ ; ἀπά [Π15 Ἰαἰε 1 15 ποῖ 
ΠΟΙΒΙἀβγθα ἴο Ὀ6 ΘΑΙΠΘΥ ἴπᾶπ ἴῃ6 ἢγϑί 
ΠΘΏΓΟΓΥ Β.Ὁ, 

1 ΝρΙοΪοσ, ζεόζ φημ... Ὁ. 5. 
2. « ΑΡΒαπαϊυπρ ἀθεγ. . . ἀοΥ ΘΙ ΥΠΠΠΙΒΟΠΟΥ 

Βιϊοποτ,᾽ Ρ. 36. 
3.“ Οἴδο, 510γ11.᾽ τϑόο : Τπίτοά, ἢ. χχί- 
4 ἢ, 293-4:--- 

Αὐτὸς γὰρ δώσει Θεὸς ἔννυχον ἁγνὸν ὄνειρον. 
Καὶ τότε δὴ ναὸς πάλιν ἔσσεται, ὡς πάρος 

ἣν περ. 
δϑεβ. [Π6 ποίδ οὐ [11]. 10-12 Ῥεΐονν. ΕῸΓ 

Ατιβίοςας βεα ΤΙβοποπάοτῃς “ Ρσοϊερσ. Ῥ. χυπὶ., 
Δηὰ τπ6 {1]1 αἰδβουβθίοη πὶ τ. ὃὅΡ. (. Ῥαρασθοτῦ- 
σῖοβ, " ὕεθεσ ἄεπ Ατ᾽βιθαβ γιοῦ," Μύπομεμη, 1δδο. 

5 ΉῊΞΕ ΓΕ [9126]. ν. 127. π. 
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1 τὸ σουἹὰ 6 ἀβοιάθα ἢ ΔΎ σετῖ- 
ἰαϊηίν ὙΠΘΙΠΟΥΓ (Π6 ΘΟΙΏΡΙΪΟΥΙ Πϊνεα ἴῃ 
Ῥα!θϑίηθ ΟΥ ἴῃ Βσγρί, βοιὴθ {|| 6 Πρις 
ταϊρῃς ΡῈ Ττοννῃ ἀροῇ {Π6 ϑαθ]εοΐ οἵ 115 
ἀαΐθ, ὈΥ οὐὐ Κπον]βάρα οἵ βυτσγοιπηάιηρ 
δνεηΐβ.Ύ. Βυΐξ Ποῖα ἄρα, ὄνθὴ 1ῃ 15 
φαἀαριαίίοη οἵ ἴΠ6 Ῥεγβίαη σουτί-ϑίοτσυ, {ΠῸ 
ὙΤΙΓΕΥΙ Πα5 πιαηαρο ἴο Κααρ 15. Ρεῖ- 
ΒΟΠΆ]ΠΥ πη ]5ο]οβο.} Οπα 51|15 0 Δ}1- 
5105. ΟὨΪΥ 15 ἱπουσῇς ἴο μοϊπΐ ἴο ἃ τ651- 
ἄξῃος 1η Ἐρυρί,---ἰἰ6 τηθηίοη. πῃ ἱν. 22 
οὗ “'βα]ηρ ΠΡΟ ἰΠ6 564 δη4 προη {ΠῈ 
ΤΊνΕ 5 ἢ ΤΟΥ [Π6 ΡῬιγροβα οἵ “το θὴρ απά 
βίεδ ηρ." 2 ὍΤηδ Ἰδηρστιαρθ, εῖηρ 50 
Ιατρ ον ϑερίπαριηίαὶ," ἀο65 ποί αἴογα ΔΎ 
σογίαιη οἷαθ, [{{ΠΕΥῸ ὑνεα τθαϑοηβ, ΟἹ 
ΔΩΥ ΟἴΠΟΙ οτοι 5, [ΟΥ̓ Ρ]αοηρ {Π6 οοτη- 
Ροβιίίοη. βοιηθννμαΐ θαυ] θοῦ, {Π6Ὺ τηϊσῃξ 
ΒΘ 6 ΠῚ 5 γθηριποηοα ὈΥ [Π6 οματασίοσ οὗ 
1τη6 ἀνεηΐβ ἰακιηρ ρίασα Ὀοΐ ἴῃ Ερυρὲ 
Δ η6 ϑ'γγῖα θεύννεθῃ 170 απ τύο Β.6. ΕῸΓ 
δου {παῖ {6 Ερυρί νγὰβ τερβαίβαϊν 
᾿ηναάθα ὈΥ Απίοοπιβ ΕΡΙΡ απ 65, δη6, 
αἴ {πῸ οἷοβα οἵ ἢ15. βϑεοοπα δηᾶ ἰουτσίῃ 
ΠΔΙΏΡΑΙΡῊ 5 1ἢ 170 Δηα τ6δ, [Π68 ΓΘΙΏΡΙΕ αἵ 
ΤΕ Βα] 6} νγὰ8 βϑαοκαά, (ΟΠ 5: θτιηρ ΠΟΥ 
ΙΑΥσο οὶ [Π6 ΠΠΠΊΡΕΙ οὗ 1πΠ6 θυ 5. ταϑὶ- 
ἄἀεηΐβ ἴῃ Ερυρί νγαβ τϑοσαιθα ἀατίηρ [ῃ8 
ΤΕΙρῈ οὗ Ῥιο θην ῬὨΙΟπιδίου, 1 τσ 6 
τπουρῆς {παΐ ἃ ννουῖς ν]ο ἢ ἀΘβου 64 (ἢ6 
τα. ΔἸηρ οὗ ἴΠ6 ΤεΏρ]6, ἀπα {πΠ6 ΡῈ π6- 
ἤσθποα οἵ [οτειρ Κιηρθ ἴο ἴῃΠ6 ΨΟΥΚ, 
Πα ΜΝ Π]ΟΠ. 50 1ηἰτοαιιοθα {Π6 βίοι οἵ 
7οβίδι, 5ἰαΐη ἴΏ δὴ ἰηναβίοη οἵ ϑ'υγίδα 
ὈΥ [ῃς Ἐργρίίαηβ, νγου ἃ Ππανα ἃ 5ρθοῖϊαὶ 
Ιηςεγοϑί, 

Βαΐ, ἴῃ Ῥατγίςοι]ατ, ἀπ ανεπΐ στοαί ΒΥ 
ΤοΟϑορἢ 5 45. οσσαττίηρ ἀΡροῦΐ {Π15. {{Π16, 

1 ΕΥΓΖΕΟΠ 6 ἔγαγ βαγϑ5 : ““ ΡΥαρτη  ΙβοΠ θη 51ηΠ 
Πμαΐ ἄδγ {ΠοΡοτβϑοίζου ἀαάυσοῃ Ῥενβητί, ἀδ85 ἜΓ 
πἰγροπᾶς εἶπα Εἰ κϑῖομε δα βεῖπα Ζεῖς μαΐ εἰη- 
Πίεββθη 1αββθη."-- γερο, Ὁ. 9. 

2. ΒΙ55611, μξ τω. ῥ. 64. νῆο τοίοιϑ ἴο ἀτδείζ, 
“ (Ἑβοβιομίς ἀἐγ πάθη, 111. Ὁ. 39 55. Α,5 [15 
Ῥάββασα σοπιθϑ ἴῃ [6 οτἱρίπαὶ βίοσυ, 1 ψγου]ά 1ῃ 
ΒΕΓ οἴ Πο55. ΟΠΙΥ ἰοπα ἰο 5Πενν ἰπαΐ {πῸ δαΐπογ οὗ 
ἐλαέ Ἰῖνεά ἴῃ Ἐρυρί. Ἡδποβ 1ἰ Πὰ5 ΟὨΪΥ ἃ βθοοη- 
ἄδτυ ἀπά τϑιποΐου ἀρ] σαίίομ ἴο {Π6 σΟτΊΡΙ]οΓ. 

3 Τὴγ. ἀνυππ {Π1ηΚ5 ἴπαΐ ἴΠῈ 6 ΓΘ 5ΟΠῚΘ Τ6- 
το Καθ ]6. οοἰποίάεποεβ οἵ δχργθβϑίοπ Ρεΐνγεθῃ 
οἷ. 11. οὗ 1Π15 Ῥοοῖς ἀπά ΤΠ) δη. 1. (1π [π6 Ἡ βχαρ] αι); 
ϑιβηοἰοπί, ἱπά θεά, ἴο }π5ΕΠΠ 7 ἃ βιβριοῖομ ἐπαΐ οπ6. 
δηα ἴπΠ6 βαπιθ παπᾶ ἤεαὶϊς ψῖπ [Π6 σαποπίοαὶ] 
ΕΖτα απα Τ)δηῖ6], του τι ησ {πα πὶ ἀπα ᾿πίευρο- 
Ἰαϊπρ' (1π ατεακ) ; ἀπα ἔτοτη {Π6 πὶ Ῥτοάπορα 115 
1 Εβατας απ [ῃς Ηδχαρὶαγ Πδηῖεὶ] οὗ {πε ΟΠ ϊβίαπ 
Μ5. ΕἸσμποτη (“ ΕἸπ] εἰκ.᾽ κόξ σφ.» Ῥ. 346) παά 
ποιίοοα πον τα {Π6 βίγ16 τϑβθιῃ]εα {Ππαᾶΐ οΡ 
ΘΥΠΠΔΟΠ 5. 
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ΟΥ ἃ ἽἼΠ1Π| Ἰαΐου,. την θὲ {πουρῃϊ ΠΚΕΙῪ 
ἴο Πᾶνα βιισροοίςα τη ργοάποίοη οὗ 510 ἢ 
ἃ ΜΟΥΚ. ΤΠη5 ψὰ5 1πΠ6 ΡυμΠάϊηρ οὗ ἃ 
ἸΘΠΡ]6, ΟΥἨΥΊῖ.Π6 τοϑίοσαϊίοη. [ἢ ΔἸζοτθα 
ἔοττη οἵ ἃ γτυϊηθα Ἐπργυριίαη το} ]6, ἴῃ [ῃ 6 
ΠΕ ΡοΟυγΠοοα οἵ Ηδ]ΟΡΟ]15, ἰοῦ [εν ]5ἢ 
ψουϑἢρ. ΟὨΐα5, {Π6 50η, οὐ ρταηάβοη, οἵ 
Οπϊΐας 1Π1., τὴς. Η]ρΡΉ-ΡΙοϑὲ αϑϑαβϑιπαΐθα 
ὈῪ 5 ῬγοΙΠοΥ ΜΘΠΟΙαι5 ἴῃ Β.Ο. 171, Πδα 
τ Κοη τοῆιρσε ἴῃ Εργυρί, ἀπ 6γ τῃ6 ρονεση- 
τιθηΐ οὗ Ῥιο εν ῬὨΠοπγθίοσυ. Βεϊηρ 1Π8 
Ια] ϑσοθθθοῦ ἰὼ 1ῃ6 εν 5} ἩΠΡῃ- 
ῬΙ ΘΒ Ποοά, με δθθηβ ἴὸ Πᾶνα ἄτα ἢ 
τήΔηΥ ΟὗἉ ΠῚ5 ΠΟΙ Π ΓΥΠ]Θη Δ]ΟΠρ Μ] ἢ ὨΠΤῊ, 
Δα ἴο Πανα ἔουιηθα [Π6 1ἅ6α οὗ ρίνίηρ 
οοΠοϑίοη, ΕΥ̓͂ πιθάηβ οἵ ἃ Π6Ν οαπίγα οὗ 
ΠαίΙΟΠΑ] νυ ΟΥΘ ὨΪΡ, ἴο [Π6 ΠαΙη τοι 5 [6 158 
ΠΟΙ ΔἸ 165 Ττουρῃουί {Π6 1)6]1ὰ. ἘῸΓ 
115 6ηα Πα ρΡειποηθα ῬΗΠουηθίου ἀπα 
5 4Ππ6 θη ΟἸεδοραίτα ΓῸΥ ΡΥ Ι55] 0 ὴ. ἴο 
ΡιΠ14 «ἃ [6 ΠΊρΡ]6 [ἴῃ 5οη16 ῬΡατΐ οἵ Ἐρυρί, 
ὙΠΕΙΘ ΠῈ «πα ἢὶβ σομηιυ 6 η ΠΡ 
ΜΟΥΒΗΙΡ ἰῃ6 (οα οἵὗἉ {ΠΕ 11 [ΔΊ ΠΕΥ5. δίτευ 
1ΠΕΙΓ ΟΥ̓ ΠΠΔΠΠηΘΙ. ΤΠ τοϑυ] οὗ 580} 
4η ἱπάπ]ροησα νου] ΡῈ, ἴο δηπηαΐθ 1ῃ 68 
7ενγ5. 511] τοῦτα 1 {ΠΕ} ταϑιδίαησα ἴὸ 
᾿Απίίοοπιιβ, [η6 ἀοϑίσουευ οὗ ΠΕΙΓ [ἘΠ Ρ]8 
δ Τουιβα]6 η), πα το αἰίαοῃ [Πθτὴ ΤηΟΓΘ 
ΟἸοβοὶν ἰο {6 Ἐργρίίαῃ Κιηρ. 5 ΝΥ Παϊ 
Ῥαγροτγίβ ἴο θ6 ἃ ΘΟΡΥ͂ οὗ {Π6 δοίμα] Ἰθιζευ 
ΜΠ τς ὈΥ ΠΙΠ 15 ῬΓΘΒον αὶ ὈΥ ΤΟϑαρἢ 5 
ἴῃ Δ ηοίΠοΥ ΡΪαςσθ,, ἰορείμεῦ ΜΠ [Π6 
ΔΏΒΟΙ οὗ {Π6 Κιηρ δπα αιθθη. ΕἼΟΠῚ 

1 Ἡυννα]ά, “ ΗΪΞι, οὗ 1516] ({{. Ὅν Ογρεπίει), 
ν.Ρ. 354, ἀδοϊάεβ οἡ {πε ἤαίε Β.6. 160 δ5 {68 
τηοϑὲ ργοθα]6, Ῥχϊάθαιιχ, "(Οοπηθοίίοη ᾽ (1720), 
11. Ῥ. 264, τηαῖτες 1 δ5 ἰαΐε ἃς 149.0ὡ ΤΠῈ τη- 
ογίαϊηΐν αΥῖβοβ [τοπ] (Π6 τραάϊηρ ἴῃ ΤΟβΈρΠ5, 
“ΒΕΙ1: 76. 1: ΣΟ, ὃ 4 (2 2222), ὙΠΕΥΘ ΠῸ 
ΘΙ Ρ]Ὲ 15 βαϊά ἴο Πᾶνα οἴοοά 343 γβαῖβ ἴο 1ῃ6 
της οὗ 115. ἀθηλο οη (εὖγε. Α.Ὁ,. 73). Ἡπάβοη 
(σι. 20.) ἀηα Τῦννα]α Ῥοῖῃ 1Π1ηἰς 233 5που]4 ῥτο- 
ῬαθΙν θὲ ἴῃς παμλθοσ. ΤΠ νοι] ἢχ [Π6 οσθο- 
τοη (ὁ αθοιξ Β.6. 160, ας 5Ξαϊά αὔονϑ. 

2 Τῃ “Β6]]. Τπα.᾽ νι, 1ο, ὃ 2, Π6 15 οα]ἹἹοᾶ ᾽ονίας 
Σίμωνος υἱός. ΤῊΪ5, αἃ5. ΤΟβαριι5 οἰβθνν ποτα 64115 
Πΐπι βοὴ οἵ Οῃηΐαβ, 15 παίιγα!]ν ἱποιρῃς (ας. ὈΥῪ 
Ἴαπαηι}} ἘΑΌΟΥ, ἀηα οἰποῖθ) ἰο 6 ἃ 5110 οἵ 
τη ΠΟΥ. Βυΐ Ἰῦννα]α {Π]1η]κ5 1 την Ροϊηΐ ἴο Π15 
δθεῖηρ γα ]ν {Π6 σταπάβοη οἵ Οηΐϊαϑ 111. 

δ᾽. « Ἐ6]], Τπᾶ-,᾽ πκόὲ 22.» ὃ 2. 
4 « Απίηα.᾽ ΧΙ]]..3, ὃ 1. ὙΠ δυΐδοσ οὗἉ ἰῃ6 

«αὐτί. ΟΝΊΛ5, ΟἸΤῪ ΟΕ, ἴῃ 1πς “ ΠὨΙοΐ. οἵ ἴῃς. ΒΙΡ]ς,᾽ 
Τοίουϑ ἴο {Ππ656 Ἰοΐουθ ἃ5. “ΒΡΌσΟιβ :) ας Εννα]ά 
ἴαϊκο5. ἃ Ἰηοτ ανοῦγα]ο. νῖονν οἵ ἴθ. ““Ἴῆὸ 
σοΥγοϑροπηάρποο,᾽" Πο βαγϑ, “" ΠΊΑΥ ΠΟΥ ΑΙ  ΗΪΥ, ἂ5 1ἢ 
τηοβί οἴπου σαϑθβ οἵ ἴῃς [κὶπα, θὲ γτοργοάποθα 
{γθεῖν ; ας Τοϑ ρἤι5. ον ηΕ]Υ τραὰ 1 ἴῃ δῇ 
ΟΙΔογ ννουὶς, απ 115 ας ΠΟΥ σου ΑΙ ΠΥ γο] 164 ἸΡΟη 
ἀγαδίνν ἢν ἀποϊθηΐ παγγαίϊϊνεβ.ἢ : 

ἹΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟΌΎΤΗΝ 

[Π15 6 Ιθαση, {παῤ ἢ6 Παᾶ βδϑεθὴ ψπἢ 
ταρστοῖ 1ῃ6 αν βίοη5. σΤΟΥ ΠΡ ΠΡ ΔΙΠΟηΡ 
Πϊ5 σΟΙΠΙΓΥΠΊΘη ἴτῸΠ] ἴῃὩ6 ΠΙΙΏΡΘΙ οὗ 
ΑἸ ογθης. ράσο. [ῸΥ αἰνίηθ. ΟΥΒΠΏΙΡ τα- 
βοιίβα το ΡΥ ἴΠοη; ὡπα (Παΐ, Πανὶηρ 
ἰοηα 4 σοηνθηϊθηΐ ϑροῖ, ἃ ἰουίγα55. ἢ 
τη6 Ηδ]] ΡΟ Ια ΠΟΠΊ6, ἡ ἃ ἀΠαριἀαίθα 
[0016 βαογθα τὸ ΒΕΡαβίῖβ, Πα Ῥγαγθα [ῸΥ 
Ιβανα ἴο οἰθαῆβθα δηα ρυγ 1{,} ἀπά το 
Ρυ114 ἃ βῃσιηθ το {Π6 τηοϑὲ ΗΙΡῊ (οά, 
ΔἴοΥ ἴῃ6. Ραίζοσῃ οὗ {Ππαΐ ἴῃ 6. ΒΆ] 61. 
Α5. βιίνίηρ ἃ Κιπα οἵ αἰνίηθ βαποίίοη ἴο 
ἢ15 ΜΟΥΚ, ΠῈ οπμαθα ἢ ἃ ααοίαςοη 
το [Π6 Ῥτόρμοὶ Ἰβαίαῃ (χῖχ. τ, 10): 
ΚΤ Παΐ ἀαγ 5Π4]}1] ἤνα οἰτ[65 1ὴ {Π6 Ἰαπα 
οὗ Ἐξργρί 5ρεαῖ [Π6 ἰδησταρα οἵ (ὑδῆδδῃ, 
ΔΠΩ 5 ΕΓ ἴὸ {πῸ Το οὗ Ποβίβ ; Οὔδ 
5Π4}] ΡῈ οα]]θα ΤῊΕΒ ΟΙΤΥ ΟΕ ΤῊΕ 5υΝ. 
Ιη 1Παΐ ἄγ 5Π4]}] {Ποῦ 6 δῇ αἱΐασ ἴο 1Π6 
Τιοτα ἴῃ {πὸ τηϊάϑβι οὗ ἴῃς Ἰαπα οἵ Ἐρυρί, 
Δα ἃ ΡΠΠᾺΓ αὐ τῃ6 Ῥογάου {πεζοῦ ἴο 
1Π6 Τιοτα." 2 Τῆς ΤΕρΡΙῪ οὗ ῬιοΙο ΠΥ ἀπά 
ΟἸδοραΐίγα ννὰβ ἃ ῬΘΥΠΙ5ΒΙΟῚ ἴο ππάογίακα 
[Π6 ψΟΥΚ, ν]ἢ Ὧἢ ΘΧΡΓΙΓΘΒΒΙΟη Οὗ ΜΟΠΑ͂ΘΥ 
( ΠΙΟἢ [Ο5ΘΡἢτ5. 15. σατο] ἴο ποία «ἀπά 
ΔΙΊΡΙΠΠΥ) {Ππαΐ ἃ 5ροῖ γῇ ]οἢ ἰθειηθα ἢ 
ἀϑϑοοϊαίίοηβ, ἴο ἃ εν ]5 ἢ. Πα ἱΠΊΡΊΓΟ, 
5504 δὲ - βεϊδοιεα [ΟΥ ἃ ἴα Ρ]8 Πἴο 
Τεμοναῃ. Ἀσοοσαϊηρν, Οηϊα5 δεῖ ἀροι 
ἢϊς ἴαϑκ οἵ σϑϑίοσαϊοη. ἀηα τα] Πρ. 
ὙΤΠΟ 5αοῖθα βποϊοβϑασα (ἱερὸν) Π6. ΘΠ οοτη- 
Ῥαβϑθα ἢ ἃ νᾺ}} οὐ Ῥακρᾷᾶ {Π|65, ΟΥυὕ 
ΤΟ Κ5, το]]ονθα ΡΥ φαΐθνγαγβ οἵ 5ἴοῃβ, 
ΓΠΘ ἱππηοὺ ὈΙΠ]αΙηρ, ΟΥ [ΘΠ]. ῬΤΌΡΘΓ 
(ναός), Π6 ΔῤΡξβαῖβ ἴο παν ῬῈΠῈ| ὉΠΟΥ͂, 
Δηα αἴζοσ τΠ6 ρῬαίίοτη οἵ τΠη6 Ηογ “ΓΕΠΊΡΙ8 
πη ΤΘγαβα! θη, θα “΄ ΘΠ. ]1ῈΓ ἃ ηα ΡΟΟΙΟΓ." ἢ 
ΤΠΗΘ ἴον εῖ γὰ5 οἵ πυρα ὈΙΟΟΚ5 οὗ βίοῃβ, 

1 ΤῊ Ἰαπριιαρο τι564 5Που]ἃ [)γ6 ποίοα : δέομαι 
συγχωρῆσαί μοι, τὸ ἀδέσποτον ἀνακαθάραντι 
ἱερὸν καὶ συμπεπτωκύς, οἰκοδομῆσαι ναὸν τῷ 
μεγίστῳ Θεῷ, καθ᾽ ὁμοίωσιν τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις, 
τοῖς αὐτοῖς μέτροι-ς.---“ Απίαα.᾽ χΙΪ]. 3, δ 1. 

2 ΤῊΪβ 15 [Π6 τοπάοσίηρ οἵ 16 ΑΔ. ΥΝ'΄., Ἔχοέρί 
1Παΐ τ[ῃ6 τυου5. ἴῃ σαρ ία]5. Θὰ ον {Π6 τη ρΡΊ ΠΑ] 
τοδάϊηρ ἴῃ ΡΙασο οἵ “" οἰἵγ οἵ ἀοβίγαοίοη." ὙΠ6βα 
οὗ σουγβα ἅτ {Π6 σαγάϊηαὶ νγογάβ, [)τ, ΤΎΘΡΕ]]65, 
ἴῃ Ηὶς δαϊείοη οἵ (ἀοβθηϊιβ (5. Φ.), ὑνῈ 116 δαταϊτπρ 
(μα ΘΠΠ ὍΝ, ““οἷὉ οἵ ἀοβίσαοίίοη,᾽" Ππαϑ ἰῃς 

Ῥοίίου δα πουϊγ, οοπϑίἄθιβ ἐπ οἴμοσ τοδάϊηρ, 
ὈΠΠΠ ὝΝ, “οἷν οἵ τπς 5ιη,᾿ Ῥγθίθγα 6, [{ 

μαᾶ5 {π6 βιρροτί οἵ ϑυμπιηδομιβ (πόλις ἡλίου), 

δηᾶ οὗ (με Νυϊραίς (εἰοήίας “οἿϊ5). ΤῊ ΠΧ Χ, 
αἰῆους ἔτοπι Ὀοίῃ, πανίηρ πόλις ἀσεδέκ, ἃ5 1 ἴο 
ἀεποία ““ Εἶν οὗ τἱρ ςθοιβη 655," ; 

3. μικρότερον δὲ καὶ πενιχρότερον. “ Απέϊαα.᾿ 
ΧΙ, 3, ὃ. 3. Τῇς δοοοιηΐ ἢὰ5 ἴο "»Ἐὲ σομη ἰποά 
ΜΠ “.ΒΕ]], 7ι4.᾿ νἱϊ, το, ὃ. 3» ἴου ἃ [11 ἀδβορ- 
τίοη, : ὶ 



ἘΠ ΒΟΘΕΚ: 

πκὸ 1μό56᾽ πιϑεα 1ῃ 115 ργοίοίγρε. ὙΠῸ 
αἰΐατ, ἴοο, ΜΠ 115 ρΡροπάασροβ, νγὰ8 ἃ 
σΟρΡυ. Βαΐ {πεῖθ γχὰ85 Οὔ6 τϑιηδγκαθ] α1- 
ἔβγεποθ Τηβίθδα οἵ {Π6 βενθης-γαηοῃαα. 
σα] Θϑίιοκ, ἃ ἰδ}, “ 5Π6α]ηρ ἃ φο] θη 
τα απο," 1 νγὰ5 Ππηρ ΒΥ ἃ οΠαΐη οὗ φρο] 
ἔτοπι {Π6 σα ΠΠΙηρ. 

Ὑυτπουΐ δπίθγιηρ ΓαγΊΠοΥ ᾿πίο ἀεία}]5, 
ΟἿ ΟΥ ἴνγο ΠΥ ΠΟΘ 5 566ΠῚ Πα ΓΑ]]Υ ἴο 
[Ο]]ΟΥ ἔγοπ {Π15 ἀσοοιηῖ. Τί ροϊηΐβ ἴο 
{Π6 ἰαςοΐ, ΚΟ ἴο τι5 ΠΌΠῚ ΟἾΠΕΙ 5ΟΙΓΟΘ5 
4150, οὔ ἴΠ6 ᾿πούθαϑα ἴθ [ῃΠ6 ΠΌΠΠΕΥ οὗ 
Τα ν 5}. σοι 1165 ἴῃ Βρυρί, ποῖ ΟἿΪΥ 
ἴῃ 1πΠ6 σδριΐα], τε ἴῃ ΟΠΕΓ ρατίβ οἵ {Π6 
1) 611. [{ ἀἸβοίοβεβ {πΠ6 νναῃΐ οἵ σε] ρΊοι5 
ὉΠ [610 διηοηρ ἴΠπθπ, αἀηα πον 1 οο- 
Οὐγθα ἴο ΟἿ6. ΔΒΡΙΠΠΡ Τη]Πη6 ἴο αἰζεπηρί 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ [ῃ15 νγαηῖ, Μουσθονοσ, 1 5Πθνν8, 
1 τπ1ηκ, αἸδεηοί ἰτασοβ οὗ ἂἢ δααρίδίομ. 
οὗ 1ῃ68 οἷα [ὈΥΠῚ5 οἵ {6151}. ὑνΟΥΒ ΠΡ ἴο 
τηθθῖ [ῃΠ86 ἀεπηιαηβ οἵ δἰτοσο οἸΓΟΠ)- 
ΒίδῃΠ 65 ; 8 δααρίαίοη {Ππαΐ τος σοτη- 
τη η4 1ἴ561{ Ἰῃ 5ΟΠῚ6 ΠΊΘαβιτ6, ἴο {Π6 
Ταβιἀθηΐ ΠθαίΠ θη, ἃ5 γγῈ}] ἃ5 ἴο {Π6 6 15}, 
Ῥορυ]αίοη. “ΓΠΙ5 σοι 5 οὐἵ ΠΊΟΤΙΘ ΟἸΘΑΙΥ 
1 γα σοπηρατα ΜΠ {η6 τεοοτά οἵ Το5ε- 
Ῥῇὰ5 νῆας Ἡετοάοίι5. [6115 τὸ οἵ 1{Π6 
[Θϑένα!β οἵ ΒυΡαβίῖς, (η΄ σοάθθα ἡ οβ6 
ἀδβοσίθα ἰθηρὶς Οπῖα5 Πα οἤοβθη [ῸΓ 
ἢ15 δἴῖθ, Βα ραβϑᾶρθθ, Ἔνθ ἴῃ [Πδ 
ΠΙβίουαΠ, 816 τηοΤ6 ΡΙοίπτοϑαιια ΓΠ8ῃ 
ἴΠ056 ἴῃ γΠΙΟἢ. ἢ (6115 τι5 οἵ [Π6 Πάν ]γ- 
Ἰαάθη ῬαυρῈ5 ἀτορρίηρ ἄοννῃ ἴῃς ΝΊ]6, ΟΣ 
ΤΠΕΙΓ ψγαΥ ἴο [ῃ6 οΟΥ παμηθα αἴοσ {παῖ 
Βοάά685 ; οἵ {π6 ογοννάβ οἵ ἀδνοΐθεβ 6π1- 
Ῥαγκίηρ οπ 1Π15 Ἰογοῖιβ ΡΠ] ρυπηαρα : οὗ 
1ΠΕ6ῚΓ Πγιιϑὶς οἵ Ἰοίΐτι5- 0 1ρ65 ἀπα ουτηθα]5 ; 
ΟἵἨ {Π6ῚΓ σΟΠΒΙΠΏρΡτΟη. οἵ ΜῚΠ6 οἢ {πε 
ΟΟΟΔΒΙΟΠ, ΤΟΤΕ {πα 1Π 41] {πΠ6 τοϑὲ οἵ {ΠῸ 
γεαῦ ἰορϑίμον.5 ΠηΠαΐ Ομ 5 5Ποι14 Πᾶνα 
ΒΟΙΡ ἢ ἴο Ταίϑ!η 5ΟΠ]6 οὗ {Π6 αἰἰγαοί!οη5 
οὗ {Π6 οἹα Ἰοσα] νγουβἢ!ρ νγὰβ θοἢ παΐαχαὶ] 
Δα ΡΟ]θ. Ἠδ νγὰβ ἃ Ηε]]εηϊϑί, πο] 4- 
ἴηρ' Οἴοα ππάθι {πε Κίηρ -ὃ Πς Παά {ῃ8 
ΤΕΠΊΘΙΥΔΠΟ6 Οἵ ΙΕ ΤΟ 55. βίαια 
ἴῃ ΠΙῚ5 παίΐϊνα απ: ΠῈ νγαβ [οιιπ!ηρ ἃ 

1 ΟΙΠεῖβ τοηάου ἃ “ἃ ροϊάθῃ Ἰατηρ." Βαΐ 
πε σὰπ οἵ ἴπ6Ὸ ννοχάς, αὐτὸν δὲ χαλκευσάμενος 
τὸν λύχνον χρυσοῦν ἐπιφαίνοντα σέλας, 566 1η5 ἴο 
Τἀνοῦγ {Π6 ἀρονα ᾿πίοργοίδίϊοη. Τὸ ππάεγβίαπα 
1Π6 αὐτόν, γα πιιδὲ Ῥεβαὺ ἴῃ τηϊπα {παΐ [Π6 
“ὁ ρΔΠ ] Θϑ(οἷς "ἢ (α5 γα ἴδστη 11) νγαϑ ἴπΠ6 λυχνία, 
ΟΥ̓ ““]ΔΙῊΡ- ΠΟ] ογ." ὙΠΟῸΡΉ {πὸ ““ἸΔΠρ- ΠΟΙ ἐσ 
γγὰ5 ποῖ ἴΠπϑτθ, {Π6 1δῃὴρ 1[561} νγὰβ. 

2 ΤΠα ον ἀπά ἰθηρ]6 οἵ Βιιθαϑβίϊ5 ατὸ ἀθϑου θά 
ἴη Ηάῖ. 11. 137-ὃ ; [Π6 ῥΡγοσδϑβίοῃβ ἴο 1 ὈΥ νγαΐετ 
1ῃ 11, 59, 6ο. 

5 7όβερῆαβ, " Οοπίτα Αρίοηθηι, 11, 5. 
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τίνα] [ΕΠΡ16.} ὙΠ6 ψ]ἄθυ ἢ15. δβίταησο- 
το ηΐ ἔτΟΠ ΓΘ 58] 6}, [Π6 ΠΟΤῈ ΟἸΟΚΟΙΎ 
6 νοι] παΐαχα! }ν 56 εὶς ἰο σοππεοΐ Πίιη- 
561 Ψ|Π 15 Δἀορίβα απ. ΤῊ5. ΠιαῪ 
ἢ6]Ρ ἴο Θχρίαμη [Π6 βἰαγ!ηρ ὈΟΙπο55 
5ῇθ ἢ [ἢ Π15 σΠοΟΙΟα οὗ ἃ 51ἴ6, απ [ἢ Πἰ5 
αἀαρίαϊϊοη οἵ 4 αἀϊδιιβθεα ἰθηρ]ς ἴο ἢϊ5 
Ῥαγροβθ. δ μαΐθνυθῦ τὰν Πανα Ὀθθη [ῃ6 
Θχαοί ροϑιίίοῃ οἵ Π6 ρίασε Ἵα]]εα αἴογ 
Ὠπη,2 {Ππδγ8 ἡγαδὲ παν θΘΘἢ ΤΠΔΗΥ ΡΟΪΠ5 
οἵ ται ]αποα Ὀεύνεθη {πῸ6 οοἰνατα 
ἀϑρεοΐ οὗ 115 δα τ] οΥ [ἘΠ1Ρ]6, ἀπ 4 {Π6 τιΐθ5 
ΠΟΙ Ρταίθα {πεῖρ, πα ννηαΐ οχιϑίθα αἵ 
ΒῈΡαβι15. ἰ[56][, τῆς στοαὶ σοηΐτα οἵ {π6 
ὙΟΥΒΠ10 οἵ {πΠ6 σοαάα85 Ῥαβῃϊ. [, {Π6ῃ, 
γγῈ Πηα ἃ σοσίαιη 51 ΠῚ 1] ΠΥ Ὀαίννεθη {Π6 
[6016 οἵ Ομϊαβ ἀμα ἰπαΐ αἱ Βα αβίῖβ, 
1παΐ 15. Θῃοιρ ἢ [ῸΓ 1ἴΠ6 Ῥιγροβθ. Απᾶ 
ΒΟ. ἃ 51Π21ΠΑΥ]ΓΥ 15 Ῥ]ΔΙΗΪγΥ ἴο θῈ 566 Π οἢ 
ΠΟΙΏΡΑΤΙηΡ (Π6 ἀΘβορίοη5 οἵ Το βαρῆιβ 
4 η4 Ἡετοάοίι5. Πα βαογθα ΘΠ ]ΟΒΈΓΕ, 
ἱερόν, ΔΡΡΘαΙβ ἴο πᾶνε Ῥεθὴ [ες πη- 
σΟἤδηρσοα, ΟὨΪΥ ΡυτΠ6 4, ἀπ βυτγοιηαδη, 
45 1πδὲ 1ἢ {Π6 ΤἸηοί ΠΥ ΟἸΤΥ νγᾶ5, ὈΥ ἃ νγᾺ}]} 
ΟΡ {{ 65. ὙΠῸ ΞΠΕΙΠΘ, ΟΥ ἸΉΠΙΟΙ [ΕἸΡΙΕ 
156], ναός, {Ποιιρ Ομμα5. Ῥχοίθβϑθα της 
1 ΘΠ ]Ο ΟὗὨ ΤΘΑΥΡ᾽ 10 αἰζου {Π6 ρῬαίζίοτη 
οἴ [ῃ6 οὔθ ἴῃ {6γι5.816Π1, 566 15, 1 1Π6 
δοίι4] σοηϑίγποί θη, ἴο Πᾶνα ΤΟΘΘΠΌ]6 6 
10 1ῃ {ΠΞ τον εΥ ΟἾΪΥ, ἃ5 1{ [Π6 οἱά [τὶς 
δα Ῥθαπ τῆσδ ἴο ΘΕΙ͂να 85 [ὯῚ 849 1ἴ 
γνοι]α σοι ἘΒΡΘΟΙΑΠΥ ἴῃ ΠΙ5 ΤΌ ΡΙασο- 
τηδπί οἵ {Ππ6 βανθης- γα ημοΠθ σα  ΘϑΈο 
Ὀγ 1Π6 οὔθ 8η-|κῈ δ ρ ἀδρεπα!ηρ ΠΌΤ 

1 ΦςΤῊὴ6 Αὐδηθαηῆ [εν Ἰοοϊζεῖ οἡ {ΠΕῚΓ 
Ἐργρίίδῃ Ὀγείἤγθη νυν ἢ ἀϑϑιπηθα σοπίοθτηρί, Ὀαὶ 
ἰηνναγά Ἰβδ]οιθυ : Ῥεπαρβ Π6 ἀϊδίαποα. ΟΠΪΥ͂ 
Ῥτγανοηίθα ἃ ἔδει, δἰπιοϑὲ α5. ἀθδα]ν 45 {Παΐ Ἰἢ 
τῇς ϑαιηαγίδηβ. πΜΙΜΑΝ, “χιέ, οΥ ἦε )οτὺς 
(1866), 11. Ρ. 25. 

2. Τοβερῇιβ ο4115 1 Τιθοπίορο β, πα βαγϑ {παῖ 
1 τα 180 βίδάεβ ἴτοπὶ ΜοιρηΪ5, ἀπά ἴῃ {Π6 
Ἡ ΟΡ] απ ποπιθ. Βαΐ {Π6 νυυῖΐου οὗ [Π6 ἀυίϊο]α 
Ῥείογε τηϑηξϊοπθ (" Τ1οΐ. οὗ [Π6 ῬῚΡ]6,᾽ 11. Ρ. 634) 
5Πδνν {Παξ (15 πλϑὲέ 6. ΔΠ ΕΥΤΟΥ, Γ.ΘΟΏΓΟΡΟΙΙ5 
Ῥεϊηρ' {Π6 σαρ᾿ΐα] οὗ {πΠ6 ποπθ Ὀθδυίησ {Π6 βαϊης 
πᾶμ]6. 5:1, (αγάηεν ὙΥΠΚίηβοη (ς Μοάετη Ερσγρι 
Δη4 ΠΕΡ ε5,᾽ 1843, 1. Ρ-. 299) Θχρ δίηβ {Π6 σοη- 
Γ[αϑῖοῃ ΒΥ Ροϊπίϊησ οαξ {παΐ (ῃ6 ῬΙαςβ νγᾶβ ἴῃ οπδ 
ΠΟΠΊΟ, Ὀαΐ πϑαῦ {πΠῸ οἴμεσ. Ηδ νου ἢχ 105 
Ροβίτοη αἱ {Π6 τποιιπᾶϑ Τα ]]64 ““ ΤῈ] εἰ Ὑ επόοα,"ἢ 
“ἐαᾳ ΠῚῚ1Ὸ το {π6 Ε.. οἵ Ν. Ποιη ΠῚ ΙΙΟΡΟΙΙ5, [το πὶ 
ὙΒΙΟῊ 1{ 15 ἀἸβίαπε ἔὐγεῖνθ Π11165.᾿} 

3. ἍΝ: (Πς αἰδγαποα {παὶ Οὐ ἰαϑ᾽5. νν8}] νγὰβ οἵ 
Φιιγηέ [1165, ΟΥ̓́ΌΥίοΙς, ὀπτῇ πλίνθῳ, ἀπα {Παΐ αἵ 
Βαυραβίῖβ, οἵ εγμαῖ Ὀγϊοὶς. 566 ΔΥΠΙΚίηβοη, φὠξ 
σέ.» Ῥ. 427. Βαΐ σοπιρ. Οὐθαζοε᾿β ποία (5ρβακ- 
ἴηρ' οἵ ““ Ἰαΐου!θιι5 σοο 5) οπ ΗΔΐ. 11. 6ο. 

ὁ ΤΠ5. ἀβϑαμιοθ (Π6 τοδαϊηρ ἴῃ “ ΒΕΙ]. 14. 
νἱϊ. το, ὃ 3, ἴο θῈ οογζϑοΐ : τὸν μὲν ναὸν οὐχ ὕμοιον 
φκοδόμησε τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις, κιτ.λ. 
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1Πη6 τοοῦ, Οπΐαβ νου] ἈΡΡΘΑΓ ἴο Πᾶνα 
Πιδἀ ἴῃ τη]Π6 {Π6 ἀϑϑοοιαίιοηβ οὗ {Π6 “οἷν 
ὈΥ πε 5ιη," απᾶ (Π6 Λυχνοκαΐη οἵ [πε 
Ἐργρίίδῃ [δϑίϊνα]β.} 

Νον, 1{ {Πδγὲ 15. σθάβοη ἴο (μῖηκ (Παΐ 
1815 Εργυρίίδη Εὐ2γα----ΟΥ τα υ, ἃ5. Π6 ΤηᾶΥ 
Ὑ611 μανε ταρασγαθα ΠΙΠη50] Ὁ, τη {Π6 500- 
ῬΟΒΘΩ ἸΙρῃξ οἵ ᾿ϑαϊαῃ 5 ὑγσορῆθου, ΕὐΖγὰ 
Δ Πα ΝεΕΠοιΔ ἢ [ἴῃ ΟΠο---ἀσοοιημηοάαϊοα 
5 ΠΕ [6 ΠΡ]6 τὸ Ἐρυρίίαη 1ἄθαβ, 1ἴ 
νου] ΡῈ παΐυτγα] ἴο ὀχρθοῖ {Παΐ {Π6 βίον 
οὗ [5186] 5 στθαΐ [6 1}0]6-Γοϑτοσαίίοη, 1 το] ἃ 
ἴγοϑῃ [Π6η, δ5 αἵ Δῃ ἀρρσορσίαΐθ {ΠῚὴ6 [ῸΥ 
115 ΤΟρΡα]Π]οατοη, νου] 6. σΟ]ΟιΓοα Ὀγ 
1Π6 βατῆθ Ιοσαὶ αϑϑοσίαςοη8. ΔΠΑ {[Π15 
15 Παΐῖ, ἴο βοιὴρ 5]||σῃξ ἄδρτθθ, γα Ππα 
ἴη τ Εβάταβ. [Ιἢ Ἱπαριηρ οὗἉ 115 ΟΥΙΡΊ, ὙὙ6 
ται Πχ {πΠ6 αἰεη!οη οἡ {πῸ [δαΐαγαϑ 1 
ῬΓδΘβθηΐβ πιοϑδὲ αἰβίίπος ΠοῸμΣ ἴῃ ΟΙά 
Γεβίαμηθης. ψούβίοη οἱ [ῃ68. 58 η16. 5ἴοτυ. 
Απάᾶ 1ἢ656, 1 νὰ ομῦ [ῸΓ ἴπ6 τηοηλθηΐ 
1πῸ ἘΡΙβοάδ ἴῃ 111., 1ν.5) ἀγα {Π6 ᾿ποιθης5 
«βου θεά ΡΥ {πΠ6 ΠΟΥ ἃ5. τπαυκίηρ [ῃ68 
τοοθρίίοη ΡΥ τῆς εν γ5 οἵ {Π6 πεν οἵ {Π6 
ΚΙηρ5. ἔάνουτ, δηα ἴΠ6 5ίαγίηρ οἵ τῆς 
ὉΟΏΥΝΟΥ ΒοπΊοαγα5 (᾽ν. 63---ν. 3). ὙΤΠῈ 
5Έν θη (ἀγϑ8᾽ σατοι 58], ΜΠ 115 ΔΟΟΟΙΏΡΔΗ]- 
τηβηΐ οἵ τηπιϑῖς Δ η6] το]ο οἱ ηρ ; [ῃ6 ββοοσΐ 
Οὗ ἃ [ποιιϑαηα ΠΟυβο θη ; Πα {Π6 5είεηρ 
οὐδ ΜΠ ΡΙΡῸ5. «πα {ΠῚ Τοῖς. Ὀ]αγΙηΡ,--- 
ΔΙ [δαΐπγοβ ῬΘΟΙΠΑΥ ἴο [Π15 ὈΟΟΚ, δ η6 
βιρραβίνο σαίῃοῦ οὗ [π6 Ἐρυρίϊδῃ [βϑίϊνα]β 
1Παπη οὗἩ 1Πη6 τοίασῃ ΠΟ. ἴΠ6 ΒΑΡΥ]οηΪδη 
σαρενιγ.2 Ἐνθη [ῃ6 τα Κα] 6. 5οῈ 6 
δῇ 1Π6 σουτί οἵ ἰῃ6 Ῥογϑίδη Κίηρ (65. 1Π|., 
1ν.), ὙΠ116 ῬΥΟΒΘ ΠΕΡ ΤΔΠΥ [θαΐαγαϑ. [ἢ 
σομηοη ΜΠ ἡ Ππαΐ γα Οὔδοῦνα 1 {Π6 
ῬοΟΙ οἵ Εβίῃου, μὰ. 150. 50 Δ ΠΥ ΡΟΙ 5 
Οἵ ΤΟϑο απο. ἴο {Π6 (θβου ροη5. [ἢ 
Ατβίθαβ, {ῃπαΐ 16 τηϊσπὲ 6 ΠΕ ἴο Πᾶνα 
ΒοΙ Θ Πῖηρ οὗ ἃ Ῥιο]οπηθαη σο]ου τ ηΡ. ὃ 

1 Ἠάι. 11. 62. Ἐνναϊἀ᾽ 5 τθραβοὴ [οσΥ [16 ποη- 
τορτοάποίοη οἵ ἴΠ6 βενθη- Ὀγαμοῃ αὶ σα] Θςίίοὶς, 
ΤΑΠΊΟΪΥ, {Πας 1{ “’ 56 πὴ5 ἴο παν Ὀθθη γορσαγαρα 
85 ἴοο ΠΟΙΥ ἴο Ῥα 1πιαϊοα,᾽᾽ 15 ποί βαἰἰϑίφοίογγ. 
ΝῊ 5Που]α 1 παν Ῥθ θη σοηϑ ἀογθα τηοσο βαογθα 
1μαπ [Π6 Α]ταγ, ὙΠ] ἢ νγὰβ θχαοῖν οορὶοα ὃ 

2 ΤΠ Ῥθου] αν ἡνοχά ἐκωθωνίζοντο, ἵν. 63, ἰς 
τοίϊοοα Ροὶονν. ὍΠο τι56 οὗ 11 γοοα}]ς [η6 σγραΐ 
σοΠδιπιρίίοη οἵ οἶνος ἄμπέλινος ποίϊοο Ὦν 
ΤἩτοάοίιβ. ὅϑουη6 ᾿Θ5ϑοὺ Ροϊηςβ οἵ γϑϑοι ]α πο 
τηϊσης 6 τηοπιϊοπθα, 5 0ἢ ἂ5 {πὸ [αςΐ {Παΐ ναὶ 
1π γα 15 1Π6 αἰβισιοῖ ““Ρογοηα (ῃς σῖνοῦ ἢ (ν1]. 
21),. ΟΥ̓.“ Τη15 5δἰἄθ [6 σινοὺ ᾿ (1ν. 16), 15 ἰῃ 
1 Ἐξάᾶγας “" (616 - ϑ γα ἀπά Ῥῃηοθηϊοία "ἢ (Ϊ. 17; 
ΠΟΠΊΡ. ΝἼ1, 23); [(Π6 [6ΥΠῚ πἰϑοα 1ῃ ΟἼΪα ς᾽ 5. ροί]- 
ἄοη το ῬΒΙΠοπιθίοσ (1Ό5 6 ρἢ. “Απίαα.,᾿ χὶῖς 23, 
1): 

δ. Ας ὁη6 5]|6}ϊ{ ἰπδίδηοοθ, σουρατο ἰῃς αἰ σΉ ΤΥ 

ΝΘ ΥΤΘΝ ΘΟ ΡΗΕ, 

ὙΠ Πους βθοκίηρ ἴο αἰίδοῃ ππάπι 1π|- 
Ροτίαπος ἴο ἡ αΐ τὰν ΡῈ {Πποιρῇξ 5115 }1 
1πα]Ἰοαῖοης, 1 νϑπίασε ἴο Βα 1 τῃαΐ 1 
1ῃ6. ᾿πναβίοηβ. οὐ Δμηίοοῆι5 ΕΡΙΡΠΔΠ65, 
ΜΉΘ (Π6 ΗΟΙΚῪ ΤΕΠΊΡ]6 ννὰ5 βαςκρᾶ ; 1ἢ 
τῆς. Γουπάαίοη οὗ {Π6 τορΡ]Ὲ οἵ ΟΠίδ5, 
ΤΊ ηΡ, 45 10 τσ 56 θη, δου [Π6 σταϊη οὗ 
{Π6 ΤΟΥΠΊΘΥ ; αη(,, 1 την θὲ αἀάδάα, ἴῃ {Π6 
οοηίαϑί ἰοσ ργθοθάφηςσα θεύνθθη [6ν 5 ἀπὰ 
ΘΔΙΠΑΥΙ͂Δ 5, ΠΟ ΤΟΘΟΡΠι5. τοοουθ. ἃ5 
της ποχί 5 ]6οῖ {Παΐ οσομπριοα [Π6 αἰΐθη- 
τἰοη οὗ ῬῃΠομπ,είου, ᾿--ττῦνα Πανθ ἃ 5616 5 
οἵ δνϑηΐβ ἴο ΏΙΟΠ {Π6 δίουυ 5 το] ἴῃ 
1 Ἐβαάτϊαβ τηϊρῃξ ΡῈ {ποιρηῖ ἃ 5406 
ῬάΓΑ]]Ε]. 

“ΙΒ ΒΙΡΡΟΒΙΟΙ 85 ἴο {Π6 {ἰπη6, που 
Ποῖ ἃ5 ἴο [68 Οσσαβίοη, νου] ἀρτθα 1 ἢ 
ταὶ οὗ ἩεγζΖίοθ! 4.2. Βιΐ 1{: τηιιδὲ. θὲ δα- 
64 τΠαΐ [ῃ6 Π]Δ]ΟΥΥ οὗ 50 ῃ δ 5 
σἤοοβῈ ταῖΠοΥ ἴο δϑϑῖρῃ {π6 ψοσκ ἴο [Π8 
Ὦγβί σθηίν 8.0.3 

“Ἱμέλογίοα.---ΤΠ6 σΠϊΘΥ οὗ [Π656 πανα 
ῬΘρη οἰϊθα 1 [Π6 π γοάποίοη, ΟΥ̓ ΜὙ1] 6 
οι τη 1Π6 ποίθϑ ΠΟ. [Ο]] ον. Μοβϑί 
τ|56 [1] οὗ 411} Πα5 θθθὴ {Π6 σοῃηηθηΐασν οὗ 
Ὅτ. Οεἴο Ἐς ἘΣ Ζβοῆθ, ἴῃ [6 “ΚατΖρε- 
[αϑϑίε5 Ηδηάθιο Ζὶ ἄθη ΑΡΟΚύγρἤβη, 
ΤΕΙΡΖ,, 18:1. {{ΠΠπ| Ὁ “ΒΕΓ ΘΑ ΘΠ 
ἩὐΖτα, ὍΣΟ. ΙΏ ΠῸ6 581|6 5ΕΠῚῈ5 {ΤΣ » 
Πα5 αἰθδὸ θθθὴ οἴζθῃ τϑίθτγεα ἴο. Δ νδ]ὰ- 
4016 σοιηραηῖοη ἴο {Π6ΠῈ 15 δ 4} 5. "(Ἰα- 
νὶ5 ΤΑ ΤΟΥ ΠῚ. . . ΑΡΟΟΙΥΡ ΠΟΙ η),᾽ 1852. 
ΜΠΟτα ταοεπ 15 σ᾽. Β:) ΝΕΙΕΙΘΙΒι Χ 1015 
Βἄοπμον ἘΞάτγαβ, ὅζο., Μη βίεσ, τ 877, 1 ἢ 
σῖνο5 ἃ (ὡοηδῃ {γα ηϑ᾽αίοη οἵ 1Π6. οα- 
ΠΟΏΙΟΔ] ὈΟΟΪΚ5 ΕΖΓΑ---- ΕἸ ΒΓ ΠΟΥ, ΤΟΥ ΞΡ ΘΥΒΟΘα 
ΜΠ] σοΙηηΘηΐ5. ΤΠ6 βθοίοη τοίην 
ἴο {Π15 ρῬειιοα οἵ Ἐδιιβ5᾽5. ὑνουκ, ΠΟ 
6. δῃτ 165. “ΟΠτΟπΙ τι6. Θοο]έβιαβῦαιιθ 8 
7Τέτιιβα! θη (1878), Πὰ5. θ6θὴ οἵ βθυνίςβ. 
Η!]5 {Ππϑοῖγ οἵ ἃ σοηζητιοιι5. (ΤΟ ΠΪΟ]6 15, 
οἵ σοιτ56, βίγθηριποπο ὈΥ [Π6 ΤΟΥ ἴῃ 
ΠΟ τ Εβαγα5. ἈΡΡθαῖ5. ΟΥ̓ σομηηθη- 
ἴαυ]θ5 ἴῃ ΕΉΡ]15}, ποϑὲ 586 μὰς. θθθὴ 

οἵ [ῃς οἴποο οὗ σωματοφύλαξ, 11 15 ἴο 10»Ὲ αϑϑὶσπηρα 
ο Ζοτόραθεὶ (1 Ἐδϑά. 111. 4}, νυ ν Παΐ Τόβθρἢι5 
5αγ5 οἵ {Π6 ροβί[ἴοῃ οἵ τοὺς τοῦ σώματος αὐτοῦ 
φυλακὴν ἐγκεχειρισμένους αἱ ἴΠ6 σοουτ οὗ ῬὨΠ]]Α- 
ἀοΙρΡμιι5. (“ ο. ΑΡίοη. 11. ὃ. 4). Οἰποὺ ρΡοϊηΐβ οἵ 
ΒΙΠΊΠΑΥΥ αὐ ΠΟΙΙοΘα, αἰζονναγβ ἰὴ 16. σομη- 
γηΘηΐαΥΥ. 

: ἘἈΣΠαν χα Χ, ἡ ἅ: 
3. ἐς Ἰζᾷηὶ ἦἴθθα (ΠΡ ]αἰϊοη ΠΟΟ ΜΟΥ αδπ 

ΜΠ ΑΙΟ Ια ουἸςοσοη σὰ ϑίαπας."---σεελίολές ἀἐς 
Κγοίξες 7εγαεὶ, 11, 73. 

3. 80 Τε δεῖς, “Τιθῆσθιοὶν,᾽ ἅς, (1869), ἢ. 
506; Ἐνγαϊά, ἀαπα ΕἼΙΖΘΟ ΠΟ. 



πη  ΒΘΘΙ 

της οὔ αποη Βαν]η5οΠ᾽5. δαἀποη οὗ 
Κιηρο- -ΕϑίΠοΓ τη [Π6 “ ϑρβακετβ (ουη- 
τηθηΐαιγ. ΤΠΙ5 15 οἴδη οἰΐθ ἴῃ ἴΠ6 
ποίθς ΌΥ {πΠ6 51Π1016 Ἰείίεῦ Ἀ., δἋ5. [ῃαΐ 
ὍΝ ἘτΙΖΞΟΠΕ 15 ΡΥ {π6 [εἰ ἘΣ ΤΠ8 
Ατηοποδη δαποη οὗ {πΠ6 ΑΡοσῖυΡΠα, ὈΥ 
1)1. Εν Ο. ΒΙ55611 (1880), τηιϑῦ θῈ βροκβηῆ 
οἵ ψι ταϑρθοῖ, ὺγ ἴΠ6 ᾿παπϑίν δηά 
ΤΟΘΘΔΥΟΝ 1 5η6νν}8. [Ι{ ρίνεβ ἃ τευ βϑᾶ 
ΨΘΙΒΙΟη Οὗ {πΠ6 ἘΠ ΡΊΒη ἰοχί, ἀπά Α]50 
Ποϊηραζαίϊνα ἴα 0]65. οἵ {πΠ6 Ὡδηο5. απμά 
ὨΜΠΏΡΟΙΘ ̓  ἢ 1 Ἐδβάτζαβ δηά 1ῃ (Π6. σδ- 

1 ΤΕ Πα5 ποῖ θθθη ἐποιρηξ πϑοθββαῖν [0 ΠαΓΠΪ5 ἢ 
ΒΘΌΟΙ ΘΟΠΙΡΆΓΙΒΟΠΒ Οἵ ΠΙΠΊΟΙ5 [ὉΓ ἴῃς ρῥγεβθηΐ 

51. ῬΑυΠ75 ΘΟΉΟΟΙ, 
ἐς. 31:ΐ, τ885. 

ΘΒ ΘΙ ΑΘ: 15 

ΠΟΉΪΟα] ῬοΟΚ5. ὙΠ {Π6 ἀχοθρίίοη οὗ 
{815 ϑγοσκ, [ῃ6 νΎΕΥ Πα5 ἀνοϊάρδα σοη- 
ΒΌΠΠ ΠΡ ΔΩΥ π]οάθτη ἘΠ Ρ]15). σΟΠΊΠΊΘη- 
ἴατιθ5 οὐ ἴῃ6 ΑΡροοῖνρμα. ἨἪῚΒ στϑαΐ 
ΟὈΠραςο ἴο 1). ἀννυηη, [ΟΥ̓ ποίθ5 απ 
ΤΘΙΈΤΘΠΟΟ5. παρ 56 οὗ ἴῃ 1ῃ6 ἢτῖβί 
ϑδοίίοη οἵ 115 [Γηἰτοάποίοη, πλιϑὲ Ὀ6 
ΟΠΟΒ ΤΊΟΓΘ τορβαΐβα. 

ΠΟΙ ΠΊΘΗΓΑΥΥ ; ΘΘΡΘΟΙΆ ΠΥ ἃ5. {Π 6 ἡ Ἰβογο Ποῖ 65 ἃτα 
ποίϊοθ ὈΥ ΙἈαν]ηθοι, Οἡ {πΠ6 ΟΠ Παπά, 
5016 εἤοτε Πα5 Ὀθθη πλδάδ ἴο ο]θαῦ ἀρ ἴπ6 οοη- 
Γαϑίοη ἴῃ {πΠῸ 115ῖ5. οὔ ῬΊΌΡΕΟΥ παπ]θ5. ὍΠογα 
Τοπηαΐη5 ἃ ΤηΪη6 ἴο 6 ννοσκβα ουΐ, Ἔνθ ἴῃ 1ῃ8 
οοτγαρίοα ἔοτπη5 οἵ [Π6 ψαυϊραίο. 

1 ἘΠῚ 



ἘΝ ον ΒῈ τα ΟΣ 

Β. 6. ΘῊΡ ΕΟΥ. 
ΟἿ. 623. 

π΄ τ οειϊας Δἴ ἐλαγρε ἰο ἦε 2γιίεδίς αηια }ιφυϊίος. 
ἡ ΑΔ ργεαέ ξασοοῦον 15 ξεῤί. 32 Μΐς αδαΐλ ἐς 
γηεολ ἐαηεγιίσα, 534. ΠῚ φησσοσσογο. 53 7116 
ζεηιίε, αἰέν, ἀραὶ εοῤίε αγὸ εδέγογεί, 56 
71:2 γερέ αγὲ καγ716α] τεγεέο δαῤγἠοηι. 

4 2 Κίπες ΝΙ) 7οβίαβ Πεϊά τῆς “ ἔβαβέ οὔ {πε 
23. 2 - . 

ΕΘΗ, ἧς Ραββϑονθῦ ἰπ [Θγιιβα θη τιπῖο ΠΪ8 
Χ, ἄς. Τιοτά. ἀπά οἤδγοά τΠ6 ραβϑονεῦ {Π6 

Γουγτθθητῃ ἄδγΥ οὗ {πε ἢτβὲ πιοηῖῃ : 
2 ΗἩανίηρ 86 {Π6 ργιεϑίβ δοσογάϊης 

ἴο {Πεὶγ ἀΔ}}γ σοιιγβθ8. θείηρ ἀγγαγθα 

ἴῃ Ἰἰοηρ σαγπιοηΐβ. ἴῃ {6 ἐοπρὶς οὗ Β.6. 
της 1, οτά. 

3 Απά ἢς βρᾷκε υηΐο {πὸ 1 εν]ζα8. 
{Π6 ΠΟΙγῪ πη] ἰβίθιβ Οἱ [5γαθὶ, Πα πὸ Ὺ 
85Ποι1 4 Πα]ϊονν {Ποιηβοῖνεβ τιηΐο {ΠῸ 
Τ,οτά, ἴο 56εὲ {ΠῈ ΠοΙγ ἂγκ οἵ ῃς [νογά 
ἴῃ {πῸ Ποιῖιβα {Πα Κίπρ ϑοϊοπιοη {Π68 
80η οὗ Ἰλανι4 παά διη|0: 

4 “πὰ ταϊὰά, Ὑ ες 51.8}1 πὸ ποθ θθαγ 
1Π6 ἃὺτκ τροῃ γὑουΓ 5Ποι]46Γ85 : ΠΟΥ 
{Πογθίογα δεῖνα της ]ογά γοιγ (οά, 
ΔΠᾺ πηϊηἰβῖογ ππίο ἢἰβ ρεορὶς [5γδε], 

ἙΘΟΠΑΡΤἊΕΕ Υ. 

1. “πὲ “οεα.7 ὙΠῈ ἀργιρίποθα οὐ {πὸ 
ὈΟΡΊΠΗΙΩς; 15 το θ6 ποίϊςρά : φθοιυ νυ] ἢ λόγο 
Πὰ5 θθθη δαϊά ἴῃ {πὸ [πιγοάιιςοίίοη. ΒΒ {Π6 
τοδάθι πορά ποΐῖ ἰηΐἴθγ, ΠῸΠπιὶ {πΠῸ ἢγβδὲ ννογὰ 
“ἐ ΔῃΩ," [Πα Δηγ ΠΙηρ; 15 ἀθἤοϊθηΐ αἵ {πὸ Ὀορίη- 
Πἰπρ οἵ 1[Π15 βθοίίοη οἵ {πὸ ἢἰβίοτυ. ὙΠῸ 
ῬαΓΈΟΪα. 50 τοπηάογοά 15 οπα οἵ ἴπ6 τηοϑβῖ 
{τοαιθηΐ σοι σΙθης6 ἴῃ ϑορίπαριηΐ Οτθοῖ, απά 
1564 νυ] ΤΠΔΠΥ 5Π 465 οἵ σοπηθοίηρ ἴΌγοΘ. 
Τη 115 5τηρ]οϑί Π]θδηΪηρ᾽ 1ἴ 15 56θη δἵ {πῸ θθρὶη- 
ΠΙηρ Οἵ ϑδοῇ οἵ {πὸ στ. 7-12 Οὗ {Π15 σΠαρίου ; 
Ὀυ 1 15. θα ΠΥ ργοβοπηΐ, {ποιιρ]ι ἀϊδριβοά 
ἸΠΩΟΥ ΟἴΠΟΥ τοπάογίηρσβ, αἱ {πὸ θορπηϊηρ οἵ 
ΘΔ 0ἢ οἵ {Π6 στ΄. 15--2ο. 

ῥοϊά ρὲ γεασὲ οὶ ἐῤδὲ ραφεουογ ἢ Α Ὀτίοῦ 
δοσοιπί οὗἉ 115 15. βίνθη ἴῃ 2 Κίηρϑ ΧΧΙΙΝ. 21--23, 
Δηα ἃ πλιιο}} ἔ]]ΟΓ Οἠο ἴῃ 2 (ἤτοη. ΧΧχν. 1--19. 
ἴο ννΠ] 0 ἢ) {ΠῸ Ργθβοπΐ ΟΠῸ Χπ1η5 ΡαγᾺ}161. ΤΠ 
ννογ 5 “ἴθαϑί Οὗ {Π6 "ἢ Δ. ΠΠΠΘΟΘΘΘΆΓΥ ; “ Κορί 
{ΠπῸ Ραθβϑονοῦ (45 ἰὴ 1ῃ6 ΟΘοπονα Ψογβίοη) 
θείης ἢ οχαςί τοηάοσγίηρς οἵ το Οσοοὶς. ΕῸΓ 
ἴπ6 ἰδ οἵ ἄγειν (ΞΞ ποιεῖν ἴῃ {π6 1,ΧΧ.)} 
οοηρ. Ηάαΐ. 1. 147. Α5 {6 ννογὰ “"ραβ85- 
ΟΥΟΓ ἢ 1πὰν θ6 τι564 οὗ {πΠ6 Ῥάϑοαὶ νυἱοίϊπη, ἃ5 
ννῸ]} ἃ5. οὐ {πὸ [ραϑί, 1 15. αἶϑὸ δαϊά τὸ 
“ οὔἴογοα " (11. “ ϑαογιπορα ἢ) ἴῃ {π6 ργθβοηΐ 
Ῥάβϑαρο, 

97 ἐδὸ γε γιομ!ρ.] 1.6. οἵ Νίβαπ : 866 
Ἐχ. χιι. 6. “5 Ραβϑονυθῦ ννὰβ ΠΟΙ ἴῃ Β.Ο. 623, 
Ὀεϊηρ {πὸ 181} γϑαγ οὔ {ΠῸ στοῖρη οὐ Τοϑία!, 
ὙΠῸ ϑισσοοάρα ἢ15 ΤᾺ ΠῸΥ Ασομ ἴῃ 641. 

2. ἀαἰδν εοιγσε5.1 ἘΣ ἴῃς ἰπϑεζαςοη οἵ 

{πε56 ΕΥ Πανὶ, 566 τ (ῇτοη. χΧχῆϊ!. 6; δη4, 
ἔοΣ {Π61Γ ΠΑ ὈΠΠ1ν ἴο ἀογαπηροιηθηΐ νμθη {Π6 
ΓΘΙΏΡΙΘ βουνίοθ ννα5. ᾿πουσιρίοα, [ῃ6 ποΐθ οα 
2 (ἤτοη. χχχὶ. 2. ΠΟ βαπιὸ ϑνογά, ἐφημερία, 
ἰῖ5. τεηάογθα “ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ βογνῖοο "ἢ ἴῃ ὦ. τό 
Βεῖονν. 

αγγαγεί πη ἰοῆσ σαγηιθηΐ ἡ ΟΥ̓́, ΤΊΟΓΕ 
5 Ρ]ν, “τοροά," ἐστολισμένους. ΠΟ. 58Π16 
ννΟΓα ἴῃ ν᾿. 59 δηᾷ υἱῖ. 9 15 το πάογοά “ αυγαγθα 
ἴῃ {ΠῚ νεβϑίπηθηΐϑ.᾽" 

8. δὲ ῥοὶν νγιϊμίσίογ ἢ ἘἈΔΕΙΟΥ, “45. ΠΟΙΥ͂ 
ΤΑΪ ΠΙϑίουβ,᾿᾿ ΟΥ̓ τη! ηἰδίουϑ οἵ {πῸ “ΟΊρΙο ; {ποτα 
Ὀοίης πὸ ἁτίϊοϊο ἴῃ ἴπΠ6 ατθοκ. ΕἸβονΠοτο, 
ἃ5 ἴῃ Υ. 29, 355) {πΠ6 ννογά (ἱερόδουλοι) 15. ᾿ιϑε4 
ἴῃ 5. πιο χγοϑιγ οί βθῆθθ ἴο ΘΧρῦθ55. {Ππ6 
Νοίμϊηΐπι, ΟΥ̓ βογνάηῖβ οἵ πὸ 1 ονῖῖο5 (γα. 
ἢ. 20}, ΠοθΘ Ροϑί[ἰοη ἀρρθαῦβ ἴο διᾶνα 
Βοπιονν Παξ τίβθη αἰτοῦ ἴΠ (αριϊν ἔγ. 

ἰο «ο1.71 11. “ἴῃ {π6 βεϊιηρ οὗ" ὅζο. [Ὲ 15 
ποῖ ΟἸθαΣ ΥΠΘΊ ΠΟΥ ννὸ ἀτὸ ἴο ππηαουβίαηα {Παΐ 
[Π6 αὐἱς οὗ {πὸ σονοπαηΐ παά Ὀθθη τοιηονοα 
ἔγοση {πὸ “ΤΟπιρο (ΟΥ {πὸ δοῖ οἵ [πὸ Ἰαῖς Κίηρ, 
ΟΥ̓ΟΤΠΟΥ νυ 156}, ΟΥ̓ Υ Ποῖ ΠΟΥ ννὸ ἀστοὶ ἴο ΒΌΡΡΟΒα 
{παῖ ἴὰ μα Ὀδοοσὴθ {πῸ οἰϑίοπι ἴο σαΥΓΥ ᾿ξ 
ἀθουξ ἴπ ργοσθβϑίοη. [!ἢ οἴου οᾶθθ, 1 ννὰδ 
πονν ἴο θὲ δίαϊοηαγν. 866 ἰλθιιδ5 οὴ. 2 (ἤτοηῃ. 
Χχχνυ. 3; Δη4 σοιλρ. 1 ΟἸιγοη. ΧΡ. 2. 

4. ῥγεβαγὲ γο)] 80 ἴῃ 2 (ἤγοη. ΧΧΧΥ. 4, 
ἐργθραγο γοϊσείυες." ας {ΠῸ ὕθηονα ΚΝ ουβίοη 
νγνὰ5 ΡΓΟΌΔΘΙΥ τρις ἴῃ σοηάογίηρ ἴῃ ννογά ὈγῪ 
“ ργοραγα ἢ δοῃθ (2.6. ἴπ6 Ῥάββονοτ), 85 ἰῇ 
Μαῖί. χχνὶ. 17. 19,.Δ Ποῦ {π6 ϑαῦπῖο ννοσά 
ἑτοιμάζειν, ““Ὑηαϊκο τολάγ,᾽Ὁ 15 τιδοὰ, 

οἷτ. 623. 



ν. 5--το.] Ι. ΡΌΌΙΚΑΡ. -Ἰ. 17 

Β. Ὁ. 4Π4 ρίξραίε γοι δἤεγ γουγ ἔΠλ}1658 βαπα ἰδπὴῦ5 αηὰ Κιά5. απ τῆτες ἐῃοιι- 8. 6. 
53. Πα] ΕἸ ΠαΓΘυ 5. 88 Π4 σαἶνεβ: {Πε86 τῆϊπρβ γγεῦα ρίνεη “τ 

οὕ τπ6 ΚΙπρ᾽᾿ 5 δ]οννγαηςβ, δοσογαϊηρ ἃ5 
ἢδ ργοπηϊβθά, το {Π6 ρβορίς, ἴο τῃε 
ΡΓΙαβῖβ. ΔΠ4 το {πε 1 εν!ζ68. 

ὃ Απά Πεϊκίαβ, Ζδςματῖαβ, δπηά 
ἐ γ6]ι5. [Π6 ρονεποῦβ οὗ {ΠῸ τοπιρίο, ἢ ᾿ς 
δάνθ ἴο ἘΠ6 ργίεβδίβ [ὉΓ {πε ραββονοῦ 3 Οἰμυπ. 
ἴννο τῃοιιβαηα ἀπά 5ἰχ Πιιπάγεά 5Π66ρ. ἢ δ᾽ 
ΔΠηἃ τἢγεα Πιιηάγεα σαἷναβ. 

9 Απά [εςοηϊΐδ8. μὰ ϑαπηαίδϑβ, ἀπά 
Νδίῆδηδαὶ ἢ15. Ὀγοῖμοῖ, απ Α554145. 
Δη4 Οὐ ΠΕ]. πα [οτγαπη. σαρζαϊηβ ον 
τΠοιιδαη 48. σᾶνα ἴο {Π6 [,εν]ζ68 [ογ τῃς 

ς Αςοογάϊπρ 45 [λαν! 4 {π6 Κίπρ οὗ 
Ιϑγαθὶ ργεβοῦ θεά, ἀπά δοσογάϊηρ ἴοὸ 
1Π6 πηαρηίποθηςα οὗ δοϊοπιοη ἢΪ5 80 : 
Δη4 βίδπαϊηρ ἰπ {ΠῸ ταπηρ|6 δοςογάϊηρ; 
ἴο {Π6 βενθίαὶ ἀἰρηγ οὗ {Π6 ἔἈΠΊ1|1685 
ΟΥ̓ γοῖι {Π6 [, αν ῖθ8. νγῆο πη ΠΙβίαγ [ἢ 
τΠ6 ρίδβαεποθ οὔ γουγ Ὀγείθγεη τῃ6 
σΒΠ]άγθη οὗ [5γ8ε]. 

6 Οπἤεγ {πὰ ραββονεῦ ἴῃ ογάοί, δηά 
τ ΚΕ ταν {ΠῸ βδογῆσεβ οΓ γοιΓ 
Ὀτγείῆγεη, απ Κεαρ {πΠῸ ρᾷββϑονεῦ δο- 
ςογαϊηρ; τὸ τἢ6 σοπηπηαππηθηΐ ΟΕ {Π6 
Τιογά, ννῃς ἢ ννὰβ ρίνεη ππΐο Μίοβαβ ράβϑονε. ἤνε {ποιιβαηᾷ β8ῆδερ, δηᾷ ἡ ῖυς 

7 Αμπά υπίο {Π6 ρεορίβε τἢδὲ νγὰβ ᾿ϑενβηῃ Πιιηάγεά ςα]ναβ. οαἰτς, 
2 Οἤτοη. 

ἔοιιη4 {παῦε [οϑίαβ σάνε {ΠΙΓΥ τΠοιι- ΙΟ Απά ψῆβη {Π686 {Π]ηρ8. ὙψΕΓῸ 35. 9. 

)αρη]ος ἀπά ἀιπάγεάς.) ἸλΔΊΠοσ, “' ΓᾺΠΊΠ165 
ΠῚ ἘΓ065. ὙΠῸ “[ΔΠγ. 5 Ὁ “ΠΟΙΙΞΕ;" 
πατριά, 4 ἃ νΥ]ΩΟΥ 5ρπιΠποδίϊοη {πᾶη ννἹἢ 
ιι5. (οπρ. ΤΟΙΣ 1. 8, ΠοΥῈ 1 15 τοπηάογθά 
ἐς ΚΙπΠαΓΘΩ :" δηά 566 {πῸ «τί. ΟΘΕΝΕΑΙΟΟΥ ἴῃ 
{πε “ιςοΐ. οἵ [με Βι0]6.᾽ 

5. 4: Παυϊά. .. ῥγερογιδεά.7] Μοτε 1πτὸ- 
ΤΑ]]Υ, ““ Δοσογάϊηρ ἴο {Ππ6 νυυιτηρ οὗ 1) νι, 
ὅζα., ΠΘΑΓΙΥ 85. ἴῃ {πὸ σεπανὰ δ εύβίοη. 80 ἴῃ 
2 (ἤτοη. ΧΧΧ. 4, ΜὙΠΟΓΕ {ΠΕΙῸ 15 1Π6 ποίσθδῦὶο 
ΨΑΓΙΔΊΊΟΠ, “44 δΔοσογάϊηρ ἴο {πῈ αυγέζγησ οἵ 
ΘΟΪΟΙΊΟΠ [15 50η,᾿ ᾿ηϑίθαα οἵ, 85 ἤεσθ, “δο- 
ΠογάΙηρ ἴο {πῸ »ηαργβεοπεο." “ΓΓῊΘ ΡὮΓΑβΕ ἴῃ 
πε 1,ΧΧ, 15 ποτ διὰ χειρὸς Σ.; ᾿ἰπϑίεδ4 οἵ 
κατὰ τὴν γραφήν, Ὀπΐ {Π6 σμδηρα νγα5 ΡΥ ΔΌΙΥ 
ἄπο ἴο ἃ νγβϑῃ οἡ ἴπὸ ρατσί οἵ {Π6 Ἰαΐουὺ νυυιῖοῦ 
ἴο ΠΟΠΥΘΥ͂ ἴπ6 άθα οἵ φγϑαΐθυ πηαρηϊἤσθηςο. 
ΓΟ {Π6 τηϊπ5 οἵ [5γ8 6} 165 1Π δῖοι ΡῈ ΠΟΥ ΔΙΙΟΠ5, 
85 ΕΥΙΖΒΟΠΕ ΓΟΠΊΔΓΚ5, σοτηρασίηρ Μαίί. νἱ. 29, 
ΘΟΪΟΠΊΟη ννᾶ5 ἴΠ6 ὙΕΤῪ 1668] οὗ 5ΒρΡΙΘ ΠΟ Γ. 

αρα «ἑαγαίϊησ.] Α ἴτῸ5} βοπίθηοθ 5Πποι]ά 
ὈΘρΊη ΠΟΙΘ, 85 1 2 (ῇγοῃ. ΧΧΧΥ. 5. 

ἐδὲ «επεγαὶ εἰϊογιέν, 49 5.7 ὙΠΕῈ Οὐδεὶς 15 
κατὰ τὴν μεριδαρχίαν τὴν πατρικὴν ὑμῶν. [Ιη 
τ Μᾷδςοο. χ. 65 ἴπΠ6 ννογά μεριδάρχης 15 1564 ἴο 
ΕΧΡΓΟΘ5 {πὸ οἷποθ ἴο ννῃῖοῃ [ομαπαη ννὰ5 
Ταϊβοά, τε πἀθγεά ἴῃ [Π6 τπᾶγρὶη Οἵ ΟἿΓ νευβίοη 
“ἐς φΌΨΘΥΠΟΥ οἵ ἃ ργονιηςο. Βιιΐ ποῖα {πε οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΠ 566ΠῚ5 ΓΑΙΠΟΙΓ ἴο ΠΊΘΔΠ “᾿ Δοςογα!ηρ 
ἴο {Π6 56νεσα] [ἌΤΔΠΥ Ποαάβῃ!ρα οἵ γοῖ {Π6 
Τ,ενιζε5,᾽ ἈΡΊΘΘΔΌΙΥ νυ {πὸ Γ,Χ Χ. ἴῃ 2 (ἤτοη. 
ΧΧΧν. 4; κατὰ τὰς διαιρέσεις οἴκων πατριῶν ὑμῶν. 

6. ἦι ογάίεγ.) “ΤΊιοβε ἔννο νγογάβ, δοσογ!ηρ τὸ 
Ε΄, 5ῃοι ἃ 6 σοιρ]οα νυ ἢ {Π6 ΡγΈνΊΟιι5 ν ΈΓ56. 

π. ἐραΐ αὐας οι ἐῤεγε.)] ὙΠαΐ 15, ἤν Πο 
ΜΕΥ Ργεβοηΐ ; 50 γτεηάογθά ἴῃ σ. 19. Εὕρε- 
θῆναι ἴῃ 1ῃ15 τιϑᾶρὲ 15 πηιοῇ {κα {Π6 ΕΎΘΠΟῆ 
56 ἐγοῖίζυεγ. Οοταρ. ΝΜ Ίπου, Ρ. 11, 5. χν. ὃ 8, ἀπά 
Ἀδ 555 {γαηϑίδίιοη οἵ ἴΠ6 ῥαγΆ}16] ἘΧΡΥΓΈΘΒΙΟΠ 
ἴῃ 2 ἤτοη., ““41| 86 ἰγοιπναϊεπΐ Ἰὰ.᾽ 

“42οε.--- Κ7οί. ἢ 

9 ἐδὲ ἀἰιρς αἰϊοαυαηεθ.) Ἐ δίποσ, “ οὗ {π6 
ΤΟΥ͂Δ] {ΥΘΑΘΕΓΥ," ΟΥ̓ “ΤΟΥΔ] ϑἴοτγεβ." ὅ0 Εν 
ὙΠῸ σΟΙΠΊΡΑΓ65 τὸ βασιλικὸν ἴῃ τ Μδος. ΧΙ]. 15. 

8. Πεϊζίας, 45..71 ΙΒ ΗΕΙΚκΙα5, οὐ ΗΠ ΟΠ ἢ, 
νν85 ργορδῦὶγ {πὸ ΗΠ ΣΉ - ρσῖθϑί ὃ [οϑίδ 5 ΓΟΙΡ, 
ννΠο Τουπα4 [Π6 ΒοΟΙ οἵ {Π6 [νὰἂνν (2 Κίηρϑ Χχὶϊ. 
8). Ζδομαγία5 15 {Πποιιρῃΐ Ὀγ Κα. ἴο πανε θθβθῃ 
1Π6 ““βθοοπάᾶ ργιθβϑι "᾿ (4η οἴποβ πιθηϊοηθά ἴῃ 
2 ΚΙηρβ χχυ. 18); ψγμ1]16 ὅγε ]5, ΟΥ̓ Φ|ΈΠ1ε], 
ΠΊΑΥ 6 Ιἀθηίοαὶ νυ τη [616] (2 (ἤτοη. 
ΧΧΧνΥ. 9) ΟΥ̓ ΟΟΠ1Ε] (2π27α, “υ. 9), ἃ ΠΠ16Ὲ οἵ {π6 
Τ,ονιῖοβ. ὙΠῸ ναι ΟΠ5. ἴῃ ΠΪ5 ΠΑΠῚΘ ΔΓ 
ἰγαοθαῦ]α ἴο {πὸ αἸΠογοπί βαμϊνα]θηΐβ ρίνϑη ἴῃ 

Μ35. οὔ 1π6 1ΧΧ. ἴο {πὲ Ηδδγονν ὈΝ ΠΝ, 5 
ζῆλος, Ὀχιῆλος, Ἠσυῆλος, ἀπά {Ππ6 {Π|κ6: 

δουεγποῦς 47 ἐῤὲ ἐδηηρ]..1 1{ [Π6 ἰδ πὶ 15 
ΠΕΙΘ τι564 1 ἃ βΈΠΟΓΑΙ 56 η56, ννῈ ΠΠΔΥ ΠΠΩΘΓ- 
ϑίαπα 1{ ἴο πο] 66 4}} [Ππ6 γα 1ιι5ὲ πηθπίιοπθά. 
Βιεΐ Ε΄. ἴαϊκο5 1 ἴο τεῖεσ οὴἱν ἴο {πε ἔννο ἰδίζοσ, 
ΗΕΙΚΙα5, αἃ5 ΗἸΡΠ -ργιοϑδί, θοῖηρ βοραγαῖθ. Πα 
ΟΠοΘ ννου]α βθθ ἴο δῆϑννοῦ ἴο {παΐ οὗ {ΠῸ 
προστάτης τοῦ ἱεροῦ ἴῃ 2 Μίαος. 111. 4, ΜΙ 
ὙΠΙΟΙ. ΤΑΥ͂ Ὀ6 σοΠΊραγο {Π6Ὸ ““ σαρίαϊη οἵ {Π6 
[6 ΠΊΡ|6 (στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ) οἵ {πΠ6 Αοἴϑ5 
ἵν. τ; ὁ, 8:.- 18 ΧΧΙΪ. 4- 

Θ. ὑεεονίας, 45. ὙΠῸ Παπιο5 Ποῖα βίνθῃ 
Ὑ}111 θὲ Θαϑι υ [ἀο πε! Π6α νυ [Πο56 ἴῃ 2 (ἤγοηῃ. 
Χχχνυ. 8. ΕῸΓ Π6 Δ γον δίίοη οἵ [εοοπίδῃ ἴο 
(Ομ (νπθηοθ (ΟΠδηΪ4}}, 566. [6 ΓΈ ΠΊ. ΧΧΙΙ. 
24, ἀῃ 1Π6 αὐτί. ΠΑΝΑΝΙΑΗ (8) τη " Πι1ςεΐ. οἵ 
1ῃ6 ΒΙ16. ὙΠῸ ΟΠΙΥ πιαΐογιαὶ σμαηρα 15. {Π6 
5 θα τατοη οἵ [ογαπὶ ἴογ [οζαῦθδά. 

εαῤίαίης οὐδεν ἐῤοισαπάς.)] ΟΚ. χιλίαρχοι, 
τΤοπογεά ἴῃ Αοίβ χχὶ. 31 ({Ππ {Ππ6 51η51}}87}) 
( ρῃϊ6Ε οδρίαϊη. ΑΒ ἃ τη]]Πῖὰγν ἰεγΠῚ 1ξ ννᾶ5 
ἐααιναεπί ἴο {π6 Ἀοπηδη ἐγλῤμητς 71111{π|221, ΟΥ̓ 
ΠΟΙ ΠΊΔΠΑΘΥ οὗ οπο-ϑιχίῃ οἵ ἃ Ιερίοῃ, θαΐ παγα 
1 15 ἰγαηϑίοσσθα ἴο ἴπῸ οἤοοῖβ οἵ {πὸ “ΕαρΙ 8 
δααγά. 

ς 



τὃ 

Βα. ἄοπα, [Πς ῥγιθϑίβ ἀπά 1,θνῖτεβ. μάν ]ηρ, 
Εἰτ. 623. 

Β 

τ 523. [6 ππ]οανοπθά Ὀγοδά, βιοοά ἴῃ ΨΕΓΥ 

σομηΟΪν οΥάοΓ Δοςογάϊηρ ἴο τῃς Κιη- 

ἀγαάϑ, 
11 Απά δεςογάϊπρ το {Π6 5ανεγαὶ 

ἀϊσηίτίεβ οὐ τῆς ἔαΠοΓ8, Ῥεΐοτα {ῃ6 

δ 2 Ομτοη. ῬΘΟρΙΘ, ἴο ΟΠῈΓ το τῃ6 ἸΡΟΥΤῚ 45. 1: 15 

Στ έλμε,, πχγιτίοη ἴπ ἘπῸ θοῸΚ οὔ Μοβδϑβ: ὅ ηά 

ἘΤΤΕ (ἢ ὰ5 44 ἘΠογ ἴῃ {Π6 ΠΠΟΓΠΙΠΡ. 

ἜΧΕΝ 12 Απά {πον “ γοαβίθα {Π6 ῬΆββον ΕΓ 

ι Οτ, τυΐᾳ ΨΥ] ἤγα, 45. Δρρογίδί πθῖῃ : 85. [0 1Π6 
«ἃ «ἠεεάῖϊ, - Ἢ 

φρο τον ΔοΥΙ ἢ 659) ΠῸῪ 504 {Π6πὶ ἴῃ ὈΓΔ58 ΡΟΐϑ8 

ἐξ», ΠΑ ρδηϑὶ νυ ἃ σοοά βάν οι. 

35. 13. 13 Απά 58εῖ {Πεπὶ Ῥεΐοις ἃ11} τῇς 

ΙΕ Ε ΘΙ Ἱ. [ν- ΓΞ ΤῸ} 

ΡΘορΙε : ἀπά δἰογνναγά {πεν ργεραγθά 
[ογ {παπΊβαϊνοβ, ἀπά [ῸΓ {πῸ Ριαϑβίϑ 
{πεῖν Ὀγείῆγοη, [Π6 50η8 οἵ Αδΐοη. 

14 Εογ τΠ6 ργϊεβίβ. οἤεγεά τῆς [δξ 
ΠῚ} πἰρῃς : δηά τῃς 1], ενίτεβ ργεραγοά 
ἔογ. {ΠαπΊβεῖνο8.0 ἀπά τΠ6 ῥγαϑίβ ΓΠΕῚΓ 
Ῥγείῆγοη, {ἢ 8οη8 οἵ Δαΐοη. 

15. ΤῊς ΠΟΙΥ 5ϊπρθῖβ αἷδο9 [ῃ6. 80η8 
οὗ Αβδρῇ. νγεῖε ἴῃ {Πεὶγ ογάοτ, δοσοτγά- 
ἴηρ; τὸ π6 δρροϊητπηεηΐ 4 οὗ 1λαν!ά, ἴο δ... 

ννῖῖ, βάρη, Ζδςοπδγῖαβ. ἀπά [εἀπίῃαη, ΣΣ,. 
ἌΡ ΟΜ δ “4ς“αῤλ. 

ὙΠῸ νγᾶϑ 9 οἵ {ΠῸ ΚΙπρ᾽ 8 γθί!ηπα. ΩΣ 
16 Μοχδβονοῦ τπ8 ρογίοιβ νγεῦε δἕ -ς. το, ἐλε 

ΘΥΘΙΎ ραΐα ; 1 νγὰβ ποῖ Ἰανν τα! ἔῸγ ΔΠΥ ΚΈΜΕΙΣ ΣΈΣΝ 

τ πΠπΠπ-ἷἔΠπέἐἐὁῤέΠΤΤ ͵[8)᾿---- - --- ο---ς--ς----------ς-ςς-ς--  ο- 

10. ἐπ σὲγν εοριοὶν ογάεγ] ὙΒῈ ψοτὰ 

(γοΥΥ ἢ ἰ5 ποῖ ποοάθάᾷ ἴο τόπο εὐπρεπῶς. 

ὙΠῸ ἱποοηνοηϊοπηξ αἰνιϑίοη οἵ ν. 10 ἃΠ4 11 

ψ01}} θὲ ποιϊορά. 

11. ἐφ σευογαὶ αἰϊφηϊ ες. τὰς μεριδαρχίας, 
οα ΜΠ ]Οἢ 566 ποΐθ οἢ Ὁ. 5. 

«πὰ ἔῤις αϊά δὲν ἐπ ἐδ γιογπίησ.] ὙΠῸ 

τπαγρῖπαὶ γοδαΐης “ ἀΠ4 50 οἵ {π6 Ὀα]Π]ΟΟΙΚ5 ἢ 15 

νυν μαΐ 15 Τουπα ἴῃ [πΠ6 Θδπονα Ν ογβίοη δὲ ἔπῈ 

ΡΑΓΔ]16] ραβϑᾶρο ἴῃ 2 (ἤγοη., νγμοτα {πε Α. Ν. 

Πα5 “ἀπά 50 ἀϊά ἐῤὲν νυ [Π6 οχθη." 81π08 

1Π6 βᾶπηθ Θχριγοβδϑίοη 8ἃ5 15 Πεῖδ ιιϑϑἄ, τὸ 

πρωινόν, ἰ5 Τοιιηἀ ἴῃ ν. 50, ἴῃ ςοππηθοίίοη νν] ἢ 

ὁλοκαύτωμα, ἴξ ννοι]ὰ 6 πιοδὲ παίαταὶ! ἴο 

πηἀογϑίαπα ἴξ 50 ποθ. ὙΤΠΘ 5θηβ6 νου] ΤΠ6ῃ 

θ6: ““Δηᾷ {πτ5 ΠῚ Ῥϑυξογπιθά (οΥ οβδθγθα) 
{Π6 τπηουηΐπηρ 58 ΥΊ ΠΟΘ. 

192. ας ἀῤῥεγίαϊπει δ. Β ΔΙ ΠοΥ, “85 15 Βε Πρ," 

ὡς καθήκει. 

ὄγαις ρον ὙΠῈ “ἐὈγάθθῃ γψεβ56}5" οἵ 

Ματγκ νἱ!. 4. 
«υἱὲ α ποοά ταὐοῖιγ.] μετ᾽ εὐωδίας. “ὙΠΟ 

τραγρ η4] το αἴης “ νΠΠ σοοά 5ρθρά ἢ ϑαρσροβίϑ 
ἃ νατϊαπί μετ᾽ εὐοδίας, νν ΠΟ. 1 τηϊρῃξ ΡῈ 
τποῦρης τμ6 δαΐῖμοῦ οὗ ἔπ6 θοοΙς νου] Πᾶνα 
υἰϑοα [ἢ ΡΓΟΙΌΓΟΠΟΘ, ἃ5 ΠΟΤῈ ΠΟΔΤΥ ΟΟΥΓ ϑροηά- 
ἴῃς ἴο [ἢ6 ὀχργοϑϑίοη ἰπ 2 ἤτοη. ΧΧΧΥ. 12. [5 
15. ῬΟβϑίΌ]. (παΐ εὐωδίας ννᾶ5 ἄϊτιΒ ἴο ἃ Π115- 
ππἀουϑίαπαϊηρς οἵ {πὸ εὐωδώθη ἴποτο, εὐοδόω 
Ῥεῖης σοηξιδοά ἢ εὐωδέω Βιιΐξ (ΟΠΊΡ. 
ἩρΡἢ. ν. 2. [ 15. ποίίςθδῦ]ς [Πδΐ ἃ {|κ6 νατίὰ- 
τη 5 ἴοι ἴῃ ἴπ6 ϑρο]]ηρ οἵ {ἴΠ6 ΠῚ 
Ἰυυδάϊα ἴῃ ῬΏ]]. ἵν. 2. 

14. οὔεγεά, (9. Μοτο Θχδοῖ]ῦ : “ [ὉΓ {Π6 
ΡῬΓΪοϑίβ ὑνοσο ΟἤουΊ Πρ; « « . 1Π]αἴο δὲ πιρις (ἕως 
ἀωρίας). ὙΠαΐ {π᾿ ΡὈΥΙοδῖβ ϑνοῦθ {Πι15. θιιδιοα 
ἴπ οἴοσίης (πὸ ρατίβ οἵ {πὸ αἰ θγοηξ υἱοι!τη5 
ἴο θ6 ςοηῃϑιιπιοα (τὰ στέατα, Ρ].} 15 Βίνοη ἃ5 ἴῃς 
Τϑάβθοῦ ΨΥ πὸ 1 ονθθ. 5ῃοι] ἃ πλάϊ Ργο- 
Ραγαϊίοη ἴου {Πποπὶ. ΓΒ. 15. ΟἸΘαΥῪ Ὀτγοιρς 
ουξ ἴῃ 2 (γοη. ΧΧΧΥ. 14. 

15. δοὶν εἴησεγς.] ἱεροψάλται ; {πᾶΐ 15, [Πο56 
οἵ [6 1ιονιῖϊο5 ἀρροϊπίθα ἴο οοπάιιοϊ {πο 

πιιϑῖοαὶ ρογέϊοη οἵ {πὸ βουνίοθ ὙΠῸ πηθαηϊηρ, 

οὗ [π6 Ῥᾶγδ]]ο] ραβϑᾶρο ἴῃ 2 (ἤγοη. ΧΧΧΥ. 15 15 

ΟἾθαῦ ; ΠΑΠΊΟΙ͂Υ, {Ππαΐ [Π6 5: ΠΡῚ ΠΡ Πηθη ΤΟΟΚ {ΠΟΤ 

δίδίίοπ δοοογάϊης ἴο {π6 ἀϊγθοίίοηβ. ἰθῖς ὈγῪ 

Τλανϊ 4, απὰ ὈΥ Πἰδ ἔπγθα ΟΠΟΙΓ-πηαβίουβ, ΑΒΆΡῃ, 

Ἡδοπιδη, ἀπά Τοἀαΐμαη. Βαΐ ἴῃ ἴῃς ΕΧΧ,, 

ΤΠΟΓΟ 85 ΜῈ]1 δ ἴῃ {πΠ6 ργθδοπξ ρᾶβϑαβθ, {Π6 

[ῆγοο πᾶπηο5 1αϑὲ τηθητοπθα ἀγ ἴῃ {Ππ6 ποιηϊ- 
μαῖϊνθ ςᾶ56, ἱπηρ]γίηρ {μὰ {πῸῪ νγετα {μ6 
Τ,ονϊῖθ5 ργεδοπῖ. ἴῃ {παΐ σᾶβθ, οὔ σοιιγβθ, νγ6 

πλϑῖ ππαουϑίαπα σγαργθϑοπίδενεβ οὗ [Π6 ἘΠγΘΘ 

τη οἶα η5 50. οδ]]θα το 6 τηθαηῖ. Μοσθουοσ, 

ἰηϑίοαά οἵ Ηεπῖαη, ψὸ πᾶν ἴῃ πε ἴοχί 

Ζαομαγίαβ, ἀπά ᾿πϑιθδα οἵ [οἀυζμιιη, ΕΔ ἀΙΠα5 ; 

ΟΥ σις 5 ἴπ6 σραάϊηρ οἵ {πὸ Οτσθοκ. ὍΤῊς 

Ἰ4ο πεν οἵ ᾿Ἐδδινοὺς νἹΠ ᾿Ιδιθὼμ ΟΥ ᾿Ιδιθοὺν 15 

ποῖ ἴαγ ἴο βθθὸκ. ΝΥ Ζαοματῖαβ 5που]ὰ Πανθ 

θοθη ἱπίγοάιιοθα ᾿ἰηϑίοαα οἵ Ηοιηδῃ, 15, 85 Ἐ. 

δαπιῖ5, ἀβίους ἴο σαγ. [ἢ τ ἤτοη. Χν. 18 

Π6Γ6 ἴα τπθηζίοη οἵ οὁπ6 ΖθομαγΙΑΙ,, ἃ5 ἃ ΘΙ ΠΡΘΓ 

«(08 1πΠ6 βοοοπά ἄδργθο," δηὰ {ποῦ ἰδ 506 

ἀἸΒΠουΠγ σοηποοῖθα ννἸτν [Π6 ΠαπῖΘ ἘΠΘΓΕ 4150, 

45 ἴἴ 15 ΤΌ] οννοά Ὀγ “ Βεη," βίδπαϊηρ Ιοπθ ἃ5 

ἃ ῬΙΌΡΟΓ παᾶπηθ, δας Ρ]ΑΙ ΠΥ ΤΟ τη ἴο Ὀ6 

τοπάογοα “θοὴ οἵ -πϑοῖῆθ. ὁπΠ6 ϑγΏοβθ Π8ΠῚΘ 

μα5 ἀγορρθά οἷμ, τη]6585 ἴπς “Βδβὴ" [ἴ56}Ὁ 

5Πο 14 Βὸ οπιοα. 866 Βδθιιβδ ἔπογα ; αηά, ΟΣ 

(π6 ἰἀοπεγ οἵ ]οἀυτμαη. νυ ΕΥΠαη, Τοτὰ 

Ατΐμιν Ἡόγνου ἴπ " Ὠοῖ. οὗ {π6 ΒΙδ]ς, τί, 

ΤΕΡΌΤΗΟῦΝ. 

αὐρο αὐας 4 1φὲ ἀἰηο᾽ς τολπιθ. ὁ παρὰ τοῦ 

βασιλέως (ΑἸ4.), ἕογ νυ οι Ἐς. Πα5. οἱ παρά, 

τοβουσῖηρ ἴο {ποπὶ 81}. ὙΠΘ ῬΠΓΆΘΘ ΠΊΔΥ Ὀδ 

ΟΧΡΙαἰποα ΒΥ σοπηρατίβοη οἵ τ Μδος. Χνΐ. 16 

Πα 5: ΠΉ}Πατ Ραβδαροθ; δαΐ, ᾿Εννα οὔβοσνα {παῖ 

ἐιε ΤΧΥ, οὗ 2 Οὐτοη ἜΣχν. 15 Πα9. οὐ 

προφῆται τοῦ β.. ΝΥ γηὰγ θ6 Ἰρὰ ἴο 5ιιβρθοῖ τῃ6 

ννοτά παρὰ ἴο Ὀ6 σοΥγιρί. ΒΥ “560 "τὴ {ῃ8 
ΡάΓΆ]}16] ραββαρθ πὸ πῖογο ποοᾶ 6 πηθδηξ ἴπδῃ 
ῬΓΟ[οβϑίομαὶ δάνβοῦ. 

16. ρογίεγ 5.1 ΟΥὍγ ἀοογΚΘΘροΙΒ : 566 1 ΕΒ τΌη. 

ΧΧΥΪ. 14-π18ὃ. 

ογάνιανν “ογϊοοἢ 866. ποῖ οἡ “ἀΔ}}Υ 

ΠΟΙγ565,᾽ Ὁ. 2- 



ν. 17---26.] ΓΥΒΘΘΕ ΑΘΣ 1 [9 

1Πδξ γγοῦθ ἐθιιη 4 ἀνε] πρ; αἱ ΠεγαΞ ΒΟ 
58 6 πη. ἘΞ9: 

22 [ΪῺ τΠ6 εἰρῃζθοπεῃ γὙεαγ οὐ της 
τεΙρῃ οὐ [οβίαβ ννὰϑ 118 ρᾷϑβονοῦ Κερί. 

23 Απά {Π68 νγογκβ οὐ [οϑβίαβ νγεῖο 
ὈΡΓΙΡΠΕ Βείογα ἢΪ5 Το νυ δη Πδαγέ 
[]] οἵ ρφοά!ηε88. 

24. Α8 [ὉΓὙ τΠ6 ἐπίηρβ {πὲ σαπηδ ἴο 
ΡΆ58 ἴῃ 8. {ἰπ|6, τΠον νγεγα τντϊτίεη ἴῃ 
ΓΟΓΠΊΕΓ {{Π|68, ΠΟΠΟΟΓΠΙΠρ ἘΠοβα {Πα 
81ΠΠ64,, 4ηἀ ' 414 νγίς Κα ]γ ἀραίηϑβε ἘΠῸ 1 ον, το» δ 
Πιογὰ ἀθρονα 81] ρβορὶε ἀπ4 Κίηράοπις, "67. 
ἈΠ Πονν {ΠῸῪ σγίενεά ἢΐπὶ 1 Ἔχοςβα- ον, ορ,- 
ἸΠρ]γ, 80 Ἐμδὲ {πε νγογάβ οὔ 1π6 1 ογὰ “5: 
ΓΟΒ6 ΠΡ Δρδίηϑβέ [5Γδε]. 

25 7 Νὸονν δἴτεσ. 811] {ῆεβε δοΐβ οὔ." 2 ἤτοη. 
]οβίαβ ἴξ σᾷπηβ ἕο ρᾷβ8, [παξὲ ΡΒδγδοῃ 55 “Ὁ 

ἴο 9Ὸ ΠΌΠΙ Π8 ΟΥΔΙΠΑΓΥ 5ογνίςα : [ὉΓ 
ἘΠΕΙΓ Ὀγείῆγαη τπ6 [Γ αν τεβ. ργεραγεά 
[ΟΓ τΠεπ]. 

17 ΤΠ ιι5 νγεγα ἐπ τΠΐηρβ (πδὲ Βε- 
Ἰοηρεά ἴο {Π6 ϑδογῆςεβ οὔ τῃ6 ἴ,οτά 
ΔΟσΟΙΏρ ἰ5Π6 4 ἴῃ Ἐῃδὲ ἀδγ, τΠδὲ {ΠῈῪ 
ΤΣ ἢ: ΠΟ]4 ἘΠ ραββονεῖν 

18 Απά οὔάε ϑδογίῆςεβ. προ τῃθ 
ΑἸΤΆΓ Οὗ τΠ6 1, ογά, δοςογάϊηρ τὸ {ΠῸ 
ΠοΠη ΠΑ Πα τηδηξ οὗ Κίηρ [οϑ5|45. 

19. 80 {Π6 σἢ]Π]Πάγεη οἱ [5γοὶ νη ϊς ἢ 
νγΕΓΘ ΡΓΘβοης Π6]4 (Π6 ραββονεῖ δὲ {Πδέ 
{ἰπη6.0 ἀπά της ἔξαβϑέ οὔ βνγεεῖ δγεδά 
βένεη 4203. 

20 Απά 810} 4 ρᾷββονε νγαβ ποῖ 
Κερέ ἴῃ ἴβϑγαε] βίποε {πὸ {ἰπ18 οὐ 1Π6 
ΡΓορἤμδε ϑαππεὶ. 

οἷτ. ὅτο. 21 Ὕελ, 411 {π6 Κίηρβ οὐ ἴβγδεὶ 
ΠΕ] 4 ποῖ 8119 ἃ ράββονει 85 οβίδβ. 
ΔΠΔ 18 ργίοβθίβ. ἂπά τῆς Τ,ονίζεβ, 
Δη4 τΠ6 [ενν8. με 4 τ 11 [5γαεὶ] 

τῆς Κίηρ οἵ Εργρέ σᾷπιε ἴο γαΐϑε νγᾶῦ 
αἵ (ὑλιοΠδπη8 ροη ΕἸΙΡΗγαΐεβ : δηά 
"]οβίαϑ νγεπέ οὐ ἀραίηβε ἢΐπη. 

26 Βιῖ της Κίηρ οἔἱ ἔργρε βεπῖ ἴο 
π΄ ΦΦΘῸ' τυ τε:ειι περ τεσ συ θυ 

ῶν ἐρεῖν ὀγείφγοη, 49. ὙΤΗΪ5. βῖνεβ {ΠῸ 
ΤΈΔΘΟΠ ΨΨΗΥ͂ {ΠΟΓῸ νγὰβ ΠῸ ποϑά [ὉΓ {ποπὶ ἴο 
ἰδανα {Πεὶγ ροβίβ. ΤῊῸδ οἴμοῦ 1, ονϊξο5 ΡῬΓεραγοά 
1Π6 Ρᾷ56 4] Π164] ἔῸΓ {πθπὶ ἴο εαΐ. 

ἹΜ. ἐδαὲ ἔδεν γηῖσῥὲ ῥοίά.1 Ἐ Δί που, “"ϑβοι]ά 
θὲ Πε]4: δηΐ, ἴῃ πὸ ποχέ ΨΕΙ͂ΒΘ, “παῖ {Π6 
ΒΔΟΙΊΗ 65. 5014 δ6 Ὀγοιρῃξ; {Π6 νεγθβ ἴῃ 
ΒοΐΠ ΡΙαςθβ θείης ραβϑῖνθ. 

19. σαυοεί ὀγεαά.1 ΑἹ πΠιι5118] Θχργθβϑίοῃ 
ΤῸΓ ““ πη]θανθηθα Ὀγοδά," [ουπα 4150 ἴῃ αυδη- 
ΤΟΙ 5. ΒΙΡ]6. (ομηραγα απ|65 1]. 11, 12, 
ὙΠΘΓῈ {Π6 βᾶπιθ ὑγογά γλυκὺ ἰ5 τοπάοτγοα 
“ἐ βυνεαῖ " δη4 “ ἔγεβῃ.» 

20. «ποῦ α ῥαςτοῦο.] ἘΟΥ {π6 ροϊηίβ ἴῃ 
ΜΜΒΙΟΙ 1ξ 5υΓΡαββθα 411 ΘΑΓ ΠΟΥ ΟΠ65 βίποθ {6 
ἐβία]]5Ππηθπέ οὔ [ῃ6 Κίηράοιη, 5βεθ Β.᾿5. ποίθ 
ΟΠ 2 ΚΙηρϑβ ΧΧΙΠ. 22. 

21. αὐτὸ αἰ παρ ὍὙΠῈ ψογά ““[5γ86] 
ἴθ ΠΕΓΕ τιϑε ἴῃ ἃ ποτα πη βθη56 ἔμδη ἴῃ 
1Π6 οἸαιιδ65 ἱπηπηθ αἴθ] ργεοεαϊηρ. 

23. “πώ ἐδ «υογζ..7 ὝΤῊΪΒ νεῦθα δηά {πὸ 
ποχί σοηΐαδίη δη δααϊτίοπ ἕο {πὸ δσοοιιπέ 45 ἴἴ 
ἰδ ἴῃ 2 (ἤτοπ., ΦρραγεπΕ]Υ τηθαπξ ἴο τηαῖκα {πὸ 
ἘΓΔΏΒΙΠΟΏ 1655 ἀργαρε ἴο {ΠπῸ γεΥῪ ἀϊβθγεπὶ 
506η65 Δθοπέ ἴο ΡῈ ἀεβοσιθεά. 

24. ἐῤὲ ἐῤίηιρε ἐδαὶ ξαθι ἰο ῥατς ἐπ ῥὶς 
2ζωι6.1 Β δίμοσ, “"ἴπῈ Ἔνεπίβ φοποογηίηρ Βπη," 
τὰ κατ᾽ αὐτόν. 

ἐκεθείζηισν.] ΤΠ Οτεοκ 5 ἐν αἰσθήσει, 
ὙΥ ΙΟἢ νν1}} ΟΧρίαΐη (ῃΠ6 πηδγρίπαὶ τοδάϊηρ, 
(' ΒΈΠ5 θ]γ." [1 [Π6 τεδάϊηρ 6 βοπιίπο, ἴξ 15 
ἃ ἀΠΠΠσυ]Ὲ οπθ, ἀπ βθοπὴβ ἴο πηθαη “ἴῃ Ηἰ5 
[ξε]Πηρ5 Ὁ Ἐπαῖ 15, “" ἴο 1π6 Πεατί. 80 ΨΚ 8η1: 

“ὙΜΝ16 56 ἴῃπ ἴῃ βείποιη ΘΟ 16 βεκγάηκέ 
Βαθθη." Ὑὴθὸ ΟΘεπονα Ψεγβίοη μα5 “ΜΠῊ 
56 Π51016. {Π|ηρ5,᾿ δηά, ἴῃ {Π6 ΤῊΔΓΡΊΠ, Δη 6χ- 
Ρἰαπαίίοη οὗ {ῃ15: “Ὺ ὙΨΟΓΒΠΙΡΡΙΠΡ 56 Π5106 
οΓΘαἔαΓο5." (ΟΠΊρΡ. ΠΕ Ζεῖς, νη]. το. Βιΐξ. [15 
γνΟΙ] 4 Β6 ἃ ἔοσοθά ἱπτογργοίδίίοη. 

γ056 ΜΡ.] ΤῊΪΒ ΘΧρΥ͂θββίο 5 ΠΊΟΥΘ {Πδπ 
ἃ ΤΩΘΙΓῈ ΤηΘίΡ ΠΟΥ, {πὸ “164 πρ ἢἰ5. νοῖςς," 
“ἸΟΟΙς ὩΡ 15 ΡΑΓΆΌΙ6,, ὥς. Α ΡΕΓΒΟΠΑ] 
ΔΕΘΠΟΥ͂ 5 Δ5ουθ6 4 ἴο [π6 νγογά οὐ {Π86 Ιοτά, 
5 ἴο {Π6 δηοίθηΐς 1)7γ5. Εἰ, σοπίραγεβ τ ΚΙ. 
ΧΙ]. 2, Δη4 2 ΚΙ. ΧΧΙΠ, τό. 

25. 471εγ αἱ] ἔδεσε κείν. ον Ἰοηρ δου 
5. ποΐ βαίά : θυ {πὸ ἀαΐβ 15 ἤχθά δὲ 6οβ Β6. 
966. Ἀ.5 ποΐε οηἡ 2 (ἤτοῃ. χχχν. 20, ΤῊΘ 
ῬΒΆΓΔΟΙΝ ΠΕΓΘ βροόίδη οἵ νγαβ ῬΒΑσΔΟΉ- ΝΘΟΙΟ 
(Νεκὼς ἴῃ Ηαΐ. 1]. 1.58}, 5αἱ4 Ὀγ {6 Οτεεκ 
Πβίογίιαπ ἴο θὲ βοὴ οὐ ΡῬϑαπιπιθεςοῃις ΤῸ 
ΠΟ Παά δὲ {15 ρϑυϊοά ΠΟΥ ἀβοθπάθα {πὸ 
ἴῇγοηθ. Ἡθγοάοίιιβ τηθηΐοη5 ΔΠ ΘΗΡΑΡΕΠΊΘΠΕ 
οὗ [Π15 Νϑομο νν!ἢ ἘΠ “ ϑγγίαηϑβ " δὲ “. Μδε- 
ἄο]ι5 (Μερίάπο }), δἀάϊηρ; {παξ αἴἴοσ 1πὸ 
Ὀαζη6 Π6 ἕοοκ ἃ τοδί οἱ οὗ ϑυγία παπηθά 
(ὐδάγε!5,---Πουρης ὈΥ βοπιὲ ἰο ἀέποίο 1ετὺ- 
5816 πὶ [56], Ὀγ οἰ μοῖβ σαζα. [ἢ ἢϊς Ρᾶ558Ρ6 
Α]Οηρ; {Π6 σοαβί οὗ Ῥαϊθϑίίπε ἴο βοῖζθ ἐπ6 ξοσες 
ΟΥ {ῃ6 ΕἸπιρηγαίοβ δὲ (ἸΔγομοπιῖσῃ, ἢ νγὰ5 
Εποοπηΐογεα ὈγῪ [οϑίαῃ. (ΓΟ ΠΟ ΠΊ 5} ἰ5 ἰάθης- 
τἰῆρ4 ὈγῪ Βδιιθθ ἀπ Εγϊίζβομο ψ ἢ ἘΠ6 
ΟἸΓΟΘβί πη, ΟΥ ΕἸἰγοιβίιμη ΟΥ̓ {Π6 Οτεοκβ, 
ὙΒΙοΙ βίοοά αἵ {πὸ ᾿πηοίίοη οὗ πὸ ΚΑΡοιΣ 
ὙΠ (ῃ6 ΕπρΡΗγαΐεβ. Βυξ Βαν]πθοη Πδ5 
Βιθνῇ βοοά γρᾶβοη [ὉΓ θε]ϊθνίηρ; ἴΕ ἴο Πᾶνὸ 
Βίοοα πο ΒΙΡΉΘΙΓ ΠΡ, ΠΟᾺΓ {πΠ6 56 οἱ {πὸ 
ἰαΐευ Ἡ]Θγαρο] 5. 

ΟΖ 



20 

᾿ς 
οἷγ ὅτο. 

ΡΘΕ ΟΣ 1. 

Ηἶπιν βαγίηρ, παῖ πᾶνε 1 ἴο ἀο ψν ἢ 
τες. Ο Κίηρ οὗ [πάρα ὃ 

27 1 ἃπὶ ποῖ βθηΐ οιξᾳι ἔτοπὶ 1Π6 

ΤΠ,οτὰ (οὐ ἀραϊηβε {ΠῸῸ ; [Ὁ ΠῚΥ νγᾺΓ 18 

ἀροη ΕρΡΉγαῖοβ : ἀπά πον της Πυογά 

ἰ5 ψνΓ πιο, γεαν ἴῃς Τοτὰ 5 ἢ 

πιο Παβίϊηρ πὶ [ογνγαγά : ἀθραγί ἔγοπη 

πι6. ἀπά θὲ ποῖ ἀραΐηβί {Π6 1 οτά. 

28 Ηονεῖς [οϑίαβ ἀϊά ποῖ {αγηῃ 

Ῥαςκ Πὶ5 σματγίοι ἔγομη μϊπι, θας πηάογ- 

τοοΚ τὸ ἤρμε ψίτἢ Ηἰπι, ποῖ τοραγαϊη 

τῆς νγογάβ. οὔ {π6 ρίόρπε [ΘΥΌΤΩΥ 

Βρόκοῃ ΒΥ τῆς πιοιῖῇῃ οἔ της Ποτγά : 

29 Βυε Ἰοϊποά Ῥατι]8 υνῖτπ Πίπι ἴῃ 

{πε ΡΙαίη οὗ Μαρίᾳ 4ο, δῃά τῆς ργίποαϑ 
σάπια ἀραίηβί Κιηρ [05128. 

20 ἼΠοη 5αἰ4 {πὸ Κίηρ ππἴο ὮΙ5 

βεινδηΐβ) ΟΔΓΓΥ ΠῚ6 ἈΡΩ͂ Οἵ οἔ {Π6 

Βαῖθε ; ἔογ 1 Ὧπὶ νεῖ ννεακ. ἀπά 

[ν. 27---3: 

ἱπιπλε ἀἰατοὶγ ἢἶ5 βογναηῖθ ἴοῸ Κ Πἰπὶ 
ΔΥΤΑΥ ουξ οὗ 1Πς6 Ὀατ]α. 

41 ἼΠοη ρσαζ ΠΘ πρ ἀροη ΠΪβ βεςοηὰ 
σατο ; ἀπά θείης Ὀγοιρης ῬαςΚ ἴο 
7Ταγαβαίεπη ἀϊθά, ἀπ νγὰβ θυ α ἴῃ Π]8 
Δι μετ᾿ 5 βαρ! ςἢγα. 

232. Απάὰ ἴῃ ἃ}} [οννγγ {ΠΥ πιοιγποά 
[ογ 7οϑβίαβς γϑὰα, [θγθπην {ΠῸ Ργορμεῖ 
Ἰαππθηῖϊοά [οΓ [οβίαβυ αῃά {πὸ οπϊεξ 
πιθη ΜΙ τΠῸ ννοπιθη ππαάς ἰαπηθη- 
ταῖϊϊοη ἴογ Πὶπὶ τπο τῃϊ5 ἄαγ: δηά 
{18 ννὰβ ρίνθη οἷἱ [Ὸγ Ὧη ογάϊπαποθ 
το θὲ ἄοπε ςοπίίϊμια!}] ν ἴῃ 8}} τῆς 
ῃαζίοη οἵ [5γδε]. 

232 ὝΠΠεβε τῇϊηρβ ἀγα νυττέθη ἴῃ {Π6 
ῬθοΟΚ οὗ {πὸ 5ἴογιεβς οἵ τε Κίηρβ οὗ 
7υάλῃ, αῃὰἀ Ἔνεγν οπς οὔ {Π6 δςῖβ παῖ 
7οβίαβ ἀϊ4, δπὰ ἢῖβ ρἱοιγ. δπηά ἢΪ5 
ππ4εγβιαπάϊηρ ἴῃ τῆς ἰὰνν οἵ τῃ8 μογὰ, 

πΠὁΠΕ ΗὝδυχἕὀἕκ  9.-»»"--------»--“Θ-ο-
------ οοο-ο------͵ἠ “ς 

ΟἿ. ἐῤεθ.] ὙΠῸ ννοσγά ἴ5 θπῃρμδίϊοα!. “(6 

π᾿ δδὲ ραὰβ ἃ οὶ, ἄς. (1155). ὙΠδ τε] βίοιιβ 

ἴοπο οὔ {πὸ αἰΐογδηςοϑ ἀβουθοα τὸ [π6 Εγυρίϊδη 

Κἰηρ ἰ5 ποϊίοθαθ]ο. (οιηρατο ἴΠ6 ννογάβ οὗ {πὸ 

Αϑϑυτίαπ Β ΔΌβμδι οι ἴῃ 2 ΚΊηρ5 ΧΥΠΙ. 25. 

98. ἀϊά ποῖ ἐιγη δας ῥὶς εραγίοί 3Γο»1 ῥῖπι.] 

ὙΠῸ Οτθοὶκ 5. ΠΘΎΆΠΥ - “ 4ηα [οϑ᾽85 ἀϊά ποῖ 

τα γΠ ΠΪΠΊ56]Ε ἀννΑΥ ἴο ἢἶδ5 οΠματῖοί :Ὁ ΒΟΉ, ἴα κθη 

ἴῃ σοππροίίοη ἢ παῖ 15 βαϊά ἀδουΐ “ ΠΙ5 

δϑοοπά ἍὉμαγίοι ἢ ἴῃ τ. 31, 566Π15 ἴο ἱΠ]Ρ]Ὺ {παῖ 

τπ6 Κίης ψουἹὰ ποῖ θὲ ἱπάπιοθά τὸ τοίαγη 

ἴο [5 {γανθης οπατῖοῖ, ἀπά αῖνθ ῸὉΡ {ΠῈ 

ΕΠΟΟΙΠΪΟΓ. 

ἐδὲ ῥγοῤῥεὶ έγοριν.] [πὶ {π6 ΡαΓΆ}16] Ρᾶβ5- 

βαρεὲ οἵ 2 Οἤτοη. ἴΠ6 ΘΧΡΥΈΘΒΙΟΠη. ἴ5. παῖ 

Τοβίδῃ. νου Ἱα ποῖ μϑαγίσθη ἴὸ 1Π6 ννοσγά5. οἵ 

Ἴγεορο ἴτουα ἴπθ ππουτῃ οὗ {πὸ Τιοτά. Απά 

1πουρ ἢ ἴπ {πὸ ῬΓΌΡΠΘΟΥ οἵ [ϑγθπηῖαῖν {Π6γῸ 

πᾶ Ὀ6 ΤΟΙοΤΘΠοο5. ἴοὸ [Π|5. ἀοῖθαϊ (85 ἴῃ ΧΡ. 

7-οΟῪ, γοῖ ἔπογο 15 ποιμῖηρ,, 85. Ε. Ροϊηῖβ ουΐ, 

Ὑν Πίοἢ Ὁαπη θ6 σοηβίτιθα 85. ἃ ἀἰββιιδβίοη ἔΓΌΤῚ 

τῆς. Θποοιηΐου. 

99. Μαρίάάο ὙΠ “ φ]αΐη οἵ Μερί44ο 
πιθητοπρα Ποῖ ἴα ἴῃ Κοορίης ἢ {Π6 “να ]]ον 
οἵ Μορίάάο βροίη οἵ ἴπ 2 σἤγοη. νοι] 
5θοῖὴ [παῖ {πὸ Εἰρυριίαηθ, πα  ] Πρ’ ΠΟΥ Πννατ 5 

δἰοπρ [Π6 οοαβῖ, παὰ τὰγποά οἵ αἱ Μουπὶ (ὰτ- 

πιο] ἱπῖο {πὸ ρ]αΐη οἵ Πὐβάγδθιοη, πο σγοαῖ Ὀδτ66- 

Β614 οἵ Ῥαϊοϑίϊποθ, απὰ θθὸπ τπθῖ ὈΥ [βία αἵ 
1Π6 ρα55 οἵ Μερίάάο, ἴπῸ πιοάθγη οἰ" ε γη. 

ἐῤὲ ῥγίπεες.) ΒΔΙΠοσ, “ἴμ6 Ἰοδάογβ, οἱ 

ἄρχοντες. ἴπ τ Μᾶος. ἰχ. 37, ΨΏΘΓΘ αἴ5ὸ ἃ 
ΛΠ ΓΑΤΥῪ ἴοτος ἰ5. βροόίκθὴ οἵ, ἐπ ννοσά 15 

τοπάογρα “ βουθῦπουβ." ΕῸΓ ἴπ6 ΘΧΡγοββίοη 

( ρᾷτηθ ἀραϊηϑί, τπογο ΠΙΓΟΓΆΠΥ “΄ οαπηθ ἄοννῃ 

ἀραϊηϑί, οοπιρ. [πα χίν. 13. ΒΟΥ 50Πὶὸ 

τϑᾶβοη, {πὸ αὐΐμπου Πὰ5 ποῦ ἀἰνουροα [τοτὰ ἴΠ6 

δοζοιηΐ ἴῃ 2 αἔτοη. ([οὰηὰ ἴῃ τς υΧΧ, ἃ5 

ν)61}1 45 {πὸ Ἡ γεν), “ἴμ6 ἀγομοιβ ϑποῖ δὲ 
Ἰηρ Τοϑβίδῃ." : 

80. 1 ατὶ ποτ» αυεαζ. Ἐδίμπογ, “1 δπὶ 

Ῥτονη νγοα κ᾿ (ἠσθένησα), οΥ “1 Πᾶνε Ἰοβῖ 

ϑγοηρίῃ." [Ὁ 15 ποῖ ΠΟΥ ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ βίαϊοα παῖ 

7οβίδῃ. νναβ υνοιπηάθά, δι {815 15 ᾿πηρ] 16 ἴῃ 

ναί [Ο]]ονν5. 

31. δὶς σεεογα ἐφατγὶο ἢ ΤΟ ψογά τεπάογθά 

( φροοηά," δευτέριον, 15 ἰαῖα, ἀη ΤΆΓΟΙΥ Τοιηά. 

[πη {86 10ΧΧ.- τἰ 15 δευτερεῦον. ὙΠΟ σΒατῖοῖ ἴῃ 

“ιδϑίίοη βθοπβ ἴὸ μᾶνθ Ὀθθη {π6 Οπ6 ἴου 

πάνθ Πηρ; (5θ6. ποῖ οἡ ὡ. 28), ννδϊπηρς ἴῃ 

αἰϊοηάαποθ ννμ}16 τπ6 Κίπρ ννα5 επραρθά ἴῃ ἴΠ6 

φοπαθαΐ ἰπ 15 νναγ- μαστοί (2 ΟΠ τόη. ΧΧΧν. 24). 

ἀϊ ὝΠοΙο ἰδ πὸ το] Τσομιγδαϊο θη 
Βοΐννθοῃ {πἰ5 απ 2 Κίπρδ χχὶ!. 39. 866 Κ.᾽5 
ποΐθ {ποῦο, ἀπ σοιηρ. 2 ΚΙπρδ ΧΧΙΪ. 20. 

80. 7εέγενιν ἐδ ῥγοῤφεί. ἡ Τοβθρμιβ ( Απ- 

Ἐη4.᾽ Χ. 5. 1) βἴαϊοβ παῖ [ϑγθπλϊδ ἢ (ΟΠΊΡΟΒΘΩ͂ ἃ 

βαποΓᾺ] ἀἶτρα ἴου [οϑίδ, νυ Πῖ οὶ ννὰ5 561}] οχίδπξ, 

- ὃ καὶ μέχρι νῦν διαμένει. Βαϊ {πὸ ΒΟΟΚ οἵ 

7ιανιοημΐαξίοης, ἃ5. 6 μᾶνθ ἴξ, ἄοθ5 ποῖ σοηΐαϊη 

δον τΒῖηρ; {παξ σου] ΡΓΟΡΟΥΥ Ὀ6 50 ἀθϑουιθοά. 

33. 1ῤὲ δοοξ οΓ ἐφὲ εἱογί5.) ἴῃ 2 (ἤτοῃ. 

ΧΗ. 22 νγὸ παν ἃ πιθηϊΐοη οὗ “πὸ σἦοῦν οὗ 

{πὸ ργυόρποῖ Τἄ6ο :Ὁ δας {πὸ ννογὰ ἴμθγο πιϑθά, 

Μιάνγας, ἰ5 ταῦ μον “ ἱπτογργοίδιοη,᾿ Οὐ “' σομι- 

τποΡίΑΓΥ," ἃ5. ἴῃ ἴπΠ6 πιαγρῖη. [ἴ ταῖσι Ὀδ 

τ ΔΘΟΠΔΟΙΥ ἘΒουρ ς παῖ τπ6 ϑοσοηά ΒΟΟΚ οἵ 

ΟἈτοηϊοϊὸς νὰ Ποῖα τοίοσσοα ἴο, πᾶ {Π6 

Θρροπὰ Βοοῖς οἵ Κίηρβ ἴῃ ἴῃ Ἰαῖζοσ ρατέ οἵ 

1Π6 γοῖϑο. Βαῖΐ 1 50, ἴπ6 νυυϊτου 5 Ἰδηριαρα 15 

νᾶριιθ. [π τ᾿. 42 πὲ βρθᾶκβ οὔ {πὸ “ σμγοη ο 1685 

οΥὗἩἨ ἴῃ κἰπρθ᾽ (ἐν τῇ βίβλῳ τῶν χρόνων), 

Ὑν ἈΠῈ ποτὸ ἴῃ Ἔχργθϑϑίοῃ 15 ἐν τῇ βίθλῳ τῶν 

ἱστορουμένων περὶ κ- τ. Δ. ΤΠ ΜνΟΥΪς 50 οἴη 

γοβουστοα ἴο 5 δὴ δυϊπουν ἴῃ ἴΠ6 ΒΟΟΚΒ οὗ 

Κίηρβ {μοπίβεῖνοθ, ἃ5. “16 ΒΟΟΚ οἵ {Π6 



Ι ΒΡΏΒΑΒ, 1. ν." 38.--42,} 21 

ΒΟ. ΔΠ4 {πὲ τπίπρβ5 {παξ ἢθ Παᾷ ἄοπβ ποῦθε: θυ Ζαγασοβ ἢἷβ Ῥγοῖμοῦ ἢθ Β.6. 
“ἜΦΣ Βείογε, ἀπά τῆα τΠΐπρβ πον τοοίζοα, ΔΡΡΓΟΠοη 64, ἀπά Ὀγοιρῃς Πΐπ οξκ οα το 

16 ταρογίθα ἴῃ {Π6 θοοΚ οὗ π6 Κίηρβθ Βργρί. 
οὗ ϑγδεὶ δῃά [πάεΔ. 39 Εἶνε δη4 ἐνγεητγ γεαῖβ ο] ἃ νγᾷβ εἶτ. ὅτο. 

εἶτ. ὅθ. 34 85. ΑΠα {Π6 ρβορίβ ἴοοκ [ολομαζ ἢ ΤΠοδοῖὶπη γγῆθη πε νγαβ πιαάθ Κίηρ ἴῃ ὁ. 2 Οἤτοη, 
“5 Κίρες τΠ6 βοη οὗ [οβίαϑ, ἀπ πιδάβ ἢϊπὶ Κίπρ της ἰαπά οὐ Τ7ι|4εᾳ ἀπά Τ7εγιιβαίεπι ; ὅρα 
5 Ὅβιοη. ἰηϑίοδα οὐ [οβίαβ ἢ8 ἔβίΠοι, ννῆθη μὲ δηά ἢε ἀϊά4 εν] Βείοτε της Ἰ,ογά. ἜΣ 
36.1-. 

40 ΝνΒεγείοιες δραίπϑε ἢἰπὶ Ναθιι- οἱ. δοδ, ννγᾺ58 ἔνγεπίγν δη4 ἢγεα γεαῖβ οἱ. 
35 Απα Πδ τεϊρπαά τη [πάδα δηά ἴῃ 

ΤΘγιβαίθπη τἢγεα πποπίῃβ: ἀπά τ{Πδῃ 
{Πε Κίηρ οὕ Εργρε ἀεροβεά ἢϊπὶ ἔγο ΠῚ 
ΓΕΙΡΠΙΠρ; ΄η [ΘΓ 84] 6 πη. 

36 Απά Πε 8εΐ ἃ ἴὰχ προη {πε ἰαπά 
ΟΥ δὴ Πιιηάγεά τα]θηΐβ. οὐ 5]νῈῚ ἀπά 
ὁΠ6 τα]εηΐ οἵ ρο]α. 

37 ΠΕ Κίηρ οἔ Ἐργρί «αἴϑδο πηδάςβ 
Κίηρ 7οαςοὶπη ἢϊβδ Ῥγοῖμεγ Κίηρ οὗ 
1 ὰ6ςφα4 ἀπά [εγιβαίεπη. 

38 Απά Πα Βοιιηά Τοκοῖπι δηά τἢς 

σΠοάοποβοῦ {ΠῸ Κίηρ οἔ ΒαΡγ]οη ςαπὶς 
ὉΡ. Δη4 Βοιιη4 ἢϊπὶ νυ ἢ ἃ οΠαΐη οὗ 
Ὀγα88, Δ 4 σαγγε 4 ἢΐπι ἱητο Βαθγ]οη. 

41 Ναβθιιοποάομποβοῦ αἶβδο ἴοοὸκ οὗ 
1Π6 ΠΟΙ νεβ86]5. οὔ τῃ6 [,ογά, δη4 
σΑΓΓΙΘ ἃ Ἐῃθπη ἀνναγ, ἀΠ4 δεῖ ἘΠ6ΠῚ ἴῃ 
18. ονγῃ ἔἘπΊρ]α αἵ Βαθγυίοη. 

42 Βὺξ τῆοβε {ῃϊηρβ τΠδξ ἂγε τὰ - 
σογ64 οὗ Πίπη, 4η4 οἔἉ ἢΐ5 τη θα Π 685 
ΔΠ4 ἱπιρίθῖγ. 8416 υγΓΓ6η ἴῃ [Π6 
σἤγοηΪς]65 οἱ ἐπε Κίηρβ. 

- τ--ς-ςςςςς-ς- τ ΠΠΠΓΓῤῤ,ῤῤῤ͵ι.͵ιι͵͵ιἐἘἐὃ᾽᾽ὲ᾽᾽.͵ὃὁ δ ὃὁὃὁἕῃ 

(ἸΒΓΟΠΙΟΪ65. οὗ π6ὸ Κίηρθ οἵ {πάδῃ,᾽ οὐ “ οἵ 
15.861" (1 Κίηρβ χιν. 29, Χχυ. 7; 2 Κίπρϑβ χ. 
34, ἄα.), 15. ἴῃ 411 [ῃοϑς ρ]αςθθ ὈΠΙΪΟΥΤΩΪΥ 
ἀδβογιθθα ἰἴπ {πῸ 1,ΧΧ, 5 ἴπῸ Βοοῖς λόγων 
τῶν ἡμερῶν. 

ποαὺ γεοϊεά.] ὙΠῸ ννογά “σεοϊξοα "ἢ δβοι]Ἱά 
Ὀδ6 ἴῃ [[4]1.5. Α οἰοβον τοπάθγίηρ νου] Βο, 
“Δη4.[Π6 {π|ηρ5 ἄοπα πονν.᾿ 

94. “οαερας.] “ΓΒ 15 16 τϑδάϊης οὗ {Π6 
ΑἸ ῖπθ, ἀρυθοαθὶν ἢ {πῸ Ηεῦτονν Βα {πὸ 
Ὀεβὲ Οσεεὶς ἰοχὲ μα5 Ἰεχονίαν. ὙΠῸ Ν υ]ραΐα 
μιὰ5 αἰ5ὸ “" [βο ῃοηΐαβ," δῃηἋ {Π15 ἔογπι ἰ5. ρσθ- 
Βεγνθά 1ὶὴ Μαζί. 1. τι. ὙΤῺῊΘ ΕΥΤΟΥ ΡΓΟΡΔΟΙΥ 
ἉΤΌΒΘ ἔΓΟΠῚ ἃ ΠΙβγθδἸπρ οὗ {πὸ ΗΕΡγονν Ππαῖηθ, 
510 ἢ 85 ἢὰ5. οδιβοα ἔγοηιιθηξ. σοηξιβίοη Β6- 
ὕνσεαπ ᾿εοϊαἰκίπη (Ἰωαχείμ) ἀπά [6Ποϊδοῃίη 
(Ἰωακείμ). 866 Τοτὰ Ατίμιγ Ηογνενβ δτί. 
ΕΗΟΙΓΔΆΟΘΗΙΝ ἰη “ Ιοΐ. οὔ Πα ΒΙΡ]6.᾽ 16 ποαπαζ 
(ΟΥΘΠ ΔΙ] πη, ἃ5 ΠῈ 15. οα]]οά ἴῃ [6γ. χχίϊ. 11) 
νγ»ὰ5. {πΠ6 ὙΟΠΠΡΟΙΓ ὈγΟΐΠοΥ οἵ ΕἸ]ΙαἸκίτη. ΟΥ 
[6 Ποίαικιπη. ΕῸΣ 5 ϑμογί τοῖρῃ οὗ ἔμγθα 
ΤΠΟΠΙΠ5, 566 κα. οἢ 2 ΚΙηρβ ΧΧιῖ!. 30. 

517. ἀΐηφ. ὝΗΙ5 ννοτα 566 Π15 ΠΠΠΘΟΘΘΘΑΤΠΥ͂ 
Τοροδΐῖθα Ὀεΐοτε οδοίτμη ; διε ἴῈ 15 ἔοι ιηΠ ἴῃ 
τη στεεῖκ. [6 Ποιακὶπλ5 ἀρθ δ ἢΪ5. δοοθββίοη 
15. βίνθη θϑίονν, Ὁ. 39; ἃπ4 ὈΥ ἃ φοπιραιίβοῃ 
ΟΥ̓ τα ΜΠ Ὁ. 34. ννῈ 566 {παΐ Πδ ννὰ5 οἰ ἄθσ {Πδῃ 
Π15 ΠΑ γοΐ μου ἀπά ργεάθοθββοσ [6 ῃοαΠᾶΖ. 

388. ΤῈ ίαϊοπιθηΐβ ἰῇ {15 ὑεῦθθ 566 ΠῚ 
ΒΟΡΕΙΘΒΒΙΥ σοηξιβοά. ὙΠΘΓΘ ἴ5 πὸ Δα ΠΟΥ 
ἴῸΓ ““Δπη4 Ὀεοίογθ “Ἃπ6 ποθ]εβ. [πάρρὰ 
{ποῦ σου ]ὰ θῈ. ΠΟ 56η56 ἴπ βαυΐηρ {Ππαξ {π6 
Κίηρ; οἵ Βρυρέ ““θοιπα {πῸ6 Κίπρ ννβοῖη 6 
Πδά Ἰδὲ ρἰασθά οἡ {πὸ ἔπσοπθ. ὍὙΠΕ [6 ΓΑ] 
Το Πάθτηρ οἵ πῈῸ ραβϑαρο 15: “δη4 Το δεῖ πη 
θοιιηα ἐπῈ ποθ ]65, θαΐ Ζατγαςθβ μἰ5 ὈγΟ ΠΟΥ ΠῈ 
ΔΡΡγομοη 64," ἄς. [Ὁ 115 θὲ τὶρῃΐ, {πὸ τὸ- 
ἴξγεηςα τηιιδὲ θῈ ἴο βοῖπθ ἀββϑροίίς ργοσθθάϊηρϑ 

Οἵ ψῃΐϊοῃ να μαννα πὸ οἵἴμοσ δοςοιιπί. ΤΗΘ 
Αἰτογαϊίοη οἵ Ζϑάθκιαῃ (νῸ ννὰβ {πῈ6 Κίηρ 5 
ΒΑΕ θγοίΠοσ, Βοὶπρ οννη Ὀτοίῃοῦ ἴο [εοα μα 2) 
ἴο Ζαγαοεβ 15 ποῖ ᾿ΠΟχρ] σα ]6, ννῆθη ννα Πϊη]ς 
οἵ {Π6 στθβϑοηθαηοθ οὗ Ἵ ἴο Ἵ; δθεξ ἃ σοπι- 
ΡΑΓΙΊΒΟη οἵ {ΠῸ βίατθπηθηΐ ἴῃ 2 (ἤγοη. χχχνΐ. 4, 
“ δηα Νξοθο ἴοοϊκ [6 ΠποαΠαΖ ἢἰ5 Ὀγοίμοσ, ἀπά 
ΟΔΥΤΙΘ4 πὶ ἴο Εἰσυρί, πηᾶῖκθβ τι5 βιιβρεοῖ 
5ΟΠΊΘ σΟΥΓΕΙΡίΙΟη οἵ ἴπΠ6 ἰοχί. ὍΠΟ στοδαϊΐηρ οὗ 
1η6 Νυ]ραΐα βιισβαϑδίβ ἃ Ροβϑίθ]6 Ἔχραπδίιοῃ : 
εἰ αἰϊίσατυϊέ ηιασίσίγαίμς Ποαεΐ»ι, εἰ Ζαγαςσοίρη, 
7γαίγενι σμαῦη, εἰ ἀῤῥγεῤεηάξης γχεάμχιξ ἐφ 
“Πεσγρίη. “ΤΠαΐ ΝϑοΠο 5ποι]ά ἔαϊκα Ππ6 οννῃ 
Ὀγοΐμοῦ οὔ {ῃ6 ἀθροβεά Κίπρ, δπά δ5 Ἵῃϊθῦ 
ΠΟΌ]65, 85 Ποβίαρεβ ἱηΐο Βρυρί, ψοιἹά θὲ 
ὨΔΕΠΓΑΙ ΘΠΟΙΡΗ ; ἃπὰ {ποῦ 15 ποίμηρ ἴο 
[ογ Ια οὐτ' ἑαἰκίηρ Ἰωακὶμ 85 ποηϊξίνο, ἱποιρὴ 
1π6 ροϑβιίίοη ννοι]Ἱά θῈὲ τππιιθι18]1. Βιιξ νγὲ 
580] 4 θῈ σομηρο] 164 ἴο τεαά εἰς Αἴγυπτον ἴῃ 
Ρίαςα οἵ ἐξ Αἰγύπτου, ἃ σαηρθ ἴῸΓ νος ἢ 
ἴΠ6Γ6 15 ποῖ δι μουϊγ. ὙΠῸ ΟΘεπθνα Ν οϑίοη 
ΤΠΆΚ65. 56η56, δ {Π6 Ἔὄχρεῆβα οἵ {πῸ ἰδχί, ὈῪ 
ΤΟ Ποτηρ “Π6 θοιπα [οαςΠαΖ απ ἢΪ5 βονοῦ- 
ΠΟΙΙΓΒ5, Οβθρπιιβ, [Ὁ] οννίηρ {π6 Ηδθῦτεονν, 
τῆτονν5 ΠΟ σης οα {ΠῸ ϑυθ]θςΐ. 

41. 2 ῥὶς οαυπ ἐεηιῤί.] (Ἰοπιραγα {ΠῸ οχ- 
ῬΓΕβϑίοη. “πὸ ποιιθα οἵ ἢὶ5. ροΐ, τιϑϑ4 οἵ 
ΝΕΡΙ ΟΠ Δ πο ΖΖαγ ἴῃ ΤΠ) Δη. ἷ. 2 ; γνΠογα 4150 {ΠῸ 
τηθητοη οὗἉ “ ραγέ οἵ ἴῃ νβββε]5. οἵ {Π6 Ποιιβθ 
οἵ οά ᾽ 85 δεϊπρ σαυγί θα ἀνναῦ νν1}} ΠΠπϑίγαία 
1Π6 ἰδηριιαρα Ποῦθ. ΒῸΓ {Π6 βρβϑοῖδὶ ἀδθνοίίοῃ 
ΟΥ̓ 1Π15 Κίηρ ἴο Βε]- Μογοάδομ, ἔπθ Βαθυ]οπίδη 
Μαῖβ, 5εα κ.5 ποΐβ οὔ 2 (ῇτζοη. χχχνί. 7. 
ὙΠαΐ {Π|5 ᾿ποϊάθηξ 5Ποι]4 ΡῈ πηθπίϊοηθά ἴῃ 
(ΔΒ το Ϊο]65, θας ποῖ ἴῃ Κίηρϑ, δοοογάβ νν τ 
{Π6 ΤΠΘΟΤΥ οἵ [ΘγΘ πη} }} Ὀοῖηρ [Π6 σοιηρΙοσ οὗ 
1Π6 Ἰαϊίευ (οὐ 1ἴ5 Ἰαΐῖθυ ρου! η), ἀπ [Δ η16] οὗ 
ἴῃ ΤΌΓΠΊΕσ. 866 α]50 ἴπ6 ποίβ οῃ 1Ϊ. 1ο. 

42. (οτηρ. 2 (ἤτοη. χχχνὶ. 8. 
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ἐ 7ετ. 52. 
2, ὅς. 

τ 4) ΙΝ 

ΤΙ: ἘΞΘΕΚΌΡΕ 

43 Απά Τ7οδοίπη Πἰβ βοη τγεϊρ:πεά ἴῃ 
Ηΐ5 βίελά : ἢς νγαβ πιδάς Κίηρ θείης 
εἰρ; βέβεη γϑαῖβ οἱ : 

44 Απά τεϊρῃοά θὲ Ἐῆγαα πη ἢ5 
δηά θη ἄδγβ ἴῃ [Θγιιβα]επὶ: αηα ἀϊά 
Ἔν} Βείογε {πὸ Τ ογά. 

45 80 Δῇεγ ἃ γϑαῦ ΝΝαθιισποάοποβοῦ 
β6ηΐ δηά σδιιβεά ἢἰπιὶ το θὲ Ὀτγοιρῃς 
ἴηῖο Βαθγίοη νυ ἱτἢ Πα ΠΟΙ νοβ56 15. οὗ 
16 1, ,οτά ; 

46 Απά πιαάς Ζεάεξομϊαβ ἱκίπρ οὗ 
7Τυάεα δηά [ογιιβαίθπι, νγῆθη ἢΘ νγᾺ5 
ὉΠ6 ἀπά {γγεηίυ γοαῖβ οἷά ; δηά Πο 
τεϊση θα αἰθνεη γὙθαῖ8 : 

47 ΔΑπά ἐπε ἀϊ4 εν]] α͵βο ἴῃ τῃ6 
βίσῃς οὗ τῆς Τ,ογά, ἀηά σαγθά ποῖ ἴοσ 
της νγογάβ {παῖ γγεῦε 5ρο Κεῆ τιπΐο ΠΙΠῚ 
ΒΥ ἴῃς ρίόρπεὲ [βϑγεηγ Ποπη {πὸ 
τηοιτῃ οὗ τῆς 1 οτά. 

48 Απά αἤεγ τπαΐ Κίησ ΝΝΑΡυςΠο- 
ἀοποβοῦ Παά πιδάς ἢϊπὶ ἴο ϑυγθαῦ ΒΥ 
1Πε παπὶα οὗ {πῸ 1, ογά. Πα [ούβϑνγοῦο 
ΠΪπιβ6] ἢ, ἀπά το θς]]ο 4 ; ΔπΠ4 Παγάθηϊηρ; 
Π15. πες, δαπά ἢὶ8 πϑαῦί,) Π6 {{ΓΠ8- 
στεβϑεά της ἰαννβ οὗ 1Π6 1 ,ογά (σοά οὗ 
5126]. 

49 Τς φρονογῆοιβ αἷϑο οὔ. {πῈ 
Ρεορίς δπά οἵ τῆς ργιεϑίβ 414 πηδηΥ 

[ν. 43--54: 

ἘΠΐπ σα. ἀραϊπϑε [Π6 ἰανγβ0 ἀπ4 ραϑϑϑά 
411 τῃς ροϊ]υτίομβ. οὗ 411 παίίοηβ,) απά 
ἀςῇ]εά τῆς τεπιρὶς οὗ {πε ΤΠ ογά. νυ] ἢ 
νγὰ5 58ηοῖΠεά ἴῃ [ΘΓιιβα θπ. 

5ο Νενεγίμε]οθα τΠ6 (σά οὗ {ΠΕῚΓ 
ξΔΊΠοῖ5 βοπῖ ὈῪ ἢΪβ ΠΊΘββαΠρῈΓ ἴο (8]} 
{Ποῖ ῬαςκΚ, Ὀεσαιβε ἢς βραγεά Ἐῃθτη 
Δη4 Πἰ5 τὰ θογπδοὶς αἴβο. 

51 Βυὲ ἘΠοΥ Παά ἢϊβ ΠΊΘΒΒΘΏΡΕΓΒ 
ἴῃ ἀετίβίοη ἢ αηά. ἰἴοοκ, ψγπεη {Πα 
Το βρακα τιηΐο {Πεπὶ. ἘΠΕΥ πηδάς 
ἃ ϑροῖί οἵ ἢϊ8 ργορῃδίβ: 

52. δὸὺ [21 [ΟΥεπ: ἐπα ΠΕ: ΒΒ ΠΡ, 
γντοῖ ἢ Ὑ]ΓΠ 18. ΡΕΟρΪα ῸΓ {ΠΕῚΓ στθαῖ 
ὈΠΡΌΔ]ΙΠ6585.0 σοπηπιαπάἀθα τῃ6 Κίηρϑ 
οὗ τὴς μα! 4θεβ ἴο σοῖηβ πΡ ἀραϊηϑέ 
1Πεπὶ :; 

523 ΒΟ 5]ενν {ΠεὶΓ γοιηρ τῆθῃ 
ννῖἢ της ϑυνογά, γεᾶν ανθῃ νη {Π6 
ςοπηραβ8. οὐ τΠῸ}Γ ΠΟΙ ταπιρίθ, δηά 
Βραγοά ποι ΠεγΓ γοιηρ ΠηΔΠ ΠΟΙ͂ πηΔ]4, 
ΟΙ4ά πιᾶη ποῖ ΤΠ]. ἁπιοηρ {Ποῖ ; 
ἴογ με ἀε]ϊνογεά 8}} ᾿πΐο ἘΠ 6 ῚΓ Πδηάα8. 

54 Απά {Ποὺ ἴοοκ 81] τπ6 ΠοΪν 
νε556 15 οὗ τὴ6 [,ογά, Ῥοΐῃ στγεδξ δπά 
5112}}. ψ (ἢ νεββεὶβ οὔ 1πΠ6 ἂγκ 
οἵ (ὐοά, «πὰ τΠς Κιῃρ᾽ 5 ἐγβαβιγαβ. Δη4 
σαγγοά τῃθπη ἀνγὰῦ ἱπίο Βαρυίοη. 

43. «“οκοῖ». ΟἸΔ]1δα πὰ 86 ΑὌ δ. οἔ 
2 ἤγοη. [θῃοιδοῆϊη. ὙΠῸ ἀρὲ ΠΕΙῸ ἀϑϑιρπθα 
Πἰπ ἀΡτΘο5 νυ ἢ 2 ΚΙηρ5 Χχῖν. 8, Δη4 15. ΤΌΤ 
ΡΓΟΡΔΌΙς μα {Ππ6 εὐσδὲ γοαῦβ οἵ 2 (ἤτοη. 
ΧΧΧΎΙ. 0. 

45. 80 α7ον" α γεαγ.] ὙΠαῖΐ 15, τοὶ {Π6 
εχρθαϊίοη τοίοσγοα ἴο 1η Ὁ. 40. 

ἐῤὲ ῥοὶν “τε5.2}..1 ὝΠαΑς 15, 5. 0ἢ 845 ΨΈΓΘ 
Ἰε Δἴογ ἴπ6 ῥαγίϊα] ϑρο]αίίοη το]αϊθ 1Ἰῃ 
α. 4τ.. Πα ἢπαὶ] οἰθαγάποθ 15 τπθπίϊοπηρα ἴῃ 
Ό. 54. 

46. Ζεάεεῤία. .)Ὶ ΤΠ νΥΟΥ ἀνοϊάς {ΠῸ 
ΔΡΡαγθηΐ ΕΥΤΟΥ οὗἁἨ σδ]]Πηρ; Ηἷπὶ {Π6 Ἰαΐο Κιηρ᾽ 5 
ὀγούῥογ, ἃ5 15. ἄοπθ ἴῇ 2 Εἤτοη. χχχνὶ. 11. 
Βοίηρς [Π6 5οὴ οἵ [οϑίαῃ απὰ Ηδηχαΐαὶ, μ6 νναβ 
ἘΠΟῸΙΘ ἴο Το ποϊδομϊη. Η5 {πηϊ4, νοὶ] αἰϊηρ; 
ΠΠαγαοΐοῦ 15 νγ6Ὲ}} ἀθβοσιθεά Ὁγ Μτ. Δ΄. Α. 
νν τι μς ἴῃ ΠΪ5 ἀσίϊο]ο τη “Ὁ 1ςῖ. οὔ τῃ6 ΒΙΡ]ς,᾽ 
111. ἢ. 1834. 

41. εαγεά 70γ.1] ἐνετράπη ἀπό. ὝΤΠΕ οοη- 
βίγυοίοη. 5θοη5. νγοσῖ οἰ Ὧ5. 1ῃγοννὶηρ 
Ἰϊκῃς οα ἴΠπ6 οἸαβϑίοαὶ ἐντρέπεσθαί τινος, ννὨΪΟ ἢ 
σδηποΐῖ 501ῸΪΥ ΠΊθδὴ ““ἴο {τη Ζοπυαγας ἃ 
ΡΟΥΒΟῚ ᾿ (45 Ἔχραἰηθα ἴῃ 1,14.16}] ἀη4 δορί), 
Ὀαΐ ταῖθου “ ἴο ἔσῃ ἴῃ ΠΡΟΠ ΟΠΟβοΙ ἢ 2) 0), ἃ5 
ἃ 5141] ἀγαννῖηρ ἴῃ 115 ΠοΥη5, απὰ 8580 “ἴο 
βίαπα ἴῃ ἀνὰ οὗ “τϑνούθηςρ, 

εγοριγ. 76Γ. Χχὶ. 3-Ο0,) ἃΠα ΤΩΔΗΥ͂ ἰδίοῦ 
Ῥάσβαρθβ, νου ΔΡΡΙΥ ΠΟ. 

49. 9 ἐφὲ ῥγίθσ ἡ ὙΠαΐ 15, με ομῖθε οὗ 
{πὸ Ρῥγἰθϑίβ, ἃ δι ιϊία ]6 ννογά Πανὶηρ ἴο θ6 50Ρ- 
ΡΠΘα ΟΠ “Ἢ Βονούηουβ." ΒῸΓ {Π6 βϑποῦαὶ 
500] εοῖ, 5666. 2 ἤγοη. ΧΧΧυϊ. 14, ἀπά {π6 ποία 
ΟΠ “«. 24 ἅθονθ, ἴῃ σοππρθοίίοη ἢ 10 ΖΟΙ,, 
11. 1ο--τό. 

50. ηεσοησογ.] ἴῃ 2 ΟΒτοη. {πὸ ννογά 15 
ῬΙΈΓΑ], “' ΠΊΘΘΘΘΠΡΟΥΒ; ἢ (Παΐ 15, {πΠ6 Ργορῃθίϑβ. 
ΤῈ ΔΗΥ βίγϑβϑ 15 ἢοσο ἴο θ6 ἰαϊ4 οἡ [Π6 βῃρ]ατ, 
νγ6 ΠΊΔΥ͂ ΒΡΡΟΘΘ Τογοπηαῃ ἴο πᾶν θθθῃ 
τηθαηῖ. (ομΡ. πε ποχί νϑῦβο. 

52. 10 εοῦῖθ μῷ, 5. Ἐδίμογ, “ ἴο Ὀτγίηρ 
ὉΡ ἀραϊπϑέ {πθπὶ {πὸ Κίηρβ, ἄς. ; ἴΠ6. νθτὺ 
ἀναβιβάσαι Ὀεϊηρς; {Γαηδιξῖνο. 

54. ῤὲ «υὐσποὶς οΓ 1ῤὲ αγὰ.)] ὍΤῊΙ5 15 ἴδ6 
τοδάϊηρ οἵ {πὸ ΑἸάϊηο, τὰ σκεύη κιβωτοῦ. Βαυΐ 
1η6 Ὀοβί ἰοχῖ μᾶ5 καὶ τὰς κιβωτοὺς, “ ἀηὰ 1Π6 
ΑΥΪΚ5, ΟΥ̓ σμοϑίβ, Ὄχρ! αἰπθά Ὀγ Τὶ τὸ 6 ἴτγθαὰ- 
ΒισοτοΠοοῖθ. [ΙἘ 15 ἀραϊηβδέ {15 νῖϑνν παῖ, 
ΔΙΕΒΟοΙΡα τπ6 ννοσὰ πᾶν μάνα [Πϊ5. τηθδηΐηρ ἴῃ 
οἴμον. Οὐθοῖκ δυῖῃοῦθβ (15 ἴῃ ἴπ6 Ράββδαρο οὗ 
ϑι14α5 συοίοά Ὁ 1..), ἴῃ ὈΙΌ]Ϊοα] Οὐθοκ 1 
ΔΡΡΘαῦ5 ἴο θ6 ᾿ι564. ΟὨΪΥ ἴου ἴῃ6. ατκ οἵ 1ῃ68 
(ονοηαδηΐ, απ ἴοσ ΝΟδ 5 ἀκ ([ῸΓ ννμῖοῖ 1Π6 
Ἡῦτονν ἴουπ5 αὐ ποῖ {Π6 βαπη6). ὙΠῸ ννοσά 

τῇ 
ΒΒ: 
ἸΓ. 593. 



γ 55 51 59 
Β: Ὁ: ξς Α5 [ογ {πε Βοιιβε οὔ {πε ],ὗσγά, ΘΕΡΑΡΙΕ  ἼΙ. 1}. (δ: 

“Ἢ ΞΡ ΠΟΥ Βαγης ἴτν ἀπ4 Ὀγάκα ἄοννῃ {πὲ ᾿ ' ἘΞΙΝ 
ἘΠΕΥΡΟΟΙΤΙ " : Ι γῆς 1 γιουδὰ ὧν Οσα ἐο διεί αι 126 ἐδριῤίε 
νγ4}}5 οὐ [6γιιβϑαίθπη, ἀπ 8θξ ἤγα τιροῃ 5 ἀγα ούψοίᾳ ἰεατό ἰο {46 “ζξτως 1ο γοίμεγ;, ἀγα 
δι ἰοννεῖϑ : φογζγηὀιο 10 {. 11 276 αεἰϊυογεί ασαΐγι ἐλὲ 

ΠΕ ΠΠ 5 Τὰ ἔἰε Εἰρτίοῦι τπίποσν,  τασο οὐ τὰ ἀνὰ μερὶ κεῖσ στο, ἀ) ἀν. 
ἘΠαγ Ππανογσθαβα {ΠῚ Π6ὺ Πα σοπϑιηθά. ὑργο, 
ΔΠ4 Ὀγοιιρης {Παπη 1] τὸ ποιιρῃξ : δη4 
1Π6 ρεβορίε παΐ ννεγε ποῖ ἰδίῃ στῇ ΤΊ [ῃ8 4 ἢγβέ γεϑαῦ οὗ Ογγιιβ Κίπρ εἶ. 536. 
1ῃς8 ϑυγογά ἢ σαγγιθά ππίο Βδθυίοη: οὗ τῃ6 Ρεγϑίδῃβ, {πδξ {πῸὶ νγογὰ ἜΣ ΣΣΕΙ 

57 ὟΝ[ο Ρεσαπια βογνδηΐβ ἴο Ππὶ οὗ {πε Του τηϊρῃς θὲ δοςοπηρ! 5Π64. πὶ Ὄπ 
Δη4 ἢ]8 ΟΒΙ]άγθη, {Π] τπ6 ΡῬεγβίδπβ {παΐ ἢθ Πα ργοπηϊβοα θγ τΠ6 τπποιῖῃ “ἢ 

ἜἼ7ετ. 25. ΤαΙρῃηθ 4, ὁ {μ|8]Ἰ τη ὅ νγογά οὔ οἵ [εἜγεγῃγ ; 
ΕΠ ἐμὲ Ιροτὰ ΒροΚκβὴ ὈΥ {π6 πιο οὐ 2 ΠΕ [,οΓά γαϊβθά τιρ {Πε 8ρί τ οὗ 

]εγετγ : γτζιιβ τπῈ Κίηρ οὔ τηε Ρεγβίδπβ. ἀπά 
58 {{π1| τἢς ἰαπά Πα δη]ογεά πεγ Πθ πιδάβ ργοοϊαπιδίίοη τἢγοιιρῃ 8}]} 

ΒΑΘ ΔΓΠ5. [ῃ6 ἡγῃο]6 {ἰπι6 οἵ μεῖ ἀββο- ἢϊ5 ΚΙηρ4οπι, ἀπά α͵ϑὸ ΒΥ ννττηρ, 
ΤΟ, ἀρ Ἰατίοῃ. 5181 88:6 | γεβϑέ, πππ|]} τῃ6 (}]] 3 ϑαγίηρ, ἼΠιι5 5! Οὐγιιβ Κίηρ 

[οΓπὶ οὗ ΒΟΥΘΠΙΥ γΘΔΓ8. 

ἘΠΕ ΘΘΙΞΑΒΕ 1. 1: 

οὔ της Ρεγβίδηβ  ΤῊς [,οτά οὗ [5γ8ε]. 

1566 ἴὴ {πῸ 1,ΧΧ. [ογ {Π6 ἀγῖκ ἴῃ νΒ ἢ ΜΌοβ65 
νγὰ5 ἰδ14,, 15 θίβις. 

56. “πώ ας ζῶν, Φ᾽..71 ὙΠῸ ΕΠΡΊΙ5ἢ ΠΕΓΘ 15 
ΒΟΠΊθνν δί ἴτε, [Ὁ ““ἴΠοῪ ΠηΙΒηΘ 4 [Π6 ννοτὶς 
οἵ ἀεβίγογιπρ Ποὺ β]οσγίοιιβ {Ππϊηρ5. ὙΠΕΓΘ 
ΤΑΥ͂, Πονγονυοσ, θ6 δΔη πηι δίίοη οἵ 4 Ηδθῦγενν 
1156. οἵ {Π6 1πῆπηϊξῖνα ἴῃ {ΠῸ ρῇγαβε συνετέλεσαν 
ἀχρειῶσαι, ΟΠ. ΜΜΠΙΘἢ 566 Δ ΔΗ], «. Ἃ. 

σἰαῖη αὐ1} ἐδ ταυογά.] ὍΤῊΘ ἐγδηβίδίου νγᾶ5 
ΡΟΓΠαΡ5. ἱπἤπιεποθά ὈΥῪ {πε τοδάϊηρ οἵ {ῃε 
ΑἸάϊπθ, ἀπὸ ῥομφαίας, νγϊΓ ἢ νου] ϑιρρεβί 
115 Βεϊηρ σοιρίεα ἢ ἐπιλοίπους. Βιιῖΐ {πὲ 
Ὀεβδί σεδάϊπρ 15 μετὰ ῥομφαίας, “ΜῈ {Πα 
ΒνΟΓα ἢ {Πῃδῖ 15, “Πα 164 {πεῖ ἀνναὺ ϑνγογά 
ἴῃ Παη4" (ας δεῤαυεγε ἐπ ἀρ απ, Ἐ.)), 45. Η15 
ἐδρίιν 65. 

58. [ 15 ποῖ οογίαίϊη ὑοῦ {ΠπῸ ράιιβα ἴῃ 
{πε 5βθῆβ8 οἱδῃΐ ἴο θ6 πιδάθ. [Ι͂ἢ {π6ὸ Ηθτονν 
(2 ἤτοη. χχχνυῖ. 21) {ΠῸ νγογ 5. “" πΠ{]],᾿ ὅζα. 
ΔΓΕ σΟΙΡΙΘα νυν ννηαΐ ργεοθήθθ. ὙΠοη ἃ 
ἔγθϑῆ βεπίθποθ ννοι]Ἱά θερίη {π5: “ΑἸ {Π6 
{π|6 οἵ Ποὺ ἀββϑοϊαίίοη 5Π48}] 5η6 τεϑί, τρ ἴο, 
ἄς. [ἔνε ἀγα ἴο ἴακθ ἃ Ὑϑαῦ οὗ σδρενγ ἃ5 
ΤΈΡΓΘΒΘΠΕΙηρ Π6 ΠΟΙ ΡΘηβαίίοη ἴοσ θα ἢ 540- 
Ὀατῖο4] νθὰγ οἵ τεϑδὲ ποΐ βπ]ογϑά ΒΥ {π6 Ἰαπά, 
1Π6Π, 45  δι155 ροϊηΐβ οι, ννα 5ῃοι 14 Πᾶνα ἴο 
80 θδΟΪς 490 γϑαγ5, ΟὐΓ ἴο {Π6 {ϊπηθ οἵ Πανϊά, 
ἴῸΓ {π6 θεριπηΐϊηρ οὔ {πΠ6 ρευϊοα οὔ περίεοῖ. 
Βαΐ, 45 τ. ΒΙ55611 οῦβογνεβ, “1 15 {π6 {πθο- 
Ἰορῖοαὶ, ποῖ {πῃ ομγοποϊορίοαὶ, ἰάθα {παῖ 
Ῥγθαοχϊηϊπαίεβ." 

ΟἸΕΓΑΡ ΡΒ ΤΙ. 

1. 1 ἐῤὲ βγεῖ γεαγ, Ὁ. ὙΠΟ νυ τεσ πονν 
Ρ45565 ἴο {Π6 τοϑίογδίίοη οὗ ἴπῸ [δ νν5 1Π 538 Β.0.Ψ 
ΠΠΚ6 {Π6 διυῖποῦ οἵ {ῃ6 ϑεοοπά Βοοῖ οἵ 
ΕἸ ΤΟΊΪο]65, Π6 ἰ5. ϑοπέ ἀθοιξ 411 {Παΐ ἱπίογ- 
νεηθα αἱ Βαθυιοη. ὍΠὲ δργιρί Ἂπαάϊηρ οἵ 
2 (ἤτοη,, καὶ ἀναβήτω, 15 1ἰπκο οπ ἴο νγ»ῆαΐ 
ΤΌΙ]ΙΟνν5, ἴῃ Εἶτα 1. 3 ἀπά ἰῇ τυ. 5 Οὗ {Π6 ργεβθηΐ 

Παρίου. ὙΠῸ ἀργιρίηθβϑ 1ῖ5 ποΐ 50 ποίϊςθ- 
4016 ἴῃ {π6 Α. Ν., Ὀὰΐ 1π Το], 45 Βδιιθ5 
ΟὔΌϑοῦνεβ. (΄ [πίγοά.᾽ Ρ. τοὺ, ἴπΠ6 ργοοϊαιηδίϊοῃ 
οἵ αγγιι ἰδ Ὀγόκθη οἱ ἴῃ {πῸ τηϊ44]6 οἵ ἃ 
βεπίβηςσθ ΒΕῸΓ {πε ἀαΐθ, 566 ϑαγοθβ " [ηἰγοά. 
ἴο {πΠ6 ΒοΟΚΒβ οὗ ΕΖγαᾳ, Ν᾿ Πθλ Δ ἢ, δηά Εἰ Ποσ ἢ 
(1885), Ρ. 19. ΒΥ ““ἢγδίῖ γϑαγ᾽ 15 πηδδηΐ {6 
ἢγβί γεαῦ οἵ ΠΙ5 γερὴ ἴῃ Βρυ]οπηίδ. 

ἐραΐ ῥὲ ῥαά ῥγοηιϊσεά.)] ὝΠοβο ννογ δτδ 
ποί νναπίθα, ἼὙΠ86 Οτξεῖς 15. ΠΓΘΓΆ]]Υ : “ ῸΓ 
{Π6 ΓᾺ]ΠΙπηθπξ οἵ {πὸ ννοτά οὔ {Π6 Τογὰ ὃγ 
16 ππιουίῃ οἵ [βγθιηῖδ ἢ," ΠΘΑΤΙΥ ἃ5 1ξ 15 ἴῃ {Π6 
Οεπενα Ν εγβϑίοη. ΕῸΥ {ΠῸ τϑίογεποθ, 566 [6γ. 
ΣΧ. Π2, 10; ΧΧΙΧ ΤῸ 

2. Τρὲ ]ογά γαϊσοώ μῤ.] Οπ [Π6 Ροββιθὶα 
σοηίαος οἵ Ογγιι5 νυ 1) 4Π16] αἱ ΒαῦΌυ]οη, 
ἀπά {π6 Κπον]θάρε ἢ6 ΤΥ Πᾶνα σαἰπθά οἵ 
Ηεργονν ργορπεοῖθβ, 566 ἔπ ποΐθ οἡ ΕἾΖΓᾷ ἴ, 1. 
ΘΑΥ66 (Ρ. 17) δῖνεβ Γθαβθοπβ οἵ ϑγ Ύ ]Υ ΡΟΙΙΟΥ͂ 
ὙνΠΙΟΠ ΤῊΔΥ ΠανΘ ᾿ΠΠιιθποθα ΕΥΤΊΒ :-- ἔχρε- 
τίθηοΘ Παά δισης γγιιβ Π6 ἄδηροῦ οἔ δἱϊονν- 
ἴῃ ἃ ἀἰδαββοίβὶ ρββορὶβ ἴο ᾿ἴνε ἴῃ {π6 σοι πέγΥ 
Οἵ {Π6ῚΓ σοπαητθγοῦβ. Ηδ {πογεΐοτθ γονογβοά 
{π6 οἱ ῥΡο]ου οἵ {πὸ Αβϑυσίαη αηα Βαῦυ]ο- 
Ὠἰδη Κίηρθ, ννῃῖο σοΟηδιβίθ ἴῃ γαηθρογϊ Πρ, 
1Π6 ἰαγβοῦ ρογίίοη οἵ ἃ σοπηπογθα ρορι]αίίοη 
ἴο Δποίμου σΟΙΠΊΓΥ, δη βοιρῃί ᾿πϑίοδα ἴο 
νυ {ΠΕΡ στδεπαθ ἀπ «ῇδοίίοη ΒΥ Δ]]οννῖης; 
{Π6Π| ἴο γϑίισγη ἴο ἐπ 61" παΐίνε ἰαπά. Ης 5ανν 
ΙΠΟΓΘΟΥΘΓ {πα {πΠ6 [ἐνν8, 1Ε στϑϑίοσθ [ΠΌΤ 
ΕΧΠ]6, ΜΟΙ] ποῖ ΟἾΪΥ φτοΐθος {πὸ δουίῃ- 
γνΕϑίθυη ΟΟΥΠΟΙΓ Οἵ [5 ὌπΊρια ἔγοη {πῸ 
Ἐρυρίίδηβ, ὈχΕ ννοι]Ἱὰ ΤΟΥ̓ΠῚ ἃ θᾶ56 ἴοσ ἢΪ5 ἴῃ- 
τεηἀ64 ᾿ηναϑίοη οἵ ἔρυρέ 1561. 

ὧν «αυγιπρ.}] 1.1ἴ, “'ὉΥ Ἰοεΐοτβ," ΟΥ̓“ ἀ65- 
Ραΐοῃε5,᾽ διὰ γραπτῶν,---ἃ τάτα ψγνΟΓΤΩ, ἔοππά 
ἴπ| 2 ΝΟΣ, ΧΙ. τὸ: 

8. ἀίησ 9 ἐῤὲ Ῥεγείαης] Οἡ {Π6 ργοργι ει ῦ 
οὗ [15 116, 566 ϑᾶγςθ, " ἔσεβϑῃ ρμΐ ΠῸΠῚ 



ΙΓ  ἘΘΝ Αἰϑὲ 1. [ν. 4-..2. 

{Πς πιοϑὲ Πρ 1 ογά, Παῖῃ πηδάς της 
Κίπρ οὗ τΠ6 ννῆοϊβ νγουἹ]ά, 

4 Απά οςοπηπηαηάξα π|6 τὸ βΡι}}4 
ΠΙΠῈ δη Ποιιβα δὲ [εγιβϑαίαπη ἴῃ [ον ΓΥ. 

ς [{τπΠηεγείογα τΠεγα θ6 δηγ οὗ γοιι 
τῃαΐ ἃτα οἵ ἢϊ5. Ρβορὶς, ἰδεῖ τῆς [1 ογά, 
Ἔνεη ἢἰβ [,ογά, ΡῈ νι ἢ Πῖπλ. ἀπά ἰεΐῖ 
ἨΪΠῚ ΡῸ τρ το [6γιιβϑαϊθπὶ τΠδὲ 15. ἴῃ 
Τυάεα, ἀπά θα] 4 τς Ποιβα οἵ τῃ6 

1Οσ, χζς. ,ογὰ οὗ [ϑ9γδοὶ : [ογ ᾿ ἢ 15 1ῃ6 [τά 

ταῖς ἀννε]]θῖὴ ἴῃ [Θγιιβα] θη. 
6 ΝνΒοβοενοῖ {πθηὴ ἄννε}] ἴῃ {Πα 

ΡΙασεβ δδουΐ, ἰδὲ {παπὶ Παρ ΠΙΠ|. 
1ῃο56. 1 5ᾶγ. {Πδξ ἀγα ἢ8 Πείρῇ θοιΓ8. 
νν] ἢ ρο] 4. Δη ἃ νυν] 511νοτς 

5 τὴ ριῆβ, ἢ Ποῦβαβ, δηά 
ἢ σαίί]ς, ΔΠ4 ΟΥΠΕΓ τΠΪηρ5. ννῃ]Γ ἢ 
ἢανε Ὀεβη 8εὲ ουἢ ὈΥ νονν. [ογ {πε 
τε ΠΊρΡ|ς οὗ τῆς [,ογά αἵ [ογιβα οπη. 

ὃ 4 ΤΠεη {πε σε οὗ {πὰ ἔδπη:- 
11ε5 οὔ [ἀξ ἀπά οὗ τῆς {δὲ οὗ 
Βεη]αηηη βζοοά τρ ; {Π6 ῥγβϑίβ αἴβ0. 

ἴΠῃ6 δποϊθπέ Μοπιπηθηΐβ, 1884, Ρ. 153; Δηά, 
ΤΟΥ τΠ6 τα] ρίοιιβ. ἴοπθ οἵ 15. Ρῥγοο]πιδί!οη, 
Ἀ.᾽5 ποΐβ οἡ ΕΖ214 1. 2. 

4. ὕέαυγγ.) ΤΠ ΤΟπάποβϑ5 οὗ πὸ ΕρΡΊ 58 
{ΓΔΠ βίου ΤῸΓ γΑΓΙ ΘΓ 15 5ἤθννη 1Π {Π6 τι56 οἵ 
{π|5. ννογά μεσ, δηά οἵ “ {πάθα ᾽ 1ὴ {π6 ποχί 
νεῖθθ. Ϊὴ [ἢ6 δόμον Νοζϑίοη Ὀοΐη ὑνΈΓα 
“ [πιάρα,᾽ 45 ἴῃ ἴῃ Οτσθεῖ. 

Θ. 2᾿αεε5.) τύπους, “ ἀἰδίτΙοί5. ὍΤΠΕ ἴοτ- 
τηδίίοη οἵ [Π6 ννογτάβ τοπάρχης ἀπά τοπαρχία 
ΒΘΘΠῚ5 ἴο 5Ππὸνν {παΐ 1Π6 ννογὰά ννὰ5 Δ] ΙΠΙην; 
βοιηθίῃϊηρ οἵ ἃ ΡΥ͂Θοῖβο απ [θοῃη]ο Δ] πηθδηϊηξ. 
Δ οἸοβευῦ τγδηβίαϊίοη ννοι]ά θῈ: “Α5. ΠΊΔΗΥ 
{Πουοίουο 45 ἄννθ}]] ἴῃ {πΠ6 ἀϊδίγι οἴβ, 1οῖ {Πθ πὶ 
1Πδξ ΓΘ ἴῃ ἢΪ5 ἀϊβίγιος Π6]ρ ΗΪπὶ,᾽ ἄζο. 

“. ῥογσε5.1] Τί 15. οὔβογναθ]θ {παῖ ἴῃ {Π6 
ῬΑΓ4]16] Ραβϑαρο ἴῃ ΕΖ γὰ {ΠΟΓΘ 18. ΠῸ τηθΠί 0 
ΟΥ̓ ΠΟΥΙ͂Β65 85 ματί οὔ ἴῃ6 ρἴβ. ὙΠῸ ἔπι οὗ 
ἴῃ6 Αϑϑυγίδηῃ ἤοῦβθ5 δ {{||8 {ΠπΠ|6 ((ΟΠΊΡ. 
ΗΔ. 1. 8) ννου]ά τηαϊτο {Ποτὰ Πρ ΪΥ ρυϊζοά ; 
Δης, 45 ἃ τηδίίου οὗ ἴαοϊ, ννὸ ἢπά 16 πιιπΊ  . Γ 
οἵ ἴπο56 Ὀγοισης Ὀδοὶς, 736, σΑΓΟ ]]γ τθοογάθα 
ἴῃ Νβῆ, νἱῖ. 68. 

8. ὑμπκάεα.) ΠΘ δῃουά θὲ “7υ64},᾿ 
Ἰούδα. 

σίοοά μῤ.}] Βοῖϊ ποθ, απά ἴῃ {πὸ 1ΧΧ. οὗ 
Ευ2γὰ 1. 5, {πο σο 15 [Π6 ναυϊαῖίοη οὗ καταστάντες, 
"βίδα Πρ ῸΡ, ΙῸΓ τἢ6 Ὀοίίοι - δία] 5 ῃ θα 
τοδάϊηρ; καταστήσαντες, “56 {{Π|π0’,᾿ ΟΥἨΆἊἋτο- 
ΒΟ νης: ἀηά ἴῃ ὈοΙ᾿ {Π6 βοηΐθησο ἰ5 ἱπσοπι- 
ΡΙεῖθ. ὙΠ Α. Ν. πιαῖζοβ ἴῃ 6 5θῆ88 θᾶβυ, ὈΥῪ 
ΤΠ οΥΙ Πρ ᾿ἴ ἃ5 ἃ Πηαῖη ν ΓΌ. 

αὐροσὸ γηίμά ἐῤὸ 1,ογὰ ῥαὰ »ιουε.] “ΤῊΪ5 
Βονν5 {παῖ τΠ6 ἀθϑίγο ἴο σοί ννὰ5 ποῖ 
ἘΠίνοσβα]. ΟΥ̓ της 1, ον]ῖοβ, ἴῃ ραγ οι]αγ, Οἢ]ν 

Δη4 τῇς 1 ονίτοθ, ἀπὰ 8}} {ΠῈῪ ψγῆοβε Β. Ὁ. 
πιϊηά τῆς 1] ογά ἢδά πιονβὰ τὸ ρὸ ἃρ, τ΄ 
Δ τὸ δι} 4 δη Ποιῖιδα ογ {μὲ [νογὰ 
αἵ [ογιιβα θπη. 

9 Απά {ποὺ {πᾶ ἄνγεϊε τουπά 
Δθοις {Π6π|.) ἀπά ΠεΙρεά {πεπὶ ἴῃ ἃ}} 
ΓΠΙηρ5. ὙΠ 5Π]νῈΓ ἀπά ρο]ά, νν ἢ 
ἐΒοΥβῈ8. ἃπὰ οδίε, δπά νυ] νεγῪ 1 ΒΕ. 

σηδείαηις, 
ΓΊΔΗΥ ἔτεα ορἱἤβ οὗ ἃ ργεδξ. ΠΙΠΊΡΕΓ Ἐστα ι. ὁ. 
ννΠοβ6 πη] Π 5. νγ ΓΘ 5Ε{ὙΓΘ ἃ πΡ τΠεγεῖο, 

1Ιο Κίηρ γτγιβ αἷβδο Ὀγοιρῃς ἰογίῃ 
τῆς. ΠοΙγν νεβ8615.. νγῃϊοῃ ΝΡ Βοάο- 
ΠΟΒΟΙΓ Πα σαγγίθα ἀνγὰν ἔγοιη [εγὰ- 
5416 π|. ΔΠ4 Πα4 8εῖ ΠΡ ἴῃ ἢἰβ8 τεπηρ]6 
οὗ 16ο[5. ΦῈ 

11 Νον ψῃθη Ογτιβ Κίηρ οὗ τῃς ΞΕ 
Ροιβίδηβ μαά θγοιρῆς ἘΠεπὶ ἰογίῃ, Πα κε ζε 
ἀο]νετεά {πὸπὶ τὸ Μιιηγιάδτεβ Π]5 2ανγε οὔ τ᾽ε 

τυογά ἐξ 
ΤΓΘΑΒΙΓΟΙΣ: εογγιῤέϊν 

12 Απά ᾿γ δἰπιὶ {πε ὺ ννεῖε 4ε- ΕΣ 
Ἰϊνεγοά τὸ ᾿ ϑαηαθαβϑαγ {Π6 ΘΌΨΕΓΠΟΥ ἜΣ δε- 
οὗ [π468. Ἑστα τ. 8. 

βουθηΐυ- ΟἹ ννοπέ ὕδοὶς ἴοὸ {ΠῚ 7 παίϊνα 
ΠΟμυπῖγσυ. Βὸνν νοι] Χο οα ΕΓ ἃ ἰαπα Ἰος 
68 γοαῖβ ἃρο; δηα πιοίϊνοβ οη τοδα]ν 6 
πιὰ ρΊηθα {παῖ νγου]ά πλαϊτο ΠΟ 5 ΡΓΘῸΓ ἴο 
βίδυ ννῆογα ΠΟΥ ννΈτο. 

Θ. ,εε σἱ..7 εὐχαῖς, 11τ, ““νοΐϊνε οὔῇετγ- 
1η55. ΟΟΠ)Ρ. τ. 7. 

10. ῤῥὲ ῥοὶν “νε5.ε1.] ὝΠΟΓΟ νου] θ6 δῃ 
ΟὈνίοιιβ ἀἸἰβογθράηου Ὀθίννθοη {Π|5 βίαϊθπιθηΐ 
ηὰ [πδξ ἴῃ ἶἷν. 43 σφ. 1 νναὰ μδά ἴο τερασά 
ΟΠ5. 11. ἵν. 45. Τουτηϊηρ ραγί, δἱοηρ νυ [ἢ 5, 
οὗ ἃ ςοπίϊπιιοιιβ Πἰδίογιοαὶ ἀοοοιηΐ. 866 1Π6 
[ηἰτοά. ὃ ΠῚ. Ὑπὸ νογά σοπάογοα “ϑεῖ πρ ἢ 
(ἀπηρείσατο, “ἀδροδί(64 7} 15 1Π6 βαΠὴ6 ἃ5 ννὰ5 
τι56ς ἴῃ ἴ. 41, δης ἰ5 Τοιιη αἰϑοὸ ἴῃ {6 (ἢ βίδῃ 
Μ|5. ὁΕ 10 .4ῃ. 1. 2. 

11. Μηιῤγιάαί ἢ Αποίῖμον οἵ {Π15 Παπῆθ 
5. τηθητοηθαά ἴῃ τ. 16 Ὀοῖονν. ἊΑΔ(5 πιθδηϊηρ 
« ρίνθη θγῪ ΜΙγα, [Π6 βδιιη-βοα, τ ννου]ὰ Ὀ6 
ἃ Παΐιγαϊ ὁπ ἴῸΓ Ῥογϑίδηβ ἴο θθασ. Τῆς 
πᾶπιὸ οὗ {π6 οἤος θοῦπο ὈΥ {Π|5 ΜΙΓγΙ ἀαΐοβ, 
γαζοφύλαξ, οΥ̓ {ΓΘα5.ΓῸ Υ, ΘΧΡΙ αἴη5. ἘΠ6 ΘΙ ΓΙΟῚ5 
δἀαϊίοη οἵ Μήμς σαπκαδαν ἴῃ ἴῃς Ν υἱραῖο, ἀπά 
οἵ Γασβαρηνός ἴῃ 1μ6 1. ΧΧ. οὗ Ετα 1. 8. [Ιη 
ΘΆΟἢ οα56 1ἴ ἴβ 5 ΠΊΡῚΡ ἃ πηἰδπἰουργοίίοη οἵ 
1πὸ Ηθῦγονν ψέυῤᾶν, ΟΥ̓ ΓΓΘαΒΕΓΟσ. 866. {Π6 
αὐτί. ΜΙΤΗΒΕΡΑΤΗ ἴῃ " ὨΙοῖ. οἵ τπ6 ΒΙΌ]ς. 

19. ϑαπαδασσαγ ἢ ὙΠῸ ἴουτη οἵ {Π6 Παῖὴθ 
ἴῃ ἴῃ6 Θοθηθνα Νογϑίοη, “ Ααβϑασ, ἡ Ὑν 11 ΠΕΡ 
ἴο Θχρίαῖπ πὸ ΠλαΓΡΊΠ4] ποῖ ἴῃ {π6 ΑΟ ΝΡ. 
ἀρουΐ 1ῃ6 ψτοπρ αἰνίϑίοη. οἵ ννογάβ. ὍΤῊ8 
ΟΥὐθοῖς ἰ5 παρεδόθησαν Σαναβασσάρῳ, απὰ ἃ 
ἰ5. βιισροβίθα {παΐ {πὸ σὰν Πα5. βοΐ σγϑαοιθ]θά. 
[πη {πὸ ΑἸάΪπῈ ἀβασσάρῳ 15 ἴῃ ἴαοϊ τοαά. Βαΐ 
πὸ τοδάϊηρ οἵ τὰὸ θεϑὲ Μ88., Σασαβασάρ, 



ν. 13-τ6.] ἘΕ ΕΒ. ΚΑΒ. ΠῚ 25 
ες 13 Απὰ {Π18 νναβ 1Π6 πιιηθεῦ οὐ. νγεῖε ς ἔνε {ποιιβαπὰ [Ουγ Βυπάτγεά Β. Ὁ. 
--τ  τἤδπι; Α τΠοιιβαπά ρο] θη οἰιρ89 ἀπά τἢγθεβοογα δπά πίπθ. ΕἸΣΘῈς 

Εν ἃ 1Ποιιβδηα οὗ 5:1] νεῖν ᾿ σθηβοῖβ Οἱ βιΪνεῦ 15 ΓΠΕβα νγεῖα Ὀτγοιρῆς Ῥδοκ Ὀγ ̓  ἘΤΤΣΙΣ: 
ταὐῇ 9. Τν ΕΠΙΥ͂ ΠΪΠ6, νἱα]5 οἵ ρο]ά τὨϊγῖγ, ἀπ4 ϑηαθαβ8δγ. τορεῖῃογ νι Ποῖ οὗ 1Π6 Τυσ ΠΩΣ 
το, διέ ΟΥ̓ 5|1Ὑ6Γ ὁ ἔνγο τποιιβαη οιιγ μαηάγοά σαρεντγ, ἔτοπὶ ΒΑΡΎ ]ΟΠ ἐο [6γιιβα]θπη. ἀμ 
“»" Δ Πα ἴεη. ΔΠη4 ἃ {Ποιιβαηά οἿΟΓ νεββ6]5. τὸ ΚΓ Βπε τῇ ἘΠῸῈ {Ππ|6 οἵ Ἄτία. ἄπει ας, 
Ζέ7:. 14. ὅο Δ}} τΠε νεβ86]5. οὔ ροἹά δηά 

ΟΓ 51] νεγ, νγ] ἢ νγεγε σδΥΓΙ 4 ἀναγ, 
ΧΕΓΧΟ5 Κίηρ οὗ τπ6 Ρογβίδηβ Βείδιηιιβ, 7 
84η4 Μιτηγιάδεεβ, ἀπά ἼΔθ6]Π1ιι5, δηά 

ΟΥ Σασαβασσάρ, ἀρτοοίησ ἢ {ῃ6 Η τοῖν 
Ἴ ΞΟ), τλλῖκο5 ἘΠ15 ᾿πηργοῦαθ]θ. ὙῊδ ςοπη- 
ΤΟ ΟΡΪηΐοη {πᾶξ ϑῃ6βηΡαΖΖαῦ ἰ5 4 Βαργ- 
Ἰοηίδη πᾶπιθ [Ὁ ΖοιιθθΑθ6] ἰ5 αἰΐδοκθα ὉῪ 
1)6 ϑαυ]ου, “ Ετιάθ οΠγοποϊορίηιιθ Ὧ65 Πἰνγοβ 
4 Εβάγας, ἄς., 1868, Ρρ. 7, 12, Οη {Π6 δτοιιπά 
τΠὰξ {Π6 ἀἸΠδγθηςο οἵ ᾿ἰσί5. σίνθη ἰη ΕΖγα ἴἰ. ἀπά 
ΝΕ". νἱ]., το θΈ ΠΥ νἹτἢ ἐπε ἐχργοβϑίοη “ γε 
τοίη ἢ Ἰῃ Ὁ. 5. Οὗ {ΠῸ Ἰατίου ραββϑαρθ, ΠΊΔΚ65 
ἸῈ δνυϊάθπέ ἐπαΐ ποτα νγὰβ 8η θαγ θυ δοηοὶ 
ἘΠΩΘΙ ΘΠαβηθαΖασ. ὍΤΠΪ5 ἀρ πηθπΐ ἄοοϑ ποῖ 
ΟΔΥΤΥ͂ ΤΊΠΟἢ ννοῖσηΐ. 8866 Εν] 45 " Ηἰβί. οἵ 
5γ86]᾿ ({Γ. ὈΥ (δγρεπίογ), νοὶ]. ν. Ρ. 87. 

ϑουεγηον.} προστάτῃ. Η!5 ΟΠςΘ 56 6Π15 ἴο 
Βανθ θβεη {Π6 58Π16 ἴῃ στη 85 {Παΐ δἰζογνναγϑ 
ΠΕ] 4 ΒΥ ΝΟΠΘμΔΠ : ΠαΠΊοΙν, ἐπαξ οὐ Ῥοκηδῃ, 
ΟΥ̓ ΤΊΠΕΓ οὗ ἃ 511-αἸδίσῖςξ, ἀπ ου [πὸ βαίγαρ, ΟΥὐΓ 
ΤΌΪΟΓ οὗ ἃ Ργονίποθ. ὍΤὴδ νγογά “" βουθῦποῦ 
ἰδ. 564 ἴῃ {Π6 Α. '΄. ἔο τϑηάθι πᾶ ηΥ ΜΙΆ εἸγ- 
αἰῆεγεηε ἰθγπιθΒ. 866. ϑαγοεῖβ “ΕΖγα, ὅζα,, 
Ρ- 23; ἀπά Εἰ ννδ]ά, 5 Ἄθονε, ρ. 87 π. 

18. Τὸ 1} 6 οββογνεά {πὰξ {πὸ βεραγαΐε 
ΠΌΤΗΘΥΒ ἴῃ {Π|5 Ράββαρθ τῆλ Πρ {Π6 τοίδ] 
Οἵ 5469 ἴῃ “. 14: ΜΏΠΘ6 {ποβο ἰἴη {Π6 φοσγο- 
ΒΡοπαϊηρ: ρος οὗ Εσγα 4ο ποῖ ἁπιοπηΐ ἕο ΠΑ] 
1Π6 ἴοΐα! σίνεη. Βιιῖ 1ἴῈ ἀἄοθβ ποίῖ {πογθίοσθ 
ΤΌΠ]ονν ἐπδΐ {Π6 ἰδίου δα  ΠΟΥΪΕΥ ἴ5 τὶρῃΐ. Β δἰιθ5 
Βιβρθοῖβ [Π6 ννογή5. τεπήθγο “οὗ ἃ βϑοοπά 
5ογξ " 1ὴ ΕΖΓᾺ 1. το. 

επῤς.] ΔΝ Πας {ποθθ πα {ῃθ ““ φθπβοῖβ 
ΤΟΔΙΥ νγεγα 15. ΑἸ ΠΊοι]Ὲ το ἀδίοθγτηϊπθ, 45 {ΠῸ 
Ἡξεῦταενν ννογάβ ΤΟΥ θοῇ ἴῃ Εἶτα τὸ Τοππά 
ΠΟΥΡΠΘΓΘ 656, νυ Π1]16 ἘΠ το πάοσίηρ οὗ {π6 ἢγϑί 
ἴῃ [Π6 1,ΧΧ, 15 ψυκτῆρες, ““ΠΟΟΙΕΓ5,᾽" ἀπά ἴῃ 
1Π|5. Ῥαϑϑαρα σπονδεῖα, “«γ6556]5 ἔοσ ΠΙθαίίοη :᾽ 
ΔΠ64 {πδΐ οὗ [Π6 ββοοπά ἴβ5 ἴῃ τῃ6 1,Χ Χ. παρηλ- 
λαγμένα (ΞΞ “ ΡΙαἰξοα ννοτ]ς," “’ Βαβικεί5 2), ἀπά 
Βεσγε θυΐσκαι, ““ σεη5εγ5." ὙΠῸ Νιυ]ραΐο αὐφέσες 
ἴδ ῬΓΟΡΔΡΙΥ ΟἾΪΥ ἃ φοΥΓιρίίοη οὗ ἐῤρίσες, 
θυΐσκαι. Ἐ Εἰ155 ΤΕΠάοΥ5 {ΠῸ ἰαϑί, σοῃ]θοξ γα], 
ὈΥ εγεεηςοΐγς. 

16. Αἴ {Π15 ροϊπέ ἃ ἔγεϑῃ βθοίΐοη Βθρίπβ, 
ΔΗΒΥΜΟΤΙΏΡ ἴ0 ΕἾΖΓᾺ ἵν. 7-24, Δη4 τεπιονθά ὈῪ 
Δ ἱπίευναὶ! οὗ τἰπὸ ἔτοπὶ ννηαΐ Πᾶ5 ΡΌΠΕ 
Ὀεΐογθ. ΤῸ ὑπάογϑίαηα ἴξ αἵ 411, [Π6 Ξε] θ ποθ 
οἵ ενβηΐβ 85 βίνεη' ἴηὴ Εγα ἰν. πιιδέ θῈ Κερέ 
ἴπ τηϊπη. Ὅνε ἴπεγα τϑδά {παΐ {πε ψνοσκ οὗ 
ὈυΠάΙης {π6 Ζειῤίε ννὰ5. πἰπάογοά, ἘΠγουρῃ 
μια Ἰεδ]ουιϑυ οἵ δάνθγθαγιθϑ, “411 [Π6 ἄδγβ5 οὗ 
Ογτγὰ5 Κιπρ οἵ Ρεγϑία, Ἔενεὲπ ΠῚ {ΠπῈ τεῖρη οὗ 
Ἰλατῖαϑ Κίηρ οὗ Ρεγϑία" (υ. 5). [ἢ {πὲ τείρῃ 
οὗ ““ ΑΠδβιογιβ᾽ (τ. 6) ἃ ἔτ 5 Ἰδζίοσ οὗ δοςιι- 

ΒΔΓΙΟη 5 βθηξ ἴο {π6 Κίηρ. [ἡ {πε ἄδγς οὔ 
“ ΑΥ̓ΤΆΧΕΟΓΧΘΘΒ,᾽ ΔΠοίΠοΓ ἀοομπΊοπΐ, ἔπ σοηίθηΐβ 
ΟΥ̓ ννΠΊ ἢ γα βίνθη δὲ Ἰθηρίῃ (συν. 7--16}, νγαβ 
Τουυναγ θα οἡ {ΠῸ 581η6 5 ]θςΐ, ἀηἀ ΔΠ Δ Π5ΥΟΓ 
ἔγοπι {Π6 Κίηρ γεοοῖνθα ἢ ἴπ σοπβθήμπθηςο οὗ 
ΜΒΙΟΠ. ἴπ6 Ιὸν5 εγθ ἐογοῖ ΡΥ ““πιαάθ ἴο 
Πθᾶ56 ἢ (Ὁ. 23) [ΤῸΠῚ [Π6 νου, 85 ἴξ ἀρρθᾶδῦϑδ, 
ΟΥ̓ τορι] πρ ἔΠ6 εἰξγν. [1 ΒΕ], ἴῃ “ν. 24 ΜῈ 
ΔΓΕ 10]4: “ἼΠδη σραβεά {Π6 νους οὗ ἘΠ6 ῥοϊθο 
97 Οοά ννῇϊοἢ 15 δὲ [ϑγιιϑαίθη. 80 1ἴξ Ἵθαϑθά 
ππίο {πε βεσοπά Ὑϑαγ οἵ {η6 σείρῃ οὗ Πδγῖι5 
Κιηρ οὗ Ρεγϑίδ. 

ΤῸ εχρίαίη [ῃϊ5, ἴῆγοθ Ἐῃθουΐθθ ργεβοηΐ 
{Πϑυήβεῖνθβ. (1) ᾿Αβϑιπηῖπρ (Π6 Πατῖι5. ἢγϑὲ 
τηθητ]οηθα ἴο θ6 ΤλΑγῖιι5 Η νβίδβϑρίβ (Β.0. 521-- 
485)» ΝΥ 6 ΤῆΔΥ 5ΠΡΡΟ56 ΑΠδβιθγιβ ἴο θ6 Ηἰβ βοῇ 
ὉΠ ΘΠΟΟΟΘΒῸΥΓ ΧΕΥΧΘΒ ([ῸΓ {πΠ6 Ῥουϑίδῃ ἔΟΥΠῚ 
οἵ {Π6 παπΊε 566 οἡ Εἰβί βου ἱ. 1), νγνῃο τεοϊσπρά 
ἴΠῸΠῚ 485 ἴο 46ς; ἴπεΠ ΑτὙΐαχουχοβ ψν 1} θ6 
ΤΠ ΡΙΠΊΔΠῈ5 (465--.4.25),, Δη4 ἴΠ6 ΠΔΓΠ15 αἵ [Π6 
εηἀ οἵ {π6 σμδρίοσ ψν1}}] θ6 Τλατγίι5. ΝΟΙΠι5 
(425-405). ὍὙΠε οδ]θοΐίοῃ ἴο {15 15 Πδξ ννὸ 
5Π 014 Πανα ἴο δάμηϊ (ῃδΐ [Θβῃτα ἀπά Ζεγιθ- 
θΑ406], ννῆο σϑίγηθα ἴῃ 538, ΜΟΥ 51] αἱΐνθ δὲ 
πθ ἀφάϊοαίίοη οὗ {πὸ ΤΈΙΩΡΙ6 ἴῃ {Π6 βἰχίῃ Ὑθαῦ 
ΟΥὗἉ {Π|5 Ἰαϑὲ Κὶπρ᾽5 γείβῃ ; νυνί ἢ 15 ποῖ συ! 16. 

(2) [ἴ 15 δβδαπιβά ῃδξ Αμδβιιογιιβ (Ε Ζγαὰ ἷν. 
6) ἰ5 Δποΐμευ παᾶπὶθ [ὉΓ (διῆθυϑβοβθ, {πΠῸ6 50ῃ 
ΔΠ4 5:1Ο Θσ55ογ οἵ υὐγὰβ ἴῃς Οτραΐ (529-- 522), 
Δ 4 ΑὙΤΆΧΘΟΥΧΘΒ ἃ ΠΑΠῚΘ ἴοσ {Π6 Ῥβειιάο- ὅπη γα 15 
(522) ψὴο τϑιγρεά {π6 Τῃγοπθ ῸΓ βϑσϑῃ 
ΤΟ ΠΙἢ5 ΔΓΟΥ πϊπη. ὙΠι5 {Π6 ΤλΑγῖ5 οἵ ΕΖγα 
ἵν. 24 νου] θ6 [λατῖιι5 Ἡ γϑίαϑρίβ, ἴο νυν ΠΟ ΠῚ 
1Π6 παγγαῖίνε νυ ῃ ΟΠ ΓΟ]]Ονν5. ννου]ὰ ΡΓΟΡΟΓΙ͂Υ 
ΔΡΡΙγ. ΤῊΪ5 15 {Π6 βιιρροβιξίοη ἀρργονθά ΒΥ 
ΒΑν]πβοη, ἃηἀ ἴῃ ἃ “ΙΔ ΠΠ6 4 Τηδηποῦ ΒΥ 
Ἀδιιβ5. ΤῊ ΠαΠΊ65 νου] {πη Β6 σοπϑι ἀογθά 
ἴο 6 ἀγπαβίϊς. [{ 15 ἴῃ ἕδνοιιγ οὗ {ῃ15 ἐπαΐ 
Τοβερμυβ (΄ Απίηπ.᾽ ΧΙ. 2) πα καβ {πὸ Ἰθίίοσ οὗ 
Βεἰβθλιιβ ἴο θῈ δἀγεββθά ἴο (απηθυβεβ. 

(39) 1 15 βυιρροββά {παΐ 411 θείννεεη σσ. ς 
ΔΠΔ 24 ἴῃ ΕἾΖγὰ ἱν. 15. ραγεῃίμοιϊςαὶ ; ἘΠ6 
βίορραξε οἵ ννουκ δὲ {π6 ΤΈΠΩΡΙ6 πρΡ ἴο ἐπ6 
ΤΕΙΒῊ οὗ ΤλΆΓΙι5. Ὀεὶηρ το]αίθα ἴῃ τ. 5, ἀπά [15 
ΓΕΒ Πηρίοη ἴπ [Π6 βθοοηά Ὑθαγ οὗ {παΐ Κίηρ 
θείη ἀραίη ποίϊςθα ἴῃ τ. 24. [Ι͂ἢ ἔδνοιιτ οὗ 
1815 βιιρροβιξίοη 15 {πὸ ἔᾳοΐξ, ἐπαΐ 411 ἐπε ἱπίοσ- 
γε ηΙηρ; Ρᾶτί σοἰδΐθβ το {π6 θα] ηρ οὔ {Π6 είν, 
ΔΠη4 50 τηἱρῇῃϊ θὲ ἰγεαΐϊθα 85 ἃ Ιοπξ ραγεπίμεϑίβ, 
ΔΠ4 4150 1ῃαΐ 1ἴ ΤΕ ΠΠΓ65 πὸ ἔοτοθα ἱπίογργοία- 
τἴοη οἵ [Π6 ΡΙΌΡΕΥΙ͂ Ππαπηθ5. ΤῊΪβ ἱΠΘΟΓΥ͂ 15 
αὐἀορίεἀ ὈΥ ϑαγεθ. [Ὁ 1 ΡῈ {πε τῖρῃΐ νῖθνν, 
Πθη ννα πλιιδί σοποιάθ {πὲ {π6 νυτϊεσ οὗ 



“6 

Β.Ὁ, 
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Ι Βακηι- 
7γι2ε5, ἀγα 
κε για 716 
«υλίολ 7)ο- 
]οτυείζ τὸ ΜΙῈ}ΟΐΙΘ πηΐο 

᾿ Ἀδείδιυιπλιιθ) ἀπά Βθοϊεθεμπηιιβ. δηά 
1 Βαπη 6 ]}Ππ|8. ἘΠΕ βεογοΐαγυ, υνἹ ἢ ΟΥ̓ ΠΟΥ 
1Παΐ νγεῦα ἴῃ σΟΠΊΠΊ 581 0η. νυ ἢ ἘΠ ΕΠ). 
ἀννε!]ηρ ᾿ῃ ϑαπηαγία Πα ΟἴΠΕΓ ρΡ]Δςα8. 

ἢϊπὶ ἀραϊηϑὲ τΠθῖ {παῖ 
ἔπεσ εἰν τσ Ε] ἴῃ 1 υάςὰ ἀηα Τεγιιϑαί απ {Π656 
ἤνπερ, Ἰβίζεγβ ξὉ]ονσίηρ : 
Ζτὰ 4. 2 

1 δλένι- 17 Τὸ Κίηρ Αγέαδχθγχαβ οἷμγτ ἰογά, 
σαὶ, ἼῊΥ 8ογνδηΐβ, αι απλι5. τῆς βίογγ- 
Ἐσζτα 4. 8 

᾿ ψυγΐοτ, ἀη4 ϑαπη}] 5 τῃ6 5οτῖθε, 
Δηἀ 1Π6 τεϑὲ οὗ {Πεὶγ σοιης!}], ἀπά {Π6 
Ἰμάρεβ τπδὲ δα ἰἴῃ (ὑβ]οβυτία δηά 
ῬΠεηϊςε. 

18 Βε ἴξ πον Κπονγῃ ἴο {πε ἰογά 

ΓΙ ΕΒΌΙΚΑΒ. . [ν. 17---2ο. 

τῃς Κίηρ, παῖ πα [εννβ [Πδὲ ἃΓῈ σοπα 
ὉΡ ἴτοπὶ γοιι ἴο τι8, θείη σοπηα ἰπῖο 
7εγυβαϊθπη, {Πδξ γοθα]]οιι5 ἀπ ννὶοΚοά 
οἰτγ, ἀο Βι114 ἐῃ8 πηαγκεί-ραςαβ, δηά 
ΓΕΡΑΙΓ [Π6 νν8}}5. Οὗ 1ἴ9 δη4 4ο ἰαῪ {πε 
[ουιπάδεϊοη οὗ τἢς (απ ρ]6. 

19 Νονν 1 τῃϊ5. ΟΥ̓ δηά τῆς ννδ]}5 
{Παύθοῦ θ6 πιαάθ τιρ ἀραΐϊπ, ἔμεν νν}}} 
ποῖ ΟΠΪγ Γαίιβα ἴο ρῖνε {δια Βὰξ 
αἶδο γε θε] ἀραϊηβέ ΚΙηρβ. 

20 Απά [Ὀγαϑημισἢ 45. {ΠῸ {Πϊπηρ5 
Ρογίδι ηἰηρ; ἴοὸ {πΠῸ6ὶ [απηρῖα ἅἃτα ΠΟΥ 
ἴῃ Βαπά. νγα {Π|ηΚ ἰ πιεεῖ ποῖ ἴο 
Πορ]θοε 8ιι6 ἢ ἃ πηδίζεγ, 

1 Ἐδβάγαβ τηϊδιιπάἀογϑίοοα ἢ. δι Πουι165, ΤΟΥ 
ἴπ Ὁ. 18 οἵ [Π6 ργθβδθηΐ Ἅσμαρίοσ Π6 ᾿πο] 465 
[86 ψοσκ αἱ {ῃ8ὲῈ Τομιρὶα 45 ρατί οἵ τμ8 
ΒΎΪΕνΔησ65 Δ]]ορϑά. 

16. Βείεγιις, 49 ἢ ὝΒΠΕΙΘ 15 βοπὶθ σοη- 
ξυβίοη ἴῃ 16 ῬΓΟΡΟΙ ΠᾶπΊ65. ΠοσΘ, ποῖ τηδάβ 
Οἰθασεσ ὈΥ [δ ΤηΔΓΡΊΠ4] τα] βρυῖηΐ οἵ Βα ασηι5 
ἴοσ Βαϊμυπλιθ. ὙΠ6 ΡΆΓΆ]16] ἸΙϑῖβ δΔ΄Ὸ 85 
ΤΌ] ]οννϑ :-- 

Ιν ΕΖΕΑ. Ιν σ ἘϑΡυ ΚΑϑ. 

ΒΙΞΉ]ατη. ΘΙ Πλιι5. 
ΜΙΠγεβάδίῃ, Μιταΐο5. 
Ταρεεὶ. ΤΑΡΕΙΠ1ι5. 
ἘΘΠαμ,. Ἐαιπυτηι5. 
ΘΠ 5Πα]. ΒδοΙτθ ἢ Πλγ115. 

ΘΟΘΙΠΊ6Ι115. 

ΟΥ̓ {Πεϑθ, Βιβῃϊαπη ἄοθβ ποῖ ρΡΡθασ ἴῃ {ΠῸ 
1ΧΧ. οἵ ΕΖγα 85 ἃ ΡΥΓΌΡΟΥ ΠαπΊθ, δι ννα Πανα 
Ἰηϑίοδα ἐν εἰρήνῃ, “ἴῃ Ρεδςθ." ὋΓΠΪ5 ΙΟΟΚΒ5 45 
1 τΠ6 {γαηϑϊαΐοσγ μα Ῥθθη πλἰ5]6 4 Βγ {Π6 [θυ πη1- 

παΐίοη οἵ [Π6 παπλ Ὠρυΐξ, Βιοῥε]άγι, ἀπ τη - 

βίοοά 1 45 ον, {πΠ6 Πμαϊάθο ἔοσπι οὗ Οἷνυ, 
σῥαϊδηι, “ Ῥϑᾶςο :᾽ 51 τὸ μαά θθθη {πὲ συθοίης 
δἴ ἴμ6 Ὀορηπηρ οἵ ἃ Ἰοϊῖοσ. ΕἸΧΔΟΙΥ ἴῃ [Π6 
ΒΑΠΒ ΨΑΥ͂, ἴῃ Ῥβα]πὶ Ιχχυ(--υ].) 2, γα πᾶνε 
ἴῃ 1ῃ6 1,ΧΧ. ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τύπος αὐτοῦ 
ἴου ““αἱ ϑαἠεῦι 15. ἢἰβ. [θ γηδο]Ὸ." Βαΐ τῃ6 
ἔογτη Βήλεμος ἴοιηα ἴῃ [Π6 ῥῬγοδθηΐ ραϑϑᾶθθ 
ΒΙΡΡογίβ ἴΠ6 νἱθνν {Ππαΐ ἃ ῬΓΌΡΟΙ ΠΑΠῚΘ 15 ἴη- 
τεπάθα. Μιηγιάαΐοβ πα “ΓΑΌθο] (Ξξ ΤΆθ6Δ], 
1541. νἹϊ. 6) πθοά πὸ σοπηηθηῖ. Π6 [ὈΥΠΊΟΓ 
5 1ποιρῃξ ἴο παν Ὀθθη βαΐγαρ οὗ ϑυτία, απά 
(ῃ6. Ἰαϊίευ ἢϊ5 ϑβθογθίαγσυ. Ἐδίμισηιβ 15 ἃ 
Οτεοϊδοα ἴογπὶ οἵ  θιιη. Βθο]θίπλι5, ἃ5 
[86 ΠγΑΓΡΊΠ4] ποΐθ ᾿ΠΠΡ]165, 15. ποῖ ἃ ῬΧΓΟΡΟΥ 
ΠΑΙη6 δἵ 8]], θιιξ ἃ {Π|6 οἵ Ἀθιαπι, Βε᾽ 4)- Το ἔην, 
“Ἰογά οἵ ᾿πάἀρτηθηΐ." [πη ἴπΠ6ὸ Οτθοὶς 1’ 15 
τοηάογοα ὈΥ ὁ τὰ προσπίπτοντα (5ς. γράφων), 
Ξ “"ἴῃ6 σΠγοπίο θυ ̓ἢ ΟΥ̓ “ τϑοοσάοθγ. ἴῃ Ὁ. 17 
{86 Α. Ν. τϑηάοῦα 1ἴ “ βδἴογυ- νυ τον," ἀϊδοατά- 
ἰπρ 1 ἃ5. ἃ ῬΥΌΡΟΥ παπηὸ; δι ἴῃ Ὁ. 25, ὈΥ͂ ἃ 
βίσαημε σοηξιβίοη, ἄτι ἴο {π6 ΑἸάϊπε ἰοχί, 
νν6 παν “ Καῤῥιρηίς ἴΠ6 δἴουυ- ΙΓ, ἀπά 
Βεοϊ οί ῥηημς ἃ5. ἃ ἀἰδίϊποῖ ρούβοη. Ρ.Υοίθβθου 

ϑαγοθ δχρίαἱηβ {Π6 {ΠΠ6 85 ϑ ση γτηρ “ Ἰοτά οὗ 
ΟΠΊοΙ4] ᾿πί6] ΠΡ Θης6,᾽ ΟΥ̓“ Ροβίπιγαβίευ : “1Π6 
ννογά ἐἰῤ᾽ ὅηι Ὀδῖηρ {Π6 θοῇς 4] ννογά τιϑθὰ ὈΥ͂ 
1η6. Αβϑυσίδηβ δηά Βαθυ]οπίαηβ ἴο ἀδποίς {πα 
ΤΟΡΊΠ]ΑΙ ΤΟροσίβ Γουνναγάθα ἴοὸ {πὸ Κίηρ ὈΥ Πἰ5 
ΟΠοΪ4] σοΥγοβροπάθηϊβ ΔὈγοδά." “ΘΙ ΠΊ5Πα],» 
6 δήά5, “πὸ {παῖ θϑϊοπρβ ἴο {π6ὸ ϑιη-Ροά,ἢ 
ννὰ5 ΒΘΠ ΠῚ 5 βεογείαυυ " (( ΕΖγα,᾽ ἄς. Ρ. 25). 

ἐῤαΐ «ὐογὸ 272 (Ο)Ή)Ι1 5101 «υἱέ ἐῤεηι.] οἱ 
τούτοις συντασσύμενοι, ἐογι)ι εοἰΐοεσις (ΝΝ 4}]), 
ΒΘΘΠῚ5 ἴο ΔηβννοΥ ἴο “ {Π6 ταϑί οἵ {Π611 σοι ΠΟΙ] ἢ 
ἴῃ [Π6 ποχί νεῦϑθ ΤΠ6 βϑορυαρἢΪο 4] ΠΑΠΊΘ5 
ΟΥ ἴμΠ6 ναγίοιιβ βεί]οπιθηΐβ, ὑγ ποθ τΈρΓα- 
βϑηΐδξνοβ σοπη Πα ἴῃ 1Π15 ἀθεραΐςῃ, ἀτὸ Π6ΓΘ 
οπλοαἀ Ὀγ {πὸ νυυου. 

17. ἀπά ἐῤὲ ἡμάσεν.] καὶ κριταί. ὝΤΠΉΘΕΘ 
ννογάβ ἀγα οτηϊ θα ἴῃ {π6 ΑἸοχαπάτγιαη Μ8,, 
δηά Ε΄ {π|ηΚ5 {πο πὶ ἄτι ἴο ἃ πιϊβιιπάογϑίδηά- 
ἴῃ οἵ {πε Ηθθτονν ννοσγά γοπογϑά “ 1)1πΠαϊῖ65,᾽ 
1ῃ6 ἢγϑέὲ οὗ 16 βϑυῦϊθβ οἵ ἸΙοσαὶ παπηθ5 ἴῃ Εὐζτα 
ἵν. 9. Βιαυΐ {Π6 δχργοββίοη τάδε ἔκρινε Ρεοὺμ 
κοτολ. ἴῃ [6 1 ΧΧ. οὗ ΕΖγα 15. ἴῃ ἴανουγ οὗ 
κριταὶ ἴῃ 15 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ 56η56. 

ΑἸοςγγῖα.] Ῥτοροσῖν, [Π6 ρ]αίη Ἰγίπρ Βεΐννθθῃ 
ΤΕ θαποη δηα Απίι- 1 θαποη. “ΓΙ ΠΑΠῚΘ σΑΠΊΘ 
ἰηἴο τι56 αἰτοῦ {πὸ {πιὸ οἵ ΑἸθχαπάογ ἴΠ6 Οτραῖ. 
5866. {π6 αὐτί. (ΟΕ ΚΕ ΞΘΥΕΙΑ ἴῃ ὁ Π]ςῖ. οἵ {πῸ 
ΒΙΌΙο. 

18. ἐῤαὶ γεδε οι, 45..ἢ Δοσογάϊηρ ἴο Ε.᾽5 
Ραποίιαίίοπ οἵ {πὸ Οὐδεὶς, {Π8. βθπβθ ννου]Ἱά 
Ὀ6: “ Πανῖπρ σοπιδ ἰηΐο [ΘΓ ]5416Π|, ἀγα Βα] Ἰηρ; 
1η6 τ θο]] οι 5. ἀπά υνἱοκοα οἷν, ἀγα στρα ΓΙ Πρ; 
Βοίῃ ἀπὸ πιαυκοῖ- ΡΙαοο. ἀπά ἴπ6 νν8}15 οὗ ἴΐ, 
Δηά τὸ Ἰαγιηρ," ἄζ. 

19. Νοαυ 1 ἐῤὶς εἰν ὙΠΟΓΘ βθοπὶβ {{{|6 
ἄοιιδὲ {μαΐ ἃ ννογτά Πα5 5]!ρροά ουξ.Ἃπογο, αηά 
1παῖ 1 5βοι]ά 6, “" Νονν 11 [815 οἰἵγ 6 Ὀι110, 
ηά [π6 νν4}15, ἄς. [{ 15 80 ἴπ ἴῃε. ὅδπενᾷ 
Ψογϑίοη, ἀπὰ ἴῃ Οτροὶς Γο  α1γΓ65 ἴτ : ἐὰν οὖν ἣ 
πόλις αὕτη οἰκοδομήθῃ. 

ἦεν «υἱ]] ποὲ ομἷν γε ὙᾺ6 Οὐθοκ 18 
ΘΙ ΠΊΡΙΥ “ΠΟΥ ὙΜ}} ποῖ οπάμγο," οὐ μὴ ὑπο- 
μείνωσι. 

20. ἀγὲ ποαὺ ἐπ ῥαπά. ἐνεργεῖται, “416 

Β.(. 
εἶγ. 522. 
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ν. 21---30.] 

21 Βιυῖ ἴο βϑρεᾷκ υἱπίο οἵ ἰογά τῆς 
Κίηρ, ἴο {Π6 ἱπίεηξ τΠαΐ, 1 τε θὲ τῆν 
ΡΙβάβιιγα, 1 πΊαΥ Ὀ6 βοιιρῃς ουξ ἴῃ τῃς 
θοοΚΚ5 οὗ την {ΔΈ εῖ5 : 

22 Απά ποι 5841: ἅπά ἱἰπ {πε 
ΠΗ ΓΟΠΙΟΪαῈ5. νυ παῖ 15. νυγττεπ σοποοη- 
ἴῃ {Π688 {Πϊηρ8.0 ΔΠ4 514] ππάετῖ- 
βίδα {Παΐ {Πδΐ ΟἸΓΥ νγᾶβ γερ}]]οιι8. 
τγου ὈΠΙπρ: ΒΟΈΠ Κίηρβ δηὰ οἸτ68 : 

23 Απάα τΠδὲ {πε [εννβ νγεῦα τερθε]- 
Ἰίοιι89 πὰ γαϊβεα δἰνγαγϑ νγδγβ {Πογαίῃ : 
ἴογ τῃ6 ννῃ ἢ σαιιβα ἄνεη {Π15 ΟΥ̓ 
νγἃ5 τηδ46 ἀεβοϊαίο, 

24. ν εγείοτε πον νγε 4ο ἀβοΐαγε 
πηΐο {Ππ66, Ὁ Ἰἰοτά τῆς Κίηρ, {παῖ 1 
115 οἴἵγ θῈ Ὀι11Ὲ ἀρδίη. πὰ ἘΠ6 νν4}]5 
1Πεγθοῦ 8εῖ πρ ἀπαννς ἔποιῖι 5Π41 ΠΌΠῚ 
Πεποοίογιῃ Πᾶνα πὸ ραβϑαρα ἱπίο (ὑεἷο- 
βγγία ἀπά ῬΠεηῖςα. 

25 ΤΠδη {πε Κίηρ νψτοίς Ῥδςοῖκ 
ἀραῖη το Βδίπιτηιιβ {ΠῈ ϑέογυ ΨΓΙΟΓ. 
ἴο ΒεεβἸεθίμπηιιβ. ἴο ϑ6πηο]]τι5 {Πα 
Β0Γθ6. ἀπ4 ἴο {ΠεῸ γεϑὲ {παΐ νγεῖα ἴῃ 
ΠΟΙ Π]5510η9 Δη4 ἄννε!]εῖβ ᾿Π ΘαπΊΑΓΙᾺ 

Τ' ἘἸΘΙΘΕ ΑΒ. 1, 

ΔΠ4 ϑγγία δηά Ρῇῃρθηΐςα, δε τῇ ϊ5 
ΤΔΠΠΟΓ ; 

26 1 Πᾶνε τεδά τῆς ερίβε]α. ὑνῃῖςἢ 
γ8 Βανα 8εηΐ τιιηΐο π|ὲ: {δμεγείογε 1 
ΠοτηπηΔη 64 το πηᾶκα ἀΠΙσοπέ βάτο. 
Δη4 1ξ Βδίῃ θθεη οι τΠδὲ τηδι οἰτγ 
νγᾺ5. ἴτοπὶ (Π6 Βαρίπηΐηρ ρΓαδοτβίηρ 
ἀϑαϊηβί Κίηρβ : 

27 Απά {πὲ τπηεη {Πογεῖπ σχεῖα 
σΊνθη ἕο γα θῈ]]Π]Ιοη πα νγαῦ : ἀπά {παῖ 
ΠΡ Κιίπρθ Ὧἀπ4 ἤεξτσε νεῖ ἴῃ 
Τ6γαβααπη, ννῆο τοϊρηθά πη εχαςίθά 
τ ατε5 ᾿π (ὑε]οβυγῖα δη4 ῬΠεηῖςα. 

2ὃ Νον {Πεγείοια 1 ἤἢανε ςοπι- 
τη ἀε4 ἴο ΠΙπάθι {ΠποϑῈὲ πΊεῃ ΠῸΠῚ 
ΒυΠΔ προ ἘΠῸ οἰΐγ9», ἀπά Πεβὰ ἴο θὲ 
τλκεη {Παΐ Ποῖα ΡῈ πο πηοσα ἄοπεα ἰῃ ἴτ; 

29 Απά {Παξ {Ποβε ννὶοΚεα νγουκεβ 
ΡΓΟσΘΘα πο διγ ΕΓ ἴοὸ {Π6 Δηπογᾶηοα 
οἔ Κίηρϑ. 

320 ἽΠΕεη Κίηρ Αγίαχογχεβ ἢἰβ ἰεῖ- 
τεΓ8 θεῖηρ γεδά, δι Πυιηιι5. απ 56 π16]- 
1ππ|8 1Π6 8.υῖθα. ἀπά {πε γεϑὲ {Ππᾶξ νγεγε 
[Π ΠΟΠΊΠΠἰ5ϑίοη ὑν] ἢ {Παπη, γαπιονίηρ 

θεϊηρ υτροά οἡ. ὙὍΠδΕ νγογὰ 15 ἴΠ6 βαπὴδ 85 15 
ΤΟ ΠΕΓΘΑ “ Βαά τλοσρ ἴογοθ ὅ1η ΝΝ 154. χνὶ. 17. 
ΤΠῈ σεπανὰ Ν Ἕβίοῃ Πα5 ““βοε ἔουνναγά. ΤῊΘ 
ὙΓΙΓΕΓ ΠΕγα ἀδθνιαΐθβ ἔγοτη {Π6 βθῆβο οἵ ΕΖγα 
ἵν. 14.) [ΟΥ̓ ΒΊΟΝ 566 1Π6 τλᾶτρῖη] ποία ἔποσα. 

21. 2 τῖᾶν ὧδ σοσῥῥὲ οἱ] ἘΒΔΙΠΟΥ, “ἃ 
ΒΕΔΓΟΝ ΤΑΥ͂ Ὀ6 πηδάθ,᾽ 85 ἴῃ ΕΖΊα 'ν. 15. 
(οΠΊΡ. Ὁ. 26 θεῖον. 

9 ἐδν γαέφεγυσ ἡ Ἐαίμοσ, “Κ νΒῖοι Πᾶνα σοσηθ 
ἄονγῃ χγοσι ἴῃγ [αῖπεγβ,᾽ ἀπὸ τῶν πατέρων. 
ΜΗΔΈ {π656. νεῦθ, πΠια θ6Ὲ ππάογθίοοα ΠΠῸΠῚ 
ἘΒΕΠΘΓ 11. 23; νἱ. 1. 800 ἢ ἀγοῆῖνοβ ἀγα οδ]]οά 
ἴῃ 18 ποχί νεῦϑβε ὑπομνηματισμοί (ν. 1. ὑπο- 
μνήματα), ΤΟ ΠΊΟΤΙΊ8]5, ΟΥΓ δίαϊε τοσογάβ. (ΟΠΊΡ. 
2 Μᾶδςς. 1]. 12, αηά {π6 “Ῥοοῖὶς οἵ τοπιθῖα- 
Ὀγᾶποα "ἢ οὗ Μα!]. 111. 16. ΒΥ ““Φ[ΠΟΥ5 "ὁ τηδῪ ὈῈὲ 
ΒΙΠΊΡΙΥ τηθδηΐ ργθἀθοθββοῦβ οἡ 1Π6 1ῃγοΠΘ. 

28. «πὰ γταϊτεά αἰαυαγς «ὐαγὸ ἐῤεγεῖη.) καὶ 
πολιορκίας συνιστάμενοι ἐν αὐτῇ ἔτι ἐξ αἰῶνος. 
ἼΠΕ ΘΧΡΥ͂ΘΒΒΙΟὴ 5. Ρθου]ατ ; 11. “ ἀπά ὑπάογ- 
ἰακῖπρ δίθρεβ ἴῃ 1 ΘΟΠΕΪΏΠΑΠ]Υ ΤῸΓ δνοσ. 
τ. ΒΙ55611 Ὄχραῖηβ 1 οἵ ἴῃ6 [6νν5 σδιιβίηρ 
{πο πΊβεῖνεβ ἴο 6 Ὀεβίοσεά, τὨγοιρη ἘΠΕΙΓ 
τὰγθυ]οηξ οοηάιιοί. Βυῖ {Π15 νου θὲ ἃ 
[ογοθ πιθδηΐηρ οἵ συνιστάμενοι. 1 566ΠῚ5 
ΤΊΟΓΕ Ὠδίμγα] ἴο σοπποοῖΐ ᾿ἴ νυν] ΘῈ ΟΠ ΤΠ ΑΓ 
ΕΧΡΘαΙΠΟΠ5 845 ἀῖα δ] 64 ἴο ἴῃ Ὁ. 27. 

24. δὲ ὀδμὴ αφαὶπ.)] ἘἈδίμεσ, “Ὅς δαΠΕ,; 
οἰκοδομηθῇ. 

πὸ ῥασσασε, 4557 ὍὙΠε πιοίϊνε ἴοσγ {π6 
ΚΙΠΡ 5. ἱπίθυνθηίίοη, 85 βίνεπ ἴῃ {πΠ6 Ἡθῦτγονν 
οἵ ΕΖγα ἴγ. τό, ἴ5 ἰμαῖ μ6 ψνοι]ά οἰμουννῖβα 

“ αγῈ πὸ ροσγίϊοῃ οἡ {Π15 δἱ4θ {πῃ6 τίνοσ," -- 
{παῖ 15, νγεϑὲ οἵ ἴπ6 ΕΠ Ργαΐθβ : ἴπ {πὸ 1,ΧΧ, 
“ΈΠδῖ ΠῈ οι] ποῖ μᾶανα ρεᾶςο :᾽ δηά μεσϑ, 
{παῖ 15 ραβϑαβα ἱπίο Ῥαϊθβειπα ἔγοτη {πῸ πουίῃ 
νου] ΡῈ Ὀατγτοά. 

25. ἐῤρεὲ οἐογγαυγίίεγ.] ὅϑ8ε8Ὲ ποΐβ. οἡ στ. τό 
Αῦονθ. [Ἶ}ἢ Εἰ Ζία ἵν. 17 ἴἴ 15 “ οῆυχσῃ [ἢ6 
ΠΒΔΠΟΘΙ]]οτ," Βαΐ τη τς 1,Χ Χ. “Ρεοὺμ Βαλτάμ. 

αορ ἐῤὶς φιαππσ] ὙΠῸ Οτρεὶς ψογά 
1ΓῚΡ]165 παῖ {ΠῸ Ιου 15 βυ ]οπθ. [ἢ Εἶτα 
ἵν. 17 ᾿ἴ8. [ΌΥΠῚΔ] 5 ΡΟΥβορίίοη 15 βΊνΘη: 
“ῬΕδςΕ, Δη6 δ βιιςἢ ἃ {1π|6 :᾿" [(Πδῖ 15, ““ῬΕδςβ, 
Δ Πα 50 οη. δὅὲ6 Κ.᾽5 ποῖΐδβ {Ποῖϑ. 

26. ργαείίδίηρ ασαϊης:.)] ΟἷΚ. ἀντιπαρατάσ- 
σουσα, ““5εἴζηρ [561 δραϊηβί." ΕῸΣ {π6 
ὍΟΥα τη ἔπε Α΄ Ν. σοιῆρ. ΘΔ 5ρ. ὁ ἴυς ἵε. Τ..ἢ 
1.1: “ἩΗδ 1] ρῥγϑοῖῖδα ἀραϊηϑδέ ἴπε6 ἢ 
Ροϊβοῃ.» 

ΩἿ. σε ο.] 1.11. ““ ξουτηϊηρ,᾽ ΟΥ̓“ δοσοιη- 
ΡΠΙ5ΠΙ Πρ, συντελοῦντες. (ΔΟΙΠΊΡαΓΟ τῆς [6ΥΠῚ5 
τι5664 ἴῃ τ΄. 23. 

28. ἄοπο ὧι 1.1 ἘἈδίμοσ, “ {Παΐ ποίῃϊηρ θῈὲ 
ἄοπο οοπίγασυ μογεΐο. 

29. ἐῤονο «αυἱεζεά αὐογζεγς.] τὰ τῆς κακίας, 
ἃ Ηδθθγαῖβηὴ ἴοσ τὰ κακά, ΟΥ̓ αἱ κακίαι, ἃ5 1Π 
7 δος. 1 25. ΤῈ 5006) ΤαῖΠαΡ 6, “δ8η6 
1Παΐ {π6 τη ]βομ!ο  Ργοσθθ πὸ Γατίμποσ, ἄο. 
1 {ποῖ ΕΘ ΔΠΥ Δ ΠΟΥ ΤΟΣ Ομ Πρ 1Π6 
τὰ Ὀεΐοτα τῆς κακίας, ᾿ξ νγοι]α εἶνε [Π6 5: πΠΊρ]6Ὲ 
τηδδηΐηρ; οἵ ργοςθθάϊης ἴο ἃ ἔισίμοῦ ἄθρτοα οὗ 
νυ] οἸΘ Π655. 

80. “γίαχεγχες ῥὲς ἰεηεγ..3 ὙΠῸ “ [15 5 

Ω Ω " σι Ὁ Ω δὸς ὃ 



28 ΓΒΕ ΑΘ ΠῚ): [ν. τ--4 

Β.Ο. ἰῃ ΠΒιαβίς τονγαγά Τογιιβαίθπη ἢ ἃ 
ΤῈ ΞΡΡΡ ἔγρορ Οὗ Ποίβαειηδη δπά ἴα πιιτίτιιάς 

ἢ Οὗ ρβορὶς ἴῃ θαΐι]α. ἀὔγαγ. θεσαη ἴο 

αιρμδεν οΓ ἩΪΠἀθγ [ἢ ΒιΠΠ]46γ5 ; ἂπά τῆς Βιμ]άϊηρ 
σοἰα ἑ6γ-. Ξ 5 

οὗ τε τεπΊρ]ς ἴῃ [ογιιβαθπηὶ σδαβεά 
«εἶτ. 550. ὉΠῚῚ (Π6 βεσοηά γϑαγ οἵ τς τεῖρῃ 

οὗ ΠλΑγῖι5 Κίηρ οἵ ἐῃ8 Ῥεγβίδπϑ. 

ΘΕΡΙΌ Ν ΤΙ]: 
4 7΄γεο οἱγίσο ο ἐχεοῖ ἐαελ οὐδέν 171 τυΐτε φῤεεεἦές. 

9 Τάεν γεζεν ἐλερισοίσεν ἐο ἐλε γμαίρηιογέ 97 ἐδό 
ἀέμσ, τὸ 724ε μγεέ ῤοαγείλ, ἐλε οἰγέγερέβ ο΄ 
τὐΐγ16. 

Ν ΟΥΝ νψῇπεη Ταγῖιβ γεῖρηθά, Πα 
πιά ἃ ρίϑαΐ ἔδαβέ τιπΐο 41} 

5. δι δ] εςῖ5. πα τιηΐο 411 5 Ποιιϑε- 
Πο]4, πὰ τἰπῖο ἃ}} {ΠῸ ργίποθβ. οὗ 
Μεάϊα απά Ρεγβία, 

2 Απά ἴο 11] τῃς φονεγποῖβ δηά 
ςαρίαϊηβ ἂδηά ἰἸθιιαπαπῖβ {παῖ νγΈΓΘ 
ππ46γ ΠΪπ|. ἔγοπι [πά4|4 τπέο ΕἸ ΠΙορία, 
οὗ δῇ Πιυπάγοα τννθητ ἀΠ4 βανεὴ ρῥτο- 
νης 68. 

23 Απά νψῃθη {ΠΕῈΥ δά δδΐεη δηά 
ἀγαηκεη, ἀη4 Βεΐηρ ϑβα[ἰϑῆθά ννοῦα 
ϑοηα Ποπηθ. {Πεη [Αγ τῃ6 Κιπρ 
ννεηΐ ἰπῖο ἢἰ8 θεά οΠατηθεῖ, δηά 5]θρί, 
ΔΠ4 βοὴ δἴζογ ἀνγακεά. 

4 ἼΠεη τῆτες γοιηρ πηθη. [Παΐ 

40) οΟΪά εαιίναϊοπε ἔοσ {ΠῸ τες οἵ {Π6 βεηϊζίνε, 
85 αἵ {πὸ εηά οἵ [ῃ6 Ῥγαυο ἴοσ ΑἹ] ϑοτίβ δηά 
(οπαϊποηβ οἵ Μεη. 

χεριοτυΐγησ.)] ἀναζεύξαντες, ἃ ΤΑΙ] ΑΓ ΘΓΠῚ, 
᾿πηΡ  γἱηρ παῖ {ΠΟῪ “ πηατοποα ΟΥ̓ πκ6 δῇ 
Δυτηθα ἴοσοθ. (οιηρ. ΠΟ. 11]. 1οϑ. 

ἐῤεὲ σϑεογα γεαγ, 49..7 Β.Ο. 520, ἀ5ϑ ΤΉ ΠΡ; 
Τλαγῖι5 ἴΠ6 βοὴ οἵ Ηγϑίαβρίβ. ἴο Ὀ6 πιθαηΐ. 
866 {Π6 ποίε δῦονο (Ρ. 25) οἡἢ συ. τό. 

. ΟΡ ΕΙΣ ΤῊ: 

(ἸἸ. 1--τνὶ 6.}ὺ ὙΠ6 ουτίοιι5. δρίβοάθ νυ ΒΙοἢ 
ἴο]]οννβ, σοπηροβθά, 45 1 ννοι]α 566ΠῚ, ΡΑΓΕΥ 
ἴῃ ᾿πγλϊξαίίοη οἵ τς θεριηηϊηρ οἵ 1η6 Βοοκ οὗ 
ἘΞΈΠοσ, πα ῬαγΕΪΥ ἔγΟΠῚ 50ΠΊ6. ΟἸΓΓΘΠΊ 5ΓΟΥΙ65 
οἵ 1Π6 Ῥεγβίδη (ουγί, ἈΡΡΘΑΓ5 ἴο πᾶν θθθη 
Ἰπβογίθα ΠογῸ 85 ἃ ΠΊθΔη5 οἵ βίγ ΠρῚηρ {Π6 ΠαΓ- 
Ταΐῖϊνα Τοροίμου ; 50 ἴὩΓ, αἵ ᾿θαβί, ἃ5 1 ργοίθϑϑθϑ 
ἴο δοσοιιηΐ ΟΣ {Π6 Τοδάϊηθ55 οὐ 1 αΓ15. ἴο 
ΠΕΡ ἴῃ6 [|ὲνν8. ὙΠ πὸ ϑαπιθ ἰάθα, ἀρραᾶ- 
ΤΟΥ, οἵ τηδϊτίηρ {π6 ΟΥάοΓ οἵ δνθηΐβ 566ΠῚ 
ΘΑΞΥ Δηἀ παΐμγαὶ, [οβθρἤιι5, ννμῸ τοροθαΐβ {πΠῸ 
Βἴουυ νυν] ἢ ΘΠ 6]}15Ππη|θηΐ5 οὔ ἢΪσ ουνὴ ( Απίηη. 
ΧΙ. 2), ΓΟ]αΐο5 πονν 1)ασίιι5, νυ μ1]6 γοῖ ἃ ρχιναῖθ 
ῬΟΙβοη, ἢαὰ νοννϑά {παΐῖ, 1 πὸ δῃοι]ά δνεῦ 
αἴίαϊη {Π6 {πγοπθ, μ6 ννοι]ὰ ϑοηά Ὀδοὶς το 
76γιϑα]θ πῃ 811 {Π6 βϑογθα ν655615 ΟΕ ἴῃς “ΓΟΠΊΡΙῈ 
51[1}] τϑυηδῖηϊηρ ἴῃ ΒΑΌΎ]οη. ΕΓ ΠΟῚ ἴο [Δ 01}1- 
ταῖθ τηδίζουβ, Ζογοῦθαθοὶ, ννο μαα θθθη σμόοβθη 
Ἰεδάθγ (ἡγεμών) οἵ ἴΠ6 σαρίϊνα [ενν5, παά 
Ἰαΐεὶν τείγπθα ἴο Βαθυ]οη ἔγομη [6154 ]6ΠῚ, 
δηα Βεϊης ννε]σοιηθα Υ 1 Αγῖι5. (ἴο δχρ αΐη 
ὙΠΟ ΠῸ 15 πηαάθ ἴο πᾶν Ὀθθη ἃ ἔτθπα οὗ 
οἷά ϑίδηδιηρ) 15 τπιαάθ ομα οἵ ἴπγοο θοάγ- 
Βαλγα5 (σωματοφύλακες) ἴῃ αἰτοπήδσπορ οἡ {πὸ 
Κιίηρ. Ηονν οἰ τ Π51}}} 5ιιο ἢ ̓πνθηϊθα ἀοσοιηῖβ 
Πδηρ ορθίῃου 15. δι υ  ΚΙΠΡῚΥ 1] πϑιγαϊθα ἴῃ {Π6 
ῬΓοβοπΐ Ἰηβίδηςο. 

1. Ινοαυ «αὐῤέη ]1)αγίμς γεϊσπθά.) “ΤῊΪ5. σθη- 
ἀοΥης 5 ἄπια ἴο {πὸ τϑαάϊηρ οὗ ἴῃς ΑἸάϊης, 
καὶ βασιλεύσας Δ. ὙΠῸ θοβὲ τοαάϊηρ ἰ5. καὶ 
βασιλεὺς κ. τ. λ., ΞΞ “ ἀηά Κίηρ Πλατῖι5 τηδάς, 
ὅζ. 

7:αἍὁ ἃ σγεαὶ ζεασ Α5. 101. ΒΙ556]1] ροϊηΐβ 

οἱ, {15 ΘΧΡΓΘΘϑίοη 15 Θχϑοῖν γορθαϊθα ἴῃ 81. 
1, ν. 29. [{ οσοι5 α50 ἴῃ {π6 Αὐἀάϊοη5 
ἴο ΕΙΒΙΠΟΓ, 1. 9. 

ῥομσεῤροϊά.) Τ1,1ἴ. ““Βοι5θτ-θΟση 5|αν65," 
τοῖς οἰκογενέσιν. ΠΕ []}} [εγπὶ οἰκογενὴς 
δοῦλος 15 ΤοτπΠ 4 ἴῃ ΤΙΟἄΟΓΙΙ5 516 1115. 

Μεάϊα ἀπά Ρεγοεῖα] ὙὍΠῸῈ ογάθγ ἴῃ ΜΠ ΪΟἢ 
1Π6 ΠαπΊθ5 ΠογΘ οσοι 5Ποι14 Ὀ6 ποίςοά, ἴῃ 
ςοηΠθοίοη νυ ἢ [Π6 ΓΈ οΥβ6 ΟΥου ἴῃ Ὁ. 14. 

Ω. ἰο αἰ! ἐδὲ ψουέγπογς, Θ᾽ ὙΠ6 ἐεγπῚβ 
ἴῃ {Π6. ΟΥΙΣῚΠ4] ἅτ σατράπαις, στρατηγοῖς, 
τοπάρχαις. ΒῸΓ [Π6 “ Ξαΐγαρϑ5,᾽ 5ε6ὲ ἃ.᾿5 ποΐθ 
οἡη Εὐβίμοῦ ἱ. 3. ὙΠῸ στρατηγοί, ΟΥ̓ “ ΒΕΠΟΓΑΪ5," 
νοι] ὰ Ὀ6 ἴπ6 ΠῊΙΠΑΓΥ ΘΟΠΊΠΊΔΠθΥ5 ἘΠΩΘΓ 
{Π6 πὴ, θυ τοβροηβιθ]6 ἴο {πΠ6 σοπίγαὶ ρονοση- 
τηδηΐ: 8ὲδ6. ϑᾶγοδ (“ ΕἸΖΙΔ. ὅξα;, Ρ- 55). ΒΘ. 
“ς [ρργοῇ5 ἢ ννὲ παν ππάογβδίαπα {Π6 ΓᾺ]ΘΓ5 οἵ 
ἀἰϊδίσιοῖθ, ϑι ἢ ἃ5. {π6 τπγθο “" βονεσῃιηθηΐϑ ἢ 
(ἐορῥαγοίε5) οἵ τ Μδος. χί. 26. 

ον» Ιπμάϊα, 9.7 (Οοπιρ. ΕΕΠΕΥ 1. 1, δπά 
Ε.᾿5 ποΐθ ἴπεσθ. ΤΠ πιιμηθευ οὗ “ ργονίποθϑ ἢ 
5 ἴποτθ αἶθὸ βίνθῃ ἃ5 127. Βαΐ {πουρὴ {π6 
ΟΥὐθεὶς ἴθυτὴ τἰιϑϑθά 15 σατραπείας, νΥ6 416 ποῖ 
ἴο ΒΈΡΡΟΒΘ 50 ΤΠΔΠΥ͂ σαέγαῤίες ἴῃ 1Π6 ῬΓΟΡΕΓ 
56 η56 οὗ ἴῃ6 ννοτάά. ϑ.-ργονίησθβ. πλιιδὲ θ6 
τηθαηΐ ἴο θ6 ἱποϊιάθ. “ 1 Γῖι5 Θπαπηθγαΐθϑ 
ἰννθηίγ-ῆγοθ αἱ Βοῃϊβίαπ, πα ἔννεηΐν -ΠΙὴ6 
ΟΠ Πὶ5 ἴομὴθ δ ΝΆΚΠ5-1- πιϑίθπλ." (ϑάγοθο, 
μδϊ σῤ. Ὁ. 54.) 

8. «πὰ οἰορί, 7 ὙὝΠΕΓγα ἰ5 ἃ ναηΐ οἵ 
51] ἴῃ {Ππ6 ννᾶὺ ἴῃ ϑνποἢ {π6 νεηΐβ ἀγῸ ἤοσ 
βίγαηρς ἰοροῖπου. ΝῸ τϑᾶβοῃ ἰ5 βΊνοη ΝΠ 
τπ6 Ὀοάγ-ριατά5. 5Βμου] ἃ Ῥγόροβα ΠῸῚΓ σοτη- 
ΡοΕομ, ἀπα ἘΠῚ Γ 50ΓῸ]}] 15 Ρἰασθά πηάογ 1Π6 
Κιπρ᾽5 ΡΙΠονν (τ. 8) 45. 1 Π6 ννθῦθ 511} αϑίβθρ. 
Τόβορμιιβ, πιοσθ σΟηϑι βίο ]Υ, πλαϊτθθ ἐΠ6 Κίηρ; 
ΘΠΙΟΥ ἰπῖο σοηνουβαϊίοη υντἢ ἢΪ5. αἰθηδηΐϑ, 
5 ἃ ΤΟΪΙΟΡ ἔγτοπὶ νυ κοί! πθ55, ἀπ διρροϑί 
[Π15 σοιηρθτίοη ἴο {Ποτη. 

4. τῤγὲθ γομης γ16.}1 ἘἈδίμοτ, “ἴῃς ἴῆγοα 
γοιηρ; ΠΊΘη,᾽ οἱ τρεῖς νεανίσκοι. [{ 15 αἰΠΊσΩΙ 
ἴο Τϑοοης]ο {Ππ6 πι56 οἵ [Π6 ἴουπὶ νεανίσκος, ἃ5 
ΔΡΡΙΙΘά το ΖογαθθαθοΙ, νυ Οὐ ἰάθαβ οὗ 
Βιδίοσιοαὶ ργορυοῖγ. ὙΠαΐ 8541 ϑμουϊὰ Ρο 



. 

ν. 5--14.} 

ννεγα οὗ {Πς σιγά ἐῃδὲ Κερέ {Π6 Κίπρ᾿ 8 
θοάγ, 5ρᾷκε οπβ ἴο Ὡποίπογ ; 

5 [ἐξ ἘΝΕΙΥ ὉΠ οἵ τ.15 5ρεακ ἃ 
βεηΐθξησε: Πα {πΠαΐ 5}8]}] ονεγἼοπΊο, 
Δηἀ νόθα βϑεπίεποθ 5Π4] 866 ΠῚ ὙνΊβοΓ 
τ-ῃὰπ τῆς οἴμοῖβ. πο ΠΙπὶ 5}.41] {Πε 
Κίηρ; 1λατῖι5 ρῖνα σγθαΐῖ οἱ 8. Πα σγεαῖ 
τΠϊηρ8 ἴῃ ἴοκθη οὗ νἱσίουν : 

6 Α5, ἴο Ρὲ οἰοιῃεά ἴῃ ριυγρίς, ἴο 
ἀγηκ ἴῃ φρο], Δη4 ἴο 5]6βρ τιροὴ ροἱ]ά, 
ἈΠ4 ἃ σπαγοῖ ἢ Ὀγά]65. οὐ ρο]ά, 
ΔΠ4 δὴ Πεδάτίιγε οὔ ἤπε ]΄πεη. δηά ἃ 
σΠαΐη ἀθοιι ὨΪ5 πες: 

7 Απά Πα 5Π2]] 811 πεχί ἴο [δῦ 
Ὀεςσαιιβα οὗ ἢϊ5 νυίβάοπη, ἀη4 5141] θὲ 
ΠΑ ]16 4 [)αγιιι5. ΠΙ5. σοιιβιη. 

ὃ Απά τΠδῃ ἘναΓΥ οπα νντοία ἢἰ5 
βεπίθηςο, βεαϊθαά ἴἴ, ἀπά [αἱ 1Ὲ ππάογ 
Κιηρ [)αγίιβ ἢΪ5 ρΠ]Π]ονν ; 

ΓΕ ΡΕ ἢ. ΠΙ, 
9 Απά 5414 {Παΐ, σνῆθη {ΠῸ Κίηρ ἰ5 

ΓΙ56 ἢ. 80Π16 ν}1}} σῖνε ἢϊπὶ {Ππ ννυγιτπρϑ : 
ΔΠ4 οὗ ψῇοβε 8146 {πε Κίηρ δπά τῃ8 
1πγαθ ῥγίποα5. οὔ Ρεγϑία 5Π4]}} 1πάρεὲ 
τῃαΐ ΠΙ8 βϑεηΐθησα 18 {Π6 νγὶβθϑί. ἴὸ 
ΠΙΠῚ 58] {Π6 ν]σΐογυ 6 φίνβη, 45 νγὰ8 
ΔΡΡοϊπίεάα. 

Ιο ΤΕ ἢῖβὲ ψντοίε, νΊΠηῈ 5 {Π6 
ΒΕΓΟΠραϑί. 

11 Πα βεοοπά νψτοίθ. Πα Κίηρ 
18 Β[ΓΟπρϑί, 

12 16 {πΠ|γὰ νυγοΐθ. ννοπιθη ἃΓα 
Βίγοησεβ : δι ἅρονε }] {Ππ|πηρ8 
ἼταΓἢ Ὀδαγθῖῃ ἀνγαν {Πα νἱοΐοτγ. 

13  Νον ψῆθηὴ {π6 Κίηρ νγὰβ 
ΓΙβ6 ἢ ΠΡ, ΤΠῈῪ ἴοοῖ {ΠΕῚὉ ννυυ ηρ8. δηά 
ἀε]νεγεά τῃαπὶ τιηῖο ΠΪπ). ἀη4 80 Π6 
ΓΕΔ {Παπὶ: 

14 Απά 5επάϊηρ [τ ἢ ΤσΔ]]εἀ 41] 

ΠΔ]]οἀ ἃ νεανίας ἴῃ Αοἴβ νἱ]. 58 1ῖ5. δι Π|116 ἴο 
ἴΠ6 ρΡοϊηῖ. Ὑπὸ δεβὲ ἀείεηος οἵ ἴἃ ψοι]ά 
ΡῬΕΓΠαΡ5 Ὀ6 ἴο τερασγά ἴἴ δ5. ἃ ΠΠΠΓΑΓΥ͂ [ΟΓΠῚ, 
ΞΞ 50] 16γ5, 85 1 15 ἔοιιπά ἴῃ Ῥοϊγθῖι8. 80 
ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ {ΠῸ ““γοιιηρ πΊ6η,᾽ οἱ νεανίσκοι, οἵ 
Ματζκ χιν. 51, 1 {πΠ6ὸ σϑδάϊηρ θ6. ρϑπαῖπα; θαΐ 
ἴΈ 15 το]εςΐεα Ὀγ ἡ εβίοοϊ απά Ἡοτί. 

5. ῥὲ ἐῤαὶ «ῥα]!, 45 .7 ὝΤΠΙ5 15. 4 ψΎοην 
αἰνίβίοπ οἵ {πΠῸ βοπΐθησθ ὙΠῸ βθῆβε 15. “"Ἰεῖΐ 
Θά Οἢ οὗ τ15 ργοροιιης ἃ {Π651]5 {Ππαΐ 5Π4}] ρσὸ- 
γ411. ὙΠῈ νογά ““βεπίθηςθ᾽᾽᾿ ἴῃ 1π6 Α. Ν. 15 
ΠΕΓΘ τι584 ΤῸΓ ἴννο αἰ ἤθγθηΐ ννογάβ, λόγος ἀπά 
ῥῆμα, οἵ ννΜΠῖο ιν τπΠ6 ἢγϑὲ ἀθηοίθβ {πΠῈ ρσοροϑι- 
τίοη ἴο 6 δῃιμποίαίοα (5ε6 Νν 8], γῆ ηιοίο5 
4 Μᾶδος. 1. 1), ἅπ4 {πΠ6 βεοοηά {π6 εἰοΐμηι ΟΥ̓ 
ΔΙΡΙΤηΘηΐ ἴῃ Βιρροσί οἵ 1. 

δγεαΐ ἐῤῖίρησ 1 ἐοζθη 977) «οἱείονν.] ΘΙΓΠΊΡΙΥ, 
“ βγεδΐῖ Ὀγ1265,᾽ ἐπινίκια μέγαλα. 

6. “15, 1ο δὲ εἰοίῥεά.] 1.11. “ῬοΟΙΠ ἴο νυ ϑασ, 
ἄζε. ΒυιΖβοῇο ΠΠπδίγαΐθϑ Π 656 ῬΘυβίδη 5] Οσ 65 
ἔγοπὴ {π6 ΒοοΙκ5 οὕ {πΠ6 Μδοσαθθαβ ; {πῸ ΡΌΓΡΙῈ 
ΤΟῦο ἔτγομῃ τ Μίδςο. Χ. 20, Δη4 εΕἰβθνῃοῦο, δηή 
1Π6 {16 οὔ Τ)Αγῖ5᾽5 ΚΙ βπηη ἔγοπὶ τ. 89 οὗ 
{παΐ βαπὴθ σμαρίοσ. ΒῸΓΣ {ΠῸ βοϊάθη ἀτιηκίηρ- 
ΟἿΡ5 σΟΠΊΡ. τ Μάδος. ΧΙ. 58. ὙΠῈ ““ Ποδατζιγα 
ΟΥ̓ ἤπα [΄πθη,᾿ κίδαρις βυσσίνη, 15. ΕἸΒανν ΠΕ ΓΘ 
1564. οἵ {πε {ἰαγτὰ οἵ {πὸ ΗΊΡ Ρυϊθϑίὶ (Δ 15ά. 
Χ]ν. 12): ψγΠ116 {πΠῸ μανιάκης, ΟΥ̓ σῃαῖη ρου 
[6 προ, ννᾶθ ϑβοπλείϊπηθ5 τι564 ἴῸΓ {πε 
Ὀγδοοὶθῖ, Οὐ διπλοῖ, νγγοση ΕΥ̓ Οδι}5 δπά 
οἴμοι. : 

"1. εοτςῖ5.) ΟΙκ. συγγενής, “ΚΙηΒΠΊΔΠ.᾽ 
“ (οιβιη,᾿" π|κ6 115 οΥρΊπαὶ, εομεογιπις, σΆΤῚ6 
ἴο Πᾶνδ ἃ ΠΊΟΓΘ δχίεπάβα βιρηϊποδίίοη. (ΩΡ. 
1,πΚ6 1. 58. 

8. ἐῤενι Ἔα} οὔ, ὦ. Ιπ ΤΟ βερἢ 5, 
ΔΕ {πὸ Κίηρ Πα5. βίνβεη {ποτὰ {ΠῸῚΓ {Π6568, 
6 ξοεβ ἴο τγεϑί αραϊῃ. ὙΠεη, ἴῃ {π6 τηοτη- 

ἴη5, Π6 σοηγθηθ5. ΠῚ5 οοιγί ἴο Πδασ {ΠΕΙΓ 
ΔΥΒΕΙΊΘηΐ5. 

Θ. σογ16 «υἱ] σίυε ῥῖ»ι.) 1,.1|. “ΠΥ ψ1}} 
σῖνα ΠΙπι,᾿ 4 σοιηπιοη Ἰάϊοτη ἴῃ {πὸ Οτθοκ οὗ 
{πὸ Ν. Τ. Οομιρ. [οἱιη χν. 6, ἄς. ; δηά ΔΝ ΊΠΕΥ, 

Ρ- 544: 
07) αυροτε «οἱάο, 9.7 Μοτο 5ἰπιρὶν, “ δηά 

δος ννΠποπιβοονοῦ [ῃς Κιηρ. . . 514}} ἀθοιο.; 

δε ἐῤγεὲ ῥγίπεο] Ἐ΄ ροϊηῖβ ουξ {Παΐ 
δΔοσογάϊηρ ἴο ΕΖγα Υἱῖ. 14 δηά Εβίμου 1. 14 
ΠΟΥ ννΈΓῈ 56 ΥΘ ἢ “' ΠΟΙΏ5ΘΙ]ΟΥΒ ἢ ΟΥ̓“ ΡΓΙΠΟΘΒ 
ΠΟ βὰν ἴΠ6 Κιηρῖβ ἴασε «δ {Π86 σουτχ 
οὗ Ῥεγϑία (οη ννῃῖοῃ οοιαρ. Ηετγοά. 11. 84), 
ΔΠ4 βιιρροδίβ Πα (ῃ6 πιοπίίοη οἵ ἴῆγεα 
ΠΟΙ ΠΊΔΥ ἢᾶνα θθθη πιαάθβ ἢ τγοίεσθηςα ἴο 
{π6 ἴἢτθο σοπιροιςοῦβ. 

10-109. Α Ἰαῦρε πυηθογ οἵ ϑιοῃ ρΡτΌρο- 
δοηθ, ἢ {πθ “ τοβο! 0 η5᾽ οἵ {Π6ΠῚ 
(Θἰχίγ-ϑὶχ ϑιςῃ ἴῃ 811), πιὰγ Ὀ6 βθθὴ ἴῃ {Π6 
ΜΟΥΚ οὗ {πῸ Ῥβειιήο- Ασιβίθαϑ οὴ {Π8 ᾿ Αποιθηξ 
Η!ἰϑδίουυ οἵ {π6 ϑερίιαριητ᾽ (Βηρ. {Γ. 1685), 
ΡΡ. 96-154. ὙΠΟΥ ἃ1Ὲ ἴπεγα ΡΓΟρΟβϑά 1η [8 
ἔογπι οἵ ιιθϑίϊοηβ ἴο {πὸ [Θνν!5ἢ δ] ἀου5, 85 Π6Υ 
5αΐ δἵ {40]6, ριιξ Ὀγ Ῥίοϊθιην ΡΠ ΔάθΙρη5. [1 
Πποβ86 ἴῃ {πὸ ἰθχῖ νοῦ τοραγθα ἃ5. ΔΏΒΥΥΘΥΘ 
ἴο {πΠ6 ιεϑίίοη “ΔΝ Παΐ 15 βίγτοηρεϑβί Ὁ" {ΠῸῪ 
νου] Ὀ6 νΕΓῪ 5: πΉ1|ατ ἴο {Ποτη. 

12. δμέ αὖδουε αἱϊ ἐῤίησε, 57 ὙὍΠΕ {μιγά 
ἈΡΡΘαΙ5 ἴο μαᾶνα ἃ ἄοιθὶς {Π6515 ἴο πιδιηΐδίη, 
1Π5. ἱπίογίοσιηρ ἢ [Π6 ϑυπ)πΊοίγ. [ἢ 
7οβερμιβ {πε ἢγϑί 15 αϑζεά Ὀγ {πε Κίηρ ψΠε- 
ΠΟΙ νϑἱη6 ἴ5 {πὸ 5ἰγοηροβί ἢ {πΠῸὸ βϑοοπά, 
ΜΠΕΊΠμοΥ {πὸ Κίηρ 15 50; {πε {πιγτά, νυ πεῖ ΠΥ 
ὙΤΟΙΊΘΏ ΔΓῸ 50, ΟΥ̓ ΜΥΠΕΙΠΕΟΓ “πιοσο ἴπδη Ππ656 
(Ξξίβδη 811 ἐπ6β6 ὃ) 15 {γαῖ ἢ. 

13. ἐῤεῖν πυγϊἐησς.] ἘΔΊΠοτ, “ἔμπα νυυπε, 
ΟΥ̓ ἀοουχτηεηί. πὸ ψνογὰ {πγουρ μου 15 1ῃ 
1Π6 5'πρΈϊαγ. 

29 
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"Οσν, 
σοι. 

ΓΒΑ ΠΕ Ὶν. 

1Π6 ρῥγίπςεβ οὐ Ρεῖϑία απά Μεάϊδ, δηά 
1η6 ρονθῦποῦβ. ἀπά {Π6 σδρίδίηβ, δηά 
τῆς ]ἸΙουτεπαηΐϑ. ἀη 4 [Πς ΠἢΪεΕ ΟἹ εἴ : 

Ις Απά 841 πὶ ἄονγῃ ἴῃ {πε 
γογαὶ εξ οὐ Πιάσπηεηξ ; πη {Π6 
ὙνΓΠΙΠρ8. νγΈ γα γα θθίογα {Π6Π|. 

16 Απά Πα αϊ4, (811 τῆς. γοιηρ 
ΙΏΘΠ7) ΔΠ4 {ΠΕΥ 5}2}} ἀδοΐαγα ἘΠΕῚΓ 
Οὐ 86 πΐθησαβ. 80 {ΠΕΥ̓ γγεγα σδ]164., 
Δη4 σαπηα ἴῃ. 

17 Απά Πα 5414 υπίο {μεπῃ, 1)ε- 
ΟΪαγα ᾿ηἴο 118 γΟυΓ ΠλΪπΠ 4 σΟΠΟΟΓΠΙηρ; 
τς. ννγτησθ. ΤΉΘη Ὀερδη της ἢγϑβῖ, 
γγηο Παά βροκβὴ οὗ {Π6 βίγεηρίῃ οὗ 
νίηα ; 

18 Απά Πα 5α]4 {πιι59 Ο γε πηεη, 
ον δχοθθάϊηρ βίτοπρ 15. νγπα  Ιἴ 
σδιιβοῖῃ 41} πηθη ἴο εαὐγ {Παΐ ἀτίηκ τ: 

Ι9 [ἰ τπὰκοίῃ Π6 πηϊπά οὗ τε 
Κιηρ δηά οὗ ἐπε ΕΠ υ 685 σἢ1]4 ἕο ΡῈ 
411 ομε ; οὗ {ῃες θοπάπηδη δηά οὗ {Πα 
ἔτεειηδη, οὐ {Π6 ροοῦ τηδῃ δηά οὗ {ΠῸ 
ΤΟΝ : 

20 [τ τὰγηθίῃ 4150 δνεῖυ ἘΠουρηξ 
πο 10]]ΠΠγ Δηἀ τηϊγίῃ. 8580 {Πδξ ἃ πηδῃ 
ΓΕΙΠ ΘΙ ΒΟΓΘ ἢ ΠΟΙ ΓΠΕΓ 5ουΓον ΠΟΙΓ ἀεθέ : 

21 Απά [τ πηλκαίῃ ἄνευ Παδατέ 
ΓΤ ἢ. 80. {πα ἃ τηδῃ ταιπο ΓΈ ἢ 
ΠΟΙΓΠΕΓ Κίηρ ΠΟΙ ΘΌΝνΕΓΠΟΓ; δΠη4 [Ιΐ 
πη Κοἢ ἴο 5ρβακ 1] τΠ]πρ8 Ὀγ ἰδ] θηΐ8 : 

[ν. 15--3. 

22 Απά ψῇδη {ΠῸΥῪ ἅτε ἴῃ {ΠΕῚΓ 
σἰΡ8. που ἔογρεε {Πεῖγ ἰονα θοῚἢ ἴο 
{τη 8. δη4 Ὀγείῆγθη, δηά 4 {πΠ|6Ὸ Δ ΕΤΕΓ 
ἄγανν οἷμέ βυγογάϑ : 

23 Βυΐῖ ψνῆξεη {ΠῈῪ δῖε ἔἴτοπὶ {Π6 
γΊΠ 6, ΠΟΥ ΓΕΠΊΘΙΡΕΓ ποῖ νας {ΠΕῪ 
Πᾶνε ἄοηο, 

24 Ο γε πιβῆ. ἰ8 ποὲ ψπε {πε 
βίγοηρσεϑβί. [Πδξ βπίογσθι ἴο 40 {Πι|8 ὃ 
Απά ψΠεη Πα ἢδά 80 βροκθης ἢ μεϊὰ 
ἢ]5 Ρεβᾶςα. 

ΘΗΛΡΙΕΕ Τν- 

1 774 ς«δεογαῖ ἀδείαγείζ {λ4 2οτυόγ οὔα Ζέρρ, 13 
716 ἐλϊγαῖ, ἐλε γογεθ ὁ τυογόγι, 533. ἀγα οὗ 
Ζγμίδ. 41 716 ἐλέγα τς γμασεαὶ ἐσ ὧδ τυΐτεεΐ, 
47 αγικαἱ οὐέαϊγείλ ἐοίίεγς οΥ ἐλε ζἔγερ' ἐο ὀμεϊαῖ 
ῥεγμραΐοηι. κ5ὃ 272 2γαϊξοίζ Οοαῖ, αγια «ἀειυείδ 
ἀξ ὀγεΐλγε7ε τυλαΐ 16 λαά (οι. 

ΗΕΝ τῆς ϑεσοηά, {πὲ Παδά 
ΒΡΟΚβη οὗ {Π6 βίγεηριῃ οὗ τῃ8 

Κίηρ, Ῥαρδη ἴο 5840. 
2 Ο γε πιβη, 4ο ποΐ πῆβῃ Ἔχοεὶ ἰῃ 

ΘΕΓΕΠσΊἢ. (Πδΐ ᾿ θθαγ σὰ]6 ονεῖ 868 δΔΠά 1 οὐ, λαυο 
ζ Ζλε σογ- 

για. Ἰλη 4. δηἀ 81] τπϊηρ8 ἴῃ ποῖ ὃ 
2. Βυξ γδεὲ ἘΠΕ ΚΠ 155. ΠΊΟΙΘ 

ΓΑΙ ΘΗ : [ὉΓ ΠΕ 15 Ἰἰογά οἱ 811] {Π6β58 
τΠϊηρ8. ΔΠ4 Πδίῃ ἀοπηϊηίοη ον ΕΓ {ΠΕπὴ ; 
ΔΠη ἃ νυν Παΐβοθνε πε σοιῃημηδηάςφίῃ {Πεπὶ 
1ΠαΥ ἀο. 

14. «πάτο σουέγπογς, 45 ..71 ἘδίΠοΥ, “ Βοία 
Βαῖγαρβ, δη ΡβΈΠΟΓΑΪβ5," ζο. ὙΠΕΙΘ ἰ5 ΠῸ 
ἁΥίϊο]α ἢ {Π656 βου γα] [ουη5, 50 {παΐ ννα 
ΤῊΔΥ ΓΟΡΑΓΑ {Π6πὶ 845. 4}1 ᾿πο θα ππογ {Π6 
πραάϊηρ οἵ “ῥγϊποθβ (μεγιστᾶνες) ΟΥ̓ τηδρ- 
παΐ65. 

15. 2ῤὲγογαὶ σεαὲ 9 ἡμάσνιεπ: ] τῷ χρημα- 
τιστηρίῳ. ΔΔΒΙ τοπάθιβ {Π|5 ὈγῪ Ναΐῥ.- 
τ 17917)16 75, “ΠΟΙ ΠΟ] - ΟΠ θοσ. 

17. ῥὲ ταἱά ταιίο ἐῤερι. “ΤῊΪ5 15 [ῃ6 σϑαάϊηρ 
οἵ τῆς ΑἸάϊπθ. Α Ὀεδζίογ ἰοχί 15, “ δηά {ΠῈῪ 
βα 4 ἀπο {ΠῸπὶ: 2.6. {Π6 ΟΥ̓ΔΘΙ νγὰβ βίνθῃ 
1ῃ6π|.. ΕῸΓ τς ΙάἸοτὴ 566 ποΐθ οἢ Ὁ. 9. 

19. »ιϊπά.] διάνοιαν, ἴῃ 6 54 Π16 ννογὰ δ5 ἴ5 
τοηάογοα “{Ποιρηϊ τη {μ6 ποχί νοῖβθ. ὙΠῸ 
Ψυϊκαΐα σϑαάϊηρ αηπαρι, ἴῸΥ “ΟΠ6,᾽ 15. ἴῃ 8]} 
ῬΓΟΡΑὈΠΙΥ ἃ σογτιρίϊοη οὗ μϑα7). 

21. γεγιοριδεγείῥ, {5.71 ὝΠαῖ 15, Βα ἔογμεοῖβ 
ἴῃ ννῆοθα Ργέδοποα 6 ΠΥ 6. ΤΟβθρῆι5 
Εἶνα5. 45 δῇ βαιίναϊθηξ ἀναισθήτους ἀπεργάζε- 
ται, “1 Υοπάογ5 [Πθὴ ππσοηβοίοιιβ οἵ" ἄς. 

ὧν Ἰαίεπί:.] ἘΚ ΗΕν οχρ]αϊηθὰ ὈγῪῚ Δ ΔΗ], 
“0 [41}κ Π|Κ6 ἃ τ} ]Π]Π]ΟΠαῖγο (αἷς οὐ ἐν ΜΙ Πἰορει 
δες..6). ἽΠΟΥΘ 15. ἃ νείη οὔ Πιιπιοιγσ ἴῃ ἴΠ6 

ἀεβουιρίίοη μοσο, ἕο ὑνῖοῖ γα πρῃξ Ππά ἃ 
ῬάΓΆ]16] ἴῃ {πὸ Θοοί5η ροοῖ, δας νυ ΒΟ ἢ Πὰ5 
ΠΟ ΡΪαςθ ἴῃ {Π6 βίθγῃ ρογίγαγδ οἵ Ῥσον. Χχ!, 
29--3.5, ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘῚ 1Π {Π6 ΠΠΟΓῸ τΟ]ογαηΐ ΠΑΧΙΠῚ5 
οὔ Εο]ι5. ΧΧΧΙ. 25--21. 

28. αὐδεγι ἐδεν αγὸ 7γοηι.) Α Ὀδεῖου σοδάϊηρ, 
15 ὅταν . . - ἐγερθῶσιν, “ΏΘη ΤΠΕΥ Πᾶν 
να κο ἔοπὴ ἢ ἘΠΕΙΓ ἀγΚΘΩ 5] ΠῚ ΟῚ (το) 
Ἡγείπεορίαγε, Ἐ.). ΄οβαρμιβ αἰδὸ σορυθβθηΐϑβ 
1Π6 πὶ 45 βἰθθρίηρ οἱ της εβῇδοῖβ οἵ {πεῖν ννῖηβ. 

ΠσΗΑΡΤΕᾺΚ ΙΝ. 

ΩΦ. «ο ποὲ γιεῦ, 49 ς.7] Ϊ΄οβθρμιδ Ἔχραπάϑ {Π6 
ΔΥσυτηθηΐ δης πηαῖκο5 ἴὉ οἰθατοσ. ΒΟ] ἐπ 
Β᾽ΝΑΥ {παΐ Ιῇθη Θχογοῖβθ οὐοῦ ἰαπα ἀπά 56! 
ὙΠΟ Κὶηρθ ἜΠΊΡΙΓΕ 6 ΟΥΟΥ ἐῤεγι. “Β Θρ65 ἴῃ 
ρβοβ πηρογίαπὶ οϑί." ὙΠῸ ννογάβ “ἐμαΐ ῬθαΓ 
Τα]ο ἢ 5ῃοι]ά ταῖμοῦ 6 “ἴῃ θραγίηρ ΓᾺ]6,᾽ 
ἴποσο ΒοΙπρ ΠΟ ΔΙΙΟ]6. 

8. 97) αἰ ἐῤεσε ἐδίηρ ἢ ΤῊΝ τοηάθσιηρ 15 
ἄπο ἴο [πὸ πάντων οἵ ἴπ6 ΑἸάϊπο, δι 1{ 5ρΡ01195 
186 ςοππροίίΐοη. ΤῸ τρηξ τοδάϊηρ 15 αὐτῶν, 
Ξε "ἢ 15 Ιογά οὗ {π6πὶ᾿ (2.6. οἵ πιθη). 80 δἵ 
της οπά οὗ {π6 νϑῦβθ, ἴοσ “ποὺ ἀο" (ποιοῦσι) 
1 5ῃοια ὕες “πον οὔον " (ὑπακούουσι). 



ν. 4-17.} 

4 1 με δι4 {πεπὶ πηακα νγαγ {ΠεῈ 
οπδ ἀραίηϑέ [ῃ6 οἴμοῖ, {ΠοῪ ἀο 1 : 1 
ἢς 56Ππ4 {Πε6πὶ οἷ ἀρδίηϑί [ἢ 6 ἘΠ 6 ΠΊ168. 
{πεν ρο, ἀπά Ὀγεακ ἀἄοννῃ πιοιιηΐδί 8, 
ννγ415. Δη 4 τοννεῖϑβ. 

ς ΠΟΥ 51ΔΥὺ δηά δἵξ 5]αἰη. δηά 
ἘΓΔΏΒΡΊΟΒ85 ποῖ {Π6 Κίηρ᾽β σοπηπηδπά- 
πθηΐ : 1Ε ΤΠΕΥ ρεῖ {Π6 νἱοίοίγ. {ΠῈῪ 
Ὀγηρ 4}1} το τΠ6 Κίηρ, 485. νγὲ]] τῃ68 
ΒΡ01]. 45. 41 {ῃ]ηρ58 εἰβ6. 

6 [{Κεννῖβα ἔογ ποβα ἐπαΐ δῖα πὸ 
ΒΟ] ἀἸΙεῖθ.9 δπά Πᾶνε ποῖ ἴο ἄο σῇ 
νγΑΓ855. θα. τι5886 Πα ΠάΓυ. ννμεη ΓΠΕΥῪ 
ἤανε τεαρθά ἀραΐη τἢδξ σῇ ἘΠΕΥ 
Πδ4 βονγῃ. {Ππϑὺ Ὀγίπηρ ἴῈ το {Π6 Κίηρ, 
ΔΠᾺ Πσοπηραὶ οη8 ΔΠΟΙΠΟΓ ἴο ΡΑΥ {{|- 
δυΐα τιηΐο της Κίηρ, 

7 Αμπά γεῖ ΠΕ 15 Ῥαξ οπα πΊδῃ : ἴξ 
ἢ σοπηπηδηά το ΚΙ], ἘΠαν ΚΙ]; 1Ε Πα 
ΠΟΙ ΠΠΔΠ4 ἴο 5ρ4Γ6. ΤΠΕΥ ΒρΆΓῈ : 

8 1Γ με σοπιηπιαπά ἴο 5Πη|ϊ6. ἘΠΕΥ 
8ΓΠη1ἴ ; 1 ἢξ σοπηπηδπα ἴο πιᾶΚε 46- 
βοϊδίβ, ἘΠῈῪ πιᾶκε ἀεβοΪϊδλίε : 1Ε ἢε 
σοι] Π4 το 114. {Πα ν Ὀι14 ; 

9 1 8 σοπιπιαπα ἴο οι ἄοννη, 
{ΠΕΥ σέ ἄονη ; 1Ε ἢ6 σοπηπηδηά ἴο 
ΡΙαηῖ, {Πα γ ρῥἰδηί, 

ΙΟ 80 8}] ἢϊβ ρεορίε δηά ἢΪβ δ ΠῚ} 65 
-----..-ὄ 

4. ὀγεακ ἄοαυη γηπομηέαϊης.) ΠΕ ννοσὰ τθη- 
ἀεγθά “Ὀγθαῖκ ἄοννη," κατεργάζονται (ἀε7ηο- 
ἡ1γεέασι, Ν Ὁ] 6.), ἀο65 ποῖ 566ΠῚ ΥΘΓΥ͂ ΔΡΡΥορυϊαΐα 
ἴο “πηοιίαϊης. Βαΐ 1 15 ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ πηθαηΐ ἴο 
ΔΡΡΙΥ ὈῪ ἃ Κιπά οἵ Ζειιρτὴα ἴο 411} {π6 [ἢγθα 
οδ]εοῖβ βροκθὴ οἵ. ὙΠῈ βιισοοβδῖνα 11π6ὸ5 οἵ 
ἀείξποο,---τηοπΠΐβ]η- Οἤδ᾽η5, νν 4115, ἴοννοίβ,--- 
4}1 ἃτὰ ογοθά ὈΥ͂ {Π6 ᾿πνδάϊηρ ΔΥΓΊΥ. 

5. 4: «ὐε}} ἐῤὲ “ῥο!], 5.7 Μοτε ]ἴογα γ: 
“ἐ Δη4 {ποὺ Ὀτίηρ 4}} ἴο {π6 Κίηρ, 1Ε ΠΥ βαίη ἃ 
νἹοΐοσυυ, δπ 1Γ {Πᾶν τπακθ ἃ ταϊά (ἐὰν προνο- 
μεύσωσι), ἀΠ4 Δἃ1]] εἶ5ε " (1η {Πκ6 πηδηπο1). 

6. εο»ιῤεὶ οπε «ποΐῤεγ.)] ὝΠΕΓΕ 15 ἃ ἄδερ 
γεῖη οὗ ᾿ΓΟΠΥ ἴῃ 1Π1|5. ΒῸΓ {Π6 ψνΠο]Ὲ ἀθβοτρ- 
ΤΟΙ, ΠΟΠΊΡΑΙΕ 1 ϑ41η. γ11]. 11--18. 

8. 1 ῥὲ εονηιριαηά, 9.7 ὙΤΠῈ Οτεεκ Πᾶ5 
ΤΊΟΥΕ ἀσβοιρίινε ροννοῦ: εἶπε πατάξαι, τύπ- 
τουσιν, κατιλ. “Ηδε κ'νεβ [Π6 ννοσά ἴο 5πηῖ6; 
ΤΠΕΥ βίγικα," ζἄο. 80 411] {πγοὰρὴ [Π6 νεῦβα. 
(ΟΠΊΡΑΓΕ {πὸ (δπζα ΓΟ Π᾽5 Δηβυνοσ, Μαζί. νη]. 9. 

10. δὲ ἰείῤ, 49.731 ἘΒδίμοσ, “Πα ΠΙΠΊ561Ὲ τὰ - 
ΟἸἸποίἢ :Ὁ [Π6 σσυεαΐ ροϊεπίδίβ ΠΙπΊ561 (αὐτός, 
256) 15 αἴ ἃ θαηαμεί. 

18. «υο ῥαά «“ῥοζεμ.) Ἐὰ δἰ Που,, “'ννΠο 5ραϊζε. 

ἐῤὶς αυα-ς Ζογοῤαδε!. [Τὶ ψ1}1 θὲ ποίϊςβά ἴῃ 
ὙΠδΔΓ ἃ Ραγθπιῃείϊοα] Τ ΔΉΠΟΥ [15 15 ἱπίτο- 
ἀυςεά, Πα 5ρθαῖοὺ Πα5 ποΐ θβεη πιεηίοποά 

πο δ θ. ΘΒ. δὰ Ἄν ο. τ; 

ΟὔοΥ Πίπῃ : Πιγεμογπιοσε Πα ᾿Ιθῖἢ ἄονγη, 
ἢθ δαίθβιῃ δηά ἀγηκεῖῃ. ἀπ τὰκείῃ 
ΠΙ5 Γαϑβί: 

11 ΑΠπά {ἢε86 Κααρ νναΐς ῃῇ τοιπά 
Αθοιξ ἢϊπη. ΠΕΙΓΠΕΓ ᾿ΠΠΔΥ ΔΠΥ ΟΠΘ ἴΟχ, ἐὰν. 
ἀεραγί, δῃά ἀο ἢϊ8 οὐ διι51Π658. 
ΠΕΙΓΠΘΓ ἀἰΒο 6 Υ ΤΠ 6Υ Π]ΠῚ Ἰῃ ΔΠΥ {Πίηρ. 

12 Ὁ γε πηεης Πονν 5Ποι1]4 ποΐ της 
Κίηρ Ὀ6 πιο ἰεβϑί, νγῃθη ἴῃ 500 ἢ βογξ 
ἢθ 15 ονεγεάδ Απά πα Πε]4 ἢ 8 
[ΟΠρΊΙΕ. 

13 Ἴδη {π6 {π|τὰ. γγῃο δά 
ΒΡοΚθη οὗ ψοπηεη, δηά οἵ {Π6 {τυτῃ. 
({Π15 νναβ Ζούόβθδθε]) θερᾷδη ἴο βρβᾶᾷκ. 

τὰ! (Ὁ γε πιδῆς 1Ὲ 15 ΠῸΕ ἘΠΕ, ΡΙΘΔΈ 
Κίηρ, ΠΟΙ {πῃ6 πλυ]π46 οὗ πηεη, 
ΠΕΙΓΠΟΓ ἰ5 1 ψη6. {παΐ ἰ ἐχςε] θῇ : 
νγῃο 15 1 μεη ἐπαξ γα]θῖῃ {Π6Π|5,) ΟΓ 
Παῖῃ {πε Ἰογάβῃιρ ονεὲγ {πεπὶ δΓῈ 
{Παγ ποῖ νγοπΊβῃ ἢ 

Ις νοπίεη ἢᾶνε θοΐπε {πε Κίηρ 
Δηἀ 411} {ΠῸ ρεορὶβ {παξ Ῥθαγ τι]α ὈῪ 
864 Δη4 ἰδηά. 

16 νεη οἵ {Πεπὶ σδπιθ ἔΠΕΥ : δηά 
ἘΠΕΥ ΠοιΓΙΒΠ6 4 ἘΠ πὶ ἀρ {Πδΐ ρἰαητεά 
1Π6 νἱπαγαγάβ. ἤΓοπὶ νπθποα [6 ψ]Π6 
ςοπΊΕτἢ. 

17 ΤΠ αθε αἷβο τπηᾶκα ρδγπιθηΐβ [ῸΓ 

ὈΥ παῖηε Ῥείογθ, ΠΟΥ 15 Π6 αραίη, {Π] {Π6 επά οἵ 
{Π6 δοςοιηΐ (ν. 5), δη4 {πέσ ἴοο {π6 1ἀ6πί1- 
Ποδίίοη οὗἠἨ μιπὶ νι οπθ οὗ {πε ἀθο] δ! ΠΠΊΘΓ5 
ΠΟΠΊΘ65 1η 85 ἃ ΚΙΠ4 οἔ δου Πουρῃΐ. 

14. 12: ἐς ποΐί, ὦ 5.) ὙὕΠὲ βεπίεποε 15 ἴη- 
ἰογγοραίϊνα: “15 ποῖ {πῃ6 Κιίηρ ργοαΐ, «δπά 
Τηδηιη ἢ ΠΊΔΠΥ, ἃηἀ ννῖπα τηϊρῃίγ" ΠΟ 
Πθη 15 μα {παΐῖ,᾽ ἄς. Ὑπὸ ΑἸάϊηθ, 845 ψῈ]} 
85. ΤΟ ΟΥΕΟΔΙ ΘΠ ΙΟη5, μὰ5 οὐ μέγας ὃ 
βασιλεύς; ποῖ, 845 [Π6 ἰγΓδηϑιαΐοῦ ὩΡΡθδΊβ5. ἴο 
Πᾶνα τεδά, ὁ μέγας β. ὙΤΠΕ ΤλδΓρΡΊη4] τὰ- 
ἴογεπος “ Ηδ60.᾽ 15 4150 ἃ 5110 ἴῸ σ᾽ “" Οστεεκ. 

16. ἐῤεγἐῤῥαΐ, (5)..71 ἸἈδίΠου, “ ἴ[ΠῈ Ρ]απίουβ 
οὗ ἴΠ6 ν᾽πουαγάβ {Ποιήβοϊνοβ᾽ (αὐτούς). 

17. γπηαζὲ σαγηιεγίς.] ποιοῦσι τὰς στολὰς, 
1|. ““πηακε ῃ6 τοῦθο5 οἵ πηρη,᾽ {μ6 “Ἰοηρ 
οΟἸοΙΒΙηρ "ἢ οἵ Ματῖῖς χίι. 38. [{ δθεπὴβ παΐῃγαὶ 
ἘΟ᾽ ἘΕΙΕΙ͂ [Ὁ Εν. ΧΧΧΙ. .22; 24, 45. (πα τΟπ 
ἄοεϑ, ἴῃ 1] πϑιγδίίοπ οἵ {Πη15. Απά γεΐ, 45 {πῈ 
ΤΑ ΚΙΠΡ ΟΥ̓ ΟἸοΟΙΠΙ Πρ 15 ἃ βθῖνίςθ, οὐ δεῖ οὗ 
ΤΙ ΠΙβίγαίοη, ἴΠ6 πηθηί!οη οὗ 1 ΠΟΠΊΘ5 1ῃ 50ΠΊ6- 
ννΠδΕ 5: ΠΡ ]ΑΥ]Υ ἴῃ {πΠ6 πηιϊάϑί οἵ 8δη Ἐπυπιοσα- 
το οἵ [Π6 νγᾶγβ ἴῃ νυν ΒΙΟΠ ννΟΠΊΕΠ Πᾶνα ΤΠΟΓΘ 
ῬονοῚ Δη4 β]οσυ [πη τηθη. (ου]ά {πῸ ννογ 5 
ΤΙΏΘΔη ““σαιιθδα {ΠΕῈ1Γ ΘΧρθαϊοη5 ἴῸΓ τηδη,ἢ 
τακίηρς στολὰς ἴῃ {πΠ6 56ῆβε ἴί Πᾶ5 ἴῃ θυ] 
Οτεεκὴ ὙΠ1Ὶ5 νου] δὰ {Π6 οὗνίοιι5 τα- 
ἔεγεηοα ἴο 1) 611|4ἢ} ἴῃ Ὁ. 24; 485, ἴο 4 σσεεκ 

Ι ΗςὉ. ὡς 
φἤ ογεε. 



4 Ορᾳῃ. 2. 

1 ἘΚ ΑΘ ΤΥ. 

ΠΊΘη ; {Π6586 ὈΓΙΠρΡ ῬΙΟΓΥ τιπΐο πΊΘη ; 
Δηἀ νυ ]Ποιι νγοπηεη σαπποῖ τηθῃ θΕ. 

18 Ὑεδ8, δηά [Ε πιδεὴ ἤᾶνε ραϊπογοά 
τοροῖμεγ ρο] 4 πὰ 51|1ν8γ9 οὐΓΔΠΥ ΟἴΠΟΓ 
ΘΟΟάΪν τπΐηρ, ἀο ἴπϑν ποῖ ἰονε ἃ 
νγοπηᾶη ὙΠΟ 15. ΠΟΠΊΕΪΥ ἴῃ ἔνοιΓ 
ΔΠ4 Ὀαδιΐν ἢ 

19 Απά ἸΙεεείπρ 811] τῃοβε {ῃίπρϑβ ρο. 
ἄο {πεν ποῖ ρᾷρος ἀη4 ὄνεὴ ψ]ἢ ορεη 
τοι ΠΧ ἘΠΕΙΓ αγαβ ἔλϑε οἡ πεῖ; ἂηά 
Πᾶνε ποῖ 1] πιεὴ πλοῦα ἀδϑιγα ππΐο 
ΠδΓ {ΠδΔῃ τιηΐο 51|νῈΓ ΟΥ̓ φρο]. ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ 
ϑοοα Ϊν τΠϊηρ νν Παΐβοανεῦ 

20 4Α πηδη ἰδανείῃ ἢϊβ5 ονγῇ ἔβίΠεγ 
1ῃδε Ὀγοιιρῆς Πὶπὶ τρ. ΔπΠ4 ἢϊ8. ονγῇ 
σομπέγγυ. Δη4 οἰθανεῖῃ τιπΐο ἢΪ5 ννυ]έα. 

21 εξ εἰςκοίῃ ποῖ ἴο βρεπά ἢϊ5 
Π|π νυ Πα. νι. δηῃά γεπιειθεσθῖῃ 
ΠΕΟΙΠΕΓ ἔΔΊΠΕΙ, ΠΟΙ πηοῖμεῖ, ΠΟΙ 
σομΠίΓΥ. 

22 Βγ 115 αΪβο γε τηϊιϑέ Κηον τΠδΐ 
γγοπΊΘη ἤᾶνε ἀοπΊ] ΟΠ ΟΥΘΓ γοιῖι : ἀο 

[ν. 18---29. 

γε ποῖ ἰδθοιιγ δηά 101], δηά ρῖνα δηά 
Ὀγηρ 411 τὸ 1Π6 νγοπιδῃ ὃ 

23 Ὗσδεδ, ἃ τηλῃ τἈΚΕῖἢ 15 ϑννοζά. 
Δηἀ σοείῃ ἢἰβ ννᾶὺ ἴο ΓῸΡ Δη4 ῖο 5162]. 
ἴο 541] πιροη {ἢ 864 δΔη4 τιροῃ ΓΙΝΟΓΒ : 

24. Απά Ιοοκείῃ τπροη ἃ ἰΐοης δπά 
σοθίῃ ἴῃ 18 ἀδγκηεβ8 ; απὰ ννῃθη ἢα 
ἢδίῃ βίοϊεῃ, 8ρο]]εά, δηα γορθεά, ἢε 
ὈΓΙΠ Πρ ΘΙ 1{ το ΠΪ5 ἰονα. 

25 ννΒεγοίοτε ἃ πιδῃ ἰονείῃ ἢΪ5 
νν Πα Βαείεγ ἤδη ἔλΊΠοΓ οὐ πηοίπογ. 

26 Ὗεδ. πιδηγ ποτα θὲ {παῖ Πᾶνα 
ἔσαπ οἷ οὗ ἘΠΕῚΓ νν]ῖ5 [Ὁ νγοπηβη, δη 1 τσ, 
θεςοπια βογνδηΐβ [ῸΓ {ΠΕὶγ βάκ68. 

27 Μδηγ αἶβο ἢανε ρεγιβῃβά, ἤαᾶνε 
ΕΓΓΕά, δη ἃ βἰηηαά, [ὉΓ νγοπηθη. 

2ὃ Απὰά πον ἀο γε ποῖ βΡεϊϊενε 
τοὺ 18 ποῖ {ὴ6 Κίηρ ρτεδῖ ἴῃ ἢΪ5 
Ρονγεγ ἢ ἀο ποῖ 8]}] σερίοηβ ἔβα ἴο 
τοῦς ἢ Πἰπὶ ὃ 

29 Ὗεῖ 414 1 ςες Πἰπὶ δη4 Αραπηα 
{Π6 ΚΙηρ᾽’β σοποιθῖηα, {ΠῸ6 ἀδισῆζεγ οὗ 

τηΪη4, ἃ ννου]α τθο8}}] Ηο]οη οἵ Ττου. Βαΐ 
[όβθρῆιιβ ἱπίογρσοῖβ ἴ οΓ οοίῃηρ,---τὰς ἐσθῆτας 
ὑφαίνουσιν ἡμῖν, 5ϑηηοοίΠίηρ; {Π6 νγὰν ΟΣ ννηδΐ 
ἢ6 566 ΠῚ5 ἴο πᾶγο [6] δὴ δογιιρί 1Ππβίγαίζιοη, 
Ὀν ἢγϑί βαυϊηρ ἐπαξ {πο γ 15 ποί!πρ ν ΠΟ τα 
ἀο ποῖ οννα ἴο {μοῖη. 80 {π6 ΟἹ] 1, δἴ!η Πὰ8 
“σεσίες, ΤἘΠΟῸΡῊ {π6 Ν π]ραΐε γοίαϊη5 {Π6 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] 
ψνοΓά, «ἠοία-ς. 

18. 4ο ἐῤὲν πο ἰουε.) “ΓΠΪ5. ΦΌ]]Ονν5. {ΠῸ 
τοδάϊηρ; οὐχὶ ἀγαπῶσι. Α δεί(εγ-ϑιρροτίθαά 
ΟΠ6 15 καὶ ἴδωσι, {Πιτι5 πηαϊκίηρ [Π6 5θῆβ86 οοη- 
ἘΠΠΟΙΙ5: κΔΠη4 1 ΤΠΟΥ 566 ἃ ϑνψΟπΊδη, [α]γ ἴῃ 
ἴουτη," ἄς. ὍΠ6 ““δηά δἵ {6 θερίπηΐηρ οὗ 
ὦ. τὸ ψψου]ά {Πθη 6 οποά. 

19. σαῤε.)] ΟΟμΊΡ. Ὁ. 31. ΤΠ ψοχά Πεῖα 
564 1ῃ ἴΠῸ ΟΥΙΡΊΠΔΙ, ἐκκέχηναν, ἴ5 ῬΟΙΠΑΡ5 
ποῖ [ουηα εἴβοννιογθ. ΝΟΙΓΠΟΙ ἐκχαίνω ΠΟΥ 
ἐκχάσκω 15 Τοσορηϊδοά ὈΥ Ἰ,. ἀπά 8. ΔΗ] 
Ἐΐν65. ἃ Ῥγεβθηΐ ἐκχαίνω, τοίογγίηρ ἴο 1 οΐδη, 
“ΤΊΊΟΠ,᾽ ὃ 21, Δηά ΑΠδογ. ἐ (ἰἀγπη.᾽ ΧΧΧΙΙ. 12. 
Βιυξ ἴπ ΒΟ {Π656 ῥαββϑᾶρθβ ἴξ 15 [Π6 βἰΠΊΡ]6 
Ραγίϊο. κεχηνότες νη Ϊο ἢ 15 το. ὙΠῸ ἴοσηὶ οἵ 
1Π6 τογπλϊπαίίοη 15 ΠΠυβιγαϊθα θγ ὙΝ που, Ρ. 88. 

21. Ηἐ «σε ποΐ, 49..71 ΤῊΪ5 τοπάθγιηρ 
ΒΘΘΙῚ5. ἘΠΟΔ]]Οα ἴοσ. Τὴ ΟΘεπονα Ψογβίοη 
Πια5, ΤΟΥ͂Θ 51ΠΊΡΙΥ, “πη [ὉΓ {Π6 ψοϊηδη πὸ 
Ἰεοραγάθίῃ ἢ15 1Π|6. 1, {6 α]Ὺ ἴῈ 15: “ἀπά 
δἰοηρ νυ Ηἶδ νυ ΠῈ σιν ἀρ ἴῃς »ῃοϑί;, 
καὶ μετὰ τῆς γυναικὸς κιτιλ. ὙΠαΐ 15, ἃ5 
1). Β[55611 Ἔβχρίαἱπβ ἴΐ, ἢ στουηαΐπθ ΒΥ ἢἰβ υν]ἴδ 
111 ἀθαίῃ. ΤῊ σἤδηρο οὗ [Π6 ννοτγά “" ννοσηδη 
ἴο “ννἱΐα "15 ἀννκυνατά ({πῸὸ Οὐτθεὶς ννογὰ θείην 
[Π6 541η6}, Ὀιυιϊΐ ΡΟΥΠΑΡ5 τππανο 4016. 

22. 1. ἐῤὲ α«υογιαη.}) ἘἈΔΙΠΟΥ, “ἴο γουγ 
νυν 5, ταῖς γυναιξί, Ρ]. 

28. ἐο φαἱ] ρον ἐῤὲ σεα.ἢ εἰς τὴν θάλασσαν 
πλεῖν. [Ιἴ 15 αἰΒΊσα]Ε ἴο Ὀεονε ἰΠαΐ ἐπὶ τὴν 
κ. τ. λ., [ῃ6 τεδάήϊηρ οἵ Α]4. ἀπά 5οπηα ᾿ΠἔθΙ ΟΣ 
Μ955., 15 ποῖ {π6 στρῇῃϊ οπὲ ἤθσθ. Δ] βρῖνεϑ 
Χεη. “Ηδε]]᾿ ν. τ, τό (ϑμοιὰ δε ν. 1, 6) 45 δῃ 
ἰηβδίδηςο οὗ πλεῖν εἰς, Ὀιιξ {Παΐ 15. ΤΠΘΓΘΙΥ {Π6 
ΠΟΙΠΠΊΟΠ τ58 96 Οἵ εἰς νυ] [Π6 παπλὲ οἵ ἃ ἴοννῃ 
ΤΟ ΔΟΠΘα ΒΥ 568. 

24. Ἰοοζεῖρ ποῦ α Πομ] ἘἈδίμοσ, “μα 
ἸΙοη, τὸν λέοντα. Βν “ἸΙοοκείῃ ὑροη;,; 
θεωρεῖ, 15 πηραηΐ ““ 54Ζ65 τΠαἸσπηαγ θα πΡΟη,; 
1|κ6 Ἡοσδοεῖβ “ αἱ τεοῖῖβ οοι}}15.. .. νἱάϊξ,᾽ 
ΤΠΘ τοίογθποθ 566 ΠῚ5 ἴο 6, ἴῃ Ραγί αἵ ἰϑαβί, ἴο 
1Π6 βἴογυ οἵ ϑαπίβοη, [π΄ χῖν. 5 σφι; δα 1 
ΤῊΔΥ 4150 Ὀ6 ἴβικθη 8ἃ5 ἃ σοῆγνοῦβα Ρ᾽οΐιγα ἴο 
{παξ ἴῃ Ῥζτον. χχῖϊ. 13: “ὙΠΕ 5] υρραγα ϑβαϊῃ, 
ὝΠΕΓΟ 5 4 Ποη ψἱ Ποῖ, 1 5841} θ6 5]αῖη ἴῃ 16 
βίγθοίβ. 

96. ῥασε γι ομΐ, 45 5.7 866 ἴπθ πηαγρίη. 
ῬεΥμαρ5. “Πᾶν βσοόοννῃὴ αἰδίγαοίϊθ 4 ἴῃ {ΠΕῚΓ 
τηϊη 5 ψοι]ά θὲ ἃ οἰοβθι το πάθγίηρ. ΤΠ6 
Δαἀαϊτῖοπα] ἴγαϊε οὗ “ θθσοουηηρ σἠασδς "ἢ 5ΘΘΠῚ5 
ἀραῖη ἴο ἱπαϊοαΐθ ϑαπίβδοη. “οσ," ἵπ {Π15 
νΟΓ56, ΠΊΘΔΠ5 5. ΓΙ ΟΕΥ “οη δοοοιηΐ οἵ ποῖ 
Ὸγ {Π6 βδαϊζο οὔ ψβίσῃ ννου]ὰ Βοίου δαϊ 
50 ἢ ΔΠ ΘΧΑΠΊΡΙΘ 45 {παΐ οἵ [σοῦ βευύνίηρ ἴῸΓ 
ἈδΔΟΒΕΙ. 

28. 1ο ἑοιερ ὙΠαΐ 15, “ ἴο πηβάά]θ ψ ἢ,» 
45 ἴῃ Ρ5. ον. 15: “ Τομοῦ ποῖ πηῖηθ δποϊηΐθά, 
δηἀ 40 ΠΥ ΡΓΟΡἢμοῖβ πὸ Πάγτπη." 

29. 44 1 «25 Μοτε οχδοῖϊγ, “1 ννὰϑ 
νναϊομίηρ,» “1 ννὰβ ἃ βρεοίαΐογ οἵ, ἐθεώρουν, 
16 ννοχγὰ τἰϑϑὰ ἴῃ {{μκὸ χ. 18, ννΒ] ἢ 15 πιαάθ 
τῆ ἢ ΠΊΟΓΘ Θχργοϑϑῖνο γ᾽ {Ππαΐ γοηοσῖηρ. 

“γοτύ» 
«ες δεγα 2. 
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Εἰ τι ἢ. δαπηγαθὶς ᾿ Βατίδςιιδ, δι {{ΠΠρ’ Δὲ σοιΓ86, [ὉΓ πε ΠΟΠΊΡΑβϑ6 ἢ {ΠεῸ ἢρανθηβ 
τι. ἂρ. 4. {Π6 ΓΙΡΗΕ Παπά οὗ τΠε Κίηρ, τοι Δροιι, ἀπά ἐβες ἤθη ἰδ σοιιτθθ 
Ἴλρα 0 Απά τακίηρ (Π6 ογονγῃ ΠῸΠῚ ὉΡΔΪΠ ἴο Π]5 ονγῃ ραςβ ἴῃ οἠβ ἄγ. 
τς. {Π6 Κιπρ᾽β με, δηά βείείπρ 1 τροη 35 15 Βα ποῖ ρχεδαξ ἐπὰξ πηλκεῖῃ 

ΒΕΓ ονγὴ Περά ; 85Π6 [50 βέγιιυΚ τῇς {π658 τῃΐηρϑ ὃ {Πογείογε ϑταδέ 15. {ΠῈ 
Κίηρ ψ ἢ Ποῖ ἰς Παπά. {Γι τἢ,, Δη ἃ ϑΕγοηρεγ ἘΠ δη 1} τΠϊηρ5. 

"0, 31 Απά γεῖ ἵ[0Γ ἃ}1] {Π]5 τῆς Κίηρ 36 ΑἹ] τῃ8 βαγίῃ ᾿ σα] ]θῖη τροη τῃς 1 Οσ, ἐγέεαΐξ. . Σ 2γαϊεοέξ Βαρεά δηά ραζβάᾷ ἀροὴ Ποῦ νγ ἢ ορεπ ἐγαῖῃ. ἀπά ἘπῈ Βεάνεη ΒΙθββοῖῃ τ : 4} Ζζ. Ὡρμέδ, 
τη ἢ : 1 516 ἰλπρηθα προη Πΐπι, Πα νγοῦκβ 5ῃακε δηά {γεπιθ]ς αἱ εν απ ἐςπαθα: 
ἰλαρηθα 4150: διιῖ 1 8η6 ἴοοκ δηγὺ ψ  ἰῈ ἰδ πὸ ὉΠΓΙΡΐθοιιβ ἘΠϊηρ. 
ἀἰβρίβαβιιγα δὲ ἢΐπη, [Π6 Κίπρ' νγαβ ἔμϊ πη 37 Νῖπε ἰ5 ννίςκοά, {πὲ Κίηρ ἰ8 

ἀρ ἦε τὸ ἤλτεεγ, πὲ 8ῃ6 πιίρῃξ 'θε τεσοη- τνυίοκεά, ὑγοπιθη ἃΓδ γνοΚΕά,, 211 1ΠῸ 
«ὐἱξὰ ζζη. οΠ]64 ἔο ἢϊπῃ δραίῃ. 

32 Οὐ γε πιεῃ, πον οσδη ἴξ θα δεῖ 
ὙγΟΠΊΕη 8801 4 ΡῈ βέγοηρ, ββείηρ: {ΠῈ Ὺ 
ἀο τ᾽ 

33 ἽΠεη τῃς Κίηρ Δη4 τε ρτγίποεϑ 
ἰοοκεά οπεὲ. τιροη ἃποίμεγ: 80 Πε 
θερδη ἴο βρεὰκ οὗ {πε ἐγιῖῃ. 

34 Ο γε πιδῆ, δῖε ποῖ νγοιηξη 
ϑΕΓΟΠΡ, ὃ β,Γεδξ 8 {Π6Ὸ εαγίῃ, ΠΙρῃ ἰ5 
1Π6 ἤδανεπ, ϑυις ἰ5 {Π6 δὴ ἴῃ ἢΪβ 

σΒΠ]άγθη οὗὨ πηθη ἅγα υγὶςΚοά, δηἀ 5ξιιο ἢ 
ΔΓΕ 81] {ἢ 6 1 ννίοΚεα νγοῦκβ; δηά {ποτα 
8 ΠῸ {ΓπῚἢ ἴῃ {Πεπὶ; ἴῃ {Πεὶγ πη- 
ΓΙ ΠΕθοιιβη 685. 4530 ΤΠ 6 Ὺ 5}8]] ρευίβἢ. 

38 Α58. [0γ τῆς ἐγιτῃ, ἴ ἐπάπιγεῖῃ, 
ΔΠ4 18. αἰνγᾷγβ βίτοπρ; ἴῈ Ἰίνθῖῃ δηΐ 
ΠοΟΠΑΙΘγΈ ἢ ἔΟΓ ἘνεγΠΊοΓα. 

39 ὙΝΊΕΒ Πογ ἔπεα ἰ8 πὸ δοςερίίπρ 
ΟΥ̓ ΡΕΊβοἢ8 οὔ γαυγαγάβ ; θιιῖ 5ῃ6 ἀοεῖῃ 
1Πς τὨϊηρβ δὲ δΓ6 ἤτι5ῖ, ἀπά γε Γαἰπείῃ 

π᾿  --- ------ς--͵--- Ὁ Ὁ τ ὦ Πρ ἢ. 

“ρανιε] ΙΒ Παπιθ ἴ5 Κπονη ἴο Πᾶνθ 
θεθη θοῦπα ΕΥ̓͂ πποτα {Πᾶπ οπ6 ᾿ΔΑΥ οὗ τδηῖς 
ἴῃ δηςιυγ. ὙΠῸ τηοῖ ποῦ πῆ ἀδιρῃίοσ οὗ 
ΑπΕΟοΠα5. ϑοίευ ὑγεγα Βοΐῃ 50 οδ]θά. [Ιη 
7Οβερῃαβ ἐπ|5 ΑΡδπΊθ ἰ5 βαϊά ἕο μανθ βθεη ἐπε 
ἀδυρηΐεν οἵ Ῥαβεζάκης ὁ Θεμάσιος. 1 {παξ 
Ττεδηϊηρ σου θὲ ἀδροπῆθά τροη, Βαρε- 
7865 νν ου] 4 ΡγορΔΌ]νΥ 6 πὸ πιοτὸ ἔμαη Β 45- 
ΒΏ ΚΕ, ἔμπα {{Π|6 οὗ οϊοθ. Ῥειξειιβ. (φποίεά 
ΌΥ Ηυάβοῃ 25; 7ο..) {μῖπκ5 ἐπαΐ {πΠ6 ᾿ψοτά 
ΤΕ ογεά “ Δα τηΉΙΓ4 16, θαυμασίου, ΥΘΔΠ1Υ τηδᾶη5 
“τότ Μοῦπί ὙΠ δι πηαβῖι15,᾿ τηθαπίηρ, 1 5}0- 
ΡΟβε, {Π6 ΡΙδςα ἴῃ ΤΊ Θββαὶν, 50 οδ]θα ΠΌτα 15 
ΟΠ θυ] ργοβρεοί. 1 80, μ6 τησϑδὲ Πᾶν 
Παϊρταϊθα ἴο Ῥειϑβία. [1Ὲ 15 ἸΊΟΥΘ παίῃγαὶ ἴο 
ἴδκε θαυμάσιος 85 Δῃ ΘρΙ[Πεξ οὗ γδηκ οΥ ΟΠΊςο. 
ΤῊ παηῖθ Βαγίδοιιβ γθ04115 {Π6 ᾿Αρταχαίης οὗ 
Ἡ αἱ. νἱ]. 22. 

χίσῥέ ῥαηπ4.] (οτηρ. Ρ5. χὶν. 9. 
80. οὐγμοζ.} 1.11. “νγᾶ5 βΙδρρίῃρ," οὐ βίυικίπρ, 

ΙΓ {πε ορεη Παπά. 

81. “πὰ γεΐ 2ὸγ αἱ] ἐδ. Ἐδίμοσ, “πᾶ 
ἴῃ δάδϊεοη ἴο {Π15,᾽ καὶ πρὸς τούτοις. ἘΣνγΑ] 
(ΗΙβί. οὗ [5γ.᾿ ν. Ρ. 127, 2.) ποξίςθϑ “" {πὸ τί α1- 
ΟὈ]ΟΙΙ5 δες α ̓ 1ῃ νν]οἢ 1) Ατῖι5 15 ΠΕγα ροσ- 
ἰγαγεά, {πΠ6 ἀπεοάοίε Βεΐπρ' ἔθη, 85 μ6 ἘΠ]1Π]κ5, 
ἔτοπη “5ΞοπΊε θοοΙς οἵ Ρεγϑβίδῃ σοιιγί-ϑίουίθϑ. 

84. γείερείρ δὲς δοιγς αραΐη.)] πάλιν ἀπο-- 
τρέχει, 11. “ὙΠΟ Ῥδοκ δραίη." (ομηρ. 
Ῥξ, χίχ. 6 (Ο. Μ.): “1Ὲ βοείῃ ἕογεμ ἔγοπι ὑπὸ 
ζζΕΓπιοδέ ρασγὲ οἵ ἐῃ6 ἤράυθῃ, δηά χροὶ 
αδοτιέ πππῖο ἴῃς ἐπα οἱ 1ὲ ἀραίϊη. 

85. δὲ... ἐραῤ γιαζεὶδ] ὁ ποιῶν, “ἴῃς 
Μακεν." ὝὙὍῇε σοππεοίίοη οὗ {ποιιρῃξ ἰπ νυ παΐ 
[ΌΠ]ονν5, νυ ῖ ἢ ἐΠ6 ἐγαπϑιαΐου μα5 {το ἴο ἱπα]- 

“Ἵ2οε.---- Ἰγοί, 1, 

οαΐθ ὈΥ͂ τϑη θγῖπρ καὶ “{Πογείοσγο," 15. πιαάθ 
ΤΟΤΕ ΕΑΞΥ ἴο [Ό]]ονν ὈΥ ΤΌβθρμιι5, 8ἃ5. ἢΪ5 
ΤΏΔΠΠΟΓ 15 [ΠγΟῸΡΠοι {Π15 Ππαυγαΐϊνο : “ΝΟ 
411 ἘΠ656 {πῖπρϑ ἃγῈ δθξ ἴῃ τηοίϊοη δοςογαϊηρ; 
ἴο {Π6 ΜἹ1] οἵ Οοά. Απά ἢε 15 ἔγιια δηά 
75, ἄς. Ηδξεηποα ἐγαΐῃ, αἃ5 δη αἰτιθυΐθ οὗ 
Οοά, 5ῃαγεβ Ηἰ5 στϑαΐηεϑϑ. 

586. εαἰϊρέῤ μου.) ΟΚ. καλεῖ, Ψπ]ρ. ἡ υοεαί. 
ΤῈ 15 ποΐ αιυϊα οἰθαῦ ἴῃ ννμδί βεηβο {π6 ννοσά 
15 ιϑεά. Πδΐ οἵ “ Ἰηνοκίηρ " ΟΥ̓ “Δρρθαϊϊηρ 
ἴο ᾿ νοι] ρεῦμαρα θῈ ἐπε θοϑέ. Ἐς ργοίεσβ 
{Π6 5εῆβ6 οἵ “" Ἰην!ηρ " (ἐπάδὲ σἱε εἶπ). ΑἸΠα- 
ΠΆ511|5, ἴῃ {Π6 ραᾶϑϑαρ στοίογεα τὸ 'ἰπ {πὸ 
τηαγ βίη (( ΟΥ. 11. ο. Ατίδη.᾽ ς. Χχ.) δχριαἰπθά 1Ὲ 
ΒΥ ὑμνεῖ, ““5ἰπροίῃ οἵ: εἰ δὲ πᾶσα ἡ γῆ τὸν 
δημιουργὸν καὶ τὴν ἀλήθειαν ὑμνεῖ καὶ εὐλογεῖ 
καὶ τρέμει, κ. τ. Δ. 

517. ἀπά «μορ ἀγο, 45 ..7 ΤῊΘ ΠΙογὰ] τοηάογ- 
ἴῃ 15: “ δη4 πητὶβῃϊθοιβ ἅΓΘ 411 {πεῖ νου Κ5, 
411 5. ἢ." ὍΤῇΠο δήσιϊίίοη οὗ πάντα τὰ τοιαῦτα 
δ {Π6 επὰ ἸΙοοῖβ {Πκὸ ἃ β͵οββ. “τὶ ρῃΐθοιις ἢ 
ΟΓ “( πη] ἢ ννοι]ά θε ἃ θείου δαυίναϊοπέ ἴοσ 
ἄδικος πη “ ν]οΚοά," 411 τπτοιυρἢ {15 νϑῦϑο. 

388-40. ΤῊ ραββᾶρθ, νυ [Π6 δχοθρίϊοη 
ΟΥ̓ {π6 ἰδξξεσ ρατέ οἵ τ. 39, 15 χιοίεά ᾿γῪ 
αγρσίδη, “ ΕΡ. Ιχχῖν. (οιηραγε α]5ο Απραβί. 
5108 ΟΙντξ. 1961," χυπ., δ. 26. 

99. ογ χεαυαγάς.}) οὐδὲ διαφορά, 111. “ΠΟΙ 
ἀϊβδγεηςςα, 85 1Ε 15. σογγθοῖ]Υ το πάοσοά ἴῃ τΠ 6 
Οεπενα  ἜΈΎβΙο ; {Πδὲ 15, ἢ ὙΤ σα ἘΠ6ΓῸ ἰ5 
ΠΟ ΡδγΔΠΠγ. 8516. “πα εγομ εν ταὶ πἰβίογβ 
7αβέϊςος,᾽ ἴῃ {ῃε οἱά 5εῆβα οἵ {πε νγοσγά :-- 

“ἜΤ ΟΟΪΚ5 οἡ (πι6η᾽5) τοησϑ ΜΠ αὶ 272 727 γι 
εγα." 

19) 



95: τὺ ΒΡ ΑΘ Ὑν. 

ἔτοπι 411 απ] θὲ ἀπά ννὶοΚαεά τῃϊπρβ : 
ἀπά 41] πηβῃ ἀο ννγε}] κα οἵ Πεὺ νγογκϑ. 

40 Νείεβεγ ἴῃ Ποῖ Ἰυάἀρπιεηΐ 18 ΔΠΥ 
ὉΠΓΙΡἬΘΟιιθη685; Ὧη4 806 ἴ85 {Π6 
βίγεηρίῃ, Κίηράοπη, ρονγοῦ, δηἀ πιᾶ- 
Ἰεβῖγ, οἵ ἃ}} ἂρε8. Β]6βθβεά δε τῇς 
(ὐοά οἔ {τἀ1Π. 

41 Απά νὰ τπδὲ ἢς Πεϊά ἢϊ8 
Ρεᾶςθβ. ἊΑπά ἃ1]] τῃ8 ρεορὶς τῃθη 
8Ποιζοά, «πὰ 5αἰ4, (ὐτεδαῖ ἰ5 “ΓσΌῖΠ, 
δηά τηϊρῃεγ ἄρον 8}} τΠϊηρβ. 

42 ἽΠ θη 5α]4 τῆς Κίηρ; τπηΐο ΒΙΠῚ, 
Αϑῖκ νῆδὲ {ποῖ νν]τ πιοῦα (ΠΔη 15 
Δρροϊπίεά ἴῃ τπ6 νυγτπηρ, ἀπ νγα νν}}} 
δῖνε ἴτε τῃεα, θοσαιιβε ἔποιι ἀτ ἐουη 4 
ννίβεϑέ ; απά τποῖῖ 5Π4}{ 51: παχί ΠΊ6) 
Δη4 5}Π4]0 θῈ ςδ]]6 4 πηγ ΠοιιΒη. 

43 ἼΓΠεη βαἰά ἢε ὑπίο της Κίηρ, 
Β δ6πιθπιθογ ΠΥ νονν. ἡ ΙΓ {Ποῖι Παβῦ 
νοννεά τὸ δι114 [Θγιιβα!θπης ἴῃ ἘΠ6 ἀδῪ 
ψνΠδη ἴποιι σαπιοβ ἴο ἘΠΥ ΚΙηρ4οΠ1» 

«πα γεοζγαϊγοί 7 ονι, 45 ἢ ὙΠΟ τϑδάϊηρ οὗ 
16 ΑἸάϊπο, ἀπέχεται, τοηάεγεά ποτα “τὸ- 
γα ποίη {ΓΟΠΊ,᾽ τηα]το5 {Π 6 56ῆ56 ΥΘΓΥ͂ 5:ΠΏΡ]6 ; 
Βαΐ 11 ΙΔ. κ5 Μ8. δυςποτιγ. 

40. ἐῤὲ εἰγοησίρ, ἀίηράονι, 45. 1 Ιῃ Πῖ5 
ἄσϑῖσγθ, οἴζϊθη 5ῆθννη δἰβοννῃοσθ, ἴο ἁνοϊά {π6 
τορος οη οὗ ““δηά,᾽ 50 {γϑαιθηὶ ἴῃ {Π15 θοοΪΚ, 
{ΠπῸ {γαηϑίαΐου ἢα5. 5Ρ0 1] {Π6 σῃγτ πὶ οὗ {Π|5 
Ῥάβϑαρθ. [{ ννὰθ πηι ἢ Ὀείίογ ἴῃ {πΠ6 σεπανα 
ΨοΥϑίοη : “δπηα 5Π6 15 {Ππ6 δίγοηρίῃ, δηά {ΠῸ 
Κιπράοπι, ἀπά {πΠ6 ροννοσ," ζε. (ΟΡ Α͵Ε Α͵50 
1Π6 5ΙΠΉΠΔΥ ἀΟΧΟΙΟΡῪ ἴῃ 1 (ἤτοη. Χχῖχ. 11: 
“ΤΉ ϊΠο, Ο 1,οτγά, 15 [ῃ6 ργεαΐηεβϑ," ὅσ. 

41. Ογεαὶ 1; Τγωΐ, 49 ..1 ὙΤΠῈ Μυϊραίςα 
το πάθυῖηρ οὗ [Π15 βδοπΐθποθ ἢα5 Ραββϑά, ψνἢ 
ἃ 5|15}} σπδηρο, ἱπῖο {Π6Ὸ σΟΠΊΠΊΟΠ ῬΓΟΨΕΙΘ: 
αρσπα ἐσὲ ““ογιέας, εἰ ῥγαυαίεδϊἑ. Τὰ {πΠ6 Ν ]ρ. 
1 15 »γασαίεί. ΒῸΓ {ΠῸ ἀρΡΡΙ ιι56 νυ] ἢ ΓΟ] οννοά 
[815 ἀθοϊαπηδί!οη, σΟΠΊΡΑΓ {Π6 51Π|1|ΔὙ ᾿Πϑίδη ο5 
ἴπ Αὐϊδίθαβ, ἃ5 [ῸΓ Θχαηηρίο: “ Απά θη μ6 
σραϑοά, ἴποῦθ ννὰ5 ἃ Ὀιγϑί οὗ δρρίαιιβθ, ἢ 
5ΠΟ. Πρ ἀπ ἸΟΥ, [ΟΥ̓ ἃ σοπβιἀογαῦ]θ {1π|6.᾽ 
(Ηἰἴκι. ᾿χχῇϊ. Τητογργθίιμη, 1692, Ρ. 95.) 

40.. εοι15.}1 866 ποίδ οἡ 11]. 7. 

48. ῥαεὶ “οαυεά.] ἘΔ ΑΙΠΟΥ, ““ νοννϑάϑί :᾽ δά 
580 ἴῃ Ὁ. 45. ΤΠ15 νον ᾿ὰ5 ποῖ θθθη Πϊηίοα 
αἵ ΒΙΠουτῖο. ΤΟ βθρἤιιβ5, ἤΓαπ Πρ ἃ ΠΊΟΥΟ σοη- 
προοϊθα βδἴοσγυ, Ὀθρῖη5. ὈΥ͂ ΠΊθΠ ΟΠ Πρ {Π15 νονν 
ἃ5 τηδάθ ὈΥ Τλαγῖι5. Ὀοΐογθ πΠῸ οατηθ ἴο {πὸ 
{Πγοπο. (( Απεαη.᾽ ΧΙ. 3. 1.) ΤῊ ΠΥ ΑΒΟΉΔΡ]6- 
Π655 Οἱ ΓΟΡΥΘβθητηρ [Π6 ΘΑΥῪ Κιηρ5 οἵ Ῥϑύϑία 
45 ἴπιι5 {Π|πηκῖηρ οἵ {π6 γοϑίοσγαίίοη οἵ {πὸ 
Ι5γαθ! 65. “αἴ θυθυῪ οὐἹτϊο 8] τηουηθπΐ οὗ {πον 
Ἰῖνεβ,᾽ 15 Ροϊπίθαᾷ ουέξδξχ͵ ὈΥῪ Εὐννα]α, κὠλ τεῤ., 
Ῥ- 126. 

44. “πά ἰο τεπάὰ ααυαγνἡ ὙΠῸ “4η4᾽ ἰ5 

[ν. 4ο---47. 

44 Απά ἴο ϑ8επη4 δνγαὺ 411} {ῃ6 
γΈ55615 [Πδΐ νγεῦε βκθὴ ἄννᾶὺ οι οὗ 
7Τεγαβαίθη, σῇ ἢ Οὐγτιι8. δεῖ δραγῖ, 
ψΠΘη Πα νονγοά ἴο ἀοβίγουγ Βαργίοη, 
Δηἀ ἴο 56η4 {Π6π| δραίῃ {Π|Π6Γ. 

45 ἼΠοιι αἶθο μαβέ νονγεά ο δι} 4 
ὉΡ τῆς τοηρ]6, ὄν ἢ τῃ6 Εἰ ἀοπηῖτ65 ὃ Ῥ5: 137. 
Βυγηθά γῆθη [πάθὰ νγαθ τηδ46 ἄ68ο- 
ἰλῖς Ὀγ {πΠ6 (μα! 4εεϑβ. 

46 Απά πον, Οὐ ἰοτά τῇς Κίπρ, 
(8185. 15 1ῃαῖ ψῃῖὶοῃ 1 τεοαυΐγα, ἀπά 
ψγΠΙΓἢ 1 ἀδβῖγα οὔ τμεο, δηὰ {Π15 15 {Π6 
ΡΠΠΟΟΙγ ΠΠΡΈγα ΠΥ ρτγοσθαάϊηρ ἴῸπὶ 
{Πγβ86 1: 1 ἀεβίγα ἐπεγείογε ἐπαΐ τμοὰ 
τλΆΚα ροοά {ΠῸ νον, {Π6 ρεγίογπιδποα 
νυ Παύθοῦ συ Πἢ ἘΠΙπηΠ6. ονγη τπουτῃ ἐποὰ 
Παϑέ νονγεά το τῆς Κίηρ οὗ Πεανεη. 

47 ΤΠεη Τατῖιβ τῆς Κίηρ βἴοοά 
1. ἀπά Κιββθά ἢϊπὶ, αηά νυγοία ᾿βεζειβ 
[ογ ἢϊπὶ τιπΐο 811} 16 {τθαβιιγεῖβ ΔΠ4 
Ἰιθιιξεηδηΐβ5 Δη 4 σαρίαϊ 5 ΔΠ4 σον ευΠΟῦ8. 

Βεζίεσ οτηϊ 64. ὙΤῊΘ νονν νγᾶ5 ““ἴο βεπά δυνδύ,} 
ζζεο. ΕῸΓ {Π6 οἸΤΟιΠιβίαποθϑ, ΘΟΠΊΡ. 11. 10. Α5 
ΤΟΒοριι5 Ἔχρύθϑϑοϑ ᾿ἴ, Παγῖι5. “ ἀυγαηρθά ἴο 
ἄο 411 {ῃὲ υγιιβ θοΐογθ ἢϊπὶ νυ ]ϑῃθά ἴο 40, 
ὙἸΓΠ σοϑροοΐ ἴο {Π6 τοϑιογαίίοη οὔ (Π6 [6ννϑ5.᾽ 

45. ἐῤὲ Εδογιῖε5.1 ΤΠδί {ΠποΥ Παά 4 5ῆδσα 
ἴῃ {πὸ Βαγηϊηρ οὗ {πΠ6 “ΤΟΠΊΡΙΘ, 45 Ε΄. οΌβθυνεϑ, 
ἴα. ποΐ δῆ ΘΠΊΡΙΥ ϑδιιρροβιίίοηθ. ὙΠῸ ὈΙΓΟΓ 
Γδο]ϊηρ; νυν οἢ Ἰοπρ γαπκ]ο ἴπ ἔπ Ὀγθαβίβ οἵ 
16 [θνν5 ἰονγαγάβ {Π|15. “υἱηάιοίϊνα ἀπά τπη- 
ΒΘΠΘΓΟΙΙΒ ΓᾶΟ6 ἢ (45 ϑΔη]ΟΥ (4115 ἘΠ γ}) Ὀτθα 5 
οἵ ἴῃ ΤῊΔΠΥ͂ Ραββαρθβ οὗ {ΠῸὸ Ἰαΐθυ νυ τπηρ5 οὗ 
{πε Ο. Τ. ““Βεπιοαθοσ, Ο 1, οτά, ἀραϊηδί τΠ6 
ομΠάτγθη οἵ Εάοπι {πὸ ἀαν οὗ [ογιιβαίθιη ; νῃῸ 
5414, αϑθ τί, αβε ἴξ, θνθὴ ἴο {πὸ Τουιπάδϊίοη 
{πεγθοῦ" (Ρ5. Ἔοχχχυῖ. 9, αν. δ εγ.), 15 Ὀὰξ 
ΟΠ6 510} ἰπβίαποθ. Ηνίπρ θθθη ἃ] οννεα ΒΥ 
{π6 Πα] άθαηθ το ΟΟΟΌΡΥ 5οιηθ ροσίίοῃ οὔ {Π6 
ςΟΠΠΙοΓΘα σοιπηΐγυ, ΠΟΥ ϑριοδά υγοβίννατ 5 
ἀυτίπο {π6 (αρενιγ, πα Θπογοδομοά ΠΡΟ 
ΘουΓΠοΥη Ῥαϊθϑίίπθ ἃ5 ννῈ}}1. ϑοῖηθ ρατίβ. οἵ 
{π656 δου ϑιεοηθ [ΠΟΥ ἀγῸ ΠΟΥ Βροΐζθῃ οἵ 85 
Βοΐπρ σοπΊρο]]οα ἴο τοβϑίοτα (τυ. 590). (οῃΡ. 
4150 ΕΖεῖϊκ. χχυΐϊ. 5; 1 Μδος. ν. 3. 

46. φγίποοῖν Πἰδεγα ἐν. μεγαλωσύνη, Δ θυ - 
ἴῃς ἴο π6 ννογὰ το πθγοα “ πλα]οϑίυ ἡ 1η Π) Δη. ἵν. 
36. ΤῈ Οεπονα Ν ουβίοη Πᾶ5 “παρ ἤοοποα.᾽ 

47. "εἰ ΟΚ. τὰς ἐπιστολάς, “ἐδε 
Ἰοτίουϑ :Ὁ λὲ., ἴῃοβο νυν βίο 6 ἀδϑινθά. 

σουογπογς. [{1{. “ βαΐγαρβ." 866 οἡ [Π. 2. 
ΤῊΣ νοτὰ τοπάογοα. “ {Γαι 5 ἡ 5Που] ἃ 
γταῖμου 6 ““βἰθναγάϑ," ἂ5. ἴῃ [Π6 πιαγρῖη οὗ 
ο. 49. ἴῃ Βοηι. χυῖ. 23 ἴῃ βαπὴθ ννοσὰ 
νναβ τοηἀογρα “ ΟΠαιη θυ] αἰ η,᾽ ἀπὰ ἴπ6 σποῖςα 
οἵ πὸ ννογὰ “{πδαϑι το ἢ ἃ5. ἃ βιθϑίξαζο, ἴπ 
τΠ6 ον. Ψ ῦ., οὔβοιγοβ ἴπς Ἰἀοπητγ οἵ {μ8 

Ἐζεκ. 25. 
12. 



ΓΟ τσ, 
φίσευαγά. 

ν. 48---6ο.] Ι. ΕΒΏΒ ΑΒ. ΙΓ. 

1ῃδὲ {Πδν 5Ποι]ὰ ϑβαίθὶγ σοῆνευ οὴ 
{ΠΕΙΓ νὰν οί ἢΙπ). ἀπά 81] {ῃοβε 
τῃδεέ ρὸ ἃρ ψι Πΐπλ το δι}14 [6γι- 
846 Π|. 

48 Ηε ντοίε Ἰβίζειβ αἷἰϑδο τιπίο ἐῃ6 
Ἰδατεηδηΐβ {ΠΔὲ σγεῖα ἰπ (ε]οβγτία 
ΔΠ4 ΡΠεηϊςα, δπά τπηΐο Πεπ ἰπ [,184- 
Πι1550 [ΠΔξ {Πεγ 5Ποι]4 Ὀγίηρ σθάδγ 
ὑγοοά ἔγοπι Γι Ἰθδηι5 τιηΐο [6Γιιβαθ πη, 
ΔΠ4 {Πδὲ {Π6Ὺ 5Πο1}}4 θυ] 4 τῃς οἰ Υ 
ννΠἢ ἢΪπη. 

49 Μοιξονεῦ πε νντοΐε ἔοσ ἃ11] {πε 
1ονγ8 {Παξ νγεπέ οἷν οὔ ἢΐβ8 γβαὶπὶ τπρ 
ἰπίο [Ἔυνγγ5 σοποογηΐηρ: ἘΠεἰγ ἔγοβ πη. 
τὲ πὸ οἤ ει, πο γι]ογ, πὸ Πἰεξεπαηΐ, 
ΠΟΙ ᾿ ἐΓΘΑϑΓΟΥ, 5Π 014 ἐΌΓΟΙΡΙΥ απέογ 
ἱπίο ἘΠεὶγ ἀοοῖϑ : 

50 Απά τΠδὲ 1] (πῃ σουπίγυ νν ἢ ἢ 
{ΠΥ ΠΒοΙά 5ῃοι]ὰ θὲ ἔτεα ψιίμοιῦξ ἐτῖ- 
θυΐε ; 4π4 {Πδὲ {πε Εἀοπηῖϊίεβ. 5ῃοι] 4 
δῖνε ονεῦ {ΠῸ νἹ]]αρεθ οὐ ἘπῸ6ὶ [εννϑ 
νγ ΠΟΘ ἢ {Π6η ἐπεν Πε]ά : 

51 Ὑ6δ, {παῖ {Πεγὰ 5604 θῈ γβαυν 
Βίνεῃ ἔνγεπῖ τΑ]θηῖ5. το της δ. ϊηρ 
οὗ τΠ6 τεπηρῖς, πη1|] ἘΠ εἰπε τΠδΐ 
νγεῖα διΠ]Ὸ ; 

52 Απά οΙΠοΓ ἔβη ἰα]βθηΐβ. γθαγ]γ, 
ἴο πηδίπίδίη της θιγηΐ Οἤδτηρβ τπροη 
1Πς 4]12Γ νει ἀγ, 285 {ΠῈῪ Παά ἃ 
ΠΟΙ ΠΠΔΠΠηδηξ ἴο ΟἤΓ βενεπηΐεεη: 

53 Απά τῃδξ 4]1] {ΠεγῪ τΠαΐ νγεπῖ 

ἴτοπι Βαθγίοη το Βι}14 τἢς οἰἐγ 5Βου]α 
Βᾶνο ἴτεε ᾿ΠΒϑγίγ. 25 νγε]} ΠΥ 85 ἐπεὶγ 
Ροβίεγιγ, δηἀ 81] {ῃς ρῥγίεϑδίβ ἔῃδξ νγεπέ 
ἈΥΨΆΥ. 

54 Ηε ντοῖε αἶβδο σςοποεγηΐπρ' {με 
σἤαγρεβ, δηά {ῃ6 ργίεβδίβ᾽ νεβίπηθπίβ 
νγΠ γθΊη ἘΠΕΥ πλἰΠΙβέεγ : 

55 ΑΠπά [πκουνίβε ἔογ τΠε σβδᾶγρεβ οὗ 
τῆς. [Γ,ενίξεβ, ἴο θὲ ρίνεη {πθπὶ ἀπὲ] 
1Πε ἀΔΥ 1Παξ {πε Ποιιβα νγεῦε ἢηίβῃεα, 
ΔΠ4 Τ6γιιβα]επι Βι] 464 πρ. 

56 Απά Πα ςοπηπηδηάεά ἴο ρῖνε ἴο 
411 τῃδὲ Κερὲ τῆς οἰγ ᾿ ρεπβίοπβ δηά 

57 Ηες ϑ8επξέ νᾶ 4'5οὸ 4}1 τῆε 
νΕ58618 ἔτοπὶ Βαδγίοη, ἐπα γγιιβ μά 
86 Δραῖῖ ; ἃπὰ 41] (πΠδὲ Ογγιβ μαά 
δίνεη ἴῃ σΟΠΙΠΊΔΠπιθηΐ, {πῈ 58Πι6 
σΠαγρεά ἢε αἶϑο ἴο θὲ ἄοπε, δῃά βξεπέ 
ππίο [Θγι546Π|. 

58 Νον ψ θη {58 γοιιηρ πιδῃ 
νγᾺ5 ΡΌΠΕ ἰοσίῃ, Πα ΠΠΠε 4 τρ ἢϊ5 ες 
ἴο ἤδανθβῃ ἰονγαγά Τεγιιβαϊεπὶ, ἂηά 
ΡΓΑΙΘ6 4 πε Κίηρ οὗ ἢδανεη, 

59 Απά 5414. Ετοπὶ {πεῸ σοπηείῃ 
νἱοΐογυ. ΠῸΠῚ {Πε6 σοτηθίῃ νυ βάοπη, 
Δη4 {ῃϊπα 5 τῆς ρ]ογγ ἀπά 1 πὶ τῇ γ 
ΒΕ νηΐ. 

ὅο ΒΙεβθεά αγὔὲ τποι. Ψῆῃο Παβί 
δίνεη πηα νυβάοπι : [ὉΓ ἴοὸ εε 1 ρῖνε 
1Π4ηΚ8. Ὁ [,οτά οὗ οἵιγ ἔβΈΠοῖϑ. 

πα οοοσ--Ἕ-ε--- --τ-- 155. 515. 50: :- Φ αἰίιῖ.: ΞΘ ΡΕΝΕ φεϊες ον ὩσΡΩΙ σι Ἐν ἐν ΑΕ 
ννοσαὰ ΜΠ {ῃδξ 511] τοπάθγθα “βίθννασγα» 1π 
Σ᾿ ΟἸΟΥ ΝΣ ΔῚΣ ῬΕΙ͂ ἵν 10, ὅ.0: 

ἐῤαὶ 50.1 Ἐίμοσ, “Πδξ νγετα βοϊηρ.» 

48. 1Ἰδαπις.) 866 ΕἾΖγα 11]. 7. 

52. “πώ οἶον ἐδ, 49)..7 ὙΠΟ βεπβα οὗ {Π15 
Ῥαββαρβ 15. οὔβοιισθ Ῥογῆδρβ ου {παΐ δοσοιπξ 
1 15. ομηποα ὈΥ ΪΙοβερῆιβθ. ὙΠῸ Οεπονα 
Μεγβϑίοη Ἔχῃ!διῖ5 (ῃ6 ογάθσγ οὗ {με Οτρεϊο: 
“Απά, ἴο τηαϊπίαιη ἴῃ6 Ὀυγπέ οθυῖηρθ πρΟη 
1Π6 δ]ἴδι βνευΎ ἀδΥ (45 [ΠΥ Παά ἃ σοπηηδηά- 
τηθηΐ ἴο ΟΠΈΓ βενεπΐθθη), οἴποῖ ἔθη ἰδ] θηΐβ 
ΕΥΕΓῪ γεαγ." ΤΠ νεγΡ καρποῦσθαι, ἈονΤΕνΕΓ, 
ΠΑΠηΟΐ 515} ἴο ““πηδϊηίαϊη." [1 να σου]ά 
ΞΌΡΡΟΞΕ {Πδὲ τῷ Πα θεεη οί θεΐοτα τὸ θυσια- 
τήριον, [ΠΕ σοπβίγιοίίοη τνοι]ὰ ΒῈ βἰπηρῖθ: 
“Αηά, ἴο {πε ἱπίεπεέ {παξ {πὸ 2]2Υ 5ῃου]ά 
τΕσεῖνα (ΟΥ̓ 6π]ΟΥ}) Ὀπγπί-οΠθυίηρ5 ἦαγ ΒΥ ἀΔΥ, 85 
ἴΠΕΥ Πᾶνβ ἃ σοπιπηδηἀπηθηΐ ἴο ΟΠῈΓ βενεπίδθη, 
οἴπογ ἴδῃ [8] εηΐ5 γεαυ]γ. ΟἿ 1Π6 ΠΙΙΠΏΒΕΓ 17 
566 δὴ δ! 0Π8] ποίς δὲ {Π6 Ἂπά. 

54. φογεεγγέτ ἐρο εδαγρε:. Τ1Δ1, ““ Απά Πα 
νυτοία 4150 ({Ππαΐ 15, ργεβουιθε 4.) [πΠ6 σοπίγιθα- 
τοη." ὙΠε ἰεγπὶ χορηγία, τιϑε ἴῃ οἸαπδῖοδ] 
Οτεεκ ἴο 5:5} {π6 ἀείγαγαὶ οἵ {πε οοβί οὗ 

ΟΠ6 οὗ {Π6 ΡΈΡ]1ς σΠογιιβεβ, 15 πιθαηξ Πογ ἴο 
ἀεποίε ἐπε οοβί οἵ βιιρρογίϊπρ ἐμε οβήηοϊαίϊπρ, 
ΡΓΙεβίβ, 1πι5ὲ 45 ἴὴ {Π6 ποχέ νεῦβθ ἴξ ἴ5. δρριθά 
ἸΏ Π|κῈ ΠΔΏΠΟΙ ἴο {πΠ6 1,ονῖῖεβ. [π {πὲ Νὰ]- 
Βαῖΐθ, βοπηευνῃδί βίγδηροὶυ, 1 15 Το ογθα ἴῃ 
ἴῃς ἢγϑὲ 1ηβίδποα ΟΥ̓ φωαρέϊξαέεηι, πὰ ἴῃ {π6 
βεζοηά Βγ χγωερρία. 

56. ζεῤΓ ] 16. “συατάρα.᾽ ὌὙὍὙΠθὸ νογά 
το ηἤεγθαά “΄ Ρβηβίοηβ," κλήρους, Τη68Π5 ΓΑΠΟΓ 
“ ΔΙΙο πη θηΐ5." ΓΗΒ. νου] ργονιάθ {ποπὶ 
ΜΙ 4 ἀννε!]ηρ, ἴη δάἀαϊτοη ἴο 1Ποῖτ ὀψώνια, 
“ἐ γί] Οη 5," ΟΥ̓“ ψγ4Ρε5.᾽ 

51. ,χηοῦι Βαδνίοη.)] [πῃ 1Π6 οΥΡΊΠ4], {Π 656 
ΌΤΑΝ ΡῸ ΤΠΟΓΘ ΠΑΙΠΓΑΙΠΥ τυ] ἢ “ 5εξ ἀρατί,» 
ΤΕ εστίηρ᾽ ἴο {π6 δοΐ οἵ Ογγιαβ ἴῃ Κεερίπρ {Π6 πὶ 
βεραγαΐθ ἔγτοτη {πΠῈ τοϑὲ οἵ [Π6 5ροὶ]. 866 
-.- 44. 

58. ἐῤὲς γοιηρ ἡ1αη.} 866 ποΐδβ οἡ 1. 4. 

ΖΣοαυαγα “εγμραίεηι.)] (οτηρ. Π Δη. νἱ. 1ο. 

59. ἔγονι ἐῤεε, 49)..1 ὝῊΙ5 ράββαρθ, ψτῃ 
Ρατί οὗ σ. 40, 15 οἴϊε4 δΥ Οτίρεη, “Ηοη,. ἰχ. 
ἴῃ οβυιαπη᾽ (64. ΓΤ ΟΠΙπηαίΖβοι, ἔ. χὶ. Ρ. 1οο): 
“ΠΠ|οΟ εἴθηϊπα ἄϊπισα Βα ΡΟ Υ νίποθπέ πη] 6 5 511], 
ἴῖα αἱ εἴ ποβ ἀϊσδηλι5, βίος ἴῃ Εβάγα βογίρίαπι 

ΤΣ 2 

" ΟτΥ, 2ο»- 
ζΐογες οὗ 

γν»αβ65. ἐαπά. 
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οἶτ. 530. 

ΙΑ θεν. Κ᾽, 

ὅτι Απά 90 Πα ἴοοῖκ {πὸ Ἰοζίοτβ. δπά 

ψοπξ οὐ, ἀπά σςαπηα ἀπίο Βαργίοη; 

δηὰ το] 1ἴ 411 ἢὶ5. Ὀγοῆγεη. 
62 Απά {πεὺ ρῥγαϊβοά τῆς (σοὰ οὗ 

{Πεὶγ ἔα μοῖβ. θεσαιθο ἢ Παά ρίνεηῃ 

1μεπὶ ἔτεθάοπι δηά ΠΠΡΟΓΥ 
653 Τὸ φρο ὑρ, ἀπά το Βιμ]ὰ Ιοτγὰ- 

8816 π|. ἀη4 τΠ6 τοιηρὶς νν ΠΙ ἢ 15 ΘΠ] ά 

ΒΥ Πὶβ πᾶπιο: πα {ΠΟΥ ἐξαβϑῖοά νυ ἢ 
ἰπϑίγαμπηθηῖβ. οὗ πχιβίοκ ἀπά ο]δάηοϑ5 

ϑθνθη ἀΔγ5. 

ΘΗ ΛΡΙ νς: 
4 7164 γιαηιός ἀγα 7:1ε7η6 67 οΓ ἐἠέ ϑευς ἐλαΐ 

γοίιεγγιοαῖ ζονό. πὸ 716 αἰΐαγ ἐς σέ τε γι ἀξ 

2(αεθ, 51 7716 7ονκγααίίογε οΥ 216 Ζοηιίς ἐς 

ἰαϊά. 73 714 τυογᾷ ἐς ἀϊημαεγεα 707 α “ζ» 6. 

ΕἼΤΕΕ τ|ϊ5 νεῖ τῆς. ργποῖραὶ 
τθη οὗ τῃς ἔἈΠΉ]165. σμοβθη δο- 

φογάϊηρ, το {Πεὶγ {0685 το ΡῸ πρ ψΠΠ 

1ΠοῖΓ ννῖνεβ ἀπά 8οη8 δηά ἀδιρῃζοῖ8, 

ἢ τπεὶγ πηθηβοιναηῖβ ἂηά πιαὶά- 

βογνδηΐβ. ἀπά {ῃο]γ σδίι]α. 

[ν. 6 1---ὁ. 

Β- ΝΣ 
ΟἿΣ, 536. 

2 Απά []λαγ5 βεπῖ νυ {Ποῖ ἃ 
τΠποιβαπά Ποιβοπηθη. {Π] {ποὺ Παά 
Ῥγουρῆς τποπὶ ῬᾶοΚ το ογιβαίοπλ 
5 [Ε]γ. ἀπά νυ τ παιιβίςαὶ [Ἰπϑεγιιπιθηῖ8} 
ταῦγοῖβ απ ἤπια. 

4 Αμπά ἃ}} τῃεῖγ θγοίμγθη ρἰαγοά, 
απ με πιαάβ {Πθπὶ ρὸ τρ τορθῖπογ 
νν ἢ ἘΠ πη. 

4 Δπά τῆεβε αἴ ἴῃς. πᾶπι68 οἵ {ΠῸ 
τθη γῆ ἢ ννεηΐ τπρ5) δοσοτγάϊηρ ἴο 
{ΠΕ ῖΓ ἔἈΠΉ 1165 ἀπιοηρ ἘΠΕΟΙΓ ἘΓΙ 065) αἰτοῦ 
τῆ ΕΓ βθνοῖαὶ Πεδάβ. 

ς ΤΠ} ργιεβίβ, [πῈ 8οη8 οὗ ΡὨΒϊηεαβ ὀαδεί: 
5. Ῥίασθ 

1ῃ6 βοὴ οἵ Ααζοῃ: 6βϑιι8 [ῃ6. 80ῃ οὗ [5 οοσταρε 
7οβεάβος τῃς 8ο0ηὴ οἵ ϑαγαῖαβ δὴ τ ΠΡ ΕΒ 
᾿ Τοαοῖπι 6 βοὴ οἵ Ζογορδθεὶ, τῇς τς ΞΟΠ ῸΣ 

δ οξεάξοἢ, 
80η οὗ ϑαϊίδιηϊεὶ. οἵ τῇς δΠοιιβε οἴ Ν ει. 13. 
Τανὶ 4. οι οὗ τῆς Κιπάτεἀ οἵ ῬΒαγαβ. εὐῖρ τα 
οὗ τῃς {δε οὗ Τά} ; βΞΡΕΙΣυ μα Ξ Ὑγ85 οὔ τε 

6 “Ὑ,μο β8ρακε νῖδβα ϑεπίθησαϑ πῆρε οὕ 
. . 5 . - - 

Ῥεΐοτε ]αγτίαβ τπ6 Κίηρ οὗ Ῥείβία ἴῃ ἃ ζργοδα. 
{πε βεσοπά γϑᾶγ οἵ Πὶβ γεῖρῃ, ἴῃ [6 δείς 

εϑί, συΐα α' 6, Προριΐγιο, 65 τυἱείογία, εἰ 50 

σοι ἐμ: δεπράϊείμς ἐς, 1 ϑμς εγ  α 5." 

61. «ρέο Βαδγίοη] Β δἴμοσ, “ Ἰηΐο Βαθγίοη, 
ἱπῖο {πὸ οἰἵγ ᾿τομὰ {πε Κιηρ᾿Β Ραΐᾶςθ. 

62. “ἐεάο;ι απά ἠδεγὶγ. 1.11. “ ἃ]οοβεηίηρ 
δηὰ Ἰοϊεης 5ο,᾽ ἄνεσιν καὶ ἄφεσιν. 80 ἄφεσις 

καὶ ἀπαλλαγή 816 1564 ἴο ΕΧΡΓΕ55 ἃ σομρίεῖθ 

τΈ]θα56, οὐ 4υϊαποθ. 

68. ἐῤφεν 7εασίε4.2 ἐκωθωνίζοντο, 11. “νγοτα 

ςλτοιβίηρ, ἔγοτα κώθων, ἴῃ. Τιἀσοηίαη ἀτΊη]ς- 
ἴηρτνοββοὶ. (οιηΡ. ᾿ἰβί μου 11. 5. τῶν μουσικῶν 
ΤΩΔΥ͂ 5[ΠΊΡΙΥ̓ πιθδῃ “' πλιιδὶς, 45 ἴῃ Χοη. “ γτ. 

'ι. 6,38, δα τοῦθ ΡΓΟΌΔΟΙΥ͂ ΠΊΘΔΠ5 “ ΤΩΙ510Δ] 
Ἰπϑιγυτηθηΐβ,᾽ 45 ἴῃ ἴπ6 ἰοχί. (ΟΠΊΡ. Υ. 59. 

σΗΠΆΑΡΤΡΕ ν. 

1-6. ὙΠε τεϊαϊϊοη ἴῃ νυ μοι {Π15 Ράβϑαρα 
βίαη5 ἴο {π6 ργθοβάϊηρ παυγδῖϊνθ, οὐ ἴὸ {πὸ 
Ἰϊσῖς. τ[Ππαΐ ΓΟ]]ονν, πὰ5 Ὀδθὴ αϊδβοιιθϑοά ἴῃ {πα 
Ιπἰτοάποίίοη, ὃ ΠΠ|. 

1. 2ῤὲ ῥγίπεῖραὶ γι Ἐῖμον, “ Ἰεαάογβ,; 

ἀρχηγοί. 
ο. σαζεν ἢ ΟΚ. μετ᾽ εἰρήνης, 11|. “ΜῈ 

Ρϑδςς,᾽ ἴῃ ἰπηϊϊατίοη οἵ τὰς ΗΠ Οῦτονν. (ομΊΡ. 
1πΠ6 ποίς οἡ 1ϊ. τό. 

8. )᾽αγεά. ΤῊϊβ. σοπάπιοιίπρ, ἴΠ6 Ῥγοςοβ- 
οίοπ ἴο ἴπε βοιιπά οὗ πλιβὶς 15 Γπουραῖ Ὀγ Εὶ, 
ἴο θ6 ἃ ἴοκοϑη οἵ Η εῦγονν δι Πουϑῖρ. (οιηρ. 
Οεπ. χχχὶ. 27:1: Κίῃηρβ 1. 40ο;. 1 Οἤγοηῃ. 

χ. 8. Βαῖ [Π15 βθεῖὴβ ἀοιυθία]. “ΓοΥΓ]] Δ ἢ 

μα5 ὕθθη ἱποιρμῖ ἴο τοίου ἴο 1Π15 Ῥάδϑαρο ἴῃ 
ἢἰς “6 Οοτ. ΜΙ, ς. ᾿χ., δίησα {ποῖ 15. ΠῸ 

ΔἸ] αϑίοπ ἴο 51 οἢ Δοσοιιρδηϊπηοηΐβ οἵ {Π6 γοίατῃ 

ἴῃ [6 ςαποηῖςαὶ τα. Η δ νοσάϑ αὐτὸ: “ [ἀ0]- 

Ἰῖπ5. οὐπὶ ὑγτηραπὶβ εὲ {0115 εἴ ῥρβα] θυ! 5 τὸ- 
νογίθηβ ἀθ οαρενι ας ΒαΑΡΥ]οηΪο, 4ιιαπὶ ΟἸΙΠὶ 
ςοτοηΐβ, ζζο. 

5. ὕει. ὙΠῸ 7Ὀβμπα οὗ ΕὐΖγὰ 11. 2, 111. 2, 
Δη6 ΖΘΟΙ: τς το ἘΠΑΡ Ις ας 

“οκείνι ἐῤὲ σοι 977 Ζογοδαδε!  Α5 {πε τπὰγ- 
δἴπαὶ ποΐδ βᾶγϑ8, [Π15 ρίασο 15 σουσαρῇ; Ὀὰ: τμ6 
σογγθοίΐοη ποτ πιαάθ ἰ5 156] τη] β] δ Πρ. 
Ιη {μῈ ραᾶβϑᾶρε τείοσσοά ἴο, Νεῆ. Χὶϊ. 1ο, 
Τοδοίηι 15 σα] τπ6 βοὴ οἵἨ [ϑϑῆπα. 866 αἶβὸ 
ῳ. 26. ὙΠοΙα 5 ἴπ6 {ασγίμοσυ αἰ] ου]γ, (Παΐ 
ὙνΒ1Π6 Τοαοῖπι ἴ5 ποῦο ἀθβουι θεά 85 ἴμ6 ὁπ6 
ὙΠῸ ““5ραἶζθ ννῖϑθ βθηΐθησοβ θείογθ (ου ἴπ {Π6 
τἰπηθ οἵδ Πλατ 5, [}15 ρατέ ννὰ5 θείου αϑϑιβηθά 
ἴο Ζοτόθαθοὶ (ιν. 13). Βυττϊηρίοη ννοι]ά 
Ἰοανθ οακίῃο ννογβ ἴπ {π6 ΟὝθοῖς, ἈΠβυν ΥΙ ΠΣ’ 
ἴο ““ Τοφοῖπι [Π6 βοὴ οἵ δῖ {Ποῖ 5 πὸ δυῖπο- 
ΤΥ ἴον {μ15 ἴπ {πΠὲῈ Μ58. Ἡογ2ίο]α (568 
ἘΤ [250 Πθ᾽5 “ ΕἸπΙοἰταηρ,᾽ Ρ. 6) νγοι]ά οππθηά: 

τοῦ Ἰωακὶμ καὶ Ζοροβάβελ. ΕῸΓ {Π15 {Π6Υ6 15 

50 πο ΠῚ σοππίθπαποθ ἴῃ ἔννο ἰπίθσιου Μ|55. 

ἘΤΖβομθ ΕΪΠΊΒοΙΕ 15 ἱπο θὰ ἴὸ ἀοίθηά τῃ6 

τοδαϊηρ Ἃ5 ἴξ βίαῃμάβ. ὙΠΟῸΡ ΠῸ 80ῃ οἵ 

Ζογοραθοὶ παπιθα [οδοῖπι 15 ἑοιιπά ἴῃ 86 115 

ρίνοπ ἴῃ τ Οἤτγοη. 1]. 20, παῖ 15 ποῖ, πο 

τη κα, ἃ Ῥγοοῦ {παΐ ΠῸ βιιοῃ. σοη θύοι οχἰβίθα. 

Βιυξ 115 15 βαζαγάοιιβ γθαϑοηΐηρ. [{ ΠΙ5 υἱδνν 

νοῦ δἀορίοα, ἴ νγου]ά πλαϊζο ΤΠ οδοῖπι, ἀπά 
ποῖ Ζοσόραθοὶ, ἔμ6 πιαίη δοίου ἴῃ ῃ6 ἀθθαῖΐα 
θεΐογο 1) Ἁγ11185. 

Ρραγε:. Ἐτοπὶ ῬΏΑΓΟΖ, ψγΠο0 ϑυςσοσθθάραά ἴο 

1Π6 ταηὶκ οἵ δοοοῃά 5οη οὗ ἴπ6 ραίσγοῃ [Δ4},, 

Τλανι ἃ απὰ υἱεἰπλαΐοὶγ ΟἾγῖδὲ ΠΙπΊ56}  ννο τα 

ἀοοοθοπάοα. 1νογὰά Α. Ηδστγνου (. Π1οῖ. οἵ 186 
ΒΙΡΙ5, ἅτ. ῬΗΑΚΕΖ) {πη κβ ὑμπαῖ ννῈ ΠΊΑΥ 



ν. 7---12.] 

Β.Ο. τὲ οἷτ. 53 
πιοπίῆ Νίβϑαη,), ψνἢϊ ἢ ἰ5 {πὸ 
τη ΠΊἢ. 

7 Απά τΠεϑ8ς αγὸ {πεν οἔ 7 αννγγ ἐπέ 
σαπιθ Πρ ΠῸΠΙ (ἢς σαρεϊν!γ, ννΒογς 
{ΠΕΥ ἀνγαὶέ 45 ϑέγαπροτβ, γῃοπη ΝΑρΡιι- 
σΒοάοποβοῦ {Π6 Κίηρ οὗ ΒαΡγίοη μα 
σΑΓΓΙΘ 4 ἀνγὰγ τιηΐο Βαργίοη. 

8 Απά {πῸὺ τοειγπθά τηΐο [6γιι- 
ΒΆ]6π|,) ἀπά ἴο {π᾿ οἵῃεῦ ραγί5. οὗ 
]ονγγ, ἘνΟΥΎῪ ππᾶπ ἴο Πἰβ ονγῃ οἰτγ, 
γγῆὴ0 ςαπιθ ὑγἢ Ζογοθαθοὶ, ψ]ῃ 

ϑαγαίαῆ. [651150 ΝΝΕΠΕΠηΪα50. δηά ὁ ΖΔΕ ΔΓΙ45, 
Δη4 Ἀ δαβαίαβ, Επεηΐιβ, Μαδγάοοβειιβ, 

εἶτ. 556. 

ἴγαςα ἴο {Π6 ἸΙπθαρὲ οὗ ῬΏαγοΖ {πὸ οἢμΠ]ἄτοπ οὗ 
Βαηϊ, Βίβιναὶ, Τουδῇῆ οὐ Ηατίρῃ, Βεεμ]θῃθπὶ 
δηἀ Νείορμαῃ, Κὶ υ]δεῃ-αῦῖπι, Ἡ Δ Ϊπη, ἀ5. νν6]] 
Ὧ5 ΤΊΔΠΥ ἰηϊουπηθἰαΐθ ἔΏΠΉ1]Π165, αὔίογιναγάς 
ΠΊΘΠΕΙΟΠΘά. 

Θ. ἡπ δὲ χιοπὲῤ ΝΝίσαη, ἀ5 7 ὙὝΠῸ Οτθοκ ἰ5 
ΡΘοιΠ ΑΓ: μηνὶ Νισὰν τοῦ πρώτου μηνός. Κ᾿ 
{Π]Ὴ ΚΒ 1Ὲ ἃ ΠΊΪΒγθΠἀθυίηρ' οὕ ἃ ΕἸ θῦγονν ΟΥΡΊΠΔΙ. 
ΤΙΣ Ψυϊραία [5 γηθμνὸ ΠΝλρα»ι ῥγίγιο, δας ἴῃ 
ΟΙά 1 φξη, πηρτοτΐα ῥγ γι γηοησὶς, “ΟΠ. [Π6 
ἢγδὲ ἦγ οὗ [Π6 ἢγϑξ. πιοπίῃ." τοῦ πρώτου 
μηνὸς ἸΟΟΙ(5 ΠΠ|Κὸ ἃ 5]ο55 οῃ Νισάν. 

“. Αἴ {Π15 Ροϊπί {πὸ δοςοιιηξ Βορίης ἴο τὰ 
ῬΑΓΆ]]Ε] ἕο ΕὐΖΓὰ 11. τ σα4., ἀη 4 ΝΘἢ. νἱϊ. 7 σῴῃ. 

8. Λιεῤεηιίας.) ΑἸ ΘΑ πα {πη {πὸ 
ζΟΠΙΕΙΠΡΟΓΑΙῪ ΟΥ Εὐχγα. [ΤῈ ΜΝ} Β6 ομβϑογνθα 
ἴπαξ ἔννεῖνα ἤᾶπηθ5 ὩΓῈ ΠΈΓῈ βίνθη ἃ5 {ποβὸ οὗ 
τῆς Ἰοφήθυβ, ργό θα ]ν ἔο τοργοβοπξ ἐπὸ ἔνψεῖνο 
ἘΠ θῈ5: 80 [πὶ ΝΕῈΠΝ υἷι. 75 [ἡ Εἴτα 2. 
ἴΠΕΓῈ ΔΥῸ ΟΠΙΥ͂ Εἴθυθῃ ΠΑΠΊΕ5, ΡΟΒΒΙΌΙΥ (45 
Ναίβιθν. ἐμ] Κ5, “Ὁ ]θ ΒίςΠοΥ Εβάγαβ, ἄτο., 
Ρ-. 13) ἴο ταργεβεπέ [π6 {δ 65, ΠΟΙΙΠΙΙΩΡ; 
ἘΡΠγαῖπῚ Δη4 Μαηδθθαβ ἃ5 οπθ. Βιαΐ τὲ ἰ5 
ΠΟΤΕ ΡΓΟΌΔΡ]Ὲ (μας ἃ ΠαᾶπῚΘ Πδυνγουίηρ ἴο 
ἘπΘηΐ5. ἴῃ {Π|5 1ἰϑέ, ἀπά ἰο Ναβαδπηαπὶ ἴῃ 
ΝΕ... νἱῖ. 7, Πὰ5. ἀγορρεβά ουΐξ 'π ΕΖτα. ον 
1160]6 ἴο ΕΥΓΟΥ ἅτ 500 ῃ [155 ΤΩΔΥ͂ 6 56θῇ 
ἔτοτη {Π6 1, Χ Χ, οὗ {π6 ρᾷβϑαρδ ἴῃ ΝΕ Ποιηΐδῃ, 
ΠΟΤΕ γουγίοεη ΠΆΤΘ5. ἌΡΡΘΩΥ ἱπδίοδά οὗ 
ἔννεϊνε ; ἔννγο, Μασφαρὰθ «πὰ Μασφάρ, Ὀεϊηρ 
ΡΙδΙη]γ ἀπρ]Ἰςαΐε5, ἀπά [Ἔσδρα Ὀεΐπρ; ῬΓΟΌΔΡΙΥ 
Δ ἰπβεσίθε ΠηΔΥΡῚ ΠΑ] Γοίθγθηςθ. 

Κερραίαν.] [πὶ ΕΖτα, Β Θο ἢ ; ἀπά ἰπ ΝΕ ἢΠο- 
τηΐδῃ, ΒδαμλΔῃ. ΤῊΘ ναγίαίοπϑ ἴῃ οαβθ οἱ 
{Ππ6 ἔννο ἰδέξει. παν θῈ δοσοιιηΐϊοα [ῸΣ δγ {πε 
ΒΙΠΊΠΑΤΙΥ οὗ ΔΙῚ ἰ᾽ὸ Μ. Πὲ 5 0]οΥ ( ταάς 
ΠΠΓΟΠΟ].᾽ Ρ. 10) επάθανοιιγβ ἴο δοςοιιηξ [ῸΣ 
ΟΠΔΩΡῈ5 ἴῃ {Π6 ἔΟΥΠῚ οὗ ΟἴΠΟΓ Πδπηθ5 ΒΥ Π6 
(ΟΠ ΠΙβίοη ΠΠΚΟγ ἴο θὲ πιβής δϑίνγεεῃ 5: ΠΉ1ΠΑΣ 
Ηεθγενν ομαγαοίοτβ Ὺ ἃ Οἴξεὶς βογῖθο. 
ΤῊΪ5 τηϊρηξ Ἔχριαΐη ἐπὲ ομδηρο οὐ {πὸ ἢτϑέ 
ἰδείον οὐ Βίρυαι (45 [μι παπηβ βίδηήβ 'ἴπ ΕΖτᾷ 
ἈΠ ΝΕΠΘΠ 8} ἕο {π6 ΒΕ οὗ ἈΘ6]1π5, ννἈ 116 
ἴῃς βιτί με στϑθπη ΒΙΆποθ. δεΐνγεοπ Τ' ἀπά ΔΛ 
ΜΟΙ] δοσουιηΐ ἔοτ πε ποχί σοπβοπαπί. ὙΠῸ 

Ι{Ε5ΌΒΑΒ. ν. 

ΒεοΙβαγιιβ, “ Αϑρμᾶγαϑιιβ9 4 ἘΘοΪπι5. 
Κοίπλιι5. ἀη4 Βδδπα, {Πεῖτ σ0 1468. ἘΞΞΞ 

9 ΤῊ “πιθοῦ οὐ τποπὶ οὗ {ῃὸ ΟᾺΣ 
ΠδῖΙΟη, ἀΠ4 {ΠΕΙΓ βονεγποῖβ, 80Πη8 οὔ ὁ ον, 
ἦῬΠογοβ, ἔνγο {ἐῃοιιβαπα λῃη Βιπάτοά κὐ λύτο: 
ϑονεηῖν Δη4 ἔνγὸ ; {Π6 80η5 οἵ Ἰϑαρῃδί, ἘΈΑΙΣ 1 
5 ἴοὰγ Πυπάγεα βανεπΕῦ ἀπά ἔνγο: ψβεσα ἔοσ 

Ιο Ής 80η8 οὗ Ατἴεβ, βενβὴ ἢπη- βιον εν 
ἀτεά ΠΗ͂Υ ἀπά εἰχ: : {ποῖ στς 

ΠΌΠΊΕΓ5 11 ἼΘ βοὴβ8 οὐ Ρῇδδιῃ Μοδβ, οἵ ιβε μαι. 
τίσι] γ5 ἴννγο Ἐῃμουβαπ εἷρῃε Πυπάγε δηΐά ζποσῖμε: 

δ ἴοσ μεσβ 
ὕνεϊνο : ἐπδν τῖν 

12 ΠΕ 50η8 οὗ ΕἸΔπ|. ἃ {Ποιιβϑδῃ ἃ πιυοι, ἀπά 
τῆς ΠπαπΊ65 

ΤΆΟΝ τιοσθ. .. δλεῤῥαζίαζ. 5; ΟΥ, ἐάγεο ἀιριάγεά σουδη έν ἕτυο. 

58 Π16 ΟΔ1156 ΠΊΔΥ Πᾶνα ργοά ποθ [Π6 οἤδηρο οὗ 
Νεαπὶ (Ἰναούμ, ΝΑΠιπλ) ἴῃ ΝΕΠοιηϊαῃ ἴο 
Ἀδμττη ἴῃ ΕΖγα, ννπθησα 115 Οτδθοϊζθα ξουτη 
οἵ Ἀοίπηιι μεσθ. ὍΤῈῈ Ψυϊραίε Εγιριαπῖο 
ΤΏΔΥ 5ΕΓΨΘ 45 ἃ σοῃπεοίϊηρ ΠΠηΚ θεΐνγθθη {πὸ 
ΝΑβαπηδηῖ οἵ Νςῇ., ἀπά ἔπε ᾿Ενηνίου οὗ {Π6 
ῬΓΕΒΕΠΕ Ράϑθαρθ, Τὴ6 [ἀεπειν οὗ {π6 ΟἴΠοΓ 
ὨΔΤΊ65. ἴῃ [Π6 {Ππγθς ᾿ἰδίβ. νυ] θῈ ρεγοοϊνεά 
ψ που αΠΠ οἰ] γ. 

9. ἀπά {δεῖν φουεγηονς.] ΑΠΘΓ [Πϊ5 5μ οι] 
θῈ ἃ ἸοῃξΕΓ βίορ (:) 85 ἘΠ6 νγοτεῖ5 “ βοηβ οὗ 
ῬΒοΙΟΚ5 " Βεορίπ {π6 Ἔπυτηθγαξίοη. ( ΟΠΊΡΑΓα 
ΕΖτα 1..3. Ιῃὴ {πὸ ΟΘεπονα Ψεογϑίοη ἴῈ 18 
ΤΙΒΒΕΙΥ Ριιποξιαίε. ΤῊΣ ννογάς “ δηά ἐποὶγ 
ΒΟΥΘΓΠΟΙΒ "ἡ (ΟΥ̓ΤΑΙΠΕΓ, “ΘΔ Ή6Γ5 ἢ) ἅΓθ, δ5 Β. 
ΤΟΙΠΊΔΤΚ5, ΔῈ ἸΠΠ5ΙΠΠ1] Δα ΙΠοη τηδάθ ΒΥ {πὸ 
Οτεεῖκ νυυϊίοσ, 

ῬΡογος.] ΑἸ αϑϑιπη]αίοη οὐ πὸ Ηεῦτενν 
ΠΑΠῚΘ ῬΊΩΓΘΖ ΟΥ̓ Ῥαγόβϑῃ. ὅ0 νγὸ μαὰ Βδίμιι- 
Τ,115 ἴΟΓ ἈΘΠ ΠῚ, 1. τό. Αποίποι ΠΟΙΠΡΘΗΥ͂ 
ΟΕ {Π6 58Π1Ί6 ἔὩ ΠΊΠῪ Δγ6 τηθπίϊοπθα αξίογνγατ 5 
(ΟἹ. 30) 5 τεϊσπίηρς ΜΙ ΕἾΖγα. 

11. βρααίῤ Μοαδ.7] ΑΤΘΓ 1Π15 Πατηθ σοΠΊο5 
ἴῃ {Π6 Οτεεκ: εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰησοῦ καὶ Ἰωάβ, 
ὙΜΕΙΟΗ 566 ΠῚ5 ἴο ΠΊΘΔη “΄ ἔῸΧ {Π6 50η5 οὗ 1Ἔβῃι4 
ΔηἋ Ιοαῦ : {Πα 15, ἴο σεργοβοπέ ἔπεα, [{ἰ5 
ποῖ ΟἸΘαΓ νν]Παΐ [6ϑἤ τα (ΟΥ [ο5Π114) 4π4 7080 
ΔΙῸ τηθαηΐ. ΤΠ παῖηθ Ραπδίη- ΜΌΔΡ, “ΓᾺ]ΟΓ 
οΟΓ ΜοδΡθ," 15. 1561 ἃ βἰπριϊαῦ οπο, απά ΤΗΔΥ͂ 
ΡοΪηΐ, 851, ογὐὰ Ασίμαγ ἩΘΓΨΕΥ͂ βιρροβίσ ( ιεῖί. 
ΟΡ Πα ΒΙΡ]ς,᾽ -. “.), ἴο ἐπ6 ροββθϑβίοῃβς Βαϊποά 
ἴῃ ΜοδΡ ΒΥ {πα 881 ηϊίοβ, ἐμ 6 ἀδβοοπάδηϊς οὗ 
ὅΠε 8}, 5οὴ οἵ [πάδῃ. 866 1: (βτοη ἵν. 22, 
ὙΠΟΓΟ 5ΟΠῚ6 ΟὗὁὨ [ῃ6 ἔᾺΠΊΠΥ ἀγα ἀθβουθθα 85 
πανί ηρ᾽ Πα 4 ““{Π6 ἀοτηϊηΐοη ἴῃ ΜοδΡ." Ῥμαΐῃ- 
ΜοδΡ πιαΥ Ππᾶνα θθβη οὗ ἰμ5 ᾿ἰπθαρθ. ΤῊ 
ΠΟΠΠΘΟΙΙΟη οἵ [οβἤιϊα ΟΥ̓ Πἰ5 ἀθβοοπάδηίς ψ τῇ 
ΜοδΡρ (ϑιρροβίηρ [μ6 βοῃ οὔ Ναη ἴο θὲ σθ- 
ἔα ἴ0) 15 ποΐ οδνυίοιιβ, δαξ ἔπε ἀθβοοπέ οὔ 
1040 ἔτοιπ ἐῃε Μοδθίίεϑβ Β ατἢ, ἘμγοιΡἢ δ 
ΤΔΟΐΠΕΓ Ζεγιίαι, Γλαν 4’ 5. βἰβίθσ, βρρ]θ5. ἃ 
ΠΟΠΠΘΟΙΙηρ; ΠΠΠ|ς ἴῃ ΠΪ5 ο856. 

192. Εἰαρι.] “ΤῊΪ5 15 Ῥγόθδθὶ]ν ἐμ παπια οὗ 
ἃ ῬεΥβοῃ, ποΐ ἃ ρίαοθ. ΠῸ νν6]]-Κποόυγη ΕἸαπὶ 
οἵ σεη. χίν. 1, ὅζο., σδῃηποί. οὗ σοιγβθ, θ6 
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Ι. ΘΒ. ΑΒ. Ν. [ν. 13--ῖο. 

ἔνγο πυιπάγεά ΠΕΗ͂Υ ἀπά ἔοιυγ: ἘΠ6 80Π8 
οἔὗ ὁ Ζαίμιυϊ, πἰπα Πυπαγαά ᾿ΓὈΓΥ ἀπά 
ἤνε : 1ῃς6 5οη8 οὗ ἡ ογθε, βενεὴ Πυη- 
ἀτεά δηά ἥνε: τῃς βοη8 οἵ Βδηϊ. 51Χ 
Βυπάγεα ἐΟΓΥ ἀπά εἰσῃε: 

13 ΤῊ βοηβ οὗ Βεραὶ, 5ῖχ πιιπάγοά 
ἐνναπίγ ἀπά τῆγεα : {Π6 805 οὔ ὁ ϑαΐδϑβ, 
[γεα Ἐποιιβαηα ἔνγο Πιιπάγοα ἐνγεπῖῦ 
ἀηά ἔννο: 

14 ΤΠῸ 8οη8 οἵ Δάοπιίκαπ, 581Χ 
Βυπάγεά 5ἰ ΧΕ Δη4 βθνβεη : ἴΠ6 80Π8 οὗ 
1 Βαροῖ, ἔνγο ἐποιιβαπα 58 ΧΕ δηά ϑχ : 
1ῃ6 8οη8 οὗ Αάϊΐη, ἔοι μαηάτεά ΠΗ͂Υ 
δῃά (ουγ: 

15 Πα 5οη8 οἵ ""ΑτεγθΖίδβ. ΠΙΠΕΙΥ 
ἃηἀ ἔνο: [Π6 80οη5 οἵ (ὑειἰδῃ δπά 
ΑΖείΐδβ. {ἢγεθϑοοῦα δηά βένθῃ: {Π6 

80η85 οὗ ΑΖιγδη, ἔουγ Ὠππάγοα ἘΠΙΓΥ Β.6. 
ἈΠ ἔνο: ἜἜΞΙ 

τ6 Πα 8οη5 οὗ Απαηΐαδϑβ. δὴ Παη- 
ἀτεά δηά οπα: {πΠ6 8οη8 οὔ Ατοπι, 
ἘΠΙΓΕΥ ἔννο : δἀη4 ἐΠ6 80οη8 οἵ Ὁ Βαβ88, 7 Βεξαῖ. 
[γεα Βιιπάγαα ἐνγεπίυ ἀπά Ἃἢγεα : {Π6 
80η8 οὗ ΑΖορβατίῃ. αη Πιιπάγοα ἀπά 
ἴνο: 

17 ὙΠῸ 80η85 Οἱ ΝΝδιοτιῖϑο, ἘΠΙΕΘ 
τΒοιιϑαηά δηά ἤνε : {Π6 5οη8 οὔ Βειἢ- : 3εἰλε. 
Ἰοπηοη, 8Δη μυπάγεά ἔνγεητ ἀπά τἢγεα Ὁ 

18 ἽΠΕεΥ οὗ Νείορμδῃ, δπῆγ αἂπά 
ἤνε: {πεγ οἵ Απδίποίῃ. ἀπ Πυιπάτεά 
ΒΗ͂Υ ἀπά εἶρῃξ: {πογ οὗ 2 Βειἢβαπηοβ, 2 ἄσνια- 
[ογγ δηά ἔνο: γή- 

19 ΠΟΥ οἵ 4 Κι ΠΕ Ιαγῖιι8, ἐννεπέυ 2 Κρ ἑαίῖ: 
Δῃηά ἤνε : {πεγ οὗ (αρῃϊγα απὰ Βεγοῖῃ,7. Ὁ 

ΤΟΙΕΥΓΘΩ͂ ἴο ; Δπ4 45 1ἴἴ νναϑ 1561} σ]]θα δου ἃ 
500 οἵ 5Π6πὶ, ἴπογθ ἴα {πὸ 1655 αἰ] α]γ ἴπ 
ΒΙρΡροβίηρ {παΐ Ε]ατη ΠΟΙ 15. ἃ ῬΕΥΒΟΠΑὶ ΠΑΠΊ6. 
ἢ Βειβ]οιηοῃ ἴῃ τ". 17, Οἡ {Π6 Οἴου Παπά, 
ΠαΙη65 οἵ ρίαςθβ θθρίη. Α ϑθςοῃά ρεύβοῃ οἵ 
1Π6 παηθ, ἱπονῃ 845 ““1π6 οἴποῦ Ε]ΑΠι, 15 
τηθηςοηθά ἴῃ ΕἾΖγα 11. 31, ΜΙ ἘΧΔΟΠΥ {πῈ 
ΒΔ ΠῚ6 ΠΙΠΉΌΟΙ οἵ ΓΟ]]Ονν 5. 

Ζαΐῥι.] Ιῃ ΕΖΓΑ 1]. 8, Ζαίξα ; 1π Οἢ.. Υ]1]. 32 
Βεΐονν, Ζαίποο. 

(ον) Οτεεῖϊς, Χορβέ (ΑἸά. Κορβέ, ψΠοηςα 
[6 ΒΠΡΊΙ5ἢ. [Όστη). 115 ΠΑΠΊΘ ΔΡΡΘδαΥβ5 ἴο 
ΔΏΒΥΝΕΙ ἴο Ζασσαὶ ἴῃ ΒΕ Ζγα, ἴῃ6 Ζασομθιβ οὗ 
{Π6 Νὲνν Τ᾽ εβίαπηοπί. 

19. ϑαάα" ] ΤΠ ἰδ {πὸ ἔοσπὶ πη ΑἸἹά. 
Μοβὲέ Μϑ85. Βανε Αϑβίαά, ὑψοῖ 15. ΟἿΪΥ ἃ 
{γα ηϑροϑιτοη οὗ {Π6 8 πΊ6 50114]65. ΕΖ. δῃά 
ΝΕ. μανε Αχραά; Ψυ]ρ., Ασομδά,. 

15. “ἰεγεξίαν.] ΓΒ. [ΟΥΠῚ 15 ἄπο ἴο {Π6 
ΑἸάϊηθ, ννβῖο ἢ Πα5 ἀτηρεζεκίου ἴῃ οπ6 ννογά. 
Ε΄ τεαάβ. ᾿Ατὴρ ᾿Εζεκίου, νη] ἢ Δηβννεῦ5. ἴο 
ΕΖΥαὰ 11. τό, “ Αἴοσ οἵ ΗθζΖεκίδῃ." ΤὍΒδε δάάϊ- 
τίοη οἵ {6 ῬίγομΥ ΠΊΪΟ ΤηΔΥ Πμᾶνα ὈθΘη πιδάθ 
ἴο ἀἸδΕ ΠΡ 51} {15 Αἴδυ ἔχου [Π6 ἀοοΥΚΘΘΡΟΥ 
οἵ [Π6 βαΠΊ6 ΠαΠΊΘ, πη πε] οπ α ἴῃ ΒΕ Ζγα 1. 42. 

(ὐαπ ἀπά “πείας.ἡ ὙΤῊΘ βρϑι]ηρ ἀραίῃ 
ο]]ονν5 {πὸ ΑἸάϊηθ. Τὴ Οοπονα Ψοβίοη 
μα5 Αχοΐιιβ. Ἐς ρῖνεβ Κιλὰν καὶ ᾿Αζηνάν. 
ὝΠΟΓΘ 15 ποι μηρ ἴῃ γα ἴϊ. ἴο Δηβινοσ ἴο 
[8656 δῃηᾷ πὸ [Ὀ]]Ονν]ηρ; παπηθ5 ἄοννῃ ἴο ΑΥΟΠῚ 
πο] βῖνο. 

16. Βα..4.1 Ματῖρ. Βοζαὶ, 45. ἃ ποίς οἵ 
ΙἀθητΠοαίίοη ἢ τπΠ6 Βοζαὶ οἵ ᾿ῦΖγα ἰϊ. 17. 
ΤΠΘ ἴογπι Βασσαί (Ἐ..) ΒΘΡΡΙΪ65. ἃ ςοπηροίίης 
᾿ηΚ. 

“Ἵκερῤῥωγ.] ἴῃ τΠ6 ΟΘοπογα Με εγβίοῃ, 
Αὐβθρμυσγιῖη, ὙνΒ]οἢ 5 ΠΘΑΤΟΓ (Π6 Οτθοκ, 
᾿Αρσιφουρίθ, Δηϑννογῖηρ; ἴο Ηδηρῃ ἴῃ Νεῆ. 
ν. 24. [πη ΕΖγᾷ 11. 18 ἴΠ6 πδῃηθ 15 στρ] ασρά 
Ὀγ [οτδῃ. 

117. Μείεγι ἢ ὝΠ5 ἔοστη [Ό]]ονν5 {π6 
ΑἸάϊπ6. Ε΄ Πᾶ5 Βαιτηρούς, ννΏ] ἢ ἸΙΟΟΚΒ {Πκὸ ἃ 
ΟτεοϊΖοά ἴοσπι οἵ ἃ Η θῦγονν ἰοσδ] παπὶθ "6- 
δ Ππηρ ἢ Βεῖη-. (οπραῖο Βαιθλωμῶν 
ποχί [Ὁ] Οννῖηρ. ΠΟΙ 15. Ποίῃ!πΠρ' ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ 
ΔΏΒΥΨΘΙΙΩΡ ἴο 1{ ἴῃ {Π6 Ρᾷγ4]16] 1515. 

“Βεῤῥίοριομ. Βείμ] μοι. ΤΟ ο8] Πα ΠΊ65 ΠΟΥ 
[Ό]]ονν, αἰ βι Πρ Π5Π6 4 π΄ {πεῈ Οτὐθοκ Βγ {Π6 τι58 
οὗ [Π6 ρσγδροϑβιίίοη ἐκ. 

18. ΜΝεέοῤφαβ.] Α 5Π1811 ἴοννῃ ΟΥ̓ υ]Π]ὰρῈ 
ΠΟΔΓ Βείμ] μοπὶ, ρουπαρθ {πῸ6 τηοάθτη Απ- 
τὰθθ ἢ, οὐ Οπὶ δα, ἀθοιὲ ἔνγο τη]]65. Ν... 
ἔγοπὶ {παΐ βροῖ. [ἴ{ 15. ποῖ παπηϑά ἴῃ {πΠ6 ΟἹά 
“Γεβίαπηθηΐξ, θὲ Νεορῃαίοβ. ἀγῸ βροίκθη οἵ, 
1 ΟὨχοΟΗ, [1ϊ. 54) ὅζο. “866. Μτ. Οτουθῖβ δζῖ. 
1η “ Πιοῖ. οἵ ἴῃ6 ΒΙΌΙς,᾽ «. α. 

“παΐδο!ρ ὍΠε οἰΐγ οἵ Βεπ]αμηίη, δθουῦξ 
ἴΠγθΘ ΠΊ1165 ΠΠῸΠῚ [ΘΠ 54|6Ππ|, ἘΠ 6 ἡδίϊνο Ρ]ασα 
οἵ {πΠ6 ρύορμοί [θγοτηϊαῃ. 

Βείῥεαηιον.)] ἴῃ {πΠ6 τηαγρίη, ΑΖηηανυείῃ, ἴο 
Αρτοα ἢ ΕΖγα 11. 24. ἽΠῸῈ Τ]ΔΥΡῚΠ {Π6Γδ 
σῖνοϑ ΒοιΠ-αζιηανοῖῃ. ΕῸΣ ἴπ6 {γαηβροϑιτοη 
ΟΥ̓ 501140]65 ἴῃ ϑαπιοβ απ Αϑιηδ, σοπῖρ. {Π6 
ποΐβ οἡ ϑαάδϑβ, Ὁ. 12... ΤῈΘ ρίασθ ννὰβ ΡῥΓῸ- 
ὈΔΌΪΥ ἴῃ Βοη]απλῖη, [ΓῸΠπλ ἴΠ6 σοπηθοίίοη ἴῃ 
ψΠΙ ἢ 1ἰ δἰαπβ, ἀπά {πογοίοτα ποῖ ἴο 6 ἰἸάθη- 
ἘΠΡΟᾺ νυν ΒΕΙ ἢ -ϑμθηλοϑῖι ἴῃ πάλῃ. Αἱ {π6 
58 ΠΊ6 {ἰπ|Ὸὸ Κι] ἢ- [θαυ πλ, ποχέ ΠΡ ΗΠ ΙΟΠΘΩ, 
ννὰ5 ἃ [ΓΟ ΙοΓ ἴοννῃ οὗ [πάδἢ. 

19. Κιγίαϊδίαγ.] Ιπ Ἐς οἱ ἐκ Καριαθιρί. 
Ιπ Εὐγαᾷ 11. 25 {πὸ 1, ΧΧ, μα5. Καριαθιαρίμ. 
Κιτν]αίἢ- [ϑαυ πὴ 15 πιθαηΐ. 

(αῤῥίγα.] ἴῃ [ο5}ν. ἴχ, 17 115. 15 πηθη- 
τοΠΘα 85 οπ6 οὗ {Π6 ἴουσ οἰΕ165 οἵ της Οἱ θθοη- 
1ἴἴ65, ἀπ ἴῃ ΧΥΙΪ. 26 45 ἃ ἴοννῃ οἵ Βοϑη)απη]η. 
1 μα5 θθθὴ ᾿ἀοπεῆρα νυ Κεχίσ, ἀθοσὲ ἔννο 
ΤΉ1]65 θαϑὲ οἵ ΑἸαίοθ. Βογοίῃ, οὐ Ββθγοίῃ, 
νγὰβ5 4 περ θουγηρ ἴοννη αἰ]οϊϊοα το Βρη- 
Ἰαταῖπ, [Ι{ μα θθθη 14θητπθα νυ Εἢ  Βέγερ, 
δθοιιξ ἔθη πΊ1165 Ν, οὐἠἨ 76γιβαϊθπι. ὅε6. Μζ. 
Οτονε 5 αγίβ. ἴῃ " Ποῖ. οἵ {πὸ ΒΙΡ]6.᾽ 
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Β.Ο,, βενθῃ διηάγεά [ΟΓΥ ἀπά τῆγεα : ΠῚ Οπιι8, βανεη Πιιηἀγοά ἔνγεπίυ ἀπά ἔνε: 8.0: 
Ἐπ λν οὗ ΡΙγδ. βϑανεῃ Πιιπάγεά : {πΠ6 8οηβ8 οἵ [δβγξοῆι8. ἔνγο δΒιιπάήτοά γεὰ::-- 

20 ἼΠΕΥ οἔ ΒΒ ἴ45 ἀπά Απιπιϊάοὶ, ἔογγ ἀπά ἥνε: 
ἴουγ Πυπάγεά ἐνγαπίῦ ἀπά ἔνγο: ἘΠΕῚ “123 ΤΠ6 8οη8 οὗ 2 Απηδᾶβ, ἴἢγεα - ϑδησαή. 

" Κανια. οΥ στ (Ἰγάτηα δπη4 " (αδθά68, βῖχ Βιιπάγοᾷ {ποιιβαπα [ἢγαα Πιιπάγεα δηά ἘΠ Ιτίγ. 
ἐπι Ἐυεπεν 4π8 ὁπε: 24. ΠΕ ργιαϑίβ : {Π6 5058 οἵ [ει “ ϑεάαίαλ. 
ὁ ΜηΙοῖ- 21 ΤΕΥ οἵ ἡ Μδοαίοῃ, δὴ δμιιμπάγεά τῃὰ 8οη οἵ [681189 ἀπιοηρ {Π6 80η8 οὗ 
ΠΈΡΙ ἘΥΤΕΠΕΥ ἀπά ἔννο : {πΠεΥὺ οὗ “ Βείοϊτιϑ, ὉΔΠΆ510, πῖηθ Πιιπάγεα βϑανεηῖγ δηά 
ΕΡΡ ΠΗ͂Υ ἀπ4 ἴνγο : {Π6 80η8 οὗ “ Νερῃϊ8) ἴννο : [Π6 80η8 οὗ ὅ Μαογιίῃ, ἃ Ἐποιι- ὁ Ἴρέρμαν. 
.: 4π Πιιηάγεα ΠΗ͂Υ ἀπά 581Χ: Β8Πη4 ΠΗ͂Υ Δηά ἴννο: 
αἰά. 22 ΠΕ 5ο0η8 οἵ 2 (ὑδἰαπιοϊαϊιιβ ἀπά 25 ΤΠ 8οη8 οἵ “ἢ δβϑασομ, ἃ.“ δαςῖαν. 

γα] ὙΠῚΒ πᾶπια 18 ἴακθεη ἔγτοιη {πῸὸ 
ΑἸάΙηΕ, οἱ ἐκ ΠΠίρας. αι 45 1ἴ 15 νναπίϊηρ ἢ 
{πε θεϑὲ Μ955., 1 πα5. θθθη Ἐπουρηξ ἡ ρτὸ- 
ὈΔὈΠΙΥ ἰο Ὀ6 ΟΠΙΥ ἃ τερείοη οἵ {ΠπῸ ἰαϑί 
ἔννο 50}140165 οἵ {πθ ργβοβάϊηρ πᾶῖηθ Καφείρας. 
[ 50, 6 ΠυΠΊΘΓΙΟΔΙ 5ΥΠΊΟ] ῸΓ 7οο Πμα5 θΈθῃ 
τορεαϊθα αἶβο. 

20. Τρεν 9. Οραάϊας πα “ηιηιάοῖ.] ὙΠῸ 
ΑἸάϊπα μα5 οἱ Χαδίας καὶ ᾿Αμμίδιοι. Α ΒείζοΓ 
Το Ιηρ 1ῖ5 Χαδιασαί.᾿ ΤῊΕ Οοπονα Νοβίοῃ 
45 ΑΠΊΠΊΙ1ΟΪ, τηοσ6 ΘΟΥΤΘΟΙΥ ἔπαη {πΠ6 ΑΟΝ.. 
ΒΥ Ζβομθ {π|π|5 {παΐ τππου {πὸ ΤΟυπΊου {16 
ΔΥῸ τηθδηΐ {ΠῸ ρβορὶε οἵ Καάδϑῃ (105ῃ. χν. 23), 
δηἀ τπιηήογ {πὸ Ἰαἰΐζεσ, {πεῈὶ Ρθορὶα οἵ ΗἩππίδῃ 
(1. “. 54). Αϑ5ἴμε 1,ΧΧ. (ΑἸοχ.) ἴον Ηυπλΐδῃ 
15 Χαμματά, νγα Πᾶνα ἃ σοπηθοίηρ [πὶ ἢ 
ΑΠΊΠΊΙΩΙΙ, ΟΥ̓, νυ ἢ 115 στιζίιγα] τορὶαςοά, ὥῤα»- 
7211]. 

αγαρια ἀπά σα άε5.1 Τὰ ΕΖτὰ 11. 26, ὰ ἀπη8 ἢ 
δηα σαρα. ὍΠε ἴογπι ἴπ {πε Οτεεῖϊς, Κιραμά, 
15 ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ ἀπε ἴο {πε ἴοστα οἵ {πεὸ Ἡθῦτεν 
ΠΑΠΊ6 ΙΓ {πῸ ἀδἤηιΐα ἁγίο]α ργθῆχοά, ΠῚ ἼΠ, 
Ἐ Διηδἢ 15 πηθη ΟΠ α δ]οηρ ἢ Οοθα ἴῃ 15. Χ. 
29. Βοίῃ ψεζα οἱ[[65 οἵ Βεηϊατηϊη. 

921. Μαεαΐου.] “ΓΠΪ5 τεργεβεηΐβ π6 ΜΙςἢ- 
ΤΔ5ἢ 50 γγῈ]}] Κποννῃ ἴῃ ἴῃς ΠΙβίουυ οἵ 8541] 
δη4 Τοπαΐμδη. ὙΠῸ σπδηρα ἴῃ {πε ἴοσγπι οἵ 
1Π6 Ππαπιθ σδῃ 6 ΡΑΓΕ4}}Υ ἰγασθ. [Ιἢ ΕΖτα 1]. 
27 ἸῈ 15 ΜΕῈΘΙταβ τ ΠΝ τ ΜΆΘΟΙ ἸΣ. 72. ἢ 15 
Μδοθτηδ85, 85 ἴὴ {μ6 1[,ΧΧ. οἵ ΕΖγα. ὙΤΠῈ Μ 
σου] Θαβν θε αἰζογοά ᾿πΐο ΑΔ, θαΐ {πῸ τοσγπη1- 
παίϊοῃ 15 απο] ἴο δοσοιπί [οΥ. 

Βείο!π5 15 ΒείΠΕεΙ, ἔοσ νυν ΒΙ ἢ ΕὑΖγα Πα5 Βεῖμ6] 
8Δη4 ΑΙ. 

Νεῤῥι ὝΠΕ ΠΊΔΥΡΊΠΑΙ Ταίδγεποθ ΠΊαΚ65 
[Π15 δῆβννεσ ἴο {πὸ ΜδρΌΙϑῃ οἵ ΕἾΖγα 11. 20, 
Βυΐ 1Ὲ 15 Ροβϑίθ]ε ἐπαΐ 1 πηδῪ ταῖμογ 6 {πὸ 
ἐααϊναϊθπί οἵ Νεθο ἴῃ τ. 29. ΠΕ ΤοοἸ]]οσδίίοπ 
ψν ΜΙΟΒτηαβῃ αδπα Βείμεὶ ροϊπίβ ἴο ΝἝρἢ 5 
45 Ὀεϊηρ ἴῃ ἴΠ6 {{106 οἵ Βεπ]απηη. ὙΠῸ οχ- 
ἰδίδβηςς οὗ ἴονγπβ νυ] [Οσγοῖρη ΠΑΠΊ65 ἴῃ {Π6 
{τθε οἵ Βεη]ατηΙη 15 ποίιςθα ὈΥ Ὅτονα ἴῃ ΠΙ5 
Ατί. οη ΜΙΟΉΗΜΑΒΗ [!ἢη “ Ποῖ. οἵ {πε ΒΙΡ]6.᾽ 

90.. (ἰα]αγιοίαίμς απά Οπμ5.} ἴπ ΕΖτα 1]. 
33 [15 ΔρΡρθδῦβ 45 “1, οὐ, Ηδαϊ4, δπά Οπο,; 
ΠΟΥ {πὸ Τ,ΧΧ. Πᾶ5 Λοδαδὶ καὶ ᾽Ωνώ. ΠΕ 
Ῥίαςα5 ἴῃ ΕἾΖΓα ΔΙῸ ΘΑ5}Υ Ιἀοηςῇςα, Ὀεῖηρ ἔονγ 5 
ὙνΒΙΟἢ [Π6 Βεπ]ατηϊίεβ μα δι} ἴῃ {π6 ρΡ]αίη οἵ 

Θ.ΠΆΓΟΠ, νγοβϑίνν αγ5 οὔ ΓΠΕΙΓ ΟΥΡΊΠ4] ὈΟιἤΔΥ165. 
866 {Π6 ἁτί. [Χ.0} ἴη " Πιςΐ. οἵ {πε ΒΙΌ16. ὙΤΠ6 
ἢγϑί οἵ {πὸ 15 Ὀθίο πον ἴο τι 85 {Π6 
“1 γάάα πΙρῇ ππίο [ορρα᾽ οἵ {πΠ6 Νεν Τεβία- 
τηθηΐῖ, Τὴ6 αἸΠΙΟΠ]Υ 15 ἴο δοσοιηΐ ἔοσ {Π6 
ΒίΓΔηΡ 6 [ΟΓΠῚ (ΔΔ] Δ ΠΊΟ]41115, νυ] ἢ ΙΟΟ ΚΒ Κα ἃ 
ΤὈΠΗΙηρ; ἰο ΠΟΥ οὗ ἔννο ΟΥ πΊοΓα οὗ [Π6 ΠαΠΊ65 
ἴῃ ΕΓΔ. 

Ψεγεορι..] ὙΠ ἔογπὶ [ῸΓ {π6 παπὶθ οὗ 
7Ἔγῖςῃο βθοπὶβ ἴο πᾶνθ δ.Ίβθη ἔτοπὶ {ΠῸ {γ8Π5- 
Ἰαΐοτ᾽ 5. [αἸἰκίηρ; [ῃς Οτθεὶς Ἱερεχού 85 ἃ βεηϊνα 
ἵγοτη ἽἹερεχός. ᾿πϑίθδα οἵ 245, ἴπΠ6 τεδάϊηρ' 
5Πο114 6 345, 45 1{ 15 1η ΕΖτὰἃ. 

ο8. “ππαας.] ῊΪΒ 5ρει]!ηρ οὗ [Π6 δῆ 
ΒΕεὴ5 ἄπ ἴο {π6 σεπονα Δ εβίομ, 85 ἴπ6 
ΑἸΙάΙΠ6 Πα5 ᾿Ανάας. [πη {π6ὸ θεβὲ τοχί 1{ 15 
Σανάας, ΔΏΒννΕΥΙηρ ἴο {Π6 ϑοηδδῇ οἵ Εἶτα. ΠΕ 
ϑγεαΐηεβϑ οἵ ἴπ6 ΠΙΠΊθΟΙ οἵ ρθορὶα οοππεοοίοά 
ἢ 1Ὁ 15 50 ΤΟΊ Γ ΚΑ Ό]6 (ςοιηραγοά, ἴοσ 1η- 
βίδηςθ, νυ [ογ ΠΟ), {παΐ ΜΊΟΠ46115 μΠαζαγαάθα 
{π6 σοπ]θοΐιγο {πΠαΐ ᾿ἴ ννὰθ δη ΟΡργοῦσΊοι5 
ΠΑΠῚΘ [ῸΓ [ΘΓ βαίθμη 1156} (ΠῚ 25, “πόσην ἢ); 

ας {π|5, 45 Ε΄. στ ΠΊΑ τ θ, ἴα ποῖ ΡγΟΌΔΡΙ6. 
ὙὝΠΕΓΕ 15 ΠῸ ἴοννῃ πειηθα ϑθηδδῃ ἴῃ {πε ΟἹά 
Τεβίαπηθπί, θα ΕΒ θθ ι5 ἀπά [οσοῖηα (φποΐεά 
Ὀγ Ὅτονθ) πηθπίϊοη ἃ Μδρ4]- ϑεππα, οὐ “ Οτεδέ 
56 ΠΠ8,᾽ 5εύθῇ Πη1165 Ν. οὗ Τϑύῖομο. 

94. “7εάάμ.1 Τῃ {πΠ6 Οτθεὶς, Ἰεδδού, ἀηδννοῖ- 
1ηΡ ἴο {πὸ 1,Χ Χ. Ἰεδουά οἵ ΕἶΖγα 11. 36, ννῈΓα 
[6 Ηδφρτενν ἔοσπη οἵ {πὸ πᾶπιθ 15 [εάδιδῃ. 
Α 7εάαϊδῃ 15 ἴουπά ἴῃ τ (τοη. Χχῖν. 7 85 
πεαά οἵ {πμ6 βϑθοοηά δοιγβο οἵ ἴῃς ργιεϑίϑ. 
ἌΠΟ {Π6 θϑιιβ, ΟΥ̓ [βιτα, μεῦα βρόίκεῃ οὗ 85 
Π15 Δηςεβίου, νν85, 1ἴ 15 ἱΠΊΡΟβ51016 ἴο 54 γ. 

αηιοῦρ ἐρὲ «ολς, ὦ.) εἰς τοὺς υἱοὺς 
Σανασίβ, “ΤΟΥ ἴΠ6 50η5 Οὗ ϑδ πα} ; {Πδΐ 15, 
ἴο Ὀς ἴακθη 845 γοργθϑοπίηρ {Π6π|. 866 ποΐβ 
ΔΌονΘ Οἡ ὕ. 11. ΠῸ παπιθ οὗ 54Π4510 15 ποῖ 
Τουπά ἴῃ {πῸ Ο. Τ᾽., ἀπ Ροββίθ!υ {πε Νιυ]ραΐα 
ἘΠασῖδ τλαν Πᾶνα Ργθβεσυεα {πὸ ἔσιια σοδα!ηρ. 
ΤΠΘ [Π|{14] Ἰεοιίετβ ΕΛΙᾺ δηά ΣΑΝΑ ψουῦ]Ἱά 
ΘΔ5ΠΥ Ὀ6 σοηϊιβεά. Αἡ Ἐ]ΙΑ5Π10 νν85 ἃ ρυϊεϑί 
ἴῃ {πΠ6 {ἰπι6 οἵ αν (αι αἤγοη. χχῖν. 12). 

Μεγμρ. ΤΙπ [815 ἔοστπι πὸ Α. Ν.. [Ό]Π1ονγ5 
1Π6 σεπενα Νεγβϑίοη δη4 {Π6 ΑἸάϊπε: υἱοὶ ἐκ 
μηρούθ. Βαυΐ {πε Ὀεδί γεδάϊηρ 15 υἱοὶ ᾿μμηρούθ. 
11 15 ἀοιθιι] νυ πεῖ που {ΠῸ Ἐχργεβϑίοη υἱοὶ ἐκ 
Ῥεῖονν 15 Τοιιη4. ΕἸ ΠΠΠΊ ΓΤ τηϊιδέ δηβννεῦ ἴο 
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ες, τπουδβαηά ἔογΥ δηἀ βανεη : {Π6 80η5 οὗ 28 ὙἼὴε ροτίειβ : τῃ6 8οη8 οἵ Β. δος 
ΣΞΞΙΑ ὦ (ἄγπιο, “ἃ τῃοιβαηά δηά βενεπέθθη. 4 ϑαἰιπ), [Π6 80η8 οὗ ἢ [τα], τῇς. 80η5 ΣΤῚΣ 
ἐοτωσ 26 Ἴδε [,ενϊίεβ : τῃῈ β8οη8 οἵ οἔ Τδίπηοη, ἴῃς 50η8 οὗ “ [)2ςοΡ]; “τ σις 
λμράνεα “7 7εββϑιιθ, απὰ (ὐδάπηϊεὶ, ἀπά Βαπιαβ, 80η8 οὗ ἦ Ἴ εἴα, {Π6 80η8 οὗ ὦ θ4Π)1. 1Π ἡ “εν. 
ἔδομ, ἃς- 84 ϑιιἀἴα5, βανθην ἀπὰ [ΟιΓ. 411 δὴ πυπάγοα ἸΔΗ͂ Δη4 πῖπα. ΕΣ. 
φοτα προ ἢ ἘΠ ΠΟΙΥῪ 5ἰπροῖβ : {ΠῸ 80η8 οὗ 29 ΤΠ Πς 8ογνδηΐβ οὔ {Π6 {ἘπΊρ]6 : ἡ σλοδαΐ, 
ΕἸλο τς Ἄβαρῃ, δὴ πυιηάγεά ἐννεΠΕΥ Δηά εἰρῃί, {Π6 80ὴ58 οἔ “3 Εδβαιι, {Π6 βοηὴ8 οἵ" Ζίλ. 
τεδὰ, ΕΖγα 2. 40, ἐζδ σογις 9" έσλμα, αγιά σαάρ,εΐοῖ, 7 ἐλε σογις φ7 Ησάσυΐαλ. 

ΤτΠΊΕΥ οὗ Εἶτα 11. 37, [6 54 ΠΊ6 ΨῆὴΟ ἴῃ ἴχ. 21 
ῬΕΙονν 15. οα]]θα ΕἸ  πΊου. [ΠῚΠΊΘΥ 15 ΠΟ ΟΠ 
ἴῃ τ (ἤγτοη. Χχῖὶν. τ4 ἃ5 ποαά οἔ {Π6 ϑιχίθεπιῃ 
σοιγ56 οὗ {Π6 ργιθβίβ. 

95. Ρῥασσαγοημ.] “ΓῊΪ5 ΓΟΥΠῚ ἀρδῖη 15 ΓΟ ΠῚ 
186 ΑἸάϊηθ, Φασσαρόν. ΠΕ Ὀεβί τεδαϊηρ 
βῖνεβ υἱοὺ Φασσούρου. ῬΑΒΠαΓ, {πΠ6 5οη οἵ 
Μδ]ομίαῃ, νγαθ ἃ σμ]ο ρσῖποθ δὲ {Πα σοιγέ οὗ 
Ζεάεϊκιαῃ ([6Γ. ΧΧΧν!. 1). Αποίπεῦ ῬαβΠΙΓ, 
“βρη "ἢ οὗ ἴΠπ6 [πΊΠΊ Υ τπθπίϊοποα ἴῃ {πὸ ρτο- 
ΠΕ Ἰηρ νΘΊβθ, νγὰβ “ΠΙΘΕ ΒΌΟΨΘΥΠΟΥ ἴῃ [Π6 
Βοιιδα οἵ {π6Ὸὸ Τιογα "Ὁ τὴ 1Π6 {της οἵ [θγοιηϊδῇ 
(19: οἷος ἸῸῈ 

(αγηιθ.) ΝοΓα σοσγθοῖ!ν, ΠΆΓΓΊΪ, [Π6 54 ΠΊ6 
85 Ηατπὶ (ΒΕ ΖΥα 11. 39), ποαά οὗ {πὸ {μισὰ 
σου Γ56 οὗ {Π6 ῥγιθϑίβ (1 ἤτοη. χχῖν. 8). 

26. 7ε5 σε, 49)..7 Τοϑιπα {πῸὸ 1 ον 15 
σΔ]]οα τη ΝΘ. χ. 9 5οη οἵ ΑζΖδηϊδῃ. ἴΪῖη ΕἶΖγα 
1. 40 Πα δηὐ Καάπηθὶ ἀγὸ ἀθβουιθοαά 45 “οἵ 
{μ6 σπάση οἵ Ἡοάδν!δῃ,᾽ ΤῸΓ νυ] ἢ, 1Π 11]. 9, 
νο Πανο “ ομπΠ]άγοη οὗ [π4Π. ΚααΙηΙΕΙ, ρσο- 
ὈΔΌΪΥ ἃ ὙΟΙΠΡΘΓ ΠΊΘΠΊΘΕΙ οἵ ἴΠ6 βϑπῆα ΠΟΙΙΒ6, 
15 πηθη τ οΠΘα Δ]ΙΟηρ ἢ [Ὀϑῃπια 45 ἴακίηρ ἃ 
ΡΓΟΠποηΐ ρατξ ἴῃ ἴπΠῸ τορι] άϊηρ οὗ {Πα 
ΤοΡΙ6 (ΕΖγα 111. 9). (ομρατα ΝΕΉ. ΙΧ. 4, 5. 
ΤΠΕ ἔοσπὶ (δ Π|16] 15 ἄτι ἴο [Π6 ΑἸοχ. Καδμιή- 
λου, ἴογ ΠΟ ἢ {πε Ν δ. Πὰ5 Καδοήλου, «πὰ ΑἸ]ά. 
Καδμίλλου. θαητ45 Δ η4 ϑιι5 ἀγὸ ποΐ τὸ- 
σΟΡΉΙΖΑὈ]Θ ἴῃ {ΠΟΙΓ ΡῬΓΟβοπί [ΌΥΠη. Βαπιιᾶ5 15 
ΡΓΟΌΑΡΙΥ ΟἿΪΥ ἃ ΠΊΒΡΙΪηΐ ΓῸΓ ΒδηΠ85, 45 {ΠπῸ 
Οεπονὰ Ψευϑίοη μα5 Βδηηῖ δηἀ 8.11, ΘΧΔΟΙΥ 
ΓΟΡργοβδοηΐηρ Βάννου καὶ Σουΐου οἵ {πε ΑἸάἸπ6. 
[{ ἸοοΟκΚβ 45 1 {Π6 ἔννο ννεῦα ἃ οουγιρίοη οἵ 
Βεμο-Ηοάδν!δῃ, “505 οἵ Η οάδνιδῃ.᾽ 

98. ϑαἤι,ι, 49ς.1Ὶ ϑ84]1}τ ννα5 οἢϊοῦ οὗ ἃ 
ΤΑΥΆΠΥ οἵ βαΐθθθροῦβ δὲ {Πα θαϑδὲ ραίβε οἵ [6 
ΤερΙε (α Οἤτοη. ἰχ. 17). 514], ΟΥ ταῖμοῦ 
᾿Αἴδὶ, ἀρρϑαῦβ ἴο 6 ἃ ναγϊεῖγυ οἵ ἴῃ 6 πᾶιὴβ 
Αἴδοῦ ἴῃ Εζγα 11. 42. (Ομ ρατθ ἅθογ6, Ὁ. 15. 
ΤΑΪπΊΟη 15 πηθη ΟΠΘα δ]οηρ νυ 5} 4]] πὶ ἴῃ 
[μ6 Ραβϑᾶθα οἵ τ (βγοη. ᾿ιδῖ σαυοίθα, 45 15 
αἴ5ο Ακκαῦ (31Ρ})}), μετα ἀἸβριι βεα 45 Τ) δ Ρ], 
Δακούβ (ΑἸά. Δακοβί). Τείαᾳ (ΑἸά. Τῆταλν 15 ἴπ 
1π6 θαβί ἰεχίβ ᾿᾽Ατητά, Δηβυνοσιηρ το {Π6 Η δία 
οἵ ΕἶΖτα. ϑδπιῖ, 1η {Π6 ἔοσπι Σαβεί (ΑἸεχ.), 
ΔΏΒΥΥΟΙΒ ἴο 5ΠΟ0ΌΔΙ ἴῃ Εἶτα. ὙΠῸ  δίϊοδῃ 
1ηϑἰ6δ4 οἵ ἴ τεδήβ Τωβίς. 

29. Τρῤὲ τἐγυαπίς ὁ ἐδ ἐεοριρ᾽..1 Ιῃ ἴΠ6 
Οτθεκ, ἱερόδουλοι, ἃ νγοτά τι5εα οὗ {Π6 5εγνδηΐβ 
αἰζδοῃθα ἴο Οτεοὶς αηπά Αϑίδξις ἐθπρ]65. [1 
ἰ5. ἤοῦθ 8ὴ βαηιναϊθπὲ ἴῸΓ ἴῃ6 ΝΕΙΒΙΠΙπι5. οἵ 
ΕΖΥα 11. 43, ἴῃ6 ϑιισοθββϑοῦβ οἵ ἴποβα ΠΟΤῚ 
Τανιά “ραν ΤῸΓ {Π6 βογνῖίςθ οὔ [6 1,ενιΐοϑ, 
ἃ5 ἴπ6 1, ονιῖεβ {πο ΠΊβοϊνοβ μα Ὀθοη δ {π6 
ἢγϑὲ “"βῖνθη" το Αδοῃ δηά [15 5οηβ ἴο θὲ 
{Πεῖὶγ Νοιῃίηϊπη. 866 {Π6 αὐτί. ΝΕΤΗΙΝΙΜ ἴῃ 
“Ὁ τοΐ, οἵ {πε ΒΙΡ]6,᾽ ἀπά Ε.᾽5 ποΐβ οἡ σ᾿ (ῆτσοη. 
ΠΣ. 25 

Ἐπαμ.}] “ΤῊΙ5 566Π15 ἴο θὲ ἃ σουτπρίϊοη οὗ 
Σηά (Ναῖ. Σουθία, ΑἸοΧχ. Σουαά), ἴπ6 ΖΙΠα οἵ 
ΕἾ Ζγα 11. 42. ΤΟ Ιἀο ΠΕ Υ οὗ [Π6 Ππᾶτη65 οὗ ἴΠ6 
ΝΟΕΒΙΠΙΠῚ, 45 Πούα βίνθη, ἢ {Πο86 ἰπ Εἶχα 
Δη4 ἴῃ ΝοΠοιηϊΔ ἢ (Υ11. 46--56}), ν01}} 1Π πηοβὲ 
οᾶ565 6 βθθὴ αἵ οὔθ. ὍΤῆδ [Ο]]οννῖηρ [40] 
ΠΊΔΥ 56 ΓΥ 6 ἴο 5Π6νν {Π|5 1η {Π6 51ΠΊρΡ]6ϑξ ΠΊΔΠΠΟΓ. 
1 5ῃοι ἃ θ6 Ργθ σθα {πδΐ ἔπ γΘ ἃΥῸ ΤΟΓΙΥ -ϑὶχ 
ΠΑΠΊΘ5 ἴῃ {πΠ6 Ργθϑοπέ ράβϑαρθ, {πιστίγτῆνα ἴῃ 
ΕΖτα, απ {πϊσίγ-ίννο ἴῃ ΝΝΕΠΟτηΪΔ ἢ. 

ΝΑΜΕΒ5 ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΤΗΙΝΙΜ. 

1 Ἐδβαάγαβ ν. 29--32. 

Δ. Υ. 1ΧΧ, 

Ι. ἔβαὰ ἫἩσαύ 
2. Αβῖρῃα ᾿Ασιφά 
32. Ταῦδοιἢ Ταβαώθ 
4- (εἴας Κηράς 
5. δυά Σουά, Σουδά 
6. ῬΠαΙθαβ Φαλαίας 
". Ταραηα Λαβανά 
8. αταρα ᾿Αγγαβά, ᾿Αγραβὰά 
9. Ασυὰ ᾿Ακούδ 

το. ἱὰ Οὐτά 
11. Οοίαῦ Κητάβ 
12. Αραρα ᾿Ακκαβά 
13. θα] Συβαΐ 
14. Δῆδῃ ᾽Ανάν 

Εζία 11. 43-54. 

Α. . ΤΙΧΧ, 

ΖΙμα Σουθία. 
Ηδβαρμα ᾿Ασουφά, 
ΤΑῦΡδοιἢ Ταβαώθ. 
οτος Κάδης, Κηράος. 
ΘῖαΠα Σιαά, ᾽Ασαα. 
Ῥαάοῃ Φαδών. 
Τι Ραμ ἢ Λαβανώ. 
Ἡδραῦαῇ ᾿Αγαβά. 
ἈΑΚΚὰΡ ᾿Ακούβ, 

ΗαραΡ ᾿Αγάβ. 
ΘΠ ΑΙτηδὶ Σελαμί, 
Ηδηδῃ ᾿Ανάν. 



ν. 30---34.] 

Ε- ἘΝ : Αβίρμα, {πε 80η8 οὗ Γδραοίῃ, {πὲ 
ἘΞΞΞο 0 η5 Οὐ Δίδα δθ: ἘΠῈ 50Π5. Οἱ 2 16. ΓΠῈ 

τό, 80η5 οὗ Φ ΡΗδΙθαβ, [ῃς 80η5 οὗ [ἀθαπα, 
Ε πο. τῃ6 βοηϑ οἵ " Οταβά, 
Φ Ῥβαάον: 30 ΠΕ 8οη8 οὗ “ Ἄσυᾶ. πε 808 
ΕΣ Ε ὕστε, ἐῃς 5οη8 οὔ (ὑβξίδθ. {Π8 8οῃ8 οὗ 
, Ἡσαῦ. ΑΔΡΑ, της 8οη5 οὗ “ ϑιιθαῖ. {πε 80ῃβ 
ἐπὶ ἐς οἱ Απδη, {Π6 β8οη5 οἵ “ (ὑδίμιιδ, {ΠῈ 
 ὅαλα». 850Π5 οὗ 7 (σξεάδιατ, 
Φ Κρααή. 41 ΓΕ 80η8 οὗ 5 Αἰἴτιι5, {πε 50Π8 
ὁ ες. οἵ 4 1)αἴϑαη. {πε 8οπβ οὗ ὅ Νοεβα. ἐπε 
σραεανι. 80Πη8 ΟΓ (Π48εθᾷ. [ῃς β8οη8 οἵ 5 (ϑδΖεζα, 
ὦ μετα. 1Π8 80η8 οἵ “2 ΑΖία. {Π6 80η5 οὗ 
5 - ΡΒΙηςα8, {πε βοη5 οὔ Αζαγα, ἔπε 50η8 
“ Αφιαλ. Οἵ «7 Βαβίαὶ, 18 8οη8 οὗ 5 Αβϑαπα, τΠ6 

Ι. ἜΒΌΏΞΒ ΑΒ. ν. 41 

80Πη5 οἵ ὁ Μοδηὶ. τῆς βοῇ οὔ ζ ΝΡ Ϊϑι, Β.6. 
1Πε 8508 οὕ Αι}. ἐπε 5οπϑ οὗ ΣΆΙΡμα. τ 
{Π6 50η8 οἵ ἤΆϑϑιιγ, {πε βοῃβ οἵ Ρῃδ- 7 77ἐι- γι7)2, 
ΓΆΟΪΠῚ. {Π6 508 οὗ “ Βαβαδίοιῃ, ἢ Διεῤῆτε- 

5272, 32 ΤΠε 8οη8 οὗ “Μεεάδλ, {ῃε βοηϑ ὁ Βαλδεᾷ, 
οἔ ουεμα, {Π6 8οη8 οὗ 2 βδγοα, τῆς οἰγζηδα. 
80Π8 Οὗ 7 (ὑπαζοιιδ5. [ΠΕ 50η85 ΟΝ Ὑξετοῖ, ὌΦΕΝΕ. 
1Π6 80η85 οὗ “ ἼΠοπηοὶ, τῃ6 β8οηβ οἵ ὁ ἡ7ελάίία. 
ΣΝ δβίτῃ, ἐπα 595 οὗ Ατῖρῃδ. πε: 

33 ΤΠε 8οηβ8 οὗ πε βεγναηΐβ οἷς ῬΡΩΘΣΣ 
ϑοϊοπποη : Π6 80ηὴ8 οὔ “Αζαρῃίοη, ἬΈΤΙΣΙΕ: 
1Π6Ὸ6 80η8 οὔ “ΡΠαγίγα, [ῃς 8οη5 οὗ ΣΣΣΑ 
᾽ 76ε]ϊ, ἐμε βοῃβ οὗ 5], οζοῃ, {πε βοῃβ 7 γος 
οὗ 4 [5446]. τῃς 5οπ5 οὗ ὅ ϑδρβείῃ, Φ ΖΕ 

34 ΤῊς 58οη8 οὗ ς“ Ηαρία, τΠ6 50ῃ8 Τελοτῖξε: 
Πα: ΞΘ Θ σσσπασου  εν 65 99  9Ξ ν εὐ 

ΝΑΜΕΒ ΟΕ ΤῊΒΕ ΝΕΤΗΙΝΙΜ (εοηΖλγηεα). 

Ι Ἐξάγαβ ν. 29--32. 

Ἄν ν. 1ΧΧ. 

15. (αίμαα Καθουά 
16. ἀεάσυτΐ Γεδδούρ 
17. ΑἸτὰβ Ἰαΐρος 
18, Ταΐβαῃ Δαισάν 
19. Νοερα Νοεβά 
20. (αβερα Χασεβά 
21. Οδζεῖα Καζηρά 
22. ΑζΖὶα ᾽ο(ζίας 
23. ῬΒΙΠΘ65 Φινοέ 
24. ΑΖατᾷ ᾽Ασαρά 
25. Βαβίδὶ Βασθαΐ 
26. Αβαπα ᾿Ασσανά 
27. Μεδῃηὶϊ Μανί 
28. Νρῃϊϑβὶ Ναφισί 
29. ΑοὺΡ ᾿Ακούφ 
30. Αοἰρμα ᾿Αχιβά 
31. ΑββϑὰΓ ᾿Ασούρ 
32. ῬΠΔΑΓΔΟΙΠῚ Φαρακέμ 
33. Βαϑβδοίῃ Βασαλώθ 
34. Μεεάα Μεεδδά 
35. (ουίῃα Κουθά 
36. Οβαγβα Χαρέα 
37. ΟΒαγοιβ Βαρχουέ 
38, ΑΞ6ΥῸσ Σεράρ 
39. ΠοΟΙηΟΙ Θομοΐ 
40. Ναβίίῃ Νασί 
41. ΑΕρμὰ ᾿Ἀτεφά 

ΟΥ̓ {πΠ6 ἀθονυβ, βοῖηθ ἤανε ργοθδΌΙΥ ἀϊβεγθά 
ΟΠΪΥ ἴπῃ {Π6 νοννεὶ- Ροϊπίϑ, α5 Αϑίρῃα, Ηαβαρμα; 
ΑσΙρἢα, Ηδίκαρῃα. ΤῊ ἔπη] σοηβιβίοη οὗ 
1) δῃὰ Κὶ ἴῃ Ηερτγον (Ἵ δηά Ἵ) ψΨ1} εχρ] αἴη ἘΠ 
ἀϊβδγεποα ἴῃ Π αἰδαη δπά Ε δζίη (Νο. 18). 80 
ΜῈ Πᾶνε Ῥεννά ἴῃ {ῃ6 1,ΧΧ. ἴὼγ Ῥαηπδῃ 
(Ψψοβῃ. χν. 49). ὙὕΠδ6 ἰπη]ασγ δείνγεθη Ὁ 
8ΔΠ64 1, ἴῃ Οτξεὶς (Δ ἀπά ΔΛ) τηδΥ Ἵχρ]αΐη Νο. 6. 

958. ΤΡὲ σομς, 49..71] ὙΠΕ656 ἀρρβϑὰγ ἴο Πᾶνα 
θεθῃ Δη ογάεγ οὗ πηβῃ οἱ 5111] Ιονγεῖ γϑηὶς ἔπδῃ 
ἴῃς Νείμηῖπα. [ἢ τ Κίπρϑ ν. 15. ΜῈ τεδά {παῖ 
ϑοϊοπλοη Πδ4 7ο,οοο πΊθ δπηρ] γε ἴῃ ὈθαγΙπς; 
θυγάεηβ, ἀπά 8ο,οοο ἴῃ Πουνὶπρ βίοπο, ἴοσ {Π6 
ὈυΠάϊηρ οὗ ἐπε Τεπριθ. ὙΠοβα μεγα πιθη- 

Ετα 11. 43-54. 

Α. Ρν. 1ΧΧ, 

ΟΙα 46] Γεδδήλ. 
(ᾶΠᾶγ Γαάρ. 
Ἀδβαϊδἢῃ Ῥαϊά. 
Ἀ 6 Ζίη Ῥασών. 
Νεκοάδ Νεκωδα, 

( μαζζατη Γαζέμ. 
ὕζΖζα ᾿Αζώ. 
Ῥδϑθδῇ Φασή. 

Βεζαὶ Βασί. 
Αβηδῃ ᾽Ασενά. 
Με τα Μοουνίμ. 
ΝΝΕΡΠ51ΠῈ Νεφουσίμ. 
ΒαΚΡυ Βακβούκ. 
Ἡδκυρπα ᾽Ακουφά, 
Ἡδτμαγ ᾿Αρούρ. 

ΒΖ Βασαλώθ. 
Μεμῖάδα Μαουδά. 

ΘΕΤΣΙ ΤΙ ᾽Αρσά. 
Βαγκοβ Βαρκός. 
ΘΊβοσα Σισάρα. 
ὙΠδηΔῃ Θεμά. 
ΝεΖίδῃ Νασθιέ. 
Ἡδίρμα ᾿Ατουφά. 

τἰοποα ψεσα ἃ τγοτηηδηΐ οὗ {πϑῖτ ἀεβοθπάδηΐβ. 
Ιῃ {Π6 ἀτί. ΘΟΟΜΟΝ᾿ 5 ΒΕΕΝΑΝΤΒ ἴῃ “ Ὠϊοῖ. οἵ 
1η6 ΒΙ616 1 15 διιξβεϑβίθα {Παΐ, α5 [Π6 Ν ΘΕ ΒΙΠΙπὶ 
ὙΨΘΓΕ ΟΥ̓ ΕἸΠΑΠΥ ΔρΡΡοΙϊηΐθ ἴο θ6 πονεῖ οὕαυοοά, 
50 ἴπ6ϑθ ΤΏΘὴ ὙΕΙ͂ 5ρΡΘΟΙΔ ΠΥ οἸηρ] γε 85 
Πθυνεῦβ οἵ σέοπε; δηά [Π6 δηιιπιθγδίϊοη οἱ ἔπ τὴ 
ΒΕΓΘ ΤΠΔΥ͂ θῈ ἄπ ἴο {π6 πηροτγίδηςο οὗ 5Κ1164 
Ἰαθ οι ἴῃ {παὲ ἀθραγίπιεπί. [{ νν1}}} ΒῈ ποίϊςβά 
1Πδξ ΠΠΔΠΥ οὗ {πῸ παῖηθβ οί οἵ ϑοϊοπιοῃβ 
βευνδηΐβ ΔΠ6 οἵ {π6 Νείῃιηῖπὶ ἀσα ποΐ Ηθρτονν. 

““Σαῤῥίο", 45. ὙὕΠΕ 1Ι5ὲ ἴῃ ΕἶΖγα 11. 5.5--57 
ςΠοπίδιη5. ΟΠΪΥ͂ ἴδῃ ΠΑΠΊ65; {Π6 Ρῥγεβεπί [15ῖ 
ΔΡΡΘΑΙ5 ἴο οοπίαϊη εἰρῃΐθοη. ΑΥὙγαηρθα 45 
Ὀεΐοτα, ἔΠΕΥ ἅγὲ :-- 



42 
ΠΤ. ΕΘ. Δ5. ν. 

[ν. 325-38, 

δος οἵ ῬΠασάγοιῃ, τΠς βοὴβ οἵ 5], τΠς θὲ απ Ἴ με] οίβαβ. ΟΠαγδδίμαϊαγ ἰθαά- Β.6. 

» Ε-- ̓ 9805 ΟΥ̓ ϑατόίῃίε, τπῈ 80η5 οἵ Μαβίδβ ἱπρ {Πεπ|. ἀπά Αδ]αγ : οἶτ. 536. 

γειὰ, Πα. 6. 80η5 οὗ (ὐαἵ, [Π6 80οη85 οἵ Αἀάιι. 
τεδαΐνι, τῇς Θ0η5 οἵ 8104, ἴῃς 50ηὴ85 ΟΕ ΑΡΠεγγα, 

18 805 οἵ Βατγοάϊβ, [ῃς 80η8 οὗ ϑαβθαΐ, 
{Π6 5οῃ8 οἵ ΑἸΪ]οπι. 

35. ΑἹ] τἢε τηϊηἰβίογβ οὐ ἘΠ6 (θπηρ]ς, 
ΔΠ4 τῃ6 80η85 οἵ {Πε6 βεγναηΐβ οὗ ϑοῖο- 
πιο. ἡγΈγῈ ἘΠγεα μη άγοά βανθηῖΥ δηά 
ἴννο. 

26 ΤἼΠεβε οᾶπιθ πρ ἤοπὶ ΓΠογπιε- 

37 ΝοΙΈΠογ σου] ΓΠ6Υ 51Π6νν {ΠΕ ῚΓ 
[ἈΠΔ11165890 ΠΟΥ ἘΠΕΙΓ βίοοκ, πον {ΠῈ 
ψνεῦα οἵ [5ΓὯε6] : [ες 8οη8 οἵ 9 [,μ4άΔη. “ Φείαγαλ. 
(ἢε βοη οὗ 7 Βδη, τε βοηβ οἵ 5 Νε- 7 7 δία. 
ςοάδη,. 5χΧ πυπάγοά ΠΗ͂γ 4Πη4 ἔννο. ρπξυς τ΄ 

348 Απά οἵ {Πς ργιεϑῖβ [δὲ πϑιγρεά κα ̓οδα- 
τῃς οἕῇες οὗ ἐπε ργθβίμοοά, ἀπά νγεγα 7. 
ποῖ ἐοιιηά : 1Π6 80η8 οἵ ἦ ΟΡάϊα, {ΠῈ ΩΝ 
8005 Οὗ  ΑςοοζΖ, {Πς 80η58 οἵ Ὁ Αάάιι5,) ἐαὰ 

1 ἘΞΡΕΑΒ. 1ΧΧ. 

1. ΑΖαρῃϊοῃ ᾿Ασσαπφιώθ 
2. ῬΠαγτα Φαριρά, Φαριδά 
1; ἼΒΕΙῚ Ἰειηλί 
4. Ἰιοζοη Λόζων 
δ. 156Δ6] ᾿Ισδαήλ 
6. ϑαρῃείῃ Σαφυΐ, ΣΣαφυθί 
η. Ἡαρῖὰ “Αγιά 
ὃ, ῬΗδοδτθίῃ Φαχαρέθ 
9. 8401 (ας. 54016) Σαβιή 

10. ϑαγοίῃϊα Σαρωθί 
11. Μαβίας Μισαίας 
12. (δ Γάς 
13. Αἀάπ5 ᾿Αδδούς 
14. ϑυῦα Σουβά 
15. ΑΒΡΠΕΥΓα ᾿Αφερρά 
16. Ῥατοαῖβ Βαρωδίς 
17. ϑαραΐ Σαφάγ, Σαφάτ 
18, ΑἸ]οΙὴ ᾿Αλλώμ 

Ιπ {Π6 αὔονε Ἰἰδί, {πὸ ἢγϑε Ἰοϊουβ οἵ ᾿οΖοῃ 
ἀπὰ Τλάγκοη (Νο. 4) πιῖρις μπανα θθθη ΘΑ5Πγ 
Ἰπέογομδηροά, 45 οχρίαἰπθά θοΐοσο; Ἀπ 1ξ 15 
ἀΙΒΠοΙΠ ἴο 566 ΔῊΥ Τοβοη].Ποα ἴῃ {Π6 τοϑέ οὗ 
1η6 νψοτάώ. Ὅς δἠάϊίοη “οἵ Ζεραίπι ἴο 
1Π6 παῖηθ οἵ Ῥοοπεγοίῃ (Νο. 8) βιιρβεϑδίβ [Π 6 
τπουρμς ἐπαΐ [Π15 ΓᾺΠΊΠΥ ΠΊΔΥ Πᾶνα ΟΥΡΊΠΑΙΥ 
φΟΠΊ6 ἔγοση Ζοροῖπη, {Π6 ποῖ ουτῖηρ ΟἸἵΥ ἴο 
ϑοάοπι. 8.6 Μτ. Οτονεβ ασί. ἴῃ " Π)1ςοΐ. οἵ [ῃ8 
ΒΙΌΙ6. Τὰ 15 Ροβϑίθ]θ αἰδο {παΐ {Π6 Σαβιή ἴῃ 
Ἐδβάγαβ πιαὺ σοργοβθηΐ {π|5 Ζοθαίτη ᾿Ασεβωείμ), 
80 {παΐ Βοίῃ [ἰδῖ5. ννουά ἀρτθο ἴο {πΠ6 πιπίῃ 
πᾶπιθ. ΤΠῸ ἴοσπὶ Οδγ ἴοσγ Οδ5 (Νο. 12) 15 
ἄυπς ἴο {π6 ϑρει πη Τάρ ἴῃ ἴπ6 ΑἸάϊπε.ἷ 
Ιπϑίοδά οἵ ᾿Αλλώμ (Νο. 18) Ε΄ ΡΓΟΡΟΒ65 ἴο 
αἀορί ᾿Αλλών, {πὸ τοδάϊηρ οἵ βοπῖθ Μ898., απά 
ἴο υπάογϑίδης ᾿{ 45 ἄλλων, “οὗ οἴποΥδ," πκ6 
ΟἿΓ “εἴς. Βαῖΐ [15 15 ποῖ ργό 80 ]6. 

86. Τρε:ε.1 1.6. [πο58 Ὑγ]Ο56 ΠᾶΠΊ65 ΤΌ]]ονν, 
ἴῃ Ὁ. 37. 

Τρεγηιοε!, 49.171 Τῃ ΕὐΖγὰ 11. 59 [Π6 ΡΙασ 65 
ἔγοτη νοι {ΠΟΥ σαπὴθ ἃΓῸ ΡΊΥΘη ἃ5 “ ΤῈῸ]- 
Μεῖδθ, Το]- Ηατθα, Ομοσὰῦ, Αἀάδη, «πᾶ 
Ττητηου :᾽ 81} δι ρροβθα ἴο "6 οἰξἴθϑ οὐ νΠ]Παρθ5 

1 ΤῊ νυυῖοσ οἵ [6 5ῃοτί ατί. ΟΑΚ ἴῃ “ὈΙοῖ. 
οἵ ἴῃς ΒΙΡ]ς,᾽ απα οὔ τα τν ϑἰ ΠῚ] ΔΥ τ 1.165, ννου]Ἱᾶ 
μανο ἰουπηαᾶ ἃ τοίογοπορ ἴο [ῃ6 ΑἸάϊηδ βαἀϊίοη 5αΐ- 
Βοϊεπί ἴο Ἔχρ]αἰπ 1π6 αἸΠΠου]γ ἀροῦΐ [Π6 5ρ6]]Ἰηρ 
οἵ 56ν εῖ8] ῬΤΌΡΟΙ πᾶιη65 ἴῃ ἴῃ ΑΟ ὟΝ. 

ΕΖκΑ. 1ΧΧ. 

ΘΟΡΒοτείῃ Σεφηρά,᾿Ασεφυράθ. 
Ῥεσγιᾶα Φαδουρά. 
7Δϑ]Δ ἢ Ἰεηλά. 
Τατκοπ Δαρκών. 
ΕΑἸΙα466] Γεδήλ. 
ΞΒΟΡΒ δίῃ Σαφατία. 
ΗΔ} ᾿Ατίλ, ᾿Αττίλ. 
Ῥοοποσθίῃ οὗ ᾿ Φαχεράθ. 

Ζεθαϊση ᾿Ασεβωείμ. 
ΓΑΙ͂Α [6 1αβῖ, απα ᾿Ημεΐ. 

Θοίαϊ ἴῃς ἢτγοί, ἴῃ Σωταΐ. 
[ῃ6. ᾿Ισῖ, αν ποπ6 
ἴο Δῆβυνου ἴο {Π6ηὰ ἴῃ 
1 Ἐκξάγας. 

ἴπ ΒΑΡΥ]ομῖα. Ἐν] ηβοη ἰἀοπεῇε5 [ῃς ἤγϑί οὗ 
τῃ656 ἢ τς ὙΠοΙμηθ οὐ ῬίοΙ ΠΥ, πραῦ ἘΠῸ 
Ῥεγβίαη Οὐ], ἀπά Ομοσρ ἢ ῬίοΟΙ]ΘΠῚΥ 5 
ΕΒ τρια, ἰπ {π6 βαπὴθ τορίοη. ὍῈ6 5ῖς οἵ 
1Π6 τοϑί 15 πποογίαϊη. ΒΥ 50πὶ8 Ρεγνθγβίοη οὗ 
1π6 οΥἿρῖπα], α5. ἴὰ νγουἹὰ ἀρρθασ, ἴἢ8 δυΐθοΥ 
οὔ τ ᾿βάγας μὰ5 τηδάθ ουξ οἵ ἴῃς Ἰαϑὲ γα 
ΠαΠΊ65 Οὗ Ρίασθ {ῃ6 οἴδιιδα “ (μαγδδίπα δῦ 
Ἰεδάϊηρ μομα, ἀπά Αδαγ," ἡγούμενος αὐτῶν 
Χαρααθαλὰν καὶ ᾿Δαλάρ. 

87. 71αάκη, 49 .7 Ιηβίθαά οὗ 1,δάδη {πε 
50η οὗ Βδη, {πὸ Ἰδὲ ἴπ Εὐτα βῖνεβ ἵννο μθαάϑ 
ΟΥ̓ ΓἈΠΎΠ165: {π6 ΘΒ] ἄγη οὗ 16] αίαῃ. πη ἴπ6 
ΟΠ] άτθη οἵ ΤΌθΙαμ. ὙΠῸ τοδάϊηρ οὗ ἴῃς Καΐ., 
υἱοὶ Δαλὰν τοῦ υἱοῦ τοῦ Βαενάν, ὈΥ δἰνίηρ 
Τ) αἴδῃ ἴοσ 1,Δἄδη (Δ ἴου Δ), ὈτίηΡ5. 115 ΠΆΓΟΥ 
το Ποϊαϊαῃ (1, Χ Χ. Δαλαΐα), ννμ]]ς τὰς ΤΧΧ, 
οὗ ΕΖγαᾳ ἴϊ. ὅο μα5 ἃ τοαάϊηρ υἱοὶ Βουὰ ἰοῦ 
Δαλαΐα, νον βθθὴβ ἴο ρΡοϊπξ ἴο ἴῃ6 τοῦ 
Βαενὰν ΠΟΙΘ. 

88. ἐῤαὶ τομγρε. ὙΤΗΪ5 ἰδ ἴοο 5: ΓΟηρ ἃ 
ἴοσπι. ὙΠῸ ΟΥὐθθκ ἰ5 οἱ ἐμποιούμενοι ἱερωσύνης, 
νυ ΠΟ ὟΝ Δ}} οχρ] αἴηϑαβ δάσοὶ γημηις σασεγάοέαΐο, 
ααρης π6 ΡΥΙΟΒΕΥ οΒῆος,᾽ Ἰαβε νης {86 
ΡΘΟΙΠΙΑΓ τι56 οὔ πο βϑηϊί. ὈῪ [Π6 ΘΧΔΠΊΡΙο5 βίνθη 
ἴῃ ΔΝ που, ἢν 30, ὃ 4) 500 ἢ! 85 κείνης διδακτά 
(ϑορῇ. “ ΕἸ. 344), καρδίαν γεγυμνασμένην πλε- 
ονεξίας (2 Ῥεῖ. 11. ὅηἢ ἄς. Βαυΐξ ποπο οἵ {π656 
566 Πὴ5 αἶα ἴο θθαγ οὐξ {Ππ6 σοπβίγποτίοη, ἀπά 
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Β. 6. ψγΠ0 πηαγγιθά Αἰιρία οη6 οὗ τῆς ἀδιιρη- ἔνὸ τβουβαπά τγεα Βυπάτοά ἀπά Βια.. 
“Ἔ ΞΒδ εοῖα οὐ ΒεΖεῖιι5, 44 νγὰβ Παπιδά δέτε ΒΙΧίγ. “ΞΕΡῸ 

Πῖ5. ΠΑπιε. 42 ὙΠ ΠΕεΙγ ὦ πηθηβεγναηίβ δηά Παπέ- 28: Νεῆ. 
39 Απά ψῆθη {π6 ἀεβογιρέίοη οὔ πιδ4άβ νγεῖθ βενεὲπ {ποιιβαπά τῆτγοο 7. 7 

τῆς Κιηάτοά οὗ {Π686 πιβὴ νγὰβ ϑοῖιρῃς Πιηατοά ἰογίγ δηά βενεη : {Π6 βἰπρίηρ: 
ἴῃ [6 τορι βίο, ΔπΠ4 νγᾶβ ποῖ ἰθϑιιη4, πιϑῆ ἂπά ΒΙΠΡΊ Πρ νγοπηθη, ἴνγο Πιιηάτεά 
ΠΕΥ νγεῦθ τοπηονε ΠῸΠῚ Ἔχθοιτίηρ ἐγ ἀπά ἤνο: 

Ε. {Π6 οἤῇος οἵ τῃξ ργιθβεμοοά : 43 ἢ Ῥουγ Βυπαάτγεά {Πἰτγ ἀπά ἔνε δ, Ἑστὰ α, γε: γιάαν οἦν 40. ΕῸΓ πηῖο {Π6πὶ 8814 ᾿ ΝΠ Ἐ πη ΐ85 
αἰοῖ δηᾷ ΑἸΠατδ5, [Πδὲ ἘΠΟΥ 5Ποι]4 ποῖ θὲ 
«ἐλαγζας: ς Ε 
ἔνο οἴοπο: ΡΑΓΈΔΙΚΕΓΒ Οὗ ἘΠῈ ΠοΙγ τῆϊπρϑ. {{Π] ἘΠετα 
τἀ Ὁ. Θ᾽ ἍτοβῈ ὉΡ Ὧη ΠΙρῃ ργίεϑε οἰοεμεά τ 
ἃ το. τ. ᾿Πορίγηα δηά ἐγιίῃ. 

80 οὗ [δβδγδε], ἤοπὶ {μετ οὗ 
ἴνγοῖνε γεαῖβ ο]Ϊ4 δηά τπρνγαγά, {ΠΕῪ 
ὙΟΓΕ 41} ἴπ ΠΌΠΊΡΕΓ [ΟΓΥ τΠμοιιβαηά, 
θεβϑι 48 πηθηβεῖνδηΐβ Πα νγοπΊ ΠΟ νδηΐβ 

ΠΔΠΠΟἾ5, βανθὴ {Ποιιβαπά {Πἰγίγ ἂπά 7 
51Χ ΠοΥβ68. ἔνγο Πιπάγεά ξΟγΥ απά ἤνε 
πλι]68.9 ἤνα {ποιβαπά ἔνε Βιιπάτεά 
ἘνγΕΠΕΥ ἀπά ἔνε ᾿βεαϑίβ τιϑε4 το {Π6 Ι ἀδές. 
γοκε. 

44 Απά σετγίαίη οὗ τπῈ ςἢϊεῖ οὗ 
{ΠΕ 1 [ΠΉ}1165.. νυ Πθη ΤΠ ΕΥ σαπι6 ἴο 1ΠῸ 
ἴοΠηΡ|6 οἵ (ὡοἀ τΠδὲ ἰ5 ἴπ [δγιιβαθπ, 
νονγοα ἴο 866 τι {Π6 Ποιιβα ἀραίῃ ἴῃ 

--------------- τ 5 ἰἴ  -- {τ ΘΘ ΘΠ ὀ π᾿ τυ 

ἴῈ 15. ἃ φιδβίϊοῃ νυ μθί μοι οἱ ἐμποιούμενοι ΠΕΙΘ 
15 ποῖ πηθαηΐ ἴο δθ6 ἴῃ 1Π6 βθῆβδ οὗ οἱ προσ- 
ποιούμενοι, ““1ῃαξ ΙαἸ4 ο]αίτη ἴο.᾽ 

Οδάϊα, Φ9"..1 Τὰ ΕὐΖτὰ 11. 61 {π6 ἢγϑέ πᾶτηθ ἀρ- 
ΡΘδΓ5 85 Ἡδθαῖδῃ. ὙΠῸ ΑἸοχ. ᾽Οβαία ςοπηροῖβ 
πε ἔνο. Ασοοζ 15 ΠΊΘΓΟΙΥ {πῸ ΚΟΖ οὗ ΕΖγαᾶ 

ν ἢ {ΠῸ ἀςῆπιία ἁτγίϊο!α Ἰες ργθῆχοά (ΡΠ). 
Αἀάϊι5. ἴοοῖκ {πεῸ πάπα οἵ ἢἰ5 ἔμ σοϊη-ἰανν 
ΒΑΓΖΙΠΑἱ (ξὉΓ ὙΠΟ ΠῚ βθα 2 88. Χχυΐὶ. 27; Χίχ. 
31--30}, ΔΠ4 15 Πι1|5 ΠΙΠΊ5ΕΙΕ σ41164 ΒΑΓΖΙΠ]Αὶ ἴῃ 
ἴῃ ῬΆΓΆ116] ραββϑαρὲ οὗ Εἰ Ζγα.ἷ 

59. ἐῤὲ ἀδεογΊῤέϊοη ο ἐῤὲ ἀϊπάγε.] Μοτα 
ΒΠΟΓΈΥ, “ [Π6 β ηθΆ]ορΥ," τῆς γενικῆς γραφῆς. 

ἐχεομέίτης,, 49"..1 “ΓῊΪ5 15 ἃ βοτηθννῃδί ἸεπρΊὮΥ 
Ρῆγαβα ἴὺυ τοῦ ἱερατεύειν, “ἔτοπι Δοίπρ 85 
Ρτιαβίβ. 

40. ΜΝιερῤενιίας ἀπά Ζεφαγίας. Α5 1πῸ πιδτ- 
851Π4] ποΐβ ἱπάἸοαίθϑ, [Π15 15 πη Κρ ἔνγο οὕ ομθ. 
Ιῃ ΕΖΓὰ 1]. 63 1 15 “ἐπε ΤΊ Γβμαῖμα (πιατρίη, 
““ ΒΟΨΕΓΠΟΙΓ 7), τηϑαηῖηρ ΖογιθθαθοΙ. ὙΠῸ 
Οὐαϑεκ νγοτά στεργοβοηΐθα Ὀγ ΑἸΒασῖαϑ, ᾿Ατθαρίας, 
5 δἰπιοδέ ΘΓ ΠΥ ἃ σογγιρίίοη οἵ δ ΠΣ ΡΠ, 
“ΤΠ ΤΙΓΒΠΑΙΠ 8." [Ιπ {πε 1,ΧΧ. οὗ ΕΖΓὰ ἰἰ. 
63 {με ννογτά 15 ᾿Αθερσασθά. ΝΥ {π6 πᾶπηθ 
οἵ Νεῃθμηαῃ 5Ποι]α πᾶνε θθθη ἱπίτοάιορά 
ΠΕΓῈ 15 ποῖ βᾶϑῪ ἴο θχρί δίῃ, [1Π]655 νγῈ ΒΊΡΡοβθ 
1παξ 6 νγὰβ5 50 ἔα ΠΊΠΙΑΓΙΥ Κπονγη 45 ἐφ ΤῚΓ- 
5ῃδίῃα, {παὶ {πθ πηθπίϊοη οὗ οπὲ νψνοτγά 5Ξι15- 
Βεβίθα {π6 οἴμποσ. (οιῖρ. Νεῆ. νυ]. 9. ὨΥ. 
ΒΊΞ5611 Ροϊπίβ οἷμἱξ. ἃ βίη ]αῦ τϑοιθ]ηρ ἴῃ νἱ. 
18 θεῖονν, ὑγῆεγθ Ζογοόθαῦεὶ δηἋ ϑα πα θα ΘΘΑΓῚΙ5 
ΔΓΘ τη 46 βεραγαΐβ ρεῦβοῃβ. 

αὐἹὲ ἀοοίγίπο ἀπά ἐγμίρ.] τὴν δήλωσιν καὶ 
τὴν ἀλήθειαν. ὝΤΠΪ5 ἰ5 4 ἰγαπϑίαίίοη οἵ {πὸ 
ἴεστηβ {{πἸ πὴ Δ πΠ4 ΤΠ ΠΤ ΠΊ1Π1. ἴῃ ΕἾΖΓΑ 11. 63 ; ΟΠ 
ὙΠΟ 5εα {ΠῸ Ἰθαγπϑά δγίῖοϊθ οὔ Ὅτ. Ρούονπὸ 
ἴῃ “Τ]ςΐ. οἵ {πὸ ΒΙΡ]6,᾽ ἀπά [πθ ποΐθϑ ου Εχοά. 
ΧΧΡΙΪ. 3.6. ΤῊΗΘ ἰοχί 5ῃενδ {παΐ {πῸ6 βεοοπά 

Ἢ ΤῊΘ πᾶπηεβ Αἀάϊς ( Αδδοὺς) ἀπά Ατρία ἅτε 
ΒοΙᾺ νγαπίϊησ ἴπ “ Ὠ]ςοΐ. οὗ ἰῃς ΒΙ0]ς.᾽ 

ΤΕΙΏΡΙΘ ἀϊ4 ποΐ ροββεββ {πθβὲ βυπΊθοβ, ἀπά 
ἴῃ ἴαοϊ {ΠΕΥ τὸ ποῖ τβοογάθα ἴο μανε θθθη ᾿ 
ΠΟΠΒΕ] θα βίησα {πὸ ἄαγ5 οἵ Αθιδίμασ. “1 ρῃ 
ΟΥ̓“ ΠΠΠΙΠ.] ΠΔΈΊΟη "ἢ νου] 6 4 Βοίίου δαυῖνα- 
Ιεπέ ἴον ὕσιμη {παη ““ ἀοοίτί πο. 

41. 25 πιιγιδεγ.Ἴ ἘῸΥ [Π6 σοβϑρεοξῖνα ἰοΐα]β ἢ 
1Π6 ἴἢγεα δοσοιιηΐβ 5ε6 Καὶ. οἡ ΕἶΖγα 11. 64. 1 
11 6 οὔβεγνθά {παΐξ {Π6 παῖηε οἵ [5.86] 15 
τείδι 664, ἈΡΤΘΘΔΌΙΥ νΊ ἢ [Π6 τηθπίϊοη οἱ ἐευείαο 
Ἰεδάουβ ἴῃ Ὁ. 8 ἀθονθ. ΤΠ ἀθβθηςε οὗ ἃ σΟΠΊΠΊΩ 
Δίου “ ννοπηθηβουνδηΐβ "ἢ τηδ 65 1 1655 ον ο5 
{παΐ {πῸ σοπίϊηυν οἵ Ἐπ6 Πα ΠΊθοῚ, 42,360, 15 
Ὀτόκθη ὈΥ {πε ᾿πβουίίοῃ οἵ {πὸ νγοτά5 “θ6- 
5465... βευνδηΐβ. ΤὍηθ τραυρὶη οὗ {[Π6 
Οεπενα Ψαυβίοη βῖνεβ ἴῈ ΠΟΤῈ ΠΟΙΤΘΟΙΪΥ : 
“( ξΟΥΥ δη4 ἴννο ἐποιιβαπά ἴγοθ Πυπάγοα δηά 
ΒιΧί 6." ὙΠΕΙΕ 15 ποίμιηρ ἴῃ {πΠ6 Οτεεὶ ἴο 
ΤΟ] ΓΘ Πῖ5. ἀν κυγαγαά διγδηροιηθηΐ οἵ {πῸ 
ννοτσάϑ. 

42. οἱηρίηρ 7ηεϊ «πὰ οἰ σ «υογιε7. 
ὝΠΕΓΕ 15 ποίῃίηρ (ἴῃ ἴΠ6 Οτεεκ, ψάλται καὶ 
ψαλτῳδοί, ἴο ᾿ΠΠ]ΡῚΥ {Π|5 ναγοῖΥ οἵ πηθῆ δηά 
ννοηθη; δι 1 15 ἜΧΡΓΘΘβοά ἴῃ Π6 ΡδγΆ]16] 
Ράββαβρε οἵ ΕζΖγα. ὍΠῸ [ἀοΐ οὗ {πΠ656 τηιβι οἰδη5 
(πο νέα ποῖ 514νγ65) θεϊηρ ραςεά ἴῃ {πὸ 
σὲ θεΐννεεη {ΠπῸ βεγναηΐβ δηα οδίς]θ, πιδάθ 
ΜΊΟΒΔΕΙ15 (1Π ἃ Ραββᾶρε αιοίθα ὈΥ ΕΥϊΖβοῃα 
Δηα ἀἰἸβοιι5βθα ὈΥ Βοσγίῃθδι) βρεοι]αΐθ νυ ΠΕΊ ΠΟΥ 
1Π6 ΟΥΙΡῚΠ4] νγοσβ ἴῃ {πῈὸ Η οῦτον τῖρηΐ Πᾶνα 
ὈΕδθῃ ἔννο, 51 ΠΉ11Δ 7 1Π ἔογπὶ ἴο {Π656, 515 ΠΙγῖπρ 
“ΟΧΘΉ ἢ Δη4 ““ σονν5." Βεβιάδβ οἵπογ οὈ]βοίοη5, 
1Π6 51}1411η655 οἵ [6 πατηθεγ νοι] σοπάοπηη 
[815 βιρροϑβιίοη. 

43. δεαςίς τισεά ἐο ἐῤὲ γοζε.] ὑποζύγια. ΑΒ 
ΠΔΙΉ6]5, ΠΟΥΘῸ5, 8Π4 τλι165 πᾶν θη τηθη- 
ἘἸΟΠΘΩ, {Π656 πηιδί παν θθθη οἰ Γ ΟΧΘΠ Οἵ 
5565, 8η4 {Π6 ννοσά τι5ε6 τῇ ΕἾΖτα 11. 67 5ῃδνν5 
[Π6 ΠΊΑΓΡΊΠ4] ᾿πίογργείδεοη ἴο θ6 τρί. 

44. 97 ῥεῖν 72 αηη]65.1 Βδίμου, “'δεοσογαϊηρ 
ἴο {ΠεΕῚΓ [Δ Π1165.} 
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ΒΒ... 8 οὐη ρίασθα δοσογάϊηρ τὸ {ΠῸῈῚΓ 
οἶτ. 536. “1. 

ΞΞΞΟ ἀρ ες 
45 Απά το ρῖνε ἰἱπίο.. [πΠ6 ΠΟΪΥ 

ἘΓΘΑΒΙΠΥ Οὗ {1Π6 νγοῦκβ ἃ {ποιβαηά 
Ροιιπάϑ οὗ ρο]4, ἔνε τΠοιιβαπά οὗ 81:1ν γ΄, 
ΔΠᾺ δὴ Βιιπάγοά ρῥγθϑεϊν ναϑίπηθηΐβ. 

46 Απά 80 ἄνγεϊε τῇς ργίββδίβ δηά 
της Γ,ανίῖοβ. ἀπά {ΠῸ ρθορίθ ἴῃ [ογιιβα- 
Ιεπι, ἀπά ἴῃ {Π6 σοιιπέγγ, {Π6 51 ΠΡ ΓΒ 
αἶϑο ἀπά {ΠῸ ρογίειϑβ ; δηἀ 1 [5γδβὶ] ἴῃ 
{ΠΕΙΓ ν 1] ρ 68. 

535. 47 Βιυῖ ψββη {ΠῸ6 βενεητῃ τηοηῖῃ 
νγὰβ δ Παῃά, δηά ἤθη ἐῃς σΠΙ]ἄγθῃ 
ΟΥ̓ [5Γ86] νγοῖε ἘνευΥ ΠΊΔΠ ἴῃ ἢ]5. οὐγῃ 
Ρίαςς, ἘΠΕΥ σάπια αἰτορθίμοῦ νγ ἢ οπα 
ςοηβεπί ἱπίο {Π6 ορϑβῃ ρίαςε οἵ {πε 

ΠΟ τ, ὅε- ἢγϑι ᾿ σαΐα ψΠ ΙΓ ἢ 15 τονναγά {Π6 δδϑί. 
γε ἐλε ἰν: 
“ατέ ρα. 48 ΤΠΕη ϊοοά τρ [6811 {Π6 βοὴ οὗ 

7Τοβεάες, δηα ἢἰβ Ὀγείῃγθη {ΠῸ6 ρῥγίεϑίβ. 
Δη4 Ζοιοραθοὶ {πὸ 8οη οὐ δα ἰδίῃ]. 

[ν. 45--52. 

δηά ἢϊ5 Ὀγείῆγεη, δηά πιαάς γοδάγ {ἢ 
Αἰταγ οἵ τὴς (σοά οἔ [5τ8ε]. 

49 Τὸ οὔεγ διυιγπέ βδογῆσεβ ΠΡΟ 
ἴἴ, Δοςογάϊηρ 845 ἴῈ 18 Ἐχργαεϑβὶυ σοιη- 
τηληάοά ἴῃ {Π6 ὈοΟϊ οἵ Μίῴοβεβ {Π68 
πχαη οἵ (σοα. 

50 Απά {Πεγὰ γγεγε ρδίμογοά τιηΐο 
{Π6πὶ οἷ οὗ {[Π6 οἴ ΠοΓ παίίοηβ οὐ {Π6Ὲ 
Ιλη 4. δηἀ Ποὺ εγεσίεά ἘΠς δ] τπροῃ 
Π5. ονγῇ ρίαςθ. θεσδιιβα 411 {Π6 Πδίϊοῃβ 
οὗ τΠ6 ἰδη4 νγεῦα αἵ βηπηϊγ νυν ἢ ἘΠετη. 
Δη4 ορρτεϑϑϑά {Πεπὶ ; ἀπά {ΠοΥ οἤξεγεα 
ΒΔ ΓΙ Πσ 65. Δοσογάϊπρ ἕο {Π6 {π|6, ἀπά 
Βυγης οἤεγίηρβ τὸ {Π6Ὸ Τιογά Βοῖἢ 
ΠΊΟΓΠΙΠηρ ΔΠ ἃ ἐνεπίηρ. 

ἘῚ Αἴβθο. ἐπον ΠΕ “ἜἘΠ8Ὸ εξ Οἱ 
τἈθΘΥΠδςΟΪο8, 485. ἴξ 15 σοπηπηαπἬεά ἰπ 
(Π6 ἰανν, απὰ οὔεγεα βαουϊῆοθβ ἀδι]γ, 
5 νγὰ5 ΠηδΕς: 

52 Απά αἴεγ {Παῖ, τῇς " σοπεϊπιιαὶ 

45. οιωις.] μνᾶς. ἴπ Εἶτα 1ϊ. ὅ9 1π6 
διηοιιηΐβ ἀΥῈ ἀἰβΕ Πρι 5Πη6 4 45 61,οοο “΄ ἀγΑΠῚ5 ἢ 
οὗ ροϊά, απὰ ϑοοο “"ροιπά᾽ οἵ 5|1νεσ. ὙΠῸ 
ψοτγὰ ἴῃ {πὸ Γ,ΧΧ. [ῸΥ {Π6 [ΟΥΤΛΟΥ 15. μναῖ 
(Ναι.), δραχμὰς (ΑἸ6χΧ.); ἴογ τῃς Ἰαζίεγ, μναῖ, 
85 ἴοῦθ. αν] ΠΒΟη, οη τ ἤγοη. ΧΧΙΧ. 7, 
5Πδνν5 ΓΘαθΟΠ5. ΤῸΓ ἰαἰζίηρ “ἀδγῖοβ,᾽ ταΐῃοῦ 
{πη “ ἄγαπηβ,᾽ δ5 {π6Ὸὸ σϑηπθγιηρ ἢ {Π6 ΓΟΥΠΊΘΥ 
(456. Τακίπρ [πε ἀατὶς αἵ [Π6 να] 16 σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ 
σίνθη, τ. 15. τοδ., [6 ϑιπὶ οοπίσ δυο ἴῃ βοἹά 
ψνου] ἃ Δηϑυνοῦ ἴο θεΐννεεη 66,οοο. πη 67,οοοἤ. 
οἵ οἷσ πιοηθυ. [1{{ ἴῃ {Πκ6 τηδηΠΟΥ, ννα ἴακα 
[Π6 51ΠΥῸῚ γηήηα ἃ5 ΜΟΥ ἢ 41]. 1.5. 24., [ῃ6 σοπ- 
{ἸΒΓΙΟἢ ἴῃ διἶνο ννου]Ἱά ΡῈ δροιΐξ 2ο,32οοἹ. ; 
τα κῖηρ ἃ τοί] (ἀσσογάϊης ἴο ΕἾ2Γ4) ΟΥ̓ ΠΘΑΓΙΙ͂Υ͂ 
87,οοοί. [να ἴαϊκα {Π6 σοοο 5|1ν6Γ “ ρΡοιπάβ 
(φιϊπαςν) οὗ [πε ἰοχέ 45 Ὀθίοσγθ, αηα ἔπ τοοο βο]ά 
ΤΪΠὰ5 ἃ5 ΘΔ Οἢ ὑνουτἢ 15. {1π165 {πὸ 5] ῈΓ ΟΠΘ, 
νι βεῖ ἃ [οΐδ] ποῖ νυ] 46] Υ αἀἸ ΠΕ Ιηρ ΠτΌτὰ {Παΐ 1ῃ 
ΕΖτα ; παιηο]ν, θοίννθθη 83,οοο͵. ἀπ 84,οοοί. 
Βιι τποάθχῃ θα να]θηΐβ [ΓΤ ἃποῖθπί ΠΊΟΠΘΥ͂ ΔΙῸ 
ἀδοοθρίνθ, τη]655 οἴπου σοπα!οη5. θ6 ἴαικθη 
᾿ηΐο φδοσοιπηί. 

471. Βμέ αὐῤόη, 49.7 Αἴ {15 ροϊπέ ἃ Ἔ5}ἢ 
Βθοίίοη ὈΘρΊη5, Δηβυνουηρ ἴο ΕἾΖΓα 111. 1 τῴ. 
(οπιραγο {Π6 επά οἵ οἰ. νἱῖ. ἀπα {Π6 ὈΘρΊ πη ηρ; 
οἵ ἢ. νι]. τη Ν᾽ ΠοπλΔἢ. ΠΕ βονθπίῃ πλόοπίῃ 
νγὰ5 “ΓΙΒΥΊ, ΠΟΤῚΥ ΔΠΒΥνΟΤΙΠΡ ἴο ΟἿ ϑΘρίθιαθου, 
866 ΚΕ. οἡ Ε2γα 11]. 1. 

ἐδ οῥόη ῥίαεε, 49)..7ὺ ἴῃ {Π6 ΡᾶΓΔ]16] ραβθαρδ 
οἵ γα {π656 ἀδίαι!ϑ ἀγο ποῖ ρίνθη, «απά Εὶ 
{ΠϊπΚ5 {παῖ [Π6 νυυοσ ᾿πἰτοάιισοα {Ποηὴ {τῸΠῚ 
ΝΘ, νἱ11. 01, ΠΟΙ. ΤηθηςΊΟη 15 πηδάθ οὗ {πὸ 
ΡΕορΪΘ θεῖπρ ἀββοιη ]6 ἃ (οη 4 Ἰαΐου ὁσοαβίοῃ) 
(Ἰηῃΐο {π6 βίσεει {παΐ ννὰθ Ὀείογε {Π6 νναΐου 
βαίς." [1 Ἑεγρύβϑοη δ6 σὶρ ἴῃ ΔΘ γ]ην 
{πὸ νναΐογ-αῖα νυν ἢ (Π6 δουτποση ρμαΐς οἵ {πὸ 

Τερῖς ( ΠΙςΐ. οἵ ἴῃ6 ΒΙΡ]ς,᾽ 1. Ρ. το27, ὃ), 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ {π6 5 πΊ6 θα ΠΥ 6 πιοαηΐ ΠοΓΘ 
ἃ5 ἰπ {πΠ6 ραϑϑᾶρα οἵ Νεῆθηηῖδῃ : ΠαΠΊΟΙΥ, {παΐ 
Ὀοδίνγθθη {π6 Εαϑδί σαΐθ δπὰά {πὸ ΝΝν αἵεσ. βαῖα 
(ἰδ. ῬΙαίε 11.}, νη τπ6 τηοάθση γα 
θα. (οπιραγα {ΠῸ ποΐεϑβ οα Ἰχ. ό, 41. 

48. .ο" ογ ϑαϊα!ῥίο.. Μοτα Ἔχδοῖϊν, Παρ ον, 
Βεΐπρ [Π6 βοὴ οἵ Ρεάαδιδῃ, ἴῃ6 γοιηρογ ὈγοΐΠοΓ 
οὗἩἨ ΘΠ] 161 οὐ ϑ8]αῖμ16]. ϑ8ε8 Ἀ.5 ποΐβ. οῃ 
: (Βγτοη. 11. 19. 

»ιαάδ γεαάν. ἡτοίμασαν. Τί μΒαά ἴο δ6 
θ01ΠῈ ἀποὺν (γα 111. 2), απ νγὰ5. οἵ ππῆθννῃ 
βίοποβ (1 Μᾶδος. ἰν. 47), δῃηά δοσογάϊηρ ἴο 
{ταάϊτοη (7 Ή56Ρῃ.  Ἀπεαηη.᾿ χὶ. 4, ὃ 1) ννὰθ οῃ 
1πΠ6 βαπὴθ δροΐ ἂ5 {παί οπ ὑπο {Π6 οπα 
ογθοίθα ὈΥ ϑοϊοπίοη Πδά βίοοά. 

50. “1πὦ4 ἐῤξεγε αὐογε σαΐῥεογεά, 49..1 ὙΤΗΪ5 
βίαϊοπηθηΐ 15 δὴ δάἀάϊοη ἴο {πὸ δοσοιηΐ 85 
δίνη ἴῃ ΕἶΖγα, ἀρΡΡαγ ΠΥ ἴο δχρίαΐη ἐπ μαβῖθ 
ΟΥ {πὸ [δννβ ἴῃ βϑιτηρ πΡ ἘΠΟΙΓ Αγ οἵ θαγηΐ- 
οβδγίηρ,, πα γοϑίογίπρ ἘΠ6 ΟἸΙΒΓΟΠΊΔΓΥ ΒΟΥ Πςσ 65, 
δύθη θοίοσε {Π6 Τουπάασίίοη5 οἵ ἴπθ Τ ΠΊΡΙς 
ΕΓ Ἰαϊά. 

δον γιογηίης, 49.6.1 11., “ ΒοΓἢ Ἐπ πλογηϊηρ; 
δηα [π6 δνθηϊπρ οπο ν᾿ {Παΐ 15, {πΠ6 Ιαπὶῦ ἴῸΓ ἃ 
Βυγπί οὔθγίπρ ἔννῖοθ ἜὐοΎ ἄαγ. 866. Εχοά. 
ΧΧΙ͂ΧῚ 2.88 

51. 2Ξαεὲ 90 ἑαδεγπαείος. “ΤῊΪ5 Ιαϑίθα ἔτ πὶ 
1π6 τ οίῃ ἴο {π6 2πά οἵ ΤΊβυϊ, {Π6 “" βθυβηΐῃ 
πιοηίῃ " οἵ υ. 47. 866 Εχοά. ΧΧΙΙ, τό; 1, ονϊξ, 
ΧΧΙΝ. 33. «4ᾳ. [πρίοδα οἵ ἑορτὴ σκηνῶν, (ῃ6 
Οὐτθοκκ ἴουπὶ ᾿ι56α ΠΟΙ 15 σκηνοπηγία, ΤΠ 54 Π16 
45 ἴῃ 8[. [ομη υἱϊ. 2. 

50.. εογέϊπμαὶ οὐ͵αΐϊοη..) Οὐσεεῖ, προςφορὰς 
ἐνδελεχισμοῦ. ὙΠῸ Ἰαἰίοῦ ννοσγὰ 5 ϑεα δά- 
Ἰδοξίνα!γ, δου ἃ σοπηπῖοη Ἡθτονν ἰἸάϊοπι, ΒΥ͂ 

Β. Ὁ. ς3ς- 

! Οσ, κατ 
φαογίγοε. 



Υ. 52---58,] Ἵ ΒΘΌΚΆΑΘΙν. 45 

Β.Ο. οδ]αϊίοηβ, δπ4 ἐπ ϑβϑδογίῆοα οὔ 1π6 ϑεςοπά τποηῖῃ δἴζο ἢἰβ Ποιηϊηρ το τὴ6 Β.6. 
ἘΞ φα ΒΡ ΔΈ Π5, ἀπά οὗ ἘΠ6 πονν πιοοπβ, ἀηά τεπιρὶς οὐ (οά αἱ ]εγαβαίετη. θεραη “Ὁ 53" 

οὗ 811 Ποὶγ ἐβαϑβίβ. Ζοτγοθαθοὶ τη86 8οη οἵ δίς, ἀπά 
τ σ 55 Απηά ἃ]] {πον τπὰῖ Πα4 'πηδάς Τεβιιβ τῃῈ βοὴ οὐ [οβεάδθς, ἀπά {ῃεὶγ 

ΔΏῺΥ νον ἴο (ὥο4 Ρερᾷᾶὴ ἴο οἶεγ 
ΒδοΓΙΠσο5. το (σοά ἤοπι {Π6 ἢϊβὲ ἄδγ 
ΟΥ̓ 1Π6 βενεηῖῃ πηοπίῃ, Δ] ΓΠοιιρ ἢ τΠῈ 
ἴππΊρὶς οὗ (ῃ6 ΤΙ ογά νγὰβ ποῖ γεῖ 
Βιμ1. 

54. Δπά {Πδν φᾶνε τπίο {ΠῸ ΠΊΔ80Π8 
ΔΠΔ ΤδΓραπίθιβ ΠΊΟΠΕΥ, πηθαῖ, δπά 
ἀτη Κ. νν ἢ σΠ θαυ ]Π688. 

55 πίο {Πεπὶ οὗ ΖΙίάοηῃ 4͵5ο δηά 
ΠγΓε, ἘΠΕΥ δαγα,, ΟἿΣΙ, ἔπ. ἘΠΕΥ 
5Πο 4 Ὀγίπρ; σε άαγ ἔγθοβ ἔτομη 1 ἰθαηιι8. 
ν ΒΓ 8Ποι4 ΡῈ Ὀγουρῆς ὃγ ἢοαίβ το 
[Π6 ἤάνεπ οὔ Ιορρε, δοσογαϊηρ 48 ἴἴ 
νγὰ8 σοπη πη Δ η 64 {Πεπὶ Ὀγ Οὐγτγιιβ Κίηρ 
οὗ 1ῃ6 Ρεγβίδῃβ. 

56 Απά ἴῃ {πε βεσοπά γεαγ δπά 

Ὀγθίῆγεη, ἂπα 8 ργίββέβ, ἀπ {ΠῸ 
ΤΠ ενίτεβ, δηα 411} ἘΠῈΥ {Παΐ νγεῦα σοπηθ 
πηΐο [ΘΓιι586πὶ οἷμέ οὗ τῃς σαρείν εν : 

57 Απά {πεν ἰαἱά τῆς ἰοιιηάαξίοη 
οὗ τπ6 Ποιιβε οἵ (ΦΠοἀ π᾿ {πε ἢτβὲ ἀδγ 
οὗ 1Π6 βεοοπά τηοηίῃ, ἴῃ {πε βεσοηᾷ 
γεαῦ ΔΓΟΓ {ΠΟΥ νγεῦα σοπια ἴο [εν 
ΔΠ4 [Θγιιβα] θη. 
ὃ 5 ΑΠάΊΠΕΥ Δρροϊπίεά {Π6 Γ αν τεβ ὅ ἔρος τῷ 

3. 8, 
ἔγο τ ννεηΐγ γϑαῖβ οΪά ονεῖ {Π6 νου 

οἵ τὴ6 Π,οτὰ. ὍΠρδη βίοοά ἀρ 76βιι8. 
ΔΠ ἃ ΠΙβ 80η58 δηά Ῥγείῆγεη, απὰ (δά- 
Π16] Πβ Ὀγοίῃθι, απ τῆς βοὴβ οὗ 
Μαάϊδθιιη. νυ τῃς βοπβ οὔ [οήα πε 
50η οἵ ΕΒ] Ἰαάτη. ἡ ἢ ἘΠΟΙΓ βοης5 δηά 
Ὀτθίῆγεη, 411 Γ αν τε8.. ννἢ οπε δοςογά 

---πππππππῤρ------5Ξ- 5 559 τσ πστ΄ σιν 

16 ““οἤετνίηρβ οἵ σοπέϊπιδποο," ΟΥ̓ σοπέϊπια] 
ΟὈΙδέΙοη5, βθθπὶ ἴο θ6 τηθαπί ἴποβα ρυοβου θεά 
ἴῃ ΝΌΠΙΡ. ΧΧΥΠ]. 3-8, Ἔχοθρὲ {παῖ 1μ6 ςπῖθε 
Ρατί οἵ {Π6π|, {Π6 Ἰδπηθ5 ἔοσ ἃ θυτηί-οἤευίηρ, 
ἤανθ θθθη ΔΙΓΟΔΑΥ͂ γοίετεα ἴο ἴῃ τ". ςο. ὙΤΠ6 
αἸγθοῖίοπβ ἔογ {πὸ βαρ αίῃβ ἀπ πον πηοοΠ5, 
ποχέ πηρηϊὶοηθή, [Ό]]ονν ἴπ οὐγάθσ 'π Νυμηθ. 
ΧΧΥΠΪ. 9, 11. 

ῥοίν.) Ἀδίμεγ, “ σοπβθογαϊθά," ἡγιασμένων. 

54. »ιοηεν, 7η6αἱ, 49..7 ὝΠΟ παΐιγαὶ οὐγάοσ 
Οὗ ἴΠ6 ννογάϑ5, δοσογάϊηρ ἴο {πὸ Οὐσεεκ, νου] 
θ6: “Απά ποὺ βᾶνβε ΠΊΟΠΟΥ ἴο ἴῃ6 ΠΊΔ5ΟΠ5 
Δη4 οδΥΡεπΐεγβ, ἀπά ἄτης 8Π4 πιοαΐ δα " οαγ5ἢ 
ἴο {6 τηθῃ οἵ 8᾽]4οῃ δπηά ΤΥτε, ἔοσ {Ποπὰ 
ἴο της, ζο. Ὑηῖβ ἀρτθὲβ δοίζοσ ἢ {πὸ 
Ιδηβιαρα ἴῃ Εἶτα 11]. 7. ὙΠΟΓΟ ἀτὸ ἔννο ἀ1ΠΠ- 
ΟὈ] 65 ἀρουέ Π6 τοδάϊπρ οἵ {Π15 νοῦβο ΤΠ 
Α. Ν. Πὰ5 “στ σΠΘογ Ὰ]Π655,᾿ ἀπϑυνουίηρ ἴο 
ἴπ6 Μυ]ραΐθ οἰ: σαπάΐο, ἀπ ἴο {π6 μετὰ 
χαρᾶς οἵ 5Βοπ16 ρῥγϊπίοα βαϊξϊοπβ οὗ πῈ Οτεοῖ. 
Βαΐ πε ννογάβ ἤᾶνθ πο Μϑ. διίπουγ, ἀπά 
ΒΕθπῦ ἴο Ὀ6 ἀεγίνεα ἴῃ 50ΠΊ6Ὲ νγΥ ΠῸΠῚ {ΠπῸ 
χάρρα νΜηϊοἢ ἔο!]οννΒ. ὙΠῸ ΑἸάϊπα Πᾶ5. {πὸ 
ΟΠ δε α τϑβαϊηρ καὶ βρώματα καὶ ποτὰ κάρρα 
κ- το Χ.; ἴῃς Βεβί ἰοχί, καὶ ποτὰ καὶ βρωτὰ καὶ 
χάρρα (ΑἸεχΧ. κάρρα) τοῖς κ. τ. λ.. Νὼ Δις ποτ Υ 
5 ἴουπα [ῸΓ χάρρα ἴῃ {π6 56π56 οὗ “"οδγ5 ἢ 
(σεπεν. “ ομαγοίβ,᾽ 1.6. ραγοίἑοου; Δ Πα 85 ἴῃ 
ΕΖΓΑ 111. 7. “ ΟἹ] 15 παπηϑθή ἴῃ δήδιξίοη ἴο {π6 
τηδαΐ δηα ἀτΊη]ς, τ 15 ποῖ ᾿ππργορδΡ]6, 45 Ε᾿. 
ΠΟΠ]δοξιγεβ, ἔπαξ βοπηθ βι ἢ νγογά 85 μύρα, 
“ΟἸπίτηθηΐβ," ΠΥ Πᾶνα θεθθη {πῈ6 οΥἸρίπαὶ 
τεδάϊηρ. ὰ. σΟΠΊΡΑΙΈ5. [Π6 5|Π|1|ὰΓ Δυγάηρο- 
τηθηΐβ τηδάθ ΒΥ Κίῃρ ϑοϊοπιοῃ, ᾿ Κίῃηρβ νυ. 
ὅ--τι, ΨΥ ΠΘΓΘ 4150 “Ἢ ἐγ ΠΙΥ͂ τηθαβιγεῈ5 οὗ ριτα 
οἱ" [ΟΥπηθδά οπβ οὔ {π6ὸ 1{6ΠῚ5 βρίνεῃ 85 δῃ 
Εαυϊνα]θπὶ ἔοὸΣ Ηταμ δϑϑίδίαποθ. Α5 {πὸ ΤηἸβΙθαά ἃ {γα ηβουθ 5. ογα. 

ννοΥγ κόρους ἰ5 τπι564 ῸΥ ““Τηθάβιγο5᾽ ἴῃ {πῸ 
ΙΧ Χ, οἵ {πΠ6 ἢγϑέ ραγί οὗ {παΐ νϑῦβθ, [ἃ τηϊρῃΐ 
ἄξβεγνθ σοηβι ἀθγδίίομ νυν μεῖΠου κάρρα ΠΕΙῸ ἰ5 ἃ 
οοΥγαρίϊοη οἵ {παΐ ννοτά. 

55. ὁν Ποαϊ..] ΤῊ Οτδεὶς μα5 σχεδίας (ποῖ 
σχεδίαις, 45 ἴῃ ἴη6 1,Χ Χ, οὗ {Π6 5: Π}1Π|8Ὁ ραβϑασα 
2 (ἤγοηῃ. 11. 16); 11ἴ. ““ἴο σΟηΥΘΥ Ποαῖβ᾽ (ΟΥ 
“ἐγ 5). ὙὍὙΠῸ6 {{Π|0 6 Γ τηϊρῆς 1561 ἔοστη {π6 
ταῖ5. 

“Ψοῤῥε.] ὙΠ Θη, 845 ἴἴ ννὰ5 ἴῃ ϑοϊοπΊοη 5 {Ππ|6, 
ΔΠη4 511} 15, {Π6 βεαροτέ οἵ [δγιιβα]ειη. 

56. ὕεσις ἐδὲ σορ ο7.7οσεάες.] ὝΤῊδ παῖδ οἵ 
{6 {ΠΟΥ οἵ {Ππ|5 [Ὁ 5Πιι 15 {Π6 βατηθδ 45 {παΐ οὗ 
{πΠ6 Τα μου οἵ {πε ΗἸΡ Ῥυιεβέ. Βιῖΐ 1ξ 56 6ΠῚ5 
ΟἸθαΓ ΠΌΤ “. 58 {παΐ 4 ἌἽμιθὲ οἵ {πὸ 1 ,ονϊΐος 
5 Πθύβ τηθαπί. Ἠδποὸ νγα ΠΊΔΥ ᾿ἀΘΗΓῪ (Π15 
{[Ἔϑῃπια νυ τ} [Π6 οπ6 πο ]Οποα ἴῃ Ὁ. 26 ἀρονε, 
ὙΠΕΓΘ 4150 {Π6 παῖ οὗ (δ Π116] (οσ (δάοε]ι5) 
ΟΟΟΙΙΓ5 45 {Πδΐ οἵ {Π6 Ποδὰ οἱ ἀποίπογ 1, ν οὶ 
Ποιιβθ. 

517. Ἰαϊά δὲ γοιπάσηου] (Ατηρ. δθονε, 
11. 18; Δη4, ἴογ {π6 σῃγοποϊορῖςαὶ αἰ ΠΟ υ]Υ 
᾿ηγοϊνεά, {π6 ποίθβ οἡ 11. τό δηά Ὁ. 73 Ὀείοινν. 

58. ῥὲς ὀγοΐῥογ.] ὝὙΠαΐ 15, ἴη οἴςο. 

“Μαάϊαδιπ.)] “ΤῊ 15 1Π6 ἴοσπι οἵ {πΠ6 παπὶα 
ἴπ 1π6 ΑἸάϊπ6. ὙΠ θεβί ἰοχί πὰ Ἠμαδαβούν. 
ἼΠΕΓΘ 15 ποίμηρ ἴῃ ΕἾ Ζγα ἴο σογγΓοβροπά ἴο 1. 
Α5 ἐῤγέθ Τ,δν!ς 4] [ἈΠΔ1]165 ἀ΄Ὸ στε Κοηθα ἴῃ 
ΕΖΤᾺ 111. 9. (Βογα 5σεα Κ εἰι55᾽5 ποΐθβ, 5ῃδνηρ 
ΤΘΩΒΟΠ5 ἴῸΓ τοδάϊηρ “ ἀπά ἴπΠ6 βοηβ οἵ Ηεπα- 
ἀ44), ἴἴ 15 ποῖ ὉΠ]|ΠΚοὶγ {πα ᾿ΗἩμαδαβοὺν 
ῖ5. ἃ ρεγνεσίβα σϑρείτοη οὗ {πὸ ννογά5 Ἥλια- 
δοὺδ σὺν νν ΙΓ ἔΌ]]ονν, σαιιβθ ὈΥ {ΠῸ τϑουτγ- 
ΤΈΠσΘ οὗ {π6 ψνογάβ καὶ οἱ υἱοὶ, ννΠΙΓ ἢ γνοι]ά 

ΤΠἼΘ [ἢγδα βεΐβ 
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Ἔ: Ὁ: 
ΟἿΣ. 535. 

Ἰφοίζοιβ ἰογνγαγά οἵ {ῃς θιιβίπεβϑυ ἰὰ- 
᾿ Βουτηρ το δάνδποα {Π6 ψγογκβ ἴπ {ΠῈ 
ρος Βοιιβα οὗ (οά. 8ο {ἢς νγογκπηθῃ 
ὀηοο- ΜΠ (6 τοπηρὶα οὗ {ΠῈ Τ,οτά. 
γαρε)ς ΟΣ - 
ἕλον λαέ 59 Απά {πὸ ρτγεϑίβ βίοοά διγαγβά 
δ Ἰῃ ἘΠΟΙΓ νοϑέπηθηΐβ γν ἢ Πγι51ς 8] [πϑίγια- 
ἤριαε φῦ, τῃρῃΐβ Δηἀ {Γππηρεΐϑ ; ἀπά (ῃ6 1 εν τε5 

1ῃ6 80η5 οὗ Αβϑδρῇ Παδά ουπιθαΐβ. 
θο ϑ᾽ηρίηρ ϑοηρβ οὗ 1Πδη ΚβρνΙηρ., 

1 Οτ, αγέεν Δῃ 4 ργαϊβίηρ {π6 1] ογά, ᾿δοσογάϊηρ, 48 
με Ρβης Τ ν]4 της Κίπρ; οὗ [5γδεὶ μαὰ ογάαϊπϑά. 
τ τ, 61 Απά {ΠΕῪ 5ιπρ τυ Ἰοιιά νοῖςεϑ 
Φογαεῖ., ϑ0ῃ05 ἴο {Π6 ρΓΔΙβ6 οὔ {Π6 Γ,ογά, θεσδιιδο 

δ ΠΊΕΓΟΥ ΔΠ4 ΡΊ]ΟΓΥ ἰ8 ἔῸΓ δνεῦ ἴῃ ἃ]} 
[5γδεὶ. 

62 Απά 1] τῃς ρεορὶε βοιπάβά 
{Γπιπηρεΐῖ8, 4π4 5Ποιΐίοά νν τ ἃ ἰοιυά 
νοῖςο, βἰπρίηρ βοηρβ οὐ {ΠδηκΚβρίνίηρ 
πηΐο 1ῃ6 [,ογά [Ὁ Ἐῃς γεαγηρ παρ οὗ 
της Ποιιβα οἵ {πε [νογά, 

ΞΈΣΗΚ. 65 9 ΑἸΙβο οὗ ἐπε ργιββίβ δῃᾷ Γ αν εβ, 
Δηἀ οὔ τἢς ΤΠ εΓ οὗ {Πεὶγ ἔἈπ.11165.. ἘΠ 6 

ΤΌΘ Υ, [ν. 59--[Θδ. 

ΔΠοϊδηῖβ ΨῆὴοΟ Παά 86θη [Π6 [ὈΓΠΊΕΓ 
Ποιιβε σαπΊα ἴο {π6 δι] 4πηρ οὔ {15 
νυ ννεερίπρ δη 4 σγεαΐ συ ηρ. 

64 Βυΐῖ τηδηῦ Ὑ ΙΓ ἐττιπιρεῖβ. ἀπά 
Ἰογ 5βουῖζεά στ Ιου νοῖςθ, 

ὅς Ιπϑοπλσῃ {πα τῃ6 {[{πιρεῖϑ 
τιϊρης ποῖ 6 ᾿ μβαγά ἔ0γ τῆς νγεερίηρ τ0ε, ἀἕρ- 
οὗ τῆς. ρβορίε : γεξ {π6Ὲ πιτίτιάςα “ 
βοιπηάθα πηαγνα]]οιι5]γ. 50 {Παᾶΐ 1 νγὰϑ 
Πεαγά δίαγ οἱ. 

66 2 ΝΥΝ Βεγείοτε νγἤθη [6 εῃεπΠΊ 65 2 Ἑζτα α. 
οὗ τῇς {πδὲ οἵ Τ44 ἀπά Βεπ)απηΐη ᾿ ἧ- 
μεαγά 1, ἘΠΕ σαῖηθ ἴο Κπονν ννῃδῖ 
{Πδῖ ποῖβα οὗ ἐγιιπηρεῖβ 5Ποι4 πηδδη. 

67 Απά {Πεγ ρεῖοεϊνεά {Παΐ {ΠΕΥ 
{παῖ νγεῦα οὗ {ΠπῸ σδρέϊν!γ ἀϊ4 Ὀι14 
1Π6 (επιρὶα υἀπίο {πῸ Τογά (σοά οὗ 
15γδε]. 

68 80 {Πεγ νψεπί το Ζογοθαθεὶ ἀπά 
76βϑιι5. ἀπά το {Π6 ἌἽῃὶεξ οἵ {ΠῸ ἔδπμ11168. 
δηά βαϊά ππίο {Ππεπη, Ὗνε νν}}} Ὀυ114 
τορείμογ ΙΓ γοιι. 

Β.6. 
εἶσ. 536. 

ΟΥ̓ Ονούβθοῦβ ὑνου]Ἱά {ητ5 6 ἴΠ6 [ἈΠ11165 οὗ 
7 ϑῆια, (αάμηϊοὶ, ἀπά Ε]α 4. οάα ννου]ὰ 
ἘΠ6Π ΔΉΒΜΕΙΓ 0 {π6 πάλῃ οΥ Ἡ οάδνίδι οἵ 
ΕΖτᾷ 11]. 9. 

σΈΠΠγΣ )ογαυαγά.] ἐργοδιῶκται, ““ [Δ51-- 
Τηδβίοιβ; ἃ Υὰγ6 ψοτά. [ῖπ ψν παῖ [ᾺΟ]]ονν5, 
{πΠ6 Τ᾿ ΠΡΊ5 {γδηϑιαῖουῦ ἀρρθαῖβ ἴο ᾶνα γϑδά 
πονοῦντες εἰς τὰ ἔργα Ἰ᾿ηβίοδα οἵ ποιοῦντες 
κι τ. λ. 

59. ἀγγαγεά, 49.5.1 ὙὍΠς ἢγϑε οσοαβίοη οἢ 
ὙΠΟ ἘΠΟῪ Παα νοπειγθά ἴο ἀἸ5ρίαυ {πὸ ἀποῖθπΐ 
τηαρηΠοθησο οὗ {Π6ῚΓ το]! ρίοι5. βούνισθ 8568 
ϑίδη θυ 5 " [ϑννῖϑα ΟΠΌτΟΙ, 1,6δοΐ. ΧΠΠ]. 

61. δεεαισο ῥὶς ἡπέγον, 49.1 ὙΠῸ βαπὶα 
νου ἦ5. ΕΓ τι564 δἵ {πῸ ἤγϑί ἡ θαϊοδίίοη ΠΥ 
ϑοϊοπιοη. 1 566 ΠῚ5 τηοϑδί παίΐῃγαὶ ἴο στεραγά 
[Π6 ΠῚ 845 4 ἡιοίδίξοη ἔγοπὶ {Π6 τ 261 Ῥβδ]μα ; 
θυ διιδβδ, οὔβουνιηρ ἴΠ6 τϑοῦσσοπος οὗ {Π6 
ννογἄβ ἴῃ 2 ὉΠ ΓΌΠ. Ὑ]]. 3, ΧΧ. 21, σΟΠΒ 6 Γ5 
{Π6πΠὶ Γαΐ Υ ἃ ΟἸΒΓΟΤΊΔΓΥ ΠΠΠΓΡΊςΘΔ] ΤΟγπλι]α. 

63. «πεϊεμ..] Α5. ἴπ6 ΒιυΠ]άϊηρ; παᾶ ποῖ 
γεῖ θοριη ἴο τίβοθ, [Π6 συϊθῦ οἵ {Π6568 ἀρϑά πηθῃ 
οοὐ]ά ποῖ μᾶνθ Ὀθθὴ οδιιβοά ΒΥ ΔηΥ͂ σοτη- 
Ῥαγίβοη Ὀεΐννθθη 11 πὰ {Π6 βρη Ἰά σἰσιιςίισο 
ννΠοϑ6. ἀδϑίσιοίοη {Ποὺ Πα νυν πϑϑϑθα βοπθ 
ΠΕγ-τίηγεθ γεαῖθ Ὀοίοσθ. Ϊοβορμιβ, ννῃῸ 
ΔΤΩΡΙΪΠ65. δηα δ] 6] 1565 1Π6 δοσοιηΐ (΄ Αη- 
{144.᾿ ΧΙ. 4) ὃ 2), 566 1ὴ5 σοΠβοῖοι5 οὗ {Π 15; [ὉΓ 
6 πηλαῖτοβ {ΠῸ Ἰαπηθηΐαίίοπη ἴο ἴαϊκο ρίασθ ννῆθη 
{6 θυ 1] άἸπρ; νγα5 σοιηρ]οῖοα, [ἢ βρθαϊκίηρ οὗ {ΠῸ 
ἢγϑί Τ᾽ ΘΩΊΡΙ6 85 “ἊΨΕΥῪ βργθαΐ" 845 ΨῈ]] 85 “" νεῖν 
φοβίϊγ, ἢ 15 Ἰδα ἀνγαν Ὀγ 15 γΠπθίοσ ἃ] ̓πϑιϊηοῦ: 
Το {πΠ6 ἢγβί “ΓΟΠΡΙΘ. ννὰ5. ΒΊΑ ΠΟΥ ὈΥ ἃ {Πϊτά, 
ἴῃ ὨΘΑΙΙΥ 81] 115. αἰ πη  πϑίοηβ, ἔμαη (ῃ15. βδθοοπά. 

Νο ἄοιθέ {π6 σϑοο]]θοίίοη οἵ 15 ππΠραγα]]θ] θά 
πιαρηϊσθηοθ οὗ δάἀουππιεπί, δηᾷ ἴῃ οοθη- 
βοίοιιβηθβα οὐ {πεὶγ ργεβοπί ρονεσίυ, ϑνουἹά 
νεῖ σ ἢ οπ {Ππ πηϊη5 οἵ {π6586 βιιγνίνουβ οἵ {πε 
Ραβί βεπουδίίοῃ. 

65. τηῖσῥὲ ποὲ δε ῥεαγά.)] Μῶοτε ΠἸΈογα ΠΥ, 
«(90 {παῖ {π6 Ρβορὶθ ἀϊά ποῖ πραν," ζο. ὍΠὲ 
ΜΜΏΟ]Ὲ Ραββᾶρθ, 85 ἴξ βίαπαβ ἴη ἴπΠ6 ΟΥ̓θεκ, ἰ5 
ΟΌϑουζο : “ ΑΠπά πιδΠΥ νυ] {γυτηροῖβ ἀπ ἸΟΥ͂ 
(τεβουπάθα) ψνμ Ἰουὰ νοῖοθ, 580. ἐπαξ {μ6 
ΡΘορΙα ἀϊά ποῖ πϑὰγ ἴπ6 {πππηροῖβ. οὴ δοοοιηΐ 
οὗ {Π6 νυ πρ οὗ ἴΠῈ Ρθορὶε; ἴῸΓ 1ἴξ ννὰβ {π6 
τα] τας {πα ννὰβ {πυπηροϑίηρ ἸΟΘΑ]Υ, 50. 85 
το θὲ πεαγά αἷασ οὔ" ὙὍὙΠὲ 5θῆβε δρρεαῖβ ἴο 
θε, [Παξ ἐμοιιρὴ {π6 Ἰουἕα] βοιηά οὗ ἐΓπηρεῖβ 
νγὰβ 50 ξίοαϊ δ5 ἴο αἰΐγαοξ ἴπ6 αἰζεηίίοη οἱ 
ΡΘΟΡΙΟ ἴατ οἴω. 66), γεῖ ᾿ξ νγὰβ ονθγροννεγεά, 
Ἰοιιά 45 1ἴ νναβ, ΌΥ {Π6 βοιιη5. οἵ Ἰαπιθηϊαϊίοη. 
Ιη ΕΖγα. 111. 1.2, ἴμι τηθδηΐηρ ἰδ πλΟἢ ΤηΟΓδ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ΘΧργαϑβθά. 

66. ἐῤε εγε)ι1ε5.ἢ Α5 ἈΘιι55 ΓΟ πΊ τ κ5 (ποῖα 
οη Εἶτα ἵν. 1), 1815 ἴθυπι 15 Δρρ θά ἕο {μθπὶ 
Ρτοβροοίίνοι᾽Υ. ὙΠῸ ΔΡΡ]οδηΐβ Ὀεοάπιθ 6π6- 
πιῖθ5, θα ὑποῦα 5 ΠῸ τθάβθοη ἴο τϑραγαὰ {Π 686 
ῃτϑὲ ονογίασοβ Ἂ5 δηγίῃϊησ ας {6 Πα ]γ. 
ὙὝΠοΙΟ τηϊρῃΐ αἷβο, πὸ ἀοιυθί, Β6 ἃ ἔδβεϊηρ οὗ 
Ἰθδ]οιιϑυ, ἃ5 ἴο {Π6 δχίθηξ ἴο ὑνΠΐο 50 ΤΠΔΠΥ͂ 
Ἐπουσαπᾶς Οὗ πον ΠΟΠΊΘΓ5 ταϊρς ἀἸἰδίασὉ ΓΠ6ῚΓ 
δοσιυϊϑιοπ5. οὗ ργοροτίγ. ὙΠῸ πιϊχοά -σᾶος 
1π ΠΑ Β᾽εἴης; ϑαπηατῖα ἀΓ ΡΓΟΌΔΌ]Υ {Π6 “ ΘΠΘΙΉΪ65᾽ 
ΒΡοκθὴ οἵ. ὙΠΟΙΓ ναγίοιδ Πα ΓΟ ΠΑ] ΠΕ 65. ἀγα 
βρθοϊῆεα ἴῃ ΕΖγὰ ἵν. 9, 1ο. 

88. ἤγε «υἱ]] δι ΑΟθεζίεγ γεδάϊηρ 18 
ΦΤ|,6Ε α5 θυ 114,᾿ συνοικοδομήσωμεν. 



ν. 69---.} 

69 Εογ ννγε Π|κεννίβθ, 5 γε. ἄο οθεὺ 
γοιι 1, ογά, Δη4 40 5δογίῆςε τιπΐο ἢἰπὶ 
ἔτοτα {π6 ἄδγβ οὗ ᾿ΑΖΡαΖαγθῖῃ ἐπα 
Κίηρ οὗ τΠ6 Αβϑγγίδῃβ, ὑγῆο δγοιρῆς 
τι8 ΠΙΈΠ τ. 

Ι. ΒΒ ΑΒ, Γ. ὙἹ. 

οἔ Ιἀ68, ἀπ4 Πο]άϊπρ {Πδπὶ βέγαϊξ, 
Πἰηάεγεά τἢεῖγ Βιμ] 4 ἴηρ ; 

73 Απά ΡΥ {Πεὶγ βεβογεὲ ρ]οΐβ. απά 
ΡΟΡΟΪΑΓ Ρεγϑιιαϑίοηβ δΠ4 ςοπιπιοίίοηβ, 
{ΠΥ Βιπάεγεά {ΠῸ ΠηΙΒῃϊηρ οὗ τῇς 

7σο ΤΠ εη Ζογοθαβθεὶ δπά 76βιι5 ἀπά 
16 σἤΙοΓ οὗ τῆς ἐἈΠΏ11|165 οὐ [5γαθ] βαϊά 
ππίο ἔΠεπΊ, [Ὁ 8 ποῖ ἔὉΓ τι Δπη4 γοιι 
ἴο θιυ}14 τορθίμεγ δη Ποιιβα ππίο {Ππ 
Τιοτά οι (οὐ. 

͵)ι ὟΝε ουχβεῖνεβ αἷοης τν}}} Βι}14 
ἀπίο 1ῃ6 ΤΟΙ οὗ [3γδε], δοσογάϊπρ 85 
Ογτιιβ τῆς Κίπρ οὗ ἐπε Ρεγϑίδπβ βαΐῃ 
ΠΟΠΊΓΠΠΔΠ 464 τι8. 

72 Βυξ τῃ6 Βεδίμεη οἱ {πε ἰαπά 

θυ] 4 Ἰπρ' 411 ἘΠ ς εἰπια τΠδλὲ Κίηρ Οὐγγιιβ ᾿οσ, ων 
᾿Ἰϊνεά : 80 {ΠΕΥ νγεε δἰπάδγεά ἤοπι 246 “εονά 

1141 
2εα» 9 

διμ] απο ἔογ τς βρᾶςε οἔ ἔνψο γθάτβ, Παγίμς, 
᾿ὰΠῈ] τΠ6 τεῖρη οἔὗἉ Πλδγίι8. 2τὰ 4. 5, 

6, 7, 24. 

ΘΗΑΡΙ ΝΙΝ ΨΠ 
Ι 772 ἡγοῤἠοίς οὐΐγ το {δε δεοῤῖίο ἰο ὀμία ἐδ 

ζεγιῤίθ, ὃ 7ραγίμδ ἐς σοζίεϊίοιζ ἐο ζήγιαϊογ᾽ ἐξ 
27 ὁπὲ δ ἀοίζ γεγέλενγ τὲ ὧν αἱ γηθαγις, 32 
αγιὦ ἐλγεαζογείζ ἑζοσς ἐλαξ τἤαϊί χέγειαϊον 1έ. ἘΠ τὸ 

δ ΟΥ «ἴῃ τῃδ βεοοπά γεαῦ οὗ {Π6 « Ἐστα 4. 
ταῖρῃ οὐ Τατῖιβ. Αρρειιβ δά ζ(: ὃ 5." 

᾿γίπρ ΠδᾶνγῪ ἴρὸπ τῃς ἱππηαδίίδηίϑ 

69. “πδαξαγεῖρ.] Ιῃ ΕΖτα ἵν. 2 ἴξ ἰβ 
Εβατ-Ππαάάοῃ ; [ῃ6 πατὴρ ἴῃ {πμ6 1,ΧΧ. {ποῖὰ 
θεϊπρ' ᾿Ασβακαφάς. [{ 15 ποῖ 6457 ἴο δοςοπηΐ 
ἴογ 1Π86 σογτγιιρέίοη οἵ {πῈὸ Αβϑυυϊαπ ΠΑΠῚΘ 
((Βοιυιρὴ τϑργεβοηΐθα ΒΥ βιιο ἢ ναγυΐηρ ΓΌΥΤῚ5 
ἃ5 ᾿Ασορδὰν, Σαχερδονός, πὰ ᾿Ασαρίδανος) ἴο 
᾿Ασβακαφάς. ἽΠδ ρυϑαξ πιοπαγοῖ μογα. το- 
[Ἐγγοά ἴο, ἔπ 5οη οὗ ϑοπηδομοσίῦ, τεσ πϑά ἔγομη 
ΒΟ. όδο ἴο ὁδο. Οπ {ῃ6 ἴῆτθα ϑιιοσθϑϑῖνα 
ΟΟἸοΠἰ Ζαίϊοη5. οἵ ϑαπηατία, 5δεθ Καὶ. 5 ποίε. οἡ 
ΕΖ2ΥΔ ἵν. 2. 

“1. ἢ 6 ομγφοίαες αἴθοπα, 49"5.ἢ ΑἹ ΔΠσννΟΓ 
οὗ 1Π15 Κιπάὰ 11} θὲ ἀρργονθά οὔ Ἴεπϑιτοά 
ΔΟσοΟΓάηρ ἴο ἐΠς Ροϊπέ οἵ νίδνν ἔγοπι ψνῃῖοι [ἢ 
ἰδ τεραγάθά. ϑᾶγοθ σοπΊασκβ ἀροπ ἴδ: “1 
νγᾺ5 Π|{{16 νγοπ ον ἐπαξ (Π6 [ονν5 5μοι]α Πᾶνὸ 
ἱπά Πρ ΠΑ ΠΕΙ͂Υ το]εοίοα ἐπ 6 ΠΟΙΠΡΑΠΙΟΠ5ΠΙΡ οὗ ἃ 
ΡΟρΡιυ]δίΐοη 850. πιϊχοά ἃπά πραγ, δοῖἢ ἴῃ 
τά 6 ΔΠ4 ΤΟ] ΊΟη, 45 {Ππᾶξ οὗἁἉ ϑαπηατία᾽ (( Εἶτα, 
ὅζς., Ρ. 21). Τόδη ϑέδηϊου ( [6ννίβῃ Βαγοι, 
[εςξ. Χ]Π].) 5665 ἴῃ ἴῈ ““ {Π8 ᾿βίοιυ ἀραίῃη ἀπά 
ἈΡΑΪΏ ταρθαΐθα ἴῃ τηοάθγηῃ {ἰϊπ|65: ἢγσϑί, ἐπ 6 
ΠαίμΓΑ] ἀεϑῖτε οὔ δη δβίγαηρθα ροριυ]αίίοη--- 
ΒΟΓΘΕΙΟΔ] Δη6] 50 ἢ 5πιαΐϊο8] 85 ἘΠΟΥ τηϊρπξ Β6--- 
ἴο Ρατίαϊκε ἴῃ ἃ β]οσίοιιβ πδίίο πα] τνοσῖ ; {Πθη 
ἴπ6 τις τ 154] ἕο δάμτηϊξ Ποῖγ ςο-ορογαίίοη ; 
1ποη {Π6 ἤθγος γθουϊ πη παίίοη οὗ {πὸ θχοϊ παρά 
Ραγίγ, δηά ἐῃς ἀδθίογπηϊηδίίοη ἴο ἔπιβίγαϊθ [Ππ 6 
Βοοά νους ἴῃ ννΒΐῖοῃ {ποΥ οαηηοΐ 5Πᾶτο. 
“ΤΠ Ῥτγοίεβίφηίβ,᾽ πα δήά5, “οὔ {π6 εἰχ- 
ἰεεπίῃ, {πΠ6 Ῥυτίίαηπβ οὔ {π6Ὸ ϑονγεπίθεπίῃ 
ΟΘΠΕΠΓΥ ΤΠΔΥ͂ 5666 {ΠΕ ῚΓ ἀΘπηαης5 ἴῃ {ΠῸ ἰππο- 
ζςεπΐ, ἰδιιάαθ]α τοαιθϑὲ οἵ [π6 πογίπουπ 
ΒΕΕΈΠ6Γ5 : “1 6ἴ τι5 θ.114 νυ ἢ γοιι, ἔργ νγα βθοῖκ 
γου ΟΟοά 85 γε ἐο. ὍΤΠδ 5{ΠΠ τείοτέ οὔ 1Π6 
ΕΒΌΤΟΠ, νυ Πθίμου ἴῃ ΠΑΙΥ ΟΥ̓ ἱπ ΕἸΠΕ ΙΔ Πα, παν 
ἔτ ΠΥ [561 ΒΥ {πῸ τεβροηβα οἵ {πὸ “ οΠϊοῦ οὗ 
[Π6 ΓΠ 6 5 οὐ [5γδεὶ : “Ὑς Πᾶν ποίῃΐπρ ἴο ἄο 
ΜΙ τι5 ἴο Ὀι114 Δπ Ποιιδα ππΐο οὐν ΘΟοά ; δῖ 
γγ»Ὲ ΟἸΙΓΒΕΙν 65 Τοροί μου νν1}} Β.114 ππίο {πε Θοά 
Οὗ [5γ86].᾽ 

12. Βμὲ ἐῤε, Φ᾽'..}] Βδίμεῖ, ρεσμαρϑ, """᾿πά 

τῆς, ὅς. ; {π|5 σοπάιιςοξ Βοΐπρ γθραγάθα 45 ἴῃς 
ΠΟΠΘΘΠ]ΊΘΠΟΒ οὗ ἴΠ6 ΔησυνοῚ ρίνθη. 

γί ῥέαν ρον] ὍὙΠ6 ψογά ἴῃ {π6 
Οτεεῖ 15 ἃ το πηαυ κα ]Ὲ οπ6, ἐπικοιμώμενα, 111. 
“ἐ 5] ββρίηρ οἡ {Π6π|,᾽ “Ἰγίπρ' 45 Δῃ ἱποιθιι5 οἡ 
{Π6π|. [1 5 1Π6 ννογά τιϑϑθά ἴῃ {πὸ 1,ΧΧ. οὗ 
{Π6 νγοπῆαη ΟΥ̓ΘΙΪγΙΠΡ; ΠΟΙ ΟΠ]]ἃ4, ἴῃ τ Κὶηρβ 
ΠΙ: τὸ: 

18. ἐρεῖν" σεογεὶ ῥ]οίς, 4.7 ὙὍΠΗῈ ΒΡ] 5ἢ 
ἶθ ΠεῖῈ ΓαμοΓ ἃ ργαρῆσγαβο οὗ [ΠῸ οἱ ρίηδὶ, 
ΜΉΙΟΠ, 45 1ἴἴ βϑίαπάβ, 15 αἰ πα] το ἐγδηϑαΐθ 
ἸΠτΘ γα] ν. ὍΠ5 Ψν}] θῈ βθθη ἔγομα {π6 ἀϊνογ- 
δεπος οἵ {Π6Ὸ ΑΝ. ΠΌπι {πΠῸὸ Θεπονα Ψεογϑίοη: 
“Δη4 ΒΥ͂ {ΠΕῚΓ ΔΠΊΡ 5ῃπιοπία ἀπά βράϊοηβ 
Δη4 σοηϑρίγδοῖθϑ μΙΠοσγο {ΠῸ Πηϊβηίης οὔ [ῃ 6 
διυμ]άϊηρ.᾽ 

ἔαυο γεαγ5.] Α5 Τλαγῖπ5 1. ἀϊ4 ποῖ Βερίη ἴο 
ΤΕΙΡῊ {111 Β.Ο. 521, οἰβιιε γϑατβ δου [Π6 ἀθαίῃ 
οἵ ἅγτζιι5, ἀπα [ουγίθοη γϑαῖβ αἴζογ πς οπα- 
τ΄οη οὗἩ {ΠπῸ βοσοπά ΤΈΠΊρΙ6, {Π15 15 δη οθνΐοιι5 
Εὐτοσ. [{ ΠΥ 6 ἄτα ἴο «ἃ σοηξιβίοθ ἢ 
1Π6 ““δβεοοπά γϑαῦ οὗ {πῈ τεΐρῃ οἵ ᾿δῦῖμ8 ἢ 
Τη ΘΠ. ΟΠΘ( 1{|5ΐ ἀἴζοσ ἴῃ νἱ. 1. 

ἙΓΗΑΡΤΕᾺΒ ΓΙ. 

1. Νοαυ ἐπ ἐδ σϑεοπά γεαγ, 49..ἢ ὙΠΟ 86- 
σουηΐ ΠῸπ {Π|5 ΡΟΪηξ ΓΠ5. Ράγα]161 ο {πδξ 
ἴπ ΕἾΖΥᾺ ἷν. 241 γ. 1 σ4ᾳῳ. ΤΠ ἄοί8115 οὗ {Π6 
ΟΡΡοϑιξοη ἴο ἴπ8 [6νὺ5 ἀπσίπρ Ἐπ6 τεῖρηβ οὗ 
“ ΑΠΑΘΙΕΙΙΙ5ἢ ἀπ “ Ατίαχουχοβ," σοϊαΐθα ἴῃ 
ΕΖγα ἵν. 6--23, 416 ἤΠεύθ οπιηίίθα, ὧπ {πῸ 
ΤΟ ΑΒΟΠ5. [ῸΤ {Π]ΠΚΙΠρ’ {Πδὲ {Π6 ἔνγο Κίπρϑ ι5ξ 
πηθηοπο ἡνοῦα (ΠΡ γ565 δη4 {πὸ Ῥϑβειάο- 
ΘΠΊΘΓ 15, 5ε6 ΒΚ. οἡ ΕΖγὰ ἰν. 5--7. 

“ρβεμς απά Ζαοσῤαγίας. “ὙΠΕΥ βίδηά 5146 ΒΥ 
βίάς. Οπθ 15 [ἃ δάναηςθά ἴῃ γϑαγ5, ὩρραγεΕ]Υ 
ΒεΙοπρῖπρ ἴο {πῶξ ΟἹ 6 Γ βεπογαίίοη ψψῃ οι μαῆ 
ννερί ονεῦ {π6 σοηπίγαβε Ὀεΐννθεη {πὸ ἢγϑέ ἀπά 
ΒΕΟΟΠΑ ΤἘΠΊρΙ]6--- Ηρ δι-- -ννῆο ΒΟΙΘ ἃ ΠΑΠῚΘ 
ὙΠΟ ΠῸ ργορπαῖ Πα ουοῖ δϑϑιιπηθά Βεΐοσγο, 
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ΒΞΟΣ 
οἷσ. 520. 

Ζδοματίαβ {πΠ6 8οὴ οἵ ᾿Αἄάο, τε 
ΡΓΟΡΠοῖβ, ργορῃεϑίε 4 ἀπίο τΠ6 Τδννβ 

"τ, ΤΔάο. 1 ΤαυνγΥ δηὰά [ογιβα] απ ἴῃ [Π6 ΠΑΠῚΘ 
Ε οὗ {6 [ογὰά (Ποἀ οἔ ἴϑγδεὶ, ἔῃ ἢ 

τυλίοῖ εὐαᾶς 2 
εαἰϊεά οε ΨὴᾺ5 ἸΡΟῚ ἘΠ6ΠῚ. 
᾿ 2 ἼΠεη βἰοοά τρ Ζογοραθεὶ τῆς 

80 οὗὨἁ βΔ] τ] 6]. ἀπ [αϑι5 ἘΠ6 80η οὗ 
Τοβεάες, αηὰ θερδη ἴο δι] 4 της ἤοιιβα 
οὗ τῃς Τ,οΓγά δὲ [6γιιβα θη» [Π6 ργορῃεῖβ 
οὗ τῃ8 [ογά Βείηρ στ {Πεπ, ἀπά 

ὁ ΈΖτα 5. ΠαΙρίπρ {Πεπ|. 
3: δ᾽ Α: τΠ6 βαπι6 {{π|6 σαπΊα τηΐο 3 
Ὥρας, τΒόπ 8,5 Ε ϑγτὶ γαῖμα. ἴδοπῃ " ϑβίπηθβ [Π6 φονθγποῦ οἵ γγια 
του, δ..- Δη4 ΡΠδηΐϊςα, ψ ἢ " Θδιγαθιιζαηαβ δηά 
ἐλαγόσε Ἠὶς φογηραηΐοηβ, ἀπά β8αϊά απο {ΠΕΠ}, γαξ, 

ΓΕΒ ΘΕΌ. [ν. 2--7. 

4 ΒΥ ψῇοβε δρροϊἰπίπιεπέ ἄο γε 
θι114 ἐΠ18 Ποιιβε απά {Πῖ5 τοοῦ, δηά 
ΡΘΓΟγπῚ 8}1 τπς οἵμεγ [Πϊηρβ ὃ ἀπά ννῆο 
ἀγα 1ΠῸ νγνογκπίθη παΐ ρεγίογπι {Π686 
τΠϊηρϑ8 ὃ 

ς Ναενογίμεῖθββ {ῃ6 εἰάοιβ οὗ {πΠῈ 
7εν8 οδιαϊπεά ἔδνοιιτ, Ῥεσαῖβα {ΠῈ 
Τιοτὰ Πδά νἱϑιτοἀ ἘΠ6 σδρεϊν Υ : 

6 Απά {ποὺ σεῖς ποῖ μἰπάεγεά 
ἔτοπὶ ῬυΠ] ἀπο, ππῚ}} 8ᾳοἢ {ἰπ|6 88 
βρη ποδίίοη νγὰ8 ρίνοπ τἱπῖο [αγῖιϑ 
Ποποοθγηϊηρ ἔμεπὶ, ἃπά δῇ ΔΠΒΥΨΟΓ 
τεςεῖναεά. 

7 Ἴδα ΤςορΥ οἵ τΠε Ἰετίοτϑ νυ Βῖςἢ 51- 
51ΠΠ68, ΌνΟΓΠΟΓ οὗ ϑγτία αηά ΡΒ}ηῖςε, 

θυΐ νυ πο Βοποοίοσ ἢ 5εοπὶ5 ἴο πανα Ὀθοοτηδ 
ξατα]1αΥ----τῖῃς “ΜΕ ΘθεπΡῸΥ, ΟΥἹ Απρεὶ, οἵ {Π6 
Ετεγπα]᾿ (Ηρραὶ 1. 13; σοπιρ. ΜΔ]. Π|. 1). 
ὙΤΠΕ οἴΠοῚ παιδί μανο θθθη αϊΐα γοῦηρ, θεϊης; 
1Π6 σταπάβοῃ οἵ οπο οἵ {πὸ σοί πσπῖηρ ΘΧΙ]65. 
Ζεομαγίδῃ ὈοΙοπρθα ἴο {Π6 ρυιθϑίυ ἰσγιθα, ἀπά 
15. ἴππ|5 Το πη Υ τ Ὁ ]6 45 8ῃ ΘΧΑΠΊΡΙ6 οἵ {ΠῸ ππΙοῃ 
οὗ {π6 ἴννο ἔμποίίοηβ, ϑνῖοῃ, Ὀοίηρ Ἰοπρ 50 
ΜΙ άεἸν βοραγαΐθα ἴῃ ἃ ποϊθηΐ {ἰπη65, πα ἴῃ {ΠπῸ 
Ιαϑὶ ἄδγβ οἵ ἴῃς ΜοπδγοΠΥ βυδάπι ΠΥ ὈεοοΠῚΘ 
ὈΙΘηἀοα τοροίμογ." (ϑίδπ]ου, " [οννῖϑῃ ΟΠΌγοΙ 
Τ,εοΐ. χΠ11.) 

σογι 9, “«ἀο.1 ϑ.ΓΙΟΕΥ ϑρθακίηρ, μ6 ννᾶ5 50Π 
οἵ Βεγθοῃίδη, απ σγταπάβοη οἵ Αἀάο οὐ [440. 
Β. σοιηρατοβ Π6 οα56 οἵ 7ϑμὰ ἴπΠ6 “βοῇ οἵ 
ΝΙΠΊΘΗΙ "ἢ (αι Κιηρβ χίχ. τό; 2 ΚΙηρϑβ ἴχ. 14). 

αὐρῖε αυας πῤογ ἐῤεγι.) “Γαΐ 15, ΌΥ νυ Β] ἢ 
ΤΠ6Υ ννοσο ο4Π16 4. 1 Π15 5μου] ἃ θ6 {Π6 τεπάογ- 
ἴῃς; οὗ [6 Ῥάγδ}161 οἱαιιβδ ἴῃ Εἶζύὰ ν. 1. ὙΠ6 
1,ΧΧ. μα5 ἐπ᾽ αὐτοὺς τη Ὀοίἢ. 

2. ῥέσαπ ἴο ὠμὶ 4.7 Ἐ Θϑιπηθά, [Πδΐ ἴ5, {πῈ 
ψοσὶς Ἰοηρ ἱπίουσιιρίθαά. Δ μαΐ [6ϑῃπα ἀπά 
ΖεγαθΡαθο] μα Ὀθθη ἀοῖϊπρ ἴῃ {π6 Ἰοπρ 1η- 
ἴεγναὶ οἵ Τουγίθοπ γὙθαγ5, ΟΥ̓ ΤΊΟΙΌ, νγῈ ἅτ ποῖ 
το]. 1 ννου]ὰ βϑοιη, ἴγοπι Π6 ἴοπο οἵ Η αρβαὶ, 
οἢ. 1.. [παΐ θοΐῃ Ἰοαάθυβ ἀπά Ρθορὶθ Παά Ἰοβί 
Προαγί, αηὰ θΘοΟΟπΊΟ ΤΔΟΓΘ ΟΥ̓ 655 ᾿π 4 Ἐθγοπί τὸ 
{π6 ννουῦῖς. ΠΟΥ περά {Π6 “ ΡγΟρΡ συ ηρ,᾽ ΟΥ̓ 
ῬΓοδοΒίης, οὔ [πς ουΐδροϊζθη Ἡ ἀρ ραὶ, ἴο βἔϊπλι- 
ἰαῖε {Ποπὶ αἴγτοϑα το {π6 ἴαϑικ. 

8. διμεήμγος.] Ι͂ῃ Εἶτα ν. 3 ἴΠ6 παπΊΘ ἰ5 
δίνη 45 Γαΐπαϊ; ἴῃ {πὸ Τ,ΧΧ, Θανθαναΐ, ΟΥὉ 
Θαθθαναΐ. ΒΥ ἃ σοπηπιοη ἱπίθγοπαηρε οἵ οὐ 
δηά ἐῤ, {15 ταϊρς Ὀ6 Ἔχργοϑϑοα ἴῃ Ἡθῦτονν 
ὈΥ ϑ5Παβϑῃπαῖ, Οὐ Θῃθϑῃηδί, δηα 50 ἴῃ Οὐθοὶς 
ὈΥ Σισέννης ΟΥ̓ Σισίννης. ἴῃ {6 ΠΆΠΠΟΥ 
ϑαῖῃγαθιζαηθ5 (Σαθραβουζάνης ; ἴῃ {πῸ ΠΧ Χ, 
Σαθαρβουζαναΐ) ἀηδννεῖβ ἴο {Π6 5Π6ῖ Πα  -θοΖηδὶ 
οὗ ΕΖταὰ. Ἀσοογάϊηρ ἴο Ῥχοίδδβδοσυ ϑᾶγοθ 
ἴ ἘΔ; δὲς.» Ρ. 24), “ΠΟΙ͂ΟΙ ΤαΙΏΔΙ ΠΟΙ 
ΘΒ ΘΙ Πα -θΟΖηΔ] 566 Ππὶ5 ἴο θ6 ἃ Ῥεύβϑίδῃ ΠαΠΊΟ. 

ὙΠῸ αἰτίου τπαῦ θῈ ΕἸαπηίθ, [Π6 ἔοτσηηθσ Ατὰ- 
ΤΊ 8}." 

Β αν] ηϑοη, πονγανεσ (ς ΑΡρΡεπάϊχ τὸ ΕΖγα;, 
Ρ. 423), ΜΏΠ6 φαἀπητηρ Ἐπαῖ “Γαΐπαὶ οαπποΐῖ 
Ὀε ἰΔἀοπεποα νι ΔΎ Κποννῃ Ῥεγβίαη ΠΑΠΊΘ, 
ἌΡΥθο5 ΜΠ Τοτά Ατΐμασ Ηοτνου (᾿ 16. οὗ 
1μ6 ΒΙΡΙ6, σ. «.) ἴπ {μἰπκίηρ ϑμθίμαγ-θοΖηαῖ 
Ῥογϑίαῃ, δη ργορΌΙΥ [ῃ6 βαπὶα 45 {μαΐ 
Οτεοϊζοά ὈΥ͂ Αττίαη ἱπίο 54 {1 ΡαγΖαποβ. ᾿Γδίπαὶ 
ννὰ5. βαΐσαρ οἵ ϑυσγία δπ4 Ῥμοηίοϊα, ἃ ξτθαῖ 
ἀϊβίσιος νυοϑί οὐ [Π6 Εππρμγαΐθβ, απὰ μθηςα “ οα 
1Π15 δ4θ οὗ {πὸ τίνοσ" ἔγοτι ἴπ6 [πάθαῃ ροϊπέ 
οὗ νίουυ. Εσοχὴ ἢ15 οἤςθ, μ6 νγὰβ ΒΡῸυοῦ ἴο 
ΖεγαθθαθΕΙ ; «πᾷ, 1Ε οἵ ϑγγίαπ οὐἱβίη, τηϊρμξ 
ν061}1 θῈ ποβί!]α ἴο {πὸ τοϊυσηΐης [Θνν5. 

4. Βγ αυοιε αῤῥοϊπίγιοπὶ, 5.1 Α5. ἈΚ. 
Ροϊπί5. ουαξ, {πΠ6 οάϊοξ οἵ “Ατίαχθγχθβ ἔοτ- 
διάάϊηρ πὸ νοῦκ (ΒΖγα ἵν. 23) νου] ΒΥ 
Ῥεγϑίαῃ ουιβίομηβ θ6 ἴπ᾿ ἔοσος ἴῃ Π5 ΘΟ σϑου 5 
ΧΟΡ, ΠΠη]655 ΓΟΥΠΊΠΥ τορθα]θά; ἀπά Πθησα 
ἴπ6. [6 νν5 νγοῦθ δοίϊηρ ἴῃ ὁπ βθῆβα Π|ΘΡΆ]]Υ. 
Α5 [ατίιιϑ᾽β απ 5. γογΘ ΡΥΘΔΕΥ τα αἵ [15 
τίπις (566. ϑαγςο, μδὲ σιῤ.») Ὁ. 53}, [Π6 τηοπηθηΐξ 
ΠΛΑΥ͂ Πᾶνα θθθη ἐποιρηξ ορρογίμπο ἴοσ γθη- 
τατίηρς ἴο Ὀορίη [6 θυ] άϊης ἀραῖη, πους 
ννδἰτπρ; ΤΟΣ ἃ 5ρ6 014] βαποί!οη. 

γο2.. ὙΠῸ τι56 οἵ {Π|5 ἴθυύτη 5Θ6ΠῚ5 [0 Ροϊηξ 
ἴο 1π6 δἀναηορα 5ίαϊῖς οἵ ἴπθ {γαπιθνγοσς οὗ 
16 Βυϊάϊης, νι “1ὰ6 {ἰπαθοῦ αἰτοδάγ ἰαϊά 
ὉΡΟῚ {μ6 νν8}15 (Ὁ. 9). 80 ΒΕ. νοι] τοπάου 
ἴ πογα ὈῪ Οεδαϊᾷ. 

8. απ αημραυοῦ γερο υεά.)] Μοτα δχδοῦγ, 
ἐᾷ ποίϊςε βοηΐ, οὐ “π᾿ ἱπεπιαίϊοη βίνθη. 
Αποΐμοῦ ἴοσμη οὗ [ῃ6 βαπὶα ννογά, προσφωνη- 

σάτω, ἴ5 τοπάογοά ἴῃ“. 22 “εξ Πϊπὶ 51:5 ΠΥ. 

π. {Τῤε εοῤ»γ. ΤΈο Ν αἰίσδη ἰοχί, 85 ΕΥΖβομα 
δηα ΤΊΒΟΠποηοτῦ ρυποίζιιαῖο, τοαάβ {Ππ|5: “ΤῊς 
ΘΟΡΥ οἵ {π6 οί νυ μον. Πα. (1.6. 5151ΠΠ65) 
νυγοΐο ἴο Πατῖι5, ἀπά {ΠΟΥ βεηῖ. “ϑβί Πη65 
1Π6 βονθυμοσ οἵ ϑγτία, ὅζο., ἴο Κίηρ Τλασία8, 
στοοίηρ. ἢ 

οἷς. 510. 



ν. 8---21.} 

Δη4 ϑδιῃγαθιΖαηαβ, νυ ἘΠΕΙΓ σοπι- 
Ραπίοῃβ, Γυ]εῖβ ἴῃ ϑγγία δηά ῬΠεηϊοα, 
ψυτοΐα ἀπά 8επέ υπΐο 1) δῇ; ΤῸ 
Κίηρ Πλάτῖτ5. στεθεηρ : 

8 [εξ 811 τῃϊηρ8 δὲ Κποννη ππίο 
οὐ Ἰογά {π6 Κίηρ, {ῃδὲ θείηρ σοπης 
ἰηΐο ἐπε σοιπέγγ οὗ [π|468. ἀπ 4 επίεγεά 
ἱπίο {Πς οἱγ οὗ [εγιβαίθπη, νγα ἔοιπά 
ἴπ 1Π6 οἰγ οὗ [6γιβαίθπι {Π6 ΠΟΙ θη 8 
ὉΠ τπῸ 168 {πὴ Με οἱ Ἐπὲ 
Πρ ΙΝ ΠΥ 

9 Βιμ!άϊηρ δὴ Ποιιβε τιπίο {Πε 1 ογά, 
δτεδῖ ἀπά πανν, οὐ αν πα σΟΒΕ]Υ 
δίοποβ. Δπά {6 {{Π|0ῈΓ Δἰγθαγ [δά 
ΠΡΟΠ {Πα νν8]15. 

10 Απά τΠο86 ννοῦκβ δῖε ἄοπε νυ ἢ 
δύαδ βρεβά, δπα τπ6 νγοῦκ ροβείῃ οῃ 
ΡΓΟΒΡΘΓΟΙΙΒΙΥ ἴῃ ἘΠΕῚΓ Παηά8, ἀπ ἢ 
411 ρίογυ βηά ἀΠΠΙρεηςε 15 ἴΕ πηαάα. 

1 ΓΠοη δϑκεά να {πεβε εἰάεγϑ, 
βαγῖηρ. ΒΥ ννοβα σοπῃπηαηπηεηέ θι]4 
γ8 1Π18 Ποιι86, δῃη4 ἰδὺ {Π6 οι ἀδί]οη8 
ΟΥ̓ {Π686 νγογκβ ὃ 

12 Πεγείογαε ἕο {πε ἱπίεπε {παῖ 
νγα τηἱρῃξ οῖνε Κπον]εάρε τπίο ἔπεα 
ὈΥ νυττηρ. νγα ἀεπηδη 64 οὗ Ποπη 
ΜΜῃῸ νέα {ΠεῈ Τσἤϊεῖ ἄοεῖβ. δηά να 
ΓΕΖαΙΓΕα οὗ ἘΠ6 πὶ ἘΠ6 ΠΔΠ168 ἴῃ νυγηρ; 
Οὗ ἘΠΕΙΓ ΡΓΙΠΟΙρΑὶ πηεη. 

13 ὃ0 {ΠῈΥ φᾶνε τ15 {Π18 ΔΠΒΨΨΕΙ, 
Ὗνε αἵε {πε βεγνδηίβ οἵ τὴ6 [,ογὰ 
ΜΠΙΟἢ τηδάς Πεάνεη δη4 εδγίῃ. 

14 ΑΠπα 45 [ὉΓ {18 Ποιιβα, ἴΈ νγᾶβ 
θυΠΠ84ε 4 πηληΎ γεαῖβ ἃρὸ δγΥ ἃ Κίηρ οὗ 
Ιβγ86 1] ργεαξ ἀπ ϑίοηρ, ἃη4 νϑγὰϑ 
ΠΗΙ5Π6α. 

Θ. εοὐἱϊν σἰοηες.)] Τὰ 15 ῬεΥμρ5 4 θεζίου 
αἰϊνιϑίοη οἵ {Πα τοχί ἴο ἴαϊτε {πΠῸ ννογά “" σοβί!ν ᾿ 
85 Π.Δ]ΠγΙηρ “ ἘΠΊΡΟΓ ᾿ (πολυτελῶν ξύλων 
τιθεμένων). ὍΠδ τοίθγεποθ τρῃΐ πθη ΡῈ 
10 {π6 οράδυ ννοοά πιηοηίοπθα ἴῃ ν. 55- 
Ἀδιιββ, Ππονγενοῦ (οη ΕΖγα ν. 8), 1ῃ]1η 5 1Π6 
θεαΠῚ5 ΟΥ̓ ξίγάογβ ἴο 6 πιθαηΐ. (οιηρ. {ῃ6 
ποΐθ οἢ Ὁ. 4; ἀθονβ. 

10. ἀγὲ «ἴογ6.1 Ἐ δίμου, “ θεῖηρ ἄοπο ; {Π6 
οἸἰαιιβθ ἀθρθηάϊηρ οη “ννε ἔοιιπά.᾽" 80 “ βοίηρ 
Οη, Ἰιιδῖ δέου, Ὁ “ βοβίῃ οἡ : δηὰ “θείην 
ΠΗΙ5Π6Ω,᾽ ΟΥ̓“ σοιηρ]είοά,᾽ [ῸΓ “415 1 τηδάβ.» 

10. Τρεγεζογε, 49. Μοτε ΠΠΈογα]]γ : ἦν Ὲ 
αιοϑίϊοπθα ἐμοπη, {πογοίογθ, ἔοσ {ΠπῸ ϑαϊγα οἵ 
Τηδκηρ Κπονῃ ἴο ποθ... 4η4 δ5Ἰ.θά [ὉΓ 
186 Ἰδὲ οὗ παπιθβ οἵ {Ποὶγ Ἰθαάθγϑ." ὙΠῸ ννοσγά 
ἴογ “Ἰδὲ οἵ πᾶπηθβ," ὀνοματογραφία, οςουτ5 

“2οοε.--- Ἰοῖ, ἢ 

Ι. ΕΒΏΚ ΑΒ. ΥἹ. 

Ις Βιυξ ψΠεη οὐ [Δ[Πεῖ5 ργονοκοά 
(ὐοά ὑπο νυγδίῃ,, δηά ϑἰππεά ἀραϊηϑβὲ 
τῆς 1 ογά οὗ [5γδ6] νυ βίο ἢ 15 ἴῃ ἤδάνεη, 
ἢς ρανε {Πεπὶ νεῖ ἰηΐο {Π6Ὸ ροννεῖ οὗ 
ΝΔΒΙΟΠοάοποβοῦ Κίηρ οὐ Βδθγ]οη, οὗ 
της (Βα! 4668 :; 

16 ΠΟ ρι]]εὰ ἄοννη τῃς Βοιιβε, 
Δη4 Βυγηοά 1{, Δηἃ σαυγ 4 ἀνγαν ἴΠ6 
ΡΕΟΡΙΘ σαρίϊναεβ τπίο Βαρυίοη. 

17 Βυῖ ἴῃ {Π6 ἢτβέ γεαγ Πδΐ Κίπρ 
Οὐγγιιβ γερο ονεῦ ἐῃς σου ΠΕ οὗ 
Βαδγίοη ὐγγιβ τῆς Κίηρ ψτοίε ἴο 
θι}14 τρ {Π|5 Ποιιβα. 

18 Απά τῃε ΠοΙγ νεββε]8 οὗ ρο]ά 
ἈΠ οὗὨ 58ι]νοῖν {πα ΝΝθιιο ῃοάοποβοῦ 
ἢδά σαγγθ ἃ ἀννΑΥ οἷ οὗ {π6 Ποιιβε δέ 
]Θγαβαίεπι, ἀπά δὰ 8εξ {Ππδπὶ ἴῃ ἢΪ5 
ΟΥΠ ἴοΙηρΙο, {Πο886 Οὐγγιιβ {πε Κίηρ 
Ῥτοαρῃε ἰοτῈ ἢ ἀραΐη οὐ οὗ 1Πε τεπιρ]8 
οἵ Βδδγίοη, απὰ Ἐπ ν νγεῖε ἀε]ϊνεγεά 
ἴο ᾿ Ζοίορθαθεὶ «πὰ ἴο ϑδπδθαβϑαγιβ " ΟΓ» 

Ζογοδαΐδδῖ, 
ἘΠΕ ΤΌ]ΕΓΙ, τὐλίοἦ ἐς 

19 ΙΓ ςοπιπιαπάπιεπε τΠαΐ μα καρ τον 
5Που14 ΟΔΓΓΥ͂ ἈΥΨΑΥ͂ [ῃ6 8ᾶπΊ8. νεββε5, ζφ6 γρ 
ΔΠ4 ραξ {Πεπὶ ἴῃ {πὰ ἰετηρῖα δὲ [6γιι- θαθοὶ 

5ΘεπΊ ἢ 
Β8]6 πὶ; δ4Π4 {δέ {Π6 ἐβπιρ]ε οὗὨ ἐΠε ἰὸ με 
ΤΙ ογὰ 5Ποι14 θὲ θι11Ὸ ἴῃ ΠΪβ ρῥαςα. Ἐρσσθν 

20 ΓΤ Πδη {Π6 ϑᾶπ|6 ϑαῃαθαβϑαγιι8. ἔστΆ τ 8. 
θεῖπρ σοπηα ΠΙΈΠοΓ, ἰδ] 4 {πε ἐουπάδ- 
Ἐἰἴοη8 Οὗ {Π6 Ποιιβδα οὔ {6 ],ογά δὲ 
7εγιβαίεμη ; δηά ἤοιη {Πδέ {πὲ το 
{Π158. Βεϊίῃρ 5111 ἃ διμ]άἀϊηρ, 1Ε 15 ποῖ 
γεῖ [ΠΥ ἐπάεά. 

21 ΝΥονν {Πεγείογε, 1 ΤῈ βεεπὶ ροοά 
πηΐο {Ππ6 Κίηρ, ἰδὲ βεάγοῃ θὲ τηδάς 
ΔΙΠΟΠΡ; 1Π6 ᾿ τεσογάβ οὗ Κίηρ (ὐγγιιθ ; ΤΟ, γοῖζρ, 

ΔΡΆ1Π 1 ὙΠ]. 49, ννΠ ΓΘ ΤῈ 15 γΓοηογϑά “" οσαία- 
Ἰορτια οὔ παῃη65.᾽ 

15. Γ᾽ τῤὲ (ῤαϊάεε.. Ασοοτγάϊηρ ἴο {π6 
Οτεεῖο, “Κιπρ οἵ {πὸ (δ) άθεβ ;᾽ [πὸ ννοσά 
«ἐἸκτηρ: " Βεϊηρ γσερϑαΐθά. 

16. ἤῤο ριιρα ἀοαυ". Ἐ δἴμοσ, “ Απά {ΠΟΥ͂ 
ΡυΠεα ἄοννη,᾽ ὅζα. 

18. 25 ῥίς οαυπ ἐεγιρί.. 866 ποίβ οῃ ἴ. 41. 

ἤο Ζογοδαδεὶ απά ἐο ϑαπαδασσαγ. ἢ ὙΠΟ 
ΤΩΔΥΡΊΠΔ] ποία ἴο ν. 40, ““ἴννο οὗ οπο,᾽ πιῖρμξ 
θα τϑρϑαΐθ πεσῦθ. ΤΊ ϑβρθοϊβοδίίοη οὔ Ζεγιθ- 
Ὀ406] 4] οπθ, ἴῃ τ. 20, 27, ἃπ 4 29, 5ῆθννϑ {πδὲ 
ἢ6 15 ἴπε οὔθ σε γα ἴο. Αθονε, ἴπ ἴΪ. 12, 15 
(ΒΕΓ 566 {ΠῸ ποΐθ), μ6 νγᾶβ Ἷδ]]θ θα πα θασϑα 
ΕἸΣ 

21. γεεογάς.1 ἘἈδίμεσ, “ τεοογά- οὐ ο5,7 Οὗ 
Ε 



ς τα 6. 
1, ὅχο, 

ΙΟ τσ, 
ῥίαςε. 

ΤΓΙΡΒΘΒΆΘΙΟΥΊΙ, 

22 Απά [ΕΚ τὰ θεὲ ἰουπά {παΐξ {πε 
᾿ ΒυμΠ]άΐηρ οἵ της Ποιβα οἵ τῆς [ ογά αἵ 

7εγυβαϊοπη μδῖῃ θεαη ἄοπα νν ἢ τῃς 
ςοπϑβεηΐ οὗ Κίπρ γτγιι5. ἀπά 1 οὐ ἰογά 
τῃς Κίπρ θα 80 πιϊη 464, δὲ ἢΪπῚ 51 5 ΠΥ 
τπηΐο τι8 [Πογθοῦ. 

223 “ἼΠεη σοπιπηαηάεἀ Κίηρ [λαγῖτ5 
ἴο 566 Κ ἀπιοηρ; [Π6 γεςογάβ δὲ Βαρυ]οη: 
δῃηά 50 αἱ Εςθαΐδηδ {Πς ραΐδςθ, νυ ἢ 
15 ἴῃ {πε σομηίγγυ οὐ Μεάϊα, ἴΠεγα νγᾶϑ 
ουπά « ἴσο! ννβεγεῖπ {Ππε86 ἘΠῚ Ρ 8 
ψετε γεςογάςά. 

24 ἴῃ τε ἢτϑβέ γεᾶγ οἵ τῃ6 τείρῃ οὗ 
Ογτιιβ Κίπρ Ογγιιβ σοτηπηδηἀο4 {Παΐ 
της Βοιιβα οὗ {πε ]ογά δ [ογιιβαίεπὶ 
5Ποι 4 ΡῈ 011 ἀραίη, γι μογα ΠῈῪ ἀο 
βδογῆσε ἢ σοπτείπιια! ἤγα : 

25 ΝΒοβε Πεῖρῃξε 5Π41}} θεὲ ϑ5ἰΧίΥ 
συθΙῖ5. ἀπά {ΠῸ Ὀγεδάτἢ 5ἰχίγ σα 18. 
ψ ἢ τἢγεα τονν8 οὐ ἤανγῃ βίομεβ, ἀπά 
οΠΕ Γονν οὗ πενν νγοοά οἔὗ {Πδξ σοιιπίΓΥ: 
Δη4 {Π6 Ἔχρεῆςοβ {Πεῦθοῦ το ΡῈ βίνε 
ουξ οὔ Πα Ποιιβε οὗ Κίηρ Ογγαβ : 

26 Απά τΠαῖ {Ππ ΠοΟΙγ νεβ8615 οὔ {Πε 
Βοιιβε οἵ {πε [,ογά, θοῇ οὗ ρο]ά δπά 
β νεῖ. {μας ΝΝΑΡΙσΠΟάοποβοῦ τοοΚ οὐ 
οὔ {πὲ Ποιβδεὲ αἵ 7εγιβαίαπι, δπά 

[ν. 22---30. 

Ὀγοιρης το Βαδργίοη, 8μοι]4 θεὲ τγε- 
βίογεἀ το {Π6 Βοιιβε αἵ [ογιιβαίθπη, ἀπά 
ΒΕ 8εξ ἴῃ {η6 ρίδοβ νγῇεγα ἘΠΕΥ νγαγα 
Ὀεΐογα. 

27 Δῃά αἶϑο με Ἴσοπηπηδηάθά τΠδῖ 
ΘΙΒίΠΠΕῈ5. [ῃ6 φονοῦποῦ οὐ ϑγτγία δηά 
ΡΒεηῖςο, δα ϑδιῃγαθυζαηδβ. ἀπὰ ἘΠΕΙΓ 
ΠΟΠΊΡΔΠΙΟΠ8.0 ἃηἀ {Πο86. νγ ἢ] ἢ ψγεγα 
ΔΡΡοϊπίβα τι]ογ8 ἴῃ ϑγγία ἀπ 4 ῬΠςπΙςα, 
85Πο 14 ΡῈ σαγαία] ποῖ το τηθ 416 ἢ 
1Π6 ρΐἷαςθβ, διιξ βυῆεγ Ζοσγοθδθεὶ, τῃε 
βεγνδηΐ οὔ {ΠῈ 1 ογά, δηά ρονογποῦ οὗ 
7Τυάεα, ἀπά {Πς εἰάοιϑ οἵ τπε [ενν8, ἴο 
θιυ11ἃ4 της Ποιιβε οὕ της [ογά ἴῃ τἢαΐ 
Ρἶαςα. 

28 1 Πᾶνε σςοπῃηπηδηοἀ 450 ἴο Πᾶνε 
ἴς Ῥ1ΠΠῸ ἀρ ψΠοΪα ἀραίη ; Ὧπά {παῖ 
{Παγ ἸΙοοκ ἀρ ΠΈΪγ το Παρ Ἐμοβε ἐπδῖ 
θε οὗ {ΠῸ σδρεν!ν οὗ πε 7ενν8. 11}} 
τῆς Ποιιβε οἔ τῆς Τ,ογά θὲ Πηϊβῃεά : 

29 Απά οι οἔ {Π6 τηῖριΐε οὗ ( εἶο- 
βυγα ἀπ4 ῬΠεηῖςα ἃ ρογίίοη σαγείι ΠΥ 
ἴο θὲ ρίνεῃ {Π656 πΊθη [ὉΓ {Π6 58δογὶ- 
ἢςεβ οὕ {πεῸ Τιογά, 1ἠαὲ 15. ἴο Ζοτο- 
θά] Πς ρονεγηοῦ, ἔογ δι] ]}ος Κβ, ἀπά 
τατη8.5 Δηἀ ἰαπη8 : 

30 Απά ἴΞο σογῃ, 8411, νγῖηε, δηά 

«( γρ]]5-οουγί5, βιβλιοφυλακίοις. π᾿ Εἶτα ν. 
17 16 1,ΧΧ. Πι45 ἐν τῷ οἴκῳ τῆς γάζης. 

93. αἱ Εεϑαίαπα ἐδε ῥραΐϊαεε.) ὍΠΕ 5 πρ]8 
βἰαϊοπιοπί {παΐ, δῇῖογ βϑαγοῃὶηρ αἱ Βαθυίοη, 
{πον Τουη {πε ἀοοιιπιοηΐ δἵ Βἰοραΐαμα, 15. ἃ 
τηατκ οἵ σαπαϊά {γας ] η655. ἴῃ ἴπΠ6 ὙΥΥΙΈΕΓ. 
Αςοοτγάϊπρ ἴο ϑαγος, {πε οάϊοί “ Παά, ἴῃ {Π6 
Βγϑὲ ᾿πβίαποθ, πὸ ἀοιιθί, θθθπ ᾿πϑουὶθεά οἡ 
ΟἷαΥ, δηὰ ϑἴογοα ΠΡ Ἀπιοπρ {Π6 ἀύομῖνε5. ἴῃ 
Βδθυ]οη; θυΐ ἃ ΠΟΡΥ͂ οα ΡΔΡΥΓΙ5 παά Ὀθθη 
αἴζογνναγϑ τηδάθ οἵ 1ἴ, 5 οἵ οἴποσ ϑίδίε ἄοςιι- 
τηθηΐβ, ἴῸΓ ργεβοσναίίοη αἱ Εἰ Κραΐδῃα" (μδὲ 
σηῤ., Ῥ- 52). ἘδοΡαΐαπα, ῃ6 Βα]πλοσαὶ οὗ [6 
Ῥογϑίδῃ Κίηρϑ, 15 Πεῦα οδ]οα “τῆς. ραΐαςθ 
(τῇ βάρει), ταῖμον ““ 1Π6 ἔογίγοββ," ἴη Μεάϊα. 
Τοβθρῃιβ (( Απίϊᾳα.᾽ Χ. τι, ὃ 7) ιι565 ἴΠ6 βατὴβ 
ΡΘΟΙΠ ΑΓ ννογά. 

γο]] τόμος, ἴογ ΜΨΜΒΙΟ βδοπῖθ Μ58. μαγα 
τόπος, ΜΠ ΘΠος {Π6 τη ΓΡΊΠα] Τα ουηρ,. 

24. αὐῤέγε ἐῤὸν ἀο «αὐγὶβεθ.Ὶ “ΓΘ 5θῆβ6ε 
ΠΊΔΥ ῬΕΙΠΑΡΒ ΒΕ: “ὙΥΒΕΓα ΠΟῪ 5}}8}} ἀο,᾽ το. 
Το με ϑαπὶὸ ριγροτέ Ἀ. ψοιἹά χαρά ἴῃ 
ΕΖτὰ Υἱ. 3. 

95. αυἱϊρ ἐῤγεε γοαυ..1] ὙΠῸ τηθαπίηρ οὗ 
ἴ8ε Οτεοῖκ, διὰ δόμων, ἰ6 Οὔδοιτο, [ἢ ΕὐΖγὰ 
νἱ. 4 186 νγογάϑ ἀγθ ΠΟΔΙΙΥ {ΠῸ βαπηο, (ἢ ΠΧ Χ, 
ἴῃ ΒΟ ῥ᾽ δοθ5 μανίηρ; δόμοι, νν ποτα ἴμ6 ΑΝ. 

σῖνεβ “τον. Βογριββθοη (“ Ποῖ. οἵ {π8 
ΒΙΡ]6,᾽ 11. Ρ. 1459} [Π]1ΠΚ5 1ξ ΠλθδΠ5 “" βίουθυϑ. 
ΕΒ. ῥγείεγβ ἴο Δρρὶὺ ἴξ ἴο {πε ἐῤῥεζηες:ς οἵ {Π6 
νγ4 115, νυν ἢ νγαὰβ ἴο 6 {παΐ οἵ (ἢτοε ὈΙοοΚ5 
οὗ πϑννῃ βίοῃθ, ᾿οβείμου νἸ ἢ {Π6 ἸΠΠΟΓ ΠἸΠ]Πρ’ 
οἵ {πῆρεσ. ὍΠαῈ ορ᾽πίοπ {Παΐ ΘΥΘσΥ ἴῆγθα 
ἸΑΥΘΥ5, ΟΥ σΟιΓθ65, οἵ δἴοῃμθ ννεσε ἴο μαγα 
Όονα {Πποῖὴ ἃ ἰαγεῦ οὔ {ἘΠπΉΌ6Υ, 15 οὈ]θοϊεά ἴο 
ὃν θιιβϑ, γγῆο ροϊηΐβ οιἱξ {Ππαΐ, ἜΘβρβοῖδ!]ν νυ] ἢ 
πόαυ (Πη4 {πογϑίογθ ἸΠΒΠΓΙΙΏ]Κ) Ἐπ 6 , ΘῈ Οἢ 
ἃ τηοάς οὗ θυ] άϊπηρ νου] 6 ἃ βγη ρα ΟΠ6. 

ΟΠ. “4πώ4 αἷτο ῥὲ εονηριαηπάρά.] ὝΠΘ {τ8}}- 
διζἰοη ΠΠῸΠπὶ {Π6 ἄθογοα οἵ αγτιβ φιοΐθα ἴῃ 1Π6 
τοβοσρί, δπάϊης ἢ τ. 26, ἴο [η6 ογάθυϑ 
Βίνθη ὈΥ Τλαγί5 ἰη π6 τοβοσρί ἰΐβα! δ, 15 
ΔΟΌγαρί. [Ιπ ΕΖγα νἱ. 6 ἴΐ 15 511} τηοτθ 580: 
Ταΐηδὶ απά {π6 οἴμοι Ὀοίπρ ἴποτο βι ἀθη] 
δἀάγοββθοα ἴῃ {Π6 βθεοοπά ροῦβϑοη. ὙΠαΐ τ. 27 
σδηποΐῖ θ6 σοπϑιἀθγθα δ5 [ουπλης ρατί οἵ {πΠ6 
ἄδοτγοα οὗ ΟὙχιιδ, 566 Π15 Ρ᾽αΐη ἔγοπι {ΠῸ ἴα παῖ 
ΘΙΒΙΠΠ65 δηδ Πῖ5 οοπιραηΐοηβ ῃδά δάἀάγοββοά 
ἴο ΤΠ ΑΓ 15 ἘΠεῖν Πα] ΌΪΓΥ Δθου βοἢ ἃ ἄθογθς. 

98. «υδοϊ..1 ὁλοσχερῶς, Ἰἰϊ. ΘΠΕΓΟΙΥ, ΟΥ̓ 
ΠοΟΠΊΡΙ οἴου, ἔτοπὶ ΤΠ 6 γΕΓΥ ἰουηαϊ!οη8. 

29. 2ογἕοπ.] ΟΥ, “ σοπιγιδυξίοη," σύνταξιν. 

80. εογη, σαϊέ, 4951 Ναεβαοά ἴογ {μ6 θυγηΐ- 
οβογίησθ. 8ε6 Εχοά. χχίχ. 40. 

εἶτ, 510... 



ΠΟ τ, 
εἴγζρξ 
φζζεγίγρε. 

ταν τ ΓΒΕ ΑΘ ΠΤ, οι 
ΟἾ], Δπ4 τῆλε σοῃείπΠιιΆ}} 7 ἘνεΓΥ ὙΕΔΓ 
νι Πουε Πιγέμεγ αιιθβείοη, Δοσογαϊηρ᾽ 45 
{Π6 ῥγίεδίβ ἐμαὲ θῈ 'ἴπ [δγιιβα]επ 5841] 
ΒΙΡΏΙΠ ἴο θῈ ἀΔ1}ν βρεπέ: 

31 δὲ ᾿ οἤεγίηρβ την ΡῈ πιδάς 
ἴο {Π6 πιοϑὲ Βίρῃ (οἀ [ὸγ ἐπε Κίπρ 
ἈΠὰ [ὉΓ ἢὶβ σμι]άγεη, δηά τἢδὲ 1Πεν 
ΤΗΔΥ ΡΓΔΥ͂ (ογ {ΠΕῚΓ ᾿ἰνεβ8. 

32 Απάα ἢε ςοπηπηδηήεά τΠδΐ ννῃο- 
ΒΟΕΨΕΓ 5Π011 ΓΔ ΒΡ Ο885, γε8ᾶ, ΟΥΓ τηΔ ΚΟ 
᾿ρῃς οὗ δὴν {πίῃς αἴογα βροκεὴπ οὗ 
νυ ΓΙ ττεη., οἷ οὗ ἢϊ5 ονγῃ Ποιιβὲ 5804 
ἃ ἴτεα θὲ (Ἄκεη. δηά ἢε {βμείεοη Β6Ὲ 
Βαηροά, ἀπά 11] ἢἰβ σοοάβ βεἰζεά [Ὁγ 
{Πε Κίπρ. 

33 Τῆς [Ιογά {βεγείογε, ψῃοβα 
ΠΆΠῚΘ ἰδ ΤΠΈγα (8164. τιροπ, τιξζει] 
ἀΕΒΈΓΟΥ ΘναΓΥ Κίπρ δηά παίίοη, {παῖ 
ΒίΓΘσΠΘἢ οἷμέ ΠἰβΒ Παπά ἴο ΠΙπάοΓ οὗ 
επάαπιαρε τΠδΐ Ποιιδε οὗ τῃε 1, ογά ἴῃ 
7εγυβαίεπη. 

34. 1 Ἰλατῖιϑ ἐς Κίπρ' Πανε ογάλίπεά 
ἘΠαΐ Δοσογάϊηρ ππΐο {Π686 τῃΐηρϑ ἴξ θὲ 
ἄοπα ψ ἢ ἀΠΠΙρσεηςε. 

ΟΘΗΑΡΤῈΒ ΓΙ]. ΒΟ 
1 δληζγγιες ἀγα οἱλε7ς “εἴ 7ογευαγά {26 διε. 

5 7712 Ζοριία ἐς Μρεϊρλεαῖ, αγια ἀἰραϊραίρά, τὸ 
7216 2αστουεν ἐς ζεῤέ. 

ἽΓΠ α δΙβίηπεβ [Π6 βΡΌΨΕΓΠΟΓ “ Ἐστὰ 6. 
οἵ ((ε]οβυγία ἀπά ΡΠῃεπίςς, δηᾷ "3 

ϑτἢγαθιιΖᾶη 68, νυ! ἘΠ εὶγ ΠΟΙΠΡΔΠΙΟΠΒ, 
[Ο]]οννίηρ; τῃ8 σοπηπηδη πηοηΐβ οὗ Κίησ 
Τλγῖιι8, 

2 1)14 νεῦγ στα] ν ονεῖβθα τῆς 
ΒΟΙγΥ νγογκβ. δϑϑίβείηρ τῆς ἀποίεηῖβ οὗ 
τῃ6. [εν ἅπὰ ροόνεγποῖβ οὐ τῇς τϑηρία. 

3 Απά 80 τῇς ΠοΙγ νγοῦκβ ργοβρεγεά, 
ψῃθη Αρρειιβ δηά Ζδομαγίαβ τῃς ργο- 
Ρἢεῖβ ργορῃεβίβά. 

4 Απά μεν ἢηίβῃεά τῃεβε τη ϊπρϑ 
Ὀγ τῃε Τςοπηπηαπάπιεπί οὗ {πε 1 ογά 
(ὐοα οἔὨ ἴβγδεϊ, ἀπά υνῖτῃ ΓΈΠς σοηβεπέ ἢ ον, χήν 
οἔ γγιιβ, [λαγίιιβ, Δπ4 Αττάχογχεβ, “πε. 
ΚΙηρ58 οὗ Ρεχϑία. 

5 ΑΠπά {Πτ8 νγὰβ ἴῃς ΠΟΙ Βοῖιβεὲ εις: 
ΠηΙ5Π64 ἴῃ 'πΠς τῆγεα δηά ἐνγεητίθζῃ 1 ον. Ζάδ 

Ξ ς ζλῖγα 4», ἋΔΥ οὗ τῃ6 τποπῖῃ Αὐἀδγ, ἴῃ 1ῃε ἰχίῃ ἔα δι τς, 
γεαγ οὗ [λδγῖπ5 Κίηρ οὗ της Ρεγβίδηϑβ. 

-------ῤρ---ος-ς---.- - 656" τ 8 Ὁ {τὸ τ ρον ε 
51. γον ἐρεῖν ἤυε..1] ὙὝΠαξ ἴ5, οὔ με Κίηρ 

ἈΠ 58 σμΠ]άτοη. Α5 ἰπβίδηςοβ οὔ βοῇ 
ΡΓΑγΘΓβ, Βεγίμθδιι (οη ΕΖγα νὶ. το) σπιοίεϑ 
{6γ. χχίχ, 7, ὑγμογα {Π6 Ἔχ ]65 ἴῃ ΒΑΡΎ]Οη ἀτὸ 
ἘΧμοσίθα ἴο ῥΥΑΥ ἴῸΓ {πὸ γε] ατο οὗ {παΐ οἰΐγ; 
ὉΠὰ τ Μδος. ΧΙΪ. τι, ποτα {π6 ΗἸρῃ-ργιοβί 
Τοπδίμαπ βρεακβ οὗ γοπιθπηθοσίπρ; τμ6 ἴναςο- 
ἀπτηοπίδηβ ἴῃ [Π6 ἀδΠΠΥ σου ἔςοβ δηά ῬΓΔΥΕΙ͂Β. 

92. ῥδαηρεά.) (οτῆρατε {Π6 ριιπΙβῃπηθπξ οἔ 
Βιρέμαπ ἀπ4 Τογοβῃ (ἘβΈῃ. 11. 22). Βιξ ΒΕ. 
ἘΒ1ηΚ5. οὐ οἢχίοη ἰο θὲ πιραπί. Β θιιβ5 αἷϑοὸ 
ΤΕΠάοΥ5 ῃ6 νγογάβ ἴῃ ΕἼΖγὰ Υἷ. στα “4111 Υ 5οὶξ 
ΟΥΌΟΙΗς εἴ οἱοιιξ." ΕῸΓ “ἴτε σοπιρ. Ο(]. 
ἯΠ᾿ ΤΆ: 

είχε 7ογ ἐῤὲ ἀίησ.)] ΟΚ. εἶναι βασιλικά, 
ΞΞ ῥεῤίεαγί, “ἴο Ὀ6 ςοπῇβοασίοα. Ι͂ῃ {πὲ 
ΡΑΓΑ116] ραββαρα οἵ Εἶτα ἴξ 15 “"1θξ ἢ15. Ποιιβα 
θε τηδάδ ἃ ἀπηρἘ1].; 

ΓΗΑΡΤΕῈΚΝ ΓΥ]]. 

2. «εγ} εαγεζεν.] 141. “τποσο ἀΠΠΡ ΠΕΪΥ,; 
ἐπιμελέστερον, ΔΠΒνΟΓΪης; [0 {πΠ6 ἐπιμελῶς, 
“ἢ ἀπΠίρεπος," οὗ νἱ. 34. ὙΠΕΙ͂Γ ἀβϑι αι ΠΥ 
νγὰ5 ἱπουθαβϑά ΕΥ̓͂ {Π6 Κίπρ᾿ 8 σοιηπηδπή. 

δουέγποῦς οΓ᾽ ἐῤρε ἐορηρἰ6.)] ἱεροστάταις, 
ἃ ΟΓά 5814 ἴο Ὀὲ ΟΠΪΥ ἔοιιπ ἴῃ {Π15 ρΙαςθ. 
1 ξεπιῖηθ, 1ξ 566 Π15 ἔουπηθ οἢ ἃ ἔμ]βθ ΔΠΉΔΙΟΡΥ 
ΜΠ προστάτης. Βαΐ ἴξ ταῦ Ὀ6 πιεβεϊοηρά 
ΨΥΒΕΙΠΟΥ 11 15 ποῖ ἃ σογγιρίϊοη οἵ ἱεροῦ προ- 
στάται. ΑἋ προστάτης τοῦ ἱεροῦ 5 τηθη- 
Εἰοπεά ἴῃ 2 Μᾷδες. [1]. 4, Δηβνυγοσίηρς ἴο {π6 
“ φαρίδίη οὗ {π6 ἰθπηρ]6 ΟΕ ΤπΚα χχί, 4. 

4. εοποοηί.} ἘΒροίζογ, ἃ5 ἴῃ {Π6 πιαγρίη, “46- 
οΓαο,ἢ ΟΥ̓ ἀδοιβίοη ; ΟΚ. γνώμης. 
απ Αγίαχεγχευ ΤῊΪΒ {Π|γὰ Κίπρ’5 παπὶε 

5 ἃ ΒΟ ΓΟΘ οὗ ΗΠ] γ. ὙΗΘ οπο 50 παιηθά 
ἴῃ Εἶτα ἵν. 17, 23, μα5 θθθῃ φϑϑ:πΊθα ἴο Τηθᾶπ 
{πε Ῥβειάο-ϑηεγαῖ5. Βιξ ΠῈ ἔουθαάθ, ἱπϑίοδά 
οὗ ΒεΙρίηρ, [Π6 θυ] Ἰπρ οὗ {π6 ΤοΙΉρΙο ; ἀπά 
ΠΠΟΓΘΟΥΕΙ͂ ἴΠ6 ΠΑΠῚΘ ΠοΓῸ 5ίαηεβ δου, ποῖ 
Βεΐογθ, {παξ οἵ Ῥλαγιιθ. [ἢ ΤΟ]]οννηρ {ΠῸ 
ΒΕ]θηςῈ. Οἵ Παπηθ5, ψῈ σοπια ἴο ἴπ6 ἢγϑί 
ΑὙΆΧΟΥΧΘΒ ν᾽ ΠῸ ΤΕΙΡ ΘΕ ΔΡΘΟΥ ΓΛ ΆΓΙΠ5, νγ6 ἀΥΘ 
ΟΑΥΤΙΘ ἃ ἄοννῃ ἴο 84. ἀδΐε βιιθεθηιθηΐ ἴο Β.6.Ψ 
465, ΘΠ ΑὙὐΐαχουχοβ 1 ΟΠΡΙ Δ ΠῈ15 ἀϑοθπήθα 
ἴμ8 [ῃἢγοπθ. Απά {π6 ψνοσκ οἵ διυΠάϊηρ ἐπ6 
ΤΕΠΊΡΙΘ 15 5814 1π {Π6 νΈΎῪ ποχέ γϑῖβθ ἴὸ ἢανθ 
θεθη ἢ βῃθά ἴῃ {πε βἰχίἢῃ γεᾶγ οἵ Πλδγῖιϑ, Β.0.Ψ 
516. ΨΆΓΙΟΙΙ5 ἘΧΡ]ηδίϊοπ5 τὸ οἤδγθά. ΒΕ θιι55 
Ὠ1πΚ5 Ἐπαῖ [Π6 ΘΟΠΊΡΙ]ΘΙ, ΟΥ̓ ΡΟΥμαρ5 ἃ ἰαΐοσ 
ΠΟρΡγἰδβέ, νυ βῃϊης ἴο Ρ]ασθ ορθίμοσ {πὸ [ἢγθο 
Ῥαγβίδῃ Κίηρβ πὸ αϊά τηοϑὲ ἴοσ {πὸ εν», 
Δἀάεά {πῸ παπὶα οἵ Ατίαχογχοβι ΕΥ̓ ΖΘΟηΘ 
(ΟΠ, 46Γ5 {Πξ Πθ 15. Παπηθα δΙγο αν ὈΥ δπίϊοϊ-- 
Ρδξίοη, θθοδιιβα οὗ τΠ6 ἕδνοιιγ βιθνγπ ΒΥ Εἰπὶ 
Αἰζογυναγάβ (οἢ.. ν1Π]. 9 σ44.). 

5. πηι ἐῤὲ ἐῤγεε χη ἐπυεπέϊείρ ἀν. [πῃ 
ἘΜΖΥᾺ Υἱ. 15. ἴἴ 15 {π6 Ζῤίγά ἄδαγ. Νὸ γϑάᾶβοῃ 
ἰ'ὰ5 θβθη βιιρβοβίθα ἴο δοσοιιηΐ ἴογ {115 νατία- 
τίοη, εχοθρέ {πὸ ἔβποῖ 1] οπε (566 Ὀγτ. Β[55611}5 
ποίθ) {Ππαξ 45 {ΠεῸ ἰαΐογ ἔπεσα, ἀπὰ ἐπὸ στθαΐ 
Μοκαῖς ξεβέϊναϊϑβ, Ἰαδίεα εἰρῃξ ἄδγϑ, [ῃ6 νυυῖζοῦ 
Ἐπουρῃς ἃ πιοτὸ ἀρρσγοργίαῖας ἕο τηακὸ 1μῖ5 
“εάϊοαξίοη ἔββέϊναὶ Ἰαϑί᾿ εἰρῃξ ἀαγ5 5 ΜῈ}; 

Ε 2 



52 Ι. ΕΒ ΑΒ. 
Β. 0.51.5. 6. Απά τα οι] άγεη οὐ ἴϑβϑγδεὶ, {πε 
ΤΠ ρτίεβίθ, ἀπά {πες 1 ον ζεβ, ἀπά οὔπεῖβ 

τῃαξ νψεγα οὔ {πῸ σαρενιγ, {Παξ γεγο 
δἀάεοά τἱπίο {Π6πὶ, ἀϊά δοσογάϊηρ ἴο 
1π6 τῆϊηρθ νυτϊείεη ἴῃ ἐπ6 ῬοΟΚ οὗ 
Μοβαϑ. 

7 Απά ἴο {πε ἀεάϊςατίοη οὗ {πε 
τΕΠΊρ]Ὲ οὗ τπς [ογά ἐπεῪ οἤεγθ δη 
Βυπάτγεοά Βι]Π]ος 89. ἀπ4 ἔνγο Ππιυιηάγεά 
ΓΔΠῚ5. ἴοιΓ Βιηἀτοά ἰδπη 8 : 

8 Απά ἔνεῖνε ροδῖβ [Ὸγ {ΠῈ 51η οὗ 
411} 15γ86]. δοςσογάϊηρ το {Π6 ΠιιπΊθεΓ οὗ 

"ον, τῃς 'σΠίοῦ οὕ τῃς {γ]θ65 οὗ [5γδεὶ. 
Ι 9 Πε ργεβίβ αϑδο ἀπά τῃ6 1 εν τεβ 

Βίοοὐ δυγαγεά ἴῃ {ΠΕῚΓ νεβίπιεηΐβ, 8Δο- 
ΤΡ. Οογϊῆρ᾽ 10 ἜΠΕΙΓ "ΚΙ Παγθα5... 1π ἘΠΕ 
Ἑξτὰ 6. 18. ΒΕΓν σα. οὗ (ῃς [Γοτά (σοά οὗ 15γ8ε]. 

Δοςσογάϊηρ το {Πς ὈοοΟΚ οἵ Μοβαβ : δηά 
16 ρογΐειβ δέ Ἔνεγυ ραῖΐβ. 

ρηἷ τοὸ Απά τῃς ΠΒΠ]άγεη οὗ 586] "πῃδὲ 
ὥ-εο. γεγο οὗ {Π6 σδρείν ΠΥ ΠΕ] 4 ἘΠῈ ραββϑονεῦ 

τῆς ἐοπγέβεπεῃ ἄΔΥ οὗ [Π6 ἢγβέ πιοπίῃ, 
αἰτοῦ τΠδὲ Πα ργιεϑίβ δηά ἐπα 1 εν ΐεβ 
γγεΓῈ 54 ΠΟ Παά. 

11 ΠΥ {Πδΐ νγεῖα οὗ {Πε σαρτν!Υ 
γνογα ποῖ 8] βαποῖΠεά ἐορείπῃεγῦ: Ρυΐ 

ὙΠΟ 5ρᾶςα οἵ {{Π|6, 85 Αδδὺ ννὰ5 {Π6 ἰαϑί 
τηοηῖἢ οἵ 1ΠῸ6 Τεννῖβϑιι γθασ, νου] 1πι5ὲ σοτη- 
ΡΙεΐθ {πΠῸ οἱά γϑαῦ. ὍΠα ΡῬβου]αγ ἘΧΡΎΈβϑίοη 
ἴη {Π6 ΟΥτξεὶς συνετελέσθη. . .. ἕως τρίτης 
κιτιλ., 15. Ἐχδοῖν τοπάδγοα ἴῃ Ν ίο] σ᾽ 5 σοιτηδῃ 
ψΕΥΒΙΟ : “ {π4 65 νναγάς ἄἸ6565 Ηδιι5 νο]θη- 
ἀεί 15 Ζαπὶ ἀτιτοπ Ταρα ἀε5 Μομπαίβ Αὐδγ." 

σἰχὶρ γεαγ. Β.Ο. 516-55. [Ι Παά {πΠπ|5 θθθη 
Εν ΠΥ γθαγ5 1Π ῬΓΌΡΤΟ55, ΠΟ] 1 ἀ]ηρ {Π6 {1πὶ6 
ἀαχσίπρ νυ] ἢ [Π6 νου] 5 ννοσο βίορρεα. 

6. οὐῤῥεγ.)] Ἐδίμοσ, “τμ6 οἴμοῖβ," οἱ 
λοιποί. (οιηρ. ΕΖγα νἱ. τό. 

Ἴ. απ ῥωπάγεά, 49... Ἐ. ΠσοπΊραγο5 {ἢ 15 
“τηράοδϑε βδογιῆςο," βυιηρ νν6}1 (6 ἄγ οὗ 
5118}} [Π]ΠΡ5 (Ζβοῇ. ἵν. 10), νυ. 1Π6 ΙΔ 5} 
ΟἸδσίηρ οὗ ϑοϊοσηοη (1 Κίηρϑ 11]. 63). 

8. “πυεῖυε φοαίΐς, 49...7] ΤῊΪΒ5 νγὰβ ἃ γθοορῃϊ- 
τοη Οὔ ΠΟ ππιγ οἵ [5.86], δέου [η6 τοϑιοσγαίίομ, 
85 Ὀεΐογσθ. [Ι͂ἢ 1Π6 Οὐοὶς {Π6 γραήϊηρ νυ 65. 
ΤῊ ΑΟΝ. ἀρΡΡρθαγβ ἴο ἤανθ δά πρὸς ἀριθμὸν 
τῶν φυλῶν, Ὀὰχξ {πΠ6 Ὀεδί ἰοχί Πα5 (δοοογάϊηρ 
ἴο Ε. 5 Ρυποίιδίοη) δώδεκα πρὸς ἀριθμόν, ἐκ 
τῶν φυλάρχων κοτ.λ., “ ἔννεἸνο ἴῃ ΠΌΤΟΥ, ἔγο πη 
1Π6 ἔννεῖνο ἰθαάθυϑ οἵ {ΠπῸ {{1065 οἵ [5.46]. 

11. Τρεν ἐραΐ αὐόγε, 49ς.1 ΤΠ σοδάϊηρ οἵ 
τς Οτοοὶς ΠΘΓΘ νασῖθϑ5 σοπϑι ἀθγαθ]γ. ΑΚ βίνθη 
ἴῃ {Π6 Ἰαϑί εἀϊξίοη οἵ ΤΊσοποπάοσςς {Π6 5θῆβο 
νου] ΠΟΤ ν ΡῈ: “Απά {πε ομ]άγθη οὗ 

ἘΠ ΠΙ [8 τ 

16 1 ενιτεβ νγεῦα 41} βαηοί πε το- 
δοίΠεγ. 

12 Απά 80 {πεν οἤεγεά τς ρ488- 
ΟΥΕΥ [ὉΓ 81] ἐΠεπὶ οὗ {πε σδρεϊντγ, ἀπά 
[οΥ {Πεῖγ Ὀγείῆγεη ἘΠ ῥγεϑίβ. Δη4 [ὉΓ 
ἘΠΕπΊβεΪναβ. 

13 Απά {Π6 ς“μ] ἄγε οὗ [5γδο] τῃαΐ 
ςαπης οἷ οἔ {πΠ6 σδρεινιγ ἀϊ4 εδΐ, 
ανεη 4}} {πε {πα Παά ϑεραγαΐϊεά 
ἘΠΕ 5Εἶνεβ ἔτοπὶ {ΠῸ ἀΡοπηπδίίοηβ οὗ 
{Π6 Ρεορίε οὗ {πῸ ἰληάᾺ, απά βοιρῆξ 
{Πς 1 ογά. 

14. Δπᾶ τευ Ἱκερὲ ἐπε δαϑε οἕ 
ὉΠ᾿|εανεπαά Ὀγεδά βανεη ἄδυϑ, πηακίηρ 
ΤΩΘΙΓΥ Βεΐογα {ΠῸ 1, ογά, 

τς ον πὲ πῈ 534 πππγπε ἘΠΕ 
Γςοιη86] οὗ 1η6 Κιπρ οὗ Αβϑβυτγία το- ἵὉσ, 
νναγα ἘΠ απ, ἴο 5 γα πρίΠθη {ΠΕῚΓ Πδη 45 
ἴπ {Π6 ψόοῦκβ οὗ τῆς ],ογτά (οά οὗ 
15γδε]. 

ΘΟΠΑΡΊΕΙΝ ΠΗ: 

1 εάγας δγίγιρείλ ἐλ ζἴγιρς φ07)17»115.1075Σ. Ζο 
ὁιί. ὃ 7214 εοἦν οΥ Ἵ. 28 27ὲ αἰφεϊαγείζ 
216 71:67165 αγια γ7114771067 ὁ ἔλοσε ἐλαΐξ φαϑῦρη6 
«υἱΐλ λἼγι, ΟῚ ατια λϊς 7ριέγιεν. 71 1472 
ἀαγιεγιίεξξ ἐλε ογις οΥ Δ δεοῤίθ, 96 απά 

[546], οἵ {ποβο {παΐξ σνοῦθ οἵ {Π6 σΔρΡ ΠΥ, 
Κορέ [86 ρᾷββϑονθῦ οἡ ἴῃ ἔουγίθοπιῃ ἄδὺ οὗ 
{πΠ6 ἢγδί τπποπηίῃ, ὑνμβθη {Π6 ρῥγὶθϑίβ δηά {π6 
Τ,ον]θς ἰορεῖμοῦ ἀπά 8}} {πὸ ἢ] άγθη οὗ {πΠ6 
ΠΔΡΕΨΥ ΕΓῈ βαηοίῃεα:; (1) ἴου {ΠΕΥ Εσα 
Βα ποίη 64, (2) ἴογ ἐπ 1, αντῖθ5 τορθίΠοΥ ννε τα 
βαηοίποα.; 
ΤῊ οἴαιιθο πηασκοά (2) ἰ5 οὐοἀ ἴπ 

βθυθσαὶ Μ9858., ἀηά (1) ἀπά (2) τορϑίμοσ ἴῃ ἃ 
ἔονν ; απά Κ᾿. ννοι]ὰ οπιξ {ποπὶ Ὀοῖμ. Βαΐ 
{πΠῸ θεϑὲ Μ85. τοίη {πθ. ὙΠ τοδάϊηρ οὗ 
186 Νυϊραίθ 15. βοασοοὶν τόσο ἱπῖ6}}1610]6 : 
“ Απά {τΠ6 ομ]άγοη οὗ ἰϑγδθὶ Κορὲ... ὅσ, 
ΜΠ θη {Π6 Ρῥγθϑίβ ἀπά 1 ονιο5. νΈ γα βαηοξοα, 
ΑΙἸΙ [μ6 ομΠ!άγθη οἵ 1π6 σαρίνγ ννεσα ποῖ 
ϑα πο Ποα τοροίπου, θθοαιιβο {Ππ6 1 ουτῖθ5. ΤΟΥ 
411 βαποίῆοα τοροῖμοι." ὍὙΠὸ τοχέ τηπβὲ ΡῈ 
ΠΟΥΓΙΡΕ 85 1ἴ βίαπάβ; θυ {ΠῸ βϑηθγαὶ ἀσι οὗ 
{Π6 Ραβϑᾶρθ 566ΠῚ5 ἴο θ6, [Παΐ {ἢς 1, ,ονῖῖ65 βίοοά 
πη 1655 πορά οὔ βρϑοῖδὶ μι ποδίίοπ. ἔπδη τῃ6 
τοϑί, θνβη {Πὰη {Π6 Ρῥγιθβίβ. 

15. ἀϊρρ 9} ““ογγία.] ΤΥ 5. 15. 50 οδ]]θά, 
ἔτοπὶ ἃ Ρατί οἵ Πϊ5 ἀουλὶπίοηβ, ἃ5 γσχιβ (π 
ΕΖτὰ ν. 13) δῃὰ Ασίαχοῦχθβ (1ηὴ ΝΘ. χίϊ. 6) 
γ6 Τα] ἰίηρ5 οἵ Βαῦγίοη. ΠῈ Αββυσῖδη 
ΠΠαγαςίουβ ἀγα θύθῃ δαϊὰ ἴο πᾶν θη 6πι- 
ΡΙογοά ὈΥ Ῥογβίδη βονθυθ θη ἴῃ {ΠΕ ῚΓ ἀδ6- 
βραΐοῃοβ δηᾶ ᾿πβογρίίοηβ. 8ὅε6 Βρ. δνογάβ- 
ννοσ ἢ 5. ποίθ οἡ ΕἶΖζγὰ νἱ. 229) δη 1 0ΚοῚ δηά 
Αὐποὶά οα Τὰς. ἱν. 50. 

οἶτ. 515. 
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Β.Ο ἘΠ ΣΤ Ή 8 ΤΠ 7155 Ὁ 7μὴ αἵόαν ὙΠ ΕῚΣ τἴγαπξε ϑἸηρετθ, ρογέοτβ, πα "τηϊηἰβέοτα ΟΡ τῇς Β. ἃ 
ἘΠ τϑεν, ἴατηρ]6. τιηΐο [6γιιβα] πη. ρει 

Ν. «δἤεγ {πε86 {ῃίηρβ. ψῆεξῃ 6 [|}η [πῆς βενβηῖῃ γεαγ οὗ [Π6 γεΐρῃ τον δε 
Ατίαχογχεβ τῆς Κίηρ οὔ τῆε οὗ Ατίαχεγχεϑ, ἰη (ἢ ΠῚ τΤηΟΠΊἢ, [ἢ 18 1 5ες Ἑστα 

Ρεγβίδηβ γεῖρηεά, σᾶπια Εἰβάγαβ {ΠῈ 8ὺη νγαβ {ΠῸ Κιπρ᾿β βϑενεπίῃ γεαγ; ἴογ Τ' 7 ὃ, 9. 
54:α- οὗ ϑαγαῖαβ, 1ῃ6 βοὴ οὗ “ ΕΖεγίαβ, τῆς τῇεγὺ νγαπί ἤοπῚ Βαθγ]οη ἴῃ {πε ἢτιθέ 
πος βρη οἔ ΗεἰςΠίδ ἢ, τῆς βοη οἱ θαι, ἀαγ οὗ τῆς ἢτβε τηοητἢ, ἀπ σαπια ἴο 

2 Ὡς βοὴ οὗ ϑδάάιις, [πΠῈ 5οη οὔ. [6 ιιβα] 6 ΠῚ, ΔΟσογἤΪηρ το {πὸ ἴρτοβ- ἴ Οσ, 
ὁ Θεἶα. ΑΟΘΠΪτΟΡ, ἘΠ βοὴ οὐ Αππηδγίαβ, {Π6 8δοὸὴ ρϑίοιιβ Ἰοιγηογ ννϊ ἢ της Ποτά Ἐπ Ξ 
ἐλ ίεας οὗ ὁ Ἐκ χίαβ, τῃ6 βοὴ οὗ “ Μεγειποίῃ, [ες {πεπὶ. 
ἃ γγεεῖ: ὅ0η Οἱ Ζαατγαίαβ, {Π6 βοη οἵ “ϑανίδβ. 7 ἔογ Εβάγαβ μά νεῦγ ργθαΐ 5Κ11), 
ἔς 186 βοὴ οὔ Βοοςαβ {πΠ6 80ηὴ οἱ 80 [ἢδὲ Πα οπητίοά ποίῃϊηρ οἵ τῆς ἰανν 
της ἔπε Α ὈΙβιιτη, [ἢ 8οὴ οἵ ΡΗΪπθαβ, {ΠῈ 80ῃ 

ἐς, Οἱ ΕἸεαζατ, τῃε βοη οὗ Αδγοη ἴτε Ἵἢϊεῦ ΤΠ ΆΠη65. 

᾿ ἸΡ ΡΓΕϑί. 
Ἐσα7.. 4.ϑΟ[Ό[ἢΪ5 Εβάγαβ νγεηξ ῸΡ οπὴ Βαῦγ- 

Ἰοη, 45. ἃ βοῦίδε, Βείπρ' νεγΥ τεδαγ ἴπ 
τῆς ἰανν οὔ Μοβεβ, τπδΐ ννὰβ σίνεπ δῪ 
1Π6 (ὐοά οὗ [53Γδε]. 

4 Απά {τε Κιηρ 414 Πἰπὶ Βοποιιγ: 
ἴογ Πε ἰθιιπ 4 ρύᾶσα [ῃ ἢΪβ βῖρῃξ ἴῃ 8}} 
ἢϊ5 Τεαιεβίϑ. 

ς Ποῖα νγεπί πρ ἢ Πΐπη Α͵50 
ςογίαίη οὐ πε σ ἢ] ἄγη οὐ [5γδε], οἵ 
ἴῃς ῥγδβῖβ, οἵ τπ8 1 ανίτοβ, οὐ τῃς ΠΟΙῪ 

ΔΠ4 σΟΠΊΠΊΔΠ ἀπηρηΐβ οὗ {ΠῸ Γ,οτγά, Βαΐ 
ταιρῃτς 411 ἰϑγδὲὶ [Π6 ογάϊπαποςς δπά 
Ἰυαρπηηεπίβ. 

8 Νονν {ΠῈ ςΟρΥ οὗ πε ᾿ςοπηπηίβ-  Ου, 
50. ΠΟ ἢ νγαβ νυττεη οπὶ Ατία- 
ΧΕΓΧΕΒ {Π6 Κίηρ, δη4 σαπηε ἴο ἰβέγαβ 
1Π6 ῥγίεϑέ δηἀ γεδάεγ οὗ {πὸ ἰανν οὗ τῃδ 
Τ,ογά, 15 115 τῆλε [Ὁ] νγοῖῃ : 

9 Κίηρ Ατίδχεγχαβ πηΐο Εβάγαβ {πὰ 
ΡΙαδΕ απ γεδάογ οὔ {πΠῈῸ ἰὰνν οὗ τῃς 
Το βεπάσθεῃ ργβαχίπρ: 

το Ηανίηρ; ἀεζεγπηπεά το 468] ρταὰ- 
οἸοιβ᾽γ.) 1 μανε ρίνεη ογάδι, πδξ βιιο ἢ 

457- 

5 ----... ὁ ὃὃὃὃΌὉΌὃὉὃὖὃὖὃἷὃὋὃὃ8ι-.Ὁὃὃὃὃὃ 

ΘΗΑΡΤῈΒ ΓΥΠΙ. 

1, “πὲ αὔέεν ἐῤθθο ἐῤίιρς] Βείΐννβθη {Π6 
επά οὗ [Π6 ἰαδὲ σπαρίοσ ἀπά {πθ Βεριπηΐηρ οἵ 
Π15 ἃ Ἰοῃρ; ἰηΐθγναὶ μὰ5 ἴο θὲ ρίασθά, ΠΙΌΠΙ 
1Π6 5ἰχίῃ γϑαγ οἵ Τλαγῖι5 (Β.0. 516--5}) ἴο {πῸ 
βενεηῖῃ οἵ Ασὐΐαδαχουχεοβ (Β.0. 459-8). Ὑπὸ 
ΒΏΠΠΘ ΟΟΟΙΓ5 Ὀαΐνγθθη σΠΔΡ5. νἱ. δπά νυἱῖ. οἵ 
ΕΖταὰ. ὍΠῚ5 15. δϑβϑιπηηρ {πΠ6 ΑΥαΧΟΥΧΘ5 
Παπηθα ἴο 6 ΤΟΠρΙπιηι5. (Β.Ο. 465-425), 
ὙΠΟ 15 [π6 πιοϑὲ παΐιγαὶ βιρροβιίίοη. 866 
ἘἈ.᾿5 ποΐβ οἡ ΕἾΖγᾷ υἱ!. 1. 

Ετάγας, 6.7 ῬῸΓ ΕΖγαῖβ βῬΘΠΘΔΙΟΡΎ, 566 
ἴῃ ποΐβ οῃ 2 μ)βάγ. 1. 1. 

8. ὧ' ἃ σεγῖδε, δεΐγισ' εν τεαάγν.] Ἐδίμου, 
“45. ὈεΙηρ; ἃ Γϑα αν (ΟΥ̓ 4016) 5ουῖθε,᾽ ὡς γραμμα- 
τεὺς εὐφυὴς ὦν. ὙΠῈ νογὰ εὐφυὴς, δοπα 
ἡμπάοίε ῥγααϊέμα, “ οἵ αὶ φοοά παίιιγαὶ ἀϊβροϑὶ- 
ΤΟΙ," 15 τΤορΙασθα ἴῃ [Οβθρῆιθ ΒΥ ἱκανῶς 
ἔμπειρος, ““νΥ6}} γογβθά." ΕῸγ {Π6 βτδάμα) 46-- 
νϑοριηεπί οἵ {πὸ βουῖθε 5 οἤϊοθ δπιοηρ {ΠῸ 
16νν5, 5βεὲ κ.᾽5 ποΐε οῃ ΕἶΖγα υἱῖ. 6. 

5. ηηϊἱπ|σίογς ο7, ἐῤὲ ἐεηηῤίθ.1 ΠΕ ἱερόδουλοι, 
ΟΥ̓ ΝΝΕΙΠΙΠἰ πὶ ; Οα ὑγῆοτη 566 {Ππ6 ποίβ οῇ νυ. 35. 

ὙἼΠ6 βεηϊθηοε οἵ ψιαΐ [Ό]]ονγβ Ὀθοοση65 
ΟἸΘΑΓΟΓ, 18 ΠΟ ποίϊοα 15 ἔαίκθη οὗ ἐπε ἀϊνίϑίοη οὗ 
νΕΓΒΕ5, 84 ἃ ἸΟΠΡῸΥ Ρδιι56 15 πιδθ αἴον “ ΠΗ͂Β 
τιοπίῃ. 

Θ. ἐῤὲς αὐας ἐδ ἀϊπρ᾽ς σευεη γεαγ ἢ ὙΠῸ 

ὙΜΑΥ ἴῃ ΨΏΙΟΙ {Π|5 ἴδοξ 15 ἐνίοθ οἰαϊθα 15 
ΠΟΙΙΠΘΑΡ]6. [1 15 5: ΠΑ ΠΑΓΙΥ τοροαϊθα ἴῃ ΕΖγᾷ 
ΥἹΙ. 7, 8; ὙΠΘΥΘ [Έ 15 4150 βρθοιῆθα {παΐ {πμεὶσγ 
ΑΥΤΙΝΑΙ δ [Θγιιβα 16 πὶ νγὰβ οἢ ἴπ6 γι ἀαν οὗ 
{Π6 ΠΗ πιοπηίῃ ; 50 {Παξΐ πὸ σαγανᾷπ μαὰ ὅθθπ 
ΕΧΔΟΙΥ ΤΟΛΓ πιοπίῃβ οἡ 16 τοδί, ἔγοπι [ἢ6 
ἢτδὲ οἵ Νίβαηῃ (Μάαγοῃ) ἴο {πε ἢγϑί οἵ ΑΒ 
(γ). 

“. ῥαά “εγ} σγεαὶ «ἀ111 ϑιοὴ δὴ ἱποὶ- 
ἀεηΐδὶ ἴοιιο]ν ἃ5 {Π15 νγου]α σμδονν Εἶτα ΠΙ Π1561} 
ποῖ ἴο 6 {πε νυυϊΐοσ. (οιηραγα [ῃ6 τποτὸ 
τηοάδϑε ἀδβογιρίίοη ἴῃ ΕΖγα υἱῖ. 1ο. 

8. Δοαυ ἐῤὲ εοῤγν, 5.7 ὝΠΟ βθῆβα ἰ5 
Ὀτοῖκθη ἴῃ 1Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ4], νυ μΙοἢ σπιη5, ΠΈθγα]]ν : 
ΠΝΟν θη {πε ἄδθογεα Ποῖ Πα Βθεπ 
ὙΓΙ ΓΘ σαπη6 ἔτοπὶ Ατίαχουχοβ {ΠῸὸ Κίηρ ἴο 
᾿υβάγαβ {Π6 ῥγίθδξ δη4 τϑδάθσ οἵ {πὸ ἰανν οὗ 
πε 1 ογά, οὗ νυν ῖοἢ τΠ6 βαθ]οϊπθα 15 ἃ σοργ.᾽ 
ΤῊΘ νου προσπίπτειν 15 τιϑϑ ἴῃ 2 Μᾷδος. ν. 
το (11), ν]1]. 12, ὅζα. οἵ πεινβ σογηΐηρ ἴο οπο᾿5 
ΘΔΓ5. 

10. Παυυΐπς ἀείεγηιϊηεά.] ἴὰ ἴ5. Ῥγοθδθ]6 
{παῖ 50Πὴ6 νοῦ 4ΓῈ πηϊβϑίηρ ΠῸΠ {Π6 Ὀορὶη- 
πίηρ οἵ {Π6Ὸ ἄδογεθ, 45 Πεύθ σίνβη, βίηςε {πὸ 
ΟΥεεῖκκ Ὀαρίη5 νντἢ καί, “4π4." ΙῈ πΙΔΥ θ6 
παῖ ΟΠΙΥ {ΠῸ ΟμβίουημαΥ [ΟΥΠΊΠ]α “ἀπά 50 
Του, πϑεὰ ἴο βμοτγΐθῃ {ΠῸ βιιρθυβοσίρίϊομ, 15 
ννΔη Πρ᾽ (866 ΕἾΖΥα ν]Ϊ. 12}; ΟΥ̓ΪΈ ΠΊΔΥ 6, 45 
Ἐς ΒΌΡΡοΞβεβ, {παΐ βοπῖα νγογάβς οὗ ἃ ρεί[τοη 
Βαά Ὀεδεῃ τστεϑοϊϊεά ἢγθέ, δπὰ {ῃ15 ““δπηά᾽ 



4 1 π, ν ΠῚ: 
Β. 6. 457. Οὗ 1Π6 παίίοῃ οὗ τς 7ενν85 ἀπά οὗ τῆς 

π΄ ργιεβίβ δῃά [1 ενϊτεβ. θεῖπρ νυ] ἢ] ΟἿΓ 
γΓΘΑΪπῚ. 45. ἃγ6 ὙΠ ηρ; ἀπΠ4 ἀΕβίγοιιϑ. 
85Ππου Δ σὸ ψ ἢ τῃδα ἀητὸ [ΘγιιβΆ πη. 

11 Α5 ΠΊΔΗΥ {Πεγείογα 8 ἢᾶνα ἃ 
πη τπογειητος ἰδεῖ {ποτ ἀδραγί νυ ἢ 

[ν. 11-20. 

ΒΔΟΙΓΠσα5. πηΐο τῆς Πογά προ 186 Β.:6: 457: 
ΑἸταγ οὗ τῆς Τογὰ ἐμεὶγ (οά, ννῃῖς ἢ ἰδ 
ἴῃ. [εγυβαί πη. 

16 Απά ννηδίΐϑοθνεγ ποι δηά ΤΥ 
Ὀγειῃγθη νν}}} ἀο ἔνι {Πα 51] νῈῪ Δ 1 Οτ, τυΐξᾷ : : τε ὑδεέ φῇ, 
βο] 4, ἐῃδξ ἄο, δοςογάϊηρ ἕο τῃε νν}}} οὗ ἔκέάμε, 

"ΟΥ, ροΐ. 

1Π66. 45 1 Παῖἢ βεεπιεά σροοά Ὀοῖὴῇ ἴὸ 
τη6 ἃΠ4 ΤΥ ϑθνεὴ ἔθη 5. της σομη- 
86 ]1οΓ5 : 

12 ἽΠαΐ {ΠῈῪ ΠΊΔΥ ἰοοκ τιπΐο τῆς 
Δἰξαῖγθ οὐ [πάρα ἀπά [Θγιβα!επ. ἀρτεο- 
ΔΌΪΥ τὸ {παῖ νυ Ὡς ἢ ἰδ ἴῃ τΠς ἰανν οὗ 
16 Τιοτά : 

13 Απά ΟΔΙΓΥ ἴπ6 ρ᾽ἤβ υπίο {πε 
Τιοτά οὐ [5γδεὶ ἴο [δγιιβαίθπι, σνῃῖς ἢ 1 
Δ 4 τὴῦ ἔπεηἀ5. πᾶνε νονγεά, δηά 1} 
{ΠῸ σο]ά δηὰ 51|νεγ τῃδέ ἴῃ 1Π6 σου ΠΕΓΥ 
οὔ Βαθγυίοη σδη Βα "ξοιιπά, το τῃς [μοτὰ 
ἴῃ. [Θγιιβα θπης. 

14 ΝΊ τΠῃδὲ αἶϑο νυ Πς ἢ 15. βίνοη 
οὗ τπε ρεορίε ἔογ τῆς τεπιρία οἵ τῆς 
Τιογά τηοὶγ (ὥσοά αὐ [ογυβαίαπη: δη4 
δῇ 5|]νεῦ 2Δη4 ροἱά τηδὺ ΡῈ ςο]]εςτοά 
ἔογ Ῥ]ΠΠΟςΚβ, τγαπι8,) ἀπΠ4 ἰαπιῦ8.) ἀπά 
τῃϊηρ8 {Ππεγθιιηῖο ἀρρογίδιπίηρ ; 

1ς ΤῸ {Π6 ἐπά τηδὲ ΓΠΘΥ ΠΊΔΥ ΟΥ̓ΟΓ 

τῃγ (σά. 
17 Απά της ΠΟΙΪγ νεβ88615 οἵ ῃε 1 οτά, 

ὙνΠΙ ἢ γα ρίνεη τες ἔογ τῆς 86 οὗ 
1Π6 τ6πΊρ]6 οὗ τὴν (σά, νυ ἢ 15. ἴῃ 
ΤΘγαϑαίοπη, ἐποιι 5Π4]} δεῖ θεΐίογε ἐῃγ 
(Θοά ἴπ [εγυβαϊειη. 

18 Αηά ννῇῆαίβοονογ {Πϊηρ; εἶβα {ποιῖι 
5Π41 ΓΕΠΊΘΠΡΕΓ ἴογ {ΠῸ ἰδὲ οἵ {πε 
τειηρῖς οὗ ἐγ (Ποά, τποῖι 5141 οῖνα ἴΐ 
οὐ ΟΕ Πα ΚΙπρ᾿β ἘΓΘΆβαΓΥ. 

19 Απά 1 Κίηρ Αγΐαχεγχεβ πᾶνε 
αἶδο σοπιπηαηοά {Π6 Κεερεῖβ οἵ {πε 
ἘΓΘΆΒΙΓΕΒ ἴῃ γῆ ἀηἀ ΡΠεηϊςθ, {Πα 
νυ αΐϑοθνει Εβάγαβ {Π6Ὸ ρυῖεβέ δηά τῃ8 
ΓΕδάεγΓ οὗ {ΠῸ ἴανν οἵ {πΠῈ πηοδὲ Βίρῃ 
(σοἀ 5}4]] βεη ἃ [οτ, Ἐπαν 8Ποι]4 οἷνε 
1 πη νυ βρεθά,. 

20 Το {Πε διιπὶ οὔ δὴ Πιυπάζαά ἡ οι, 
τᾺ]εῃτ8 οὗ 5|]1ν εἰς ΠΠΚαννῖβα α͵50 οἵ ννῃϑδί ἠπέασμγές, 
ἔνεῃ ἴο δὴ πιπάγεά ἴσοῖβ, πὰ δῃ Ἑξτα 7.25. 

(Ξ“ «πᾶ 50," {κὸ “ Αἴχιβ. εβο᾽ ἴπ Οἷς. 
ΠΕΡρ. δα Ὁϊν. ἵν. 6, φιοίε ΒΥ ΕΝ.) ννᾶβ πιδϑά 
το ᾿ηίγοάπος ἴΠ6 σοποδβϑίοη ἴῃ ΥΘΡΙΥ. 

11. 71») σευεη 7γϊεηάς, (᾽ς. ἘΔΙΠοΥ, “' ΤᾺῪ 
ϑδϑύθῇ δοϊονθά σοι ηβο!]οῦβ. ΑἹΙ (πε οοτη- 
τηθηΐαΐουβ σοῖου ἴο Ἐβί ΠΟΥ 1. 14. ΘῈ Γ6. Πηθη- 
τοη ἴ5 τας οὗ “πὸ βθνθὴ Ῥυῖηςο5 οἵ Ῥουϑία 
αηὦ Μράϊα, ννῃϊοι βανν ἴπ6 [κεἰ ηρ᾽5 ἴαθθ, ἀπά 
νυ ῖο σαΐ {π6 ἢγϑί ἴῃ {π6 κιηράοπι." Ἀδν- 
Ἰϊπβοη ηιοῖοβ ἴῃ δἀάϊεοη {πὸ ποίϊος τη Ἡ εγοά. 
111. 8.4. ΟΥ δϑύθῃ Ἰθδάϊηρ [Δ ΠΎ1165 ἴῃ Ῥουβῖα, ννΠῸ 
ουπιθά [Π6 σοπδρίγδοΥ ἀραϊηδὲ {πὸ Ῥβειάο- 
Θγηογῖ5. Βεγίποαι [αγίπου ἡιοΐοβ [π|511Π, 
«Ἡ 51. 1. 9, ὃ 19, ΠΟΘ ἴποθθ βθύθῃ σοΠϑρὶ- 
Ταΐουϑβ ἅγ6 τηθπιοηρά. 

19. γιαν ἰοοῖ τρΐο)] Οἰκ. ἐπισκέψωνται, 
᾿πΡΙ γ της; ἀη ΟἰΠοΪΔ] ᾿πϑρθοίζίοη. 

13. γ»ν 7γϊοπς. Ἐοίουσιηρς ἴο {Π6 “ΠΊοηα5 
1π6 σου Π50]1οΥ5 οὔ. τι. ΓΠΪ5 15 πιαθ οἸθαγ 
ὈΥ Εὐγα ΥἹἱϊ. 15. 

«πὲ αἰ! εῤὲ σοϊά, 455 .1 ὝΠΟ σοπϑίγιςοςοη, ἃ5 
Ἐ. φροϊηϊβ οι, ἰδ: “«ηά {Πδξ 41} βο]ὰ (ου, 
ΘΥΟΥῪ Ρίθος οὗ βο] 4) «ἀπά διϊνοῦ {παΐ 15 Τουπά 
ἴθ πο σοιηΐτυ οἵ Ῥαῦγ]Οη ον {ΠῸ Τιοτὰ αἵ 
Τογιιβάίοπη, δἰοησ ΜΥΠ ννΠπδῈ [ὰ5 θθοη ρίνθη 
ὉγΥ {πὸ Ῥθορὶβ ἴογ πὸ τθπΊρ]ο οἵ {μ6 1 οτά 
τοῖν Οοά νυ ῃϊο ἢ 15 1η [Θγιιβαίθπι, θ6 μαι Πογρά 
τοροίμου, 

16. «οἱδδ ἐδὲ εἰϊον, 45 .ἢ Μῶοτε ΠἴογΑΠΥ, 
“ἢ σο]ά δηά 5ι]νοσ," {ποτα θεὶπρ ΠΟ ΔγΈΙΟ]6. 
ὙΠαΐ ἴ5, “νυ βαΐθνου οδη 6 ἄοπε ὈΥ͂ ΠΊΟΠΘΥ, 
ἘΠ4: αο. ἢ ἜΖΙ, σἹῖ. 18; 1 15. τ ΠῚ ἘΠΕ 
τοϑί οἵ" ὅζο., νυῃιςἢ 15 πιοτὸ παΐαγαὶ. 

17. δὲ ῥοὶν π"ες.ε.71] Ἐοἔεγγεα ἴο ἴῃ ψἹ]. 
25 Ὀεῖον. 

18. ἐῤοῖι τραΐὲ τορι. ἢ ΟἸκ. ὑποπίπτῃ 
σοι, {|κ6 ἰδὲ τεϑισεπεγίμέ ἴῃ {πΠ6 Ψ ]ς., ἴα θη ἴῃ 
1Π6 5θῆβθ οἵ ““οσσιι ἴο {π66,᾿ ““σοπιθ ἰπΐο ἴῃ ν 
τηϊη4. Βιὲ Ἐ᾿ ἀδηϊοβ {παῖ {Π15 15 {π6 σὶρῃϊ 
τηθδηϊηρ; Ποῖθ, αηα ργοουθ [Π6 βΌΠΟΓΑ] ὁπ οὗ 
“ΒΘ ρ,᾽ ἢ νυ ῖοι Δ ΔΠ]1 ἈΡΎΘ 65. 

19. σεπά γῶν, 57 Βδίμογ, “ ννῃαΐβοθνογ 
τηθβϑαρο ᾿ἰβάγαβ, ὅτ, πλᾶΥ βεπα, ὅσα ἐὰν 
ἀποστείλῃ. 

«υἱὲ «ῥεοοά. ἘΑΙΠοΥ, “ ἀμ α]γ,᾽ ἐπιμελῶς. 
ΤΠ ςοτϊηρατγαῖϊνο, ἐπιμελέστερον, 15 ἴπὸ ννοτὰ 
1564 ἀθονθ ἴῃ Υἱϊ. 2, ποτα ἴξ 15. στοπάθγθα, 
βοπιθνν παῖ ἰΑΧΙΥ,, “ ὙΟΥΥ σΑτ ΘΓ Π]γ.᾿ 

90. Τὸ δὲ σε οἵ, 45...71 “Τ 5. ννου]ά Τιπλῖ 
186 ἀοπιαπά οὐ ἴπδ ῬΥΟΥ ΠΟΙ] {γθαβ 65. 
Οπο Βυπαγοα [α]οηΐβ οἵ 5 νοῦ νυ] ἀπιοιηΐ 
ἴο ἀροιέ 24,390. ὙΠῸ δον, ΟΥ̓ δογιογ, ῖ5 Πχϑά 
ὈΥ 5οπῖθ δ δϑοιΐ 86 βϑ]!οὴβ; ΟΥ̓ οἴϊιογϑ, αἵ 
ἀθουξ 44. ὙΠῸ 2έδεο, οὐ Ὀυτ (Εσθηο, “ἀπὸ 
Ρἰὸςο ἀθ νἱη᾽.), ΟἸκ. μετρητής, ΠΘΆΤῚΥ Δηδυνοσθα 
ἴο οὐκ Βγκίη, θοῖηρ, Δοσογάϊηρ ἴο ΟΠ6 βυϑίθπη, 



ν. 21---29.]} 

Β. 6. 457. ΒΠυιηἀγεά ρίεςεβ οὐ νγῖπθ, ἀπά οἴποΓ 
ΠῚ τΠΐπρβ ἰπ ἀβιιπάδηςο. 

21 [εἴ 81] Πϊπρϑ θὲ ρεγίογπηβά αἴζεγ 
τῆς ἰανν οἵ (ΦΘοὐ ἀΠΠΠρ πεν τπππίο {πε πηοϑβὲ 
ΒΙρῊ (ο4. {Παξ ννγαῖῃ σοπτα ποῖ τιροῃ 
{Π6 Κιηράοπι οὗ {Π6 Κίηρ δηά ἢΪ8 
8018. 

22 1 ςοπηπηαπά γοὶ α͵5ο. {Παΐ γε 
ΤΕΘΌΪΓΕ ΠΟ ἴαχ. ΠΟΙ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΕΓ 1Π1Ρ081- 
τἰοη. Οὗ ΔΠΥ οὗ {Π6 ργεϑίβ, οὐ 1, εν ξεϑ. 
ΟΥ ΠΟΙΥ 5]ΠΡΈΓΒ, ΟΥ̓ ΡΟΙΈΕΓ8, ΟΥ̓́Τ ΠΙΒΓΕΓΒ 
ΟΥ̓ {Π6 ἐεπΊρ|8, οὐ οὗ Δῃγ {παΐ Πᾶνε 
ἀοίηρδ 1πΠ {15 τεηρία, δπά ἘΠδὲ πὸ 
ΠΊΔΠ. ἢανα Δ ΓΠΟΓΙΓΥ ἴο ἱπΠΊροβῈ ΔΠΥ͂ 
τῃϊηρ; προη Πετῖη. 

23 Απά {δου, Εβάγαβ, δοςογάϊηρ ἴο 
της ννϊβϑάοπῃ οὔ (ΦΠοἀ ογάαίη 1465 ἀπά 
Ἰυβέῖςεβ, ἘΠπδὲ ἘΠΕΥ ΠΊΑΥ πάρε ἴῃ 41] 

1Ηεν. 9, γα δηά ῬΠεηϊσα ᾿ 411] {ποβεὲ {Πδὲ 
ττῦϑῳ Κπονν {Ππ ἰανν οὗ τὴν (σοά ; δπηά τῇοβε 
Ἑδξτὰ 7. 25. ([ἢφί Κπονν ἴ{ ποΐ ἴποιι 5ΠΑ]{ θοῇ. 

24 Αμά ἐν ῃοβοαενεῦ 5}8}] ἐτδηβ8- 
ΘΊα85 {ΠῸ αν οὗ {Πγ (04, ἀπά οὗ Ἐῃε 
Κίηρ, 514}} θὲ ρυπίϑῃθα «Πρ πε]γ, 

Ξ ἘΖτᾷ 7. 
6 ͵ 

Ι, Ε5Β.Α5. ΝΠ[Ι. 55 

νΒΕΊΠΕῈΓ τε θὲ ὈΥ ἀεδίῃ, οἵΓ᾽ήἠοἴδμογ Β. δ. 457: 
ΡΠΙΒΗπηθηΐ, ὈΥ ΡΕΠΔ]ΕΥ οὗ ποπου, Ὁ 
ὈΥ ᾿πΠΊΡΓΙβοη πιοπί. 

25 4 ΤΠρη 5α]4 Εβάγαβ τῆς βογῖθε, 
ΒΙεββεά θὲ {πε οἠἱγ 1 ογά (σοἀ οὗ τὴγ 
[ΔΊ Πεῖβ, γῆ Παῖῃ ριξ {Πεβθεὲ πϊηρβ 
Ιηῖο τΠ6 Πεαγὲ οὔ {πε Κιίηρ,, ἴο φ]ου 
ἢ15 Ποιῖιβα {Πδξ 185 ἴῃ [δγαβαίεπη : 

26 Απά Παίῃ Ποποιγεά της ἴῃ ἘΠ6 
ϑ5}ξ οἔ ἘΠ Κιίηρ. ἀπ ἃ ἢΪ8. σοιιη86]10Γ8, 
Δη4 411 ΠΙ5. [ΘΠ 5 ἀπα πο ]68. 

27 ΤΠοτγοίογα νναβ 1 εποουτγαρξδά ὈῪ 
{πε ΠεΙρ οὗ τῆς Το τὴγ (Ὡοά, δηά 
δαιμεγεά τορϑίμοι πθη οὗ [5Γ86] ἴο ρὸ 
ὉΡ νυ [ἢ πιο. 

28 Απά {Π686 ἀγα {πε σἽῃϊεῇ δοςογά- 
ἴπρ ἴο {Π6]Γ [ΔΠ}}}|65 δΔη4 ϑ8θνεγαὶ 
ἀρ 1685. {Παΐ νγαπο ἀΡ ν]Π πιῈ ἔΓΟΠῚ ." Οσ, 
ΒαΡυ]οη ἴῃ {μα τείρῃ οὗ Κίπρ Ατία- 2. σρβεί. 
ΧΕΓΣΕΘΒ: 

29 ΟΕ.ΒΕ 8οηϑ8 οὔ Ρμΐποςβ, (σθγβοη: ὁ ἔστ 8. 
οὗ τῆς 80η5 οὗ {{Παπηαγ, -" (Θδπη8ε] : οἵ ϑόρις κα 
τε 530η8 οὔ Πανὶ 4, 4 ΤΠ θίειιβ ἔτῃ8 βοη μιά, ἐγ 

ας “ Ζλδ ςογις οὔ οἵ δεςμεηῖαδβ: ΖΘ: 

Βείννεθη εἰρῃΐ πὰ πἰπα βΆ]Οη5. 866 {ΠῸ δτί. 
ΔΨΕΙΘΗΥΒ ΑΝῸ ΜΕΑΛΒΌΒΕΒ [Ιη " Ὠιιςοῖ. οὗ {πΠ6 
ΒΙΌ]6,᾽ 111. Ρ. 1742. 

ἀπά οὐδοῦ ἐῤίησοε πη αὐμπάκσπεο] Ιῃ ἘΖΙΔ ΥἹ]. 
22 ἴξ 15 “δπηά 541 ψτποιξ ργθβουιθηρ μον 
ταις." ὙΠῸ ναγϊδίίοη 15 ἄπ ἴο {πῸ ςοη- 
ξαϑιοη Ὀεΐνγεθη καὶ ἄλλα ἀπά καὶ ἅλα. ὙΠΟ 
Ἰατίεγ 15 {π6 Ὀεογ-ϑιρροσγίθα τϑδάϊηρ. (ΟπΠΊρ. 
ΔΌΟΥΘ, ΥἱἹἱ. 30. 

ΟὉ. γος αἰο.1 Αἀάγοββοά ἴο ἔπε Ῥογϑίδῃ 
ΟἸΠοΙ415 ἴῃ Ῥδ]θϑίιηθ. 

πο ἑαχ] Τ5. νγὰ5 ΠΊΟΤῈ ΠΡ 6γᾺ] ἔΠΔη θνθη 
186 δάϊοξς οἵ Τλάγῖιι5 (ςἢ. ἵν. 50). ΤΠα ργδηΐ 
οἵ βοὴ συοαΐῖ ὈΧΓΙΝΠΘΡῈ5. Παΐαγα ΠΥ Γαῖϊβθθ {π6 
ημοϑίίοπ: ΤῸ νι μαΐ ννὰβ {Π|5 βίσικηρ 1Πη41]]-- 
δεηςα ἀπε ̓  Ῥχγοΐδθβου ϑάγοθ (πμόξ σωῤ., Ρ. 61) 
ἘΠ1ΠΚ5 {παΐ να ΠΊΔΥ 566 ἴῃ 16 “ἃ σθοοβῃ! 0 ῃ 
{παῖ {πὸ (τοι ]65 οἵ {πὸ ἢγϑί ἔδνν γϑαῦβ οἵ {ΠῸ 
Τοῖξη οὗ Ατίαχουχος μα Ὀδθη ἄπ ἴο {πΠῸ 
ΔΉΡΟΙ οἵ {πΠ6ὸ Οοά οἵ 5786]. Ἐβίμοσ, της 
7εννεβϑ, μβαά θεθη {πὸ να οἵ Χουχοβ, δηά ᾿ξ 
15 ἀπο ι]ς ποΐ ἴο {πΠ|π|ς {παΐ 5Π6 τῆαὺ Πᾶνα 
Πα 5οπλθ ᾿πἤπθηςα Οὐ εΥ {ΠῸ το] ρΊοι5 4685 οὗ 
{πῸ ποὸνν Κιηρ." 

απν ἐραὶ ῥατε ἀοΐπρς, 45..71 Οἷκ. πραγμα- 
τικοῖς τοῦ ἱεροῦ, ἃ ΒΈΠΕΓΑΙ [ΟΥΠῚ [ῸΓ 41] βουναηΐβ 
Δ η4 οἴπεῦβ εηρὶ γε δροιῦῖ ΠῸ “ΓορΙ6. Πα 
ψυϊραία στον δὶς ἐοηιῤ Σ ῬοΙηϊ5 ἴο ἃ ν. 1. γραμ- 
ματικοῖς, ΤΟΥ͂ γΥΒΙΟΠ. ἘΠΕΓΕ 15 4 {116 Δα ποσίν. 

98. ἐξοι στρα] ἑεαερ.) Α5 Ἀδιιθβθ ΓΘ ΠΊΔΥΚ5, 
1815 15 ποῖ ἴο θὲ ππάοτγβίοοα 45 σοηνουΐηρ ἴο 

ἘΖΥᾺ 8 ΒΌΠΟΙΑΙ ΠΟΠΊΠΊΙ5ϑίοη ἴο ΠΊαΪα ΡτΌβο- 
᾿γίεϑ (“ροὺτγ ἴαϊτε ἠ6 1ὰ ργοραραηἋθ᾽7) δπηοπρ 
της Ποαΐμθη γοϑιἀθηΐβ 1πΠ Ῥα]θβίϊπα, Βιιξ ΟΠ]Υ 85 
ΠΟΠΓΟΥΓΙΠΡ ΠΡΟῚ ΠΙΠῚ 84Π ΘΟΟ]Θϑι βίο] δίῃ ος-: 
ΤΙ ΟΥ̓ΟΥ ΠΙ5. Οὐγη ΘΟΙΠΙΓΥΠΊΘη. Αἕ {ῃ6 58 Π16 
{1ΠῚ|6 1 15 ΡΙαῖη, 45 αὶ. Ροιπηίβ οαΐ, {πδὲ ΕἸ ΖΓα᾿ 5 
ΠΟΠΊΠΊ 5510, [ΠΟ] Πρ ἴῃ 1 {πΠ6 Ρονεσ οἵ 
ΠΡ [4] ΡιιηΙβηῃτηθπηΐ (τ. 24), πιιδέ Πᾶνα βιροῦ- 
ΒΕ 466 ἴῃ βοὴβ ταϑρθοίβ {παΐ οἵ {ῃ6 ὙΘρΊ]ΑΓ 
ΒΟνΘΓΠΟΙΒ Οὗ {Π6 ΡΓΟνΙΠΟΘ. 

94. ογ οὐῥεν ῥιεπίςῤηιεσί.)] ΤῊΘ 8] ουπδᾶ- 
{ἰνε5 γεῖθ ἄθαῖῃ δηά ἃ 1655 ρεπαῖίν ; {πὸ 
Ἰαϊίοῦ. Ὀοῖηρ βάν θα ᾿ηΐο πο δπά ἷπὶ- 
ΡΓΙΒοητηθπί (ΟΥΓὁ Ὀδηϊβημηθηΐ, ἀπαγωγή). ἴῃ 
ΕἾΖΥᾺ Υ11. 26, (ἴγοθ [ὈΓΠπῚ5 οἵ {Π6 ἱΠΙΘΣΙΟΥ 
ῬΘΠΔΙΕΥ͂ 4γ6 βίνθῃ. 

26. αἱ ῥὶς ,ηϊ]επάς ] ΑΒ εοιμησοζογς ἢα5 
θδδη γελᾶν τηθπίϊοηθά, ,2ηζεπάς ταιιϑὲ ποσὸ θ6 
1564 ἴῃ ἃ νυ] 6 Γ 56η56. 866 ἅθονυθ, τσ. 11,13. 

28. “πὰ ἐῤέτε αγὲ, 49..7ὺ ἘΖτὰ νυ]. τ σαφ. 

 σουογαὶ αἰϊρφηητ65.) 866 1Π6 ποΐβ ἃθονε, οἡ 
1. 5. 

99. Οα»ηαε}.7ὺ 8ὃο ἴῃ {ῃς6 ΑἸάϊπθ. Τῆς 
θεϑβί ἰοχί μὰ5 (ὐδηλ4 1161. [ἢ ΕὐΖγα ἴξ 15 ΤΠ ΔΠ1Ε], 
ΒΙΟἢ Βεσγίπμθαι {πὶ πκ86 σοπῆστηθα Υ Νεῆῇ. 
ΣΧ ἢ: 

Τε.. ἘἈΔΊΠΟΥ, Ζαΐμις, Λαττούς (Α]ά,), 
Ῥαΐξ {πε θεβί ἰοχί Πα5 Αἴξιιβ, ᾿Αττούς, απϑυνουὶην 
ἴο {πῸ Ηεἴζι5ῃ οἵ ΕὐΖζτα. Ἠδ ννγᾶβ σταπάϑοῃ οὗ 
ΘΠ Εομδηϊδῃ (1 (ἤγοη. 1]. 22). [ἡ ΕΖτα νυ]: 



56 ΓΡΌΑΙΒΙ ΨΤΠΙΙ.: 

Β.6..457:. 2420 ΟΥ̓ΓΠΕ 5οη8 οὗ ῬΠαγεζΖ, Ζδςμα- 
Γ΄ γχίαβ; δῃηά ψτ ἢ Πἰπὶ ψψεῖε ςοιπηΐεά 

Δῃ Πυηάγεά δπά Πῆγ πηθη: 
31 ΟΥ̓ {ΠεῈ βοη8 οἵ Ῥαμαῖῃ ΜοδΡ, 

ἐΖοα- ἘΕἸΙΔοΠΙα59 {ΠῸ βοὴ οὗ ἦ Ζαγαῖαβ. δηά 
ομαίαλ. ΣΙ Πΐπὶ ἔννο Πυπάτεά τπθῃ: 
ἔτ, φῇ 2 ΟΕ ΊΠΕ 9οΠ8 οἵ Ζδίμοε, δεςπε- 
ζλε σοδ οΥ - : Ε 
δάφολα- ΠΙΔ5 Π6 50η οὗ [6ΖεΪιι5, ἀπ 4 νυ ἢ πὶ 
παῖ ε. τῆγες Βυπάγοά πιεη : οὗ {ΠῈ 8οη8 οὗ 
ϑαλαεῖε. Α ἀἴη. ΟΡΕεΊἢ ἐπε βοὴ οἵ [οπδίμδη, απά 
"εν. ψ ἢ Πὶπὶ ἱένο πυπάτοά ἀπά ΠΗ͂Υ 
ῖν »κέγ:. ΙΡη : 

ΜᾺ ΟΥ̓ ΠΕ 8οη5 οὗ ΕἸαπ,, [οϑίδϑ 580Π 
ἄλλαι, ΟΥ̓ ὁ (ΦοΙΠοΙἸα5, ἀπά νι ἢ ΠΙΠῚ 56 ν ΘΠΕΥ͂ 
» ρου, ΓΊΘη : 

Ζεδαάίεί. 44. ΟΥ̓ Βα βοηβ οὗ ϑαρῃδίίαβ 5 ΖαἊ- 
Οσ, : : : 

ργίοογε ΤΆΪΔ5. 50ὴη οἵ Μ|ΙςΠδεὶ, ἀπά ψ ἢ Π]πὶ 
πᾳ Ξ ἘΠΓΘ βοοῦα δηά ἴδῃ πΊδῃ : 
οδαώξλ. 35 ΟΥ̓ΊΒε βοη8 οἵ οδῦ, 9 ΑΡδάϊαϑβ 

2, 35) ἴΠ6 ἰοχὲ νναπίβ σϑτυσδηρίηρ. 866 ἢ.5 
ποῖΐθ {Πογο. 

80. ῥἔῥαγεςφ.) ὍὙΠε ῬΒοτοβ οὖν. 9. 

81. Ραῤαὶρ οαϑ.] ΟΠ. ν. τι. 

ἘΠαοπίας.] Τπ Εἶτα, ἘΠΙΠοοηδὶ. 

82. ὕεκεῖμς.] Οδ]6α ἴπΏ ΕΖγα, 74}14216]. 
ΕΒ. ννου]Ἱά «ἰοῦ {πΠῸ τοδάϊηρ {ποτα ἴο ἄρτθα 
ψ ἢ {Π6 1,ΧΧ. ἀπά 1Π15 ράββδαρθε. Αποίῖπογ 
1ἘΖεῖτι5 15 ππθπίοπϑά ἴῃ σ". 35 Ὀείονν. 

“Μἀἰι.1 (ΟΟΠΊΡ. ν. 14- Οδεὶδ ἴθ ἘΖγα 15 
ΕΡεά. ὍΠο ννογά πηθδῃ5 ““51αν6,᾽᾽ δῃη4 15 [ουπ6 
ἴῃ ΘΟΠΊρΡΟΙ Πα ΠαΠΊ65, 85 θεά - ΜεΙθο ἢ (76Γ. 
ΧΧΧΥΠΙ, 7). 

359. ΕἸ] α51.}] ΟἿ. ν. 12. υιζας, Ἰεσίας; 
οΔ]]οα ἴῃ ΕὔΖγα 11]. 7 [6ϑῃαῖαῃ. ΟἹ {πὸ οἴ ΠΟΥ 
Β4η4, [Π6 [Θϑῃδῖ ἢ οἱ ΕἾΖΓᾺ 111. 190. 15. ἴῃ [Π15 
σΠαρίοσ (τ. 48) οὩ]Π]οὰ Οδϑαῖαβ. Οοἰδοϊα 15 
[Π6 βατὴθ 85 ἴπ Αἰ ΠΔ]Δ ἢ (ν ΒΙ ἢ 15 αἶδὸ Του] 
85 ἃ ἴδ πη} }] 6. ΠΑΠ16) ἴῃ ΕἾΖγα, {πὸ 1Π|{14] αγὲ 
Ὀεϊπρ' τορ ασθα Ὀγ {Π6 Οτρεὶς ρυζίιχαὶ. 

34. ϑαῤῥαϊα:.) ΟΠ6ἀ ἴῃ ν. 9. ϑαρβαΐ, 
Οἴμοσννῖίβα ΘΒ ΡΠ δίδῃ. 

Ζαγαῖα5.] Το Ὀὲ ἀἸβεπρι 5 ῃη6 4 ἔγοπι {πὸ 
νο οὗ {πὸ βαπὶθ παπιθ πηθης οηθα Ὀείογο ἴῃ 
{Π15. σπαρίοσ, ὑὐ. 2, 31. ἴῃ ΕΖγα ἴ 15 
Ζερδάϊδῃ. 

95. ὑοαδ.) 866 ἰδ ποίΐθ οὔ οἷ. ν. 1ὶ, 
ὙΠΕΓῈ ἃ οἴαιιδα σοπίδι πη {Π6 πατὴθ οἵ [080 
ἰ5. οὔθ ἴῃ {πῃ ΒΝ ΠΡΊ5η. Ψεγϑίοη. ἴξ 15 
ἀου ΕΓ] νυν μθῖποσ {Π6 οηθ {πο γΘ σοίογγθα ἴο 15 
[86 ϑαπΊθ 45 1ῃ]5. 1οὰθ. “ἠδαάϊας 15. ἴπ ΕΖτα 
ΟΡδάϊδῃ. 

36. ΜΒαρικ.1 “ΤῊΙ5 ἔοΥΠὶ 15 ἔγοτη [Π6 ΑἸάϊηρ, 
βανίδ, ργοῦ Δ ]Υ ἃ οοττρίϊοη οἵ Βανία (Ὀγ ἱπίοτ- 

[ν. 3ο0--41. 

80η ΟΥ̓ 2 [6ΖεΪιι5, ἀπά νυ ΠΪπῚ ἔνγο 8. 6. 457: 
Βυπαάτγοά δηά 7 ἔνγεῖνα τηεῃ : 
46 “ ΟΥ̓́Πε 5οη5 οὗ Βαηϊά, 4.554]1-- δελΐ. 

τηοῖἢ βοὴ οἵ [οβαρῃϊαβ. δηά τ Ηΐπι ἘΣ τες 
Δῃ Πιιηάγοά δηά {ῃγθοβοοῦς τηθῃ : εὐβξ 

27 ΟΕΥ̓ΊΒΕ 8οη8 οὗ Βαδὶ. Ζδοπμαγίαϑ μεν ἐς 
80η Οὗ Βεραΐ, ἀπά υνῖτ ΠΪπὶ ὈνγεΠΕΥ ἐγ α 
Δηἀ εἰρῃξ πηθη : εκ. - 

28 ὍΕ Πα βοῃϑβ οἔ " Αβέδιῃ . ]ομαδη- 9 ΡΈΡΣ, 
Π65 ς0γ1 077 ἐ Αςαΐδη, ἀπά ΠΝ ΠϊπῚ ΔΠ ς οσ, 
Βυπαάγεά ΔΠη4 ἴδῃ πηεῃ : ζαέαη. 

329 ΟΥ̓ τε βοηβ οἔ Αἀοπίκαπη {πε 
Ἰαϑῖ, ἀπ ἃ ἔΠ688 αὔὰ {Π6Ὸ παιηδβ οἵ {Πεπ|. 
ἘΠΙΡΠΆΙΕε, 1606], δπ4 “ ϑαπηδίδβ, δῃα τῶν, κέ, 
νν ἢ {Παπὶ Εν ΠΥ τηθῃ : “ ΟΥ, 

40 ΟΥ̓ ΒΕ 9οη5 οὔ! Βαρο, 518] ἐς “5 πῖσ. 
- - ςὉ. 

80η ΟΥ̓ [ϑεδίσιγιιβ, ἀπά ὑ ἢ ΠΙΠῚ δ ωναΐ. 

ΒΕΨΕΠΙΥ ΠΊΕΗ. 
41 Απά {Π686 1 ρδίμεγεά τορείμεγ 

σἤδηρὲ οὗ Α απά Δ). Το Ν᾽ δίϊοδη μδ5 Βανίας. 
Ιη Βγᾷ Ὑἱ1ϊ. το, Ποῦ {Π6 παπιθ 5Ποι]4 
ΟΟΟΙΓ, 115 Γπουρπης Ὀγ ΚΕ. ἴο μανε ἀτορρεά οαξ 
ἔγοπὶ 115 ΓοβθπΊθ]Δηςα ἴο δεπεν, “( 50Π5.᾽ 

“4:-αἡϊηιοῖ δ. ἴπ ΕΖτα ἀπά ἴπ τ ἤτοη. 1]. 
19 (ΠΟΥ 1 15. ἃ ἴδπιαϊθ Πα ΠΊ6} {πΠῸ [ΟΥΠῚ 15 
5 Π6Ιοσ ἢ : ἴῃ {πὸ Οσθοκ ΠΟΙ 1 15 Σαλιμώθ. 
1 15 ποῖ πΠ]ΠἸΚΟΙν {παΐξ {Π6 ἔοστη ἴῃ {πὸ ἰοχέ, 
Αϑϑβα!τηοίῃ, 1 ἄπο ἴο ἃ ψτοπῃρ αἰνβίοη οἵ 
5Υ1140]65 1ἴπ Π6 παπη65 Βανί [ αςΣαλιμώθ. 

857. Βαδὶ. .. Βεδαϊ. Τῇ ΕὐΖγα 111. τα {86 
ΠΑΙΠ65 416 ᾿ἀδηίςα]. (ΟΙΊΡ. ν. 13. 

38. “4:ἰα͵ῤ.] ἴπν. 13, ϑααβ ; ἴὴ ἴπΠ6 Οτεεκ, 
᾿Αστάδ. ἴπ Εἴτα, Αζραά. «“4εαΐαη, ἴῃ Εὐχτα 
Ἠκαἰκκαίδη, ον αἰ ογθ ἔτοτη πὸ ἴογπι (αέα,ι, 
δίνθη ἴῃ {ΠῸ τηαγρίη, ὈῪ μανὶπρ {πὸ ἩΌτον 
ἀοπηϊΐθ ἁγία ργθῆχθα. (ομηρασο ἴΠ6 ΠαΠῚΘ 
ΑὐςςΟΖ ἴῃ γΥ. 38 ἢ (ΟΖ ἴῃ ΕἾΖΙᾺ 1]. 61. 

89. ἐῤὲ ἰασ ὙΒαΐ 15, “πε αϑὲ οὗ {Π6 
50η5 οἵ Α." ὍΠΙ5 ΠΊΑΥ πιθᾶῃ {πὸ ἰαϑί Ἰοΐς ἴῃ 
Βαθυ]οη. ἴὰ. {π|ηκ5 1 ἀδποΐθβ {Π6 ὙΟΌΠΡΟΙ͂ 
Ὀγάποθ 65 οἵ [6 ἔαπλην ; νυ οἢ νου] σοπηθ ἴο 
1Π6 5απὶ6 {Π]ηρ, ΒΡ ροϑίηρ {π6 Οἱ 6 το 5 
ἴο μανα τοϊπασηθα νυ ΖΓ θα 06]. (οτηρ. 
ν. ΤΩ" 

40. Βαροῇ (164 Βαροὶ ἴπ ν. 14, Βιρναὶ 
ἴῃ Εἶτα. ὙΠῸ παπὶθ Βαροαδβ 15 βαϊά ἴο πιθδῃ 
“ ρα ΙΟἢ "ἢ ἴῃ Ῥογϑίαῃ. 866 “ιςοῖ. οἵ τῃ6 
ΒΙΡΙς,᾿ «. “., ποτα τ. Δ εβίςοϊξ φιοΐεβ 
ΡΙηγ, “Η. Ν᾿. χε. 4,9, ἴῃ {Ππδιταϊίοη. 

Τὶ ἐῤὲ τοπ 4 Τεία]σιγμς.] Τηδβίοδά οὗ ἢ 15 
νγο Πανὸ ἴῃ ΕἾΖγα Υ11]1. 1.4, “ ὉΠαὶ αἀπα Ζαθθιά,᾽ 
ὙἹ ΠλατΡΊΠ4] τοδάϊηρ “ Ζασοιτ." Τί 15 ἀ1ΠΠ- 
οὐ] ἴο 566 πον καὶ Ζακκοὺρ σοι] ΒῈ σΠδηροά 
ἴο ὁ τοῦ ἹΙσταλκούρου, ποι ποῦ 15. ΒΟ 



Ι. ΕΒΏΒΚ.ΑΒ. ΠΠΙ. 57 

ΖδοΠδτγίαβ, απ ἃ Μοβο]απποη. ργίποῖρα] 8. Ο. 457. 

ν. 42--606.] 

Β, 6. 457. 7 1ο {πε τίνεῦ σδ]] θά 1 Πεγα5. ννῃθγα ννα 
γον, ΡΙΓοΠοά οὐ τεπίβ ἴῆγοα ἄαγβ: ἃπά τηθῃ δηά ᾿βαγπβά. 
τα, τ ἢ βιΓν γε {Πεπη. 45 Απάᾷ 1 Ραάε {ποῖ {παῖ {ΠΥ 4 οτ, 
ΡΩΒ 42 Βυὲῖ ψββη 1 Παά ἴϑυιπά {πογα 8Ποιά ροὸ πιπΐο “ ϑαάάειιβ {Πς σαρίαίη, ἐου, ο΄ 
σου, ς ΠΟΠΕ οἴ {Πα ρτγεβίβ Δπη4 [ εν ξεβ8, ἔν ῃο νγὰ8 ἰπ {πε ρίαςε οὗ “τῆς {τεα-  οσ, 
᾿ΟΚΤ ἼΠεη 8επξ 1 ππίο Ε]θαΖαγ, ἀπ 50 : ἐα αυϑ ρας: 
Ζ1ε εοῤίο Ε΄ Οὐ, Ζζθ 
αγιί τε “ [4116]. Δη4 ὅ Μαβπηδη. 46 Απά σοπιπδηάεά {Πδπὶ {Παΐ δελε 
ἤρμά 44. Απά ΑἸπδίμαμη, ἀπά Μαπιαῖαβ, {ΠΕῈῪ 5Ποι]4 βρθᾷκ ὑπίο ΤΑ εἴι5.. ἀπ ΤΣ 
ἡμέ ., 8π4 « Τοτγίθαβ, ἀπά Ναίπδη, Εππαΐδη. ἴῖο 5 Π8 Ὀγείῆγεη, δῃ 4 ἕο {Π6 {γβδβιιΓο 5 οὐ τον 
᾿ ΤΩΝ τ θε: «Αγ2εῖ. δου, δλορραΐαλ. “τ, 7αγδ.. ὝὙΠεβα πηθη’5 παῖπεβ ΨΥ ΊῈῊ ἘΠΕΙΓ σΈπασδίϊοηβ τὰ τὶς μΕΪν Ξε πρι ΘΠ 64, 

ΤΕΒΟΙΉΙΔησα θεΐννθθη {πὸ ἰαϑδέ βυ 8 0]65. Βαΐ 
1Π6 νγὰγ ἴπ ΠΟΙ {ΠπῸ ἴνγο ΡΥΘΥΙΟΙΙ5 ΠΑΠΊΘ5 
ΔΡΡΘΔΓ 845 ΟΠ ἴῃ {Π6 ΑἸ άϊπο, Βαγουθί, νν1}] 51 νν 
Βονν 1Ι40]6 ϑιιοἢ παπιθ5 ἀτὸ ἴο Ὀ6 σογγιρίοά 
ἴῃ ἐγαπβοσιρίίοη. 

41. ἐῤὲ γίσον εαἰϊεά ΤΡογας.1 τ 1Π6 Ῥαγα]]6] 
Ράββαρε οἵ ΕζΖγαᾳ 1Π6 Ἔχργεβϑίοη 15.“ {Π6 ΤΊνΟΥ 
1ηδὲ τὰπποίῃ ἔο ΑΠμανα." Απά δ5 ἴἴ 15 δ] θά 
Ἰαΐθ οἡ (ΕΖγα υἱ]1. 21) ““1πε στῖνεσ 9 Αμανα, 
ΤῈ νου] βοὴ {παῖ {Π15 νναβ {πΠ6 παῖὴβ θοίἢ 
οἵα τίνα δη4 οἵ ρίαςθ. Βαν]ηβοη {μη |κ5 
{παῖ {πῸ βροῖ οὰπ θὲ ἰάοπεβῆοά ἢ {πὸ 
τηοάθγῃ Ηϊέ, σ4116 4 ἴῃ Βαθυ]οπίδη 1ῤὶ, ἃ ἴον 
οἡ {πὸ ΕΠ ΡΗΓαΐοβ, ἀθοιέ 80 τη1165 ΝΟ. ἔτοπη 
Βαθγ]οπ. Ἀοιιθ5 {πη κ5 {Π6 βδροΐ ππϊτηοννῃ, 
8Δη4 {Π6 “Ὑἱνεγ᾿ ἴο ῃανεὲ Ῥθθη οπα οἵ 1ῃ6 
ΠΙΠΊΘΓΟΙΙΒ. σ84Π4]5, {Π6 ““ νγαΐεσβ οἵ Βαθυ]οη. 
ΝῺῈΥ [πε παπιὲ 5μοι]4 θὲ ὙΠμεύδ5, Θεράς, ἴῃ 
τῆς τοχί, πα5 ποῖ Ὀβθι βα ϑίδοςου ΠΥ Ἂχρ]αἰπθά. 
ΤΠ 1,ΧΧ. δἱ ΕΖγα ν11]. 15 Δπ4 21. βῖνεβ ἔῃ 6 
ἔογπηβ Εὐΐ δπ4 ᾿Αουέ. Ε΄. {8Π1πΚ5 {παΐ Θερὰς 
ΟΥ Θερὰ 15 ΟΠΙΥ ἃ Ρεγνογίεα τοδάϊηρ οἵ {πῸ 
Ἠδεθγονν δ ΠΝ, Οπα πιϊρῃξ δἰπιοϑὲ βυβρεοῖΐ 
1πδῖ Ιοβθρηι5 σοηνογίοα 1 ἱπΐο πέραν, ἴῃ 
[15 δαυϊναίθπέ Ἐχργθϑϑίοη εἰς τὸ πέραν τοῦ 
Εὐφράτου. 

438. ΠΘ 5Π18}} Πυη Ρ Γ οὗ 1 ον]θ5 γν πο ὑγεγα 
ἸΠΟΪΙΠ6Ω ἴο τεΐυση νναβ ποίϊςθα ἴῃ πε ἢγϑί 
εχρεάϊμοη. 866 ἀρονο, ν. 26. Βαΐ {π6 ρῥτίθϑίβ 
οἡ {Πδὲ οσσαβίοη (10., “". 24) ὑγΕΓῈ σΟΠΒΡΙΟΊΙΟΙΙ5 
Ὀγ {πεῖν πυπθογ5, αη ἴῃ 1Π6 ράγα]]6 1 ραβϑᾶρα 
οἵ ΕΖγα ΠεσῈ ΠΟ πηθπίϊοῃ 15 τη δ οἵ ΔηΥ [Δ1Ππγα 
ΟΠ {ΠΕ ρατί. Βιΐ {πὸ ἔδεΐ {παΐ ἴῃ Ὁ. 47 οἵ 
[Π15 σμαρίευ “' 50η5 οἵ [γον] ἀρρθδγ ἴο Δῆβυνεῦ 
1Π6 τϑημγοπιθηΐ ΤῸΓ ΠπΊθη ἴο ““δχεοιπία {ΠῸ 
ΡτγΙ ϑίβ᾽ οἵποε" (Ὁ. 46), 5βιισροϑίβ {πε {πουρπΐ 
{παῖ {πῸ ἀϊδεϊποίϊίοη θεΐννεθη {πῸ ἔννο τηϊρπΐ 
θ6 ρσγονίηρ 1655 τηδυϊτθά. 

438, 44. ὝΤΠε [Ο]]οννίηρ ἀγα {Π6 ΡδΊΆ}16] 
115ῖ5 οἵ παπΊ65 ἴῃ ΕΖγα δῃηὰ τ Εἰβάγαβ :- 

ἘΖΕΑ νἱῖϊ. τ6-το. 1 ΕΞΡΚΑΒ ν|. 43:4. 

1 ἘΞΡ ΚΑΒ ν1]. 43-4ά. 

9. Ζεαοματγίαβ. 
10. Μοβο]]ασιοη, Μοσόλ- 

[λαμος- 

ἘΖΕΑ νἱϊ!. 16-το. 

9. Μεβυ]]δῖη. 
10. Τοϊατ. 
11. ΕἸμπαίηδηῃ 111. 

Ῥσοῖὴ {π6 ἅθονε ἴ νν}}] θὲ βθοπ, {παΐ [ 
ἴογ Μασνιαπη (ΝΟ. 3 ἴῃ τ Εβάγαβ) νγαὲ τϑαά 
ἢ ῃ6 Ὀεβδὲ Οτὐθοκ ἰοχὲ “αϊα απά 771α-- 
γιαη, ἴμ6 ΠυτΊθΕΓ 15 [Π6 βϑαπιθ ἴπ θοΐἢ 1515. 
Νο. τ οἵ Εζγα νν1}} {ΠπῸπ Ὡηθννευ ἴο τ οὗ {Π6 
ΟἾΠΕΣ, 1. το) 6, 2 ἴο᾽ τ, 5 [0 7, 7 [6 8; 8 10 Τὸ, 
Θ᾽ ΤῸ τὶ ΔΠῸ τῷ ἴὸ 9. ΤΠῸῈ ἤίηξα (ΝΟ: 3. ΟΕ 
1 Β54Γ45) ΤΑΥ͂ 6 ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ ΠΊσγθδἸηρ οὗ {Π6 
1αϑὲ ρατί οἵ Νο. 5. ὙΠῸ σἤδηρο οἵ “4χ716], 
“Το οὗ σοά;, ἴο 1ήμεὶ 15. πιοΐίίσθαθὶα : ἀπά 
5111 ΤηοΥ6 50 ἴΠπ6 βίσαηρε βημίναϊοπί ΤῸ {πε 
Ιαἰίοσ ἴῃ {πὸ Νυ]ραῖαθ, Εἰ εοΐομ. “ΤΠΘ Ἰδου- 1Π 
᾿Ἰδουῆλον ΔρΡαδΔ15 ἴο πᾶν Ὀθοη ἰγαηϑαϊθα ΒΥ 
τρε, ἀηα ἴπῈ παπὶα ἤἰεεθτείοσ {Πτι5 ξουτηθά, 
ΜΜΠΙΟῆ σου] παίιγα!γ Ὀθοοπιθ ἰεοεΐολι. 
Εἰριαίαπ (ΝΟ. 8 ἴῃ τ Ε5641.) 15 5 ΠΊΡΙΥ ἃ τηῖβ5- 
ΡΓΙΠί ἴογ ᾿ὑππαΐδῃ, 45 1 βίδηἠϑβ ἴῃ {πὸ απονα 
Μεγϑίοη. 

45. ϑαάάει5.] Ιῃ {πε Οἷκ. Λοδδαῖος, ΑἸά 
Δαδδαῖος ; ἴῃ ΕἶΖτα, [ἀ4ο. ΤΠ 6 οσπὶ Λοδδαῖος 
ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο Πᾶνα Ὡ.ΓΊ56η ἔγοΠῚ ΓᾺΠΗΪΠΡ ΟΡ ΊΠΟΓ 

ἡηντος ἴῃ 6 Ηδεῦτανν. ὅ6ε6. Βουίμθδι 5 
ποΐα οὐ ΕἾΖΥα Υἱῖϊ. 17. Βογίμεδα βιιρροϑίβ 
1παΐ {πΠ6 ΝοίΒΙηἶπὶ τη Πᾶν Ὀθθὴ σ4]]6 4 {πὸ 
“ Ργθίῃσθη᾽ οἵ {π6 1,ονιῖο5. (2Φ.) ἔτοτη {Πεῖτ 
ἀννϑ! της τορεῖμοσ. Βα ἴῃ 1π6 ρῥγοβοπέ ρα5- 
βαρα {π6 Ναί ΠῚ, ΟΥ ““5εγναηΐβ οἵ {6 
ἴϑιηρΡ]6 ᾿ (Ὁ. 49), τα Καρί οἱθαυ]γ ἀἰϊδεϊηςί. 

25 ἐδὲ ῥίαεσε οὶ ἐδε ἐγεασεσν.)] ἘῸΓ {Π15, ννα 
Ππ4 ἴῃ ΕἾ Ζγὰ “αἵ [ῃ6 ρίασβ (ἀββϑίρῃϊα, Βαξ ἴῃ {πα 
ΠΧΧ, τς ρουνοσίθά ρῆγαβθ ἐν τῷ ἀργυρίῳ 
τοῦ τόπου, ξσοτγεοΐϊοα [η {Π6 ΡΓθϑοηΐ νευβίοη ἴο 
ἐν τῷ τόπῳ γαζοφυλακίουις ΑΒ ΠΟ 5110ἢ ΡΙάςοθ 
45 (δϑιρηϊα 15 Κπονγῃ, {ΠΟΓῸ 4.6 ψατίοιιβ οοη- 
Ἰδοΐυγεβ ἴο δοσοιιηΐ ἔοὺσ ἴΠ6 ΠαπΊθ, απ ἴῸγ 
γαζοφυλακίου 85 115 Εαπ]να]οηῖ. ῬοΥΠδρ5 {Π6 
ΒΡ] οϑέ νναὺ ννου]Ἱά 6 ἴο βίιρροβα {παΐ {π6 
Ήδερτονν ἢΦ3, “5|Πνογ,᾿ μά θθθη ἴδίκθη ἴοσ ἃ 

1. ἘΠΊοΖοτ. 1. Ἐ]ΘΑΖαΓ. ῬΓΌΡΕΓ ΠΑπΊ6, αηα ΟτθοϊΖοά [ἴῃ ἐγδηϑ!!ογδίίοη, 
2. ΑΤΙε].. 2. Ιἅπε], ᾿Ιδουῆλος. Βεγΐμεαι βαρ βεϑίβ {παΐ (δβίρΐα παρ μὲ 6 {π6 
3: ΘΒειπαίδῃ. 3: Μαβπιδη, Μαιὰ καὶ ἢζγῃς. οὗ ἃ ςΟΙ]ορθ, ΟΥ̓ ἱπϑίϊτυξίομ, ἡ Πετα 
4. ΕἸπαΐμδη 1. 4- ΑἸπαίβαπμ. [Μασμάν. 1 αγίζοβ. ὑγθγθ Θϑίδο Π5ῃ6α : ονθῦ ΜΠ ἢ [440 
Ξ 1ατῖρ. 5: Ματμαῖαϑβ, ξαμαίας. ΟΥ̓ ϑαάάειι5 “πε σαρίαϊη᾽ ργεϑί θά. 

. Ε]Παίμδη 11. 6. 7οτθα5. 
ἡ. ΝΝαίμαδη. 7. ΝΝαίβδη. 46. Παϊάρμ5.1 ὍὙΠΘ 58πὶ6 85 {Π6 ϑδάάβδιιβ 

ὃ ὃ. Ζεομδηΐϊδῃ. . Εππαίΐίαη, ᾽Εννατάν. αῦονο. 
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Β. 6. 457. ἴῃ {Παΐ ρίας, ἴο 564 τι8 5: ι6ἢῃ τηθῃ 88 
ΠῚ πηΐρῆτς ἐχεουῖε τΠ6 ῥγιθβϑίθ᾽ οὔος ἴῃ 

1η6 Ποιιδε οἵ {πε 1 ογά, 
47 Απά ᾿γ {πεῈ πιρῃγ Παπά οὗ 

οὐ Γ,ογά ἘΠΕΥ Ῥτοιιρῃξ ππῖο τι5 5Κ1{|] 
δ, ΤΊΕη οἵ {Π6 8οη8 οὕ 6 Μοὶὶ {Π6 βδοῃ οὗ 
Ρο Πμαν], {ΠῈ βοὴ οἱ ἴβγϑβὶ. 9 Αβεβεθίδ 
ἐσ, δ.ε- ἐἐξ ς 3 2 
γεύϊα, ΔΠη4 ΠΙ8 50η8, ἀπά ἢἰ5. Ὀγείῆγεη, ψγῆο 
5 δ τε ΤΕΣΕ εἰρῃτεεη. 

κου, ἄβο 48 ΤΣ ΑΠά Αβερία, δηὰ Απηιῖιι8, ἀπά 
πεν απ Οὐβαΐαθ Πῖβ Ὀγοίμοι, οὐ τπ6 8οη8. οὗ 
τοῖέλ λει (ΟΠ ΔηΠιΠεῖ59. ΔΠ4 {ΠΕΙΓ 808. ΨΕΓΕ 
εελαΐακ μ 
φίλε σογις ἸΝΥΘΏΤΥ ΤήΘη. 

6) ΖΕ ΟΣ 49 Αμά οὗ {πε ϑεγνδηΐβ οὗ {πε 
πέος. ΤΟΙΊΡ]6 νυ μοτ [αν ἃ Πα ογάἀαϊηεά, αηά 

1ἢ8 ΡὈΓΙΠΟΙΡΑΙ πηθῃ ἴογ 1ῃς βονίςςε οὗ 
1ῃ6 [,εν!ξεβ, το τψῖί, [6 βογνδηΐβ οὗ 
τῆς τε Π1ρ]8., ἔννο Πιιπά γα δη4 ἐννεπίγ, 
{Π6 σαΐαίοριια οὐ νγῆοβε παπΊθ8 ὑνΈΓα 
5Πενγεά. 

5ο  Απά {μεῖς [1 ἵνονεά Δ ζμϑίϊ 
τιηΐο {Πς γοιηρ' πηδη Ρεΐογε οἷμγ 1 ογά, 
ἴο ἄδβῖγε οἵ Πἰπὶ ἃ ῬργΓΌΒΡΈΓΟι5 ᾿ΟἸΙΓΠΘΟΥ͂ 
ὈοΙῊ [ΟΓ τι8 Δπ4 {Πεῖη {Παΐ ννεῦα ψιτῆ 

Ι Οσ, 2γο- 
εἰαϊ»εφά. 

ΠΥ ΘΌΚ ΒΤ ΠῚ: [ν. 47---56. 

1.80 [ὉΓ οὐ ΟΠ] άγεη, δηά [Ὁ {πε 8. Ο' 457. 
᾿ΌΔΈΕΙΕ : "ΕΝ 

51 ΕῸΓΙ ννᾶβ Δϑῃδπιεά ἴο 45Κ {Π6 “κμόρέαρισε. 
Κίπρ ἰοοΐπηεη, δηάἀ Ποιβεπιεη, δηά 
ςσοπάποε [Ὁ βαΐεριιαστά δραϊηϑέ ΟἹΓ 
Δάν βατΙβ. 

52 ΕῸΓ νγε Πδά 5αϊά υηΐο ἘΠ6 Κίπρ' 
{Παΐ τΠς ροννεῦ οὗ {Πε Τογά οὐὖγ (σοά 
8Ποι14 θῈ ἢ τΠθπὶ {Παΐ 5θῈΚ Π]ΠΊ, 
ἴο Βρρογέ {ΠῈπὶ 1ῃ 8]] νγᾶυϑ. 

53 Απά δραίη νγεὲ Ῥεβοιιρῃξς ΟἱΓ 
Το 45 τοιοῃϊηρ {Π656 {Πϊηρ85. δηά 
ἔουη 4 ἢϊπὶ ἔανουγαθ]α τιπίο 18. 

54. ΤΠεη 1 5Ξεραζαζεά ἔνγεῖνε οὗ {πε 
σμΙ εξ οξ της ργιοβίβ, ὁ Εβθθγαβ, δηα Α8- ὦ δεγεδίας, 
84 1459 ΔΠ4 ἴδῃ πΊδῃ οὗ {ΠεῚΓ Ὀγοίἤγεῃ οἰίας. 
νυ ἢ ἘΠαπὶ: 

δς ΑΠ41 νεἰρπεά τΠεπὶ {Πα ρο]ά, 
Δη4 {Π6 51||νεγς ἀπά 1Π6 ΠΟΙΥ νββ8615 οὗ 
τῆς. Ποιιδα οὔ οἷγ [,ογά, ῃΙοἢ ἐπε 
Κίηρ, «ηἀ ἢ]5 σοῖο !}], ἀπά ἘΠ6 ΡγΠΟ 68, 
Δηα 81] [5γδεὶ, μδά οίνεη. 

56 Απά ψῇεη 1 Πδά ννεϊρῃβά ἴ{,1 
ἀε]νεγοά τἰπίο {Π6πὶ ῖχ Πιιπάτεά δηά 

41. ,Μο].}] Τῃ Εἶτα, ΜᾺ]: ΟΙἷκ. Μοολί. 
“ἐ ΘΟ ηἢ 15 ΠΕΙῸ ἀραϊη τι5θα ῸΓ στδηάβοῃ, 85 ἴῃ 
νἱ. 1, Δη4 οἴζεη. ὅ6ε6 Εχ. νἱ. 16-10. 

“Δτεὐεῤία.] πὶ ΕΣΖΥα 1. 18, 1Ε 15. “{ΠΕῈῪ 
τους τ1ι5 ἃ πηδῃ, οἵ τιηἀοιδίαπαϊηρ, οὗ {μ6 
50η5 οἵ Μδῃ],. .. «πᾶ ΘΠοΥΘΌ Δ : νη ϊ ἢ, 
1 σογγθοῖ, ννοι]ά ἰθᾶνα τι5 ἴο ὑνοη θυ ΝΥ {ΠπῸ 
ΠΑΠῚΘ οἵ ΟΠ6 50 ἀἰβίϊπρι 5Π6 4 5Βμου] ἃ ποῖ μανο 
θεθη τοοογάθά. ὙΠῸ ΑἸοχ. μοῖο, ἴοο, μα5 ἴΠ6 
ΒΙΠΡΊΠ]ΑΓ, “΄ α 5Κ1Π{Ὁ] πηδη,᾿ ὑνΠΙ ἢ ἡνοιυ]ά ροϊπέ 
ἴο Αβϑρθθῖα ἃ5 1Π6 οὔθ. [1 580, ἴΠ6 ““δηᾶ᾽ 
Ὀοίοτο ΘΠ ΘΙ ἢ} ἴῃ Εἶτα 5]ομ]4, ἃ5. ΚΕ. βιιρ- 
βοβίβ, ὃ6 Ἰε οαῦ. Βαΐ 1 νγα ρυθῖδυ ἔο Ὡ55.Π6 
{παΐ ἃ παπηθ μα5 θθθη Ἰοβί, απά {παΐ {ῃ6 “ αμά 
ΘΠΟΥΘΌΙΔΠ οὗ Εἶτα ν1]. 18 15 οοσγϑοῖ, [πΠῸ ἢγϑί 
Ἰοίίου. οἵ ᾿Ασερηβίαν ΤηΔΥ ΤΟΡΓΟΘΟΠΕ 5.0} ἃ 
ΤΉΙΒϑῖ ΠΡ καί, ΘΒΡΘΟΙΑ ΠΥ 85 ἴῃ (μ6 ΑἸά, {πὸ 
ΠΑΠΠΘ ΔΡΡΘΩΓΒ 845 Εἰσερηβίαν. 

48. “πηι, 45. ΟἷΚ Ἄννουος. ϑοῖῆθ 
Οἵ {Π6 παπιθ5 κίνθη ἤοτθ 416 δἰτοροί Ποῦ τιη- 
Ἰ|κθ {πο86 ἴῃ ὔζγα Υἱ1]}. τς. Αβϑθία 5 οἵ 
σουτβο ΗϑΠδ αι, ἀη4 Οβαΐαθ ἰἴ5 [6ϑῃδίδῃ 
(ΧΧ, Ἰσαΐα); μὲ τμ6 ΟἴΟΥ ἔννο ἅτ νΟΥΥ 
ἀοα ΕΠ]. 

49. «υῤο»ι 1)αυἱά ῥαά ογάαϊπεά. ἘΝ. ἀργθος 
ἴπ [Π15 Ριιποίιαίίοη, Ρ]αοῖπρ ἃ σοιήσπηα ΟΣ 
Δαυίδ. Ἰὰς (ῃ6 5θῆδθ γϑη 65. τι5 ἴο χοαά, 
“ἐγ ΠοΠὴ 1) αν ἀπὰ {Π6 ΡΥ Ποῖρα] πιο Παὰ οτ- 
ἀαϊηοά (10. “βανθ᾽) ἴῸγ 16 βοσνῖςς, ἄσ., ἴῃ 
δοσογάδπορ νυν ἢ ΕὔΖγα 111. 20, “Κ νποῖὴ ᾿ανὶά 
ΔΠ4 {Π6 Ρτΐποθβ Πα δρροϊηϊθά. (ομρ. 
Αθονο, ν. 29) ἃηἀ 1 (σΌη. ἰχ. 2. 

αὐυόγὸ σῤεαυεά.] ΓΕΘ τι56 οἵ {Π6 Ρ]υγΑ] πατη- 
ΘΓ 5θοὴβ ἄπε ἴο {πῸ᾿ αἰἰγαοίίοη οἵ {π6 ννοσά 
“ΠΩ ΠΊ65 ᾽ 7π5[ Ὀεΐοτγο. 

50. αι. ΑΒ [6Ποϑμαρμαΐ μαά ἄοπα: 
2 ἤτοῃ. χχ. 3. Εζύα νο]Ἱά Πᾶνα ΤΊΔΗΥ 
ΤΘΆΒΟΠΒ ῸΓ δηχίείγ. “ὙΠῸ ραβϑαρα οἵ {Π6 
ἴσοορβ ἴο Ερυρί παά πὸ ἀοιιδὲ ᾿πογθαβθά {Π6 
ΟΥΙΠΑΤΥ ἀἄδηροῦβ οἵ ἃ τοδαά αἰνναγβ ᾿ηἰοϑιθα 
Ὀγ Βεάιιηβ πη Ὀτραπήβ, ἀπά ΕὐΖτα Πα Ὀθθῃ 
ὁ Ἀ5ΠΔΠΊΘα ἴο ΤΟ] ΌΪΓΟ οὗ {Π6 Κιηρ 8Δη Ἔβοοτζέ οὗ 
50] 6160 Ὑ5 ὩΠ4 ΠΟΥΒΟΊΘη,᾽ ἴῸΓ πα παά ἰο]ά Πϊτη 
τὲ “{Π6 παπᾶ οἵ οἱσγ (σοά 15 ἸΡΟη 8}} ἐπ 6 πὶ 
ΤΟΥ βοοά {παῖ 5ϑεὶς ἢϊπα; θυ 5. ΡονῈ ἀπά 
ἢ15 σαί 15 ἀραϊηδέ 411 {πὸπὶ {Παΐ ουβακὸ 
Ὠϊπη. ὙΠῸ οἠποιπηί οἵ βο]ά ἀπά 5ι]νοσ, πουν-- 
ἜνΘΥ, νὴ ἢ6 ννᾶ5. σαυσΎηρ ὙΠ Πϊπὶ (ΕΖγὰ 
ΜΠ. 26, 27), βᾶνε Πἰπὶ βοοα τϑαϑοη ἴο ἔδεὶ 
δηχίοιιβ. (ϑαγοε," ΕΖγα, δια.) Ρ. 62.) 

ἔῤε γοιίγ 77167.1] ΠΟΘ τϑάβοη οὗ {Π15 βρθοῖὶαὶ 
«ἀάϊεοη ἴο {πΠ6 δοσοιιηΐ Ιῃ ΕΖΓα ΜΠ]. 21 15 ποῖ 
ΟΙθασ. ΕῸΓ {π6 (ογπὶ οπιρὶογοϑά, 566 ποΐθ ἢ 
αὐ. οἱ θεΐονν, ἀπά σοπρ. ΝΘΠ, ν1]. 2. 

54. Εεεὐγας. ΟΚ. Ἐσερεβίας, Ν Ἃ]ρ. ϑεάο- 
Ὀῖα5 (ΟΥ̓ ἱπίοσοπαηρο οὗ « αδηά σ 'η ΗΡτον), 
1η6 ϑαπλθ 45 5Πουθ ἢ (ΤΖγα ὙΠ]. 18, 24} ΟΥ̓ 
Αβοῦορῖα (αθονε, “. 47). .ΑΔΑ5 Αβϑβαηΐϊαβ δὴ- 
ΒΥΟΙ5 ἴο Ηδϑμαθῖδἢῃ (ΕὐΖγα ἢ, 19), Ὀοΐῃ 
{Π656 ννοῦθ 1 ονῖοβ ἢ ἀπ 1Π6 αιθϑίϊοη γΙβδϑ, 
Πονν {πον οου]α 6 ἀοβοσγιθθα ἃ5 “ σῃϊθ οἵ ἔμ8 
Ρτἰοβίβ. ΚΕ... {Π|πκ5 {παῖ {πὸ Ηθτονν ϑῃμοι]ά 
Ὀ6 τϑαᾶ 45 “ ἴο 58ουθθιδῃ," ἅς. ; [Πα 15, ΕΖσγα 
ΔΡΡοΪϊπίθα ἔννεϊνα Ῥυϊοϑίβ ἴο ἵστη ἃ Ἰοϊπέ θοαΥ 



ν. 57---ός.] Ι. ΒΚ ΑΒ5. ΜΠΠΙ. 59 

Β. 6.457. ΠΗ͂. τα]θπίβ οἱ 511ν εἴ, Δη4 51:1νεῦ΄ νεβ586]5 

᾽ ες. 
ἕτυο 
δσεςεεῖς, 

οὗ δῃ Βιυιπάγεά τ] εηΐ8. πα δὴ Πυπαγεά 
τΑ]οπίβ οἵ ρο]ά, 

57 Απά ἐνεπίγυ ρο]άδη νεβ856]5. πὰ 
ΠΈνγγεῖνα νεβ86 15 οἵ Ὀγαββ8. ενεη οὗ ἢἤπε 
Ὀγα55, β Πεταγίη ρ᾽ Π|κα σο]ά, 

ἔστα δ. 5.7. 8 Αῃά4 1] 54 πηΐο {Πεπ|, ΒοΟΙἢ γε 

ΔΓΕ ΠΟΙΥ τιπίο {πε Γ,ογά, δπ 4 {πὸ να8- 
8615. 2Γ6 ΠοΙγ, δπ4 {Πς ρο]ά απά {πε 
ΒΙΙΝΕΙΓ 15 ἃ ΨΟΥ τἰπΐο {Π6 [,ογά, {Πα 
ΤΙ οτὰ οὗ οἷιγ [βίΠεῖϑ. 

509 δίς γε, δῃά Κεερ {μεπὶ {1} 
γε ἀε]ῖνεῦ {Ποπὶ το {πε οἢΙεΕ οὗ ἐπε 
ΡΓεβίβ ἀπὰ ΓΤ, ενιίεβ, ἀπά το {πε ρτίπη- 
οἰρα] πιβη οὗ 1ῃ ἔἈΠΉ11165 οὗ 15γ86]. ἴῃ 
7 Θγαβα!θπη, ἱπίο ἐΠῈ σΠαπηθεΓβ οὗ ἐπα 
ἤοιβε οἔοιγ (σοά. 

όο 80 {Π6 ρτγίεβίβ. ἀπά {πε 1, ἐν[ξε8, 
νη Πδ4 τεςεϊνεά {πε 51]νῈγ ἀπά {πὸ 
8014 δη4 {ῃς νεβ8615, δγοιιρῃς {Π6πὶ 
τπῖο [6γιιβα απ, ἰηΐο 1Π6 τεπιρὶε οὗ 
τῃ6 Τ,ογὰ, 

6ι Απά ἔοπι {πε τίνεγ ΤΠ οῖαβ νυν 

ἀεραγίεα {πὶ ἐννεῖῃ ἀδγ οὗ πε ἢτβε 8.6. 457. 
τη ἢ, ἃπΠα σαπηα ἴο [6γιιβα πὶ ΌΥ τἢῸ΄ 
ΓΑΙ ΕΥ̓ Παπά οὗ οἷγ [,ογά, νυ] ἢ ννᾶβ 
ΙΓ τι8 : ἀπά ἔτοπι ἐπε ἰ Ρερὶπηΐπρ' οὗ τ ον, 
ΟἿΓ ΙΟΟΓΠΟΥ͂ {πΠ6 ΓοΓὰ ἀε]Ἰνεγο τι5 φάησογς 
ἔγοπΊ Ἐν ΕΓΥ ἘΠΕΙΊΥ. 8Π4 50 νγε φβ ΠῈ6 ἴο ταν. 
Τεγυβδίεπη. 

62 Απά ψῇεη νγε Παά βεεη μεγε 
{ἢγεθ ἄαγβ8, {Π6 ρο]ά δηά 51]νεγ {παῖ 
νγὰ8 ψγΕΙΡ 64 νγαὰβ ἀε]νεγεά ἴῃ {ΠῈ 
Βοιιβα οἵ οἷιγ [ογἄ οα {πε [ουτῈ ἢ ἀΔγῪ 
τπηῖο ᾿ Μδγπιοῖῃ Πα ρτγίεϑέ {Π6 50 Οἱ  Οτ, κιρεέο Ξ 

“77εγέτεοξζ 1τ|. ΧΕ ΣΟ ΟἿ 
63 Απά ψ ἢ Πΐπη νγαβ ΕἸ] βαΖᾶγ {Πς ΟΣ τ 

80η οὗ ΡΗΐηδεβ, Δη4 νυ ἘΠ απ νγεγα 
1 οβαθαά {πε βοὴ οὗ εϑιι απά '᾿ Μοείῇ του, 
1Π6 8οη οὔ ϑαβθθαη. [,εν]τε8: 81] νγαϑ ΡΘΕ: 
«ἰεἰϊυογοα ἐδεῦγι ὈΥ πατηθεγ δη ἃ νγεῖρμς, δ νμέ, 

64. Απά Δἃ]] ἐπε ννεὶρ μὲ οἵ {ΠῈπὶ νγᾶβ 
νυΓΠ θη τπρ {ΠῈ βαπηα ΠοιιΓ. 

ός Μοῖδβονεῖ ἐῃεγ {πδξ νγεε σοπα 
ουξέ οὗ {πε σαρεν!γ οὔξεγεα βδογῆος 
πηῖο {πῸ [οτά (ὐοά οὗ ἴϑγδεὶ, Ἴνεη 

ψΠ {Π656 ἔνγεϊνα 1, ονϊῖοβ. Βιιΐ, 85 ννᾶ5 515- 
Βεοβίβα δῦονε (Ὁ. 46), [ῃε ἀϊδεϊποξίοη Βεΐννεθη 
1π6 ἔνγο οὐ ἄθυβ ΓΠΔΥ Πᾶνα θεριιη ἴο ἀἸβαρρεαγ. 

56. ἠαϊεμίς, 49..7 Ἀδιιθ5. ἱπίεγργεί {πὸ 
ΡΑΓΆ]]6] Ραββθαρθ 'ἴπ ΕἾΖγὰ 85 δχργθϑβϑίηρ {ΠῸ 
δοΐι4] νγεῖρῃΐ οὗ {Π6 5|]νοῦ ἴῃ ἰα]επΐϑ: “’ τη 
ΡοΙά5. ἐδ 5ῖχ ςεπέ οἰπηιδηΐα ἰα]θηΐ5," ὅζο., Βαΐ 
ἴΠ6 ἔνε ΠΥ ΒΟ] θη νεββθ]5, οὐ θονν]5, Π6 βῖνοϑ 
85.“ νϑ]δηΐ τη1}}6 ἀδτιη 65." Ηδποο Ἰξ ἰ5 ροῖ- 
ΠιαΡ5 θεβέ ἴο δίκα 411 ἔῃθϑε διηοιιπηΐβ 45 τορτε- 
βϑπίηρ να]π6, ποΐ ννεῖρῃς. 80 Βεγίμοαι. 
Ἐπ νά ]π6 οἵ {Π6 ἰα]επέ οἱ 5|1νῈγ τνὰβ δρουΐ 
243}. 

ὉΠ. ὄγα::, 492.) Ιπ ἘΖτα 1 15 “ἔνο 
ψΕ556]5 οὗ ἤπθ σορρϑῖ, ρυθοΐοιιβ 85 βοἱά. Ε΄ 
{Π]η|τ5. ὕννεῖνε πλοσα {Πκοὶν ἴοὸ Ππανε θθθη {πε 
ΠῸΠΊΡοσ. ὙΠῈ ““ἤἥηε Ὀγαθθ β]  ςοτῖηρ ΠΚῸ 
50]4," χρηστοῦ χαλκοῦ στίλβοντα χρυσοειδῆ 
({{. ““βοοά, ““φεπιυΐης,᾽ θγδθθ οὐ ὈτοηΖο), 
ΒΘΟΙῚΒ ἴο ροϊηΐ, 845 ΠΓ. ΒΙ5561] βιιρροβξίβ, ἴο {πῸ 
τηθία] Κπονγῃ 45 ογίεραίομηι. ὰ Θι155. {Π]η]|κ5 
1π6 νεβ55615 ννεῦα β"] θα (“ ΔἸ πηζίδ] ἀοτέ ᾽). 

59. ἑπίο ἐῤὲ εῤραηιογ..] ἘίΠου, “Ἰη 1Π6,᾽ 
ἅς, ἐν τοῖς παστοφορίοις. ὝΠ656. ὙΈΕΓΕ (6115, 
ΟΥ̓ ΟΠΒΑτΉΒΕΓ5 ἴῃ {Π6 ο]οἰβίθυθ 5 ΓΓΟ Πα Ἰηρ {Π6 
ΤαπΊρΡΙΘ. ὅ8εε Ενἢ5 ποΐβ, δπ4 ςοπιρ. τ Κἰπρϑ 
ΥἹ. 5. 

60. «πίο “εγμραίενι.] ὙΠ ΟΥθοκ 15 τὰ 
ἐν Ἱερουσαλήμ, ““νν ΠΟ ἢ νγογα ἴπ [ΠΙΆ] 611. 
ΤῊ τῖρις ὈΥ ἃ βίγείοῃ οὗ ἱπίογργείδείοη. Β6 
ΒΡΡοΞεά ἴο τηθδη “" ννῃῖοῃ Πα« (δείογθ) θεθη 
ἴῃ 1. Βαϊ {π6 τὰ 15 ΡΥ ΡΔΡΙΥ ἔδα]γ. [1 νου]Ἱὰ 

Ὀ6 5 πιρίθβϑί ἴο βέγιϊκα 1 ουέ ; ΟὨΪΥ, 45 Ε', ροϊηΐ5 
ουΐ, 1Ε 15 1η 411 {ῃ6. θεβϑὲ Μ958. 

ΘΙ. ἡαυεϊ ἠαγν.}] (οπιρ. τ. 6 «πὰ 41 
αὔονο. 

οι ἐδ δερίηπίηρ.) ὙΠ ναυιθίΥ ἴη {πε 
ΤΊΔΥΡΊΠΑΙ ΤΟΔΊΙΠρ 15 ἄπο ἴο {πῸ ΟΡβουΓΥ οὗ 
1ῃ6 Οτεεῖο: ἀπὸ τῆς εἰσόδου ἀπὸ παντὸς 
ἐχθροῦ. Ἐ᾿. 51γ5 {Ππαΐ εἴσοδος πιχιιδί πανα {Π6 
56η58 οὗ οηἤϑεΐ, αἰίδοϊς ; θιιῖ ννου]ά Δηγ Οτθοκ 
ὙΥΥΙΓΟΓ τι56 εἴσοδος ἀπὸ ἴῃ 510 4 σοππροίϊοη ἢ 

62. ἐῤῥαὲ «αυας αυεϊσεά.] ἘἈδίμογ, “ δέϊζεγ 
θείης νγεῖρηοα," σταθὲν, ποΐ τὸ σταθέν. 

ΜΜαγηιοῖδ.] Ιῃ ΕΖγα ν]]. 33, “ Μεγοπιοίῃ 
16 5οὴ οἵ {0π|4}. [Ι͂ἢ {π6 σεπθνα ΝεΎβίοπ, 
“ Μαγπλοῖῃ {πΠῸ ρῥγιθϑί, ἴΠ6 βοῆπα οὗ [οἱ], 
ὙΠ Τ]ΑΓΡΊΠ4] τοδήϊηρ, “ Μαγτηοίῃ {π6 5οη 
ΟΕ Ιου] οἵ ὕ τε. ὍΠΙ5 αϑέ πιαὺ Ὀ6 ἱγαςθά ἴο 
1π6 ΑἸάϊπθ σϑδάϊηρ μαρμωθιουρῖ ἱερεῖ, ἵγογη 
ὙΠΟ ἱερεῖ ἈΡρΡΘαῖβ ἴο πᾶνε Ὀδθη τππάεγ- 
βίοοά 85 ἃ ΡΙΌΡΕΙ πΠαπΊθ. Ἡδφθποα ΡΟββιθιὶΥ͂ 
1Π6 Ρθοι] ΑΙ ΟΣ ΠῚ ἴγὲ 'ῃ {πΠῸ6 ἰοχί. ὕτῖαϑ 15 
τη ΘΠ ΙΟΠΟΑ ἀρδῖη ἴῃ ᾿Χ. 43. 

68. υτι.] ὝὝΠαε Τιοντθ 6556, οὐ [Ἐβμδ, 
τησπίϊοπεά αῦονς, ν. ζό. “Ἅ“Μορίῃ {πε βοη οὗ 
ΘΑ ΡΌΔΠἢἢ ΔΡΡΘΑΓΒ 1Πη ΕἾΖΙΑ ν111. 33. 85 “ Νοδάϊδῃ 
1π6 βοὴ οἵ Βιπηῖ." ὉΠ παπια οὗ Βιίπηὰὶ 
(ΧΧ. Βαναΐα) ΡΓΟΡΔΟΪΥ ᾿πγκ5 ἴῃ {π6 Ἰαίίεγ 
Ρατί οἵ Σα-βάννου, ἀπά 1ἴ τηϊρῃς Ὀ6 ΡΟΚ51016 ἴο 
{τᾶςθ ἴῃΠ6 σμαηρε οἵ Νωαδία ἴο Μωέθ. Α 
ΡΓοΟρΠοΐοϑβ παιηθα Νοδαϊα 15 4150 πηθη ποθ 1ἢ 
ΝΕΉ. νἱ. 14. 

64. ῥοιιγ.] Ἐδίπεσ, “ {{π|6.᾽ 



ΤΠ ἸΒΒΌΞ ΑΒΕ ὙΠ17Ι: 

Β. Ο..457. ἔνγεῖνα Ῥ]Π]Ος ΚΒ ἔῸγΓ 811 [βγαθὶ, ἰοιγ- 
Β0ΟΓΘ ἃΠἀ βιχίβδϑη ΓΆΠΊ8. 

1 δε. 66 ' Τγεαβοοῦα Δπ4 ἔννεῖνα πη 5, 
ΑΥ̓Τ ΑΝ - 
τεῦς ΡΟΔΙΒ [ὉΓ 8 ρϑᾶςε οβξιηρ, :ἔνζεῖνε ; 
ἔαρετ  Ἅ]] ΟΕ Ἐποπι 8 δοῦπος το τῆς Τωοτγά. 
Ἐπ στ ΤῸ 7 Ἀπα {πεν ἀε]!νεγεά τῃς Κιηρ 8 

17: . 

οὔγεν δι, ΠΟΙΠΠΔΠἀπηεηΐβ τηΐο {Π6 Κιηρ 8 βέενν- 
ἘΖχτα 8. 35- 

22: ἘΖΥΆ Ὁ. 
2. 

Α’ά5. ἀηά4 ἴο {ΠπῈῸ ρονεγποῖβ οἵ ( εἰο- 
βγυγὰ ἀηά ῬΠεηΐςα ; ἀπά τῃογ Ποποιιγοά 
τ 6 ρεορὶε απὰ τῆς τεηρὶε οἔ (ϑοά. 

68 Νον ψνβεη ἴπε886 {Π|πηρ8 νγεῦα 
ἄοῃο, {πΠῸ Γα]θῖβ. σαπιθ τπΐο π1|6. Δη4 
8416. 

60 ΤΠῈ πίϊοῦ Οἱ [5186]. ἘΠῈ 
ΡΓΐησα8. {πΠ6 ρῥγίεδίβ δπά 17,ενῖίαβ, 
Πᾶνε ποῖ ριιέ ἀνὰ ἤοπη {παῖ {πε 
ΒίΓΔΠΡῈ ΡΕΟρΙα οὗ {πε ἰδηά, ποῖ {Π6Ὲ 
ΡΟΙ]τΙοπ5 οὗ τῆς (ἀἊπΈ 1165, ἐσ τυτί, οὗ 
1Π6 (ὑδηδαηϊίεβ, ΗἩϊτεεβ, ΡΠ οαβιίαβ. 
7Θθυβῖῖεβ. ἀπά τῆς Μοδθῖῖοβ, Ερυρ- 
τα Π5, ἀηἀ Εἀοπηϊτα8. 

7ο ᾽" Βογ Ροΐἢ {ποὺ δηά {Πεὶγ 80η8 
Πᾶνα πηδγγιθα ἢ ἘΠΕῚΓ ἄδιιρ Πέο 5. 
Δηἀ 1Π6 ΠΟΙΥ 8εβά 15 πηῖχθα ψ ἢ τῆς 
βΒίγα Πρ ρβορία οὗ {ΠῸ ἰδηά ; χη ἔτοπι 
1πΠ6 Ῥεριπηϊηρ Οἵ 1Π18 πηαίίεγ. {ΠῈ 
Γ]6Γ8. ἀπα Ἐῃ8 ργεδὲ τηθη πᾶνε θεεη 
Ραγία ΚΟΥ οὐ ἘΠ15 ᾿π|4ιτγ. 

66. ,ὸὼ0ν α ῥεαεὲ οὔεγίησ.] ὙΠῸ Οοπονα 
Ψεγβδίοη, πῆοσα σουγδοῖϊγ, ““ΤῸΓ ϑαϊναίίοη," 
ὑπὲρ σωτηρίου, 45 ἃ ΓΠΔῊ ΚΒ ΊΝΙ Πρ ΤΟΥ 5αΐθ ργο- 
βουναίίοη οἡ {ΠῸῚΓ ἸΟΌΓΠΟΥ. [{νν1}} θῈ ποίσθα 
{παῖ 41} {πΠ6 πυμηθεῖβ ΠΟΥῸ ἀγα ΠλΠ]ΠΡ]65. οἵ 
ἔννεϊνθ, αραῖίῃ Ὄχργοϑϑῖνα οἵ {π6 πηϊῖγ ἀπά 
ΠομηρΙοἴθηθϑβ οἵ [5γ86]. ὙΠῸ ΠΙΠΊΒΟΥ 77 1Π 
ΕΖτα ΜἹ1. 35 ἄοεβ ποῖ δοοογσάὰ νι {Π15. 
Βεσγίπθαι τοραγάβ ᾿ δἃ5 {ῃ6 ἱπίθηϑιποδίϊοη 
(΄ ἀϊς. βίαγσκε ϑιεισοσαπρ 7 οὔ {π6 πιιπθεῦ 
56ΥΈη. 

617. αηὦ ἐδεν ῥοποιγεά, (9᾽..1 1.6. ἴῃς. Ῥετγ- 
δία πῃ ΟΠΊΟΙα 5. Ἰιι5ὲ τηθηϊοηθά. ὙΠῸ ννοτά 
“( ϑἔονναγϑ,᾽ οἰκονόμοι, Δῆδννοβ ἴο {ΠῸ διοί- 
κηται οἵ ἴμπε Τ,Χ Χ, αἵ ΕΖγαὰ 11. 36, νυ το 1Π 6 
ΟΥΙΡΙ Πα] τὑνοσὰ 56 τε πάογθά “ Ἰθιτοπαηΐβ. 
Ἀθιιθθ ῬΓΟΡΟΙΙΥ ἰγαηϑιαῖοβ τ ὈΥ σαἰγαῤρες 
γχογαιίκ. 

68. Ννοαυ «υῤόη, 5.1] ἘΖτὰ ἴχ. 1 σῴῃ. 
Βεΐννεεπ {Π15 νοῦδθ πη [Π6 ᾿αϑὲ δὴ ἱπίθγναὶ 
τηπϑὲ θῈ Ρἰασθά, ΕΤΟΠὶ ΕἾ ΖΥὰ ν]]. 9. νγῈ Ἰθᾶσγη 
ταὶ {ΠῸῪ στοδοῃοα [Θγιιβαίθτα οὴ ὑπ ἤτϑί αν 
οὗ τῇς. ἢ τποπίῃ (Τ]γ--ΑἸρ.}; ἀπα ἔγοια 
ΕΖγὰα χ. ο, παῖ ἴπ6 τηθοίηρ οἡ {πὸ ϑιθ]θοῖ 
πον ἱπίτοάιιοθα ννὰθ Πο] ἃ οἡ {μ6 {ννθητθῖῃ 
Αγ οἵ {πὸ πιπῖῃ τποηῖῃ ((Πΐβ]θα, Ξε Νον.-- 
1)6ες.). Ηφρῃηρα ϑβοιηθιπίηρ {κὸ ἴοι τποπτἢΠ5 

[ν. 66---γ7. 

σι Απά 25 ΒΘ0ΟΟΠ δ8 1 Ππαά πεαιά Β. Ὁ. 457- 
{Ππε88 τῃϊηρβ8, 1 τεηξ την οΪοί 685 ἀπά 
{Π6 ΠΟΙΥ φσαγπγθηῖ, ἀπ4 ρα]164 ΟΕ της 
ἢδὶγ ἔτότῃ Οἱ πὴγ Πεδά δηὰά Ρεαγά, ἀπά 
βᾶϊ Π16 ἄοννη 814 δπΠ4 νεῖῪ ἤθᾶνγυ. 

72 ὃ0 ἃ}} {ΠῈῪ τμαῖ ννεῖεὲ {μεῃ 
πηονεα δ {ΠῈ ννογά οὗ τῆς 1, ογά (σοά 
ΟΥ̓ [5γ86] 4556} 64 ᾿μπΐο πα. νυν 5 1 
ΠΙΟΙΓΠΘ [ῸΓ Πα Ἰηἰ φαΐ : δας 1 848 
5111 Γ1]] οὕ Πδανὶ 685 τιΠ11} τΠῈ Ἔνεηΐηρ 
ΒΔΟΓΙΠςα. 

γ3 ΠΕ Γἰϑίηρ πρ ΠΌπι τΠς ἔμϑέ 
ὙΠ ΠΥ ΟἸοΊΠε8. πὰ τῃς ΠΟΙΥ ραγ- 
τηθηΐ τεηΐ, πὰ δοννίηρ ΠΥ ΚΠΘΕΒ, 
Δ Πα 5[Γθίοἢ]ηρ ΓΟΓΓΠ τὴγ Παηά5 πηΐο 
ἘΠΕ Ἰυοτα; 
4 1 3.14. Θ᾽ ἸθοτΗΣ Ἱ πὰ ἜΘηΞ 

ἰοιιπ 464 Δη4 Δ5ῃδπηβά θεΐογα ἐῃγ ἔδοε : 
5 ῸΓ οἵ 81η5 ἴδγε πλ]ρ]16 4 

ἀθονα οἱ Πεαάβ, δη4 οἱμτ ἱρΠΟΓΔΠΟΕΒ 
Πανθ γθασ Πα τρ τηΐο Πεάνεη. 

76 Βὸογ Ἔνεζ βίηςε ἐπα {πη οὗ οὐγ 
[λῖῃεῖβ νγα ἤαὺδ ῥδθμ ἃ πὰ ΓΕ ἴῃ ργθαΐ 
81η. Ἔν 6ἢ τιηΐο 1}18 ἄδγ. 

 Δπά [ογ οἷ 8ϊηὴ8. απά οὔγ 
ΔΈ ΠοΥϑ᾽ να ἢ οὐ Ὀγοέἤγεη ἀπά 
Οἵ Κίηρβ δῃά οἵ ΡΓΙαϑίβ ϑγΈγα ρίνεῃ 
ὉΡ τπηΐο ἘΠ6 Κίηρ8 οὗ τΠ6 βαγίῃ, το {Π6 

τηϊιϑί Ὀ6 ΘΒ ρροβθα ἴο Πᾶνα οἰαρβθά. Ἰυτσίηρ 
1115. ἰπΐοσναὶ, 845 ϑίδηϊ!ου βιιρρεϑῖβ (. [6 Ίδ 
ΕμΒυτο ,᾽ 1,εοΐ. χ]ῖν.}, το νου] πᾶνε θθθη 
{1π|6 ἴοΥ [Π6 τοϑιἀθηΐβ ἰη Ῥαϊδβδίηθ ἴο ὈΘΟΟΠΊΒ 
δοσιαιϊηΐθά νὰ {π6 οορίε5 οἵ ἴθ [Ὁ 
Ὀγοιρμς τοῖα (μα άθα Ὀγ Εἶτα ἀηα ἢ5 ἴ0]- 
Ἰοννεῖβ. Ηφθηςε {ΠῸ 5[1Γ ννῃϊοὶν ἀγοβο. : 

69. Εσνρῥῥίαησ ἢ ὙΠῸ ἱπβογίοη οὔ {Π]5 
ΠΑΠῚΘ Δπιοπρ; πόδε οἵ {π6 (δ παδη 5} Τα σ65 
5Π6νν5, 85 ἄ διι585 οὔβοτνοβϑ, ἴπ6 »σϑαΐ θχίθηξ ἴο 
ψνΒῖοἢ ἃ πιϊχίασγα οἵ τασοβ παὰ θθθη βοϊπρ Οἢ. 

71. μιά οὔ, 3 Ἀ. ποξίςθβ ἐμαΐ 
Ὑν 116 5μανίηρ {π6 Ποδα ννὰ5 ἃ σοιηπιοη βρη οὗ 
πιουΓηΪηρ; ἀπιοηρ; ΟΥϊοπία]5. (]οὉ 1. 2ο; [6γ. 
νἱϊ. 29, ζζε.), ῥ᾽ αοκίηρ ΟΥ̓ τὰ ᾿αὶτ ννὰθ πη- 
τι5118]1. Βεογίποαι, ἤοννθύθσ, σοιηρατα5 {Π6 
σοπάμποξ οἵ Νεμοηλαῃ (ΝΘ. χὶϊ!. 25). 

72. 1ῥε:.}3Ώ [τ ννουἹὰ ἀρρθὰσγ {παξ {π6 
ἘΠΕΊ 5} ἰταηϑίαῖου το τότε ποῖθ, Ὀὰξ {Π6 
μεϑί τοχί (45 ψῈ}} ἂ5 ἴῃς ΑἸαἴη6) μὰ5 ποτέ, “ ἃ5 
ΤΊΔΗΥ͂ ΘΟΘΥΘΙ 85 ὑγΈ ΓΟ, ἄο. 

δὲ ϑυορηίς σαογ γε.) (οπηρατο ἔμ οοη- 
ἄπο οἵ ΕἸ]. οα Μοιπὲ (άγιηοὶ, τ ΚΙηρ5 
ΧΥΠ. 26. 

Π5. οἱ οἶγις, 46 Ἐ.. ἀρί]Υ σομηραγοβ Β5. 

Ι Οτ, λας 
αδοιριαϊφά. 



ν. η8---οο. 

Β.Ο.457. ΒΥγΟΓΩ, ΔπΠ4 το σδρίϊν!γ, ἀπά [ὉΓ ἃ 

ΓΗ Ὁ. 
1272, 
ἘΖτὰ ο. 8. 

ΡΓΘΥ ὙγΊῈ 5Π4πη6, τπέο ἘΠ185 ἄδυ. 
8 Απά πονν ἴῃ 50ΠΊ6 τηθδϑιτ6 ἢδίῃ 

ΠΊΘΓΟΥ Ὀεεη 5Ποννεά τιπΐο τι ΠΌΠη 
{πε6, Ὁ Τιογά, τπδὲ Ἐμογα 5ῃοι]4 ΡῈ 
Ἰε τι8 ἃ τοοῖ δπἀ ἃ πᾶπι8 ἴῃ τῆς ρἷαςε 
Οὗ ΤΠῪ ϑδ ΠΟΈΠΔΓΥ ; 

79 Απά το αἴβοονεγ τπίο τ ἃ Πρ ς 
ἴῃ τῆς Ποιιδε οὐ της Τιογά οἷγ οὐ, 
ΔΠὰ το οἶνε τι ᾿[οἀ πη {ῃε εἰπηε οὗ 
ΟἿΙΓ 56 Ύν 46. 

80 Ὑ68, ἤδη νγα γγεγα ἴῃ Βοπάδρε, 
ννῈ ψγΕΓῈ ποῖ [ογβακεη οὗ οἵἷιἱγ [,οσά : 
Ρυΐ ἢθ πηδάς τι5 ργαςίοιιβ Βείογε τῆς 
Κίηρϑβ οἵ Ρεγβίβ, 580 ἐπδξ {ΠῈγ ρᾷνβ τι 
ἴοοά : 

81 Ὗοξ, ἀπ Ποποιιγεά τῆς τεπΊρ]6 
Οἵ Οὐ ΓΤ οΓά, ἀπα γαϊβε τρ τῃς ἀεβο- 
ἰαῖς δίοῃ, τῃδὲ πεν Πᾶνε ρίνεπ τι ἃ 
ΒῈΠΓΘ ΔΙ ΔΙΠρ ἴῃ [ΎΥ ἀπά [εγιιβαίθπη. 

82 Απά πον, Ο ἰ,ογά, ννῆδέ 5821] 
νγῸ 88Υ. Πανὶπρ' {Π656 {Π]πΠρϑ ἢ (Ὁγ νγε 
Πᾶνα [γδΠβργΈββοα (ΠΥ ΠΟΙ ΠΠΔΠ πη Πΐ8, 
νν ΠΙΘἢ ἐποῖι σανεϑέ δγ {Πς Παπά οὗ ΤΥ 
ϑεγνδηΐβ [ῃ6 ριορἢδίβ, βαγίηρ, 

83 ΤῊδε τῆς ἰδπά, ννῃϊς ἢ γα ἐπίεγ 
ἱπίο ἴο ροβϑβεβ8 45 8Π Βεγιίαρε, 15. ἃ 
Ιλπὰ ρο]]το ἃ ννῖτῃ τῃς ρο]]Πτίοπς5. οὗ 

ΓΒΌΒΑΘ, ΠΗ. 

[Π6 Βίγδηρθῖβ οὗ 1Π6 ἰαπ4, δηά {ΠῈγ 8.6. 457. 
Βαανα Β]1εα ἴῈ νυ τε ἘΠεὶγ της ]θαηποοο. 

84. ΓΠεγείογε πονν 5}8]] γε ποῖ 
7οἴη γοιιγ ἀδιιρ ἢξεγβ τιπηΐο ἐΠεῖγ 8018. 
ΠΕΙΕΠΕΓ 5818}] γε τα {μεὶγ ἀδιιρ ἤτετβ 
τπηΐο γΟΙΓ 50Π8. 

ὃς Μογεονεσ γε 5881] πενεῖ βεὸκ 
ἴο Πᾶνε ρβᾶσε ψ ἢ {Πεπῃ, {Πα γε 
ΠΥ ΒΕ βίγοηρ, δηά εδὲέ τῆς ροοά 
{ΠῚΠΡ85 οὗ 1ῃε ἰαπά. δηά τῃδῖ γε ΠΊΔΥ 
ἰεανε της ἱπῃεγίίδηςε οἱ ἐπε ἰδ πά πιπΐο 
γΟΙΓ ΟΠ] άγεη ῸΓ Ἐνεγπιογο. 

86 ΑΠά 8]] {Πδὲ ἰ5 Βε]Θη ἰ8 ἄοπο 
ὈΠΕΟ τι8 [ογΓ Οἱ τὶ Κεά γνογκβ απά 
δΓεαΐ 51η8: ογ ποι, Ο Τ᾽ οτγά, ἀϊάϑί 
τηΔ Κα Οἱ 5[Π5 ΠΡ, 

87 Απά αἀἰάϑε ρίνε τπηΐο τι βιιοἢ ἃ 
τοοῦ : Βαξ νγα Πᾶνε τπγποά ΒαςΚ ἀραΐη 
ἴο ἘΓΔΏΒΡΤΟΒ5 ΠΥ ἰανν, ΔΠ4 ἴο πηϊηρ]8 
ΟἸΓΒΕΪν 68 νυ {ΠῸ πιπο] απ 685 οὗ τΠ6 
ΠΔΙΙΟΠ5 οὗ {πε ἰδπά. 

όι 

88 ᾿ ΜΙρβέεδε ποὲ {ποι θὲ ΔΠΡΤΥ͂ "τ, 8ὲ 
ὙΥΊΓἢ 8 ἴο ἀΕϑΈΓΟΥ τι89 {1} μοι μδάϑε 3222 4.677, 
Ἰθξξ τι Πειεμεγ τοοῖ, βεε 4, ποῖ παπιελ 

89 Ο Τιοτά οὗ ἴβιδεὶ, τῃοῖι δγί 
ἴγιις : [ὉΓ νγ γα Ἰ6Έξ ἃ γτοοῖ {ἢ18 ἀδγ. 

90 ΒεΠο]ά, πονν ἂζε νγε Βείογε {Πεὰ 
ἴῃ. Οἱ ᾿ΠΙ 41 Έ|65, [ῸΓ νγα σαπποΐῖ βίαπά 

ππππππ------ -------θ-- Ἐ  .---- τ ὁ  κ2τῸὺ{ πὸ 

ΧΧΧΥΠΙ. 4, “τηΐηθ ἰπΙ 4 1165 ἅτ ΡΌΠΟ ΟΥΟΓ 
τη Ποδά." 

18. 22: 507716 τιεαςιγε.} κατὰ ποσόν τι. Βαΐ 
ὙΤΊβοη. δηά Εν ῥγεε ἴο δοσοηξιδίο ᾿ξ κατὰ 
πόσον τι, “ἴῃ ον ργεαΐ ἃ τηθαβιτὸ 1 

α΄ τοοί.] ἴῃ Ετα ἴχ. 8 ἴπῸ δχργοϑϑῖνο 
ΤΑΘΙΔΡΠΟΓ 5. τιδεά οἵ “« παὶΐ ἴῃ ἢἰ5 ΠΟΙ 
Ρίαςε." (ΟὐΟπιρ. ΕἰςοΪ65. ΧΙ]. τὰ ; 158]. χχίὶϊ. 22. 
Β΄. 1Π1ηΚ5 {Πα ὈῪ “ΠΟΙΥ ΡΪαςε ᾽ 15 τηθδηΐ “5 
ΒΟΙΥ Ἰαπά :᾽ {Παΐ 15, “[Πδ Ἰαπα οὗ 1[5Γ86],᾿ σοτη- 
ῬΑγΙηρ ΖΘοΗ. 11. 12. Βιιξ 5ΓΕΙΥ ἐπ6 Ργεβθηΐ 
Ῥᾶββαρθ 5πδνν5 {Π6 ΤΈΙΩΡΙ6 ἴο 6 τείεσσοα ἴο. 
ὐομρ. 5. χχῖν. 3, Χχυΐ. 9. 

49. ἰο ργίυε μς 7οοά.)] ὝΠΟ ννογάβ 'π {πὸ 
Οτεοκ {ππ5 τοπήθγθα ἅτ {Π6 9 ΠΊΘ ἃ5. 2ΓῸ 
τεηάεγθά ἴῃ {Π6 ποχί γεῦϑο “50 {παΐ ἐπθῪ βᾶνθ 
15 004: δοῦναι ἡμῖν τροφήν. ὙΤῊΘ ΙΔἰίεῦ 
5Ποι] ἃ ΡΓΟΘΔΌΪΥ θα δἱίογοα ἴῃ ἐπῸ ἘΠΡΊ5ῃ ἴο 
Ποἰποῖάς νυ] {ΠῸ οἴμοσ. (οπιρ. ΕἾΤ ἰχ. 9, 
ψΒατα {πε 1,ΧΧ,. Πδ5 ζωοποίησιν, ““ ΄υΐοϊκεη- 
1ΠΡ,᾽ ΟΥ̓“ Κεερίπρ αἰϊνο.» 

88. Τραί. ὍΤῊΪΒ νγογά βῃοι]ά θεὲ οπητεά : 
ὅτι Ὀεΐηρ: {Π6 τι5118] τηατῖς οὕ ἃ ιοίαίίοη. ΕῸΓ 
186 ξΈΠΟΓΑ] ἔουπὶ οὗ {Π6 τϑίδγεποθ ἴο {πῸ ἰανν 
ΟΥ Μοββεβ (πο ρατγίϊοιασ ἐεχέ Βείηρ, αποίεά, 
Ὀαξ 1ΠῈ 5θπββ οἱ βθυεγ8}), βεαὲ Βδιιβδθ᾽β ποΐθ, 

ΤΙη {ΠπῸ ποχί γεῦϑθ ἔποῦ 15 ἃ γϑίδσεηςο ἴο ρα. 
11. 1 σῴᾳ. 

85. έαεε, 45"ς.7] πῃ ΕΖγαᾶ 'χ. 12 511] ΠΊΟΓΘ 
ΒΙΓΟΠΡΊΥ, “ΠΟΙ 566ὶς {ΠῈῚΓ ρϑᾶςθ. οὔ΄. {Π ΙΓ 
ν ΘΔ] (ννο] το). Α5. Βεχγίμθαιι ροϊηίς. ουΐ, 
1ῃ6 Ῥγομιθιτοη ἴῃ Τ)οι. Χχ . 6 νγα5 Π|πητοὰ 
ἴο 5θεκίπρ με βρβᾶσβε ἃπά ργοβρειυ οἵ {π6 
Απηπποηϊε5 ἀπ Μοαδθίΐεβ. [ἢ υ. 7 26. {πΠ6 
ΡΘΟΡΙΘ νγεῦθ αἰἸβε ΠΟῚΥ σοπιπηαπάθα ποῦ ἴο 
ΔΌΠΟΓ ἴῃεῈ Βαοπιϊίε οὐ ἴῃ6 Ἐρυρίίαῃ, ἴοσ 
ΓΘΆΒΟΠΒ5 ἴΠΕΓ6 βίνθη ; ΒΟ νυ μῖ ἢ ΡΕΟΡΙῸ5 ἀγα 
πο! ἀφ ἴῃ {ῃ6 1ἰδσὲ αῦονθ, υ. 69. Ἐ2γα, ἴῃ 
15. Ζ68] ἴῸΓ {π6 Ἰανν, μα Ὡ]ονγθά ΠἰπΊ56 1 ἴο 
Βε σαγτιθά ανθη Βογοπά {πὸ βίγιοΐ Ἰθξξοσ οἱ 1. 

86. ἀϊάδέ »ηιαῖζε.... ᾿σῥέ Ὥγ. ΒΙ55611 εχ- 
ΡΙδίηβ {π15. 85 “ ἀϊάϑὲ Πρῃΐθη 5 οἵ: δὺς ἴξ 
5Βου]4 γϑί που Ὀς, “ ἀϊάϑ: ριιηῖ5ῃ 1655 ἐΠδη {Π6Υ 
ἀεβεγνοά. 80 Δ], πο ςοπιρατοθ ΕἸΖΥΆ 
ἸΣ. 12. 

88. Μῆϊρδίρεί ποὲ ἔφοιι, 49). 80 ἴπ {πε 
Οεπενα Νεγβίοη. Βιι ἔπεῖο βθθη5 ΠῸ γϑᾶϑοη 
ἴΌΓ 50 {γΓδῃβίδίϊηρ οὐχὶ ὠργίσθης ἡμῖν, “ποι 
Βεοαπηθδὲ ποῖ ΔΠΡΤΥΥ͂ ΨΥΠῊ τι5,᾽ [μ6 τοδαϊηρ οὗ 
1Π6 Ναῖ. δηά ΑἸάϊπε. 

89. ἡγμθ.} ἀληθινός, νΥἈϊο ἢ Πογα ἀρρθαῦβ ἴο 
θὲ υδεά ἴῃ {πε 5επβε οἵ ἀληθής, σεγακ. ΤΗΣ 



ό Ι. ΕΒΌΒΤΞΓ Χ [ν. 91---ἰ. 

Β. 6.457. ΔΗΥ͂ ΙοΠροῦ ΒΥ γεᾶβοη οὐ {Π686 {ῃϊηρϑβ 
Βεΐογε τῆς. 

ΟἹ ἘΑΠά 85 ἔξβάγαβ ἰπ 5. ῬγάυοΥ 
πιαάβ ἢΪ8 σοηξεββίοη, ὑγεερίηρ. ἂπά 
Ἰγίπρ ἤδε ροη {πε στοιιηά Βείογαε Ἐῃε 
ΤΕΠΊρΡ]6, {ποῖα ρδίπεγεά ππίο ΠΪΠῚ 
ἴτοπὶ [Ἐγιιβα!θ πὶ ἃ νοΓῪ σγθαΐ πηιτ|- 
τι46 οἵ πηθῃ ΔΠ4 νγνοπηθη δη4 Ἵ ἢ] άγθῃ : 
ἴογ τῃεγα νγὰβ ρει ὑγεαρίηρ ἈΠΊΟΠΡ 

94. [“ἶ δ5 ἴποιι Παϑὲ ἀδβξογεβά, δηᾷ 8. 6. 457: 
88 ΤΊΔΠΥ͂ 85 (ὁ οθεγ (πο ἰανν ΕΠ Τογά. ΤΠ 

95 ΔΑΓδ6, δπά ριιξ ἴῃ ἘΧαϑΟιΟη : 
ίογ το {ΠεῈ6 ἀοίῇ {ἢ]15 πηδίξεγ ἀρρεγίαϊῃ, 
ΔηΔ νγα ψν}}]] ΒῈ ψι ἢ {δὲ : ἀο νδ]1- 
Δητ]γ. 

οὐ ὅο ᾿βάγαβ ἄγοβε, πὰ ἴοοκ δῃ 
οδίἢ οὗ {ΠῸ σἢϊθῇ οἵ {πε ριιεϑῖβ ἀπά 
Τιονῖῖε5 ' οἵ 811 15γδ6] το ἄο δἴζογ μεβϑ6ὲ ΜΟΙ 

" ἘΖγΆ το. 
Σ. 

1Π6 πιι]τειάα. 1Πϊηρ 5; δηά 9 {Π6ῈῪ ϑυνδᾶγα. Τογαεί, 
92 ΓΠοη εοποηΐϊαβ {Π6 80οηὴ οἵ στα το. 5. 

ΘΗΑΡΊΈΒΕ ΥΧ- οἰκο Αο7ς 

' Ὧν ἐα-- Ἰαᾳϊοῦ. 2 271. γιγα] οΥ ἐλε 7εαΞέ ἄαγ. 
αἰζεα, ΕΞ 
Ὅεαι, .8., 093 [εξ τι5 ππᾶκα δὴ οὐτῃ ἴο 1Π6 “ ΗΕΝ Εβάγαβ τιϑίηρ ἔτοπη ἘΠΕ“ Ἐστα το. 
13. 
Βασι 2. 
ΓΞ 

16ε]ιι5, ομς οὗ πε 8018 οὗἉ [5γδε]. οδ]]ϑά 
Οὐ, ἃἀπα 5414, Ὁ Εδβάγαβ νγεὲ μανε 
Β1ΠΠ6 4 ἀραϊηβέ {ΠῸ [ογὰ (σοα, νγὲ ἤανε 
τηδγγεἀ βίγαη ρα ϑγοπΊθη οὗ {Π6 ΠδΙΙΟΠ8 
ΟΥ̓ τῃ6 ἰαηᾺ, δη4 πον ἰ5 811] [586] 

Του, Ἐμαΐ ννα νν}}} ριιξ ἀναγ 81} οἷιγ 
νγῖνα8, ΨΠΙΟἢ γγα ἤανα ἴακεη οὗ {Πα 
Βαδίμθη, νυ ἢ {Πεῖγ σΒΠ]Πάγεη, 

3 φαγας αἀϑοοηιδίρίλ αἱΖ ἐλε 2εοῤίθ. τὸ Ζ7εν 
2γοηιῖδε ο 21:6 ατύαν ἐλὲ σέγαγισε τυῖψεσ. 20 
7114 γταγτές αγιαὶ γετεγεὦε, 97 ἐλεηε ἐλαξ ἀ]α 5ο. 
40 714 ἴατὸ 977 77οσες ἐς γεαα αγιαῖ ἀεσίαγεαῖ 
ὀέγογε αὐ δε 2εοῤίθ. 49. 7εν τυεεῤ, για αγὰ 

Ε ςοιγέ οὗ τῆς τεπιρία νγεπΐ ἴο 
1Π6 σμααθογ οἵ [οαπαη ἴΠ6 80η οἵ 
ΕἘΠΙΔ510. 

ΤΘΑΘΟΠΪηρ, Δοσογάϊης ἴο Ἐὶ., 15 (15: “ὙΒοιι, 
Ο Τιογά, «τί ἔσιια ἴῃ [ΠΥ ῬΓΟμΪβο5 ; ἀπά {πετο- 
ἴογα 1Ε 15 ποῖ δοσογάϊηρ ἴο ΟἿἿΓ νγοσγκβ {Ππᾶΐ νγα 
ΔΓΘ 5111] 16 το πη! ηἰηρ; αἵ {Π15 ἄγ." 

91. Εἶτα ΧΟ Ὶ σῴᾳ. ὝΠΟΓΟ 4150 ἃ σἤδηρθ 15 
τηδ46 ἔγοπῃ {Π6 ἢγϑί ρϑύβοῃ ἴο {πΠῸ {Πἰγά. ΕῸΓΣ 
ἴΠ6 ΘΟΠΟΙ]ΙΙΒΙΟΠ5. ἃ5 ἴο {πΠῸ6 δυςΠουβηὶρ ἴο θὲ 
ἄσγανγῃ τότ {Π6 οἰγουτηβίδηςθ, 566. κὶ.᾽5. ποῖθ 
{Πεσα. 

εὐιάγεπ.] ὙΠῈ νοτά ἴῃ {πῸ6 Οτθοὶς 15 
νεανίαι, ““ὙΟἸΠΡ ΠΊΘΠ, ἀπά ἴῃ ΕἶΖία χ. 1 (η 
16 1,ΧΧ.) νεανίσκοι, 1Π6 ννοτὰ τιϑοὰ ἴῃ τυ. 
50 ἃῦογνθ. Τῆς ἴουπι “ΠΊΘΠ, ἡγΟΊΘΠ, ἀπά 
ΟΠ] άγθη ἢ ΡῸ 50 παίμγα!Υ τορϑίμοσ, {παΐ {πὸ 
Οτατεεῖκ {γδηβιαίου πλιϑὲ παν ἢδα βοπῖθ οδ]δθοΐ 
ἴῃ στρ δοίης; [π6 Ἰαϑὲ ὈῪ “γοιιπρ πη6Π,᾽ 6βροὸ- 
ΟἸΔΠΥ 45 νεανίας σοι]Ἱά Β6 τιϑο οὔ οὔθ πὸ 
ἸΟΠΒΕΓ παῖ ννα δου] 64}1 γοιιπρ, 45. ὈΥ͂ 
ΧΕΠΟΡΠΟΗ οὗ Αροβι]αιβ νυ μη Π6 οατηθ ἴο {Π6 
ἴθγοης αἵ [Π6 ἂρ οἵ 4οθ. ΤΠ τϑάβοῃ ρουμαρ5 
ΙΔΥ ἴῃ 1ῃ 6. παΐιγο οἵ [πο τορὶς ἀἰβοιιβϑθα, νυ μῖ ἢ 
ψγΟυ] ἃ σοποοτῃ δά ι]ῖ5 ἀ]οπο. 

92. “εεῤοπίαν.] ἴῃ Ἐχτα, ϑῃρομαηῖαῃ. ΤΕ 
7]εε]ὰ5. (Ἰέηλος) ῖ5. ΕΠ ἴα ἴΠ6 βϑάτηθ ἃ5 
Η]ογθμο 5. οὗ ἴχ. 27 (απα ΟΙΠ. ἀτὸ ϑοηβ οὗ 
ΕἼΑτη, Εἶχγα Χ. 2 απηὰ 2ό2.), μὸ παὰ ΠἰΠΊ561 οοπ- 
ἰγδοῖθα οπο οἵ {πὸ Τουθι θη πιαγτίαροβ. 

γπαγγίο.] Ι͂ῃ {τπΠ6 Οτρεοκ, συνῳκίσαμεν, 
“ ξοΠαθιοα νυν], ἃ 1655 Τεβϑρθοί α] ννοχά. 

αηα ποαὺ ἐς αἱ! Τεγαοὶ αἰο}. καὶ νῦν ἐστὶν 
ἐπάνω πᾶς Ἰσραήλ. ΤΠΟ τηλΥρίη μῖνοϑ {πὸ 
ΑἸτοσπαΐῖῖνο στοπάθυϊηρ “15 οχαϊοα." Απά 
ἐπάνω 15 ἴπΠ6 ννογὰ τι56ὸ4 ἴῃ ἴῃς 1,ΧΧ, οἵ [ῃ 6 
Ραβϑαραβ τοίουσοα ἴο, [οιῖ. ΧΧνΠ]. 13, “δηά 
ἴοι 584] 6 αὐοῦε ΟΠ, ἀπά ποῖ Ὀοποαίῃ, 

ΔηἋἃ ΒΑΓ 11. 5. Βιιξ βιγοὶν {Π15 νγὰ5 ποΐ ἃ 
τιοπηθηΐ ἴο [4|Κ οἵ {π6 δχαϊίαίίοη οἵ [5γ86]. 
Ι͂η ΕΖγὰ Χ. 2 ἴΐ 15 “γεῖ πονν ἴπϑγε 15. Πορε ἴῃ 
15Γ461] σοποθγη!ηρ {Π15. {πὶηρ,᾿ ννῃῖοι 5. ἃρ- 
ΡῬΓΟΡγΙαῖθ, ας ἄοοβ ποῖ ΠΡ ἴο οἶθαῦ {Π6 
ΡΓΕβοπί τοχί. Α5. Ε΄. ροϊηΐβ οιἱξὶ παΐ βοπηα 
Μ595. Πανε παντὸς ἴοΟΥ πᾶς, [15 πηϊρς σοιπηΐο- 
Ππᾶηςθ {πὸ Ψυϊραΐθ γοδάϊηρ, εὐ ἡτς δς ΦΉΡΟΥ 
Ο7»,}6 71 ]1ογαερὶ: ““4ηὰ ποὸνν τί ποι ονοῖ Δ]}]} 
[5γ86]. ὙΠ15 νου] ἀρῦθο ἢ {πΠῸ ἴοπο οὗ 
τ. 94, 95, ἀπά ννοι]α ΟἿΪΚ παορβϑιζαΐϊθ {Π6 
σπαηρα οὗ ἐστὶν ἴο εἶ σύ. ὔνεη νυ Ποιζ ΔΠΥ͂ 
σἤδηροθ, Γοδάϊηρ; παντός, νγα τσ ηξ Ἰηΐογργεΐ 
ἴ ““Δη4 πον 15 ἴμποῦθ ΟΠῈ6 ΟΥ̓ΟΥ 411 [5γ80],᾿ 
ΠΕ ΊΠοσ τΠ6 Δρρ]σαίίοη θὲ ἴο ΕΖγα ΟΥ̓ ἴο 
Οοά. ΟοιΡ. [με Π, ΧΧ. οἵ Νειι. νη]. 5. 

983. Πεῤ τις ναῖε, 49 5.1 ὝΠΟ ννογάβ “ ἴῃ {}15 
τηδίζοῦ ἢ ἀγΘ νναηηρ ΟἸΕΠΟΥ αἵ [Π6 ΒΘΡΊΠΠΙΠρ: 
ΟΥ οπά οἵ {Π15 οἰαιιδθ, ἴο δῆϑινοῦ ἴο {πΠ6 ἐν 
τούτῳ οἵ {πὸ Οτθοῖ. ὙῈῈ Θθηενα Νεγβίοη 
[5 “σοποογηΐηρ {Π15.᾽ 

«υἱὲ ἐδεὶν εὐιάγεν.)] Οἷα {π6 ν]οΐοτυ ἔπι5 
ϑαϊπθα “νοῦ ἴπ6 παίαγαὶ] αἰδθοίίοηθ. οἵ {Π6 
ὙνΠΟΪΘ. ΠΟΙ ΠΛ Υ,᾿ 566. {ΠῸ ΤΟΠΊΔΤ 5 Οἵ 1 οΔῃ 
ϑίδη]ου, “ [Θννῖϑῃ Οματ ἢ, 1,6οξ. χ]ῖν. 

95. «Ἅγιο, δ οἢ ὙΠῸ ἀργιρίποβϑ οἵ {Π6 
Οτοοῖκ 15. βίτικίηρ: ἀνάστα, ἐπιτέλει. ΤῊΘ 
ἈΒΟΘΠΘΠΟΥ αἶθὸ ἔπι ἀβουροὰ ἴὸ ΕἾ ΖΓΔ,.--- 
νυ μαΐ ϑίδη!οΥ (4115 “1Π15. δοκηον)οάροα 58- 
ΡΓΟΙΊΔΟΥ͂ οἵ ΕὐΖΓα᾿β Ρθύβοηαὶ ἴΌτοο," ---Δοσοταβ 
νὰ τῆς ἱπιογργοίαϊτίοη. ρὰϊ ἀροὸη {π6 ἰαϑῖ 
οἴαιδβο οὗ συ. 92- 

ΠσΗΑΡΤΕᾺΚ ΙΧ. 

1. οα"αη. ὙΠοΙΟ ννὰ5 ἃ [οδπδη, ρταπά- 
50η οὗ ΕἸ ϊσμρ (ΝΘ. χὶϊ. το, 11}, γὙΠ0 νγὰβ 

ς. 
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Εν ἊΣ 2 Απά τεπηαϊπεά τῃεγα, ἀπά ἀϊ4 εαὲ {Πεπὶ. Ὗε Βαᾶνε ΓΓΔΉΒΡΥΘΒ56 4 Ἐῃς6 ἰὰνγν 8.6. ὙΠ 
οἶγ. 457. τ΄ πὸ πιραΐῖ ΠΟΙΓ ἀτίπΚ νγαῖθγ, ΠιοιγηΪ Πρ: 

ἴογ {Π6 σγϑαΐ ἱπι αι 165. οὗ Ἐπ6 πλυ]τ|- 
τὰ46. 

3 Απά {Πεῖὰ νγὰβ ἃ ργοοϊδιηδίϊομ 
ἴπ 411] [ἄντ ἃπὰ Τ7εγιβαίεπὶ ἴο 8]]} 
{Π6πὶ ἘΠδὲ νγεγα οὔ {Π6 σδρεϊν!γ, ἐΠαὶ 
ἘΠΕΥ 5Ποι]4 θὲ ρδίμεγεά τορείμογ αἵ 
7εγυβαίεπὶ : 

4 Απά {ῃδλὲ νυβοβοενεσ πιεῖ ποῖ 
πεγα νυ ἢ] ἔνγο οὐ τἢγεε ἄδγ5, δο- 
ΠοΓάϊπρ 45. 1Π6 εἰάδθιβ [Πδὲ Ραγε τι]ε 
ΔΡΡοϊπῖεα, {ΠΕῚΓ σδέι]6 5Π οι] 4 θὲ ξεἰζεά 
ἴο {Π6 τιδεὲ οὗ ἐπε ἐἘπΊρ|6. ἀπά ΠἰπΊ56 1 

μείοεῖν, ἱσστ οὐ ΠΌΠπι {Πεπὶ {Πᾶξ νγεγα οὐ της ἐςέγογεί, ΠΣ 
ὉϑᾺ, το. ΠΑΡΕΪν Εγ. 

5 Αῃά ἴῃ τἢγεε ἄδγβ νγεγε 1] τῆς 
οἔ τῆς ττῖθε οὔ [πᾳ4ἢ ἀπά Βεηϊαπηΐῃ 
ΒΑΙΠΕγεα τορείπεῦ δὲ Ταγιιβαίε πὶ τῃς 
τνγε πιεῖ ἢ ἀΑΥ οὗ 1Πε πί πίῃ πιοπητῃ. 

6 Απά 11] {με πιυϊείτιιἀς βαΐ ἐγετη- 
ΒΠΠρ' ἴῃ τΠε Ὀγοδά σοιιγέ οὗ ῃε ἔβειηρς 
θεσδιιβε οὔ {πε ργεβεπέ ἔοι] νγεδίμεγ. 

7 ὅο Εβάγαβ ἅγοβε τιρ, δῃ4 β8δ]4 τιπίο 
που ------ --- ---  --  -- ---- Ὁ 5 5 ΞΘ 5 ΞΘ τ τ τ αν ὦ τε 

ΒΙΡΒ -ΡΥΙοϑί δὲ ἃ Ἰδίον ρεσιοά ([Ὁ., υ". 22); Βαΐ 
45 ἢϊ5 βοὴ Ϊδάάιια νναὰβ ΒΙρ ἢ -ῬυΪοσῖ ἴῃ Β.Ο. 332 
(δες Ἀ.5 ποΐβ οῃ ΝΕεῆ. χίϊ. τοὺ), με ςοι]ά ποί, 
ὈΥ ΔΗΥ͂ ΓΕΔΒΟΠΔΌ]6 ος]ου]αἰίοη, ΒῈ [μ6 οπθ Ποῖα 
Τοίεγγο ἴο. 

2. γτεγιαίμεά ἐρεγε.) ΟΥ, ““Ἰοάσοι {ποτο," 
αὐλισθεὶς ἐκεῖ. ὙΠΕ 1,ΧΧ. οὗ ΕΖγα χ. 6 Πα5 
ἴμ6 ουτίοιιβ το ἰπρ οὗ ἐπορεύθη ἰννῖςο το- 
Ρεαΐβά, οὴυ ννῃϊοἢ 566 Βογίμοδιιβ ποΐθβ. Βιΐ 
1π6 ΑἸάϊπε μ85 ηὐλίσθη ἴπεγα. 

4. «υἱδῖη ἑαυο ογ' ἐγεε (αγ5.1 ἴῃ ΕΖγὰ χ. 8, 
ΤΆΟΓΘ ΡΓΘΟΙ5ΕΙΎ, “νυ ΠΠ]η τπγθθ ἄδγ5. Α5 50 
Βῃοσγί ἃ {{π|6Δ νγὰβ Δ] ον ῸΓ {πὸ ρθορῖο, 
ὙΜΠΘΓΕΥΘΥ Τ ΘΙ ἀΘηΐ, [0 ΓΘρΡΑΙτ ἴο {Π6 Πρ 8], “1 
15 ΟἸθαΥ, 45 ϑᾶγοβ σϑ Πα  Κ5, “ {παῖ [Π6 ΠατηθῈΥ 
οὗ {με 76 ννΊβἢ} ᾿ΠΠ8 ὈϊΓαπίβ ἴῃ [Π 6 σοι ΠΕΓΥ πλιιβέ 
Πᾶνα θθθη 5118}].᾽ 

είχε ἰο ἐδὲ μος 97 ἐφὲ ἐεριρί..] ΟΚ. ἀνιε- 
ρωθήσονται, ἴογτ νΥΒΪΟ ἴπ Εἶτα {πῈὸ ννοσά 15 
ἀναθεματισθήσεται. ἘΠΊΠΟΓ νγογά ταϊρῃΐ τηθδη 
5ΡῚν ἴΠ6 Ῥεϊπρ ἀδνοίθα, δη ““ ΕἸΠΖΙΘΒιΙηρ; 
Ζυτη Βεβίθη 465 “ΓΟΙηρο]5,᾽ 45 Βογίμοδι νου 5 
τ, θας τπ6 Ηεθγονν οἵ ΕΖγα Χ. 8 ᾿πρΡ]165 βοιηθ- 
1Πϊπρ᾽ ΒΙΓΟΠΡΟΥΓ τΠδη {Π|5, [πΠ6 δοΐι8] ἀσβίσας- 
το οὗ {π6 σδίι]ε οΥΓ Οἴμοι ρῥσγορεγίγ. 866 
Οεβεηῖαβ, -. Ὁ. ὩΠΠ, ἀπά Ε. 5. ποΐε οπ {π6 
[εχ (Παγα ἔὺγ ΝΌΠΙΡ. χχνῖ. 28 σφ. τεδά 
Πενῖ. Χχν]. 28 «44.). 

εαφέ ομ.] Νοῖ Ὀδηϊβῃεά, θαΐ ““βεραγαΐβα 
ἔτοτη {πε σοπρτθραίίοη" (ΕΖγὰ χ. 8); {παΐ ἴ5, 
85 Ἀ.. Ἔχρ  αἱπβ 1ξ, “ ἜἘσχοοπηηιηϊοδίθα. 

ἴῃ ΠΊΔΓΓΥΙΠΡ 5ΕΓΆ ΠΡ ὙγΊνΕ8, [9 10)0}} 
ἴο ᾿πογθᾶβα ἘΠ6 81Π5 οἱ [ϑγδεΐ. 

ὃ Απά πον ὃὈγ οοηίδϑδϑίηρ ρἶνε 
ΒΊοΟΓΥ ἀπίο {πΠ6 ],ογτά (οά οἵ οι 
[ΔΈ ΠεΓβ8. 

9 Απά 4ο ἢῖ5. ψ|}]1, ἀπά βεραγαῖς 
γοιΓβαΪν 88. ἔτοπη 1ῃς6 Ππεδίποη οὐ πε 
ἴλη, ἀπ ΗΠ Ὸπι [Πς βίγαῃρε νγοπΊθῃ, 

Ιο ἼΠΕεη οτβά τῃ6 ψῃοΐς τη]εῖ- 
τάς, Δἀηἀ4 8414 ἢ ἃ ἰοιιά νοῖςε. 
ΓΛΚΕ 45 ποι Πᾶβθὲ βροκεη, 80 ψῇ]] 
ννγε 4ο. 

11 Βυῖ [Ὀγάβηλιιςῃ 85 πε ρθορὶα ἃγα 
ΠΊΔΠΥ7 ΔΠᾺ 1{ 15 ἴθι] νγεδίμεγ, 50 ἐΠδὲ 
νγε σᾶπποῖ βἴδηά υν]Ποιιῖ, ἀπά ἘΠ 15 15 
ποῖ ἃ ψΟΓΚ οὗ ἃ ἄδγ οἵ ἔνγο, ββείπρ 
ΟἿΓ 8[η ἴῃ {πε86 {ἢΐηρθ ἰ5 βργοδά 
ΤᾺ": 

12 Πετγείογε ἰδεῖ 1ῃ6 συ ]εῖβ οὗ τῃ68 
τα ατεπιά8 ᾿ϑέαγ, δηά [ες 21] ἐμεῖα ΟΕ ου, 
ΟἰΓ ΠαδίτδιΙοη8. τΠαϊ Πᾶνα βίγδηρε 
νγῖν 8 σοπηα δὲ ἘΠε εἰπηε ἀρροϊπίεά, 

13 Απά ν ἢ ἐπαπὶ {πὸ συ]εῖβ ἀπά 

5. πίπίῤ γιομέρ.)] 866 ποίβ ἀρονθ, οἡ υἱϊ. 
68. 

Θ. δ. ὀγοαά εομγί.)] (οἴηρ. ν. 47, ἂπά 
ποΐβ. ΠΕ βπὴ86 ρασθ 15 ὩΡΡαΓ ΠΟΥ πιοαηΐ 
ἴῃ. 2 (ἤτοη. χχῖχ. 4 (ποτ Β δεἰιδ5. Ὄχρ]αίηβ5 
ἴῈ 85. “1ὰ σγάπάθ οουσ, ἄδναπί 1α ἕᾳςαήθ ἦι 
ἴεπΊρΡ]6 ἢ), ἀηά4 Νβῆ. νη]. 1. Βεογίμοαιι, οα {Π6 
Ιφίίει ῥαββϑαρβ, ἄρῖβεβ ψγῇ ΒΕ. ἰπ {Π]η]κίηρ 
1παξ ἘΠ ορβῆ 5ρᾷοε οὐ σοιγί ἴπ Πιιθβίϊοη ννγαϑ 
ποΐ ἱπηγηθαϊαίο]ν ἴῃ ἔοπέ οὗ {Π6 [6 πηρ]6Ὲ ροσςῖ, 
Ὀδίννθθη ἴξ πὶ {πα θαβίουη Βοιπάήαγυ, θαΐ 
Βείννθθη {Π6 Ἰαϊξοῦ δη4 {π6 νναίεγτραῖθ ἴῃ {86 
ἴοννῃ νν8]|5. 

υ7ϑμ «υεαΐδεγ.1 Τπ {ΠῸ πἰ πίῃ τποπίῃ, (Πΐ 516, 
ΔΉΒΥΨΕΓΪΠΡ ἴο ρατέ οἵ οἷν Νονυθηθεῦ αδπά 
Τ)ΘοοπΊθου, {Π6 ΤΑΙΩΥ 5θάβοη νγοι]α, 88 ἃ ΤᾺ]Θ, 
μανα θεριιη. ὅ6ε6 ἸΠοΠπΊβοηΒ “ΤΠ 1, πᾶ δπηά 
με Βοοκ;᾽ Ρ. οι. 

10. ἠῤρε «υδοίδ τημἰ1μά6.75 ΟἿ {Π|15 ἀδοϊβίοη 
Ὀγ ἴπε νοῖςα οἵ ἃ Ροριαι Δ55ΕΠΊΡΙΥ, 566 
Θίδη]οΥ, “ [Θννϑὰ ΟΠαγομ  (μδὲ σπῤ., Ρ. τοϑ). 
1 15 ποίίσθδθ]α {παΐ {ῃ6 ννοσὰά τεπάογοά “"ςοη- 
ἘΙΕΡΔΠΙΘΙ, 1 ΠΤ Χ- τ 15 1π πὰ ΤΧΧ. 
ἐκκλησία. 

11. μογασριμερ ας.ἢ ὝΠοβο ννογάς τὰ ποῖ 
νναηίεα, [Π6 Οτξεὶς θεϊπρ' ἴῃ ἐμ 6 5 ΠΡ ΕΓ ἔοι τη 
ὉΠ ΒΙΖΤΕΙ ΣῸ 17. 

12. «ἰαν.] Νοῖ ““βίδπα," 845 ἴῃ {Π6 τηδυρπ, 
Ὀαυΐ ΤΕΠΊΔΙη ἴῃ [6ΓΙ15816ΠῚ, ἴο ἔογπὶ Δγγδηρο- 
τηθηΐβ [ΟΣ σαΥΎΥηρ Οὐξ {Π6 σεβοϊαξίοη οἵ {δε 
ΒΘΏΘΓΔ] 455 ΠΊΡΙΥ, 

σΖαγιΖ. 
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Ἔρος Ἰυάρεβ οὗ Ἔνεσυ ρίδςα, {Π] νγε τυγῃ 17 80 τΠεῖγ σδιιθα [Πα ΠΕ] ἃ βέγδηρε νον 

τι 457 ἌνΑΥ ἴῃ ἡνγάτῃ οὗ τῆς Τιογά ἔτοπι 5 νγῖνεθ νγὰ5 ὈΓΟΌΡΉΕ [0 δΔῃ εηά ἴῃ {Π6 

ἔογ 1}15 τηδλῖίεγ. 
14 ἽΠεη Τοπαΐμαη {Πη6 8οηὴ οὗ 

ΑΖδ6Ε] ἀπά Εἰ Ζεςῃϊαϑ {Πα βοὴ οἔ ΤΠεο- 
σΔΠιι5 ΔΟσΟΓΔΙΠΡῚΥ ἴοοκ {8 πγαίίεγ 
Ἴρου {Πεπὶ: αη4 Μοβοιϊαπη. δπά 
Τ,ενὶβ ἀπά Βα Ραΐμειιβ Πεὶρεά Ἐἢεπι. 

Ις Απά {πεν {παῖ ννεγα οἵ τῃ6 ςδρ- 
εἰν τεγ ἀϊὰ φοςογαϊπρ ἴο 8}} {Π 686 {Πϊηρ5. 

τι6 Απα Εβάγαβ {π6Ὸὸ0 ργίεϑδέ σἽἤοβα 
ππίο ἢΐπιὶ [Πδ6 ΡγΓΙΠοῖραὶ πηθη οὗ {ΠΕῚΓ 
ἔἈΓΆ1]165.,. ἃ}} Ὁ πᾶμε : ἂδπηά ἴῃ {ΠῈ 
ἢτϑὲ ἀδν οἵ {ΠῈῸ τθπῖῃ πιοητῃ {ΠῈῪ δῖ 
τορείῃογ το Ἔχαπηϊηα [ἢ6 πγαίζεγ. 

βτϑὲ ἀδὺ οὗ [πε Πγβέ πιοηῖῃ. 
18 Απά οὗ {Πξ ρτγίοϑίβ {Παΐ ψψεγα 

ςοπιθ τοροίμοῖ, ἀηά Παά ϑίγαδηρβ 
νγῖνεβ. ἘΠεγα νγογα ἐοιπά : 

19 ΟΕ τἢε 5οπϑ οἔ [εβιι5 {πε 5οη οὗ 
]οβεάες, ἀπά ἢἰβ Ὀγείμγεη; ὅ Μαῖ- δοσ,. 
{Π 6125, ἀπά ΕἸβαζαγ, ἀπά “ [ογῖθιϑ, ς ον, 
αηὰᾶ 4 Τοαάδηιι5. αν. 

20 Απά {Πεγ βᾷᾶνε {μεῖγ μδηάβ ἴο ἐὸν, πα. 
ΡΣ ἀναγ {ΠΕῚΓ νῖνεβ, ἀπά τὸ ΟΠῈΓ ᾿ς μεν. ἃ 
᾿γᾶτηβ ἴο πιᾶκε γεσοποι]Ἔπηθηξ [ῸΓ γάρ. 
ἘΠΕΙΓ Φ ΕΓΓΟΓΒ. 

21 Απά οὗ {πε 8οπη8 οἵ Εἰ ΠΠΠΊΕΓ ; 

ῥαῤιέαίϊοη..] ἘΠΊ, “' βθξ ]οπηοπίβ,᾽ κατοι- 
κιῶν. ΤἼΘ βαπῆθ ννόγά ἰ5 ἰουπά ἴῃ “Ὁ. 37 
ὈεΙονν, ἔῸΓ “Κ΄ σνογα ἴῃ πεῖγ Πα] ας η5 (ΣῈ 
ΓΊΔΓΡ. Τοδάϊηρ ὁ σΠΠαρ65,)), γοίουσιηρ ἴο {Π6 
αἀἰδγθηΐ βροΐβ. ουΐϑιθ [Θγιιβα]θπὶ Ὑγ ΠΟ τα 1Π6 
Γαζυγηὶ Πρ [ὁνν5 μαά [αἰζθη ἪΡ {ΠΕ ἀροάθ. 

αὐ ἐῤε ἐΐγιο ἀῤῥοϊηεά.] ΟΚ. λαβόντες χρόνον, 
1|. ““τεσεινίηρ ἃ {Ππ|6Ὸ ;" {Πδξ 15, ΔΡΡαΓΈ ΠΥ, 
Βανίηρ ἃ {ἰπ|6 Δρροϊηϊθα {Π6ΠῈ βου ΎΆ] ]Ὺ [ῸΥ 
ΤηΑΚΙΠΡ ΔΠΥ͂ ἀθοϊαγαῖίοηβ. τοαιγθά. ὍΤΕΙ5 
νου] ἀρτθα ἢ Εἶτα χ. 132, ἤοσο {0 ΠΧ Χ. 
Π45 ἐλθέτωσαν εἰς καιρούς, Ὀμξ [Π6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῚ 
15. ἘΠΙ15114]. 

14. Τρεη «οπαίδαπ, 497 ΑΒ ἴῃ ον. 16 1 15 
βαιά {πω Εἶτα σἤοθθ {Π6 τηρπλῦοβ οἵ {Π6 
ΘΟΙΙΠΟΙ], ἰ 15 ποῖ οἰθαῦ ψῆοῸ Π656 ΡθΊβοἢ8 
ΕΓ, ΟΥ̓ ννΠδς ἘΠῚ Ὸ ΠοΥῪ Πα ἴο «αοΐ ἴπ {Π6 
τησίϊίεσ. Βιυΐ διιϑθ στϑηάθτθ {Π6 Ραγδ]1]6] 
οἴδιιβα ἴῃ Εἶτα, “1] πδυΐ 46 οπαΐδη... 
411 5 Ορροβέγοπέ ἃ ςεῖα :᾿ δηὰ Νείϑοσ, “ΝΣ 
]οπαίμῃδη .... βίαπάθη ἀαρορθη αι: δπὰ ΚΕ. 
450 νγου]Ἱά πηακὸ [Π6 βθῆβε ἴο Ρθ6, ἐπαΐξ ἔποβα 
Ποῦ τηθπίϊοπθα πγοῦθ {Π6 ΟΠΪΥ ““ Ορροηῃθηΐβ ᾿ 
οἵ ἴΠ6 πηθάϑισο. [{ 15 ἀἸΠου] ἴο σθοοηςῖ]ο 
της Οτεοκ οἵ ἴῃ6 ρῥγοβοηΐ ραββϑαρθ ἢ ἘΠ 15 
τηθδηΐηρ : Ἰωνάθας κιτιλ. ἐπεδέξαντο κατὰ ταῦτα. 
ἴῃ 12τὰ (χ. 15) ἴῃς ΤΙ ΧΧ, μα5 πλὴν Ἰωνάθαν 
κιτιὰ. μετ᾽ ἐμοῦ περὶ τούτου. “ΓἢΘ ἀϑϑιτηΡΈΙΟη 
οὗ 1. 1). Μ ΊςΠ δ 6115, [παὲ τ[ῃ6 ἔννο ἢγϑέ παπιθά 
ὙΟΓΟ σΠόβθη ΟΥ̓ [6 ΡΘΟρΙα ἃ5 {πο ὶγ γοργθβθη- 
{λΐινοβ 1ὴ {Π6 τηφίίου, δηα [Π6 οἴου ποπιϊπαϊοα 
ὈΥ ΕΓΔ ἃ5 Ἀ55Ό55ΟΥ5 ΟΥ̓ Ἰοϊηΐ ΔΓ ΙΓ 5 νυ Π ἢ ΤΠ ΘΊὴ 
(συνεβράβευσαν αὐτοῖς), 1.5, ἃ5. Ε΄. ΤΟΙΛΑΥΚΒ, 
ΠΟ Δ ΠΟΥ Υ ἴῃ (Π6 ἰοχί. Εν 5 οννῃ ςοπο] υϑίοῃ 
15, {παΐ Εἶτα ἀρροϊηΐθα [Π6 ΓΟ ]ΑΥ ΠΟΙ Πλ 5ϑοῃ 
(υ. 16}, θυΐϊ {παῖ {6 ρούβοηβ ποῖ παιηρά 
υπάοτγίοοϊς ἴΠ6 [ἀ5]ς [νυν] πουὲ νναϊτηρ; ἴῸΓ ἀην 
5110} [ΟΓΠΊΔΙ ἀρροϊπίπιθηΐ ἢ] ννηθη βδοπηθ οὗ 
ἴΠο56 ᾿πηρ]οαΐοα μαὰ θοριπ ἴο σοῖς ἴο [ογὰ- 
546 Π|, ἴο ἴα κα {Πι|6 ΠΟ ΟΟΘΒΑΓῪ ΡΓΘΙ ΔΙ ΠΑΤῪ βίοθρϑ. 

1ευῖς απά δαῤῥαίδε. 3. ὍΎὙΒΟ ΟΘεπονα 
Μεγβίοη ἰθανθ5 οὗἱξιεῃε ννογάβ “"αδηὰ 1,ονὶβ" 
Δτοροῖμοσ. Οἠθ Ρβίβοῃ ἃίοπε ἰ5 ργοθδ]ν 

τηραηΐ, ϑαδθαΐαιι5, ΟΥ Θῃ οί Παὶ, {Π6 [νονϊΐα. 
80 ἴῃ ΕΖΙὰ Χ. 15: ΏΘΙΕ αἷδὸ “ΓΠΕΟσΔΠη115, ΟΥ̓ 
ὙΠΟοΔηΙΙ5, ἀΡροα 5 85 ΤΊΚνδΗ. 

16. Ζεπὲ »ηοηὲ.] “ΤΟ ΘΙ, ἀηβυνοσῖηρ ἴο ρατίβ 
οὗ οὔγ Πδοοηθοῦ δηὰ απυατγ. ΕΤΟΠῚ [Π15 
ἴο [ῃ6 ἢγϑί ἄδὺ οἵ {π6 ἢγϑέ τηοπίῃ (ΝΊβδη ΟΥὕὁἁ 
ΑΒΙΒ) ννουἹὰ θ6 ἔῆγεο τηοηΐῃβ (ποῖ ἔννο, 45 Ἀ. 
οἡ Εἴζγα Χ. 17); ἃ 5ρᾶςε οὗ {{π|6 ποΐ ἴοο ἰοπρ 
ἴοσ [ἢ πιαην ΑἸ ΠΠοι]Ὲ αιιδϑίϊοηβ ἐπαΐ ννου]ὰ 
Πανα ἴο 6 βεί]οά. 

17. ἐφαὶ ῥεϊά.)] Οἷκ. τοὺς ἐπισυνέχοντας. 
ΤΠΕ ἕογος οἵ ῃ6 ςοπιροιηά 5πμοιἀ θὲ 
ποιϊοοά, ᾿πηρ  γηρ {παξ {πον Παά βοπιθίῃιης 
ΟΥ̓́ΕΓ 4π4 ἀθονβ ψνπδΐ {Π6 ἰανν Δ] οννεαά ἘΠοπη. 

18. ἐῤαὲ αὐογὸ εοὔηιο ἐοσείῥεγ.) ΓῊΪ5 15 ποῖ 
ἀοσιγαΐθ, 45. ἴΠ6 οἴδιιβα 15 ἴῃ ἴΠ6 ποιηϊπηδίϊνο, 
οἱ ἐπισυναχθέντες (Ν᾽ αἴ... Βαΐ {πΠ6 ΑἸαϊπα 
Πα5 οἱ ἐπισυνεχθόντες, ΜΥΏΪΟΙΠ ΤΥ θῈ 8 
ΕΓΓΟΥ ΟἸΓΠΟΙ ΤῸΓ -έχοντες ΟΥ -ελθόντες.ς ΤῊΣ 
Οεπθνα Ψουϑίοη ἰγαηϑίαΐθα ἀοσοσαϊπρ ἴο {πῸ 
ΓΟΥΠΊΘΥΙ : “νυ ἢ Πα τηαττὶθα βδίγαηρο τνῖνθβ.᾽ 
Τῆς Ψυϊ]ραΐο Πὰ5 2έγ 711: 11, “ τηϊχϑα πρ᾿ ἢ 
ἴΠ6 ΟἴΠΟΓ σα] ρτῖ5. Τπάρπιοηί θορὶπ5 δἕ (86 
Βοιιβα οἵ Οοά. 

19. ὕεει..)] ὙΠΟ [ΟΥΠΊΟΥ ΠΙ ἢ -Ῥυϊθϑί, [π 
ΕΖγὰ Χ. 18 [Π6 ἴΌΠΓ ΠΑΠΊ65. νυ Π]Οἢ ΤΌ]]Ονν 8ΤῸ : 
Μδαβοίδῃ, ΕἼ] Ζου, [τ], ἀπά σεάδ]αῃ. ὍΠα 
ἀϊβδγθηος θείννθθη ἔπ ἤγβέ ΠαΠΊ65 1η ΘΟ 115ὲ 
5. Ῥγόθαθὶν ἄϊθ ἴο πιιϑία κίηρ ὅς ΤῸ ἐρ (πὰ 
Οτροκ, Ο ἔοσ Θ). ϑ8εὲ “ ᾿ϊςΐ. οἵ {πε ΒΙΡ]ς;, 
σ. ὦ. ὙΠῸ ᾿πίθγοπαηρο οἵ 1 δπὰ Τ', απά οἵ Δ 
ἀηά ΔΛ ἴῃ [6 ἔννο ἴοστηβ οἵ {Π ἰαϑὲ Πα ΠΊΘ, ἃ 
4150 Θαϑύ ἴο πηάδογϑίαπά. 

20. ψαῦε ἐβεὶγ ῥαγά..) ΟΚ, ἐπέβαλον τὰς 
χεῖρας, ἃ Ρῃγαᾶ56 ΠΟ τη “ Αἀά. δα Εβι}.᾽ 1. 
14 5 564 ἔογ ““ἴο ἰαΥ μαπάβ οἡ." Ηρχσὸ 1ἴ 
ΔΏΒνΟΓ5 ἴο ἔδωκαν χεῖρα ἴῃ ἴπ6 1, Χ Χ, οὗ Εἶτα, 
“ἘΠοΥ ρῥ]οάροα ἘΠοπηβοῖνοβ. 

ἔγγονα. ὙΠῸ ππάγρῖη8] της “ ΡυΓΙῆοΑ- 
[ἴοη " ἴβ. ἄπο ἴο ἴδε τοδάϊηρ οὔ {π6 ΑἸάϊης, 
ἁγνείας ἴογ᾽ ἀγνοίας. 

21. Ἐριριογ.) Ιῃ τα, ᾿πηπιοσ, ΗΠ5 ἔτη Π]Υ, 



ν. 22---31.} ΙΕΘΘΕ Α5. 1. ός 

Βις. Απαηΐαβ, ἀπά Ζαθάσιιβ, πὰ ." Εδπεβ, ἃπά Με]ςῃϊδβ5, ἀπά τ Μδοϊιιβ, ἀπά Ε]οα- 8. 6. οἶτ. : ᾿ Ε τ: ᾿ Ἔ426. 
5 Δηά “4 ϑδιηείιιβ. δπά ὦ Ηΐεγεεὶ. δαπά ζΖαγ. απὰ " Αβίβδίαβ δαπά Βδαπίαβ. ΕΘ Δεν Ε΄ ": ΐ ᾿ ) ) ) τ Ἐπ τ ΤΩΛΖΕΙΙΑΘΙ 27 ΟΥ̓ΙΒα βοη8 ΘΓ ΕἸ]; Μδειῃαηίδϑβ, « λίμω- 

οἴαλ. 22 Απά οὗ {Πα 8οη8 οἔ δ Ῥμαίβιι ; Ζδομαγίαβ, δηά “5 Ηἰογίο]ιιβ, ἀπά Η οτος 5.2 
“ ελίε. ἘΠΟηΔ5, Μίδϑβϑιαβ, [ϑπη86]. δπά Ν- πιοίῃ. δπά “ Αδάϊαδϑ, εἠΐαλ. : ζχασίαζ 2 ᾿ 2 , τ ελίοῖ, αρειχης, ἘΠΔΏΔ6]. ἀπ4 ΣΟ ςΙάΕ]0.5, 4η4 5: ΓΔ]545. 28 Απά οἔ {πε βοῃβ οὗ ὅΖαδπιοίῃ ; 5 7, μι: 

23 Απά οἵ {Πε [ εν[ξε8 ; [οζαρα, « Ε]14445. 4 ΕἸ] ]15ἴπχιβ. 5 ΟἹ Ποπίαδϑ. [Αγὶ- ὁ ζαμν. 4 φ,οεαδαί. Ν ὲ ᾽ ᾿) 2 3 ἐπ ύονν ἘΞΑ 
γε ἴασαῖ. ἈΠᾺ δε πηῖ8, ἀπά 5 (Ο] 115, νγῆῸ νγὰβ ποῖ, ἀπα «" δαθδέιιβ. πα 5 ϑαγάειιβ. ἘΞ εξ 
" Χείαξες. (1164 ὁ (ὑΔ|1τ45, ἀπ 2 Ρδίπειιβ, δηά 29 ΟΕ τε βοπβ οὔ Βεβαὶ ; Ϊομδη- « ξία- 
“ Κεϊϊαλ. [445. ἀπ 4 [0Π488. Π68, 8η4 ΑΠδηϊᾶβ, πα ἦ [οβϑαθα4, δηὰ σἶτ 
ἠα. 24. ΟΕ τῆε ΒΟΙΪΥ βἰπρεῖβ; 5 Ε]64-ὀ 1 Απιαλιμείϑβ. ΤΩΣ . : «ά. Ζ ξιὰ- ΦΖΦΖυτζιιβ,), ΒασοΠαΓΙΙ5. 30 ΟΥ̓ ΠΕ 5ο0η8 οὗ ὁ Μδηὶϊ; :ΟΪ]δ- ΖΞ ΣΕ 
οὐτό. 25 ΟΥ̓ 116 ρογίεγϑ ; 4]}ππητ|890 ΔηΠ4Δ πη|ι|5. 55 Μαπλαςσῆι. 5 [εάδιι5. [ἀϑαθα5. Ζαδδαΐ, “ Ζρίρη 2 2 2 ΕΉΕ Ὁ; ) ἡ Ὁ ἅ ΕΒ...  ΤοΙθαπεϑ. 9 [4586], Δπ4 Η]Ϊγεπποῖῃ. ἘΚ τ Τα ἢ 

; 26 Οξιτπεπι οὗ [5Γ86]. οἵ 1Π6 βοῃς 1 ΤΑΠα οὗ {πδ. βοη5 οὗ. Αδάὶ ; Σεκς ὁ Καπκπίαζ 3 3 
“ χεείαά. Οὗ " ΒΒοΓΟΒ ; 2 ΗΙ]εΓπηδθ, ἀπά “ΕΔ 4125. Ναδίμιιβ. δηα Μοορίδβ. [,δοιπιβ. δηΐ 1555: “εείαλ. 2 2 2 2 2 ᾽ »ε 77α1- 

ἐμοῖ. 5. Αἀαϊαλ. 9 δλεαί. ᾿ ΟΥ̓́ΤΗς παπιοϑ 'π νεῖ. 31, 32, 34, 35, 566 ΕΖΓᾷ 1ο. 30, 31, 34, δῖα. 
--πττ--π--π--πο  -------- ---  ττΤΠΤΠἐΤἑὀττὺ ῥ᾽ 

ΔΠ4 {ποβα οἵ Ῥαβῃμτ Δπ4 ΗδδΙΠΊ, ννετο πηθη- 
τΙΟηΘα Δπιοηρ [Π6 ὈΓΙΘΘΕΥ [ἈΠΉΠ165 ἴῃ ΕἾΖΓα ἰἱ. 
37-39. ΟΡ. ἀῦονε ν. 24. ὙἼΤῊ6 ρεου]αγ 
5ΒΡΘΠΠρ; Οὗ ΕΔ Π65 ἴ5 ἄτι ἴο ἃ τη ϊβρυὶηξ οὐ Ἤάνης 
ἴΟΥ Μάνης ἴῃ {π6 ΑἸάϊπ6. ὙΠ Ναΐ. μα5 Μάνης. 
Ασρογαϊηρ ἴο [Π6 ΠΊΑΓΡΊΠ4] ποΐθ, [Ε Δησννοῦβ ἴο 
Τ τι ἴῃ ΕΖτγα χ, 21, Βαξ 1Ὲ ΤΘΆ]ΠῪ 5. 411 {Ππαΐ 
ΤΕΠΊΔΙΠ5 ἴ0 ΔΏΒΥΨΕΙ ἴο ἴπγθ 8 ΠαΠΊ65 ἴῃ ΕἾΖΙᾺ ; 
ΔΠ4 ΡΓΟΒΔΌΙΥ ϑβοιηθίμίηρ μα5. ὕθθη ]οβέ ἔγοιη 
{πε ἰοχί. 

22. Ῥραΐσιγ.] Ιῃ ΕΖγα, Ῥαβιυγ. ἴΙ͂ῃ ν. 2ς 
ἃΌονα, ῬΠῃαβδασοη, Μοβί οὔ ἔπ παηηθ5 [πὶ {Π|5 
ΕΓΒ ΔΡΤΘΘ ΜΠ Πόσα τη ΕἶΖγα, {ΠῸ ΟΠΪΥ ἰπι- 
Ροτίδηϊξ νδυϊδί!οη5 θθὶπρ' ἴῃ {ΠῸ ἰαϑέ ἔνγο. Οςο- 
ἄθ]τι5, ᾿Ωκόδηλος (1π ΑἸά. ᾿Ωκίδηλος, ψΠοπος 
1Π6 ἔστη ἴῃ ἴπ6 Α.Ν.) 15 ἴῃ ρίαςβ οὗ [οζαθαά : 
Δηα Τα ]σα5 (50 Α]4.), Σαλόας, 15 'π ρΡΙαςε οἵ 
ΕἸΑβδῃ. 

28. ΤΕ 5ἰχ παῖηθβ5 οὗ 1,ουϊοϑ ἀρτθθ ΜἸῈΠ 
Πο56 ἴῃ ΕΖτὰ χ. 23, ἐεχοθρέ {παΐ [οπα5, {πὸ [αϑί, 
15 1η ΡΙαοθ οἵ Ε]ΙθΖοῦ. [1 “ ]ςοΐ. οἵ {πὸ ΒΙΌ]ς,’ 
ὉὈΠᾺΘΙ ΕἸΙΕΖΕΗ ((. Ρ. 527, Νο. 9) Πα 15 πηῖ5- 
ἸΑΚΘΗΪΥ τοίοσγθα ἴο 45 ΕἸθαΖισιιβ, ἔτοα {πὸ 
πεχί νϑῦβε. 

24. Εἰεαξεγμ.] Τη [Π6 ΑἸάϊπο ᾿Ελιάζουφος, 
γγΠΘηΟ6 ΡΓΟΌΔΡΙΥ [Π6 ἔοτπι ἴῃ {πὸ Α. Ν'., φ θείης 
ΤΕ 45 ρ. [πη {πὸ Ναί. 1 15 ᾿λιάσιβος, 1η- 
ΒΥΕΥΙΠΡ [ὁ Ε]ΙΆΘΗΙΡ ἴῃ Εἶτα. [{ Μὴ] θ6 
ποίσεα {παΐ Ποῖα ννὲ πᾶνθ ἔνγο βίπροιβ ἀπά 
ἴννο Ροσΐευϑβ ἴο δῆϑυνεῦ ἴο ΟΠ6 5 ΠΡῸῚ Δ η4 ἔπ γθ 6 
ΡΟΓίογβ ᾿η ΕΖγα. Ηφθηςα 1 τηϊρῃξ 6 σοπΐθο- 
ταγεά {Ππαΐ {πΠῸ ἔοιγ ΠαΠη65. ΟΥΡΊΠΑΠΥ ἀρτθοί, 
(πΠ6 ὕτι οὗ ΕΖγαᾳ πανίηρ βοΐ οοιτιρίεα ἰπΐο 
Βςοςμιτιι5. 

26. Ῥῥογο".)] Μεπίϊοπεα ἢγϑβε οἵ {Π6 ογάϊ- 
ΠΑΓΡῪ ἰΔΥ̓ ΡΘΟΡΪΘ, 85 ἄθονβ, ν. 9. ΤΠ ΠαΠΊ65 οὗ 
Π15 βθύθῃ “εβοθπηάδηϊβ ΠΘΓΘ βΊνΘΠ ΠΘΑΓΥ ἀΡΤΘΟ 
ὙΠ ἘΠοδ6 ἴῃ ΕΖΓὰ Χ. 25, {Π6 ἔογπιὶ ΕΠ 4145 (ἔοτ 
[6 2145) θείης ἄπ ἰο Ἑδδίας ἴῃ {[πΠ6 ΑἸά!πο. 
ΤῈ αἰβδγαπος 15. ἴῃ Αϑιθῖαβ γορ δοίης Μ4]- 

“12οε.----Ἰχοί, ἢ 

ομΔη. Βαΐ {πὸ 1,ΧΧ. εῖνεβ ᾿Ασαβία ἴον {π6 
Ἰαϊ[ο 1 ΠΑ ΠΊ6 ἴῃ ΕἾ ΖΓΔ. 

21. Εἰα.] ἴῃ ν. 12, Ε]απι. ὙΠῸ ἀρβθπηοο 
οὔ Πα ἢπ8] τ ἴῃ {Π6 ΑἸά πο 15 πὸ ἄοιιδέ ἀπὸ ἴο 
1Π6 ποχί ννοτὰ θεριπηϊηρ νυ {Παΐ Ἰοξέοσ. ΟΕ 
[15 50η5, [ῃ8. ΠδᾶΠη65 οἵ ἤνα ΟὨ]Υ ἅΓγῈ βίνεπ ἴῃ 
{π6 Α. Ν. ([Ὁ]Ποννίπρ τπῈ ΑἸάΪπ6) 45. αραϊηϑί 
ΒΙΧ ἴῃ ΕΖΙα χ. 26: ἰπαΐ ἴβ, Αβάϊας (ΑἸά. 
᾿Αηδίας, Ναῖ. Αἰδίας) Δηβννεῖβ ἴο ΑΒάϊ δπά 
ΒΊΙΔἢ τορθίῖμοσ. Βιΐξ {πῸ θεβὲ ἰοχὲ μα5 Ποῖὸ 
Αἶδὸ Ἰωαβδίος . .. καὶ Αἰδίας. ΑἸΟννΐηρ [ῸΓ 
1Π6 σΟΠΊΠΊΟΠ ΠΟηξιδίοη οἵ Δ ἀπά Δ, ἴπ6 ἰαϑί 
ΠΔΙΠΘ. ΡΓΟΡΕΓΙΙΥ τοργαβθηΐβ Ε]Δῃ : 50 {παΐ {πὸ 
᾿Ιι5ῖ5 ἀρτϑθ. 

28. Ζαριοΐξ.] ΑΒονβ, ν. 12, ΕΓ πὸ ἰ5 
(Α]]οἀ Ζαῖμ!. ΟΥ̓ [ἢς ἱχ πᾶπιθὸ5 ψνὩ]ςἢ [0]- 
Ἰονν, ΟἿ ΠΟπ 85 15 {Π6 Ἔααίναοπέ ἕο Μαϊίδηϊδῃ 
ἴῃ ΕΖτα, δηὰ ϑαγάδιιβ (Α]4. Σαρδαῖος, Ὀας γαΐ. 
Ζεραλίας) ἴοΥ ΑΖΙΖα. 

29. εῤα!. ν. τ3. Τα ἔου στῇ οὗ ΠΪ5 5οῆϑ, 
Απηδίποῖβ, 15 Οα]]6 4 ἴῃ ΕΖγα χ. 28 ΑἸΠ]αὶ. 
ὙΤΠΘ ἴὈγπὶ ἴῃ {π6 Α. Ὗ, 15 ἀπ ἴο ἐπῆε ΑἸάϊπὸ 
᾿Ἐμαθείς, Ν αι. ᾿Αμαθίας. 

80. 271απ|.1 Ιῃ ν. 12, Βαῃηΐϊ, 8ἃ5 ἰὴ ΕΖΓδ. 
ὙΠ ΠᾶπιῈ5. οὗ 5 50η5 ἄργθθ ϑβιι βίη Δ ΠΥ 
ΙΓ ἐΠποϑα ἴῃ {Π6 ῬΆΓΆ]16] ἰδὲ, [πδ΄ ΟΠΪΥ Δρ- 
Ραγθηΐ θχοθρίίοη Ὀείηρ ΟἸδπηι5 ἴογ ΜΈβμμ|- 
ἴατλ. ΟἸδηηι5 ( Ὡλαμός) 15 ΡΓΟΌΔΡΙΥ {πὸ 1αϑὶ 
ἴνγο 5014 0165. οἵ ἔπε Ἡθργονν πᾶῖηθ, ΜΠ ἃ 
Οὐδεὶς [ογπηϊπαίίοη δήθ. [Ιη υἱῖϊ. 44 νὰ 
μᾶνθ {ῃ68 βαπὴθ ΠαπΊθ ππάθν Π6 ἔοτπιὶ Μοϑοὶ- 
ἸπλΟΠ, ἈΠὰ ἴῃ “". τ4 ἄθονθ, Μόβο!απι. ΤῸ 
ἰαϑέ τηθητοπο, ἱξ οπθ οὗ “6 φοιιηςῖ!, σοι] 
ποΐ νγ6}} θῈ {Π6 οπε πεσε πατηθα, 

51. 4441]. ΠΕ παπιθ οἱ᾽ Ε[{ΠῸ σοσγεβροπάϊηρ 
ἴο {Π|8 ἴπ ΕΖγα Χ. 30 ἴθ Ραμδίῃ- ΜΟαΡ, οπ 
ὙΜΒΙΟΙ 566 {ΠῸ ποίΐθ οὴ ν. τι. ΤΠ παπιὲ ΑΠαὶ 
15 Το πη 1η Γμα]τα 11. 28, Βαξ ποῖ ἴῃ {πὸ Ο. 7. 
ΤῊ σογτοβροηάδηςα θοϑίνγθοη {πὸ εἰσ ἢξ παπηθ5 
ΨΥ ΒΙΟΒ. ΓΌ]]ονν, ἀπ {ποβα ἴπ ΕἾ Ζγα, νυ} Βεϑέ 

Ἐ 



2 ,αέέε- 
γιαί. 

Φ Μαΐέϊ- 
ἐλίαλ. 

7. Ζοῤαά. 

ΤΙ ΑΘ ΟΣ, 

Ν αἰάτι5, ἀπά Μαδιῃδηΐδβ, δηα ϑεβίπεὶ, 
Βαϊπιιιβ, ἀπά Μδπαδββεδ8. 

22 Απά οἔ τῆς 8οη8 οἔὗ Αππᾶβ: 
ΕἸΙοπ88589 ἀπά Αβθαβ. δπά Μεὶ]ςἼῃϊδ8, 
δηά ϑαΌΡειι59 απ δίπηοη (ὑΠοβαπΊειιβ. 

33 Απά οὗ {6 β8οηβ8 οὔ Αβοπὶ; 
2 ΑἸταποιιβ, αηά 4 Μδίϊδβ, ἀπά " Βδη- 
παῖα9, ΕΠΙΡΠαΙαΐ, ἀπά Μδηδϑβαβ9 ἀπά 
ΘΕΙΊΕΙ. 

34 Απά οὗ {Π6 β8οη8 οἵ Μδδπηὶ ; 
Τετεπιῖαβ, Μοπηαῖβ, Οπηδογιιβ, [πε]. 

ΔΡΡΘΑΥΓ ὈΥ ἃ Ρ4ΓΔ116] Ἰἰσῖ, ἢ [ῃ6 οΥΘΓ 
5 ΜΕΥ οΠμαηρθα :- 

1 ΕΞΡΚΑΒ. ἘΖΚΑ χ. 30. 

Ι. Ναδίμιιβ. 1. Αἄπα. 
2. Μοορῖδϑ. 4. Μααδξεϊδῃ, 
3. Τιασαπι8. 2. ΟΠ ε]α]). 
4. Ναϊάι5. 2. Βεῃδίδῃ. 
5. Μαίμδηῖδβ. 5. Μαίίδῃίδῃ, 
6. ϑ6βίῃεὶ. 6. ΒεζΖα]ϑεὶ. 
7. Ῥα]πυμιϑ. η. Βίππημ!. 
8. Μαμπαββθᾶβ. ὃ, Μαπαββθῆ. 

ΟΥ̓ΤΠΟ ἀρονο (1) ἀρρθαῦβ ἴο θῈ ΟἹΪΥ ἃ ἔγαπβ- 
Ροβιξοη, Να-αθ ἴοτ ᾿Αδενα (Εδνὲ, Ν αἴ.) (4) 15 
ΡῬΓΟΌΔΡΌΙΥ {Π6 Ἰαϊίζου ραγί οἵ Βεπαΐαὶι ; (6) ἴῃ 
Ἰ|κῈ τηδηποῦ οἵ ΒοΖαῖθοὶ (Βεσελεήλ). (7) 
Βαϊηιῖιι5. 5. Ἐχρ απο ΌΥ Βανουΐ, {πε 1ΧΧ. 
οστη οἵ Βίππημι. 

82. “ππώ5.1. 80 ΑἸΪά.; -“αἴ. Αηδῆη. ΤΠα 
Πᾶτη6 βίαπήβ ἴῃ ράσο οἵ Ηδιπὶ ἴῃ Εἶτα Χ. 31. 
Ιῃ ν. 25 ἄῦονθ, ἃ ρυϊθϑδί οὗ [Π15 ΠαΠῚΘ ἈΡΡΘαΓΒ 
ἴῃ ἴΠ6 Α. Ν. 45 (δγπα (Χαρμί); Ὀυΐ {π6 
Ἡδυῖπὶ Ποῖ γοουσθα ἴο 15 ΡγΟΌΔΌΙΥ {πΠ6 ΑΥὸ5 
οἵ ν. το αῦονθ. ΤΠ Παπὶθ ΑΥ̓Θ5 15 ναί ηρ 
ἴῃ “Πιςῖ. οἵ τῃ6 Β1016.᾽ 1{ ννοι]ά ἴακε ἴοο 
ΠΎΛΟ σ5ρᾶςο ἴο δεῖ οιξδξε πῃ ΡδγΆ}]6} Ἰἰδῖβ {Π6 
ΠΑΠΊΘ5 ΟἵἩ {Π6 ΠΊΟΤΘ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙ5 [Ἀ1Π111165. ὙΠῸ 
ἢγϑί ἤν ΠαΠΊ65 ἴῃ {Π6 ἰοχί Δηϑυν Υ ΓΑΙ Γ]Υ ννῈ]] 
ἴο {Π6 Πγδί ἤν ἴῃ ΕΖγα ; [Π6 ΤΠ] ΠΙΠηρΡ ΠΑΠῚΘ 
(ΡγοθαθΙΥ σοΥΓΡ.), (Ποβαπηθιιβ, Χοσαμαῖος, 
15. 411 {Ππΐ 15 ἸΘΕ: ἴῃ ρίας οἵ Βθη]απλη, Μ4]- 
Ἰὰς ἢ ἀπ ΘΠΘΠ ΑΓΔ}. 

9538. “:ογ»1.1 Ἰῃ ΕἾΖγὰ χ. 332, Ηδϑῆιη. ΤῆΘ 
ΒΑΠῚΘ ΠΑΠΊΘ 4150 ὩΡΡΘΑΥΒ αἰδριυδοα ππάου {πὸ 
ἴουπη Το Πα βΊθ115, αν. 44. ὈΘΙονν. 51Χ 50Π5 ΠΕΙῸ 
ΔΉΒΥΨΘΥ ἴο 5θεύθῃ ἴῃ ΕἶΖγα. ὍΠΘ βθοοηά ΠΑΠΊΘ, 
ΑἸΐδηοιιβ ( Αλταναῖος), Πᾶ5. ῬΓΟΡΔΌΙΥ Ἰοϑὲ 115 
ἵπΠ|{14] Ἰοιίεῦ. τὲ ποπη {π6 πᾶπὶθ ργθοθάϊηρς 
επάϊης ἴῃ {πδΐ Ἰοίίοσ. Ἡφδποο ἢ σουτοβροηάϑ 
ἴο Μαίζθμαὶ. Βαηηαῖα 15 ἴτοπὶ (π ΑἸάϊπο, 
Ὀυΐ τς Ν᾽ αἴ. Πα5 Σαβανναῖος, ΠΘΑΤΟΓ ἴο Ζαραΐ, 
ὝΠΟΓΙΕ 15. ποῖ! ηρ ἴο ΔΏΒΝΝΟΙ ἴο0 [ΘγθπΪΔ ἢ ἴῃ 
ΒΕ γα 5 ̓Ισῦ ; θυΐ 5. ΠΟΥ ἰ5 ὁπ6 οὗ {Π158 Παπλ 
αἵ {Π6 Ποαά οἵ {Π6 ποχί [ἌΠΊΠΥ (τ. 34), νυ ποι 
ΔηΥ Πρ ἴο σΟΥΓΟΘΡΟΠα ἴῃ Εἶχα, 1 15 ργόθα 0]. 
τΠαΐ {η)6 ννογὰ ἢὰ5 Οἡἱυ σοΐ πηβρ οθά, 

84. Μακη!.) Α Μῆαπὶ μα5 Ὀθθὴ πιοπίϊοπρα 
αἰγοδάγν, Ὁ. 39. ὙΠΟΓΘ 15. ἃ 51 Π}1}1 1 ἀρ] Ἰςαΐο 
ἴι ΕὐΖγα᾽5. [ἰδῖ, ἴῃ νυ μῖ ἢ ἔννο βαρ ἈΡΡΘΩΓ ἃ5 

[ν. 32---36, 

Μαθάαϊ, ἀπά Ῥεϊ]ῖαϑ, ἀπά Αποβ, (ὑαγα- 
Ῥαϑβίοη. απά Ἐπαβίθιιβ, ἀπά Μαπηηϊτα- 
ΠΑΐτηι590 ΕἸ]αϑῖ5, Βαπηιβ. ΕἼ]Α]], 
ΘΔ Πη15. ϑ6]οπηῖαβ, ΝΠ δηΐδβ : ἂδηά οὗ 
{π6 βοὴῆβΒ οἵ Οζοῖὰᾷ:; δεβὶ58. Ε51|. 
ΑΖδοῖιιβ, ϑαπηγαῖιιβ, ΖΔ 8, [ο56- 
ΡΠ. 

25 Απά οὗ {πε 8οη8 οἵ ΕτΠπ ; 
Μαζίτίαβ, Ζαϑαάαϊαβ9 ΕἊάεβθ, [6], 
Βπαῖδ8. 

26 ΑΙΙ {ἢεϑβεὲ μαά ἰδίκεηῃ βέγδαῃηρα 

Πραάβ οὔ {ἈΠΉ}}16ὸ5 (Χ. 29, 34). ΟΥ̓ {πὸ Ἰοῃξ 
1ιδὲ οἵ Πα πΠΊ65 οἵ 50η5 [Ὁ]]οννίηρ, ΓΘ ο πη Πὰ5 
Ὀεθη δοςοιηίρα [ῸΓ ἴῃ {πε ἰαϑὲ ποῖ ; Ο ΠΊΔΟΓΊΙ5 
15 ἔγοτῃ ἴῃ ΑἸ]. Ἰωμάηρος ; Ῥ6Ι185 15 ἃ Πγϊδία κα 
ἴογ Ῥράϊαβ (Λ ἴῸΓ Δ), ἀπδνυνοσιηρ ἴο Βεϑάδιαῃ : 
ΑΠΟ5. δῆϑννουβ ἴο δ'δηϊδῃ (Οὐουνία); (ἀατα- 
Ὀαβίοη 15 ργοθαθὶν ἃ σογγιρίϊοη οἔ καὶ Ῥαβα- 
σίων (1π6 ἔογπι ἴῃ {πὸ Ν᾽ αΐ.), καὶ Βεϊηρ νναηίθα 
θείοτο {Π1|5 πᾶῖὴθ; Επαβίθι5 δηα ΕἸ]α 515. ΠΊΔΥ͂ 
Ὀ6 ἀπρ!οαΐθ ΓΟΥΠῚ5. Δηδννουηρ ἴο Ε]ΠΠΙΑ5 ΠΗ 10. 
Μδπηηιδ ΔΙ Π115 15. ΡΙΔΙΠΪΥ ἃ σοΥΓαρίοη, {πὸ 
ΑἸάϊπθ Πανίπρ {Π6 5ΊΓΔΉΡΟΥ ἔοστη Μαμνιμα- 
ταναΐμος, Τοροαϊοά ἴῃ {πὸ θηθνα Ψούβιίοη. [{ 
βία ἴῃ ρἰδοθ οἵ {π6 ἔννο παπι65 -( {ΠΥ 
5Π01 4 6 {ννο) ἴῃ ἶζγα, Μαίίδηϊαῃ. ἀπά 
Μαῖίζοπαι. ὙΠῸ ποχί παπὶὸ ἴῃ ΕἾ Ζγα᾽ 5. ἰἰϑῖ, 
7δᾶϑαιῖι, 15. ποῖ γϑργοάιποθα ἤοσθ, ΡουΠαρ5. ἂϑ5 
Ὀείηρ νναηίίηρ ἴῃ {πὸ 1,ΧΧ. οὗ Εζγα (ΣΧ. 37), 
ΜΜΠΟΓΘ. {ποῖ 5 8Δη ἀννκνναγά σἤδηρο ἴο καὶ 
ἐποίησαν κ. τ. λ. Ἰηδίεδά οὗ [Π6 ῬΓΟΡΕΙ͂ ΠΑΠΊΘ. 

9 ἐρὲ τοης οΥ Οςξογα.] ὝΠΟΥΟ 15. Ποὺ 5160} 
᾿πάαϊοαίίοη οὗ ἃ ἔγεϑδῃ ἔὩΠΊΠΥ ἴῃ ΕΖγα Χ. 40. 
ΒΥΊΟΠῚ 115 ΡΟΒΙΓΊΟΉ, [Π 6 ΠΑΠῚΘ ἈΡΡΘΑΥΒ [0 ἈΠΘΨΟΓ 
ἴο Μαομπαάθθαὶ ἴῃ {παῖ Ἰἰϑῖ, θαξ ἴῃ ἴου πὶ ὈΘαΥ5 
ΒΟΠΊΘ. ΓΟΒΟΙΊΙΔΠοΘ. ἴο ὅ5πᾶγὰὶ (ζωρά, ΑἸά. 
Σαριού). ϑ86515 Δῆβυνούβ ἴο ϑ5Π85Π81 (Σεσεῖ), 
ΔΠ4 Ε)511] (Ἔσρίλ) ἴο ΑΖατθε] (Ἐῴζριήλ). Τ Πα 
ἕΟΥΠῚ ΖΔ ΠΊ015 15 ἀπὸ τὸ {Π6 ΑἸά. Ζαμβίς. ΤΣ 
Ναῖ. μὰ5 Ζαμβρί. “ΤΠ]5 15 5βθθὴ ἴο σογγεβροπά 
το Ατλδτῖδῃ, νυ η {ΠῸ 51:01} ηξΐ αἴ {Ππ6 θΘρΊπηϊηρ 
ἴ5 τοπιονοά ({π6 ργθοθάϊηρ ννογά ἐπάϊηρ ἴῃ ς), 
Δη4 {Π6 σοπημηοῃ ᾿πβουίοη οἵ β θείννθοη μπᾶ 
Ρ 5 Δ]]οννϑα ἴΌΥ, 85 ἴῃ ᾿Αμβρὰμ ἴογ ΑΠΊγαμη. 

355. ξέῤρηια] δον {Π|5 παπῖθ σαπηθ ἴο Ὀ6 
Βα στο ἔογ ἴπ6 ΝΟΡο (Ναβούν) οἵ ΕΖτγα χ. 
453, (ἃ 15 μβατά ἴο σοηϊθοίασθ. [{ 15 ποίσθαθ]α 
1Παΐ ἴῃ ν. 21 ἀῦονθ {ΠοῖῸ 5. ποίμηρ θα. {ΠῸ 
ννογά ΝΟΡΙ5. ἴο δῆθννοῦ Ὀοῖη ἴο ΝΟ δπά 
ΜάαρθΙΒἢ τη ἶχγτα. Α5 Μγ. στους (( 1ςΐ. οἵ 
1Π6. ΒΙΡΙΟ,᾿ αὐτί. ΝΕΒΟῚ [ἀθπίῆθα Νορο νυ] ἢ 
1Π6 πηοάοτῃ Βεϊ- δα, τὰ 15. 15ῖ σοποοῖνδθ]α 
{Παΐ {π6 ἢγϑε 5υ}140]6 οὗ ΕΠ Πηὰ 5 [Π6 γοπιηδηΐ 
οἵ βηθ-. ὍΤΠο ᾿Ἰαϑὲ ϑυ Ὁ ]6 15. αἰδὸ {πὸ ἢγϑί οὗ 
τπΠ6 ποχὲ ννογά Μαζιτῖαβ, ἀηα ταϊρμξ {ππ5. 6 
δοσοιιηίοα [ῸΓ. 

Μακσίπας, 5.7 ΑἋ παπὴθ 5 νναητηρ ΒΘ οσα 
115, ἴο δῆβννεῦ ἴο ἴπΠ6 616] οἵ Εχζγα. [115 
ΡΓΘΒΘΠΟΘ 15 [οϑιποα ἴο Ὀγ {π6 ΝΠ. [46]115. 



ν. 37---Φ45.} 

νγῖνε5, ἀηἀ ἘΠαγ ριέ Πδπὶ ἀνγᾶν νν ἢ 
{ΠΕ 1Γ σΠΠ] ἄγη. 

27 Απά {πὲ ργίεβίβ. δῃά [,δν ξεβ, 
ΔΠ4 {πον ἐπαξ νγεγα οἔ [5γαδ]. ἄννεὶε ἴῃ 
7εγυβαίθτη, ἀπά πη ἐπα σοιπίγγυ. ἴῃ {Π6 
Πιβὲ ἀαΥ οἵ {ΠῈ6 βενεπίῃ πηοηῷᾺἢ : 80 
1Π6 σΠΠἀγεη οὔ [βγα8] νγεῦα 1 ἘΠΕΙΓ 
᾿ Βα θι ται η5. 

38 “Απα τὰ ψΠο]ς πυυεειι ἄς σαπηα 
τοραίῆεΓ ἢ οἠα δοοούαά ἰηΐο {ἢς 
Ὀτοδά ρίαςε οὔ {π6 ΠοΙγ ρούσῇ ἐονγαγά 
ἘΠΕ Ἐ55Ε: 

390 Απά {πΠεὺ β8ρᾶᾷκε υπίο ᾿βάγαβ 
1Πς ργίεϑέ δηά τεαάοί, Παξ Πα ννοι]ά 
δγίηρ {πΠῸ ἰαὰνν οὔ Μόοβεβ, δέ ννγᾶϑ 
δίνεη οἵ τῆς [ογ (σοἀ οἔ [βγδεὶ. 

40 δὸ Ἐδβάγαθ τῃ6 ομϊεῖ ργίεϑβέ 
Ῥτοιρμε {ῃς ἰαὰνν ππίο {Π6 νυ Πο]ς 
παι 46. ἔγοπι τηδη ἴο νγοπηδη, αηά 

Οπηηρ ΖΘΌϊΠα {τΓοπΊ ΕΣ ΖΓΑ᾽ 5 ἰδὲ (45 15. ἄοπα 
ἴῃ {πε ΑΙΘχ.), {πΠ6 οἴπου ἤνε ΠαΠΊ65 ἡ θδ 0 ἢ 
5146 ἀρίϑὸ; Ἢδαϊΐζς θεϊηρ ἸΙαδαί. 

86. ΝΠ {Π15 νεῖβο {πΠῸ ρατί οἵ {πεῸ δο- 
οσοπῃηΐ δἰκθη ἔγοστη {ΠῸ σαποπῖοδὶ Βοοὶς οἵ ΕΖτα, 
ΟΥ̓ ΘΟΙΓΟΒΡΟΠήΙηρ ἴο 1ἴ, σΟπΊθ5. ἴο δῇ επί. 
ΤΠΕῈ Βοος οἵ ΕἶΖτγα [561 οπήβ. ἢ νυ παΐ 
Θίδη]οΥ ο8115 {πΠῸ “"αὐῪ ννογάς : “Ὃ 411] {Π6568 
Πα ἴακβϑὴ ϑἴγδηρε νῦῖνοϑ; ΔΠ4 50ΠῚ6 οἵ {Π6Π 
Πα νυῖνεβ Ὁ ὑγποπὶ {Ποὺ παά οἰ] άγθη :"᾿ -- ἃ 
ςοπίγαϑβί, ἴῃ 15 νναπί οἵ πιιπηαη [6 πο Π 655, ἴο 
“{Πδ: ραϊμοίϊς ραβϑᾶρθ οἵ {Π6 ρυἸ τηνε γοοοσαβ 
οἵ {ΠΕῚΓ τασα ὑνὩΙΟ ἢ [6115 Πονν, νυ Π πη {ΠΕῚΓ ἢγϑδί 
Γαῖμπου ἄγονα οὐκ {Π6 [οσοῖση Παπάπηδι νυ] 
ΒΕΓ 50η ἱπίο {Π6 ἀδββεσί, 1 ὁ νγᾶϑ νΕΓῪ ΒῬ͵ΪΘΨΟΙΙ5 
ἴῃ ΠΙ5 ϑρῃς.᾽ 

87. ΔἰΈΠ15 ροϊηΐ [Π6 παγγδίϊνα ΓΤ] Πη5 ΡᾶΓΆ]16] 
ῖο Νεῆ. Υἱ1. 73 σφι; ἴΠ6 ἵννο ἰαϑὲ ο]διιϑε5 οἵ 
νν ὮΙ ἢ 5Ποι14 Ὀερὶη οἢ. ν1}]. 8εὲ6. 05. ποίᾳ 
1μεγο. ὙΠεῈ ἰδηριιαρα ἴῃ ΝΕ. νἱϊ. 72 (ἢγϑβε 
ΡΑΓΕ) 15 5ΙΠΊΡΙΥ ἃ τθρειοη οἵ ΕὐΖγα 11. 7ο ; δη4 
ΝΕ. ν111. 1, 85 Μ0Ὲ}} 45 {Π6 ργεϑδεπξ ράϑϑαβθ, 
5804 θΘοΊη 45 ΕἾΖΓΑ 11]. τ 4065. 

Βεΐννεθη {Π6 δνοηΐβ ἡπιδὲ τγοϊαϊθα ἀπά {πὸ 
ΡΟΌΙς τεδάϊηρ οὗ {Π6 νὰνν ὈῪ Εἶτα, να πγηϑβί 
Ρίαςθ δὴ ᾿πίοσναὶ οἵ {Πϊτίθθη ὑθΔΓ5, ̓ βοπι τῆς 
εἰσι ἴο {π6 ἐννεπίθῖῃ γϑαῦ οἵ Ατίαχουχθβ, 
ΒΟ. 457-445. Οπ [π6 πηιεβίίοη οἵ ΕΖγα᾿β 
ΔΌβθηςα ἔτοτὴ [654 ]6 ΠῚ ἀπισίηρ {Ππαΐ ΡΟΥΙΟΩ, 
566 {Π6 ατί. ΕΖΕΑ τὴ " Πιιοῖ: οἵ {Π6 ΒΙΌ]6.᾽ 

δε ἤγεὶ αν, 57 ὙΠ ἢγβί οἵ ΤΊ, ΟΥὐὕἁ 
ΕΚΒΑπίπλ (ΞΞ ρατί οὗ ϑερί. αηά Οοἵ.), ννὰβ ἴο 
6 ἃ ἀΑΥ οἵ ΠΟΙΥ σοπνοοδίίοη (1 ον. ΧΧΙΙ. 24). 
Ηδηςςο 1ἴ νου] θ6 ἃ βυϊαθ]6 ἀΔΥ ἴῸΓ 5010} Δη 
ἈΒΒΘΙΛΌΙΪΥ 85 ἴ5 Πεσθ ἀθβοῦθοά. Νείείεσ, οἡ 
ΝΕΠ. ν11. 2, {Γ165 ἴο 5πενν {παῖ δγ ““ἢτϑβί ἀΑΥ οἵ 
{Π6 βθυθηῖα τηοητῃ Ὁ ἴποτο πλσβὲ θ6 πιοαηΐ [Π6 

Π ΕΒ 5. ΙΧ. 6γ 
ἴο 4}} {Π6 ργϊεϑίβ9 ἴο ἤθαγ {ΠῸὸ ἴανν ἰη Β.6. 
{Π6 Πῖβὲ ἀδγ οὗ ἘΠῈ βενεπῖῃ τποπῖῃ. “Ὁ 

41 Απά Πε τϑδά ἴῃ {Π6 Ὀτγοδά Ἴοιιτέ 
θείογε τπῈ ΠοΙν ρόύοῃ ἤοπῚ πλογηϊηρ: 
τηΐο πηἀάαγ, Ρείογαε θοῖῃ πλὲπ ἀπά 
νγΟΠΊΘΩ ; ΔΠ4 Δ]] {Π6 πχιτειι4α σάνε 
Πεεά τιηΐο {πε ἰανν. 

42 Απά βάγαβ. {πὲ ργίεϑὲ δηά 
Γεδάεγ οἵ {πεῸ ἰὰνν βϑίοοά τρ τιροῃ ἃ 
ΡαΪρΙῈ ΟΕ ννοοά, ννῃϊο ἢ νγὰ8 πιαάε 3 
ἐπα ῥκγροτο. 

43 Απά ὲ{τΠεῖα βίοοά τρ Ὀγ ΤΠ τς 
Ματιδεηΐαβ, ϑαπηπιιβ. Απδηΐαβ, ΑΖα- μέῥιαλ. 
ΓἸΔ5. ὕτἴα8, ἐ ἘΖθοῖδθ, « ΒΑΪδβαπιιϑ, Ἰδοη Η 
ΠΡΟΠ Πα Πρ Παπά: 

44 Απά ἀροη Πἰβ ἸΙεῖξ Παπά εἴοοά ἃ Ἄρα 
τ Ρῃδ]άδίι5. Μ|546], Με]ςΐα5. 51,0-- σου, 
1Πδβιθιιβ. ἀπά ΕὴΝ ΣΤ τιν 

ας λη711. 

45 Ἔτι της ποῖ τηῦ ΤΠ π  κεῖς οὐ το ᾿ 

ἢγϑέ ἄδὺ οἵ (ῃ6 Βϑαβέ (οἵ Ταθουηδ8 0165), δηᾷ 
ποΐ οἵ {Π6 δοίιια] πποηίῃ. 

88. ἐῤὲ ὀγοαά ρῥίαεε.1 866 ποΐβ οῃἡ ἸΙχ. 6. 

39. γεαάεγ.] Οἷκ. ἀναγνώστῃ. 80 ἴῃ “σ΄. 43 
θεῖονν. ὍΠδ ε πὶ 15 ποῖΐ τιϑδεά ἴῃ Νεῇοιηϊδῃ. 
ἼῊΙ5 ἰαϑ βοθπα οἵ {ΠῸ6 ἴοτυυ, ἴῃ ννῃῖοἢ ΕΖΓα 
ΔΡΡΘαΥβ, ἢγϑδί δηά [ογοπιοβί, 85 ἃ τϑδθυ δηά 
ΕΧΡΟΙΠάοΥΓ οὗ {πὸ Τνὰνν ἴο {πε Ρθορ]β, ἰ5. οἵ 
στοαῖ ᾿πίογοβί, 45 σοηίδιπιηρ {Π6 ὈΘΡΊΠΗΙη55 οὗ 
ΠΊΔΗΥ ἱπηροτίδηϊς ομδηρθθ. ὙΠῸ [ογπηδίοη οἵ 
[ῃ6 σαηοη, {Ππ6 τῖβο ἀπά στοννίῃ Οὗ ΞΥυπαρΌρια 
ὑγΟΥβῃρ, {Π6 οχίεπβίοη οἵ {πε οἤϊοα οἵ {Π6 
50Ὑ106.--[Πθ56 δηά οἴποῦ βστοαΐῖ ἀθνοὶορπιεπίβ 
γγΈΓῈ ἸηγοΪνοά ἴῃ 11. 866 ϑίδηϊθυ᾽ 5 " [ϑνν]5}} 
(Βυτοἢ, 1,εςξ. Χ]ῖν. 

40. 23» γάρ, 49.5.1] Ιῃ Νεῆ. γῇ]. 2 ἘΠ6γα 
15 1π6 Δ" ἸοΠ8] οἰαιιβο “ ἀηἀ Πο56 {Παΐ σου 
ππάεγϑίαης," ἱπρΡ᾿ γηρ γοιηρ ΡΘΟΡΙΘ, {πὸ 
νεανίαι οΟὗὨἁ ν111. 91. 

41. ἐῤὲ ῥγοαά εοιγί, 49 -ς7 866 ἀθονβ, στ. 
6,38. ἴπ {πη6 σσεπονα Ψ βίοη {Π15 15 γθης- 
ἀογοϑά, “τη {π6 γε Ὀτοδά ρίαςς οἵ {πὸ βαΐε οἵ 
1Π6 [θΠΊΡ]6,᾿ 8 ΟΥΓΟΥ͂ ΜΥΠΙΟΠ 566ΠῚ5 ἄπ ἴο 
{Π6 τϑδάϊηρ οἵ {πΠ6 ΑἸάϊη6, ἐν τῷ πρότου κοΟτ.λ., 
Ππυϊδία θη [Ὁ πρώτου ΟΥ̓ πρώτῳ. ἴπν. 47 (46) 
{πε 1,ΧΧ, μᾶ5 τοῦ πρώτου πυλῶνος. ΠΟΙ 15 
π0 ἀΙΒ]ουΠΥ ἀθοιέ {πὸ Οτοεῖ ἰοχί, 45 Π τ. Β15- 
5611 56 6πΊ|5 ἴο Ππά :; πυλών Ὀεϊηρ ποΐ {πε βαΐο 
(πυλή), θὲ [Π6 ρουο, 85. 1 15 ΡΥΌρευν τοη- 
ἀογοά. 866 Γυσί ποῦ, Βογίμοθαι οα Ν ῖι. γ11]. 1. 

42. α ῥμρ1: 9 «υοοά.)] ἈδῖποΥ, “ ἀροη {Π6 
ννοοάθῃ ρῬυ]ρις (οὐ ΙΔ ΓΟΥ πα) παξ Πα θδθῃ 
ῬΓΘΡΑΓΘΩ ; τοῦ ξυλίνου βήματος, κιτ.λ. (οτη- 
ΡαγῈ {ΠῸ ““βϑίδιγβ "᾿ (πΊαγρ. “"ϑοβδῆο]ά 7) οἵ {π6 
1 ,ονιθ5 ἴῃ ΝΘἢ. ΙΧ. 4) δηά Κὶ .᾽5 ποίβ {Ππεγο. 

43. ἐῤόγε «ἱοοί, 45 ..71 ἴπ {π6 ἰοχέ ἔνεῖνα 
ΠΑΠ165 ΓΕ βίνοη, οἵ ἴποβϑα ννῃο αϑϑιβδίβα ΕΖΓ8, 

Ἐ 2 



δὃ 

5. Ὁ. 

εἶτ. 445: 

Ι Ηεῦ.. 
αὐουδ 
ἐλόρε αὐ, 

ΓΊΕΘΌΝΙΒΟΥΙΧ. 

1ῃς6 ἴανν θεΐογε τῆς πυετία: [ῸΓγ 
ἢς 88τ ᾿ποποιγαῦὶν ἴῃ {Π6 ἢτϑῖ ρίας 
ἴῃ τῆς βἰρῃε οὗ τπεπὶ ἃ]}. 

46 Απά ψβεη Πα ορεπαά τς ἴανν, 
{ΠΕΥῪ 5ἴοοα }1 βἔγαϊρῃξς τρΡ. 80 ΓΝ 
ἄταβ Βίεθδεά {πε Ιμοτά Θοά πιοβὶ 
ΗἸρῃ, τῆς (σοά οἔ μοβί8, ΑἸπηρίν. 

47 Απά Δ4]} τῃε ῬδορΪς ΔΏΒνγ ΓΘ, 
Απιεη ; απά Πἰπππρ τιρ {ΠΕῚΓ μαπάϑ 

56ύθῃ οἡ ἢὶβ στῖρῃς Παπά «πὰ ἔνθ οἡ ἢ15 [6Γ. 
[π Νφῆ. νἱ1]1. 4, {Π τέθθη ΠΔΠΊΘ5 ΔΥῸ ΘΊΝΘΠ, 51Χ 
οἵ τποβο οη {πΠ6 τὶ βῆξ, απ βονθη οἵ ἴῃοβα οἢ 
τῆς Ιοῆ. Βοίῇῃ ἀγγαπροηπηθηΐβ βθοπὶ ἴο οἤδθπά 
ἀραϊηδί ΟἿ ποίίοη5. οἵ 5βυπιπιοῖσγυ. ὙΠῸ [0]- 
Ἰοννῖπρ ἀγα {Π6 Ρᾷγ41}16] Πἰδῖ5 ; {πΠ6ὸ ΠαπΊ65 ἔτΓο ΠῚ 
ΝΕΠοιλῖΔἢ Βεὶπρ ργϊηϊοα ἴῃ 114]168 :--- 

1. Μαίίδίῃϊαβ 1. Ῥῃαϊάαϊας ᾿ 
“7αδέέλία } “Ῥραάαίαλ 

2. ϑδιηπηι5 2. ΜΙβδ86] } 
ΝΥ } ἤρλαεῖ 

3. Αμδηϊαβ 3. ΜεΙοΠα5 } 
“"παῖαλ ἤ7ακλϊαλ 

4. ΑΖαγαβ 4- Το  Παβιθιι5 
} “Παρ λτε7)1 ὶ 

5. ὕτιας5 5. ΝΝΑΡαγῖαβ ᾿ 
ζγίγαλ ᾿ Ζεελαγίαλ 

6. ἘΖεοῖαβ 6. 
Πηβαλ ἘΠΣΙκαὶ 

7. Βα]αβαμλι5 ἤ. ---πτπ- --Ξὸ } 
“7αασείαλ } “Ζ7εελιζἝαηι 

Ετσοσὴ {Π15 1 νν 1] ὩΡΡΘΑΥ {παΐ {πὸ ἢγδί {πγθὲ 
ΟΠ ΘΔΟἢ 5146 ἀγϑ {Π6 58ΠῚ6 ἴῃ Ὀοῖἢ 1Ιδῖβι ὙΠῸ 
Τουσί ἢ ΠαπΊ6 οα ἴΠ6 τὶρῃΐ, ᾿η Εβάγαβ, ΠΑΠΊΘΙΥ 
ΑΖαΑγα5, Πᾶ5 ΠΟΘ ἴο ΟΘΟΙΓΟΒΡΟΠΩ ἴο ἴΐ ἴῃ 
ΝΟΒΟΠΊΙΔἢ ; ἀπά 1 ννοι]ά 6 {πὸ ϑαϑιθϑέ 5ο]π- 
τοη οἵ {πὸ αἰΠΊου ΠΥ ἴο σιρροβο {παῖ ἃ ΠαΠΊ8 
μδὰ ἀγορρεά οι ἴῃ {με Ηδῦγενν. ὍΠὲ 
ἴουσίῃ οα {πῸ Ἰεῖς ἴῃ ἰβάγαβ, ΓΟ  Παβαθιι5 
(Λωθάσουβος, ΑἸά. ᾿ΑωθάσουβοςῚ, Ρ]ΑΙ ΠΥ σοη- 
ἴαῖη5Β {πῸὸ πᾶ οἵ Ηδβδῃμη ΟοΓΥΎ ἨδβπιΡ 
(-ἀσούβ). (ὑοπιρ. {π6 ποῖ οἡ ἰχ. 33 δθονϑ. 
ΠΟ ΠΗ͂ οἡ {πῸ τὶρῃΐ 15 {ΠπῸ βᾷπὴ6 «ἰη οί. 
ΤΠ ΠΙΠ οἡ {πὸ ἸοΠ, ΝΑΡΑΓΙ 5, ΤηΔΥ Ὀ6 ἃ σοΥ- 
ταρίοη οἵ ΖθοΠατδἢ (ϑἰχίῃ τη ΝΟ πα ἢ). ΟΥ̓ 
{πε τοϑῖ 1 σδὴ οῖνθ ΠῸ ΡΙΌΡΑθ]6. χρη δ οη. 
ΤῊΟ Ἰἰδῖβ. ᾿ὰ {πΠ6 Ν α]ραῖθ ἀρτθο ῬγΘΕΥ Ο]ΟΘΕΙΥ 
ἢ {ποθ βῖνοη αὔόνο, οχοθρί {παΐ βθονθη 
ΠΆΠΊΟ5 ἃγῸ Τοππα ἴον πὸ ἰΗν 5146, δαφως θεϊης 
Ἰηβογίοα αἰΐον πδισέῤας ἴῃ ἴΠ6 ΠῚ ρασθ. [{ 
ἴθ. ῬΟΒΒΙΌ]6, Πονγανοσ, {παι “ῤδισέῤας- ταδμς 
ΤΊΔΥ 6. ποίῃϊηρ; πιογο πῃ ἃ ΓγῚ ΠΟΥ Ῥουνοῦ- 
βίη οἵ ᾿Αωθάσουβος. 

45. ῥοπομγαὺν.] Οἷκ. ἐπιδόξως, τοίογτίης 
ἴο {Π6 οἰοναῖθαα, ΟΥ σοπβϑρίσιιοιιβ Ροϑβί το ἴῃ 
ψν ΠΟ πο ννὰβ Ρἰαςοά. Οομρ. Νεῖ. νυἱῖϊ. ς. 
Τῆς ννογάβ. “πὸ βαΐ ἌΡΡΘΑΓ αἵ ἤυδὲ ἴο 415- 
ΡΤ ἢ {Πς6 δἰαϊοιηθηΐ ἴῃ τ. 42, {πα “πὸ 
βίοοα ΠΡ ἸΡΟῚ {ΠῸ ταϊδοά ΡΙα  ἔΟγπι. 51ππ|ην 
νγὰ5. ΠῸ6 ῬΓΌΡΘΥΙ Ροβιτοη [ῸΓ δ Το ΠΟΥ ἀΠΊΟΙς; 
τῃ6 [ονγ8; ἀπ πθῆσθ {πὸ ΘΧΡΊ ΒΟ [ἢ τ". 42 

[ν. 46---48. 

{πον [6] τὸ τῆς. ρτγοιιηά, πᾷ νοῦς 
βῃϊρρεά {πὸ [νογά. 

48 Αἰθο |681550 Απιιϑ, ϑαγδαθίδβ. 
Αἀϊπιι5. ασαθιι8. ϑαθαΐθαβ, 5 Αὐζεβδβ. 
Μαϊδηθαβ δηά (ὐδ]αβ, ΑζΖατγίαβ, δπά 
Τοαζαθάιϊιβ. ἀπά Απαηΐαβ, Βἰαΐαβ, τΠε 
ΠΤ ενιῖθ58. ἐδαρς ἘΠΕ ἴᾶὰνν Οὗ" ἐπε 
Τιογά, ππακιηρ ἘΠ πὶ νυ Π8] το πιπάεγ- 
βίδης 1{. 

ΤΊΔΥ ΠΠΘΔΠ ΟΠΙΥ {Παΐ Πα ἴοοὶς Π5 ΡΙαςσο ἔποσθ. 
ΙῺ ΔὴΥ οα86, ἴπθῸ ψογά “ἀρ 5που]4 θὲ 
ΟΠ 64 τη στ. 42 ἀηἀ 43. 

46. οῤεπεώ ἐδὲ Ἰααυ.) ἴΙ͂ῃ ἴπ6 σσεπονα Ψεγ- 
ΒΙοῃ 1ἴ 15: “ ΑΠΑΊΈΠΟΥ 81] δίοοά πρτῖσξ «ὐδόη 
ῥὲ ἐχρομμάφα ἴῃ Τιανν. ὙΠῸ ΘΧργθββίοη ἴῃ 
ΤΚ6 χχῖν. 32 ψΟΙ]α 5θοπὶ αἱ ἢγϑί ἴο 6 ἃ 
ΒΌΟΝ ΡάΓΆ}16], κ νΠ6 ΠῈ οροηθά ἴοὸ τι5 {πε 
ΘογΙΡίαΓΕΒ : ας {ποτα {Π6 ννογά ἰ5 διήνοιγεν; 
Πεγθ, ἐν τῷ λῦσαι. ὙΠῈ Νυϊραΐθ αδοεοϊμι τοῦ 
15. οἵ ἀοιθία! ἱπηροσί. Εἰ. 15. Ργόῦδθὶν στὶρῖ 
ἴῃ ΘΧρΡΙ ΑΙ ηἰηρ ἴἃ 85 “"πηϊαβίθη "ἢ ΟΥ̓ ““ πηΤῸ]].᾽ἢ 
ΤΠΙ5 Ψ}11 ἀρτεα θεβϑὶ νυ ΝΕΗ. γ11]. 5. 

48. ΤΠ ΠαΠΊ65 ἴῃ {Π6 ΡΑΓΆ]16] 1Ισῖβ ΑΓΘ :-τ- 

1: ἘΞΡΕΚΑΒ. ΝΈΗ. νἹ]1}. 7. 

1. 76βι5. 1. 7εβῃυδ. 
2. Απυ5. 2. Βδηὶ. 
3. ΘΑΙΔΌΪΑ5. 3. ΒΠΟΥΘΌΙΔΗ. 
4. Δαϊπα5. 4. 7ατηΐϊη. 
5. Τδουρυ5. 5. ΑΚΙΡ. 
6. ϑαραΐξαβ. 6. ΒΒΑΌΡειαὶ. 
ἡ. Αὐυΐθ45. η. Ἡοάϊ!)α]ι. 
ὃ. Μαϊαπεαβ. ὃ. Μαδβείδῃ. 
9. Οἱ] 145. 9. Κεῖ! τα. 

10. ΑΖαγίαβ. 1ο. ΑΖαγίδῃ. 
11. Τοαζαθαυ8. 11. Τοζαραά. 
12. ΑΠδηΪα8. 12. Ηδῆδῃ. 
13. Βιαῖΐαϑ. 13. Ῥε]αδΐδῃ. 

Μοβί οὗ {ποπὰ σὰπ θ6 θαβϑῖν Ἰἀοπειῆθα. ἥπις 
(Δνούς, ΑἸά. ; ᾿Αννιούθ, Ν᾽ αἴ.) ἀρρδαῦβ ἴο πανὲ 
Ἰοϑί 115 ἤτβί Ἴοοηβοηαηῖ; “αι (ποτὰ {ΠῸ 
ΑἸ.) 15 1ὴ {πὸ Ν αἱ. πον: “πμίεας (Αὐταίας) 
Ἰοοῖκα ἀπ]κὸ ἩαΠ]Δ}, Βυΐ ΤΥ Πᾶνα ὈΘΘη 
ΠΟΑΓΘΥ 1 ἴῃ βοιηά ; δέαΐας (ΑἸά. Βιάτας) 151Π 
1π6 θεβί ἰοχί Φαλίας. ΤΠ 1,Χ Χ, οὗ ΝΕ. νὴ]. 
7 ξῖνεϑ οὐἱγ ἴΠ6 ἢγϑέ [Πγ6 6 ΠΔΠΊ65. 

ἐῤὲ 7.ἐπὐ]65.1 ΤῊΝ 15 τη  σογγϑοῖ [Πδη [Π6 
ΠΟΥΓΟΒΡΟΠΑ Πρ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟη ἴῃ ΝΟΠ ΘΙ ΪΔἢ : “ ἀραὶ 
1ῃ6 1 ον 65, 5 1 {πε656 {πισίθοη μα ποῖ Ὀθθη 
Τ,ουθ5, τοργοβοηΐαζίνοβ οἵ ἴΠ6 ρτοαΐ 1 ον το] 
ἔΆΠΔ]]165. ννηοθο ΠαΠΊΘ5 ἴΠΘΥ θθασ. 8ὅ66. Καὶ .5 
ποΐθ οἡ Νϑῆ. ν1}. 7. 

ἐσμσϑί.] Ἐαῖμον, “ ἀϊά δας," ΟΥ̓Κ ψεΓΘ 
τοδομιην." ἘἈθιιθ5 Πηα5 ἃ απο] 1ῃ ΓΘ 8}12-- 
ἴῃ’ τη βοθῆθ. 14 {πὸ 1, νῖθ5. αὔονε πιθη- 
τοποά ἀἰνιθ [πὸ ῬΡΘΟΡΙΘ ἰπἴο 50 ΤΠΔ ΠΥ ΣΤΟΙΡ5, 
ΘΔ 0 ἢ πίστι ηρ οποὶ ΟΥ (14 ϑδοὴ 1 ,ονϊΐο 
ΤΒΘ ὩΠ4 5ρθδκ ἴῃ ἔπτη ὃ 150, πον σου] μ6 
Ὀ6 ποατὰ ὃ [Ι͂ἢ οἰΓΠΟῚ οαβ56, Π6 δ ά5, 1 15 41ΠΠ|- 
ΟἸΠῸ ἴο ᾿πλαρίηθ ἃ τυ] τς οἵ ΡΘΟΡΙΟ βίαπάϊηρ 

ἘΣ ῸΣ 
ΟἾΓ. 445. 

ΟἸΟΣ 
Τοάζγαλ. 



ν. 49--55.} ἘΠ ΘΘΕ ΑΘΥ ΥΧ' όρ 

Εὐτοςς Ὁ ΜΠ ΠΘη ϑρᾷκε ΑτΕβαγαῖεβ πηΐο 52 80 {ες [,ονιζ65 ΡΟΒ]Π5Πο 4 41} Β.σ. 
ΕΞ ἘΠ ΓΞ ἘΠ ΟΠ ΕΡ ὈΣΙΕΞΕ 4ΠῸῈῸ ταασδῖ. Ἐπίῆρθ, ἕο {Π6᾿ ρβορῖς, βαγίηρ, ΤῊ “πὸ 

ΛΉμΣς Δῃᾷ τὸ τπ6 [,μαντεβ {Παΐ ταιρμς τ[ῃ6 ἀΔΥ 5 ΠΟΙ το τῆς [μοτὰ ἢ δὲ ποῖ 
πα, αν γα] τ 6. Ἔνεη ἴο 81], βαγίηρ, ΒΟΓΓΟΥΨΕΙ]. 
Φνίορέ δ. 50 11 }18 ἀΔΥ 15 ΠΟΙΪΥ πηίΐο {πε [,οτά ; 54 ἽΠΕεη ψγεπέ {ΠπῸῪ {ΠΕῚΓ ννΑΥ, 
πὰ ὰς ([ΟΓ {ΠΕ 411 νγερὲ ῃοπ ΤΠ Πεαγά ΘνΟΓΥ οπο ἴο δαΐ ἀπά ἀπίηκ, ἀπά τηᾶκο 
ΡΣ ἘΠΕ Ἰχνν :) ΓΠΘΓΓΥ. ΔΠἀ4 ἴο ρῖνε ρᾶγί ἴο {Π6πὶ {παῖ 
ΟΞ 51 ὅσο {Πεη, ἀπά οδΐ [ῃς ἴδξ, αηά Πδά ποιῃίηρ, ἃπ4 τὸ τηᾶκε ργϑαῖ 
φαϊά τοιέο ΑΥΠΚ {Π6 ϑνγεεῖ, δηάὰ 86π4 ραγί ἴο ςἼπεοῦ; 
τῆλ ΠΈΠΘπ τὲ Πᾶνα ποιηίϊηρ ; ξς Βεσδιιβα {ΠΕΥ τπιπἀεϊβέοοά {Πε 
" ὅ 52 ΒῸΓ [Π18 ἋΔΥ 15. ΠΟΙΥ τηΐο [Π6 ννογάβ ψΠΟγοΙη ΠΟΥ σγοῦα ἰηϑεγαοίεά, 
Ξῃ Τ,ογά : απ θὲ ποῖ βούγοννγει ; [Ὸγ {πὸ 
"τ, λο Τ,ογά νν}}} Ὀτηρ γοιι ἴο Ποποιιῖ, 
ῥοογ,, 

ΡΑΓΘΠΕΥ ἴο ᾿ἰδίθπ ἴο δἢ δχρίαπαίίοη οἵ {Π6 
Ῥεπίδίθιςῃ, ΠῸΠῚ ΠΊΟΥΠ ἴο πηϊά-αγ. Βιιϊΐ, 
Ὀ6βι 465 {πῈ πονο]υ δηά ᾿πίογοϑε οἵ {Π6 οσοδ- 
510η, ΨῸΠ Πορά ποΐῖ βδίιρροβε ἴῃθ χτοϑίγαιϊπε ἴὸ 
αν Ὀθθη ΠΊΟΙῈ ᾿ΓΚβοπιθ ἔπη 1ἴ ΤΘΔΠ]Υ νν85. 
ϑοοί 5} (ονοπαηΐοῦβ νου] ποΐῖ μᾶνα ννϊησοά 
ὈΠΕΘΓ 11. 

ηιαίγσ. .. ἐο μιεγοεέαηά.) ΟἸ. ἐμφυσιοῦντες, 
ἃ 5Β[ΓἸΚΙΠΡ᾽ ἴου πη, νυ ΠΟ 15 τοροαΐθα, τη ἴπ6 ρα5- 
5:56 νοῖςθ, ἴῃ Ὁ. 55. Α σορπαΐθ νοσά, ἐμφυ- 
σᾶν, 15 τπιδοά (45 Ε΄. ροϊηΐβ οὐ) ἴῃ [ΟΠ ΧΧ. 22 
Του “πὸ ὀγεαΐῥεά ογ ἵππου. ἽΓΠῸ Ἰάθα 15. {Π1|5 
{παΐ οἵ 2, χη ΟΥ̓ΙΠΓα5᾽ηρ; ἀοοίγηθ ᾿ηΐο {Π6 
θαυ πο 5 Πηϊη4. 

49. “Ζ21Πῥαγαΐϊ...7 Ι͂ῃ Νεῖι. νι]. 9 ἴἴ 15 
“ἐ ΝΕ ΠΘΠΊΙ4ἢ, νυ Ὠ] ἢ 15 ἴπΠ6 ΤΊγβη δίῃ." Αὔονο, 
ἴῃ ν. 40 Ψὰ μα “Νεϊθηηϊαβ δα ΑἸΠΑΓΙα5᾽ἢ 
( Ατθαρίας, ποτα ᾿Ατθαράτης) ; ννῇεῦο {πε Ῥεῦ- 
5δη {Π|6 Παα ποῖ θθθη τππάογβίοοα, δηα 50, 85 
{π6 ππαγρΊη4] ποία βαγ5, ἔννο Πα [6 θη τηδάθ 
οἵ οπθ. ἔΕογ {πε ουἹἱρίη δηά πηθδηϊηρ οἵ ΤΙΓ- 
ΒΠΔΙΠΗΣ. 566. Θαγοῦ, Ὁ ΓΖ ΙΑ, ὅζο:, Ρ᾿ 21: ΠῚ 
ΘΟΙΏΡ. Κα.᾽5 ποΐβ οἡ Νεῆ. υ11}. 9. 

50. Τρὶς ἐαν 1: ῥοὶν, 4.3 Α5 θείηρ {π6 
Ῥεαβί ο Τσιπηροῖβ. ϑίδη]ου, ( [οννίϑῃ Πα γοἢ,᾽ 
1,εςΐ. χΙν. (Ρ. 126),, (4115 1 {πε Εδαβδί οἵ Τὰ- 
ὈδΓΠΔΟΙ65; Ὀὰΐ ἐπαΐ ννὰϑ ἰαΐθυ οἡ ἴῃ {ΠῸ 58Π16 
τιοπίῃ. 

51. ῥαγ.] Μοτο σοΥΥθο]Υ ἴῃ {π6 θπονὰ 

πὰ [ογΓ {πΠ6 ψῇῆῃῖὶςὴ {πεν Παὰ Ῥεεη 
Δϑϑεπ θά. 

ΨΜεγϑιίοη, “ ργθϑθηΐβ. ὙΠ ννοτά τιβθά, ἀπο- 
στολαί, 15. τιϑεἀ ἴῃ Ἰαΐου Οὐϑεὶς ἔου β 5. αἵ 
Ραγίηρ, ἀηα {Π6Π, ΚΘΠΟΓΑΙΠΥ, [ῸΓ β᾽ 5, 45. ἴῃ 
ι: Μᾷδοο. 11. 18, ὅζε. [Ια ΝΘῆ. νη]. τὸ ἴπ6 ννογάὰ 
15. ““ΡοΓΓΟΠ5,᾿ ννῃ]οἢ νγοι] θῈ 85 ἀρργορσιαΐα 
85 ΔΗΥ͂. 

55. απά 2ῶγ ἐῤὲ «υῤϊεῤ, 49..}] ΒΥ 1ῃ15 τϑη- 
ἀοσῖπρ [Π6 56 η56 Ὡρρθαῖβ ἴο θῈ ἼἿοιηρίεΐθ, ἀπά 
ἴπ6 θοοΙς ἴο εηὰ παίμσγα!υ. Βαΐ {ΠογῸ 15 
ποίπιηρ τη {π6 Οτθεὶς ἴο ἀηβννεῦ ἴο {Π6 ννογάϑ 
“ἐ [0γ {Π6 συμ] ἢ." ΤΠ βεπίθηοθ σΘΆ]]ν ἐπ 5 
ὙΠ ““ν Πογοὶη {ΠῸΥ ννοτα ᾿ηϑίγιιοίοα :᾽ 46 Γ 
ΜΠΙΟΝ σοτηθ ἴΠ6 ννογάβ. καὶ ἐπισυνήχθησαν, 
“ ΑΠΩ͂ με ψνεῦῈ ραΐμεσθα τορείμεῦ," 845 1 
πε ὈερΊπηιηρ οἵ ἃ ἔγεϑῃ βθοίίοη. “ΠῚ νου] 
ΠΟΥΓΟΒΡΟΠἐ ννἢ {Π6 βεαῖθηςε ἴῃ ΝΘ ἢ. γ11]. 13; 
ννΠΟΓΘ, αἰτοῦ [Π6 γεσοσὰ οἵ {πὸ βαπὶθ δνεηΐϑ, 
{Π6ΓῈ 9}Ο]]ονν5: “ “2π4 οὐ {πὸ βεοοπά ἤ4Υ «ὐδγὸ 
σαἐῥεγεά ἐοσείρει [ῃ 6 σΠΙ6Γ οὗ {ΠῸ6 ΓΈ Πουβ,᾽ ἅς. 
ΤΠΟ ΟΙά 1,δτ1η απ {πὸ Ννπ]ραΐς θοίἢ επά {ῃ6 
Βθηΐθηοθ ἴῃ 50 ἢ ἃ ὙΨΑΥ 85 ἴο παῖζε {πΠ6 86- 
σοι πΠΐ 566ΠΊ σοιηρ οΐθ ; απ [Ὀβϑρμι5 (΄ Αη- 
{144.᾿ ΧΙ. 5, ὃ 5) ψπηά5 Πρ ΜΙ ἃ τποίοσίοδὶ 
δαἀάϊίοη αροιῦζ {Π6ῚΓ Κθοριπρ {ΠῸ ἔδαϑέ ἴου εἰρμΐ 
ἄαγϑ5 (μῈ πᾶ οδ]]θά τ {πὸ Β'ιραβί οἵ Ταθογ- 
Π40]65, ΠΟ Ρ Ἢ {Π6 τϑὲ δηά ποῖ {πΠῸ τ ϑίῃ ἂν 
οὗ {Π6 πιοηΐῃ 15 βροίζθη οἵ), δηα «δου ΕΖγα᾿ 5 
ἀγιηρ []] οἵ γξαῦβ ἀη4 Ποηοιτθ αηἀ Βεϊηρ 
Βυγιθά δ [ϑγιβαίθση. Οἡ {π6 Δργιιρίηθβϑβ οἵ 
ἴῃ6 επάϊηρ, 566 Γυσγίμοῦ Κ διι55, “ΠγοηΙ 416 
εςο]ἐβἰαβίηπο, [πίγοά. Ρ. 48. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῚῊΣ ΟΝ ἴἷν. 52. 

Νο παϊζϑίαοξοσυ δοσοιπὶ οἵ {πΠ6 πιυπηθοῦ 
βϑυθηΐθθη Πᾶ5 θθθη ργοροβεά. 7] θεβὶ Μϑ898. 
(Α «πά Β) ἄρῦϑθε ἴῃ σϑβάϊηρ: καθὰ ἔχουσιν 
ἐντολὴν ἑπτὰ καὶ δέκα προσφέρειν ἄλλα 
τάλαντα δέκα κατ᾽ ἐνιαυτόν, Ὀιιΐ, ΟΥ̓ σΟΙΓ56, 
ἢ ποίῃιηρ ἴο ϑῃδνν νυ πείθεο ἑπτὰ καὶ δέκα 
5Ποι] 4 θ6 αἰζθη 845 οπ6 ννοσά, οὐ ἀν θα. ΗΘ 
ΟΙΑ Τμαἴϊη «δηὰ νυϊραΐθ ἀρτθθ 'πΠ σΟΠΠΘΟΈΠΡ; 
“ἐοῇέγτγε ἢ (Ξξξεπροσφέρειν) νυ] ἢ νυ Παΐ ργεσθάεβ; 
1η ἸΠΒΟΓΓηρ “εἰ θείοσγε “11 ΡῈῚ 51Π51105 

ΔΏΠΟΒ ;᾿ δηά ἴῃ Πανίηρ ΠΟΙΠΙΠρ ἴ0 ΤΟρΡΓοβοπέ 
1Π6 ΠΙΙΠΊΘΓΔΙ ἑπτακαίδεκα. ΠΕ ϑυτίας. 4]50 
(45 τ. Ονυῆη ᾿Π[ΟΓΠΊΒΝ Τη6}) ΟΠΊΪ5 1. Ηδπος 
1 βθεῖηϑ πιοβδὲ παΐαγαὶ ἴο σοπο]άο, ἐΠαΐ 1Π6 
ἑπτὰ ννγα5 ἢγϑί ᾿ηβοσίθα 1η {Π6 ΠΊαυΡῚη (ρογΠΔρ5 
85 ἃ ΤΟίδγθποθ ἴο {πΠ6 βϑνθῃ ἰατηδ5 οἵ Ναυη. 
ΧΧΥΙΙ]. 11, ὅζο.), ἀπά πθης6 ΤοιΠ4 115 νναὺ ἴηἴο 
{π6 ἰοχί. ὙΠῸ ταρϑτομ οἵ δέκα, ἀπά {Π6 
ΒΕ θθαιθηξ ᾿πϑοτίοη οἵ ἃ καί, σου] θα 6451} 
δοςσοιιηΐοά ἴοτ. 
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ἹΣΈΓΕ; 

ΟΝ ΒΘΘΚ ΘΕ. ΘΚ ΆΘ. 

ἹΝΤΕΈΘΟΘΘΈΕΙΘΝ: 

ΡΑΟΘΕ ῬΑΘΕΒΕ 

Ἐ᾿ Ὁ ὙΠ ῚΠ ΤῚΣ πΠΠπππσΠὃὭἥ-ππ-πΠπΠπΠρΡῸὋ ἘπιθὋθἕπ ον ἈΝΆΤΨΘΙΘΟΘΝ ΗΕ ΘΟΝΤΈΕΝΙΒ ον 5 
8 1|, ΟΚΙΟΙΝΑΙ, ΤΑΝΟΑΘΕ ΑΝῸ ΨῪῈΚ- 8 Ν. ΟΕΝΕΚΑΙ, ΟΗΛΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤῊΒ 

ΘΙΟΝ ΘΠ ΠΡ τ 2 ΘΕ 715 ΡΝ 70 
Ὁ ΘΑΤΕ ΘΕ ΤΗΝ ΤΕΧῚ Ἐς Πςτ - ἢ 8 ῪΠΘΑΤΕ ΑΝΡ ΑὙἸΤΗΘΈΘΗΙΡ τ΄. Ὁ 180 

ν ὃ 
51. ΤΙΤΙΕ. Οὐδτίιι5,᾽ δηα [Π6 ἴνγο σοῃοϊπαϊηρ' οπᾶρ- 

Ιῃ {π6 δαυ!]αβί οἰϊαιοη5 πδάθ ὈΥ͂ Πδτὴς 
Ποτη [Π15 θοοΟΚ, [Π6 δαῖπΠου 15 οα]θα “ ΤΠΘ 
Ῥτορῆεὶ Ἐβαάταβ (Ἔσδρας ὃ προφήτης, 
ΟἸΙΕηι. ΑἸθχ. “ Βίγοση. 11. τό ; οὗ Αὐητοϑ. 
“Ὅς Ῥοπο Μογίῖ5,᾽ ς. χἱ!.). ΤῊΘ πεοαβϑι 
οἵ αἰβι ποι 5ηϊηρ 1 το {Π6 σαῃ ΠΟ 8] 
ΒοοΚβ οἵ ΕὔΖτα δπα Νεἢθιη δῇ, 45 γγ}61} ἃ 5 
ἴτοηι [6 ατεεῖκ Ἐβατγαβ (ουγ τ Ἐ86185), 
85 164 το νδιίοιιβ τη 0465 οἵἉ ο]4551Ποδί!οη, 
ΒΟΙὴ6 οὗ {Π6ΠῚ ταίπευ ἰηἰστισαΐθ, [}η οἱά 
ΘΠ οη5 οἵ [πε Ψυϊραία 1 ρΡΡρδβαῦβ 5 [Π6 
ΤΠΙτα ΒοοῖΙς οὗ Βἰβαταβ ; ΕΖγα δἀπα Νεῆο- 
τη τορείμοῦ τηακίηρ τἴῃΠ6 ΕἸτϑὶ ΒΟΟΚ, 
Δα Οὐχ τ Ἐβασαβ {Π6 ϑεοομά, [ἢ βα ΠἸΟΠ5 
ῬΟαΡἢΒΠΕα ϑποα [Π6 (απο οἵ Ττεηΐ 
(μι ὴ Ἰεῖς οα. οπ6 5146. ἃ5 Αροοῖυρπαὶ 
1ῃ6 ῬΙάγεΥ οἵ Μαηαββθθ5 δΔη6 [ῃ6 ἴνο 
ΒοΟΚΒ οἵ Ἐ56145), ΕΖτγα πη ΝΕΠΘΙηΙΔ ἢ 
σοὺηΐ δ5 ἰῃ6 ΕἸτϑὶ δηα ϑϑοομπᾶ οὗ Εἰ βαγαβ, 
Δ Πα ΟΥΥΓ ὕνγο ΑΡροοτυρμαὶ ΒοΟΟΙ5 45 {Π6 
ΤΗΙτά δηά Ἐουτῃ. ΤὍΤΠη15 μου ΡῈ ἃ 
5ΠΏΡΙ6 δηα βι!ποιθηΐ τηβϑίῃοά, Ὀαΐ ἴοΥ {ΠπΠ6 
ΤΟ ὑπᾶῶὺ ΟΙΝαο5: 1. 11., Χν., ΧΥΙ. Οἵ Οἷα 
2 Πβάγαβ δῖ6 σοῃίεββεαϊν οἵ ἃ αἀἰἤεγθηΐ 
Δα ΠΟΥΒΠΙΡ ΠΌΙΩ {παΐ οἵ 1Π6 1πίερτγαὶ ρου- 
Ποη ΟΠ α ΒΟΟΚ (ο 85. 111.--χῖν.). Η ΘηΟ6, 
ἴῃ οπα οὗ {πε ἔνο οἱάδϑβί δπα τηοβί 1πὴ- 
Ῥογίδῃξ τηαπιιβουρίβ. ΠΟ σοπίδίη 1{--- 
1π6 (ὐααχ ϑδηρουτηδηθη515--ἰῃ6 ἢγϑί 
ἴνο οΠαρίθυβ σα ηἶς βαραγαίοὶυ 85. “ ΤΑΡΕΓ 
Ἑ Ζτοα ϑβοσπάιπ5,, [Π6 τηδῖη Ῥοάγ οἵ [π6 
ὙΟΥΚ (ΟΠ Δ Ρ5. 111.--χῖν.) δ5. “ΤΑᾺΡΕΥ ΕὐΖΥδ 

ΕΓ. 8ἃ5 “ΤΑΌΕΥ ΕΖ Οὐϊηΐ5.᾽ [ἢ [Π15 
ΔΙΤΑΏΡΟΙΘηΐ ἃ ρατί οἵ οὐὔ 1 Ἐβαταβ 
ΤῶΔ Κ65 [Π6 “1ΑΡ6Ε ΕΖταα Τ᾽ Ἔτίι5. [πὶ οὐῦ 
ΑὐἰπουῖζΖεα ΜΝ ΈΎβΊοη, [Ὁ] ονγηρ {Π6 αχατη- 
ΡῬΙῈ οὗ της. δπενδῃ, πε ὑνοὸ ΑΡοοτυρΠαὶ 
ΒοοΪκ5 ἀῖα οδ]] δα {π6 ΕἸτβί αη ϑθοοηα οἵ 
ἘαΓα5 ; ἃ {Π16 Ππιϑι1Π6 44 1η σα86 οἵ {Π6 
Ἰαϊίεσ, ὈΥ [Π6 ὀρεῃϊηρ᾽ γγοσ5 οἵ [Π6 ῬοοΚ 
1561: “ὙΠ βεοοηα θοοῖ οὗ {Π6 ρσορπεὶ 
Ἐβαγαβ." Α Π8ΠῚ6 1655 Π840]6 ἴο σοηιβιοη 
νου ὈῈ (η6 “1, ἰὴ Ἐβάτας," ἃ5 α15- 
ἘΠΡΙ5Πη6 4 το ἴ[Π6 ““ατεεκ Ἐβάγαβ "ἢ 
(οιιγ τ Ἐβάταβ, ΠΟ Εχιβίβ ἴῃ ἃ ατεεκ 
ΟΥΡΊΠ4]1). ὍΤΠ6 Ἐ116 ουη4 1ῃ 4. ατεεῖκ 
ὙΤΙΓΕΥ οἱ {πΠ6 ϑιχίῃ σθηΐατν, Απαβίαϑιϑ 
ΘΙηδΙία, Πα ΟΪγ 'Εσδρα ἀποκάλυψις, “ΤΕ 
Ἐδνεϊαίοη οἵ Ββάγαβ, 15 50 ἀρ ορτίαίε, 
{πὰ 1)ὴ΄. γεβίοοίξ δῃ οἴμεῖθ ἤᾶνα 
ψΙ5η6 ἃ τὸ σου] 6 ταϑίοσθα, Βαεΐ {π6 
ῬαΒΙΠοαίοη. Ὀγ ΤΙΒΟΠαηοτῇ, ᾿ῃ 1866, οἵ 
δι Ἰαίου ΔΠα 1ΠΊΈΓΙΟΥ ὑγουκ Ῥδατηρ {Π15 
γοΙΥ. [1|16, νου] τε μευ ἰΠ6 δἀορίϊοη οἵ 
{παι πᾶπλς ἴοὺγ ἴπ6 ψγοῦκ πον ὈΕείοτα τι8 
8ι ΒΟΌΓΟΒ οἵ σοηἤιβϑιοη. 9566, ΟἹ {Π|5 51Ὁ- 
7εεῖ, ΗΠρσεηἐΕ]4, “Μαβϑιαθ Τ πάεογιτη, 
1δ8ύόρ, ῬΡ. ΧΥ]11.--ΧΧ]].; ΜοΪΚιηδτ, “ Τ)85 
νιοτίθ Βιυοῆ Εστα, ἴθ “Ηδηαθαοῃ (ΕΓ 
ἘΠ Η]δΙς. τῇ ἦ16 Αροκτυριδη, 1863, ΡΡ. 
2790 ὅ9.; Βεηβῖγ, “ὙἼΠπῈ Μιβϑίηρ Εταρ- 
τηδηΐ, ὅζο., 1875, Ρ. 86; γνεβίοοιί, τί. 
ἘΒΌΕΑΒ, ΘΕΈΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ, 1ῃ “ ΠιΙοί, οὗ 
16 ΒΙΡΙΘ᾽ ; ΤΙβομπεπάογί, “ Ῥσοϊερ. ἴο 
1Π6 ψΟΥΚ 50 τοίευγθα ἴο, Ρ. Χἱ!, 
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δ 11, ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΤΑΝΟΑΟΘΕ ΑΝῸ 
ΨΈΚΒΙΟΝΒ. 

ὙΠαΐτῃς οτἱρῖπαὶ Ἰδησιιαρο ἴῃ νυ 10} {Π15 
ῬΟΟΙ νγὰβ νυτίθη ννὰ5 Οτροὶς δά τη15 οὗ 
πο ἄοιυθί. νο {ταρτηθηΐβ, 1 ποῖ ΤήΟΤΪΕ, 
Πᾶνα θθθη ρσεϑεῖνθα 1η ΟΥδεκ: ν. 35 1ἢ 
ΟἸεμιθηΐ οὗ ΑἸθχαπάσια, δηα 111. 23 [ἢ 
τπ6 “Αροϑίο!οαὶ (οηϑβατςα!οη5. ὍΤΠ6 
Ιἰ5σῖ οἵ ἴπ6 ἔννεῖνε ρτόρῃείβ 1 1. 39, 40, 
[Ό]]ονν5 {Π6 οτγάεὺ οἵ ῃ6 ατοοκ 1,ΧΧ, Βαΐ, 
65 465 1Π15, της Τα ΜΝ γβίοη, ἴῃς οἹ]6ϑί 
ἀηα τηοϑβὲ ᾿πηροτγίαηΐ οὗ 411, ὈθαΥ5. {8665 
οἵ τξεκ 1ἸΟΠῚ Οἢ ΘΝΘΙΥ͂ Ρᾶρ6, αἰπηοϑί ἴῃ 
ΘΥΘΙΥ [ἰη6. ΤῸ 5ε]θοί θαΐ ἃ ἴδιν 1πϑίδ πο βϑβ. 
ΠΟΘ βθηϊενο 15 ἔθ Π6 [ΕΓ ἃ φοτηραταῖίνα, 
85 ἤσγμηη γι 7Ο7Ω, Ν. 13; 7175 αἰ]ο 7,1 
καῤιζμηι, ΧΙ. 14. (ἀρβηΐθιβ δε τι5εα 
γνΠΙΟἢ σα ΟὨΪΥ ΡῈ δοοοπηΐίθα [ῸΥ ὈΥ [Π6 
᾿ΠΠυθησα Οὗ ΟΥΙΡΊΠ4] [ΟΥΠῚ5 1η ατξεκ, ἃ 8 
σἱρηασμίμηε (-- σφραγίς)... ἐγαι Πα εδέ, 
χ. 22; «χαῤμὠί (Ξε κεφαλή) . . . 544] οἰ δα, 
ΧΙ. 4: ΟΠ β πο Οη5. αἴ ἰουηα ΠΟ ἢ 
δάτηϊ οἵ ΟὨΪΥ ἴΠ6 5816 Ἔχρ]ηδίοη ; ἃ 8 
της [τοαιθηΐ τι568 οὗ ἐἦ Δηβ ΜΘ ηρ ἴο καὶ 
[ει ροταὶ, οἴ γἼασίμηι εού. ,, οἔ κ07. 271614777, 
ὅζο. νἱ]. 26, χ. 2, δηα οἴζξῃ ; [η6 δοσιιϑαίίνα 
ΙΟΥ ἀαίίνα δἰζεσ ιϑεμεγη7ι7, ἃ 5 1 ΧΙ. 42 ; 
(6 αἰγασίίοῃ οἵ (ῃ6 το]αῖῖνθ, ἂ5 ἰῇ κα 
Ο)Ι)1ὦπ5 15115 φιίδμς 2γιφαϊαὶ ΜΦὶ, νὶ. 25, 
Δηα 1η6 πκ6. Τπ δοὴῆθ οδδ65 [ῃ6 ἰεχί 
την 6 5:10 Θ55ΠΠ| Δ] ΘΠ 464 Ὀγ Αἰἰοη 0 
ἴο {15 [οΐ, 5 ἴῃ {Π6 ΙΠσΘΠΪΟΙΙ5 ΠσΟΥΓΘΟΙΙΟΩ 
οἵ 2αζεγ αϑῤῖίεε Ὀγ τεΐθγεηος ἰο περίβλεψον, 
ΡΙΌΡοβαα ΡΥ Ββηβὶν (μῶϊ σἱῴ., Ῥ. 25. 21.). 
Οη 1τῃς οἴπεσ Πδηᾷ, ἴΠ6γῈ 1 5016 Ρεοι- 
ἸΙΑΥ 1165 οἵ σοη βίο Ο νΏ]Οἢ σαπηοΐ Ὀ6 
τῃτπι5 ἀοσοιηίθα (ΟΥ̓́, 510 ἢ δ5 {πΠ6 οοπϑίδηϊ 
158 οἵ [Π6 Δ ]αΐνα ἴο Ἔχρύθϑ5 ἀπταίοη οὗ 
[6 (ΧΙ. 58, ἐἦ 2α55ΐη1). ΟἿὴδ 1Ά]ΟΙΏ, 
ΘΟΤΙΏΙΊΟΗΪΥ Οα]]6α ἃ Η ΘΌΓΑΙ5}), 15 8150 ΝΕΓΥ͂ 
[γραθητΠΥ πι564,---ἰῃας οἵ (68 ῬΑΓΈΟΙΡΙα 
Ἰοϊπθα ψ] τη6 οορῃηαΐθ νοῦ ἴο ἸὨΓΘΗΒΠ 
[Π6 56η568 : 45 1ἢ Φχεθο715 ἐχεοοῖζ, ἵν, 2 ; 
οεἶϊεγι5 οὐϊδίϊ, ν. 30, Δ Πα ΠΊΔΠΥ ΙΠΟΥΘ. Α 
οΟἸ]θοιοη οἵ [Π6 πιοϑὲ βίσικίηρ ΟΥ̓ ΟΙ5ΠῚ5 
Μ}1}1 6 ἰουπά ἴῃ ἴδῃ (6γ ψ]5, ἔ Πίδρυ- 
ἴαῖ]ο οὐτοα ἐς Εις ΤΑΡΤΟ ΔΡοοτΥΡμο;’ 
ὅζε., 1830, ὈΡ. 10-14. 

Ἴη6 Τιδίπ Ψετβίοη ἀθονΘ τῃθηςοπϑα 
ἄδβοῖνοϑ ἴο πο] (Π6 ἢγϑί ρΙασθ, Ῥοίῃ [ὉΓ 
ΔΉ αν ἀπ βάθΙ ΠΥ ἴο {Π6 οτἹρίηδὶ. 
ψδῃ ἐγ Ν]15, ᾿πἀςβ6ἀ (μὍἠ ση., Ὀ. 2), βῖνεϑ 
τῆς ῬΓοίδτοποο ἴο ἴῃ6 Αριπίοριο ; Ραϊΐ 
ΜΏ6η {Π6 ἰοχὶ οἵ ἴῃς Τα. ]η 15 σοττθοϊρα 
ἀηα τοϑίογθα, 5 10 511] τὰν 6 ἴο ἃ νεῖ 

ΠΝΤΕΘΘΘΟΤΙΘΝ ΤΘ ΤῈ; 

σΟΠΒΙἀογα ὉΪ6 οχίθηϊ, {Π6Ὶ6 566 15 ΠῸ 
ΤΘΆ50η [0 Τοία56 1 (Π6 ργθοθάρθηςε οἰαϊτηθα 
ου 1 ὈΥ Οἤδ οὗ 115 πηοϑί στϑοθηΐ βαϊοῦβ 
(Επίζβομθ, “ΤΑΡῚ ΑΡοοΡΩΙ Ν εἰ. Ταβί., 
1871, Ρ. ΧΣν1), ΤΠ 1Ὲ 15 ΟΙΟ5εῖν ΠΕΘΤΘΙ 
Ὑ}1}1 Πᾶνα Ὀθθη ἰηίθισθα ΠῸΠῚ ναὶ νγὰ5 
5814 Ῥεΐοσε οἵ {π᾿ ἴτασθβ οἵ ατσεεκ 16 ἸΟΠῚ 
ῬΓΘΘοΓν α ἴῃ 11. [ἢ ΕὙΙΖϑΟ Θ᾽ 5 ορίηΐοη 1ΐ 
νγὰ5 τηδθ ἴῃ ἴῃς {πϊἰγτὰ σεδηΐασγ. Ατη- 
Ῥγτοβθ οἵ Μιϊδη (374-379) δάορί5. Οὐ 
ῬΑΙΑΡΉΤαΒΟ5 ΤΏΔΠΥ ΡΑΒθαρΘ5 Ιῃ 1ἴ (ςοΙΏΡ. 
“6 Ῥοπο Μοτί!8,᾽ ας. χ., ΠΠ 2 ἘΣ5αΥ. ν. .12, 
5ο--δ 5, δηά γ]]. ᾿8ο". 8)"; 16. ς. χῖ. ν1ἢ 
2 Ἐβατ. νἱ]. οι -τοῖΐ ; 2ὁ. ας. χῇ. ΜΠ 
2 Ἐ56Υ. νἹῖ. 290.--42 ; “1)6 ὄχοδβϑδβιι ϑδίυσι, 
1. 2, ἢ 2 Εἰϑατ. χ, ὅτιετ ; 9 Εριϑι." χσῖς. 
ΜΙ 2 Ἐβατ, χυ]. 590). ΤΕΙΌΙΩΘ, “ δᾶν. 
ΨΊΡΊ]αηΐ.,᾿ Ταο 5 ἴο 11 1 ἃ ρᾶβϑβαρε οἴῃ 
αιοίεςα, ΟΥἨ ὙΔίΠΕΙ τηϊβτ]ποίθ 4 (866 
ΒΕΏΒΙΥ, Ρ. 41 2.., Πα [Πς ποΐβ οἢ νἱ]. τοζ 
Ῥεῖον"). Μοτα ἀουθίι] 15 [π6 βαρ ροββάᾶ 
ΤΕίεθηο6 ἴο ἰῃ6 1 Ἐβαταβ 1η Τοσία]- 
1141, “) 6 ῬΎρβουρ. Ηφοτοῖ, ο. 11. (Ξε ποία 
ΟΠ 11. 20), Δη4 15 “4]] 50 ἴο χίν. 
7 “922: 1 τΠι9. ἡ [9 Ε ΠΕΙῚΠΠΠῚ ΤΠΠ|} 5. Ὁ 
ΕΠ ΑΠΥ ναρτιθ Πα ππορυία!η 15 {Π6 το- 
Ἰετδοδ ἴον. ποτ δο Δ Σὶν. 10] ΤΠ 
(ρους [π6 νοῦ] 5 οτοντηρ Ο]4) ἴῃ {πε 
“Αα 1)εῃηθίτπιηλ οἵ Ουργαη. [1 ΤηΔῪ 
Ὀε δαδβϑα ἴῃ ραβϑίηρ (Ππαΐ Π6 τοίου ο5 
1ῃ ΨΟΙΚΙΊΔΥ, Ρ. 273, 816 ᾿ηδοουταία δηά 
Τ]Β] θα ηρ. νο Ρῥαβϑᾶρεὲβ ΠῸΠῚ [ῃ6 
ΟΥΙΡΊΔΑ] Οτβεῖς, ν. καὶ δΔηα υ111. 3, βᾶνα 
Ρεβῃ βιρροβεᾷά ἴο δ οἰϊβά ἴῃ ἴῃς ΕΡι516 
Οἵ ΒΑΆΤΠΑΡ45. (6. .ΧΠ. δη6 ὁ: 1ν.)}» ὯΠῈ 
πους σοοά ροτοιηβ. 866. (δγίευ!β, 
“( ὐδποηϊοιγ᾽ (1880),}. 1]. 21.; πα ΘΑ] ΠΟ, 
“Ἡϊβίοτοδὶ Τηϊτοά. ἰο (6 Νὲν Ταβί. 
(1886), Ρ. τοῦ. Οη {Πς οἴπου ΠΑΠΩ͂, [Π 6 γα 
15 ΤΘάΒΟὴ ἴοῸ {π1ης {παΐ γϑηφοιβ (΄ δᾶν. 
Ἡτοβ.᾽ ν. 26) Παά ἴῃ μὴ]η4 ὑπ νγογάβ οἵ 
11. 31,10 [Π6 ραβϑαρθ ΠΏ ΟΠ Π6 ἸΠἰτοάτο 65 
ΜΊ ἢ ἃ νᾶρτια “ φιοηηδαπηοάπηη ῬτΟρΡΠ βία 
αἷιϊ." 866 ΠΥ. Θ᾽ ΠΟ, ἃ5 ἀῇονα, Ρ. 459 Ζ., 
δηα Ῥϑασβοῃ, “Οη ἴδε τε, ἀτί, ν. (εα, 
1723, Ῥ. 242). ὙΠῈ ψοσαβ οὗὨ 11. 34, 35 
416. δ οαἸΘα ἴῃ ἴῃς ἀποϊθηΐ ἡ ΜΊβδα ῬτῸ 
Το ποι 5᾽ (566 {π6 “ ΒΙθνίαγ. δα πβιπη.. 
Θασαπ),᾿ οἀα, Ῥτοοίοσ δηα ὙΥογάβινουίῃ, 
ἴαϑο. 11. Ρ. 527}, νἤθησε {Π6 οΥἹρΊη οὗ [μ6 
ΘΟΙΏΙΠΟΙ 158 οἱ ἴῃ νοτά Ἀθααίθιῃ (Υγ4]- 
οοὐ᾽5 “Βδογθά Αὐοῇςο].᾽ 5. Ὁ.). Α5 ζδηοη 
Βαάταρ ροϊηΐβ. ουΐ, [Π6. ννοτβ. οἵ 11. 536, 
37 ΜΟΙ 4150 τι564 ἃ5 δὴ [ηίτοιὲ ἴοσ ὙΥΏ1- 
51ὴ Τασϑάαν (ΒΙαηΐ, “ Απποίαίβα ΒΟΟΚ οὗ 
Οοιῃ. Ῥγδυεσ, οα. 1884, Ρ. 302). 
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Βοϑιᾶθς (η6 Τιαίη ΜΝ εΥβιοη, [ΟΠ ΟΠΟΥ5 
(οἵ ες. Π|.--χῖν.) αὔθ ἴῃ δχἰβίθποα : [ἢ 6 
ϑγτίδο, Αταθῖο, Αβθιίπμίοριο, δπα Αὐπηθ- 
Ὠϊαη. ΟΥ̓ [Π656, {πε θαϑβῖ, ᾿η ΕὙΙΖΒΟ Θ᾽ 5 
Ἰπαρτηβηΐ, 15 1η6 ὅγτίας, 1Κα {Π6 Αβιῃ:- 
ορΙο, 1ἃ Ῥεβαῖβ [Π6 τηαγκβ οὗ Ππανίηρ Ὀθθη 
τηδάς ἀγα οι γ το [Π6 ατεεῖ, {Ππουρἢ 
ποΐ 50 {ἰ[6γᾺ] ἃ {γδηβϑ᾽α το ἃ5 1η6 ΤΠ. 
1 νγὰβ εὐϊίεα ὈγΥ (δπδηὶ ἴῃ τϑόϑ, [ἢ 
νο]. ν. οἵ “ Μοπιπηδηΐα ϑασία εἰ Ῥτοίαπα, 
ἔτοιη ἃ Μ5. 1ῖὶὴ ἴΠ6 Απιρτοβίδη ΓΑ ΥαΥΥ αἵ 
ΜΊηδη. 

Τῆς δχἰβίεησα οἵ ἴῃ6 Αταθὶς ἰθχί νγὰ5 
Ῥοϊηϊθα ουἱ ΡΥ δὴ ἘΠΡΊ 5. ἩτΙου, Το ἢ 
τεροτυ, ἴῃ τ646 (ΒΕΠβΙυ, μὦϊ ση., Ὁ. τ 
21.}; Δ η4 ἃ ἰτδηβιδίίοη οἵ 1 ὈΥ ΘΙΠΊΟΗ 
ΟΟΚΙΟν τνὰβ αἰζεγνγασαβ ΡῈ ]15Πη6 4, 85 Δ 
ΔΡΡοπαΙΧ ἴο νοὶ. ἱν. οἵ ὙΥ Πιβίοῃ᾽ 5 " ΡΥ] Π11- 
ἔνε ΟΠ τι βυδηιν Βανιν α,) 1711. Τῆς 
ΑτΡιο ἰοχί 1561 Πὰ5 ΟἡΪ]ν τεσθηςγ ὈΘΘη 
τδθ Δοοθϑϑιῦ]α ἴο 50 ΠΟ] αῦθ. ΜΟΙ ΚΠΊΔΥ, 
1ῃ 1865, τηδῆδ τε οἵ ΟἿκ]αγ5 ἘΡΊΙ5ἢ 
ψΘΙΒΙΟΙ ἴο ΒΌΡΡΙΥ {Πς Ἰοπσ ρΡαβϑαθ6 Τ]551Π6᾽ 
ΔΙΓΟΥ ν11. 25. ΗΠρΡΘηΓΕ]6, 511] Ἰαΐθσ, 5686 ἃ 
Τί το γδηϑιδίιοη οἵ ΟΟκΚΙου ἴοσ ἢ15΄ Μ68- 
5185 [πάφροσιτη. Βαΐ Ιη 1863 Ἐν] Παά 
ῬαΡΠ5Π6α [Π6 Αὐάρις ἰαχί, ἢ ἃ (ἀεττηδῃ. 
{γα 5], ἴῃ νο]. χὶ. οἵ ἴῃ6 “ ΑΡΠπαηά- 
Ιπηρθη ἀ6ΥΓ Κὶ ΟΠΙΡΊΟΠΘη (σἘβε ]βοπαῖς Ὧ6Γ 
ὙΥΙ5βθηβοπαΐῃ Ζι (ὐτηραη, ΠῸΠῚ υνΠ]Ο ἢ 
Ι νγὰβ δἰϊονναγβ σαρυϊηϊεα βαραζαίεϊγ. 
ΤῈ ΜΆ. υϑεα Ὀγ Ἐνναϊα 15 [Π6 5816 ἃ5 
{παι τομῇ νὩ1οἢ ΟΟΚΙΘΥ τηδάβ Π15 {γα η514- 
το Ἰοηρ Ρεΐοσε (Βοα!. 251), δη6 115 ἀαίβ 
Πὰ5 Ὀβθη δαάβά Ὀγ [Π6 5οῦῖθα αἵ {πΠ6 εηά 
8.5 {Π6 “γϑαῦ οἵ [Π8 ΠΟΙ Τηδυίυτϑ ΤΟ 1 :᾿ 
[Πδὲ 15, δοοογάϊηρ ἴο Ἐγα]α (ρ. 21), (Π6 
ὙΘΑΙΓ 1354 οἵ Οὐ εἴὰ. ΝΥ ΠθΙ ΠΟΥ τηδαα 
ἀἰτθοῦγ ἤομ [ῃη6 ατεαῖ, 45 ΗΠ σΘηΓ6]4 
ΤΠ1η 5, ΟΥ ΠΌΠῚ {Π6 ϑυτῖας, ἃ5 ΕὙΙ[ΖΒ ΟΠ 8 
1Π0]1η65 ἰο Ὀε]ϊενα, [πΠ6 Αὐταὶ Ν ἜΊΒΙΟΩ 15 
ΙΏΟΙΘ οὗ ἃ Ῥδίδρῆγαβα ἴῃαῃι [Π6 ΟἴΠΕΓΙ5, 
ΠΩ 1 ΘΟΠΒΘα] ΘηΟα. 685 {γιβυνοσίῃγ. 
5111 τηοτα τασεηίίυ, ἴῃ 1877, {πΠ6 ἰοχί οἵ 
ἴ1ῃ6 Αταθιῖς Νείβίοη νὰ ρα Ὀ]5Πη6 4 ὈΥῪ 
ΑἸ εμηαιβίθσ, ἢ ἃ τη {τα δ] 0, 
ἴτοὴ ἃ τηδηιϊβοιρί (Αγ. 4062) ἴῃ [ῃ8 
ψαίοαη. Τῃε ἂρὲ οἵ 115 Μϑ. 15 οοη- 
51:6͵64 ἴο θ6 δροιέ {Π6 58 Π16 ἃ5 {παΐ οἵ 
τῃ68 Βοαϊείδη ; Ῥοίῃ Ῥδίηρ τείοσγεα ἴο 
{πΠ6 τ41ἢ σεπίασγ. Τῆς Ν είβιοι 1 οοη- 
ἴα1η5 ΟΙΠΕΥΒ. ΠΏ ΤΊΔΩΥ ῬΟΙΪηΐ5. ἔγοτη (Παΐ 
ἰγδηβαῖθα ὈΥῪ Εγα]α, ἀπ ἀρρθδῖβ ἴο 
Πᾶνα Ῥθθη τηδάα ᾿πΠἀθρεπ θην ἴτοπὶ {Π6 
Οτεαῖκ. ὙΠε τεδάϊηρβ οἵ {πεθ6 ἔνο 
Ὑ οΥβίοη5. ἀῖα οἴξῃ χαοίεβα ἴῃ [Π6 (Ο]]ον- 

15 ποίβϑ ; Ῥαΐ ΠΌΠῚ ΠΥ ἰσηοταησεα οὗ 
Αταθὶςο 1 πᾶνα Παά ἴο ἀβρθῃα ΘηΈΓΕΪῪ οἢ 
[Π6 τοπάθηηρθ οἵ ΟἸἸοπηθ βίο δπά 
Ἐν δ]α. 

ΤΠης Αδβίμίορις Ν᾽ εὐβίοη, {ποιιρῇ οἰοα 
85 ΘΔΙῪ 85 τόόδτ, ἴῃ {Π6 “ Τιχίσοη Αδβίῃι- 
ΟΡΙ΄ςο- δ πατη᾿ οἵ 700 Τλιάο]ῇ, ννὰ5. ποῖ 
ΡΠ ΠἰΕα {Π] τ820. [ἢ {Π15 σα58 4150, ἃ5 ἴῃ 
1Παΐ οἵ [ῃ6 Αταθις, [Π6 ΜΆ. τι56ε4 νγὰβ 1ἢ 
1ηΠ6 Βοαϊειαη Ταῦ τατγυ. ἼΠὸ δαϊίοσ, Τὴ) τ. 
Εϊομαγά Τιαῦτθηοθ, Ῥ.οίθθβου οἵ ΑΥΔΡΙΟ, 
84 αἤεγννασάβ Βαρθ ῬΙοίβθβθου οἵ 
Ηδῦτονν, δὲ Οχίοσγα, αὐάβα ἃ ὑνοίο]ά 
Το Ποτηρ οὗ 1ἴ, ἴῃ Τα δηα ἘΠρΡΊΙ5Η. 
γαὴ ἦεν Ψ]Π5 (Ρ. 77) Πηάς ργεαΐ ἔδυ 
ΜΠ [Π15 δα !]οἢ, οἡ {Π6 στοιηα οἵὨ 115 
ΘαἸΟΥ Παν]ηρ᾽ ΒΟΓΠΡ.]ΟΙ 5 Υ. Ργαϑονεα {ῃ6 
ἸηΔΟΟΌ͵ΤΆΔΟΙΘ5. Οἵ ἢ15 Μ5., ἀπ ϑιρρεϑβίβ 
ΤΏΔΏΥ ΘΠ]ΘΠἀἄδίοηθ. Α 5Έ͵ΓΘΙ͂ Ῥδᾶ515 [ῸΓ 
ΤΟΥΊΒΙΟΠ 15 δῇοταεα ὈΥ [ῃ6 νϑίϊοιβ 
Το Ἰηρ5. σοΟ]]ΘοίΘα τη] οἴποσ Μ55. Ὀγ 
Αὐρ. Π1ΠΠπλάηη, ἀπά ρῥυιηἰβα αὐ {Π6 εηὰ οὗ 
Ἐν] 45 εὐϊοη οὗ [πΠ6 Αὐαθιο ; δη4 {Π658 
Πανγε Ὀθθη ΠισίΠ6Υ ΘητΙΟ 64 Ὀγ ἃ σοΟἸ] ΟΠ 
ὍΒ Νῖ59: ᾿π86. ὃΥ Εἰ Ρυπίοτπις αἱ 
Ετδηκίοτί ἀπ Βο]η. Ἐνιάθηοα οἵ {ΠῈ 
Αδίπίορις Νείβίοη. Πανιηρ ὈΘΘη πηδῆ8 
αἸγθοῦν ΠΌμα {πΠ6 Οτξεὶς 15 ΓαΥ]5η6 6. ὈῪ 
δὴ ἀδγ Ν]15 (ωδὲ σιῤ., ῬΡ. 77 59.), δδὰ 
Ῥοίῃ ἢ δῃά Ε.Ζβομα βϑιϊπηαΐθ 115 να]πα 
ΒΙΡΉΪγΥ. 
ΤῊ Απηρηΐϊδῃ Δ εβϑίοη, πουρῇ ΡαὉ- 

15η64, Δοσοτγάϊηρ ἴο ΒΘΏΒΙΥ, 845 ΘΔΙΥ 85 
τ666, «ἀπαὰ ἴουπά ἴῃ [Π6 Ατμηθηῖαῃ ΒΙΌ]6 
οὗ τϑος (Ν δηβί!5, 4 νο].), ἀρ ρεαῦβ ἴο πᾶνε 
Ῥδθη ππποί θα ὈΥ ΒΟ ΠΟΪα 5. {Π] δἰζθ το η 
γγὰ5 οδ]]6α ἴο ᾿ ὈῪ (ΕΠΙΔηὶ ἴῃ τὃότ. ἃ 
ΤΌ {τα ηϑ]ατοη οὗ 1Ὁ νγὰβ τηδάθ ὃγ 1. Η. 
Ῥεβιθυμηαηη ἴοσγ ΗΠ ρΘη [6] 45. Ὃ Μεββίαβ 
Ταάεροουιμη;᾽ Ὀαξ ἃ5 1π6 Αττηθηΐδη α1- 
νεΥρα5 τηοϑί ΜΙ 6]Υ Οὗ 411 ἔτοπὶ {Π6 ταϑῖ, 
ΔηΩ, Ἰη ΕΥΙ ΖΘ 65. ΟΡΙ ΠΟΙ, γγὰ5 ποῦ τη 648 
ΟΥΡΊΉΑΙΠν ἔτοιη ἰῃ6 αταεκ, 115. να]ὰθ 15 
ΘΟΙΏΡΑΓΔΙΙΝΕΙΥ 51η4]]. 

ΤΠΘΓα 5Πο0014 θῈ ποίοβα ἴῃ σοπο] 510 
δῇ αἰζοτηρί αἱ σϑρτοαποϊηρ [Π6 ΟἹἹΡΊΠΔ] 
Οτοθκ. ὍΤΠ15 ψὰ5 τηδάθ Ὀγ ΗΠ) Ραπίε]α, 
ΜΙ [ῃ6 δϑϑιϑίαποα οἵ Ῥδὰὺὶ] 46 Ταρατάβ 
Δη4 Ἡδγδηη Βπβοῖ, Δη4 ἰπβοιίεα 1 
Π15 “Με ϑϑίαβ Γπαρθοσιπλ. Π6 ἴαϑ]ς ννὰ8 
εχβουίβα ψῈΠ ππαουθίθα Δ ὈΠ1γ, ἐποιιρἢ 
βαραΐαία νγοσβ 8Δη6 Ῥἤγαβαβ ΔΙῸ Ορθῃ ἴο 
αποϑοη. Βαΐ 1 15 5 ΓΕΙΥ βοϊηρ ἴοο [Ὁ Γ 
το τη8 Κα [Π15 ποθ ΓῊ τε γα 5] ΊΟη ἃ. θ8515 
ἴοΥ Ῥτονίηρ οοϊποίάθηοοβ Ῥείνεθῃ ἴΠ6 
δυῖθου οὗ 2 Εβάγαβ δπα {π6 ᾿ψυιίοβ οἵ {Π6 
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Νεν Τακίδιηθηί. ὙΏΘη, [οΥ 1ῃβίδῃςσε, 
ΗΠΡΘ ΠΕ] (οΐ. εΐ., Ὁ. ᾿Ιχῖχ.) ροϊηΐβ ἴἰο {Π68 
αἴοβα γαϑαπΊ ]ησ 6 Ὀοίννθ θη 2 Ῥείευ 1. 10, 
“ἐἃ5 ὉΠίο ἃ Πρῃζ {Ππαΐ ΘΠ] ΠΘ ἢ 1ῃ ἃ ἀαγκ 
(07. 54114114) Ρ]αςα," δῃηᾷ 2 Ἐβέάγαβ χὶϊ. 42, 
11 15 ΟὈνϊοιιβ {Παΐ ἃ ΡΟΟΩ 464] ν}}}} ἀδρεμά 
ΟΥ {π6 πιδβϑοη ΠΟΙΠΟΙ αὐχμηρῷ ννὰ5 
τς «οίπα] ἡνοτὰ ι564 [ΟΥ̓ “ ἀατκ "1 Ὀοΐῃ 
Ράβϑαρθ5, ΟΥΓ οί. 

δ 1]. 5ΤΑΤΕῈ ΟΕ ΤῊΕ ΤΕΈΧΤ. 

ΤΠΕ ἰοχί οὔπε 1 η Ν᾽ ΘΥβι οη---ἰΠ 6 ΟἿΪΥ 
ΟΠΘ {παῖ 1}1}}} θῈ πεῦα ποιςεά--- 5. Ῥ6 θα 
αἸβπριτγβα ὈΥ ΠΊΔΗΥ͂ ΘΥΓΟΥ͂Β Δ ΘΟΥΓΙΡΙΙΟΠ8, 
Ραΐ {Ππ656 ἀ΄6 συδάπα!]ν ἀἸΒαΡΡΘΔΥΙΩΡ ἴῃ [ῃ6 
Τρ} οἵ οὐ! σα] ᾿η]πῖτγ. Α 5ῃοτί δοσοιηΐ 
οἵ 1Π6 οἤϊθΓ τη τβουιρίβ5. Ὑ}0}}} τηα κα {Π15 
Ὀετίεσ ππαεγβίοοα, 1701} 1 {Π6 Ἰαϑὶ 
ἴβῃ γβαῦβ, (Π6 ΜΆ. ππνεύβα! Πν ταρατα θα 
45 ἴῃς. οἱαδϑδί δηα τηοβί ᾿πηροσίδηϊς νγὰ5 
[πα Κῆον 85 (οάθχ ΘαηρΡοΙΠΠΔ ΘΠ 515 
(3.), 50. οδ]]164 ΠῸΠι 115 Πανιηρ Ὀε]οηρεά 
το [η6 Βεπεάϊοης ΑΌΡΟΥ οἵ 51. (ἀδυτηδιῃ 
ἄε5 Ῥυέβ. [1{15 ποὺ ἴῃ [Π6 ΒΙΡ]οιμ δ πα 
Ναίοηαὶθ ἴῃ Ῥατβ, Ὀεδηρ ρατί οἵ 1ῃ8 
ΒΘΟΟΠΩα νο]Π16 οἵ {Π6 Τα ΒΙΡ]Ὲ πππη- 
Ὀεγθ Μ5. 11504--5, ἰοπ45 1,δἴη (ΒΕΠΒΙΥ, 
ὦ] δῤ., Ὁ. 5). [Ὁ Ῥθαῖβ 15. οὐ Τϑοοσά 
οἵ ἀδἴβ ; πδιηθὶγ, “"ἴπ6 δἰρῃτἢ γε οὗ 
Τιοτ!5 16 Πέροπηδιῖγε " (-Ξ Α.}Ὁ. 822). Ὑν1}- 
Οἷἵ Θῃίθσιηρ ᾿ηἴο τη] ἀθία1]5, 10 ΤΑΥ͂ 
Ὀε βίαϊθα τῇ Ὀυθῖ {Ππαΐ [ΤῸΠῚ {Π15. 411 [Π6 
ἰαῖοτ Μ 55. Κποννῃ ρΡΡθαῦ ἴο πᾶνε Ὀθθη 
ἀεσινθά, Τηθ ἴνο οἴμεῖβ οὐ ΜΠΪΟΠ 
ΒῊΓΖΒΟΠΘ ΤΔΙΏΪΥ ΤΟ]]6 4, ΔΡΙ͂ΕΥ 8., ΓῸΥ ἢΪ5 
ΟΥΟΑ] ΤΘΟΘηΒΙΟη οἵ {Πη6 ἰαχί 1 1871, 
γνοτο ἴῃ6 (οάοχ ΤΟΙ Θη515 (1.), ἀπα τπ6 
Οοαοχ Ὀγαβάβξηβιβ (1).). ὙΠῸ ἀαίοβ ἴοὸ 
ΜΒΙΟΠ 1Π 6586 ἀγα σϑίουγοα---Π6 τ 31} ἀπά 
Το. σΘΠΓΕΓ}65. ΤΘΘΡΘΟΙΙν ΕἸγ --νν}}} 5116 νν 
ΠΟΥ ἸΠΙΘΤΙΟΥ {Π6], να]ια 15. ΠΚΟΙ͂Υ ἰο Ὀ6. 
ΜΟΥΘΟνΘΥ, 411 {Ὀτϑ 8, ἃ5. γΧ161] ἃ5 4]] οἴμοι 
ΚΠΟΥῺ ἸΠΠ{Π] τθοθ μεν, Δα ομ6 τϑη]αυ κα Ὁ] 6 
ΟΙΏΙ5ΒΙΟῊ 1Π ΘΟΙΠΠΊΟη. [710 Παὰ Ἰοηρ θθθὴ 
ΟὈβευνϑα πον ἀΌτιριὶ νὰ ἴΠ6 {τα ηϑι τ] Οἢ 
[τῸΠἢ Ὁ. 35 ἴο ζ. 36 οἵ 1Π6 νἱϊ. σμαρίου οἵ 
1815 ῬοοΚ. ϑουηθιῃ]ηρ; γὰβ Ῥ]αΪΗ]γ υναηιθ 
ἴο σΘοπηθοῖ [ἴῃς νο. Απᾶ ἃς [π6 Οὐθηίαὶ] 
ΨΘΙΒΙΟΠ5. ὈΘοαπ6. ΚΠΟΥΏ, ἰζ νγα5 ἰοππά 
1Παΐ 1η 8}} οἵ 1ῃ 611 {Π6ΓῸ νγὰ5 ἃ σοπηθοιηρ 
Ραβϑαᾶρ οἵ σοῃϑίἠθγα }]8 Ἰθησίπῃ, ὙΥ̓́ΠΘη, 
ἔαστίμου, 10 νγαὰ5 αἰβοονουθα, οἡ ἃ οἴοβοῦ 
ΘΧΑΠΪΠαἰΙΟη οἵ 8., {Ππαΐ ἃ ᾿φαῦ παᾶ Ῥδθθη 
αἴ 5Ο0ΠῚ6 ΘΑΤΙΥ {τὴ6 οἷ οὐ ΟΥ̓ [Π1|5 Μ8., 

ἹΝΤΕΘΘΘΓΈΕΙΘΝ ΤΟ ΤΗΝ 

ὙΠΟ) τη]ρης Πᾶνα σοπίαϊπεα {Π6 τη βϑῖης 
Ροχγίίοῃ, {πΠ6 Π6Ι4 ννὰβ οἰθαγθα [ὉΥ ἃ νεῖν 
Ἰπίθγϑίηρ ἀἸβοονοσγ. ΤΠ15 ἀἰβοονετῖν 1᾿ 
γγὰ5. [Π6 φορά ἰοτγίιιηθ οἵ ἃ (απηθτιάρα 
ΒΟΠΟΪΑΓ ἴο ΤηΔἸΚ6 ; ΟΥ, Τα ΠΘΥ, 1 σα 16 45 {Π6 
ἄπ τουγασὰ οἵ Ἰοὴσ δῃηα ραίἰθηΐ ᾿ηναβίρα- 
τ[1οη. Μτ. Ἀ. 1,, Βεηβὶν, ἴῃς Βδβδάεσ ἴῃ 
ΗεΡτονν οἵ (σοηνη]α ἀπα (αῖπ5 (Ο]]ερε, 
Δ Πα οπδ οὗ ἴπ6 ΟΙα Τ᾽ αβίαμηθης Ἀ θυ 505. 
ΠΟΙΏΡΑΠΥ͂, Παά Ὀδθη βίπιοκ Ὀγν ἴπΠ6 Ὧε- 
ΒΟΠΡΌΟΙ ΡΊνΘη 1 ἃ σαΐδ]οριια οἵ ἃ Τ δ ἢ 
ὈΙΌ]ΙΟα] Μϑ8. ἴῃ τὰ6 Βιθ]οίπδ ας (Οπη- 
Τα η416 οὗ Ατηϊθηβ, ομσα ἴΠ6 ρτοροσίυ οὗ 
[Π6 πεϑισῃθουτιης Βαπηβαϊοίίηα ΑΌΡΕΥ οὗ 
Οοτθῖθ. [5 ἀρ6 15 βίνεη ἴῃ [Π6 σαἰδ]οριιθ 
α5 1ἴΠη6 οἷῃι σεμίπσυ. ὥρας [ΟΥὈ145 ΤΟ 
ἀδίαι]5; ας Μτ. ΒϑηβΙγ᾽5 ἀθβουρίοη οὗ 
Π15 ἤγβῦ Ἔχαιη! δῖ οη οἵ ἴΠ6 ΜΆ. 15 50 [}} 
οὗ Ἰηΐοσαϑὲ 1Ππαΐ 1 τητδί ποῖ θῈ οτηϊίβα, 
“ὍΤῇδ ρεπιβαὶ οὗ ἃ ἴεν νεύβεϑ," 6 58Υ5, 
“ἐβαγνϑα ἴο 5Πη6νν {πΠ6 στεαΐ να]ιθ οὗ [15 
ΠΟῪ ΟΥ̓ ΟΔ] αἱ ; 1 τϑαα οἡ ψ] στον 
Ιηΐοσαϑί {11 1 ἀρρτοδο μα [Π6 ρ]αοα οὔ Πα 
ἸΟΠΡ-[ὩΠ1]Π1ΔΥ Οἤαϑιὴ : ἴπ6Π, ἃ5 ΤῊΥ ΘΥ68 
δ]1464 οἡ ἴο [πΠ6 νοτάϑβ εΖ αῤῥαγεῤτέ ἐρεῖς 
20γ, 7167], 1 Κπονν ἐπαΐ {πῃ οἰάδϑὲ πα Ῥεϑί 
ΤΥ 5] το. οἵ {Π15 Ῥαβθϑαρα νγὰ5 δ ἰαβί 
Τοοονεῖθα ; {πα δηοίπεσ ἱταρτηθβηΐ οἵ 1Π6 
Τί] νγὰ5 ρας πεγθα ὉΡ ; πα (Πδΐ ΠΟΥ αἵ 
Ἰαϑ5ι---η Ἔνϑηΐ νυ Π]Ο ἢ Δ Βοατ οἸν ΠΆΡΡΘη 
ἀϑαϊῃ 1ἢ {Π65868 Ἰαϊίου ἀδγ5----ἃ Πανν ΟΠαρίευ 
νοῦ] ΡῈ δααβα ἴο {πὸ ΑΡΟοτυΡμα οἵ ΟὐΓ 
ΒΙΡΙ6. ((Μιββίηρ Ἐσταρτηθηῖ, Ρ. 7.) 1 
ἀείταοῖβ θαξ Π||16 τοπὰ {π6 Ἰπϊοτοϑῦ Δ Πα 
1] ροτίαποθ οὗ 51π0} ἃ αἸΙἰβοονοτυ ἴο Ἰθατῃ 
{Ππαΐ 10 νγαβ, ἴῃ ἃ τη ΠΥ, Δ οΙραϊθα ὈΥ 
{Π6 τϑβϑατοῃθ5 οὗ Δἢ ΘΆΙΠΟΥ ΘΧΡΙΟΥΘΥ, [Π6 
Ἀδν. Τόομη Ῥα]πηου, οὗ δι, Το’ 5 (Ο]]θρο, 
(δι τ ρε, Ῥγοίδθθου οἵ Αταῦῖς ἴῃ τΠπαΐ 
{ΠΠΊνΘΥβΥ ΠῸΠῚ τϑο4 ἰο τὅ19. 1η Νο- 
νΟΠΊΡΕΥ 1826 ΡῬτοίδβϑου ῬαΙΠΊΟΥ Θχα μη] πη66, 
διηοηρ Οἴμου Μ55. {πθη Ρῥτθβοῦνεα αἵ 
ΑἸοαϊά ες Ἡδθημαῖοβ ({π6 ἀποϊθηΐ (οιη- 
ΡΙαἴατη), ἴῃ ϑραΐῃ, ἃ Ταίη. ΒΙΡΙς Ὧε- 
ΒΟΥ α ἃ5 “ ΒΙ Πα Τιδιηο-(ἀοἰ σα τηαχὶ- 
τηϑο ΠΊΟ] 5, πα τείειτοα Ὁ ἴπ6 βάϊῖοῦβ 
οὔ τῃ6 (οιῃρ!πἰθηβίαη ῬοΙνβ οι ἴο ἀθοὺὶ 
[Π6 επμᾷ οἵ {πὸ ϑ1ἢ οεπίατγ. τόση {Π|5 
Ῥτοίδϑθου Ῥαϊπιευ οχίταοίθα {Π6 τ βϑίηρ; 
Ραββαρβ οὗ Ὁδρ. ν]]., ἴῃ ἃ [Όγπὰ Βα βίδη- 
ἘΑΙΎ ἀρταοῖηρ νὰ {παΐ οὈίαϊιηθ ὈγῪ 
Μτ. Ββηβῖγ. Ῥγοίββϑου Ῥα] ΠΊΘΙ 5 ῬΆΡΘΙ5, 
Βουγθνου, [αν ἰοσροίζθη αἴθ Πὶβ. ἀθαῖῃ 1ὴ 
1840, «ἀπά Πὶ5 {παηβουρῦ τηϊρηξς ΠΘΥΘΓ 
Πανς Ῥεοοῖα Κπονῃ θυ [ῸΓ 5. ΡῈὈ]1- 
οαἴίοι ἴῃ γνΟ]. νἱ]. οἵ 8 “7οῦτηαὶ οἵ 
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ῬΠΠΟΙΟΡυ. ἴὰ τ), ΡΥ πὸ Ἐδν. 1. 5. 
ὑνοοῦ, 9Γ 8:..ἕ 7011Π’05 Ὁ ΟΙΙΘσθ. Α 1ὲτ 
τεδαϊηρθ ἰοση (15. ΜΆ., τϑίειγθα ἴο ἃ5 
5: ἸΘΟΙΠΡΙΠ Πἀ͵Ὸ ΊνΘη, 1Π ΕΠΕῚΓ 
ῬΙαςε ; ἀπά τ Μ11 θῈ βεεὴ ἤν το πηατκ- 
ΑΌΪΥ {Π1|5. ΠΈΘη ὙΠ655 ΟΟΠἤΓΠΊ5, [ἢ 
Β6ΥΕΙΔΙ Ἰηϑίδησθϑ (ἢ. ν]]., ζῶ. πο, οδῦ, 
104), ἴπΠ6 σοπ]εοίασγαὶ επηθπδίοηβ. οὗ 
Μτ. ΒΘηΒ]γ. 

ΤΠῊῈ Αμηθη5. ΜΆ. 15 ἀεμοίβα Ῥγυ {π6 
ἸΒΠΕΙΑ. ΤῈ 15 ΟΠ ϑΙΘΕΤΕα 10 ΡῈ ΟΥ 60- 
οΥἀΙημαῖθ δας ΠουΥ νὰ 3., {πουρἢ 
ΘΗΓΓΟΙΥ ᾿ηΠδροηάδηΐ οἵ 1 ; δη4, ψ]ηδξ 15 
ἃ ΠΟΙΘΘΔ]6 [ἀοί, 1 σοπίδιηβ {Π6 ἰοχί ΠΌΤΩ 
ΠΟ. ΟἿἿΓ ΟΠ ΙΓ ΕΙ (Ἰ]445 πιοίςεά, 
50ΠῚΘ ΟΕΠΕΠΓΙ65 Ὀαίοτα [Π6 ἄαίε οἵ εἰ ΠῈ Γ 
οἵ {π6 ἴννο βαυ]δϑῖ θχίαηί Μ55. (ς ΜΊββιηρ 
Εταστηδηΐ, Ρ. 36.) Α σομῃρατίβοη οἵ [Π6 
το ηρθ τη Α. δΔη6 5. ἢ ἴΠο56 1η {ΠῸ 
ψυϊραία, νν1}] [ΟΥΠῚ ἃ. ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ αἸθηθηΐ [ἢ 
1πΠ6 ποίΐίθ5 [Ὁ] Ονηρ. ὙΠῸ τοαάθυ ΜΠ] 
τππ|5 θῈ 0 ]6 ἴο πᾶσα [ὉΓ Πιπη56]Γ οἵ [ῃ6 
σΟΠΑΙΠοη 1ῃ ΜΏΙΟΠ [Π6 Τιαίη ἰεχί Πα 
ΘΟΟΠ]6 ἄονγῃ ἴο τι58.. Ηδ Ψ1} 5εὲ ΠισίΠογ 
1Παΐ, ἴῃ οα56 οἵ {πΠ6 ρτθϑβεῃΐ ὈΟΟΚ, 10 15 ποῖ 
50 ΤΟ 1 ΕΧΡΙ]ΑΙΠΙΠρ᾽ [Π6 5] 6 οἰ -τηδίοΥ 
[Ππαΐ ἃ σομημηθηΐαίοτ᾽ 5 ἀἸ ΠΟ] Υ 1165, 45 1Π 
ἀδιθυτηϊηηρ γΠπαΐ 1 νγὰ5 [Πα [Π6 Δα ΠΟΥ 
δοίμα ΠΥ 5416. 

δΊΝ. ΑΝΑΙΥ51Ὶ5 ΟΡ ΤΗΕ ΟΌΝΤΕΝΊΘ. 

Τθανιηρ οαΐ οἵ σοηϑιθσαίιοη, [Ὸσ {Π6 
τηοιηθηΐ, ΟΠ 05. 1., 11,, Χν., ΧΥ]., 85 σοῃ- 
[6556 α]γ οἵ Ἰαΐθσ οτίσιῃ, γε Πηα [Π6 τϑαὶ 
ΞΘΟΟΠα ΒΟΟΚ οἵ Εβάταβ ἴο ΡῈ ΠΙ|1δα ψ 1 ἢ 
Δ δοσοιηΐ οἵ ν]βίοῃβ5- --ΟΥ̓, ΤΟΤΕ Ρῥ͵ΓῈ- 
αΕἰβεῖγ, (ἤτεα τονε αῖοηβ δηα [ΟῸΓ νἹΒΙΟΠ 5 
-οτδηίβα ἰο ΕΖτγα ἀστηρ [ηΠ6 (ρίινιίγ. 
Ιῃ τς {πιγεῃ γεασ οἵ [μας (δρίνιν, 
Ε2Υα 15 ΤαρΥθϑθηϊθα ἃ5. πηιϑῖηρ ΟἹ {Π6 
ἀβα]ηρθ οἵ ἀὐα νι ΙΝ ΡβορΙθ, δπμά 
ττοι]6 4 το δοοσοιιηΐ [ῸΓ {ΠΕῚΓ σΟΒΕΙΠπ δα 
αἰπισοη. (οὐ Τινίης. Ππϑίϊοβ. Δ]1ονν 
ΘΥθδίο ΨΙΟΏΡΊΟΘΙΒ 511], 510 845. 1ῃ68 
ΒΑὈΥ]ἹΟ Ια η5 ἱπαηΊβεῖνεθ, ἴο ῬθαΥ τα] 
ΟΥΕΥ {πε ἢ οι! ποῖ π6 ΑἸμΙρΐν 
ΜΜΟΙΡΏ Ῥοΐῃ ἴῃ δὴ ἱπηραχίϊα] Ὀαΐδηοα ἢ 
(ςἢ. 111.) 

Ζ γοί Χῖον (ΟΠ. ἵν. τ ἢ. ν. 14). ᾿-- Το 

ἘΞΤΠΕ αδὐγαηρσειηεηΐ οἵ δῃ ἅἄει Ψ]15 15 Πεύα 
[Ο]οννεα. Ασοογάϊηρ ἴο Πἰ5. νίανν, σμαρ. 11. 15 
Ἰπίγοα ποίοτγ, Δ ηα οΠᾶρ. χὶν. 15 δὴ ἘΡΙΟρσπα. 
ΟΠ ΠΥ αν! 465 ἔΠεϑτὴ ταῖμευ αἰ Π υθ πεν, (Πα : 
γέ Κζοϊογε, 111. 1--ν. 20 ; «δεεογιαῖ ΓἼΡΙο71, ν. 21-- 
τὶ, 34; 772217γ4 Τοϊοηι, νὶ. 35-|Χ. 25; 4) οεγίλ 
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ΔΉΒΜΕΥ ἴπθ656 ἀουθίηρ αιιθϑίίοηβ, {πὸ 
ΔΏΒΡΕΙ] (οΥ, ἃ5 6 15 οδ]] δᾶ 1ῃ ἴν. 26, {Π6: 
ΔΥΌ ΠΡ 61) ΟΕ] 15. βδεηΐ ἴο ἢΐτη, απὰ 
Ῥ͵ΙΟΡοι 5 ἴο ΠΙπὶ [γα 6 ΡΥΟ]θη5. (δη 
ἘΖήα ὑγΕΙρ ἢ (Π6 ἤδπηβ οἵ ἢγα, οὐ τηδαβιτδ 
[ῃ6 ψιηα, ΟΥ ΤΕ08]1] ἴῃΠ6 ἄαγς [ῃδὲ ἅττα 
ῬΡαβίΡ 1 Πα σδῇ 4οὼ ποῃδ οἵ [Π686, ον 
οδ 6 ῬΓΘΒαΠ]8 ἴο ΟΠΔ]Π]ΠΘηρα [Π6 1Π5οτιι- 
18 Ὁ]16 ἀθαϊπηρε οἵ αοα ΒΥ δποίπογ 
ῬαΙαΌ]6, ἰακεηὴ ἴτῸΠ] ἴΠ6 566 δῃᾶ {πΠῸ 
ἰογθϑίῖ, {Π6 δῆρ8ὶ ἴβαοῆαβ ΠΙπΔ {Π6 58Π16 
Ιβϑϑοῆ. 1)065 ΕῦΖύα 511] ἀοιιθι ΤΠΘη 
ἃ ἀΔΥ Οὗ ΤΕΟΚΟΠΙΠΡ 15 ΘοΙηηρ, ἡ ΠΘη 8}} 
ὙΓΟΠΡ5 Μ0}}} 6 τϑάγθϑϑθα, Οἡ {π86 ρτο- 
ΡΠεῦ 5. Ἐπ αυτηρ ΠΘΙΠΘΥ {Π15 ἀἀΥ 15 [ᾺΓ 
ΟΥ̓ ΟΥ ΠΙΡΉ αἱ ΠαηΩ, 115 ΠΘΆΑΥΠ 655 15 5ΠΘΥΠ: 
ὈΥ ““5:1:1ΠΠ|π465. ΒΙρὴ5 οὗ {πΠ6 δρ- 
ῬΙΌΔΟΠΙηρ Θηα πλακα ἀρ {Π6 ταϑί οἵ [Π15. 
ταν ΙΔ !Οη. 

,ϑερογαῖ ΚἼδιολ ((ἢ. ν. 20-- ἢ. νἱ. 34).-- 
ΑἴοΥῦ [ϑηρ δηα ρῥγαυϊηρ σαν ἄδΥϑ8, 85. 
[Π6 ΔῆΡῈ] Πα σομημηδηα θα Πῖτῃ, [Π6 ρῥτο-- 
ῬΠαὶ 15 ἀρᾷ]η {τοι ]6 4 ἴῃ βριστιί. ΠΕ ἰοῖ 
οἵ 1ῃ6. σμοβεὴ Ῥξορὶθ 15 5{1Π] ἃ τηγϑίειυ. 
Ηδ οσδηποΐῖ 501γ6 ἴπΠ6 αιθϑίίοη ΠΥ {Ππ6 
Μοβί ἩΙΡῊ 5που14 Πμανα βαῇογεα {πο πὴ ἴο 
ῬῈ 1ε4 τῃΐο σαρίινιγ. Τὴ δηῆρεὶ ὕ|ε1 
15. ΔΡΆΙΠ ΘΟΠΊΠΙΒΘΙΟΠΘΩ͂ ἴο Τοαθοὴ ΜΠ 
Πῖη), Δηα ἀδο]ατοβ {παΐ ΠῈ Μ}1}} τα ῖκα {Π15 
ΟἸΘαΓ ἴο ἔπη, 1Γ Π6 οδῃ ἢἤγβῦ ΡΕΥ[ΟΥΠῚ Οοτ-- 
ἴα Παγα σομ ΠΟ Π 5 ννῃ]οἢ Πα ἴΠθη ῥτο-- 
Ῥοβϑθ5. Οἡ ΕζΖία ῥγοίβϑϑιηρ ἢ] 56], ἃ5 
Ῥείοσθ, θΠ80]6 ἴο ἀο 50, {Π6 Δῃρ6] ἀϑ51Γ65- 
Ὠϊηὶ {Πα 10 15 ἃ ἴαγ ΠαΛάοΥ [Ππ]ηρ᾽ ἴο ππαάθτ- 
βίδηα {Π6 Ἰπασηηεηίβ οἵ αοα, ὙὍΤΠ6 τηθη- 
ΤΙΟῊ οὗ ἃ ἢπα] ᾿παρτηθηΐ βιρσαϑίβ ἰο ΕΖτὰ 
της {πουρ]ΐ, νυ πείΠασ τὸ πεσε ποί Ὀείτεσ 
ἴο θεὲ οἵ [Π6 πιο ΧΥ οἵ ἴποβα ΠΟ 5Που]4 
ῬῈ αἰϊνε ῃθη [Π6 επά οἵ 81] {Π|πρ5 ἄταν 
ΠΘΔ͵. ἽὙΠΕΥ νου] αἵ ᾿θαβί ἔξ] {παΐ οα 
γγᾺ5 ΠΙΡῚ αἱ παπα [ῸὉΓ πεῖη. ΟΥ̓ ραΐῃ, 
γγῃγ 5Ποι14 ποῦ {π6 ΑἸπηΙρ ΠΥ Ππανα τπδαβ 
411 [16 ϑιισοθβϑινα ΡΈΠΘΙΥΔΊΟΠΒ Οἵ ΠΊΘΏ Πϊν6: 
αἴ Οἤ66 ΠΡΟῚ βαγίῃ, [Πα 50 ΠοΟὴ 6 τη] σης: 
ὈῈ [αγ τεπηονεα ΠΌτη {Π|8 απ] τηαία τθοῖῆ- 
οαἴίοη οὗ 81} ψτοηρὴὺ Ὅ7π8Ὲ δηδίορυ οἵ 
[Π6 ϑιισσαδδῖνα ὈΙτ οἵ ΟΠ] άτθη 15 Ὀτουρῃςΐ 
ΟΥΑΙ ἃ5 Δ ΔΏΒΨΕΙ ἴο [Π15. ὙΠΕη 1 
1ηΠ6 Βατί 6 οὐχ τηοίμοσ, δηᾶ νὰ ΕΓ 
ΟΠ] άγΘη,- --580 Τραβο 5 [Π6 ῬΙΟΡΠοΐ, --ἶβ 1 
ἴπ6 οα886 {παΐ {πε Ἰαΐίευ βἜηθσδίοη5. οἵ 
ΤΏΘΠ 816 ᾿ΠΙΘΤΙΟΥ ἴο {Π6 [ὈΓΠΊΘΥ͂, αν ἢ 85 
τὴ Ἰαβί- θοση ΟΠ] 15 οὔθ τοῦθ ΡΌΩΥ 

Υρίογε, ἴχ. 26-. 59; Δ 711. Κρίογι, χ. 60--ΧΊ]. 50 ξ:: 
,δέχίλ Κγρίογι, χὶϊ. 51--Χ1}1, 56; ,δφυεγέλ Κεϊοτι., 
ΧΙ, σ7-χῖὶν. 47. 
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1Ππ {πΠ6 τοϑ ἢ ΤΠΙΒ 15 ἀθοϊασεα ἴο ὈῈ 
50. ΕΖτα ποχί Θῃ]ΠΙΓΘ5 ΠΟ 10 15, ΓΠΤΟῸΡ ἢ 
Ομ] (οὐ ΜΙ] αἱ Ἰαϑί νιϑιὲ ΗΙ5 ψου]ά, 
Δη6 15 Δηϑυν οτθα [Πδΐ 11 15 σνθῃ {Π6 5ρβακΚεῦ 
Ῥιτη561 [Π6 ΔηΡ 6] {0716], νγνῆο ΠΕΓΘ 55.165 
τῆς αἰτριιῖο5 οὗ 1πη6 γγοσᾷ οἵ οᾶ. ΑἹΪὶ 
1Π1ηρ55 ἴῃ [Π6 ὈΕΡΊΠΠΙηΡ, Π6 58γ5, “ΜΕΤ 
τηδ θα [Του Π16 ΔΙοηθ, δηα {τοι ρΡ ἢ 
ΠΟΠ6 Οἰπετ." ΖΤο γεῖ ΠΙΠΠΘΥ 4 65.005 
ἃ5 ἴο {Π6 515η5 οἵ (Π6 ἢμδ] ν]ϑιἰδίίοη, ἃ 
561165 Οἵ [ΟΚ6η5 8Δη4 ροτίβηϊζβ 15 γενεα]θΩ, 
ΘΠΘΠΙηρ ΜΠ ἃ 5Ποτί ριοίασα οὐ Π}1]] 6 Πη1Α] 
ΠΑΡΡΙΠ 655, ΠΘη. “6.11 5.411 ΡῈ ραΐ ουΐ, 
Δη6 ἀδθοριῖ 5411] ΒῈ φιεηςῃθα,; 

Ζ21γα] ΥἹρῖογι ((Π. νἱ. 3 5-π- ἢ. 1χ. 25).--- 
ΑΠΕΓ δὴ ἰηΐθγναὶ οἵ ϑενβὴ ἄδυϑ, ΕΖΓΔ 5 
ἢθασί 15 δϑαϊη ““νεχϑα ψ] 1 Π]τη," δηὰ 
8 Τῇ θυν5. Π15 σΟΠΊΠΊΠΏ]ΠΡ᾽ ΜΙ {Π6 Τ,ΟΤά, 
ἸΝΘρατΙηρ [Π6 Ῥνο ]Ἱα ἃ5 ογεαίεα ἔοσ (6 
ὍΠΟΒΘΗ ΡΘΟΡΙΒΘ ἢγῖβί οὗ 8]1, Π6 επυτηθσαΐθϑ 
1Π6 νγουκ5 οἵ οὐαί 1ἢ ΟΥ͂ΘΥ, δηα {Π6Π 
4.51.5 ΨΥ, 1 41]1 ΟΥΠΕΓ Τασθ5. οὗ τηδηκιη 
ἼνΕΓΘ 1ΠΠ666 ΡἈαΐ 85 Οἰοαβίβ σομραΙθά ἴο 
{η6. οΠΠ]Πάτγθη οὗ [5186], [Π6 σποβθῃ τασα 
ϑῃου]α ΡῈ αἸβροββαϑβαα οὗ {Π611 πῃ οσῖ- 
ΘΠΘΕ.. ΠΠ6. ΤΟΌΪν. τ, ΤΠΠ|5 15, ἐπα ΘῈ 
ΑΔΔη7}5 51ὴ ““{Π6 δηΐζαηοθϑ οὗ {Π15 νου] 
ὝΜΕΙΘ τηϑ6. ΠΔΙΤΟν, [1]] οὗ βοῖσουνν δηά 
ταν}. Βιΐ {πεῖ νγὰβ [Π15 ἴο σοῆβο]6 
τῆς βοΟΩ, {Παΐ, [πουρ ἢ πον {ΠΕῪ δῆτά 
“ βίγαις ἡ [Π]ηρ5, {παν τ]σηῦ ΠΟρα ἴῃ [Π6 
Γαΐατα [ῸΓ “146. ΤΠ 5ἰση5 [Παΐ 5Ποι14 
ΡΙΘοΘάθ. {115 ῬΊΔΟΥ Δ Πα τηΟΤΘῈ ρ]ουῖοιβ 
506 η6. 816 [1ῃ6ῃ ραίη δανετγίβα ἴο ; δπά 
Αἴ 1815 Ῥοϊηΐ {Π6 Ἰδηριιαρα ὈΘΟΟΠΊ65 ΨΕΙΥ 
5{ΠἸΚῚΠρΡ, ΤΠΟῸΡ ὈΘαυηρ τηα 5. οὗ ἴηΐοΓ- 
ῬοΪδίίοη : “ΑΠΕΥ ἴῃθθ6 γϑαῖβ 5181} ΤΥ 
50η (ἸτΙδί 416, δηα 411] τηθη πδὲ Πανα 
᾿τΐΘ. Απᾶ {Π6 νου] 5141] θὲ ἑὰυγηθα ἰηΐο 
τΠ6. ΟἹ 5116 ησ6 βενεὴ ἄαγϑβ." Αἤοσ {παῖ 
8. δίαϊε οἵἩἨ Παρρίηθ55 5Ποι14 (Ὁ]]ονν, σι ἢ 
8.5 Ὑγ85 561 [ΟΥ1Π αἵ [Π6 ο]0568 οὗ πε ϑϑοομά 
Ἀδνεϊαῦοη. 

ΑὙΊΠ15 Ροϊηΐ (οἢ. νἱ]. 3.5) σοΠη65 ἴῃ {Π6 
Ῥαβϑασθ ἸΟῃρ' Τη]5566 [το] [Π6 1,αἰίη Ν᾽ οῖ- 
5101, 1 ὙΏΙΟἢ 1ῃ6 ἢπα] Ἰπᾶστηρηι ἰ5. Ὧ6- 
ΘΟΙΡΘα, ἘΕΙα ΘχρΊθϑθος ἢΪ5. ἴδαγ {παΐ 
ὙΟΙΥ ἴδνν Ὑ}}}} οΡίαϊη. {Ππ6 τϑιννατά οὐ {ῃς 
7α5ῖ ; δη4 {Π6 Δῆρεὶ ἄβῃϊθς ποΐ {παΐ 1ξ 15 
50, ΔΔΔΙΠΡ ΤΟα5Οὴ5. ΠΥ 5110 5Που]4 ΡῈ 
1Π6 οα586. ὍΤΠδ τηοϑί ρτθοίοιιβ (ῃἰηρς οἵ 
1η6. Θατ δῖ (Π6 τατθοί. ὙΤἤρη τ 50, 
1Π6. ῬΙΌΡΠΕεὶ σοπίϊηιιθ5, [Π6 Ἰοΐ οὐ πηδῃ 15 
ἱπΠ466α ἃ Πατὰ ομθ, δπᾶ ἴξ νου Πᾶν 
Ὀθθη Ῥαίίου [ῸΥ ἢϊπὶ ἴο θ6 ὄνθὴ ἂ5 {πὸ 
Ὀραβί 1Παἱ Ροτῖϑῃ, Τὴ ποχὶ πιθϑίίοῃ 

ΤΥ ΕΘ ΘΝ ΗΝ 

[Πα 471565 15, νΠΘίΠου ἃ βίαΐβ οὗ τϑυγατβ 
ἃηἢ ΡΠΙΒΠΠ]Θηΐ5 [Ο]]ονν5. ᾿Π]Π] 6 Ἰαίο]Ὺ 
Αἰζου ἄἀθαῖῃ. ΤΠ 500] οἵ τηδῃ, 15 {Π6 
ΘΏΒΥΘΥ, ΟἹ Ιδαν!ηρ [Π6 ὈΟΑΥ, σΟΠ165 ἴο 40 
Ποιηαρα Ὀείοτε ἴΠ6 ἰἤτοπα οἵ ἴῃς Μοϑί 
ΗΠΡη. [ΙΕ τ ΡῈ ἴπ6 50] οἵ ομβ ψῆηο Πᾶ5 
ἀεϑριβεα ΗΙ5 ἰανν, 1ἃ βπάβ. πὸ ταϑϑίϊηρ- 
Ῥίαςθβ, θὰξ 15 νἱβιῖθ Π ἢ βθνθὴ ἀΟ]Ο 5. 
Ιῃ ἸΚ6 ΠΠΔΠ ΠΟΥ {Π6Υ6 16 σαν σΟη50]α- 
[Ἰ0η5 ἴο ταῖγθϑ (ῃ6 50115 οἵ {ποϑα ψῆοὸ 
ἢανα αἸθα 1 [Π6 ἔδασ οἵ αἀοά. ὍὉπΠε {{π|6 
ΟΥ̓ ΘΧρϑυιθηοίηρ Θδοῇ οὗ {π656 αἹ]Ἱοιίίθα 
ῬΟΓΓΟΠ5 15 [Π6 ΠΊγ 5010 8] βανθὴ ἄδγϑ ; δου 
ὙΠΟ {ΠῸῪ Ρα85 ἴο [Π6 Παρθιίαιοη5. ῥτα- 
Ῥαγϑά ἴου {πΠθπ. ἘΖύα 5065 Οἢ ἴο Ἐπ ]ΠΠΓ6 
ὙΥΠΘΊΠΟΥ ἃ ΠΊΔ ἢ ΠΊΔΥ Ιπΐοτοθαθ ἢ (οά 
αἱ ἴη6. ἤπδ] ᾿παρσηῃηθηΐ [ῸΓ ἃ [ΕἸ] - Δ, 
Δ Πη4 15 ο]4 {Παΐ αἱ {Παΐ {{π|6 ὯΟ Τηδῃ ΤΑΥ͂ 
ΤΆ ΚΘ ᾿ΠίθΥ  ϑϑῖ 0 [ΟΥ̓ ΔηοίΠοσ, ας θα ἢ 
5Π4}} ῬΘΑΥΓ Π5. Οὐ ἢ ΤΡ ΘΟΙ5Π655 ΟΥ̓ τη- 
ΤΡ ΘΟιι5η 655. ΤΠΘ ΘΧΑΠΊΡΙ65 οὗ ᾿πίοτ- 
ΟΘβ510η οἰΐθαά ὈγῪ ΕΖτα ἔγοπλ {π6 5 ρ- 
ἴπΓ65, ἃ5 οἵ ΑΡτα ἢ απ [ῸΥ {Π6 ῬΕΟΡΙΘ οἵ 
ΘΟΟοΙη, δη4 ἴΠπ6 Κρ, ἀγα ῃοΐ δ] οννεᾷ ἴο 
βίαῃ4ἃ 85 δριπηθηΐθ 0 [Π6 ΘΟΠΊΓΔΙΥ. 
ἼΤΠΕοΥ δά τείθγεηοα ἴο ἃ [ἘΠ ΡΟΥΔ] 5ίαίθ ; 
{π6 ΚΙπα οὗ 1πθγο ϑϑ10η γΠ]Οἢῃ ΕΖΙα ἀ5Κ5.. 
«θοῦ νου] αῇδοῖΐ Δ εἴθγηδὶ δίαϊθ. “ΓΠΙ5 
ἄτινα5 Εζγα ἴο Ἔχοϊαϊη (Πδΐ 11 νγου]α Πᾶνα 
Ὀθθῃ Ῥοθίίου ποῖ ἴο οἴβαία Αἄδη, ψιῃ 
τεράοῃ οὗ ν1}} ἴο 51, [δὴ ἴο ἰεανα {Π6 
Τα οὗ ΠΊΘη {Π|5 ΡΓΟΠ6 ἴο [8]], ἢ τῃς8 
Ῥ͵ΙΟβρθοῖ οὗ ρα βῃπηθηΐ αἴτου ἀθβαίῃ. ΤΠ 
ΔῆΡ6] σδῃ θαΐ ΔΉΒΕΥ παΐ σα ἢ ἀγα (ἢ 6 
σοΠαοἢ 5 οἵ {Π6 Πρπΐ ; πὶ [Πα [Π6 1ΟΥ 
ΟΥΕΙ ἴΠο586 ΠΟ αἰίαιη βα]ναίίοη 15 φυθαΐθῦ 
{Πα {ἢ 68 ΘΟΥΓΟΥ͂, [ΟΓ [ΠΟ586 ΠΟ [41]. Εδτα 
σοηΐοϑϑας (Παἰ (ἀοά 15 τηογο ἢ] ἀπ Ρὰ- 
{ἰϑηΐ, ΟΥ̓ 1ῆῃ6. νοῦ! σου]Ἱὰ ποῖ σομίΠπ|8. 
Ονπῖηρ (Π6 {τας οὗ νι παῖ [Π6 δῆρεὶ 46- 
ΟἸαγο5 ἴο Π1η1, {Παΐ [Π6ΓῸΘ 15 τα ἢ ΘΟΠΊΠΊΟΣ 
Θατίῃ ἴῃ {Π6 ἡγοῦ ἀπα Βαϊ Π1Π|Ὸ σο]ά, Π6 
511] δχίο]ϑβ πΠ6 σοοάῃβϑβ οἵ Η τὴ Π0 Ρτο- 
56Υν65 [Π6 ψουκϑ οἵ ΗΙ5 Παηά8. Ῥαββίῃρ 
ἴτοΠ] τη ἰἢ φΈΠΟΙΑΙ, ἃ5. οὐ 5. Παπαι- 
γγοΥΚΚ, ἴο ΠΙ5 οὐ [Ὁ]]ονν- οι γυ 6, ΕἾΖτα 
ἀραϊη ῬΥΑΥ5 ΤῸΓ ΠΙΠΊ561Γ ἀπα (Π6η}, (Πδΐ 
(οὐ ψοιυ]α ποῖ Ιοοῖὶς προη {Π6 51π5 οἵ ΗΙ5 
ῬΘΟΡΙΘ. ὙΠ δῆρθὶ (βρθακίηρ ἤθῖθ, ἃ5 
ΟἸβθιν θυ, ἂ5 1 δἰ μηβο]  (ἀο4) Θποοιιγαρα5 
ΕλΖτα ἴῃ Πἰ5 ΡΥαγεσ. ΑΔ'5 [ῃ68 Πυβραπαϊηδῃ 
505 ΤΟ) 5666, θαΐ ΟἾΪΥ ἃ Ρατ σοΠ]65 
Ρ; 50 ουΐ οὗ ἴπ6 πιατπ46 οἵ οτθαϊθα 
τη6ῃ, Ρατί ΟἿΪν 5Π014 "6 βϑανθά. Βιΐ [ῸΓ 
5.10} ἂ5 ΕΖτγα ἴπθτα ποθ Ὀ6 πο ἴβασ. ἘῸΓ 
1Π6η ταϑὺ γγὰ5 ρτθρασαα. 



ΘΙ ΘΘΝΙΟΣ ΒΘΘῚΞ ΘΕῈ ἘΒΙΘΕ ΑΘ. 

Το {π6 ρτόρπαῦβ 5 ἴο Ιθαση βοιηθ- 
τηϊηρ οὗ [Π6 {{πΠ|6, ἃ5 Ὑ7]}} ἃ5 {Π6 βρη 5, οὗ 
{π6 ἰαϑδὲ ᾿πασιηθηΐ, [Π6 Δ η 56] ΓΈΡ]Ι65. ὈΥ 
ἀΙἰβοουταρίηρ να ]η ΟἸΓΙΟΒΙΥ : “Βε ίμοιῖι 
ποῖ αὐτου ΠΟΥ (ῃ6 πΠΡΌΟΪΥ 51.811 6 
ῬαΠΙΒΠΕΩ͂, ἀπα θη." ὍΠ15 ΒΘναϊδίοη 
εηα5. ψ ἢ ἃ ταρϑιτοη οἵ ΕΖγα᾿ 5 ΒΟΙΓΟΥ͂Σ 
{πα 50 ΤΊΔΩΥ ΠΟΙ 5Πο0ι14 Ὀς Ἰοβὲ {Π8ῃ 
816 ϑανεά, δηᾶ ἃ Ῥϑῖδῦ]ε οὗ ἃ νἱῆθ ὈΥ͂ 
ὙΥΑΥ Οἵ ΔΗΒΝΘΥ͂. 

“οι γίλ Κδῖογι (οἷ... ᾿χ. 26--οἢ. χ. 50).--- 
ΕΖΓα 15 ΠΟΙ Π]ΠΡ᾽ ΨΥ] ΠΙΤη561Ὁ 1ῃ “πε 
ἢ614 ψγΠΙΟἢ 15 σα] θά Ατάδίῃ," δ ηα ρῖνεϑ 
τἰίεσαηοα ἴο {πΠ6 {ποιρηΐ ἰΠαΐ, Ποῦ αβ ἃ 
5Π10 ἴῃ ἴΠ68 5688 Οὐ ἃ 5664 1η [Π6 στοιπηά 
ΤΩΔΥ ΡΕΙΙ5Π, ]Ποὰΐ {Π6 56 Οὐ ἴ[Π6 στοιηά 
5 ΠΟ ΤΙηΡ᾽ 1055, γεῦ Ὑγ1Π Π15 σοι τγτηθη 1{ 
νγὰ5 ποῖ 50. ΤἼΘΥ Πα τεοεϊνεά [η6 Τανν, 
Δα Πα ποῖ Καρί 11. Βαΐ ἴῃ {Π6ῚΓ οα568 
{Π6 τϑοθίνειβ δα Ῥεδη τηδάς ἴο 5πῆεσ ; 
γγΠ116 [Π6 Τιανν, σΟΥΓΕΘΡΟΠΠΙηρ' ἰο {Π6 5εβα 
ΒΟ, Παα ΤΕΟΠΊΔΙΠ6 4 πΠΠατηθ. ΤΠ656 
Τα ἤθβοίοπ5 ἀγα ᾿πἰευσαρίεα Ὀγ {πε ἀρρεατ- 
868 Οὗ ἃ ΜῬΟΙΊΔΠ 1 αἸβίγ6 55 ΟἹ ἢ15 στιρῃΐ 
Π8η4. 56 15 Ἰαπηθηίηρ Π 4 Ἰοιά 
γΟΙΟΘ, 8ἃῃά, θη απΘϑ Ομ, πα κ65 
Κῆονῃ ἴο ΠΙπὶ ἰπαΐ [Π6 σαιιδα οἵ ΠεῚ 
ΠΠΟΌΓΠΙΏΡ᾽ τγγὰ5 {Π6 ἀθαίῃ οἵ δ ΟἿΪΥ 50}, 
ῬΟΙΠ δἰϊασ {ΠΤ γεαῖβ οὗ βϑίθυ γ, ἡ ηῸ 
δα ἀϊεα οἡ ἴῃ νεῖν ἀδγΥ οἵ 15 ννεάάϊηρ. 
ΤῊ ΡῬτόορἢδὶ βίγινεβ ἴο σομηΐοτί Ποσ, ὈῪ 
ΒΘ ΠΡ ΠΟΥ 5Π14}] ΠΕΥ 1055 15, σοιῃρατεά 
ΜΙ {Πα ΏΙΟἢ παα ῬείΆΠΠ 6 τΠ6 σἤοβθη 
ῬΘΟΡΙΒ 8ἃ5 ἃ ᾿παίΐοῃ. 116 ὈΙ Δ αἸηρ ΠΟΥ 
56 Κ6 ΟἿ᾽ ΠΟΙ Πρανίηθϑϑ, ἃ τηδύνθ οιι5 
ἤδη Ρ6 ἴακα5 ρα θεΐοσε 15 εγεβ8. ΤΠ6 
ὙγΟΠΊΔΠ 15 566 ἢ ΠΟ ΤΊΟΓΘ ; Ἀεΐ, ΏΘΓΘ 506 
βίοοά, ἴπ6 6 411565 ἃ ρτεαΐ οἱζΥ, ΘΙῸα 
1561}, γΠο58 βίουυ Παα θεθη [οτεβϑῃαάονϑα 
1ῃ. {Π6 βυϊοσιηρβ οὗ {π6 θεγεανεα το ΠΟΥ. 
Α νιβῖοῃ οὗ [αΐαγα Ρ]ΟΙΥ͂ 15 ῬτΟ 564 ὈΥ 
5116] ἴο [Π6 ῥτορπεῖ, ἃ5. ἃ συγατα ἴῸσ ἢ15 
γΙΓίιι65. 
Μ Υρίογ (οἢ. χι. το ἢ, χη. 30).--- 

ΤΠῊΘ ΠΙΡΗΐ [Ο]]ονηρ, ἘΖΙα, 5665 1ὴ 8 
ἀὐδαιὴ 80 685}6 τ]βϑίηρ᾽ ΤΌΤ {Π6 568, ΜΠ 
ἔνγαῖνα ΩΡ5 ΔΠη6 ἴἤτεα Πθαά5. ὙγΠ1|6 
ΠΕΙ ψ]ηρ5 Ονεβηδουεα {πΠῸ βατίῃ, Πατα 
ὅτε ουὐΐ οὗ {Πεϑπὰ εἰρῃΐ ““ σοπίτατυ ἴδα- 
{ΠΕ6Γ5,} ΟΥὉ ῬΡΙΠΙΟη5. ὙΠ6 τη1646]6 Πεδα οὗ 
1ῃ6 ἴῆτεε νὰβ ἴπ6 οτϑαίεβδί, αὶ 411 {π6 
Πθδάβ. δἰῖκ6 τϑηδιη θα. αἱ τοί. θη ἃ 
γοΐοβ σατηβ ἰοσίῃ, 1 γγα5. Ποτη [Π6 τηϊᾶϑὲ 
οὗ 186 Ῥοᾶάγ. ῬΙΘΒΘΠΠΥ ἃ ΩΡ ΔΙΌΒ6 ΟἹ 
[ῃ6 τιρηΐ 5146, δῃα τεϊρηθα ονεῖ 411 {ΠῸ 
εαγίῃ. ΒΒαΐ 1 ραϑϑεὰ δὐἂὺ, ἀπ σανα 

77 

ῬΙαοβ ἴο δῃοίμε, ψ ΠΟ Θμαυγθά [ῸΓ ἃ 
ἸΟΉΡΘΓ {{π|6 ; 50 ἰπαΐ ἃ νοϊοβ σδηΠΊ6, 58 γ- 
1η5, “ἼΠΕΓΕ 5181} ΠΟμα δίευ πΠ66 αἰίδιη 
πηΐο (ἢ [{πη6, ΠΘΙΠΟΓ πηίο ἴπΠ6 ΠΑΙΓ 
1πετθοῖ 80 [1ἴ νγὰ5 ψΠΠ 411 {Π6 ν]ηρ5 ἴα 
ΒΙΟΟΘΒΒΙΟΙ : 81] ΤΟ56. ΠΡ [ἢ {πΠῚῺ ἴο ΤΕΙΡΤ,, 
1ΠουΡ ἢ. ΒΟΠ]6 γε α ἀθροΟβ6α ψ]Ποιΐ Τεῖρ- 
ἴησ. ὙΠ 1Π6 ὑννεῖνα ψ]ηρ5 ἴΠ6γῸ ΘΔ ΠῚ 
ἴο δῇ επὰ ἴνο οἵ [Π6 ριπίομβ. Οἱ {πε 
ΤΘΙΠΔΙΠΙΠΡ 51Χ, Ὸ Ραοθα {ΠΕ6ΠΊ56]ν 65 
ὉΠΟΥ͂ [Π6 ῥγοίθοίοῃ οἵ {πε Πεαα οἡ {Π6 
ΤΙ  -Παημα 5146, 1ῃ6 οἴΠΕΥ ἴοασ “΄ σοη- 
τἰππ]Ὡρ᾽ 1 ἘΠΕῚΓ ΡΪαςα." ΟΥ̓́ 1ῃε56 Ἰαδΐίεγ, 
ἴνο 5000: Ρεχιβη6α, Ρας {πΠ6 οἰΠοΥ ἰνο 
“ Πουρΐ ἴῃ {Ποηβε ν 65 ἴο σειρῃ." Όροη: 
{Π15, 1ηΠ6 τηϊ44]6 Πεδά, [Πα νγὰ5 {πΠ6 στϑαΐ-- 
εϑί, ἴοοῖϊκ ἴο 1ἴ5ε] 1η6 οἴπεσ ἔνο Ποαάϑ, 
84 τορείπεῦ ἢ {π6ηΔ ἀενουτσοα {Π656- 
ἴνγοὸ ΤΕΠΊΔΙΠΙΠΡ ΡΙΠΙΟΠ58. 1Ππ6 τη] 616. 
ἢδαά [πθ6ῃ Ἐχθσοῖβαα ἀουη! πο ΟΥ̓ΕΥ {Π6’ 
εατίῃ, δη4α Οὐ 6 }]}γ ΟΡΡΙΘσβθα 1, {Π] ἢ 
56 66] ἀΙβαρρΘατεά, δηα {Π6τρ γεσα [οἰ 
ΟὨΪΥ {πΠ6 ἔνο 5146 ἢεαάβ. ἼὍὙΠΕ656 ἴὰ {κα 
ΤΩΔΠΏΘΙ Ῥατα τὰ]6, {11 {1πΠ6 οπα οα {πα 
τισι Πα η4 ἀδθνοιτεα [Παΐ οἡ {ΠῸ Ἰε[ς ; 50: 
{παῷ ποὺ {Π6’6 ΤΕ] Π 64 ΟἸΪΥ [Π6 τιρπί- 
μαηα ποδί, δπα τῃ6 ἴνγο ρι πη 5 {παΐ Παά 
Ῥαΐ {Ποβεῖνε5 πη ΕΓ 115 ρτοίθοοη, Αἵ 
115 Ῥοϊηΐ, ἃ τολυηρ ΟΠ ΘΟΠΊΘ5. ἰοτί 
το ἃ Ψψοοά, δηᾶ νι Πυτηαῃ γοῖοα 
ἘΡΌταϊ 5. {Π6 βαρ]α ψἹ 1[5 ἰγταηηγ, απὰ 
ΠΟΙ Δ 415 1 ἴο ΔΡΡΘΔΙΓ ΠΟ τῇοσθ. ἰροῖ 
1Πη15, ἴπ6 Πϑδάᾶῖ 5111 σϑιηδιη]ηρ ΡΆ 5565 
ΑΥγαΥ, δ ηἀ {Π6 ἴννο ΡΙΏΙΟΠ5, δἴτοὺ αἰζοιηρί- 
1πηρ ἴο τεῖρῃ ὈΥ͂ {ΠΘΠΊβαῖν 85, ρα 55. ΔΙΝΑΥ͂ 
50 ; 50 {παΐ πον {ΠΕ 15 δὴ επὰ οἵ {Πε᾿ 
τη βίου δἰτορϑίμευ. 

Οἡ ΕΖγαῖβ ρύαυιηρ [ῸΓ δὴ 1ηἰερσγεία- 
το οὗ [Π15 ν:βῖοῃ, ἴΠ 6 Δῆ 561 5Π6νγ5 ΠΙην 
{παξ [Π15 6891]6 ταργθβθηΐβ ἴΠ6 Του στίῃ Κιηρ- 
ἄομὴ β5εθὴ Ὁ. Δ η16]. ὍὙΠ6 ἔμνεῖνα ψ ηΡ55. 
ὙΕΙ͂ ἔνγεῖνα Κίηρϑ, Ο 5Πο14 τεῖστι 1Π, 
ΒΟΟΘ5ΒΙΟΉ, {Π6 ΤαΙρτ οὗ {Π6 βθοοπμα Ὀεϊηρ 
της Ἰοηραβί οἵ {πθ πὴ 411, Πα νοῖοα ἴτοιὰ 
ουέ οὗ {π6 τηϊάϑε οἵ [Π6 ῬΟαΥ͂ 5ισπιπαϑα 
1π6 οαἰρτθακ οἵ οἰν]] αἸἰδοοστά. πα εἰρῃὶ 
ῬΙΏΙΟΏ5, [ἢ πΚ6 ΤΠΔΏΠΕΘΥ, ΕΙΘῈ 50. ΤΊΔΗΥ͂ 
Κιηρβ, ψΟ56 ΤΕ 5 5Π0114 ΡῈ Ῥσγίθῖ ἀπά 
ἘΠΡΙΓΟΘΡΕΙΟυ58. Τη6 ἴῆτεα ἤθδαβ ὑγεῖθ 
4150 ἰῆσεα Κιηρθ, οἵ ποῖ (π6 τη] 61]6- 
τηοϑί πα ρογθαΐεδί νου] ἀ16 ἃ παίαταϊ 
ἀθαίῃ, [π6 οἴπεῦ ἔνγο [Δ ]Πηρ Ὀγ [ΠῸ ϑννοτα, 
ἼΠ6 Ἰοη νὰ {π6 Τοη οἵ [πμ6 ἰπΠΡ0ὲ οἵ 
Ταάδῃ, [πΠ6 “ ἀποϊηίβα ἢ ὁπ, ψγηο 5Ππου]ὰ 
τΤαρτονα [ῃ6 Κιηρᾷοπηβ οἵ {π6Ὸ νου [ὉΥ 
ἴπθῖγ πμγρ θοιβηθ55 8η4 οὐπο]γ, ἀπ 



γ8ὃ 

Ὁ {Π6 οἴπου παπᾶ Ὀσίηρσ ἃ Ἰουτι] ἀ 6] ν ου- 
ΔΏΘΘ [ΟΥ ΗΒ ονῆ. ὍΠῚ5 1 ουρσθίδςοη 
ΕΖία 15 ἴο ψυϊα ἢ ἃ ῬοΟΚ, πα ἰθδοὶ 1ἰ 
ἴο {Π6 νν]56 ἀπο ηρ {Π6 ΡΘΟΡΪΘ. 

,ϑλχίλ Κϊρίογ ((ἢ. ΧΙ]. 40--Ο].. ΧΙ]. 5. 8).---- 
ΕῸΥ βανθὴ ἄαγϑβ ΕΖΙὰ γϑυηδ]η5 ἢ {Π6 ΟΡΘἢ 
ΠΕΙα, ἂΑ5 ἴῃ8 δῆρ8ὶ σοιηπηα πη 6 4 ἢ]. 
ϑεβειηρ [Πα Π6 ἄοα5 ποῖ στϑίμγη, ἢ15 [6]- 
Ἰονν- οι ΓΥ]Θ ἢ σοΙη8. δηα δχροβίμαία 
νι πη. Ηδς ΟἿΪγ 15 1οἴζ ἴο {Π6η}, ἀπά 
ΤΠΘΥ ΤΟΡΙΠ6 αἵ θειηρ ἰούβακεη. Ἠδ τε- 
Ἀ550͵Θ5. {Π6 1 ἀηα ὈΙ45 Παπὴ ἀδρατί, ἀηα 
{Π6η αἱ ἴῃΠ6 επά οἵ [8 βδθνβὴ ἄδυβ ἃ 
νι ϑίοη οὗ {πῸ πιρ]ι 15 βεηΐ ἰο ἢ. Ηδ 
5665 1ἢ ἢ15 ἀὙθ8 ΠῚ ἃ ὙΠ ΙΒ ΠΡ ΠῸΠῚ 
1Π6 58ε68.. Τὴ ἰοση οὗ ἃ πηδῃ ΔΡΡΘδΓ5, 
Δη4 411 {Π|ηρ5 {τα 016 αἱ [ῃ6 Ιοοκ οὗ 
ἢ]. Ῥεῖ ῥΥθβθη ΠΥ ἃ τὰ] ἰπᾶς6 οὗὨ πη Θ ἢ 
ἅτ βαίμογθα [ορϑίμου ἔγομη {Π6 ἔοι 48ατ- 
ε15 οἵ ἤθάνβῃ, ἴο δι θάπα Π]π {Παΐ ἀτοβ6 
ουξ οἵ ἴΠ6 8ε8β. Ἠᾶβδ οἡ ἢ15 ρατί ΠΠ{|8 πρ 
Δραϊηϑὲ {Ποῖ ὨΘΙΓΠΕΙ ΘΝΟΙΩ͂ ΠΟΥ 5ΡΘΆΓ, 
θαΐ ΠΌμη ΠῚ5 ποιῇ Π6 ἀἸβοῃαγραβ ἸΡΟΠ 
{Π6τ ἃ Ὀ]αϑβί οὗ τηϊηρ] θα ἤγα δη6 ἰεπιραϑϑί, 
ὙγΠ10} ΘΟΠΒΙΠΠη65 {Π6Π 41. ὍΤΠθη Πα 
Β.ΠΠ ΠΟ 5. ἴ0 ἢὨ]ΠῚ ΔΠΟΙΠΘΓ τηλ]Π πᾶ, [Π15 
{Πὴ6 ἃ ῬΡθδοθῆι] ομθ. 6 1πἰευρτείδίοῃ 
οὗ 1Π15 νἱβίοῃ σίνθη ὈΥ ἴπΠ6 ΔηρῈεὶ] 15 {παΐ 
1π6 Μδῃ 566ῃ [ἢ 11 15 Ηδ ψῇοιη πΠ6 Μοβί 
ΤΙΠΡῊ Πὰ5 Ταϑευνεα [ῸΥ {Π6 Ἰαϑὲ {1Π165 ἴοὸ 
ῬΕ ἃ ἀβ] ναοῦ δηα πάρα, ανεπ (Π6 ὅοη οὗ 
Ὁοα. ἨΗδ 5Ππου]4 οομηθ δης βἰδηα τροη 
Μοπηΐ 5Ί᾽οη, δπὰ Ὀγ 1ῃ6 ρονεῖ οὗ [(Π6 
1ανν, ϑγ ΠΟ 15 ΘΟΙρΡΑΙΘα ἴο {Π6 ὈΪ]αβί οὗ 
ἢτα Ῥτοσθθάϊηρ Ομ Π15. πηουίῃ, 5ῃοι]α 
«6ϑίτγου 811 {παΐ ορροββᾷ {Πβϑῃηβεῖναϑ8. 

ΤΠ6 Ρϑδοθῆι] τυ] πῆς {Παΐ νγὰ5 αἴζου- 
Ὑναγ 5 ρα ΠαΥθα τορϑίπευ ἴο Π]ΠΊ, ΠΟ 515.5 
ὉΓ ΠῸ ἴδῃ {Π|065 ΘαΥΓΙΘ ἸηἴΟ σαΡ ΝΥ ὈῪ 
ἴῃς Αϑϑυγδηθ, Πηο Παά τηϊρταίβα ἰηΐο ἃ 
[ατ- Οὔ τϑρίοη, {Ππαΐ {ΠῸῪ τηϊρῃΐ Κααρ {Π6 
ἴανν οὗ {πεῖν αοά. Απά [Πς6 τϑάβοῃ ΨΥ 
ἴῃ6 (ΟΠ ΠΘΓΟΥ Θά Π16 ΠῸΠῚ [Π6 ἄδερ 568 ἴ5 
{Π15, 1Παΐ, 115 ἃ5. ΠΟΩ6 σδῃ 1611 νυῆαΐ 15 ἴῃ 
[Π6 ἀδρίῃ5 οἵ {Π6 56, 580 ΠΟἢ6 Ἵδῇ πΠ461- 
βίαπα 1Π6 [Π]η55 οὗ ἴπΠ6 ὅοὴ οἵ (οᾶ ; αἱ 
ἰϑαϑβῖ, {1} (ῃ6 Πτη6 οὗ {παΐ Ιαβὲ ἄαγ. ὙγΠῈ 
{Π15, [Π6 δΔῆρ6] ἰβανε5 ΕΖγα, ῬΓΟΠΊΙ ΒΩ ἴο 
5Π6νν ἢὨΪΠ γεῖ ΓΤ ΠΟΥ ὑγοποΓ5 δἴου [ἤγθα 
ἀαγ5 ἅΥΘ Ραϑί ; δηά {Π6 ργόρῇεὶ βρθηᾶϑς 
ἴπας Ἰηΐοτνα! ἴῃ νους αὈτοδᾷ, ρ]ο- 
τιγιηρ αοα ἴογ Ηἱΐβ5. πΊεῖο 65. 

Φ2ιδορμο, 97 ϑερεγίλ. Κϊδίον (ΟΠ. χῖν.). 
---Αἴζογ [ἢ15, ἃ5 ΕΖγα 15. δἰ {Πρ ἸΠΩ͂ΘΙ Δῃ 
οαἷκ οὐ {Π6 {Π|γὰ ἄαγ, [Πθτθ σοπλθ5 ἴο ΠΪμὴ 
ἃ νοῖος οι οὗ ἃ Ὀιι5}, ἃ5 οὗ οἱ] ἴο Μίοβεϑ, 

ἘΝΤΕΈΘΟΞΟΝΙΘΝ ΤΕ ΣΕ 

ΘΠ] οΙἴηρ ὨΪΠ ἴο πη Κα Κπονη ΟΡΘΗΪ 
50Π16 οὗἩ {πΠ6 {Π]ηρ5 πα Π6 Παὰ5 566 δπά 
Πβαγά, Δη4 ἴο Καερ οἴμεῖβ ββεογεῖ. Τηηδ 
15 Παβίθη!ηρ ἴο 15 οΪοβθ. Οἱ [ῃ6 ὕνεῖνθ 
αθ65 ψΏΊΟἢ 1Π6 νου Παά ἴο τὰ, ἴδῃ 
Δ Πη4 ἃ ΠΑ] γα βρεηΐ, δα οἠΪν Ομ δά ἃ 
ΠΑ] τοτηαῖη. “ΓΠογοίοσα ΕἶΖγα Πγιϑὲ ρτθ- 
ΡΑΤΘ ἴῸγ ἢΪ5 ἀβραγίασο. ΟἹ 1Π6 ῥρτόριθῦβ 
ἈΒΙΠΡ ΨΜΠὴΟῸ 514}1} ἴακε ἢ15 ρίαθςβε ἃ5 ἃ 
δ146 Δηα ΔαπηΟΠΙ5Π6Γ οὗ {Π6 Ρβορὶθ, {Π6 
ΔΏΡ6] Ὀ145. ΠΙη. νυ Παγανγ ἔτοτὴ {Π6 σοη- 
ΒΙαρδίΟη [ΤΥ ἀαγ5 ; 1ἢ ΏΙΟΠ Ἰηΐοτναὶ, 
ΜΙ [Π6 414 οἵ ἤνεα τε αν νυ ΐουβ, Π6 15 ἴο 
ΤηΔ ΚΘ ἃ Τϑοογά οὗ ψγηαί ἢ Πὰ5 566ὴ δηΐ 
Πδασά, Ῥαχί 15 ἴο Ὀ6 ρα] 15Πη66 ; ρατί 
ἴο θ6 Καρί ββεοσθί, ἘΖγα ἄοθϑ 58οθ.. ΑἸ Υ 
ἃ. Ῥαυίηρ σἤαῦρα ἴο [Π6 ΡΘΟρΙΘ, μ6 ψπἢ- 
ἄταννβ ΠΌΤ {Π6Π1],- ΔΟσΟΠρΡΔ ΗΘ Ὀγ ΠΪ5 
ΒΟΙΡ65. ὙΠΕῚ ἃ ΟἿΡ 15 βίνβῃ ἴο ΠΙΠΏ, 
“ [11] ἃ5 10 νγγϑύξ ψ ἢ νναΐθυ, τι {Π6 σΟ]ΟΙΙΓ 
ΟΥ̓ ΤΌ ννὰβ πκῸ ἢτβ," οὴ αὐ ΚΙΠΡ᾽ νΠ1Ο]. ΠΙ5 
5ΒΡΙΠ Δ Πα ΠΠΘΠΊΟΙΥ 816 5.ΓΘ ΡΠ ηθ. ΕῸΓ 
[οτίγ ἀδγϑ ἢ ἀϊοίαίαϑβ ἴο [Π6 ἤνε, ἀπ {πον 
ὙΤΙΓΘ 1ἢ 411 πἰπείγ-ου τ θοΟΚ5. ΟΥ̓ ἢ656, 
{πνεηίγ-ουΓ (Ῥεϊηρ [Π6 πα 6. οὗ θΟΟΚ5 
ἴῃ. ἴπ6 ΟΙα “Γοβίαμηθηῦ) ἀγὸ ΡῈ] 5Π 64 
ΟΡΘΗΪΥ ; 1Π6 οἴπεῖῦ βενεηΐν αὐ Καρί Ὀδοκ, 
ἴο Ὀ6 ἀϊνι σεα ΟἾΪΥ ἴο {Π6 νγ»]58 ΠΟ ηΡ; 
[Π8 Ῥβορίβ. 1ὰ {π6 ΟὐἹθηΐαὶ νϑυβ! ἢ 5 {Π15 
15 [Ὁ] οννθα ὈΚ ἃ οἱοϑίῃηρ ραϑϑαϑθ, βίνιηρ 
[68 γϑαῦ οὗ [Π6 δνβηΐβ, ἃ5 σοῃῃριζεα ἔΓΟ ΠῚ 
[186 ΟτἸδαΐίοῃ, δῃα επάϊηρ νι [Π6 
Αβδια ρίοη οἵ ΕΖγα. 

ΑἸ Ω οι ἰ0 2 ράγας (2 Ἐϑάγ. σῃαρϑ5. 
1.) 11.) Χν., ΧΥ].).---Ἐ Π6 Ῥτόρ]θὲ Ἐβασαβ, 
γγΠΟ56 ΡΘΠΘΑΙΟΡΎ 15 561 [Οὐ αἱ {Π6 οκίδεΐ, 
15 σΟΙΠΠ 55 οηοα Ὀγ ἀοά ἴο 58 ΗΙβ5 
ῬΘΟΡΙΘ {Π61Ὁ 5ηΠ1 46 645, δηα ἴο Ρεΐ {Π6 1 
1ῃ. Τ]Π4 οἵ ΗΙ5 ΤΏΘΊΟΙΘ5. 1 {ἰπη6 Ραβί. 
Ὑ Ώ1ς6 Ης νου] παν θθθη ἴο {Π θη ἃ5 ἃ 
Ἐδίμοσ, {Πα γ Παα {ὰγηθα {ΠῸ6|1 ἴα 65 ΠΌΠῚ 
Ηΐη. ἨΗΐ5 βεγναηΐβ {Π6 Ῥτορθίβ, ὑν ΟΠ 
Ης Παᾶ 5ϑηΐ ππΐο {Ππεοῖ, ἴον Ππαᾶ ἰάθη 
Δ Πα 5]αῖη, Υ̓πεγθίοτα πον Ηδ ψου]Ἱά 
[οΥβα κα {ΠΕ Ὶ οἤεγιηρθ, δηα νου] οῖνα 
{Π6 1 Παρ αἰοη ἴο ἃ Ρβορὶα {παΐ 5ῃου]α 
ΘΟΠῚΘ ΔΙ͂ΘΓ ; ἃ Ρβορὶβ ψῆο, {ποιρὴ {Π6ΥῪ 
Παά ποΐ γεῖ Ππρατά οἵ Ηΐμ), 5ῃου]α Βα] ον α 
ῖῃ. Ηϊ, απὰ ππίο νγομ ἴΠθγ8 5Πο 014 6 
δίνθῃ [ῸΥ Ἰθαάθις [Π6 δηοῖθηΐ ῬΑ Πα τ ἢ 5 
οὗ [5186] (οδρ. 1.). 

ΤΠ6 σΟΠΙΓΟΥΘΙ͂ΘΥ ἡ ΏϊΟ (ἀοά Πὰ5 νι 
ΗΙ5 Ρβορὶβ 156. σοῃίϊηπθα, ΤΟΥ δΓ16 
ὈΙΔἄδη ἴο σϑιηθῈΓ πνπαΐ νὰ ἄοπθ ἴο 
ϑοάοιῃ απ (ἀοιηοσηα. νη γεῖ (σά 15 



ΘΠ ΘΙ ΘΙ ΘΑ 5. 

ΜΠΠηρΡ' ἴο ρῖνε ΗΠ5 σὨΠ]Π ἄτη {πΠ6 Κιηρσάοτη 
Ὑγ ΠΟ [5τ46] Πα το]θοίθ. ἘῸΓΪ {ΠΕ 1Ὁ ΠΕΙΡ 
νοι] Ἠδς 5επ4 ΗΙ5 βεινδηΐβ Εβαν δηά 
7ΤΕΊεΥ ; ἴου {πθπὶ Ἠδ ψου]Ἱά Ῥσβραῦβ 
Τοιιηΐαῖη5. Ποννῖηρ νυ] ΠῊΠΚ ἀπα ΠΟΠΘΥ. 
Το π656 ἰηδγθίοστα ἀο ἴμαὶ ψΏΟΝ 15 
τ ΡΠ 6 τς ἴΕἰ “πεῖς Ππ||5 6 [η6 ΤΠ Π6Υ7655; 
ἀεἴθηα {Π6 οὐρηαῃ, απ ἀἸβομαγρα 41} [ῃ8 
ΟἴΠΕΥ ἀπ|165 οἵ 6. 1 6 οπόβθη ΡΘΟΡΪΘῈ 
Ταῆιβα ἴο ἤδθαῦ ἴΠ6 νοῖϊοβ βρεακίὴρ ἴο 
{Π6π|, Ἐπβαγαβ 15 μαῦρα ἴο πτῃ ἴο {Π6 
Πραΐηθη, δπα] ὈΙΩ {π6π “ἸΟΟΚ [ῸΥ {ΠΕ }Γ 
ΘΠΘΡΠο͵α," ψη0 5Πποι1ἃ σῖνα {Π6Π}Ὶ δνοῖ- 
ἰαϑ]ηρ᾽ Τοϑί.ς ΠΘ Ῥγορἤ δ 5665 1ῃ ν ΒΟ, 
1ῃ ΤΈΘΡΟΠΒ6 ἴο [15 04]], ἃ σγϑαΐ τη] Ππ 6468 
ὙγΠΟΠ ἢ6 σαημποΐ ΠΏ ΌΘΙ βία] ηρ ΠΡΟΠ 
Μοιυηΐ 5᾽0η ; δηά ἴῃ {πῸ πηαϑὲ οὗ {Π6 πῃ} 
“8 γοιπῃρ ΠΠΔη ΟὗἉ ἃ ΠΙΡἢ βἰαΐαγθ, [4116 Γ 
ἘΠΕ 411 ἘΠῈ τοϑι." ὙΠΕΒ6, ἔπῸ ΔΗΡῈΪ [6115 
Ὠ]Π1, ἀ΄Ὲ {Π6 ρ»Ἱ]ουιπθα ρβορὶδ οἵ ἀοά, «πὰ 
1ῃΠ6. ομβ 1 {πΠ6 πηᾶβί οἵ {Π6Π1, ὑγθΑ ΠΡ 
Φ' ΟΥΟΜΙ, 15 ὑπῸ Θο Ὁ 06. ΠΟΙ 518 
1π6 νοπάδγι! {Π]πρ5 {Παΐ Εβατα5 15 σΟΠῚ- 
τη 64 ἴο τη Κ6 ΚΟ ἴο ΠῚ5. σοπηΐτυ- 
τ]6ῃ (οΠΔΡ. 1].). 

ὙἼΤΠ6 Ἰαἰίε βθοῖοη (οἤαρ5. Χν.», ΧΥ].) 
ῬαρΊη5 δἰπιοϑί ἃ5 1{ τῇ αἰγθοῖ σομίπηπα- 
ἰἴοη οἵ {πΠ6 [οτηθυ. Ββαγαβ 15 ὈΙΩᾺ6η, 
{πουρ ποῖ ὈΥ ΠΔΠΊ6, ἴο 5ρεαῖκ ἴῃ {πε 
Εα15 οἱ (οὐδ Ρβορὶα {πΠ6 ψογζάϑβ οἵ ρτο- 
ῬίθοΥ ΠΙΟἢ {π6 Τιοτά σου] ραΐ ᾿ηΐο 
Ὧ15 τηουῖῃ, Δ ηα ἴο “σαιιδα {ποῖ ἴο ὈῈ 
ὙΠ ΙΘΏ 1 ΡΑΡΟΓ,᾿ 85 Ῥεϊηρ [8 1ΠΠ|] ἀηα 
{τπ6. Ῥαεΐ 4Α αἸἤδγθηςα οὗ 50] ες 15 ΒΟΟἢ 
ῬΕ σεν. πὸ δατί 15 ἀΘοατ ἴΟ δὲ 
{0}} οἵ ψΙΟΚοάμπαβϑθ, ἀπα [ῃ6 Ρῥ]αριιθβ ἴο 
ΟΠ ϑ[158 10 416 τεδαγν δ παπᾶ. Α5 Ερυρί 
Πμαα αἰοτγείηηα Ῥθθη ϑῃςη, ἀπα (ἀοα 5 
ῬΘΟΡΙΘ 66 οὐ πα ἃ Ποςκ, Ἔνεῃ 50 5ῃοι] 
1 ΒῈ πονν. Υος 15 ρσοποιηοδα προ [ΠΕ 
ἡγοῦ] δηα {Ππεπὶ {Παΐ ανν6}} [ΠΘτθιη : [ῸΓ 
γγα 15. Δη6 566 ΠΟ 5. 5141] 841156, δηα {Π6 
τσ Παπα οὗ (Π6 Τιοτά 5}4}} ποῖ βραζσβ. 
ΓΝ ΠΟΤ ΡΙΕ ν ΙΒ ΟΠ". που ἘΠΕ Θαδθὺ 15 
ῬΓΟΟΙαϊμηθα, ὙΤΠΕ ἀγαροηβ οἵ ΑΥα Ια 5141] 
ΠΟΙ ἰοσίῃ, δῃα {πΠῸ6 (δι ηϊδη5, πκὸ 
16 Τοῖς τότ {πΠ6 ψοοῦ, ἀης {Π6Ὺ 5148]] 
ΙὰῪ ναϑίε ἃ ροχίίοη οἵ {Π6 ᾿ἰαπά οἵ {Π6 
Αϑϑυσίαη5. ΟἸοιαϑ 54]}} σοτὴβ τοι {Π6 
εαϑί δῃ4 ΠΌτη [Πη6 πουίῃ, ἀπ ἀραὶ {ΠΕ’Ὸ 
5141] σΟΠ]6 στϑαΐ ϑίουμηβ ΠΌΠῚ {Π6 βοῦςῃ 
Δα ΠΟΙ ἀηα νγεϑί, ΠΟ ϑίτοηρ Μη 45 
Ποτη {Π6 βαϑί 5141] 415ρ6]. [1 νᾶριιθ δηά 
Ττηγϑίθυτοιιβ ἰδηρτιασα 10 15 ΔΗΠΟΙΠΟΘΩ {Παΐ 
γαῖ 001} οὸ ἰουῃ ἀραϊηϑὲ Βαρυ]οη. 
Αϑία, 5 ἃ ραιίακευ ψ ἢ ΒΑΡΎ ]ΟΏ, 15. ἴο 
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ΒΠΔΙΘ ΠΟΘΙ ῥΪαριιθβ. [1Κ6 ἂ5 59ὴῆ6 Παβ 
ἄοπα ἴο {π6 Ομ] ἄχθη οἵ (οά, 50 5ποιυ]ά 
ιι 6 ἄοπε ἴο δῖ δῃηᾶ Πεθῖ οἢ]άτθη 
(ΟΡ. χν. 
ΓΘ Ῥτοοϊαηγδίοη οἵ νγοβ 15 σοῃεπαρα 

ἀϑαϊηϑί Βα υ]Οη ἀηα Αϑῖα, ἀραϊηβί Εργρί 
86 5'υγῖ4. Α5 δ)ὴ δύγονν 5ηοί [ΠῸΠῚ ἃ θον᾽ 
οδηποί τΤαίατη, 50 {Π6 ρΙαριιε5 ἀδποιπορά 
Πλιϑί οῸ Οἱ ἴο {Π6 1 {Πι]Π] πη. ΤΎθ65 
5181] γ16 14 {Π6ῚΓ ἢπιιῖ, Ὀαΐ Πατα 51.411] ΡῈ 
ΠΟΠΘ ἴο ῥαίῃου 1; ο,αραῈ 5. 5148]] ΤΊΡΈη, 
Ῥαΐ {Πα 5141} θῈ ποῃβ ἴο ἰγϑαά ἰπαιη. 
ΤΊἼΘ656 {Π]ηρ5 ΔΓΘ 5105 [ὉΥ {Π6 βουνδηΐβ οἵ 
ἴῃς Τιοτά ἴο ππαογβίαπα. ὙΠεη {ΠῸ ον]] 
ἄαγϑ σΟΠΊ6, ἰδεῖ {Πθ Ὀ6 85 ὈῬΠΘΎΙΠ5 ΠΡΟ 
[η6 εὐαγῆ. Τιδὲ 8]] δῖ ΠΡ ἴο {ΠΕ6ῚῸ 
ΟΟΟΙΡΔΙΙΟΙ5 : “6 {Παΐ 5611ς[ἢ, εξ ΠΙΠῚ 
Ὀ6 85 6 {παΐ ἤβθϑιῃ αὐνανῦ ; δῃηά ἢδ ἰῃαΐ 
Ῥυγείῃ, 45 οὔδ {παΐ Ψ1}} 1ο56.᾽ Τ1ΤΓςΈΠη6Υ 
11] αϑίαιη ἔΓῸΠῚ δν]], {Π6 {ΠΠῚ6 γ71}} ΞΟΟΏ 
σοη8Β. ΜΠΘΠ “ΙΠΙ]ΙΠΥ 518} θῈ6 ἴακθῃ 
ἀνγαν οἷ οἵ {πΠ6 βατίῃ,᾽ δη4 τ]ρςεοιι5η 655 
5841] τεῖρῃ διηοηρ με. Τῇ Τιοτά 
Κηονθίῃ (Π6 Πραγίβ οἵ θη. Ἠδ ψΠοῸ 
οἴδαϊεα 41] ἰπϊηρθ αἱ 1ῃ6 ἢγϑδί, ψῸ 
Κηονγείῃ [Π6 πα. 1 οἱ {πδ6 5ίαϊβ, δπὰ 
Βργθδάριῃ ουΐ [Π6 ἤδανθηβ {κ6 ἃ νι, 
“ΞΈταΙΥ Ης Κπονείη γου ᾿Πν ΘΠ ΙΟΉ 5," 
581 [Π6 ῥτορῇῃοί, απα πον σδῃ θη 166 
{ΠΕ61Γ 51η5 θείοτε ἩΠ τὴ ἢ Τ {Πα ν νν1}] Ιθανα 
ΟΥ̓ ἔτοτη {Πε1Ὁ 51η5, αοα νὴ] 6] νεὺ {Π6 ΠῚ 
ἴτῸΠῚ 811 τοι }]65.. Α ἄδν οἵ νταίῃ 15 αἵ 
Π4η6, ἃ ““ σύϑδαΐ 1π5ΌΣΧΓΘ ΟΟ ἢ ἢ ΠΡΟη {ΠΟ058 
τπαΐ ἔδασ (Πε6 Τιοσά. 1ιεἴ ποῖ {Π6 θεϊονεά 
οὔτε Τιοτά ΡῈ αἰγαϊα, ποὺ ἰδὲ Π6 11 51Π5 
ψΘΙΡῊ {Ποῖ ἄοννῃ. ΠΟΥ ὴῸ ψΕΙΘῈ 50 
“Βοιηα ΜΙ {ΠΕ611 51η5 ἀπ σονεγθα ψ]ἢ 
ἘΠΕῚΓ 116] 1Π1|16 5,7 Ε͵Θ ἃ5 ἃ Π6]4 ον ύρτο 
ἢ {Ποτπ5, ἴΠ6 ἐπα οἵ ψΏΙΟΠ 15 ἴο ΡῈ 
Ρυτηθά. 

ὃν. ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΗΑΚΑΟΤΕΚ ΟΕ ΤῊΗΕ 
γνοκκ. 

Α ἴοπθα οἵ πιρϑδησποὶν ρεύναθς {Π6 
ῬΟΟΚ, -- ππρδηϊηρ ὈγῪ ἴπαὶ (πΠ6 ΒῸιπῃ 
ΒΟΟΚ ΡΓΟΡΘΥ (οΠΔ805. 111.--χῖν.). ΤΠ6 Ρ]δοα 
Δ Πα πῆ δ ψηῖο {ΠῸ 50 Ὲη6 15 ἰδ 
ταῦτα {παΐ {Π15 5ποι 1] Ῥ6 50. ΕΖΊαᾶ, 
ΤΠ 5Ιηρ ἴῃ {Π6 Οὐδ κιγί οὐ ΒαΡυ]οη ἴῃ 
[Π6 {Ππ|τ| 6 γϑαῦ οὔ [η6 (αριεϊνιίγ, οου]ά 
ποῖ σομϑἰϑίθ ΕΥ Ππανα ῬΘΘη τηδαδ ἴο ἴαϊκα 
ἃ Ὀτσῃς ἀπά Ποραῆι] νον οἵ {Π6 διΐυτα, 
-ϑθς ἢ, [ῸΓ ᾿ϑίδποθ, ἂἃ5 15 56εῖ [οσίῃ 1ἢ 
ἴπῃ6 Βοοϊς οἵ Ἑποοῃ. Ὑε πεβά ποῖ βίαυ 
ἴο ταῖ58 {πΠ6 οῃτοποορῖοαὶ ἀπ ΠοιΠγ, (Παΐ 



δο 

τα 15 ἴππι5 Ῥ]ασθα βοιὴθ ΠΙΠΘΙΥ͂ ὑΘΑΥ5 
ἴοο Θασῖγ. [Ι͂ἢ ναὶ μὰ5. θθθη οα]]βα {Π6 
ΔΡΟΟΔΙγΡίΙς οἷαθ5. οὗ {π656 ψ ΠΏρ5, 10 15 
τιϑιια] τὸ πη {Π6 τηοϑὲ ΘΠ ἢ ΠΑΠ65 [ἢ 
1ὴ6. ΠΙβίουυ οἵ [5186] σῃοβθῃ οὺΥ ἴΠ6 
ῬΘατοῖβ. οἵ {Π6 τενοϊαίίοηβ. (ϑοπμοάάαε, 
“ΒΟΟΚ οἵ Ἐποοῃ;, 1882, Ρ. 14.) Βαυΐ 
{ΠΕῖῈ νναβ, Ρεῖπαρβδ, ΤΠοΥ6 ἴμδη ἃ 56η86 
οὗἉ ατίϊϑίϊς πίηθϑϑ ἴῃ πα κίηρ {Π6 5Π8665 
οὗ ἴπε ριοίΐασα 580 ἄασκ. ὙΠΘΥΘ 76 ἴο- 
Κοὴ5 μα (Π6 ῬΟΟΙ νγὰ5 νυυθη ὈΥ 
ΟἿΘ ὙΠΟ56 ΤΠ νγὰ5 ΠΠΡΓΘ556 4 ὈΥ 5016 
τεορπί νἱβιία!!οη. Κα ἴῃ6 {π|τὰ δηά 
[οὐσ ἢ ῬοΟΚκβ οἵ {π6 ΒΙΡΎ]η6. ΟΥ̓Δ Ο]65, 
ΟΥ ἴῃς “1)6 Οἰνιαἴθ 1)ε1᾽ οὗ ΑπριιδΈη6, 
1 ΠΥ 6 τερασαθα δἃ5 [ῃς6 αἰΐζεταηος οὗ 
ΟΠ6 ΨΠηῃΠοῸ Πα νυ 6556 64 5.10 ἰθυγ} ] 6 
5606 η65, [Παἰ [Π6 5Ξρεεάν δανεηΐ οἵ Μεββίδῇ 
Τηϊιϑῖ 566} {Π6 ΟἿΪΥ 1Π]ηρ ἰο ΡῈ Πορεὰ 
ἴου. Ἡδποα τῃ8 ὈΙΓΕΥ σΟΠΊΡΙαϊηΐ5. οὗ 
1Π6 Πδαῖῃθη σΟΙηΡ ΠΠΡῸΠΙΞΗΠΘα, πα της 
ΔΏΓΟΙΡαΙΟΠ5. οἵ νϑησθαησθ. Ηδποα τῃ6 
ΠΙΠ Πρ Οἵ 5δἰναίίοη ἰὼ ““νΕΙΥ εν 
(νυ. 70), ἀπά {π6 βιιῆεμηρϑ ἀπά ἀβαίῃ οὗ 
ΜΘ ββιδῃ ΠΙΠ1561{ (11. 29). ἼΠΕΓΕ 15 Βοιη6- 
ΠΙῈΡ ΨΕΙῪ 50] 6] 1η {π6 1΄ξα οἵ {π6 
γγοΥ]α Ῥαηρ “ τὰ η 64 Ἰηΐο [Π6 ο]4 5116 ηςεἢ 
ΙΟΥ 56νθῇ ἰαγϑ. Αἴ [Π6 βδη6 {πη6, 1Π6 
[ΑἸ] Τονν 15 Θποοιταρεα ἴο ΠΟΡΕ ἴοτ 
Γαΐατα τοϑιοσαίοη. Τὴ ρεδοθῖι] τηι]1- 
τ146 ΨηῸ ψγεῖα ἴο θῈ 8556 1064 αἱ {π6 
ΠΟΙΥΚ τηοιηΐδιη (ΧΠ11. 39) ἃΥ6 {Π6 ἴθ {Π1065, 
Ἰοβί ἴο οιτυνατγα νίθνν, θπξ ποί Ποτροίίβη. 

Α5 τϑραγὰβ (Π6 ἀοοίγη8] οΠαταοίοσ οἵ 
{Π6 ῬοΟΚ, ϑοῖὴβ 5{Π|κΚ|ὴρ ΤΘΘΘΙΠὈ]Δ ΠΟ 65 
ἤανα Ῥδβθὴ ρΡοϊηίβα οὐδ Ῥεΐνγεθῃ [5 
[δ οῆϊηρ ἀπά [Παΐ οὗ 5.. Ῥαὰ]. Ῥαββαρεβ 
κα 111. 20 σφφ. Τϑη]η τι5 αἴ ὁποα οὗ {Π6 
ἘΡΙ5116 ἴο Π6 ἸλουηΔ}5, }πι5[ 5 {Π6 ΠΑΡ ΈΥΥ 
τὨτουρῇοιΐ το 8115 ἴη6 Ἐ δνεϊδίοη οἵ 8ῖ. 
7Τοῆη. ὙΠΕ ψ]] 4Π 655 οὗ [Π15 ᾿πηα ρα ῦυ, ἴῃ 
50116 Οἵ [Π6 ΨΊΒΙΟΠ5 αἱ ᾿δαϑβί, 5 σδιιβθα 
ΤΏΔΠΥ͂ ΤΟΔΟΟΥΒ ἴο ἀἸβρατασα [πΠ6 θΟΟΚ, ἀπά 
ἀγάγῃ [Π6 αἰζθητίοη ἀὐγὰν ΟΠ ἴΠς ἄδαρ 
ῬΤΟΡΙΘμη5. οὐ Ὠππηδη 18 ΠΟ ἃτα ῥτο- 
ΡῬοιηα θά ἴῃ 1{,--- ΤΥ] Θτη5 ΠΚῸ ἴῃο56 ψ ἢ 
ὙΠΟ ἢ ῬΙΒΠΟΡ Βα ΟῚ ἄθαὶς ἴῃ (πῃ ΕἸτοὶ 
Ῥατί οἵ ἢ15 "ἈΠα]οργ. ὅθ νγὰβ αἱ ἢτϑὶ 
115. αἤοϊ οἡ {π6 Ἰθαγηβα ΤΥ, 1,66, ΠΟ, ἴῃ 
ἃ ἰδίου ἴο ϑίπηοθ. ΟοκΙον (ρα ] 1564 ἴῃ 
ἢϊ5 ᾿Απολειπόμενα, 1752), Πα5 Τοοοταεα 
1ηὴ6 5ίαρθβ [ῃτοῦρ ὙΠΟ ἰδ τη 
Ράββθα, ἀυσίηρ {Ππ6 βίθαν οὐ {π6 ῬΟΟΚ, 
ΠΟ σοὨςοηρί ἴο ἃ 4. }Π 64 Δατηϊταίίοη, 

ΠΟΘ δααϊοηβ αἱ {π6 Ῥερίπηΐηρ πὰ 
ΘΠ4 (ΟΠ 405. 1., 11., ἀηα χν., χν].) αὐτὸ οὗ ἃ 

ΠΝ ΘΙ ΘΤΙΘΝ ΤΟΥ 

ΕΓ ΟΠ δγαης οπαγαοίθοσ. [Ι͂Ιἢ (πῃ ἢγϑε 
Ροσίοη ἴΠ6 [65 τα ὈΡΡτΤαΙ 64 [ῸΥ [ΠΕΘῚΓ 
ΤΟ ΘΙΠΟΠ ἀραϊηϑί (οά, ἀπά [ῃς 681] οἵ [68 
(ΘμΈ1165 15 ἰοσείο]α (1. 355). Τη [Π6 1αϑὲ 
ῬοτγίΟη5. 1ηΠ6 Ἰπαρτηθηΐβ ἴο σΟΠῚῈ ΠΡΟ 
Πϑαῖημθη ΠΔΙΙΟΏ5 ἃΓ6 Ῥ͵ΟΠοιποΟΘΩ͂, δηά 
(ἀοα 5. σἤοββῃ Ρξορὶβ ὄἊχπογίβα ἰο βἰαπᾶ 
αϑὲ [τουρὴ (Π6 {ἰπ|6 οἵ {π|8] (χνυ]. 40 
σ9.},. ὉΠ τῃ6 {ππππρἢ οὗ τὶρῃϊθοιβη 655 
5Π0]4 σοπ]6. ΠῸὸ ἱτεααθηΐ Δ]]Π 510 η5 ἴο 
[π6 Νξ νῪ Τ δϑίαπηδηΐ (1: 30;).1: 459. τζν 
Χν. 35, ΧΥ]. 54, ὅζα.), ἃ5. ΨΜῈ]1 ἃ5 {π6 δηΐ- 
Το 5 ἴομα οἵ [Π6 ἢτϊϑδί ρατχί, θείοκεη ἃ 
ΟΠ τι βιδη νυϊῖοῦ. ΤῈ 15 1ὴ [Π15 ρατί 450 
1ῃαἱ [Π6 ΤΟβειη ] ποθ ἴο ἴπΠ6 “ΘΠΘΡΠοτα 
οἵ ἩδΙπαβ 15 πηοϑὲ βίπκιηρ. ((ΠΊρατα 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ “ ΒΙτηΠπ 66 1χ. 6 ἢ 2 Ἐβαγ. 
1. 43.) Αἕὄὔ σογηρ]είβ 11σὲ οὗ ρϑῦδ]16 1 ρα5- 
5065, ΟΥ̓ Ὑ ἼηδΓ 41Ὸ 5 ρρΡοβεα ἴο θὲ 5:ςῇ, 
Ῥεΐνεθῃ 2 Εβάγας δῃηᾶ (6 Νὰ Τεβία- 
τηθηΐ, 15 βρίνεη 1ὼ ἴΠ6 ψουκ οἵ Ὁγ, 1,6Ὲ 
ἀΌονε τεξειταθα ἴο, Ρ᾽. 112-125. 

δΝΙ. ΘΑΤΕ ΑΝ ΑΥΤΗΟΒΒΗΙΡ, 

(1) Οβαρβ. 11.--χῖν. Τὴ Ρ]αϊῃ οἰΐα- 
Ἰοη οὗ ἃ ρᾶβϑαρβ (ν. 35) Ὀγ ΟἸδιημεηΐ οἵ 
ΑἸεχαμάπα (ἢ. 193-217), Ψὴο σαιοίαϑ5 
1Π6 νεῖβα ἴῃ ατξεκ, σι (Π6 Δα απο 
οἵ Ἔσδρας ὃ προφήτης λέγει (΄ Βίτοτη.᾽ 
ἮΙ. 16), ἤχθβ. {Π6 ἀδΐίβ ψ ἢ Τραβοη- 
4Ὀ]6 115 1 μα ἀἸτθοίίοη. Βεΐ ΠΗ 
γῈ ΕΥ̓́ἴο ΔΡΡΙΟΧΙμηαΐθ ΤῇοΥΘ ΟἸΟβΕΪγυ, 
1ἴπΠ6 τηδίθυια]β ΓῸΥ [ουτηϊηρ ἃ Ἰπαρτηθηΐ 
5661 ἰηϑαΠΊοΙιθηί. Δαπη ΠΡ, ΤῸ [Π6 
τηοιηθηΐ, ὑπαὶ ἴπ6 δαῖπου οἵ πΠ6 οἱάδε 
Ῥογίίοη, Ψ] ΠΟ. γα ἀτ6 Ποῖα οοη- 
ΠΕΙηΘα, νὰ ἃ [ϑν, ποῖ ἃ οοηνετί ἴο 
ΟΠ τ βυΔἸγ, 15 {ΠΕΥΘ ΔΩΥ 1Πΐθσηα] 6ν]- 
ἄδηςβ ἴο 516 νν νν ΘΙ ΠΟΥ Π15 ἡΟΥΚ ἀρρβαγθὰ 
Ῥείοτε 1ῃ6 {ἰτη6 οὗ (ῃτιβί, οὐ αἰΐοσ ἢ Η1}- 
ΘΘη [6] {ΠΙῚΠΚ5 [Π 6. 15, Πα ἰαγ5 βίγθ85 Οἢ 
ΘΟ ΘΧΡΙΘΘΘΙΟΠ5 85. “ἔδβαιϊι 15 [6 6η4 οὗ 
[16 νου! " (ὉἹ. 9), 2.4. οὗ [115 9, Μη ]ο 
ἢ 1πίουρτοίβ οἵ Ηθτοά [Π6 ατεαῖ ; ““δπὰ 
οὗ 411 ὈυΠα4 θα οἰτἰο5 που Παϑὲ Πα] οννβα 
Θίοη ἀπο {ἢ γ561{ (ν. 25, ΘΟΠῚΡ. ΥἹ]. 4), 
γνὨ]οἢ ἢ6 {Π1ηΚ5 ἱποοηϑβιβίθῃς ἢ τῃ6 
[δ] ]ρ5. οὗ ἃ ον ψΥΙΩΡ δἴῖοῦ [ῃΠ 6 ἢπα] 
ἀεδοιγποίίοη οὗ ΓΘ βάθη. ΑΠοΐΠοΥ ἀτρὰ- 
τιθηΐ πΤρϑα ΟἹ {Π6 581η6 5146 15, παΐ πὸ 
7ενν, νυτηρ αἴζεσ ἴπ6 ἀἄθαῖῃ οἵ ΟἨτσιϑβί, 
γνου]α μανα ἰπἰτοάποθα [Π6 ΡτΟΡΠΘΟΥ οὗ 
Μεββϑῖα ἀγίηρ (11. 29), οἵ νοι ΟΠ τ]8- 
(ἰὰη5 νουα ΡῈ {πκοὶγ ἴο αν ποϊά, ὙΠ 
Ῥαβϑαρθβ οὐ ΠΟ ὴ ΗΠΠΡΘη 6] τηδΙη]ν 



ΞΕ ΒΘΘΚΕΘΕ ΘΕ Ας. 
| 

ΤΕ] 165 ἀγα σιοίθα ἴῃ (π6 Ῥιοϊθροιηθηδ ἴο 
Π15 “Μεβϑίαβ [πάφθογιτη, Ρ. ἱχ. Οη {Π6 
ΟἾΠΕΙ παπᾶ, 1 15 σοπίεηήςξα {παὶ 5πςῇ 
ΕΧΡΓΙΓΘΘΘΙΟΠ5 85 [Π6 ““σαϑίηρ ἄονῃ [Π6 
γνγ415" (ΧΙ. 42) ρΡοϊηΐ ψ ἢ 85 πηποῇ ῥτο- 
ῬΑ ἴο ἃ ἀαΐα βιρβεαιβηΐ ἴο {πε [81] 
οἵ 7Θγι5Ά] 6 1, 85 ν. 25 ΟΥ̓ ν]. 4 οδῇ 40 ἴο 
Δ ΘΑΙΠΕΓ ἀαίθ. Τῆς σοπιηριίαίίοη οὗ 
ἘΠΠῚΘ 1ἢ ΧΙν. 11 15 ἴοο νᾶρίια ἴο θ6 τεὶϊθά 
ΟΠ, ἱπουρὴ ΗΠ ΡΘΗ 6] {{165 ἴο ᾿Ῥγθ55 1Ππαΐ 
1πΐο ΠῚ5 5ΈΎνΊ 6 ; 8ΔΠ64 1 {κ6 τη ΠΠ ΘΓ [Π6 
5615 ΔΠη4 Ροτγίθηϊβ βπιιπηθσαίθα ἴῃ ν. 3 
5.5, ἸΠΟῸΡῊ σαρ4Ὁ]6 οἵ Ῥεϊηρ τείευγεα ἴο 
γγηδί νγε τεδα οἵ ἃ5 ρυξεοθήϊηρ [πΠεῈ Βδίι8 
οὗ Ασζίυχῃ, π]ρης πὸ ἀοαθέ, ψΊ ἃ Ππ|π|Ὸ᾿ 
ΤΟΒΘασοῦ, Ὀ6 ἰουπα ἴο πᾶνε Παά {ΠῸῚΓ 
{]Π]πηθηΐ αἱ οἴΠοσ Ἔροςῇβ 85 ΨῈΕ]]. 

5Ρασα ἰουθιάς πηοτθ ἀείβι!]5. [ΙΕ τηπϑὲ 
5 ΠΠο6, Π6η, ἴο 58Ὺ (ῃδὲ {πΠ6 Ὀδίαπος οὗ 
ΘΥΙάΘηΟ8. 56ῈΠῚ5 ἴο δ6 ἴῃ ἔνοιῦτ οἵ {Π6 
ΤΕΙΡ οἵ Τ)ομ ςἸΙΔ ἢ ἃ5 [Π6 {1π|6 ἴῃ ΜΉΘ 
1η68 δαΐμου ντοΐθ. ὙΠῸ ᾿πἰεγρτγείδίοι ραΐ 
ΡΟ {π6 ΨΊβίοη οὗ {πΠ6 Εαρ]6 (ΟΠ αρ5. ΧΙ.; 
ΧΙ.) Ψ}11 ᾿πἤπεποβ {Π6 ἡ βοΙβίοη, ΟΠ6 ὙὙΑΥ 
ΟΥ ἴΠ6 οἴπεῦ; δπά 1 [ῃ6. σοποϊπβίοη 6 
τιρῃης {παΐ {Π6 δαῖποῦ ψτοίε ἤθη τῃ6 2 2γα 
λοααΐ νγὰ5 5111] σα] προ (566 ΑΡΡεπαῖχ), πα 
τηαΐ {πα Πεαὰ νγαὰβ [ουηϊαη, νγ6 ΤηΔΥ 
5551 {Π6 Ἰαίίευ Ῥοσχίίοη οὗ {π6ὸ ρετοά 
Α.Ὁ. δ1--οΟὔ ν ἢ 5ΟΙη6 ΡΓΟΌΔΒΠΠΠν 85 {πΠ6 
ἀαίβ οἵ 2 Ἐβάγαβ. [Ι͂ἢ 1Π15 σοΟΠΟΙ 50 
τηοϑὲ Δι ΠΟΥ 165 ΔΤΘ ΠΟΥ ἀρτεθα. Ἐνν]α, 
Ἰηἀ664, νου ΡΙαοα (Π6 {τὴθ6 οὗ σοτη- 
ῬΟΒΙΠΟΏ ἃ Π{{|16 Θαυ] 16 Υ, νυ }}}16 ΤΙΐ5. νγὰ5 
5111 αἰϊνε (΄ [)85 νϊετίε ΕΖυαριοῃ, 1865, 
Ρ- τοῦ; πὶ ἘΠ Ζϑο δ. {ΠῚ Ρτὶ Αροοτ., 
Ῥτφῖ. Ρ. ΧΧχν]].) 5Ρ68 8 οἵ {6 επά οὗ {πε 
ἢτϑί σθηΐατυ Α.Ὁ. ἃ5 ΠΧΘα προη ὈΥ {πε 
ΠΟΙΩΓΊΟΠ σΟηϑβθηΐ οὗ αἰτηοβί 411] βοΠ Ϊ 5. 
ΘΌΟ,, ἴοο, 15 ἴΠ6 ΟΡΙΠΙΟη οἵ ϑομῦζγευ 
(( Θεβοβιοηΐε ἀ65 1 ]Ἰβομεη Ψ ΟΙΪΚαβ. ἰπὰ 
ΖΕΙ(δΙΙοσ 7ε5ὰ ΟΠ σϑα, τὰ ΤΏΏΕΙ, τ886, 

ΡΡ. 656, 657). “ 
ἼΠαΐ [ῃ6 δυίποῦ νὰ ἃ ποη- τίη 

76 ν σδῃ δατηϊ οἵ {|| ἄοιθι. ΤΠτοιρ}- 
ουξ [πΠ6 θοΟΪΚ {ΠΕΓ6 15 ἃ ραϊτὶοίϊο Ιονε δηά 
ΔατηΙγδίιοη οὗ [Π6 Ταςθ, απ ἃ σοην]ΟΙΟ ἢ 
τΠδξ ἴῃ ἡγοῦ] ννὰβ τηδθ [ὉΥ {ΠΕῚῚ 5865. 
7ΤενΊ5ἢ γα! Π}5 ἀγα 1πἰγοά ποθ, 5 ἢ 85 
[πο586 δθουΐ Βεπεηηοίῃ ἀμ [αν ηδῃ 
(ΟἹ. 49). ΤῊ Ἰαηρύαρα τπι5εα ΘΟΠΟΕΓΠΙΠΡ; 
1π6 ἀδαίῃ οἵ Μεββιδῃ (11. 20), ἀπ 1Π6 
ΠοΙηραίϑίοη δἵ [Π 6 ἐπα οἵ οἢ. χῖν. ([ὰπά 
ἴῃ [ῃ6 ΨεΙβΙΟη5) ὈΥ͂ γεαῖθ (λΊλ0 2)114717], 
ΤΑΥ͂ 6 {πουρῃί ἴο ροϊηΐ ἴο ἃ [εν οἵ 
ΑἸΟΧδητῖα, ταῖμου ἴπᾶπ ἴο οπς ᾿ἰνῚηρ᾽ [ἢ 

“2οε.---- Ἰγοϊ, ἢ 

δΙ 

Ῥα]εβίῖηα. Τῇ 50, "718 ΤΏΔΥ [Π6 Τῆοτα ἘΞ} Υ 
Δοσοιηΐ [ὉΓ [Π6 ΜΓΠΟΙ 5 ΘΟ αδΙ δ ηςοα νγιῖῃ 
Ἐογηδη ΠΙβίοΥΥ 5 ϑααπαηΐ ἰο {ΠῈ {ἰπ|6 οἵ 
Απίοηνυ, δηἃ α͵50 ἰοσ {πΠ6 σαιοίβηιοη οὗ Πὶ5 
ΟΥΚ ΒΥ ΟἸαπιθη5 ΑἸθχαπατ πηι. 

2} ΟΠ ΡΞ. 1 1 ΠῚ τν,, χὺ ἘΠῸ 
ΔΟΠΟΥ οἵ {π6 Δα! Π0η5. (1., 11., ἀπ χν., 
ΧΥ].) νγὰθ Ὁπ]ου Θα]γ ἃ ΟΠ τ βίϊδη, ἀπά 
ΡτΟΡΔΡΙν 4 ΟΠ γτιβίδηῃ [εν οἵ ΑἸθχδηάτια, 
ΠΟΙ͂ΟΙ. 15. {|| Ὲ ΠΙΠΘτσῆσΘ. Οἱ ΟΡΙΠΙΟΝ 
8ἃ5 ἴο [Π6 ἀαίθ οἵ [Π6 Ἰαίίεσ ροσίοῃ, 
ΟΝ 15 σίνθῃ Ὀγ ΔΙΙσεα ἦα (πίβομυά 
(Ἢ Ζει βοητις ΜΓ τνΊββθηβοῃ. ΤΠΕΟΙΟρΊε;᾽ 
τ8όο, Ρ. 1]. 599.) 85 ἀροιῖ Α.Ὁ. 263; ὈΥ 
ὙΟΙΚΙηΑΥ, δρουΐ Α.Ὁ. 2όο; δηα ὃγ Ηἰ]- 
ϑϑηζε]α, ἀροιυΐ Α.Ὁ. ζόδ. ϑοπηθ ΤΕα5005 
ἴΟΥ [Π15 σΟποΟ] 510. Ψ}1}} θῈ ἔοι ἴῃ {Ππ6 
πΠοΐβ5 ΟἹ Χν. 28 σφ. Ὅμα ἀδίε οἵ {Π6 
ἢτβί ῥρασί 15 ποΐ ἤχβϑά 50 ππΠδΠΙΠΊΟΌΒΙγΥ. 
ΗΠΠΡΘη ἃ {Π1ΠΚ5 10 νγὰ5 συ ςεη Ὀγ της 
5816 ΔΙΓΠΟΥ, Δη4 δ [Π6 ϑϑῃὴθ {{Π|6, ἃ 8 
[Π8 βεοοπά ; Ῥαΐ 1 νγὰβ8 ΤΠΟΥΘ ῬΥΟΌΔΌΙΥ 
ΘΔΙΠ]ΠΕΓ. 

ΤῊΘ δυίπου 165 ΟΠΙΘΗ͂Υ τα]εα οα [τ 
[Π6 σΟΠΊΠΠΘΗΐΑΥΥ ὙγΏΙΟΠ [Ο]]ονν8--Ἶ οἱ Κ- 
τηδΥ, ΗΠ ρΡΕηΓ[Ε]4, ΕΥυιΖβοῃθ, Ἐλννα]4---ἤανα 
Ῥεβθη βρεοιῆβά [ἴῃ {6 Τηἰσοάποίίοη. Οπα 
τητιϑί Ὀ6 ΠαΙ]6α ὈΥ͂ Π16 ἀρατί τοσα {Π6 
ταδί, {Π6 αἰἸἰβοονευεῦ Δ πα βάτου οἵ {π6 
είηρ ΜΖ αρηηει, Βλ. Τ.. Βεηβγ. δά 
ἢ6 σοῃϑβεηίβα ἴο ππηάδγίαϊκα {Π6 ργεβεηῖ 
51, Δηα ἴο δηςοιραίς [Π6 ταβα]5 οὗ Π]5 
Ἰοηρ ἀπ ρίεηΐ βίπαν οἵ [Π6 1 δίῃ ἰοχί, 
Ι 5Που1]4 ποΐ μανε ἀγεατηΐ οἵ Δρριοδοῇῃϊηρ 
ῖ. ΤῊ] Π15 οὔθ] δα! !οη οἵ [Π6 1, (ἢ 
[αχί ἄρῬθδῦβ, {Π15, Πα ΔηΥ [κ6 αἰεμηρί, 
πηπϑί Ὀ6 τορατα θα ἃ5 ΤΠΘΓΟΪν ῬΓΟΥΙΒΙΟΠΔ],. 
Εχοερί ἰῇ ἃ νΕΙΥ ἴεν ἰηβίδῃησαβ, 1 Πᾶνα 
δινοϊα 64 σοπβα Πρ ΔΩΥ ἘΣ ΡΊΙ5ἢ σοΙηΤηΘη- 
[Δ Υ165, 50 ἢ ἃ5 {παΐ οὔ Π6 δθν. Ῥγεθεπήδατν 
Βάάπιρ, ἴτοσὰ ἃ ἄεϑιγα ἰπαὶ (ῃ6 ψουκ 
5Πο114 Ὀ6 85 τῆι ἢ ἃ5. ΡΟΒ51016. ΤΥ ΟΥΏ. 
Βιυΐ 1 πᾶνε ἡεγινεα 5οπη8 Ὀεπαῆί ΠΠῸΠῚ 
1ῃ6 “Τηϊτοάαοίίοη ἴὸ 2 ἘΕβάγαβ᾽ οἵ Ὁ Χ. 
ΒΙ55611, ᾿ὴΏ ἰῃ6 νοϊπτης οἵ [μδηρε (οπη- 
τηθηΐατν σοηίαϊπηρ ἴΠ6 ΑΡοστΥρμΠα, δηὰ 
ἢανα ἴα κθη ἃ ἴδιν ΤηΔΙΡΊ 8] Γθίδσθῃσαβ5 (ἢ 
τηοϑί οαβϑ8Ὲ5 ΜΙ Δοκπον]εαστηθη!) [το α 
Ομαυτίοη᾽ 5 “ ΕΓ] ποδη ΠΙοα] ἀπ ΑΡΟοσΥΡΠΑ] 
Βογρίυτεβ ᾽ (1884). ΤΠ σοσκβ οὗ Αρεὶ 
(τ γε ππεϑῖ. ΑΡΟΟΙ π927)) ΔῈ 
Οσυϊηαηη ( ΠΙ6 Αροκιυρῆεη ἀε5 ΑΪ᾿. 
Τεϑι., τ841), Ὀεϊηρ Ππη64 ἰο Οτεεῖκ 
ἰρχίβ, ο ποί ποῖα 2 Ἐβαζγαβ. 

ΠΗ 
α 



4“ Ἐ2τὰ 7- 
χ- 

11. ἘΞ ΕΣ 

ΘΗ ΙΒ ΕΝ Υ' 

1 Πιάγας ἐς εοηιγιατιαίρί ἰο γεῤγουό {4 2εοῤίε. 

24 Ονά ἐἠγεαίορηοίλ, ἰο εαϑέ ἐλόρ: οὔ, 35 αγια 

20 γίνε ἐλεὶγ ἀοιεδός 19 α 260 6 9" γιογε 9Ὑα(δ 

ἐλανι ἐλεν. 

ΗΕ βεσοπά Ῥοοκ οὗ {πε ργόρῇεῖ 
Ἐςάγαβ. {ἴπΠ6 δοὴ οὐ ϑδγαδίδβ, 

1Π6 βοὴ οἵ Αζαγίδβ, {πε 8οη οἵ Ηεὶ- 
10 τ, 5μαῦ- οἢΐα5. [Π6 8οη οὗ ᾿ϑδάδπιῖαϑ, {Π6 80ῃ 
ΓΟΊΣ ΣΝ οὗ ϑδάος, {πε βοὴ οὔ Αςῃίῖοῦ, 

2 Τῆς 8οη οὔ Αςῃϊδβ. {Π6 βοη οὗ 
ῬΗΐηοδοβ, {Π6 8οη οἵ Ηε]ὶ, {πε βοὴ οὗ 
Απηαγίαβ. {Π6 βοὴ οὗ ΑζΖίεὶ, ἐπ βοὴ 
οἵ Μαγίπιοῖῃ, {πε βοὴ οἵ Ατἴηᾷ, τῆς 
50η οὗ ΟΖίδ8. {πε 8οη οἵ Βογτῃ, {Πα 
80η οὗ Αδίβεί, {πε βοὴ οἵ ΡΠ ΪπΕ6Ε68, 
16 βοὴ οἵ ΕἸ]βαζαῦ, 

2 ΤΠΡ βοη οἱ Αλίθη, οἱ {16 
ἀτὶρε οὗ [μεν ; ννῃϊοἢ ννὰβ σαρίϊνε 
'π τῆς ἰαπά οἵ τῆς Μεάεβ, ἴῃ τῃ8 
τεῖρῃ οὗ Ατὐΐαχεγχεβ Κίηρ οὔ {ΠπῸ 
Ρειβίδηβ. 

4 Δπά τε νοτγά οἔ {π6 [ογά σαπηθ 
ὉΠΙΟ ΠΠ6. 5ΔΥ]ΠΡ,, 

δ1ς. 8... 55 ο [ΠΥ νγᾶγ, ἀπά ἤβῃενγ ΤΥ 
Ρεορίε {πεῖν βίη! ἀεεάβ, ἀπά ἘΠΕῚΓ 
οὨΠ]άγθη {ΠΕ ῚΓ νυνὶ Καάμοϑϑ ννῃ] ἢ ἘΠῈΥ 

Βανε ἄοπε δραϊηϑβέ πΊ6 ; [Πδξ {Πεν ΠΊΑΥ͂ 
1611] ἘΠεῖγ στα 5 Ομ] ἄγε : 

6 Βεοδιιβε {πε 5π8 οὔ {πεὶγ (ΔΊ Π6Γ5 
ΔΓ ἰπογεαβϑεά ἴῃ πεῖη : ἴογ {παν Πᾶνα 
[ογροίζέεη πιο, ἀη4 Πᾶνα οἤγοά ὑπίο 
Βίγδηρα ρΟα8. 

7 Απὶ ποῖ 1 Ἴνεη πε τπδὲ Ὀγουρῃΐ 
{Π6πὶ οἷ οὗἔἹἍ {πε ἰαηά οὗ Εργρῖ, ἔτοιη 
{Π6 Βοιιβε οἵ θοηπάαδρε ὃ δι {ΠΕ Πᾶνε 
ΡΓοΟνοΚαά τηα πηΐο ννγδίῃ, ἀπ ἀΘϑρίβοά 
ΓΩΥ͂ σΟΙΠ86|8. 

8 ΡῺΠ ποι ΟΕ τπεπ {π6 Παὶγ οὗ 
τὴγ Ποδά, δη4 οδϑέ 8] εν] τροη {ΠῈΠ|, 
[ὉΓ {πε Ὺ Πᾶνε ποῖ θεεη οδεβάϊεπέ τηῖο 
ΠΑΥ͂ ἴανν, δι [Ὲ 15. ἃ γβθε]]οιι5 ΡΘΟρΡΪΘ. 

9 Ηον ἰοηρ 588}} 1 ξογθβαγ {Π6Π|. 
ππῖο γμοπὶ ἱ μανε ἄοπε 80 πιιοῇ 
ϑοοῦ ἢ 

1Ιο Μδηγ Κίπρβ μανε 1 ἀεϑίτογεά 
ἴογ {πεὶγ 88Κε5; “ΡΒδγδοῃ νι ΠΙ5 ᾿ ὅχ: τά 
ϑεγναπίβ ἀπά 811] ἢὶβ ρονεῦ μανὸ 1 
5Π|1ς{{6ῃ ἄοννῃ. 

11 4Α]] {8 παιίοηβ. μᾶνς 1 ἀπ τ 
βέγογεά θείογε {Ππαπη, ἀπά ἴῃ [Π6 δαϑ 105}. 8, ὅς 
Ι Πᾶνε βολίζετοά τῆς ρβορῖὶς οὔ ἵψο το 
ΡΓονίποθβ, ανθη οὗ Ἴ γτι8. αηά ϑ᾽άοη, 
πὰ Πανα 5ἰαίπ 4}} {ΠΕῚΓ ΘΠ ΘΠΊ168. 

ΠσΗΑΡΤΕᾺΝ 1. 

1, Τρὲ σεεομὶ ῥοοζ ἘῸΓ {μ6 {Ππ|6 ΠΕΓα 
εἴνϑη, 566 {πὸ 1πἰγοάποίοη, ὃ 1. 

{δὲ σου 90) ϑαγαῖας.) 1 {115 ϑαγαῖαβ ὃ6 {π6 
ϑογαίδῃ οἵ Ζϑάθκια 5 ἘΠπηθ, 1 15. ΟΌνΙΟι5, ἃ5 
(απο Ἐδν)ηβοη Ροϊπίβ οὐἱν (ΕΖγα νἱῖ. 1), 
τῃαῖ [γοα ΟΥ̓ ἴΟῸΓ ΠΠΠ|Κ5 ἀΓῸ νναηίηρ Ὀδίννθθη 
πὰ αηὦ ᾿βάγαβ. ΒῪ ρίθοϊης τορϑίμου {ΠπῸ 
ἘΘΠΘδΙορῖο5. ρίνθη ἴῃ τ (ἤτοη. νὶ., ΕὐΖγα ΥἹ]., 
ι Εἰβάγαβ ν11]., δηὰ ἴΠ6 Ῥγθϑθηΐ ΟΠΘ, ννῈ ΤΏΔΥ 
οΟὈζαΐη ἃ [αι γ]Υ σοπηρ]οίς Ἰἰσῖ, ἃ5. [ΓΟ]]ονν8 :---τ. 

Αατοη; 2. ΕἸθαζαῦ; 3. ῬΒΙΠΘαΒ5; 4. ΑὈΙβῃμα: 
ς, Βικκὶ (ΞΞ Βοςοαβ, τ Εἰβάγ, ν111. 2, ΞΞ Βουιίῃ, 
4 Ἐπάγ. 1.); 6. ὕζ22ϊ1 (ΞΞ ϑαγίαβ, τ Εἰβασ. νυἹ11., 
Ξ- Οχζίαβ, 2 Εἰ ϑάγ. 1.)}; 7. Ζϑγδηϊδῃ (- Ζαγαῖαϑ, 
1 Εϑάγ. νἱ1}.,) Ξξ Ατηδ, 2 Εἰβάγ. 1.); 8. Μεχγαϊοίῃ 
(Ξ- Μαυϊπιοῖς. οὐ ΜοΙθπΊοἢ); ὁ. ΑΠλδτίδῃ ; 
το ἈΠ 0. 1ΣἹ.. ΖΘ; 12. ἈΠΙΠΠΔ5Ζ; 12. 

ΑΖατίδῃ ἢ 14. Ϊομαηδῃ ({π6 ᾿αϑὲ βὶχ ΠῸΠΙ τα 
Εἤτοη. ν].); 15. Αζατγίδῃ (-- Εἰχίαβ, 1 Ἐβαγ. 
ὙΠ11., τε Αχίοὶ, 2 Εἰβάγ. 1.); τό. Αππδτίδῃ ; 17. 
ΗΕ; ; 18. Ῥμΐπεοβ; 19. Αομΐαϑ ({ΠῸ Ἰαϑῖ [ἤτθα 
ἔοπὶ 2 Εβάτγ. 1); 20. Αμίταθ; 21, Μογαίοίῃ 
(οπὶ τ αἴτοη. ἰχ. 11); 22. ΖϑαΟΚ; 23. 
58] ατὴ (Ξε ϑαϊαπηθ, οὐ ϑααπηαίαβ, 2 Εἰβάτ. 1.) ; 
24. ΗΙΠΚΙαΝ ; 25. Αχαυίδῃ; 26. ϑεγαίδῃ ; 27. 
Τομοχαάδκ (ἔγοπὶ τ ἤτοη. ν].}; 28, 29, 30. 
(το Ργ θΑΡ]Υ τηϊβϑίη); 31. Ε2Γὰ. 

38. Αγίαχεγχεσ Αὐζαχθυχθθ, ϑβϑιγηδπηθα 
Τιοπρίπιδπιι5, γοὶρηθα {τοπὶ Β.Ο. 464 ἴο 425. 
866 {π6 ποΐβ οἡ ἔὔΖγα υἱὶ. 1. 

4. “πὼ τὲ «υογὰ 97, ἐδεὲ 1,ογά, 45. Τ Βᾶ5 
Ῥορη οὔδογνοά {παΐ {Π|5 ἴοσπλι]α ἄοθβ ποῖ 
οσσαγ ἴῃ ἴμ6 νυυτηρθ οὗ {π6 {τι ΕΖγα. 

11. Τυγγις απὰ διάοη ἡ Οβομμ 4 (Π πη Κ5 
{παῖ {ποτ 15. ἃ βρθοῖαὶ γοίθσθπος ἴῃ {15 ἴο {πὸ 



ν. 12---28.] 

12 ϑρεαζ τποιῖι ἐΠεγείογα τπΐο {Π6Π]. 
βαγίηρ, ΓΠιι5 581 {Π6 [,οτά, 

-ἰς τη: ΠΟ 1 5 τοῦ ΕΠ ποισ Ν ἘἶΠῈ 568. 
ΔΠ4 π᾿ πε Βερὶπηΐηρ ρᾶνα γοῖι ἃ 

ΤῸ, Ϊαγρα Δηά 84[8 ἴραβϑβαρε: “71 σαᾶνε γοιι 
7Εχκ... Μοβεβ ἴογ ἃ ἰεδάεγ, Δπ4 Αδίοη [Ὁγ ἃ 
το. ὅς 4.14. ὈΓΙαϑί. 

Ποὺ 14. 5] ρανε γοιυ Πρ ἴῃ 8 Ρ1Π18Ὁ οὗ 
“ ἢγα, δηΠ4 σγεδί νγοημάθιβ πᾶνε 1 ἄοπα 

ἉΠΠΟΠΡ γι; γεῖ ἤανα γε ἰογροίζίεη 
τη6. 5411 {πῸ 1 ,ογά, 

ὃ 15. Πὰ8 8411ῃ τΠ6 ΑἸπιρ μεν [ οτά, 
Εχ. τό. Ε ΠΟ Ἧ4ι18115 νγεῖε 45 ἃ ἴοΚϑη ῖο γοιι ; 

Ῥξ, τοβ. 40. 1 σᾷνε γοιι τε πἴ8 [ῸΓ γοιιγ βαΐαρσιαΓγά : 
ΠΘν ΘΓ Π 6685 γε Πηυγτη γε ποτα, 

16 Απά τπππππηρἢῃεἀ Ποΐ ἴῃ ΠΥ ΠΆΠῚΘ 
ἴογΓ 16 ἀεβεγιοίίοη οὐ γοιγ ΘΠ 6 ΠΊΪ68, 
Ῥαξ ἐνϑῖ ἴο {Π18 ἀδΥὺ ἀο γε γεῖ πλιι:- 
ΠΊΙΓ. 

17 νεῖ ἀγα {πε Ρεπεῆίβ {πᾶ 1 
ἢανβ ἄοπβ ἔογ γοῖι ἢ ὑγῆβθη γε ὑγεία 
ΠΙΠΟΤΥ͂ ἀΠ4 {ΠΙΓΒΕΥ ἴῃ {Π6 τ] 4 θ Πε88. 

τ "14 γε ποὲ ΟΥ̓ ππίο πια, 
18 ϑαγίηρ, ὑ ἢν Παϑβέ μοι Ὀγοιρῃς 

115 πο {Π15 νυ] ἀθγηθ85. τὸ ΚΙΠ τι" 1 
δά θεεη Βείίεγ ἔογ τι ἴο μανε βεγνεά 
{πΠ6 ργρτείδηθ, {Ππαη ἴο ἀϊε ἴῃ {15 
νν]] ἀΘγΠ 685. 

Ε΄. 19 ΤΉρη Βα4 [1 ΡΥ τροη γοιιγ 
50. ΠΠΟΌΓΠΙΠΡΒ5, πὰ ρᾶνα γοιῖ ΠΊΔΠΠΑ ἴο 
ἄΝυπι. :ο. ΕΔ 3 ὅ80 γα 414 εδὲ δΔηρεῖβ᾽ Ὀγεδά. 
γ)-4.... 20 Βεη γε ψγεῖε τΠτβέγ, 414 1 
1 ποΐ οἶβανε {πε τοςοκ. απα νναΐειβ οννεά 
Εν ὉΠΕ «10 γοτς Π|1} ἰο πὸ Πεαΐ 1 

ΤῸ ΚΘ. 1. 

Πονογεα γοῖι νυ {Π6 Ἰεανεβ οὐ (δ 
ἘΓΕΈΞ: 

21 [ ἀϊνι4εἀ Δπιοηρ γοῖι ἃ {ππϊτ ι] 
Ιαπά, 1 σαϑὲ οἷκ της (ὑδηδδηϊξεβ, {Π6 
ΡΒογεΖζίξεβ, δη4 {πε ΡΠ ΠΙβεηεβ, Βείογα 
γοιι! : ἤέννῃδξ 5}4]} 1 γεῖ ἀο πηοΐε [ὉΓ “:1-. 5. 4. 
γοιι ἢ δ! τῆς [,οτά. 

22 'ΓΠιπ5 581{ῃ τπ6 ΑἸπιηρῃςν [ οτά, 
ὙΜΉρΘη γα νγεῖα ἰπ [Π6 νυν]! θγη 88, ἢ1Π ΤΌΣ ὐτῆε 
ἴῃς. τνεῦ οὗ 1πΠ6 Απιογίζεβ, θεΐπρ' τυαδ, οσ, 
ΔΓΠΙγβέ, δη ἃ Ὀ] ΒΡ ΠΕ ΠΊΪ Πρ ΠΥ ΠΆΠΊΘ. ἢ 2: 

23 1 ράνει γοῖ! ἢδὲ Πα [τ γοῦν Ἐπ’ 5 Ὁ 
ὈΙΑΒΡΠ πηϊαῈ8, θιις σαϑὲ ἃ ἴγεα ἴῃ τῃς 
νγδῖευ, ΔΠ4 πηδάδ {Π6 τῖνεῦ ϑυγεεῖ. 

24. Μηδε 5Π4]}} 1 4ο πηΐο {πεε. Ο 
]Άςοῦ " ποις 5 [π|44Δ. νγοι]άεϑε ποῖ 
ΟΡΕΥ π|6: 1 ν}}}} τὰ τηθ ἴο οἴμεῦ 
ΠΑΓΙΟη8,) Δη4 τηῖο τΠο58 ν}1}}} 1 ρῖνε 
ΓᾺΥ͂ ΠᾶΙη6, {Πδὲ ΠΟΥ ΠΊΔΥ ΚΕαρ ΠΥ 
βίδζιιίεϑ. 

25. ϑεείηρ γε Πᾶνα ἰούβακεη πε, 1 
Ὑ}1}1 ἔογβακα γοῖι αἶδο ; ὑγῆβη γε ἀεβίγε 
Π16 ἴο θ6Ὲ ργδοίοιιβ τπίο γοιι, 1 5841] 
Πᾶνε ΠΟ ΠΊΕΓΟΥ͂ Προ γοιι. 

26 ον Πεηβοενεῦ γε 5}4]] ς4}] τιροη 
τη6. 1 νν}}} ποῖ Πβᾶγ γοῖι : [ὉΓ γε μανε 
ἀςη]εά γουγ παπάς. νυ δΙοοά, «ἀπά 
γΟΙΓ ἔβας δΙ͂Ὲ ϑυ71{Ὸ ἴο σοπηπηϊξ πηδη- 
βἰδι ρ ΠΟΥ. 

27 Ὗε ἢᾶνε ποΐ 88 1ἴἴ νγεῖε [ουβακβη 
πΊ6. δι γοιΓ Ονη 8εἶνεβ, 88 τῃ6 
Ιοτά. 
ὃ Γι 581 {Π6 ΑἸπηΙρηγ 1 οτά, 

Ηδνε 1 ποΐ ριαγεά γοῖι 45 ἃ ἐδίΠεγ 

2ὲ Ἔχ: 52- 
8. 

ΟἿΟΣ το τ: 

ἀεϑίγισξίοη οὗ ΤΎτα Ὀγ ἴΠ6 ἔγοορβ οὗ Ρεβεθη- 
Πἰπ5. ΝΙΡΕΥ, ἴῃ {πΠ6 οοπίοβδε ἔοσ [Π6 δἸηριτα 
Ὀεΐνγεεη ἢϊπὰ δηἋἀ ϑϑνεσιιθ, Α.Ὁ. 193:. ΤΠΘ 
ΠοΒΈΠΙγ ΟΕ Π6 ῬΠΟΠΙοἰδηβ ἴο {πε [ονϑ( 7 βερῃ. 
ἐς, Αρϊοη. 1. 13} νοι] πλᾶκε {ΠεῸ Ἰδίίου Ἔχ] 
αἴ 50 ἢ Δη ονθσυίῆγονν. Βιι {Π6 ᾿ργορ!θοῖθβ οἵ 
[5814 (οἰ. Χχ ].) ἀπ ΕχΈΚΙ6] (οἢ. χχυΐ. 54.) 
ἀϑαϊηϑὲ ΤΎτα ἀη διΆθη νγοι]Ἱά ἀρρθαῦ βαῆϊ- 
οἷαπέ ἴο δοσοιιηΐ ἔοσυ {ΠῸὸ ἰδηριιαρο οὔ {Π6 ἰοχί. 
1 Πᾶ5 θθθὴ οὔθβογνεα {δὲ {πΠῸ ἀδβοτιρίίοη οὗ 
ἴπε658. ο[165. ἃ5 2, ἐῤὲ ἐαδί ροϊπίβ ἴο {Π6 ννεβί 
85 1Π6 4 ΓίοΥ ἔγΓΟ ΠῚ νυ] ἢ ἘΠ6 Δι ΠΟΥ νυτΐε5. 

18, α ἴαγρεὲ απά σαΐὸ ῥασσαρο.) “Ἰατρο ἢ 
ΠΕΙΘ ΞΞ το ,, ΟΥ ΒΡΔΟΙΟΙΞ, 45 ἴπ Ρ5. χχχι 8, 
“ὙΠΟΣ Παβί δεῖ ΠΥ ἔδεξ ἴῃ ἃ ἰαγῦρα σοοπι.᾽ 
Βιυξ 1Ε 2 ἡηυΐο θὲ τϑαά (ἔγοπιὶ 8.) ᾿πβίθδα οὗ 
ἴπ6 ΝῸ]Ρ. 25 Ζρ1ϊο, [Π6. βθῆβθ νγοι]Ἱά 6, “" δπά 
Ι ργον 64 [Ὁ γοιι Ὀγοδά τοδήβ ἰαϊά ἄοννη ἴῃ 
1Π6 Ραΐῃ]655. (568), 2.6. “4 ΒΙΡ νναΥ ἴῃ {Π6 
ἄἀξεερ." (οηρ. 158. 11. 1ο. 

14. ῥαυε 7 4οη..7] ἘἈδίμποσ, “ α4 1: 1Π6 
5]Π1Ρ16 Ργείθγιίθ 5ΠπΠο0114 6 Κορέ {πγοιρὴ 41] 
1Π15 Ράβϑϑδᾶβθ. 

20. μεαῦες 97 ἐῤὲ ἔγχε: “ΓΠ5. βθοιὴβ πηθαπξ 
ἴο τΤερίδοβ {Π6 “ῬΠΠΔΥ οἵ 4 οἱοιιά " (ΕΒ χοά. ΧΙ. 
21), ποῖ πηθη ΟΠ ἴη 1[5 παΐιγαὶ ςοπίοχί, ἴῃ 
τ. 14 αἀθονβ. (ΔοπΊρΡ. 4150 Βαγιςῇ ν. 8. 

ΦὉ, γίυοῦ 97 ἐῤὲ “γιογῖε5.) ΠΕ τοδάϊηρ 
οἵ 10)., 8., ΤῸ 15. 2) γιΐηο “γιογγεο; Ὀπῖ [Π6 Ἰαίτοῦσ 
νγογά, ννῃ] ἢ 5ίσ ΟἿ]Υ ΠηθΔη5 ΟἾΪΥ “ Ατποτίζο, 
15. ῬΥΓΟΡΔΡΙΥ ἃ σοΥΓΙρίϊοη οἵ ἀγῖαγο, [π6 6411- 
γαϊθηΐ. οἵ Μαγδϑῇ, “εν. ΟἸΠογννῖβθ, 85 
ΑΥ̓ΠΔ]4 ροϊπηΐβ. οἷ, ἔπεσα ννοι]ά 6 4 ςοηΐι- 
βίο θαίνγεεη {πὸ θνεπΐβ ὑν ποῖ Παρρεπεά δὲ 
1Π6 ““Ῥτγοοῖκβ οἵ Ασποη" (ΝΠ. χχὶ. 15) δπά 
δ “με ννδΐεγϑβ οἵ Μδγδῃ " (Εχοά. χν. 23). 

5. Τιραϊ} ἘαΙΠΟΣ, “1 τῦ.]]." 

ΟΙΘῚ ΖΕ, τὺ}; 49. (ΟΟΙῊΡ: ΕΤΟΥΣ 1: Τό: 
Βοχη. 11]. 15. 

α 2 
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ΓΟ υ, ἂς 1 
ατ,2ι' γο47, 
Οοα. 

2 Μαῖι. 23. 
37: 

τσ: χη, 
14. 

γ Μαιι. 23. 

8 38. 
1΄Κε 13. 
35" 

ΤΠ ἘΠ ΑΕ. ΕΠ’ 

ἢΪβ. 580η5, 45 ἃ ΠΙΟΙΠΕΓ πεῖ ἀδιρῃζοίϑ, 
Δη4 ἃ Πιι[86 ΠΕΓ γοιηρ θά0 68. 

29 ἼΠαξ γε νγοι]ὰ ΡῈ τὰῦ Ρθορΐε, 
πα 1 5Ποι]4 θὲ γουγ (ΠΟ ; {παῖ γε 
νγοι] 4 ΡῈ ΤΥ ΠΒΠ]άγεη, ἀπ 1 5Ποι 4 
θῈ γουγ ἔμεγ 

20 21 ρδίμεγθα γοιι τορείμοι, ἃ5 ἃ 
ἤδη ρδίμογοίῃ ΠεΥ σΠΙοΚΘη5 τη ἀ6γΓ ΠΕΥ 
νγίηρϑ: θαΐ πον, ννηδΐ 514} 1 40 
ππίο γοι ὃ 1 νν1}}} σαϑὲ γοῖι οἷν ἔτοπη 
ΓΩΥ͂ ἴαςα. 

41 «ΝΠεη γε οἶδ ππίο της, 1 
Ὑ}11 τὰαῦη ΠΥ ἴδοβ ἔοπιὶ γοι: [ῸΓ 
γΟΙΓ 80] 6 πη [βαϑδῖ ἄδγϑ, ὙΟΌΓ ΠΟΥ 
ΠΊΟΟΠ8, ΔΠ4 ὙΟΙΓ ΟἰΓΟΙΠΠΟΙΒΙΟη8, Πᾶνα 
1 ξουβαίεη. 

232 1 8επξ τηΐο γοὰ ΠΥ 86γνΔῃς8 
τῆς ριορῃεῖβ, ψῃοπὶ γ6 Πᾶνε ἴδκβη 
ΔΠ4 5]Αἰη. δηά ἴογη {πεῖγ θοά 65. ἴῃ 
Ρίεςεβ, γμοβα δίοοά [ νν}}} γεααῖγα οὗ 
γουῦγ ΠΒαηά5, 581 {Π τπ6 [ ογά. 

23 Πυβ 581 {Π6 ΑἸταϊσ μεν [,οτά, 
γουΓ Ποιιδε 15 ἀδβοϊδία 1 νν}}} σαϑί 
γοιι οὐ 45 ἴῃ6 νγἱηα ἀοίῇ βει 16. 

24. Δπά γοιιγ οΠμΠ]ἀγθη 5Π4}] ποῖ 68 
τα τ}; ὉΓ ἘΠΕΥ Πᾶνε ἀδβρίβθά τὴν 
σομηπηδητηθηΐ, ἀηἀ ἄοπα {Π6 {Πϊηρ 
τΠδὲ 15 εν] θεΐογε τηδ. 

235 ὙουΙ Ποιιθ65 001} 1 οἷνε ἴο ἃ 
Ρεορὶς {πῃαΐ 5141} σοπηθ ; ννῃίοῃ ποῖ 
Βανίηρ Πεαιά οὐ πὲ γεῖ 8514}1 Ὀείϊανε 
Ιη6 ; ἴο ψῇῃοπὶ 1 Πᾶνε βῃενγεά πὸ 

[ν. 29 ---τ. 

5105, γεῖ {ΠΕ6Υ 514]}] ἀο {ῃλὲ 1 ἤᾶνε 
ςοπηιηδηάθά {ἢδπ. 

26 ἼΠΕΥ Πᾶνα β8βεβεὴ πο ριορῃείβ, 
γεῖ {Π6Ὺ 5118]1] “411 (Π6ῚΓ ϑἰπβ ἴο τὰ- 
ΠΠΘΙὈγΔησ6, ΔΠ4 δοϊκπον]εάσε {ἢ 6Π1. 

237 1 τακε ἴο νυ]ῖπεβ5 ἴῃς στᾶσα οὗ 
{Π6. Ρβορίβ ἴο σοπηθ, νγῆοβα {{π||6 οἱ" 68 
ΓΘ]οῖσα ἴῃ φ]δάη688: ἱ 
1ΠῸΥ Πᾶνα ποῖ 8θθὴ πι6 νυ ὈΟΘΠΥ 
Εγ68, γεῖ ἴῃ ϑΡ|Γ1Ὸ ἘΠΕΥ Ὀε αν {ΠῈ 
τΠϊηρ τΠδξ 1 584γ. 

38 Απά πονν, Ὀγοῖμογ, ὈῈ ΠΟ] γηδέ 
Θ]ΟΓΥ ; ΔΠ4 866 {Π6 ρβορὶβ {πὲ ςοπλα 
ἔτοπ {Π6 ααϑῦ: 

290 ὕπίο ψῇοπὶ 1 ψ|}} ρῖνε ογ 
Ἰεφάεγβ ΑὈγαμαπι, [βϑᾶας. ἀπά [ἀς0Ὁ, 
Οϑεαβ, Απιοβ, απά Μίςμεαθ, 7οεὶ, 
ΑΒάϊα5. ἀπά [οπδ8. 

40 Ναμυιῃ, ἀπά Αθδςσιις, ϑορῃο- 
Πἷαβ5, Αρραιβ, Ζδομαγυ, ἀπά Μδἰδοῆγ, 
ὙΠ ἢ 15 οΔ]16 4 4150 δὴ ἔδηρεὶ οἵ 16 “ Μαὶ. 3. τ. 
Τιοτά. 

ΘΗΆΚΡΤΕΙΣ ΤΙΊᾷ. 

1 Οοά εο»ηιῤ[ῥαϊγείλ οΥ Ζΐς φεοῤίες τὸ γνεΐ Ἐφαγας 
ἦς τυϊ ρα ἐο εογεογέ ἐδέηι. 534 “Βέσαιπεδε ἐδεν 
γεγισεά, ἐΐς (ἰογιΐϊος αγὲ καἰίθα. 43 Εεαάγας 
σελ ἐλε .ϑοη οΥ Ονα, ἀγα ἑάοσε ἐλαΐ αγέ 
εγοτουγιεα ὧγ λἀΐηι. 

ΗΠ καἰ τῆς 1οτά, 1 Ὀγουρῃς 
1Π15. ρβορίες οἷἱκξ οὗ θοπάασρε, 

ΔΠ4 1 ρᾷνε {Πεπὶ ΠΥ σοπηπη δ Π πη }8 

99. «πὰ 7] τοι δ6.1 “ΤΕ τραγρ] Δ] γθδ άπ; 
ἐᾷ 1 δτὴ,᾽ ὅζο., ἀρ θαγβ ἴο 45511ΠῈ6 ἃ γθδα!πρ' κέ 
ἐφο “υοδὲς ἴῃ ΡΙασε οὗ δὲ ἐφοὸ “υοὐϊς, ἴου νΒΊΟῃ 
ἴΠ6 ΓΘ 15 ΠῸ δι ΠΟΥ. 

80. ας α ῥεμ.] Τῇ πηπλ]ϑίδ θα ]6. τα- 
ἴεγεηοα ἴο 8:. Μαῖί(. χχὶ. 37 μου] 6 
ποίϊςο(, 45 Ὀθασηρ Οἡ {Π6 ἀρ δηά σο]ρίοη οἵ 
1ῃ6 νυτιῖοσ. ΤῊ πϑαγθϑί ΡΆγΆ}1615 ἴῃ τη6 Ο. Τὶ 
(ΒΘ ευῖ. χχχὶϊ. τα; Ρ5. χοὶ. 4) νου]ά ποῖ θ6 
5 Ποϊοπέ ἴο δοσοιηΐ ἔοΥ {Π6 Ἰαηριιαρο τι564. 

80, 1 σεπὲ τιηΐο γοῇ “ΓΝ πλρηξ θ6 8δῃ 
ΑἸ βίο ἰο ἴΠ6 ννογάβ. οὗ Τθεγθπηδῃ (Χχν. 4); 
θὰῖ (6 ἴθποῦ οἵ ἴῃ 6 ραβϑϑαρα νν μῖοἢ [Ό]]Ονν5, 
Δηα Θβρθοῖδ! !ῦ [Π6 Ἰαηριαρα οἵ Ὁ. 33, “ὙΟᾺΓ 
μοιιβα," ἄος. (ςοτὴρ. Μαζί. χχη!. 38), 5θθ πὶ ἴο 
Ροϊηξ ἴο Μαῖξ. χχῇϊ. 34-38 45 ἴΠ6 βοῦγος οἵ 
τῆς ψΠΟΪ6. 

35. 10 αὐῤογι, 49᾽..7 Ἐ αἴποτ, ““ [ΠΟΥ ἴο νυ Ποπὶ 
Ι ᾿αγοὸ ϑῃθνγθα ΠΟ 5:55 514]}},᾿ ὅζο. 

86. «:5.5.7] ΨΝυϊε. ἐηϊφιιέαίμνι. ἘΒιξ ΒΘΗΒΙΥ 
οἰΐε5 ἰῃς τεδάϊπηρ οἵ Α. δηὰ 8. δ5 αρεἰψιίαίμι, 

ἃ γΟΥά τοπάογθά, ἴῃ {Π6 5 ηρ Αγ, “ ἀποῖοπξ 
οϑίαΐθ ᾿ 1η Ε)Ζεῖκ. Χυ]. 5.5. 

37, (ομΡ. Μία. χι]. 17. 

38. “πώ ποαυ, ὀγοίῥεγ.] ΤΟ νναπί οὗ βίπεββ 
ἴπ {πὸ τογπὶ ““ Ὀγοίῃου ᾿ Βετα Ἔπιρὶουθά, ννῃθη 
Οοά [5 1ῃ βρθᾷκου, πχιϑέ θῈ οῦνιοιβ. ΒΘΠΒΙΥ, 
ΟὈβουνπρ παῖ 8. μα5 ραΐον ὈΥ ἴΠ6 ἢγϑί Παπά, 
᾿ησϑπϊουιβὶν σοπ]θοζιγτοβ ἵπαΐ [Π6 οΥΙΡΊη4] γοαά- 
ἴῃ ΠΥ μανα θθθη περίβλεψον, ἀπὰ {παΐ {Π6 
ΔΟΡτγονιαῖθα [Ὀγπὶ οἵ περὶ νγᾶϑ5. τηϊβί ΚΘΠΪΥ͂ 
Το ἀογοα ραΐοσ. ΤῊΘ τοβθηθίαποθ οἵ 1ῃ6 
Ραββᾶρε ἴο ΒαγΊΟΝ ἱν. 36, 37, πιάτο [ἢ15 σοη- 
Ἰδοΐαγα 5111] πλοῦθ Ργοθ Ὁ ]6, 45 {Π6 οἰ σίογία 
οὗ (ῃ6 1,αἴπ {-Ξ “νι ροῦν, ποῖ ““ννμαΐ 
ΒΊΟΓΥ ἢ δῃδννοῦβ ΟἸΟΒΟΙΥ ἴο 8η δχργοϑβίοη ἴῃ 
Βαγ. ν. 6. 

39. “ῤγαῤανι, 49).71 “ΓῊΪΒ ᾿Ιιδὲ οοπίδϊηβ {Π6 
παπιθς οὗ {π6 ἴπτδο ραίγαγοῃβ ἀπα τΠ6 ἔννοῖνο 
ΠΊΪΠΟΙ ΡΓΟΡμοῖϑ ; {π6 Ἰαϊίοῦ Ὀδὶηρ ἀγγδηρβα ἴῃ 
1π6 ογάᾶου οἵ ἴῃς ϑοριμπαριπί. 

40. αηροϊ] Ἐδίμογ, “' ΤλΘβθθηρ Γ᾽" 

5 Σ᾿ ΤΟ 2ο. δηά “Ἴβοιρῇ Ἵ 



γ. 2--ἰ5.] 

ΒΥ ΠΥ 5εγνδηΐβ {Π6 ριορεῖβ ; ὑνῇοπῃ 
τΠ6γ νου] ποῖ Πθαγ, διξ ἀςβρίβοα ΠΥ 
σοιη8εΕἴ8. 

ΤΠ ΕΘ ΑΘ. ΤΙ 

9 νοβε ἰαπά [θὲ ἢ ἰπ οἰοάβ οἵ 
Ρἰίοἢ «πὰ πεαρβ οὐ 8165: ὄνξῆ 80 
αἰϑο ψν 1} 1 ἀο πηΐο {πεπὶ {παΐ Πεαῦ 

85 

τη ποῖ, 5410ἢ τῆς ΑἸταρ τυ [νοτά. 
[το ΤΠυ5 84 {πΠ6 [ογά πηΐο 

Εβάγαβ, ΓῈ]] τηΥ ρεορὶς ἐμπαῖ [ νψ1}} 
σῖνε {Π6πὶ τΠς Κίησάοηι οὗ [Θγιιβα] απ, 
νηὶ 1 ννουὰ πᾶν ρίνεπ ὑπίο 
[5γδεὶ. 

11 ὙΠΕΙ͂Γ ΡΙΟΥΥ αἰδοὸ νν}}} 1 ἴὰκα 
ἘΠῚ ΠΟΣῚ 406} οΡΊν 6 ἘπῈΞ8 ΕΠ Ὸ νοι Ὁ Ὁ τς τὸ: 
Ἰαϑτίηρ τ γπδο]68, ὑγῃῖς ἢ 1 Πα4 ρτο- 
ΡαΙδά ἰοῦ {πεπὶ. 

12 ΤΠΘΥ 514} Πᾶνε 
16 [οσ δὴ οἰπίπγεπέξ οὗ βννεεῖ βανοιτ : 
ἘΠΕΥ 58.4}} πϑιῖμθγ ἰαθουτ, Ποῦ θὲ 
ΕΔΓ. 

13 ὥο, ἀπά γε 5[|8}} τεςεῖνε : 
ΡΓΆΥ ἴογ ἔβην ἄδγβ ὑπίο γοῖι {Πα 
ΤΠΕΥ͂ ΠΙΔΥ͂ 6 5ῃπογίεπεά : ἦτῃς Κίπρ-- “ δίαϊε 95. 
ἀοπὶ 5 δἰγοδάν ρίεραγεά [Ὁσ σοι: 
ἐ νγαῖςῃ. 

14ἀ ἼαΚε μεανεη δηά βαγ ἴο 
υνΐπεββ; ἴογ 1 πᾶνε Ὀγοίκεη {ΠῈ᾿ ἐν]] 
ἴῃ Ρίεςαβ, ἀπά ογεαΐϊβ τΠ6 ροοά : ἔοῦ 

2 ΤΠε πποίμεογ {παῖ θαγα {Π6πὶ 581 ἢ 
τπἴο ἔΠ6π, (ΠΟ γοιιγ νγᾶγ, γα σὨ]]άγθη ; 
ἴογ 1 δπὶ ἃ νγίάονν ἀπά ἐούβακβη. 

2 1 Ρτγοιρῃέ γοῦ τρ νγΙἢ ο] ἊΠ688 5 
Βαϊ νυ βούγονν ΔΠ4 ἢϑανίπεββ Πᾶνε 
1 Ἰοβὲ γοιι : [ογ γε Πανβ βἰππεά δείογε 
1πΠ6 Τιογά γοιγ (σοα, ἀπ4 ἄοπε τἢδῖ 
τῃϊηρ; {Πδξ 15 δν}] θείογα Πῖπι. 

4 Βυῖ ννῆκδί 5Π4}} 1 πον 4ο τιιπΐο 
γοι ὃ [1 πὶ ἃ ννίάονν δῃη4 [ούβαίβη: 
0 γοιγ νγᾶγ, Οὐ πα ομι]άγθη, δηά 
Ἀ5Κ ΠΠΘΓΟΥ οὗ {πΠ6 [,οτά. 

ς Αβ ἰοῦ πια, Ο βεμεῖ, 1 ο4}} προῃ 
{πες [ογΓ ἃ νγἱίπμεββ ονεῦ {Π6 πιοίπμεγ οὗ 
{Π686 σι]! άγεη, νγῃῖοἢ νγουἹὰ ποῖ Κεαρ 
ΤΥ Πσονεηδηΐ, 

6 ΤὩηδε τποιῖι Ὀγίηρ: ἐπεπὶ το σοπῇι- 
βίοηῃ, 4Π4 {πεὶγ τποῖμεγ ἴο 8 8ρ01], {παῖ 
{Παγα πὰ 6 πὸ οἤβρτιηρ οὗ {Πεπ|. 

 ἴ,εῖ τῇθηπὶ Ὀε ϑβοδίζεγεά δργοδά 
ἀιηοηρ {Π6 Πεδίμεη, ἰδὲ {Π6]Γ ΠΑΠΊ68 
Ῥε ριιῖ ουἷξ οἔ 1Π6 εαγ : [ογ {ΠῸῪ 

σἢς {66 6Ἐ ΒΕ 2.7. 
ὁ: 225 2, τῆς 

“Μαῖκ 13. 

37. 

ΤΟ τ, σα. ἤᾷνα ἀΕϑρί56 4 ΠΥ 'ςονηδηΐ. 1 Ἰῖνε, βϑιῃ {πε [μοτά, 
ογ, σαΐλ. 8 Ὗνοε θεὲ υπΐο τΠεε, Αϑϑβιιῦ, ἴδοι Ις Μοιβοῖ, βπιῦγασα ΠΥ σΠΙΠ]άγθῃ, 1 οσ, ὀγέηρ: 

τηας Βιάθβε τῃ6 πητίρῃτεουβ ἴῃ τπΠ66  ἀη4 ἰδγίηρ τπϑπὰ ἃρ νΠΠ ρ]δάπεβ88, πμόρ τος 
Ο τῇοῖν νυίοκεά ρεξορίε, γεπιθπιθεῦ πιᾶκα {ΠῸῚΓ ἔβας 45 ἔαϑξ 8ἃ5 ἃ ρι]ΠΔΓ : "δες, ἀεα ᾿ Ὲ : ᾿ εἴσυσ γ»παῖε 

Ετα, το. ἄνα 1 ἀϊά ππηΐο ϑοάοηπι απά ο- ὥγ 1 ἢανε Ἵσἤοβεη ἴπε6. ϑ8!ἢ ἘΠ6 δλείν χυεέ 

ἐΕΡΙ τ τηοῦγῃᾶ : 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺ 1]. 

2. ΤΡὲ »ιοΐῥεν,, 4.2 ὙΠ 5ευκῖπρ ταβεπι- 
ὈΙαποθ Ὀείνγεεη {Π15 ραβϑαρα αηἀ Βδγιοῇ ἴν. 
5ῃοι14 Ὀς ποίίςθ. ϑῖοῃ, οὐ δε ιβα] 6 ΠῚ, 15 
ΠΟΥ αἶβο τοριεβοπίθα 85 ἃ νι ἀοννεά πηοίπου, 
ΔΙΓοΓ πίε] Υ απο πίη Δ Πα το]οϊοίϊηρ ΟΥ̓ῸΓ ΠΟΥ 
ομΠ]Πάγθη: “ ΟΟ νοι ψγὰγ, Ὁ ΤῊ ΟἈΙ]ἄγθη, 
80 ΥΟΙΓ ὙΨΑΥ : ΤῸΓ 1 84πὶ ἰεἴ ἀθϑοϊαίς ᾿ (υ. 19) 
- ΜΝ ῈΠ ἸοΟΥ ἀϊά 1 πουτῖβῃ {ποπὶ; δῖ βθηΐ 
{Π6 πὶ ἀὐγαν ὙΠ ννθαρὶπρ ἀπ πιοιγηΐ ΠΡ " (Ὁ. 
1πὸ: 

5. Ο χαίῤρενυ ἡ ὝὙΠεβε ννογάβ πιιιδὲ θ6 τπ- 
ἀεγβίοοά ἴο θῈ υἱΐεγεά δγ {π6 ὅοη οἵ σοά. 
ΎΠΟΥ ἰοπά βοπῖθ σοιπΐθπαηςα ἴο {Π6 γοδαϊης; 
“ Ἐίμεγ " (βαίεν, ἴον 7αίεγ,, ΟΥ̓ περι-) Ἰῃ 1. 38. 

7. εοὐεπαπ ] ὙΠῸῈ ΠΊΔΓΡΊΠΑΙ τΟΔ Πρ 15 
ΠΟΑΓΘΓ {πὸ 1 ,Δ.1Π, σαογ α» 1671 1477]. 

8. 4πωγρῇ ΝΕ τηϊριε ὄχρεοῖ Βαθυ]οηῖα 
ἴο Ὀ6 {πι|5 Δροβίγορῃϊζεά, γαῖμοῦ {πῃ Αϑϑυτῖδ; 
ἴη ΟἾΠΟΙ ννογάβ, {ῃ6 βεεπθ οἵ {Π6 Ἰαΐε σδρ- 
ἘΠ Ὺ οὗἉ ΕὐΖγα᾽β ονγῃ {ϊπηθ, γαίμου {Ππᾶη {παΐ οὗ 
ἴΠ6 ΘΑΥΠΘΓ οηα οὗ {π6 ἴεπ {σῖρε5. Βαΐ ρῖο- 

ὈΔΡΙΥ {π6 ννοτά Αββϑιῦ Πὰ5 ἃ ΨΙΩΘΥ πιθδηϊηρ, 
45 ἴῃ 1π6 “Οτδς. 810 υ1].᾿ 11. 268, φυοίεα ὈΥ͂ 
ΗἩΠΡΘη[ο]ά. 

9. ἐῤαὲῤ ῥέα γῖδ πο] Ἐλδίμογ, “ πὲ Πᾶνα 
ποΐ πμοαγά πιο." 

11. ευεγίασέϊισ ἐαδογηαοος.] ὍὙΠΘ “(δνϑῦ- 
Ιαβίίπρ παθιξαϊίοηβ ἢ οἵ δῖ. Γλ|Κ6 χνυῖ. 9, {Π6 
ννοτγάϑ ἴῃ {Π6 1,4τἰπ θεϊηρ {Π6 βαῖῆθ. ὍΠῸ τοὸ- 
τηϊπίβοθηςοβ οὗ {ῃΠ6 Ν. Τ᾿. ἰπ {πε πεχί ἔνο 
γΈΥ565 ΜΠ «50 6 ποίϊςβά. 

14. ὀγοζεη ὧι ῥίεεος ἡ] Οοπέγέοϊ ἴῃ [μ6 Ψι].» 
Ὀαΐ {π6 θεϑὲ Μ985. τοδά ογιδσὶ, “1 Πᾶνα ουοῦ- 
Ἰοοϊκοά,᾽ ΟΥ̓ ““ Ραββεά ονεγ." 

15. ας α ῥὲΠαγ ὙΠ15. τεδάϊηρ, ουπά 1ῃ 
(ονογάδθ, ἰβ ἄπ ἴο 4 ςοῃ]θοΐιγαὶ δἰ τεγαίίοη 
ΟΥ̓ οἱομέ εοἰμηιδα ἴο σἱομέ σοἰμηηηαηι; ἀπα {Π|5 
ἀσαϊη νγὰ5 ἀπε ἴο ἃ πεϑάϊθϑβ σοππεοίίοπ οἵ 
σἰσμέ σοϊμγδα νυ] [Π6 ϑνογ5 ΓΟ] οννίπρ,, ᾿ηϑίθδά 
οὗ ποβαὲ ργεοθάϊηρ. ὙΠ6 ἰαχί ἴῃ Α. ἀπά 8. 15 
δάμεαηι ἱἰΐος στη ἰφἐϊία εἰσ σοἰμηηδα, “1 νν1}} 
Ιοδά {ποτὶ ἕοσί νἹἢ βἰαάποβα {κα ἃ ἄονο. 
866 ΒΈπβῖνυ, Ρ. 25. 
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ΓΟσ, ἐὰν 
ραν, Ὁ 

75 γαεἰ. 

“Τοῦ 
17, 18. 

᾿ οὐρηγεΐηρ 

Π ἘΞΌΙ ΑΒ ΤΠ τ. 

16 Απά {Ποβε τπδὲ ΡῈ ἀθαδά ψ}}} 1 
Γαῖδα Ρ ἀραΐη ἤτοπι {Πεῖγ ρας 8, ἀπά 
Ῥτίπρ: τη 6πὶ οἷ οὗ τῆς ργᾶνεβ : ἔογ 1 
Πᾶνε Κπουνῃ ΠΥ Πᾶπη6 ἴῃ [5γδ6]. 

17 ξαγ ποῖ, τοι πηοῖΠεγ οὗ {ΠῸ 
σὨΠ]άγεη : ἴογ 1 πᾶνε Ἵμοόβεη ἴΠ66. 
54 τῆς Τ οτγά. 

18 Εὸῖ τῆν Πμεὶρ ν}}}} 1 βεπά τὴῇῦ 
βεινδηΐβ ΕϑαῪ δηά [|εειηγ, δε γ 
ὙΜΠΟ56 σοιιη8εῖ 1 Πᾶνε βϑαηοι θα ἀπά 
ΡΓΕΡαγε 4 ἔογ {πε 6 ὕνγεῖνα ἴγθοβ ΙΔ 46 ῃ 
νν ἢ αἰνεῖβ ἔπι118. 

19 Απά 85 πιδηΥ ἰοιιπέαϊη8 βοννίηρ 
ἢ πκ ἀπά Ποπαγ, ἀπά βενεη 
ταϊσῃτΥ πιοιιπίδ 8, νγ ΠΟΛ ΡΟ ΠοΓΟ 
σον ΓΌ868 ἀπά [|1Π|5, ὑγμογοθυ 1 ψν}}} 
Π]] τὴν σμΠ] ἄγη ννΊἢ ἸΟγ. 

20 1)ο τίρῃε ἴο {6 νιάονν, [πάρε 
ἔογ {πε [ἈΈΠε 1685, σῖνα ἴο {6 ῥΡοοῦ, 
ἀείεπά τῃε ογρῆδη, οἰοίῃε ἔῃ πακαεά, 

21 Ηδεδ] {πε Ῥγόκβεη δηά {πε νγεακ, 
Ιδυρῃ ποῖ ἃ Ἰἰἅπι6 πιδη ἴο βςοίῃ, ἀ6- 
ἔεπα τῆς πιαϊπιθά, δηά εξ τη6 ὈΠπὰ 
τη ΘΟΠΊΘ ἰηΐο {Π6 5|ρῇῃι:: οὗ ΤΥ οἰδαγ- 
ΠΕ688. 

22 Κεερ τἢς οἱ δηά γοιιηρ; νυ ἢ] ῃ 
ΤῊ νν8}15. 

ες 22 ΖΝ ΠοΙαβοενογ ποῖ Ππάαβέ {πε 
ἀεδά, [Κα {Πεπὶ ἀηἀ ῬυΓΥ {Π6π|, ἀπά 

ὀμγγ ἐλέη. 1 ν7}}} σῖνε τΠες {πΠ6 ἢγβί ρίαςθ ἴῃ ΠΥ 

4 Τόῆῃ 11. 
12. 

ΓΟΒΕΓΓΕΟΙΙΟΠ. 
24. ΑΡΙάς 5111, Ο τὴγ ρεξορίε, δπά 

Κα τὴν γαϑί, ἔογ ΠΥ αμἰείπεβ5 5141] 
ςΟΠΊΕ. 

25. Νουτῖβῃ ΠΥ οΒΠ]άγοη, Ὁ τποὰ 
ΟΟὐ ΠιιΓβ86 ; 54 015} {ΠῸῚΓ ἔδβεῖ, 
26 5Α5 [γ {Πε βεγνδηΐβ ψνγμοπὶ 1 

μανα ρίνθη ἴΠ66. {Πθγα 5}.2}}] ποῖ οὔμβ 
ΟΥ̓ τῃεπὶ ρεγβῃ ; ἰοῦ 1 ν}}} τεαυῖγα 
{Π6πὶ ἔτοπῚ ἀπιοηρ' [ΠΥ ΠιΙΠΊΌ ΘΓ. 

27 ΒΕ ποῖ ννϑδῖῦ : ἴογ ψπθη [Π6 
ἄγ οἔὗἉ ἐγοιιθ]α δη4 ἤδανίπ 6885 σοπηεῖῃ, 
ΟΠ ΕΓΒ. 514} σγεερ ἃπ4 θὲ ϑβογγοννίαὶ, 
θα ἐμοῖι 51] θ6 ΠΊΘΓΓΥ δηά Πᾶνε 
Δριιηάδηςε. 

28 Πα ΠΒεδίμθη 5}8}} εῆνυ {Πε6α. 
θυς {παν 512}} θῈ 40]6 το ἀο ποιῃίησ 
ἀραϊηϑβέ τῆς, 541{ἢ τΠς 1 ,οτά. 

29 Μγ Πδηᾷ5 5}Π4}} οονεῦ 166. 80 
(Πα τὰν σΒΠ]ἀγθη 5Π4}} ποῖ 8566 Πε]]. 

20 Βε |ογῆι], Ο τποὰ πηοῖῃεγ, 
ν ἢ τῆν ΤΠ] άγθη ; [ΟΓ 1 νν}}} ἀε] νοῦ 
1ῃς66. 5411 της [,οτὰ. 

31 ΒομΠΘΠΊΡΕΓ ΠΥ ΟΠ] άγθη {παῖ 
5166 0. [ὉΓ 1 5Π8}} Ὀτίηρ {Πεπὶ ουξ οὗ 
16 5146ε5 οὔ {π6 εβαγίῃ, δῃά 585Π6 07 
ΠΊΘΓΟΥ͂ τπΐο {Π 6 πὶ : ογ 1 πὶ πιογοῖῃι}, 
βϑ ἢ της Τ,ογτά ΑἸπαΙρ ΠΥ. 

22 Επηργᾶσα ΤΥ ομΠ]άγεη ἀπῈ]} 1 
οοπὶς πὰ ἰβῆδθνν ΠΊΘΓΟΥ͂ ππίο {ΠΕπι: "το, 
ΌΓ ΤΥ νν6]}5 τη ονοῖ, ἀπ ΤΥ σᾶ ο 
514] ποῖ [21]. 

221 Ἐπβάτγαβ τεοεϊνεά ἃ σῃμαγρα οὗ 
1Π6 [ογά τιροη 1Πς τηοιπέ Οτδῦ, {παῖ 
1 5Ποι]4 ρὸ τιπῖο [βϑγδβὶ; Ὀὰς ἤθη 
1 ςαπι6 τπηΐο {Π6πΠ|. ΠΕΥ 86ῖ της δἵ 
ποιρῆϊ, ἀπα ἀεβρίϑεά τς σοπιπηαηά- 
τηεηΐ οὗ τῃς [οτά. 

24 Απά τῇεγείογε 1 540 ὑπο γοιι, 
Ο γε Βεαίμεη, Πδξ ἤθὰγ ἀπά ππάογ- 
βίδπ, ἰοὸκ [ὉγΓ γοιγ Περπῃεγά, Πα 
84}} ρσῖνε γοιι ᾿ενθιδϑεηρ γαϑὲ 9 [Ὸγ ὁ Μαῖξ. πα. 
Π6 ἴ5. Πρ δὲ Πδηά, ἘΠδξΐ 5114}} σοπηθ ἴῃ ἢ 
1ῃς6 επά οἵ {πΠς ννου]ά. 

16. ἡμ Τεγαθ] ἢ ἘΑΙΠοΥ, “1η {Πετὴ ;᾽ 2π 2]]1ς 
Ὀεῖπρς ἴῃς τοδάϊηρ οἵ ἴῃ6 Ῥεϑὶ Μ858. ΤΠε 
τοίογθποο 5 το Οὐ 5 ῬΡβορὶθ ἴῃ Ὁ. το. (ομ- 
ΡΆΓΕ «50 58. Χχυΐ. 19. 

18. αὔεγ «υῤοῦο εομπϑοϊ ἢ ΟομΡ. 58. Χὶ. 
13,14. ὍΠ6 ἹπΊΆΡ ΥΥ νυ ΠΟ ἢ [Ο]]ονν5. ἰ5 ἃ τὸ- 
τη πἰβοθησα οἵ Ἀδθν. Χχὶϊ. 2, ΔΠ4 ΡϑυΠαρ5. 4150 
οἵ ἴῃς. Βοοκ οἵ πος, ο. χχῖν. (ϑοῃοάάεβ 
{ΓΔη5]. Ρ. 99). (ἀὐομρ. «αἷϑο ἴδε ἔνεῖϊνα 
τηοιπίαϊη5. ἴπ {ΠῸ “ δι} ἀ65᾽ οἵ ἩοΥΠια5 
( Ραβίοτσ, ς. χχυἹ.). 

4Ο. ἐξε ζαϊφεγε.. 1.1ἴ, “ἴῃς ννατά; 1,αἱ. 
Φμρ1]ο. 

28. ἐαζε ἐῤερι, 49᾽ς.1ὺ ΘΒ τηλγρΊηα] τοδάϊηρ 
ἰθ ΠΡΑΥΟΥ ἴο {πῸ6 1 αἴπ αἃ5 ἰἴἴ πονν οἰαπάς: 
σἰσπαης σοηγιγηοηάα σεῤμίεῤγο. “ΤΟὈΪΕ 1. 17, 18 

ΟΗογβ ἃ βοοά {Ππϑίγαίίοη οἵ οὈθάϊθποα ἴο τ 6 
Ρτγεοθρί. ΕῸΥ σἦσπας ΘΟΙΊΡ. φογσλσηαίῖ, ΥἹ. 5. 

“γε ρίαεο ὙΠῸ 1, Αἴ1π, ῥγέγιαηε 565 5 107167)1, 
15. ἈρΡραγθ ΠΕ ἃ οἷοβο γτοπάοσίης οἵ {Π6 πρωτο- 
καθεδρίαν οἵ [με οὐ ρῖπα!] ΟὙθεῖς, 

31. εἱά..7 Ψαϊρ. ]αΐεγῖδις, ὈὰῈ ΡΥΟΡΔΡΙΥ͂ 
1π6 ἔσθ σοδάϊηρ 15 ἰαεί δι, “ ΒΔ ΠρΡ -ΡΙαςο5,᾽; 
ΟΥ̓“ βεογεῖ ρ᾽δοαϑβ." 

80. πρλϊ} 1 εορῖὸ ἀπά σρϑαὺ γῖόγεν πηΐο ἐῤοῃι. 
ΎὝΠεθο ννογάβ ρὸ ἰοβοίπογ, {π6. Ψα]ρ. θεΐπς 
εἰ ῥγασίοηι ἐΠΠ[ς νιϊδογοογάϊαηι. ας τῆς Βεβὶ 
τραάϊηρ 15 φγαάίοα ἴοσ ῥγάσίεηι ; τα ΚΊηρ [ῃ6 
56ῆ5θ, “δπῖργασθ, ὅτ. ἘΠῚ 1 οοπιθ, δηὰ ρτο- 
οἰαίπι ἴο {Πθιὴ ΠΊΥ ΠΊΘΓΟΥ.᾽ 4 

88. Ογεδ 1ἰκο ἃ βεοοπά Μοβεβ. (οιηρ. 
χὶν. 3. 



δε ΟΟΣ: 7. 
3:1. 

ν. 35---ι.]} 

235. Βε ΓοΔαΥ ἴο {Π6 τγενναγά οὔ {πε 
Κιηράοπι, ἴογ {Π6 ενειαβείπρ ἸΙρῃῖ 
8141 581Πη6 ἸΡΟΠ γοιῖι [ΟΓ ἘνθγπΊοΓα. 

26 ΕἸεα “τῆς βῆδάονν οὔ 1Π15 νγογ]ά, 
τεσεῖνα {ΠῸ6 Ἰουξα] 685 οὗ γοιγ ΘΟ : 
1 ταϑ ΠΥ ΠῚ ϑανίοιγ ὀρ Ϊΐγ. 

27 Οὐ τεοεῖνε τπΠῸ οἱ δὲ 15 ρίνεη 
γοιι, Δη4 δε οἶδά, οίν!ηρ [ΠΔηΚ5 τπΐο 
Πὶπὶ {πα Παῖῃ τα] γοι τὼ {Ππ6 
Πδανθηὶν Κιηράομη. 

28 Αἴβδεὲ τρ «πᾶ 5ίδηά, Ῥεῃο]ά 
ἀξεν. 7. ἔτῃε πυροῦ οὐ ἴΠοβε {παΐ θὲ 586α]βα 
ῃ ,- πη τῃς [δαϑί οἵ τῃε 1 οσά ; 
ὕει... 329 ΝΆΙΟΝ ἅττα ἀδρατίεα ἔἴτοπιὶ {Π68 
ὃς, ΤΝ βῆδαονν οἵ {ῃ6 νγουἹά. ἀπά ἤΠανε τε- 
γέρον, 9. ΠΕΙν ἃ ρ]ογίοιιβ σαγπηθηῖβ οὕ τΠῸ Γοτά. 
4. 7.1... 40 ἿἌΚ6 τῆγ παπιθοῖ, Ὁ ϑίοη, 
{Ταῖ. οοη- Δῃ 4 ἴϑῃ πε τρ {Πο86 οὗ {πΠἰπ6 ἐπαξ γα 

οἸοι Πα ἀ ἴῃ ννῃϊΐς, γῇ] ἢ Πᾶνα μι] |164 
τς ἰανν οὗ {πε [,οτάὰ. 

μ΄ Δὲ ἘἼΤΠε παηιθεῖ ὉΓ τ ΘΒ] γθη 
ψγμοπὶ {ποῖ ἰἸοπρεάϑε ἔου, 15 ΠΙ]Π|1ςά : 
θεβεαςοὴ {πε ροννεῖ οὗ τῆς [,οτγά, {παῖ 
[ΠΥ ρεορίε, νγῃῖοῃ Πᾶνα Ὀβαη (1164 
ἔἴτοπῃ {πΠ6 θερίπηίηρ,, πηΔῪ δὲ ΠΑ]]οννεά. 

9Βεν.7.9ο. 42.921 Εβάγαβ βὰν τι!ροῇ {Π6 πιοιιηΐ 
ΘΙοη ἃ ργεαῖ ρβορίβ, ννῆοπι 1 ςοι]ά 
ποῖ Πιυπηθαγ, ΔΠ4 {Π6Ὺ 41}1 ργαϊββα {Π6 
Τιοτά ἢ βοηρβ. 

43 Απά [πῃ {6 τηϊάϑε οὕ με πὶ {ΠεΓα 
νγὰ5 ἃ γοιιησ πηδῃ οὗ ἃ ΠΙρῇ ϑίδίιγε, 
12}16Γ {Π8η 411] της ταϑί, δπὰ τροῃ 
ΕΥΕΙΥ οἠθ οὗ {πεὶγ ἢεαάβ ἢε ϑὃεΐῖ 

86. ἐῤε τῥαάοαυ.] Οὐοτηρ. ΔΝ Ιβάομη 11. 5, 
Δ ηα {ΠῸ Ἰαηριιαρε οἵ (ο]εῖ ἴῃ ἢΪ5 " ΕἸχροϑβιίςοη 
οἵ Βοχηδηβ᾽ (64. 1873) Ρ-. 153), “ἀππὶ Πϊς 
ΒΕΠΊΠ5 οἵ ΠΊΔΠΘΟΠΊΙ5 ἴΠ Πᾶς γαπᾶ εἴ ὈΠΊΌΓΑΓΠΙ 
νἱΐα, πος ἔιπηοβο σογριβοιο ΟὈἐιιβοδῖ!." ΕῸΓ 
{πΠ6 τιδὲ οἵ σὺ. 34-37 ἴῃ αποϊεηΐ 11{π7 165, 
566 [πίτοά. Ρ. 72. 

2}... ΒδΙΠοσ, Κ΄ 9411] ἴο νν]ΐηθϑ85 : 1,Αἵ. 
ἐδ 07. 

40. οὐ τ. 1.6. “ σοποῖπάα,᾽ οὐ “' Πηϊ5ῃ.᾽" 
(ΟΠ νΥΘΓΞΟΙΥ ἴῃ Κ οπι. χὶ. 32, ( Δ]. 111.. 22, “ σοη- 
οἰ ἀφα ᾽ 15 πι566 ἴῃ {Π6 βθεῆϑβε οἵ “"δῃαξ πρ.; 

42. ἃ σγεαΐ ῥεοῤίε.) Βεβϑιθβ {π6 οϑνίοιιβ 
ΔΙ] ϑοη5. ἴπ {Π|5 δπά [Π6 [ο]]οννηρ ν ῦβο5 ἴο 
Ἀδεν. νἱῖ. 9. «44., ποτε 15 ἃ βίσιΚιίπηρ τεβοῖη- 
ὈΙΔηοςα [0 5οπΊ6 ραββϑαβεβ ἴῃ {πὲ " Ραβίοτ᾽ οἵ 
ἘΠΕΥΤΠΗΞ (6 ΘΊτη. ΙΧ. ὁ; ΔΠῸ νἱ]: 2,.3; αΠΟΙΘα 
Ὀγ ΗΠρΡΕη 14): “ Απά Ἰο ! Δῇου ἃ {1116 νυ ῃ]]8 
Ι 566 δ ΔΙΓΙΑΥ͂ Οἵ ΓΠΔΗΥ͂ ΠΊΘΠ ΠΟΠΊΪηΡ, 8η4 1 
1Π6 τηϊάβξ ἃ τῆδη ἸΟΗΥ 1π ΠΙ5 βίδίισθ, 50 85 ἴ0 

ΤΠ. ΡΘΕ ΑΡ. {1 17]: 57 
ΟΓονν 8. ΔΠ4 νγὰβ ΠΊΟΓΕ Ἔχαϊτθά ἢ ὑνῃϊο ἢ 
1 τηαγνε]]εά αἵ ρυεδίγ. 

44. ὅὃο 21 δβκεά {πεῈ δηῆρεὶ, ἂδπά ΟΣ τι 
8414. ᾿51Γ, νγῃδέ ἂγε {Πε6βεὲὴ 

45 Ηεξ δηβϑννείεά δηά 414 πηίο 
πι6. ΓΠ656 θ6 {Πδὺ {πδὲ ἤᾶνε ριΐ οἱξ 
{Π6 πιογίαὶ οἱοιῃϊηρ, ἀπά ρὰξ οἡ τς 
ἱπηπηογία!. ἀπά ἢᾶνε σοηΐεϑϑθεά {ΠῈ 
πᾶτηε οἵ (ΠΟ : πονν ἅΓ6 {ΠδῪ ογουνπαά, 
ΔΠᾺ τεςεῖνε ρα] Π18. 

46 Ἵεη 8αἰά 1 πηΐο {Π6 δηρεὶ, 
ὙνΠδέ γοιιηρ ρείβοῃ ἰ5 ἴῈ {Πδξ σγονγη- 
6(ἢ {Παπ|. ἀπ οἰνεῖῃ {Πεπὶ ραΪΠ185 ἴῃ 
{ΠΕ 1Γ Παηα5 ὃ 

47 ὅο δ δηϑνγεγεά δηά βαϊά τιπίο 
τγ6. 71{ 15 16 ὅοη οἵ (σοά, ψΨΠοπΠῚ 
ΠΕΥ Πᾶνε σοηξεββεά ἴῃ {πε ννου]ά. 
ἽὝΠΕεΠη Ῥεραη 1 φογθδί!Υ ἴο σοπηπηεπα 
{Π6πὶ {πΠᾶξ βίοοα 80 8{ΠΠγΥ ἔογ {ῃε 
πᾶτηα οὗ {πες [,οτά. 

48 ἼΠεη τΠ6 ΔηρῈ] 5414 ιιπΐο ΠΊΕ, 
(ῶο τῆν ννᾶγ. ἂπά {6}}] πιγ ρεορίε 
ὙγηδΈ ΠΠΔΠΠΟΓ Οἵ {Π|πηρ8.9 δηὰ μον 
σγεδέ νγοηάειβ οὗ της [ογὰ τῃγ (ὐοά, 
{ποῖ Παϑί 86θη. 

ΘΕΆ ΕΣ ΤΠ: 
1 Φταάγας ἐς ἐγομόϊεα, 13 αγἋἃἱ αεξηοτυϊεασείλ 

ἐλε οἼγι5 οὐ ἐλ φεοῤίε: ὃ γεέ εογιῤῥαϊγοίᾳ ἐλαΐ 
ἐλε ἀεαΐλεγε τυϑγε ἐογαῖς οὐε7 ἔζε,ι, ὠξῖ71ι᾽ 7207: 
τυἱεξεα ἐζαγι ἐλεν. 

Ν τῇς {μιγί ει γεαῦ δῇζεγ τῃ68 
ΓαΪη οὗἩ {Π6 ΟἸΤΥ 1 νγᾶβ 'η Βαῦγ- 

Ἰοη, ἀπά ἰαὺ {τοι δ προὸη πιγ δεά, 

1ο- 

ΟΥΟΤΙΟΡ 1Π6 ἴοννου. . . . ΔΑπά {Π6 δΔηρ6] οὗ {Π6 
Τιοτά σοπππαπάδα σγοννηβ ἴο θ6 Ὀγοιρηΐ. Απά 
1ΠοΓ6 ὑνεγα Ὀγοιρμ οΥονν 5 πηαάθ 85 1ἴἴ ννογα 
οὗ ΡῬαΪπηβ, αηά ἢθ Ἵογοννῃθα {π8Ὲ τηεη. ... - - 
ΟΠ ἴπρθη, 1,οΓά,᾽ 580 1, “τὲ ποὺ {μδΐ δὰ 
ΟΥΟνν ΠΡ, ἀπά {παΐ δηΐου ἱπΐο {πῸὸ ἴοννευγ ᾿᾽ 
ΕΓ Π656 θὲ {ΠΕῪΥ τΠαΐ 5 ἤεγθα ἴοσ [Π6 Ἰανν.᾿ ἢ 

45. εἰοίῥίηρ.] Ἐδῖμοσ, κτόθε ; 1,«ἴ. ἐμεῖς 
(472. 

46. γοϊρησ ῥέγ ον.) ΑἸ πΠΟΔ]]ο-Ὸγ σμδηρα 
ἔτΓοπῚ {Π6 “' γοπηρ ΠΊΔη ἢ οἵ τ. 43; ἴδε [,δἴ!η 
νγογά τη θοίῃ ρΙαοθϑ Ὀθηρ ἡμ ες. 

41. «ὁ οἰΠ7)ν.] 1,Αἴ. ξογ ϑν. 

ΘΥΑΡΙ ΒΝ ὙΠ|. 

1. 7 δὲ ἐῤίγ δῖ γεαγ.ἡ ΤῊΪ5. νεῦβα ῥσδ- 
βθηΐβ Δ ΠΥ ΟἸΠΊΟτΠ165. ὙΠῸ Ὀαβί 1 δζη ἰοχίβ 
μανα ἐρὸ δαϊαΐῥίεί φμὶ εἰ Ἐσάγασ. ΝΥ {πα 
πᾶπηθ οὗ ϑ4]αἴ 16], οὐ 516 41{16], {π6 ἔίΠοσ οἱ 
Ζεγαθθαθεὶ (ΕΖγα 111. 2; Μαῖῖ. 1. 12), 5ϑβου]α 

ἱ Οσ, ζονά. 

ΦΈον. 2- 
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4“ (ρῃ. 2. 

1. ΕΒ5Ε. ΑΚ. 

ἀηἀ τὰΥ {Ποιιρη 8. σαπῚ6 ΠΡ ΟΥΕΙ ΤΥ 
Ὠρατί: 

2 ΕογΙ Ὧν [ῃς ἀεβοϊαδείοη οἵ δίοῃ, 
δηᾷ τῆς νγθαῖτῃ οὗ {πεῖ {παῖ ἀνγεὶτ αἵ 

Βαργυίοη. 
3. ΑΠπά ΠΥ 8ρι τ ννὰ8 80 πιονϑά, 

50 {παξ 1 Βέσαη ἴο βρεὰκ νγογάβ {]} 
οὗ ἔδαγ ἴο τῃς πιοϑὲ Η!ρῃ, ἀπά ϑαϊά, 

4 Ο Ιμοτά, ννῆο Βεαγεβί γα]θ, τποὰ 
βρακαοϑὲ αὐ τὴς Ῥερίπηϊηρ, νῃθη ἴποιι 
ἀϊάϑε ρίαης τῃ6 φαστῃ, ἀπα τηδξ τῆγ86} Ὁ 
ἃΙοπο, δηά σομηπηαηάθάβε {Π6 ρεορίε, 

ς “Απα ρανεβῖ ἃ θοαγ πηῖο ΑἀδΠ) 
νυν Ποιε 50}. γῇ] ἢ νγὰ8 {πΠ6 ψοῦκ- 
᾿ΠΔΠ5Π}Ρ0 Οὗ τῆϊης. Παπάβ, ἀπά ἀϊάϑβί 
Ὀγθαῖης ἰπίο πη {Π6 Ὀτγαδίῃ οἱ [Π{6. 
ΔΠ4 Πα νγαβ πηᾶάς ἰἰνὶηρ θείογε {Πεο. 

6 Αμπά τοι ἰεάἀάεθε πὶπὶ ἱπίο 
Ραγαάϊβθθ, ννῃϊοῃ ΤΥ τίρῃῖ μαπά Πδά 
ΡΙαπίςά, Βεΐογτα ἀνεῦ {Π6 δαγῖῃ σδπλα 
[ογυνατγά. 

7 Αμπά υὑπίο Πίπὶ τποιι ραν εϑί σοπη- 
πηδηἀπηοπηΐ ἴο ἰονε ΠΥ ννὰὺ : νγῃὶοἢ 

Βα βίνθ το Εἰβάγαβ, 15 ποΐ βαϑύ ἴο βδαῦ. Δ οΚ- 
ΤΔΓ {Π|Π|κ5 {πᾶΐ 45 ΕΖγα ννὰβ γεραγάθα ἃ5 {Π6 
ἵἴγι6 γοϑίογου οἵ {πὸ ρθορ δ τοπὶ {Ππ| (δρενιγΥ, 
[6 τὰϊρξ θ6 γταραγάθα 1Π ἃ ϑρι γἰτ14] 56 η586. 85 
16 [αῖμου οὗ ἴπΠ6 ἢγϑί δοΐυδὶ Ἰθαάοθσ, Ζοιιῦ- 
406]. Αραΐη, ἔπ ἀαίε ({π6 “ {π᾿ ΓΈ 61} γϑαγ ἢ 
ἔοτὴ Β.Ο. 606) ννοι]ά δι 84] 16], θας ποῖ 
ἘΖγα, ννῆο ννᾶϑ αἰΐϊνθ ἴῃ {πὸ βθοοηά ἢμα]ῦ οἵ {6 
γοΙρ Οὗ Ατΐαχουχεβ [Πρ ΠΊΆπΠιι5 (8.0. 464-- 
425). ΗΘ] 4 {π165 ἴο πηαῖζο [Π6 ΘΑΥ]ΘΓ 
ἀαΐς δα 5510]6, ὈΥ̓ ἀββυτηΐϊηρ ΕἸ 25 [ΔΊ ΠΟΥ ἴο 
μανὸ ὕθοπ {πὸ ΗΙΡ Ῥυιοϑὲ ϑογδίαῃ, ννῆοβο 
ἄθαῖι αἵ {Π6 ἰακίηρ οἵ [ουιιβα]θπὶ 15 γθοοσάθα 
ἴῃ 2 Κίηρβ Χχνυ. 18-21. ΤῊ15 ἰ5 οιξ οἵ [π6 
αυδδίίοη. ὙΠῸ [οΥπὶ οἵ ὈΘρΊΠηΙΠρ ννὰ5. Ρεῖ- 
μαΡρ5 διρροϑίθαά ὈγΥ ἴπῸ ορεϑηϊηρ ννογάβ οἵ 
Ἰχοκιοὶ (ἃ. 1), {πουρὴ 1 15. ΟΥ̓͂ ΠΟ ΤΙηδΔΠ5 
ἀρτοοα νν δέ πηθδηϊηρ 5Πο 14 {Ποῖο ὈῈ αἰδομθά 
ἴο {Πς ἐχργθϑβίοη “Ἂ1η {πὸ {Πι τ ]θῖἢ γραγ." 

3. σογξ »ηιουεά.) 1.,αἴ. “σοπἐϊλαίμς εεΐ, ἃ ννοτὰ 
ποῖ βουηά ἴῃ {ΠπῸ Ν υἱραΐς, αηα Ροϊπέϊηρ; ρος 
ἢᾶΡ5 ἴο δοῦὴθ ἴουπη οἵ αἰωρεῖσθαι, γαῖ που {Πα 
τὸ ΗΠ ΘΗ [6] 45 ἐκινήθη, ΟΥ̓ Ν ΟἸΙΚ Πλατ᾽5 ἐσείσθη. 
ὝΠΟ ϑνογάὰ τήρογαΐα, Γ ἀογθα “ []} οὐ ἔδασ, 15 
{Π6 δαυϊνα!οπί ᾿ηΠ {Π6 Ν α]ρ. ἴῸΓ εὐλαβεῖς, τοη- 
ἀογοά “ ἀδθνοιΐ᾽" ἴῃ 1πκ6 11. 25, Αὐοἴϑβ ν]1]. 2. 

4. ἠϊἸάε: ῥίαη!.) Μυϊρ. ρῥ᾽απίαση. ΒΘΠΒΙΥ 
(Ρ. 23) 5ιονν5 βοοά σϑάβοῃ [ῸὉΓ σγοδάϊηρ ρίας- 
για  ; αἶδο ῥι υεγὶ ἴΟΥ ῥοῤμίο, ἀπιὰ εἰ ἄδαϊ ἰδὲ 
ἴουγ εἰ ἀεάϊσιϊ. ΤῊ δθῆθα ψνου]Ἱά πθη 6: 
“ἍΤ Ποῖ σοπηπηπηάοάβε {π6 ἀιϊιβῖ, πὰ ἃ μὰνο 
ππΐο πος Αἀδιη, ἃ [{{6]655 Ὀοαγ." (ομρ. 
ΥἹ. 53. 

{1 [ν. 2- 12. 

Π6 {γδηβργ 5864, Δηἀ4 ἱπιπηοάϊδξο]ν ἐῃοιι 
ΔΡΡοϊηΐεαβε ἀβθδαίῃ ἴῃ Πὶπὶ ἀπά ἴῃ ἢΪ5 
ΘΘΠΟΓΔΓΙΟη55) Οὗ ὑγΠ0ΠῈΊῈ σάπΊ6 ΠΑΓΙΟΠΒ. 
{{|0 685, Ρβορίθ, δηά Κιπάγεάβ, ουξ οἵ 
ΠῸΠΊΡΘΓ. 

ὃ δΑπά δνεγυ ρθορῖία νγαὶΚεά αἴζεγ ὁ θα. 6. 
τΠεῖγ ον ὙΨ|1, ἀη4 ἀἰ4 ννοπάθγμι! ἢ 
τηΐηρ8. Βεΐογα τῃ8ε, δπη4 ἀεβρίϑεά τὴν 
ΠομπηΔΠ πΠηεηΐ8. 

9 “Απά δραίη ἴπ ρήοςθϑϑ οὗ τἰπι 
τποι Ὀτοιρῃτοβι τΠ6 βοοά προ Ποβ8 
τΠδΐ ἄννεῖε ἴῃ τΠ6 ννου]ά, δηὰ ἀεδβίγογ- 
εὐξ {Πεπ. 

ΙΟ Απά [Ιΐ σᾶτηθ ἴο ρᾷ88 ἴῃ δνἘΓΥ͂ 
οὗ {πεπη}, {Πας 45 ἀθδίῃ νναὰβ ἴο Αάδη, 
80 γγὰ8 {πΠ6 ἢοοά το {Π686. 

11 Νενοιίῃε 685 οπα οὗ {πδπὶ Ποὺ 

ο. 

Ἰεἴτεβῖ, παπιθὶγ, ἦ ΝΟΔΙ νψιτἢ Πῖ5 Βοιιβε- 71 Ῥεῖ: 3: 
ΠοΙ]ά, οὗ ννῇοιη σαπιε 81}1] τὶρῃίθοιιβ 
θη. 

12 Απά [ἴ Παρρεπεά, τπλὲ ἤθη 
{ΠΕΥ τΠαΐξ ἄννεὶε τιροη {Π6 βαγίῃ θερδῃ 
ἴο πηι]τρῖγ. ἀπα Πα4 ροζίθη {Π6ΠῚ 

6. εα»ηὲ γογαυαγά.) 1Τ,αἴ. αὠὐυεπέαγεΐ, ἃ5 τῇ ἴο 
ΔΏΒΜΟΙΓ ἴο παραγενέσθαι, ἱΠποιΡ γενέσθαι 15 
τῆοτο ΠΚοὶγ. ὙΠμ6 θοῦ [ΡΠ] όσυτὴ ᾿ (αποΐρα 
ὈγΥ ΗΘ η 614) τοργοβοηῖβ Ραγαάϊβα 85 ογθαῖθα 
οἡ {πὸ {Π|γὰ ἄγ. 

Π. ἴο Ἰοῦς ἐῤν «αυὐαγ.)] ΜΝυΐρ. αἰέσφογε “οἷαι 
ἐμαῦη. Βυΐ ΒΟΘηΒΙν Πὰ5 5ῃθννῃ {π6 ἴγιθ γοδάϊηρ 
ἴο Ὀ6 εὐ σομέϊαι ιαηι ἐμαγ1 (Ὁ. 56 5.) -- “"οὴβ 
ΟὈβογναηος οἵ {Πῃ1πὸ ; {Παΐ 15, [6 οπθ σοπι- 
τηδης ἴο "6 ορϑβογνϑά τοϑρεοίηρ [Π6 Τουθι θη 
ἔγα. ΤΠ6 ϑαπὶθ νοῦ Οσσιβ ἴῃ Ὁ. 19 
θοῖονν, ἀπά 15 {πο ὸ πλΙβ γα ϑαϊθα “' ἀΠΠρθησο." 

ἦπ δίρη.] Ἐδίμου, “ ἔοσ μϊπι." 

8. ἀϊά «υοπάογζμὶ ἐῤίπσσ] ΤῊ Μϑ5, ἅττα 
ΡΓΘΓΥ 6402} γν αἰνιἀφα Ὀοίννθεπ ἡ, σὰ δηά 
γιίγα (Βεηβὶγ, Ρ. 32). (Ἃοά. Α. Μμα5 “ρῃηρῖο, 
ΠΟ ἢ ννοι]ὰ παῖ Ὀθίίο 58 ηβ6: “δηά αϊά 
ψἸ Κα α]γ." 

10. ἡ φυογν 9 “ῥορι.) Δ Ὸ]Ρ. ἐπὶ τοιοφμοφίο. 
Βεΐ {(Π6 θεϑὲ Μ895. πᾶν Ζη τίιο σασι, “ἸῈ ΟἿΘ 
Ἰοί. Μὴ ἀδθγ Ν]15 {πη Κ5 {ΠῸ Ῥαβϑαρθ οὐἱ τ 
ΒΊΠΑΙΠΥ τη : “πα {πο ὶγ Ἰοΐ ννὰβ Ὁπθ; 85. ἴου 
Αἄδπὶ ἴο ἀϊ6, 50 ἴοσ {π656 π6 ἀδὶρα,᾽" 

11. 9. «υδογι εαριὸ αἱἱ, ἢ ὙΠῸ Βεβί 
γοδάϊπρ 15 δὲ ἐχ δὸ 7μδίος (Ποῖ )μ4 11) ΟἾ176Σ τ 
“ἐ φῃᾷ 4}} {Π6 σὶρ ἴθοιι5 ΟΠ65 ΒΡΓΙ Πρ’ ἔγοπι Πϊ πη. 
Βιυῖ {π6 Αταθῖς, ἴῃ Εὔννα] 5. το πάογίηρ, “πὰ 
γοη ἴῃπὶ δἰπά 4116 Οογεοῃΐο," βδιρροῦίβ {Π6 
ψυϊραίο. 

10. 1 ῥαῤῥεποά. ἘδίμοΥ, κ᾿ σαπὶθ (ο 
Ῥᾶ55,᾽ ἃ5 ἴῃ ᾧ. 10. 

σεη. 7- 



ν. 13--28.} 

ΠΠΔΠΥ͂ ΟΠ] άγεη, ἀπά νεῖ 4 ργθαΐ 
ΡΘορΙε, πεν Ρθερδη ἀραῖῃ ἴο θ6Ὲ τηοῦα 
ὉΠΡΌΔΪΥ τΠδη {Π6 ΠΙϑί. 

12 Νον ψγεη {πΠΕΥ Ἰνεά 50 
Οεπ. τα. ὙγοΚοαϊγ Ὀείογα {περ, ἐίμουι ἀϊάϑε 

᾿ σἤοοβα {Π66 ἃ πηδΔη ἔΓῸΠΊ ΔΙ] Πρ; {Π 61, 
7 ὅφην τῆι γγῆοϑθ ΠΑΠῚ6 ψγ7ὰϑ “7 ΑΡγαἤδπ. 

14 Ηϊπὶ {ποῖ Ἰονεάϑέ, ἀπά τπίο 
Ὠ]ΠῚ ΟὨΪΥ ἔμοιῖι 5ῃεννεάϑε τῇγ ψ]]}: 

Ις Απά πηαάεθβε δὴ ενειλϑίϊηρ; 
ςονθηδηΐ. Ὑνἢ ΠΠ|, ΡΓΟΠΊΙ51 Πρ Π]ΠῚ 
μας ποι νγοι]άεϑε πανοῦ ογβακα ἢ]8 
5666, 

Ι6 5 Απά πυπίο ΠΒίπι {ποῖ ρανεβί 
Ιϑαας, δῃά ἔππίο ἰἴβϑαας αἰϑοὸ {ποι 
ϑανεβὲ Ιασοὸῦ απά ἄβαι. Α8 ἰοῦ 

ἐ ΜΑΙ. ̓ ..5, [ᾷςοῦ. ἔμοιι ζἀΙ48εὲ σἤοοβα πὶ ἴο 
ΕἾ... [Πεε6, 4ηἀ ριέ ὈΥ ἔϑβαιι : δπ4 80 [ἀςοῦ 

θεσαπηα ἃ σγααῖ παμ]εἰτιιά6. 
17 Απά [ξ σδπ18 ἴο ρ488, [δέ νη 

μοι Ἰεἀ4εβε 15 βεεά οικ οἵ Εργρί, 
τὰς 19:1 ἔτποι. Ὀγουρμῖοϑε Παπὶ ὰρ ἴο {Π6 
τι  Ιποπηΐ 5148]. ; 

18 Απά Ῥονίηρ {πΠ6 ἤδανβῃβ, ποι 
ἀἸάϑε 5εὲ ἔαϑέ {π6 δαγίῃ, τηονεάβε {Π6 
γγῃο]6 ννοῦ]ά, ἀπά πηλάαβε {πῸ ἀερίἢβ 
ἴο ἐγεη0]6. ἀπ ἐτγοι]εάβε {ἢ πηθῃ 
οὗ {Πδξ ἀρε. 

19 Απά τῃγ ο]οῦυ νγεπέ {γοιρῇ 

5; εη. “ζι. 
3» 3: 

ἀ Όεη. 25. 
25, 26. 

Ἢ ΤᾺ ἔουιγ σαΐεβ, οἵ ἥτε, ἀπά οὗ βαγίμαιακα, 
ἔα" πὰ οὗἹὨ ννπά, ἀπ4 οἵ σο]ά ; τῃδὲ {ποὺ 
ἡλαέτῆεν τηϊρῃζεϑε ρῖνα 1ῃ6 αν τιηΐο της 5664 
ἀσοῤ δ οἔὐ [ὯςοΡ0, ἰαπά ἀ]ρεπος ππίο τῆς 
ξέμοι, ϑεπογδίίοῃ οὗ [5γδεὶ. 

11. 50 Δ5. 111: 

20 Απά γεῖ τοοκεβέ ποι ποῖ ἃυγαῦ 
ἔτοπι {Π6πὶ 4 νι ]οκεά Πεαγί, {πδξ τὴν 
Ιανν τπαϊρῇε Ὀγίηρ: ΓογῈἢ ἔγατε τη ἘΠ επη. 

21 ΕῸΓ τΠ6 Πιβὲ Αάδπὶ Ὀεαγίηρ ἃ 
νι Κεά Πεαγί {γα βργεβϑαά, ΔΠ4 ννγᾶϑ 
ΟΥΕΙΘΟΠΊΕ: δἀηἀ 80 ὃῈ 41] {παῪ {Πδΐ 
4Ὑ6 θοτγη οἵ Πϊπ|. 

22 ΤΠ ἀϊπῆγπην νγὰβ πιδάς 
ΡΕΓπιαπεηΐ ἢ δηα4 της ἰανν (450) ἴπ 
της Πεαῖὲ οὔ 1τη6 ρεορίβ στ τῃ6 
ΠΊΔΙΡΏΪΥ ΟΥ̓ {Π6 τοοῖ ; 80 {παΐ 1{Π6 
βοοά ἀεραγίοἀά ἀνγᾶγ, ἂἀῃάᾷ {6 6ν]]} 
Αροάα 511]. 

23 80 {Π6 {ἰπ|68 ρᾷ58564 ἂννᾶύ. 8η4 
{Π6 γεαῖβ γγεῦα Ὀγοιρῃς ἴο Ὧη επά: 
πῃθη ἀϊάθε (ποιῖι γαϊδα {Π66 ἃρ ἃ 
βεύνδηΐ, σϑ]]οα [ αν! : 

24. ἜΝ Βοηι {ποι σοπηπηδηάεάϑε ἴο 
θυ} ἃ οἰ ἀπίο ΠΥ πᾶπη6, ἀπά ἴο 
Οἴεσ ᾿ἱποβηβε ἀπά οδ᾽δίίοηβ πηΐο {Π68 
1ῃεγείη. 

25 Πεη 118 ννὰθ ἄοῃβ πΠΊΔΠΥ͂ 
γεδῖβ, Π6η {Ποὺ {παΐ ἱππαθιτεὰ τῃ6 
ΟἸΕΥ ἴογβοοκ {Πεε, 

26 Απά ἴῃ 84]] ἐπίηρβ 414 ὄνβῆ 48 
Αἀδπὶ δηά 811] Πῖβ. σεποίδεοηβ μαά 
ἄοπε: [Ὁγ {ΠῈῪ αἰϑο Πδά ἃ νψἱοκεά 
ἢδατέ: 

27 Απά 580 ἴδοιι ρανεϑὲ {ΠΥ ΟΥ̓ 
ΟΥΕΓ ἰηΐο {πΠ6 Παπάβ οἵ {Ππ|π6 Ἔῃ ΘΠ 68. 

28 Ατα {πεὶγ ἀεοάβ ἔμθῃ δηγ Ὀείέεῦ 
τῃαε ᾿πμαῦιε Βαργίοη, ἐπδξ {ΠΥ 5που]4 
τπεγείογα μᾶανα ἴπ6 ἀοπληϊοη ΟΥΕΓ 
510 ὃ 

8, 

7722 

τ6 

2. 
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18. Ννοτυ «υε».1] Ἐδίμεογ, “ Απά 1 σαπια 
ἴο Ρά55, γνθη," ὅἄς., τερϑδίϊηρ {π6ὸ θθριπηϊηρ; 
οἷν. 12. : 

14. ἐῤν «υ111.1 ΝΕ. “σοϊμπίαίοηι ἑμαηι. ΤῊ 
θεβὲ Μϑ5858. δά «δεγοίθ ποοίτ, νυ 116, ἴῃ ρΙαςθ οὗ 
“οἰμπέαίεοτε ἐμαηι, ΕΥΙΖΒοΠ6 ἀπά νη ἐογ Ν]15 
ῬΓΕΙΕΓ  ηθηι ἐδηρηῤογ 771, ἃ5 ΤΠΟΥΘ ὩΡΎΘΘΔΌΪῈ ἴο 
1π6 Αταθὶς {-- ἐα- Επάθ ἀν Ζεῖ:) ἀπὰ Αβίῃ. 

18. ἐϊάεέ σοὶ 7χαο1.7] ΤΠΪ5 15 ουξ οἵ Κεερίηρ 
ΙΓ ἘΠ6 τοβί οἵ {Π6 ραββϑαρθ, ἴπ6 ἴοπεβ οἵ νυ] ἢ 
15. πκὸ πὲ οἵ 5. χν]. 7-0ι5») ΟΥ̓́ ΙΧΥΙ]. 8. 
Ήδεηςο “Ποῖ 5ῃοοκοβέ {πῸ φαγί ἢ 5ποι]4 ρῥτο- 
ὈΔΌΙν Ὀε γοδά, 85 1 ἔσεισας μΠαἀ κοΐ «αἰζεγεά ἴο 
ἔστησας. ΟἸϊάεπηεἰδίεῦ τοηάθιβ {Π6 Αὐάθὶς 
ὙΜΟΓᾺ ἴῃ ΠΙ5 {ΓΑ Πϑ]δί!οη ΟΥ̓ εογομ ας. 

19. χει» σαίε5.) ον ἴἢγεα οὗ [πΠ656 ἩΠροηΐ. 
ΔΡΕΥ σομηρατα5 ἴπΠ6 τηδηϊϑϑίδίίοη ἴο Ε]1]14}, 
1 ΚΙΏΡΒ ΧΙΧ. 11,12. ΒῸΓ {Πὸ [ου γί, ννῈ ΠΊΔΥ͂ 
ΤΕΙΟΓ ἴο [ῃ6 ““ Π41]᾽ οἵ Εχοά. ἴχ. 23) δηά 5. 

ΧΙ. 12. ὙΠ δυίμποῦ οὗ {πΠ6 Αὐαδῖς Ψ ευβιοη 
ἴῃ {π6 Ψαίίσδη Ἀρρθαγβ ἴο ἢᾶνα γϑδά θῆρας ἴοῦ' 
θύρας ἴπι {πε Οτεοκ τοχί. 

εἰδίρεπεο.] 866 ποΐβ δου οἡ ᾧ. 7. 

91. «πά «ὁ δὲ αἰ}.] 1,αΐ. στοά εἰ ογιγιδς, νυ Ἀ1ΟΪὰ 
Θθεὴβ ἴο ἔδνοιγ {ΠπΠῸ Ορϊπίοη {παΐ {π6 ννογάβ 
εἰ ποῦι σοίμς 1116 οὔςθ ργεοθάθα ; δὴ Ἔααϊναὶεπξ 
ΡἤΓΑ56, “ἀπά ποῖ μὲ δἱοπθ, 511] εχιβέης ἴῃ 
1π6 Ατδθὶς δηά {μ6 Αβίῃίοριο. 

90. απά ἐῤεὲ ἰααυ] ὙΠῸ 5εῆβα θεσουηθβ5 
ΤΊ Οἢ ΟἸΘΑΓΟΓ 1 ννα το πήθυ : “' δη [ΠΥ αν νγὰ5 
ἴῃ {πΠ6 πραγ οὗ {π6 ρεορὶβ αἱοηρ νι {Π6 6ν]]} 
τοοῖ; 2ιε. θοΙΠ ἱπηρ]αηΐθα δηά βγονίηρ ἴορο- 
ποῦ. ὙΠῸ Αταῦὶς δοοογάβ ψυἢ {Π15 (ΞΞ γι 
ἀδν δεν ἢ οὶ πτισ771771671}. 

98. 4γε ἐῤεὶν ἀδεά.. ὙΠΗΪ5 15 ργεσβάβξά ἴῃ 
{π6 θεϑὲ Μ95. οἵ τῃς 1 ἴῃ, ἀπά πη {Π6 νεῖ- 
βίοπβ, ΕΥ̓͂ ἃ οἴδιιδε ξε΄ Απά 1 βαἰϊά ἴπ ΠῚ 
μοατί.; 

2 Ἐσπι. 7. 
ο, 
ὥζο, 

1 ϑαπι. 
Ὁ ΣΘΠῸ 

5:2 ΘΆτη. 5- 
ἃς 7. 5» 



ΠΟ τσ, 7 :εο)ι- 

ΕΓ ΈΒΟΌΠΑΡ, 

29 ον ψγῇεπ 1 σάπια {Π] Ποῖ. πὰ 
δά 8βϑὴ ἱπιρίθίϊοβ ννιποιε ΠιιπηθεΓ, 
{ΠΕ ΠΥ 5οι}} 8ᾷνν ΠΊΔΠΥ Θν]] ἀοο 8. ἴῃ 
Π15. ΓἈΙΓΕΙΘΊἢ γεαγ, 80 {παῖ ΠῚ Πεδέ 
ἔαι]ε ἃ πιο. 

2090 Εογ 1 πᾶνε β8βεεὴ πον ἴδοι 
5 Π  γοϑὲ {Π6Π| δἰ πη πο, ἀηἀ ἢαϑέ βραγθά 
ννιοκεά ἀοεῖβ : δπα Παβὲ ἀεϑίγογεά 
ΤῊ ΡΘορὶθ, ἀπά Παϑὲ ργεβεγνοά τῃϊπ6 
ΘΠ 6ΠΊΪ65, ἀπά ἢαβί ποῖ βρη! πα 11. 

31 11 ἀο ποῖ γϑιηθιηθεγ ἤονν {15 
ὙΑΥ ΠΊΔΥ δε ἰεί : Αγ τευ τ{Ππεη οὗ 
Βαθγίοη Ὀεζίεγ τΠδη {πεν οἵ δίοῃ ἢ 

32 ΟΥ 15 ἴΠδῖα ΔΠΥ͂ ΟἾΠΕΓ ρβορίὶβ 
[Πατ Κπονγεῖῃ {πεὸ θεβιάς [5γ86] ὃ οὐὕΓ 
νγηδὲ σϑηθγαίίοη Πδίῃ 80 θε]αναά (ΠΥ 
ςονϑηδηΐβ 45 [600 ὃ 

233 ΑΠπα γεῖ {ΠΕῚΓ γανγαγά Ἀρρθδγείῃ 
ποῖ, δης {ΠΕῚΓ ἰαθοιγ παῖ πὸ {πιηῖ: 
ἴγ 1 πᾶνε ροὴπβ Πεῖβ δηά {πεῖα 
τῃγοιρῃ {Π6 Πεδίπεη, ἀπά 1 866 {Παΐ 
{ΠῈγ ᾿ἢῆονν ἴῃ ννθϑίτῃ, πὰ ἘΠΙηΚ ποῖ 
ΠΡΟη ἘΠ ἐαραφεμ να τς 

24 εἰσρῇ τἋποὰ {πεγείογα ΟἱΓ 
ννοΚαάηεθ5. πον ἴῃ {πες θαίαποθ, δηά 
1Π6Ιγ᾽ 5. αἶθο {Πδξ ἄννε]! ἴῃ τΠ6 ννοι]ὰ : 
ἈΠᾺ 80 5}8}] ΠΥ πᾶπη8 πὸ ψῃεγα δὲ 
ἰοιηά δι τη [5γδε]. 

35 ΟτῴΓἙἍ νβδὴ νγὰβ ἴξ {πᾶ {ΠεῪ 
ψγΠΙΟἢ ἄννε}} προρ τΠῃς βαγῃ Πᾶνα ποῖ 

ΠῚ ἸΕν- [ν. 29--5. 

5 ΠΠ64 ἴῃ ΠΥ 5ἰσῃξ ἢ οὔ ννῃαξ ρθορὶβε 
ἢδνα 80 Κερί ΠΥ σοπηπηδη πη6ης}8 ὃ 

26 ἼΓΒοιι 5041 Ππα τῆλε [ϑγδθὶ ὈῪ 
ὨδπῚΘ Παῖῃ Κερὲ τῃγ ρτγεςερίβ ; δυΐ 
ποῖ {Π6 Πεδίμεη. 

ΘΗΝ ΠΤ, 

1 7716 αγισεὶ ἀφείαγείλ ἐλδ ἐργιογαγιτς ο7 Ἐςάγας 
7721 Οσοαῦς γιεαρηιόγές, 13. αγια]ἱ αὐνϊτοίλ λγε γι0 
ἕο τη ε αἱ δ τοί ἐλίγιος αὖους ἀξ γεαεῆ. 23 
“Μευεγέλείεος Εοάγας αἀὐδείλ αἰἦνέγς φιιεεί]ο7ι5, 
αγιαὶ γεέεείσείλ, αγιδτυέγς ἐο ἐλέη. 

ΝΙ) τὲ δῆρεὶ τπαὲξ νγὰβ βεηΐ 
ππηΐο ΠΊ6. γῇοβαε ΠΑΠῚΘ ννγὰϑ8 

ὕσιιε!, ρανε Π16 δ δηϑυν 6 Γ, 
2 Αμπὰ 5αϊά, ΠΥ Πεαγὶ πδίῃ ροηα 

ἴοο ἔδγ ἴῃ {ῃ18 νγου]ά. δηα {πιηκΚαβῖ 
[Ποῖ ἴο σοπηργθῃθη4 τἢ6 νγᾺΥ οὗ {Π8 
πηοϑὲ ΗΙρΡ ἢ ; 

3. ἹΠπεοη 5818. 15 ὙΘΑΣ ΠῚ ἸΌπΩ" 
Απά Πα δηϑυγειεά π|6. ΔΠ4 ϑαϊά. 1 δπ 
86ηΐ ἴο 58Π6νν {Π66 1ἢγεα νγαγ8, ΔΠ4 ἴο 
86 [οὐ τἋτἢτεε 5: Π}ΠΠτπ465 Ὀεΐογε 
ἘΠΕῸ-: 

4 ΔΝΏΒεῖθοῦ 1Ε ποι σαηϑὲ ἀβοΐαγα 
Ιη6 οπδ. [1 ν}}}}] 5πενν {πθῸ αἶβδο {π6 
ὙΑΥ τῃαΐ ἴποιῖι ἀεβιγαϑὲ το 866, ἀπά 1 
514} 8πενν ἴπε6ὸ ἤοπὶ ννπθησς τῃ6 
ννὶοκεά Πθατέ σοπλοίῃ. 

5 Απά 1 καϊ4, ΤῈ] οἡ, τὰγ ἰοτά, 

29. ἐῤὲ!θεγ.). Ἐδίμογ, “μι μογ, 

ἦπι ἐῤὶς δίνη δ γοαγ.] ἈΔΙΠΘσ, “ἴῃ {Π656 
{ΠΙΓΕΥ γὙθαγ5,᾽ 5 ἴῃ {π6 Ασδθὶς, “΄ ἀἴδβθ 30 δῆτε 
Ιδηρ." 

80. ἀπά ῥαοἐ ποΐ σἰσηϊβεά 1.1 ΤῊ ΟΡβουτΥ 
οὗ {Π|5 δηὰ 1Π6 [Ο]]Οννίης; οἰδιιβθ 15 τοπηουθά ΒΥ 
Δάἀορίϊης; ἀη δπιοπάδίϊοη οἵ νη ἦγ Ν]15 (ςοη- 
Ὠγπηθά, ἃ5 ΒΘηβΙΥ Ροϊηΐίβ. οι, Ρ. 23, δγ {Π6 
τοδάϊης οἵ οης Μ18.}):; παπΊοὶν, γὐφὴ] γιο)ιἱγιὶ ΤΟΥ 
πρὶ] γριεηισ. ῊΘ βθῆβθο μοι] {ποθὴ δ6: 
“ αηά Παβί ποῖ βἱβῃϊῆθα αἵ 8}1 ἴο ΠΥ οπρ, μουν 
[Π15 νναῦ ἰδ ἴο θ6 ἔουβακθϑη (2.6. ἤονν {Πἰ5 ρὰγ- 
ΡΟΒ6 ΟΥ̓ ΘΟΙΙη56] οἵ ἀθργοϑϑίηρ ϑΊ0η 15 ἴο ᾿ΟΠΊΘ 
ἴο 4η 6πα). ὙὕῃῈ Αταθῖς ἢα5 “πη ἄοςῇ 
ηἰθπηιαπάθη ΚιιπαιΠπαίοϑε ννῖθ ἀϊθβοῦ Ὁ ος εἰῃ 
Επάς μαθε.; 

84, απά «ὁ «ῥα]} ἐδν παρὸ, (5)..1ἢ ΤῈ 15. ποῖ 
ΕΑΞΘΥ ἴο δοσοιιηΐ ἴογ [η6 τϑδάϊηρ οἵ {πὸ ΨΝ]- 
βαΐο, ΤΟ] ον ἴῃ Οοὐγ ΕΠ 5. Ν ΘΥΘΙΟη : δἰ 2107] 
ἐπε 1) ΠΟΖ7 7111 πη Ιεγαρ]. ἘΟΥ γογριοῦι 
ἐμμηι ἴΈ 15. Παΐαγα] ἴο σΟΠ]ΘΟΕ ΓΘ. 27102716}1 1771 
((Ὲ ““υὐτῃ οὗ {Π6 5οδὶθ᾿), απά ἴο ΚΘΘΡ ἋΡ 

1η6. τηρίαρῃμοσυ. ὙΠῸ Αγαθὶς σῖνοβ {ΠῸ πιοϑὲ 
᾿ηΐο }]} 11 0]6. 56η56--- το ἢπά οὗ. ποῖμου ἐμὲ 

ΟΠ6 ἰπ {πῸ Ἰϑαϑδέ ουΐννοιρῃ {πὸ οἴου." 80 ἴπ 
ΟἸἀοπ οἰβέθ τ᾽ 5 το θυιηρ οἵ ἴῃς Ναίίσαη Μ8., 
- δὲ νἱάθ υἴγα ἸΔηχ ἀθρυιπιδίαγ.ἢ 

86. “Ζγαεὶ ὧν παριθ.) “ΤΉΘΓΘ 15 ΠΟ ΔΕ ΠΟΓΙΕΥ͂ 
ΤΟΥ ““ [5Γ86] "ἢ Ποσθ. Ὑπὸ Ν α]ραΐῖθ Πὰ5 δος φιῖ- 
εἰθηγι ῥὲγ γιογγιῖπια. ἴῃ 8. Δη4 Τ᾿ {Π6Γα 15. δος Ὸ αὶ 
ῥογγιίγιες (ῬΟΒΒΙΟΙΥ ἃ σοηίγδοίοη οἵ {πΠ6 βαπηα 
ννογά). 1 1ῃ15 τοχὲ τΠ6 πιθαηϊηρ ννοσ]α 
6: “τπθη ὈΥ πᾶπιθ ποι 514] Ππα ἴο μανθ 
Κερί;,᾽ ἄς. {παῖ 15, “" μεῦῖβ δηά ἔμεσῦα ἃ ἔδξυνν 
Ποΐθυνουί ΠΥ ΟΠμΘ5 πιαΥ 6 ἴοιιπα ἴο μανθ Κορ 
1ῃμ6 Ιὰνν οἵ ΟΘοά, θυ ποῖ τηδηκιηα ἴῃ βοποσαὶ."ἢ 

ΘΈΑ Β  Τὺ- 

ΕἸΕΚΒῚ ΝΊΒΙΟΝ ((. ἵν. 1---ΟἩ. ν. 1.4). 

1. τγ12] 815. ΔΏΡΕΙ, ἴπΠ6 (ἢτε οἱ ΘΟ" 
16 δηρεὶ οἵ {πη 6 ΓὙ ἀπα θαυ μαιακοβ (ΒΚ. οὗ 
ΕΠΟςΉ, χχ. 2}, 15 ποῖ πηθητοηθα ἴῃ {πΠ6 Ο. Τὶ 
ΟΥ Αροοῖυρμα Ὄχοθρίϊηρ Ποῦ ἀηά ἴὴ ὡ". 36; 
ν. 20; Χ. 38. ἴῃ Μιϊΐζοη ἢδ 5 τηδάθ {Π6 

“ἐγρροηΐ οἵ [Π6 5ιη, δπὰ με] 
ΤῊΘ 5μασρεϑί 5ἰρ θα ϑρίτις οἵ 41} ἴῃ βανϑη."ἢ 

2 αγ. 1οεέ, ϊ. 690, 



ν. 6---το.]} 

ΤΠεη 5αἰά με τιπΐο πιθ, (ὅσο τΠγ νναγ, 
νγεῖρῃ της 1Π6 νγεῖρῃς οἵ τὴ6. ἤγθ, οὗ 
πιδάϑιγα τπηε΄ {πΠ6 δαβε οὔ {πεῈ νη, 
ΟΥ (68}} της ἀραίπ {πΠ6 ἀδύὺ {Παΐ 15 
Ραϑί. 

6 ὝἼὝΠεη δηϑυνγεῖεά 1 απά ϑαϊά, 
ὙΒαΐ πιδῃ 18 40]6 ἴο ἀο {ῃαῖΐ, {παῖ 
{ποῖ 5Ποιϊάεθε 2581. ϑισῃ {πίπρ5. οἵ 
π16 ὃ 

Απά με εἰἷά υπίο πι6. {1 
8Π οι 4 258Κ {περ μον ροαέ ἀννε!!πο5 
416 ἴῃ {Πς6 πιϊάβε οἵ {Πς 868. οὐὔΓ᾽-ἤον 
ΠΊΔΠΥ͂ ΒΡΓΪΠΡ5 ἀγα ἴῃ {Π6 Ῥερὶπηΐηρ οἵ 
{πε ἄξδερ, οὐὔ᾽τ᾽ Ποὺ ΠΙΔΠΥ͂ 5ρΡΓΙΠΡ 8. ΔΓΘ 
Δῦονε ἴῃς Πιπιαπιεηΐ, οὐ ννπῖο ἢ ΔΓΘ 
1Πε οιροίηρβ οὗ ρδγδαΐβε : 

8 Ρεγαάνεπειγα τποιι νγου]6ϑέ 5ΑῪ 
ππίο π|6. 1 πανεῦ νγεης ἄοννῃ ἱπίο 
16 ἄξερ, ποῦ 25 γεῖ ᾿πΐο ἢΠ6]}, πεῖ [Πογ 
ἀἸ4 1 ἐνεγῦ οἰπὉ τπιρ ἱπῖο Πβάνεη. 

9 Νενεγίμε!αθθ πον πᾶνε 1 δ5Κεά 
{πες θυϊ ΟΗΪγ οὗ τπΠ6 ἢτγε δπά νη, 
ΔΠ4 οὗ {πῸ ἀδν ννπεγεζῆγοιιρῃ ποῖ 
Παϑὲ ραᾳϑβεά, δπὰ οὗ {Πϊπρ8 ἤτοι νυ] ἢ 
{Ποῖ σαηβέ ποῖ Ὀα βεραγαϊβά, ἀπά γεῖ 
σδηϑέ ἴποιι οῖνα ΠῚ6 ΠῸ δῆϑνγε οὗ 
1Π 6 πη. 

ΙΟο Ηε εϊ4 τποΐξονεῦ τιηΐο ΠΊ6. 
ΤΠΐηθ οννῃ τΠίηρβ, ἀπ ϑιιο ἢ 45 ἅΓ8 
σύοννη πρ ΙΓ {ΠΕ6, σαηβὲ ἴποι ποῖ 
Κηον ; 

11 Ηον 5Ποι]4 ΠΥ νεβ886] ἐπθη δ6 
ΑὉ]6Ὲ ἴο σοιηρίεμαηά {Π6 νγὰῦ οἵ τῆς 
ΗΙρμεβῖ, ἀπά. {πῈ ννουἹὰ θεῖπο ΠΟΥ 

7. σῤγίπισυ.] ἸΤιαῖ. ψμαπὲξ “σελ, ἴου ἡ ΠΙΟἢ 
ΜΟΙ. ννου] τοαὰ φμοΐ γοπίεσ. Οοπιρ. [00 
ΧΧΧΥΙΠΙ, 16, “Ηδβϑί ἴμποιι επίογοά ἱπίο {πΠ6 
ΒΡΓΙΠρΡ5 οἵ ἴπε 568} ΕῸΓ σεηώ, Ἰι5ῖ αἴζου, 
Ν. ἀεγ Ψ]15. σοπ]βοΐιγεβ δα τὸ “' ονν ΠΊΔΗΥ 
ὙγΑγ5 ἴπογο ἀγα ἄρον ἐπε ἢγπηατηθπί. ὍΤῊΙ5 
15. σοηῆγπηθα Ὀγ ΟἸΠ επιοιβίεσ᾽ 5 στο θσῖηρ οὗ 
{π6 Ψαίίοδη Ατϑθῖς :--“ εἴ (αιοΐ 51π|) νἱ- 
ΒΌΡΘΙ σΘ] τ." Βείογα {πΠῸ ἰαδὲ οἰαιιβα τη {Π6 
νεΎβ6, Οἡ {Π6 βίγεηρτῃη οἵ [Π6 ΟΥΙθηΐδ] νευβί 5, 
ψΟΙΚ. ἀπά οἴπουϑ νγοι]ά ᾿πβοσγί “Οὐ νυ ΠΊΟἢ δγ6 
1π6 δηΐγαποοβ οὗ Π6]}]. ὙὉὍΠα6 νογάϊηρ οἵ τσ. 8 
5665 ἴο ἴανουγ {Π15. 

8. (οπῃΡ. 5. Ἴοχχχίχ. 8; Ἀοπι. χ. 6, 7. 

Θ. “εῤραγαίε1 ὝΤΠαΐ ἴ5, 1 τᾶ οδηποΐ 
ἜΧρΙαΐη ἀπ πηγϑίοσιθϑ οὗ {πῸ εἱθπηεηΐβ---ἢσθ, 
ψ]η4, ὅζο.---Ὄγ νυ Β]Ο ἢ ΠΕ 15 ΔΙνγαγ5 βυγγοιπαεβά, 
δΔηἃ ψἱἢ νυ ἢ Πῖ5. 1ἴ6 15 ᾿πβεραγδ]Υ θουπά 
ὉΡ, πον σδη Πα ππάεογϑίαπα {Π6 τηγϑίουϊθβ οὗ 
1πθ ἀηβεθη νγου! ἃ ὁ (ομηρ. ΔΝ Ιβάοπι, ΙΧ. τό. 

11. Β5Ὰ Α5. ΙΝ. 

Οὐξννγαγα ν σογγιρίθά, ἴο τιπἀοϊβίαπά 
τΠ6 Ἰσογγιρτίοη τἢδξ 15 εν! ἀθηξ ἴῃ ΤΥ 
βίῃ 

12 ἽΠΕη κα] [1 τιηΐο Πϊπ|. [τ νγεῖα 
Βεϊίεγ ἐπαΐ νγε νγεῖβ ποῖ δ ]]. [ῃδῃ 
τῃδί νγε 85Ποιι]ὰ4 ᾿νε 511} ἴῃ ψιοκεά- 
Π685. 4η4 ἴο 58 {ετ, ἀπά ποῖ ἴο Κηονν 
νυν Πεγείογα. 

13 Ης δηβννεεά π|6. δηά αϊά, 1 
νγεπς ἰπίο ἃ ἰογεϑέ ᾿πίο ἃ ρἰδίη, δηά 
168 “.τεα8 ἴοοϊ σοιιη8ε]., 

ΟΙ 

Ι Οτ, 7)1- 

σον γιῤ- 
Ζιοι. 

“ Τυάρ. ο. 
8 

14. Απά 5414. (ὕοπηε, ἰδὲ τι8 ρῸ Δη4 “ μι. 25. 
πΊΆΚα νγαγ ἀραίηβε {Π6 8568. {Παΐ 1 τηΔΥ͂ τὸ 
ἀεραγὶ αὐγὰὺ Ὀαίογα τι8, Δη4 τΠδΐ νγε 
ΓΩΔΥ ΠΊΔΪΚΘ 115 ΠΊΟΓΘ νγοοάβ. 

Ις ΤΠς βοοάβ οὗ τῃε 868 αἶβο ἴῃ 
Π|κῈ ππαπηθῦ ἴοοῖκ σοιηβ8ε]. δηα 5414, 
(οπλε, ἰδεῖ τι8 Ρὸ ὉΡ δπά ϑιιθάιιβ {πε 
νγοοάβ οὔ τῃ6 ρ]αίη, πὲ {Ποῖα αἶβδὸ να 
ΠΊΔΥ͂ ΠΊΔΚΘ τ18 ΔΠΟΙΠΟΙ ΘΟΙΙΠΙΓΥ. 

16 ΤΠε τποιρῃϊ οὗ {πε ννοοά ννγὰϑ 
ἴῃ ναΐῃ, ἴογ τῇς ἢἤτγε σαπηα δηά οοη- 
βΒιιπη|64 1{. 

17 Τῆς τβοιρῃς οἵ τΠ6 ἢοοάβ οὗ 
1ἢ6 86ε4 οαπια ἱἰκοννῖϑα ἴο ποιρῃϊ, 
ἔογ τῆς βαπά βἴοοά τρ δπά βίορρεά 
1Πεπη. 

18 1Γ τῇοι ννεγί {πάρε πον Ρ6- 
ἰννιχεὲ {πεθ6 ἔνο, ΨψΠμοπὶ ννοι]ἀεϑέ 
πο Ῥερίη το [|08{Π{ 7} ΟΥ Ψ Ποῖ 
νγου]άεϑε τποῖι σοπάσμηῃ ὃ 

19 1 δηβυγεγεά δηά 8414. Ν' αν 
8. ἃ θυ 8 τποιρῆς τπδὲ Πεγ ΒοΓῃ 
μανε ἀενίβεά, ἔογ ᾿Π6 φτοιπά 18 σίνεη 

11. οττυαγαϊν εογγεῤίεά.] ΜυΪϊσ. οὐ 7αγι 
ἐχίογίμ σοΥγῤίο σεμΐο. ΠΕ τϑδάϊηρ οἵ Α., 
ἐκχέογγίίμς ΟΝ ὨΙΟΠ ΒΕΠΒΙΥ, Ρ. 32, 5πθννβ ἴο ὃ8 
ΤΟΥ ἐχίογίἑμς τὸ εχίγιις, “ νοσῃ Οἷ 7), ΟἸΘαΓ5 
ἋΡ ἴμ6 βθῆβθ οἵ {Π|8. οὔβοισα ρᾶββϑᾶρθ. [1 
5Ποι 4 ΡῈ: ““δηά, Ὀείηρ νοῦπ οὐΐδ ΜΠ 8 
σογγαρὶ ΟΣ], ἴο υπάεγϑίδηα," ζἄο. ΕῸΓ 
ευϊάεπίεγι ΜΝ ΟΙΚ. νου ὰ τοι ευσάερμέοηι Ξε 
“Ἡΐπη {ῃδξ δβοᾶροβ σογγυρίϊοη," 2.. Οοά, 
ΟΥ “με νου] {πμαΐ Ἔβοαρεβ," ἄσ.; 1Π6 Ἰάδα 
θείην : “Ἡονν 514}} {π6 σουγιρίθ]6 4π4 {γδη- 
ΒΙΓΟΥΥ͂ ἀρΡρυθ μη {Ππ6 Ἱποουγαρί]8 ἀπά αη- 
σΠμδηριηρ ἡ ἢ 

10. Τῤομῃ ταἱά 1] Βεΐογε μεβεὲ ννογάς 
{ποῦὸ σοπιθϑ 'ηῃ {πὸ Οτϊθηΐαὶ υϑΎϑι 5 ἃ οἰδιι56 
ΞΞ ἐς ἈΠῚ 1 [61] ἡ. τὰν [6 6." 

1177. εἱοοά πῤ.] 11.6. ΥΟ568 ἃ5 ἃ ὈΔΥΥΙΘΥ. 

19. στοιιπά.] ΓΘ ΤΛΔΥΡΊΠΔ] γθδάϊηρ,, “' Ιαηά," 
15 θείίεσγ. 

ΠΟ τσ, 2.6 
ζαγεί. 
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"ΟΣ, 
τυαῦυες. 

ἕο τ, ἐλε 
ἐανιά. 

δ 15. εἰ. 
9. 
7οΒη 3.31. 
τ (ον. 2. 
χά. 

ἔτ, πὸ 
τυλέγε. 

ΤΙ ΒΒ ΘΌΞΚ ΑΘ. 

πηΐο (Π6 νγοοά, απὰά τῆς 8εὰ αἷἶϑο δίῃ 
ΗΪβ ρίασς ἕο θθαγ ἢϊ5 ᾿ Ποοάϑ. 

20 ἼΠΕεη δηϑνγετεά Πα π|6, δηά 
5414, Το Παϑὲ ρίνεη « τίρῃε πάρ- 
τηθηῖ, δι τγῃγ Ππάραβέ τποῖ ποῖ τῃγ- 
861{ αἶβο ὃ 

21 Εογ 'ἶκε δ5 [ΠῸ ρτοιιηά 15 ρίνϑη 
ιηῖο {Π6 νγοοά, δηά τῆς 864 ἴο ἢΪ8 
Ποοάβ : δνεὴῃ 80 ὄιμευ {πδὲ ἄννε!]} 
προη {ἢ6 φαγῇ πΔΥ πιπηάογϑίδηά 
ποῖῃΐηρ θὲς τΠδΐ νγῃῖο ἢ ἴ5 ἀροη {Π6 
βατῃ : «πὰ με τῃαϊ ἀνγο! !]εῖῃ ἀθονε 
τῃ6 Πδάνθηβ ΠΊΑΥ ΟΠὨΪΥ τπἰπἀεγβέδηά ἘΠ 
τηϊηρβ {πὲ ἀγα ἀῦονε {πΠῈ6 Πεῖρῃς οὗ 
τη6 Πεανεηβ. 

22 ΓΒΕ δηβϑνγείεά 1 δηά ϑαϊά, 1 
Βεβεθοὴ {ἢεθ. Ο Ιμογά, εξ πὲ μανε 
ππἀεγβίδηα!ϊηρ: 

23 ΕῸΓ ἴἴ ννὰ8 ποῖ ΤῊΥ πηϊΠά ἴο δα 
ΟΠοιι5. Οὗ Ἐπ6 ΠΙρῃ τπϊηρβ, δῖ οὗ 
ΒΟ 45 Ρᾶ88 ΟΥ̓ τι8 4Δ1}Υ. ΠΆΙΠΕΪΥ, 
νΠογοίογα ἰβγδθὶ 15 ρίνβῃ ΠΡ 88 ἃ τε - 
ΡΓΟΔΟἢ το {Π6 Πεαδίπεη, δη4 ἔογ νγῆδί 
σάιϑα {ῃ6 ρεορία ψμοῖ ἔποιι ἢιαϑί 
Ἰονοὰ 18 ρίνεῃ ονθῦ τπηΐο πΠΡΟΔΪΥ 
ΠΔΙΙΟΠ8, Δη4 ννῆγ 1Π68 ἰανν οὗ οἱ ἴογε- 
[ΔΊ ΠΘΓ5 15. Ὀγοισῃς το ποιρῃς, Δηἀ [Π6 
ΓΘ σονθηδηΐβ σοΒ ἰΐο ΠΟΠΕ 
εἤξεοι, 

24 Δῃηά νγε ρᾷ88 ἈνΑΥ οι οὗ {πε 
νγΟΥ] ἃ 25 ργαβϑῃορραῦβ, ΔΠ4 οἷμἱγ ΠΠ{8 15 
Δϑίοῃβἢ πηθηξ Δη4 [δδ΄. πα νγε ἀγα ποῖ 
γγουτην το οΟὈζαϊη ΠΊΘΓΟΥ. 

25. ναῖ ψ1} ἢε {πε ἄο πηῖο ἢ15 
ΠΆΤῚΘ ὙὙΠΕΓΘΡΥ να ἀγα σ]]64 Κὶ οἔ {Π686 
τῃϊηρ8 ἤανα 1 δϑκεά. 

8, 

20. ἐῤγ».61] ἘἈδίμου, “ ἔογ ἢ γ561Ὲ 

28. ἐῤὲ ῥὶφ» ἐῤίησυ ἡ Μα]ρ. ἀφ σμῤεγίογίδις 
ἐμὶν, “ἴῃς ΒΙΡ ΠΟΥ {ΠΙηρ5 οὗ [Π]πῸ6. 

εοὐεπαρίς.} 1,αἴ. ἀϊερῥοσίπίοηες, “' ἰοϑίατηθηΐβ.᾽ 
ἼΠς ἀοσδίγποίίοη οὗ {ΠῸ οορίθβ οὗ {πὸ Τἂνν ἴῃ 
τῆς ἰακίηρ οἵ Τογιβαίθπη 15 Δ] θα ἴο ἰπ 
χιν, 21. 

- 24. ἂς φγασεῥοῤῥεγς.) ΨΜΊΈΒ {πο πιϊηρῖθά 
Ἰάθα οἵ ᾿πϑὶβῃϊῆοδποο (158. Χ]. 22) δηά εἰπη! ἀἸγ 
([οὉ χχχῖχ. 209), ἀπά βϑῦπαρβ οὗ νγαηάουϊης 
αἶϑο. Εογ ἴῃς ἀεβροπάϊηρ ἴοπθ, οοιηρ. ἔπὸ 
Τπτοά, ὃ Ν. 

26. ΤΡε νιοσ) “ὝΠΘ {Π116 56η56 ἈΡΡθαῦβ ἴο 
ΒΕ: “ΤΓΊμου ἀτγέ ἴῃ οχίβίοποο, μοι νυν] 566 ; 
δηά 1{{ποιῖ: Πνοϑί, ἴῃοιι νυν] οἴζθη πγασνο].» 

28. ἀεείγμείοη.) ἸΤιαῖ. ἀεείγμοίο; δὈαΐ 
ΒΕΠΒΙΥ (Ρ. 25) Ροϊπίβ. οἷἱξ παΐ Α. οὐ Ί ΠΑ} 

τὺ [ν. 2ο--34. 

26 ἼΠΕεη δηϑννεῖεά ἢςῈ π|6. απά 
8414, ΓΘ πηοῦα ἴδοι βεδγοῃαβῖ, Πα 
τοῖς ἔμοιι 85Πα] πηαῖνεὶ ; [ογ {Π6 
νν τ] Παϑβέειῃ [αϑε ἴο ρᾷ88 ἃυγᾶΥ. 

27 Απά οσδηποΐῖ σοπηιργθῃθηά {ΠῸ 
(Πηρβ τῃδξ ἀγα ργοπηῖβαά το {Π6 τρῃ- 
ἴξοι8 ἴῃ {{π|86 ἴο σοιηα: 
νοῦ] ά ἴ5. 1] οὗἩ πητὶρῃτθοιιβπεθθ ἀπά Ὁ 
1 ΠΙΠΊΠΕ68. 

28 Βυξ 45 σοποοίηϊηρ [Π6 τΠ]ηρ5 
νγμεγθοῦ ποιὰ «ϑκεϑέ τηθ. 1 ψ}1}} τ6}]} 
τες; ἔογ {πε εν]] 15 ϑονγῇ, θυ τῃς6 
ἀεϑβεγασείοη ἘΠεγεοῦ 15 πΠοΐ γεῖ σοΠΊ6. 

29 [{ τΠεγοίογε {δὲ ννῃ]ςἢ 15 βου 
θε ποῖ τπγηθά τρ5146 ἄονγη, απ 1 {πὰ 
ΡΙαςα ννῆδγαε {Π6 εν] 15. ϑονγῃ ρᾶ88 ποῖ 
ΑΥΔΥ, ἴΠ6π σαπποΐ ἰξ σοπια {Πδΐ 15 
βόυγῃ ψ] ἢ ροοά. ᾿ 

320 Εὸγ {Π6 ργαίη οὗ εν! βεβεά ἤδίῃ 
Ὀεθη βϑονγῇ ἴῃ {6 Πεαῖὶ οὔ Αἀδπὶ 
ἔτοπιλ {Π6 θερίπηΐηρ, ἀπά ἤονν πηι ἢ 
πΠΡΌΔ]ΙΠ685 Πδίῃ [Ὲ Ὀγοισ ΠΕ πὰρ ππίο 
1815 εἰπηε ἢ ΔΠ4 Πονν πηιιοἢ 51]] 1ξ γεῖ 
Ὀγηρ; [ΓΈ ππῈ}} {Π6 ᾿τἰπγ6 οὐ {ἢ Γ65}ῃ- ΤΟτ, γον. 

ἴῃρ; φοπη6 ὃ 
31 Ροπάεσ πον ΒΥ {πγ8ε]ξ, μονν 

στεαῖ ἔγαϊξ οὐ νυ Κεάπεββ [Π6 σταίη οὗ 
Εν}] 5εεἀ μδίῃ Ὀγοιρῃς [οστῃ. 

32 Απά ψῇβη {Π6 δδῖβ 514] δ6 οσυζ 
ἄοννῃ, σῇ ἢ ἀγα ὙὶΠοιέ ΠυΠΊΡΕΓ, 
μον σοί ἃ ἤοογ 5}4}} {ποὺ ἢ]]} ὃ 

23 ΤΠεη 1 δηβνγετεά δηά 414, 
Ηονν, λῃη4 ννῇβῃ 58}4]] {π686 {Π|ηρ5 
Ποπη8 ἴο ραᾳβ58ῖ νγῃαγαίοτα 6 ΟἿΓ 
γεδῖβ ἔδυν ἀπά εν]] 

34 Απά Πα δηϑννείεά π|6, βαυίπρ, 

Τοδά ἀϊεέγίοίίο, απὰ 8. μα5 Ἅἀδείγίοο. Ἡ θποα 
1η6 {6 βθῆϑε ΠΊΑΥ 6 ““ἴπ6 Ρ]ιοκίπρ ῸΡ᾿ 
(σοιηρ. ΕἰΖεῖκ. χυῇ]. 9), νυ ΒΙΟἢ 15 ΠΊΟΓΘ. ΔΡΡΙοὸ- 
ΡΓΙαΐο {Πδη “ἀεβίτποζίοη.ἢ 

29. ἐμγηοά πῤοϊάς ἀοαυη.] ΜΌΪΕ. ἐπα ογ  ΏΗ71, 
Βυΐ 4 θείου τοδάϊηρ 15 φυμλεί,ι, “ ΟΥΠ ὉΡ.ἢ 
ΒοηβΙΥ, μονγθνοῦ, {Π1πΠκ5 {ΠπῸ τοδαϊηρ οἵ Α. ἴο 
Ὀ6 σοπο]ιιθῖνα : οἱ ογῸ Ὁ071 771671.514271 (:ΞΞ 2716..514271) 
)μγὶ: τε “6 ποῖ γτϑαρθα." 

82. ἐμὲ ἀοαυη.] Μα]Ε. σεσαΐα, Ὀὰξ ἐΠ6 Ὀαϑβὲ 
Μ98. μανὲ σερμπαίς. ΑἸδὸο {Π6 Οτϊθηΐαὶ νοσ- 
Βίοηβ βιιρρεδί {Π6 ᾿ἰπβθυίτοη οὐ «εηηίμὶς δορὶ 
Αἴζου σρίες (ας ϑαριοηκογη ἄς Ομέεη ἴῃ Π6 
ΑΥΔ.) -Ξ ““ψῇθη ἴῃς δαῖβ οἵ βοοά βεεᾶ Ββανα 
θδθη δονη, ἄς. ὙπΠαΐ 15, 1 ἴῃ6 παγνοβὲ οἵ 
ΘΠ] 15. αθυιπάαπίέ, πονν πλι ἢ πλοΟτΘ 50 Ψ}1}}} Ὀς 
[Παΐ οὗ 1π6 τοῦθ ργο!ῆς σοοά ὶ 

ἔογ “115 “τ .7]οΒη 5.ὄ 



ΓΟτ, ζεγε- 
ΖΕ 

15 “191 

1)0 ποὲ ποι μαβίεπ ἀρονα {πε πιοϑβὲ 
ΗΙρμεβε: ἔοὺγ ΠΥ Παβίβ 185 ἴῃ νδίῃ ἴο 
ὈῈ ἀῦονε ἢϊπὶ, ἴογ ποι Παϑέ πλιοῇ 
εἐχοββάεά, 

325. [)|4 ποῖ {ἢεξ 8015 «50 οὗ {π8Ὲ 
Τρ έθοιιβ ἀ5]ς 4ιιθϑίϊοη οἵ ἢ 686 {Π]πρϑ8 
ἴῃ {ΠΕ ῚΓ ὉΠδιηθεΓ8. βαγίπο, Η ον ἰοπρ 
5814} 1 Πορε οἡ {Π15 ἐβϑῃίοη ὃ ψΠθη 
ςοπηβίῃ {ῃς {τιπ οὗ (Πε ἢοογ οὗ οἵἷιγ 
γενγαγά κα 

26 Απά υηίΐο {πε68ε {Πϊηρβ ἰ {Π116ε] 
{Π6 ΔΙοΠΠΡῈ] σάνε ἘΠΕῈΠῚ δῆϑυψει, ΔΠ4 
βα14, ἔνε ψΠεπ {π6 πππηθεΓ οὗ βεεάς 
ἴ5 ΠΠ164 ἴῃ γοῖι : ἔοσγ ἢς πίῃ νγείρῃεα 
{πε ννου]ά τη {πε ὈῬαϊαηςα. 

27 ΒΥ πιεᾶϑιιγα ἤδίῃ Πα πηεδϑιγεά 
τῃ6 {{π|6ὲ8. ἀπά ὈΥ παπθθγ Παῖῃ Πα 
Ππυηθεγεαά τς {{πΠ|65; δηά ἢε ἀἄοίῃ 
ποῖ πιονα ΠΟΙΓ 811 {πε6πὶ. ππῚ} {ΠῈ 
8814 τηθᾶβιγα ὃς ΠιΠ|16α. 

248 ἼΠεη δηβνγεγεά 1 δηά αἰά, Ὁ 
ΓΠοτά τπαΐ θεαγεϑὲ τὰ]6. να νγα 8}]} 
ΔΓΘ ΠΠ]] οὗἉ ἱπιρίεἰγ. 

3290 Απά ἔογ οἷι 88[κ68 ρεγδάν επέιιγα 
1 15 ἘΠδὲ ἐπ6 ἢἥοοῖβ οἵ {πΠ6 τὶρῃίθοιιβ 
ἅτε ποῖ Π|164.. θεσδιιβα οὗ {Π6 58ϊη5 οὗ 
τΠ6πὶ {δὲ ἄννε]] προη {Π6 εαγίῃ. 
40 8ο Πε δηβϑνγεγεὰ τη6. δηά 414. 

(ο [ΠΥ νγΥ ἴο ἃ νγοπιδῆ ὑγιῈἢ οἢ114, 
ἈΠ 25Κ οἵ με ψΠεη 5816 πΠαίῃ ἢ|]- 

84. ῥαοσέ γιμεῤ ἐχεεοάεά.)] ΕΘ τοδάϊηρ Πογα 
1ῖ5 ἀοιυθίῖα!. ΕῸΥ ἐχεεσσς τπ6 θοϑὲ Μ858. ΒανῈ 
ἐχεοίσις. ΠΠΙρεηΙεΙ 4 ννου]Ἱά τλακθ [Π6 βθηβα 
το θ6: ““ἔογ ποι ἃιξ σοποεσηβά οἡ {πΠ1η6 ονγῃ 
δοσουπῖ, θὰ τῃΠ6 ΗΙρμοδε οα δοςσουπΐ οἵ 
ΙΏΔηΥ.) (ΠΡ. Υ. 33. 

85. “οιμἱἷς 9 ἐφὲ τίσῥίοο.] Οομρ. Ἀεν. 
νἱ. 99. 1ο. ΤΠ ψοζγά στοπάήδγοα “σα Γ5 ἢ 
5. 2γογηῤίμαγιϊς, ἴουπα 4150 ἴῃ τ. 41 Ἀεΐονν, 
1|, ““βίοστε: ΤΟΟΠΊΒ5,᾽ ΟΥ̓ βΆΓΠΟΙΒ, 85 ἴῃ Ρ5. 
ΟΧΪ ιν. 13) [6 ΟΠΙΥ ρῥΙαοα ννΠεγα τ ἈρΡΡρθδῖβ ἴο 
ΟσσιΓ ἴῃ {π6 Ψυϊραΐε. 

ἦῤε οογ.] 1.6. ἴῃ6 {πγεϑῃϊηρ- ΠΟΟΥ͂, 845 ἴῃ 
υ. 39. 

86. ὕγιε1 1 Α5 ὕτιεὶ 15 βρϑακίηρ, [ἃ ννου]Ἱά 
6 ϑἴγδηρε ἴοσγ πἰπὶ ἴο ἄδβοσῖθε Πὶ5. οὐη 
ΔΉΒΥΟΙ ἴῃ {ῃ6 {π|τά Ρεϑίβοῃ, 85 οι ᾿ὲ 
1ηξεγγε ἔγοπι {π6 ΕἸἢΡ 5 ψεγβϑίοη. Ηεποθ ἴἴ 
5μου]α θὲ ποίϊςεα {πΠαΐ ἴπ οπε Μϑ. {Π6 παπὶα 
οὔ ΠΕ δηρεὶ 15 ρίνεη 85 Η]ἸΘΓΘΠΊΙΠΕΙ ; ἴῃ ἀπο ΠΕ, 
ΘΓ ΠΉ16], ἀπά 50 οθ. [π|π6 [1,δη ἰοχίβ Π6 15 
οΔΠΠ16 4 Δῃ ΔΥοἤδηρεὶ, δηά τηιϑὲ ποῖ θὲ ἰ4θπί!- 
Πεὰ νι {Π6 Δηρ 6] ΠΟ 5 βρεακίηρ ἴο ΕΖγδ. 
5686 ΒΕΠΒΙ͂Υ, Ρ. 31 ὅ. 

ΠΟ ΘΟ ΑΘ. ν. 

ΠΙΙΕά ΠΕ πὶπα πηοπῖίῃβ., ᾿Ε ΒΘ χορ 
ΠΥ Κεερ τΠ6 δίγιη ΔηΥ Ιοηρογ ΜΙ Πΐπ 

ἘΠῚ 
41 ἼΠεη αἰ 1, Νο, [,οτά, τΠαΐ 

σδῃ 8Π6 ποῖ. Απά Πα 8α]4 πηΐο της. 
Ιῃ τῆς ρύᾶνα {Π6 Ἵπαπιθεῖβ οἵ 8015 
4τ6 {πκῈ τῆς νγοπῦ οἵ ἃ νγοπδῃ : 

42 Εογ [κε δ8 ἃ νγοπγδῃ {Πδΐ ἔγα- 
ν ΔΙ] ΘῈ πηαϊκεῖῃ Παβϑία ἴο Ἔϑοαρα {ΠῈ 
ΠΕΟΕΒΒΠΥ͂ οὗ 1πΠ6 {τάνδ} : Ἔἄνεῃ 80 4ο 
{Π686 ρίδοεβ Παβίε ἴο ἀξίνα ἴῃοβα 
τΠ]ηρ8 1Πδῖ δγε σοπηπηϊτε 4 τιηΐο {Π6Π]. 

43 τοι [Π6 Ρερ!πηΐηρ, ἰΙοοῖ, νγῆδὲ 
ποι ἀεϑιγεϑέ ἴο 866. [ἴ 514}} θῈ βῃεννεά 
ἘΠΕΕ: 

44 ἼΠΕεη δηϑννετοά 1 δηά 414, [{ 
Ι Πᾶνε ἰοιιπά ἔδνοιιγ ἴῃ [ΠΥ 5ἰσῃΐ, δπά 
1 16. ΡῈ Ρόξββϑιθ]ε: πη 10 1 ΡῈ πηξεῖ 
τῃεγείουο, 

45 ὅηενν πη πεη ννῃείμεγ {Πεῖα 
θε πτοία ἴο σοπῆα [ΠΔη 18 ραϑῖ, ΟΓ ΠΊΟΓΕ 
Ραϑί [ῃδη 18 ἴο σοιηβ. 

46 ννΠδὲ 15 ραβὲ 1 Κπονν διυιῖ ννῆδέ 
18 ἴοσ ἴο σοπης 1 Κηονν ποῖ. 

47 Απά ἢε 414 ιἱπῖο πι|6, ϑίδπά 
ἊΡ ὕροη {πε τρῃξ 8146. δπά 1 5}4]]} 
ἘΧρομηά {Πα 51π||1ππ4ς τιηΐο Π66. 

48 ὅο 1 5ἴοοά, 4Δπη4 αν. δηά, Ρε- 
Πο]4, δῇ ποῖ Ὀυγηΐηρ ονεη ραβ564 ὈῪ 
Βείογε πα: δηά 1 Παρρεπεά, {Πδῖ 

ΟἹ σεεἀ..1] ἙΟΥ͂ τεριϊγτηι ἐπι οδῖς Νη ἀ6Γ 
Ψ]5 σοπ]δοξζιγεβ σΖηρη 7,2. “σοὐὶς τε “ οἵ {Ποβὲ 
πκο γου. ὍΠΙΒ 15 βιρροσγίθα ὃν {Πε τεδάϊηρ 
οἵ ἴῃ6 Ατδθῖο: “ψγεπη ἦ16 Ζ881] ἄδγ δοῇ 
δ]εισμεπάδη νο]] βεγῃ νυἹγά. 

817. (ομρ. ΝΥ ἰβάοπι χὶ. 2ο. 

89. 2ῤὲ ,οογ..] 1.6. [πὲ {πΠ6 ἱπρδεποσγίπρ οὗ 
1Π6 τ] ῃΐθοιιβ, ἃ5. ΟὗἨ σού ἔτοπὶ {π6 {Πγ βῃϊηρ- 
ΠΟΟΥ, 15 ποῖ σοπιρὶ είς, 866 συ. 32 ἀθονυβ. 

49.. 1ο ἐφεαρε ἐδ πεεοοςῖΐγ.)] ΓΠδΐ 15, ἴο βρεῖ 
4 ΚΙΥ ονεῦ ἴΠ6 ἱπουι 4 Ὁ]6 Ρδὶη; 85 ἴῃ {μ6 
ΑΥ̓δθῖο : “ ἀεγ ϑοβιήθγζεη ἀεγ Οεθατγί βίο Ζὰ 
εης]οάϊροη. 

48. ἔγογι ἐῤὲ δερίμηΐησ.] ὍΠοθα ψψοτάβ 
5Ποι ἃ Ταΐποῦ πα πε Ῥγθνίοι5 γεῦβα: κ{πΠ6 
τηϊηρ5 {πα πᾶνε Ὀθθπ σοτητηϊ64 τἰπΐο {Π6Π| 
ἔγοπὶ {πΠῸ6 Ὀεριπηϊηρ. ὙΠ6η 514}} 11, ὅἄζε. 
ὙὝΠΕΓΘ 15. ΠΟ Δ ΠΟΥ ΠΥ ΤΟΥ “ἸοΟΚ," τῆς 1 ΔΕ1Π 
θείης Τῶρς ἐἰδὲ, εἰε. 

48. οὐεμ.1] Οὐ. Ρ5. Χχὶ. 9, “ ὙὝΠοιι 5Π4}} 
τῆαϊκο ἔποπὴ 845 ἃ ΠΕγΥ ουξη ἴῃ {Π6 {πη6 οὗ {Π|π6 
ΔΏΡΟΓ," δῃά Μα]. 11. 1. Ψ'ε δμοιά πον 
ΡΘΓΠΔΡ5 τι5ὲ με ϑνοσά “Γαγηδος." 
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94 1. ΒΒΌΚΑΡ. Τῶν: [ν. 49--. 

νη {πῸ ἢλπιε νγᾶθ βῸη6 ὈΥ ᾿ γιε7ιίς αγ6 τεγισεαγελαῦίσ, 46 «πὰ ἐλαέ Οοῶ 
αἰοεοίλ γιοΐ αἰ αὐ ο71ε6. 

Ἰοοκεά, χη, θῈΠμο]4, τΠ6 βποκε τα- 
πιαϊπ θα 511}}. Ν ΕΥΕΕΤΗΕΙΕ55 45 σοποεγη- 

49 Αἤεγ τῇϊβ τῃογε ραβϑθά Ὀγ Ρ6- ἴῃς {πΠ6 τοΚβηβ, ὈεῈΠο]ά, τ{Π6 
ἴογε. πὶ ἃ υγαίθγυ οἱοιιά, αηά ϑ6ὲπὲ ἄδγβϑ 5}8}} σοπῆθ, ἢ {Ποὺ ψΠΙοἢ 
ἄονγῃ πιο Γαΐπ νυ ἃ ϑἴογμη ; 8ἀη4 ἄννε]] προη δαγίῃ ᾿ 5}4}} 6 τακβη ἴῃ ἃ ρα 
νγῆθη {πε Β[ΟΓΠΊΥ ΓΑ νγὰ8 ραϑῖ, [Π6 ργθαῖ Πα ΡοΓ, Δηἀ τῃ6 νγΑΥ ΟΥ̓ ΓΌΓΗ τοῦ στρα 
ἄτορϑβ γεπηαϊποα 5111]. 5411 θὲ μίάάδη, δηά τῆς ἰαπα 5841} θεὲ μα 

5ο ΓΠΘη 8414 ἢς τπηΐο ΠΊ6, (οη- θαδγγϑη οἵ ἔτ. 
ϑἰάθγ νη τ γβ6]; 45. 16 γαΐη 18 2 Βυΐζ “1Π]4 1 γ 5141} 6 ᾿πογθαβαά “ Μαῖε. 24. 
τπογὸ {Ππᾶπ {Πεὶ ἄτορθ, ἀπά 45 1ῃ6 ἔτε ἅθονε τῃαΐ ψψῃῖοἢῃ πον ἴΠοῖι βοεϑῖ, οὐ 
ἰἴ5 σγθαῖθγ {Πδη 1ῃ6 810Κα ; Ρις {πΠῈ6 τῇῃδζ ἔμοιι ἢαϑὲ Πεαγά ἰοησ ἅρο. 
ἄτορβ ἀπά {Π6 5πιοκα γαπιαίη Ὀεἢϊηἀ : 2 Απά τε ἰαπά, ἐπῆε τποιῖι 566ϑέ 1 οσ, δας 

τΟτ, γηξα- 50 {Π6 ἰ4ιδη ΠΥ ὙΠΟ ἰ8 ραϑὲ ἀΪ4 ποὺ ἴο Πᾶνε τοοῖ, 58ῃα]: (ποὺ 866 μα, 
τιν τοῖα ἐχοθαά. νγαϑίεα βι44ςθηΪΐγ. απά σεεϑέ. 

51 ὝΠεη [ ρταγαά, Δηἀ 5414, ΜὰῪΥ 4. Βυῖ! τε πιοϑὲ ΗἸρῃ ργαπέ {Π6ς 
Ι ᾿νε, Ἐπ ηκεϑέ ποῖ, ἀΠῸ}} τπδξ τἰπη8 ὃ τὸ [ἷνα, τποῖι 5Π4]Ὁ 866 δϊεγ της {ῃϊτά 

ΤΟΣ εἰν ΟΥ̓ ἵννῃαΐ 5Π4}1] Πάρρεη ἴῃ 1Πμοβθ΄ ἀἀγϑ ὃ {Γππηροῖ ἘΠαξ ἘΠ6 811ὴ 54]} βιιάάθηϊν 

Μαπυς- 52 Ηε δηϑνγογθά πα. δηά βαϊά. Ἂ8. βῃϊηε ἀρᾷῖίη ἴῃ {Π6 πίρῃϊ, δπα τῃς 
δεπρῖ, ΘΓ Ἐῃδ τοΚαπβ νν Ποῦ ποῖ ἀϑκεδέ πηοοπ [ΠγσΘ ἴῃ {ΠῸ ἄΔΥ: 

ΠΊ6. 1 ΠΊΑΔΥ 16]] {Π66 οὗ {Πδπὰ ἴῃ ρα : 
θυιξ 45 τοιοῃίηρ ΤΥ [1{6. 1 πὶ ποῖ 
βΒ6ηἴ ἴο 8πὲνν {πΠε66 ; ἰίογ 1 ἀο ποῖ 
Κηονν [{. 

ΓΟΗΑΡΤΈΕΕΒ ν. 
1 7116 εἵσηις 07 16 ἐζγεες ἐο “0716. 23 77 ἀφξείζ 

τυὴάν Οὐσα, «λοοοίγιρ' ὄμέ ογι6 2εοῤέθ, 414] εασέ 
ἑάενε οὔ 30 276 ἡς ἑαπολέ, ἐλαΐέ Οοαῦς γμασ- 

ς Απά δ]οοά 5}4}} ἄτορ οὐκ οὗ 
νγοοά, δη4 {πῈ βϑίοπε 514}} οῖνε ἢ]8 
γοῖσθ. 4Π6 ἐπεῸ ΡΕΌΡΙΒ 51:18} ἘῈ 
{τοι ]64 : 

6 Απά ενεη ἢδ 5Π8]] τιι]θ, νυν Ποπ 
{Πα Υ ἸοοΚ ποῖ ἔογ {πὲ ἄννῈ}} τιροη τῃ8 
Θδυῖῃ, δΠ4 1Π6 ἔονν]β 5141 ἕακα {ΠεὶΓγ 
ΠΙρΗς ἀνγᾶνὺ τοροιΠΓ: 

50. αϊά »ιογεὲ χε.) Ἀδῖμεσ, “ Παίῃ οχ- 
ςοράερά.; ὍΠ15 οἰαιιδα 5ῃοιά ργθοθάθ {πὸ 
ΟΠ θεοίογο ᾿ξ, 5 1ῖὴ ἴΠ6 σεπενὰ Νὶ Ἕβίοῃ. 

51. ογ" «υραί.] ὙΠῸ ΤηΔΥΡΊΠ4] ΓΟδάϊηρ', “ ΟΥ̓ 
ψΠ0. 15 ἴη6 θεβδί βιρρογίθα. Ὅὴδ 56Π586 ἴ5: 
(ργ, 11 Ὧπὴ ποῖ {Πθη αἰϊνθ, γνῆο Μ}}}} θ6 50 ὃ" 

ΟΗΆΡΤΕᾺΚΝ ν. 

1. “ῥα}] δὲ ἑαζεη ἱπ ἃ σγεαΐ πειδεγ] ΓᾺΪ5 
15. ΠΟΐ ὑΥῪ ᾿πῖ6]]} 1 1016. ΠΟ ΝΠ]. μα5 αῤῥγε- 
ῥεμάοηἐτ) 1η σεγισῖι ἡηἶο. ΜΟΙ ΚΙηΔΓ, ΓΟ] οννθά 
ὈΥ Ετσϊίζβομθ, νου γτοδά ἐμϑθησῖ τε ἀνοίᾳ, 
ἐΕ 5ἢ8}} Ὀ6 Τοιιηἀ ἴῃ στγραΐ [ΓΟ Ο]]15Πη655.) Βα ᾿ἴ 
ῖ5 αἰβίοι!ς τὸ Ὀεὶονα {παῖ ΔηΥ {γαηϑίδίου 
ννου]α τι56 50} ἃ ννογά 845 ἡμδεησσ. Ψ,. Δ6Γ 
Ψ]15. ᾿ΠΡΘΠΙΟΙΙΒΙΥ σοη]θοΐιιγοα {παΐ [πῃ Οτοεοὶς 
ννογὰ ννὰθ φόβῳ, πιϊδίαϊζθη ἔοσ φόρῳ, ἀηά {παῖ 
1 15, “5}4}} θὲ ἔοιιπά ἴῃ ργραΐ ἔβασ. ΤὍΤΠῈ 
Αταδὶς βιρροσγίβ {Πϊ5. 

8. 1ο βαστε γοοί.) [{ 15 ποῖ Θᾶϑύ ἴο 566 ννβαΐ 
βυρρμοϑίθα [Π]5 ῬΏγαβα ἴο ἴπ6 ΕἸ ΠΡΊ5ἢ {γαπ58- 
Ἰαΐογ, {π6ὸ Ψ 1]ς:. μανὶηρ δἰ ΦΡῚ ἱρηροσῖίο δε σίο 
ψιμα»ι Ἠμης ἱάες γέρηπαγο, ἄο. Α5. {π6 Ρεβί 
Μ85. νὰγν Ὀεΐννθθη ἡμεορηρουίο Πα ἐμεονηροςίξο, 
νῈ ΠΊΑΥ ΤΌΠΟΥ; ““ἀηὰά {Π6 ἰαπά {παΐ {ποιὶ 
ΠΟΥ δεθϑί ἴο ὕθδαῦ στι]θ, 5841} θ6 αἰϊδογάογρα 
[{||. Κ ν ἢ ἀϊδογάογοα βίορ ᾽], ἀπά {ΠΥ 5}8]]} 
566 ἴἴ νναϑίεα. ΨΜΈΠ τΠ15 [π6 Ασαθὶς ἀργθοβ. 

4. αὔεγ δὲ ἐῤΊῖγα ἐγιριρεῖ.] ἘῸΥ ἐμδαρη Οὗ 
1Π6 Ψ π|ρ. ΗΠ ροηξ, σοπ]θοΐοτοβ ἐμγδαΐαρι; ἀηὰ 
ἈΘΘΙΤΉΪηΡ; {παΐ {ΠΟΓῸ ννὰ5 δῃ Ὡγίϊο]θ ἴῃ {Π6 
Οὐθοῖ, νοι ννου]ά Πᾶνε πὸ δαιίναὶθπξ ἴῃ 
1π6 1,αἴϊη, Π6 γτοβϑίοσοβ Π6 τοχί {πι5: καὶ 
ὄψει τὴν μετὰ τὴν τρίτην θορυβουμένην. “Τα 
Ια ΠΟΥ τπΠ6 {π|τὰ ἢ νου] θὲ {π6 Τουσίῃ 
Κίηράοπι οἵ Δη16], τγοίοσγοα ἴο Ρεῖονν ἰπ 
ΧΙ. τι. Βαξ {Π158 5θοπὶβ [τ -[οομΠθ. ὍΤΠΘ 
Αταθὶς μὰ5 ἃ ϑἰΠΊΡΙο γοδάϊηρ : “Ἃποὺ 584] 
αἰζογννασάς 566. [Π656 ἴῃγθο 55:5; 2.6. {Πα 
οὗ 16 δη απ τποοῃ, ἴπ6 Ὀ]οοά, «πὰ πο 
βίοπμοϑ. 

δὲ «μἢ ἨΗΠΡΘΉ Ι4 μὰ5 οοἸ]θοίϊοἃ ἃ 
56 Γ165. οὗ ραγδ]]6 1 55:5. ἔγοπη ΔΡΟΟΤΥΡΠΑΙ ἀπά 
ΟἴΠΟΥ νυ ηρ558. [ἢ 1Π6 “ Αβοθηβίοη οἵ [βαῖδῃ 
(ν. 5) νναὲ πᾶνε: “δηά αἵ ἢϊ5 νοῖσβ. ἴΠ6 ϑῃ 
5181} σῖϑδθ ὈΥ πὶρμῖ, ἀπά μ6. νν}}} οαιιθθ {Π6 
ΤΏΟΟΠ ἴο ΔΡΡΘδαγ αἱ ποοπάδυ. ΒΙοοά {τἴοκ- 
1πρ ἄοννη ἴγοιη ἴΠ6 ογοθ5 νγὰ5 ἃ ϑίβῃ δἀάρα 
ἴο {πὸ ἀςοοιπέ οὗ {π6 Ἑτποιηχίοη ἴπ ΜΚ χν. 
31-17. ὙΠῸ βἴοῃθ οὐγίηρ οὐδ 15 ἔἈΠΆ]Π1ΑΓ ἴο 
1.5 τοπὶ Ηδῦ. 11. 12; [Κ6 ΧΙΧ. 40οθ. ΕῸΓ 8 
ΒΙΡΡροβθάᾶ σϑίοσθποθ ἴῃ Βαγηαῦθα Κ., 566. {πε 
Τηϊγοά. Ρ. 72. 

8. δὲ «ῥα! γεΐθ (οπ]δοξιγοα ὈΥ 5ο0ΠΊ6 ἴο 
ΤΟΙ το Οεοἰανίδη ; ὈΥ οΟἴποῖβ ἴο Ηοτοά πα 
Οτοαί. 



ΓΟτ, 
φδἰαϊεα. 

ΤΟ τ, 76 αἴξ: ἢ 
γεέσζεά. 

ν. 7--το.} 

γ Απά {6 ϑοάοπηβῃ 86 5}4]] 
ςαϑέ ουξ 5ῃ. ἀπά τπηᾶκε ἃ ποῖβε ἰπ {Π6 
ΠΙρΡΗ τ, νυ] ἢ πηᾶηγ Πᾶνα ποῖ Κπονπ: 
διε ἘΠΕΥ 514}} 41] ἤεδγ {Π6 νοῖςε 
{Ποτεοῖ, 

8 ἽΠεΙΕ 5Π4]1] θῈ ἃ σοηἤιβίοῃ 4͵50 
ἴῃ ΠΊΔΗΥ͂ ρίδοαβ, ἀπά {ἢς ἤἥγα 5}4]1 θὲ 
οἵ- ἰἴβεπί οὔκἹν ραίη, δηά {ῃ6 νἹ]ά 
Ὀεδϑβίβ. 51|4}1} σῇδηρσα {ΠῸῚΓ ρ]αςαβ, δηά 
ΓΩΘΠΒΓΓΊΙΟΙΙΒ. ὙγΟΠηΘ ἢ 85|4}} Ὀτγίηρ [γί 
ΠηΟηβἴοιβ Σὲ 

9 Απά 5841} νγαίθιβ 5Π4}} θὲ [οιπά 
ἴῃ {πε ϑυγεεῖ, δπὰ 8}}] ἔτη 45. 584] 
ἀαβίγοΟΥ ομθ ἃποίπεγ; πθη 5}41} νψῖξ 
ΠΙἊ6. 1[56]{, ἀπά τιπἀογϑίδηάϊηρ νυ ἢ- 
ἀγαν [561 Ἰηΐο ἢΐβ βεογεξ σῃδιη θεῖ, 

ΙΟ Απά 5}4]1 θὲ βοιιρῃξς οὔ πηδηγ, 
ΔΠ4 γεῖ ποῖ ΡῈ ἰοιιπά : {πεϑη 548] 
ὉΠΙΙΡ ἢ ΘΟΙΙΒΠ 688. ΔΠ4 ἸΠΟΟΠΕΪΠΕΠΟΥ͂ Β6 
ΠῚ ΠΡ] 6 4 προ βαγίῃ. 

11 (πε ἰδηά αἴβο 5881] δϑκ ἀποίῃεῖ, 
ΔΠΔ 540. [5 γἱρῃτθοιιβη 688 {Πδξ πηακείῃ 
ἃ Τηδη ΤΡ ΐθοιιβ σοπα ἘΠτοιρἢ {Π6α ὃ 
Απά [τ 85Π4}] βαυ, Νο. 

12 Αἱ τε ϑαπ|6 {ΠΠ|6 541] τηβῃ 
Πόρος θυ ποιῃΐπρ οθίαίη : {ΠῸνῪ 5}4}]} 
ἰΔθοιιγ, θὰς ἘΠΟΙΓ νγὰγ8 584} ποῖ 
ΡΓΟΒρεΥ. 

11. ΕΒΏΒΚΑΒ. .Ο. 

τ 

13 ΤῸ 8Πενν {Πεα 86 ἢ τοκόπβ ἷ 
Βανε ἴεανα ; ἀπά 1 {ποι νὴ] ΡΓΑΥ 
ραῖῃ, ἈΠὰ νγεὲρ 845 πον, δπά ἔμϑί 
βανθη ἄδυβ, ἴποιι 514] Πεδῦ γεῖ 
ΘΙΘαοΥ {Π]ηρ58. 

14 ΤΠεη 1 δνγακεά, δηά δὴ εχ- 
{Γαπη6. ἐβαγίι] πε885. νγεπέ Γῃγοιρἢ 8]] 
ΓΩΥ͂ ὈΟάγ, ἃΠ4 ΤΥ Πλϊηἃ νγαϑ8 {γοιθ]εά, 
80 {Πδὲ 1{ []ηΐεά. 

5 80 {Π6 δηρεὶ [δέ νγᾶβ ξοπῃα ἴο 
ΑΚ νυ πα Πα] 4 πης. σοπγίοτγίε π16, 
ΔΠ4 86ξ Π16 ΠΡ προη ΤΥ δεῖ. 

16 Απά ἴῃ {πῸ βεοοπά πΐρῃξ ἴΐ 
σδῖηθ ἕο ρ488, {Παξ δίδίῃ!8] τῃς σδρ- 
ταλῖη ΟΥ {Π6 ρξορὶε σαπὶθ τιηΐο ΠΊ6, 
βαυίηρ, ν ἤετα Παβὲ μοι Ῥεαη ἢ ἀπά 
ὙΜΠΥ 15 ΠΥ σοιιπίδηδηςα 80 ΠοανΥ ὃ 

17 Κποννεβὲ ποι ποῖ τῃδὲ [ϑ5γ86] 
8. σοπηΠη] 66 τιηΐο {πες ἰπ {6 ἰαπά 
οὗ {Πεῖγ σαρειντ ὃ 

ιδὃ ὕρ {Πεη. 4η4 εαὲ Ὀγεδά, δπά 
[ούβακα τι ποίΐ, 45 ἴΠ6 βῃερῃεγα {δ 
Ἰβανεῖῃ 15 ἤοςκ ἴῃ πε Παπά8 οὗ ογπεὶ] 
γγΟΪνε8. 

19 ΓΠΕη 8614 1 ππίο Πϊπη, (ὥο ΤΠ Ὺ 
γγΑγ58 ἴπῸΠῚ ΠΊ6. ΔΠ4 σοπηα ποῖ πίρῃ 
Ιη6. Απά Πα Πεαά ψνηδῖ [ 5414. δηὰ 
νγεπέ ἔγοπη ΠΊΕ. 

Ἵ. δοκο»ηῖσρ σοα.7] ὙΠῸ πῆς οἵ Π)οδά 
868, ὙΥΠΙΟΠ νγῈ ΘΟΠΊΠΠΟΠΪΥ͂ ΘΠΊΡΙΟΥ, ἴ5 ποΐ ξοιιπά 
ἴη ἴπ6 ΒΙΡ]6. ὙΠ6 ςοπηπιοη Βε]ϊοῦ {παΐ ἢδβἢ 
σου] ποῖ ᾿ἴνε ἴῃ 115 νναΐογβ ἢπά5 Ἔεχργεβϑβίοῃ ἴῃ 
ΕΖΕΚ. ΧΙΝΙ. 9, ΔπΠ4 ἴπ ἃ Ρᾶβϑαρὲ οἵ ἘγοπΊθ 
αυοΐε ὈΥ ν ογάβυνογίῃ (25 ]ος.). ὙῊδ ἰπι- 
ΡΓΕΒβίοη 15 ποΐ αυο 15}1Π 6 Βγ ἔβοΐβ. 

απα γιαΐο ἃ ποῖδ ἦι ἐφ πίσῥί ἢ ΒΥ ἃ 5]ΠΊρΡ|6 
σἤδηρα οἵ ποσί ἴο ποοίμα Ν ΟἸΚυῆδῦ νοι] τοδά 
“Δη4 [Π6 ΟΥΝ] 51.811 υτίου 115. οὐν." Βαΐ {Ποτὲ 
ΜΟΙ] 6 ποίῃηρ ροχίθπίοιιβ ἰπ παῖ. Α. ἦθ 
Ουϊδομπηα (ποίεε ΒΥ ΗΠΡΘΠ Ε]4) οπιπηθ- 
Γαΐαθ ψΔΓΙΟΙΙ5. Ρογίοηΐβ, βοῇ 845. {πο86 ΠΕΙῸ 
τηθηςοποά, τοοογάθα τὸ πᾶν θθθῃ οὈβογυθά 
Ὀεΐοτε ἐπ Βαίι6 οἵ Αςξ μη} ἴῃ Β.Ο. 31. 

8. ἐῤὲ ἤγε, 49 ..7 Ἐδίπογ, “ δηά ἢγδθ 5}4]] 
οἵξε Ῥγθαὶς οὐ. ὍὙπὲ ψογά ἴὴ τπῸ 1,αἰη 
5Που]ἃἀ ΡγΟΌΑΡΙΥ θ6 εηρῥέοίμγ, πΟΣ γερο 17. 
ΤῊ Αταῦὶς βιρρογίβ {Π|5: “ππά ἀϊομίοϑ 
ἘΘΙΟΓ νυϊγὰ Ἰοβροίαββθη." ϑιιςῃ δη Ουΐθγθαϊς 
οὗ ἤγαε ἴῃ Ἀ ΟπΊθ 15. τοϊαϊθα ἴῃ θη (δββίτιβ το 
Βᾶνα οσσιγγοά [πὲ θεΐοτο {μ6 Βδί]ο οἵ Αςείατη. 

9. οὐδὲ.) 116. Κπον]εάρε. 

11, ἡραΐ γηαζεῖδ.) ὝΠΕ βθῆβθ 5βοι14 ρογ- 
ΒΆΡ5 Ταΐμου θ6: “Π45 τὶρῃηΐθοιιβπθθβ ραββθά 

1Πγοιρ {Π66, ΟΥ̓ οπθ {παΐ ἀοεῖῃ τιρῃΐθοιιβ- 
Π655}" ΒῸΓ {Π6 {Πποιιρηξ, σΟΙΏΡ. ΑΠΊΟ5 νἱ. 1ο. 

18. «εὐδῃ ἀαγ5.) ἴἷῖῃθ ἴπΠ6 “ΑΡοσαΙΥρϑὶ5 
ΒΑταςΠΙ ̓  (4. ΕτΙΈΖβοπο, Ρ. 662), νγεὲ ἢπά ἃ 
ΒΙΠΊΠΔΥ Ραβϑᾶρο: “νδάθ ἸριτπῚ οἵ ϑαηο  ῆσατθ 
βερίειη αἴθθιιβ, πθῆιθ δήθ Ρᾷπθπη, Π6η]Π6 
ὈΙΡα5 δ4ι1απι, ΠΘητι6 Ἰοηιιατὶα δἰϊο!. 116 
ΤΕΒΕΠΊΘΙΔΠΟΘ ἴῃ ΠΊΔΗΥ ροϊηΐ5 Ὀείννεθη {παΐ 
θοοῖ δη4 2 Εβαγαβ 15 ἱτασθά ΒΥ 1 ἀηβθη ἴῃ 5 
41)6 Αροσδίυρϑὶ Βάγιιοῃ.. .. (Δοτητηθηζδίϊο, 
1867. 

ΘΕΘΟΝῸ ΨΊΒΙΟΝ ((Π. ν. 1.5---Οἱ, νἱ. 34). 

16. δαϊαιρε.. “ΤῊΙΪΒ 15. {Π6 βρει της οὗ {ΠῸ 
Πδῖηθ ἴῃ {πῃ6 Μιϊραίθ. ΕΥΪΖθοῆθ χορδάς 
ῬΠΔΙΕΕΙ. Οπε οὗ {πᾶξ πᾶπὶθ ἴ5 ἔοιπα ἰπ 
2 8411. 111. 15 ({πΠ6 Πιιβθαηά οἵ ΜΊςΠΑ]), οδ]1εα 
ΪῈ 1 88πΠη. χχυ. 44 Ρἢ Δ]. Βιΐξ 85 94, ϑ(Ἀ 16], 
ΟΥ̓ 5ΠΕ68}{16], {πῸὸ λέ ΠοΥ ΟΥ̓ πποῖθ οἵ ΕΖγα 
(ΕΖ. "1. 2; 1 (ἢγ. ἢ]. 19), νγαὰβ {π6 ῃποαά οὗ 
1Π6 {τσῖρε οὗὁἨ Τιπάδῃ αἱ {Π6 γεΐαστη ἔγοπὶ {ΠῸ 
(δρεἰν!γ, ἘΠπογῸ 566 ΠῚ5 ΠῸ ΥΘάβϑοη ἴογ α15- 
ταγθιηρ [Π6 ΠΑΠῚΊΘ 45 1 ΠΟΠΊΤΊΟΠΗΪΥ βίδπάϑ. 

19. πήρ γ1ε.}1 ΑΠΘΥ [Π15 15 δά θά 1ῃ {Πς 
θεβί Μϑ858., μὐφμδ ἃ αϊούτις (4]. σά ἀἰϊε5) «οἱ. εὐ 
ἔμπε “εη]ες αὐ Ἴ16 Ξξ “ΤῸ βδενεὴ ἄδγϑ, δηά 
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ΠΕ ΡΌΒΟΘΕ ΥΣ 

20 Απά 50 1 (βία βονεὴ ἊΔγ8, 
ΠΊΟΙΓΠΙΠΡ ἀηἀ νγεαρίηρ, Κα 45 ὕὕ{{6] 
τΠ6 Δηρ6] σοπηπηδηάεά πΠη6. 

21 Απά δῇτεγ βενθὴ ἐαύϑ8 80 1 νν88. 
ταῖς τΠ6 τποιρῃς5 οὗ τὴν Πδαγί νγεγα 
ΨΟΓΥ ΒΊΟΝ ΟΙ5 τ᾿ηῖο ΠῚ6 Ἀρδίη, 

22 Απὰ τὴγ 8011 τεςονογαά {ΠῸ 
ΒΡ᾿Γς οὗ πἀπάοιβίδηάίηρ, Δπ4 1 θερδῃ 
ἴο τ4]Κ ννττἢ {Π6 πιοϑὲ ΗἸΡἢ δραΐη, 

23 Απά 5.14, Ο [μογὰ τῃδΐ θεαγεβί 
τα]ς, ΟΥ̓ Ἐνοῦυ ννοοά οὗ ἐπῈ βγῇ. δπά 
οὗ 11 τῃ6 {τεεβ {Ππούεοῦ, ἀποὺ Παϑβὶ 
σΒόβθη {Π66 οΠ6 ΟΠΙΥ νἱὶπα: 

24 Απά οἔὨ 84}] Ἰαμά5. οὗ {π6 ψγῇοϊε 
γγοῦ] 4 τποιι Παβὲ σἤοβθη {Π66 οΠ6 ρΡΙῖ : 
δῃὰ οὗ 11] τῆς ἢονγεῖβ {πεύεοῦ ομ6 
Π|γ: 
ἼΣ Απά οὗ 81] {πΠ6 ἀδρίῃβ οἵ {πε 

864 ἴποιι Παϑί ΠΙΙεὰ {περ οπα τῖνεγ: 
αηάἀ οὗ 1] ὈυμΠᾳᾺεἀ οἰτίε8 που Παϑβὲ 
Π4]]οννεἀ δίοη ππίο {ΠΥ 5861Ὲ: 

26 Απά οὗ 4}1] τ[ῃς ἔονν!β {Ππαξ γε 
οἴβαῖθά τῃοι ἢαθὲ παπηθά {πε οπα 
ἄονε : δπηά οὗ 4}1 1ῃς σδίι]α τῃδὲ ἅτε 
πηδάς {ποῖ Παβδὲ ργονι ἀβἀ ἴπεθ6 ομα 
5Π6Ερ: 

27 Απά δπιοηρ 811 {πΠ6 πηυ]εϊει 468 
οὗ ρβορὶβ {ποι Παβὲ σοίζίβη {Π66 οπ6 

[ν. 2ο---24. 

ΡΘΟρΙα : ἀπά τπιηΐο ἐΠ|5. ρβορῖβ, ννποιὴ 
τΒοῖι Ἰοναάϑε, ποι σανεβὲ ἃ ἰανν {παῖ 
15. ἀρργονεά οἔ ἃ]}. 

28 Απά πον, Ὁ Τιογά, ψῆγ ΠΒιαβέ 
{Ποῖ σίνθηῃ {Π|8 οΠ6 Ρβορὶβ ονεῦ πηΐο 
τ ηΥ ἢ δηά προ {πΠ6 πα τοοΐῖ ἢδϑξ ἴ Οσ, στρ. 
{Ποῖ ΡΓΘραγΘα οἴμθῖβ, ἀπ ννῆν Παβί 
μοι βοδίογαε ΠΥ ΟὨΪΥ Οη6. ρθορὶθ 
ΔΙΊΟΠΡ; ΠΊΔΗΥ ὃ 

29 Απά {πε ννῃϊοῃ 14 σα πϑαΥ 
[ΠΥ ΡΓοπηϊβ68, δἀηἀ Ὀε]ανε ποῖ τῆν 
ςσοναοηδηΐβ, Πανα ἰτοάάεη τἤδπ ἄοννη. 

30 [ξτθου ἀϊάϑε 580 πλιοῇ Παΐα (ἢν 
ΡΕορΙβ, νϑὲ ποι 4εϑὲ ἔποιι. ριηϊβἢ 
1Π6 πὰ νυ ἢ ἘΠ1πΠ6 ονν Πδηά5. 

21 Νον ψῇεη 1 Πδά βροίβη ἔῃεβε 
ὑνογά5, {Π6 ἀπρ 6] {Παΐ σπια ἴο π16 [8 
ὨἰρΉς δίογα νγὰ8 58ΠΈ ιιπΐο ΠῚ6. 

22 Απά 5414 πηΐο πη6, ΗΠ δδγΓ π|6. 
ΔΠα 1 ψ}1}} ἰπϑίγισε τΠ6Ὲ ; ἤράγκεη ἴο 
τῆς τῃϊηρ {Παΐ 1 84γ. δηὰ [ 5Π2] τ6]} 
1Π 66 ΠΊΟΓΘ. 

23 Απά [ 5414, ϑρεαῖς οὔ, ΠΥ 
Τ,οτὰ. ΠΕ 8414 ἢς τιπΐο πιθ. Ποιι 
τί 5οῦα {τοι εά ἴῃ πιηά ἔογ [5γε}᾽5 
βΆΚα : δ]ονεβί ποι τΠδὲ ρεορὶβ Ὀεζζεγ ὁ οἰ. 8. 47. 
1Πδη Πα {παῖ πιαάς {Πεπὶ ὃ 

24 Απά 1 5414, Νο, [νογά : θυ οὗ 

{Π6η 541} {Ποῖὶ σοπιθ ππηΐο π|6. ΤΠ Αταθὶς 
Γασίμοῦ φἀ 5, “ δηά 1 νν}}}] σρθαὶς ψ ἢ {Π66.᾽ 

24. 1.) Τ,αῖ. ούεαγη. Α5 {π6 τείθσθηςθ 
15 ἴο {πε Ἰαπά οἵ Ῥ]θβίϊηθ, 5ΟΠΊ6 ΠΊΟΥΘ φΈΠΟΓΑΙ 
ἴευτὴ 5 νναηίε. Ψὴ (εὐ Ψ]15 {πῖηκ5 {παῖ 
ἀγρὸν ΤΗΔΥ͂ Πᾶνα ὈΘΘΠ πηϊδίαἰσθη ὈΥ {πῸ [1 α[η 
ἰγαηϑίδίου Ὁ τάφρον. “ΓΠΙ5 15 βιρροσγίθα ὈΥ 
186 Ν᾽ ἴίσαπ Αταθὶς, δοσογάϊηρ ἴο (Ἰ]οπλθῖ5- 
ἴογ᾽8. Ὑθυβίοῃ :---- 6χ ΟΠΊΠΙθι15 ΧΘρ! οπἰθιι5. τ- 
Εἰοποτὰ. ππαῖη." [ΙΓ Ἐννα ας νουβίοη οὗ {πὸ 
ΑΥΎδθῖς θ6 σογγροῖ (εὗμο Τοηγ6 Ξε ἃ {Πγϑβῃϊηρ- 
ΠοΟΟΓῚ, νγα τηϊρηΐ ϑρροβα ἐπαΐ ἅλων Υαΐῃοῦ 
ἴμαπ ἀγρὸν νγὰ5 ἴΠ6 ΟΥΙΡ]Π4] γοδάϊην. 

οπθ ἐϊἰγν.}] Τὰ 15. ποίίσθαθ]α {παΐ, Δ ΠΟΙῸΝ 
1Π6 ΤΌΒ56 5 50 ΠΙΡΪΥ ρυῖΖοα ἴῃ της Ελαϑβί, ἴῈ 15 
ΤΆΓΘΙΥ πηθπτοποα ἴῃ ἀπ ΟἹ« Τοβίαιηθπέ, ἀπά 
ΠΕΥΘΓ 'ἰη {Π6 Νανν. 1η (ὐδῃί!ο]θϑ 11. 1, “1 8ΠῚ 
1ῃ6 το56 οἵ δῃάγοῃ, δηά {|| ΠΠγ οὗ [Π6 νδ]]εγ5," 
Δ ἴῃ 15. ΧΧΧχυ. 1, “16 ἀδθϑβογί 584} ,΄. 
Ὀ]ΟΒϑοὴ 45 ἴΠ6 τοβθ,᾽ {Π6 Παῃλθ οσοιγ5, ἀπά ἴῃ 
ΠΟ ΟἾΠΟΙ Ραβϑαρθ; δηα δύθη {ποῦ ἴξ 15 ΨΟΓΥ 
ἀοιθι 1] ννμαΐῖ ΠΟννΕΥ 15 τηθραηῖ. ὙΠῸ “τοβϑο 
ΡΙαπί ἴῃ Του πο 185. τηθητοπρά ἴπ Εἰςο]ι5. 
Χχῖν. 14. Οη {Π6 οἴμοὺ παηά, (Π6 ΠΠ᾿Κγ (ν μαΐῖ- 
ΕΥ̓ΘΓ Ποννοῦ ἃ πιὰ παν Ὀ66η) 15. οἴϊθη Βροκθῃ 
οὗ νυ ἢ ΠΟΠΟΙΙΓ, 85 ἰη Μαῖξ, νἱ. 28. Ῥουμαρ5 

(απί. 11. 2 δπά Ηοϑ. χὶν. 5. νοι] θοϑὲ 1Π1π|5- 
{ταΐθ {πε τοχί. 

95. οπὸ χίυεγ ἢ Α5 ϑίοῃ 5 τηδάθ {πὸ σεπίγε 
οἵ ᾿ηίογοϑί, 1 νοι] βϑοπὶ {παῖ να πιιϑ 
ἱπίογργεῖ {π|5, ἢ ΗΠ ρΡοηξ,, οἵ [ῃ6 Ὀγοοκ 
Καάτοη. 

26. ἀονυε.] 
Ιχχῖν. 19. 

τε }.}] 5. ἸΧΧῖχ. 13; ΙΧΧχ» 1- 

28. τοῦ ἐδὲ οπὲ γοοί.] ὙΠῸ Πρ. Πμᾶ5 δὲ 
ῤγαῤραγαςσὶ σερογ παι τιαάίσοηε αἰΐας; ἴῃς Ὀοϑβῖ 
Μ95. γᾶηβροβα ἴΠ6 ογάθυ ἴο τιπᾶρι γιαά. ἘΏῈ 
αἰϊας. Ιννα αϑϑυσηθ, νυ ἢ Ν ΟΙΚιπαγ, {παΐ τΠ8 
Οτεεκ ἠτίμασας ννὰ5 Τηϊδίαίζθη ἴῸΓ ἡτοίμασας, 
1η6 56η56 11} 6 οἰθαγ: “ἀπά ννῃῪ μαϑδὲ πο 
ἀἰϑῃοποιιγοα οπα τοοῖ αῦονα οἵἴπουβ ἡ "ἢ 16. τῃ68 
]ονίϑη ταθθ Ὀεγοπά ἴμ6 Οθπ]ε5. ὍΠ15 
νου] ά ἀρτοθ νὰ (ῃ6 Αὐάρῖο: “ἀπά νογ- 
νναγίδε ἄἴθϑο οἰπθ ΔΝ ὉΓΖΟ] ΠΟ ΠΓ 415 416 ἀηάθγη. 

99. “πώ ἐῤεν, Ὁ 7 ΒοηβὶΥ (Ρ. 26 5.) 
ννουἹὰ τοϑίοσο {ῃ6 ἰοχὲ {ππ5: “δηά {ΠΟΥ͂ 
νυ οἢ ἀἸὰ καϊηβαυ ἢν Ῥγουηἶβθ5. παν ἰγοάάρθη 
ἄονγῃ πθπὶ {παΐ θο]ϊονοά τὰν σονθπδηΐϑ,᾽ἢ 

33. ἐῤῥαὶ ῥεορἰ 5 Ἐδίμοσ, “ μἰπι" (1,Αἴ. 
δ171}} 1.6. [5ΓΔ6]. 

αορ. (ἰδηΐ. 11. 14; 85: 



ν. 35-43.]} 

ΨΕΙΥ Ρ͵ΘΕ Πᾶνα 1 βροκβη: [ὉΓ ΠΥ 
ΓΕΪη5 ραΐπ ΠΊΘ ΘΥΟΙΓΥ ποι, ψνΠ1]6 1 
ἸΙθοιιγ το σοιηρα μη ἘΠ6 νγαῦ οὗ τΠ6 
τπιοϑὲ Ηρ, ἀπά ἴο 866Ὲκ οἷ ρατί οὗ 
ἢ15 }πάσπηθηΐ, 

35 Απά ΠΕ 8414 ππΐο πιθ, ἼΠοιι 
ςαηβϑὲ ποί. Απά [ 54, ΝΥ Πεγείογε, 
Του ὃ ννπεγθιιηΐο νγὰβ 1 θογη {πε ὃ 
ΟΥ ΨΥ νγὰϑ ποῖ ΤΥ πιοῖΠ γ᾽ 8. ννοπὰῦ 
{Π6η ΤΥ ρύᾶνα, {Ππδξ [ πιίρῃς ποῖ Πᾶνε 
866ὴ {πΠ6 {ταν} οὗ Ϊαςον, δπὰ {πε 
νγ ΕΔ ΙβοπΊ6 [01] οὗ τς βίοςκΚ οἵ [53Γ8ε] ὃ 

26 Απὰά ΠΕ 8414 τιιηΐο π16. Νιιπηθεῦ 
πὴ {Π6 {Πϊηρ8 [Πδΐ ἅτε ποῖ γεῖ φοπηα, 
ΒΆΠΕΥΓ πια τορϑίπεγ τΠ6 ἀγορδ [Πδξ Δγα 
βοαίζογεά ργοδά. πηᾶκα π|Ὲὲ ἴῃς ἤοννοιϑ 
ΘΊΘΘη ἀραὶη {Παΐ ἀγα νυ] Παγαά, 

Ορδθη πιὲ {πε ρίδοεβ τΠδξ ἃΓῈ 
οἰοβεά, αηὰ Ὀγηρ πιθ ἰοσίῃ {Π6 ννιπα 5 
τα ἴῃ {Π6πὶ δῖα 5Πι| τρ. 58 ενν Π16 
ἘΠΕ 1πη8ρῈ Οἱ ἃ γοϊοε: 226 ἐπὲπ 
ν}}}} ἀδοίατα ἴο ἔπεα τπῸ τπϊηρ {Πᾶΐῖ 
τποιι ἰαθοιιγεϑέὲ το Κπονν. 

48. Ἀπ 1 9814. Θ᾽ Το ἐπδξ 
Ὀεαγοϑέ τ]θ, γῆ ΠΙΔΥ Κπον {Πέ86 

94. )α71.) ἘΔΓΠΕΓ, “ἃ ρασγί:" 2.6. ἐνδῃ ἃ 
5118}} ρογίίοη. βΒιυῖΐ [ἃ 15 Ροβϑίθ!]θ {παΐ (Π6 
ΤΠ ΔΊ ΠΊΑΥ ποΐ βῖνε {Π6 5θῆβ6 οἵ {ΠῈ οὐἹβῖηδὶ 
ΠοΥγθοῖγ. ὙΠπῈ Αταῦῖς [85 “ἴῃς {γδοὶς 
(416 81), νυνί ἢ νου! θ6 ΠΟΤ ΘΧΡΓΘ55Ιν6. 

835. «υδ «υας ποΐ, 49.730 Αἡ Ιπίεγοδ δἵ- 
ἴδομοϑ ἴο ἴΠ6 διοτέ ραᾶββαρὲ ΠῸΠῚ ἴΠ656 ννοσ5 
ἴο {πΠ6 επά οἵ {πε νϑῦβθ, οὐνπρ ἴο 115 Πανὶης 
Ῥθθη ργθβουνθά ἴῃ {π6 οὐ η4] Οτθεὶς. [{ 15 
ἔοιιηα ἴῃ (Ἰοπηθη5. ΑἸΘχαπατητ5 (΄ ΘιΓΟΠ,.ἢ 11]. 
τό, τοο), ἱπίγοάπορα Ὀγ ἴπΠ6 ννογάβ [Ἔσδρας ὁ 
προφήτης λέγει. 

ΘΌ: γε ζρέπου), ὙΠῸ Αὐαθῖο [85 “ἘΠῸ 
ἄαγ5," ἀπά νὴ ἄδγ Ν]15 {Π|πΚ5 {παΐ [Π15 νγὰβ 
{86 τοδάϊηρ ἴῃ {πΠ6 στεεκ. 

817. ἐῤὲ ῥίαεε..] ἘδίΠοΥ, “[Π6 σΠαΠΊθεΥ5," 
ΟΥ̓ ““ϑἴογεποιιβθβ, [πΠ6 ϑαπθ ψοσὰ 45 νγὰ5 
τοηάογθα ὁ βθοσεξ σμαηθεῦ ἡ ἀὔονε, Ὁ. 9. 
ΤΕ ἴῃ ρίαςθβ οἵ “" ννἱπ5 ἢ ννῈ [50 τα “" βρι γῖ5,᾽ 
ΟΥ “5015 (πνεύματα ΞΞ ορίγιμα, ποῖ Μαΐίμς, 
45 ἴῃ {Π6 Ψ]ρ.), ἴῃΠ6 56η86 15 οἰθαῦ: “ Ὄρβῃ 
1Π6 οἱοβθά Ἵπαιηθοτβ (οὗ {πΠ6 4644), ἀπά ὈτΙπρ 
τὴξ ἕογίῃ {πῸ 5οι]5 {Παΐ ἀγὸ 5ῃπέ πρΡ ἴῃ {Πεπλ.᾿ 
Βυξ 1 15 ἀοιθίι! νυ μεῖ μου πνεύματα νοι]ά 
6 πιϑεἀ4 ἴῃ ϑιιοῇ ἃ 56η56, πα (ΟἹ οπιϑιϑίογ᾽β 
τ ηἀετηρ οἵ [π6 Νίϊσαη Ασαθὶς, ““ ἐγίις ΤῊ εἰ5 
[ΠΟ] 11585,᾽ 566Π15 ἴο ροϊηΐ ἴο ΨΥΧΑΟ, ““5οι115,᾿ 
85 ἴῃ6 ΟΥΙΡΊΠ4] τοδάϊηρ, νυ ῃϊοἢ {Π6 {γδηβίδίοῦ 
Τηϊδίοοϊς ἕο ΦΥΛΑΟ (45 1 φῦλα) ΞΞ “{Π|065.᾿ 

“12οε.---- οι, 7. 

π΄ το. ον. 

τΠηρ5. δυὰς Πα “έηας μαῖῃ ποῖ ἢϊξς “Ῥαπ. 3. 
11. 

ἀνν δ! ]ηρ νυ ἢ πηθη ὃ 
239 48 ἴογ π|ε, 1 δη} ττηνν]ϑδα : Πονν 

ΤΏΔΥ 1 {πδη βρεὰκ οἵ {πεβ6 τῃϊπηρ8 
νυ Πεγεοῦ ἔποιῖι ἀϑκαϑέ πη ὃ Ν 

40 ΓΠεη 5414 με πηΐο π|6. {||Κὲ 
45 ποι σδηϑέ 40 ποπθ οὐ {Π686 {Π]πρ8 
1Π4ὲ 1 Πᾶνε βροκεὴ οὗ, Ἔἄνεῃ 80 οδηβί 
ἴοι. ποῖ ἢπά οἷ ΠΥ Ππάρηπεηΐ, ΟΥ̓ 
ἴπ {πΠ6 επά της ἴονε {παΐ 1 ἢανε ρτο- 
ΠΪΒ6 4 τΠἴο ΠΠΥ ΡΘΟρΪα. 

4τ ἈΠῸ Ε 5218. ΒΈΝΟΙα. (Θ᾽ ἹΕοΙα. 
γεῖ αὐτί ποῖ ΠΙΡῚ τιηπῖο {Πεπὶ {παῖ Ὀ6 
ΓΕβούν αὶ {1} της ἐπα : αδπὰ νγῆδί 5Π2]]} 
{ΠῈΥ ἀο {παΐ πᾶνε θβεη θείογε ΠΊ6. Οὐ 
να {πα θὲ πον, οὐ {Π6ὺ τηδέ 5841] 
ΠΟΠΊΕ δἰζογ τι ὃ 

42 Απά Πε 44 τπίο π|6. 1 ψ]}} 
ΠΠΚΘη ΤΥ Ππαρηηδηΐξ τηΐο ἃ τἱπρὶ ; {κε 
ἃ5 ἴΠεῖῈ 18 ΠΟ 8ἰδοκηθββ οἵ τῆς ἰαϑβί, 
ἜνῈη 80 {Π6ῖῈ 15. ΠῸ βυν {Π6885 οὗ [ῃς 
Πτϑῖ. 

43. 801 φηϑυγείοά δη4 5α]4, (ὐου] 4 εϑβῖ 
ποι ποῖ πηᾶκα {Ποβ6 τη ἤανε Ὀβεῃ 
πιαάε. ἀπά ΡῈ πον. ἀπά {Παΐ δῖε ἴου 

ἐδε ἵγιασε 9707), α “υοἶοςο.7] Αοἴαιιβθ ἰἴ5. Πεύδ 
᾿πβογίθα ἴῃ {πὸ Οτθηΐα] νϑύβίοηβ, νυ ἢ 5ΟΠῚΘ 
ἀϊβέγεποθ οἵ ροϑιζίοη δηα ὑνογαϊηρ Ξξ “ δηά 
8Πδνν Πη6 ἴΠ6 παρὸ οἵ ἴαοθϑ νυ ῃῖο ἢ ποῖ Παβῖ 
ποΐ γεῖ βθθη." Ηϑφποθ ἴΠποῦα 15 βοπια ρτΌθα- 
ΒΠΙΥ ἴῃ {πε οοπ͵]θοΐιστα οἵ νδη ἄδγ 115, {Παΐ 
1Π6 βϑηΐξηςθ ΟΥΙΡΊΠΑΠΥ ΤᾺ: “Δη4 5Πιθνν 116 
1π6 ᾿ππᾶρὸ οἵ ἕδοθβ νυ ῖοἢ ποῖ Παβδὲ ποΐ γεῖ 
566ῃ, «ηά ἰοεΐ τὴθ Πϑαῦ {ΠΕ1 νοῖςθ. 

ἐφ ἐῤίγισ ἐφαί, 4.7 Ἐαίπογ, Κ1μ6 ἸΔθΟυΓ 
(οΥ βιῆἔδσγιηρ) {παΐ ποι αϑικεβί ἴο 566.᾿ 

88. δμῤ δὲ, 457 ὙΠῸ οἷοβα ΓθϑοΠΊ ΙΔ πο 6 
οὗ 1Π15 ἴο 1) 4. 11. 11 5ῃ014 θὲ ποίϊςθά. 

40. ον ἐπ τὲ ἐπ4.)] Μυΐς. 11 πε, ὈτιῈ θείου 
Μ55. Πανε :ημ ἤγιεηγι τξΞ “ἴῃ Ἰονε ἴο {πὸ επά. 
(ΟΠ βου “111 {Π6 ἐπα ἢ ἴῃ πε ποχί νεῦβα 
5804 ργοθαθ]νῪ Ὀ6 “1 {Π6 οπά,᾽ {ποσὰ θεϊης 
ΠΟΓΠΙΠΡΙ 0 ΠΞΜΟΣΥ 0.“ αἵὸ τοβϑοῖνεα. [{ΞΞ 
“ ἘΠο56 ψ»ῈῆΟ |ἴνε ἴῃ {Π6 δη4,᾽ οὐ ἰδίίευ ἀδγ5. 

42. α γίπρ.)] ΟΥ̓, “ἃ ογὔόνῃ ἢ (εογοηαὺ, Ὀπ 
511] νυ ἐπῈ τάθα οἵ 4 οἰσο]θ, τη ΠΟ {ποτα 
15 ΠΟΙΓΠΟΥ ὈΘΡΊΠΠηΙΠρ ΠΟΥ 6Π4, Ὀιξ ννποτο “' (ἢ6 
ἢγϑθὲ 5141} θὲ ἰαϑὲ απά {Πς6 ᾿αϑὲ ἢγϑί." ὍΠ15 
ΡῬάβϑασθ 15. Ποίϊσθα]ο 45 Ὀοῖηρ ποία ὃγ 81. 
Ατρτοβθ, “)6 θοπο Μογχί!5, ς. χ.: “Μιτγὰ- 
ὈΠΙΘΓ αἱ βου ρίιτα, ΠΟΥ : 6556 51 1Πη1]6 1 11}11ΠῚ 
Τα ΠΟ} ἀΙ6 πη, π΄ 4110 δἰσιιξ. ΠῸΠ ΠΟΥ 551ΠΊΟΓῚΙΠῚ 
ταγα!α5, 5ῖς ΠΟ ῬΓΙΟΤΙΙΠῚ νο]οοῖίαβ.᾽ 

Η 



ΠΡ ΒΘΌΚΑΡ. υν. 

ἴο φοπΊ6. δ οηςα ; {Πδΐ {Ποιι πιϊρῃτζεβί 
85Πονν τῆν Ππάἀρπγεηξ {Π6 ΒοΟΠοΓ ὃ 

44 ἼΠεπ δηβννεγεά ἢς π|6. δπά 
5414, Ἴὴς ογθαΐιτα ΠΊΔΥ ποῖ Παβίε 
ΑΌονα 1Π6 πηᾶκογ ; ΠΟΙΈΕΙ ΠΊΑΥ {Π6 
ννοῦ! ἃ ΠοΪά τπΠδπὶ δὲ οπςς {Πδὲ 514]]} 
θεὲ ογεαϊεά {πογείη. 

45 Απά 1 5αϊά, Α5 τῃοιι ἢδϑβέ 5414 
πηΐο την βεγνδηΐ, {παῖ τποιῖι, νυ ΠΟ ἢ 
σίνεβε 1 τὸ 81], μαϑὲ ρίνεπ [18 δἵ 
ΟΠσο ἴο {π6 ογδαΐιγε τῃδὲ {ποῖ Παβί 
ογθαῖθά, δηά τῆς ογθαΐιγα Ῥάγα [τ : 
Ἔνεη 80 ἰξ της πονν αἶδο θα {Π6πΠὶ 
τηδξ πονν 6 ργεβεηξ δῖ οποα. 

46 Απά Πα αϊ4 πιηΐο πη6. Αβκ {πε 
γγο ΠΡ οὗ ἃ νγοπιδῃ, ΔΠ4 84Υ τιπΐο ΠοΓ, 
ΤΕ ποι Ὀτηραβέ ἔσῃ σμΠ]άγθη, ὑνἢγ 
ἄοβε {ποῖ ἴ ποῖ τορείμογ, θα οπα 
ΔΙΟΓ ἈΠΟΙΠΟΓ ὃ ΡΓΔΥ͂ ΠΕΙΓ {Πεγαίογα ἴο 
Ὀγίπηρ: ἔογῈἢ τα οὨ!] ἀγα δὲ οποα. 

47 Απά [ καἰ4, 8η6 σαηποῖ : Βα 
Πγιιϑὲ 40 1 Ὀγ ἀϊδίαποαβ οὗ {{π|6. 

48 ὝΠεη 5αἰ4ά με ππίο πι6. ἔνεη 
80 Πᾶνε [1 ρίνεη {Π6 νγοπῦ οὗ {Πε 
δαγίῃ το {Ποϑα {Παΐ 6 βϑονγῃ ἴῃ ἴξ 1ῃ 
1Π61Γ ἘΠΠ|68. 

49 Εογ {πΚῈ 5 ἃ γοιιπηρ ἢ] 4 τηΔΥ 
ποῖ δτίηρ ἔογίῃ {Π6 τΠ]ηρ8 τΠδὲ Βε]οηρ 
ἴο {Π6 ἀρεά, Ἔνθ 80 Πᾶνε [ ἀϊβροβεὰ 
τῆς ννου]ὰ γῆς 1 οτεδίεά. 

50 ΑΠπά 1 δά, δηά 8414, ϑδεοίησ 
{Ποῖ Παϑὲ πον ρίνθη π|6 {Π6 νγαυ. ἱ 

ὙΠ. [ν. 44---ἰ. 

πη {Πδξ 806 15. γοιιηρ, ἀγανγθίῃ πον 
ΠΙΡῊ τιπΐο ἅ98. 

51 Ηδε δηβννεγαά π16, δηά 5αἱ4, Αϑκ 
ἃ Ὑγοπηδη {πᾶς Ὀδαγεῖῃ ΤΠ] άτεη, ἀπά 
8Π6 5}]] {6} {Πε6. 

52 ΑΥ τηΐο Ποῖ, ὟΝ Πεγείογε δῖ 
ποῖ {Π6Ὺ ννῃοτη τΠοιι Παϑέ πονν Ὀγοιρηξ 
ἔοσίῃ |κ6 τποβα ἐπαΐ νγεγε θεΐογα, διέ 
1655 οἵ βίδξιγε ὃ 

53 ΑΠπά 5816 5}4]] δῆϑνγεγ. {πεῸ. 
ΠΥ τηδὲ θῈ θογη ἴῃ τῃς βίγθηρτῃ οὗ 
γουτη ἅγα οὗ οπα [ββῃϊοηῃ, δπηὰ {ΠΥ 
πα δἃῖ6 ῬΟΓΠ ἷπ {Π6 {ἰπ|6 οὗ ἅδε, 
γνν ἤδη {ΠῸ νγοιη [ἈΠ] Θτἢ. ἀγα οὐ ΠουννΊβα. 

54. (ὐοηβιάογ ἔποι τΠεγείογε 8]50. 
Πονν {Πδὲ γε δῖε 6885 οὗ βἴδζιγε τΠδῃ 
{Πο88 τἢδε νγεγα θείογα γοιι. 

δς Απά 80 δῖα {πεν {Πδΐ σοπηα δίζεγ 
γοιι [685 [ΠΔη γα, ἃ5 [ῃ6 ογθαζιιγοϑ νν ἢ ἢ 
ΠΟΥ θερὶπ ἴο θ6 οἷά, απά Πᾶνε ραϑϑεά 
ΟΥ̓ΘΓ {Π6 β[ΓθηρῈῃ οὗ γομίῃ. 

56 ἽΠΕη 5414 1. [,οτά, 1 Ῥεβεεςῇ 
{Πεθ. 1Γ 1 Πᾶνε ἰοιιπα ἔανοιγ ἴῃ (ΠΥ 
ϑσῃΐῖ, βῆενν {ΠΥ ϑείναπέ ὈΥ νγῇΟΠῚ 
ἴΠοιι νἰϑίτεϑέ ἘΠ ογθαζιγα, 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΝΒΝ ΥἹ. 
1 Οοάν» 2ηγῴονε ἐς εἰογηαί. ὃ 7116 γιεχέ τυογἴά 

σλαϊί γολίοτυ ἐλὶς ἐηεγιφαϊαίείν. 13 Γλαΐ 
σλαδ γα] ομεΐ αὐ ἐλ Ἰασέ. 31 276 15 2γογιῖςεαῖ 
1076 ἀγιοτοίεξαϊσε, 38 ἀγα] γεσβογιοί τ ἐλδ 
τυογῷς 97 ἐΐάε εγεαίϊογι, 57 αγια εογιῤίαϊγεί 
ἐλαΐ ἐλεν λαῦνε 710 2αγέ γι 1.4 τυογία 707 τυλογε 
22 τὐᾶς τιααΐε. 

γ}1}} ῥγοσορα ἐ βρεαὶς Ὀεΐογα {πῸεὰ: [ὉΓ 
ΟἾΓ πιοῖῃοῖ, οὗ νγῇοπῃ μοι Παβί τοὶ] ά 

ΝΙῚ) Βε 5δ]4 ιἱπίο πι|6. [π᾿ {ΠῈῚ Οτ, εἰγοῖς 
ὌΝΟΣ : ἡ 

Βερίπηΐησ, γμεη τῇς ᾿βάσίῃ ΚΑ 

44. ἐραὲ τῤῥα]! ὁὲ, ἢ Μυΐϊρ. ἐγεαηάϊ. 
Βιιῖ « Ὀδίίου σοδάϊηρ 15 ογεαῖϊ τε “παῖ Πᾶνα 
Ὀεθη ογθαϊβα," ΒῸΓ {Π6 56η56 σουηρ. ἵν. 34. 

σοπμῖ αὐῤιο τα ΠΟΥ 516 ΔΠΥ͂ ἰΟΠΡΟΥ, νη 0 ἢδ5 
δτόννῃ οἱ." ὙΠΟ ννου] 5 {πιὸ οἵ ραγξισι το η 
15. ῬγΓθοθθα, ΌΚ ἃ Ρρεογϊοά οἵ ἱπηπηδίασιν, αμὰ 
ΓΟ] οννθα Ὀγ οπο οἵ θχμαδιβίϊοη. 

58. 25. δὲ εἰγεμσὲ 9 γο!ρ.] ἩΡΟΠ ΙΑ 
αποΐοβ ἃ ΠΙΠΊΌΟΙ Οἵ Ῥαβϑαρθὸβ ἴῃ 1Ππ|π5 Γαΐ! οη 
οἵ {1815 τποιρῖιε οἵ {πῸ ννου 5. σσοννίηρ οἱ. 
Οηθ ΠῸΠπι Ατηρτοβο (( 1)6. Ὀοπο Μοτχί5,᾽ ας. Χ., 
αποΐρα Ρουθ) 15 αἰγθοῦν ϑιρροϑῖθα ΡΥ {Π6 
τοχί: “Τοίδοιε θηϊπὶ τ] ΕἸ πἀ1Π6 σΘΠ γα ΤΟ ἢἷ5 
μος βϑσα]πη ἔφη] ταπὶ ναϊνα ΡΘΠΟΓΑΙΟΠΪ5, οἵ 
[ἈΠ] 114 56 ΠΘΒΟΘἢ5. ΟΥΘαίαγα ΓΟΌᾺΓ Ππν  ητ 15 
5115 νο] Ὲ τηατοθηΐθ 18 ΠῈ ΥἹΓΠΠΠῚ 5118 ὙἼ1ΠΔ ΓΟΌΟΤΘ 
ἄθροβιῖ." 1μπογοθίϊιβ (11. 1140. σφᾳ.) μα 6χ- 
ΡΓΟΒϑϑα {Π6 βατὴθ ἐποιρης Βοΐογο. 

ΓΟΗΑΡΤΈᾺΒ ΥἹ. 

1. Γι ἐρὲ δερσίνηίησ.] Α5. {πΠ6 αιοβίοη δὲ 
ἴῃς. οπά οἵ ἴῃθ ργθοθάϊηρ ομαρίου. ἰ5 ποῖ 
ἀἰγθοῦν δηθννοσθά, ἃ οἰαιιθα 15 ἰηβοσίθα ἴῃ 

45. ΤΏ ΠηθαηΙηρ 5 βοπηθννῃαΐ ΟὈβΟιΓΟ. 
ΤῊΘ ΚΘΠΘΓΑΙ 5656 ἈΡΡΘαΓΒ ἴο θ6: ““(οιυ]άοϑε 
ποῖ ὙΠΟ, νν πο ἀϊάσε ογθαΐθ 411] {Πϊηρ5. αἱ 
ΟΠσΘ ἰη {πὸ ὈΘρΊΠΠΙηρ, οαιιβο {Παΐ {Π6 ννοσ]ά 
5ῃο ἃ νη πουν σϑοοῖνο 811 [Π6 σοποχαίίοηβ οἵ 
τήθη {Παΐ ἀγ6 ἴο σοπλθ πἸΡΟη ἴ ὃ" ὙΠῸ ννογά5 
“[45 ἴποιι Παϑβέ δα], ὅζο., Του τηοϑὲ παΐαγα!]ν 
ἴο ψνιδΐ 15 ἀθοϊαγθὰ ἴῃ {Π6 ἢγοξ Ἵπαρίου οὗ 
(ὐδηοϑίβ. ΗΠροη 6] 4, ποῖ 50 ῬγοθΑΌ]ν, τλα]το5 
{Π6πὶ τοίου ἴο {Π6 βϑίαϊθπγθηΐξ ἴῃ τ. 42. 

46. 1 Ἰροιι, 49 .1 ὝὙὝΠε "εβὲ ἰθχίβ Πᾶνο, 
“ΤΕ τποῖῖ Ὀτίηροβδὲ Του ἢ [θη ΟΠ] ἄγοη." ΤΠ 
ψυ]ε. οὐ οἱ ῥαγὶς ννὰβ ῬΥΟΌΔΒΙΥ ἄϊι ἴο ἃ πηϊ5- 
ἰακίηρ οἵ Χ. (ἀδεοηι) ἴοσυ ἃζ (ε2). 

49. ἐῤὲ ἐῤίηφε, 7 ὙΠῸ Ψυϊρ. Πα5. δα 
μα σοημ771. σι; ὈρίζαΥ ἰθχίβ, πές ἕὰ ψι 



ν. 2--το.] 

νγα5 πιδάθ, θείογε {π6 θογάθιβ οὗ {Π6 
νου! βτοοά, οὐ ὄνοῦ {Π6 ννη 45 δίενν, 

24 Βείοτε ἴ τπυηάεγεά ἀπά ᾿’ρῃι- 
επ64, ογ δνεῦ {π6 [πη ἀδίϊοηβ οἵ ραγαὰ- 
ἄϊ56 ννεγα ἰαἱά, 

3 Βείοτε {Π6 ἔδιγ ἤονγευβ νγεῦα β6βη, 
ΟΥ δνεῦ ἴῃ πηονθαῦϊα ρονγεῖβ ὑψΈΓῈ 
Εϑί Π5Πη6 4, Ὀεΐοτα {π6 ἱππιιπηογδ  ] 8 
παι]. οὐὗἨ Δηραῖβ ναῖε ραιπεγοά 
τοραίμοτ, 

4 Οτὖ᾽ ἐἌνεῦ τῃε6 πεῖρῃϊβ οὐ {ῃ8 δἱγ 
νγεγα ΠΠ{πτεά τιρ. θεΐογα {ΠῸ πηδᾶϑιιγαβ οὗ 

ΤΠ ΒΘ 5. ΥἹ. 

6 ἼΠεη ἐϊά 1 σοπβί4ογ [Πςβς τῃΐπρς, 
Δ Πα {ΠῸΥῪ 411] νγεγα πιδάβ τΠγοιρ ἢ Π16 
αἴοῃθ, δηά τῆγοιρἢ ΠΟΠΘ ΠΈΠΞΗΣ Ὀ 
ΓΘ ἘΣ ΓΠ6Υ 56ῃ81} θὲ επά64, ἀπ4 ὈΥῪ 
ΠΟΠΕ οἴπεγ. 

ἼΠΕεΠηΠ δηϑνγεεά 1 δπά ϑαἰά, 
ὙΜΉηδΕ 514}1 θὲ τῆς ραγείηρ ΔϑιιπάοΓ 
οὗ τΠ6 τἰπ165 ὃ οΥΓ νγῇθη 5Π4}}] θῈ {πῸ 
6π4 οὔ {Π6 Πιϑέ, ἀπά τπ6 θερὶπηΐηρ οὗ 
1 τῃαὲ [Ὁ] νεῖ ὃ 

ὃ Απά ἢδ 8414 τπΐο π|6. ΕἾΟΠῚ 
ΑΡτγαμαπὶ τπΐο ἴβαασ ννῆθη [ᾶςὸΡ 

1Π6 Πιπιαπιθηΐ ννεῦα παπηθά, ΟΥΓ δνεῦ 
της σΠΙπηΠΕΥ5 ἴῃ ϑΊοη σγεγα Ποῖ, 

5. Απά οἴξ {Π6 ργεβθηΐ γϑαγ8. ὑγΕῈ ΓΕ 

ἀη4 Εδβαιι νγεῦθ θογη οἵ Πἰπι, “ [ἀ- " σεπ. 25- 
οοδ5 μαπά μεὶ4 ἰᾷτϑε τῆς μθεὶ οἵ, τ Σ 
Ἐϑαδαιι. ΠΩ ὁδε ἐγι- 

γεγο. 

ΒΟ σης Οὐ, ἃΠ4 οἵ ἐνεῖ τῆς ἰηνθη- 
ἘἸοη85 οὗ τ{πεπὶ πα πον 51ηὴ ψγεΓα 
ταγηθά, θεΐογα ἘΠΕΥ νγεῦα ββαϊθ τῃδῖ 
Πᾶνε ρδίμεγαα [ἈἸΠ [ῸΓ ἃ {ΓΘάϑιΓ6 : 

5ΟΠΊΘ οὗ [Πδ6 νϑυβίοῃβ ἴὉσ {Ππδΐ ριισροβθ, “ΓΠι5 
1ῃ6 Αεἰπίορις (τ. ΥῚ ἩΠΠΡΘηΓ.) μα5: “Τπηὸ 
ῬΕΙ͂ ΠΙΙα πὶ Ποιλῖηῖ5, εἴ ἀοιηἊθ ἐρῸ 'ρΡ586. Νᾷπι 
Δηϊθα8Π1,᾽ εἴς. 

δογάεγ: οΚ᾽ ἐδ αυογ]ά.] Τα. οχίΐμς σοι, 
“ῃ6. οὐΐροϊηρ5 "ἢ ΟΥ̓ ““ ὈΕΡΊΠηΙηΡ5 “οἵ 1{Π6 
νου]ά. ὍὙΠὲῈ Οτεοῖκ ψοσά νὰ ργοῦὈ]Υ 
ἔξοδοι, ἴοιιπά ἴῃ {πΠ6 ϑερίμπαριπε νουϑίοη οἵ 
Μίςδβ νἱ. 2: “ἦγ μοβα ψοΐηχος ζογί δ πᾶν Ὀδθῃ 
ἔγοπι οἵ οἱ, [το πὶ θνου] βίης. 

ἐῤθ «υἱπάς ὀϊραυ)] ὙΠ Ὄχργοϑβίοπ ἴῃ {Ππ6 
Τ Αἴϊη 15 βί σι κῃ : αρέοχαηι σρίγαγεηέ σον Θη- 
[ΟΠ 65 “"εγ οι, “’ ὈοΙΌΓΘ {Π6 πιθοίηρ5 οἵ {π6 
νη 45 Ὀ]ονν," πκὸ ΨΊΓΡ 5 

“ΕΤ7πηα Εσπταβαπα Νοίαβαα σταπηΐ,᾽ εἴς. 

[π {ῃΠ6 ποχί νεύϑθ αἷϑὸ {π6 αϊοίΐοη 15 ΠΊΟΓΘ 
Ποτιά ἴῃ {ΠΗ 1,αἴ. {Πδη τη [Π6 ΕΠ ΡΠ ]5ῃ. 

8. 16 νφιουεαόἶε ῥοαυε.] ΜυΪϊα. σιοίς 
αἰγίμίεσ. Α5. οπὲ φοοά Μϑὅ. Πμα5 τ ηοΐμιγη, ΤΠ 6 
56η56 15 ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ““ Βείογα {πῈ6 ρονγεῦβ οἵ 1Π68 
Θαγ πα κ65 γε Θϑίδ]15Πη6 4. ὙΠῸ Ναίϊοδη 
Αὐάθις ϑιιρρογίβ {Π|5 :--- αηΐθαιαπι ἴθσσο 
τηοΐτ1ΠῈ ὙἱΓῸ5 ΘΟΥΓΟΒΟΓΔΓΘΠΓΠΓ.᾽ἢ 

γε μ6.] Ἐ ΑΊΠοΥ, “ Ποϑβίβ ; Ὁ 1.41. γτη1Π{1ώ ΞΞ 
στρατιαί. 

4. ἐῤὲ εἰίηιγονς 151 81οη αὐεγὸ δοί.] Μα]ρ. 
εἰ απίεφμαηι φοΐμαγοηΐ σα7)11711 25 δ1οη. Βιῖ 

{Π6 ἔννο Ρεϑὶ Μ|88. μανθ ζϑῤζρριαγείμ7 σα79111 {771 
82οη. Ηδηοθ ΒΟΠΘΙΥ (Ρ. 26 π.) οΘοποίιάθβ [Π6 
{γι τϑβάϊηρ ἴο δ6 «οαηηὶ ει φαἀἰΠοαγ οί)", ΟΥ̓ 
ΒΟΠΊΘΓ ΠΡ 5ΙΠΉΠ]ΔΓ πη ΡΙαοα οὗ {Π6 ἰαϊίευ νγογά, 
Ξε ΟΥΓ δνεσ {π6 ἔσοί-ϑίοοὶ οἵ 510η ννᾶβ βεῖ.} 
ΤΠε Αταθὶς (δοςογάϊηρ ἴο Ενν4]4) δΡΡογίϑ 
τῃ6 Ψ Ὸ]Ε., “6Π6 ἀϊθ Η βογάβ ἴῃ δῖοῃ β! Πδΐθῃ :; 
διε ΟἹ οπηοι βίου’ 5 στο ποσιηρ οἵ {Π6 ψαιίοδη 
Μ58. δοςογάβ ἢ ΒΘΠ5Ιγ 5. δπιθηάδίιοῃ :- 

9 ον ἔϑαιι 15 Π6 εηά οἔτπμαε ννου]ά, 
ἀπά δοοῦ 15 {π6 θερίπηϊηρ οὗ 1 {παῖ 
[Ὁ] οννεῖῃ. 

Ιο Πα Παπά οἵ πιαὴ 15 δεϊνιχέ 

“ἐ φῃηζθΠ8Π| ΠΟΙ] ΠΙΟΓΑΓΘ ΙΓ ΠΟ 5110 ρΡϑαϊ- 
θι15 δ᾽. ὶβ βϑί. 

5. «ὐεγὸ ἐμγηθά.)] 1.11, ““σγεῦα εϑίγαηρεά ; 
1,Αῖ. αδαϊεπαγεπέμσ. ῊΘ ΘΧργθβϑίοη ἰ5 οὉ- 
5ΟΙΓΘ, θιιΕ 566 ΠΊ5 0 πηθδη “σε αἰϊνοσίθα, 
ΔΠη4 50 “δ ΠΠ64," ἀπά πιαάθ οἵ πὸ οἤδοΐ. 

σοα]οά.] [Ιταρ᾿γἱπρ {Π6 ἤη4] ϑαΐείν οἵ {πΠ6 
[ΑἸ Πα], 45 1Π6 ργονίοιιβ βεπίθησθ πηρ] 164 {Π6 
ἢπα] σοπ[ιβίοη οἵ {πῸὸ ννοκοά. ὍὙΠα ροϊπί οἵ 
{ἰπ|6 15 ΔηΐΘΓΙΟΣ ἴο ἴπ6 ἄοιθ]θ βοποπηθ οὗ 
τοισιθυτοη ἕοσ {πὸ βοοά δηά θδἀ τη {π6 νου] 
{Παΐ ννὰβ5 ἴο 6. 

π. ἐρεὲ ῥαγίϊηρ ασιρπάίογ, 4957 17.4., {88 
αἀϊνιϑίοη θεΐννθθη {Π6 οἱ ογὰ δπά {ΠῸ πενν. 

8. μπίο Ππαας.] Α5.Μ58. 8. 45 “Αγ ματα ἢ 
ἴῃ Ρίαος οἵ “"[588ς,᾽ 1 5 ργόθδθ]α ἐπαξ {ΠῈ 
ΟΥτεοκ νγὰβ 85 ΗΠ Θηΐ. δῖνο5 ἴ : ἕως τῶν τοῦ 
᾿Αβραάμ; οΥ τὸν τοῦ, 85 Ν ΟΙΚΠΊΑΥ. ΤῊΙ5 ἰ5 5110- 
Ρογίθα ὃν ἴμ6 Αταθῖς. ὙΠῸ ννογάϑβ “" ὑν Πεη 
]ὰςο0,᾽ ἄα., 5Βμοι 4 θείη ἃ ἔγεϑῃ βεπίεποα. 
ΑὈτΑΠ δ 5 ἐθδᾶ ννοι]Ἱά ΕΞ {π6 Μοϑϑιδῃ, ἢ 
ΠοΙὰ {πΠ6 πον ἴα ννὰ5 ἴο Ὀερίη, ννἢ πῸ 
ΤΠΟΥ6 ἰηΐογναὶ Ὀοΐνγεθπ {Πὰη βοραγαϊθα 1Π6 
θἰγίη5 οἵ Εβαι απ Ϊασοῦ. [Ι͂ἢ {πΠ6 δ᾽] ϑίοη 
ἴο {π6 [66] οἵ 5αιι, ΗΠρΡϑηἕο] ἃ {π|ΠΚ5 {παΐ 
Π6 5665 δὴ ἱπήϊοδίίοη οἵ [Π6 νυγτου 5 Πἰν!πρ ἴῃ 
{πΠ6 τϑῖρῃ οἵ οπο οἵ {πε Ηεογοάβ. 

2γε.] ὙὝΠΕ τηάγρῖπα] τοδάϊηρ 15 θεζίογ. 

10. Τρ ῥαπά 9 νιαπ.)] “ὙΓΠΪ5. γε] ά5. πὸ 
56η56, που {πΠ6 [,αἴτη ἰοχίβ ΔΡΡθαΥ ἴο οἶθῦ 
ΠΟ γαγιαίίοηβ. ΒῸΓ ῥογγίγι!ς γ1αημς ἈΠ ΑΘΓ 
Ψ]15 σοη]θοίαεθ. ογιο ἐφ ηιεάϊμς; ἩΠΙρΡοπΐ. 
ῥογιΐγιῖς ηιογιόγχα. Π6 πηθδηϊηρ νου] ἴΠθη 
Ῥ6, τμαΐ Ὀείννθθη {Π6 Παπά δηα {πΠ6 [66] σοπιθβ 
{π6 ψΠοΪῈ ὈΟΩΥ οὗ πηδῃ: οΠ6 15 {πΠ6 Πρ μαβί 
Ροϊηΐ, {πῈ οἴου {ΠῸ Ἰοννεϑί. Ηδηοδ {Π 658 ἀγα 

ΕΓΖ 



Ι 919) 

12 80 Πο δηβυγεγεά δηά βαϊά τἱππίο ᾿ βηϊβῃβά, {πθη ν}}} 1 8ῃενν {πεβε [ον 
πιο. ϑίαπά πρ τροη ΠΥ ἔδεϊ, ἀηά ἤδαῦ τΟΚΘη5: {πΠ6 ΟΟΚΒ 5Π4]] θῈ ορεπεά ᾿ 
ἃ Τρ ΠΥ βοιιπάϊηρ νοῖςς. Βείοτε {Π6 Πγπιαπηεηΐ, Δη4 {ΠΕΥ 5}]]} 

14 Απά [τ 5}4}} θῈ δ5 ἴῈ νγεΐθ ἃ 868 8ἃ]] (ορείπεγ: 
'Οτ, ρτγοραῖ ἱπηοίίοη : Ρις τΠ6 ρίασε ψνΒΕΓΘ 21 Απαὰ {πε ομ]]άτεη οὗ ἃ γεαγ οἱά 
φμαάεσ. ἴτἴῇοιι βίαπηάεϑβε 5Π8}} ποῖ ΡῈ πιοναά. 5Π4}} δρεὰκ νι {Πε]Γ νοῖςεβ, 16 

Ις Απά {Ππογείογε ννῃθη 1 βρβακείῃ νγοπιθη ὑγ ἢ ΟΠ] 5Π.4}1 Ὀτηρ ἔογτῃ 
θῈ ποῖ αἰγαϊά : ἔογ ἘΠπῈ νγογά ἰ5 οὔ 1πΠ6 τππεϊπηεῖν οὨΠ]άγεη οὐ Τἤγοα οΥ͂. ἔθαγ 
εη4, δηά τῃ6 ἐοππάδιοη οἵ 1Π6 δα τηοητῃβ. οἷά, ἀηἀ {ΠῸῪ 5}4}] να, ἀπά 
8 ππηἀογβίοοά, θ6 Γαϊβϑά τιρ. 

ι6 Απά νψὴγ ὃ Ῥεσδιιβα {Π6 βρεεοῇ 22 Απά 5ιάάθηϊνγ 5Π4}}] [Π6 βϑοννῃ 
οὗ τῇῆεϑβε τῃϊηρβ Ἐγαπιθ]ε ἢ ΔπΠ4 8 Ρἴασεβ Ἀρρθαγ τιηϑοννη, τῃς {{]] βίογε- 
τηονϑα : ἔογ 1 Κπονγεῖῃ {παῖ τ[Π6 δηὰ Ποιιβ68 5Π4]] δι ἀθη]γ θ6 ἔοιιπ εἰηρίυ : 
οὗ 1Πεβ6 {Πϊηρβ πγιβὲ ΡῈ σπαηρεά. 23 Απά ὄτῃς ἐγυπηρεῖ 5}.4}} ρίνε 4 ἦτο τ. δ. 

τῆς 66] δηά τῆς Παπά : οἵπεῦ 41|68- 
τίοη. Εβάγαβ, δ5κ ἴδῃοιῖι ποί. 

11 1 δηϑνγογοά τῃθη απά 5α]4, Ὁ 
Τ,ογά ἐπὶ θδαγοβε γα]ς, 11 Πανα ἑοιπά 
ἔλνουγ ἴῃ τῃγ 5ἰρῃϊ, 

12 1 Ὀεβεεοῇ {Π66. 5Πανν (ΠΥ 586Γ- 
νηΐ της επά οὗ τῆν τοκβηβ, ψῃογο- 
οὗ τῆοιι βῃεννεάβε πη6 ρατέ {Π6 ]αϑί 
ΠΙρΡΗς. 

17 Απά ἴξ Βαρρεπεά, ἐΠδὲ ψμεη 1 
Πδ4 Ποαγὰ ἴὲ 1 βζοοά τρ τπροη ΤΥ ἔξεϊ, 
Δηὰ Ἠραικεοηεα, δπα. Ὀεποὶα, πεῖε 
νγὰβ ἃ νοῖϊσα {πδξ βρᾷκε, δηά {ῃε 
βοιιηά οὗ ἴἴ νγὰβ {Κα {πΠ6 βοιιπηά οὗ 
ΓΩΔΗΥ͂ νγαΐοῖϑ8. 

ιδὃ Απά [Ιἴ 5αϊά, Βεῇῃο]ά, 8 ἀδγϑ8 
ςοῖης, [Παξ 1 νν}}}] θερίη ἴοὸ ἀγανν πΙρῇ, 

[Π6 οχίγουλ65, απ ἢ [Π6 ΠΘΕ6] οὗ Εἶβδαιι 

ΠΡ ΕΘ ΑΒΙ ΥΊ; [ν. 11---24. 

ἀπά ἴο νἱϑιξ {Π6πὶ τΠδὲ ἄννο}} προ πα 
φαγῇ, 

19 Απά ψ}}}} Ῥερίη ἔο τηᾶκε ἴπαυῖ- 
8{᾿οη Οὗ {Ππ6π|, ννπας ἐπον ΡῈ τῃδΐ 
Πανα Πιυιγέ. ἘΠ᾿ ΒΕ ὑνἢ τῆ εῖγΓ πη- 
ΓΙ θοιιβη 688. 4Π4 ννῆθη τῆς Δ] οτοη 
ΟΥ̓ δΊῖῆοη 5Π4}} ΡῈ {]Π|16ἀ ; 

20 Απὰά ψῇθη τπ6 νοι], τῃδέ 
5Π4}1} Ῥερίη το νδῃϊϑῃ ἄνγᾶύ, 5Π4}] θὲ 

οι Π4. ννΠ  ἢ ννΠ η Ἔν ΓΥ πηδῃ ΠΘγθῖῃ, 
ἘΠ6Υ 514}} θῈ βιιάάθηϊν δῇγαϊά. 

24. Αἱ τῃδέ {ἰπ16 5Π4]] ἔγ6η 45 ἥσῃξ 
ΟΠΒ ἀραίηϑί ΔΠΟΙΠΘΥ [Κ6 ΘΠ 6 ΠΊ168, Δηά 
1η6 δι 514}} βίαπα ἴῃ ἔδβασ ψ ἢ 
{Πο86. {πὲ ἄννε}}] Ππαγεῖη. [Π6 5ρυΙΠΡ5 
ΟΥ̓ τΠ6 ἰοιιηέαί 5. 5Π4}} βίαπα 511}. δηά 
ἴῃ τἤγαα ἤοιγβ {Π6Υ 5Π4]}] ποῖ τη. 

δίνην [Π6 βθῆβα ἔπιι5. Δ ΟΙΚΙΠΊΑΥΓ τηαῖκοϑ [Π6 
δηάς τς οἱά ἀρ; νι {π6 Πμαπά οἵ Ϊασοῦ 
Ὀορὶη5 [ῃἢ6. πον. Ὑπθ Ναίϊοαη Αταθις, ἴῃ 
ΟἸΙἀοπλοιβίθυ 5 ΓΟ ἀουηρ, ρῖνο5. δΔη 1ηΓ6]]1Ρ10]6 
56η56, διυΐ ἴῃ ἔῃ6 νναῦ οἵ ἃ Ραγδρῇγαβο :-- 
“αἴηιι6. βοσαξ σὰρξ ΠΟΙΉΙΠ15 1Π1{ΠΠ1ΠῈ ΠΟΥΓΡΟΓῚ5 
εἴ ΡΓΪΓΔΟΓ πὶ 6}115 θϑί, οἵ οα]χ οχίγοπηᾶ 6115 
ῬάΓ5, πος οϑί Ὁ] ἀἰβ᾽ πηραΐαγ ; οοάθιη τηοάο 
μος φυυπ,᾽" εἴς, 

Ἰαϑέ οαιιθο πηοσο ᾿πίο 15 10]6. Ὀγ ἃ σοπ]θοΐαγ8] 
ἸΠΒΟΥΓΙΟἢ : “ΤῸΓ ποὺ Κηονν {Ππαΐ {ΠΕῚΓ ἐπά 15 
αἵ Παηά, απα {ΠπῸὺ πιιδὲ Ὀ6 οπαηρεά." ὍΠ6 
ΕΠΡΊΙΒἢ ἴῃ «ὐ. 16 15 ἘΠΙΠΓΘ]ΠΡΊΡ]6. 

17. γιαην «υαίεγς.1] ΟὐομΡ. Κδν. ]. 15) Σὶν. 2. 

18. ἐῤὸ ἀαγς εοὔιο, ἐφα ] ΤΠ δθῆβθ 5 
ΟὈβοιγοά Ὀγ ἃ πορή]θϑ5. σπαηρο οἵἩ γϑπ θυ ηρ’ 
ἴΟΥ ἴπΠ6 βαπὴθ ννοσὰ φμαμάο. ἴ δῃοι]ά θ6: 
(6 ἄδγβ σοπλθ, ψγμθη 1 Ψ1] Ῥερίη," ἄζα. 
ΤΠῈ ννογά “νη "ἢ τηἰτοάϊισοθβ ἐδοῇ οἸδιιδα 
{Π]1 11 15 δηβννεγθά Ὀγ “1 6η" 1ἴῃ τσ. 2ο. [πῃ 
αὐ. το ἴῃς ννογάβ “δὲ {ποὺ 6" 5ῃοι]ὰ θ6 
[9 ἢ 

20. Μηϊεδεά. ἘΔΙΠου, 
Βοιηθίηρ πον σοΙηρ]θΐρ. 

ἐφε δοοζ:.1 Τ)8ῃ. νἱΪ. το; Κδν. ΧΧ. 12. 

ἐῤὲν στρα]! “.6.1 ἘΔΙΠΟΥ, “΄ 8}} 584]] 566,᾽ 

28. (οιηρ. Απιοβ 1]. 6. 

94. απάὰ ἐπι ἐδγεε ῥοι..1Ὶ ἘἈδίΠοσ, “ἔῸΓ 
τγοο δραβοηβ," ἴη6 Οτθοῖκ ννογὰ τοπάογραά 

14. α σγεαΐ τηιοϊομ] ὝΠΟ Ν]ρ. μα5. δογι- 
»ιοίο πὲς τορριριουοδιἐῦ, εἰς. Νὰ ἀογ Ψ]15 
ἸΠΡΘΠΙΟΙΙΒΙΥ Γοϑίογοα [Π6 {σθ τρδάϊηρ εοη- 
γηοίϊογο ἴγουη ἴΠ6 ἤγϑί ἔννο ννογάβ (566. Βθῆβιυ, 
Ῥ. 37 π.). Ηρηςο ἴΠῸ ραβϑαρθ νν}}} σι : “ Απά 
1 514} 6 {παῖ τΠ6 ρίασθ ὑνῆθῦθοη ἴποὰ 
βίδηοϑί 5}.4}1 06 ϑῃαίκθη 85 νυ Ἱ ἢ ἃ μα κίηρ (ΟΥ, 
Θαγί Πα τ4}κ6).᾽ 

15. ἀς ωρηάογείοοί, 4975 ἘΔΙΠΟΓ, “ δηά {6 
Τουπάφτξοηβ οἵ [6 φασί νν}}} τππἀογβϑίδηα (1ῃ6 
γΟΙΠ6), ΤῸ ἴΠ6 ννογὰβ ἀγὸ σοπΟογηΪηρ {Π6 ΠῚ: 
ΠΟΥ ΨΜ1} {γοπιθ]. ἀπά θ6 5ῃάκθη, [ῸΓ {πον 
Κηονν [Πα {ΠῸῚΓ θη πλιιδὲ 6. σμαηροα. 
Επίζβομς δηὰ ΗΠρβθηΐ, ἀρυθθ δι ϑίδητια} }Υ ἴῃ 

ἐς ΞΕ ]Β ΠΡ, 85 



᾿ 866 οἷ. 
Σ3. 52. 

ν. 25--38.] 

2ς ΝΒοβοδνεῦ γαπηαίπθῖῃ ἔγοπι 8} 
{πΠε886 τῃαὲ 1 Πανε τοϊά {ες 5}4]]} 
Εϑοᾶρα, ΔΠ4 866 πην βαϊναίοη, ἀη4 {Π6 
ἐΠ4 οἵ γοιγ νγου]ά. 

26 Απά {πε πιεη {Πξ αἂγὲ τεςεινεά 
ἘΠῚ ΞεΘ ἴε, ὙΠῸ Πᾶνα ποῖ ἐδθίδα 
ΠΟΘ ἴποπὶ ἘΠΕΙΓ ὈΙΓΕΝ : 8ΠῚ ἘΠΕ 
Πεαγέ οἵ {πὸ ᾿πῃδθιίαηΐβ 514} θὲ 
σἤμδηραά, πα τυτπε ἱπίο Δποίμεγ 
πηθδηϊησ.. 

27 Βογ δν}] 5Π4]1] θὲ ραΐξ οι, ἀπά 
ἀεςεῖε 5Π4}} θῈ φιιεποπαά. 

28 ΑΚ5 ἰογ [βιἴἢ. 1ἴῈ 51.411 ἢοιτγίβἢ. 
σοΟΓΓΙΡΕΙΟη 5841} ΡῈ ονείσοπηθ, δηἀ4 τς 
{γατἢ., ννῃϊοἢ Παίῃ θεθη 80 ἰοπρ ψ ἢ- 
οαέ ἔγα, 5141} θὲ ἀςξοϊαγοά. 

29 Απὰ ψνῇεῃ πε (αἰκεά ψ ἢ πα. 
ΒΕ Πο]4. 1 Ιοοκεά Ὀγ {π||8 απὰ {ππ||Ὸ 
προη ἢϊπὶ θεΐογα ννμοπι [ βιοοά. 

30 ΑΠπά {Πε868 νγογάβ 5414 ἢ τπίο 
ΠΤ ; [1 δπὴὶ ςοπΊθ ἴο 85Π6νν {Π66 {Πε 
τπ16 οὗ {Π6 πῖρῇῃξ ἴο σοπΊα. 

31 [ξτβοῖι νν]Ὲ ργὰν γεῖ πιοῦα, δηά 
ἔαλϑι ϑθνβὴ ἀδγϑβ ἀρϑίῃ, 1 5}4]] {61} τῃες 
ΘΊΕΔΙΕΓ ΤΠϊηρ5 ὉΥ ἋΔΥ Παπ 1 Πᾶνε 
Ποαγά. 

32 ΕοΥΓ τῃγ νοῖςβ 15 πεαγά Ῥεΐογε 
{Π6 πιοϑὲ Ηρ ; ἔογ {π6ὸ ΜΙρητΥ Πδῖὴ 

ΤΠ. ΡΘΕ 5. ΥἹ. 

Β66ῃ [ΠΥ τὶσῃέθοιιβ ἀθα]ησ, μῈ ΠδΙῆ 
8566 ῃ 830 τἂν ΠΒαβετγ, ἜΠΕΤΕῚ τποὰ 
ἢαβὲ ἢδά ὄνεγ βίποθ τῃγΥ γομῖῃ. 

33 Απά τΠεγοΐογα μαῖῃ ἢδ βεηξ πῆς 
ἴο 8Π6νν7 {Π86 811] {Πε88 {Πϊηρβ. ἀπά ἴο 
ΒΩΥ τπηΐο {πΠε6, ΒΕ οἵ ροοὰ φοπιΐοτέ, 
Δ4 ἔξαγ ποῖ. 

34 Απα Παβίθη ποῖ νυ] [Π6 {{π|6Ὲ8 
[Πδὲ ἀγα ραϑῖ, ἴο {π|πηΚ ναῖη τῃϊηρ8, 
τΠαΐ {Ποῖι πηαγεβέ ποῖ Παβίθη ἔτοπη τπε 
Ἰδίτεῦ {{Π|68. 

35 ΑΠα [ἴ σδῖηθ ἴο ρᾷ85 αἰτοῦ {}18. 
τπας 1 ννγερὲ ἀρδίη, δπα [μϑίεα βενεὴ 
ἄαγβ ἴῃ {{κ6 τηληποῖ, {ας 1 τηϊρῃξ 
ΠΙΪΗΙ ἐμὲ τῆγεα νγέεκβ ψψῃΐοῃ. μῈ το 4 
ὙΠΕῚ 

26 Απά ἴπ {ῃ6 εἰρη πῖρῃς νγᾶϑ 
ΠΥ Πθαγ νεχϑά νυν] ἢ]η πη6 ἀσαίη, δηά 
1 Ῥεραὴη ἴο βρεὰκ θείοις. ἴῃ6 πιοβῖ 
ΗΙρΉ. 

37 ΕΓ ΤῊΥ 8ρ|Γ νγᾶϑ8 σγθδ ! Υ 8εῖ 
ΟΠ Πα. ΔΠ4 ΠΥ 8011} νγὰϑ 1ῃ ἀἸβίγοβϑ. 

28 Ἀπ4 1 5414, Ὁ [,οτάἄ, {ποῖ 
Βρακεϑέ ΠοπΊ {ΠῸ δερίπηίΐπρ; ἢ τΠ6 
ογθαίίοη, Ἔνεη {ΠῈ ἢῖβὲ ἀδυ, δηά βαϊάϑι 
1Ππ58 ; 
ΠηΔ46 : ἃπ4 Τὴγ νγογά νγὰ8 ἃ ρεγίβοϊζ 
γγογΚ. 

ῥογας Ὀδίηρ Ργοθαθ]Υ ὥρας. 866 ἵδη ἀδθΥ 
ΨΊ15, Ρ. 12. ΟἸΔοπλοιβίου τε πάθυβ {πε Ν αἴσαη 
Ατὐαθῖς ὈΥ “ΠῚ Όι115 ΔΠη15.᾿ 

425. γον. Βδίποῦ, “ τὰν, μια Ὁ., 8., Τ᾿ 
26. “πώ 1ῤὲ γι, 49"-.1 Ἀδίμεοσ, “ Απά {πον 

514}} 566 {Π6 πιθῃ {παΐ νγεσο ἴβκθη τπιρ᾿ (ἰπἴο 
Βδαν θη), 85 ΕΠΟΟἢ δπα Ε]Π]4η. ΠΟ 1, αΐϊη, δὲ 
αἹάεούμηξ χμὶ τεσῤέλ στρ ῥοηγιΐγος, νου] 4150 
δάπης οἵ {Π6 σοπδίγιοςἝοη : “ἀπά {πΠ6 πιθη 
{Παΐ νγεγα ἴα ἰζθη τ 5141] 566 11. 

29. 1 )]οοζεά, 5.7 Ὑὕἷ[ΓΠῸ Ψα]ρ. μα5 Ζημοδα 
σΜῤογ Ἔτι αγιΐδ περι σἰαδαρι; δι οπα οἵ {πὸ 
θεϑὲ Μϑ88. μα5 2ηέμοῤαΐμ σῥοῦ χμθηι σέαφαηε 
σΜΟΥ εἰη. Ἡθηςθο, [Ο]]οννῖηρ; {π6 θα οἵ {Π68 
Οἴου γεγϑίοηβ, δα ἄεσ Ψ]15 ΒΈΡΡΟΒο5. εἰ 
γ»ιοσεὀαΐμ ἰοσς τὸ ἤανο θθθη ἴπΠ6 τοδαϊηρ ἴο σα 
Ζπἐμεῤαἑμ,, τε “ἀπ [Π6 ρΙασθ ννὰθ 5ῃα 6) οἢ 
ΜΠ ἢ [1 5ἰοοά. ἩΗΠρΡΘηΟ] 4 ἀη4 ΨΟΪΚΙΊΑΓ 
ἴδῖκα {π6 βᾶτηθ νῖθνν. 

80. ἐῤὲ ἐΐγιὸ 9. ἐῥὲ πῖσῥὲ ἰο εουιθ)] Μυϊρ. 
ἐεηγιῤις “σεπέμσιδ ποείΐσ. Βαΐ {Π6 ἰεχΐ 15. γε 
πποογίαϊη. ὙΠῸ Αταθὶς τοδάβ: “'δ5 ἴῃ {πὸ 
Ραβί πιρῃς (αυΐο ἦι ἐν “σεγαυϊοῤεηομ ΪΝαςῤὲ). 

81. ὁν ἄαγν] ὙΠ τηδγρῖηα] τοίθσεποθ ἴο 
ΧΙ. 52 ΡῬγονθϑ Ποίῃ! Πρ’, 85 νν1}} θ6 βεξη ΒΥ {ΠῸ 

ΘΧρ απαίίοη οἵ {παΐ νϑῦϑα θεῖον. ὍὙΠαε 5εη- 
ἴδθηοα 5ῃοι4 οπα Πουρ, απ {πὸ ννογάβ “πῃ 
Ιπᾶνγὸ πραγ "Ὁ 6 οπηίίεα. ὙΠῸ Ψι]ρ. 85 
ψιιαγγι αμάϊυϊ. ἍἸμαάϊία ες, εἰο. Βαϊ ἴπ6 ἔγθ 
τοδάϊηρ (5ε6ὸ. Βεηβὶν, Ρ. 37 5.) 15. φμοϑήα71 
απάϊές ἀμάϊέα ες. 

84. «αυἱἱ ἐδὲ {ΐγιος, 49.710 ὙὕἷΠῸ θεβὲ ἰεχέ 
Πα5 21, ποῖ εἴη. ὙῊΘ 56 η56 Ἀρρθαῦβ ἴο θὲ: 
“ Απά 6 ποῖ θαβεὺ ἴο Πανὸ [οο 5}: {πουρἢηῖ5 
1Π ΤαραΓά ἴο {πΠ6 {{π|6ὲδ5 {Πα ἃῇὲ ραϑί, {παῖ 
ποι," ἄς. ΕΖγα νοιἹά ἔαϊη μανθ Πυγτιθά 
οἡ {πΠ6 σοπηηρ οἵ {π6 πονν δσαὰ, διιΐ 15 Ὀι4 ἤθη 
ἴο ὈΙ46 ΠΙ5 {ἰπ|Θ. (ΟΠΊΡ. ἀθονυθ, τ. 44- 

ΤῊΙΕΡ ΨΊΒΙΟΝ (ςΠ.. Υἱ. 35-ἰχ. 25). 

85. ἐῤὲ ἐῤγεξ «υεεζς.}] Οπδ ἔαηβί οἵ βενθῆ 
ἄδγϑ5 ννα5 πιοπίοπθα θείου ἴῃ ν. 20, δη4 ἔτο πὶ 
ΙΧ. 23 1 15 ρἰαίπ {παῖ {Ππ6 ργοβθηΐ ομῈ ἴ5 ἴο θ6 
ἴπ6 σοπιρ]θίίοη οἵ {πε ρετιοά. ΒΒ, ᾿Π|655 
ΒΟΠΊΘ ΟΠΊΪ ΒΘ 15 ἴο 6 δϑϑιιπηθά, ἴπ6 {γα 
ΈῸ Κα ἃ ποΐ δοοοιηΐϊοά ἴοσ. ΨΟΪΚΠΊΑΓ 
τπῖηκ5 {παΐ {Π6 νου 5. πη ννὰ5 50 {{]] οὗ 
1ῃΠ6 Βοοῖκ οἵ ὥ δηῖϊοὶ, ἐπαΐ π6 τἰποοη ΒΟ ΟΠ ΙΥ͂ 
δάορίοα {πε Ἔχργθβϑβίοη ἴῃ [28ῃ. Χ. 2. 

38. «υας α ῥεγἤξεί «υογῷ.] Μαϊς. οῤμς ρὲγ- 
έείμηι. Βαΐ ἃ Ὀεδίίου γϑδάϊηρ 15 ορμς ῥεγγξοῖξ 
Ξε “ δηά [ΠΥ ψοτγά ΔοοΟΠΙρ ἰϑῃ θά π6 ψοτκ. 

ΙΟΙ 

Φ],6εῖ πδᾶνεῆηπ ἂμ θαγῃ δα “6εη. τ. τ. 



ΙΟ2 Τ.ΕΒΌΞΒΚΑΡ,  ΥὟΙ: [ν. 39---80. 
ςοΐοιιτ, ἂηά οάοιϊθ οὔ νψοπάσγίαῃ 
5116]} : Δηἀ (Π1]8 νγὰβ ἄοης τῆς τῃϊγά 
ἄδγ. 

45 “ὕροη {πε [ουτῃ ἄδγῪ {μοι “ σα. τ. 
ςοπηπιαηάἀοάϑε τΠαΐ τῃ6. βη 5Ποι]4 ἢ 
8Π1η6. ἀηἀ τῃ6 πιοοη ρῖνε πεῖ ΠΙρῃϊ, 
Δηἀ ἢ 58ἴαγβ 5Ποι4 6 ἴῃ ογάθγ: 

46 Απά ρανεβὲ {πθπὶ ἃ σἤαγρα ἴο 
Ὧο 1 βεύνίςβ 'πῖο πηδη, [Πδξ νγὰβ ἴο ΡῈ ὅ 065. 1: 
πηδάς. ; 

290 Απά τἤδῃ νγαβ {ΠῸ 8ριΓἴ, δά 
ἀδγκηθθθ δηά 58ι]θησθ νγεῦα Οἢ ΘΝΕΓΥ 
5146 ; τῃ6 βοιιπά οὐ πιδη᾽8 νοῖϊσβ νγὰϑ8 

ποῖ γεῖ ἐογπγβά. 
40 4ΤΠεη σοπιπιαηάεάβθε {ποὺ ἃ 

ἔαιγ Ἰίρμς ἴο σοπια ἔοστῃ οὗ την ἔγθα- 
568. {Πα ΓΠῪ ννΟΥΚ πηρ ἢ ἀΡΡΘΆΓ. 

41 “ὕὔροη {πε βεσοηά ἀδὺ ἴδοι 
τηδάθϑε {πΠῸ βρίγις οὐ τῆς Πτγπιατπηθηΐ, 

ἄσεη. τ. 3. 

4 (εη. τ“. 6. 

Τλεαε. 4- 

“76εη. “.9. 

δηἀ ςοπιπηαπάδάβε ἴς το ραγί ἀϑιιηάθγ, 
ΔΠ4 τὸ πιακα ἃ αἰϊνίϑίοη θείννιχί {Π6 
νναΐειβ, {πα [Π6 ομδ ραγί πηρῃΐς ρῸ 
ὉΡ. Δη4 τἢς οΟἴΠοῚ γαπηαίη θεηθαῖῃ. 

42 “ὕροη τῃς {πϊγά ἀδν τῆοι 
ἀϊάϑε σοπηπιαπα (δὲ τΠ6 νναΐθιβ 5Ποι14 
θὲ ρδίπεγεά ἴῃ {Π6 βενεητῃ ρατί οὕ τῆς 
Θαγῖῃ : 8]Χ ραγίβ. μαβί {ποῖ ἀτθά πρ, 
δηὰ Κερέ τΠεπὶ, ἴο {Π6 ἱπίϑηΐ τ{Πδΐ οὗ 
{ἢ 656 βοπηα Βείπρ' ραηίε οἵ (σοἀ δπηά 
{Π|6 4 τηϊρῃςξ βαῖνε {Π66. 

43 ἔογ 5 ϑοοὴ 88 [ἢγ νγογά νγεηΐ 
ἔοστῃ της ννοῦκ νναβ πηδάβ. 

44 ΕῸΓ ἱπηπηρα!δίεϊΥ {Πεγρ νγᾶ8 
σῇοαῖ δηά ἱππιπηθγα θα ἔτι, ἀπά 
ΠΊΔΗΥ͂ πὰ ἀϊνεῖβ ρ]θΆβιιγοθ [ῸΥΓ τῃ68 
(αϑῖο, δηά ἢονγοῖβ. οὔ πποπδηρθδῦ]α 

89. “πώ ἐῤέη «ὐας ἐδὲ σῤῥὶγἢ ὍΤΙΣ Ὀεβέ 
ΤΟΔαΙηΡ 15 εὐ ἐγαΐ ἐπγς ᾽χε οΐαης τε “ ἀπά 
1Π θη ννὰβ {πὸ ϑριγιξ Ὀγοοάϊηρ." ὙΠῸ Αὐδθὶς 
(ΟΠΊΘ5 511} ΠΟΑΓΘΥ ἴο {Π6 Ιαηρτιαρο οἵ θη. 1. 2 : 
“ἐπηᾷ ἤδη (ὐεἰϑδί ἀα5. ΔΝ Ἀ556Γ ππηβοῃδίίε]6.; 

40. α« “αὶγ ἐσ ] δίμοσ, “ἴῃς Ὀτιρμῖ 
Ππρμι.; 

41. ἐῤὲ σρΊγὶ: ΚΓ δὲ ἠγηταηιθμ ἢ 1,Αῖ. ςρι- 
γιίμηι γα 7671}. Ατηθτοβο (6 )6. ϑρισγιία 
ϑαηοῖο, 11. 7, φυοίοα ὈγῪ ἩΠΠΡΘηΓ6]4) οἰΐοβ5 
[Π15 5 σρί χίλι σοί όχι). [Ἐ ΥΛΔΥ 566 ΠῚ ΠδίΠΓΔ] 
ἴο ΤΟΠ ΘΓ 1ῃ15 “Ὀγθαίῃ οὗ ἤϑανθη," θυΐ ΠΊΟΓΘ 
15 πηθαπί ὈΥ 1Π6 Ῥῆγαθθ. ὍΤῆδ ἢγπιατηθηΐ να5 
ΤΟΡΑΓαΘα ἃ5. ἴῃ Β0ὴθ τοϑρθοῖβ δῃ δηϊπιαίθα 
ὈεΙης. 866. (ο]οῖβ " 1 θεοῦ ἴο Κ δά π]ρῃι5,᾽ 
Ῥ' εἰς 

40. εἱκ ῥαγῇ ὝΤΉΪΒ ποίϊοη οἵ {πὸ ςοπη- 
Ραγαΐίνο 51} 4}}Π655 οἵ {Π6 ραγέ οἵ 1π6 φαστίῃ 
ΠΟΥΘΓΘΩ ὈΥ νναῖου, 15 δα] 4 ἴο πᾶνε οποοιγασοά 
(ΟἸμπθι15 ἴῃ ᾿15 Θηζουρυῖθθ. ΜΔ ΟΪΚΠΛΑΥ τοίους 
ἴο Ηιππιροϊάς, “ Κα! ἰ5οὴθ ΤΠπίογσιιοῃ. ΠΌΘΟΥ 
ἄϊθ ἰδίου. ΕὐπυνοκοΊ ηρ.. .. θυ πριθη 
Ν εἰς, 1,. 74, ἀηα ἴο ΠΪ5 “ Κοβιηοβ, 1. 305. 

9" Οοα.] ὙΠ οβο ννογάβ 5:14 ργοθαθ]ν θῈ 
οτηϊςα, 45 16 ἃ ἀθο οἵ πὸ Ψ]ρ. την θ6 
ΟΠΪΥ αάρο. 

44. ἰῤέεγεὲ αυα5..1ὺ ἘδΙΠμοσ, ““1Ποτο σαπιὸ 
ζοσί ἢ. 

47 ὕροη τῆς ΠΗ ἀδγ τποιι βαἰάϑε “ἢ 
ἀπο {ΠῸ βθνεπίῃ ραῖῖ, ἔννμεγα της 955: τ᾿ 
νγαῖθιβ νγεῦα σαίπογοά, {Παξ 1 5Ποι]ἀ ἣ 
Ὀτίηρ; [γῇ Πντηρ; ογθαίιγοβ, ἔονν]5 Δη4 
Π51Π.68: ΔΠ4 80 ἴζ σᾶπῆηδ ἴο ρ488. 

48 Βὸογ τῆς ἀππὴ0 νγαΐεῦ απά ννἢ- 
ουξ ΠΠ{ Ὀτοιρης ἔστη Ἰϊνίπρ ἘΠϊηρ5 δὲ 
τῆς σοπηπηαπάπηχεπι οὗ (Πο4, τΠαῖ ἃ]]} 
ΡΘορΙα πηὶρῃξ ργαῖδα ΠΥ νγοπάγοιιβ 
γνογΚβ. 

49 ΤΠαη ἀϊάθε ἐποῖι ογάαϊη ἔνγο 
Τϊνίηρ; σγθδέιγοβ, {ΠῸ οης ποι σ4]]6 48 
᾿ΈΠοςἢ, ἀπά πε οἵπογ 1 εν δίῆδη : 

50 Απά ἀϊάβϑε βεραγαῖθ τῆς. οἠξ 
ἴτοπὶ Ἐπδ ΟΙΠΕΙ: Ι͂ῸΓ Ἐπ6 ΒΕνΈΠΈΝ 
Ραγί, ΠαΠΊεΪγ. ννῃαγα {Π6 ννδῖει νγὰϑ 

Ζπρτιγιογα!.] ὝΠΟ Τι απ 15. ποί!σοδθ]6, 85 
θείγαγιηρ ΕΥ̓ 15 δχίγοπηθ ΠΟΥ] Π655 ἃ Οὐτθοκ 
ΟΥΡΊΠΔ] : τη ἐμαάϊηις ἱηιηιθησμς τε ἄπειρος τοῦ 
πλήθους. 

τροραησεα].1 ΜΝ α]ρ. 2ηιγεμξαδη!, ΑΠοΙΠΟΓ 
ΤΟΔάΙηρ 15 2η2γη αὐ ]]}. 

«υογιαογμ. ΤΠΕῈ Τιαἴη 15 ἐπε σαῤὶ]ὶς, 
σογγθοῖϊθά ὈΥ ΜΟΙ ἴο ἐμίηεελισαῤ)]ὶς, 
ἐραβὲ Ππάϊηρ οὐδ (σορ εἰμθηι παι ρηγδαγεη 
17). 

45. ἡραὶ ἐδὲ σιπ φροι]ά, 45.7 Μοτε Ππἴἰ6- 
ΤΑῚ γ, “ τΠαΐ ποτ μου] 6 πιαάθ {πΠῸ Ὀτιρηῖ- 
Π655 οἵ {π6 διη, {πὸ Ἰιρῃξ οἵ {πὸ πιοοη, «ἀπά 
16 ἀὐγαὰν οἵ {Π6 βίαγϑβ." 

48. ον ἐδε ἄμριῷ «υαἱογ.] 1.6. [π6 νναΐευ, 
{ποι ἀυππηῦ αης 1{61655, Ὀγοι ἢ ϊ Τοσίἢ Πνὶ Πρ: 
τπηρ5. ὙΠῸ θριτποὶ “ ἀϊπιπη Ὁ "ἢ ἀρΡΙϊΘα ἴο {π6 
νναΐου 15. βίγι κίησ, ἘΒΟῸΡ ἢ ἃ [ἈΠΆΠΙΑΥ ΟΠ6 ἴοῦ 
16 ἤβῃθϑ ννῃῖο ἢ ̓πμ 401 1. 

49. Εποορ . .. 1,ουἱαίραη.] ὍΠΗ ψοτά 
ἘΠΟΟΙ, ΠΟΘ πᾶ ἴῃ τ. 51, νου] ἈΡΡΘαγ ἴο 
6 ἃ οοτγιρίϊοη οἵ Βομποιιοῖῃ. 1] Πίρρο- 
Ροΐαπηι5 αηα [Π6 ΟΥΟ 116 ἀγὸ πιοϑί σΟΠΊΠΊΟΗΪΥ͂ 
ΒΙΡΡοβοά ἴο θὲ ἴπ6 ἔννο ογθαΐιγοϑβ γοογγθα ἴο. 
866. [00 Χ]. 1.5, ἀη4 Χ]]. τ. ΓΠΕΟΙ͂Γ οὐραῖίοη οἡ 
{πὸ ΠῚ αν νναβ ἃ ἈΡΌΙΠΪοΔ] ᾿πΐογθποθ ΠῸΠῚ 
Οδη. 1. 21; Ῥραὶπὶ οἷν. 26 θείης ρογνοσίθα ἴῃ 
1Π6 ϑα πὴ νὰν. ΤῊ Αὐαθὶς οὐ 5 {Π15 Ράβϑαβθ. 

!Βελδ- 
γιοΐά. 



Κ ὅεη. 1- 

24. 

ἐ 6εη. 1- 
26. 

γ. 51-8.]} 

ϑΑΙΠοτ 4 τορθίμοῖ, πηρῃς ποῖ ΠΟΙ 
16 πὶ Ροτῃ. 

σι ὕὕπιο πος ἴποιῖι σανεϑέ οπ6 
Ραγί, γῆ ϊο ἢ ννὰ8 ἀτ]6 4 τρ {πε {Π|τὰ 
ἀΔγ. τπαΐ ΠῈ 5Ποιι4 ἄννε]] πη {ΠῈ 88πη6 
Ραγῖ, νυ μγθῖη ἅΓῈ ἃ ἐποιιβαπα ἢ1]15: 

52 Βυζιπίο [αν] δίμῃδη {ποιι σὰν εϑέ 
{Π6 βενβηῖῃ ραγί, παπηαὶγ, {ΠῈ πηοϊϑέ ; 
ΔΠ4 Παϑὲ Καρί πη ἴο ΡῈ ἀενοιιτεά οὗ 
ννῃοπι {Ποῖι νυν], ἀπ ν ἤδη. 

53 ᾿ξ ρο ἴπῸ ΞΙΧῚΝ ΠΝ (ΠΟ 
δᾶν εϑὲ σοπηηδη πι6ηξ τιπῖο τῃ6 δατίῃ, 
τηδὲ θείογε {πεα 1Ὲ 5ῃοι 4 Ὀγηρ [οττἢ 
Ὀεδϑβίβ, σδίτ]8. ἀπ ογεαρίηρ [Π]ΠΡΒ : 

54. Απά δῇεγ {πεβ6, Αάδπὶ αἶβο. 
ννΠοπὶ ποῖ πηαάεϑὲ ἰογά οὔ }} τῃγ 
οΓθδίιγο8 : οὐ Πῖπη σοπηα να 8ἃ]]., δηὰ 
τὴς. ρβορίες αἷϑδο ννῇοπὶ {ποῖ Παβί 
σἤοβεῃ. 
δ ΑἹ] {Π15 μανε 1 ϑροκεη Ῥείογε 

{πεε, Ὁ [ογά. θασδιιβα ποῖ πηδάεβί 
{Π6 νγου]Ἱά ἔῸγ οὐχ 88 ΚΕ68. 

56. Α5 ἴογ {ΠῈ6 οἵπεοῦ ρβορῖὶβ, νυ ἢ 
αἶδο σοπηε οὗ Αάδιῃ, ποῖ Παϑέ 583414 
παῖ {ΠΕΥ ἃΓ6 ποίῃϊηρ, δι δ6 [κα 
τΐο 8ρ1{{|6 : δηά Παβὲ Πκεηβά τῃ8 
Δου πάλης οὗ {ΠπεῈπ τἰπΐο ἃ ἀτορ {Πδὲ 
[Δ]]Θ τὴ ἔγοιη ἃ νεββεὶ. 

57 Απμάὰ πονν, Ὁ [ ογά, Ρεβοἱ]ά, 
{Π6856 Πεαΐίμθη. ννῃϊοἢ Πανὲ ἐνεῦ θθθῃ 
Γερο 45. ποίῃϊπρ, πανα Ὀδσιη το θΕ 
Ἰογάβ ονεῖ τι8. ἀπά ἴο ἀδνοιι 18. 

58 Βιῖ νγε {ΠΥ ρξορῖὶςα, ννποπῃ ἔποιι 
ἢαϑὲ ςοδ]]θὰ τὴν Πιβίθογη, ἘΠΥ ΟΠΪΥ 
Ῥεροτίθη, ἀπά ΠΥ [εγνεηΐ ἰονοῖ, 406 
ον θη ἰηΐο ἘΠ61Γ Παηάϑ. 

50 [{ τῆς ννοι]4 πον θὲ πιαάς ἴοσ 

59. ῥαοὲ δεῤὲ ῥἷὶ».] ὝΠΟ 1, αἴη οχίβ παν 
ἐα7)1, ““ ᾿εγ." ΤῊΪ5 ΠΊΔΥ ΡΟΒΒΙΌ]Υ θ6 ἄπ ἴο {πὸ 
᾿πΠιιεηοα οἵ ΤΘυν 5 ποίϊοηδ, βιοἢ 45 ΗΠ Π]ρΡθη- 
[6] ἀδβοσῖθεβ, αθοιΐ {πΠ6 1 ον] Πα ; ΠΑΙΊΕΙΪΥ, 
{παῖ {Π6 ἔθ πη4]6 τηοηβίου πα Ὀθθη ἰκ1]]6 4, αηά 
115 ἤδϑῃ ργθβεῦνοα ἴο πλακο ραγί οἵ {π6ὸ Ὀδη- 
4 ννῃϊοη ννουἹά θὲ ργεραγθά ἴο ννε]σοῖηθ 
16 Μοβϑίαῃ. [|584. ΧΧΥΪ. 1, Χχυ. 6, ΨΕΙῈ 
Ῥάββϑαρϑβ ιιοϊεα ἴῃ βιρροσί οἵ {Π15 ορί πίοη, 

54. εἐγεαίμγε..] ἘΔΙΠοΥ, “νου κϑ,᾽ λαοί. 

55. δεοαισε ἐῤοῖς γιαάεοί] ΠΕ Ὀεβί ἰοχίβ 
αν ““θθοδιιδο πο Παϑδὲ ϑαϊά {μας ἴμποι 
τηδάοϑί." 

ΒΘ: ΘΟμῖρ: 158. ΣΧ]. τς, “ΒΕΒΟΙαΣ ΕΠ 
ΠΑΙΙΟΠ5. ΔΙῸ 85 ἃ ἄτὸρ οἵ ἃ ΡΒιοκεῖ, δηά δγῸ 
Πομηΐθα 85 {Π 6 5118}} ἀτιϑί οἵ {πε Ὀαϊαηςε : το 

ΠῚ ἘΘΘΚΑΙΒ ΨΙ ὙΠ]. 

Οἵ" 5468, ὑνΥῪ ἀο νναὲ ποΐ ροβϑ888 ΔΠ 
1ΠΠοτὶίαπμοθ νι 16 νγοῦὶ ὃ μον 
Ἰοηρ; 514}} {Π18 βηάιιγε ὃ 

ΘΗΆΑΡΒΕ ὙΠ: 

4 7116 τυᾶν ἦς γπαγγοῖῦ. 12 Πγλεε 1: τυᾶς ηιακδ 
γαγγοτυ. 28 ΑΙ «ἤαϊ (ἴδε, αγια γίδε ἀσαΐε. 
323 Ολγίδέ φλαλί οἱέ ἦγε 7μαϊρηιογιί, 46 Οοά 
Δαΐλ τιοΐ τηασέ  αγακ δ 171 ψαΐγι, 62 αγιαὶ ἐς 
γ167276, 

ΝῚ ψῆξῃ 1 δά πιδάς δὴ επά οἵ 
Βρεακίηρ {ΠπΠ686 ννογάβ, {Ποῖα 

νγὰ8 86ηΐ τιηΐο πΠ|6 [ἢ6 ΔηρῈ] νυ ῃ]ϊὶο ἢ 
Πδ4 θθθη 8θηΐ τιηΐο πὲ ἴῃς πίρἢς8 
ΔΙ πΘ Ξ 

2. ἈΠἅ ΠΕ 581 ππίο Ππ6. ΕΠρὶ 
Εβάγαβ, δηὰ ἤδθαγ τς νγογὰβ [Πδξ 1 δ 
ΘΟΙ6 [0 (Ε]} ΕἾΘ Ε. 

3 Απά [ κ5αϊά, ϑρεακ οη, πιγ (οά. 
ἼΠδη 8514 Πα πηΐο τπη6. ΠΕ 868 15 βεῖΐ 
ἴῃ ἃ νγίάθ ρίαςβ, {Πα ἴξ τηϊρῃς θα ἀθβερ 
Δ Πἀ ργοϑδῖ, 

4 Βαξ ρυῖ {πῈ ςαβ6 {πΠῸ επίγαποβ 
γγΕ 6 Παίγονν, ἀπά [κα ἃ τίνα ; 

5 ὟΝ Πο τΠεη ςοι]ά ρὸ ἰπίο {ΠῸ 868 
το ἰοοῖκ ὑροη ἰξ, δη4 τὸ τυ] 1 1 ἢς 
ννεπης ποῖ {Πτοιρῃ {Π6 πδίγονν, Πονν 
ςοι]ᾳ Πα σοπης ἰπίο ἐπα Ὀγοδά ὃ 

6 ἼΠεγα 15. αἶδο δΔποῖμεγ τῃϊπρ; Α 
οἰτγ 15. δι] 464. ἀπ 56εξ τιροη ἃ Ὀτοδά 
Πε]4, δηά 15 {ι]] οἱ 411 ροοά τῃϊηρϑ: 

γ Πα εδηΐγαποα ἘΠεγθοῦ 15 ΠΆΓΓΟνΨ. 
ΔΠΑ 15 86[ ἴῃ ἃ ᾿ἰάδηρεγοιιβ ρδεθ ἴο ἸΟτ, σϑοζ 

Β . ξ αὐ. 

[41]. Π|κὸ 25 1 τῃδγα νγεῖα ἃ ἤγε οἡ {ΠῈ 
Γρμς Παηά, Δη4 οὐ πῃ ἰεΐξ. ἃ ἄβερ 
ννγαΐευ : 

ὃ Απά οἠῇβ ΟὔΪΥ ρμαΐῇ βθεΐνγεεη 

ψνΠΙΟΝ 15 Δἀἀθα ἴῃ {πὸ 1,ΧΧ, “ΠΟΥ 5411 θ6 
σοιιπίρα 85 5ρι:{{16.} 

59. ἀπ ᾿μρεγίξαγεο αυἱ!ρ.] 80 ἴῃ {Π6 1, δίῃ : 
Βαϊ 1Π6 56η58 5ῃ!οι 4 ργοθΆὈ]Υ θα : “ἘΠῈ νου] 
85 ΟἿΓ ᾿πΠΠουιδηςο. 

ἙΓσΗΑΡΤΕΚΝ ΓΙ]. 

4, Βεέ ῥεέ ἐῤὲ σασ6. “ΤΙ5 ΘΧΡ ΓΘ ΘΒ Οἢ 566 ΠῚ5 
ἄτα ἴο ἃ ντοηρ ΓΟηουίηρ οἵ ῥοσζέμς ἴῃ [Π6 
ΤιΑἴϊη : γέ αμέθηι εἰ ἱμέγοιἑμς ἐπι ἀπισπσίο ἰοσο 
2οσίίις τε “' γεῖ 1 νν}}} Πᾶνθ 8η δθπίγαποθ 5εΐ ἴῃ 
ἃ ΠΑΥΤΟνν 5Ρ460 6." ΕῸΓ ἐγ Ν᾿ δὴ ἀδὺ Ν]15 ννοι]Ἱά 
τοδά οεζ. ΓΒ 5 ΒῃρΡροσγίθα Ὀγ ἴῃ Αὐδθῖς. 

Π. ἢ ἃ ἀαηρεγοις ῥίασο ἐο 211 1,αἴ. ἐπ 
γα ιῤιϊ, ΒΙΤΆΡΙΥ τπθδηϊηρ 1παξ {Π6 δπίγαποθ 
15 ϑῖβορ δη πδυῦονν. 

ΙΟ3 



ΟΖ 

ΠΟσ, 
“τγεαΐίδν. 

{Πεπὰ Ῥοΐῃ. ἀνε δεΐννεεπ (ἢ ἢτγα 
δηά τῇῆε νναΐῖει, 9 Ἅγιαί τῇδε {Ππεγὰ 
σοι] Βιιῖ οης πη σῸ {ΠΕῚ6 δ οῃςο. 

9 {1} 15 οἰἵν πον νγεῦα ρίνϑη τηἴο 
ἃ Ππιλῃ ἴογ δὴ ᾿πΠποιϊίδηςα, 1Γ Πα Πονοῦ 
5Π4}} ρᾷ85 ἴΠ6 ἀδηροῦ 86 Ὀαείογε ἴΐ, 
Πονν 5181} ἢς τεςεῖνα τΠ15 ᾿ππογίζαηςο ὃ 

Ιο Απά 1 5.14. [τ 15. 8580, Τοχά. 
ἼΠεη βαϊά Πα τπηῖο π|6. ἔνε 80 8Ϊ530 
8. [5γ86]᾽5. ρογξίοη. 

11 Βεςδιιβα [ογ {Πεῖγ βακοβ 1 πηδάς 
1ῃ6 νγουῦἹὰ : δαπά ννῆεη Αὐδπὶ {Γ4Π5- 
Θταββοα τὴῪ 5ἰδειιοβ, [Π 6 νγα8 ἀθογοοά 
τῃδῖ πονν 15 ἄοπε. 

12 ἽΠΕη νγεῖα (Πε επίγαησεβ οὗ 
115 νου] τπαάθ παγγονν, []] οὐ βούγονν 
Δη4 ἔγανδὶ] : ΠΕΥ ἀγα θυΐ ἔξνν δά 
61}. 11] οὗ ρει 115, ἀπ νευῪ ρα πέα!. 

13 Βὸγ τῆς επίγαποαβ οἵ {πε ἴα] 6 γ 
νοῦ ὰ νεῖ νάς δηάἋ 8ιια, δηά 
Ὀτγοισμε ᾿πηπηογίαὶ ἔπι. 

14 1 τῃεη {πᾶν τῃδὲ ᾿ἵνε ἰαθοιγ 
ποΐ ἴο δηΐεγ ἴπεβϑε βίγαι δηά νδὶῃ 
1Π]Πρ8, ΤΠΕΥ σάῃ ΠΕνΟΓ ταοεῖνα {Πο58 
τηδὲ ἀγα ἰαϊά τιρ ἔογ {Πεπη. 

Ισ Νον {Πογείογα ννῆν ἀἰϊβαι!δξεβί 
{Ποῖ {Πγ86] ἢ, βεαίηρ ποῖ ἃ Ρῖ ἃ 
ΠΟΓΓΙΡΕΌΪ6. πιδη ἢ ἀπ νγν ατί {ποῖ 
τηονεά. ννῃογθαβ ποῖ ἀτ θα. πηογίδὶ ὃ 

τ6 νὴγΥ Παβὲ ποι ποῖ σοπβιἀθγοά 
ἴῃ τὴν πιπὰ τΠ18 τπῖησ δὲ 15. ἴο 
ΠΟΠΊΘ. ΓΑΙΠΟΓ {Πᾶη {παῖ ΠΟ [5 
ΡΓΘβεηΐ ἡ 

17 ΓΠΕεη δηθνγεγοά 1 δηά 5414, Ὁ 

Θ. 257. δὲ πευεγ.} ΒΘΗΒΙΥ (Ρ. 33) ψου]ά γϑαά 
“2 ποῦ ῥώγες απίθροσιίει, ὅζο. Ξε “1 [6 ΠεΙΓ 
588}} ποί ραᾳ55," ἄς. 

12. εὐ} ἩΠΠΡΘΗΙΟ] ἃ ἘΠΙπκ5 {Παξ τπς Οσθοῖκ 
ϑγΟΓά ννὰ5. πόνηραι, “ ἸΔΒΟΥΙΟΙΙ5,᾿ τηϊδίαϊκοπ ΒΥ 
16 {γαηϑίαῖου ἴοσυ πονηραί, “ εν]. Βιιῖ {15 
ννο]ἃ πλαϊκο [Π6 τ ρ ΕἸ ἢ 511} τοῦθ τπηδαγϊκθά. 

15. ἐῤὲ εἰάεγ κυογ]ά.] Τι,αῖ. γ»ιαϊογὶς σα εμὶ, 
“16 ρυθαΐου ννου]ὰ Ὁ {Παΐ 15, {Π6 ννου]ά ἴο 
σοΙηθ. Α5 [Π6 ἴθηβε ἰδ ποῖ τηαγιοά ἴῃ 186 
1, ατπ, ννὸ 5ῃ οι] 4150 ΓΟ ΠοΥ : “ ἀγὸ ννῖάθ ἀπά 
5|Γ6, ἀηα ὀχ Ἱπηπλοσίδ] ἔγιξ.᾽ 

14. (οπιρ. Μαίί. νἱῖ. 13, 14; Αοΐβ χῖν. 22. 

18. Νιεσυογῥείοςς, ἢ ΎΠο ςοππροξίοῃ 
ΒΘΟΠῚ5 ἴο ΤΟ] τ : “ΔῸΣ ἴῃΠ6 στὶβῃΐθοιιβ βαιὸν 
..“ν δμί ἴῃΠ6Υ [Παξ πᾶνε," ὅἄζο. Α5 τϑραγάς ἴῃ 6 
ἴξςπβθ, ὑπομένουσι (85 ΨΟΪΚΠΊΑΙ Ροϊηΐ5 οἱ) 
ταῖς δαϑι]ν θὲ σοηΐιβοα νυ ἢ ὑπομενοῦσι. 

20. Το ἐῤογὸ ὧδ ριαην, 49 ς.71ὺ ὙΠῸ τϑδάϊπρ, 

ΤΠ. ΠΡΌΞ ΒΟ. 0: ᾽ν. 9--25. 

Τιογὰ τπΠαὲ Ὀεαγαβέ γα]6. ἔποι Παϑβέ οὐ- 
ἀαἰπεά ἴῃ τπν ἄ]ανν, ἐπα τῆς τἱρῃΐθοιιϑ 
5Π0 14 πῃ δῖ Π656 τπϊησϑβ, διΕ ἘΠδῖ 
τΠ6 πηροα]ν 5Που]ἀ ρετίβῃ. 

18 Νενεγίπο]ο85 {Πα σὶρ ΐθοιιβ 5881] 
8. 6  5ΈΓαΙ ἘΠηρ8. ἀπ ΠΟρα ἰογ ννίάε : 
ἴον την {Πδὲ πᾶνε ἄοπα ψ]ο Κα ]γ Πᾶνα 
56 γα ἘΠ 6 βίγαῖε ἘΠ] ηρ5, ἀπά γεῖ 5841] 
ποΐ 866 {πε ψ]άεα. 

19 Απά Πδ 8αϊ]4 τιηΐο π|ε, ΓΠοΊα 15 
ΠΟ Πάρε ἀρονε (σοά, απά ποης {παῖ 
Παῖῃ τιπἀδυβίδπαϊηρ ἀρονε {πε Ηρ αβί. 

20 οι {πϑῖα 6 πηΔηΥ {Πδξ ρεγβἢ 
ἴῃ {Π15. ΠΠ|8, θδσδιιβα ἔμ ν ἀδβρίβα {Π6 
Ιανν οἵ (σοά {Πδὲ 15 βεὲ θεΐογε {Πμεπι. 

21 ἕο (ἀοά ΠΑ ρίνεη ϑἰτγαϊξ 
ΠΟΙ] ΠἤΠΠθης τὼ 8110} 45 ΟδΠΊΕ, 
ννπδῖ {ΠαῪ 8Ποι]ὰ ὁ ἴο ᾿νε, Ἔνβῃ 88 
{ΠεΥ σάπια. ἀπὰ ψνηδὲ {πΠεὺ 5Ποι]ά 
Οὔβοῦνα ἴο ἀνοϊά ριιηβῃπηοηῖ. 

22 Νενεδγίμε αββ ΤΠῈΥ σεῦ ποῖ 
οὈδβάϊθης ππίο πὶ : θαι βρᾶκα ἀσαϊηϑβέ 
Πϊπ|. 8ΔΠ4 ἱπηοὶπ6α ναΐη ΓΠ]ΠΡ8 : 

23 Απα ἀεροείνεα {πεπηβεῖνεβ ὈΥ 
ΠΕ ῚΓ νι Κα ἀδεάβ ; δηά αἱ οἵ τῆς 
πιοϑῖ ΗΊΡΉ, Πδξ Πα 15 ποῖ ; ἀπά Κπενν 
ποῖ ἢΠΙ5 νγᾶγ8: 

24 Βαῖ ἢΪ5 Ιανν πᾶνε {ΠῈγὺ ἀδβϑρίββά. 
ΔΠ4 ἀδηϊεά ἢὶβ σονεπδηΐβ ; ἴῃ ἢΙ5 
βίατιιςε8. Πᾶνα ΠΕΥ ποῖ θεθη ἐλ Π{μ]. 
πὰ Πᾶνα ποῖ ρεγίογπιθα ΠΪ5 νγουΚβ, 

2ς Απά τῃεογοίοτο, Εβάγαβ, ἴοσ τῃ6 
ἘΠΊΡΓΥ ΔΓΕ ΘΠΊΡΙΥ {Πϊηρ8. Πα ἴογ {ΠῈ 
Ε1]] ἀγα {Π6 {{]} ἘΠ] η 5. 

οἵ {πὸ θοϑδὲ Μ8. ὄχργθβϑθβ {Π15 ἴῃ {πὸ ΤΌστη οὗ 
ἃ ὙΥΊ5ἢ : ““ ΒῸΓ δῖ τηδηΥ (ΟΥ̓, {Π6 τη ηΥ} ΡΕΓΙ5ἢ 
ἴῃ {Π15 1Πἴδ, βθοῖηρ {πὶ {π6 ἰὰνν, ἅς. 15 
ἀεβριβεά." ΨοἸμαΓ ννοι]ά σοπάθι {Π6 Ἰαίῖου 
ΟἸδιιβ6, ““σταῖμοσ ἴπδη {παῖ [Π6 Ἰανν. . . 5ποι]ἀ 
θὲ ἀδβρίβθα. 

Ω1. εὐερ ας ἐδὲν εαριθ.1 “ΤῊΪ5 οἸαιιβθ 5 ουΐ 
οὗ ρῥίαοθ. ὍΠὲ 1, αἴ] 15: φηαηάαης δ711771. 216171-- 
ἐατϊξ [1 ες «σϑμϊορ ες ψμαράο “ἐμ γ αι, Ξε 
“ΒῸΥ ΟΟά βάν σοπηπηδπάτηθηΐξ ἴο ποθ νν 0 
οδπς (ἰηΐο {Π6 νου) νμθη {πο Ὺ σαπλθ, νυ Παΐ 
{πον ϑῃοι]ά," ἄο. 

2,3. ἀεεεϊανεά ἐῤε»ιπεϊυε..] Τ,Αῖ. δὲ ῥγοῤοσιδ- 
χισιὶ οἰδὲ εἰγειιγγιασεγίϊοηος ἐἰε]ϊείογιη. Ἠ ρσϑη- 
6] 4 τοργοϑθηΐβ {πὸ Οὐσθεὶς ΌγΥ παραβάσεις 
πλημμελημάτων. [{1{ ννετα σογίαϊη παῖ ΤΠ ο56 
γν γ6 {Π6 ννοσβ, ννα τσ Βα ρΡροβο παραβάσεις 
ἴο παν Ὀθθὴ πηϊδυοαά περιβάσεις, ἀη 50 
ἰγδηβ]αιθα εἰγοι)η θη ἐ]ολ16. 

Ὧ5. Οπρ: ΝΙδί: ΣπΠ: 12. 

4 ὮὭξκαϊ.8. 
1 



ΠΟΥ, 3,3 γε2 
δεργιγεῖγισ. 

ν. 26---55.] 

26 Βεμο]ά. ἐπα εἶπα 51.4}1] ςοπΊε, 
τΠδὲ {πε86 τοκεπβ ννῃοἢ 1 Πᾶνε το] ά 
1ῃεε 5Π4}] σοπλα ἴο ρᾷ888, ἀπη4 {πΠῸ δυάς 
568}} Ἄρρεθαι, δῃη4 816 σοπιὶηρ [ουΓἢ 
5864} θὲ βεϑη. ἴπΠαξ πονν 15 νυν Πάγαννη 
ἔτοπι {Ππ βατῖῃ. 

27 Απᾶὰ νψῃοβοανεῦ. ἴἰ8 ἀε]νεγεά 
ἔτοπη [ἢ6 [Ὀγαβαι 4 εν }]5 5Π8]] 866. ΤΥ 
ννοπηάοτϑ. 

28 ΒῸΓ ΠΥ 80η [6ϑ8115 5Π4}} θὲ τε- 
νεδὶθα ἢ τποθα της ΡῈ νι ΠΪπ|, 
ΔΠὰ {παῪ {παῖ Γαπηδῖη 514} γα]οῖσα 
νυ τΠ]η ἔοι Παπαγαά γ 6 δΓ8. 

29 Αἴεσ {Πε688 γϑαῦβ 514] ΤΥ 80ῃ 
(Ἤγιϑε ἴθ. δπα 411} πῖθὴ τηαΐ Πᾶνε 
1. 

30 Απά {6 ννγοι]4 541} θῈ ἐπγπεά 
Ϊῃῖο {Π6 οἷα 51||6πσ6 βανεὴ ἄδγ8, {κῈ 
45 ἴῃ {Π6 ᾿ ογΠΊῈΓ Παρ θη : 80 Πδέ 
ΠΟ πΊδη 5Π4]] γε πη]. 

31 Απά αἤεγζ βενεὴ ἄδγβ {πε ννου]Ἱά, 

96. απ τὔθ εο»ιΐις ζογὲρ στρα] δὲ σε.) 
ψυ]ρ. εἰ ἀῤῥαγέσεέης οσέοπάείμγ. Α5 ἴπ6 θεβῖ 
Μϑ8. Παᾶ5 αῤῥαγέσεεγς εἰυϊέας, ἀπ ἴῃ 6 Αοιπίορὶς 
δῖνεβ “εἴ Δρβοοπάθίασγ. οἰνιαθ ἡ ΠΕΠῸ 
ΔρΡαζγοῖ, οἵ ἀρραγθθι ἴοσγα αι ππης αρβοοη- 
αἰζαγ,᾽" 1 5θοπὶ5 Ργοθ 4016 {Παΐ {πῸ 1, αἴῖη Νετ- 
ΒΙ0η Πα5 Ὀθοοπῖε ρεγνεσίθα ΌΥ ἃ πηϊβίαϊςα οὗ 
ἴῃς ἤγδὲ ρατί οἵ ἡ νῦν φαινομένη ἴογῦ νυνῴα 
(νύμφη). ῬεΙΠαρΡ5 4150, ἃ5 Η ΠΡ η[6]4 βιιρ βοϑίβ, 
{Π6 {γα ηϑ]ίου Πδα ἴῃ 15 πη {πΠ6 ἰαηριαρε οἵ 
Ἐν: ΣΧΙ τ 2" 

28. [ον γῖν σοη 7ε:ι5.1 ΠΕ γεδάϊηρ 85 ἴἴ 
βίδα ϑ 15 Δὴ Δποθηΐ οΠ6, {πὸ ἰοχέ Ρεϊηρ φιοίοά, 
νὰ ἴΠ6 πᾶπὶα [6515 ἱποπιάθά ἴῃ ἴ{, ὈῪ 
ΑΠΊΌΓΟβο ἰπ ΠΙ5 (ΔΟΠΠΠΘΠίδτΥ οἡ {{πΚ6 1. όο: 
“( Τ) ΟἹ Πτ15 Ποβίοσ [65115 ΠΟ ηδίι5 εϑί δπίε- 
4ιδτὴ παΐι5. Κευθαῤίξεσ ἐπι, πα π1Ὲ [8 τἸρ- 
ἴπτγα} Μή ηηεῖς ]1εππ5,᾽ ἄα. Βιεΐ {Π6 αῦβεποθ 
οὗ {Π6 παπΊὸ “ [65115 1η {ἴπΠ6 ΟΥθπία! νϑυβ ἢ 5 
τα ῖκο5. 1 τον {Παΐ 1 ννὰβ ᾿πβογίθα ἴῃ {πὸ 
Τιφἴϊη Ὀγ «ἃ (γι βίίαη ἔγαηβοσῖθοσ. ὙΠῸ Αὐαθὶς 
Πα5 “)επη οΟἤδηθαθη γὰ 5ἰοΐ τηδίη 
Μεββιίαϑ. 

αυἱἱδίι ζο ὀιπάγεά, 495 .1 ὙὕἷΠ6 ψοτά 
“νη ἢ 5 που] 4 θῈ οτηϊ64. Τ)υγαίίοη οὗ 
{Ππ|6 15. σοηβί ΠΕ] χρυ ββοα Υ 1Π6 δϊδέϊνε 
ἴῃ {π6 1 εἴη οὗ [Π15 ὈοΟΙ ; 85, ἴοὉυΓ ἘΧΑΠΊΡΙΘ, 
ἀἰϊούπς τεῤίδοηι ἴῃ “". 30 θθῖονν. 80 {Π6 Ατὐδθῖο: 
“οο [Δἢτε ἰαπρ. ὍΤΠΙ5 ροτϊοά οὗ 400 γϑαῦβ 
νοι] θῈ ἃ σοιηροηβαίίοη ΙΓ [Π6 400 Ὑθ6 85 
ἴῃ νυ ἢ {ΠῸ σμόβθη Ρεορίο πα θθθη δἰΠιοῖθα 
ἴῃ {π6 Ιαπά οἵ Ερυρί. Ρϑδ]πὴ Χο. 15 15 ΔΡΙΥ 
αυοίορα ἴῃ τοίογθηςθ ἴο {Π1|5: “Μαᾷκθδ τι5 βἰδά 
ΔΟσοΟΓάΙηρΡ; ἴο ἴΠ6 ἄδγβ ὑνπαγοῖη ἴποι Παϑβί 
ΔΙΠΙοΙ αὶ τι5, ἀπά {πῸ γϑαῖβ ψνΠμογεῖη να Πᾶνα 
566ῃ 6Υ1].᾿ 

ΠῚ ΑΘ ΨΥ 

τΠδξ γεῖ ἀνγακθίῃ ποῖ, 5181} Ὀς ταϊβεά 
ρ. ἀπ {δῖ 5}4]} ἴθ τῃδξ 15 σοῖ- 
ΓαυρΡί. 

32 Απά τε δαγίῃ 5141] τεβίογε 
1Πο886 {Πδξ ἃῦα δ5]66Ὲρ ἰπ Πεῖ, ἀπά 80 
58Π.4}} {π6 ἄτιδὲ {Ποϑ6ὲ {πΠαΐ ἄννε}] ἴῃ 
5|6Π06. ΔΠ4 (Π6 ββογεῖ ρίασεβ 5}8]] 
ἀ6] νεγ {Πποϑα 8οι]5. {Πα νγεῦε σοπι- 
παϊτεε 4 τιπΐο {Π ΘΠ]. 

33 Απά {τΠ6 πιοϑδὲ Η!ΡΉ 518]] δρ- 
ΡΘαΓ ἀροη {Π6 86δῖ οἔ Ππασπηθηΐ, ἀηά 
ΓΠΪΒΟΓΥ 5Π4}} ρᾳ885. ἄννᾶγ, ἀπά {πῸ ἰοηρ 
516 Ἴ1Πρ’ 5Π4}} Πᾶνα δὴ επά. 

234 Βυὲ πἀρηηθηξ ΟὨΪΥ 5}8]} τα- 
πηδῖη. {ΓΈ 5}4}} ϑίαηά. δηὰ (ἢ 
8}8}} ννὰχ βίτοπρ : 

5. Απα τε ννουΐκ 5Π8]}} [Ὁ]]ονν. δπὰ 
16 τανναγά 5Π4}} θ6 5ῃεννεά. δηά {Π6 
φορά ἀ66485 5}4}}] θὲ οἵ ἴογςς, δηά 
νγ Κεα ἀδε5 5141} θθαγ πὸ τα]α. 

929. Οῤν1ῖ.] ΟΥ̓, “ δποϊηϊθα." ὝὙῇὸ ψοχγά 
ἴπ {πΠ6 Ατσαθὶς πα Αθίμίοριὶς 15. ἀραὶη ΜΘϑβίδβ. 
ΤΠ6 Αὐτηθηϊαη (δοςογάϊηρ ἴο ΗΠΠΡΟΗ[6]4) 
ΟἸΉΪ5 {Π15 ραββαρο δθοιΐ {πὸ ἀθαίῃ οἵ Μϑ}βϑβίδϑβ. 
ΤΠδ ᾿ηΐθηβε β]οοπὶ οἵ {πε ριοΐαγο πόσο ἀγαννῃ 
5Ποι 14 6 ποίϊςθα, νυ 115 Τα 4}} οἵ {π6 οἱά 
σηίοησο Οἵ ΟΠμδο5. (σοιηρ. νἱ. 39), Ὀεΐοσγε {Π6 
νος οἵ {πε πεὲνν σγεαίίοη 5ῃοι]α Ὀερίη. 

ΤΠΘ πηΔΓΡΊΠΑ] 80. χογγιεν ͵μάσηιεπές.) 
Ὀεδὲ Μϑ858. μανίηρ ΤΟ ηρ 15 σογγοςῖ, {πΠ6 

2716115, ποῖ 2μά ες. 

802. σδογεί ῥίαςος.] Τιαῖ. ῥγοριῤίμαγία, ἴμ6 
“ [οΥΘ- ΟΠ ΠΊΌΟΓ5 ἢ πιοπίϊοηθά Ὀεΐοσθ. 866 
ποΐβ. Οἱ ἴν. 35. ΤΠ15 Ρᾶββϑαρα 15 αιιοίθα ὈΥ 
Ατλθτοβο, “ )6 θοπο Μογχί!β,᾽ ς. χ. 

83. γιΐσογγ.) ὙΠῸ θεϑὲ Μϑ8. τϑαάβ γηργῖο 
εογαϊε [5ϊς], ποῖ γηλρεγία, νυ ΠΟ σα 15 1Π6 σοπίοχέ 
Βεϊίοσ : “ ΜΟΓΟΥ͂ 514}} ρᾷ85 ἀνγαν,᾿Ὁ ἴῃ {Π6 ἂν 
οἵ 1π4ρηπιοηΐ, 15 45 “" Ἰοπρ -ϑ  ΠΌΎΙηρ᾽ 5Π14}} Πανα 
84 οπά." Ὑπὸ ννογά στο πήθγοα ““584}} πᾶνε δῃ 
εη4,᾽ εοησγεσαῤιίμ, 5ΘΘτὴ5. ἴο Ροϊηΐ ἴο 50ΠῚ6 
Οὐεοκ ννογὰ Ὄχργθβϑίηρ “’ 5Π4}} 6. Γυτ]6,᾽ ΟΥ̓ 
(ἐ ζἈἸΘη ἴῃ," 845 ἃ 5411. Ενναϊα στη θῦβ {Π6 
ἌΤΙ ΒΥ “ἈΠ Ἰεπεπὶ ΠΑΡΕ 1. - - Πἴδ 
ΤΑηρπλαῖ δῖοι ΖυΓ οἸΚΖΊθ ἤθη ἢ (“5841 νυ ἢ- 
ἄγαν ἢ). 

85. “ῥαὶ]] δὲ 9 γε}. ὝΠΟ νεγθϑ5 Πεῦο ἀγα 
οἱσί]αδιιιέ ἃπια «ἰογιϊπαδιιγέμτ,, ΤΟΥ νυ ΠΟ ἢ Ια ίοσ 
1π6 Ὀεβί Μϑ8. μα5 ἀογηεῖδιιέ. “ΓΘ 5θῆβθ νοι] 
{ππ5 ΡῈ: “ὙΠΕ τιρμΐθοιιβ δοῖβ οἵ πηθη 5Π8}} 
ἄνναῖϊζθ, δηα {ΠΕῚΓ πητὶρῃΐθοιι5 δοΐβ. 5Π4}1] ποῖ 
5660 ; 2.6. 5141] ποῖ 6 ΙΔ. ΑἹ] νν}} {πεπ 8 
Ὀγοιυρπί ἴο Πρῃΐ. (οηρΡ. τ ΤῚΠ1. ν. 25. 

[Ο5 



τού 

(11εγὲ γοϊζοτυς ἐλε 77έοίγο Εγασηιογιέ, αἰφδογ δεαῖ 
271 ἐλὲ 7ηεἰγοαμείίογε, νν. 36 ἔτ-το 5 ἢ.) 

26 Απηά τῇς ἰακε οὗ τογπιθηΐ 582]]} 
ΔΡΡΘδῖ, πη ονεσ ἃρδίηβε ἴξ 5141} δὲῈὲ 
1Π6 ρίαςε οὗ γεϑὲ ; δηά {Π6 ἔμχγπαςα οὗ 
Π6]] 5.41} θ6 5ῆοννη, ἀπά ονεῖῦ Ὡραϊηϑί 
1 τΠ6 ραγαάϊβε οἵ ἀε]τρῃς. 

27} Απά {ἤδη ψ}}}} τΠ6 πιοϑὲ ΗἸΡΗ 
ΒΑῪ ἴο {Π6 Παίίοηβ τῃδξ Γ6 Γαβαά τ. 
ΒΘμοΙ4ά ἀπά υηάοιβίαπά ὑνβοπη γε 
ἀδηϊθά, οὐ ννῇοπὶ γε β8εῖνεά ἠοῖ, οὗΓ 
γνῃοβα ΟὈβογνᾷηςαβ γε ἀ6βρί 564. 
48 Β6Π0]4, οὐ {π6 οἵμεῦ παπᾶ, 

ννηδῖ 15 ορροβίῖθ. δῖα 18 ἸΟῪ δπηά 
Σαϑέ, 816 Ἐποῖθ, ἤπῖδ ἀπὲ ἐουπηδης5: 
ΤΉι5. νν}}}] Πα βρβᾷὰκ ἃπά 847 τιηΐο 
{Π6πῇ ἴῃ {6 ἀδν οἵ 1ιἀρηηδηέ, 

30) ὙΠῚ6 ΩΔΥ 15 ὁὴε ἔπι ΠΆΓΗ 
ΠΟΙΓΠΘΓ 511Π. ΠΟΙ ΠΊΟΟΗ, ΠΟΙ 51ΔΓ8. 

4οΟΥ Νοῖ οἷοιιά, ποὺ τῃιιπ δι, ΠΟΥ 
ΠΡΗΓηΪΠρ, ΠΟΙ νν]η4, ΠΟΙ νγαῖει. ΠΟΙΓ{ 
ΑἸ, ΠΟΙ ἀλγκηθ58, ΠΟΙ Ἐνθηΐηρ, ΠΟΥΓῚ 
τηογηϊηρ, 
41 ΝΟΙ͂ Βι1Π|Π|6 1. ΠΟΙ ΒρΓΪηΡ., ΠΟΙ 

Ποαῖ, ΠΟΙ δἴουπι, ΠΟΙΓ ἔγοβί, Ποῖ οο]ά, 
ΠΟΙ 41], ΠΟΙ Τα Ϊη, ΠΟΙΓ ἄδνν, 

42} ΝοΙ ποοη, ποῖ πἰρῇΐϊ, ποῦ 
ἄν, ΠΟΙ ὈΓΙΡ ΗΠ 658, ΠΟΥ ΠΗ, βᾶνε 
ΟὨΪΥ τῆ ϑρεπάοιιγ οὗ τῃ6 ὈΓΙΡ τ 685 

ΤΠ ΕΘΌΚΑΡ, ΜΠ [ν. 36 "- «85, 

ΟΥ̓ {Π6 τηοβὲ ΗἸρῃ, ννῃογοΎ 411 πηᾶῪ 
θερίη ἴο 866 {Π6 τῃϊηρ5 τῃδξ ἅτε 8εΐ 
Ὀείογα {Πειη. 

43" ΕοΥ ἴξ 5881] μανα ἃ ἀυγαίίοῃ 
5 1Ὲ νγοῦα οἵ ἃ νγεεκ οὗ γβαῖϑ. 
44 ῊΪ5 ἰ5 τὴν Ἰμάσπηεηϊ, ἀπά ἘΠ 

οΥΔΙηΔηςς {Πογθοῦ ἢ ἀπ4 τὸ τῃδ6 ΟΠ]Υ͂ 
Βαανα 1 βῃβννεά ῃεβε τῃϊηρϑ. 
45 Απά 1 δηβννεγεά, 1 θοῖἢ 5αϊά 

ἴ τῃεη, Ὁ 1 ογά, δπά 840 ἴξ πον: 
ΒΙΕββθά αἴα 1ΠῸὺ τπδὲ πον ᾿ἷνε ἀπά 
Κεερ τπ6 τῃϊηρβ ννῃϊοἢ τἋποῖ Παβὲ 
ογάδιπϑά : 
46 Βιυὲ νῇῆαΐ αἶθϑο οὐ {πΠ8Ὲπὶ [Ὁγ 

γνῆοπὶ 1 ραγεά ὃ ΕῸΓ ψΠ0 [5 {Πεῖα 
Οὗ πηθὴ πον [ἰνίηρ πΠαΐ δῖ ποῖ 
Β1ΠΠη664 ὃ ΟΥ̓́ΨΠΟ ἰ5 θογη {Πδξ ἤδῖῃ ποῖ 
{ΓΔΉΒΟΓβϑθα [ΠΥ σονεηδηΐ ἢ 
47 Απὰ πον [ἰ 8εε ἐμαΐ {πὸ νγου]ά 

ἴο ΠΟΠῚ6 γΚ}}} σαιιβα ἀ6] σης τὸ ἔανν, θαζ 
οΥΠΊΘηΐδ8 ἴο ΠΊΔΗΥ. 

48 Εογ τπεῦα ἤδη ργονγῃ νυν τ] π 
115. Δη 61] ἢδαγί, νυ] ἢ ΠΔ εβίγαηρθά 
τι58 το ΠΔ {Π 6868 {Π]Πηρ08, 4η64 ΠδΙῃ δα τι 
[πο σογΓιρίοη 4Π4 {Π6 νγᾶγϑ8 οἵ ἄβαῖῃ ; 
Βδῖῃ 5ἤδθννῃ τι8 ἔΠ6 ρδίῃβ οἵ ἀδβίγιο- 
τίοη. ἀη4 γεπηονθά τι8 ὙΓ ἔγοπι [δ : 
Δη4 τῃδῖ, ποΐ ἃ ἔδνν, διε ννγο]]-ἰρῇ 81] 
δὲ πανε θεεη ογϑαΐθα. 

86". ραγαάϊτε 97) ἀεἰλσ δι. ΤιΑι. ἡοειμπαϊέαξὶς 
}αγαάϊσια. “ΓΘ ΘΧργοβϑίοη γοπάογθά “ ραγάθη 
οΥ ἄρῃ ἴῃ Οεηῃ. 11. 15, ἃη4 οἸβθνθοσθ, ἰ5 ἴῃ 
{πὸ Νυϊ]ραΐς ῥαγαάΐσις «οἰμῤἑαϊίς, ἀπα ἴῃ {π6 
ΕΧΧ, ((οά. Να[.) ὁ τῆς τρυφῆς παράδεισος. [πῃ 
ΟΩΪΥ {Πγος ῥῬββαβεβ ( Οδη. 11. 8, τος ἷν. 16) 
15 ἔπ παπὴθ ᾿Εδὲμ ἔοιΠ ἃ5 ἃ ῬΡΓΟΡΟΙ ΠαΠΊΘ ἴῃ 
{πε ΠΧ Χ. ῬΏΙΟ ἱπέογργοίβ ἴξ ἃ5 τ “ 46 ]ρἢϊ. 
866. ΒΘηβὶν κά 7οθ. δῃ4 ἴῃ6 ατί. ΕΡΕΝ ἴῃ 
“1ςΐῖ. οἵ ἴῃς ΒΙΡΙο.; 

8.7. οὐφογυαηε.. 1, καῖ. Αἰ] ισοηίας. 866 
ποΐθ ἀῦονο οἡ ἰϊϊ. 7. ΒΘΠΘΙΥ ροϊηΐβ ουξ {παΐ 
ἀἰἠισεμέία, νυ ῖοἢῃ ἢγϑέ τηθαηΐ ΒΟΓΠΡΙ ΠΟΙ 5. δἵπ- 
ἰθηζίοη ἴο αἰιιξϊ65, οαπλο ἴο τηθᾷῃ ἃ ἀιϊν ΟΥ̓ 
Οὔβογνάηοο ἴο δ6 ᾿ἰἴβ6] αἰϊοπάρά ἰο. 80 ἠηῃ- 
αἰμισεηέϊα ννὰβ ϑθα ἴο ὌΧρυθ55 ΠΟΡΙθοΐ οὗ ἀπῖγ, 
ΟΥΡΟΒ Εν 6 ἘΓΑ 5  Θβϑίοη, πλημμέλεια. 

38", Βεῤοϊά, 45'..1 1,α:. «οἱκίρίο εοπίγα δἰ ἐπ 
φοηγα. ΤΠ δθῆδο οἵ {Π15 15 ποῖ ΨὉΥῪ οἰθασ. 1 
ἴΔΚ6 1 ἴο γτεργθβοηξ βλέπετε αὖ καὶ εἰς τὰ 
ἐνάντια, ΥΟΠἠοΥο ἃ5 ἴῃ {πὸ ἰοχί. Βαξ [6 
ΑΥ̓ΑΌῖο Πὰ5 5] ΠΊΡῚΥ ““ Πιι 5θῃθῖ νοῦ θιοἢ Πογ,» 
Δη4 ἴο {Π6 βαπηθ οἴδοις ΗΠ ΡΟΠΟ]ά. 

ΤΡιω «ὴ}]} δὲ.1 ὙΠ βθῆϑο 566 ΠῚ5 ἴο γϑητἶτο 

1Π6 {Π|γὰ Ρϑύβοῃ, 85. ποῦ. Βιξ {πὸ 1 αἴϊη Πα5 
ῥίξε απέοϑηι ἰοφμογὶς. 

59 -4οῦ, ΤΠ15 ΡασβαρῸ 15 ᾿τηϊταϊθα ἴῃ Απη- 
Ὀτοβθ, “ 1)6 θοπο Μογίϊ5, ο. χὶϊ. (ποθ ΒΥ 
ΗἩ ΠΡ ΘΗΓ6]4}) : “ΤΟΙ Πγι15. 60, ΟῚ ραγδάϊβιιβ οϑί 
Ἰασι πη ΠξαΈ15, ὉΡῚ. . .. ΠΏΠῸ ππιθθ5, πα]1 
τοηϊΐγια,᾽" ὅἄζαε. (ΟἸΏΡ. 4͵50 " Οἴδο. 510 01]. ὕ11}, 
89-92, Δη4 “ΓΟΠηγ50Πη 5 ἀδβοσιρίίοη οὗ {π6 

“ΕἸ5]Α Πα - να] ον οὗ ΑνηΠ]Ἕοη, 
ἍΝ ΠοΥα [115 ποῖ 81], ΟΥ̓ Τα] Π, ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 5ΠΟΥ, 
ΝΟΥ δνοσ νυἱηα Ὀ]ονν5 Ιοπα]γ. ἢ 

ΒΘηΘΙγ 5 ̓πβογίίοη οὗ ἃ νεῦρ, ῥαῤεαΐ, «ἴον 
σοἰδγηῖ, 15 ΠΟΠΗΓΠΙΘα ΟΥ̓ {Π6 τοδάϊηρ οἵ {π6 
(οτρ]ἰοηϑβίαη Μ8., φως σοΐενε γιοῦ ῥαδεέ. 

40 Ὁς τανε οπῖν, Φ)..] ΟοιρΡ. Κδν. χχὶ. 23: 
158. ἰχ. 20. 

46". γῶν «υῤουι 1 ῥγαγεά.} 866 σωῤγα, ν. 28. 

47. ΤῊΘ 1, αἴ 15: σά ῥαϊίοος ρον πολ δες 
γαρι σαομ ἠοεμγεϊαἑοηι ἤασογο, τες ἀπε θη) 
Ἰογιοπιία. ΒΟΗΘΙΥ δθννθ σθάβοη ἴο [Ὠϊη}ς παῖ 
[Π6 βϑηΐθηςθ Υδῃ μελλήσει ὁ αἰὼν... ποιεῖν, 
δ᾽ νίπρ; ἴπ6 56η56 ἃ5 ἅῦόονε ; δὲ {Παΐ, ΠτΌτὰ μελ- 
λήσει ποίτηρ τοδ ἃ5 μελήσει, ἴπΠ6 ΤΌτγπι οἵ {πὸ 
τοβί οἵ {πΠ6 βεηΐθησο ννὰθ σπαηρθα ἴο δ 1{. 



ν. 40 --α6.} 

49 Απα Πα δηβυγεγεά π1ὲ ἀπά 8414. 
Ηξεαγ πι6. ἀπά 1 νν}}} ᾿πβέγιςσε {Π66. ἀηά 
Ὑ}1}} Δα πτοη!8ἢ ἘΠ 6 Δ ῇΓ685ῃ. 

ξοὗ ΕῸΓ {Π15 σαιι88 {Π6 πιοβὲ ΗΙΡῃ 
ΒΑΓ πηδά4β ποῖ οπα νγου]ά δι ἔννο. 
δι Απα ἀο τΠοιῖῖ, [Ὀγαβπλ ἢ 88 

ποι βαϊάϑε τΠδΐ ΠῈΓ6 γα Ποῖ ΠΊΔΗΥ͂ 
ΓΙ σμέθοιιβ, δῖ ἴενν. ννμαθαβ {Π6 τπη- 
Θο αν 4ο πλ]ερ  γ. ̓ ἰδίθη το {ἢ 18 : 
52 [ΙΓ τῆοιι Παβϑὲ διιῖξ νειῦ ἔδνν 

ΡΓΘΟΙοιι5. βέοηδβ. νυν] ἐποιι σδίπογ το- 
Θείμεῦ ἰεδά ἀπά οἷαγ, ἴο δ44 το {ΠΕῚΓ 
Πα θοΓ ἢ 

53} ΑΠά4 1 5414, 1], ογά, ἤονν 5}8]] 
1Παΐ θεὲ ὃ 

54) Απά Πε αά ππίο πιε. Νοῖ 
ΟΗΪγ 80; δι ἀ8. οἔ {Πς δαγίῃ, δηά 1ἴ 
νν1}} 1611 τῃεε ; επίγεαξ [9 δηά 16 ψ}}} 
ἀεοΐαγα το {πε :; 

σο᾽ ἼΠοῖι 5118] 54Υ ὁ ἴΐ, ΒΟ 
ὈγΙηραβέ ἰογἢ σο]ά, ἀηά 51|1νεῖ. δηά 
ὈΓγά58.9 δπ4 ἸτῸη αἰ5ο. απά ἰεδά δηά 
οἷαγ ; 
7» Βυξ 51||νεγ ἰ8 πα] ρ]164 Βεγοηά 

9014. Δη4 Ὀγα88 Ὀθυοπα 511ν 6, ΔΠ4 ἰΓῸΠ 
Ὀεγοπά Ὀγαβ8, ἰεαά Ῥεγοπα ἴγοη, δηά 
οἷδγ θεγοπά ἰεδά. 
5, Βεοκοη ποι α͵5ο ννῃὶς ἢ ἀγα 

{Π6 ργεβοίουβ [Π]ηρ8 Δη4 ἴο θῈ ἀεϑίγεά ; 
1Πδι νγῃ]ς ἢ 15. πα] Π1ρΡ]16ἀ., οὐ τΠδΐ νυ] ἢ 
8 Ὁγ παζιιγα ΓΆΓΟ. 
8 ΠῚ ΤΠ ΚΑ Π} (ΟἹ ἴπΟΤα Ἐλξ 

θεαγαϑέ γα]θ. τς νυ ῃ οι 15 ἀρυπάδηξ 
18. 1Π6 πλοῦα νγογίῃ 655.. δι τΠαΐ ννῃ]ςἢ 
158 ΓΆΓΘΓ 15 1Π6 ΠηοΓα ΡΓΘΟΙΟΙΙΒ. 

δοὗ Απά ἢε πιδ46 δῆβννει ἴο πὶ6 

ΒΟἷ΄. δωξ ἑπαυο.] ὝΠαΐ 15, [πΠ6 ργθϑοπί νου] 
δΔηἋ {πΠ6 πα ἴο σοπίθ. ((ΟΠΊΡ. υ]]]. 1. 

Βοῖ, ὙΠεῈ τοπάογίηρ ΠΟΘ βίνθῃ 15 ἔΤῸΠῚ 
ΒεΠΒΙγ᾽5 Ἑπιοηήδίίοη οἵ {πὸ 1 αἴίη, {Π6 Ἰαΐίοῦ 
Ρατέ οἵ νι ἢ, 45 1ἴ βδίαπαβ, ἰι5 οἱέ οἵ Κθορίηρ 
ὙΠ {Π6 τοϑῦ; κα 2|127)6 7427] ΦΟΥ 271 ΠΟΣΊΡΟΊΙΟΣ 
ἐος ἐϊδὶ, ῥἠμηιδιη αμέδηι οὐ είς αὐμπάαί. 
“ΓΘ σΟΠΊΡΑΙΒΟΠ ἱΠ1Ρ|165 {Πδΐ {πΠῸ6 πα εΓ οὗ 
{Π6 εἰθοῖ οδπποῖ θῈ ἱπογεαβθά ὃῃ {πε δα οΠ 
ΟΥ̓ Ῥά56ὺ εἰεπηθηΐβ. ὙΠὸ Αὐαθῖς, 45 τ6η- 
ἀεγοά θῪ Εὐννα]ά, 15“ ν Π]ϑὲ ἀπ Ζιι ἢ πρη Β]6Ὶ 
τη ἽΠΟη ἐμπη Ὁ 

54". (οιῃΡ. ν]1]. 2. 

55". Τροιῖ σῤαϊξ σαγ.] θη γ᾽ 5 επιθηαίίοη 
οἵἉ αἴσεης ἴο αἴΐσες 15. σοπῆσπηθα ὃν ἘΠ6 τοδαϊηρ 
1η Μ58. (οιμρ!αί., ἀΐεες εγιΐρι εἰ. 

ἘΡΕ ΘΙΘΚΑΙΘ. ὝΠ]. 

Δηὰ 8α]4. Ῥοπάδγ ἴῃ τῆν πηϊπᾶ τνῃδὲ 
{ποῖ Παϑὲ {Ποιιρῃΐ, βεοῖηρ τΠαΐ ἢς τῃδὲ 
Παῖῃ ννῃδί 15 Παγά ἴο ρεῖ γϑ]οϊσθίῃ ονετῦ 
Βῖπὶ τΠδέ Παῖῃ ἀδιιπάδηςεα. 

θΘοὗ 8.0 Αἴ30 15 ἐπε ογθβαίίοῃ ργοπιβεά 
ἀραῖη ὈΥ πηῈ: [ὉΓ 1 ν}}}] γα]οῖςε ονεῦ 
1η6 ἔδνν, ὄἄνὲπ {ποπὶ (Παίς 5}4}1] θὲ 
ΒανΘα : [ΟΓΔΒΠΊΙΟΙ 45 ἴῈ 15 {ΠῈῪ {παῖ 
ἤανβ πον πη848 ΠῚΥ ΟΓΥ πλοῖα ρίε- 
ν ΔΊ] Πρ; ἀπ τοι ν᾽ ΠΟΠῚ ΠΥ ΠΆΠη6 
15 πον παπιεᾷ : 

θιἢ Απά 1 ν}] ποῖ ὈὲῈ 80. ἴογ 
{Π6 πλιὰ άς. οὐ {πεπὶ {πᾶς Πᾶνα 
ΡΕΓΙΒΗ64 ; [0γ {πΠ8ν παν Ῥββὴ πιηαάα 
᾿Πκ6 ἀπο νᾷροιγ ἀπ4 ἴο ἢδπιε; {ΠεῪ 
Πᾶνε θεεη πηδάθ ὄνεῃ 848 85ΠΊΟΚε δηά 
ἢανε σοπϑιιπηθαά ἈυΑΥ : {ΠαΥὺ Πᾶνα θεθῃ 
Οἢ ἥτε δηά δῖξ εἼχίϊποῖ. 

Ολ᾽ Απά 1 δηβννεγεά δηά αἱά, Ὁ 
{Ποῖ δαγῖῃ, ννΥ Παβὲ ποὺ Ὀτοιρῃς 
ἔοσίῃ, 1 πηἀθγβίδη!ηρ; 15 πιαάθ οἵ τΠ8 
ἄἀιιβέ, {πΚῈ τΠ6 γεϑὲ οἵ ογεαΐεά {Πϊπρβ ὃ 
63 Εὸοτγ τε Παά4 Ῥεβη Ὀεζίεγ ἔογ {Π6 

65 ΕΞ ΕΙΡ πὸ τὸ μὲ Βόγη; 50 ἴΠ8ξ 
ὉΠ ο βίδα Ἰηρ' τηϊρῃς ποῖ δ6 ἐογπηβά 
ἔγοτῃ 1ῖ. 
64 Βιυῖ, 45 1ἴ 15, υπάεγβίδηάίηρ; 

δτοννθῖῃ ΜΙ τι8, ἀη4 {Ππεγείογα 40 νγα 
5. Ὶ τογπγεπΐ, Ὀδσδιι58 νγα ΡΥ 5 δη4 
Κηονν 11. 

ΘΟ: [εἰ τπ6 τὰσε οὗ πιδη πιουγη, 
ΔΠ4 {πε Βεαϑίβ οὔ τῆς δβε]4 τε]οῖςβ ; 
Ιεὲ 411] τἢδὲ δὲ θοζη τπουγη. Ρὰς ἰεῖ 
[ουτ-ἰοτεά Βεαϑίβ δηα σαί]α θ6 οἶδά, 
66 Βὸτγ [τ 15 πηισ ἢ θεζίογ ἔογ {ΠῈ πῇ 

1ΠΔη [ῸΓ τι; ἴοι ΠῈῪ Ἔχρεοῖ ποΐ ἃ 

59", ῥομάεν, Φ᾽..7] ὙΠῸ [1 Αἴϊη 1 ἐδ σἰαπέ 
}οπάεγα 15 σουτιρί. Απ ᾿ΠΡΈΠΙΟΙΙ5 σοΟη]θοίαγα 
οἵ Ργοΐθβϑου Ηοτχτί (αιοΐθα ὈΥ ΒΘΠΒ5]0}) 15 {πδΐ 
σέαγιέ ννὰ5. ΟΥ̓ΡΊΠΔΠν σέαίεγα, απ {Πδὲ σῥαΐεγα 
οπάογα ννὰ5 τηθαπΐ ἴο δῆϑυνεῦ ἴο ζυγοστάτησον, 
ἃ νγνογά ἔθιιπα ἴῃ 1 τιοῖϊαη. ΒΕῸΓ 22 16 σέαηί, 
Μ58. (ομμρ αἴ. μ45 ἡμσέα απίε. 

ΘΟ. δὸ αἰ.ο7] ὙΤΠε 1 [πη 15 “ἦς δἰ αηιαγὸ 
γοηιίσεα, σοΥγθοῖθα ὈΥ ΒΘΠΒΙΥ ἴο «οἷς εἰ αὶ 7216 
γεῤγογιίσσα. Βαυΐ ἴῃ. 56Πη56 566ΠῚ5 ἴο γθ 116 
{πῸ χέ- ἴο Β6 Ἰοϊπθά νυ] ἐγεαΐμγα ταῖμογ {πη 
ὙΠ γοηηιΐσσα: “ ΕΘ 50 4150 15. {Π6 Ποὺ 
ΟΥΘΔΙΙΟΏ ΡΓΟΠΊΪβοα ὈΥ τη6.᾽ (ΟΠΊΡ. ἐγεαΐμγ αι 
χεμούσζε, ο. 75- 

61". αγὸ εχέϊμεί ἢ Οοἴὴρ. Ῥ5, ΟΧνἹ], 12; 
ΤΈΩΣ ΠΠ|: τὴ- 

Θ5΄. αἱἱ ἐραΐ αγὲ ὅογπ] 1746. οἵ πηβη. 

[Ο7 



ΙΟῦ 

Ἰυάσπηοηΐξ, ἀπά Κπονν ποῖ οὗ τογπηθηΐ8, 
Ποῖ ΟΥ̓ βαϊναϊίοῃη ργοπλῖβαά τὸ {Π6ηὶ 
αἰτοῦ ἄβδίῃ. 
67 Βυὲῖ ψνῇαΐ ριοβξ 15 ἴ ἴο 18, 

τΠας Βείπρ: βδανθά νγεὲ 584}} θ6 βανεά, 
ΙΕ νγεὲ δῖε το 6 τογπηθηῖθά σῇ 
τογπηθηΐ ὃ 
68 ἘῸΓ 411 {ῃαξ δῖε Ῥοΐπ 84ΓῈ 

τηϊχοά παρ νν ἢ Ἰηἰ φυίτῖοβ, ἀη4 ἀγα {{]}} 
ΟΥ̓ 5π8.0 δπᾶά ἰδλάθῃ νὴ ἐγαηθρταβ- 
8108 ; 

69" Απά [ξ αἴζεγ ἀθαίῃ, ννγεὲ Παά 
ποῖ θθθη σοπηϊηρ ἰηΐο 7πάρηηθηΐ, [Ὦ 
γγοι]ὰ Ρεγσπαησα ἤᾶνα ροηθ δείζογ 
ψΠ ἢ τι8. 
οὔ Απά Πε δηβϑνγεγεά τη6 δηά 

5814. Ώεη τῃ6 πιοδὲ Ηἰρῃ ννᾶβ 
ογεαῖίηρ {Π6 νου], ανεη Αἄδπη ἀπά 
411 τῃΠδΐ σαπης νν τη ἢϊπη. Πα ἢγβὲ ρτε- 
Ραγθ τπ6 1πάσπηθηξ πα {Π6 τῃϊηρ5 
τῃδὲ Ρεϊοηρ πηῖο 1παἀρτηθηΐ. 
αι Απὰ πον ᾿ἰδαῦπ σοπΠοΟογηΪηρ: 

ΠΥ ννογάβ, ἴῃ {πᾶΐ τΠποῖῖ 54] 48: ἢδῖ 
ὉΠ ογβία Πα Ἰηρ σγοννθῖῃ ἢ ἃ: 
2} ὙὝΠΕΥ {πεγείογε τῃδὲ δῖα 80- 

Ἰουγπίηρ ἢ Θαγῖἢ νν}}} θῈ τογπιθηζεῦ 
Οἢ {15 δοσοιηῖ, ἴπ {Πδῖ, νν ἢ 116 Πανὶπρ, 
ὉΠ4ογβίδπάϊηρ, {Πα πᾶν ψτοιρῃς 
ΤΠ] Ζαγ. ἀπ ὑγἢ 116 γασαίνίηρ σοπι- 
τηδηπηεηΐ8. πανα ποΐ Κερέ {Π6π|. ἀπά 
Βανίηρ ορίδι πε ἃ ἰανν, ενδάβα τῃ8 
Ἰανγ νγῃϊο ἢ ἘΠΕῪ ταςεϊνεά, 
3} Απὰ ψῇῆδὲ ψ}}} {πὸν μανε ἴο 

58 1ῃ {Π6 πάρ πηεηῖ, ΟΥ̓ Πονν ψ}01}} ΠΕ Ὺ 
ΔΠΒΥΨΘΓ 1η Π6 ἰαϑὲ {1Π|68 ὃ 

74. ἴον πον Ἰοηρ Δ {Ππ|Ὲ. 15. ἴξ 
τῆλε {πΠ6 πιοϑὲ ΗἸΡῚ δῖ Παά ραίίεπος 
γγἢ {π6πὶ τΠπαΐ ἄνν 6 ]} ἴῃ {πὰ ννου]ά ; 

6.7". δεῖηις σαυεά, 45᾽..7] 1,αἴ. ταἰσαϊξ τα]υα- 
δίνει. “ΓῊΪ5 τηὰγ πιθαῃ “ {παῖ [Π6 βανθά ἁπιοπς 
115 5114}1 θῈ βανθα,᾽ οὔ ἴΐ πᾶν θ6Ὲ ΟΠΪΥ δῃ ἴη- 
βίδποθ. οἵ {π6 σοσηοη Ηθρτονν Ἰάϊοτα, Πκὸ 
ῥέγίγαησόπς ῥεγ γ απο Οἱ, ̓. 11. ΟΥ̓ Χαείεγις Καεῖο- 
δαὶ, Ὀεϊονν, Ὁ. 70. 

68". ἀγὲ γηϊχοά μρ.1 Τιαί. δο»ριριῖχελ σιιΐ, 
ΔΗΒΥΨΟΙΙΉΡ, 8ἃ5 ΒΘΠΒΙΥ {π|ηκ5, ἴο ἃ συμπε- 
φυρμένοι ἴῃ ἴπΠ6 Οτροὶς. ΓΘ ϑαπηθ ννοσά ἴῃ 
ἘΣ σΟ]15.: ΧΙ. 14. 5. τοηάογοα “ ἀοΠ]6α," νυ ῃῖοἢ 
ψνοι]ὰ Ὀ6 ἃ δι} 016 τοπάθυϊηρς πόσο, Βαΐ 
ΠΟΙΏΡ. [Π6 τι56 οἵ εογγι»γιεογὶ ἴῃ αν. 76. 

71". εοηεογηίη, 49᾽ς.1 ΟΥ̓́, ΡΟΥαρ5, “ [τῸΠὶ 
{π|π6 οννη ννογαβ5," ἠδ σογηιομίμς ἐμὶς. 80 ἴῃ 

7. ἘΒΌΒΚ ΑΒ. ΝῪὟΙῃ"Σ [ἰν. ὁη"--- δοῦ. 

Δη 4 {Παΐ, ποῖ οἱ δοςοιιηΐ οἵ Ποῖ, αΐ 
οη δοςσοιιηΐξ οὗ [ῃς βθαβοῃβ ψνῃϊοῇ Πα 
ἔογεϑανν ὃ 
5" ΑΠά 1 δηβεγεά ἀπά 5414, Ὁ 

Τιοσά τπδὲ δβεαεδέ σὰ]. 1 1 πᾶνα 
ἔοιιη4 ἔανοιιγ ἴῃ τῃγΥ 5:5}, 5Πδνν τιπῖο 
[ΠΥ 8εγνδηϊ ννΠαῖΠοΓ ἴτε ἀβαῖῃ, ενεη 
αἴ 1Π6 νϑῖνὺ πιοπηθηΐ ΠΘη ᾿γὰ οῖνα 
ΠΡ Θᾷοἢ οπο Πἰὶβ5 80ι1. νγε 5Π4}} δὲ 
Κερί αἴ ἴῃ γαϑβῖ, 1] ἘΠοβα {ΠΠ|68 σΟΠῚΘ 
γγΠΘγθη ἔποῖι νὴ] Ὀαοῖπ ἴο ΓΕΠΕΥ 
οἔθαίίοη, ΟΥ̓ ννΠΘΊΠΕΓ ννα ἂἴθ ἴο θ8 
τογπηθηϊοά αἵ οηςο. 
"0 Απά Πα δηϑνγεῖεά πιὸ δηά 

5814. 1 νν}}} 5ηενν ππΐο τῃδα {Π15 τΠϊηρ 
αἰϑο. ΒΒ ἀο ποὲ τἋποῖὶ πιϊηρὶςα 
ὙΠ} τποπὰ {Παξ Πᾶνα ἀ6βρί584. Ποῦ 
ΠΙΠΊΡΘΙ ἘΠ 561 νυν τΠεπὶ {Παΐ ἅγα 
τογπηθηΐθά, 
7} ἘρΥ {πεῖὺ 15 ἃ {Γςελϑιτθ οἱ 

ννοῦκβ ἰδ ΠΡ Ἰὼ βίοι ἰοῦ ΠΠΒ8 
ψν (6 πιοϑρὲ Ηίρῃ, ας τε ψ}} 
ποῖ 6 8πενγῃ {περὸ πηῈ]} {Π6 ἰαϑὲ 
{1Π1|68. 
δ᾽ Ηονθεῖξ οἷἱγ ἀϊβοοιιγβα ἴ5. οὗ 

ἄεαιῃ. νΠεη {πετγοίοτα ἐμεῖο παῖ 
θοπο [τ ἃ ἤχβὰ ἄβοεα ἴτοπιὶ {Π6 
πιοδὲ ΗΘ {παῖ ἃ πιδῃ 8Ποι 4 ἐϊθ, ἃ5 
τΠ6 5ο] ἀδραγίοιῃ ἔτοιη {π6Ὸ θοάγ {παῖ 
ἴξ τηδὺ θα Γαϑίογθ δραΐη τὸ Πίτη τῃδῖ 
θάνε ἴἴ, ἴ βτϑὲ ἀοῖ ἢ νγουβῃὶρ τἢς β] ΟΣ 
οὔ τῇς πηοβὲ Η!Ιρῃ. 

795 ΑΠπά 1 τῃ6 πιδῃ νγεῖα οὗ {Π6πὶ 
{παΐ ἀεβρίβε ἀπά Κορὲ ποῖ {Π6 νγὰνῦ οὗ 
τπ6 πιοϑδὲ ΗΙρῃ, δπὰ οὔ {ῃεπὶ τΠαΐ 86ῖ 
αἴ ποιρῃξ ΠῚ5 ἰανν, ἀπά οὗ τποπὶ {Πᾶΐ 
Παῖεα βοῇ δ5 ἔδαγ ΠΙΠ|. 

ϑοῖ ἼἽΠεβ6 8015 Ψ}}}} ποῖ δπίργ 

{πὸ Αταθῖς : “" Νουβδίθμθ πιιῃ 415 ἀθίπθη εἰσ ηθ 
ὙΝ οτΐθη. 

πη α ἱγεασιτο. ἢ Ιῃ [Π15 Ιάῴθᾳ οὗ ἃ ἰγθα- 
ΘΓ, ΟΥἹ βδίοτο ἴο ἀγαν προη, οἵ βοοά ὑνουῖβ, 
ν 6 ΠΊΔΥ 566 [Π0 βογπὶ οὗἉ {ΠπῸ ἀοοίγιπο οἵ ννΟσ]κ5 
οἵ βιιρογογοβαίίοη, ἔγοψαγο ἰδ ἴο ῬΥΌΡΟβα ἃ 
νοΐθ οἵ ρθ]ῖς. ΠΊΟΠΟΥ, Δηα Ποποθ σηῤεγογος- 
ϑσαγὸ ἴο νοΐς π6 Ραυπιθηΐ οἵ τοῦθ πῃ 
Θποιῃ. 866. Βτοννπο, “Οη ἴπ6 Αὐο]οβ, 
Ατι. χίϑι ΘΟΩΣΡ, ΔΙΞΟῪῸῚ ΤΠ: γι. ΤῸΣ 

80". ΤΡετο σοιΐ ἢ 1.6. ἴῃ6. 5015 οἵ διιοῇ 
πο α5 {πὸ οὔὸ θοΐοστο πιθπτοπθά. ὙΠῸ νοτὰ 
[ΟΥ “ϑοιι]5᾽ 15. ποία ]ο,---οὐηορῥίγαΐίοηες. ἴῃ 
α. 78, ἡν ΠΟ τ ΤΠ βϑἰηβι αν πιιηλθου οἵ ἴΠ6 δα πλθ 



ν. δι ---οὐὔ.) 

ἰπῖο ἀνγε!]!ηρ:-Ρ]ας 68, θιι νν1}} βέγαϊσμε- 
ὙΨΑΥ͂ ΓΟΔΠῚ ἴο Δηά ΠῸ 1ῃ τουπηαηΐϑ, ἴῃ 
ΡΑΙη Πα βούγονν Θν ο ΠΠΟΥΘ. 

81 Τὴς ἢιβέ νὰν (οΥ 5ιεπ]ηρ) 
ΠΙῈτῃ ἴῃ τπδὲ {ποῪ ἤανα ἀεβρίβεά {Π6Ὲ 
Ιανν οἵ {πε πιοϑὲ Η!ρΡ. 

ΘΠ 16. ΞΕΘΟΠΟ, 1 ἘΠΔΕ ἘΠΕΥ 
ςάπηοΐῖ τηᾶκΚα ἃ φοοά τοίη, 80 88 ἴο 
Ιῖνα. 

82. ὙΠῸ ἘΠΙΓΩ. [π ἘΠᾺΈ ἘΠΕῚ 88Ὲ 
{πῸ6 τανγαγά ἰαἸ4 ἃρ ἔογ {πεπὶ {παῖ 
Πᾶνε Ῥεϊϊεανεά {Π6 Ἴσονεηδηΐβ οὔ {Π6 
τηοϑβί Η!ΡΉ. 
δ4 Ὁ Πα ἐουτίῃ, τη ἘΠαξ {παν ψν}]} 

Ποηβι4ογ {Π6 τογπιοπέ ἰαἰά τιρ ἴῃ βίογε 
ογ {Πεπὶ δὲ {πε ἰδϑέ. 

δι: ὙΠὲ ΠΠῚ γᾶν [ΙΘΕΪΠ 1ῃ ἘΠΕΙΓ 
βθείηρ {Π6 ἀνγα!]!πρ ρ᾽ασα οἵ οἴΠεῖβ ἴο 
θὲ σιιαγάθα ὈΥ Δηρεῖβ ἴῃ 4δερ γεροβα. 

δοῦ δ 5ιχίῃ, ἴῃ {ΠΕ}Γ βθαίηρ Πονν 
ΒΟΠῚΘ ΨΨ011] ρᾷ88 ονεῦ ἔΓοπῚ ΔΙΠΟΠρ' {Π6ΠῚ 
Ιηἴο τογπηεπί. 
δ᾽ ὝΓΠΘ 8βνεηῖῃ ψνγᾺΥ 85 ΠΊΟΓΕ 

ἀτγεδάμι! ἘΠαη 411] [Π6 νγᾶγβ δίογεβαι ά, 
ἴῃ τῃδὲ {ΠΕΥ Ψ1}] ρίπα ἀνγᾶν ἴῃ σοη- 
ξαβίοη, πὰ θὲ ςσοπβιιπηθα [ἢ ΕΓΓΟΓ8. 
ΔΠᾺ νγαϑδίβ ὩΥΑΥ ἴῃ ἔβαγβ, 88 ἴΠῈῪ 8668 
1Π6 σοῦ οὗ τΠ6 τηοβὲ Ηρ, ἴῃ νυ Ποβα 
ΡΓΕΈΒῈΠΟΘ {Π6Υ Πᾶνα 5 πη πθα γνΠεη δἸῖνθ. 
ΔΠ4 1ῃ γγΠοβ8 ρίδβϑεηςα {Π6Ὺ ν"1}} Βερὶη 
ἴο 6 1πάσεἀ ἴῃ τς ἰαϑὲ Ἐ{Π|68. 

δδ᾽ Βυῖ οἵ ἴποβεὲ ψγῇο Πᾶνε Κερί 
1Π6 νναγβ8 οἵ {π6 πιοβὲ Ηιρῃ, ἤθη 
ἘΠΕΥ 514] θερίη ἕο ῬῈ βανεά ἤοπι ῃς 
ν 6556] οὗ σογγιρίοη, ἘΠ15 15 της ογάεγ 

ΠΌΑ ὙΠ, 

δοῖ ὙνΉΠ]6 ἘΠΕΥ 5ο]οιιγηθά ἴῃ {παῖ 
{ἰπη6. ΠεῪ 8θῖνεά {πῸ πιοδὲ ΗΙΡΗ 
ἘΕΚῊ {γᾶν 1], ἀηπἃ ἐπ άἀπγε ΡῈ] ἐνογῪ 
Βοιιγ, τῃδέ ΤῊΝ τηϊρῃς Κααρ {πε ἰανν 
οἵ ἘΠΕ ἰανν ῖνεγ ρεγίεςεϊυ. 

οοὗ ὑνβΒεγείοτε [Π18. 15 16 ψοτγά 
ΠΟΠΟΘΓΠΙΠρ: {Π6Π|: 

οιΐ ΕἸτβε οὗ 41]. ἘΠῈῪ 8ε6ὲ στῇ 
στοδΐῖ δχι]εδείοη ἘΠ6 φ]ογΥ οὐ Πὶπὶ νγΠῸ 
1Ἀ ΚΕ {Π6πὶ το ΠΙπηβεϊ: δηά {ΠΕΥ 
νν11} γεϑέ ἴῃ βανβῃ ογάθιϑβ. 

οΔἢ ΠΕ Πῖβὲ ογάεγ (οἱ τγε]οϊςοϊηρ) 
18. ἴῃ {Πδξ {ΠῈὺ βίγονε νυ] ἢ πο ἢ 101] 
ἴο οΟνϑίσοπηα {Π6Ὸὶ εν] ἱπηδρὶ ΠΟ ἢ 
[ουπηθ Ὑνἢ τΠεπη, ἘΠδξ 1 πιο ῃς ποῖ 
Ιε24 {Π6πὶ δϑέγαυ ἔγοπι {16 τιηπΐο ἀβδίῃ. 

93} Πα βεοοπά, ἴῃ {Παΐ ἘΠΕΥ 8566 
1Π6 δπίδηρ]επηθης ννπθγεῃ ἐπα 8015 
οἵ {πΠ6 τπηροὰϊν νναπάθι, ἂηά τῃ8 
ΡΕΠΙΒηΠπηαπξ τΠδΐ ἀνν αἰτεῖ ἘΠ ΕΠ. 
4. ΠΕ ἘΠΙΓ ΟΥΠΕΙ 15. 1 ἘΠΕΙΣ 

Βθθῖηρ {Π6 ἐαβι ΠΟΥ γγΠΙΟἢ ἢς τΠδΐ 
Γογπιθά τΠοπὶ Παῖἢ Ὀοῦπε τιπῖο {Πε6π]. 
[Πδξ ἴῃ {ΠΕῚΓ ΠΠδεῖπηθ παν ἤᾶνα Κερί 
{Π6 ἰανγ νγῆϊοἢ νγὰ8 ρίνβῃ 1{Πεπὶ [ἴῃ 
{Γιιϑῖ. 

95 ΤΠε ἰουτίῃ 15 'ῃ Κπονηρ {Π6 
Γαϑὲ {ΠΕΥ Ψ}0Ι] πον Ἐπ͵ου, ραιπεγεά 
τορεῖῃοῦ 1ῃ {ΠΕ}Γ βίογα- Πα θεΓ8, ἀπά 
συλγάεα Ὀγ {Π6 Δηρεῖβ ἴῃ ἄξερ τεροβε : 
ἀπά Κποννίηρ αἷἰδὸ {Π6 ρου {παῖ 
ἀνγαϊζθεῃ {Π6πὶ δὲ {Πα ἰαϑί. 

οΟὗ Τῆς ΠΗ 15 ἴῃ {ΠΕ ῚΓ δχυ]εηρ 
δῇ 16 νγᾶὺ ἴῃ ννῃ] ἢ {πεν Πᾶνε πον 

: : δβοδροά {Π6 σοΥΓΙρΕ]6., ἀπ {Π6 νγᾶγ 

ΟΓᾺ 15 τιδθά, 1 τπῖρης πανο θεθη τππάογβίοοά 
45 “ Ὀγοδίῃ." (ομηρ. {Π6 τ158 οἵ σρέγα)ηε7 {1771 
ἴῃ ΧΥΪ. 62. 

81". Τρὲ βγεἰ αὐαν.] ΤῊΙ5 ὈΟρΊΠΠΙηρ 15 [655 
ΔΌΓΙΡΕ [π᾿ 16 γΘΎβΊΟη5, 85 {Π6 ῬΥ͂ΌνΊΟιΙ5. συ Ύ56 
εηἦβ ἴῃ {ποῸπὶ μὰ {πῸ ννογάβ “ἴῃ βϑύθη 
γναγ5. [Ι͂η Μϑ8. (ομπρ]αῖ. 4150 Ὁ. 80 εηάϑ 
ΨΥ 267 σεῤέοηι «υἷας. 

82". γιαζε ἃ φοοί γεΐμγη. “ΓΒ 15 ἃ ΠΠ6Γὰ] 
ΤΟ οσηρ οὗ {πΠ6 [1 αἴ!η, γέ ε7.510716221 ὀοη 71 
7άαεεγε. “ΓΘ πηθδηϊηρ 560 Πὴ5 ἴο Ὀ6, ““ σαηποῖΐ 
ΤΘίαγη ΠΆΡΡΙῪ ἴο 116. 80 ἴπ {πΠ6 Ατδθῖο: 
“ (855 516 πιοῃξ Ζιχγ ΚΙΘἤσγθη ΚΌΠΠΘη ΠΠῚ ΠΕῚ 
Ζὶι ΙΕθδη.; 

88. 10 δ σαυεά 2)ο71.1 Τιαΐ, σεγυαγὶ, ΟΥ 
ὙΠ] Μ8. (ομρΙαΐ. μα5 σεῤαγαγὶ, “ἴο θὲ 
Βεραγαίβα ἔγοιη : ἃ τϑδήϊηρ ννμῖοῃ ἄδγῖνεβ 
ΒΟΠῚΘ ΒΙΡΡΟΓΙ ἔγοπὶ τ. τοοἷ. 

ΘΙ", σευεῖ ογάεγς.] ΑΠδννουῖηρ ἴο ἴΠ6 βθυθῃ 
“γα γ5 οὗ ΡΠΙΒΠπηθηΐ ἀθονθ. (ΔΟΠΊρΡ. Ὁ. 99 ἢ. 

Θϑἤ. επέαηίεηιοηί.) 1,4. το» Πεαἑ]ογδηι, 
βιρροβίινα οὗ {πῸ πΊᾶΖα ΟΥ̓ ἸΟυσιη ἢ ἴῃ ννΒ]Οἢ 
1Π6 εν} νναπάεσ. ὙΠ6Ὲ 1 δίῃ ΤΟΥ “' ἀνναϊείῃ 
{Π6Π|᾿ 15 ΡΘΟΙΠΙΔΓ, φῶ 221 εἰς ἡπαπεί. Βυῖΐ 
Βοηβὶν 5θννβ ον ἴΠ6 τιδὲ οἵ {Π6 ἀδίϊνε δίζεῦ 
ΤΙΩΉΟΓΟ τηϊσῃΐ σοί πηϊϑίακθη [ὉΓ δῃ δοϊαΐίνα 
νν]ἢ Ργεροϑιίίοη. ὙΠῸ Αὐαθῖος ἀργθθβ: “ ἐδ5 
1ΠΓΟΓ νγατίεπάς Οσσγιοῃί. 

Θ4". ἐς 1π ἐῤοῖγ σϑείη, 49.727 ΤΠ ΔΠ80ο0]1- 
ΠῸη πη {Π6 1, ,αἴη, Ζεγέΐς ογάο, «οἸεηίες, εἔς., 
Τα ἶκο5 τ ἀἰΒΠσΠ]ς ἴο ΤΟΠΩΘΥΓ ἴπΠ6 βϑηΐθησθ 
ΟἸθατγ, νυμοιξ 4 Ραγαρηγαβθ. Μ8. (ομηρ! . 
᾿ὰ5 ἃ 5ΠΏΡΙΟΓ οοπϑίγποίοη, «ἱάεὀμηξ ΤΟΥ͂ 
«αἸάεπίες. 

ΘΒ", σἱογε-εἰαηιδενς.] 8ε6 ποΐθ ἀθονε οἡ 
ἵν 25: 

[ο9 



ἴῃ ννΠΙΟἢ {πᾶν ψ}}}] ραὶπ τῆς Κιΐαγα 
᾿ἸπΠογΐαησα : ΠιΓΕΠογπηογο, ἴῃ βθοίπρ 
{Π6 βιγαϊξ. ἀπά τοι]βοπὴς. (νγαγ) ἔτοπὶ 
ὑγῃϊοἢ {παν πᾶνε θδθη ἔτεςά, ἀπά τῆς 
Ὀγοδά νγαν ννΠΙ ἢ {ΠΕῪ νν}}} Ρερὶπ ἴο 
Γασεῖνθ ἴῃ δπ]ουπηθηΐ ἃη4 ἱπηΠΊΟΓ- 
τΔ}1τγ. 

ο7Ἶ ὙΠΟ 5ἰχίῃ ογάεγ ἰ5, απ ἴἴ 
5Π}} θὲ 5ῃεννεά τιιπΐο {πεῖ Πονν {ΠΕΙΓ 
σοιπίθπαησα νν}}} Ῥαρὶπ ἴο 5Π1πΠ6 85 
1Π6 8ιιη. ἀπά πον {ΠῸῪ ν}}}} Ρερίη 
ἴο ῬΕ πιαάς [κα ππίο {ῃς Ἰίρῃξ οἵ 
1ῃε βἴδιβ, ἴτοπῇ Πεποθίογί ἢ ἱποουγαρ- 
Ε10]ς. 

οδ᾽ ὙΠ ϑβθνεπίῃ οτάογ, ννῃῖς ἢ 
ΒΕΓΡΑΒΒΘΊ 4}} {Π6 αἰογεβαϊά, 15 ἴῃ τΠδέ 
{Π6γ νν1}}} εχ αι! νυ ἢ σοη Πάσπος, ἀπά ριιξ 
ΠΕῚΓ ἐγιιβὲ ννιτποιις Βαΐηρ σοηξοιιπά 64, 
ΔΠ4 ταϊοϊσα υνὶτποιιῖ Βεϊπρ δἔγαι ; [Ὁ 
πεν Παβίθβη ἴο 866 {πΠεῸ6 ἴῶεε οἱ ἢϊπὶ 
γΠΟΠῚ {ΠΕΥ 8εῖνα ἴῃ [69 ἀπά ἔτοπη 
γγῃοπη {ΠεΥ Ὀερίη το τεςεῖνα {Πεῖγ 
Γενγαγά ἴῃ β]οτγ. 
99 ΤΙ 15 16 ογάεγ οἱ 1Π6 5οιι]5 

οὐ τὴ6 τὶρῃέθοιιβ, 45. ἴ 5 πονν ἀε- 
αοἰατεά ; δηά τῆς δίογεθαϊά δὲ {ΠῸ 
νγΑγ8. ΟΥ̓ τογπιεηΐ, ννῃϊοῃ ἘΠΕΥ {παῖ 
ἢανε {ΓΔηΒρΊΈββο 4 γ}}} Πεποθίοσεῃ 
5 Π 6γ, 

Ιοοῦ Απά 1 δηβνγεγεά δηά ϑαἰά, 
5841} εἴπ {Πογοίογε θὲ ρίνεπ ἴὸ 
801115, ΔΙΕΓ {ΠΕΥ ἃγΓα βεραγαῖθα ἔγοπη 

11: ΕἸΒΘΕΌΑΘ. ὙΗ: [ν. ογ" --τοΔ4 "- 

{Π61Γ Ὀοάϊ65. ἴο 566 {Πδέ ννῃεγεοῦ ἔποὰ 
ἢαβί βροόκβη τιπίο πη ὃ 

ΤΟΙ" Απᾶ Πδ 5αϊά. Ἐοὺ βενδῖ 
ἄδγϑ νν}}]} {Πεὶγ ἐτεβάοπῃ θα, {Πδὲ {πεν 
ΠΊΔΥ 866 {Π6 {Π|πρ8 θείογα βροκβη πηΐο 
{Πε6., δηὰ δῇεγνναγάβ {ΠῈῪ νν}} 6 
σαῖΠογο τορεῖμεῦ ἴῃ {ΠΕῚΓ ἀνε]! ηρ 
Ρίαςεϑ. 

Ιοδ ἢ Αμά 1 δηϑνγετεά αδπά αϊά. 
ΙΓ1 Πᾶνε ἰοιιηά άνοιιγ θεΐογε {πῖπα 
ΕΥα65. 58ηενν γεῖ ΠιγίΠοΥ ὑπίο π|6 ΤΥ 
βΒεύνδηῖ, ννΠοῖποῦ ἴπ {Π6 ἄαγ οὗ 1π640- 
τηθηΐ [Π6 τ]ρῃϊθοιιβ νν}}} θῈ 40]6 τἴο 
τηΆ Κα ἱπέογοθβϑίοῃ [ογΓ {ΠῸ ννὶοΚαά, οΥ 
ἴο ῥγοριταΐθ {πΠ6 πιοδὲ ΗΊΡῊ οἡ {ΠΕῚΓ 
ΕΠ Δ]: 

Ιο53ἢ Βε [ἰἰ [Ποῖβ ἔογ σμ]Π]άτγεη, οὐ 
σΠΠ]άγοη [ΟΓ ραγεηΐβ. οὐ Ὀγοῖμεῖβ [ῸΓ 
ὈγΟΙΠοΓ5, ΟΥ Γαἰδί!Οἢ 5 ἔογΓ [Πο856 πϑαγαβϑέ 
ἈΚΙΠ ἴο {Παπ. ΟΓΥ Πεπά5. ἔογ {ΠΟῚΓ 
ἀδαγοϑί Οῃ 68. 

ΙΟ4Ἐ Απά Πα δηβνγετεά πὶα δπά 
5814. ϑαοίηρ ποι Παϑὲ ἰουπὰ ἔανοιγ 
Βείογα πηῖηα αγαβ, 1 νν}}} 5ῃθννγ τῆεε 
1ῃ15. αἰδο. ἽΠὲ ἀδν οὗ Ππάσπηεπί ἰ8 
{Π6 ἄγ οὗ ἀεξοϊβίοη, ΔΠ4 νν1}}} 5Πενν ἴο 
11 τε ἘΠῸ 568] οἱ {τές ΠΝ 55 
Πονν ἃ [Ποῖ βε πάθῃ ποῖ ΠΪ5 50η. ΠΟΓ 
ἃ 80ηὴ 8 [λιπεῖν ΠΟΙ ἃ πιχαβῖοτ ἢΙ5 
βίαναθ, ΠΟΙ ἃ ἔθη Π8 ἀδαγεβῖ οπθ. 
τΠαΐ Π6 ΠΥ δα 510 Κ, ΟΥ̓ ΠΊΔΥ 8ἰθερ, οὗΓ' 
οαδΐ, οὐ θὲ Πθαϊβά, ἴῃ ἢΪ5 βίεαά : 

96". πη ἐμ γογιθη!.) ΤιΑῖ. 7γιιϊδεοηέος, ἃ ΥΆΥ6 
ῬΑΓΕΟΙΡΙ4] ἴουπι. Π6 νοῦ ΟΟΟΙΓ5. αἴ50 ἴῃ 
ΓΘ. 11. ο (ΒεΠ51]γ). 

Θ8. «υἱέῤοιιέ δείηρ' αγγαϊά.71 ΤΟ Μϑ. [α5 
ποῦ γευεγέοηϊες, σοτγθοῖθα ὈΥ ΒΟΠΒΙΥ ἴο ποῦ 
γεεγεημίες. “ΓΘ ῬΑΓΆ]]Ο]15Πὶ 566 Π15 ἴ0 σϑα ΠΪγ6 
1Π6 σΠαηρθ, νυ ἢ 15 βιρρουίθα α150 ΒΥ {πὸ 
ΡαΓΑΡΠγαβΘ ἴῃ ΑἸΊΡτΟβο, ἀη ὈΥ ἃ ΘΟΠΊρΑΓίβοη 
ν] ἢ Ῥ5. χχχῖν. 4 ΔΠη4 οἴμεγ ραβϑϑαᾶρθθ. Οἰμοῖ- 
ννῖδα {ΠπῸ τϑδάϊηρ; γευεγίθηίος τηϊρῃξ τϑοοῖνο 
ΒΟΙΉΘ 5ΠΡΡΟΥΕ ΠῸΠῚ τ. 82 ἅθονθ. Α5 οὔθ 
Οδιι56 ΟἵἩ {6 τηΐβοῦῪ οὗ {πὸ Ἰοβὲ ννὰβ {παΐ {πὸ 
ΘΟ] ποῖ τρέιγη ἴο [15 ΠΠῆθ, 50 Ποῦο Ε|ιὸ 0 Ὺ 
οὗ {πῸ βανθά 15 ποῖ 4! θα ὈΥῪ ΠΥ νυ Ι5ῃ τὸ 
τοίαση. ὋΓΠΘΥ Ἰοοὶς ουνναγά, ἀπ ποῖ θδοκ- 
νναγα. Βιυιΐξ {Π6 γθᾶθοηβ [ῸΓ {π6 σμαηρο ἴο 
γευεγοηΐος ΡΎΘΑΙΪΥ Ργθροπάογαϊο: δηά ἴξ ἰς πονν 
ουηἋ ἴο θῈ σοπῆγπιθα ΌΥ {πῸ τοδάϊηρς οἵ Μ8. 
(Οπρ αἴ. 

102", ΤῈ νγᾶϑθ {Π1|5. ραββϑαρθ, γσϑϑρθοῖίηρ (Π6 
ὈΠΑΥΔΙΠΠρ Παΐαγο ΟΥἨ ἸΠΓΘΓΟΘΘΒΟΥῪ ΡΥΔΥΘΥ [ῸΓ 
{Ππ6 ννὶοκθα ἴον ἀθαῖῃ, νυν ο ἢ ἄσονν [ογῖἢ Ῥγομ 
δῖ. [ἘγοπΊο 5 ἀθηιποϊαίίοη οὗ {πὸ θοοὶκ. “Τὰ 

ν᾽ Ί ]αη5 ἀοΥτη 15, Π6 νυτῖΐοβ ἴο ΨΙΡΠαπέϊ5, “ δὲ 
ἀουγηϊθηβ5. 5ΟΓΌΙ5 ; οἵ ΡΓΟΡΟΠΙΒ. ΠΉΙΒΙ ΠΠὈΓΙΙΠῚ 
ΔΡΟΟΤΥΡΠ ΠΤ, 41 5110 ΠοΟΠΊΪπ6 βάγ ἃ ἴθ εἴ 
ΒΙΠῊ1]10 115. ἔπ|5. ἸΘΡΊΓΟΓ : Ὁ] βουρίαπη δϑί, σαοά 
Ῥοβὲ πιουΐθπὶ ΠΕΠ]115 ΡΓῸ 4115 διιάθας ἄθρτγο- 
ΟΑΤῚ : 46 ΠῚ ορο ΠΡτπι ΠιΠηπᾶπὶ Ἰ6ρ]." 866 
1Π6 οχίγαςξ αιοίοα δὲ [1] θγῪ Βεπβίυ, Ρ. 76. 

104 :. 44 δε. .".΄. δὲς. οἰασε) Ὑ6Ξ6 
οΟἴαιιβθϑ αὐ νναπίϊηρ τη {Π6 Μ8., «πὰ παν Ὀθθη 
ΒΌΡΡΙΪΟα τη 1 τη ὈΥ Βρηβὶν νυ τΠ6 ΠΟΙρΡ οἵ 
1Π6 νϑύϑίοηβ. Ηονν οἱοβεὶν "6 Πα5 ἀρργοδοπρὰ 
{Π6 οΥἸ ρα] τηαΥ πον Ὀ6 566 η ὈῪ ἃ σοι ρα 50 ἢ 
νὰ Μϑ8. (οιμμρ ῖ., νυν μοτ {ΠῸ Ράββαρο βίαπαβϑ: 
εἰ γτοροηάϊε αὐ γι εἰ αἰϊκίξ: πμμηι ἐγ ϑοπί ἐξ 
φγαΐίαηι σογαηι οειες γος, δὲ ρος ἐἰδὶ αἰδ)η10γ1-- 
σἰγαόο. [)]165 ἡιαϊοὶ! αμάακ [516] πὲ, οὐ ογγιγιδτς 
σἰσηασμίμηι “ογἑα ς «ἰεριογησίγαης, Οπμοριαά- 
γγηοαί 771 711:715 7101 2211} ῥαΐον ἠέ, αὶ ἤἠϊμς 
2αίγογ, απο «ἰογγιίγμς σογαλτώ)71, εἴς. 

ἐῤὸ «οαἱ 9 ἐγμὶ.) (Οοτὴρ. οιη 111. 32: 
ἘνΟΓΥ ΟΠ6 ὙΠ οννη ἴπ6 ἀθοϊδίοη ἴο θ6 ἔγιιθ 
ΔΠΩ τιρηξ, Γθοο ΡΠ ΒΙ Πρ’ [Π6 ᾿ΠΊΡΓΟ55, ἃ5 [ἴ νγΈΓῸ, 
οἵ (ῃ6. ΑἸ Ποτ᾿ 5 568]. 



: ἢ 

ἂχ Κιηρβ 
17. 21, ὃὲ 
18. 42, 45. 

τ Κίηρϑ 
19. 15. 

ΥἹ Τοῦ" -10.] 

Ιος ἢ 80 5}4]] ποὺ οὔθ νεῖ πιᾶκε 
ΒΙΡΡΙοδιίοη ἔῸΓ ΔΠΟΙΠΕΓ ; [ὉΓ 81] 5141] 
θεαγ ἴῃ {Πδὲ ἦδγ, Θδοῇ ἔογ ΠΙΠΊ56], 
1ΠΕῚΓ οὐγη ὉΠΙΙΡ Π ΕΟιιβη 65868 ΟΥ̓ γρἢ- 
ΘΟΙΙ5Πη65568. 

46 ὝΠεη 5414 1. ΘΑ γαῆδπι ργαγεά 
, Πτθὲ ἔογ τῆς δοδοιηϊζαβ, απ 9 Μίοβεβ 
ΤῸΣ “ἘΠΕ [ΔΈΠ6ῖθ ἘΠ8Ὲ 5:ΠηπεῈα. 1π ἘπῈ 
ὙΠ] ΔΕ Π 688: 

27 “Απά Τέ6βιι5 δἴϊοσγ ῃ1π| ἔογ [5γΓδε] 
ἴῃ ἴΠ6 ἐπι οἵ ᾿Αςἤδη : 

28 Απά ἐϑδμπηιιεὶ απά .) [αν] ἔοΥυ 
Ἴ1Π6 ἀεβεγισείοη : δηά 9 ϑοϊοπιοη ἔογ 
16 πὶ {Πδξ 5Ποιι 4 σοιης ἴο {Π6 84Πο- 

. ἔμΑΓΥ : 
39 Αμπά ἘΗΕε]15 ἔογ τΠοβα 1Πδέ τε- 

Παινεά ταϊη ; ἀπά ἴογ {πε ἀεαά, {παῖ 
Π6 πηῖρῆς ἧνε : 

40 Απά “ ΕΖεοῃίαβ ἔογ {Π6 ρεορὶε 
ἴῃ {πΠ6Ὸ {ἰπ|λὲ οἵ ϑεῃπδοῃει: δπά 
ΠΔΗΥ͂ [ΟΓ ΠΊΔΗΥ. 

41τ ἔνεη 80 πονν. βθεῖῃρ' σογγιρίϊοη 
18 βγονν ἢ ΠΡ. ΔΠ4 νυὶοΚαάπαβ8 ἱπογθαβεα, 
Δηἀ {Π6 τρῃΐθοιιβ πᾶνε ργαγεά [ογ τΠῈ 
ὉΠΡΟΟΪγΥ : ννΠογείογα 5Π8]] 1 ποῖ δε 80 
ΠΟΥ 4150 ἢ 

42 Ηε δηϑνγεγεά π|6. δπά ϑα]ά, 

10". αἱ τραὶ! δοαν.] Οοταρ. Ο]. νἱ. 5. 
ΑἴΕΓ 1Π15, 1ὴ {ῃ6 πηϊβϑίηρ ἔγαρπηθπηΐ, [Ό]Π]ον, 
1Π6 ςοπηθοίίησ νοτάβ: “Απά 1 δηϑννεγοά 
ΔηἋ4 5414, Απά πον ἔπεη ἄο νγε πον ἢπά, 
παῖ ΑὈγαπμαπὶ ἢγϑί ργαγϑά, ὅζα. 

517. ὕει... 1.6. Τοβῆϊα, 45 ἴῃ Αοίβ υἱ!. 
45. 

38. ,20γ ἐρὲ ἀεείγμοίοη.] [.6. οἵ ἴπ6 ῬΗΠΠ|5- 
Ἐ1η65 δὲ ΜΊΖροηῆ (1 ϑάτη. υἱῖ. 9). Βαΐ {Π6 
ῬΘΟΙΠ]ΠΑΥ ννογὰ τἰ5ο4 ἴῃ {πὸ Τιαἴϊη, 27ὸ εοϑι- 
7) αοίοηπδ, Βθθ 5. ἴο ροϊμξ θογοπα πιιθϑίίοη ἴο 
θραῦσις, ἴπ6 νγνογ τι564 41η {πὸ 1,ΧΧ. οἔ 2 
54Π|. ΧΧΙν. 15 οἵ {Π6 ρίασιιθ. Ἡ θηςε ΝΟΙΚΠΊΑΓ 
γΟΙ]ἃ ΒῸΡΡΙΥ 271 ἀΐεις ϑαμ] αἰζου “' ϑάπλιο]," 
ἴο Πππ||ξ ἴπ6 2γοὸ εοηγγαοσίίοηε ἴο “αν. 
ΔΊ 1Π15 νου] ἀρτθα {πὸ Αὐσαθὶς : “' ϑαπ,ι16] 
Τὰ 840}, ΤΠ ανια ἔν ἀϊ6 ϑϑιομα ἀἷθ 445 Ν ΟΙΚ 
δείγοϊεη. 

σῥομά εονῖθ, 45..7 ἘΔίΠοΥ, “ἘΠαΐ σαπηα ἴο 
1Π6 ἀεαϊοδίίοη ᾿ οἵ {πΠ6 ΤἜΠΙΡΙ6. 866 {πὸ ππᾶγ- 
δῖΠ4] τοίσθποθβ. ΤῸ 1, Αἴ] 15. φριζ “"ε76Υ 71 
Ὧπ σαποίϊοπε:, Οἵ, ἴῃ ἴΠ6 Ν Ὸ]Ρ., απο  βεαΐογοηι. 

41. Ετεη «ο, 5 ..71 Ἐδίμεσ, “1 ἘΠπογείοσα 
ποῦν - -.. ἘΠ6 ΤΡΏΐΘΟΙΙΒ Πᾶνε ρῥσγαγεᾶ . .. 

ΠΟΘΙ ΑΘ ὙὙ: 

ἼῊΙ5 ργαβεηΐ {Π{π 15 ποῖ τε επἀ ψνἤθγα 
ΓΑΠΟΗ Ρ᾽ΟΓΥ ἀοίῃ δθιάς; {πῃεγείοτγε 
Πᾶνε {ΠῈὺ ργαγβά ἰοῦ {ΠῈ ννεᾷκ. 

43 Βυῖ τῆς ἀδγ οἔ ἀοοπη 5Π4]1] ΡῈ 
1Π6 εἐπά οὗ {15 {{π|6, ἀπά {πΠ6Ὸ θΡε- 
ΘΙ πηηρ Οὗ {Π6 ἱπιπηογέδ! γ ἰογΓ ἴο 
ΠΟΠΊ6. νγΠΕΓΘΙΠ σΟΓΓΙΡΈΙΟΠ 15 Ραϑῖ. 

44 ᾿πιειηρεγαηςα 15 δὲ δη επά. ἰπη- 
ΠάΘΙΠν 15 ουξ ΟΠ, τὶρῃίθοιιβηθθ8. 15 
στονγῃ. ΔΠ4 {ΓΠΓΠ 15 ΒΡΓΠΙ Πρ ΠΡ. 

45 Ἴδη 514}} πὸ πηδηῃ ὕε 80]6 ἴο 
ϑᾶν 6 ΠἰπΠΊ {δὲ 18 ἀδβίγογε, Πού ἴο 
ΟΡΡΙΈ88. ΠΙπῚὶ {παξ Παῖῃ ροίζίθη {πε 
νἱοίογυ. 

46 1 δῃϑυνεγεά ἐῃθη δηά 5414, ΤῊ ϊ5 
ἴ8 ΠΥ ἢΙβέ δηά ἰαϑὲ βαυίησ, {Πδὲ ἰῈ Πδά 
θαθη Ὀδίίοῦ ποῖ ἴο πᾶνε ρίνβη {ῃ8 
εαγίῃ τππίο Αἀδπὶ: οΥ εἶβ8ε. ψγῃεπ [Ὦ 
ννγᾺ8 σίνεη ἢίτη, ἴο Πᾶνα γεϑίγαι πθα ἢ] ΠῚ 
ἔτοπη 81Πη]Πρ΄. 

47 ἔογ ψῇῃδὲ ργοῇέξ 15 ἴῈ [ὉγΓ πιεη 
ΠΟΥ ἴῃ {Π|8 ργαβθηῖ {ἰπ|6 ἴο ἰΐνε ἴῃ 
Πθανίηεβ8. ἀπὰ αδἴτεγ ἀβαίῃ ἴο ἰοοκ ἰοῦ 
ΡΕΠΙΒΗπηθηΐ ἢ 

48 Ο τῇου Αάκπι, ννμαΐ Παβὲ {ποι 
ἄοπε ἢ ἔογ τποιρῇ [Ε νναβ ἔζποι {παῖ ὁ Βοπι. 5. 

ϑἰπποά, ποῖ ἀτί ποῖ [Ά]16π αἴομο, δῖ ἢ 
ννγῈ 411] {Πδὲ σοπια οἵ {Πεα. 

49 Εοτ ψῇῆδέ ρτγοῆέξ 15 1Ὁ ππίο τι8, 1 

ν᾽ ΠΟΓΘΙΟΓΘ 5141] τ ποῖ θῈ 50 {Πθη αἰ50 ὃ ὙΠαΐ 
15, 1Ε ἸπΠΘΓΟΘΘΒΘΟΥΥ ῬΥΓΔΥΕΥ͂ μα5 Ὀδθθη Πραγά δηά 
ΔΗΒΝνΟΓΘΩ ἴῃ 1Π15 116, ΠΥ πιᾶῪ τ ποῖ θ6 50 δἵ 
1Π6 ᾿αϑὲ ἡπάρτηθπί 450 ὃ 

49. ὙΤΠε ἰοχί οἵ [Π15 νϑῦϑθ 15 ΡΙϑΙη]Υ ἀ6- 
ἔθοῖῖνθ. Α5 ΕσιίΖβομθ σγοβϑίοσγοϑ ἴ{, [Π6 βθῆβα 
σνοι]α θ6 : “ὙΠῸ ργεβεηΐ {6 15 ποῖ {πε ἐπά ; 
ΒΊΟΓΥ Δοϊἀθίῃ ποῖ ἴῃ 1 σοΠΕΙΠΙΔ]}Π1Υ: οπ [Π]5 
δοσοιηΐ Πᾶνα {Π6 βίσοηρ ργαγθά [ῸΓ {πὸ ννϑδκ. 
ΤΠοΕ Ναίϊσδη Αὐδθις, ῃ ΟἹ] ΘΠ βίου 5 υΘΎΘΙΟῃ, 
δῖνοϑβ ἃ 5:Π11|41 56η56: “Απά Πα 5414 τιηΐο ΠΊΕ, 
ὝΓΠῈ νου], ΤΟΥ διοῃ 15 ἴπΠ6 παίιστε οἵ 1, 
ΔὈΙάθίῃ ποῖ; {πογοίοσα ἀϊά4 {πΠῸ βίγοπρ ΡΥΔΥ͂ 
ΠΟΠΟΘΓΠΙΠρ {Π6 ννϑαῖς, βθοῖηρ {Παΐ αἰτοσ ἃ ἔδνν 
ἄδγ5 [ΠΟΥ ὑνεγα ἀθρδγίηρ ἔγοπι {15 ννου]Ἱά. 

45. 1ο ταὐὖε, 49"ε.1] ΤἼΘ οἴαιιβο σαλαγε ἐ1771 
φὶ ῥΟΥῚΪ 15, δοσογάϊηρ ἴο ΒΕΠΒΙΥ (ΡΡ. 22; 
30 2.) αὐϑεπί ᾿τοσὰ Ὀοίῃ Α. ἀπά 8., αηά 15. 8δῃ 
Ἰπβϑγίοη οἵ Ἰαΐθῦ ἰγαῃβουιθοῦβ. ϑοπιείῃϊηρ οὔ 
{πῸ ΚΙπά 15 τε]ιυμγοά [ῸΓ {Π6 σοπηρ]θίϊοη οἵ {Π6 
βοπίθῃοθ. ὙΠῸ τπϑίδρπου 15 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἔΓΟΠῚ 
1Π6 Ιαηρτιαροα οἵ {πὸ ἰὰνν σουγίβ : “" ἴο βανε {Ππ6 
ΟΠ6 ΨἯΠῸ Πα5 ἰοβί ἢΠὶ5. ὅᾶϑ6, οὐ ἴο οὐ {Π6 
ΟΠ6 ΠΟ Πα5 βαϊποά 1. ὙΠῸ Ἰπάρε᾽5 ἀθοϊβίοη 
τηιβί θὲ ες ππάϊ!ϑιυτθεά, 

48. ὀπμί αὐὸ αἰ Μοτε Πρ γα]]γ, “ πε [81] 



ἴΟτ, ὦ 
ελαςέο ἐζ7ε. 

ΠΟ τ, 2εἰ- 
ἢ δ5. 

ΠΟτ, 
Ζ2γιξεγιές, 

{Ποῖ θ6 ρτοπιϊϑεά τι8 δὴ ἱπηπηογίδὶ 
{ἰπ|6, ΠεΙΘαα γα ἤᾶνα ἄοπε τῃε 
γγοκΚϑ τας ὕὈτίηρ ἄθατῃ κα 

50 Απά {παῖ {Ποῖα 18. Ῥγοπηϊβθά 8 
ΔΠ Θνοη]ϑίηρ ΠΟρΘ, Ὑνηοῦθαθ Οὐτ- 
β6ῖνεβ θείηρ πιοϑὲ υν κα ἅγα πιδάθ 
νη ἢ 

51 Απά τῃδέ {παῖε αγα ἰδ] 4 τρ ἰοῦ 
τι5 ἀννε!]ηρθ οὐ ΠθΆ] ἢ ἀπά ϑαίοίγ, 
ὙΠ ογθα5 νγε μανα ᾿νε νυ ]οΚαεάϊν αὶ 

52 Απά τῇλι {Π6 ρογυ οἵ {ΠῈ πηοβέ 
ΗἸΡῊ 15 Κερὲ το ἀείεπα τῃθπὶ ννῃϊ ἢ 
Πανε ἰεά ἴὰᾳ ννδγυ [18, ννμαγεαβ γα 
μανε νγαϊκεά ἴπ 16 πιοδὲ ψὶοκεά 
νᾶ 5 οἵ ἃ]} ὃ 

52 Απά {δὲ {ποῖα 8ῃπου] 4 θὲ 
8Πεννεά ἃ ραγδάϊβθ, ννῆοβα {τι εη- 
ἀμγεῖῃ [ῸΓ δνεῖ, ννῃεγαῖη 5. ᾿ ΒΕ ΓΙ 
ἀπ πηθά]ο Πα. 51Π6 6 νγῈ 518] ποῖ επίου 
Ιηῖο [τ ἢ 

54 (Εογ να πᾶνε νγαϊκεά ἴῃ πη- 
ΡΙοαϑαηΐ ρἰδςα5.) 

ςς Απά {παῖ {Π6 ἔμοββ οὔ {Πεπὴ 
νη Πᾶνα τιϑε4 δρϑίίπεηος 5Π2]} 
5Π1π6 ἀῦονε 1ἢς ϑἴαϊβ, ψγΠΕΓθα5. ΟἿἹΓ 
ἔλςεϑ 588}} θῈ Ὀ]ΔοΚεῦ πη ἀδγκη 688 ἢ 

56 Βοῖ ψ 16 νγα ᾿ϊνεά δηά Ἴσοιη- 
ταϊττθά ἰηἸ 4υϊγ. να Τσοπϑιἀεγεά ποῖ 
{Πᾶς νγε 5ποιυϊὰ Ῥερίη ἴο 81}  [ογ ἴἴ 
Αἴτεγ ἀθδῖῃ. 

57 ὝΠΕη δηϑνγοῖοά ΠῈ π|6, δπά 
5414, ΤῊΪ5 15 ἴῃς ᾿ςοηάϊτίοη οὗ {Π6 
Ῥατῖ]ς. νυ ἢ πηᾶη (ἢδῖ 15 θοΓΠ ἸΡΟΠ 
τῆς φαγί 5}8}] ἢρῃε; 

5. {ΠΠη53|: 1 πα ΡῈ Τνδιοοπηθ: ΠῸ 

ΤΠ ΠΕ ΒΤ ΘΙ ΝΠ. [ν. σο---όγ. 

588}} βου 45 ἴποιι Παϑέ 5414 : δυῖ 1Ὲ 
ῃς σεῖ {πε νἱοΐογγ, Β6. 5Π4}1 τερεῖνα 
της τῆϊηρ τηδε 1 588 γ. 

59 ΒῸΓ τηῖβ ἰἴ8 ἔπε 16 ψπογεοῦ 
Μοβεβ βρᾷκε τπῖο 1ῃ6 ρεορὶα ψγῃ1ε 
ἢς Ἰϊνεά, βαγίπρ, ἰποοβα τῆθς Πρ, ἐῬευε, 30. 

1ρ. 
τΠδξ {ποῖ πγαγαϑβέ ᾿ἰνα. 

όο Νενεγίμε θθβ ΠΟῪ Ρε]ϊενεά ποῖ 
ΗΪπΊ. ΠΟΙ͂ γεῖ {Π6 ριορῃεῖβ. δίτογ ἢΪΠ|, 
ΠΟ ΠΟΙ͂ π|6 ψγῆϊοἢ ἤᾶνα βρόκθη πηΐο 
{Π 6Π1. 

61 ΤΠδι {ποτα 5Ποι]ά ποῖ ὃ6 βιιοῇ 
Πδανίπθδ85 ἴπ {ΠῸῚΓ ἀδβεγιοίίοη, 45 518]] 
6 Ἰογ ον {πεπὶ {παῖ ἅγε ρειβιδάθά 
ἴο βαἰναίίοη. 

62 1 τδῃηϑνγεγεά {πεη, δηά ϑαἱά, 1 
Κπονν, [νογά, τῆδε τῃς πιοϑὲ ΗΙρἢ 15 
ςΔ}164 πχογοῖι], ᾿πη ἐΠδὲ Πα ΠδῸ ΠΊΘΓΟΥ 
προη {Πο6πὶ ννῃΪ ἢ 6 ποῖ γεῖ σΟΠῚΘ 
ἴηῖο τῃς νγοῦ]ά, 

63 Απά τπροη τ{Πο86 αἶϑο {παῖ ἔπγη 
ἴο ΠΙ5 ἰανν: 

64 Απά τμαῖ “ἢς 15. ρατ[επΐ, δηά γ" Βοιη. α. 
Ιοηρ; ΒΕ θγθῖη τῃοβα παΐ Πᾶνε βἰπηθά, " 
5 ΠΙῚ5 ογθδίιγαϑ ; 

ός Απά τῃδῖ με ἴβ ὈῬομπίῇι], ἔργ 
Βε ἴ5 γεδάγυ τὸ ρίνε ψὑνῃεγα ἴξ πθβάςτῃ ; 

66 Απά {Βαϊ Πα 5 οἵ ργαῖ τηθῦογ, 
ἔου με πι]ερ!!Ἔῖἢ πιοῖα πὰ τηογα 
ΤΊΘΓΟΪῈ5. ἴο {π6πὶ {Ππᾶΐ δῖε ρΊεβεηΐ, 
Δηά τῃδὲ αἴθ ραϑῖ, δηά αἷἶδο ἴο {πθπὴ 
ννΠΙΓΟἢ ἃΓ6 ἴο ΠςΟΠΊΘ. 

67 Ἐογ 1 ἢς 5}8}} ποῖ πιο ρὶν ΗΪ5 
ΠΊΘΓΟΐΘ5, {πε ννουῦ]ἀ νγοι]ὰ ποῖ σοη- 
εἴπ νἢ τπδ πὶ παῖ ἰπΠοτῖ ἘΠογαείη. 

Ἐπ ἘΠ΄ πο π΄
 ἷ----- -- - τ --ς-ςςς----- 

νὰ ποΐ {πη δοπμθ, Ὀὰΐ οἵ τι 811 γγῆο ἃγὲ 
σΟΠΊ6 ἴτοπὶ [Πςο.᾽ 

52. 2 ἀθρε ῖο ἐργεπά.] ΜῸΪΡ. γτοῤοσίία ἐσὲ. .. 
γοίεσεγε. Βαΐ ἃ Ὀορίίογ γοβάϊηρ 15 2ηορῖεὶ, [ἢ 8 
γοβοοίία Ὀρηξ ἃ τορι οη Οὗ ἴπῸ ννοσγά ἴῃ [ῃ6 
ῬΓΘνΙΟΙ5. γθΎθ6. “πείριεί Ξξ μέλλει, {{{|6 τηοΥ6 
1ΠΔη ““ «υἱϊ] ργοΐθοϊ ι15.᾿ 

αὐανν.] Ναϊρ. ἑαγάθ. Α θείου -ϑιρρογίθά 
ΤΟΔαἸης; 15 σασίθ, “' ΟΠ αϑίο]υ,᾽ ἃ5 ἴῃ {πὸ πηλγρΊη. 

59. «ἐσμγὶν ἀπά ηιράϊεῖπε.)ὴ “ΤῊΘ ΠηΑΓρΡΊ ΠΑ] 
γοδαϊηρ “ ΤᾺ] Π 655 15 ἄτι ἴο ἃ ναγίαηΐ γαΐμγίέας, 
ἴογ σεομγίας. “ΓΘ ΘΧΡΙΓΘΒϑΙΟη “τη ]οἸΠ6,᾽ ΟΥ̓ 
“ Πρ] της ἢ (45 1 νου ]ά παν θθθη Ὀοίζου τοη- 
ἀογθά), πιαὺ Ροϊηξ ἴο Ἀδθν. χχίϊ. 2: “ὙΤΠ6 
Ἰθανοβ οἵ {Π6 ἴγϑο νοῦ ἴῸγ ἴμ6 Πρα]ηρ οἵ {π6 
ΠΑΙΙΟη5.᾽ἢ 

54. μηῤίδασαηὶ.} Τα. ἐπσγαΐς, τὴς Οὐθοκ 
θείης; ΡγοῦΔὈΙΥ ἀχαρίστοις, ννὨΙΟἢ ἡ Δη ἄογ Υ]15 

σου] ἱπέογργεῖ “που {Π6 βτάςο οἵ Οοά.» 
ἙΒαυτίοη αιοΐο5 ΔΝ Ἰϑδάομη ν. 7 1η ΠΠιιϑιγαϊίοη. 

577. εοπαίοη.] ὙΠῸ πλαγΡ ΠΑ] το ϊηρ 5 

ΠΟΆΓΟΓ ἴῃ6ὸ [ιαἰϊπ εοχὶἑα»ιεηίτ τα “ ἴῃ 68 

του ρμς, οὐ “ σοηςορίίοῃ ; Ατὐδθὶς, ἀδγ δη7. 

59. Ζῤὶς ἐς 1ῤὲ 3.5.1 Ἐδίμπου, “(Π15. 15. 1η6 

νΥᾺΥ Ὁ οἷα, ποῖ οἱΐα, Ὀοίηρ; {Ππ6 ΤΟ Δα Πρ: οἵ {Π6 

Ρθεϑί Μ898. 

860. ἐμ ἐδαὶ ῥὲ ῥα γιογων.] Ομυτγίοη οχ- 

ΡΙαΐῃ5. {πῖ5, “Ἅἴπ ποῖ ρϑυτλϊτῖης τπθπὰ ἴο θ6 

θοτη,᾿" σοπηρατγίπρ; Εοοἶοβ. ἵν. 3: “ὝΥ θα, ὈοιζοΓ 

ῖ5 ἢ τπδπη θοῖῃ πού, νυ μῖοῖ παῖ ποῖ γεῖ 

θορη." ΜΙ Κπιαι {1 ηΚ5 ἴῃς 1 4 ἘΠΠ γι: γα ΜΓ 

ΔῊ ΟΥΤΟΥ ΤῸΓ γρηϊσογεαζι, ᾿γαΡΙ γἱης; [6 τπογοὶ- 

ξα]πθος5 οὗ {πὸ 1,οτά ἔγοπὶ οἴθγηϊίν, θθίοσα πιῇ 

φάθι ἱπῖο ἴῃς ννου]ά. 

6177. εοηίίημο.] ὙΠῸ ννοτὰ 15 ἴῃ6 βαπὴθ ἴῃ 

{Π6 1, Δἴη 45 {παξ γεπάογεα δ υοπηδὶη ἢν ΠΡ ἴῃ 
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ἜΒ5. 13. 68 Απά Πε ρδίδοηείῃ : του τ Πα 
Ἧ 44 ποῖ ἄο 80 οἵ 8. σοοάπεββ, {παῖ 

πον ννῃ] ἢ πᾶνε σοπιηπηϊτεα [Π]4 165 
ταῖρῃέε θὲ εαϑεά οἵ {Πεπ|. {π6 ἴεη 

᾿ ἘΠοιιβαπά τ ρατέ οἵ πηθη 8Ποι 4 ποῖ 
ΓΕΔ] Πἰν]πρ. 

ν ό9 Απαὰ Ρείηρ πάρε. 1Ε Πα 5μου]4 

ν. 68---ο.] 1123 

Θ0]4 σοπηοίῃ οἷ: ὄνβη 80 ἰδ {Πς σοιιτϑε 
ΟΥ̓ 1Π15 Ργθβοηΐ νγου]ά. 

ΖἼΠΕεγΘ ΡῈ τ ηΥ ογεαίεα, Βα « Μαΐε. το. 
ἔενν 5Π8]} Βε βανεά. το: 

4 80 Δηβννεγοά 1 δηά βαἱά, ϑνγδί]ονν 
{ΠπῈη ἄονγη, (Ὁ ΤΥ 80], ππάεγϑίαηά- 
ἴηρ, δΔη4 ἄδνοιι νν]βάοπη. 

δ 5 στ΄ ποῖ ἰογρῖνα ἐμ π τῃδὲ γα ᾿σπγα νυν ἢ 5. Εογ ποὺ Παβὲ ἀρτθαά ἴο ρῖνε θβδγ, 
ΚΠ 5 ψογά, ἀπά ραξ οἷμέ {π6 πιυϊτίτιάς. ἀπα γί ν]]Ππρ᾽ ἕο ΡΓΌΡΗ ΒΥ : ἴογ ἴῃοὰ 
1 Οτ, οορ- ΘΕ Τσοῃ ΕΘ ΠΕΙΟΠΒ Παβέ πὸ ἰοηρεγ 8ρᾶσε 1Πδη ΟΠΪ]Υ ἴο ἡογεῤές. ἢ 

Ιῖνε. 
6 Ο [μοτὰ, 1Ε που βιῆδγ ποῖ τῇγ 

βεινδηΐ, {Πλξ νγὰ ΠΊΔΑΥ ΡΓΔΥ βεΐογε 
{Πε6. ἀπά ἵεμοιι ρῖνα τι8 5εβ4 τιπΐο οἷμγ ΤΌ, “Ὁ 
Ἠραγί, ἀπά οα]ιγαε το οὐ ππάοτγβίαπά- 
ἴηρ, {Πδΐ {Π6γα ΠΊΔΥ σοπια ἔτι οὗ ἴ ; 
ἤονν 5121} βαςῇ πιδη [ἵνα {Πδὲ 15 ςοῦ- 
Γιρῖ, νγποὺ Ὀαδαγείῃ τς ρΐαςε οὗ ἃ 
πΔῃ ὃ 
 Ἐογ τῃοιι αγέ δοπθ, απά νγε 1] 

ΟΠ6 νγογ Κα η5}1ρ οὗἩ τῃϊης Παη45. {κα 
45 ἴποιι Παϑέ 5414, 

8 Εογ 'νψῇθη {Πς ΒΟΔΥ 5 [μβῃ!οπβα "Οτ, ἦσο 
ΠΟΥ ἴῃ {Π6 πηοίοτ᾿β σγοιηρΡ. ἀπά {ποι ΕΣ 

γο ἽΓΠετα 5Ποι14 θὲ νεῖν ἔξνν ἰεᾷ 
Ρεγαάνεπειγα [ἢ 4Π ἹπΠηπΠ] ΓΆ 16 Π1}}- 
τιτπά6. 

ΘΕΓΑ ΡΝ  Ψ{ΠῚ: 

1 7ἤανν εγεαίεα, δέ γέτυ σαυέά. 6 .72 αεζοίξ 
τοάν Οοα ἀφεέγογείξ Ζὲς οτογε τυογᾷ, 26 αγιάὦ 
2γαγείξ Οοα ἐο ἐοροΐξ τεῤογε ἐλέ 2εοῤίε τυλῆεζ 
ογιῖν σέγῶ ἀϊη7ι. 41 Ονοαά αγιοτυεγείλ, ἐλαέ αἰ 
σέρῖ εογισέζ 71:0 1ο ροσαῖ, 52 αγιὦα ἐλαΐ φζο7» ἐς 
2γεῤαγεά 707 ἀζηε ἀγα σελ Ζξε. 

ΝῚ [πε δηβννεῖεά π16, ϑβ8υ]πρ, 
ἼΠΕ πιοϑὲ Ηρ μδίῃ πηδάς 

1Π18. νγουῦά ἔογΓ πηδηγ. θιΕ ἘΠ6 νγου]ά 
ἴο σοπΊ6 [οΓ ἔδνν. 

2. 1 Ὑ}} {611 ἐπε ἃ 5: πη πεπα6. 
Ἐδβάγαβ; Α8 ψῆεη ποῖ αϑκεϑέ {πὸ 
δδγίῃ, 1 5}8}] 5880 υππίο πες, (Πδέ [ΐ 
δίνῃ πποῇ πποι] 4 νγῃεγθοῦ ελγίμεη 
γΈ 8865 Δ΄ τπηδάθ, διε {|| ἀπδὲ τῃδὲ 

-. 68, οἱυϊίεαῤἼίιγ. ῬεΥΠαρϑ “ θ6 Κορέ αἰΐνε ἢ 
ψνο]ἃ 5. ΠΊςσα ἴῃ Ὀοίἢ ρ]αςο5. 

69. εμγεά.] ἘἈδίΠου, “' ογεαΐθα ὈΥ ἢϊ5 ννοτγά :; 
1,41. ἐγέαέϊ, ᾿πϑίθδα οἵ εωγαΐΐ; ἀπ ἔοσ ““ραΐξ 
οὐδ {πΠ6 ταυ]ττπήθ οὗ σοπίθπίοηβ, τοαά 
“Β]οῖ ουξά.ε {πῸ τυ] 6 οὐ ἐγαηβρτθβϑί οη5,᾽ 
ΟΥ̓ “ ἀϊδοβθοάϊθηςεβ." ὙΠῸ τεδάϊηρ εογέθϑιρ-- 
Ζοηιτί)γι, ἴοι Πα ἴῃ {πΠ6 Ὀεβδὲ Νί858., νγοιἹά Ὀ6 
ἘΔΒΠῪ ΔΙΓογοα ἴο δογθη ἱογμ)ι. (ἸΟΠΊΡ. ᾿ ΚΙηρΡ5 
111. 50. 

ΘΗ ΑΡΤΕΕ ὙΠ]. 

Ὁ. »ιοι4.32 Α ὙΟΤά 56ΟΠΊΙΠΡΊΥ σΠοβθη ἴο 
νοϊά {πῸ σϑρείποη οἵ “" βατίῃ. [Ι͂ἢ {ΠῸ 1, αΐίη, 
ΔΙΕΓ ἐθγγαῦη, Δἢ ΘΠ] ΠΑΠΥ πηι 40 ]6 ννοσγά 
(μμηιμ721) 15. τιϑϑ,, ἕο {Π6 βαπη6 γθάβδοη. Ροὺ- 
Βαρ5. “οἷα " νγοι]ά παν θθθη πιοϑί ἄρρῖο- 
ΡΓΙαΐθ. 

4. δευαίίοαυ ἄοαυη.] ἘΔ δίΠογ, “ ἀσπκ Ἰη.} 

5. δον ἐδοι ῥασέ αφγεεά.)] ΠΕ τοδαϊηρ οὗ 
ἘΠῚ5 νθῦββ 15. το} ἀϊβριίε. ἘΕὙΪΈΖΒΟΠ βῖνοϑ, 
ἔτοτη [ῃς ϑυσίας, σνεμὶς δηη2)71 οἶτι6 “σοἰμπέαίε ἐπα, 
εἰ αὐὲς σι) 71071 «οἷς : “ΤΟΥ ἴποιι σοπηοϑὲ ϑνΠοὰξ 
ἍΠΥ Μη} οἵ {πη οὐνη, απά ἀδθραγίεδε ἡ Πθη 
ἴποιι ἀοβὲ ποῖ ννῖ5ῃ." Ὑπὸ Αὐαθὶς. ΡΑΓΕΥ 
ἌΡΤΘΕ5 ΙΓ ἘΠ|15: “ ἄθπη ἦα5 ΟἿΥ ΚαΠῚ τπὴ Ζὶ 

“42οε.----Ἰοί, ἢ. 

δινεϑέ 1 τηριηθεῖβ, ΠΥ ογεδέιγα 15 
ΡΓΘβεγνεἀ ἴῃ ἢἤγα ἀπ νγαΐεῦ, ἀπά πἰπα 
ΠΊΟΠΙΠ5 ἀοῖἢ ἘΠΥ νγου ΚΠΊΔΠ5ΠΙΡ Ἔπάιιγα 
(ΠΥ ογαδέιγα νυν ἢ] ἢ 15 ογεαΐεά ἴπ ΒΕΓ. 

9 Βιυὲ ἐμαὲ ψηϊοῃ Κεαρείῃ ἀπά 15 

πόγοη, πη νγά ἀδῃΙΠΡΈΉΘη ννΠη 65 πίοδέ 
ν1]. ΗΟ] οοπη]θοίαγεβ {Παΐ ἄκουσα 
ΟΥ̓ {πΠ6 Οτϑοκ ννὰβ δίκεη Ὀγ {πε 1, ἴη {γαπϑ5- 
Ἰαΐοῦ 45 ἀκούουσα. 

,)ῶν ἔρος ῥασί, 49)..71 Ἐδίμου, “ΤῸ ποιῖποῦ 
Βαΐῃ ΔΠΥ͂ 5ρᾶοθ θθθὴ ρταπίβθα {Π8Ὸ, βᾶνθ ΟἿΪΥ 
ἃ 5ῃογί οὔθ, ἴο ᾿ἴνβ. ὙὕΠὲ Ὀεβὲ σϑδάϊηρ 15 
πῖσὶ σοί πιγι γιοαϊϊοιηι. 866 Β6ΠβΙυ, Ρ. 33. 

6. Ο Πογά, Φ᾽-.2] ὙΠΟ ἔθχε [5 νὉΥΥ ππηοογξδίη. 
ΕῸΓ {Π6 «ζ πορ οὗ {πΠ6 Ψα]ρ. [Π6 τοδάϊηρ 5ῃου]α 
ΡΓΟΒΑΡΙΥ θ6 τωῤεν πος, οἱ, ΘΧΡΓΘβϑίηρ ἃ νυ ἰβῇ ΟΥὁἁ 
ΡΥαγοΥ, {ππ5: “Ο 1ογά αθουὰ  πνομ]ὰ {παῖ 
ποι ννου]άδθβδε οῖνα {ΠΥ βογναηΐ ἰθανε [Πδξ ννα 
ΤΩΔΥ͂ ΡΓΔΥ Ὀεΐογα ἴΠθ6, ἀπά ρῖνε τι5, ζο... ... 
1Παΐ {Πϑῖὲ ΠΊΔΥ σοπΊα ἤΠι οὗ τ, ὑνπθηοα ΘΥΘΓΥ͂ 
ΘΟΥΓΕΙΡΕΘΙ6 Οη6. ΠΊΑΥ ἰΐνθ, {παξ θϑαγθίῃ {πὸ 
ΤοΥΠῚ οἵ πιδη." Π15 ρσγε πήθ 15 ἕο ᾿πίσοάμοθ 
{Ππ6 ιιθϑίίοη θαβθά οὐ υτ-. 8-13, ἀπ 4 σοτηϊηρ; 
((Βμουβη ἀἸ5ρ 564 ἴῃ {Π6 ΕἸ ΡΊ 5} ΨΕΓΘΙ ΟΠ) δὲ 
16 δης οἵ υ. 14. ὙΜΝῊΥ [5 τῆδη Ὀγοιρῃηξ ᾿ηΐο 
θείης; ἢ δποῖ Ἰοηρ-Οοπ Ππ6 4 ραΐπ5. ἀπά 
(ΑΥΘ, 1Ε Πῖβ δῃ4 15 ΟἹΪ]Υ ἴο θὲ ἀεβίγογε δέϊζεγ 
4}}} 

8. ἐπ γε απά «υαἰεγ.] ὝΠδΕ 15, {ΠγΟΡἢ 
ΕΥΕΙΥ ἄδηρεσ. ΟΟΙΏΡ. Β5. ᾿Ιχν]. 12. 

ἐξ «υογζριαηδίρ.) [1,Αϊ. ἑμα ρ]αςηιαΐῖο, 1.6. 

" 
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Κερὲ 5141] Ῥοῖῃ θὲ ργεβεγνεά : δηά 
ννμεη τῆς. {ἰπ|6 σοπιοῖῃ. τῆς νοῦ 
ΡΓΕβογνοα ἀθ]!νογοῖῃ τιρ πα {Π|ηρ5 {Παΐ 
στονν 1Π 1{. 

10 Εογ {ποῖ Παϑί σοπηπηδηἀθά οἷ 
οὗ τῃς ραγίβ οὔ τῆς Ῥοάγ, {παΐ 18. ἴο 
βΒᾶγ. οιξ᾿ οἔ 1Π6 Ὀγεαβῖβ, ΠΉΚ τὸ θ6 
σίνοη, ὙΠΟ 5 1πΠ6 ἔταϊε οὗ τῆς 
ὈΓγααβίϑ, 

11 Γαΐ της τπϊηρ ννῃ] ἢ 15. ἔ5ῃ- 
Ἰοπθά τηὰὺ ΡῈ ΠοιΓΙΒΠ6α [ῸΓ ἃ {{πη6. 
{11 τῃοιι ἀϊβροβοβί ἴῈ το ἘΠῪ ΠΊΘΓΟΥ. 

12 Ποῖ Ὀτοιρῃΐζεβδε ἴα ἀρ ΜΙ ἢ 
τῆ τὶρῃξθοιιβηαβ8, ἀπά πυγίιγοϑε 1 
ἴῃ τῆγ ἰἴανν, ἀπά τοίογπηθάβε 1 νυ τἢ ΤΠΥ 
Ἰπάρτπεηί. 

12 Απά {Ποῖ 5Πα]ξ πλου ΠΥ [Ὁ 8 
(ΠΥ ογθαίιγο, ἀηἀ4 ααίοκθη ἴξ 48 ΤΥ 
ννοτΚ. 

14 1[ τῃεγεΐοτα {ποῖῖ 5Πα1{ ἀδβίγου 
470 το. ΠΙΠῚ γῇ] Οἢ ὙΠ 80. ργθαΐ Φ]ΔΌΟΙΓ ννα8 

ὅν, το.14, ΘΠϊοπεά, ἴΕ ἰβ δπ ΘΑβυ τΠϊπρ ἴο θὲ 
ςι ογάἀαϊποα ΡΥ ΤΠγ σομπηπιαπαπηεηΐ, {Παΐ 

της τπϊπρ νυ ΒΙοἢ νγαβ πηδάθ τηϊρῃς Ὀς 
ΡΓαβοῦνα, 

{π6 νοῦ. ΑΠπ ονϊάθηΐς ἔγαοθ οὗ ἃ Οτϑοὶς 
ΟΥΒΊΠΔ] 15 ἰοιιηα ἴῃ [Π6 οα86 οὗ ἐμ εγοαίμγα 
ΔΙΓΟΓ ρα 7 τε ἀνέχεται. 866 ΒΘΠΒΙΥ, Ρ. 26. 

10. ἐῤῥαΐ ἰς ἰο “αν, Θ᾽. ὝὙΠῖ5. οἴδιδε 15 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ ἃ ρ]οβ5 οὴ {π6 οὔθ θθίογο 1{, “οἱυἱ οἵ 
1Π6 πηοιηθοῦβ. [Ι͂π {πὸ ΕΒ ΠρΡΊ5}} Νεγδίοη {πὸ 
1, δτη ργώδεγε 15 τοπἀθγρά 5 1 γζδεγι, Δπ4 
Μ ΟἸΚΊΑΙ ΠΊακο5 [Π6 βαπηθ σογγθοίίοη. Βαΐ ἃ5 
{πΠ6 Μϑ85. ἀργϑθ ἴὴ ργχγάδεγε, 1 ννου]Ἱά ϑιιρϑαϑί 
1Πδΐ {Π6 ΟΥΡῚ ΠΑ] ννογ τη  Πανο Ὀθθη παρεκρεῖν 
((ουηα ἴῃ 1)᾽1ΟΒοου 465), “ἴο Πον ουξ αἵ {πῸ 
51:465,᾿ ΒΟ νου] Θαϑ]ν θ6. σοηἢιβοά ννἢ 
παρέχειν, ῥγάφεγο. ΤΠΘ Αταῦϊος ἀρτθοὸθ ἢ 
ΠῚΞ ὑνιεῦν: “50. 14ϑϑεξὶ ὅ. - - ὙΠΟ ΒῚ 
Βευβίς Πιθββοη." 80 ἴῃ ΟΠ] οπιοιϑίου 5. ΓΘ η- 
ἀετίηρ οἵ {π6 Ναίίσδη Ατγαθῖο: “Ἂχ δἰὰβ 
ΤῊΔΠΊΠῚ15 [ας ο{2]1αἹ.ἢ 

11. 111] τῤοιι ἀϊροσ! ἢ ὝΠΟ θεβὲ Μϑ55. 
τοαά ὠϊροηες. ΜΟΙΪσαΥ σοπ͵θοξιτο5 ἀἰε- 
ῥοριεηι: τ-Ξ “ δηά, δάἀδαρίηρ ἴ το [ΠΥ ποτου, ἀϊάϑὲ 
ΓΘΑΓ ἴ πρ, ἄς. “ιβροβοβὲ " ϑμοι!ὰ θ6ὲ 
“ Ἰ5ροβο." 

138. ΤΘ 5θῆϑ6 ἴ5. οὔβοισο, δι τὲ 5 α1ΠΠ- 
οὐ] ἴο βαῦ νυ παΐ σπαηρο ἴῃ {πὸ ἴοχ 5ποι]ἃ θ6 
τηαάρ. “ΓΘ ΔΥριπιθηΐ ΤΟ] 65. Βοπηο ἢ; 
πὸ: ΚΜ ΠΕ ποῖ Ρὰΐ ἴο ἀθαῖῃ την ογθδΐαχο, 
ποτὰ τποῖῖ Ὀγοι μη τοί το ΠΠ|ὸ 5. {Ππῖπὸ οὐνῃ 
ψνοΥ ̓ ἢ ΡῸΣ “ΤΠΟΙΓΕΥ ᾿" σοΙΡ. (ΟἹ. 111. 5. 

14. 1:15 απ εάν ἐῤίισ] ΑΒ ννὰβ βϑαϊά ἀθονο 
(νυ. 6), ἰπ ἴῃς Οτϊφηΐα! νθυβίοηβ [Π15 θηβ ἴῃ 

1 ΒΘ ΡΒ: ὙΠ]. [ν. το---21. 

Ι5 Νον {δπεγοίογε, [ογά, 1 ψ|}} 
ΒΡΘΔΚ ; [τοιιοῃϊηρ ΠπΔΠ ἴῃ ΡΈΠΕΓΩΪ, 
{ποῖ Κποννεβὲ δαϑὲ ; θὰ τοποῃϊηρ ΠΥ 
ΡΘΟΡΪΘ6. ἔογ ννῆοβα βᾷκε 1 ΔΠῚ ΒΟΓΓΥ 5 

16 Απηά [ογ τἢϊη6 ᾿πΠΠογιίδηςθ, [ῸΓ 
γγΠοβ6 σᾶιιϑα 1 τποιτη ; ΔΠη4 ἔογ [5γδεὶ, 
ἴογ ψῇβοπὶ 1 πὶ ΠεᾶνΥ ; δηά [ογ 
7ΤΆςον, ἔοσ ννῆοβε β8Κε 1 δὴ {του ]64 ; 

17 Ποτγοίογα νν}}} 1 Βερίη ἴο ΡΓΔΥ͂ 
Ὀεΐογα {Π6ὸ ἔογ πηγβ6 1} πὰ ἔργ {Πεπὶ: 
[ογ 1 866 τῆς [8115 οἵ τι τπμαΐ ἀννεὶ} ἴῃ 
της ἰαηά. 

ι8 Βυι 1 ἢανο Πεαιά {ΠῸ ϑνν1Π 685 
ΟΥ̓ ἘΠ πάρα ννῃ]οἢ 18 ἴο σοιηα. 

19 ΓΠΕγθίογα Πα ΤΥ νοῖςα, ἀπά 
ὈΠ4Θιβίαπα τὴν ννογάβ, ἀπά 1 5}2]} 
ΒΡρ6ὰΚ Ῥείογε {πε6. ΓΒ 15 {πΠ6 θ6- 
ΘΙ πηΐηρ Οὗ ἘΠ νγογά8 οἵ Εβάγαβ, θείογα 
ἢδ ννᾶβ ἴακβη ὑρ: ἀπά 1 5αϊά. 

20 Ο [,οτά, ποῖ {Παΐ ἀννε]]εϑὲ ἴῃ 
νου] ϑτ! Πρ 658, ν Π]Οἢ ὈΕΠο] ἀεβὲ ἔγο πα 
ΑΌονα {πὶπρβ8 ἴῃ {πῸ ἤθανθη ἀπά ἴῃ 
1ῃς δἱζγ: 

21 οβα {ἢτομαδ 15. ποι πη ]6 : 
ὙγΠΟ586. Θ]ΟΓΥ ΠΊΑΥ ποῖ 6 σοπιρῖο- 

1Π6 [ῸΓΠῚ οἵ 4 αιιοβίίοη : ““ν Ππογοίοσο Πθη 
ογοαϊθαάσε ἴδοι Πιπι" ὅὃο {86 Ατδῦιϊο: 
ἐς γΑΓῈΠῚ ᾿ἰοϑϑθϑῖ ἄτι ῃΠπ ννογάθῃ ἢ 

18. Βιμὲ 7 ῥασε ῥεαγεὶ, 5. ὍῊΪ5 5ῃου]ά 
θα πΊΟΓΘ ΟἸοβοὶν σοπηροίοα υυἱτἢ {πὸ ργεοθαάϊηρ 
ψογάβ: “[ὉΓ] 5εῈὲ. . . 8η4 Πᾶνε μοαγά.» 

19. Τρὶς 1ς ἰδὲ δε ρηγίης, ὅὅ3..) “ΤῊΙΒ ᾿πίτο- 
ἀποιίοη ἴο {Π6 ῬΥάνοΙ οἵ υβάγαβ 15 που ἴο 
μανε Ὀδθὴ ἃ πηαΥΡῚΠ4] ποίο, αἀάοθα ἴῃ 50ΠῚ6 
ΘΑΥΥ ΘΟΡΥ. [Ιἴ οσοιγβ, ναγιθα ἴῃ [ΟΥ̓ ΠΊ5, ἴῃ 
τηοβί οἵ {π6 Οτιθηΐαὶ νϑυβίοηβ, απ 15. ἰἴ56} ἃ 
ταϑΕ ΠΊΟΩΥ ἴο {πὸ σοἸ τιν οἵ {π6 ῬΥΑΥεΥ. 

ΤῊΕΞ ῬΡΒΕΑΥΕΗΝ ΟΕ ΕΒΡΕΔΑΒ (συ. 20--36). 

240. εὐεγ]αείϊισηρα.. ἘΔΙΠΟΥ, “ [ῸΥ ονου : ἢ 
Τ, αἱ. δαῤιίίας ἐπὶ τισμἼι (ϑεῈ. ΒΟΠΒΙΥ, Ρ. 34). 
ΤΠΗῖ5 Ῥγαγοῦ οἵ Ἐβάγαβ 15. Τουπ ἴῃ Μ55. οὗ 
τπ6 ΒΙΌΪῈ οἱάθυ. {πὰ ἀν οἵ ἴῃ Βοοῖκ οἴ 
᾿υβάγαβ. 1561 πονν ποννῃ ἴο οχῖϑῖ. [ἢ 50ΠῚ6 
ΠΟΡΙ65 1 15 ἱπίγοάιιοθα ΒΥ 1ΠῸ ννογάβ; 1726 11272 
“σεγδογιιι Πάγς ῥγὴι ιίαῦηι αϑαι ΓΟ Μ7.. 

δεῤοϊώεοὲ ζγοῦι αὐὖοαε.1] [1 15 ποῖ ϑαϑν ἴο ϑαΥ͂ 
νι Ππαΐ ἰοχὲ {πὸ Εἰ ηΡ] 5. Ν᾽ ουϑίοη. Ποσο }Ό]]Ονν5, 
85 {πὸ 1,αἴϊη μα5. εἰΐμς οσμἰϊ οἰαιὶ (αἱ. εἰϑαυ αἱ) 
ἦι σιῤεγηα, εἰσ; ἀπ 50 ἴπ6 Αὐαδῖς. ὍΤὲγ- 
{]]αη, “ ἀθ ργώβου. Ἡ τοί. ς. 1Π|., Πα5 ἃ δἰ τηϊ- 
141 ΘΧΡΙΘσϑίοη : “5664 οο]ϊ, ᾿πΠ4 1, βιπξ 4}. 

Ω1. ἐπε ριαῤίο.)] 1,αϊ. ἐπε ηιαδις, ῬοΓ- 
ΠαΡ5 τοργοβθηῖίηρ ἀνείκαστος, “ ΠΠΙΠΊΑΡΊΠΔ4Ό]6.᾽ἢ 
ΤΠ Ρἤγαβο “' πλὰν ποῖ Ὀ6. σομργοπομαρᾷ ἤ 15 



Ῥ-ε, το4. 
4: 
ΗΞΕΡ. :. 7. 

ν. 22-- 48. 

Βεπάςά : Ρείογε ψῆῇοπῃ {πε Ποβίβ οἵ 
ΔΠΡ6]5 ϑίδπα νυν ἢ {γα Ὁ] Πρ, 

22 “ΝΥοβα β8δίνιςε 15 σοηνείβαηΐ 
ἶῃ ννὶπά δηά ἔἢτε ; ννῆοβε νγοιά [8 
{Γπ|6. Δπ4 βαγίηρβ σοπϑίδηξ ; ὑγΠο868 
ΠοπηπηΠ πηθηΐξ 18. διΙΌηρ. ἀπ οταϊ- 
πδᾶηςα ἔδαγῇι : 

23 νΠοβε Ιἰοοῖκ ἀγίθίῃ τρ {πε 
ἀδρίηβ, ἀπα ἱπάϊρηπαίίοη πηακεῖῃ Πα 
ΠπΟι ΓΙ η5. [0 ΠΊΘΙΓ ἀνναΥ : ψνΠΙΟἢ {Πα 
{ΓαΓ ἢ νυν] ςΠ 6586 : 

24 Οὐ Πεαῦ τῃ6 ργαγεῦ οὗ ΤΥ 8εγ- 
ναπΐ, ΔΠη4 οῖνα δῦ ἴο {Π6 ραβίτοη οὗ 
ΠΥ ογααδίιγα. 

25 Βὸγ ψῃ1Π6 1 Ιἱνε 1 ψν}}] βρεακ, 
ΔΠ4 80 Ἰἰθπρ 45 1 Πᾶνα ὑπάοιβίδηαϊηρ, 
1 ν}1}] δηϑννεσ. 

26 Ὁ ἸΙοοκ ποῖ τιροη {Πε 51π85 οἵ 
[ΠΥ Ρρξορίε ; Ριυξ οὐ {με ψνῃ]οἢ 
86Γν {Πε6 1η {γατἢ, 

27 Ἀερατά ποΐ {Π6 ψίοκεά ἱηνεη- 
τἰΙοη5. οἵ {πΠ6 Ππεαΐίμεη, θυς τπδ ἄδβίγα 
οὔ Ποβ868 {πδὲ Κθαρ ΠΥ ταϑΕ! Π] ἢ 68 ἰπ 
ΑΙΠΙςεΙο 8. 

28 ΤΠΙΠΚ ποῖ προη {Ποβεὲ {παῖ 
αν νγαϊκεά ξείρῃηβαϊν Ρεΐοτε {πεὸ: 
θα γε πη θ πιο Γ τΠ6 πὶ. νΠΙ ἢ δοσογάϊηρ; 
ἴο ΤΠ νΨν1}} πανε Κπονγη τῃγΥ ἔδαγ. 

29 [εξ τὲ ποῖ θὲς (ἢν νψ}}}} το ἀαβέγου 
{Π6πὶ νηὶ ἢ Πᾶνα ἰϊνεά {κε θεδβίβ ; 
θυξ ἴο Ιοοκ προῃ τἢθπὶ τ{Πδὲ Βᾶνε 
Οἰθαγγ τδιιρῃς ἘΠ Υ ἰδνν. 

30 Ἴ Κα {ποῖ πὸ ἱπάϊσηδίίοη δὲ 
{Π6 πὶ Ὑνῃϊοἢ τα ἀβεπιεά γγοῦβα {ΠΔπ 

1. ΕΡΏΒ ΑΒ. ΝΠ. 115 

Βεαβίβ ; θυὲ ἰονε {Ποπὶ {πΠαΐ ΑἸΙΝΤΑΥ 
ΡῈ ἘΠΟΙΓ {τιιδὲ πη ΤΠΥ τἰσῃτεουιβηοθ5 
ΔΠ4 οἱογυ. 

Ι ΕῸΓ νγὲ δπά οἷιγ (ίΠοῖβ [40 [Ου, ανε 
Ιλ ρι 8 οὗ ϑιοἢ ἀϊβθαβαβ: δι Βεσδιιβε “ 
ΟΥ̓ τι 5 ππεῖβ ποι 5ῃμαϊξ θὲ ςδ]]οά 
ταθύοῖ αι]. 

32 ον 1 τοὺ 'Παϑὲ ἃ ἀεϑίγε ἴο "Οτ, δὲ 
τυζἐζγι. 

ἢανε ΠΊΕΓΟΥ͂ ᾿ροη τι8. ποῖ 5Π4]{ θὲ 
ΠΔ]16 4 ππθγοῖι], το τι8 ΠΑπΊοΪν, {παῖ 
ἢανβε πὸ νγοῦκβ οὗ γὶρῃτθοιιβπ688. 

33. ἔογ τῇῆε ι|8ῖ, γῆ! ἢ Πᾶνα ΠΊΔΠΥ͂ 
θοοα νγοῦκ5. ἰδ]4 τρ ἢ {Πε6. 5Π4]]} 
ουΐ οὗ {Πε]Γ ον ἀεεάβ. τγεοεῖνε τα- 
νγατά. 

234 ογ΄ νγπαΐ 15 πιδῃ. {πὲ ποι 
8Ποι 4688 ἕακα ἀἰβρ]θᾶβιιγε δὲ πὶ ὃ ΟΥ 
ὙγΠδΐ 18. ἃ σοΓΓΙρΕ]ς. σαπογαίίοη, {παῖ 
ἔποιι 5Ποι]4δ6ϑὲ με 80 διτεγ τονγαγά ἴτ ἢ 

25 “Εὸγ ἴῃ ἐγατῃ ἘΠοτα 8 ΠῸ ΠΊΔΠ 4: Κίη. 8. 
τπδπι ἐπαξ 6. δόγη,. δυξ “ἢ “με ς, ΔΙΠΊΟΠΡ; 

Πδίῃ ἀθαὶτ ννίοΚεα]ν ; δηά δπηοηρ {Πα 36: 
ΓΑ ἢ 1] μεγα 15 πΠοη6 γῇ ἢ Παίῃ ποῖ 
ἄοπα Δ ΠΊ188. 

26 ον ἴπ {Π15. Ὁ Ἰογά, (ΠΥ 
ΓΙΡΗ ΘΟιιβη 688 ΔΠ4 ΤΥ ροοάηεβ5 584] 
ΒΕ ἀςοϊαγοά, 1 ἀποὺ θῈ πιθγοῖ αι] πηΐο 
{Π6πὶ νος ἢ Πᾶνε ποῖ {πΠῸ ᾿σοηῆάξηςε ΤΟΥΣ 
οἵ σφοοά ννγοῦΚϑ. 

27 ἽΠΕη δηβνγεγεά 6 π|6., δηά 
5814. ϑοπηα {Πἰπρ8 Παϑέ {ποῖ βρόκεη 
ΑΥΙσΗτ, Πα Δοσογάϊηρ πο ΠΥ νγογάϑ 
10 5Π8}} ΡῈ. 

38 Εὸγ ᾿πάβεά [1 νψ1}} ποῖ τπὶηΚ οἡ 

1πΠ6 ““ἹποοΙ ΡΥ ἢ Ή51016 "Ὁ οὗ [π6 Αἰπαπαβίδη 
Οτρεά, 

22. ἤγῥοιε «ογϊεθ.3] ὝὍὙΠῸῈ ἀϊνίδίοη ἱπίο 
ΥΘΥΒΕ5. βοιηθνν Πα Οὔβοιγο5. {ΠπΠῸ 5θηβθθ. ὙΠῈ 
νΟΥ “γΠοϑε ἢ πεῖς τοίου ἴο [6 δηρεῖβ; 
Π6 58ΠΊ6 ννογά ἴῃ τ. 21 δῃηά 23, ίο σοά. 
ΕῸΥ [Π6 θχργθβϑίοῃ σοπρατο Β5. οἷν. 4. 

28. ΤΠΙ5 νοῦβο 15 ργεβογυθά ἴῃ {πὸ “ Αρο-. 
βίο! 4] (Δοπηϑεξξοπβ᾽᾿ (Ὑ111. 7) ἴῃ {π6 ΟΥΡῚΠΑ] 
Οτβεὶς. ὙὍΠ6 Ἰαϑέ οἱαιιβθ ἃ5. {ποῦὸ βίνεη, καὶ ἡ 
ἀλήθεια μένει εἰς τὸν αἰῶνα, ἄοε5 ποῖ 4υϊΐα 
ΔΡΎΘΘ ΜΙ {π6 1 αΐίη, εἰ σεγίέας ἐοσ ϊβεαίμ. 

ΩΥ. ἐῤε αυἱεζεά, 49.171 ΒῸΥ ἡφηρία φεμέϊμ)ι 
σἐμάϊα {π6 ἴσια το δά! πρ' 15 ΡΓΟΡΆΡΙΥ 2 ηῤῖο ἀρεπ-- 
21π|721, εἶσ.) ἃ5 1Ὲ 111. 30. ΕῸΓ “Κεερ᾽ τεδά 
“ἢανε Κορί.᾽ 

28. φερογαϊηρ ἐο ἐῤν «υἱ]]}. 
Βανθ ψΠ]ΠΠΡῚΥ Δοκπον]εάροα. 

29. ἐῤῥαὲ ῥασε εἰραγὶν ἐσ ρί.] ὙΠῸ ποτά 
ΤΟ ΠάογΘα “ς ΟἸ ΘΑ Υ, ΠΑΙΊΘΙΥ ορῥἠεπαϊάε, Ῥοϊηΐ5 

Ἐδίμεσ, "παῖ 

ἴο λαμπρῶς 85 ἴἴ5. ΟΥΙΡΊΠΔΙ, τ564] 45 ἴη ΑΘβοἢ. 
“Ῥσοπλ.᾽ 833) ΟΥὙ 45 σῤῥεμαϊάα 15 ἴὰ Ηογ. 
ς(αγπι.᾿ ἵν. ἢ. 21. 

81. ἀο ἰαησιίςρ οΓ “με ἀΐδεασο5.] Μα]ρ. 
ἐαλώμς γιογόϊς ἰαησποηις. ΤῊ γϑδάϊηρβ ΠΟΥ 
ΥΑΥΥ͂ ΥΘΑΙγ. ΕὙΙΖΒΟΠῈ ἀπ ΜΟΙ ΠΑ ἄρτθα 
ἴῃ ῬΓΘΙΟΥΤΙηΡ ἐαἠδης πιογίδης ἐσίγημς, “ Ἀᾶν6 
δοίοα 1η 5:0 ἢ ννῖβο. 

859. ΗΠ ΡΘΗ 4 ααοΐεβ 8Π ἀρροϑιΐθ ραϑϑθαρὸ 
ἔγοπὶ {Π6 “ Αροοδ]. Βαγιο, χῖν. 12 : ““ {π|5{] 
ΘΠΪπΠῚ θῈηΘ βρογδηΐ ἢποπι, εἴ δίηθ {πόσο ἀΡ 
πος ἀοπηῖο!!ο ργοΠοιβοιηΐιγ, 4π|4 Παρεπέ 
ἀρ [6 νἱπὶ ΟΡοΓιπῇ οἰιϑοα 8Π1 [ἢ {ΠΘΘΔΕΓΙ5.᾽ 

84. σεπογαΐίογ.} ἘΝ ΔΙΠΟΥ, “ταςθ,᾽ 2.6. οἵ τηθη. 
86. ἐῤε εοηβάεηεε.) Τιαΐ. σμὀοέαγέϊα»ι, ΡῬΥο- 

ὈΔΌΪΥ τοργεβοπίίηρ; ὑπόστασιν, ἃπΠ4 ἀδποίπρ 
1πῸ6 Ὀα515 οὔ ὑνΏ ἢ {Π6 ΠΟρΟ οἵ ΤΠΘΓΟΥ νγὰ5 ἴο 
Ὀὲ σστοιπάθά. Ἃ(ομηρ. Ὁ. 33. 

38. ον ἱπάρεά, 49.717 ὙΠῸ 5θῆβθ οὗ {815 
ΘΕ Β6 15 ἰΙοϑδέ ἴῃ {πῸ6 ΒΡ 5 Ψεγβίοη. [πβίθδά 

1.2 



τό 

1ῃ6 ἀϊδροβιτίοη οὗ {πεπὶ νη ϊο ἢ Πᾶνα 

οἰη πο δεΐογε ἄβαῖῃ, θοΐογα πάρ πηοηΐ, 
Ὀείοτε ἀεβεγιςτίίοη : 

“66... 30 Βιυῖ 41 νν}}} τεϊοῖϊςε. ονεῦ {πε 

ἀϊβροβίτίοη. οὔ τὴς τίρμίθοιιβ, ἀπά 1 
Ὑν}}} ταπηθη 6. αἶδοὸ {ΠῸ1Γ ΡΠρτίπιαρο, 

δηὰ τῆς βαϊναῖίοη, ἀπά τῆς τενγαγά, 

(Παΐ {ΠΥ 518}} Πᾶνε. 
40 [πΚε 5 1 πᾶνε βροκθη πονν 80 

508}} ἴ σοπλα ἴο ΡΆ88. 
41 ογ α8 τῆς Πυιβθαπάπιδη βονγοῖῃ 

πιο 8εεάᾷ ὑροη πε φιοιπηά, δηά 

Ρἰδητοῖ ΠΊΔΠΥ ἴγεοβ, ἀπά γεῖ τΠῈ 

τηΐπρ τΠᾶῖ ἴ5 ϑονγῃ ροοά ἴῃ Πἰδ ϑθᾶϑοῃ 

ςοπηοῖῃ ποῖ τιρ, ποίτμογ ἀοίῃ 8}} τμδῖ 

ἰ5 ρἰδητεά τὰκα τοοῖ : Ἔνεῃ 80 ἰ85 ἴζ οἵ 

ἔῆθπὰ δέ αἵ βϑονῃ ἴῃ ἴῃς νου]ά ; 

[ΠΘΥ 51.8}} ποῖ 8}} ΡῈ βανβά. 

421 δῃηϑνγεγοά τμθη ἀπά βαϊά, 1Ε 1 

μανε ἔοιιπά σταςς, ἰοξ π18 βρεᾷκ. 
43 [κε 5 τπς μυβθαπαπιδη᾽ 5 5664 

ΡΥ Βμ ῖῃ, 1Ε τ σοπὶ ποῖ ἀρ, ἀηά 

τοςεῖνο ποῖ ΤΥ ταΐη ἴπ ἄτι 8θάβοῃ ; 

οὐ ἰΓ {μετα σοπηθ ἴοο τηυοἢ ταίΐη, ἀπά 

ςογγαρέ 1: 
44 ἕνεπ 80 ρειιβῃβῃ πιᾶη 4150, 

ν ϊο ἢ ἰ5 Τουπηοά ννῖτῃ τῊΥ Παηά5, Δηἀ [5 

οΔ]Π]οἀ τπϊπε οννῃ ἱπιᾶρο, θεσαιιδα ἔποὰ 

αὶ κ΄ υπίο ΠΒἰπ), ἴῸγΓ ψοβα 588Κ6Ὲ 

ποι Παϑὲ πηδάς 8}} τῃϊη 8, ἀπά ΠΠΚθηθά 
Ηΐπὶ ππίο [ῃς Πυβθαπάπηαη᾽ 5 586α. 

45: Βε ποῖ ψτόῖῃ ψνῃ 5, Βὰζ 

1 ἘΞ ΌΒ 5, νΠ], [πὸ 

ΒΡᾶγα (ῇγ ρεξορίς, ἀπά βαᾶνε ΠΊΕΓΟΥ͂ 

Ροη τπῖπα οὐ ἱηΠογϊζδηςο : [ῸΓ 
τποὰ αγὲ πλθγοῖξα] ππίο ΠΥ οΥΘΔΕαΓΘ. 

46 ὙὝΠεη δηβνγετεά ἢς πιὲ, ἂπά 

βαἰ4, ὙΠίηρθ ργοϑθηΐ ἅτε ἴοὼγ ἴῃ6 

ΡΓοβοηῖ, ἀπ τῆΐηρ8. ἴο σοπΊδ [ῸΓ 500 ἢ 

45 Ὀ6 ἴο φοπηβ. 
47 Εοὸ “του. σοπιεϑέ ΔΓ 5ΠΟΥΓ ὅδ. 5.33. 

τπδὲ τποιῖι 5Βοιϊάοθϑε θῈ 40]6 το ἴονε 

ΠΥ οἴθαΐαγα πιογα {πᾶπ 1: δυΐ Ι 

Πᾶνε οἤείπηεβ ἀγανγῃ ἢἰρῃ τιηΐο {Π6ς, 
δηά ὑπίο ἴζ, Βαϊ πονεῖ το τῆς υὑπ- 
Τρ ίθοιιϑ. 

48 [πὶ τηϊ5 αἶδο ἴποι γέ πηαγνο]ουβ 
Βεΐοτε {πε πιοϑὲ ΗΙΡΗ: 

Ιπ τῃαῖ ἴποιι Παβδὲ μυπιθ]εὰ 
{ΠΥ 561, 25 1 θεςσοπηοῖῃ {Πες, Δη4 Παϑὲ 

ποῖ ἤμάρεά {Πγ50} νγΟΓΠΥ ἴὸ 6 
ται ἢ ρ]ογ θὰ ἀπιοηρ; {Π6 τὶ έθοιιϑ. 

ξο ΕῸΓ πιδηΥ αγοδΐ πη βογίεϑ 58]} 

θεὲ ἄοπε το {πὸπὶ {παῖ 'ἴπ {με ἰδίζογ 

εἶπα 5841 ἄννεὶ] ᾿π ἐπε ννου]ά, θεσαυβα 
{πεν Πᾶνα νγαὶΚαά ἴῃ ργθδΐ ργ]66. 

ξι Βιυῖ υπάοτβίαπα ἀποὺ ἴογ τῆγ- 
561, ἀπά 566Κ οἷξοἢς φἱογυ ἴογ 80 ἢ 
25. ΡῈ 6 ἘΠΘῈΣ 

ς2 Εογ απῖο γοιῖ ἰ5 ραγαάϊβε ορεπαά, 
τῃς ττεα οὗ ΠΠ{ 15 ρἰδητεά, {πῈ τίπγε ἴο 
ςοπηθ ἰδ Ργεραγθά, ρ]εηϊθοιιβηαϑθ. 18 

πιλάς τοδάγ, ἃ οἰ 5 δυ|1464,. ἀπά 

τεϑέ ἴ5. 8]Πονγεά, γοᾶ, ρεγέεος ροοάμεϑϑ 
ΔΠ4 νν]βά πη. 

τ ῤΦᾷᾷ4Λφφ ̓ Ξ -- --
-ς--ς--- τ - 

οὗ ποι σσεγὸ ἴμε θεοὶ Μ95. πᾶνε ὑέγὸ ποπ; δῃὰ 

ἱποιοαά οὗ απίθ, ἀπὲ ἴῃ 4}1 [γθο ρίασθβ Ἀπάογ: 

«ἘΡχ πη {γαῖ 1 νν}}} ποῖ ποθ εἰτῃου {πὸ ογθαίίοῃ, 

ΟΥ̓ΪΠ6 ἀδθαΐῃ, οὐ {πὸ ἡπαάρτηθπί, ΟΥ̓ ἴΠ6 ἀδβίγαος- 
τἴοη, οἵ ἴποπὶ [μα πᾶνα ϑἰπποά; Ῥυϊ ὅξς: 
ΤῊΣ νογά τοπάογοά “' ἀἰβροβιτίοη ἴῃ {Π15 δηά 
[πὸ ποχί γϑῦϑο ᾽ἰ5 ῥίασηια ἴῃ [ῃ6 οπδ σᾶβθ, πὰ 
βανιοηίι ἴῃ 16 οἴποῦ ; ΒΟΙῃ Θχργοϑϑίηρ [86 
[ΟΥΠΉΪ ΩΡ; ΟΥ̓ ογθαίίοη οἵ τηδῃ αἵ ἴμ6 Πγϑῖ. 

41. ὥαποη Ἐάτιρ σοιηρατοβ ΒΒ ]οΥ᾿ 5 
ς Απαϊορυ, 1. ὃ 5. 

43. ἀπά χοροῖς πο ὙΠῸ θεβὲ γοδάϊηρ ἴῃ 
{Π6 1 αἴίη 15. πολ ἐγΐ»γι ἀσοορὶξ; 115. Ὀείηρ 1π- 
βουίθα φραγθης ποι σ]γ ἃ5. ἃ Ὑθάθοη ἴογ {πὸ 
δ͵γαΐη ποῖ Πανίηρ ΘΟΠῚΘ ἘΡ. 

44. ΤΙῖ5. γοῦθθ ϑμοιά Ῥομαρ5 6 τοδά 

᾿πιογγοραίίνου : “οῖἢ πᾶῃ αἶδὸ Ῥθυβῃ ἴῃ 

Π|Κ6 τρᾶηποῦ ἢ ἅς. ΕῸΓ “15 οδ]]θά {π]π6 οννῃ 

ἱπιαρὸ {6 Τιατῖη ἰδ οὐ ἐμ οἱ ἱρφιαχο ποριίπαΐμς, 

« αηὰ ποι νναϑί σα ]]δα τΠ6 ἱπιαρο (ΟΥ̓ ραίογη) 
ξογ Πἰπι [Ὁ νοι] βθοπὶ 45 1 ἴῃ6. Κη] 5ἢ 
ἐγαηϑιαΐου πα γοδα ἐμὲ [ῸΓ {με εἰ, 

41. διε 1 ῥαυο ὙΠὸ Βεβὲ Μ85. τεδά ἐπ 

απέογι, ὅζα., “ὝΠΟ παϑὲ οὔζείπλοβ πιδάς {πγ- 

561 ὁπ ἢ {π6 τπιτὶρμΐθοιιβ, ΠΟ. ΠΟΥΘΓ 

ἀητΙΡμΐθοιι ἐμ 501 Εὐτὰ μαᾶά ἰἀεπεῆθα 

ΗἰΠπΊ56 1} νὰ Πἰ5. δἰηζα} [Ο]]ονν -οοι Π γυμΊδη. 

ΘΟ ἀρροαῖβ ἴο θ6 ἴμ6 ββῆβε; θιξ {πε ἴοχὶ [ΠῚ 

ΥΟΓῪ πποογίδϊη. 

48. »ιαγαεἰοις.] Ἐαίμοσ, “' ΔάἀπλιγΌ ]ς.ἢ 

49. «υογιδγῇ ΤᾺ Τ δίῃ ἰ5, “ δηά μαβί ποῖ 

Ἰυπάροά (τοοκοποαν) {Πγ56} ἁπλοηρ; {Π6 τιρηῖ- 

ΘΟΙ15, 50 85 ἴο ὃδ6 πιιοὶι σ]ουιΠοὰ : ἢ ΟΥ̓, “50 ἃ5 

το Βοαδεὶ [ῃ6 πιοτο. ΔΊ {Π|5 Ἰαϊίογ {π6 

Αταδὶς ἀρτθοϑ: “ἀπά αἴσῃ πίον ἀθπ Οε- 

τροπίοη β᾽οιομβομάζοβε, τιπὶ αἴθ ἀἰοβίομπηο ἢΓ 

Ζὰ Γὐ πηθη." 

51. σδοῖ οἱ δὲ 'ονν.] ὙΠαΐ 15, “ θπααῖγα 

ἴηΐο {π6 βἱογίοιιβ ἀθϑίίηυ οἵ ὅς, (ομπῖρ. 

ἾΧ. 14. 

50. χερὶ ἰς αἰϊοαυο.] Τιαϊ, ῥγοδαία. Βαῖ 

1πΠ6 Οτϊοπίαὶ νουϑίοηβ Ροϊπί ἴο φγουίγαία ἃ5 

ΡΓΟΡΔΟΙΥ {πὸ ἔγιια το ϊηρ,, ἃ ἴσο θ]ς. οοπάθη- 



ΠΟτ, ἐλδ 
ὅγανε. 

ἘΠ ΕΞ: τὰ. 1- 
ὩΣ Ἐ2: Σ- 

ν. 53-.ὁ.] 

53 ΤΠε τοοῖ οἔἉ εν]] 15. βθαςά πὰρ 
ἔτοπι γοιι, νγθα Κη 6885 πα τΠ6 τποῖῇ 15 
Ηἰά4 ἔτοπι γοιι, ἀπα σογγιρτιίοπ 8 θά 
ἱπίο "Π6}} το ΡῈ ἰογροίζεπ: 

54. ϑοτοννβ α΄8 ρᾷβ864, δηά ἴῃ {ῃ8 
ἐπα 15 58ῃενγεά {πΠῸ {τθαϑιιγα οἵ ἱπηπιου- 
τΑ]1γ. 

ξς Απά {τβογείογα 81 ποι πὸ 
ΠΊΟΓΘ 4ιιαβϑί! ΟΠ 5 σοποογηΐηρ; {Π6 παα{π|- 
τὰ46 οἴ {Πμεπὶ {Παΐ ρου8ἢ. 

56 Εοὸ ψΠῃεη {ΠΕΥ Πιαά ἰαΐκεη 
1ΠΙΠΡατίγ, {ΠῈγ ἀοβρίβεά {πε πιοϑὲ Η!ρῃ, 
1Ππουρῃς βοογη οὗ Πῖ8 ἰανν, δπά ἴογ- 
Β00Κ ΠΙ5 ννδγ3. 

57 Μοιξδονοῦ {πεν Πᾶνα ἰτοάάθῃ 
ἄοννῃ ἢΪ5 τὶρ Πέθοιι8, 

58 Απὰ ϑϑαϊ4 ἴῃ {Πεὶγ Πεατί, Πδὲ 
{ΠπεῖῈ 15 πὸ (ΞΟ ; γεᾶ, δπά {βαῖ 
Κπονίηρ: ἘΠΕ Υ πλιιϑὲ 416. 

59 ΒῸΓ 45 {Π6 {Π]ηρ8 δίογεβαϊ ἃ 5Π4]] 
Γαοαῖνα γοιι, 80 {Π|Γϑῖ πα ραΐῃ ἃΓαῈ 
ΡΓΕΡαΓΕά ογ {παπὶ: ἴογ τ νγὰβ8 ποῖ 
ἢ5. νν}}} τΠδὲ ππεῃ 5Ποι]4 σοπια ἴο 
ποιρῆῦ: 

όο Βιυὲ {ποὺ ψν μος ΡῈ ογεδίβά 
ἢανε ἀεῆ]οα της πᾶπιθ οἵ πὶ {δέ 
πηδάβς {Ππεῖη. δηά νγαῦα ππιίμαπκίμ 
ππῖο ἢϊπὶ ΨΠΪΟῆ ργεραγεά [Π{8 [ου 
1Π 6 πη. 

61 Απά {μεγείογα 15 ΠΥ Ππάρπιθηΐξ 
ΠΟΥ δὲ μαπά. 

62 ἼΠεβε τπϊηρϑ8 Πᾶνε 1 ποῖ βῃενγεά 
τππέο 811 τπθη. δι τππίο περ, ἀπά ἃ 
ίενγ {κα {πεθὌ.0 ὙΠεη δηϑνεῖεά 1 
ΔΠ4 5414, 

βδίίοη οὗ ἰαηριιαρο ΤῸ “ἃ σοῖο 15 βργοδά 
ΨΥ ΠΕγεοη ἴο τοβί. [ἢ {Π6 Ατδρ., “ ἀϊ6α ὰΠ6 
((50 ξβεάβοκι.; 

58. 2ς σεαίεά περ 1.6. ΒΘΟΌΓΟΙΥ͂ οΟ]οΒθά τπρ, 
ἴο ἰγοῦῦ]α γοῖι πὸ πλοῦθ. Βαΐ 1 15. ἀἸβϊοι}ς 
ἴο ΒεΙΙΘνα {παΐξ {Π15 νναὰθ [6 ΟΥΙΡῚΠ4] τϑδάϊηρ. 
ΤΠ Ατὰρ. μα5 ατωσεγοίἑεί, “τοοϊθ οαῖ,᾽ 
ὙΠ ἢ ἀρτθθβ νΠ {Π6 ΑδίΠΙορῖς, ΔΠ4 15 πηι ἢ 
ΒΙΠΊΡΙΘσ. ὍὙΠΕ τεβὲ οἵ {πΠῸ νεῦβα 15. ἴῃ τπηροῖ- 
ταϊπέΥ, οα δοσοιπέ οἵ {π6 Πιιοϊιαίϊίοηβ πη 1Π6 
Τ,Αἰϊπ ἰεχί. ΒῸΓ οὐ ἐίπεα, “ δηθὰ πὸ τποίῃ, 
ὙΜΠΙΟΝ ΠΟΠΊΘ5 ἴπ ΨΟΙῪ ΔΟΓΙΡΕΥ, Μ85. Α. Πα5 
ἐχέϊπεία (ϑθ6 ΒΕΠΒΙΥ͂, Ρ. 29) ΞΞ “ ννϑαίκπε55. 15 
ἄοπο ἀνναὺ ἢ. ὙΠῸ ννογάβ 22: οὐ αυ]οη 6721, 
ψ πῖον {πΠῸ γοῦθθ επά5, 5πουϊά θῈ οοη- 
πεοίε ἢ ἢ ψνπαΐ [Ό]]Ον5: “βου ον5. ΔΓΘ 
Ῥαββϑά ἰπΐο οδ]ϊνιοη. 

51. ῥὶς τίσῥίεοι. ἢ ἘΒ δίμογ, “' Π15 τι βμίθοιιθ 
ΟΠ 55.᾽ 

ΤΠ ΒΡΌΕΚΆΑΒΙ ὙΠ ΙΧ. 

653 Βεμοὶά, Ο Τιοτά, πον Παϑέ 
τποιι 5Βῃεννεά πι6 {ΠῸ πιυϊττιιάε οἵ τῃς 
νγοηάογβ, ὑγῃ] ἢ τποιι νν}} Βερίη τὸ 
ἄἀο πη τῃς ἰαϑὲ {ἰπ16ὲ5: δι δὲ ψῇῃαῖ 
τἰπη6, ἔμοιι Παϑὲ ποῖ βῃενγεά πη6. 

ΘΕΓΑΡΤ ΙΧ. 

ἡ Τχλο «λα ὅδ φανεῖ, αγια τυλο γ1οΐ, το Αἰ 11 
ἐλε τυογία ἐξ γιοτὺ «ογγιῤίεα: 22 γεΐ Οοά ἀοίλ 
δαῦθ α γευ. 533 272 εογηῤίαϊγοίζ ἐλαΐ ἐλονῦό 
2εἐγῖελ τυλῖελ δεοῤ σαῖς ἰατο : 38 ἀγα φεοίζ ἃ 
τυογῖα7ι ἐα7,1671 {1710 171 ὦ Ποία. 

ΕῚ δηϑνγεγεά της τἤξη, ἀπά 5α]ά, 
ΜΜδεαβυγα τποὰ τΠ6 εἰπις 41]1-- 

ΘΕ ΠΕΪΥ [π᾿ ᾿Έ561: ἀπά νῃθη τμοιῖι βθοβῖ 
ΡαΓ οἵ {6 β'ρῃβ ραϑί, γῆς 1 Πᾶνε 
το] ἀ τῃεε Βεΐοτς. 

2 ἼΠΕη 5Π8|0 ἐπου τη ἀεγβίδηά. {Πδὲ 
1Έ 15 1Π6 νῈΓῪ 84Π16 {1π|6. νυ πεγεῖη {ῃ6 
ΗἸρΡΗαβε νν}}} Ραρίη ἴο νἱβιε {ΠῸ νγου]ά 
γγΠΙ ἢ Πα πηαάς. 

2 ὙΠεγείογε νμεη {μετα 5}4}1] ὈῈ 
866 ῃ ΖεδγΠ τ 68. ἀπά τιρτοαῖβ οὕ {ΠῸ 
ΡΘΟΡΪα ἴῃ {πα ννου]ά : 

4 ΤΠΕη 5Π41Ὲ ποι νν ε]] τη ἀοτγϑίδηα, 
{παξ {πε πιοϑὲ Ηρ βρακε οὗ {ποβ86 
τΠϊηρ5 ΠΌΠῚ {Π6 ἄγ {Παΐ νγεῦα Ὀεΐοτε 
{Πεε, Ἔνεη ἤοπὶ {πΠῸ Ὀερὶπηϊηρ. 

ς ΒῸΓ [|κῈ δ85 4}1 {Πδΐ 15. πιδάβ ἰῇ 
{Π6 ννουἹά Παΐῃ ἃ Ὀεριπηίηρ ΔΠ4 δη 
εΠ4, Δη4 {ΠῸ δηᾳ4 15 πηδηϊβε : 

6 Ἐνεπ 80 {πε {{π|6ὲ8 αἶβο οὗ {πε 
ΗἸρΡμεβε Πᾶνα ρἰαίη Ὀερίπηῖηρθ. ἴῃ 
νγοπάειβ ἀπά ρονγογῆι! νγοῦκβ. ἀπά 
ἐπάϊηρβ ἴπ εἤεοῖβ δη ἃ 5158. 

ΘἸΑΒΙΕ ΤΧο 

1. 25 1651] ἙΟΥ͂ σενηθηροο ἴῃΠ6 θεθδὲ Μ95, 
Τοδα ζεηιθίῤοο, “ἴῃ ἘΠγ 561: {Παΐ 15, 1π {Π|π6 
οὐνη πη΄. 

8. ἐαγέῤημαζε..) ΠΟ παίιιγαὶ γοίθγθποθ ἴο 
Μεῖί. χχῖν. 7 ΠΊαΥ Πᾶνα ϑιιρροβίθα {Π15 το που- 
ἴηξ; ΟΥ̓ γιοίϊο ἰοσογιη. Βιαΐ σεισμὸς ΟΥ σεισμοὶ 
τῆς γῆς ΜΟΙ] ποῖ ἢᾶανα Ὀθεη τοπάογοα γῪ 
γιοΐϊο ἰογογ7,1, ἃ 1Ε 5ῃοι] ἃ ταῖμοῦ ΡῈ τθη- 
ἀεγεά ““ππβοιΠπλοπὲ (οΥΓ ἀἰϊδέισγθαποθ) οὗ 
ΤΕΡΊΟη5. [Ι͂η {π6 ᾿εϑδὲ Μϑ858. {πΠ6 νεῦϑθ 15 
εχίεπάθα Ὀγ: “ἄδϑιγεβ. οὐ παίϊοπϑ (1.αἵ. 
εορηαίϊοῦος, 1.6. “’ ΔΛ ὈΙΓΙΟΙ5. ΒΟ πη65 ἢ), “ ἀἠ6- 
ΓθοίΙοπ5 οὗ Ἰθδ θυ β,᾽ “ ἀἸβίασθαποο οὗ ρυϊποο5." 
ἩΠΠΡΘΠΕ]4 σοπιραγεβ. ὁ Οτᾶς. 510 01]1. 11]. 635 
σφ. 

6. ῥαυθ.1 ὙΠ15 νου 5ποι]4 ργοραθὶν θα 
οἱ 64, 4η4 Τῆ6 βεηΐθποθ διγαησθά: “ἔγεη 
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1τὃ 

 Απά δνεῖῦ οπα {παᾶΐ 5881} ὃς 
βαναά, δηἋ 5Π4}}] θῈ Δ0]6 ἴο Ἔβοᾶρε ὈΥ 
ἨΪ5 νγοῦκβ. αηὰ Ὀ. ἐλ, νν ΠΟΥ ΌΥ γε 
Πᾶνε Ὀε]ϊενεά, 

8 5811] θὲ ργεβεσνοά ἤοτη {Π6 βαϊά 
ΡΕΓ]5. ἀπ 5181} 566 ΤΥ ϑαἰνδίίοη ἴῃ 
ΤΩ ἰαπά, δἀηάᾷ νυν τη. τὴν Ὀογάοίϑ : 
ογ 1 πᾶνε ϑβαποίποά {ῃθπὶ [Ὁ Π}6 
ἔτοπι {πε Βερίπηϊηρ. 

τον, μεν 9.ϑΟ ἽΜΒεη ἴ588]} {πο 6 ἴῃ ρῥ[Ε{{] 
τλα , Οἄ56, ὙΨΏΪΟΝ ποὸνν Πᾶνα δριιϑεά ΠῚΥ͂ 

νγαγβ: ἀπά {πον τῃαΐ Πᾶνα οαϑβέ ΤΠ οτὴ 
ἈΥΓΆΥ ἀοβριτοα]]γ 584}} ἄννο}] ἴῃ τοΥ- 
πηΘΠἴ8. 

10 ΕὸΥ 8:0 ἢ δ5 ἴῃ {ΠῸῚ [86 μανα 
τοςοϊνεά Βεπεῆῖ5. ἀπά Πᾶνα ποῖ Κπόνγη 
ΤΠΕῚ 5 

11 Απά {πον τ{Πδὲ πᾶνε Ἰοῖμεά τὴν 
Ιανν. νγῃ}16 {πον Παά γεῖ ΠΙθεγῖγ, ἀπά, 
ΜΉΘ 48 γεΐῖ ρίαςθ οἵ γτϑρεηΐδηςθ νγὰ8 
ΟΡ τπιπΐο {Π6π|, ππἀογβτοοά ποῖ, θυῖ 
ἀαβρίβεά 1 : 

12 Πα β8απι6 τηϊϑὲ Κηον ἰΐ δἴζεῦ 
ἀφδίῃ ὈΥ ραΐη. 

13 Απα τΒεγείογα δε {ποι ποῖ οὰ- 
τίοιιβ πον {ΠῸὶ ππρΟΑΪΥ 58Π4}} 6 ρυη- 
564. «ηΔ ψῆεη: θὲ δηαιῖγα πον 
τῃ6 τὶρῃζθοιιβ 5641] ΡῈ βανεά, νγῆοϑβε 

11. ΕΒΏΒ ΑΚ. ΤῸ [ν. 7--ἰο. 

1Πς νγοι]ά 15. ἀπά ἔογ ψνοῖη ἘΠ νου] 
15. ογεαϊεά. 

14 ὝΠΕδη ἁηϑυγεγεά 1 δπηά ϑβαϊά, 
1ς 1 Πᾶνε βαἱά θεΐογε, δηά πον ἀο 

ΒΡρ6αΚ, δηἀ ν}1}}} σρβθᾶκ 1ξ αἰϑδο Πεγβαΐζογ, 
1Παὲ τοῖα ῬῈ ΠΊΔΩΥ ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ {Π6πῈ 
νος Ρογῖδῃ, τπδη οὗ {πεπὶ νης ἢ 
5}8}} θε βανεά : 

16 Π|Κε 48 ἃ νγᾶνε ἰ8 σγεαίεῦ ἴδῃ 
ἃ ἀτορ. 

17 Απά Πε δηβννεγεά τη, βϑαυϊηρ. 
Π1ΚῈ 45 (ῃ6 βε]ά4 15, 80 15. αἷἰβδο {Π68 
ϑ664 45 1η6 ἤονγειβ θ6, 510 ἢ τὲ τῆς ξμά προ 
φοΪοιιβ αἶβδο; 51:0 ἢ δ5 1ῃε6 ννογκπηΊδη ζϑρε ο ἐλ 
᾿ «υογία εὐειδ 

͵8. ΘΟ ἢ α͵80 15 {ΠῸ ψνουκΚ ; δπά δ5 ἴΠ6 δἼρο, 

ἈυΒθΑΠἀπηδη ἰ5 Πἰ ΠΟ], 50 15 Ηΐβ Πιι5- μιν 2γ- 
ῬαπάγΥ αἶβο: ἔογ ἰδ νγὰβ {πε τἰπιθ οἱ δαγίμ τὴ 
{Π6 ννου]ά. Φ»Ἔ. 

18 ᾿Απά πον ψῃβη 1 ργεραγεά τΠῸ 1ὀμέτολοι 
γγοῦ]α, νης ἢ νναβ ποῖ γεξ πηδάθ, Ἔνθῃ τυας νιαάο, 
[0γ τῃοπὶ το ἄννεὶ] ἴπ τΠδΐ πονν ἰἰνα, 5 553 

ΠΟ τηδη 8ρᾶΆΚα δραϊηϑβί "16. πρέντ τ, ; 

19 ΕῸΓ τ1Πεη δνειΎ οπα οδεγαά : εὐεν» μέ 
"θι πονν ἴΠ6 πιαηποῖβ οὗ τπϑῖ νης ἢ ἀρίε τ 
16 οἴοαϊοα ἴῃ τη ῖϊβ ννοῦἹά ἐῃαῖ 15 πιδάς γκ μα ἐν 
ἅ16. οοΥγιρίεά ὈΥ ἃ ρεγροῖιιαὶ 5664, εδς, 
ἀπά ὈΥ ἃ [ἂν νγΒΙΟΠ 15. πΠΠΒΘΑΓΌΠΔΡ]6 «γιά α ἐατὸ 

τ7ιδεαγο,ι 
τὰ Πα πηβεῖὶνεβ. 552): 

50 {Π6 {{π|65 οἵ {πΠ6 ἩΠΡΠμοϑί : {ΠῸῚΓ ὈΘΡΊΠΗΙΠΡ5 
ΔΥ6 Ρ]αϊη, ἄς. Βιυξ δὴ ἀεγ Ψ]15 {Π]1ηΚ5 
1Παΐ ““ 555 5ποι]ὰ 6 αδἰίδομοά ἴο {πε Ὀὲ- 
Εἰηηΐης, ἀπά “ ννοηάοΥβ" ἴο {Π6 6πά. 

ἡ. ὃν ῥὶς «υογζ..] (ΟΟπ,Ρ. ν]1]. 33. 

9. ΤῊΣ πιλγρπαὶ τοδάϊηρ 15 {πε θεϑί ; 1,Αἴ. 
»ιἱγαῤισιίμγ, τιοῖ γη15ογεδι 7. 

αὐισε ΑΒ 16 1, 4τ1η Πα5. {πῸ τοσιϑδίῖν, 
αἱας γιδεάς, αἰτοῦ αὐμσὶ, τὰ 16. ΡΟΘ5Ι016. {Πδξ 1ῃς 
Οτθοὶς ννὰθ γα ]ν παρέβησαν, “ἸΓΔΠΒΡΤΟΒΒΘά,; 
ποΐ παρέχρησαν. ἽΠΟ Αταρὶς 15 τϑηάογρά 
αὐϊγγίοι, “ βιγαγα ἔτοτη.; 

11. ρέαεε. 
[Π6 «τίς ]ο. 

18. ἐς ἐγεαίε ὝΤΠῈ 1, ΔΈ] 15, οξ φμογ 771 
“Ζειμμηι, οἰ ῥγοῤίογ χίος σαομέμηι, εἰ ψιαηπάο. 
ΜΟΙ Κηλασ νοι] σούλονθ {Π6 ἢγϑί εὐ, απ οοη- 
προΐῖ {Π6 ννογάβ {π|5: “ ας Θπηι το μον {Π6 
τὶ ῃΐθοιιβ (νυν ἤοβο [Π6 ννου]Ἱά 15, ἀΠ4 ἴῸΓ ννῃο πὴ 
116 νου] 15} νν}}} 6 βανθά, «πὰ ννῆθηῃ ; 850 
Ὧ5 ἴο πιακο {Π6 δηςΠ|6515 Ὀθίννθθη [η6 “πονν 
δηά {πὸ ““ννῃρη.ἢ 

15. «αἱά . . . «“ῥεαλ. ὝΠΕ656 ννογάβ ννου]ά 
6 Ὀοιίογ γαπϑροβοά ; “1 Πανθ βροίζθη Ὀοίοσο, 
δ 40 540 1ἴ πονν, πα νν}}} 58} 1ζ «50, ἄο. 

{5.4 Ππκ6 “τοοπ, ψυιποῦῖ 
ΘομηρΡ. ΗερΡ. χιϊ. 17. 

16. ἐς σγοαίεγ.] ΤἸΤιαῖ. τη ρΠοαΐ ΕΓ, 
{Π6 νου θοῖηρ ᾿η γδηϑιίινθ, {κὸ πλεονάζει. 566 
ΒΕΠΒΙΥ, Ρ. 27. 

17. ῥιωδανιάγγ. 1] ΤΠ ΕΠΡ] 5 τοδάς 50 
Μ6]1, Ἐπαΐ ΤΕ βθθπ5 ἃ ΡΙΓΥ ἴο δἰΐοσ ἴἴ. Βαΐ, ἴῸΓ 
εἰἸξιγα, οὔθ βοοά Μϑ. μᾶ5 δὐγία, νυ θη 
ΨΟΙΚΠΊαΓ σοπ]θοξιγοα ἀγεα: “85 ἴ5 ἴπΠ6 δι5- 
ῬαπάτηδΔη, 50 α]50 15 5 {Πγοϑῃηρ-ΠοοΥ." 

7ὸγ 1 «αυάς, 5.7 ὙΠΕ656 ϑνογάβ δῃοι]ά Β6- 
σἷπ {π6 ποχί βοηΐθηςθ Ὑπὸ ἰοχί οἵ {Π6 
ΘΠΒΙΠΠΡ Ραβϑαρθ 5 ἴῃ ἃ ΥὙΘΓῪ ππδβοίτ]οα σοηά!- 
τοπ. [{ ψου]ά 6 ᾿πηροββιθ]. ποτα ἴο ἀἴβοιθ5 
1Π6 ΤΔΠΥ νδτίοιιϑ το ϊηρ5 ; θα. {ΠῸ ΓΟ]]ονν της; 
ἰἴ5. ἃ τοπάοσίηρ οἵ ΕΥΖΒΟΠο᾽5. τοχί, οογγθοϊθα 
ἃ πα ϑιιρριθιηθηϊθα ὈῪ ΒΘΠΒΙν (ΡΡ. 29, 30):- 
(ΒΟΥ {ποθ ννὰθ ἃ {τηὴὸ οἵ ἴπΠ6 ννουἹά, ὄν 
θη νΠθη 1 νναθ ρυθραγίηρ ἴ [ῸΓ {ποπὶ τὲ 
πονν ἀρ, θοίοσγε {πὸ ννου]Ἱὰ ννὰβ πηδθ ἴογ {Π6 πὶ 
ἴο ἄννθ!] ἴῃ; «πα ποὴρ βαἰηβαϊα πῆρ, ΤῸΓ αἵ 
{παΐ {ἰπ|ὸ {ποῖο να ΠῸ πῆδῃ ; δι. πονν {Παΐ 
{ΠΟΥ μαν θθθη ογοαΐθα ἰὴ [Π15 ὈΠίνουβΘ πη ἄθ 
ΤΟΔΟΥ [ῸΓ ἴπ6πὶ, νυ θοΐἢ ἀπ ἘΠΕΔΙΠ Πρ; [4016 
ΔΠᾺ Δ ἘΠ5ΘΑΓΟΒΑΌΪ6 ἰανν, {ΠΟῚΓ ΤΠ ΠΠΟΥ5. ΠαΥΘ 
Ὀθοοπθ ςοΥγαρί. Απά 1 οοπδίἀογθά ΤΗΥ͂ 
νου], αἀπα ΘΟ] ! 1 ννὰβ συϊπθά ; ἀηἀ ΤῊΥ 
οασίῃ, ἀπά Ὀομο]α ! {Π6ΓῸ νγὰ5 ΡῈ ]},᾿ ἄζο. 



ΓΟ τ, 
“γαΐι. 

τ, 
“γαΐζ. 

ν. 2ο---35.] 

20 801 σοῃϑδίἀεγεά {Πς ννου]ά, δηά, 
Β6Πο]4. Ππεῦα νγὰβ ρεγ}] Ὀασαιιβε οὗ 
1ῃ6 ἀενίςεβ {Πδξ νεῦσε σοπ]α ᾿Πίο [{. 

21 Απά [δ58κ6νν, δηὰ ϑραγεά ἴξ 
δτθδίγ, ἀπ Πᾶνα Καρί πι8 ἃ ἵργαρε οὗ 
1Π6 οἰιιδέει, δἀη4 ἃ ρίαης οὗ ἃ ργεδί 
ΡΞορΙε. 

22 [εἰ {86 πυυϊεειιάς. ρεγ5ἢ {ἢ θη. 
ὙΠΟ ἢ νγὰβ8 θογη ἴῃ ναΐη ; πα ἰδὲ τὴῪ 
ἴργαρε 6 Κερί, ἀπά ΠῈΥ ρἷαπξ:; ἴου 
Ὑν ἢ ογεαὲ ἰάθοιγ παν 1 πηδάς [ἴ 
Ρετίεει. 

23 Νενογίμε]ς85, [Ὁ ἔμοιι νυ] σααβα 
γεῖ βενεη ἄδγβ πιοῖθ, (διῈ μου 5Π4]0 
ποΐ αϑξ ἴῃ {Π6Π|. 

24 Βυξ ρὸ ἰπΐο ἃ Πε]ά οὔ ἤοννειβ, 
ὙΠ ΕΙΕ ΠῸ Ποιιβα 15 διΠ464. ἀπά δαΐ 
ΟΠὨΪΥ τῆς ἤοννειβ. οὔ {πε Πε]ά ; ἰαϑβῖε 
ΠΟ ἤκσβῃ, ἀγηκ πὸ ψίπο, Ρυς εαΐ 
ἤοννεῖβ οΪγ :) 

25 Απὰ ρΙᾺΥ ππίο {π6 ΗἸρΠεβε 
Ποπείπιια}]γ. τπθη ΨΨ}011 1 σοπια δηά 
1411 νυ ττἢ {Π6α6. 

26 ὅο [ ννεπί "ΠΥ ΨΑΥ ἱπίο {Π6 
ΠεΙᾺ ννῃϊὶο ἢ 15. σα] 164 Ατάδεῃ, κα δ8 
Πα σοπιπηδηάεδά πι6 ; αδηά {πετα 1 9καΐ 
Δηοηρ ἴῃ6 ἢοννειβ.) δηά ἀϊ4 δαί οὗ 
16 Πεύρβ οἵ {πεῸ6ὶ Πε]4. δηά {πε πιϑδί 
οὗ τῃς βαπης βαι5Π64 πη6. 

27 Αἤεῖ βενβὴ ἄδγβ 1 84 τροηῃ 
1ῃς ρίαββ. ἀπά ΤΥ ἤδαγέ νγὰ8 νεχϑά 
νη ππ6. ἰΚο 45 θείοτγαε : 

Ω1. σγεαὶν 1,αἴῖ. αἱάε; Ὀὰΐϊ ΒΕΠΒΙΥ 
Τοβίογοϑ οὐχ αἱάς ἴτοση Μϑ8. Α., νι ἢ δι 5 
[86 56η586 Ὀείζοσ, δη ἀρῖθοβ νυ ἢ [Π6 νο β! 5. 
ὙΤΠ6. ΟΥΡΊΠΑΙ την πᾶνε Ὀδθὴ πάνυ μόγις, 
“ἐ Ψ] ἢ στοαΐ αἰ Π]ου]γ." 

ξ,αῤε] ὝὌΠΙ5 15 {Π86 τῖρῃξς τοδάϊηρ ; ποῖ 
4 σγαη,᾽ 85 ἴῃ {π6 πηᾶγρη. Ὑῃ6 ψοτγὰ 
Το ογρθῖ “ρσαρο ἢ (είγι27,1) ΟΟΟΓ5. ἴῃ {Π6 
νυϊξε. οἵ Νιμηῦ. νἱ. 4. 

ῥεοῤ!ε Ἐδίμογ, ““Τογαϑί ; ἢ {πὸ 1,α. ἐγὶδε, 
Τοπἀογθά “ρβορὶθ," Ὀεῖηρ Ρ᾽δίη]Υ ἄπ ἴο ἃ 
τηϊδίακο οὗ ὑλῆς ἴοΥ φυλῆς. 

28. ποΐ χα" (ΟΠΡΡ. νἱ. 35. 

ἘΟΌΆΤΗ ΜΨΊΒΙΟΝ (ςἢ. ΙΧ. 26---χ. 6ο). 

96. “γάαϊῥ ὍΠΕ ϑρε]]ηρ οἵ [15 ψογά 
ὙΑΥΙΘ5 ΡΊΘΔΙΥ τη {πὸ Μ|58. [ἢ [Π6 ϑγγίαο ἀπά 
Αβίῃίορὶς νθυβϑίοηβ 1 15 Αὐρῃδά, νυ] ἢ σΟΙη65 
ΠΘΑΓ ἴΠ6 ῬΠΗα ποίη Ατναά (“ΡΙαςε οἵ ΕἸρι- 
{ϊνεβ Ὁ), ΕἰΖεῖκ. χχν. 8, θα Πα5 ΡγΟθ ]Υ πὸ 
ΦΟΠΠΘΟΙΙΟη Ψ] τ. Ὑπὸ ἴοση ΑὙρ]αά 15 

1. ΕΚ Α5. Ἐχ- 

28 Απά 1 ορεπεά τὴνῦ τποιῃ, δηὰ 
θεραη το (4]κ Ὀεΐογε {με πιοβὲ ἮΡΕ, 
πῆ 5414. 

29 Ὧ) Τογά, τῃοιι τἢδε 5ῃδννγαϑί 
{Πγ5861 ππίο τι8.0 ἴποιι! νγαϑέ ὀβϑῃεννεά ἘΣ τ0.9. 

ὃς 5 
τΠΐο ΟἹΓ βίοις ἴη 1Π6 νυν] ] θυ 685, ἴῃ Ἰειϊ. 
ἃ Ρΐασα ννῇεγε πὸ τηδῃ ᾿ἐγεδάδιῃ, ἴῃ ἃ Ἶὅ 

ΙΟΥ, 
θαγγεη ρίαςθ, ἤβη ΤΠΕΥ σΔΠῚ6 ἔπ ὍΓ ΣΣΣΩΣΙΩΣ 

Ἐργρῖ. 
30 Απά {δοιι βρακεαϑβέ, βαγίηρ, Ηθδγ 

τη6. Ο [5γ86] ; δηἀ πηλῦκ ΠΥ νγογάϑ8, 
ἐδοῖι βθεά οὗ 7]ΆςοῦὉ. 

241 Εογ, Βεμο]ά, 1 8ονν ΠΥ ἰᾶνν ἴῃ 
γοιι, Δη4 ἰε 5868}} ὑηηρ: ἔστι" 1ῃ γι; 
ΔΠᾺ γ8 5Π4}} θῈ Ποποιιγεά ἴῃ ἰἴξ ἴοσ 
Ἔν ΕΓ. 

22 Βαξΐ οι ξΈΠοῖβ, γνῃ]οἢ τεςεϊνεά 
(Π6 ἰανν, Κερί τὲ ποῖ, απά ουβεγνεά ποῖ 
ΤΥ ΟΥ̓Δ ΠΟ65 : 4Π4 {πουρῇ τῃς ἔπι] 
ΟΥ̓ τγ ἰανν 414 ποξ ρευιβῃ, πειῖμοῦ 
σοι] [τς [ῸΓ 1 νναβ {Π1πὸ : 
2 Υδί πὲ ἔμπας τεραῖνε ἧΐ 

ΡΘΙΒΠ64, θεσαιιδα {ΠεῈγῪ Κερὲ ποῖ {Πα 
τῃϊηρ; {Πδξ νγᾶϑ ϑουζῇ ἴῃ {Π6Π]. 

34. Απά, ἴο, ἴξ 5. 4 σιιβίοπη, ἡ ῃΘη 
τΠ6 στοιιηα ἤδίῃ γεςεϊνε βθθά, οὐ {Πς 
868 8 58Π1ρ. ΟΥ ΔΗΥ͂ νΕ556] πηεᾶΐ ΟΥ̓ 
ἀτιηκ, τΠδῖ, {Πα θαίηρ: ρευιβῃβα νγῃεγα- 
ἴῃ 1 νγὰϑ8 ϑόύγῇ οὐ οδϑβέ [πΐο. 

35. ὝΠαῖ τπϊηρ αἰϑδοὸ νυ] ἢ νγὰβ 
ΒΟνγἢ, ΟΥ (σαϑέ {πείεῖη, οὐΓ;. τεςεϊνεά, 
ἀἋο.ἢ ρογϑῃ. ἀπὰ γοπηδί ποίη ποῖ ΜΙ ἢ 

ξοιυηά ἴῃ {πε Α. ΝΑ. οὗ 154. χχχνῖ. 19, ΧΧΧΥ]. 
13, ΠΟΥ ἴΠ6 ΡΪαοθ πιϑδηΐ ἰ5 ἃ αἰϊβίσιςς οἵ 
οΥγῖα. [Ι͂ἢ εἴ. ΧΙΙΧ. 23 1{ 15 βίνεη 85 Αγρδά. 

29. ἐῤοῖς ἐῤῥαΐ σ“ῥεαυε..] ὝΠΟ 1,Αἴ. οεέεπαδης 
οσΐθησς Ἐς 15. ῬΙΔΙΉΪΥ 8ῃ Θαινα]οηξ ἴογ {Π6 
ςομοη Η ΘΌτονν ἰάϊοπι, ἔοιιπ ἃ ἴῃ {πὸ 1.ΧΧ. 
δῃηὰ Ν. ΤΌ Βεπάεγ: “ὙὝΒΟΙ. νναϑὲέ τηδηϊ- 
[εβίβα ἴῃ οἿἿΓ πηϊάϑε ἕο οἱἷἱγ Τογεμου 5, ἄο. 

αὐξέγα πὸ 7η1ω: ἐγεαάείῥ.)] ὙΠ τηδγρπ8] 
Το Π Πρ, “ΠΟΤΕ. ΠῸ πα ΠΟμΊΕίἢ," βοιιπηάϑ5 
Ε|κθ τὴθ οΥἹρῖπα] οἵ ΤΙ ΠΠΥ5Ο ἢ 5 

ἐέᾷ νγαβία ἰδ π6], ΘΓ Θ ΠῸ ΟΠ σοΙη65 
ΟΥ ΠΒαίῃ φοπῃθ, βίποα ἔῃ πηακίηρ οἵ [Π6 νγου]Ἱα ἢ 

δὺς {Π6. Τιδτ]η 15 ΒΙΤΊΡΙΥ η ἀἰδεογίο φιοά γο71 εα]- 
σαί οὐ ἱηγγμείμοσο, “ἸῺ ἃ ὈάτΙΘη δΔη4 τη- 
ἰτοάάδη ἐδβεσί. 

84. ἐῤαΐ, ἐραῤ δείησ ῥεγίεῥοά, 5.7 ὌΠΟ 
βθῆβ ἰ5 Ἰοϑὲ ἰπ {πὸ ΕἸ ΠΡΊΙ5η. Νεγβθίοη. 1 ἃ 
5810 [ΟΠ οΥ5, 1 15 ποῖ {Π6 5θὰ νυ ἢ] ἢ ΡΟΓΙ5Π65, 
Βαϊ {π6 5ι1ρΡ. Βοπάογ: κΠεη ἴῈ Πᾶ5. σοπια 
ἴο Ρᾶ55 {μπαΐ ψνμδΐ ννᾶ5 βδόννῃ, οὐ ϑεηΐ, Οὐὔ 
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ἐρῇ, τὸ. 
44. 

5: διυξ ψΙΠ τι5 τὸ Πα ποῖ Πδρ- 
Ρεπαά 50. 

246 Βὸγ νγε {παξ μανε τεοεϊνεά {πε 
ὰνν Ρθυβἢ ὈΥ 5ἰη. Δη4 οἵἷἱγῪ Πθαγέ αἰβὸ 
γγΠΙΟἢ γοσοϊναά [{, 

27 ΝΝοιςν βίη άϊηρ {ΠῸ ἰανν ρογί5- 
εἴἢ ποῖ, δι γοπηαϊπθῖῃ [ἢ Π]5 [ογσα. 

348 Απά ψἤεη 1 βρᾶκε {Π686 {Π|Πρ5 
ἴῃ ΤΥ Ποατί, 1 Ἰοοκεά θδοΚ νυ! τηϊης 
αγ68, ἀπά ἀροη {Π6 τὶρῃς 5146 1 8δνν 
σῷ νγοιηδη, ἀπά. Ῥ6Πο]ά. 516 τηοιγηθά 
Δηἀ νγερί νι ἃ Ιου νοῖςθ, Δη4 νγὰϑ 
τη ἢ στον ἴῃ Ποαγί, απ ΠΘΥ οἱου ἢ 68 
νγεγα τοηΐῖ, δηά 8η6 μαά 5165 τιροῃ 
Ποῖ Πεδά. 

39 ἽΠοη ἰδὲ 1 τὴῦ {Πποιρῃῖβ8. ρὸ 
{παῖ 1 νγᾶϑ ἴῃ, ἀηα {πγηθα πη6 ππηΐο ΠΟΙ, 

40 Απά 5αἸ4 πηΐο ει, Υν Βεγείογε 
νγεερεβέ ποι ἢ ΨΥ αὐ ποὺ 80 
στον ἀ ἴῃ τῃγΥ τηϊπά ὃ 

41 Απά 58}6 5αἱά ππίο της, 5117. [εξ 
Πη6 ἃίοπο, {παῖ 1 τηδὺ Ῥανν}} ΤηΥ 56], 
ΔΠ4 δἠά τιηΐο ΓᾺΥ 80 ΥΓονν, [ῸΓ 1 ἈΠ 
Β0ΓῈ νεχρά ἴῃ ΠΥ ΠηΠ4, Δη4 Ὀτοιρῃς 
νΕΓΥ ἰονν. 

42 Απά 1 56]4 υηΐίο μετ, ὙΥ̓ δῖ 
Δ]]Ὲτῃ {πες ὃ τ6]] πηα. 

43. 8}: 5414 πιηΐο πη6. [ τῃγ βεύνδηΐ 
Πᾶνε θθθη Ραγγεη, ἀηἀ Πα πὸ ςἢ]]4, 
1Πορῃ 1 Παά δὴ πυβραηά {Π|ΓῪ 
γΕΔΓ8. 

44 Απά {τΠοβ6 {Πἰγγ γεαῖβ 1 ἀϊά 
ποιῃϊηρ; εἶδα ἀΔῪ δηά ηἰρῃϊ, ΔΠ4 Ἐν εγΥ 
Ποῖ, Ὀας πηᾶκα ΤΥ ΡΥΔΥΘΓ ἴο {πε 
Η!ΡΠαϑε. 

45 Δεῖ {ΙΓ γεαῖβ (σοά Πεαγά 

ΤαοοἰνοΩ, 15 ἀοϑίγουθά, γεῖ [Π6 τϑοθρίδοϊθϑ οὗ 
1Π6 πὶ σοπηδῖη." ἽΠαΐ 15 ἴο δὰν, 1 [ῃ6 βϑρά 
ΡΟΓΙ5 165 Ὑν ΠΟ ἢ Πα5. θΘῸΠ σον ἴῃ {ΠῸ στοιηά, 
ΟΥ̓ ἃ 5Π1Ρ Του ογ5 νυ] Οἢ Πα5. Ὀθθη σοπηπλ 64 
ἴο {πὸ 568, οὐ ἴοοά 15 νναϑίθα νυ μῖο ἢ Πα5. ὈΘΘὴ 
Ρυξ ᾿πἴο ἃ γ6556],---ἰποιρὴ [πὸ [Πϊηρ τοςοϊνϑά 
15. ἴῃ βοῇ οαβο Ἰοϑβί, [ΠῸ σθορίνου οὔ 1 15. ποῖ 50. 
θα ἴῃ σαδε οὗ [Π6 Ἰὰνν γθοοϊνθα πο {πὸ πη 5 
οἵ Ε2γα᾽5 σοι πί υτθη, [Π6 γϑοθίνιηρ τηϊη Παά 
ὈθοοπΊΘ σοΥΓιρίοα, ννμ}]6. [μ6 ἰὰνν σοτγατη 64 
ἴο 1 γοπηαϊποα ἰηΐαδοί, 

38. « «υογια.} [Ιηϊογργοίοθα ἴῃ χ. 44 ἴο ὃς 
810. 

48. ἐῤίγὶν γεαγ5.71 ἙΟΥ͂ [Π6 δρρ]ϊςσαίίοη οἵ 
[]15, 566 Χ. 45. 

44. ΤΊ {Γαπϑ]ας!οη οὐ {Π|5 υθῦβθ 15. νἱρο- 
τοῦ 5, Ὀιι 1655 οἰοϑα Πδῃ τιϑιια]. ὙΠῸ Ψυϊραΐο 

͵1ἸἸ ΒΘ ΑΙ. ᾿ξ ο)ς: [ν. 36---". 

πλ6 {Π1|π6 Παπάπγαϊά. Ἰοο Κα ἸρΡΟΠ ΤΩΥ 
ΠλΪβοῦγ.) Ποπϑιἀογεά τὴν {τοι ]6. ἀπά 
σάνε ΠῚ6 ἃ 80η: ΔΠ4 1 νγὰβ νεῖυῪ ρἱδά 
οἵ ΠΙπΊ, 80 νγὰβ ΠΥ ΠΑ Πἀ δ]50, δηὰ 
4}} τὴν ΠΕΙΡΉΡΟΙΒ: ἃη4 να σᾶνα 
στοαί Ποηοι πηΐο {Π6 ΑἸτηΙσ ΠΥ. 

46 Απά [1 Σ;᾿ποιτβῃςά μϊπὶ ψνἢ 
στοαί ἔγάνδι]. 

47 ὅο ψῇθη δ σον τρ, ἀπά σαπα 
ἴο 16 {πὲ {παῖ ἢς 5ῃοι]ά ἢᾶνα ἃ 
να, 1 τηδάς ἃ [βαϑβί. 

ΘῊΡ ΧΕ 

Ι 176 εο»ιγογίείλ ἐλδ τυογίαγε 271: ἐζ6 Με. 27 
,μδ.ε ναγισλείλ ἀτυαᾶν, ἀγα ἃ εἷέν αῤῥεαγείζ 72 
λεγ ίαεσ. 40 716 αγιρεΐ ἀφοίαγοίξ ἐλεδό 
φρο) 171 ἐλ γεά, 

ΝῚ 1 80, δαπὶδ Ἐ0 μ455. {Π81 
νγΠεη ΤΥ 50ῃ νγὰβ εηΐεγοά ᾿πίο 

ἢ15 ννεἀάϊηρ σμαπηθεῖ, ἢς [6]1 ἄοννη, 
Δηά ἀϊεά. 

2 ΤΠθη νγεὲ ]] ονεγίῆγενν {Π6 
Τρ 8, ἀπα 411 τὴν ᾿ ΠΟΙ ΟΙΙΓ5 ΓΟΒ56 ΤΡ Ὶ Οσ, Ὄσηέρι- 

ἐγ γηγζδ7ι, 
1,41. εΖε:- 
Ζδ)γιδς 

ἴο σοπγίογε π|6: 80 1 ἴοοῖκ ΠΥ ταϑῖ 
πηΐο {Π6 βεσοπά ἀδῪ δὲ πῖρῃε. 

Απά [τ ςσαπια ἴο ρᾶ88, θη 
{πεν δά 1]] Ἰείς οἱ" ο σοπγίογε πη6, ἴο 
[ῃ6 ἐπά 1 πηῖρῃς θὲ αυϊεῖ ; {Πθῃ ΓΟ56 
1 ρ ὈΥ πίρῃϊς, δῃὰ 64. δηὰ σαπλα 
ΒΠΓΠΟΓ ἰπΐο {Π15. ΠΟ] 4. α5 τποῖι βθοϑῖ. 

4 Απά 1 ἀο πον ριυῖροβα ποῖ ἴο 
γεέιτη ᾿πΐο {Π6 οἰἵγ, ας Ποῖα ἴο βἴδυ, 
ἈΠ ποΙΠΕΓ το οαΐ πού ἀτηκ, θαῖ. 
ΠΟΠΕΙΠ Δ Π]γ το πποιγη ΔΠ4 το ἔβα ππῚ|] 
Ι ἐϊο. 
 ἋΠπεὴ Ιείε 1 ἘΠΕ ΠΕ ΘΠΙΕΔΈΙΘΙΒ ΤΕ 

Τοαάβς: ἔσο εη]ηὶ 6 οἰησμίας δογας δὲ ῥὲγ 
σἱησιίος αἰθς δὲ (1. 1,1) ἀππος, δἶο. Ξξξξ “ Απά 
ΘΥ̓ΘΙῪ 51Πη5]6 ΠΟΙΓ, ἀΠ4 ΘΥΘΥῪ 51η5]6 ἄδγ, ΤῸΓ 
1Πο56 {ΠΙΓΕΥ γρϑαγϑ, 414 1 τα κο ΠῊΥ ΡΥΑΥ Γ᾽" ὅζο. 

(ΠΗΆΑΡΤΒΕ ΣΧ. 

1. δὲ ζεὶϊ ἀοαυπ.] ἙἘογ {π6 ᾿ἱηἰεγργοίδίϊοῃ, 
566 Ζηγα ο. 48. 

ο. οὐυεγέφγεαυ.] ΟΥ “ρεΐ οι; «υὐν δ ε:εῤ- 
θη, Ατὰαρ. ΒΟΥ [πὸ οἰιδίοπι οὗ Ἰρη 5. δ 
ννοδάϊησβ, σοηρ. Ϊε6γ. χχν. το; Μαῖίΐ. χχν. 7; 
ηα {π6 ἁγίϊοϊο ΜΑΒΝΕΙΔΟΕ ἴῃ “ιςῖ. οὗ {π6 
ΒΙΌ]6,᾽ νοὶ]. 11. ἢ. 251. 

5. »ηοαϊαίϊοη..] ὝΤΠΪΒ 15 {πὸ ᾿νοσὰ ρίνθη 
ὈΥ {π6 Οτϊθηΐαὶ νογβϑίοηβι ὙΠῸ 1,αἰη 85 
σογ ιογεσ. (ΟΠΊΡ. ἀὔονο, ἰΧ. 39. 



γ. 6---22.} 

ννβογοίη 1 νγᾶβ. αῃά βρᾷακα ἴο πεῖ ἴῃ 
ΔΏΡΕΙ, 5ΔΥ]ΠΡ. 

6 ὝΠοι [ΟΟ]Π58}: ννοπηαη ἀρονα 8ἃ]]} 
οἴμεῖ, βεθϑδέ ποῖ ποῖ ΟἷμΓ ΠΊΟΙΓΠΪΠΡ. 
δΔῃ 4 ννῆδέ Παρρεπαίῃ τππΐο τι ὃ 

Ηον τπαΐ ϑῖοῃ οἷἱγτὶ πιοίῃε Γ 18 
ΠΠΠ οΥ 41] Πδανίηεβθ ἀπά παιοῇ 
ΒατηὈ]ς6 4, πποιιΓη! Πρ; ΝΕΓΥ͂ 50Γ6 ὃ 

8 Απά πονν, ββείηρσ νγα 41} τηοιΓη 
ΔΠᾺ ἅτε 884. ἴογ νγε δἵε }1 1ῃ ἤδβανι:- 
Π6588. ΙΕ {Ποῖ στανεά [οΓ οΠ6 80ῃ ἢ 

9 ἘῸΓ δ51Κ τΠ6 βαγίῃ, ἀπ 8516 5}8]] 
161} {Πε6.. {Πδὲ 11 15 5816 ννῇ!οἢ οὐρῃξ το 
ποι Γη [ῸΓ {πῸ [Ὁ]] οὗ 80. πηᾷηυ {παῖ 
σΓον προ ΠοΓ. 

10 ΒῸΓ οι οὗ ΠεΓ σάπια 81] δὲ {πε 
Πγϑῖ, δηά οἷἱἦ οἵ ΠῸῚ 51Π8]1 41 οἵ ποῖβ 
ςοπηθ, ἀη4. ὈΕΠοΪ]4, {Πα Ὺ νγαὶκ αἰ πιοβῖ 
4}1 ἱπίο ἀεϑβεγαςέίοη, ἀπά ἃ πα] τἰτ46 
οὗ τΠεπὶ 15. πτίευ!ν ἱγοοξεά οἱ. 

11 ὟΝΠο τἋΠδ6η 8Ποι14 τηακα πηοῦα 
ΠΟΙ ΓΠΙηρ; ἘΠαη 516. [Πδὲ δίῃ ἰοβὲ 80 
δίελε ἃ πιυτίτιάε: «ἀπά ποῖ τΠοιι, 
ννΠΙΓ ἢ ἀγέ βοῦγυ ας οΓ ομα ὃ 

12 Βυξ 1Ε τπῃοῖ βαγεβϑέ τιπίο ΠΊ6. 
ΜῈ Ιαπηεπέδεοη 15 ποῖ {Πκθ {Π6 βαγί 8, 

.Ξ καγτῦ; Ὀεοδῖιβα 1 παν Ἰοϑδὲ ἘΠ6 {π1ὸ οὗ πὶν 
ρει, νοπ 0. ϑγΒΙοῃ 1 Ὀγοῦρμς ἔοττμ τ τἢ 
ὙΠ τής Ῥ ΔΉ. πὰ θαγα νυ ἢ ΒΟΥΓΟΥΡ5 9 
αξαίπ,ας 132 ᾿Βαυξ {Π6 δδυίῃ ποΐ “9: [ὉὙΓ {Π6 

παα]ττὰάς ργαϑαηέ ἷἴπ ἰΈ δοσογάϊηρ; 

ΠΟ τ, 
αὐοῤίε πε. 

Τ᾿ 5" ἐλε 
εαγέκ 
α7έεγ ἐλδ 
7721 717167. ΟΥ 

Ζέ σαγχε 
οἹεζ. 

π. αἱ] ῥεατῖπες..] Ιῃ {πὸ Ὀοβὲ ἰοχίβ, {πὸ 
ννογὰ “811 15 τηβδάβ ἴο Ὀεοηρ ἴο ψγηδῖ 5065 
Ὀεΐογο: ἡηαΐο ποσί Ο77171114771 τες “ἴῃς τηοῖΠοῦ 
Οὗ τι5 811. ΟΠατίοη ΔΡΕΥ σομηραγοβ Δ]. ν. 26, 
«ς 6 ιβα!ο Πὶ Ὑυ ΠΟΙ. 15 ἀθονα . . . ΜΏΙΟΠ 15 Π6 
τηοΐποι οὗ τ15 4}}. 

8. «αὐ... ἐπ ῥεαυΐπε5..1 ὍΠΕῈ ψογά 15 1π6 
ϑα1η6 ἴῃ θοΟΙ᾿ ρΙαςα5 ἴῃ {π6 1, δἴη: οομγ] αΤΊ. 

10. ἦς μέέογὶν γοοίεά ομἱ.] ΒῸΥ {Π6 ἐχίεγ- 
»ΐγιϊτογ Μὲ οἵ πε Ν α]ραΐῖθ ἴπς θεδὲ Μ158. παν 
ἐπι εχέ. Μὲ ΞΞ- “' πὰ [πὸ πλα!τπ46 Οἵ ἘΠ πὶ ΘΟ Θ 
ἴο ὕὲ τοοΐθά οι: «πᾶ 50 ἴἴ βίδηεβ ἴπ ἃ 
φαοίαίίοη οὗὨ [Π|5 ραββδαᾶρα ἴοιιπηα ἴῃ ΑΠΊΡΙΌΒΘ, 
6 δχοθβϑι ϑαΐγσὶ, 1. 2. α θγη]Ήἱμ771 15. ἃ 
γογα ΟσΟΟΣΓΠΡ 506 εἰρμξ ΟΥ̓ 16 Π {{π|65. ἴῃ 
τῆς Νυϊραίς οἵ {π6ὸ Αροούυρμα, θας ποῖ ἴῃ 
{παῖ οἵ {πὸ σαποηῖοαὶ ὈΟΟΪΚ5. 

13. Τὰ 15 ποῖ βαϑύῦ ἴο 566 ψνῇῃαΐ ἰεχί {Π6 
ἘΠ 5} ἰγαπηϑίαΐοσ πα Ὀεΐογθ Πὶπὶ ἴῃ {Π|5 
γεῖβθ. [Ὁ ννε ἿὍΠΠΟνν τσ ΖϑοΠο᾽ 5. τοδάϊηρ, {πὸ 
56η586. Μὴ ΡῈ: “Βιυΐ [πε βατίῃ (ἰ5) δον 
1Π6 νναῦ οἵ 1πῸ6 βατίῃ ; δηά {πὸ πιυ]τπάς 
ΡΓΘβοπΐ 1 1ἴ Παῖἢ ἀθραγίοα ἴῃ {Ππ6 νναῦ {παῖ 1 

ΠῚ ΘΙ σε Χ, 121 

ἴο τἢς σοιτϑα οὗ 1Π6 βαγίἢ 8 βΌπο, 
5 ἴἴ σαπΊε : 

14 ΤΠΕη 840 1 πηΐο τῃε6. ΠΙΚΕ 45 
ποι Παϑὲ Ὀγοιιρῃς ἐγ νυ ΙΔΡουΓ ; 
Ἔνεη 80 {Π6 βαγίῃ αἶβδο ἤδέῃ σίνοπ ΠεΥ 
ἔταϊε, ΠαπΊΕΪγ. πΊδη. ἘνεῦΓ βίπος {ΠῸ6 
θεριπηΐπηρ πο ΠΙπΔ {Πδξ τηδάα ΠΟΥ. 

15. Νονν {πογθίογε Κααρ [ΠΥ βούγονυνγ 
ἴο {πγ88]ς δηά ὕθαγ στ ἃ ροοά 
σοῦγαρα {Πδξ ννῃῖοἢ Παῖῃ ΒΕ]! Θη τΠεο. 

τ6 Εὸγ 1Γ ἔθου 5Π416 δοκπον ]εάσε 
τῆς ἀεφεεγπηπδίοη οἵ (σΠοἀ ἴο θεὲ [1ι8ῖ,. 
{ποῖ 8π41|0 ὈοΟΓΠ τασεῖνα ΠΥ 80η ἴῃ 
τἰπ|6. Δη4 584] 6 σοπηπιθπάθά Δπιοηρ: 
γγΟΠΊΘΠ. 

17 (σο {ΠΥ νγαῦ {πθη ἱπίο {Π6 οἰἐγ 
ἴο {Π1πὸ Πιιβραπά. 

18 Απά 5Πε 5αἰά τπιηΐο πι|6. ΤΠδὲ 
Ψ0111 ποῖ ἀο: 1 νν}}}] ποῖ ρὸ ἱπίο {Π6 
οἴτγ, Βα ματα νν}}} 1 ἀ16. 

19. 80 1 ρτοςεεάεά το βρεαῖϊς πιγίεγ 
τιπΐο Ποῖ, ἀπά 8414, 

20 [)ο ποΐ 805 Ρυαξ ΡῈ ςοιηβε] θά 
ὈΥ πὲ: [ὉΓ ΠΟΥ ΠΙΔΠΥ͂ ἅΓ6 {ΠῸ δάνετγς- 
81{165 οἵ δίοη ὃ ΡῈ σοπηξοτεβα ἴῃ γεραγα 
οὗ τῃ6 βογγονν οὔ [ϑυιιβα θη. 

21 Βὸῖ ἴποιῖι βθοϑὲ {Πδξ οἷἱγτὶ β8πο- 
ΤΠΔΥΎῪ 8. [Δ14 νγαϑίβ, οἱμἹγ αἰζαγ Ὀγόκθη 
ἄονγη, οἷιγ [Ἐπιρὶε ἀεβίγογθά ; 

22 Οὐ ρϑβδίξεγυ 15 ἰΔ]14 οὐ {πε 
στοιη, ΟἷΓ 80ηρ᾽ 18 ριιξ ἴο 581||6ηςο. 

οδΠΊ6. Ῥὸοτ τὸ ἐν αὐτῇ παρὸν ἴδ ΟὙΘΕΪΚ ΠΊΑΥ͂ 
πανθ θθθη τὸ ἀεὶ, ζς. Ξε {π6 τη] Πππῖθ ΓῸΓ 
1Π6 ἴππηθ θεΐπρ, βοΐ ϑδιισςοϑϑῖνα στον οἵ 
1πΠ Πα απΐί5. 

14. Τρε" ταν 11 Ἀδίπεσ, “ Απά 1 5αγ. 

16. [π [Π15 νϑῦβθ {πθ Α. Ν', [Ό]]ονν5 {πΠ6 Ὀεβὲ 
τΤοδ Πρ, 45 1Ε 15 ἴῃ ΑἸηθγοβθ, κὠξ σπῤ., ἀπΠ4 ποῖ 
1π6 Ψυϊραΐθ, ννῃῖ ἢ 15 σαῖς αἰ Πογεπί, 1116 
νγογ 5 ““ δοκπον]θάῖσο ἴο Ὀδ ἢπ5ῖ " Ψ11 δεῦνα 
ἴο Ἔχρίαἴη {πὸ “7 υ5Εγ "Ὁ οἵ Γπ|κ6 ΥἹ]. 35. 

19. ῤγοεεεάεα.] 1,41. αῤῥοστῖ, ἃ νοΥΎν ΠΠΈΘΓαὶ 
τη θγηρ οὗ 6 Οτξεῖὶς προσέθηκα (ἨΠ]ΡΘΗΠ), 
ΟΥ, ΠΊΟΤΘ. ΡΓΟΌΔΟΙΥ, προσεθέμην, 85 ἴῃ [π|κα 
σϑις, ὅτ), 

91. «απείμαγγ.] ὙΠῸ βαὴθ 1 λίπ τνογά, 
σαποιβοαίῖο, ντου] ἃ βθοτὴ ἴο Πᾶνα θθθη τιϑθὰ ἴο 
ΤοΠοΓ ἁγιασμὸς ἀπά ἁγίασμα. 866. ἀθονθ, 
νυ. 238. Ηεῖα ψὰ πῖρῃξ πᾶνε δχρεοϊθα 
σαογαγίμι. [τ Μ1Π θῈ. ποίσθα Πονν ἱπαρρτο- 
ΡΓίαΐθ {Π|5 Ἰδηριιαρε 15 ἴο {Π6 Πἰβίογι οὶ ΕΖτγὰ. 
(ΟΠ,Ρ. 11. 1. 

9... οἵ" εἰ άγοη.] ὙΠῸ 1, διίη δεγὶ ποσί τὶ 18, 
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ΟἿ ΓΕ] ΟΙ Πρ; 15 δ Δη 6π4, (ἢ Ἰρῃέ οὗ 
Οὐ σαΠ]οϑεῖοΚ 15. Ραΐξ οὐ, {Πα ἀγκ οὗ 
ΟἷΓ σοναθηδηΐ 185 βροι θά, οἵ ΠΟΙΪΥῪ 
1Π]πρ8 ἀγα ἀθ ἢ] 6. ἀπ {Π6 παπηα τἢδῖ 
ἴ5. σα ]εἀ ἸρΟΠ τι5 15 αἰπιοϑέ ρτοίαπαά : 
Οὐ σὨΠ]άγοη ἀγα μι ἴο 5Π4Π|6.. Οἷα 
ΡΓΪΘϑῖβ αὔθ δυγηΐ, οἱ [αν 88. ΔΓΕ 
βοη6 ἰηΐο σδρεν!γ. ΟἿ ΥἹΓΡΊΏ5. ΔΓΘ 
ἀςῇ]ε 4, πα οἷ ννῖνα8. Γαν 5Π 8 ἃ ; ΟἿἹΓ 
Τρ τθοιιβ Πηθ ἢ ΟΑΓΓΙΘα ἀνγαγ. Οὐ Πππ|6 
ὉΠ65 ἀεβίγογοά, Οὐ γοιπρ ΠΊΘΠ ΔΓΘ 
Ὀτγουσῃς ἴῃ θοπάδρο, δη4 οὐ βϑίτοηρ 
τηθΠ ἅΓ6 θεσοῖηα νγεᾶκ ; 

23 Απάα, ψῃ] ἢ 15 {πΠ6 ργαδίθϑε οὗ 
41]. τῆς. 864] οἵ δίοη δίῃ πον ἰοβέ Ποῦ 
ΠοΟΠΟΙΙΓ ; [ογ 5Π6 15 ἀε]νεγεά ᾿πΐο {6 
Παηά5 οὔ {πη {Παξ ἢαΐα 115. 

24 Απά {τῃεγεΐοτε 5Ππακε οἱ τῆν 
ϑτοαῖ Πϑανίπεββ, δηἀ μι ἄνγὰῦ {Πα 
πα] εἰμ 46 οἵ βούγοννβ, [πδὲ ἐς ΜΙρΡΗεΥ 
ΤΥ 6 ΠΊΘΓΟΙΠΙΪ ππίο {Ππε8 ἀραΐη, 
ΔΠ4 {Π6 Η!ρῃεβε 5}4]1] ρῖνε {πΠ866 γεϑέ 
ΔΠ4 6456 ἤοπη ΓΠΥ ἰαθοιι, 

25 Απά [ΙΕ σαπι8 ἴο ρᾷ88, ψγῃ!ς [ 
νγὰ8 ταἸκίηρ νὰ Ποῖ, ὈαῈΠο]4, ΠεΓ 
ἔλεσβ Ἱροὴ ἃ ϑιιάάθῃη βῃϊηθά εἐχοθοά- 
ΠΟ ]γ. ἀπ ΠΕΓ σοιιπίδηδηςς ο]Ἰβιεγαά, 
80 [δὲ 1 νγαβ δῇτδὰ οἵ Ποῖ, δηἋ τηιβθα 
ὑνῆδέ 1 τπηϊρῃς Βα. 

26 Απάα, Ρ6Πο]α, βιιάάθηϊγ 516 πηαά6 
8 δίαδί ΟΥΥ̓ ΝΕΓΥ ἔδαγῇι : 50 {πδὲ τΠ6 
Ελγῃ 5Π00Κ δὲ {Π6 ποῖβε οὐ Π6 νγοπηδῃ. 

27 Δῃπά 1 ἸΙοοκεά, δηά. θεΠο]4. {πε 

ΠΌΡΕ ΑΘ. ὧι ἵν. 23--34- 

γγοπηΔη ΔρΡρΘαΓοά τηΐο ΠΊ6 ΠῸ ΠΊΟΓΕ, 
θυ ἘΠεγα νγὰβ ἃ ΟΥ̓ δι] 46, ἀπά ἃ 
αύρα ρίδοβε βῃενεά [1561 ἔἴτοπη {πα 
[ουηἀδίοηβ: τΠδη νγὰ8 1 αἴγαϊά. δηά 
οΥΙ ἃ νν ἢ ἃ ἰουά νοῖςς. δηά 5414, 

28 νμέιε ἰ5 σὕὕπεϊ! τπ8 δηρέϊ, 4 οἷ. 4. ἐς 
γῆ σΔΠΊ6 τιηΐο πὶ δὲ {πΠῸ ἢῖϑέ ὃ ἔῸγ 
ἢ πδέῃ σδιιβεά της ἴο [2]] ᾿Ἰηΐο ΠΠΔΠΥ͂ 1 Οτ, ἑρϑο 

Ω Ω Ω ἐλε »εεἐ ἴα ἘΓΔΏς 65, ΔΠ4 πηῖης εηά 15 τυγηθα ἰπΐο ἔα ἐμ α 
σοΥΓαρεοη, ΔΠη4 ΤΥ ΡΓΑΥ ΕΓ το τοριΚο. ἤαπτα. 

29 Απά δ8 1 νγὰβ βρεακίηρ {Π6β868 
ννογαά5. θῈΠ014, Πα σαπηδ ππΐο τη6, ἀπά 
Ἰοοκεά τιροῃ πη. 

230 Απά, Ἰο, 1 ΙΔ΄ 45 οπε τπαΐ Πδά 
θαθη ἀδαά, δηἋ4 πη]η6 τΠἀογβέδη]ηρ 
νγα5 [Καη ἔγοπ τη6 : δΔηἀ δ ἴοοκ τη 
Ὀγ {Π6 τίρῃξ Παπά, δη4 σοπιίογιεα πη6. 
ἈΠᾺ 86ξ ΠΊ6 Ἰροη ΤΥ ἰδεῖ, πὰ 5414 
πΠίο 1Π6. 

21 ΝΒαῖ δ)]δῖῃ {πε ἂδηά ΨῈΥ͂ 
αὐ τῆοιι 80 ἀϊβαιεἴοα ἢ ἀπά ὙνΠΥ 15 
τῆϊπα ὑπάεγβίαηάϊηρ Ἐγοι 64, ἀπά 
τῃ6 {Ποιιρ 5 οὗ Ππῖπα Πεαγί 

32 Αμᾷ 1 5414, Βεσαιιβα τποι Παβί 
[ουβάκθη πηθ. αηἀ γεῖ [ ἀϊ4 δοοογάϊηρ 
ἴο ΠΥ ὄνγογάβ, ἀπά 1 νγεπέ ἱπίο τῆς ὅ εἈ. 5. 3ς: 
Πε]4. απ, ἰο, 1 ἤανε ββεη, δπά γεῖ 
866. {Πδξ 1 Ὧπὶ ποῖ 40]6 ἴο ὄχρΊεβϑ. 

2. Απά ἢδ αϊ4 πηΐο πιθ, ϑιαπά 
ὉΡ πηδη ]]γ. ἀηὰ 1 νν}}} αἄνίβα τῆεθ. 

24 Ἴδη 544 1. ϑρεαϊκ οὔ, τη 
οι, ἴῃ πι6Ὲ ; ΟΠΪΥ ἔογβακθ τὴς ποῖ, 
Ιεϑὲ 1 ἀϊα Πιιβίγαΐα οὗ ΠΥ ΠΟρα. 

ΔΙΩΒΙΡΊΊΟΙΙ5, 85 ἰἴξ ΠΊΔΥ τπηθδη οἰ ΓΟ “΄ Οἱ 
ΠΠΠ]άγθη ἢ ΟΥ̓ “Οὐ ἔγεθ πιρη." ὙΠ Αταθὶς 
ΒῈΡΡογίβ {ΠῸ Ἰαϊίου, τ γ Κείοη Ἐάείμ; Ὁ Ἰῃ 
16. ραϑϑαρα οἵ Ατηργοβθο θεϊογε-ηποίθα [Ὲ 15 
μυέπες. Ιἴ 15 ἀϊδίου] ἴο 566. παῖ Οὐδεὶς 
ὙΟΓ οαη ἤᾶνα Ῥθθη ἴαϊζθη 50 νδγϊοιιϑγ. Οἱ 
ἐλεύθεροι ἡμῶν (ΗΠ ΡΘηΓ614) σοι] ποῖ. Ῥεῖ- 
ΠὰΡ5 ἃ σοηξιβίοη οὗ οἱ εὐγενεῖς ψΜ]Π οἱ ἔκγονοι 
ΤΑΥ͂ ἀοσοιηΐ [ῸΓ 1. 

23. ῥαΐδ ποαὺ ἰοεί, 8.7 Ἐδίμοσ, “ δηά, 
ὙΠ δ 15 ποτα {Πδη 8]], [Π6 568] οὔ ϑίοῃ, πονν 
τῃαΐ 516 μαῖἢ γεϑίβηθα ΠΟΥ ΡΊΟΓΥ, 15 ἀθ]νογρά 
Ρ,᾿ ζο. ἽῊρ 1, αἴίη οἵ {Π15 νοῦβθ θθαγ5 ρ]αΐη 
τη κα. οὐ Οτϑοὶς Ἰάϊοπη. ΕῸΓ {πὸ 564], οὐ 
515: 6 ὑ- ΤΊ η  ’, ἃ5 Π6 θυ  ] 6 πὴ οἵ ἀπ Πουϊγ, οΟΠΊρ. 
βίη. ἢ. το, “ Απά {πὸ Κίηρ ἴοοῖκ ἢ5 ΓΙ 
ΠῸΠι ἢΪ5 Παηά, αηὰ βάν 1 πιπΐο Ἡ ιηδη," ἃς, 
Δη4 {Π6 Ῥαβϑᾶρθβ {ποτα αιιοίθα ἴῃ [Π6 πηαγρΊη, 

Ὡ". γογι ἐῤὲ χοιάαίΐοη..] Ἐ ΔΊΠου, “ δηά 
4 Ηἷαος ννὰϑ 5ϑῃθννεα πιὸ οὔ Ἰαγρο οιϊιπ δι! ηβ.» 

98. ἑηίο γιαην ἐγαπε ἢ ὍΤΠΘ πΠΔΓΡΊΠΑ] 
Τοδάϊηρ 15 {πΠ6 πιο ΠἰΙἴθγα]. 1,αἴ. “εηέγε ἐπ 
τι ἐμαϊπορι (δ α]ρ. -μθ)ὺ ἦι ἐχοθσσε 216 ἐς 
ῥιζμς. ἘῸΓ ἦι ὀχοόσσι ἴπ6 τοδάϊηρ δου] 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ 6 ἐμ ἐχεεσσις τε εἰς τὸ πλῆθος τῆς 
ἐκστάσεως κ. τ. Δ.» “ Ἰηΐο 50 Τ]Δ ΠΥ Θοβίαϑιθϑβ οὗ 
{15 ΤΥ πιϊηά. ὙΤΠ6 Αὐαθὶο σϑαάβ: “ ννὰϑ 
1655 ΕΓ πο ἷἰπ ἀΐθϑθη ϑτόβϑοῃ Οεἰβίθβ- 
ΒΟῃ ΓΘ θη ΚΟΙΊΠΊΘΗ ἢ ἢ 

29. ῥὲ εα»6.71 ὙΠ Ρεϑὲ Μ|858. μᾶνθ, τηοσα 
ΓΑ], “ΒΘ ΠΟ] 4 {ποῦ σάπια ἴο πὴθ {Ππ6 Δη56] 
ψΠῸ Παά σοπης ἴο πιὸ δ {πὸ ἢγϑί." 

80. «αὐας ἐαζεη ὕγορι ριἢ Τιαῖ, αἰϊομαίας 
ἐεΐ. Οορ. 4ῃ. ἵν. τό: “1μεξ Π΄1Ί5 πδατὲ Ὧδ 
σΟΠμαηροα τΌΤὴ τηδη᾽5.᾿ 

383. »ιαηβιϊνν ἢ Ἐαΐμοσ, “ἼἸΚα ἃ τηδη, 
1,Α1. οἷα κὶ οἷν. ΟΟΙΏΡ. Υἱ. 13. 

34. ἐμ ηι6. ὙΠΟ ΒΕΩΡ 5} Ν᾽ αυβίοη βθθπη5 ἴ0 
σοπλθῖπο ἔννο τοδάϊησδ5. οἵ {π6 1 αἴὶη : ἠἰοφμογα, 
αἰογγιέγιδ γηιδίμς, ἐμ ἐμ ηῖδ; ποίϊ, εἰς. (δ ]8.), ἀπά 



ν. 35-52.] 

235 ΕογΓ 1 Βᾶνε βεξεὴ {πα 1 Κηεν 
ποῖ, δηὰ μϑαᾶγ {πδὲ 1 ἀο ποῖ Κπον. 

26 ΟΥἉ 85 ΠΥ 856η86 ἀεςεῖνεά, οὗ 
ΤΥ 8011] ἴῃ ἃ ἀγθᾶπη 

27 Νὸον τπογείογε 1 θεβθεοῃ τἢεα 
{πᾶς ποῖ νυ] 5ῃονν ΤΥ ϑεγναπξ οὗ 
115 ᾿νίβίοη. 

28 Ηε δηβννεγεά π|ὲ {Πεη, δηά 
5414. Ηδαγ π|6. ἀπά [1 5411] 1ῃξογπη 
1Πε6. απά το] {πες ννῃεγείοτε {ποιὰ 
ἁΙῖ δἴγα!α : ἔοσ πε ΗἸρῇῃαβε νψν}}} γεν θδὶ 
ΤΊΔΠΥ 8θογαῖ {Π]Πρ5 τιηῖο {Π66. 

39 Ηε Πδίῃ βεξεη ἐπαΐ ΠΥ ἵνγαν ἰ8 
τρῃῖ : [ογΓ τπδΐ ποῖ βογγονγεϑέ σοη- 
ἘΠ ΠΥ [ῸΓ ΤΥ ρεορίθ, δηὰ τηακεαϑέ 
σγεδί Ἰατηθητδίιοη [ΟΓ 5Ίοη. 

40 5 {πεγείογε 15 [6 πηθδηϊηρ; 
ΟΥ τῃ6 νἱβϑίοῃ ὑγῃϊοῃ {ποὺ ἰδία! Υ 
βϑανγαβί : 

41 Ποῖ βανγεϑέ ἃ νγοπηδη ΠΟ ΓΠ- 
πο, δηά {ποῖ Ῥεραηπαβέ ἴο σοπηίογί 
ΠΕΡ: 

42 Βυΐξ πον 8εεβϑέ ποι τΠς {κε- 
ΠΕ55 Οἵ {Π6 νγοπηδῃ πὸ ποία, θὰυῖ 
1ῃεῦα ἀρρεαγεά τπίο ἴπεῈ6ὶ ἃ ΟΠ Υ͂ 
ΒιυΠ4ςά. 

23 Απά νῇεγθαβ 516 {ο0]4 {πεὰ οὗ 
{Π6 ἀξδίῃ οἵ πεῖ 8οη. {Π18 15 {ῃε 

ΤΟ τ, ἐμέογ- ᾿φΟ] ΓΟ : 
2γεέαΐζοι. 

44. ΓΒ ννοπηδη, γΠοπ] μοι 8ανν- 
εϑί. 15 ϑίοῃη : δηά ψγΠεγεαβ 5Π6 8414 
τπΐο [Π66. ἄνθη 8516 ψνβοπι μοι βεαβί 
45 ἃ ΟἸτγ ὈιΠ]α 66, 

]οφμεγε, «ἰογγιΐηε τηδμς; ἐκηίτηι τι οἶδ, εἶς. 
νν] ἢ Πᾶ5 {πὸ Ὀεϊίεσ δας πογιίγ. 

817. «οἱοίο.} ἘΔΙΠΕΥ, “ δὐϑίαϑυ, ὋὧΓ 
“ἔγδηςε ; 1,41. ἐχεεσσς, ἸΠΏ6 βαπῆθ νοσά 85 
1η Ὁ. 28. ᾿ 

89. «υαγ.] 1,81. οἱαηι. ΓΘ ΠΠΔΓΡΊΠΔ] γα γῖα- 
ΤΟΙ 566 Π15 11Π68]]64 [ΌΓ. 

44. «πὰ «υρεγεας σὲ ταἱά τριέο ἐφεε.) “ΓΒ 
οἴδιιβθ 5ῃοι]ά ργοθδῦ]ν Ὀ6 Ἰε ουΐ, 45 ἴῃ {Ππ6 
Οτϊθηΐδὶ νεύβιοηβ. ἢ βεπΐθηςα νου] ἘΠθη 
Τὰ: “ΤΠΙ5 ϑνοηδη ὙΥΠΟΠῚ Ποῖ] βανγοδί 15 
ϑῖοη, ὑγποῖὴ ἴποιι πονν ὈΘΠο]ἀοβί 85 ἃ θυ: ἀ θά 
οἷἴγ. Απά ψΠεγθαβ 5η6 βαιά ππίο ἔπεε {Πδΐ 
586 Παῖῃ Ὀδεη," ἄς. (συ. 45). 

45. ἐῤοσε αγὸ ἐῤὲ ἐῤῖγν γεαγσ.] ΒδίΠου, “1 
5 δεσδιιβε {ποτὰ ἀγα, ὅζο. [ἡβίθας ΟΕ “" {πιτίγ, 
τῃ6 τεδάϊηρ οὗ {πε Ν υἱξαΐθ, ἔννο οὗ 1Π6 Ὀεϑί 
Μ955. Πανε ““{πγϑο,᾿ νν ῃΠ]6 {π6 ΟΥοπία] νεγ- 
βίοπβ μάνα ““ἴπγεα ἐποιιβαπά. ὙΠῸ νϑγϊ δῖοι 
τηΪΒἢϊ ΘΑΘΠΥ Αγῖβθ, εἰμ ΟΥ̓ ΘΙ ρΡΡοβίηρ ,γ Πη15- 

ΤΠ ΘΌΚΝΟΑΘ; ΣΧ. 

45 νΠείεαδβ, 7 :αγ. 586 βϑαϊά υπίο 
{πες τη 516 Παῖῃ Ὀεεη {ΠΙΓΕΥ γοα5 
ΒαΙγθη : ἴπο8586 δῖ {Π6 {ΠΙΓΕῪ γοᾶῖβ 
ΒΘ ΓαΙη {Π6Γ6Ὲ νγ8 ΠῸ Οἤδγηρ πηδάς 
ἴῃ ΠΕΓ. 

46 Βιυὲ δἴεγ {πιγν γεαῖβ ϑοϊοπηοῃ 
θ01] 464 τΠε οἰέγ, Δη4 οἤδπεγεα οἤεγίηρϑ: 
Δηἀ4 {Πδη θάγε [Πῃ6 θδΥ͂Θἢ ἃ 80η. 

47 Απαᾶ ψννῆεγθαδβ 5Π6 το]4 {Π66 {Πδΐ 
886 ποιιτβηεά πὶ νυἢ ἰαθοιγ : τΠδΐ 
νγὰ8 1Π6 ἀνε! ]Πηρ ᾿η [ἘΓιι84}6Π|. 

48 Βιυῖ ψῃογοαβ 5Π6 54] τιπΐο ἘΠ 66, 
ἼΠδς ΠΥ 850 σοπηηρ Ἰηΐο 8. πηΔΥΓΓΙ- 
58 σμδιηθεΓ Παρρεποά το Πᾶνε ἃ [4]]. 
ΔΠΔ ἀϊεαά : τῃ15 ννὰβ {Π6 ἀςϑβεγιςσεοη 
(Πα σᾶπηθ ἴο [ΘΓ] 61. 

49 Απά, ῬὈεμο]ά, τποῖ ϑανγαϑέ ΠΘΥ 
ΠΠΚεηε55. δη4 Ὀασδιιβα 858η6. πιουγηθά 
ἴογ ἢεγ 8οη, μοι θεραηπαβί ἴο σοπηΐοσέ 
Πεῦ : δπά οὗ {Π686 τπϊηρ5 ννῃϊοἢ Πᾶνα 
σμαποοά, {Π686 ἀγα ἴο θῈ ορεπεά πηΐο 
ἘΠΘΟΣ 

50 ΒῸΓ πον {ΠῈ6 πιοϑὲ Ηρ 5βείῃ 
παῖ τποῖιι αὐ στίθνεά πηίεϊσηεάϊυ, 
ἈΠᾺ βιῆεγεδε ἤοπ ΠΥ νγμοΐε Πεαγί 
ἴον πεῖς 50 ΠΑ ΠῈ 5πευμει ἘπΕδ ἘΠῈ 
ὈΓΙρ ΓΠ685 οὗ Πεῦ σίογγ, ἀπὰ τΠ6 σοπιο- 
[Ιη 685 οἵ πεῖ Ῥεδιῖυ : 

51 Απά τΒετείογε 1 θεάς {πε τε- 
τηδίη ἰπ ἴῃς ΠεΙ4 νγῆθια πὸ Ποιιβε 
νγαβ δι] 4ςἀ: 

52 Εογ 1 Κπεν τηδὲ {πΠ6 Η!ρἢαβὲ 
νοι] 5Πενν [15 πηΐο {Π66. 

[Δ ΚΘη ἴου γ΄, ΟΥὙ σά εμία ἐγίσίπέα ΤΟΥ αγιπὶ ἐγισίπέα. 
ΎΠΟΓΕ ννου]α α͵5ὸ θῈ ἃ παΐισαὶ ἰθπάθπου ἴο 
τη ῖτΘ Π6 ΠΌΠΟΙ ΠΑΥΓΊΟΠΪΖῈ ν]Π 1Π6 {Πτίν 
γϑαγ5 οἵ {Π6 ννοπιδη᾿5 116. ΗΠΠΡΘΗ ΓΕ] επίογϑ 
πο βθύθγαὶ σοϊηριιαίίοηβ ἴο δοσοιηΐ [ῸΓ {Π6 
οχαςΐ 3οοο. Ετοιῃ {πε (σοραίίοη ἴο {πὸ ΕἸοοά 
ὙΕΓΘ τεοκοπρα 1656 γ64Γ5; ἱτῸπὴ {Π6 ΕἸοοά ἴο 
{ῃ6 (411 οἵ ΑὈγαμδτη, 365 ; ἴοσ {πὸ (ΣΡ ΝΥ 
ἴῃ Ερυρίΐ, 430 ΟΥ̓ 4οο; ἴπθηςθ ἴο {π6 Βιμ] άπ: 
οὗ ἴῃ6 ΤΈΙΩΡΙΘ, 592; ΠΊΔΙτΙηρ ἴῃ 411] 3043 ΟΥ̓ 
3013 ΥΘα5; ἴ0 ΨΜΠΙΟΝ 30οο 1ῖ8ὁ ιπιοϊεηΐ 
ΔΡΡΓΟΧΙΠπηδίΙοη. 

46. ἐῤὲ εἰν] ΜΝνὲ τηῖρμξ μανε εἘχρεοΐθά 
“ἘΠ6 τεηηρ]6 ; ἢ δι ἴο {πὸ νυγιε 5 πηϊπ {π6 
ἔνο ψομ]ά θ6. δἰπιοδῖ [ἀθπίϊοα]. ΟΥ̓ σαΐπογ, 
1ῃ6 ᾿πηροτΐίδηςε οἵ {π6 δι] άἸπρ οἵ [Π6 ΤΕηρ]8 
νου] πηαῖκο τ ονουϑηδάονν «πα ᾿πο]ι4θ {πὸ 
Τταϑί-: 

48. Τραΐ γῖν σοη.}] Οτηέ ““ ὙΠαΐ ; "ἢ δηά [ῸΓ 
“ς Παρρεηβά ἴο Πᾶνε ἃ [8]1, ἀπά ἀϊεβά," γτϑαὰ 
ἐς ἢδᾷ ἡϊδά, ἀπά σα]ατλΥ μας Βα ]]6η Πϊπ1.᾽ 
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124 ΤΌΚΑ ΘΒ. ΞΕ ΘΕ, [ν. 53--(, 

53 Πετγοίοτε { σοπηπηδπάεά {Πε6α 
ἴο ροὸ ἰηίο (ῃς ἢε]4, νῃογα πὸ ἐοιπά- 
δίϊοη οἵ Δηγ ὈΠ]ἀἸΠρ νγ88. 

54. ΒῸΓ ἴῃ τῆς ρίαςς ψνῃδγεῖίη {ΠῸ 
ΗἸΡΗαβε θαριπποῖῃ τὸ 5Πανν ἢΪ8. οἰτγ, 
{Πεγα σὰπη πΠῸ πηδη᾿β ὈυΠΠάϊηρ θ6. 40]6 
ἴο βίαπά. 

ξς Απά {τβεγείογε ἔδαγ ποΐ, ἰδὲ ποῖ 
(Πΐης μεατ Ὀς δῆτρῃίαά, θΕ σὸ ΤἢΥ 
ὙΑΥ ἴῃ. ἀπά 866 {Π6 Ρεαδιῖν ἀπά σγϑαῖ- 
Π655 οὔ {πε διμ]άϊηρ, 45 πηι ἢ 45 1Π1Π6 
Εγεβ ΡῈ 40]6 ἴο 866 : 

56. Απά τΠθῃ 5141} ποι ΠΘΔΓ 48 
ΠΊΙΟῃ 485 {Π|Π6 ΘδΓ8. ΤΠΔΥ͂ ΠΟΙΊρΡΓΕ- 
Πεπά. 

57 Ῥὸογ ποι αὔέ Ὀ]εββεά ἅθονε 
τον, αγέ ΠΊΔΠΗΥ ΟἴΠοΙ, ἀπά ἴαγε σϑ]]θἀ ψἢ {Πα 
αὐ ς ε σῇ εβε ; δηά 80 ἀγα διιῖ ἔξνν. 

58 Βυξ ἴο πιούγονν δὲ πῖρῃξ {ποι 
5864} γειηδίη Ποῦ : 

59 Απά 80 5}8]1] {π6 Η!Ἰ ΡΠ εβέ 5ῆενν 
"Ὸτ, ἰαεέ τῇς Ε ν]βίοῃβ οὔ τῃ6 "ΠΙρἢ τΠΪηρ5, γνΠ] ἢ 

ΠΠ ἘΠῸ πιοϑδὲ ΗΙρῃ ΜΠ] ἀο ππηΐο {Παπὴ 
τΠδὲ ἄννε]] ὕροη εαγίῃ ἴῃ Πα ἰαϑὲ 4Δγ3. 
80 [5]6ρέ τπδὲ πῖσῃξ δηά δποίπει, {Κα 
845 Π6 σοπηπηδη 66 ΠΊ6. 

ΟΗΠΑΡΤΈΕ. ΧΙ, 

1 1716 σοί {7 Ζξς ἄγεαηε αγὲ ἐαρῖδ φογηἴγερ᾽ οτε' Οὗ 
2.6 σεα, 37 αγια] αὶ ἤΐογε οἱεξ οὔ α τυοοαά ἐαζζίγι᾽ 
ὅο 1} εκαρίε, 

ΗΕΝ ϑ8κᾳνν 1 ἃ ἄγϑδπι, δηά. θΒὲε- 
ΒοΙ, Ἐμαγα σαπλα τπρ ἔτοπη τῃς 

β8εὰ 84η δδρίθ, γῇ Βα4 Ἐνψεῖνε 
ἐβδίῃεγεά ννίησβ, ἀηαά τἢγεε Πεδάβ. 

2 Απά 1 8κνν, δηά, θεῃο]ά. 5ῃ6 
ΒΡΓΘΔά ΠΟΙ ννῖπσβ ΟνΟΥ }} (ἢς δαγίῃ, 
ΔΠ4 411 τΠ6 ννὶπα5 οἵ 16 δ'Γ Ὀ]ανν οἢ 
Ποῖ, πα ννεῦε σαϊπογθά τορβίμογ. 

23 ΑΠπά4 1 Ρεμε]ά, δπά οιὸ οὗ Πεῦ 
βδίμθιβ {πο σγανν ΟἴΠΕΓ ΠΟΠΈΓΔΓΥ͂ 
Γεδίμεῖβ ; ἂπά {πθὺ Ὀεοάπης [{{π|ὲ 
[παῖ Πεῖβ ἀπά 5Π14]]. 

4 Βυΐξ Πεῖ Πεδάϑβ νγεία δὲ γεϑέ : {ΠῈ 
Πεδά ἴῃ {Π6 πιϊάϑέ ννὰβ σγεδίεσ {ΠΔῃ 
της οἴμοι, γεῖ ταβίεά ἢ σὰ ἘΠ 6 "Τας. ἐδ. 
Γαβιάτιο. 

ς. Μοῖδθονοῦ 1 Ὀεμε]ά, ἀπ4., Ἰο, ἐπε 
Ελ0]6 ἔδνν ἢ ΠΕ ἐβδίμοῖβ, δπά 
ΓΕΙΡΠΘ 4 προπ δαγῃ, ἀπά ονεῖῦ {Πεπὶ 
τῃδξ ἄνψεϊε {Πεγείη. 

6 Απά 1 8δνν {Παΐ 811] {Ππὶπρβ ππά6Γ 
Βεάνεη σγεγα 80] 6 ὲ ππηΐο πεῖ, ἀπά 

54. ον ἐπ, ἢ Ἐδίμογ, “ ΕῸΥ πεῖῖποῦ 
ΠΟΙ] ΔΠΥ͂ νγΟΥ]ς οὗ πηδη᾿5. θα] Ἰης ἐπάϊιγο, ἴῃ 
{Π6 ΡΙδοθ γπογα {πε ΟΥ̓ οὗ {πε Μοβί ΗἸρῇ 
νγὰ5 ὈΘρΙπηϊηρ ἴο Ὀ6 5ῃδννϑά. 

56. οιηρ. ΤῸΡΙ ΧΗ. 16--18 ἀη τ (ΟΥ̓. 1]. 9. 

51. εαἰϊεά «υἱὲῤ.] 1,αἴ. “οεαίς ἐς ἀπά. 
ἼΤΠΙ5 πηδᾶν θ6 ᾿πἰογργοίθα 45 ἴῃ {ΠπῸ τη γΡΊη, ΟΥ̓ 
ΡΟΥΠΔΡ5 ἴῃ {Π6 5θῆβε οἵ “ΠΥ παπΊῈ 15 Κπονῃ 
ἴῃ {πΠ6 ργθβδθῆςο οἵ ὙΠῸ Αὐδῦὶο 15 βτηρ  ου : 
“πη θεῖπὶ ΗΠ δίθη βεηδηπηξ ϑνῖῈ Εἰπ5. (οΓ 
Κιηάοτγ. 

59. ῥίσ ἐῤίησς.) Τα. σιῤγοριογη. ΟἿΘ 
Μ8. Πια5. «η2)12)10 1771, ἈΠ ὩΠΟΙΠΘΙ «Ο)Ό}1ΟΥ 7, 
νΠθηοΘ ΨΟἸἸκμαυ υνοι]ὰ τοδά μὲν «υἱείογιος 
σον» ιγογ7. Βυΐ {π6 Αὐδθὶς, ἴῃ ᾿ννα] 5 νϑσ- 
βίο, ἀρ Θ 65 νυ [Π6 ἘΠ ΡΊ 5}. 

δὸ 1 οἰεῤί] Τῇ 1Π6 Τ,αΐίη 1Π15. 15 σοιιπίρα 
85 Ὁ. όο. [η Μ5ὅ. Α. 1ξ 15. ρίνθπ πῆοτο ΕΠ]]Ὺ 
1πδη ἴῃ (6 τοϑ : “80 1 δορί ἐπαξ πῖρῃξ ἀπά 
ΔΠΟΐΠΕΤΙ, 45 ἢ σοπητη Π ἤθα τηθ. Απὰ ἴξ σα πλ 
ἴο Ρᾶ55 οἡ ἴδ βθοοηά πίρῃΐς δηά δποίμου, α5 
ἢς Βα 5] τηΐο πΊθ, (μαΐ 1 ϑδν ἃ ἄγθαηι," 
ἄχ, (Χ]ν 1}. 

ΘΟἸΠΆΑΡΤΈΕΒ ΧΙ: 

ΕἸΕΤΗ ΨΊΒΙΟΝ ((ἢ. χὶ. 1-ποὶ, ΧΙ, 30). 

1. ,γονι ἐῤὲ “οα.] Α5 ἴῃ Ὅλη. νἱϊ. 3; δον. 

ΧΙ. τ. ΕῸΪ {Π6 σϑηργαὶ ᾿ηϊογργεΐδίϊοη οἵ {Π15 
νἰβϑίοη, 566 ἴπ6ὸ Αρροπαὶῖϊχ αἵ {με επά. 

“)εαϊῥεγεά «υἱησς.} Τ,Αἴ. αἰ ῥεππασγιη. “ΤῊΘ 
δαἀάιϊτίοη οὗὁἨ ρεριγιαγιγ, ἃ5. Ν ΟἸΚΠΊΑΥ {ΠῚ ΠΚ5, 15 
ΟἸΓΠΟΥ ἴο ἀἸβ Πρ 5} [Π6 ννηρ5 ἔγοπὶ {Π6 τυ] Π55 
Οὗ Δῃ ΔΙΠῚΥ͂ (5.ΓΟΙΥ πΠΠΟΘΘαΘά, ἴῃ οα56 οὗ δῇ 
6416), ΟΥ̓ 15. ἃ τῆθῦγθ Ροδίϊοδὶ οὐπαιηθηΐ. 

Ο. απὰ «ὐεγεὸ σαΐῥεγεί ἐοσείδεγ ἢ] ὍΤΕΘ 
Οὐϊθηΐαὶ γουβϑίο 5 παν “ἀπά {πῸ οἹοιιἦς νυ το 
φαίΠογθα τοροίμοσ ἴο Ποῖ. 80 {π6 Ατδθίο: 
“ πη 416 ἊΝ οΟἸἸζθη βοῇ τπὶ 1ΠπΠ ϑαπηπ)ο]θη. 

8. ἐῤεγε σγεαυ.) Ἐδίμου, “' σνεσα στονηρ.᾽ 
Τπ 16 Θχργθϑϑίοη “σοπίγαιυ ἔα 5, δορέγαγδ 
έπη, 1 βθθῦὴβ ἀου Έ 1] νυν πθΈ ΠΟΥ ΔΠΥ͂ σίγαβϑ 15 
ἴο θ6 Ἰαϊὰ οἡ {π6 θριτποῖ εοπέγαγίς. ΜΟΙΪΚΠΊΑΓ 
1Πϊη|κ5 {παΐ {Π6 ΟΥΙΡΊηΔ] ννὰ5 ἀντίπτερα, ογτη 
κα ἀντίπετρα, ἴο ΘΟΧΡΙΕ55 “ΠΡΌ κο ἢ 
στοννίῃ5, νυ ΒΙοἢ σαπηθ ἴο Ὀ6 πτερύγια, “ {16 
νη; 5, ΟΥ Ρἰηίοηβ. ὍΤῊΪ5. νἱονν 5 βιρρουίρα 
ΒΥ {πε ἕδος παΐ [ῃ6 πυιπθογ5 ὑνοσα αἰ Πδσοπΐ, 
θείης ποῖ οπβ ἴῸΓ δορὶ, διιὲ εἰρηξ 85 δραϊηβί 
ἔνεῖνα (υ. 11). 

4. γεὲ γεσίεά 1.3 ὙΠῸ ΠΊΑΓΡΊΠ4] γοδάϊηρ, 
(( 5}ῃ6,᾽ 15 ἄϊτιθ ἴο {π6 [ϑλϊ πη [ΟΥΠῚ, “54, ὈοΙης 
τπι5οα ἴῃ {πὸ 1,αἴη. ὙΠῸ ΡΟ ΠΟΥ 15 ἴο θ6 δο- 
σοιιπίρα ἴογ ὈΥ ἴπο ἱ᾿πῆπιθπος οἵ {ῃ6 Οτθοκ 
ννογά (κεφαλή). 



ν. 7---23.]} 

ὯῸ ΠπΠΊΔΠ 8ρᾶΚε δραϊηϑδέ ἢεῖ, πο, ποῖ 
ΟΠ6 ογαδέιγα προη βατίῃ. 
 ἈΠῚ 1 ΡΌΠ6Ι.. ἅπας Ἰος ἐπᾶ 

ΘΔΡ]Θ ΤΟβῈ Ἰροη ΠΟΙ ἴα]οηβ, ΔΠ4 5ρᾶκε 
ἴο Ποῖ ἐεδίμεγβ, βαυϊηρ, 

8 Ννδίοῃ ποῖ ἃ]}] αἵ οῆςε : 58]6ερ 
ΕΥΕΙΥ οπα ἰῃ ἢὶ8 οὐγῆ ρίαςθ δηά 
νγαῖοἢ ὈῪ σοιΓβ6: 

9 Βυξ Ιεὲ τῆς μεαάβ θὲ ργεβεῖνϑά 
ίογ {πε ἰαϑβί. 

ΙΟ Απά 1 Ρεμεϊ]ά, τη, Ἰος {πε νοῖὶςε 
ννεπί ποΐ οιι οἵ πεῖ πεαάβ, θιΈ ἤοπη 
{πα πιϊάϑε οὗ Πεγ θοάγ. 

11 Απά 1 πυπιρεγεά ΠΕῚ ΠΟΠΈΓΔΓΥ 
[εδίμεῖβ, δηά. θεῆο] 4, {πεγα σνετα 
εἰρῆς οἵ {Πεπὶ. 

12 Απά [ Ιοοκεά, 4η4. θεΠο]4. οα 
{Π6 τίρῃξ 5146 {Ποῖα ἀῦοβα οπμα θδίμου, 
ΔΠ4 ταϊρπαά ονεγ 81] {ΠῸ βαγίῃ : 

13 Απά 80 ἴξ νναβ. {παΐ ψῆεῃ ἴΐ 
γε σηβά, {πε επά οὗ ἴξ ςαπια, ἀπά {ῃς 
Ρίαςα {πεγεοῦ ἀρρεαγεά πὸ τηοτα : 80 
1Π6 πεχὲ (ο]]οννίηρ βἴοοά τρ, δηά 
ΓαΙρηβά, Δπ4 Πδά ἃ σγεδί Εἰπ|6 : 

14. Απά τὲ Παρρεπεά, {παΐ ψΠ θη ἴξ 
ταῖρηθά, ἐΠ6 πὰ οὗ 1 σδιηα αἷβο, {Κα 
45 [Π6 Πβί, 80 1ηδὲ 1 ἀρρεαγθά πὸ 
ΠΊΟΓΕ. 

ΤΡ ΘΌΒΆΒ ΣΙ. 

Ι5 ΓΠΕεη σαπηα {Ποῖ ἃ νοῖςα τἰπίο 
1, ἀπά 5414. 

16 Ηξδαγ {ποι ἐΠδέ Παβϑέ θοῦης τὰ]α 
ΟΥΕΓ {Π6 δϑγῃ 80 ἰοῃρ: {Π18 1 880 
πηΐο {Π66. Ὀείογα ποι Βερίπποϑέ τὸ 
ἈΡΡΘΔΓ ΠΟ ΠΊΟΓΕ, 

17 ἼΠεΕΓε 514}] ποπε δίζεγ {πεὸ 
ἀζίαϊη πΠίο ΤΠΥ {{π|6. ΠΕΙΓΠ ΕΓ τητο τῃς 
ἢ} ἘΠπεγοοῦ. 

ιὃ ἼΠεη δἴοβα 1ῃ6 {Π|τἅ. «ἀπά 
γΓεϊρηθά 845 {πΠῈ6 οἵμοὺ θεΐογε, δηά δρ- 
ΡΕαΓεα ΠΟ ΠΟΙ 8]50. 

19. 80 ννεπῃξ ἴἴ νυν ἢ 411 τΠς τεϑίάπε 
ΟΘ δἴϊεγ. δἃποίμεγ, 885 {παΐξ ἘνεΎ 
ΟΠ6 ταϊρηθά, Δπ4 ἘΠῈπ ἀρρεαγεά πὸ 
ΤΊΟΓΕ. 

205 ΤΙ εη 1 ΡΈΕΙ. δῆ. ἸοΣ τῆ 
ΡΓΟςΕ55 οὗ εἰπηε {πε ἐβδίμοιβ {Πα [0]- 
Ἰονγεά βίοοά τὸ προ τῆς τὶρῃς 5146. 
{Ππαΐ {Π6Ὺ πιῖρῃε τι]8 84͵50 ; ἀπά 8016 
οἵ {πεῖ τυϊεά, Ῥας νι πη 4 γγ ἢ 116 
ἘΠΕΥ Δρρβαῖεά πο πηοῖε : 

21 ΕῸΓ 8οπιε οὗ {Π6πὶ νγεγα 86ξ τπρ, 
Ῥαξ τυ]εά ποῖ. 

22 Αἤεγ 1η15 1 ἸΙοοκεά, δπά. Ρε- 
ΠΟΙ, {Π6 ἔνγεῖνε Γεδίμειβ ἀρρεαγεά πὸ 
ΤΊΟΓΘ. ΠΟΙΓ {Π6 ἔννο {ΠΠ{{]Ὸ [βδί ει: 

23 Απά {Πεῖα ννὰ8 ΠῸ πηοῖθ ΠΡΟ 

ΠΞ ἘΡαΣδῚ] ΑΞΕΠΘΙ, “ ΟΥΙ ΕΠ," οὐ ““αζίοτεα 
ἃ ΟΥΥ̓́;; 1,Αἵ. γ1151} “σοσόηι -- ἀφῆκε φωνήν. 

Θ. γερογυέά 207 ἐῤὲ Ἰασ ἡ Ἐδίμοσ, “ Κορί 
ἴο ἘΠΕ 1αϑί,᾽ 2.6. πανε {Π61Γ τὰγη 1αϑὲ. 80 {Π6 
Ατάθιο : “αἴς Ηδαρίοσγ ἀθῈΥ 50116η Ζαϊοζέ 
ψΔΟΠοη. 

10. ποΐ οἱμέ 9.) ῥὲγ ῥεαά:.)] ἘΣ Χρ]αϊηθά θ6- 
Ἰονν, χὶῖ. 17. 

18. ῥαά α σγεαὶ ἐΐρι..7ὺ ἘἈδίμοσ, “ με]ά 
ΒΥΨΔΥ ἴοΓ 4 ἰοηξ; {{π|6.ἢ 

14. “πῶ 1ὲ ῥαῤῥεπεά.] ὙΠῸ ἔοπάηοββ οὗ 
{8με6 ΕἸ ΡΊΙ5ἢ ἘΓδηϑίδῖου [ΟΥ̓ σμαηρίηρ 5 πιοάα 
Οὗ ἜΧργεβϑιοη μᾶ5 θθθη ποίϊςθα Ὀεοίοσθ. Ώ8 
((«ηά 50 1 ννᾶβ οἵ Ὁ. 13, δηα {πΠ6 ργεϑεηΐ 
Ρἤγαβθ, ἀγα Ὀοΐῃ το πθυηρ5 οὗ {ΠπΠ6 σΟΠΊΠΊΟΙ 
εἰ “αείμηι ἐπ Ξξε καὶ ἐγένετο, ““ἀηα 1 σάπια ἴο 
Ρα55.᾽ 

117. αἰΐαϊ τριίο ἐν ἐΐηε.71 ΤἸΤιαῖ, ἐεποὗέ 
ἐδρηῤτς {μιι71 τα “( ΠΟΙ ϑυνᾶὺ [ῸΓ {ΠΥ {{πη6:ἢ 
2.6. ΟΥ̓ 50 Ιοηξ ἃ {{π|δ 85 ἴῃοι. (οΡρ. 
Ὁ. 13, ἃΠἃ ΧΙΪ. 15. 

19. γεσζάμθ.1 Μυ]ρ. αἰλλς, νυ ΠΟ ΤηΑΥ Πᾶνα 
ΕΘ ΘαβῪ δἰΐογεα ἔγομῃ αἦ!ς, “" νη" (πὸ 
τεαάϊης οὗ 1... 

20. τῤοπ ἐῤὲ γίσδέ σἱάθ) 80 ἴπ {Π6 1,δίϊη. 
Βαΐ ἴῃ [ῃ6 Αγσδθις, ἀοοογάϊηρ' ἴο Εὐννα] 4, “’ ἀΡοη 
1Πς6 6 51:46" (τῶν “ηάεμ 8616), νυ ἢ νοῦ] 
566ΠῚ ἴο 5:10 {πΠ6 βθῆβὲ Ὀείίεγ ; 45 {πΠ6 ““"ἔδα- 
{Πε6ῖ5 {παῖ [Ο]]οννεα Ὁ παΐαγα! ]!Υ πηθ8η5 {Π6 
ἐς φΟΠΙΓΑΤΥ ἴδαίμογϑ " οἵ Ὁ. 11. 

αυἱέῥίη ἃ «υῤΖὲϊ..7ὺ Ἐδίποσ, “Τοσ ἢ, 85 
Αἶ50 ἴῃ τ. 26, ννῇεσθ {ΠῸ 54Π16 ννογὰ σαί) 15 
ΤΕ οΓοα “ 5Βῃοσί!γΥ. 

ΟἹ. δμξ γωϊρά. ποὶ.] 16. αἸά4 ποῖ. τοίδιπ 
ΤΠΕΙΓ ΒΟνΘΓΕΙ ΡΉ ; 1,41. σεἀ πορ ἑοπεῤαηέ ῥγῖπ- 
εἰραΐμηι. 

οο. ἐῤε ἰαυο.] ΠΕ τι56 οὔ {πῸ δύίϊοϊα ἴῃ 
[815 δηά {πε ποχέ νεῦβ6 15 ΞΒοπηονν ῃδὲ σοη[ϑῖηρ. 
{2ὲ ἴννεϊνε νυῖηθ5 Παα αἀἰβαρρεαγθά, ἀπ ἤαυο 
οἵ {π6 εἰβιμξ 5πλ}}]6ῦ. Νοίμιηρ γοπηλαϊηθα θὲ 
ἦρε ἴῆτεθ μοαάβ, δηά δὶχ οἵ ἴπθ εἰβῃμξ 5ΠΊ4]16Γ 
νἱηρ5. 

ὙΠαξ {π6 ἔννεϊνα ννηρθ ϑῃμοι] Πογα ΒῈ 
Π4]16 4 “Γαίου β᾽᾿ 15 ποΐ {πῸ ἔφ] οὗ {πὸ ΑΟ Υ.; 
1Π6 ννογά Ὀεϊπρ ῥέπηα ἴῃ {Π6 1, ]Π, 85 4]50 ἴῃ 
τ. 5.) ΨΠΘΓΘ νγα 5 οι] 4 Πᾶνε δχρϑοίθα ““ νἸηρ 5." 
ΤΠΗΪ5 τι5ε οἵ {Π6 ἴννο ΒΥ ΠΟΠΥ ΠΟ ΒΥ σΟΠΕΓΙιΐο5 
ἴο ρύουε {παΐ πὸ ἀϊῆθγθησθ, θευοπά {παΐ οἵ 
51ΖΘ, 15 τηθαηΐ ἴο θὲ ππάουβίοοα θεΐννεθῃ {Π6 
ἐς Υ]ΠΡ5 ἢ Δηά “Ἢ ΠΟΠίΓΑΤΎ [δαίῃο 5," 

125 



126 

1Πς εδρ]ο᾽β βοάν, θὲ ἕἤγες ἢθδάβ {παῖ 
Γεϑίεα, δηἋ 51χ {Ππ{|6 ννίηρβ. 

24. ΤΠ δη βανν ἰ αἶϑο {παῖ ἔνγο {Ππ||6Ὸ 
[οαῖμοῦθ ἀν! 464 ἘΠ απηβεῖνεβ ΠΌΠπι {Π6 
51Χ. δηά τεπηαϊπθά τπηάεγ {πεῸ Πεδά 
τῃδὲ νγαβ πιροὴ {6 τίρῃς 5146: ἔογ {Π6 
ἔοιυγ σοητίπιιοα 1ῃ {ΠΕ61Γ ρῥΪαςσα. 

γον. ἈΠῸ. 1 ΡΕΠεΙη. ΔΠΠ. 10... ἘΠῸ 
[βαῖῃοιβ παῖ ναῖε πη {ΠῸ6 νγὶπρ' 
τποιρης ἴο 56ὲ τπρ {Πεπηβοῖνεβ, ἀπΠ4 ἴο 
Πανε τπ6 τα]θ. 

26 Απά 1 Ρεμε]ά4, αδπά. ἴο, {μετα 
νγὰ8 ΟΠ6 86: πρ. διιὲ 5ΒΠΟΓΕΥ 1 Δρρεαγθά 
ΠΟ ΠΊΟΓΟ. 

27 Απά {Π6 βεοοῃπά νγᾶβ 80οπαῦ 
ΔΥΤΆΥ ἴλη της ἢγβί. 

28 πα 1 ΡΕΠΘΙα. Σ πη: ον ἐ ἐπε 
νοὸ {ῃδλὲ ταπηαϊπθά {Ποιρῃξ αἶδοὸ 'ῃ 
{Πα πηβεὶν 8 ἴο γεῖρῃ : 

29 Απά ψῆδη {ΠΕΥ 80 {ποιρῃΐ, 
ὈΕΠοΪ4. {ποτε ἀννακεά οπς οὔ {τε 
Πδαάβ τῃδξ νγεῖα αἵ γεϑέ, παπλεὶγ, [ἴ 
τῃδλί νγαβ ἴῃ {π6 πηιάϑε ; ογ τῃδξ ννδβ8 
Θγθαῖεγ {Πλπ {Π6 ἔννο οἵπεῦ ἢεδάβ. 

30 Απά τἢδη 1 αν {Παξ {Π6 ἔννο 
ΟΠ. Ποδαβ νγογα Ἰοϊ ηϑά νυ ἢ 1Ὲ. 

21 Απά, ΡεΠο]4, τῆς Πεδά νγὰβ 
τυγη 64 νυ ἢ ἘΠποπὰ τΠαξ νγεγα νυ ἢ 1, 
Δηἀ ἐϊά4 δα τπρ τἢς ἔννο [θαῖῃοιβ ἀπά ογ 
{Π6 ννίπηρ {Παΐ νγοι]ᾷ Πᾶνα τεϊρηαβά. 

28, ἐῤγέεὸ ῥεαϊς.)] Ἐλαΐμεσ, “86 {ἢγεα 
μεδάβ. ὝὕἷπὲῈ Νυϊραΐθ Παὰ5. αἰμο, νυ] ἢ ΤΠΔΥ 
Ὀς Θχραϊηθα ΡΥ ϑιρροβίησ, ἢ ΜΨΟΙΚΠΊΑΓ, 
τπξ {Πεγὰ σπου] θὲ ἃ ϑΐορ δζγ : “ ὙΠετο 
νγᾺ5 ΠῸ ΠΊΟΙΕ.. .. θυῖ ὕνο ({Π]ηΡ5); {π6 
Ππραάβ {παῖ ννεῖα χοϑίίηρ, αηὰ δὶχ {π||6 
νη 5.᾽ 

25. ἐδὲ ,εαίῤεγς φαΐ αὐεγεὲ ππάρῦ ἐῤε 
«υἱλι9.) [Ι͂ἢ 1,αἴ. σμδαίαγες ΟὨΪΥ, ππάἀογϑίδπά- 
ΠῈΣ ῥέμη ΟΥ̓ ῤέππασιζα :---ἃὰ Τουηϊηΐηθ ΟΠ 
ῥεηηασιία Ὀδὶηρ; τἰιϑϑὰ ἴῃ τ. 24, βοιρᾷ {πΠ6 
115114} ΠΘ ΘΓ ΤΟΥ ῥεπηαοία ἈΡΡΘΑΥ5 ἴῃ «". 23. 
ΓΠΘ56 ἀγὸ [Π6 ἴουγ {Ππαΐ τοπιαΐη, ῖου (αἸκῖπο; 
ΑΥΨΑΥ ἴΠ6 ἴνγο ἴῃ τ. 22 ἃπά 6 ἔννο ἴῃ Ὁ. 24. 
ΠΟ Ἐχρυθϑϑίοη “πη ογ 16 ννῖπηρ5 ᾽ 15. Π1π|5- 
ἰγαϊθα Ὀγ ΧΙϊ. 19. 

ΩἽ. «αὐας “οο767 ααυαν.}] ἘΔίμοσ, “ ἀϊϑαρ- 
ΡΘΑΓΘΑ ΤΠΟΤῸ ΘΠ ΕΥ :. [Γ,Δ[. «"ο]οείμ . .. Ἐογὶ 
εο»ῥαγιΐ. 

29. «α«υδεη ἐῤεν “ὁ ἐῤοισί. 1,4. 271 δ0 διε 
εοσίαγεηί, “' αἴ ἴῃ 6 νοΥῪ {τηο οὔ {πεῖν (ϊηΚίηρ.» 

80. ἐῤὲ ἑαυο οἱῤον ῥεαά:ς, 45.727 ὙΠ Νυ]ρ. 
ἢᾶ5. φιμοϑία)ι σο»ηιρίεία “μη ἀμὸ σαῤίία σϑοι; 

ΓΕ ΘΘΕΑΒ 1 [ν. 24--30.. 

32 Βιὲ τῃϊ58 Πεὰ4 ριιῖ {Π6. ψνῇοΐε 
βαγίῃ 1π ἔβα, ἀηα Ῥαγα τα ἴπ ἸῈ ονεῦ 
411} τΠοβα {πδξ ἀἄννεὶε τροπὴ {Π6 δαγίῃ 
νυ πηισἢ ΟρΡΙΓαβϑίοη ; ἂπηά ἴῈ Πδά 
[ῃΠ6 φονθύπαπος οὐ τῆς νγοῦᾷ τηοΓα 
{Πδπ 811 {Π6 ννίπρϑ τηδὲ ἢδά Ρβεβη. 

33 Απά δἤεγ 1ῃ185 1 ῬεΠε]4, δπά, 
Ιο, {πΠῈ μεαά {παΐ νναβ ἰπ {ες πηϊάϑε 
5 4Ὰ46 η]Υ ἀρρθαγαά πῸὺ τηοῖθ, ΠἰΚα 5 
τΠ6 ννίηρϑ. 

34 Βυῖ {πεδία γεπηαϊποά {πῸ ἔνγο 
Πεαάβ. ννῃϊοἢ αἶθο ἴπ {κα βοτέ τυ]οά 
προη [ἢς δαγίῃ, δηἀ ονοῦ {πΠοβα {παῖ 
ἄννεϊε ἐπογείη. 

3ς ΑΠά 1 ΡεπΠεϊά, απά, 1ο, {πε μεδά 
προη {Π6 τὶρῃξ 5146 ἀδνοιγαά 1Ὲ {Πα 
γγὰ5 Ἰροη τῆς ἰεξς 5146. 

26 Ἴμεη 1 πεαιά ἃ νοῖςβ, ψῃὶςῇ 
5414 τπιηΐο π|6. οοΚ Ὀεΐογα τῃςο. απά 
ΠΟΠΒΙ46Γ ἐπα τῆϊηρ {Πα τποιι βεαβέ. 

37 ἈΠᾺ 1 ὈΕΒΕΙΠῪ ἈΠῈ ΠΟΥ ἀ5 5 1Ὲ 
ὙγΈΓΘ ἃ τοδγίηρ ΠοΠ σΠαβθα οὐ οὗ {Π6 
νγοοά : δπὰ [1 8ανν {Παΐ Πα 86επέ οἵ ἃ 
ΠπλΔη᾽5 νοῖςα τιηΐο {Π6 Θδρ]ς, ἀπά 5α]ά. 

48 Ηξαγ μου, 1 ν}}}} τὰκ στῇ 
{Πε6, ἀη4 τπ6 ΗἸρῃαβὲ 518}} 580 ππῖο 
ἘΠΘΕΣ 

329 Ατί ποῖ {ποι τὸ {Πδξ γΓαπηαίπαϑβῖ 
οὔ τῆς ἔοιιγ Ῥθαβίβ, σγῆοπι 1 τηδάς ἴο 
ΓΕΙρη ἴῃ ΠΥ νοῦ], τπαΐ {πΠ6 επά 

Βυιΐ 16 ὑγαηϑίαῖου ἀρρθαῦβ ἴο πανθ γϑδαά δο)1-- 
2ίεχα, νυ] ἢ 15 ἔοιιπα τη {π6 θοϑὲ Μ88., [ακίης: 
1 Ραβϑίνοὶυ᾽υ. Ἐθδαϊηρ ἐσὲ (ΤΠ 85.) ΤῸΓ σκρέ, 
6 ΠΊΔΥ ΤΟΠήργ: “Απά ἴπδη 1 δα ΠΟΥ 
(χιογγιοίίοἹ τὰ Ἰοϊποα (π6 (οἴου) ἔνγο ποαάβ 
ἢ τὸ ; ἢ 26. τοοὶς {Π6Πὶ 45 αϑϑοοίαΐθβ. ὙΠῸ 
ΒΘΠοΥ οἵ εο»ηῤίεχα, νυ δα θ]θοῖ εαῤμὲ, 15 
δοσοιηίοα ἔογ ΒΥ το πιθιηθοσίηρ {πᾶς {πῸ ννογά 
ἴῃ Οτρεὶκς νοι] θὲ ἔθη! πἴΠ6. 

31. 2ῤὲ ἐπυο ζξαίδεγς τριάογ ἐδὲ «υἱης. 1 Αΐ. 
ἄμας σμφαίαγες; 1.6. ἴῃ6. ἴψνο ὑπάθγ-ννηρ5 
τηθηίϊοπθα ἴῃ Ὁ. 28. 

80. 1π 1 ὙΎΜΒεβε ψογάβ ἀγὸ ουἂΐξ οἵ ρίαςθ, 
οννίηρς ἴο 16 ἰπβογίίοπ οἵ “πὸ φασγίῃ ᾿ (οἢ 
γν Ποῖ 5θ 6 ΒΕΠΒΙΥ, Ρ. 21). Ἀθαά: “Ῥαγο τα]ϊα 
ΟΥ̓ΕΓ 411 τῃοϑ6 {Ππαΐ ἄννε]] ἴῃ 11. 

ἡ ῥαά Ἐαΐμοσ, “1 πε], οὐ “ βαϊπϑά. 

317. ἐῤατεά.] 1,αἴ. εοπείέαίμα, “ὙὈΒΠΙηρ.᾽ 
80 {π6 Αγδῦῖο; “ δῖοι πογνογϑεϊ γζίρ. 

απὰ 1 «ααὐ. ΜΝαϊξ. δὲ οἱάϊ. ΤΒΘ τϑδάϊηρ 
ΟΥ̓ Α. ἰ5 εἰ πμάϊυϊ, ““αὐπὰ 1 Βροασγά." 866 
ΒΕΠΘΙΥ, Ρ. 27- 

59. ἐῤε γοιν ῥεαςσ..] ΟΟἸΏΡ. ΧΙΪ. 11. 



ν. 4ο---4.} 

οὗἉ {πεῖν εἰπλ68. πηῖρῃξ σοπηθ τῆτοιρῃ 
τΠεπὶ 

40 Απά {πεῈ6 ἰουμῃ σαπηθ, δηά 
ονεγοαηθ. 411] της Ὀεαβθίβ Παξ νγεῦα 
Ραβί, δη4 Παά ρονγεγ ονεῖ {Π6 νγου]Ἱά 
ννἢ στοαί ἐβαγίι!πΠ658, ΔπΠ4 οναῦ {Π6 
γνΠοΪῈ σομηρα885 οὔ {πῈῸὸὶ δα ἢ 
ΠλΟἢ ννιοκεά ορργοββϑίοη ; ἃπά 80 
Ἰοηρ {τἰπ|6 ἄνγεὶε ἢ προὴ {πΠ6 δα 
νγ ἢ ἀεςεῖί. 

41 Βοῖῦ τπ6 βαγίῃ Παϑὲ {ποῖ ποῖ 
Ἰπάρεά νι ἐγμίῃ. 

2.2. Πῶς ἔποῖν παϑθὲ ΔΠΙΠΙΟΙΘα, ἘΠῸ 
πθαΚ, {ποῖ Παϑὲ πυγὲ {Π6 ρθασθδῦ]α. 
μοι Παϑὲ ἰονεά [|1218. δπὰ ἀεβίγογεα 
τΠ6 ἀννε!]πρβ οὐ {Π6πὶ {δὲ Ὀτγοιιρῃς 
[ουγτἢ {τιῖῖ, ἀπ Παβὲ σαδὲ ἄοννπῃ {Π6 
ννγ 8115 οὗ ϑιι ἢ 25 ἀϊ4 {πΠεὸ πὸ ΠδΓη,. 

43 πΠεγείοτθ 18 {ΠῪῚ σνγοηρία! 
ἀβα!ηρ σοπηΒ ΠΡ ππίο τΠ6 Η!ἸρΠαβί, 
ΔΠ4 τῃγ ργιάδβ τπίο πε ΜΙρΒιγ. 

44 ΠΕ ΗἰἸρμδβε αἶδο Παίῃ Ἰοοκεά 
ἼΡΟΠ {πΠ6 ρῥγοιιά {ἰπ|68.. δη4. ὈαΠο]ά, 
{ΠΥ δα επάβά, Δπ4 ἢἰ8 ΔΡου ΠΔΈΙΟΠΒ 
416 {0ΠΠ|1ςἀ. 

45 Απά {πεοίογαε ἀρρβθδῦ ΠΟ τηοΓ6. 
ποῖ] δᾶρ]6, ποῖ ΠΥ Ποιγδ]6. τί ηρ58. 
ΠΟΙ τῆν ψίοκεα [βαίμαῖβ, Ποῦ τἢΥ 
ΠΊΔΙΙοΙοι5. Πααάβ, ΠΟΙ [(Πγ δυτγίξμ} 
οἷαννβ. ΠΟΥ 81} ἐῃγ ναίη Ῥοάγ: 

46 Ἴπαεαϊς 11] {πΠ6 εαγίῃ πιαῦ Ὀ6 

ἐρεῖν ἐγι65.1 Ἐ ΔΙΠΟΓ, “6 {ἰπι65,᾿ οπλ της 
ἐογίι, ΟἹ {Π6 διε ΠΟΥ οὗ {Π 6 νευϑ! 9 Π5. 

40. ῥαά ῥοαυε οὐὐεγ.] ἘΔΠου, “' Π6]4 {Π6 
ὙνΟΙ] [ἴῃ ϑννᾶγ." (ὐοπῃρ. [)Δη. ΥἹ1. 7. 

41. Μοτγα 1 γα], “ δη4 Παβὲ Ἰπάρϑα {Π6 
δάση ποῖ νυ ἢ {τὰ{ἢ. 80 1ηὴ ΟἹ ο πιο βίου 5 
ΨΟΓΒΙΟΠ : οὗ ΖΕΥΓΩ7Ὶ σἷη6 7 ]1α γοχίσ. ΓΠΘ 
ΒΘΟΟΠΩ͂ ΡΟΥΒΟΙ 15 ΠΕΙῸ ΓΟ ΠηΘ τη [Π6 Δ ἤγε55 
ἴο {π6 δα ρ]6, αἴτου {πὸ γοϊγοβρθοίῖνα ραγεπί 6515 
ἴῃ ᾿. 40. 

42. ἐῤαὶ ὀγοισὲ γον γι. Τιαῖ. φμὶ 
7)ημοηπεαδαηί. “6 τοδάϊηρϑθ ΄Ὸ 50. ΨΔΓΙΟῚΙΒ 
{πγουρποιξ {15 νεῦβθ, {παΐ 1ἰ 15 αἰΠΊοι]ς τὸ 
ΔΥΤΊΨΘ δἵ ΔΠΥ͂ ΠΟ ΔΙ ΠΙΥ 5 ἴο {πὸ ἰοχί. ΒΥ ΖΒ 
ΠΟΠοΟΙι 65, θοῖἢ ἔτοπὶ {Π6 ΡΥ ΠοΙρΡ] 6 οἵ ράγα}]6]- 
151 δη4 ἔγοπι {πῸ ονϊάθηςθ οὐ [Π6 νευϑι 8, 
{πᾶς ΤΠπογῸ 15 ΟΠ6. οἰαιιβα νναπίηρ; Δηα 50, 
Αἰζου “1ῃ6 ρϑδοεδῦ]θ,᾽ πε ᾿ῃϑοσίβ5. “δηά Παϑί 
Παΐθά {πε στιρῃίθοιιβ. ΜῈ τοραγά ἴο {Ππ6 
ῬΓΘΟΙσΘ. πηθδηϊηρ οἵ φμξ γγμοϊΠεαδαηέ, ΝΜ οΙΚ- 
ΤηΔΥἾ5. ἀϑβιπηρίοη {Ππαᾶΐ 1 Ξε τῶν τελεσφόρων, 
“ἘΠοιὴ {παξ ραϊά {τἰθιξθ,᾽ 15 Ρἰαιιβῖ]θ. Βα 
ἴπ6 νϑύβίοηβ σαῖμεῦ ροϊπέ το “πε [ι5ι." 

ΠΕ ΆΒΙ ΧΕΙ, ὙΧ1]. 

ΓΟ ΓΕ βῃο, ΔπΠ4 ΠΊΔΥ ταέιγη, Βεΐηρ ἀο- 
ἸΙναγαε4 ΠῸΠῚ (ΠΥ νἱοϊεποαθ, ἀπά {παῖ 
5Π6 ΠΊΔΥ Πορα ἰοῦ {πῸ ᾿πάρπηθεηξ δηά 
ΤΊΘΓΟΥ οὗ Πἰπὶ {πὲ πηδάς Πογ. 

ΓΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΙ]. 

3 776 φαρίῶ, τυλίεᾷ 16 φατυ, ἐς αἰδείγονοάῖ, τὸ 
7116 υἱοῖογε ἐξ ἠγι{θγῤγείεα. 37 Ζ7Ὲ 1 δία ἰο 
τὐγ116 Δ οἹδίοιδ, 30. αγι1 0 γαφί, ἐλαΐ Δὲ 
74)» 566 7107. 46 “7ὲ αἰοέλ εογιζογέ ἐλονέ 
ἐλαέ τυεγὸ ογίευεα 707, ἀϊς αὐσέ,ις. 

ΝΙ ἴξ ςαπια ἴο ρ458. νυ ἢ 1165 {ΠῈ 
Ἰίοη βρᾷκα {πεθὲ νγογάβ πηΐο 

1ῃς δδρ]ς, 1 8ανν, 
2 Απά. ΡῬεμο]ά, τῆς ἢεδά {ῃδὲ τε - 

τηδπθὰ ἀη4 {Π6 ἴοι ννηρβ ἀρρεαγθά 
ΠΟ πλοῖα. ἀπά {ΠπῈ ἔνγο νγεπί τιπῖο ἴ{, 
Δη4 861 {ΠεπΊβαῖνεβ τρ ἴο τεῖρῃ, ἀπά 
ἘΠ 61 ΚΙπηροπΠΊ ννγὰ8 85Π18}}. ἀπ ἃ [1] οὐ 
ἘΡΓΟΔΓ. 

3 Απά [ ϑ8δνν, δηά, ῬεΠο]4, Πα Ὺ 
ἈΡΡΘαΓΘά πὸ ποῖα, ἀπά {6 ψνῇῃοὶς 
Βοάγ οὗ {π6 βαρὶβ νγὰβ θιιγηΐ, 80 {παῖ 
1Π6 δαγίῃ νγᾶβ ἴῇ ργϑαΐ ἔδξαῦ : {Πεῃ’ 
ὐγακεά [1 οἷξ οἵ τῆς τοι} ]Ὲ δπά 
ἴγΆηο8 ΟΥ̓ ΠΥ ΠηΪΠ4, ΔΠη4 ἔγοπη ργεδῖ 
ἔξαγ, δῃηἃ 8814 πιπίο ΠΥ 5ρ:Γ{, 

4 Ἰ,ο. τῃ158. παβὲέ ἀποὺ ἀοπα πηΐο. 
Ιγ6. ἴῃ {παΐ ποι βεδίσμεϑὲ ουέ. {πε 
νγγ8 οὔ {πε Η!ἸΡΠαϑί. 

ΤΠΕ Αγαθὶς 15 τοπάογθα ΌΥ ἀργ {Ἱηεεῤιϊαάϊσον, 
“.Π6 ᾿ποῆδηβίνο. 

44. 1ῤὲ ῥγομά {ϊ»1ε5.1] Τί 566 ΠῚ5 ΨἙΕΥΎ Ργοῦ- 
4016 {πα {1Π6 σωῤεγόα οὗ ἴῃ6ς Νυϊξμαῖε 15 ἃ 
ΤῊΙΒγ δ ηρ οἵ σμα. Νδη ἀ6γ Ν]15 σοπ]θοςασθα 
σμῤογίογα ; Ὀυΐ σα ΔΡΥΘΘ5 ΜΠ {ΠῸ νΈβΙ Π8. 
ΤΠΘ Αταδὶς Πᾶ5 ““ππὰ ἄογ Ηδοπβίε δ]οΚίς.: 
δα βεῖηθ Ζεϊΐθη. 

ΠσΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΙ]. 

9. ΤῈ Νυϊραία ταδάϊηρ 15 ΠΕΥῸ Ρ]ΔΙη]Υ 
σογγαρί. ΒυιΖβομα δάορίβ {Π6 ἐπιθπάδίοη οἵ 
ψαη ἀογ ]15, ΒΙΟ ἢ 15 ϑιρρογίεα ὃν Μ8. Α. 
ὙἼΠῈ 5θῆηβθ6 ΜΠ] {πο Ὀ6: “Απά ὈοΠο]ά, {πὸ 
μοαά {παΐ Πα τοηηδϊπθ ἈρΡροαΘα ΠῸ ΤΠΟΓΪῸ : 
Δη4 {π6 ἔνγο ννῖηρα {παΐ ννεηΐ τπιηΐο 1 5εΐ 
ἘΠΟΠΊΒΕΙνο5 ΠΡ ἴο τεῖρη, ἕο. ὙΠῸ Ποδά 15. 
{μαΐ τπηθπϊοηθα ἴῃ Χὶ. 35, 8ΔΠ4 {Π6 ἔννο νη 5 
[Πο56 πιθητοπθά ἴῃ χὶ. 24. 

4. ἄοπδ τιριίο 716.1 ῬοΥπαρ5. ταίμοσ, “θε- 
βίοννε πἸΡοη τη6.; 
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Ὧδη. 7. 

5 ἴ,ο, γεξ Ὧπὶ 1 νγθΆΓΥ ἴῃ ΠΛΥ πλΪΠ4, 
ΔΠὰ νΕΙῪ ὙγεὰΚ πῃ ΠΥ 8ρ|{| ; ἀπά 
{ΠπΠπ|16 βίγαπρῖῃ 15. ἘΠ6γα ἴῃ ΠΊ6, ἴοΓ {ΠῈ 
σγθαΐῖ ἔδαγ νυ Πογον ἢ 1 ννα5 ΔΗ Ιρῃ θά 
1}15 ΠΙρΉΓ, 

6 ἽπΠετγείοτα νν}}} 1 πον Ῥαβεεοῇ 
της ΗΊΡΠαβι, τ[πΠδὲ Π6 ψΨ1}] σοπιξογε πι6 
πηΐο 1{Π6 επά. 

7 Απά 1 5414, Ιογὰ τπδὲ Ῥεαγαϑέ 
τι]ς, 1Ε 1 Πᾶνε ἔθιιηα ογάσα Ὀθέογα τῃγ 
βίσης, ἀπά 1 1 δπὶ 7ι|5{{8ῆ6 4 νν]τἢ {πες 
Βεΐοτα ΠΊΔΠΥ͂ οἴμοῖ8. ἀπα [Ε ΠΥ ΡΓΔΥΘΓ 
᾿πἀςεά ΡῈ σοπηθ τιρ θεΐοτα την σα ; 

8 (ὐοπιίοτε πηὸ τΠδη. 4Πη4 5Πδνν Π16 
(ΠΥ 8εῖναπί {πΠ6Ὸ6ὶ ἱπίεγργείζαϊτίοη ἀπά 
Ρἰαΐη ἀϊῆεγεησος οἵ 1Π15. ἔβαγῇι! νίβϑίοη, 
τῃδε {ποῖ πηαγαϑὲ ΡδγΘΟΕΪΥ σοπηΐοτί 
ΤΑΥ͂ 8011]. 

9 Εογ τποῖι Παβέ Ππάρϑα π|6 ννογίῃυ 
ἴο 5Πενν π|6 {6 ἰαϑὲ {1Π|68. 

10 Απά Πα ϑ8αϊά ιιπέο πης, ΓΠ15. 15 
τῆς ᾿ητεγργείδίὶοη οὗ {Π6 νἱβίοῃ : 

Ι1 Πα δδρ]θ, ννῃοπη ποι βανγαϑέ 
σοΙη6 ΠΡ ΠΌΠ {Π6 568. 15 ἔῃ Κίπράοπη 
νγΠ ΙΓ ἢ γγα5 866 ἰπ {Π6 “νίβίοη οἵ (ΠΥ 
Ὀτοῖποῦ [)Δη1ε]. 

12 Βαξ ἴξ ννγὰβ ποῖ ὄἼχροιιπάθά τιπίο 
Ὠϊη). {Πογεΐογα πον 1 ἄδοϊαγα 1Ὲ τιηΐο 
ἜΠΕΕ: 

13 Βεμῇο]ά, τπῸ ἀδγβ ψ}1}} σοπΊα, 

11. ΕΘΏΒ.ΑΒ. ΧΙ]. [ν. 5-2:. 

1Πδὲ {ποτα 5Π4}} στῖβα ΠΡ ἃ Κίπράοπη 
ἸρΟη Θατῃ, Δη4 ἱξ 5}4}} θῈ ἰβαγοά 
ἀθονα 411 τπΠ6 Κιπράοπιβ. τἢδξ. νγεῦα 
Βείοτα 1{. 

14 [πη τΠε βαπι6 514] ἐνγεῖνα Κίῃρϑ 
Γεῖρη, οΠ6 Δ[ζεγ ἀποίμοῦ: 

τς ὙΝΠετθοΙΓ {ἢ βεςοηά 5Π4]] θερίηῃ 
ἴο Γεῖρῃ, δη4 5Π4}} παν πιοῦα {{Π|6 
[Πδῃ ΔηΥ οἵ {Π6 ἔννεῖνα. 

16 Απά τῃ15 ἀο {Π6 ἔνγεῖνα ννὶπρϑ 
ϑΙσηγ, νν ] ἢ τποῖι βαννεϑί. 

17 Α5 [ογ {πε νοῖοβ ψνῇϊοἢῃ {ποι 
Βεαγάεβί βρθακ, απά (Πδὲ ποι βϑαννεϑέ 
ποῖ ἴο ρΡῸ οἷ Ποπι {Π6 Παεδάβ, δεῖ 
ἔτοπι τῆς τηϊάβε οὗ τπΠ6 Ῥοάγ {πεγθοί, 
[15 15 [Π6 ᾿πτεγργοίδιοη : 

18 πὲ δίζεσ {π6 εἰπ6 οἵ τῃδξ 
Κιηράοπι {Παγα 5}14}} αὔῖβε σγεαί β8{{|- 
νίηρϑ, ἃπ4 ἰξ 5}8}} βίαπά ἴπ ρϑῦ!] οὗ 
[Πρ : ΠονογΈΠ 6658 [Ὁ 514} ποῖ {Π6ῃ 
[41]. θιιῈ 5Π4}1 ΡῈ γεβίογθα δραίη τὸ ἢΪ5 
Ὀεριπηϊηρ:. 

Ι9 Απά ψῇογθαβ ἴποιι βανγαϑέ {ΠῸ 
Εἰρῃ τ 5Π18}} τπιη 46 Γ ἔβαῖΠεΓ8 βιϊοκίηρ το 
ΒΘ ννίηρβ, ΓΠ|5 15 1Π6 ᾿πίθγργαίδιοι : 

20 ἼΠαΐ ἰπ Ηἰπὶ {ποτα 5}4]1 δγῖβε 
εἰρῃξ Κίπρβ, ννῇοβα Εἰ Π165 564} 6 δῖ 
8Π18}}. ΔΠ 4 {ΠΕ6ῚΓ ὙΘΔΓ5 5υν 10. 

21 Απά ἴνο οὗ {Πεπὶ 5Π4}} ρϑιβῃ. 
16 πηϊ4 416 εἴπη ἀρριοδοῃϊηρ : ἴοι 

5. “1116.1 ἘἈίμεγ, “ ποῖ ἐνεη ἃ 1{{|Ὸ :᾽ 1,αδἱ. 
πες 7ηοαΐσα, Ῥ]ΑΙ ΠΥ τοργθϑοηίίηρ οὐδὲ μικρά. 

“. αριὶ 76 ΠΠε.)} ΟΥ̓ ταΐΠοῦ, ῥδϑῦῃδρϑ, 
“ ἀροιηθα ννοστῃν,᾽ ΠΕ ννα ἀβϑιιπιο ἠξιώθην, ἀπά 
ποΐ ἐδικαιώθην, ἴο Βανα θΘΘη {Π6 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] ννογά, 
ΤῊ 1 αἴϊη 15. μοί εαίμς στίγι, νυ 16 Π6 Αταθ. 
Δη4 Αοίῃ. θοΐῃ μᾶνο “" Ὀ]οββθά.» 

8. φ᾽αΐίη ἀἠγεγεηςθ.) 1,αῖ. ἀἀἰἰε ϊγοίϊογοηι, ΤΠ 6 
εἰϊεεϊησμί ίη ΟΥ̓ εἰϊδεογηηιοη ΟἿ 1ῃς6 νἱβίοῃ. 
ΤΠ νογὰ ““σοπιίοτι," ἔνοθ δορὰ ἴῃ {Π|15 
ΥΘΓΒΘ, ΓΟΡΥοδθηΐβ ἵἴννο αἰ οσοηΐ 1, ,αἴὶη ννογάϑ, 
(1) ΞΞ “"ϑίσεηρίπθη," (2) Ξξξι. "σοῃϑβοϊϑ." 

11. ἐῤὲ ἀϊησάονι.)] “ὝὙῊΡ ΟΥϊθηΐαὶ νϑυβί ἢ 5 
τοδα “πὸ ΤΟυγτἢ ΚΙηρομη,᾽ ἀπ [Π15. 15 5ιρ- 
Ρογίβα ὈὉγ Μϑ. Α. (Βεηβὶγ, Ρ. 39). ὙΠὲ το- 
ἴθγθπορ 15 ἴο πη. νἱ]. γ. 

19. ἐφογεζογε.)] ἈΔΙΠΟΥ, “85 1 πον, ἅς. ; 
1Π|6 γθυύβίοη ἴπ {πὸ ἰοχί στοπάθυϊηρ ΠΟΙ ΠΟΥ ἐπ6 
χεοπίαηι οἵ ἴμ6 Ν᾽ α]ραΐθ, ποῖ {πὸ θοίίου τοαάϊηρν 
ψιιογγιοείο. 

13. ἐξ “ῥα]} δὲ γεαγε.1 ὍΤῆῈ Νιυϊραΐθ μα 
δἰ ογὶἑ ἐἱη10 7 ἀογίοῦ. ΝΜ ΟἸἸΚΠηατ 5. σοπ]θοΐασο οὗ 
{ἰηηογ α ]07) τα τοῦ ἴδαγρα," ἴῃ ρΙασθ οὗ {πῸ 
Ιαϑὲ ἔννο ννογάϑβ, 15 σοῃῆσγμηθα ὈΥ {πὸ γρδάϊηρ; 

ἐϊγιογαΐίο ἴουπα ἴῃ Α. (Βεηβὶν, Ρ. 61). ὙΠῈ 
Βσοοοάϊηρ σϑηϊξνε ννου]ά θῈ οχρ απο δ {Πα 
᾿πΠπθηςς οἵ ἐμῃ6 Οτδεὶς Ιἄϊοπι. ΠΟ στο πάοσϊηρ 
ἴπ {πο ἰοχί 5θθπΠ]5 δἰπιοδί ἴο δηίοιραῖα {Π15 
Θπηθπάασζοη. 

14. 11 ἐῤὲ σαριθ, 45 ..7 ἘἈδίμοσ, " Απά ἔπεσα 
584} ΓΕΙΡῊ 1 1{.ἢ 

15. ἤγῥεγεο] ὙΤῊΘ 1,Αἴ. 15 πάγει, ἃ ΓΘ θυῖηρ 
οἵ δέ (ἀσοοτάϊηρ το ΗΠ ΚΘη[6]4), 45. ἴῃ ἰν. 34. 
Κοδά: ““δηά {πΠῸ βεςοηῃά," ἅς. 

18. αὔἴεν ἐφ ἐδη6.)] ὙΠῸ Αταθῖς Πᾶ5, ἂρ - 
ῬΑΓΘΠΕΥ ΠΊΟΥΟ ἈΡΥΘΟΔΌΪΥ ἴο ἴῃ 56η56, “ἴῃ {Π6 
τηϊάϑί οἵ [Π {ἰπ|6,᾽---αῖς ἐδν ΔΙ εν Ζεῖξ Ἴογιος 
Μείερες. 80 αἵ {μ6 οπά, ᾿ηϑίθαά οἵ ““ἴο ἢϊ5 
θορΙπηΐηρ," [Π6 Αὐαθὶςο [Να5, ΠΊΟΤΘ δι Δ Ό]ν, “ το 
ἢ15 [ουπΊο ἀοπηηΐοη, πῶ σείρε Κγιρογη 
Ἡεγγσερα. ὙΠῸ ἀϊβδγοποθ Ργο ὈΙΥ ἅγόβο, 
85 δῃ ἀογ Ν]15 ροϊηΐβ. οι, οστη {πὸ ἄοιΌ]6 
τηθδηΐηρ οὗ ψΏΙΟΙ εἰς τὴν ἀρχὴν νγοι]α θα 
σαΡΔθ ]6. 

19. οἰϊεζίις. ἘἈδίμοσ, “ δἰδο! θά ; 1,4ἴ. 
εοῤγεηίες, ΟΟΙΏΡ. ΧΙ. 3) 11. 

οΟ. ἐμ ίνι] ἘἈδίμογ, “ἴῃ 11,᾽ τοβουσίηρ ἴο 
{πς “ Κιηράοπι ᾽" οἵ “. 18. 



ν. 22---35.} ΠΕ ΒΙΘΕΑ Θ. ΧΙ [29 

5841] θ6 Κερέ τιπ11] {πεῖὶγ ἐπα Ὀερίη 
το ἀρρτοδοὴ : θὲ ἔνγο 8514}1} ΡῈ Κερί 
τηΐο {πΠῸ οπά. 

22 Απά νγνῇοίθαβ ἔποιι βανγεϑέ [γος 
Π6δ45 γοϑίϊηρ {18 185 {Π6 ᾿πίεγργεῖα- 
τΙοη : 

23 ἴῃ ἢϊ5 ἰαϑὲ ἀδγϑ 54}1 {Π6 πιοϑέ 
ΗΊΡῊ ταϊδα πρ {πγεα Κίηράοπηβ, ἀπά 
ΓΒΠΘΥ ΠΊΔΠΥ͂ {Π]Πρ8 ἘΠ ογθῖη, ΔΠ4 {ΠΕΥ 
5Π}} Πᾶνε τῃες ἀοπιηϊηίοη οἵ {ΠῸ βαγίῃ, 

24. Απά οἵ {Πο86 {ῃδξ ἄν}! {Πετα- 
1Π.. Ὑν ἢ πλιιο ἢ ορρταββίοη, ἀθονα 8]]} 
ἘΠοβα ἐπαΐ νγεγα θεΐογα {Πθπὶ : {πογο- 
ἴογβ αὔθ {ΠῸῪ οϑ]]θὰ {Π6 Πϑαάβ οὔ τΠ6 

ΟΥΟΓ {Π6 Ποδά {παΐ 18 οἡ {πὸ τίρῃϊ 
8146 : 

30 [{5]5η]Πθῖῃ τΠδξ ἘΠ 656 ἀγα {Πογ, 
γνποπὶ τΠ6 ΗΙρπεβε Παίῃ Καρὲ ππίο 
ΠΕΙΓ επ4 : {15 15. Π6 85π18}} ΚΙπράοπη 
δηά [ἃ]] οὗ ἔγοιι]ς. 45 ἴποιῖι βαννεϑβί. 

31 Απά {τΠε Ἰίοη, νυ ποι ἴποιι 8ανν- 
Εϑῖ ΤἹβίΠρ ΠΡ οἷ Οὗ {Π6 νγοοά, δηά 
ΓΟΔΓΙΠρ, Δηἃ βρθακίηρ ἴο ἴῃ βδρῖς, 
Δη4 γαυικίηρ ΠΕ ἔῸΓ ΠΕ πητὶρβέθοιι8- 
Π6585 ὙΠ 411} {Π6 νγογβ συνῇ] ἢ {Πποιι 
Παϑέ πεαγά : 

32 [15 15 πε ᾿αποϊπέθα, νυ ῖςἢ ἘΠ ΓΤ. 
«τυζριαῖ, ΟΥ̓́ 

ΗΙραβϑὲ ἢδίῃ Καρέ ἴογ {Ππεπὶ δπὰ [ῸΓ τρών 
Εἀρ]6. 

25 ΕοΥ {ῃε8εὲ δῖα {ΠΕῪ {ῃδὲ 5}2]] 
ΔΟΘΟΙΠΊΡ 5 ΠΙ5. νι Καάηθβ8, ἀπά {πδὲ 
518] ΠΠΙ5}. ΠΙ5 ἰαϑὲ επά. 

26 Απά ψῇογθαβ ποῖ βανγεϑέ {Παΐ 
{Π6 σγθαῖ Πεαά Ὡρρβαΐβά πὸ πΊοΊα, ἴΐ 
ΒΙση! ΠΘῖῃ ἐΠαὲ οπα οἵ ἐπθπη 5Π4]] 6 
τροη ἢϊ85 64. πα γεῖ νυ ἢ ραίη. 

27 Βὸγ {με ἔνγο {παῖ τγεπηαίη 5}4]] 
θῈ 5141 νυ {ΠῸ ϑυνογά. 

28 Εογ τῃς βυγογά οἵ {πε οπε 54] 
ἀπο ἐπε ἰδεῖ: ΡΠ δὲ ἘΠῸ [αϑὲ 
85Π4}} Πα [8]] τῃγοιρ {ΠῈ ϑυγογά Πϊπι- 
861. 

29 Απά ννῇεγεαβ ἔποῖι βανγεϑέ ἔνγο 
[βδίῃοιβ ὑπάρῦ τΠ6 ννὶπρθ Ρδβϑ!πρ' 

21. πη }}} ἐρεῖ" ἐπά, ὦ. ὍΠ6 1, ἀξίη Παᾶ5: 
6171. 1ποίῤίοέ αῤῥγοῤίπημαγε ἐόημηρις εὐ μὲ 
ἡ ηπίαίμν, “θη της {ἰπι6 [ῸΥΓ 1ἴ (2.6. [Π6 Κιηρ- 
ἀἄοπ1) ἴο θῈ επάθα 5411] θθρὶπ ἴο Ὡρργόδοῃ." 
ΤΠπῈ ΒΕ ΠΡΊΙΒη {γδηβίαΐου Πὰ5 δπίϊοιραίοθα Νδη 
ἄεγ Ν]15᾽5 αἰϊογαίίοη οἵ εὔς ἴο δογβ771. 

58. Γι ῥὶς ἰατὲ ἀαγ5-.71 ὙΠΕ πι56 οὗ {πὸ ρτο- 
ΠΟΙΙΠ5 ΠΟΙΘ, 85 ἴῃ τ. 21 Δη4 25, ἰ5 σοηΓΠ51Πηρ΄. 
1 {πὸ Τ δίῃ 1[{ 15: ἦτ ποιυϊφοίγηῖς ἐμ σμρεϊέαῤιὲ 
είγις ἐγία γέσηπα, εἰ χγευοσαῤϊἐ (αἱ. γέπο- 
“«“αὐ1) ἱπ εα τιμία. ΤΠ δα τοίουβ ἴο “' πρ- 
ἄοπῃ " ({πε ννογὰά θεϊηρ ἔουλϊηῖ πε ἴῃ [ῃς Οτεοκ), 
44 {πΠ6 ργθοθάϊηρ εὔμς ἘΠογοίοσα ἴο [Π6 β8πη6. 
ΕΟΙ]οννίηρ Π6 νεϑιοηβ ἴῃ γοδάϊηρ ἐγές γερὸς 
ἴου ἐγία γσέσπα, [6 Ῥαββαρθ νοῦ] τα : “1 {Π6 
Ιαϑὲ ἄδγβ5 οἵ τἴ ([π6 Κιπράομῃ) 514}} 1η8 Μοβί 
Ηρ ταῖβα ρ ἴμγοα Κίηρβ, δηὰ {Π6Υ 5841] 
τεπονν," ἄς. 

45. φεεορ!} 11... 1,δἴ. τεσαῤρἑῥμ αι, ῬΙΔΙΗΙΥ 
τηθαπέ ἴο τε ποτ ἀνακεφαλαιώσουσι, “5Π4}} Ρξ 
16 ςορὶηρ-ϑίοπθ ΠΡΟ, “ 514}1 σοπϑιιχηχηδίο, 

ῥὶς «υἱεζεάπε...1] [Ιῃ τιοάθγῃ ἘΠ] 51} “' ΠΙ5 ἢ 
νου] θα ““ 115, τείουσιηρ ἴο {Π6 δαρ]6. Βιιΐξ 
Ὧ5 ἴῃ ΧΙ. 2 σφ. ἴΠ6 εαρ]6 νγὰβ 5ρόκβθη οἵ 85 
δηλ πῖηθ, Ἐπ σμαηρ6 15 πη] 5] δ Ἰης. 

“12ος.----Ἰχοὶ. ἡ. 

ἘΠΕΙΓ νυν] Καάποβο τπίο {πΠῸ απά : Πα 
5141 γερύονε {Π6πΠ|, ἀπά 5}4]} πρργαϊά 
{Π6πὶ υνττἢ ἘΠῚ οΥ ΠΟ ἐγ. 

323 ΠΟΙ 16 5121] 56 ἘἰΠπδ πὶ δοοτΘ 
ἢϊπὶ αἰῖνα ἴῃ ᾿πάσπηοηΐ, ΔΠ4 5Π4]] τα - 
θιΚα τπεῖη. ἀπά σούγεςξ ἘΠ 6πη. 

34. Εογ {Π6 γεϑέ οὔ ΠΥ ρββορῖὶβ 588] 
Π8 ἀε]ϊνεῦ νυ πηοίογ, {ποβεὲ {πὰ 
πμανε θθβη ρίθϑβοῦν τιροὴ ΠΥ ὈοΓά6Γ8, 
ΔΠ4 Πα 514} πηᾶκα ἐπθπὶ 1ογν τα] πηῈ}} 
{Π6 σοπηηρ; Οὗ 1Π6 (ΔΥ οὗ {πάρτηδηΐ, 
ννῃογθοῦ 1 Πᾶνα βϑροκεη πηΐο {πες 
ἔτοπι {Π6 Ῥεριπηϊηρ,. 

325. ΓΠΙΒ 15 ἴ1ῃ6. ἄγεαπὶ ἐπδξ τποιι 
βαννεϑί, Πα {Π686 ἀγα {Π6 ἱπίεγργεία- 
ἘΙΟΠ8. 

26. σγεαί.] Ἐδίπεγ, “ βρυθαΐεγ Ὁ [,Αἵ. γπαγμς. 

29. 72εαίδφεγς τράοῦ ἐδὲ αὐἱπσ5.)] 866 ποίεϑβ 
ὉΠ ΧΙ: 25; 21- 

81. 4ῤὲ “ο;.1 (ΟΟἸΏΡ. ΧΙ. 37. 

80. 4ῤὲ αποίγιέοά.)] ΤῊ τεδάϊηρ οὗ {π6 
Μυϊραΐθ, «πϑϑρΐμς ἕΟΥ τέρείμς, ΟἹ. νυ] ἢ {Π6 τηδγ- 
ΒῚΠ4] το ηἀθυῖπηρ 15 Ῥαβθά, 85 1655 Δι ΠΟΥ Υ 
πη {Π6 οἴμοσ. [Ι͂ἢ {Π6 νευϑίοηβ ἃ οἰδιιβθ 15 
«ἀάοά, ““γΠοῸ 5114}} ἃτῖβα ἴτοπὶ ἴπῸ βεθά οἵ 
Τλαν! 4. (οπιρατα {πε ποΐθβ οἡ υἱῖ. 28, 29. 

μῤῥγαϊά ἐῤόηι, 49..1 ΠΕ τοχί 15 Ποῦ πη- 
ςογίαϊη. ὙΠῸ θεδὲ Μϑ. Πα5 2ηχμοῖξ ἴοὺυ 1π- 
εἰ εἰ, Πα φργοίϊοηες ΤΟΥ ἀϊτεεγῥέϊοηος, νυ {Π6 
Ιάθα οἵ ““πραρίηρ Πρ Ὀεΐοσγε {Π6ῚΓ αγα5. {ΠΕῚΓ 
ςοπίειηρί (οἵ ΠΙ5 σοπιπιαππλοηΐ5). ΔΝ ΙῊ 
{Π15 ἴῃΠ6 Αγαδῖς ΡΑΥΓΓΠΥ ἄρτθοβ: “ Ὧ6ΥΓ ἰἢσγα 
ἈδαθροΙ δία νοῦ ἴθ Αὐροη παπδη τυϊγά. 

84. πῤορ γην ὀογάεγυ.)] 1.6. ἴῃ6 θογάοτβ οἵ 
{πΠ6 ργοιηϊδοά ἰαπά. Βιυῖΐ {πὸ Ασὐαάθῖς Πα5 
“ΠΡΟΠ ΠΥ ΠΟΙΥ τηοιηΐαϊη,᾽ 45 1 ἐπὶ τῶν 
ὀρέων π4 Βεεη το ἴογ ὁρίων. 

85. ἐῤειο αγο.] ἴῃ Μὅ. Α. [6 τεδάϊηρ 15 
εἰ ῥίξς ἐγέογῥγείαϊο ἐγ, “ Δ ηα [Π15. 15 1Π6 ἴη- 
τεγργείδίοη οἵ 1 (ΒΕΠΒΙΥ, Ρ. 33). 



1320 ΤΠ ΒΕ ΑΘ. 

ΓΟτ, 
ῥέεοῤιξ. 

36 Ἴοιι οηΪν Παϑὲ θεεη πιθοΐ ἴο 
Κηπονν 115 βεογοῖ οἵ τπηὲ Η!ἸρΡΠαβι. 

37 ΓΒετγείογα νντῖΐα 81} {Π656 Π]πρ8 
παῖ {ποῖ Παϑὲ βθθη 1ἴπ ἃ ὈΟΟΚ, δπὰ 
ΒΙάς {Πεπὶ : 

38 Απά τεαςῇ {Ποπὶ ἴο {ΠῈ ννῖβε οὗ 
1ῃς6 ρεορίθ, νμοβα Ποαγίβ τποῖι Κπονν- 
εϑξ ΠΠΔΥῪ σΟΠΊρΡΓ ΠΕ ἀπηα Κεορ {Π686 
βεογοῖβ. 

29 Βιῖ νγαῖξ ποῖ μαῖα ἘΠ γ561} γεῖ 
Βαυθη ἄδγβ πιοίθ, {Πα ἴξ ΠΊΔΥ δα 
5ῃενγοά {περς ννῃαΐβοθενο ἴξ ρ] βαβείῃ 
τῆς Ηἰρμεβὲ το ἀδοίαγε τπῖο τῃςε. 
Απά νι τΠαὲ Πα ννεπξ 15 νναν. 

40 Απά [ξἴ σαπιε ἴο ρ888. ννῆβῃ ἃ]] 
1Π6 ρξορὶβ ϑαν {Πᾶΐ {ΠπΠῸ βϑενεὲπ ἄἀδγϑ8 
γγετα ραβῖ, ἀπ [ ποΐ σοπια ἀραΐη ἰηῖο 
τῃς οἰξγ. ΠΟΥ φραῖμεγεά {Πὲπὶ 81] το- 
Θοίμοτ, ἤῸπὶ {πε ]εδβῖ τιπΐο {ῃς σγοαῖ- 
εϑί, ἀπά σᾶῖηδ τιπΐο πη6. Δη4 5416. 

41 ΝΥ αῖ Πᾶνε ψε οἤεπάςβά {Πεὸ ἢ 
Δηὰ ννῆδί εν}] πᾶνε νγε ἄοπε δραὶπϑί 
1πες. {Πα τποῖι ἐουβακαϑέ 18, ἀπα 811- 
τε5ῖ Πεῖα ἴῃ 115 ρίας ὃ 

42 ογ οὗ 11] τπ6 'ριορῃεῖβ. ποῖ 
ΟΠΪΥ «τί Ἰεΐξ τι5, 88. ἃ οἰπιϑίεσ οὔ {ῃ6 
νἱηΐαρε, ΔπΠ4 45 ἃ Ἷδηά]α ἰπ ἃ ἀδγκ 
ΡΙδοθ, δηά δ5 ἃ μᾶνεη οὐ 58Π1|Ρ ρῖε- 
βενεά ἔγοπῃ {Π6 Γεπιραϑῖ. 

43 Αἴε ποῖ {ΠεῈ εν} ννῃῖ ἢ 816 
(ΟΠ ἴο τι5 ΒιΠΠο]εηΐ ὃ 

44 1 τῇοιν 5ῃα!ε [ούβακα τι8, Ποὺνν 
τηπιοἢ Βείίογ Παά ἴτ Βεεη [ογ 8. 1Ε ννε 
4530 μαά Ῥεϑθη διιγηθά 1η τῃς πηϊάϑε οἵ 
δίοῃ ἢ 

45 οὶ ψε δἵε. ποΐ Ρείίεγ τπδῃ 
{ΠΕῈγ τῃαΐ ἀϊςά {πετθ. Απά {πεν νγερῖ 

ΠῚ Ὁ ΧΊΠῚ- [ν. 36---2. 

νν] ἢ ἃ Ἰοιιά νοῖσθ. ἼΠδη Δηβννεγεα 
1 τ επ|. 4Δη4 5414. 

46 Βε οἵ ροοά ςοπηξοτί, Ο [5γδεὶ : 
ἀπά ῬῈ ποῖ Ποᾶνυ, ἴποιι Βοιβα οὗ 
]ι1ςοῦ: 

47 ἔογ τῆς Ηΐρμεβθε Βαῖῃ γοῖι ἴῃ 
ΓΘΠΊΘΠΠ γαΠσα, Δη4 {Π6 ΜΊΡΗμτΥ Βαῖῃ 
ποῖ [ογροίίζθη γοῖι ἴῃ τεπηρίαδτοη. 

48 ΑΚ ἰογ πης. 1 μαᾶνε ποΐ [ούβακεη 
γοιι, ΠΕΙΓΠ ΕΓ πὶ 1 ἀερατίεα Ποπα γοιι: 
θαζ πὶ φοπηα ἰπΐο 1ἢ15 ρίαςα, ἴο ΡΓΔΥ͂ 
ἔου τΠς ἀεβοϊδέίοη οὗ δίοῃ, δαπά {παῖ 1 
ΠΗ 566 Κ ΠΊΘΓΟΥ ἔογΓ {Π6 ἰονν εβίαΐβ 
ΟΥ̓ γοιι" ΒΔ ΠΟΓΙΔΓΥ. 

49 Απα πον ΡῸ γι ΨΥΔΥ͂ ΠΟΠῚΘ 
ΕΥΘΓΥ πιλη. ἀΠ4 αἰζου {Πε86 ἄδγβ ψν}}} 
Ι ςοπηα τπιηΐο γοιι. 

50 80 {Π6 ρξβορία νγεπξ {ΠΕ]Γ νγᾶῪ 
ἰηῖο {Π6 οἰΐγ, πκῈ 48 1 σοπηπιαηάεδά 
1Π6πὴ : 
Ὶ Βυξ 1 τεπιδίπε 5111 τπ ἘΠῸ 

Πε]ά βενεη ἄδγ8, 45 {π6Ὸ Δηρεὶ σοπη- 
τηδη θά πηᾶ; δη4 ἐΪ4 εαΐ ΟΪΥ ἴῃ 
1Ποβ86 ἀδγβ οἵ {πε ἤοννειβ οὔ {πε Πε]ά, 
ΔΠ4 Πδά πὰΥ πιϑδί οὗ τΠ6 Πειθ8. 

ΘΗΑΡΙΒΝ ΧΗ - 

Ι 2176 φερε γι Δ 4176 71 ἃ γ1α71 {07)1171.᾽ οτεΐ οὗ 
214 σέα. 25 71ὲ ἀεέζίαγαΐίϊογε οΥ Δϊς αἰγεαη,. 
54 47ὲ15 2γαϊδεαῖ, αγιεἱ φγολιϊδεα ἔθ 566 7207. 

ΝΙ ἴζ σαπὶε ἴο ρᾷ85 ΔΠῸΓ βανεῃ 
ἀαγ8, 1 ἀγεαπηεά ἃ ἀγθαπὶ ὈΥῪ 

ῃἰσῃῖ: 
2 Απά. ον {ποῖα αἴοβϑα ἴα νν]πά ἴα εογίαίη 

[τοπὶ τῃς 5868, {Πδὲ ἰξ πηονεά 11 {ἢ ζλε τυῦνά, 
νγαν 65 Πουθοῦ. Τοῦ, 

87. (οπῃΡ. χῖν. 26. ὙΤΠὸ τεπάογιηρ “ μΙ46 
ποτὰ "ἢ 15 ᾿Ἰπαάθημπαΐς ἴο {πὸ 1, Δ1η, εὐ ῥοπθ ἐα 
ἦγ ἰοσο αὐσεογεἰϊέο, ΘΧΡΥΘβϑιηρ ἴΠ6 Ιάθα οὗ ἂρο- 
ΟΥΥΡΠΔ] ννΥ 85. 

40. Οοπιρ. ν. 16. ΕῸΥ “δανν " 5ῃοι]4 ΡῈ 
τοαά ““μαὰ πραγά," {πὸ 1,αἴ. Ὀεϊηρ πα] οοί. 
ΤΠΕ {γαπϑίαΐου ννου]ά δθοὸπὶ ἴο πᾶν Παά “«ἷ- 
ἀϊσεοί Ὀοέοσο πὶ. ὙΠῸ “βευθὴ ἄδυϑ᾽ 16 
[ῃο56 Θη]οϊπρα ἴῃ ἴΧ. 23. 

492. ῥγοῤῥει. ἡ ὍΠ5 15 {πῸ τοδάϊηρ οἵ {πὸ 
Ὀεδὲ Μ8. Ὑπὸ Νυϊραῖε Πα5 ροῤι!ς, ἃ5. ἴῃ ἴῃς 
τ ΔΓΡΊη. 

α εαπάϊθ. 1,αῖ. ἱμεόγπα, “ Ἰαταρ." ΤὍὙΠῈ 
Ἰς6γὰ] το πάθυῖηρ νν οι] τηακο {πὸ γοβοη απο 
ἴο 2 Ρεοΐ. 1. το (“ ἃ Ἰατὴρ {Ππαΐ 581 ποῖ} ἴπ ἃ ἀατκ 
Ρίαςο ᾽) πιοῦα Δρραγθηΐ. 

α ῥασεη οὐ “ὐὶΡ.] Ἰ,αῖ. ““Ρογξιι5. εὐ Πανὶβ 
φαϊναΐα, γπθηοο νη ἄδθγ Ν]15 σοῃ]θοΐ 65 ἐξ 
παςὶ ταἰπαΐα: κα5 ἃ Πάνθη 5 ἴο ἃ 5Π1|Ρ ῥγθὸ- 
βοινεα," ἄσ. 

48. «αγείμαγ».] 866 ποΐθ ἃθουῈ Οἢ Χ. 21- 

ΓΟΗΠΑΡΤΈΕΞ. ΧΊΠ, Ἑ 

ΘΙΧΤῊ ΜΊΒΙΟΝ ((ἢ. ΧΙ. 1--οῖι. ΧΙΠ]. 58). 

ο. “πώ, 10..1 ΤΠ νναπί οἵ σοππρϑοίίοη θ6- 
ἔννθθη [Π15 γοῦβα ἀπά {πΠ6 ποχί, ἃ5 {πον δίαπά 
ἴῃ {π6 ΑΟΥ., 15 ἀρραγοπῖ. ἽΒΘΓΟ 15 ποίῃϊηρ' ἴῃ 
{Π6 1 αἴπ ἴο ΒῈΡΡΙΥ {πὸ Ππκ, δας τπ6 Ασαθὶς 
μιὰ 5 “«δηά 1 δανν παῖ υἱπα ἀσῖνθ πρυναγάβ ἔγοσα 
1τῆ6 ἀδρίῃ οὔ {πΠῸὸ 5δθὰ οὔθ ΨὴΟ βϑεπηθά 8ἃ5 ἃ 
τηδῃ. Ὑπὸ οἴποσ Οὐϊθηΐα] νθυβϑίοηβ. ργοϑεηΐ 



Ι εἱρμάς. 

ν. 3-τ-6.] 

3 Απά 1 ΡεΠε]4, ἀπά, ἴο, τῃαξ πηλπ 
νγαχεά βίτοηρ νγἢ {Π6 ᾿ΓΠοιιβαπά5. οὗ 
ἤδανεῃ : δπά ψῆεη πε τυτηεαά ἢΪ5 
σοιιηζοπαησα ἕο ἰοοκ, 41} {Π6 τῃϊπρ8 
{Γαι δ] 64 ἘΠδξ νγεγα 566 ππάθγ ΠΙ ΠῚ. 

4 Απά ψῇεπβοονεῦ {Ππ νοῖςα νγεπέ 
οἷ οὗ 5. πηοιίῃ, 411] {ΠαῪ Ὀιγπαά 
τῃδὲ Πεαγά 5 νοῖςβ., {κα 5 {π6 εαγίῃ 
ΓΑ᾿]Θ ἢ νν ἤδη 1ἰ ἔβα] θη της ἤτα. 

ς Απά δῇζογ {Π15 1 Ρεμε]ά. δηά, ἴἰο, 
{ΠΕγῈ νγὰ8 ρδίπεγεά τορεῖπεγ ἃ πλι{|- 
τι46. οὗ τπθη. οἷ οἵ πιιπιθεῖ, ἢ ῸΠῚ 
{πὸ οὐ νπΠα5. ΟἹ {πὲ Πποανεῶ, ἴΟ 
βιιθάϊια της πιᾶη {Ππαΐξ σαπια ουξ οὗ 
1ῃς 568. 

6. Βπε 1 Ῥεϊοϊα. 4π6. ἴος ᾿θ. πδα 
σ͵ανεα ΠΙΠΊ561Ε ἃ στγεδῖ πιοιιπίαίη, δηά 
ἤδνν πρ προη [{. 

ΒΕ 1 ννουἹά ἤανε ββεη {πε τεσίοη 
ΟΥ̓ Ρίασα ννπεγθοιιξ ἐΠ6 ἢ1]] νγὰβ σγάνεη, 
ΔΠ4 1 ςοι]4 ποί. 

8 Απά δῇζοετσ τῃ158 1 ῬεΠ]4. δπά. 1ο, 
411 πεν ῃ]ς ἢ γγετα σαι πεγεά τοροῖποῦ 
ἴο βιιδατι6 ΠΙΠπὶ νγεῦα βόα αἰγαϊα, ἀπά 
γεῖ ἀπτβὲ ἤσῆς. 

9 Απά. ἴο, 45. Πα 8ανν {ΠῈ ν]οΐεποα 
οὗ ἘΠε πιιυτιι46 ἐΠδξ σάπια. Πα ΠΕΙΓΠΟΓ 
πε 4 τπιρ Πἰ8 Παπά. ποῖ Π6]4 ϑυγογά. πού 
ΔΠΥ͂ ᾿ΠϑΓΓΙΠΊ6ηξ οὗἉ νγαῦ : 

Ιο Βαξ οηἱγ [ 8νν {παΐ Πα επί 
οιξ οἱἹἩἉ ἢ5 τηουῖῃ 45 1 ἢδα ὕεεπ ἃ 

ΠΡ ΑΒΕ ΈΧΗΤΙΤΙ: 

ὈΙαβε οὐ. ἔγε, δηά οινκ οὐ ἢΐβ [1ρ5 ἃ 
Πδπηΐηρ Ὀγεαῖῃ. ἀπά οἷ οἵ ἢΐ5 τοηριια 
ἢς σαϑβῖ οἷχέ βρᾷγκβ ἀπά {επιραβίβ. 

11 Απά {πεὺ ννεῦα 11 τπηϊχεά ἰο- 
ΒθΊΠοΓ ; [ἢε δΙαβε οὔ ἤγα, τπ6 βαπηΐηρ 
Ὀγθαῖῃ, ἀπ ἐς ργθαΐ (επιρεβέ ; απά 
[6] ννττῃ νἱο!αποςα τιροῃ ἘΠ πια]τταάςε 
νΜΒΙΟΝ νγὰβ ργερατεά το ἤρῃϊ, ἀπά 
Ὀυγηθά ΠῈπὶ τρ ΘΝΟΓΥ͂ ΟΠ6, 80 {παῖ 
ἼΡΟῸΠ ἃ ϑ8ϑιιάάθῃη οὔ δὴ ἱππιπΊθγαθ]ε 
πα αἰτεῖ 46 ποι ἢ] ηρ νγαβ ἴο ΒῈ ρεγοεῖνεά, 
θα ΟὨΪΥ ἀϊιϑὲ δη4 5π|6}1} οἵ βποκε: 
γγΠθη 1 8δνν [Π|15 1 νγαβ αἰγαϊά. 

12 ΑΠεγνναγά 88νν 1 1ῃε 54Π16 πΊΔῃ 
ςοπηθ ἄονγῃ ΠΌΠῚ {ΠῸ πηοιιηίαίη. ἀπά 
(8}] τιπῖο Πἰπι ΔΠοίῃοΥ ρθασθδῦ]α παι]- 
ττπας. 

13 Απά {πεγα σᾶπια ππιοῃ ρθορὶςε 
ὉΠίῸ Ἠ]ΠῚ. νγΠΈΓΘοΕ βοπιῈ σγεῖς οἱδά, 
ΒΟΠΊΘ ὙΕΙ͂ 8ΟΓΓΥ͂. 80Π1Ὶ6. ΟΥ̓ {Π6Π| νγεῖα 
ΒοιιηἋ, ἀπ4 οἴπεγ βϑοπῆς Ῥγοιρῃς ὍΠ, 
Π6πὶ {Πδΐ ννγεγε οἤετγεά : ἔῃξη ννδβ ἴ ζὺ 
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ἐλαξ τυογ 5. Κ τῃγοιρἢ ργεδέ ἔβαγ, ἀπά 1 ἀυγαῖκεα, ογορτα, 
Δ Πα 5414. 

14 ΓΠοιι Παϑὲ 5ῃενγεά ΠΥ βεγναπέ 
{Πε56 νγοπάθιβ ἤοπΊ {πῸ Ὀεορίπηΐϊπρ, 
πα Παβὲ σοιιητοα πη ὑγουτῃγ {Παΐ τΠοιῖι 
8Ποιι 468 γεσεῖνα ΠῚΥ Ργαυοῦ : 

Ι5 ὅΠονν π|6Ὲ πον γεῖ {ῃ6 ἱπίεις- 
ΡΓΕτδίοη οὗ {Π15 ἀγθαπη. 

16 Εογ 88 1 σοποεῖνε ἴῃ πλΐπ6 ππάδθγς- 

ΒΟΠΊΘΠΙ Πρ 5:Π|11γ. ΠΟ τϑδάϊηρ ἴῃ {πὸ τπαγ βίη, 
δίνθη [ποτ {πη|π|5, Ἰηνουίβ {Π6 ῬΓΟΡΟΙ ΟΥ̓ΕΓ 
οἵ {π6 ννοτάβ: “ἃ ψιπα ἴῃ {πΠῸ6 ΠΠΚοπθ55 οὗ ἃ 
ΤΊΔΠ,᾽ “"νεγιέμς. .. 1π οἱ] ἐμαζγιοηι ἐρογγιγιῖς, ἃ 5 
ἴΈ 15 ἴῃ {πεῸ ϑυγίας, ΒῸΓ {Π6 νἱϑίοῃ, σοΠΊΡ. 
ἸῺ: υἱῖ. 2: 

8. «υαχεΐά οἰγοης. Τα. σοηυα]εσοεαΐ; Ὀυύῖ 
45 {με Ῥεῖ Μϑ858. τοϑδά, 1ι5ῖ δῇ, παῖδε, 
“ἐ Ο]οιι 5," ᾿ηϑίθαα οἵ τι τις, “ Ἰπουβαπ5,᾽" ἢ 
15. ΡῬγόθαῦ]6 {παΐ εογυοαδαΐ, “ νγὰ5 Πγὶηρ, 15 
1πε στὶρῃΐ γοδάϊηρ. (ομηρΡ. 1) 8η. νἱ]. 13. 

4. ας ἐῤὲ εαγὶδ ψαϊ ει .1 ΤἸιαι. οἱσι φαίοσοῖέ 
ἐεγγα. Βυῖΐϊ {ποιρὴ {πμ6 θεβδί Μ55. ἄρυθὲ ἴῃ 
1Π15, ἴ[πΠ6 τϑδάϊηρ οἵ {πὸ Οτὶθηΐαὶ ψευβ 5 
ΡΟΙηΐβ ἴο ἠφιοτοῖέ σογα ἃ5 πὸ τρί ἰοχί. 80 
[ῃ6 Αὐδθῖς, ἴῃ Εὐννα] 45 στο άθυιηρ: “ ππά 65 
ΒΟΒΠΊΟΙΖοη 6 βθῖπθ ϑίπηπ]6 Πποῦτγτίθη, νῖθ 
Δ ΔΟΠ5. πη 65 Βειου {0}]{. Ηξεποο, ἴοο, 
ΗἩΠΠΡοηξο]4᾽5 σοπ]θοξιγε 15 ἃ ΡΓΌΡΔὉ]6 οΠ6, {Παΐ 
ἴῸΓ ἐτάκησαν ἴπ6 Τ,αἴη ἐγαηϑίαίοσ ἴοοὶς ἐκά- 
σαν 845 ἴῃ6 ΟΥΙΡΙΠΔ], Δπ4 50 το πἠεγϑά [τ 
αγάεσεεδαπέ, “ Ὀατηοα,᾽ ᾿πϑίθαα οἱ “ τπϑ]τβά." 

Θ. σγαυεά.) ΟΥ̓ “μεν: Δη. 1]. 45. 

Θ. ἡποίγιγιεπέ ο7, πυαγ.} ΤιΑῖ, σας δε σοι ει. 
50 σασα »ιογὶς ἴῃ Ῥ5. νἹ]. 14. 

11. Π«υας α)αϊά.] Μυΐρ. δαδρη. Βαξ {π6 
θεβὲ Μϑ85. βανεὲ εχ τε ἐξέστην, “1 νγὰ5 
αϑίοηϊθά. ΑΥΟΓ ῥμυῖς 8. δἀ5 εὐηογίς. 

18. γε ῥεοῤ]ε.] “ΓΒ 15 ποΐ δὴ αὐθηιιδίθ 
ΤΠ ουηρ Οὗ τ ζμς ῥογηἼγιτ4771. γι ογτι771, “ ἴα ΟὉ 5 
ΟΥ̓ ΠΊΔΗΥ͂ ΡΕΟΡΙΘ,᾽" γΘοϑ]]Πηρ {π6 πρίπτποά οοπη- 
[θη ης65 οἵ {π6 [Πγοπρ'. 

97 ἐῤεγι ἐραΐ αὐεγὸ οὔεγεά.] ὍΘ τηδγρῖηδὶ 
Τ Δ ΙΠρ ἸΟΟΙκ5. Ρ] Δ 5116 ; θὲ ἙΠατίοη σὶρ Εν 
ΠΟΙΊΡΑΓΕ5. 58. ἰΧυ]. 20, “" 1Π6Υ 5141} Ὀτίηρ 4]} 
γουΓ Ὀγθί γθη ῸΓ Δη Οἤθγιηρ ππίο {πὸ 1, οτά.; 

ἐρέῃ αὐας 1 «Ἰεζ.] Ιπ Ρΐαςθ οἵ «γγοίατυὶ, 
[πε θεβὲ Μ55. πᾶν ἐφο, 580 {παΐ {π6 γεπάογίηρ 
5Π0114 ΡγΟΌΔΌΪΥ ΒΕ: “ἀπά {ῃγοιρῃ ρσθαΐ ἔθαῦ 
Ι ἀννακεά." (ΟὔομΡ. ΧΙ]. 2. 

106-20. ΠΕ 5θηβ6 οἵ {Π15 ραϑβϑαρθ 15. ΠΟ 
ΟὈβουγοά ἴῃ {πὸ ΑΟΝ. Β δδάϊηρ ἐγωπὲ (ἢ Α.) 
ἴου ἐγαπί, ἴῃ “Ὁ. 175, ΔΠ4 Ἰδανιηρ οἱ. {πὸ νγοτά 
“ ΒΘΒΙΠ4 ἢ ἴῃ Ὁ. τό, νυ ΠΟ ἢ 5Ρ0115 {πὸ δη  {Π 6515, 
Ὑ6 ΠΊΔΥ ΓΕ ΠάΘυ τυ παῖ ΓΟ]Ονν5: “ ΕῸΥ {πο γ {παῖ 
4Ὑ6 ποΐ ἰϑϊ ψν1}} θῈ ἴῃ Ποανίπθββ, ππάογβίδηα- 

ΚΖ 
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ΠΟ τσ, Ζλῖς 
ἄαγ. 

βίδηάίηρ, γος ἀπίο {Π6πὶ {Παΐ 5}8]} 

Βε ἰε ἴῃ ἴμοβα ἄδγϑβ! δἂπά πιιοῇ 

ΤηογΘ γος ππίο {ΠῈπὶ {παῖ ἂἃῖθ ποῖ 

ες θεμὶηά ! 
17 Εὸγ {ΠῈὺ τμαῖ νγεῦθ ποῖ Ἰεΐ 

γγεγα ἴπῃ Πααν] 688. 
18 Νον ππηάειρίαπά 1 τΠ6 {Π]ηρ5 

ἐπαΐ ατὰ ἰαϊά τπρ 'π {πε ἰατίογ ἀΔγ8, 

ὙνΠ]οἢ 51.411} Πάρρθη τπΐο τΠ6π|, Δη4 τὸ 

ἴποβε τῃδξ αἵὰ [εξ Ῥεμιηά. 

19 ἽΠογοίογα 16 ΠΟΥ ΘΟΠῚΘ 1ῃηΐο 

στεαῖ ρ61115 Δηἀ ΤΩΔΗΥ͂ Ππαοαβϑιτθ8, {Κα 

85 ἴΠπε56 ἀγθαπηβ ἀβοΐαγα. 

20 Υεῖ ἰ5 ἴξ δδβίθι ἔογ ἢϊπὶ ἘΠδΐ 18 

ἴῃ ἀδηροῦ ἴο σοπιε ἱπίο ᾿Π 6868 ἘΠ]ΠΡ5, 

1Πᾶπ 10 ρᾶ88 ΑΥΨΑΥ 85 ἃ οἰοιὰ οἷ οἵ 

τῆς ννουἹά, δηᾷ ποῖ ἴο 8ε6 6 τῃϊπρ8 

παῖ Παρροπ 'π της ἰαϑὲ ἄλγβι Απά 

Πε δηϑνυγογεά πηΐο π|6. Δη4 584]4, 

241 Πα ᾿ἱπτογργεζατίοη ΟΕ τΠ6 ν]βίοη 

5811 1 5Ππὸνν {Πε6, δῃά 1 ψ}} ορεη 

ἀπο {πες τῃε τῇϊηρ {παΐ ποι Πᾶϑῖ 

τεαιγαα. 
22 ΝΒείθαβ ἴποιι Παϑὲ βρόίκβη οἵ 

{Πεπὶ {παῖς ατο ἰοῖε Βεῃϊη 4. {Π18. 18. 1ῃς 

ἰπτεγργεζδίοη : 
22 Ηε τῇαῖ 514]] επάτιγε τῃ6 ΡΕΠ] 

ἴη τῆαξ εἰπις παῖ Κερί Βἰπιβεῖξ: {ΠῸῪ 

μα θὲ ]Π]1επ ἰπΐο ἀδηρεῦ ἅ16 500 ἢ 

85 μάνα ὑγουκβ, ἀπ (ἈΠ τονγαγά {Πα 

ΑἸΠΙ ΡΠ ίγ. 
24. Κπονν 115 {πεγείογα, {πὲ {ΠῈῪ 

ψΠὶςἢ θῈ Ιοἢ Βομὶπά ἀγα τηοσα Ὀ]εββεά 
τΠΔη {πε Υ τηδΐ ΡῈ ἀεδά. 

2ς ἼΠ|5 ἴ5 {π6 πηραηΐηρ οὗ τῃ6 

ΤΠ ΒΕ... ὰς {1{||6 [ν. 17--- 32. 

νἰβίοη : Ὑ Βεύεαβ ποι ϑανγεϑί ἃ ΠΊΔῃ 

ςοπλΐησ ΠΡ ἤοπὶ {Π6 πηϊάβε οὐ {πὲ 

ΒΕΔ: 
26 Ἴἢε βαπὶῈ ἰ5 μὲ ψῃοπὶ (σοά 

τπ6 ΗἸρμαβέ μαῖῃ Κερί ἃ ριθαῖΐ 86ᾶξϑ0ῃ:; 
ὙΠΟ ὈΥ Βἷβ οὐγῇ 861 5}4}} ἀε]ῖνογ 

ΠΪ5 ογθαΐαγε : δηά Πα 5}4]} ογάθυ {Π6πὲ 
τΠδξ ἀγα εξ Ὀθῃϊηά. 

27 Απά νῃογθαβ που βανγεβί, [δὲ 
ουξ οὗ 8 πιοιίῃ {Ππεῖα οπηα ἃ5 ἃ 
ΒΙαβί οὗ ννπά, ἀπά ἤγα, ΔΠ4 β[ουπ ; 

28 Απά τῆλε με με]ά ποῖτῃογ βυγοτά, 

ΠΟΙ ΔΗΥ͂ ᾿πϑίΓπππο πὲ ΟΥ̓ νγαγ, θα τΠδῖ 

(Π6 τυβμίηρ ἴῃ οὗ Ὠϊπὶ ἀεβιγογεά τΠ6 

γγ Ποῖ] πιυϊτταάς ἐπδὲ σαπηα ἴο δι θάιϊι6 
Ηΐπι ; [015 15 {Π6 1πιογργαίαδτοῃ : 

29 ΒεΕΠοΪά, τῃ6 ἀαγ8 οοπιθ, ὑγΠῈΠ 

1π6 πιοϑὲ ΗἸρῃ νν}}} Ὀερίη τὸ ἀ ΕἸ ̓ ν εΓ 
τπ6πὶ [πὲ ἀγα προη {Π6 βαγίῃ. 

3090 Απά Βε 5}8]] οοπὶθ ἴο τῃ6 

ϑιοηἰϑηπιοηΐ οὗ ποῖπ {πδξ ἄννγε]! οα 

της φαγῇ. 
21. Απά οπε 5Π4]1] ὑπάογίακε τὸ 

ἤρῇς ἁραίηϑε ἀποῖμοῦ, Οη6 ΟἸΓΥ͂ ἈρδΙηϑῖ 

ΔΠΟΙΠΟΙ, οπς ρίασα ἀρδίηδε ΔποῖΠοτ, 

ἄρῃ Ρεορίε ἀραίηβέ ἀποίμοῖ, ΔΠ4 ΟΠ6 “ Μαῖ. α4 
7- 

ΓΘ] πὶ ἀρ ηϑὲ ἈΠΟΙΠΟΓ. 
42 Απά τῇς τίπια 5Π4}} θς ψΠεη 

τμόβα τῆϊπρϑ 5Π8}} φοπὶς ἴο ρ888, δη4 

1Π6 5:55 5641] πάρρθῃ νγῃίοῃ 1 5πονγεά 

1πες Ὀεΐοτθ, ἀπά τπθῃ 518}1} τὰῦ ϑοῃ 

Ῥε ἀεξοϊαγεά, ννῆοπῃ ποι ϑανγοϑῖ 85. ἃ 

ΠηΔΠ ΔΒΟΘΠαΙΏΡ. 
23 Απά ψῆθῃ 811 τῃ6 ρθορὶς ἤθὰγ 

Ηἰβ νοῖςθ, δνΥ πηΔῃ 5Π2}} ἴπ {ΠΕ]Γ 

Φςπ-ῤῤῸῤῤῤῤῤῤῤῤῤῤῤῤῤῤῤῤῤῤῤῤΠῤῤῤ’’ῤῤ’΄’΄΄΄-.
----Ὁ----ς------ πο 

ἴπρ; συ μαΐ ΤὨϊηρ5 ἀγθ Ια τιρ ἴῃ {ΠῸ Ἰαϑὲ ἄδγϑ, 
πᾷ ({Π61) {πον ψν}] ποῖ πιθοῖ ψν ἢ ἔποπὰ; θὰ 
νγο6 8150 ἴο {ποιὰ {Παΐ τὸ Ἰ6 ἔτ, οἡ [Π15 δοσομηΐ, 
παῖ (τ. ἴογ) πον νν}}} 5θα ρσθαῖ ῥρθγ}]5 δηά 
ΓΛΔΠΥ 5ίγαϊῖβ, 85. ἴΠπθβ6 ἀγθαπιβ (0 5πθνν. Ὑεῖ 
15 1 ἃ Παρρίογ [πἴηρ ἴο σι [Π6 τὶϑὶς οἵ σουηϊηξ 
ἴο ἴμ656 1πϊηρ5 1ῃδη ἴο ῬΡᾷ55 ἈυναΥ 85 ἃ οἱοιά," 
ἄζε. ἘοΥ )αεϊϊις, “' ΔῈ. ΘΑ βῖεσ {Π1ηΡ,᾽ ἴῃ “. 20, 
ἩΠρΡοη ἃ σοηϊδοϊιγοά γΜεϊοίις, “ἃ ΒΔΡΡΙΘΥ 
τηϊπς, 25 ἀἄθονυθ, νυ ῃ] ἢ βι15. {Π6 βθηβς θεῖτο, 
δηὰ 15 βιιρρογίθα ΌΥ ἴπ6 νθυβί οη5. 

οϑ. Τὴ βθῆβθ οὗ {Π15 νθῦβθ αἶβοὸ 15 ]οβί ἴῃ 
τπ6 Α. Ν., ραγιν ἔτοπὶ ἃ τοηρ Ρα πο Δ ΠΟ ἢ 
ΟΡ 1ῃ6 1ιαἴπη. Ἐδπάογ: “Ης {παῖ Ὀγηρεῖῃ 
16 ῬΕΙ͂] προη ἔπ οπὶ ἴῃ {Παΐ {{π|6, νν}}} ἈΪΠΊ56]} 
Βαλτγα 5110} ἃ5 πᾶν [Ὰ]16Π πο ῬΟΓ]]: {Π| 6568 ΔΓ6 
ΠΟῪ {παῖ μανθ ὑοῦ κ5. Πα 1411} τονναγβ (ἢ 6 
ποσί ΜΙρμίν." Τὸγ [πὸ αργεγὶ οἵ ἴῃ Ν υ]ξαῖς, 
8. [85 φάγεγεί. 

95. ἐδὸ γιϊάτέ 9 δὲ «εαἢ ὍὙΠ6 1,δ[. 46 

εογεἶρ. γιαγὶς, “ἔγοτη ἴμ6 μϑατέ οἵ {π6 568, 

Ροϊηΐβ ἴο ἐκ τῆς καρδίας ἴῃ 1μ6 ΟΥ̓ΘεΙ ; 8η ἐχ- 

ΡΓοβϑίοη ἕουπα ἴῃ Μαίί. χίϊ. 40, “τμ6 Ἠθατί οἵ 
1Π6 ϑασίῃ." 80 ἴῃ ἴν. 7 ᾶθουβ. 

98. γιρῤίης πη. ΟΥ̓ “οπβοί." 

80. “πὰ δὲ «ῥαὶ εοριθ ἢ Ἐδίμοῦ, “ Απά 

δϑίοησμπιοηξ 5181] σοπιο :Ὁ ἴΠ6 νϑυβίοηβ ροϊηΐ- 

ἴῃς ἴο ἐχεέσσμς 716 Π115, ΠΟΙ 7: ἐκ όσοι, 5 {Π6 

{τὸ τοδάϊπρ. ὙΠῸ Ρηχαβ ἐπ ὀχδοσσῖε 2, ΦΗΣΙ Σ 

Βα85 οσουσγοα Βοΐοσο, ἴῃ ν. 33, ΠΕΓΕ ἴἴ 15 γθη- 

ἀοτγοα “βού σου] ἴῃ πιϊπα.᾽ 

30. “πὰ ἐῤὲ τριο, ἢ Βδΐμου, “ Απά 1 

5181} Β6, ψγθη {Ππο56 ΤἈϊηρ5. 5Π4}} σοπηθ ἴο 

Ρᾶ55.. - - ἴβεπ 5Π4}} τὴν ϑοη, ἅς. ΤΠΕ 

ἀροάοβὶβ θορῖμθ Ἰτἢ Κ ΤΠΘης 584}},᾽ [Π6 δέ οἵ 

186 1 ἴῃ ΤΉΘΓΟΙΥ ΓΟΡΓ βθηςηρ ἃ καὶ το] ΡΟΥΓΔ], 

85 οἴϊθη ἴῃ {Π15 θοοΚ. 



ν. 34-. Φώ5.] 

οννη ἰαπά ἰεανα {π6 Ῥαίεϊθ πον πᾶνε 
ΟΠ6 ἀρδίηϑβε ἈπΠοῖΠοΓ. 

24 “᾿Απά δη ἱππιιπιογαθῖα πιαϊεἰειιάς 
5Π4}} 6 ραίπεγθα τορϑίμαι, 45. Πποιῖι 
βανγεϑέ ἘΠ 6Π|. ὙΙΠηρ τ ἴο ςοπηο, 4ηἀ4 ἴο 
ονεοοπια ἢϊπὶ Ὀγ ΠρπΠείηρ, 

35 Βυξ Πα 5}4}} βίαπά τροη {ΠῸ 
ἴοΡ οἵ {πε πιοιιηξ ϑίοῃ. 

26 Απά ϑίοη 5Π4]] σοπιθ, π4 588] 
θῈ 5Πενγεά το 811 πηθη. δεῖπρο ργαεραγθά 
ἀπά δι] 464. {κε 45 ἔποιι βανγεδ {ΠῸ 
Ἀ1]] σγανεη ννὶτποιε Παπά8. 

37 Απά {15 τηῦ ϑοη 518] τε θικα 
τῆς νυ Καά ᾿πνεῃίοηβ Οἵ ἘΠο86 ΠαίΟη8. 
ψΜΠΙΓἢ ἔογ {Πεὶγ ψιοκεα [1Π{ ἀγα []]Θη 
ἰπΐο {Π6 ἐεπιραϑβέ ; 

38 Απά 5141] ἴα Ὀεΐογε {Πεπὶ 
ἘΠΕῚΓ 6ν}] ἘΠοιιρῆτβ, ἀπ 4 ἘΠ6 τοΥΠΊΘΠς5 
νυ γαυν!ἢ ἘΠΕῪ 5141} θερίη το 6 οτῦ- 
τηεπίεα. ννΠ ΙΓ ἢ ἀγα {κα τιηΐο ἃ ἤασπιε : 
ΔΠ 4 Πα 5}8}] ἀβϑέγου ἐπδπ υνἱεποιε ἰΔ- 
οι Ὀγ {πε ἰανν ὑνΠΊΟἢ ἰ85 π|Κα τιπο ἤτα. 

29 Απὰ ψῇεγθαβ {Πποιῖι βϑανναϑέ (ἢδέὲ 
ἢ6 φρϑίμειε Δποίμεῦ ρεδοθδῦ]α πλιτ|- 
τι46 τιπΐο ΗΠ : 

84. «υἱ]έηρ.] 1.6. ““ νΥ]Βῃ]ηρ,᾽ ΟΥ̓“ Ρυτγ- 
Ῥοβίηρ. (οπΊραΓΕ σ΄. 5 ἀθονε. 

85. 520ο5.1] Οοιηρ. Κεν. χῖν. 1. ἩΠΡΕη ε]ά 
αοίεβ {π6 “ Οὔδοι]α 810 01]. 11. 663. οφφ.. 46- 
Βουιθιηρ {Π6 σοηϊεάοτγαίςοη οὗ {πὸ Κιηρ5 οἵ {πε 
δα ἀραϊηβί ΠῈ ΤΈΙΩΡΙΕ οἵ σοά: ᾿Αλλὰ πάλιν 
βασιλῆες κ-.τ.λ. 

386. δεΐπ ῥγεῤραγεά.1 Οταῖϊ ““ Βεϊπρ. 

5177. Ζηυεηῖοης..] ΓΗΒ ννογά 15 πὸ ἴο {π6 
Ψυϊξαΐο τϑδάϊηρ ταζγευεγιεγιι, ΤΟΥ͂ νυ ἢ {Π6 
Ρεϑὲ Μ88. μανε σαυεπεγιιί. ἵὐ παογϑίδηαιϊηρ, 
ψ ἢ νη ἀογ Ψ]15, δογϑηὲ ἴο ΥΘίῸΓ ἴο σεηέες 
([μῈ βεπάεσγ Ρεὶπρ ἄπ ἴο {πΠ6 ᾿πἤτπιεποα οἵ {ΠῸ 
Οὐτεεκ, 5 ἀρονυθ, χὶ. 4), νγα πΊΔΥ τε ποῦ: “ Βαΐ 
ΤΗΥ͂ Θ0ῃ 5881] ἈΪΠΊ5ΟΙΕ οοηνίος π6 παξίοπϑ ἐπδξ 
Πανθ ἄγανγῃ ΠΙΡῊ οὗ {ΠΕ 11 νυ] Κοάποββθβ, εσ ἢ 
{ποβα {παΐ πανα ἀρργοδομεά {πα ἰετηροβί, ἀπά 
5141} προταϊά ἘΠ6πὶ ἴαοθ ἴο ἴασθ νυ ἢ ΠΟῚΓ 6υ}]} 
ἄδνιςοβ ἀπά {πΠῸ6 ζουπηιθπῖβ νυν ποσόν," ἄο. 

388. ὃν 1ῤὲ ἰααυ.] [πῃ Ὁ. το ἴπΠ6 ἀεβίγουϊπρ: 
ἀϑοηΐ ννὰβ {Π6 ““ Ὀ]αδί οἵ ἤτα," δηά {Πεγθ ννὰβ 
ΠΟ πιρηζίοη οἵ δΔηγ ““ἰανν." Ηδποβ 1ἰἴ 15 ροϑ- 
51816 1Παΐ ᾿Ιηϑίθδά οἵ διὰ τὸν νόμον ΞΞ 267 ἰεε771, 
[Π6 οΥΡΙΠ4] ΤΥ Πᾶνα Ὀδεη διὰ τὸ ἄνομον ΞΞ 
“ΠΥΟΌΡΉ, ΟΥ οὐπρ ἴο, {ΠΕ Ὶ1 Ἰανν]θβϑη 655." 
ΤΠ Αταθὶς βοιηθννμαΐ ἔδγοιιγβ {Π|5: “ ἀπγοι 
ἴῆτε ϑύπάβη. 

40. ἐῤε ἐεῃ ἐγίδες. ἡ 8ὃεε 2 Κίηρϑ χυ!. 2. 
ὝΠΕΓΕ 15 ἃ συτίοιιβ σατο ἀπλοηρ ἴΠ6 Δαῖῃο- 

ἘΠΓΙΒΙΘΙ ΑΒ: ΧΙ]. 

40 Ποβα αἴα {πΠῸ ἔδη {τἴθε5. νος ἢ 
γγΕΙΘ ΟΔΓΓΙΘ ἈΥΑΥ ΡΓΙΒΟΠΟΙΒ. οἷ οὗ 
ἘΠΕΙΓ οὐ ἰαπα ἴῃ {πς {ἰπι6 οἵ Οβεα 

15 

τῆς Κίηρ, ννῃοπλ ὅ ϑαἰ πη παβαγ {Πα Κίηρ “Ἔ Κίηρϑ 
. 3. 

οὔ Αϑογτιῖα Ιε4 Ὡνυνᾶὺ σαρίϊνα, ἀπά ἜΝ 
σαΥγιθ 4 ἘΠ 6πὶ ονεῦ {Π6 νναΐεγϑ. δπὰ 80 
σαΠΊ6 {ΠΕΥ ᾿πΠἴο ἀποίμογ ἰΔπά. 

41 Βιιξὲ {πὸ ἴοοκ {Π158 σοιΠ86] 
ΔΙΊΟΠρ {Πα πΊβαἶνεβ, {Παΐ {παν ννγοι]ά 
Ιεσανε {πῸ πιά ς οἵ της Πεαίμεη, 
ΠΑ σὸ [στη ἰηΐο ἃ ἢιγΠοΥΓ σοι ΠΥ. 
γνΠογα πανοῦ πηδηκὶηα ἄννεϊε, 

42 παι {πᾶν πιὶρῃξ {παῦε Κεαρ 
ἘΠΕ ΙΓ βίδζιιξεβ, νυ Ι ἢ ΤΠΕΥ πονεῖ Καρέ 
ἴῃ ἘΠΕΙΓ οννῃ ἰδπά. 

43 Απά {πεν επίεγεά πο Ερῃγα- 
ἴε5. ΕΥ͂ 1Π6 ΠΆΓΓΟΥ ραβϑαρεθ οὔ [ῃ68 
ΓΙΝΕΓ. 

44 Ἐογ Πα πιοϑὲ ΗἸρῃ ἐμεθη 5Πανγϑά 
σϑΙρῃ5. ἴογ {Π6π|. δηά ἜΞ 5111} [86 “ Εκοά. τΆ. 
βοοά, ἘΠῚ Πα νγεῖα ραᾳβϑεά ονεῦ. 

45 Ἐογ τπγοιρῇ τΠδέ σοιπΓΥ {Παῖο τ 
νγὰ8 ἃ οῇδδί ὙΨὙΑΥ͂ ἴο ρῸ,. ΠΑΠΊΕΪΥ. οὗ ἃ 
γεαῦ ΔΠ4 ἃ Πα]: Δπ4 {6 β88πι6 γερίοῃ 
15. 1164 ᾿Αὐβαγείῃ. 

ΤΙΠ65 45 ἴο {πΠῸ πιθοῦ ΠΟΘ σίνθη. [Ι͂π {πῸ 
Αδίἢ. 1Ὁ 15. “" πιπε : 1ῖη {π6 Ατδθὶς, ““ πῖπθ δπά ἃ 
μ41Ἐ [Ιη Μϑὅ. Α. 1 15 “νυ, ΜῈ ἀδεοηε 
νυτεπ Οὐϑυ 1 (ΒΘ ΠΒΙ]γΥ, Ρ. 33). ὙΠΕ Ομ βϑίοῃ 
οἵ οπθ ἔγοπι {πὸ ἴθβῃ πιὰῦ ΡῈ ἀπε ἴο {π6 
ΔΌβθηςθ οἵ [δη ἰπ πο ἰἰδὲ βίνθη ἴῃ Κδν. υἱ!. 
5-8 (οη ΠΟ ἢ 566 Οτοί 55 ποΐθ). ῬΟββιθὶῦ 
4150 1Π6 ρθοι] αν τοί] οἵ πῖπθ δηά ἃ Πα] πλαΥ͂ 
θ6 σοππροίθα ἢ {Π6 οπιίβϑίοη οἵ ἔπε ΠαΙΓ- 
{06 οἵ ΕΡμγαὶπὶ ἴτοπὶ {πὸ ϑαπηθ ἰδ ; {Π6 
ΠΕΠΊΒΟΙ ἔννοινα θοῖπρ ποτα πιαάθ πρ ὈΥ͂ {Π6 
πο] βίο οἵ [Οβθρῃ δηά [νον]. 

οὐεῦ ἐῤὲ «αυαΐογ5.1] Τιαἴ. ἐγαης ἤιηθη; 1.6. 
{πε ΕΡγαΐα5. 

43. παγγοαῦυ ῥασσαρος.] 1.6. ΥΠΘΥῈ [Π6 ΤΙΝ ΘΓ 
νὰ 5 ΠΑΥΓΟΥΨ, ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ ΘΔ5ΠΥ ΤΟΥ 4016. 

44. ῥεϊά «111 ἐῤὲ οοά.] 1,Αἴ. τἐαξεῖ σεπας 
ιωγιίτιῖς, “' ϑῖαγθα [Π6 βργίηρβ οἵ {πΠ6 στῖνοσ, 45 
1η Ὁ. 47. (οΙΊΡ. 58. χὶ. 15,16. Πα νυυϊΐεῦ 5 
αἰπιὶ 15 ἴο 5πὸνν {παῖ (ὐοά 511] ἱπίεγροβεά οἡ 
ὈΘΠΔ1 οἵ Η15 Ρβοριίο, 85 ἰη {μ6 ἄδγϑβ οἵ Μοβεβ 
Δη4 [οϑβιιδ. 

45. “τγεαγεῖῤ. Ν ΟἸκπιαγ βῖνθϑ γα τ οι5 580- 
Ροβϑά ᾿ἀοπεβοδίϊοηβ οὗ {Π15 τερίοη ; θὲ {ποτα 
απ θ6 Π|||6 ἀοιθὲ {παΐ [) Ὁ. ΘΟ 161-52 ΠΕΘΘΥ 
15 σιρηξ ἴῃ ἐακίηρ τ το Ὀ6 5: ΠΊΡῚῚΥ {πὸ Ἡ εργονν 
ἔῸΥΓ ““οἴμευ ἰαπα,᾽ Δηβννοσῖπρ ἴο {Π6 Ζεγ γα) 
αἰΐαρε οἵ “Ὁ. 40, ἀπά 50. οσουτγτίηρ 1η 6. 
ΧΧΙΣΣ 21: 866 ΒΕηΒΙΥ, Ρ. 23 ἡ. οβϑρῆι5 

70. 3:15» 

ΓΟ τσ, 4.γεω- 
γαΐλ. 
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46 ὝΠεη ἀνγοῖε {ποὺ τ{Ππεγα πππ|]} 

1Πς ᾿ατίογ εἰπε ; δηπά πον ἡ θη {ΠΕΥ 
5}.8}} θερὶη ἴο σοιης, 

47 Τῆς Ηἰρμεβὲ 5841} βία {πε 
βρυτηρβ οὗ {Π6 βίγθαπι ἀραΐη, {Παΐ {παν 
ΠΥ 9ὸ 1Πτοιρῃ : {Πογοίογθ ϑαννεβῖ 
τοι {π6 παα]ττάς νντἢ ρθᾶςα. 

48 Βὺε τῆοβα {παῖ ΡῈ ἰεῖ Ῥεμὶπά 
οὗ Τὴγ ρθορὶς ἂὔα τῃθὺ τῃδὲ ἅτ ἔουπά 
ννΠἰπ πιΥ ὈοΓάοΥ8. 

49 Νον ψββῃ Πα ἀδβίγογθῃ τΠς 

τα!εταιάς. οὗ {πΠ6 παίίοηβ 1ῃλΐ δἃ1Ὲ 
βϑιμογοά τοροῖμοῖ, ἢ 5}8}} ἀθέδη 4 ΠΙδ5 
ΡΘΟρΙς τΠαΐ τε πηαϊη. : 

σο Απά τπθη 512}} ἢ 8Πονν {ΠῈπὶ 
στοδέ ννοηάθγϑ. 

δῖ ὙὝΠπεη 5414 1, Ο Τιοτά {παῖ 
Βοαγοϑέ τα]ς, 5Πανν πὶ ῃ15: ὑνπετε- 
ἴοτε ἢανε 1 8βεξεὴ [Π6 πηδη σοπΊ]ηρ ῸΡ 
ἔτοπα {πε τπηϊάϑε οὗ τῃς 868 ὃ 

52 Απά Πα 8414 τπἴο πι6, {|Κ6 8 
τοι σαηβέὲ Πα ΠΕ 56 ῈΚ οἷ ΠΟΥΓ ΚΠον, 
τς τῃϊηρ8 παῖ ἃγθ ἴῃ τῃ6 ἄδερ οἵ τῆς 
862  δν6ἢ 80 οδῇ ΠῸ Τη8Π ἸΡΟΠ ΘΔΓΓῃ 
5868. ΤῊΥ ὅ0η, ΟΥ̓ ἴΠο86 {πὲ ΡῈ ψ ΙΓ 
Πΐπη. δι ἴῃ {πες ἀΔΥ {ἰπη6. 

52 ΤΠῖβ 15 1ῃ6 ἱπιεγργείδίίοη οὗ 
1η6 ἀγοαπὶ νος ἢ τποιι βανγαβί, δηά 
νΒογ δ τποῖι ΟὨΪγ ἀτγί Πεῖο ΠΡ τοηςά. 

54 Εογ τβοιι Παβὲ ἰούβακοὴ {Π]πῸ 
ΟΥΠ ὙΨΑΥ, ΔΠ4 Δρρ]ϊεἀ τὴγ ἀΠΙρεηος 
πΠ͵ΙΟ ΠΥ ἴανν, Π4 βοιιρῃς 16. 

ΤΠ ἘΒΤΙΣΕ ἊΡ: ὉΠ Χν. [ν. 46---2. 

5 ΤΥ [ΠΠ Πμαϑὲ {ποῖ ογάθγεά ἴῃ 
νυν βάοπη, Δη4 ἢδϑβέ σδ]]6ἀ τιπἀο βίη ϊηρ 
ΠΥ πιοῖπεγ. 

ς6 Απά τΠεγεΐοτς πανα 1 εμενγεά 
[Π66 τῆς ἐγθαβιιγεβ οὕ 1η6 Η!ρμεβε: 
αἰτοῦ ΟἴΠαγΓ Τἤγες ἄδγβ 1 νν}}} βρεακ 
ΟΥΠΟΥΓ {Πϊηρβ πηΐο {Π66. ἀηἀἃ ἄξοϊαγα 
ππηΐο {Πε6 ΠΊΙΡΗΓΥ ἃπ4 νγοπάγοιιϑ 
τΠ]ηρ58. 

57 ΤΠδη ψεπέ 1 [ογἢ ἱπίο {Π6 
Πε]ά, οίνιηρ ΡΓαῖδα δΔη4 ἘΠΔη ΚΒ σΥΘΔΕΥ 
ππίο 1ῃ6 πιοβὲ Ηρ Ὀεσδιιβα οὐ ΠΙ8 
νγοηοΓ8. γῃ]Οἢ Πα ἀϊά 1ῃ Ἐἰπη6 : 

58 Απά Ρεσδιιδβαὲ ἢῈ ρονθγπείῃ {Π68 
βᾷ1η6, ΔΠη4 5110 ἢ ἘΠΙΠρ5 45 [4}}] ἴῃ {ΠΕῚΓ 
ΒΘΆΒΟΠΒ: ΔΠ4 {Πεῖα 1 841 [ῆγεβ ἀδγ8. 

ΘΟΗΑΡΤΕΣ ΧαΝῚ 

Ι Α͂ σοΐεο ομέ οὗ α ὁμδλ εαἰζίλ Ἐραάγας, τὸ ἀγα 
εἰ οίλ ἀίηε ἐλαΐ ἐλέ τυογία τυαχείζ οἷά. 22 
“Δ ἀἰφδίγείλ, ὀεσαπμδε ἐλε ἑατὺ τας ὀπγηέ, ἔθ 
τὐγίίο αἰ αραΐγι, 24. ἀγα ἐς δία 1ο σε στυϊγέ 
τὐ7]116),5. 39 “1ὲ αγιᾶ ἐλεν αγὸ βίεα τυτίζ 
χεγιαἰἐγοίαιαϊγιο: 45 ὁπέ λὲ ἐς Ἄεὐαγρεαὶ γι0ζ 10 
2μὀίολ αὐ ἐξαξ ἐξ τυγ]ξίο, 

ΝΙ) ἴὰ ςσαπια ἴο ρᾶ88 προ {Π6 
{Π|γὰ ἄγ, 1 841 πᾶ θὺ Δη ΟδΚ, 

Δη4., Ὀ6ΠΟ]4. {ποῖα σαπηα ἃ νοῖςε οἷ 
οὗ ἃ Ὀυβῇ ονεῖ δραϊηϑὲ πη6. δηὰ 5414, 
Ἐβάγαβ, Εβάγαβ. 

2. ἈΠΕ 1 5416. Ηετε δὰ ΙΒ Ἰθοτη: 
Απά 1 5τοοά τρ προη τηΥ ἔδει. 

( Απι: χὶ. 5, 8.2) θε]ενεά ἴῃ {Π6 οχἰβίθηςε οἵ 
ἃ απ οα]οα Αὐδασθίῃ, νυ μοῦ ΠΕΠΊΘΥ5 οἵ ΠΙ5 
σου ΤΥ τθη 51] ἄννοῖε θογοηά {Π6 ΕΠΡΗΓαΐο5. 
966 [Π6 ατί. ΟΣ ΑΡΤΙΨΊΤΙΕΒ ΟΕ ΤῊΕ [ΕΥὙΡΒ ἴῃ ἴΠ6 
«Ὁιςῖ. οὗ ἴῃς ΒΙΌ]ς, Ρ. 277 ὁ. 

41. ἐῤὸ τη. ΑΥ̓ΤΟῚ ἘΠ15, 1η {Π6 1, ΔΈ η, 
[η6 Ὀεβὲ Μ58. μανϑ εοἰεείαηι, “" βαϊῃογθά ἴο- 
βείμοσ." ΟομΡ. σὉ. 39. 

48. ΤΟ. σοπϑίχγιποίίοη ΠΟΙῸ 15. βοιηθνῃδί 
ἀουθία!. ἩΠρΡοη[ο] 4, οα {ΠῸ δα ΠΟΥ οὗ {Ππ6 
ϑυγίας, ᾿ηβοσίβ “" 584}} Ὀ6 βανθά," 50 1ῃαΐ {π6 
γοῦθο νου] σὰη: “γοα, ΠΟΥ αἰδὸ {πα θὲ 
Ἰοξι, ὅζε., 5141} θ6 βανβᾶ, ὄβνθὴ {π6Ὺ {παΐ ἃγὰ 
[ουπά νη ΤΥ ΠΟΙΥῪ Ὀοτγάοτ." [Ι͂ἢ Ρίαςθ οὗ 
16 Ψυϊραῖο ψαείμ, ᾿Ὲ νν}}} θ6. οὈβοσνοά, Η1]- 
Βοηζο] 4 σοΠ]θοΐαΓο5 σαγοίιι τὸ 6 1Π6 τοδάϊηρ,. 

52. ας ἐῤοῖι εαπο ἡ ΤῊ θεϑδὲ Μϑ858. μᾶνθ 
οίεσί, ποῖ ῥοίον: “' ἃ5 ΟΠ6. Θδηηοΐ 566}. οἷ ΟΥ̓ 
Κπονν," ἄς. (μυγίοη ΔΡΕΥ σομιραγοβ 5. Ἰχχυῇ. 
19, “ΤῊΥ νγΑΥ ἰδ. ἴῃ [Π6 568, ἀηὰ {ΠΥ ραῖῃ ἴῃ 
16 βγοαΐ νυαΐθυβ, δηὰ [ΠΥ Ἰοοίδίθρϑ ἅτ ποί 
Κηοννη." 

δι ἐπ ἐδὲ ἀαν ἐΐηι6.7ὺ Β ΔΙΠΟΥ, “ἴπ {πΠ6 {π|6 
οἵ ἢῖ5 ἄαν," νὰ {Π6 νουβίοηβ. “πὸ οἵ 1π6 
ἄαγβ οἵ ἴῃς ϑοηὴ οἵ πΊδῃ" ἰ5 Δ ΘΧΡΥ͂Έββίοῃ 
Του πα ἴῃ 1ψπ|κ ΧΥ]]. 22. 

58. «υῤεγεῶγ.] ἘΒΔΙΠοΥ, “νοσοίοτο," ΟΥ̓ 
ἐέρῃ δοσοιπηΐ οἵ ννῃ]ο ἢ." Δ ΟΙΚΙλαΓ ννοι]α τοδά 
{πὸ οἰαιιδο ᾿πτοσγοραίνοὶν, ππ|5: “Απά ννΒεγο- 
ἔοτο μαϑί {Ποῖ αοηθ θθθη θη] ςθηθα ἴῃ {Π15 ὃ 
ΤΠΟ θεϑὲ Μ85. πανὸ ῥώς ἴοσ ῥῖο. “ΓΘ ΔΠδννῈΓ 
σνοῦἹα {ποθ θ6 βίνθη ἴπ {πὸ [Ο]]οννίης; ν Ὁ Ύβ6. 

55. (μυτίοη σΟΠΊΡαΓο5. Ῥτον. Υἱ]. 4, “84 
ππΐίο νυ]ϑάοπι, Τ μοι αὐτί ΠΥ ἰδίου ; απα (]]} 
πη ἀογβίαπαϊηρ [ΠΥ ΚΙπβυνουηδῃ. 

56. ἐῤε ἐγεασιγες.] ΤῊ Ψυ]ραΐθ μα5 οὐζο αὶ 
{ἰδὲ γιθόγεος, Ὀὰχΐ ῬγοθδΌὶν {Π6 ἔγιιθ γοδαϊπρ' 15 
ψιια γιθγσδς, “ ανΘ 1 5ιοννθά {Π|66 νυ μαΐ τουνασά 
ποτ 5 ἢ ἴῃ ΗἸΡΒοβί." 

»ἱσῥίν. Ἐδίμοῦ, “ ννεῖ είν Ὁ ΤΑ. σγαυΐα. 
57. ἐπ ἐΐγι6.)7 Τα. 2ὲΓ ἐερηρμς; ῬΘΥΠΑΡΒ 

τηθαηΐξ ἴο γοργθϑοηΐ κατὰ καιρόν, “1ῃ 56 450η.᾽ 
[ηβἰοδαά οὗ ἡροτώη, τοηπάογοα “Π6 βαπη6," 1Π6 
θεϑὲ Μ88. μανὸ δεριῤογα, “ ἴῃμ6. βθαβοῃβ. 
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“Έχοά.3. 2 ἼΠΕεη 5414 ΠΕ τιπίο π|6, “Ϊπ [ῃ6 512]Ὁ γαπηδίη ὑν!τῃ ΤΥ 'ϑοη, δηά νυ Λοτ, 
2, ζο. σοτεγιςοῖ, θυ5ῃ 1 ἀϊά πηδη! ϑΈ]γ γανθα] τηγ86} 

τπίο Μῶόοβεβ απά (αἰκεα ἢ Π]π. 
γΠδη ΠΥ ΡΕΟρΪα βεγνεά ἴῃ ργρε: 

4 Αμπὰᾶ [ ϑ8επέ ἢϊπη, πα ἰεὰ τὴῪ 
ΡΕορΙα οἷξ οἵ ργρί, «πη Ὀτοιρῃς 
Πϊπ ῸΡ ἴο {Π6 πηοιιηΐ οὗ δ΄ηδὶ, ννῃοῖα 
1 ΠεἸά ἢϊπηὶ ὈΥ πιε ἃ ἰοῃρ ββᾷϑοῃ, 

5. Απά το]ά πὶ ΠΊΔΠΥ νγΟΠάΓΟιΙ5 
τΠ]ηρ5. ΔΠ4 βῃενγεά ΠΙπΔῈ {Π6 ββογεῖβ 
οἔὗἩὨ τῆς {ἰπ|68. ἀπά {Π6 επά ; δηά ςοπι- 
τηδηά θα ἢϊπη, 5 γ] Πρ, 

6 ἼΠεβε ννογάβ 5141} ἐπῃοιῖι ἄβο]αγε, 
ΔΠ4 {Πε86 5Π41{ {ποῖ ΠΙά6. 

7 Απα πον [ 547 τπιηΐο {Π66, 
δὃ ἼΠαΐ ἔμοῖι ἰΔῪ τρ ἴῃ ΤΥ Πααγί 

1Π6 5ἰρῃ8 {πὲ 1 ἤᾶνε βῃεννεά, δηά 
1Π6 ἀγεαπη5 {Παΐ ποι! Παϑέ βεεη. δηά 
τῃ6 ἱπιεγργείδεοῃβ ννῃὶοῃ ποι Παϑέ 
Ὠαατγά : 

9 Εογ ἴδοι 5Πα] θὲ τὩΚῈη ἀυᾺΥ 
ἔοπ 1]. ἀπ ἔἴτοπὶ Πεηοοίοσῃ {ποι 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΙνΝ. 

ΕΡΙΠΟΟῦΕ, ΟΕ ΘΕΝΕΝΤΗ ΝΊΙΒΙΟΝ 
((ἢ. χὶν. 1--47). 

5. τηιαηγϑοίν γέυεα! ] ΙΝ βίγεηρίποηθά 
ΤΟΥΤῚ ΟΥ̓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη 15 ᾿ι564 ἴο τϑργοβοηΐ [Π6 
γευείαης γευείαίς σμῆι οἵ ἴπ6 1, αἴη, ἃ 
Ἡ τον ᾿άϊοπι οἴζθη Τοιιπ πὶ {Π1|5 θΟΟΚ. 

Θ. ἐῤοῖι τῤαὶξ δὲ ἑαζοῆ παυᾶν γον αἰ]. 
ψυϊρ. σεοίῤιογὶς αὖ οηιπίδις. ἴΙῃ ἴπΠ6 παοία- 
τη οὗ πὸ ραββϑαᾶρθ πιαάθ ΕΥ̓͂ Απρτοβο, “ ) 6 
Ῥοπο Μοτΐ5, ο. ΧΙ., ἴπΠ6 τοδαϊηρ 15 δ 
ῥογϊγδμς, ἀπ 50. ἴῃ {Π6 γϑύβίοηβ. ΒῸΓ “τὸ- 
ΠοΘΙνΘα ΠΡ" 1η [Π15 56η56, σοιρ. Ματγὶς χυΐ. 109. 
ΤΠΗΘ Αὐάθὶς Πα5 “δι ἄθη Μοηβοῆθη δαυῖρο- 
ΠΟΙΊΠΊΘη ϑνεγάθη. 

αὐ} γῖν 91.) ὙἼΠῸῈ Νυϊ]ραΐθ Πᾶ5 εϑ2ῦὲ δο71-- 
σἽ]10, νυ θησα {Π6 το πάθει ηρ Ιη {Π6 π]αΓΡῚΠ ; θα 
16 θεβδὲ Μϑ85. εὑηε 110, ““ νυ ΤῊΥ δοη. [1 
15. δυϊάθπί {παΐ εἰ 710 τοῖρ μς Θα5]γ θα τη]5- 
ἴαῖκθη ΤῸ εογυ]ο. ἘΠΠΡΘΉΓΟΙ4 ἄγαννθ ἔγοιη 
1Π15 δη4 οἴου ραβϑαᾶβθβ ἃ ρσοοῦ οἵ {πὸ [θυ 58 
ΒΕΙΙΘΓ ἴῃ {πΠ6 ρῥγοτ-οχιβίεποθ οἵ Μοβϑίδῃ, νν]ο, 
Ὀοίογε ἢ15 πηδηϊδϑίαξοη ἴο {πΠῸ ννου]ά, Πα ἃ5 
ΠΟΙΠΡΑΠΙΟΠ5 Πο56 νγηο Παα ποΐ αϑίθα ἀθδίῃ, 
- ἔθοςῃ, Ε]145, ἀπά (45 ποὺν [ογοίο] 4) ΕΖυὰ. 

11. Ζαυείυε ῥαγί..] Ασοογάϊηρς ἴο ΗΠρΡεη- 
[ε]4, {πε58ὲ ραγίσ, ΟΥ̓ ροσίοάϑβ, οἵ {π6 ννουἹ 5 
δύεδί θη δΓῈ ψΈ 5 οὗ 0116 65, ΟΥὐΓὁ 7 Χ 49 
ΞΞ 343 γεαῖβ. Τακίηρ {πΠ6 γεαῦ οἵ {Π6 ννου]Ἱά 
30οο 85 {Παΐ ἴῃ ΒΊΟΝ {ΠῸ δι Ποῦ οἵ {Π15 θοοΪς 
ψνΟΙ]4 ρας {πὸ δι] άϊηρ οἵ ΠῸ “ΓοτηρΙο (Χ. 46), 
Δη4 δήηϊηρ 470 γεαῦβ ἔοσ ἰῃ6 {ἰπ|6 1ξ βίοοά 
(Δεσοτγάϊης ἴο [βαρ μιιβ᾽5 σοπηριφί]0η), ἀπά 

810 ἢ 45. 6 {κα {περ ππῚ1} τς εἰπιε8 
θὲ επάςά. 

ΙΟ ΒῸΓ {Π6 νοῦ Βαΐῖῃ ἰοϑὲ ἢΪ5 
γοῦτῃ. Πα {Π6 εἰπη65 θαρίη ἴο ννὰχ οἷά. 

11 ΕῸΓ {ῃς ννουἹά 15 ἀϊν! 464 ἰπίο 
ἔνγεῖνα ραγίβ. Δη4 (6 ἴδῃ ραγίβ οἱ ἴΐ 
ΔΓΕ ΡΌΠΕ δἰγθδάγυ, δηά ἢ] οὗ « επί 
Ρατῇ: 

12 Απά τοῖο γοπηδὶπεῖῃ {ῃδέ ψῃ]ο ἢ 
15. Δῇτεγ {Π6 ΠΔ]Ε οἵ {Π6 ἕθπίῃ ρατγί. 

13 Νον τΠογοίογα βεῖ τῃϊπηε ΠΒοιιβα 
ἴπ οἴει, Ὧπ4 τερον ΠΥ ρθορὶε, 
σοπηίοτξ βιι6ἢ οὗ {Π6π| 48 θ6 1ῃ {το }]6. 
ΔΠ4 πον Γεποιιηςα σοΥΓιρίίοη, 

14 [εἰ ρὸ ἔοπι {π866 τηοτγίδὶ 
1Ποιρἢ 5, σαϑὲ ἀνγὰν τῆς Ῥυγάεδηβ οὗ 
πιδη, Ριξ Οἱ πονν {6 νγεαῖκς πδίιιγα, 

15. Απάὰ 586ἴ 8146 τῃς {ποιρηΐ5 {Πδέ 
Δ΄6 τηοϑὲ ΠΘΑΥΥ͂ τιπΐο (Πα. ΔηΠ4 Παβίε 
[Π66 ἴο ἤἥεε ἔοπΊ {Π 6ξε {{Π|68. 

τὸ, δε ὄγεῖ. ΟΙΕΔΙΘΙ Ἐν15 ἘΠΔΠ 5 

30 γε 85 ΠΌΤ {Π6 ΒΘρΊΠΠΙΠρ' ΟΥ̓ {π6 (αρεϊνι ἐν, 
να βεῖ 3500 85 ἴΠ6 υϑῶσγ οἵ [Πδϑὲ Ίβιοηβ οἵ 
ΕΖΥγὰ. ὍΤεη δπηά ἃ ραγί οὗ [πε Ἵγοΐθβ οὗ 343 
γΘα 5. ΜΟΙ] τΠθη Πᾶν Ὀθθη σοΙρΙοἰθά, θὰ 
ποΐ ἴξῃ δηά «4 ῥα] δχδοίϊγ, ψνῃῖο ἢ τνου]Ἱά 
ὈγΙηΡ τ5 ἴο {π6 ὑϑαῦ οἵ {π6ὸ ψουἹά 36οι:, 
ἼΠΙ5 νναπί οἵ Δρυθοπηθηΐ 15 ποῖ ΨΟΥΥ ϑαίϑίας- 
ἴοτγ. Οπ {86 οἴποὺ μαπά, 1“ νὰ βίατέ ψῃ 
1ΠῸ ΥΘ ΑΓ Β.Ο. 588 βρίνθη ὈΥ {Π5Π6Γ δ5 {πΠ6 δία 
οἵ {π6 ἀδβίγιοιοη οἵ {πΠ6 “ΤΕΊρΡΙΘ, {πΠ6 τοί ἢ 
γΕΑΓ οὗ {Π6 (δρίϊνγ νου] θῈ 558. Οπθ 
Δη4 ἃ Β4]Γ ῥαγίς ἔτοπὶ {Π|5, ΟΥ̓ 514} ὙΘᾶΓ5, 
ψν ΟΣ] ρίασε π6 Ἔχρεοΐϊθα οπά οὗ {πὸ ννου]ά 
Δθοιξ Β.Ο. 23, ΟΥ ΠΕΔΥΓ {π6 ἄαίθ αἱ ψΠΓ ἢ 
ΗΠΠΡ ΘΠ Ε]4 15 πο] πθα ἴο ρίασα {πε ρβειάο- 
ΕΖγδ. 

ΤΠη6 τοδάϊηρ εἰδοίγιαηι, ἴἕοτ {πΠ6 Ψυ]ραΐθ 
αἰδείγια, 15 ΘΧρΡ] αἰ πθ ΒΥ ΠῸ ἀξείγεα 7αηι Τουπα 
1η΄ Α. (5ε6. ΒΕΠΒΙΥ, Ρ. 29). 

18. «κὸρ 9 ἐῤερι ας δε 1π ἐγομὦζ] ὍΤΠῸ 
Τ αἴϊη 15. ΘΙ ΤΊΡΙΥ ὀερρίΐος δογιγ1, “’ ἘΠΕῚ ΙΟΥ]Ὺ 
ΟΠ65.᾽ ΟοπΡ. Μαίϊ. ν. 23. 

14. ἐῤὲ διιγάεης ΟΣ γηαη.}] 1.6. 411 θε]οηρῖπρ 
ἴο 5. ΒΟΩΠΥ ΟΥ ΘΟΥΓΙΡΕΌΙ6. παΐαστθ. (ἸΟΊρΡ. 
2 (ογ. ν. 4: “ΕοῚ ψ {Πδξ ἃγξ ἴῃ {Π15 ἴα θεγ- 
πδο]ο ἦο βσοόδῃ, θεῖπρ Ὀυγάθποά." ἘΕτοπι {Π|5 
ΡοΙΪπξ ἴο “. 2ο {πὸ πυιηθογίηρ οἵ [Π6 νϑυβο5 ἴῃ 
1πΠ6 Α.Ν. ἄοεβ ποῖ ἄρσῖεθ ψΠΠ ἐπαΐ ἴῃ {πὸ 
Ψυϊραίο. ; 

15. 1ο ε6 2γο».1 Ἐδίμοσ, ““ἴο τϑηουθ 
[ΟΠῚ,᾽ 45 Δ διηϊρταηΐ ; 1, αἴ. ἐγ171.57Ὀ 110 αΓῈ. 

16. σγεαίεγ.] ἘἈΔίμεσ, “ ννοῦβα ; 1,αἴ. ἀ6- 
ἐογΊογα. 

ὁ Μδῖιι. 24. 



1Πο86 ννῃοἢ ἔποιῖι Παβέ βθθη ἤάᾶρρθῃ 
514}}] θῈ ἄοῃς Ππογεαΐζογ. 

17 Εογ Ἰοοῖκ πονν πηι τῆς ἡγοῦ] 
5Π4}} 6 νγεακοῦ Ἐῃγοιιρὴ ἅσ6, 50 πηι ἢ 
1Π6 τηογα 51Π|8}} εν}]β ᾿πούθαϑα ἸΡΟη 
1Π6πὶ τΠδὲ ἄννο}} ἐΠογείη,. 

18 ΒὸῸγ τῃς {τὰ 15 ἢ αά [Ὡγ ἄννγᾶν, 
Δηἀ ᾿Ἰβαϑίηρ 15 Παγά δ Παηά : ὉΓ Ποὺ 
Παβίθῃ τΠῃ6 νἱβϑίοῃ ἴο Ἴοπια, ΠΟ 
τποιι Παϑί β56εη. 

19 ΤΓΠΘη δηβυγογαά 1 Ρεΐογα {Πες, 
Δῃά 5α]ά, 

20 Βεμο]ά, Τιοτά, 1 νν}}} ρο, 88 
ἴποιι Παθὲ σομπηπηαπάθά πη|6. απά τα- 
ΡΙονα ἐῃ8 ρβορίβ ννῃϊοἢ ἀγα ργεβεηΐ: 
θυ ἘΠΕΥ {Παΐ 514} θῈ θογη αἰεγνναγά, 
γνγῆο 5181} φάπηοη ἢ {πεῖ ὃ {Ππι5 τΠς 
γνου]ὰ 15 δεῖ [ἴῃ ἀΆγκπα88, ἀπά ἐπαν {παῖ 
ἄνν 6 ]} {Πϑγεῖη ἀγα ννπους Ἰρῃΐ. 

21 ΒῸΓ τῃγ ἰὰνν ἴ5 θυιγηΐ, ἘΠογοοσα 
ΠΟ πηᾶῃ Κηονγείῃ {ΠῸ {Π]ηρ5. {Παΐ δΓῈ 
ἄοπα οὗ ἔπεα, οὔ {ῃε νγοῦκβ {Παΐ 5}4]} 
Βερίη. 

22 Βιι 1 1 Πᾶνε ἰουηά στάςα Ρε- 
ἔογβ τη. βεη4 τῆς. Ηοὶγ (Ποβὲ ἱπίο 
Πη6. Δἀηἀ [5}4]] ννγϊῖε. 411 τΠδὲ μδῖῃ 
θδθη ἄοηα ἴῃ {6 νγουἹὰ βἰπος {πε 
Βεριπηΐϊηρ, Ὑνῃϊοἢ ναῖε υνυτταη ἴῃ 
1ῃγ ἰανν, {πᾶξ πηδη ΠΊΔΥ ἥπά (ἢν 
Ραῖῃ, αἀπά {παῖ {πεΥ ννΒῖο ἢ ψΨ1}}} ᾿νε 
ἴῃ [Πς ἰδείει ἀἄδγ8 ΠΊΑΥ [ϊνα. 

18. ἢν Μεά αν απυαγ.] Μυϊξ. ργοϊορσαυ! 
Ὑ. τι15 ΠΕΙΘΙΤΘ ἢ ΟΣ τρις ὌΠ. ὁ (ἸΟΠῚΠΣ 
ϑθηθοα, .1)ε Βεηθξ᾽ νυ. 17, “Οἵ ργοϊοπροίαῦ 
ἘΓΡῚ ἀ165 πηογϊβ, Π1}1] ργοῆςιξ δα ἐο]οἰταϊοιπη.᾽ 

19. ΤΠΘ νν]ενναγάηθβϑ οὗ ““θεΐοτε {π66 
ἴῃ 1Π15. νθῦβθ 15 Το πηονοα ὈΥ͂ ᾿πβουτηρ οψμαῦ 
(οη τῃ6 δυΐπουν οἵ [ῃ6 νϑυβϑίοη5) Ὀείογο 
εογαηι ἐὲ ἴθ ἴπΠ6 Ψ α]ραΐθ. ὙΠῸ 5θηβ6 ψνοι]Ἱά 
1Π6η 6: “Απά 1 δηθννεγθᾷ απά ϑβαϊά, 1 1} 
5Ρ6 ΔΚ Ὀεΐοσγε πες, 1νοσά. ἘῸτ ΒΘ Πο]ά,᾽" ἄς. 

21. 15 διιγγι!.)] ῬΟΥΠΔΡ5 ννΠ ἢ δῃ Δ]] 5] οη ἴο 
7 Ἔα] 5. οὐζης ἴο ρίθοθς. απὰ Ὀυγπίηρ 1ῃ6 
ΤΟ]] οὗ {ΠῸ 1ιἂνν ([6Γ. χχχυῖ. 26). Βιυΐ σοπΊρ. 
ἴν. 23) ἀῦονυβ. 

ἦε ἐῤίπσε . .. ἐδὲ «αυογὰ.7 ἘΔΙΠοΥ, “ 1Π6 
ὙνΌΓ ΚΒ {παῖ Πανὸ θθθη ἄοπο, ΟΥΓ {παΐ ἀγὸ δδοιυΐ 
ἴο. Ὀ6 ἄοπο, ὈΥ {πεῸ. ὝὙΠΕ ἐπείρίεπὲ οὗ 1ῃ6 
1, αἴη ῥοϊηΐβ ἴο βδοπιθ ἔοστπι οἵ μέλλειν ἴῃ {ῃ6 
Οτεοκ. 

98. ,ηγὶν ἠαν.ἢ Ἥροτο, 85 ἴῃ [ῃ6 τηθηίζίοη 
οὗ “πὸ Ὀι5}}" ἴῃ “᾿. 1, {ΠπΟῦὸ 15. ἢ ουϊάθηϊ 
ΔΘΒΙ ΓΔ] αϊῖοη ἴὸ πὸ ονοηΐβ τοοογρα οὗ Μοβοϑ. 
(οπΊρ. Εἰχοά. χχῖν. ᾿8 

ΠΡΕΌΕΒΑΒΙ ΕΣ ΎΥ. [ν. 17-ττ21. 

23 Απά ἢδ δηϑνγεγεά πη|6, βαυΐηρ, 
(ὐσο τῃγ νγᾶγ, βαῖπεγ {ΠῸ Ρρθορὶς ἴο- 
δοῖῃοῖ, ΔΠη4 54 τιπΐο {Π6π|, {Παῖς {ΠΟΥ͂ 
566 Κ τῃ66 ποΐ [ογΓ ζογγ ἄδγ8. 

24. Βυὲ ἸΙοοκ ποῖ ργερατα {πε 
ΤΊΔΩΥ ἵθΟΧ ἔγεαβ, ἀπά ἴακα ψ ἢ {πες ! Ον, ὅρα 

ζαδίες ἐο ϑαγθα, [λάῦ τα, 56] θπηῖα, ᾿Εσδηιιβ. ἀπά 

γντα ΒΥΨΊΗΙΥ ; Ιου, 
25 Απά οοπια ΠΙΓΠοτ. ἀπά 1 5841] δαριμω. 

ΠΡΗς 4 σαπά]α οὗ ππηάογβίδηάίηρ ἴῃ 
της Πααγί, νυ ῃ] ἢ 514}} ποῖ θὲ ρεξ 
οὐ, 1] ([Π6 τπίπρθ ΡῈ ρεγίογπιβά 
νν ΠΙΟἢ τποῖι 5641} θαρίη ἴο νντζα. 

26 Απάνψηρη {Ποῖ Παϑὲ ἄοπο, 5οπΊ8 
{Π]ηρ 5. 5Π4}} ποῖ ΡῈ ]15ῃ. ἀπ βοιηα 
τΠ]ηρ5 56.410 ποῖ 5ῃδνν βεογοῖὶγ το τῃς 
νγ]56 : ἴο ΠΊΟΓΓΟΥ [Π18. Ποῖ 5η4]1{ ἔποιι 
θερίη ἴο ννυγῖζα. 

27 ΓΠαη νγεηξ 1 ἐοττῃ, 45 Πα σοπι- 
τηδη 64. Δη4 ραίπογεά 411] της ρεορὶε 
τορϑῖμογ, Δη4 5414. 

28 Ηδθαγ {Π686 νγογάβ, Ὁ 15γ8ε]. 
29 “ΟυΓ ἔΠοῖβ δὲ της Ῥερίπηΐϊηρ ςσεη. 47. 

ὙΜΕΓΘ Β[ΓΔΠΡΘΓΒ ἴῃ Εἰργρέ, ἔτοτα γγἤδηςα Κ᾿ 
{Π6Ὺ νγεγα ἀε]Ἰνεγοά : 

20 4Απά τεςεϊνεά τς ἰανν οὗ 116, 4 Αει 7. 
νγΠΙΟἢ {ΠΥ Καρὲ ποῖ, ὑνῃῖο ἢ γε αἷϑο ἢ 
ἢανα {γδηβρ 5564 Δ[Γ6Γ {Π6Π|. 

21 ΤΠΕη νγὰβ5 ἴΠῸ απ, ἄνεη {Π6 
Ιληὰ οἵ ϑίοη, ραγίβ ἁπιοηρ γοῖ ὈΥ 

4, δὸοχ ἱγεθ5.] 1,αἴ. ὀιχος γημου. ΤΠΘ 
ψΟΊΘΙΟὴ5. Πᾶνθ ““{ΔὈ]οἴ5,᾽" δἃ5. ἴῃ ἴΠ6 ΠΊΔΓΡΊΗ. 
ΤΠ οχιβδίθημοθ οἵ {πὸ ννοσά πυξίον ἴῸΓ ἃ 
ντἹ Πρ -ἰΌ]οῖ (Αὐἱβίορῃ. ἦ Εσ. 671) 15 ἃ ρσοοῦ 
οἵ θοχ-ννοοά Πανίηρ θΘΘη τιϑεὰ ΤῸ {παΐ Ρὰτ- 
Ῥοβθο. ὍΤὴδ οΥΓΟΥΓ ἰῇ βϑηάεγ ἴῃ {πε 1, δἴη 
580 114 θὲ ποίϊςρά. 

δαγεα, 49᾽..1 ἘλΔΟἢ Οὔ Π656 Πα ΠΊΘ5 15 νΑΥΙΟΙΒΙΥ͂ 
5Ρ6Ι ἴῃ {Π6 1, αἴῖη απὰ ἴῃ {ΠῸ νϑυβίοηβ. ϑᾷγθα 
18. ῬΓΟΌΔΌΙΥ {πὸ ΘΔ ΠῚΘ ΠΩΙΠΘ. 845 ϑουδίδἢ, τηθη-. 
τἰοηρά ἴῃ ὐΖγὰ 11. 2. Α 1δτὶ ((ΧΧ. Δαβρεί) 
ΟΟοιΓ5 ἴῃ 1 ον. χχῖν. 11. ΕῸΣ δεϊθηλα, Η1]- 
ϑΘη[6]4 σομ ρατΘ5 {Π6 5 ΠΑ] πα] (1, Χ Χ, Σελαμὦ) 
οὔ Εἶχα 11. 46 ; θυ [Π6 ΠαΠῚ6 15 γαῖ υ ἸἀΘ ΠΕ ἃ] 
ἢ τῃ)6 ϑεοϊομπηῖαβ οἵ τ ἔβάγαβ ἴχ. 34, ἴῃ68 
ΘΠ Θ]ομλῖδἢ οὗ Εἶτα Χ. 39. ᾿Δσιήλ 15 πὸ Οτθοκ 
ἔοστη οἵ Αβδθὶ ἴῃ ΤΟΙ 1. ας: ν ἈΠῸ βουθγαὶ 
Τ,ονο5 οἵ {πὸ παπιὸ οἵ ΕἸ ΚΑ ΠΑ" ἀγὸ τοοογαάθα 
ἴη [π6 ΟἹ Τοείαπγθηΐ, ἃ5 ἴῃ τ ἤτΟη. ἰχ. τό. 

25. εαπάϊ. Ἐίμοσ, “ Ἰατὴρ : 1,40. λμεεγ- 
παι. ὙΠῸ νους. ἃ5 {ΠΟΥ δίαπηα τηὰὺ Πᾶνα 
ΡῬγοιηρίοα Ηρ 1, Δ ἘΠΊ 615 ΤᾺ ΠΊΟΙΙ5 ΒΥ ΠΡ ,. 

81. ἰαπιὰ 9.) ϑ81᾽.ο] ἨἩΗΠροη 4, ταῖμοῦ 

τυ δ ογεὶ 

Αϑ|6], {Ππεθ6. ἥνα ψῃϊοῃ ἅττα ΓΟΔΑΥ ἴο ᾿Ξ νεῖ. 



ν Π2: 41| 

ἰοῦ: δι γοιγ [Πεῖβ, ἀπά γα γοιτ- 
856 |ν6β πᾶνε ἄοπα πηγὶρ θοιι5Π 688. ἀπά 
Πανε ποῖ Κερῖ {π86ὸ νγᾶγβ νγῃϊοῃ τῃ6 
ΗἸρμαβὲ σοπηπιαηάθά γοιι. 

22 Δησυ [ΟΥαϑιπιο ἃἋ5. [δ 15 ἃ 
τσῃέδθοιιβ Ππιάρα. ΠῈ ἴοοκ ΠῸΠῚ γοῖι ἴῃ 
τἰπηα ἐπ6 τηϊπρ {Παΐ πε Παά οίνεη γοιι. 

23 Απά πον δῖε γε Πεῖβ, δηά 
γοιι Ὀγείῃγθη ἁπιοηρ γοιι. 

44. ΓΠεγείοσα 1Ε 80 δε τῃδὲ γα ψν]]} 
Βα άτι6 γοιΓ οὐγπ τιπἀογβίδπαϊηρ, ἀπά 
ΓΕΙΟΓΠῚ γοι ἢοαγίβ, γ8 5Π2}} θεὲ Κερί 
Αἰῖνε, δηἃ δἔζεσ ἀθαῖῃ γα 5}4]] οδίαϊῃ 
ΤΊΘΓΟΥ. 

35 ΒὸῸγ δῇϊεγ ἀβδίῃ 5Π4]1} {πε 7ι46- 
ΤηΕΠΐ σΟΠΊ6. ΏΠΘΠ νγα 514] ᾿νε ἄρῃ: 
ΔΠ4 ἘΠ θη 514} ἐπ ΠπαπΊ65 οὔ Π6 τίρῃτ- 
Θοῖι5 θῈ πηδηϊίοδί, δηά {Π6 νγοῦκβ οἵ 
1Π6 ππροά]ν 5Π8}} θεὲ ἀεοϊαγεά. 

26 [,εἰ πὸ πηᾶῃ {πεγείογα σοπηα 
᾿ΠΐοΟ ΠῚ6 ΠΟΥ͂, ΠΟΙ͂ 8566 Κ δῇεγ πὲ 
1Π6568 [ΟγΥ ἀΔγ3. 

27 80 1 τοοῖκ {Πε ἔνε τηεη, 85 με 
σοιηπηαπ 64 π|6. ἀπ να ψψεηΐ ἰῃηΐο 
τῆς Πε]ά. δη4 γεπιαϊπθά {Πεγα. 

28. ἈΠῸ ἘΠῸ ΠΕΧΕ θαν- ΡΕΠΟΙ͂Ο:, ἃ 

ΒΙΓΔΏΡΟΙΥ, ΘΌΡΡΟΒΟ5 {Π|5. ἴο ΡῈ {πὸ ἰαπά οἵ 
81Ποη (Σηών), κῖπηρ οὗ ἴπ6 Απλοσῖίθβ, σοπΊραγῖηρ' 
Τευῖ, ἰν. 46.ὃ Φ Νοὸ ἀἄοιδὲ {πῸὸ [Θννβῃ τηϊπα 
νγὰ5. ΟΘΟΡΙΥ ᾿ππργοϑϑοα ὈΥ {ΠῸῚΓ σοησιοβὲ οἵ 
1Π15. σμιθξζαϊη, θὰς τπ6 ᾿ηΠουϊίαηςθ οἵ Μοιιπί 
8Ί0η 5θοπη5 ἴη6 παίασαὶ οἠθ ἴο {Π1ηκ οὗ Ποσο. 
ΤΠΘ Αταθὶς Πα5: ἐΗδ φαάγθ τι5 {π6 Ἰαηά ἔοσ δῇ 
1ΠΠΟυΙἴδηςθ, ΔΠ4 8101 [ῸΓ 8η ΟΥ̓ΠΑπηοηΐ.᾽ 

83. αηιογρ γομ.1] ὍὙΠΘ ΡΘΟΙ]ΔΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη 
ἴῃ 1Π6 Τ ΔΈ, 2π: 707. 51,771 “δ  ἐΓΏ4771, ΤΩΔΥῪ ῬΟΪΠπΐ ἴο 
ἐντὸς ὑμῶν. ΔΜ ΟΙΚΙΛΑΥ {πη Κ5 {Π|5. ἃ ἀδνιδίίοη 
ἔχοι 84ῃ ΟΥΙΡΊΠΔ] ἐκτὸς ὑμῶν, ““Ξεραγαΐεα τῸΠη 
γοι.; ΗΠρΡοηΓΕ] 4, ν᾿ δοπὶα ΡγΟ Δ ὈΠΙΥ, 
Τοπο 5 τ θά. Κ ὈΥ ἐνδότερον ὑμῶν, “Δ1Ὲ ΤΌΤ 
1π|απα {Πμ8η γοιι,᾽ Γοίουσιηρ ἴο [Π6 τηϊρτδίίοῃ 
οὗ {π6 ἴδῃ {1065 ἴῃ ΧΙ]. 41. 

89. «υαΐο. - . γε.) ΟὐομΡ. {μ6 “568 οἵ 
8455 τηϊηρ] θά ἡ Π ἤτο "ἢ ἴῃ Ἀν. Χν. 2. 

40. γιν) οῥίγιί, 67 ΜυΪϊς. σρίγημς γιδος 
εογοογυαδαΐ τηϑηιογία. Βαυΐ {π6 Ὀεβί Μ88. 
Πᾶνθ εογοογυσαφαί. Τῇ να τοδα 7,167)10ΥἹ] 71, 
ἢ Τ)., [Π6 σεπβθα ὑοῦ] θῈ πο ἢ 5ΙΠΊΡΙΟΓ : 
ΠΟΥ ΤΥ 5ριγὶξ σοίαιπθά ἃ τηθλοσυ." 80 
1ῃ6 Αταῦῖς: “ἀπά τηρὶπ (Οὐεἰδὲ Ὀθμιος ἀδ85 
(Οεάδομίη!85 ἔγιβοι." 

49. αὐῤΊίορ ἐῤεν ἄπεαυ ποῖ] ὙΠῸ Ν αϊξ. μα5 
εἰ δοΥΊῤσεγ μη: χα αἰ σεὐαγ μι δα 6 5.510716.5 7106 11ς, 
ψιμᾶς ποῖ σοϊοαηί. Ιῃ ἴΠ6 ὙΘΥβίοη5. ἴΠοΓῈ 15 

ἘΠ ΘΙ ΑΘ Χαν. 

τῃγ πποιίῃ, ἀπ 4 ἀτίπκ τὲ 1 οἷνε πες ἢ 
ἴο ἀπηκΚ. 

39 ἽΠεη ορεπθά 1 τὴν πηοιῖῃ, 
Δη4, ὈΕΠοΪ4. π6 γεαομθα της 4 {μ]} 
ΟᾺΡ. γνΠ ΙΓ ἢ νγὰθ ἢ] 45 1 γνεγε σι τἢ 
νγδΐῖοσ, θαΕ {πΠ6 σοϊοιΓ οὗ 1 νγαβ ΠπΚ6 
ἢτα. 

40 ΑΠπά41 τοοκ ἴΐ, ἀπά ἄγδηκ : δηά 
γγΠεη 1 Παά ἀτιηκ οὗ ἴἴ, πὴ Πεατί 
τἰίεγεά ππάἀογβίαπάϊηρ, ἀηἀ νν]β4ο ΠῚ 
σαν ἴῃ ΠΥ Ὀίδαβί, [ΟΥ̓ ΠΥ 8ριΓ1ξ 
ΒΓΘΠΡΊΙΠΘΠΘα ΠΥ ΠΙΕΠΊΟΓΥ : 

41 Απά πιγ πηοιῖῃ νγὰβ ορεπαά, 
ΔΠ4 5ῃπέ ΠΟ ΠΊΟΓΕ. 

42 ΤΠ ε ΗἰἸρμπαβὲ σάνε πηάἀεγϑίδηά- 
ἴπρ' τιηΐο {Π6 ἥνε πιβη. δΔηἀ {ΠῸῪ νντοῖς 
1Π6 νγοπάθγῇι! ν]ϑίοπβ οἵ τπΠ6 ηἰρῃξ 
τηδε νγεῦα το]4. ννῃῖοἢ {παν Κπενν ποῖ: 
ἈΠ {ΠΕΥ ϑ8αΐ ἰογίυ ἄδυβ, ἀπά {πεῪ 
νγγοΐα ἴῃ {Π6 ἄδγ, Δἀη4 δἵ πῖρῃϊς {ΠῸῪ 
αἴε Ὀγεδά. 

43 Αβ ἴογ π|6, 1 βραῖίκα ἴῃ τε ἄδγ, 
Δ Πα 1 Πε]ά ποῖ πηι τοπριια ὈΥ Πρ. 

44 ἴῃ ἴογυ ἄδγβ {ΠϑῪ νντοίΐε 
Πυπηάτεά δηά ἔοι ὈοΟΚβ. 

Δ ᾿π[οΓ ϑίηρ ναγιαίίοη οὐ ΓθδἸηρ', “1 σΠαγδο- 
ἴευβ ΠΟ {ποὺ πον ποῖ ἢ (Δδϑίμιορις, πη 
εραγαείεγίδις {Πὲογαγιῦι φᾶς ποῦ σεϊοῤαη). 
Οοπρ. ἴπ6ὸ Αταρθὶςο : “δ ῃ ἦἴ6 Ζοίομθη {16 
516 Ὠιοῃΐ Καηηΐθη." Ἡδηςε ᾿ἴ τϊρῃξ ΡῈ σοη- 
Ἰθοϊαγοα {παῖ ποοίς ἴῃ 1Π6 ἴοχί νγὰβ ἃ Πη15- 
Τοδάϊηρ οὗ ποίϊς. θγοπιθ Π85 ργθβεσνθαά {ῃ6 
{γδάϊτοη οὗ Εἶτα Ὀεΐηρ {Π6 ἱηνοπηΐοσ οἵ 4 
ἔτ ϑῃ σμδγδοΐου ἴῸΓ υυϊτηρ. 866 {Π6 ραββϑᾶρθ 
(( Ορ.᾽ 1χ. 454) ψιοίεα ὃγ ΗΠ ΠρΡΘηξΙα. 

44. ἰπυο ῥεπάγεά αηά οι ὀοοζυ.] ὌΠ 
σογγθοίίοη οὗ {Π1|5 ἴο ““πϊποίγν-ουΓ "ἢ η΄ {Ππ6 
ΨΘΙΒΙΟΠΒ 15 ΘΑΞΘΥ͂ ἴο πΠπάογβίδηά, {Π6 βουθπίν 
“ἐ χῃγϑίις ἢ θΟΟΚ5 δηα {πε ἐννεπίγ-ἰουΓ οὗ {Π6 
Ἡ Ότονν δποη τηαἰκῖπηρ τπρ {παῖ Πιπηθογ. Α5 
νὴ ἄδγ Ν]15 αἷ5δο ροϊηΐβ ουΐξ, ἴπ6 σβαηῆρο οἵ 
ΟΔ’ ἰο ΟΔ’ (Κοῤῥα 1)εἰξα ΞΞ 94, ἴο ϑζσηια 
]εἤέα Ξε 294) ννοι!ὰ Ὀδ6 ϑβαϑυ. ὙΤΠδ ΠΊΑΓΡΊΠΔ] 
τεδαϊηρ οἵ 994 ([Οππ4 ἴῃ {Π6 θεβὲ Μ485. οἵ {π6 

1, 411Π} 15 ποῖ 50 Υϑϑ1]ν δοσοιηΐοά ΤΟΥ, 85 ῷ 
(ϑανηρὶ Ξξξεξ 909.) 15 ποῖ Θθ}51}0 τηϊβίβϊζθη. 

Οη {πε βδιυθίθος οὗ {πὸ το -υπηρ οὗ 1Π6 
Ιοϑσὲ Ὀοοῖθ οἵ {π6 1νν, 566 {πΠ6 δγίοὶοϑ 
ἈΡΟΟΒΥΡΗΑ (Ρ. 79 δ), ΟΑΝΟΝ (Ρ. 25: ὁ), 
Δηα ΕΖΕΑ ἴῃ {με “ Ὠιςῖ. οὗ [πε ΒΙ10]6.᾽ [ὴ 
2 Μδος. 1]. 13, ἃ 51Π}1141 σοΟἸ]]Θοἴοη 15 Δβουιθεά 
ἴο Νεποηη8ῃ. ὍΠεῈ θοΟΙ5 οὗ {π6 Ο. Τ᾿. ψνεσα 
ΒΘΏΘΓΑΙΠΥ τοοκοποα 845 ἰννεηΐν -ἶννο, ἴο ἄστεα 
ἴῃ ΠΟΠΊΡΕΓ νὰ {πα Ιοἰίευβ οἱ {πῸὸ Βερτενν 
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νοῖςα ο8}16 4 π|6. βαγίηρ, Εβάγαβ, ὅόρβθη “Ἐκεῖ. 5 

' ΠΟΥ, γεζγι4 
ὑῖο ἀραγεα 

ατια γοτ». 
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45 Απά [ξ σάπια ἴο ραᾶ85, θη τῃς 
[ΟΥΥ ἀαγβ νγεγα {[μ]Π|16ἀ, παῖ τῃ68 
ΗἸρμεβε βρᾶκο, βαγίηρ, ΤῊς ἤτϑὲ τηδῖ 
ποι Παβὲ νυ ττῖοηπ. ρα Ὀ]5} ΟραηΪγ, 
1παΐ {π6 νγουΠγ πὰ τηνγογτ ἢ ΠΊΔΥ͂ 
πξσοι πος 

46 Βιυε Κεερ τῃς βενεηίυ ἰαϑί, {παῖ 

(μοι. πιαγοϑὲ ἀο] νοῦ {ΠῈ ΠῚ ΟΠΪΥ ἴο 

5Οἢ ἂ5 δ6 νγίϑε διποηρ {Π6 ρθορῖὶε : 
47 ἔογ ἴπ τποπὶ 15 {πΠ6 βργίηρ οὗ 

πἀπἀογϑίδηάίηρ, (6 [οππίαίη οὐ νν]85- 

" ;: ἄοπι, απᾷ Πα βέγεαπη οἵ Κπον]εάρ. 

ἄριοτυ- 48 Αμπά 1 ἀϊά 50. 
ἐεαρε. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ Χν. 

1: 71]: 2γοῤήειν ἐς εὐγίαϊη,. 5 Οοιῖ τοῦϊ ἑαΐα 
σε δαγιςθ τεῤογε ἔλε τυϊεϊεαῖ, 12. τῤογε ἘΡΥΖΊ. 
28 Αι λογγίόίε οἱδίοτι. 43 «“αῤγίοε ἀγα 
εἴα αγε {λγεαέεγε. 

Π ΒΕ ΑΒ ἸΧΎν. Χν. [ν. 45-Φ7- 

ἙΗΟΙ,). 8ρεὰκ ποὺ ἱπ {δε 
ΘΔ15 ΟὗἨ ΠΥ ΡΘΟρὶα {Π6 νγογάβ 

οὗ ριόρῆεου, ννῃῖοῃ 1 Μ}}} ρα ἴῃ ΠΥ 
ταουτῃ, βαῖτῃ τῆς [οτά : 

2 Απά οδιιβε {Ππ6πὶ ἴο ΡῈ ννυγτίθῃ 
ἴπ Ρᾶροῦ : ἴογ ΠῈῪ ἃγο ἈΠ Ὰ] ἀπά 
ἴγαα. 

4 Εδαγ ποῖ {6 ἱπηαρὶ Πα ΙΟη5 ἀρδϊηϑδέ 
τῃςε, ἰδὲ ποῖ τῃς ἱπουθάμ!γ οἵ τΠ 6 πὶ 
ττοι Ὁ] 6 τΠπες. {Παΐ 5ρθακ δραϊηβί {Πες. 

4 Βὸγ 481} τῆς. πηξαιΈΒ ι] 5}.4}} ἀϊς “Ὁ 3; 
ἴῃ 1Π 611 πη ἈΠ Γα]Π 658. 

ς Βεμοὶά, βαίτῃ {πε Τογά, 1 ψ}}} 
Ῥγίησ ΡΙασιιοθ Ἰροη τΠ6 νγου]Ἱ ; τῃ8 
ϑυγογα, [απηΐπ6. ἀθδίῃ, ἀπ ἀδβιγιοίοη. 

6 Εοτ νψίςκεάμποβϑβ μαῖῃ Ἐχοθαα!ΠρῚΥ 
ΡΟΙΠατε 4 τῆς ΠΟ]. βατίῃ, ἀπά {ΠΕῚΓ 
δυγίπι] νοῦ ἀγα {1 6]16ὰ. 

7 ὙπΒοτγοίογα βαῖτῃ της Π οτά, 

ἘΝ τ Ξ55ΞΞΘΘΘΘΞΘΟΘΘΟϑοΘ---.---.-..-------ἙἙ-ς---
------ ἀοο 

ΔΙΡμαδοῖ ; θαΐ Ἀπ1} δηά Τιἀπηθηϊδί!οη5. ὑγῸ γα 
ϑοπηθίη65 οομηΐοα βαραγδίεὶ!υ, {Π|15 πγδ]τηρ; ἃ 
τοί] οἵ ἐννοπίγ -οιγ. 

46. οπὶν ο σπορ, ὦ. ὙὝΠΕεβ6 ψνοσάς ἀ15- 
οἷοθο ἴο τι ἴπ6 τϑὰ] δϑεϊπιδίίοη π΄ ΨΠΙΟΝ 
νυ ἸΠρ5 οα]ο ἃ ΑΡΟΟΥΥΡΠΔΙ ἡγοῦ δὲ ἢγϑε Πε]ά. 
ὝΠΟΥ ΕΓ βιρροβοά ἴο σοπίαϊη {ΠῸ δβοΐθσις 
τοδομίης, {Π6 ἸΠΠΟΙ Δ η4 τηγϑίϊοα] Ἰτπον]εάρο, 
οὔ [πὸ θοάγ ἴῃ νυ ἢ ἔΠ6Ὺ οτἹρπαῖθά. 

41. σῤγίηρ 9 μπάεγείαπάϊι.] ΜΠ (ἢ 15 
σοιῆραγο {πὸ {Π|6Ὸ Πήγη γνώσεως δίνεῃη ΒΥ 
7Τομη οὗἉ Τλαηπάβοιιβ ἴο ᾿͵5 στθαΐ ὑγΟΥΚΚ, ΟΥ̓ ςο]- 
Ἰδοίίοη οἵ ψογκβ. ὙΤΠΘ τλΔΥΡΊΠ4] ΤΕΠάΘΓΙΠρ; 
Δ55ΈΠη65 ἐμ) ΟΥ̓ ΜΏ71671. 

48. “πώ 1 αϊά «-οἡ ΤὍῇο 1,δἴη εχ οηάβ 
ποτο. Βαΐ ἴῃ [Π6 νθύβίοηβ ἃ Ῥᾷϑϑαρε [Ὁ]]ονν8, 
45 Ὀοῖονν, νυνὶ ἢ 15 Βα ρροβοά ἴο πᾶν θθθη 
ἀἰβριασθα ἔγοπι {πὸ οπὰ οἵ {πε 1,δεπ Ὀγ {πὸ 
(ΕΒ γϑίίδη ΟΠ ΡΙΟΓ γΠῸ «ἀάρα οπαρίουβ Χν. 
δηά χυὶ. ; Π15. ου]θοῖ θεϊηρ ἴο τηακα {Π6 σοη- 
προίίΐοη οἵ ἴποβθο ἴννο ομαρίουβ 566ΠῚ ΠΊΟΓΘ 
παΐαγα!. Ασοογάϊηρ ἴο Εὐννα] 45 το πάογιηρ οἵ 
τῆς Αταῦϊς, {πὸ σπαρίου {ππ|5 Θπ5 1ἢ {Ππαΐ νοτ- 
ΒΙοη : “ΑΠπά 1 ἀϊά 50 ἴῃ ἴπΠ6 ἔουγ ἢ γϑαῦ αἴοῦ 
1Π6 ϑαθθαίοα] ὙΘΑΓ, 5025 βῖηςθ {Π6 (τθδίοῃ, 
οἡ ἴμ6 ἔνε αν οἵ {πὸ {Π|γὰ τπποπίῃ οἵ {Π6 
Πἰποῖγ -ϑθοοηα γοαγ. ΤΠΘη ννὰ5 ΕΖγὰ ἴαῖζθη 
ἹΡ, ἀπ Ὀογπο ἴο ἴῃς ἰαη οἵ {πΠ6 ἱτητηοσία] 
Οὔδ5 {πκὸ ππη. Ης νσοῖθ 411] {π656 {Πίηρϑ, 
ἃηὦ ννὰβ οδ]οά {π6 νυιῖοῦ οἵ {Π6 ἰανν απά 
τππάἀογοίαπαάϊηρ ἀπά Κπον]οάρο οἵ Οοά; ἴο 
ψν ποτὶ 6 ΠΟΠΟΙΓ «Πα ἀομ ]ΙΟἢ ΤΟΥ 4}1 οἴοσ- 
πἰῖγ. ὙΠῸ τϑοϊκοηϊπρ οὗ ἴἔννο πιοηῖ!5. ἀπά 
ἔννεῖνς ἄαγϑ (“ἴπ6 νεῖ ἢ ἀαν οἵ τῃ6 (Ὠϊγά 
ταιοηῖῃ ἢ πιαῦ Ὀς ἀδοσοιηῖρα ἔογ ὈΥ βδιρροβίης 
1Π6 υἱϑίοηϑ ἴο πᾶν θθραη νυ [6 ΒΟρΊΠπΐης: 
οἵ ἴῃς {Π᾿γΈ ἢ} γθαγ οἵ ἴΠ6 (αρενιγ. Αἀάϊηρς 
τορεΐμου ἴπς {πη65 σοοογάθα ἴῃ ν. 20, Υ]. 31; 

1Χ. 23, Χ. 58, ΧΙΪ. 39, ΧΙ], 56, χῖν. 23, Ὲ Πᾶνα 
ἃ ἴοΐλ] οἵ 72 ΟΥ 73 ἀδγ5 Ξξξ, 2 τῃοηΐη5 12 
ἄλγθ. ὙΠΟ ““πἰπείγ-ϑθοοηά ὙθαΓ᾽ 15 ππάογ- 
βίοοά ὈΥ Εννα]ά ἴο θὲ {παῖ οἵ ἴῃς. Ργορ εἰ 5 
116. ὙΠῈ γϑαῦ ΑΜ. 5025 15 ἀἸΠΠσα] ἴο δο- 
σοιηΐ ἴογ, απὰ ΗΠ ΠΡ θη ο] ἃ τα 5 σοπ] ΟΠ ΓΆ ΠΥ 
«1ῃ [Π6 ΤΟυγ ἢ γϑαγ οἵ {π6 βθοοπά νεθκ (οἵ 
γ64Γ5) οὗ {Π6 βονυθπίγ- [υγί ἢ [0166 ἔτοπὰ τπ6 
ογθαΐϊίοη οἵ {πὸ ννου]ά." ὍΤΙ ρῖνεβ 73 Χ 49 
Ἑ 1πι|ιΞῷ 3588 45 ἴπ6 Ὑ6ᾺῚ αληπο 2:|716[1). ΟΥ̓ 
Β.Ο. 558. 

ΠσΗΑΡΤΕΚΒ ΧΝ. 

1. ΤΠὸ Βορὶπηΐηρ οὔ [15 σμαρίου 5ῃου]ά θῈ 
ςουηρατοά ἢ ἴΠ 6 ἐπα οἔ «ἢ. 11. ; [μ658. ἔὃθιΓ 
ΠΒαρίογβ ((., 11., χν., Χν].) τπακίηρ ΤΟ ΟΊ ΠΟΥ ἃ 
Ἰαΐοῦ βιρριοπιθηΐ ἴο ἴῃ6 θοΟΪς, ἃ5 νγὰθ βαἱά ἴῃ 
{πὸ 1πιτοάιπιοίίοη. Ηθποθ ΠΟΥ͂ ἅΓῸ 5ΒΟΠΊΘΕΪΠΊΘ5 
(Ἁ]16ἀ ςοἸ]οοΕνοῖγ τπ6 ΕἸΒῚ ΒΟΟΚ οὗ Εἰβάγαβ. 
Βαΐ {[πΠ6 σοπποοξίοη οὗ χν. τ, δἰἴ μου συ Ἱ 1]. 48 
οἵ χῖν. 48, 15 ποῖ νΟΥῪ 5ΚΠΈ}]: Χχν. 1 βρθακίηρ 
οὗ Ῥγορμβθοῖθϑ ἕο θῈ στονραϊοά, δὲ 1. 48. οὗ 
ννοπάογϑ ννμ]οἢ {πὸ 5θοῖῦ παὰ ὈΘΠο]ά. 

2. ἱπ ῥαβρεγ.] 1Τιλ1. ἐπι ἐραγία. “ΓῊ5 Ραββαβθ 

ὁῃοι]ἃ θὲ αὐάεα ἴο {μ6 ἔννο (2 Τοῇῃπ 12, 

3 Μδος. ἵν. 20) πιθητ πο ἴῃ ἴπ6 ἉγΈΪο]6. οἡ 

ὙΝΚΙΤΙΝα ἴπ πο " Ὠ]οῖ. οἵ τῃΠ6. ΒΙΌ]6᾿᾿ 45 {πὸ 

ΟἼΪΥ ἔννο Ραββᾶροϑ ἴῃ {π6 ΒΙ0]6 ὑνῆογα {Π6 τι568 
οὗ ΡΑΡΥΓΙ5 5 Δ] π4 64 το. 

8. ἐδαΐ σ“ῥεαξ αραΐποί ἐδεε Α5. ἴῃς 1. 
αἰϊεργιέζεγε ννου ἃ Βαγάϊν ὈθαΥ {Π15 56 η56, δηᾷ 15 

ἱποοιιρὶοῖς 45 ἴξ βίαπάβ, ΗΠ οη ο] ἃ ΡΓΟΡΟΒ65 
εἰϊτοονιέλι, “ Ἰμοπι Ἐμὲ ἸΘάγη," ΟΥ̓ “ΒΥ ἀϊ5- 

ΕἸΡΙ 65." 

8. δαὶ. «- ῥοϊμίοα. ἘίμοΥ, “ καῖ ργα- 
νϑ]]θα ονοῦ ; 1ναἱ. σμρεγρῥοϊ με... σμῤεγ. 



ὅ θεν. 6. 
1Ο. δῖ 1ο. 2. 

ν. ὃ---20.} 

8 1 νν}}] ΠοΙ4 τὴν οηριια ΠῸ πΠΊοΓα 
85. τοιΟΠΙηρ {ΠΕ ῚΓ Ὑν] Κα Π 685. νυ] ἢ 
{ΠοΥ Ργοΐϑ παν σοΠΊΠηΪΐ, ΠΟΙΓΠΟΓ νν1}} 1 
51 6 Γ {Π6Πὶ ἴῃ τΠο86. {Π]ηρ8. ἴῃ νυ] ἢ 
1ΠαῪ νΊ  ΚΕΑΪΥ ἐχοοῖϑα {ΠΘΠΊβΕΪνεβ : 
θΕΠο]4, τπ6 ὀϊπποσθηξ ἀπα τἰρΐθοιιβ 
ΒΙοοά οὐθέῃ τηῖο π|6. δπά ἐπε 5015 
ΟΥ̓ τῆς 7ι|88 σοπιρίαϊη σΟΠΕΪΠ ΙΔΠ]Υ. 

9 Απά {τΠετοΐογα, βαῖτῃ τῃς [],οτά, 
1 νν1]} βιιγεὶν ἀνεηρα {Πεπη. ἀπά τεςεῖνε 
τιηΐο πη6 81] {ΠῸ Ἰπποςσεπέ δ]οοά ἔτοπ 
ΔΙΊΟΠΡ {Π6Π]. 

10 Βεμο]ά, ΠΥ Ρβορίς ἰ5 ἰε4 45 ἃ 
βοςοκ ἴο τς 5]διιρῃίεγ : 1 νν}}] ποῖ 
ΒΓ {Π 6 πὶ πον το ἄννε}] ἴῃ {πε ἰαπά 
οἵ ἔργρε: 

11 Βιυξ 1 ν}}]] Ὀτπρ ἘΠαπὶ ἢ ἃ 
τ] ἢ τ Πμαηἀ δη4 ἃ βίγεϊομεά οἷχέ ΔΓΠῚ. 
ΔΠᾺ 8πηῖ16 Ερυρέ ἢ ρίαριιθβ, 85 
Βεΐογε, ἀπ νν}}} ἀδβέγου 41} {πῸ ἰαπά 
{Πεγθοῖ, 

12 Εργρέ 5141] πιοῖιγη, δηά τῆς 
Γουιπάἀδίϊοη οὗὨ 1ξ 5141] θὲ βιῃηϊξέεη νυ ἢ 
1Π6 ρίαρσιια ἀπ ριιπἰβῃμηεπέ ἐπαὲ (Ποά 
5888] ὈΓΙηρ ΠΡΟ [{. 

13 ΠΥ τΠδξ {1 τῃς στοιιη 5}8]] 
ΙΠΟΌΓΗ : [ΟΓ {ΠΕῚΓ 8665 5}41 [81] 
τῃγοιρἢ τῃ6 Β]αβείπρ ἀπά 81], πὰ 
γγἹ ἢ ἃ ἔθαγῇι] σοηϑβια]δείοη. 

ΤΠ ΘΙ ΙΑῖΘ  Χν. 

14 νοε ἴο {πε ννοι]Ἱά δηά τῇθπὶ 
τὲ ἄννε]] τπεγείῃ 

Ις ΒῸΓ 1ῃς6 βϑυνγογά δηά {πῃεὶγ ἐἠε- 
ΒΕΓποιοη ἀγανγεῖῃ ῃἰρῃ, δπη4 οἠς 
ΡΘΟΡΙΘ. 5Π4}] βέαπά τρ το ἤρῃξ ἀραίηβε 
ΔΠΟΙΠΘΓ, ΔΠ4 βνγογάβ ἴῃ ἘΠεῖγ Πδπάϑ. 

1Ι6 ΒῸΓ τ{πεῖεὲ 5141} θὲ ϑβεβάϊείοῃ 
ἉΠΊΟΠΡ Πη6η. 8η4 ἰηνδάϊηρ οης δη- 
ΟΥΠΟΓ; [ΠΕΥ 514}} ποῖ τεραγά {Πεὶγ 
ΚΙπρβ. ΠΟΙΓ ΡΓΪΠς65, ἀπ 4 τῆς σοιβε οὗ 
ΓΠΕΙΓ Δοίίοηθ 5}4]} βϑίδη4 ἰπ {ΠῸῚΓ 
Ροννεῦ. 

17 Α πιδῃ 5118] ἀεβϑίγε ἴο ρὸ ἱπίο 
ἃ ΟἸ(Υ. ἀπ4 5Π4}} ποῖ ΡῈ 0 ]6, 

18 ΒῸΓ Ρεοσδιιβα οὔ {Πεὶγ ρτάς τῃς 
ΟἸΕΙ65. 5141] θὲ {τοι ]θ 4. της Ποιιβε5 
8Π4}1 θῈ ἀεβίγογε, απ ππδη 5841] θὲ 
αἰγαϊά. 

19. Α πιδη 5}4]} Πᾶνε πὸ Ρ[{Υ̓ τιροῃ 
15. ΠοΙρῆθοιιγ, διιὲ 541} ἀδϑίγου ἘΠεὶγ 
Ποιιβ65 νν ἢ ἘΠΕ ϑνγογά, δηἀ 5Ρ01] ἘΠΕ Γ 
Βοοάβ, θεσδιιϑα οὐ {ΠῸ ἴδοκ οὐ Ὀγεδά, 
ΔΠ4Ὰ [ογ ρτϑαΐ { υ]αίίοη. 

20 ΒΕΠο]4, 541ἢ (σοά, 1 νν}}} ς8]]} 
τορεῖΠεΓ 81} τΠ6 Κίηρβ οὗ 1πΠ6 δαγίῃ τὸ 
ΓΕνΟΙΘΠΟΘ. Πη6,) ὙγΏΪΟἢ 86 ΠῸΠπὶ τς 
ΓΙβίηρ οὗ 1ῃ6 811η, ἤοπὶ {Π6 βοιῖῃ, 
ἔτοση {ΠῸ εαβί, απὰ Γ ΙΡΔΠιβ ; ἴο ἴὰΓΠ 
{Παπηβαῖνεθ οη6 ἀρδίπϑέ ἈπΠοῖμοι, δη4 

ππστο ---  ------- 5.5 Ὁ Θ΄ τ ΘΕ ἐτὶ τ α΄ ΤΠ 9 σὰν τ 

10. (οΙῃρΡ. ἴϑβα. 1111..7; Ῥϑ. χ]ῖν. 22. 

11. «7116 Εσνῥέ «υἱὲ ῥίασιε. ἢ Ἐργρί 
ταῖς ΐ, οὗ σοιγβο, θ6 τπιϑθα ἃ5 ἃ τλΥ 5108] ΠΑΠῚΘ 
ΤΌ ΔΠΥ ἰαπά ἴῃ ψΠἰοἢ Οἀ᾽5 ρθορὶε νγοσα ορ- 
ΡΓαβθθά. Βαΐ {πὸ δάαϊτοη οὐ ““α5 Βείογε᾽ 
ΠΟΠΊΙΠ65. ὙΠ ΟἾΠΟΙ ΟἸΓΟΙΙΠηδία ποθ ἴο τη Κὸ 
τ|5 Π1η|κ {π6 ΠΠογα] Εἰσυρέ ἴο θὲ Ποιὸ ἱπίθπάρά. 
ὙὝΠοβα πῶ τνου]Ἱά ρΙαςθ {πεῈ σοπιροβίξίοπ οὗ 
{Π656 σῃμαρίογϑβ δ ἀροιΐ {ΠῸ βᾶτηθ ἀδΐθ 45 ἐπαΐ 

᾿ ΟΥ̓ ΠΕ Ἰαΐου ΘΙ Ύ}1η6 Οτὔαο]θβ ({Πὸ {ἰπηὲ οὗ {Π6 
ἀθδίῃ οἵ Οἀθηδίμι5), 566 ἃ ἔμ] Π]πιθπέ οὗ {Π 656 
ΡΓΘαΙΟΙΙΟη5. ἴῃ ἴπ6 ἴγοιθ]εβ οἵ ΑἸθχαπάσίᾳ 
ὉΠΟΥ͂ ΟΔ]]ΠΙΘητι5 (Α.}. 260-268). ΤῊΘ ταναρο5 
οὗ Ῥγραγίαη {γ1065 ἀπά {πὸ βοοῦγρα οὗ ρεϑίϊ- 
Ιεποθ βθεηθ σγεϑν ἔο Ὀτγίπρ [Π6 ΕἸΉΡΙΓα ἴο 
ὈΓΈΘΓ ἀἸβη θη θουπηθηΐ. ὍΤῊΘ ράσο δἴοπα ἰ5 
βΒα1ἃ ἴο Πᾶνα σαυτῖθα ΟἹ ΠΟΑΥΙ͂Υ {ννο-ἐΠἰγάσ5 οὗ 
1Π6. δπίϊγα ροριιαίίοη οἵ ΑἸθχαπάσία δὲ ἘΠ 15 
{ἰπλ6. 866. πὸ “Ὁ ]οΐ. οἵ Βιορύδρηγ, τί. 
ΟΑΙΙΕ ΝΞ. 

15. ««ὐογάς.] ΤῊ ννοσά τι564 ἴπ ἔπ6 βθοοπά 
Ραγέ οἵ {πῈὸ νεῖβε 5 χῤοριρῥώα, π6ὸ τγοσά 
Γοπάεγοά “’βυνογά  Ϊἴηὴ εν. [ϊ. 12; Βεΐηρ 
ΠΡΙΕῸΥ ἃ ΤΉΓδοΙαΠ 5ρθαῦ ΜΠ ἸΟηΡ, 5ΠΔΓΡ 

866. 
16. ἐῤὲ φοῖιγϑθ 9 ἐδεῖγ αοέϊοῃν.] ΨΌΙΡ. αἱα 

δερίογι. ΤΠ ἀἸἤδγθποος οὔ τϑδάϊηρ, 7716 
ξέσίογμνι (1.) ἀπ γι6 σεσέαηογμι (8.), Ιϑδὰ 
νν ἢ σογίδιπίγ ἴο ΚΕ ὅπβοῃ 5 οπιοπάδίίοη οὗ 
γιορσίσίαπογμσι. ἈΘΠΩΘΓ: “ΒΟΥ Πθγ6 5141] Β6 
ΒΘΟΠΠΟΠ ὩΠΊΟΠΡ' τηθη. ὙΝ ἀχίηρ βίγοηρ αραίηϑδέ 
ΟΠΘ ΔΠοΟΐΠου, {ΠΕΥ Ὑ}11} ποῖ πϑοά {πΠεῚΓ Κίπρ' 
Δ ΠηΔἃ {Π6 οΠΙ6Ε οἵ {ΠῸῚΓ βσϑαξ. οπθβ ἴῃ ἘΠΕΙΓ 
ΡοννοΥ." 800} οἸαϊπη5 ἴο ἱπάθρεπάθηξ ροννοῦ 
ΑΥ̓͂Θ ννῆδέ ννὲ γϑδά οἵ Ῥοΐογθ {π6 βϑηΐι5 οὗ δῇ 
ΑὐΓΟ]Δη ἀπ 4 τορι σοπβοι ἠδίθα Ἐπ6 
ΘΠΊρΡῖΓα ἃραίη. 866 {Π6 “1οΐ. οὗ ΒΙο ΥΑΡΗΥ 
ὈΠΩΘΓ ΑΥἘΈΕΟΙΞΒ. 

19. “ῥα! ἀεείγογ.] ὙΠῸ [,αἴ. 5 Ρθου]αγ: 
αὐ ἸΥΥΙ μη Κα οἰ εηαἰμ7)1 «ἰογηιος ΦΟΥ 771 171 σι ααἰζιρνι ; 
ΡΕΓΠΔΡ5. βιιρβεβδίίνα οἵ ἀκαταστάτους ποιῆσαι, 
“ἐἴο ΠΠ5ΘΕ16 "ἢ ΟΥ̓ “ ὈΓΘΔΙΪς ΠΡ ἢ ἘΠΕΙΓ ΠΟΠΊ65. 

20, 210 γϑυεγέποε 7216.1 Ψιρ. τά γιὸ “"δγ67:-- 
αἰμηι. Βιιξ ἃ τοῦθ Ἀρρσοργίαΐα γθδάϊηρ 5 σά 
2γ10“υδγεἬμ71, “ ἴο 1Π6 σοτϊητηοίϊοη,᾽ [οπὰ ἴῃ {Π6 
θεϑὲ Μϑ85. 

Δδαπι.. Α5. οἴμοὺ αιαγίοιβ ατὸ ἀθποίοθα 
ὈΥ νυἱπά5, 1 15. Ῥγόθ80]6 ἐπαΐ α Ζέφαπο μοτο 15 
ἄπ ἴο ἃ πηϊϑιιπἀεγϑίαπήϊηρ οἵ ἀπὸ Λιβός. ΤῈ 
ΟΣ] {Πθπη θῈ: “ἔγοπὰ {Ππ6 ϑιιηγ ϑίπρ ἀπά 
ἔγομῃ {ΠῸ6 βοιίῃ, ἔγοπι {Ππ6 βοιίῃ-οαβέ πὰ ἔγοιῃ 
{πε βουίῃ-ννεϑί. 

15) 
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ΓΕΡΑΥ {Π6 τΠϊηρ8 (Πδὲ ἐῃεγ ἤᾶνε ἄοης 
ἴο {Π6πΠ|. 

21 [πΚ86 45 {πεν ἀο γεξ {15 ἄδὺ 
ἸΠῸ ΤΠΥ̓ σἤοβθη, 80 ΨΜ0ι} 1 ἀο αἴϑο, 
ΔΠ4 ΓΘσοιΊρΘη86 ἴῃ {ΠΕ ῚΓ θοβοῖη. Πιι5 
58 της ],ογτά (οά : 

22 Μν τίρῃε Παηά 581] ποῖ βρᾶῖε 
[6 5] Ποῖβ. ἃηἀ ΠΥ ϑνγογά 5}4}} ποῖ 
σθᾶβα ονεῖ {Πεπὶ {Παΐ 5Π6 4 ἱπποσεηῖ 
ΒΙοοά τιροη {πὸ βατίῃ. 

23 ΓΠς ἤτγα 15 σῸηε ἔογῈῃ ΠῸΠῚ ΠΪ8 
ννγαῖῃ. απ δῖ ςοπϑιιπηθδά {ΠῸ ἔσπη- 
ἀδίίοηβ οὗ 16 βαγίῃ, ἀπΠ4 {ΠῸ 5 ΠΠΕΓ8. 
ΠΚῸ τῆς βἔγανν τῃδξ 15. ΚΙπα]εά, 

24 Ὗνοε ἴο {πεπὶ 1Πδέ εἴη. δηά 
Κεαρ ποῖ ΠΥ σοΟΠΊΠΊΔΠ ΠηΘηῖ85 [ 581 ἢ 
τς [,οτά. 3 

25. 1 ν}1}]} ποῖ βρᾶγβ {Π6πὶ: 9Ὸ ὙοιΓ 
ὙγΑγ. γ8 ομι!άγεη, ἔτοπὶ {πΠ6 ρονγοῖ, 
ἄθῇ]ε ποῖ πηΥ ϑαποίιατγυ. 

26 ΕὸΓ τὴς [ογά Κπονγεῖῃ 8]]} 
1Π πὶ {Πδέ 8ῖπ ἀρδϊηβί ΠΪπη, ΔΠη4 {Ποτὸ- 
ἴογε ἀ}!!Ινογεῖῃ ἢς Π6πὶ ππΐο ἀθαῖῃ 
Δηἀ ἀεβεγιοτσίοη. 

27 ΕῸΓ πονῖ δῖα πε ρίαριιθβ σοπΊα 
ἼΡΟη 1Π6 ννΠο]6. δαυῖῃ, δηαά γα 5}2]]} 
ΓΘΠΊΔΙΠ ἴῃ {Πο6π: [ΟΓ (ΠΟἀ 5}4]] ποῖ 

ΠΡΌ ΑΘΙ τ ν. [ν. 21--33 

ἀα] νοῦ γοιι, θεσδιιβα γε μᾶνα βἰηπεά 
ΔΡΑΙη51 ΠΙΤη. 

28 Βεμο]ά δὴ Πουγθὶς νἱϑίοη, απά 
1Π6 ἀρρθαζδηςα {Ππογθοῦ Ὸπ [Πς ααϑέ: 

29 νΠοτα τῆθ παίϊοηβ οὔ 1τῃ6 
ἀγαροηβ οὔ Αταδία 5}4}1] σοπῖς ουξ 
ὙΠ ΠΊΔΠΥ σΠατὶοΐῖβ, δηά της τημτ|- 
τάς οὗ {Πεπὶ 5411] θῈ σδγγίε δ5 {Π6 
ννπἀ προη δαγίῃ. {Παΐ 411 {πεν ἡ ῃ]οἢ 
ἤδαγ {Πδπ τηΔῪ ἔδαγ Δη4 {γα ΠΏ} ]6. 

30 ΑἾΪδο {πῃ (ὑδυπηδηΐϊδηβ γαρὶπρ ἴῃ 
ννγαῖῃ 58] ρὸ ἰογῃ ᾽δλ5 τῆς νά 
Βοδῖβ οὗ {πΠ8Ὲ ννοοά, δηά ψ]ἢ στεαΐ 
ῬΟΥΨΕΓ 54}}] {ΠῈῪ οσοπηθ. δηά ἰοΐη 
Ῥδῖι]ς ἢ τῃεπη, δηά 541] νγαβϑίε ἃ 
Ρογτοη οὗ τῆς ἰαπά οὗ 8 Αβϑυγίδῃβ. 

31 Απά τἢδῃ 5841} [Π6 ἀγαροηβ 
Βανε 1Π6 ἸΡΡΕΙΓ Παπά, γεπηθπηθοτηρ 
1ΠΕ6ῚΓ Παῖιτα ; ΔΠη4 1Ε {ΠῈῪ 514} ὰγη 
{Πα ΠΊβαναβ. σοηβριΓΙηρ τορεῖΠοΓ, ἴῃ 
στεδῖ ροννεῖ ἴο ρεῖϑεσιιῖα {ἢ 6Π|. 

32 ἽΠΘη {Π686 514}1] ΡῈ {λοι ]εά, 
δηὰ Καερ 51|1|6ησ8 τγοιρ Ἢ ἘΠΕΙΓ Ροννεγ, 
Δη ἃ 588] δε. 

33 Απά ἤοπι {Πς Ἰαπά οὗ {ῃς Α5- 
ΒΥΓΙΔΠ5 5Π8}} [Π6 δπθιην Ὀαβίασα {Π6Π|. 
Δηἀ σοπϑιιπΊ6 80πΊ6 οἵ {Πε6π|. δηά ἴπ 

23. ῥα εομειιο.] ἘΒοίζεσ, ῥῬεῦβδρ5, 
“ς 5841] σοηβιτησ : ἢ 1,Αἴ. ἀδυογαόἠΓΓ (ἢ Μ5. 1).) 
ἴογ ἀευογαυϊ. Βα Α. Πα5 ἀευογαυϊέ. 

25. ,ογι ἐῤε ῥοαυεγ.)] Μα]ρ. κ᾽ ῥοϊεεέαίε. 
ὙΤΠΕ τοδάϊηρ ἀροσέαίε ἴῃ Τ᾽ βιρροϑίβ δὲ οποα 
ἴῃς. {τα τραάϊηρ τῤουέαΐς, “γε δροβίαϊβ 
οὨΠ]Πάγθη. ὍῊΪ5 15 σοηῆσιηθά Ὀγ Μ3. Α., ἀπά 
ὈΥ [πε ἴοχὲ οἵ ἃ ράϑϑδαρο οὗ ΟἿἹάαβ, ὑνῃοσα 
ἴΠπ656 γεῦβοβ ἅΥῈ αοΐθ. 866 ΒΘΠΒΙΥ, Ρ. 37. 

26. ἐεἰϊυεγεῖ.] Μιυῖρ. ἐγαάίαϊ, “ μαῖῃ 46- 
Ἰινεγεά.; Μ8. Α. τεδάς ἐγαάοὶ, “" νν}}} ἀο] νου.» 

29. «πὰ ἐῤὲ τι μά6.7] Μυΐρ. εἰ σἱσμέ ἥαΐμς 
ΦΟΓΊ771 7127: 6 75 γεγοίμ, εἰς. Ἰηϑίθαα οὗ σζεμὲ 
ἴῃς θεβδὲ Μ758. πᾶν οἱς, ὑγΏ1ΠῸ ΕῸΓ οἦς Μαΐμς 
Α. Πα5 σἰδιίαϊς. πὰ ΚΘ ΠΠΔΠΠΘΓ ΤῸΓ “μζρογιις 
16 Ὀεϑβὲ δας που 165 μὰν ἐπὶ ἰδ ἱἐϊπιογὶς. Ἡ Θηςα 
ἴΠ6 56π58 ὑνοι]Ἱὰ Ὁ: “δηά {πο ῖΓ Ἠϊδϑίπρ ἰ5 
θογπΘ ΟΥ̓ΟΓ {Π6 φασί ἢτοπὶ (Π6 ἄδγ οἵ {Ποῦ 
βοίεηρ ΤΟσί ἢ. 

80. (αγηιαμίαης.] ϑοπὶθ Μῖ99, Βανεὸ “27- 
7216)111, ΟἹ. 1π6 ῬΥΪΠΟΙΡΙῈ (45 ΒΘΠΒΙΥ δᾶγϑ, Ρ. 23) 
ΟΥ̓ ρΡυζζίίηρ 16 Κηονῃ ῸΓ ἴῃ ππκποννη. 
(ὐδτιηδηΐα νγὰ5 ἃ ΤΟΡΙΟη ἀθρόον ἴῃ Ῥουϑίλη 
Οὐ, ἰο τπ6 ννεβδὲ οἵ σδάγοϑρια. [115 Παπδ 
Βιυσνίνεβ ἴῃ Κίγπηαη. ΗΟ Ν Πρ. Πα5 (ὐαστποηιὶ. 

Τῆς δνθηΐβ Πογο ΟὈΒΟΙΓΟΙΥ 5ῃαάοννοα οσίῃ 
ΙῺΔΥ πᾶνε Ὀθθη {ΠῸ σοησιιοθίβ οἵ [ἢ6 845- 
ΒΔ 1465, ΘΘΡΘΟΙΆ ΠΥ ϑαροτοβ 1. (Α.}. 240--273), 
Δηα {Ποῖ σοηΠΙοΐβ νυ {Π6 ΒΕ Οπιαη βΌΠΟΓΑΪ5. 

ΘΑΡΟΙῈ5. Πα Ριβηῃθα Πἰ5. ΔΥΠῚ5 ἴο {π6 πουίῃ- 
νγεϑί, 50 [ᾺΓ δ5 ἴο ἀδβδίσγου Απίοοῃ δηά ονοῦ- 
ΤΠ ϑυγΊα,---α Ρογίίοη οἵ ἴῃ ἰαπά οὗ {Π6 
ΑΘΞΥΤΙΔ ἢ 5," υ. 3ο. Οἀὐοπαίμιβ δηα ἢ5. Ὀγανα 
4 θη Ζεποῦῖα αἰίζαοϊκοά πϊπι, ἀπά, Πανὶηρ' 
ἀτίνθεη Πὶπὶ δος Ὀεγοπά {πῃ6 ΕἸ ΡΗταΐο5, 
Τουη θα ἃ ποὸνν ΘΠ ΡΙΓο, νυ ῬΑΙμηγτα ΤῸΓ 15 
σαριΐα]. ὝΠΕΥ τῖρῃΐ ἔμπιι5 τοργεϑεηΐ {86 
“ ἀγΆθΟΠ5 "ἢ ΟΥ̓“ ΠΕΙν Πγηρ Βουρεηΐβ ᾿ (ςΟΙΊΡ. 
158." Χχχ, 6) Οὗ ἸΑτάΡῖ4. ὙΠῸ ΤΟΥΘΕΞ ἸῸΝ 
Ζεποθῖα, αἴζοῦ {πὸ ἀθαῖῃ οἵ Οὐἀδηδίμιιβ, ννεσα 
1η τὰ τη αἰΐαοκοά ὈΥ Αὐιτο]απ, ἀσίνθη ΠΌτη {ΠῸῚΓ 
Ροβιξοη οἡ ἴμ6 Οτοηΐοθβ, ἀπά Ζθποῦῖα ΠΟΥβο] 
ΠΠΔΠΥ σοοροά ἀρ ψἱπ]η ῬαΑΙπΊγγα, νυν μῖο ἢ ννὰ5 
Ἰηνεβϑίεα δηά ακθη. ὍΝ νοι] Δηδυνεσ ἴῃ 
ΒΟΠῚΘ ΠηράσαΧΓ6 ἴο {πΠ6 Ιαηρτιαρο οἵ τ". 33. 

81. παίμγε. ΒΔΙΠΕΓ, “ ΒΙτίμ," οτ “ οτἹρίῃη ;᾽ 
Τ1,Αἱ. παϊϊυϊίαΐἑς. ΠΟ ννογάϑ “1 {πο Ὺ Ὁ γα ποῖ 
1η {πε 1,4. 

80. ἐῤεὶν ῥοαυεγ.ἢ 1.6. [ὨγουΡἢ ἴῃ6 ΡοννῈΓ 
οὗ {πεῖν δάνουβαυθϑ. 

853. 2φὲ ἐμπεριγν.1 αΐμποσ, “1μ6 Ἰγεγ-ἰη- 
νναῖο ; Τιαἴ. σπόσεσεογ,- --ἰ λους ὈγῪ ἩΠΠβθη- 
[6]4 ἴο ἀοποῖς Μοπιιβ, [πὸ σοιιβίη ΟΥ̓ ΠΟΡΠΘΥΥ 
οἵ Οἀεπαίμιιβ, ννῆο δ]8νν ῃϊπὶ ΕΥ̓͂ {γα σΠΟΥῪ δέ 
Ἐπλοβα, 1 Α.}, 266 ΟΥ̓ 267. 

σογῖθ ΓΚ ἐφερ] ΒδίΠμοσ, “οπς οὗ {Π6πὶ: 
1,αἴ. πρὶ ἐκ {ΠΠιὸ. ἴῃ {πῸ οἷαιιθ ψ ῃϊςἢ 



ν. 24--.43.] ΠΑ δ ν. 141 

{Πεῖγ Ποϑὲ 5141} θῈ ἔβαγ δπά ἀγεδά, δηά 
ΒΈΓΠ{6 ᾿ᾳπποηρ; {ΠΕ ΙΓ ΚΙηρΒ. 

24. ΒεΒοΙΪα οἱοιιά8 ἔτοπὶ {Π6 δαϑέ 
πὰ ἔτοπὶ {πΠ6 πούίῃ τιπίο {ἢς βοιίῃ, 
Δη4 ΠΟΥ 216. νΕΥῪ ΠοΥΙΓΙΌΪῈ το ἰοοκ 
πρΡοη, [1] οὗ ννγαῖῃ 2Π4 β:ογπ,. 

35 ΓΠΕΥ 5}|4}} 5ιη6 οὔθ προῃ 
“Μαῖίε. 54. ποῖ ΠΟΥ, ἀπ “ΈΠΘΥ 518] 5πηϊς ἄοννῃ ἃ 

ἔτοτη {Π6 δαϑβί, δπ 4 5}.4]] ορεη ἴΐ ; δά 
1Π6 οἷοιιά νγῆϊοῦῃ Π6 Γαϊβϑεά τρ ἴῃ 
νυγαῖῃ. Δη4 {Π6 ϑέδι βΕ{γε 4 το σδιιβα 
ἔβα τονγαγὰ {Π6 βαϑέ Δπη4 νγεϑέ νυ ]πά. 
5141] ΡῈ ἀεϑβίγογεά, 

40 ΤΠ6 ργεαῖ ἀπά τηϊρῃΥ οἱοιάϑ 
5141} θῈ Π|πε4 τιρ 1] οὗ ννυδίῃ. δπά 
16 ἴα, {Παΐ ἘΠΕΥ ΠΥ πΊᾶῖα 81] {πε 

ΠΟ τσ, 
αραϊγεΐ. 

Γ᾿ σΊοδέ πηπ]τειἀ6 οἵ βζδγϑ προ {Π6 βαγίῃ, βαγῃ αἰγαϊά, δἀηά {πεπὶ {παΐ ἄννε]]} 
αν. τ4. Εν 6 ἢ {Π6]Γ Οὐ 8[αΓ ; Δη6 “]οοά 51.4}} {πογεῖη ; ἀπά {Π6Υ 518] ροιΓ οἷ ΟνῸΓ 
Ἢ θῈ ἤοπι {ΠῸ βυγογά τιηΐο {πὸ ΒΕ]]γ, Ἔν ΟΓΥ ΠΙΡ δηἀ επηϊηθηΐ ρίαοα Δη Ποῖ- 

26 Απά ἄπηρ οὗ πιθὴ πηΐο {π6 τ|0]6 βίδι, 
ΤΟτ, 2αο. ΘΆΤΩΕ]᾽5 ᾿ ΠΟΙΙΡΉ. 241 ΕἸτεΣ ἈΠῸ ΠΑ] ἈΠ ΠΥΙΠΡ: 
Μείογο Ὁ 37 ΑπάτΠοζγα 5}8]] θῈ ογϑαΐ ἔβαγι]- ϑυγογάβ, ΔΠ4 πηΔΠΥ ννγαΐειβ, ἐπαΐ 8]] 

ΠΕ585 ΔΠ4 {ΓΕ ] Πρ προη βαγίῃ : ΔΠ6 
{ΠῈῪ τΠδέ 566 {Π6 ννυγδίῃ 5Π4}1] θὲ αἴγαϊά, 
Δ Πα {γα ]1Πρ 5Π4}1] σοπηθ προ {ΠΕ6Π1|. 

48 Απάᾶ τΠδη 5881} {πεῖε σοπΊα 
σ͵ΥΘδΕ ϑδίἴογπηβ ἔγοπΊ {π6 βοιίῃ, δηά 
ἴτοπη {π6 πούίῃ, δῃηὰ ἃποΐῃει. ραγί 
ἔτοπῃ {Π6 νγεβί. 

39 Απά 5έγοηρ νγὶπ45. 51Π4}} δγῖβ8 

ΤΌ]]ονν5, ΤΟΥ δορξεη 10 11. τόσες Ἰῤῥογίίι, ΝΙ 8. Α. 
μὰ5 2μεοποΐαδι ο γέσηο 1]]ογίτι, ““ π5θ.{16- 
τηθπί 1η {ΠῚ Κιηραοτη." ὙΠῸ ννογά Ζπεο,- 
σέαδηο, τιοῖ οἰβθννποσα ἔοππά (9), Ἰοοκκ5 πκὸ ἃ 
ΟἸοβα γοηήοσίηρ οἵ ἀκαταστασία. 

854. ΤῊ 15 ποιιρῃξ ἴο τεσ ἴο {πῸ Ἰηνὰ- 
59 οἵ {π6 Ῥσγονυίηςοβ οἵ Αϑία ΜΊΠοΥ γ Οοίἢ5 
ΔΠη4 δου ῃίδη5 ἔγοπι {Π6 πουίῃ οἵ {πὸ Εἰ χΙΠ6. 
(Δ]]ΠἸθῆϊι5. τπαγομο ἀραιηδέ {πεπὶ, Ὀὰαΐ ννᾶβ 
τος δ ]]οἀ ὈΥ {ΠπῸ τε θο]Ποη οἵ Αὐγθο 5 1η [{Δ]γ, 
ἃηἀ4 Μαγοίδη νγὰβ ἰος ἴο ΟΑΥΓΥ Οἢ 1ΠπΠ6 οδπι- 
Ραῖρῃ. ὅ8ε6 {πμ6 ραβϑᾶραε ἴγοη ΘύΠΟΕ]]15, 
ημποίεα Ὀγ ΗΠρΡΘηἕο] 4, Ρ. 2το. 

85. ΤῊΙ5 γεῦβα 15 οὔβοισθ ΒΥ ““βίαιβ᾽ ἴῃ 
ὈΙΡΙΙΟ4Ι Ἰαηριιαρθ ΔΥῸ ΒΟΠΊΘ ΙΠ]65 ΠΊΘΔΠΈ ΠΠ111- 
ΠΑΥΪ65 οἵ 1ῃ6 Ομυγοι, 45 ἴῃ  δη. Υ]1]. το; 
εν. ν11]. το. Βιιξ. μεύβ [βπΊΡΟΥαΙ ΡΟνγΕΓ5 
νου] ταίμοῦ βθεῖὴ ἴο θὲ ἀεποίθα : ἃ τιδὲ οἵ 
Ἰαπρτιαρο ἔοσ ὙυΒΙΟἢ {Π6 κάμει σἱάμς οἵ Ἡ οὕαςα 
Αἴογάθ. βοῖηθ ργεοθάθηϊ. [Ι͂πἢ {π6 Τςοποϊπάϊης 
ννογάβ {π6 ἰοχί 15 ὙἙΕΙῪ πποογΐϑϊη. ΤΠ6 
ΤΠΔΥΡΊΠη4] γτοϑάϊηρ “ΠΟΥ ἡ 15 ἄπ ἴο {π6 
ψυϊξκαῖς σαῤοίγαριεπ, ἴῃ ΡΙασα οὗ νυ ΠΟ 8. Πᾶ5 
σι γασίπενι, ““ ΠΟΙ Ρἢ ΟΥ̓“ Ραβίεση." [1 1ῃ 
Ρίαςθς οἵ μηριις, “ἀπης, νὰ τοδὰ γδηιογίδις 
(ϑεε. ΒβηβΙυ, Ρ. 21), [Ππ6 βθῆβ τοι] θ6: “δηά 
1ΠογῈ 5Π4}] 6. Ὀ]οοά ἴτοπὶ {Π6 ϑυνογά Ἔνθ ἴο 
πὸ Ποιϑε᾽5 Ὀ6 ΠΥ, Δπα ἔΓΟΠῚΊ πιθη᾿5. Π1Ρ}}5 Ἔνθ ῃ 
ἴο [ῃ6. οΔΠ16]}᾽5. ποιιρῃ. Οοῃρ. Κεν. Χίν. 20, 
δηά {π6 Βοοκ οἵ Εποςῇ, ας. τοο, “".Α ποῦββ ψ1}} 
νγΑ}}κ ΠΡ ἴο 15 Ὀγθαϑέ ἴπ Π6 Ὀ]οοά οἵἉ 5: πη 6Γ5.᾽ 

38. ,ογι ἐῤὲ αὐεεἰ.] ῬοΙΠαΡρ5 τοογτίηρ ἴο 
{Π6 ᾿πβυσγθοίίοη οἵ Απιτθο]β τη [Α]Ὺ ; 85, ἴῃ 
16 τηδηπου, {μ6 σοππίογ!αϑὲ ἔγοτη {ΠπῸ Εαϑί, 
παῖ γγὰβ ἴο ἀτῖνα Ῥδοκ {π|5 βίογπ)-ο]οιά, 

Πα] 45 τηὰὺ ΡῈ [11]. δη 4 81] τἱνεῖβ, ὑ  ἢ 
της ἀθιιηπάδηςε οὗ σγεαΐ νγδίειϑ. 

42 Απά τΠ6γΥ 5}8}} Ὀγεαὰκ ἄονγῃ ἐπε 
Οἰτ65 δηἋ ννγ41}15. πτοιιηΐα 8. ἀπά ἢ1]]5. 
{Γ665 οὗ {πΠ6 νγοοά, πὰ σίαϑββ οἵ {Π6 
τηθδάονϑ, ἀπἃ {ΠΕῚΓ σοΓη. 

43 Απά τῃ6γ 5}8}} ρὸ ϑεβάξαβειυ. 
ππίο Βαργυίοη: απά ἵπηακα ΠΕῚ αἴτιά, χρύον. 

νου] ά ρῥγεῆρισο {Π6 τοίαση τηὰτοῦ οὗ Ὁ 4]- 
ἸΙΘηιι5, θη μῈ δῃπξ πρ δπά Ὀεβίεροά {πὸ 
Ἰηϑαγροηΐβ ἴῃ ΜΊ].Δη. 866 δῦουο, οἡ τ. 34. 

89. «ῥα]] ορεη. Τι,Α1. σεοϊμάεγί. “ΤῊΙ5 ννοτγά 
ΤΩΔΥ ὈΘΔΓ {Π6 56η56 βίνθη ἴὴ {πε ΕΠ ΡΊ5Ε, {παΐ 
οὗ ““ΟΡΘηΙηρ ἢ ΟΥ̓ αΙΒΡΟΙΠΙηρ {π6 οοθα. Βαΐ 
{πουρ {Π|15. 15 15 ο]α5ϑι αὶ πηθϑηϊηρ', (Π6 Ἰαίοῦ 
56η56 οἵ ““5ῃ 01 ΠΡ, 45 ἴῃ ΑΠΊΠΊΔΠι15 Δη4 
Τογί]]Π14η, 5θοπὴ5. ΡγΘίεγα 16 ποτα. ΒΥ “1 
15 τηϑαπέ {Π6 ““οἴπεῖ ρατί "᾿ οἵ Ὁ. 38; ψγ 816 
“6, 451 ππάογϑίδης 1{, ἀδποΐθϑ {Π6 τπουεῦ οὗ 
[Π6 τϑθθ]]οη, {Π6 Γαῖβοσ οἵ [Π6 οἹοι, ΠΙΠΊ5Ε]Ε, 

40. απ ῥογγίδίς σίαγ] 1 ἄο ποΐ 566 πον ἴο 
εἶνε “' ϑδίασ ᾿ πούδ {Π6 βᾶτηθ ᾿πίθυργοίδίοη 85 ἴῃ 
α. 35. [Ι{ βϑθεῖηβ ἴο ἀεποΐε πούὲ {π6 Ὀδ θα] 
᾿ηἤποπος οἵ {πΠθ686 νναγβ Δη4 1Π5ΠΓΓΘΟΓΟΠΒ. 
Οὐομρατα 1Π6 ὁ“ Ρεβεογο βιάθγα οι] Ὁ οἵ 1ἶνΥ 
(σἸΠ. 9), ἀπά [π6 ἀστροβολεῖσθαι οἵ [πὲ 
Οτθθκβ. ἴη τὶ 132 πε βϑᾶπὶθ ψΟ5 δΓῸ 
τε ογοά “ ξδασία] σοπϑίο]δίοη." 

41. “γίην σαυογά.] ΤῈ 15 ϑιρρεβίεα ὈῪ 
ΕΠαυτγίοη {πδξ {Π|5 πιὰ ὈῈ τιϑεἀ ἴο ἀεποῖα 
ΤΠ πΙηρ5, οα]16 4 {πὸ “ διτονν5᾽ οἵ Οοά [:ῃ 
Ῥϑ, ΧΥΠῚ. 14 δηά εἰβδενμεσο. Βαΐ {πὸ βυνογά 
νου] ποῖ, πκὸ {Π6 ἀγγονν, θῈ ἃ Πίξηρ συ] 
οἵ βοπιβείμίηρ 5ποῖ οσίῃ. [1 15 πόσα Πδίμγαὶ 
ἴο ΤΕΙΕΓ 1 ἴο 5.0 ἢ ΟΠΊΘΠ5 [ΟΥΓΘ ΟΠ Πρ νγᾺ 85 
ννΟΓα {ΠῸ ἤΠδπλϊηρ ϑυνοσγάβ βθθη ἴῃ 1Π6 5ΚΥ ὈΥ͂ 
{π6 τογγιῆεα Ε Οπηδη5 δἰζοσ {π6 αί|6 οἵ {πῸ 
ΤΥΔΒΙπΊθη6 [,4Κ6. 

438. Βαῤγίο.] 1. ἈΟΙΠ6, 845 ἴῃ “ Οὔδο: 
5100]. ν. 158: 

Καὶ φλέξει πόντον βαθύν, αὐτήν τε Βαβυλῶνα, 
Ἰταλίης γαῖάν τε. 
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ΓΟ τ, δἔζα 
71ε7110 

“Βαῤφγέργι. 

Ἐν. 18. 

7, 8. 

44 ὙΠΟΥ 581] σοπις τὸ Πεῖ, δπηά 
Βαβίερε Ποῖ, 1ῃ6 βίαγ ἂπά 1} ννγδῖῃ 
541] 1Π6Ὺ Ρουγ οὐξ τροὸη Πογ: {Π6ῃ 
5Π4}} (ῃς ἀτιϑὲ δηἀ ϑπιοκα σῸ ΠΡ τπηῖο 
τε πδάνεη, απ ἃ}1] {πον {παΐ θῈ δροιέ 
ΠδΓ 54} Ῥενναι] Που. 

45 Απά {πεν τηδξ τοπιαΐη ἀπάογ 
ΒΕΓ 588}} ἀο βεγνίςς ππίο {παῖ τΠαΐ 
Πᾶνα ριι Ποῖ ἴῃ ἔβαγ. 

46 Απά τῇοιι, Αϑβἴδ, ἐπαξ αγέ ἵραγ- 
τΆκοῦ οὔτῃς πορε οἵ Βαργίοῃ, δηὰ τέ 
τῆς ροῦν οἵ Ποὺ ρούϑβοῃ : 

47 δνοε θὲε υηΐο {Πες, ἐποι νγγθίοῃ, 
Βεσαιιϑα ποῖ Παϑὲ πιᾶάς Πγ5861} πΚῸ 
ἀπίο πεῖ; ἂπά ἢαϑὲ ἀβοκεά τῃγ 
ἀδιρῃζεῖβ ἴῃ ννπογθάοπι, τῃδξ {ΠΟῪ 
τηϊρῆς ρίεαβα δη4 β]ογυ ἴῃ τη γ Ἰονοῖϑ. 
ννΠ] ἢ ἢανε ἰνγαυ ἀαβίγεα τῸ σομηΠηΪΌ 
ννπογεάοπι νντἢ τες ! 

48 Ὑοιι Παβὶ []ονγεά Πογ {Παΐ 15 
Παϊεά ἴῃ 411 Ποῖ νγοῦκβ δ ᾿πν επί Οη8: 
τΠεγείοτα βαῖῃ (σα, 

49 41 ν1}} 5βεηά ρίασιιθβ πιροη {Π66 ; 
ννϊάονν που, ρονεγίγ, ἐἈπλίηθ, βυνοσά, 
ΔΠᾺ4 ρεβί]επος, το νγαϑῖα [ΠΥ Ποιι568 
γν ἢ ἀεϑεγαοτίοη δηά ἀθαῖῃ. 

50 Απά {Π6 ρίογνυ οἵ ΤΥ ροννεῦ 
588] θς ἀτίε τρ 45 ἃ ἤοννογ, θη τῃ6 
Ποδέ 5141] αὐίϑε {Παΐξ 15 βεηΐ ονεῦ ἴἢξεε. 

ΠΤ ΒΙΘΕΆΒ. Χο ν: [ν. 44--58, 

ςι ὙΠοιι 5041: θὲ νγεακοηθά 85 ἃ 

ΡΟΟΥΓ νγοπηδη Ὑγ] ἢ 5ΈΓ|Ρ65, ἃπΠἀ 85 ὁΠ6 

οΠαϑεϊβθά νυ ννοιιη 45. 580. {παῖ {Π6 
Πρ Υ πὰ Ἰονοῖβ 5Π8}} ποῖ θῈ 80]6 ἴο 
τεςεῖνα {Π66. 

52 Δνουϊὰά 1 νι Ἰεαΐοιθυ Πᾶνα 
50 ριοςβεάεά δραίηβε ἴΠ66. 5 1{Π {ΠῸ 
Τιοτά, 

53 Τξ τπου Παάθε ποῖ αἰνναᾶγβ 5]αίη 
ΤΥ ΄σἤοβοη, δἜχα]τίπο [ῃς6 5ΈΓΟΚ6 οὗ 

(πε Παπάβ. ἀπά βαγίπο ονθῦ {Π6ῚΓ 

"464, ννμθη τποῖι νγαϑὲ ἀγαηκοη, 
54. 8εῖ ἢ τῃ6 θεαυῖγ οὗ τῆν 

σοι ΠίθΠΔΠῸΕ ἢ 
ςς ἼΠε τενγαγά οἵ {Πγ ννβογθάοπη 

58.2}1 θῈ 'π τῇ θοβοπη, {Ππογείογα 514] 

{ποῖ τεσεῖνε ΓεσοιηρεηΟο. 
56 1 Κε 45 ποῖ Παϑὲ ἄοηθ τηπίο 

ΓᾺΥ σΠοβθη, 88 1Π τῃ6 1 ογά, ἐνεη 80 

5η811 (οἀ ἀο πηΐο {πΠες, ἀπά 5}2]]} 
ἀε]ῖνεῦ {πες ἱπίο τη ]βο ἢ]. 

ς7 ΤῊΥ ΤΠ ]άγθη 5881} ἀϊς οὕ μπη- 

σεῦ, ἀπά τποῖι 5841: [4}] τῃγοιρῃ τῃε 

ϑυγογα : [ΠΥ οἰτίοβ. 5181} 6 Ὀτοκεη 

ἄοννῃ, ἀπά 811 τῃΐπς 588} ρουίϑῃ νι 
1ῃς βυγογά ἴῃ τῆς Πε]ά. 

58 ὙΠΕΥ τΠδΐ ΡῈ ἴῃ τΠς πιοιιηίδί 8 

5Π4}} ἀΐε οΓ Πιηροῖ, ἀπά εαΐ {ΠΕῚΓ 

ονη Ά 65}. ἀπά ἀτίπκ {πεῖν ονγῃ Ὀ]οοά, 

ἜΕ πΠ. τ δ δὲ! ν΄ ὙΠ ΞΕΞΞ 6:99. 555.Ξ.ϑε----------------α  - πος 

γιαζε ῥὲν αγαϊά Ἐαίμποτ, “ ἀδβίτγου ; 
Τ1,αἱ. εχίογεπί. 980 ἴῃ τ. 45 Βὔπβοι νου] 
τοδά εχίογμεγμμί (Ἰαῖθ ρογίεος ἔγοπι Ὄχέεγο) 
1ηϑιοαά οἵ οχέεγγμογιιέ, αΠ ἴῃ αὐ. 39 ἐΧΊΓΙΠΟΜΕΏ, 
« ρϑιγαοίίοη,» [ῸΥ ἐχξογγϊα οηε)ι, “ ἸΟΓΓΟΥ.᾽; 
ΤΠ τοδάϊηρ ὀχέογιἐομεηε ἴῃ 8. τῆλ κο5. 1Π6 
Δἰτοσγδίίοη Ρ] ΔΒ Ό 16. 

46. ΤΕ πιαγρῖπ8] τοδϊηρ Κα πιπίο 15 
ἄτα ἴο 4 τϑδάϊηρ εοὔσοῦς 11 φρέοῖο Ἰηϑῖθαα οὗ 
εοηοοῦς ἦι σρερι. ἩΠΠρΡΘηΙΟ] 4 ἰαϊκοθ 1Π15. ἀπά 
1Π6 ποχί νϑύϑθϑ ἃ5 ροϊηζηρ ἴο [Π6 ἀϑϑοοιδίϊοη 
οἵ Οἀεπαΐμιιβ ἴῃ πὸ ΘπΊρΡΙγο, Α.Ὁ. 264, ἤθη 
Αβια νναβ πηδάθ {Π6 ““ οοπϑοτγί ᾿ οἵ Κ οἵηβ. 

50. (Δοτηραγο ἈΠΊ65 1. 11. 

51. «υἱὲ «υοιριά..)7) ἘΤΙΖΒοΠΘ. δἄἀορί5. {πῸ 
τοδάϊης ἃ γεμογίδις, μου ρΡ. ἔννοὸ οὗ {π6 θοϑί 
Μ558. μβανθ «τὐμπεγιόμς. ΠΟ γραάϊηρ οἵ {π6 
Ἰαϊζευ ραγί 15 ϑσίθννη ΕΥ̓͂ ΒΘΠΒΙΥ (Ρ. 34) ἴο 6 
αἰτηοϑί σοί! ΠΥ τ γ071 ῥουοῖς πος, ὅχο. Ἡ ΘηοΘ 
νγ6 ΠΊΔΥ ΤΟΠάοΓ: “Ποῖ 584] 6. ννθαικοπρά 
8ἃ5 ἃ ῬΟΟΥ νϑοπηᾶηῃ Ὀοαΐθη ἀπ ομαϑίϊϑοα. ὈΥ͂ 
ΨΜΟΠΊΘΩ, 50 {παΐ ποῖ σαηδὲ ποῖ τϑοοῖνο [ΠΥ 
ῬΟΥΟΥΓΙΙ οπθ5. ἂηά [ΠΥ ἰονοῖβ. Βαγιοῇ 
νἱ. 43 Ρογίγαυβ 510 ἢ ἃ Ρἱοίατο οἵ Ἰθαίοιιβ 
ΟΥ̓ ον. 

58. ὀχαίμης ἐδ σἰγολθ 1.6. ΡΠ Επρ {πὸ 

Βαπάϑ ΒΙΡΠοσ, ἴο πλάκθ [π6 βίτγοϊκα [81] ΠθαΥ]ου. 

Βυξ τὰς τοδαϊηρ οὗ {Π15. γοῦβα 8 ποῖ σογίαϊη. 

ΕῸΥ ἀἰΐοογις, “( 58. 1ΠῸ,7 ὑνΠ]ΟΠ ΤΘΟΙΠΤΕΒ τ). 54 ἴο 

Β6 ἴαϊκοη ἂ5 ἃ ἴαππί δἀάγοββθα ὈΥῪ ἴΠ6 Ρεῦβε- 

οὐΐογ ἴο {π6 νἱοίίπι, Εὐ!Ζϑομθ τϑαάβ οη οοη- 

Ἰδοΐαγε σίάερς, τηαϊκίηρ ἔπ βεπίθηος ἴὸ ἴοι 

ἢ τ. 53. ΤῈ πεχῖ σψεῦϑα νου] {Ππδπ 6 

ἃ ἱπάϊρπαηξ ΡΟ ΌΡΠα ὐἀάγοβθθα ἴο {Π6 

οἴδπαάϊης οπε, Αβίδ. ἱ ἵ 

ΤΠΗῸ διιβοιίηρβ 'π {π6 ΡθΥβθουτοη. 1ι|5ξ 

θοῦ {πὸ ἀδαίῃ οἵ Πθοῖι5, θη {ΠΟΥ νγὰ5 

ἃ τρλβϑᾶογο οὐ Οτἰβείαπβ αἵ ΑἸθχαηάγία, Πὰν 

Ὀ6 «ἰΠπἀθά ἴο Πεῖο. 

54. δεὶ χουν Ἀαΐμεγ, “δεῖ οἱ; οὕ 

“ ΔάοΓη : 1,Αἴ. ἜΧΟΥ. 

55. ἐῤν «υδογεάονι.] Ἐαίμοτγ, “ οἵ 4 Παῖ- 

Ιοῖ ; ,ογπίοαγί. Ὀδΐηρ τμ6 τοαάϊηρν οὔ {πδ 

θεβϑί Μ585. ; 

586. ας ἔδοιι ῥαοὲ ἀοπθ Τιαῖ. ἡαεῖες, “85 

{ποῖ νυν" ἀο.; 

58. “δοῖν" οαυπ δίοο ἢ Μοτα θχδοῖγ, “' 584}} 

ἀτίπις διοοά ; 1“8[. «απρτίποηι δὶ δογιὲγ νυ ΠΟ 

“νου οὗὨ [561 θὲ δὴ δδομπηϊπαίϊΐοη. (ΔΟΠΊΡ. 

Αεοῖϑ χν. 20, 29. 

ΠΤι8ε. 
ἀεαΐλ. 



ΠΟ τ, 
ΥΑ 

ν. 59--13.]} 

ἴΟῸΓ νεῖν ΠιπρεΓ οὗ Ὀγοαά, ἀπα {Π|Γϑὲ 
ΟΥ̓ νγαΐεγ. 

59 ἼΠοι 25 ὈΠΠΑΡΡΥ 5Π4]{ σοπῆβ 
τὨγοιιρη ἘΠῸ 8568. πα γεσεῖνα ῥ᾽ αριια8 
ἈρδΙη. 

όο Απά ἴῃ {π6 ραββᾶρε {Π6Ὺ 5842]] 
ΓΆΒΗ οἡ {Π6 1416 οἰέγ, δη4 514]}] ἀε- 
ΒΕΓΟΥ 80ΠῚ6 ρΡογίίοη οὗ τῃγ ἰδπά, πὰ 
Ποηϑιπι8 ραγί οὗ {ΠΥ β]οῦγ. δηὰ 5}4]] 
τεῖιγη το Βαθγίοη παῖ νγὰ8 ἀββίγογεά. 

61 Απά {ποὺ 5Πα] 6 σαϑὲ ἄονγῃ 
ΒΥ {Ππεπὶ 85 βέμπθ 0 ]6, ἀπα {ΠΥ 5Π4}} θῈ 
τπιπΐο {πες 45 ἤτα : 

62 Απά 5}48]1] σοπϑβιιπηα {Ππερ. ἂδπά 
[ΠΥ οἸτ|68, {ΠΥ ἰαπά, δπά τῆν πιουη- 
[Δ1Π5 ; 8}} [γ νγοοάβ δπά τῆν ἔταπτξα] 
ἘΓΕ65. 5Π4]} {ΠεῪ απ πρ ΜΠ ἤγα. 

635 ΠΥ. σΠμΠ]Πάἄγεη 5Π4}} ἘΠ ΕΥ̓ ΟΔΥΓΥ 
ΑΥΤΔΥ σαρίϊνα, Δη4. ἰΙοοκ, ννπαΐῖ {ποι 
Πιαϑῖ, {ΠΥ 514] 5Ρ011 1ἴ, αηά ἵπιαγ {Π6 
θαδιιγ οἵ τῃγ ἔῃςα. 

ΘΗΑΡΕΙ ΧΥῚ: 

1 “αύνζογι αι οἶδεν 2΄αεες αγ ἐλγεαέεγεα τοϊέλ 
Ζαρε ἐλαΐξ εαγιγιοί. ὧς ατοϊαϊεα, 25. αγια] τυϊέζ 
αεδοίαΐϊο. 40 1774 σεγσαγιίς οΓ {λέ Ζογά 
γιέ ἰοοῦ 707 Ζγοτόζεδ : 51 ἀρεῖ γιοὲ “1616 
Ζλε1γ γι, 74 ὁμέ ἰφαῦθ ἐλεηι, αγιαὶ ἐλεν σλαϊί 
ὅδ ἐἰεἰοεγεά. 

μας θεὲ υπίο {πεε, Βαδργυΐίοη, 
ΔΠ4 Αϑ14 } νος θὲς πηπίο {Πεο. 

Ἐργρί, ἀπά ϑγτία ! 
2 (ΟἸγά ἀρ γοιτβαῖνεβ νυ οἰ Έ ἢ 5 

οἵ 580 Κ ἀπ Παῖγ, θεννδι] γοιγ σΠΠ]Πάγεη, 
Δη4 δ6 5ΟΙΓΥ ; ἴογ γοιγ ἀββίγισίοη 18 
αἵ Παπά. 

1 ΡΝ ΘΟ, χον-  ΧΥῚ. 

3.Α ϑννογά 15. βεηΐ τιροῇ γοιι, δηή 
γγ)Π0 ΠΊΔΥ {πγη ἴΈ θδοῖς ἢ 

4 Α ἥτε 5 88εὲηξ δηιοηρ γοιι, ἀπά 
ὙΠῸ πηδᾶν 4ιεηςἢ ἴῈ ὃ 

ς ΡΙαριιαβ ΔῈ 86ηξ τιπίο γοιι, ἀπά 
ναί 15 6 [ἢδξ τη ἀτῖνε {Πεπὶ 
ΥΨΆΥ ἢ 

6 Μᾶγν δῃὴὺ πιδὴ ἐτῖνε ἃνγᾶΥ Δ 
ἨΠΟΤΥ ἰἰοη ἴπ {Π6 νγνοοά ὃ ΟΓ ΠΊΔΥ 
ΔΠΥ ΟΠ6 4Ι6ΠΟῸΠ {Π6 ἤγα ἴῃ 8006, 
ννῃεη 1Ε δίῃ θεριιπη ἴο ΡαΓη ἢ 

7 Μᾷᾶγ οπε τυτῖη ἅραΐη ἘΠῈ6 ΔΊΟΥ 
(ἢδὲ 15 5Ποῖ οὗ ἃ βίτοῃρ' ἀγοΠεΥ ἢ 

ὃ ΤΠς πιρῃίν [,οτά βεηάθιῃ τῃς 
Ρίαριιθβ. Πα νγῆο 18 6 τΠδὲ σδῃ ἀτίνε 
{Πα πη ἀννᾶν ἢ 

9. Α ἤἢζτα 5}4}1] σὸ [τ ἴοπη ἢΪ5 
ννγαῖῃ. ὯΔπ4 ψῆὴΟ 15 6 {Πᾶΐ ΠΊΔΥ 
4αθηςῇ 1τἢ 

10 Ηξ 541] σαϑὲ ΠΙρῃέπηϊηρβ, ἀπά 
νγ 80 5}8]] ποῖ ἔδαγ ὃ δ 5Π8]} {πη ἀογ, 
Δηἀ νγῆο 514] ποῖ θὲ αἰγαιὰ 

11 Τῆς [,οτά 5}8]] τῃτγθδΐθη. δηἋά 
γγΠ0 514}} ποῖ ὈῈ υίει!γ Ὀεδΐεη ἴο 
Ροννάογ δὲ ἢ]5. ΡΥ͂ΈβεποΒ ἢ 

12 ΤΠ δλγὲπ ἡπδικοίπ, ἀπα ἘΠὲ 
[οιιπάδίοηβ ἐπεγεοῦ; {Π6 8684. δίιβεῖῃ 
ΠΡ ὙΠ νγᾶνεβ ΠοπῚ τῆς ἄδερ, ἀπαὰ 
1Π6 νγανεβ οὗ ἴΐ δίς {τοι ]ε 4. ἀπά {πε 
ἢ5Π65 {Πεϑγεοῦ αἷβθο. Ρεΐίογε της 1 ᾿γά, 
πὰ Ὀείογα {Π6 ο]ογυ οἵ ΠῚ5 ροννγεὺ: 

13 ΒῸΓ 5ίτοηρ 15 18 τίρῃξς Παπά 
Πα Ῥεπάειῃ {πῸὸὶ ον, [5 δ ΓΟνν8 
τῃλι με βῃοοίβιῃ δε 5Πδῦρ, Δη4 54] 
ποῖ π|1585 ΠΕ η {Π6Ὺ Ὀερίη το θα 8ποΐῖ 
ἱπίο {πε επά5 οἵ τπ6 ννου]ά. 

59. Τροιι ας τρραρ».] ᾿ΓῊΪΒ 15 ἃ βοπιοννπαΐ 
5ΠΠἰ Τοπάουιηρ οἵ 2η,ο]χ ῥὲγ τπαγία «εηϊε.. 
Βυΐ (Π6 θεϑδὲ Μ8ὅ5. πᾶνε χώηιαγία ἴυυ 267 
γηαγΊα ΞΞΞ- “' ὈΠΠΑΡΡΥ Ὀείογα 4}} οἴ μουβ.; 

ΘΟ. Ὁπἢ Κα ΠΕΙΣ “ὉΓΌ5Π 1. 1.81: 
αἰπάοηί. Ττὰ ΡΙαςθ οἔ οεΐοσαηι, Το πἀογθα “1416. 
ὙΠΟ 15 {π6 Ὀεβί τοδήϊηρ, {πὸ Ψυ]ραῖθ Πὰ5 
οεοΐφαηι, μ6 “΄ 5]141η οἰΐγ. Τὸ ψνῆδί {Π15 
ῬΑΓΈ4] ἀθναβίδίίου οἵ Αϑία, ἀπά τπἰίου βαθνογ- 
βίο οἵ ΒΕ ΟΤηΘ, ΠΠΔΥ ΡοΟΪΠΐ, 1 4ΠῈ π|Π40]6 ἴο 58Υ. 

63. «πά, ἰοοξ, «υραὲ ἐῴοιε ῥα.1.31 ὝΠεΕ 1,Αἵ. 
15. δὲ εθη 70 ἐπμιέ7γι γι ῥγιξάαηι ῥαφεῤιριί, ““ 5841] 
ἴδκα ΠΥ ΡῬοββθϑϑίοῃβ ἴῸΓ ἃ ΡΧου. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥΙ. 

6. ογ για») ὧπν οπε] ὙΠ αποΐαίίοη ἴῃ 
ΟΙάα5, απὰ Μ8. Α., ἄρτεθ ἴῃ ἃ θείίεσ ἰοχί 

ΠοΙΘ: δπέ πιγῳιά ἐχίρησμοέ (-11) 1ΡΊΦ.1 ΟἸ4771 
σἰγα)ο71 1ηοεηστ7,1 ΚΜΕΥΙΣ 5 Ξε “' ΟΥ̓́ΛΝ]] ΔηγτΠην 
Παθηςἢ ἴΠ6 ἤγα Πθη βίγανν Παῖῃ θθθη δεῖ οἡ 
ἢτδ  ϑ8ὲὲ ΒΈΠΒΙν, ᾿ς 20- 

10. δὲ αὔγαϊά.)] 1Τ.αἴ. ῥαυεόῤ. Ῥυΐ ΟἸ445 
ΔΠη4 Α., 45 ἀῦουθ, ἄστεα ἴῃ τοδαάϊηρ ῥογγεό,ζί, ἃ 
ΒίΓΟΠΡΟΙ ϑνοσά. 

11. δεοαίοῃ ἰο ῥοαυάεγ.] ΟΥ̓“ οΥ5ῃ6 6; 
1,Δἱ. εοπίογείμσ. ΓΠῈ ννογάβ “αἵ [πῖ5 ρσε- 
56ηςθ," ΟΥ̓ “ἴτοπὶ θεΐοσα Πῖ5. ἕδος (1,αἴ. ὦ 
μεῖς Ἰῤοῖμα), αὐτὸ Ὀεϑὲ σοηπθοίεα, 845. ἴῃ Α. 
ΔΠη4 ΟἸ445, νἢ νυν μαΐ [Ο]]ονγ58. (ομρ. 58. 
Ἰπχνιῖπε το: ὈΧΙν. 7- 

19. (οπιρ. 5. χυἹ]. 15. 

138. «ῥαὶ! ποὶ »ι155.)ὺ ΟΠυσῖοη σΟΠΊΡΑΓΕ5 
1π6 ““τιρῃΐ αἰπηηρ Ἐπ υθο] 5" οὗ ὙΝ Ἰβάοπὶ 
ν: 21- 
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ΚΟ 
2Ζίαρπές. 

14 Βεμοϊά, τῆς ρ]αριιθβ ἀτὲὲ ϑβεηΐ, 
ΔΠἃ 5Π8]} ποῖ γθίμγη ἀραΐη. πΠ|1]} {ΠΕῪ 
ΠΟΠΊ6 πἸΡΟη {Π6 φαγῇ. 

Ις ΤΠς ἤτα 15 Κιπάϊοά, ἀπά 5}4]] 
ποῖ 6 ρεξ οι, {1} 16 σοηϑβιιπια {Π6 
[οιιηάαδτίοη οὗ τῆς βαγίῃ. 

16 [||Κε α5 δὴ αὔγονν νγῃ] ἢ 15 5Ποῖ 
οὗ ἃ τηϊρῃτν ΔΥΌ θ Γ. ταεαγπθῖῃ ποῖ 
Ῥαοκννατα : ὄνθὴ 80 {Π6 ρίασιιθβ. [δέ 
514} θὲ ϑεπέ τροὴ δαγῃ 5}2}} ποί 
ΓΘΓΠΓη ἀρΆΪ]Π. 

17 Ἶνοε ἰ5 πε! νος 15 τη} ψγῆο 
ὙΨ}111 ἀε] νοῦ πηα ἴῃ ἐποβα ἀδυϑ ὃ 

18 Πα Ὀεσϊπηΐϊηρ Οὗ βούγοννβ ἀπά 
δ͵ΘΔΈ ΠΠΟΠΓΠΙησΒ ; [Π6 Ῥερίπηΐηρ οὗ 
ΤΑΤΛΪη6. ΔΠ4 σγοαξ ἄθδίῃ : {Π6 Ὀερίη- 
Πίηρ ΟΥ̓ νγαΐβ, ἀπά 16 βοννγεῖβ 5Π4]] 
βί η4 ἴῃ ἔδαγ ; τς Βερὶπηϊηρ οὗ ἐν! ]5] 
νν ἢδί 5Π4}} 1 ἀο ἤθη {Πε86 ὃν}]5 54] 
ςοπη6 ἢ 

19 ΒεΠο]4, ἔδπιίης δηά ρίδριιβ, Ἐ{1- 
Ὀιυ]αίίοη Δη4 δΔηριίβῃ, ΔΘ 86 Πξ 88 
ΒΟΟΙΙΓΡῈ5 [ῸΓ ΔΠΊΘΠἀΠ16Πΐ. 

20 Βυξ [ὉΓ 8}1] ἐπεβ86 {Π|πρ8 {ΠΥ 
5Π8}] ποῖ ἔὰγῃ τοπ ἘΠΕῚ νυ ΚΘ 688, 
ΠΟΙ θ6 ἁἰνναύ τηϊπά[μ] οὗ [Π6 βαοιγραβ. 

21 Βεμοϊά, νἱσξιι4 15. 514} Ὀ8 80 
δοοά σἤθαρ πρὸπ βαγῃ, τΠδὲ {ΠεΥῪ 
514} Π]ηΚ ἘΠαπηβεῖνεβ το θα ἴῃ φσοοά 
ςα86, Δη4 δνεὴ {ῃδη 5}48]] ἴθν}]5. σσονν 
ἸΡΟΏ ΘαΓἢ, ϑυνογά, ἔμπα, ΔΠ4 σγαδί 
ΠΟΙ ΙΒΙΟη. 

22 ΕῸΓ τηΔηΥ οὗ {Π6πὶ {ῃδλέ ἄννε]]} 
ἼΡΟΠ ΘΑΓΠ 518] ρουβἢ οὐ [ἈΠΊ1Π6 ; 

18. απὸ σγεαὲ ἄρα Μυϊρ. δὲ φημ 
ἡπίογιμις, ννῖ ἢ, ΠἸΚΘ τη φερηις Ὀεΐοτο, 
5Ποι] ἃ ΡΥΟΡΔΌΙΥ θὲ ἴαϊζθη 45 ἃ κΚιπά οἵ 
Δ ροάοϑβίβ ἴῃ ἴπ6 ΠΟΠΊ., ποΐ βϑηϊ. Βιυΐξ {Π6 
θεϑέ γθδάϊης 15 δἦ φημὶ ἐριίογίθηΐ (.ΞΞ ἱμέογι δι). 
ἼΠΕ 56 η56, 515} ΠΥ ΡαγΑΡΗΓαβ α, ἈΡΡθαΥβ. ἴο 
θεὲ: “ὙΠΟΙΡΗ ἃ 15. Ὀυΐ {π6ὸ Ὀοριπηϊηρ οὗ 
ΒΟΙΓΟΥΒ5, ΙΠΔΠΥ͂ 5Π|4}} νγ8}}; {ποι Ῥὰΐ {Π6 
Βαρίπηϊηρ; ΟὐΥ̓Ἠ [ΠηΪη6, ΠΊΔΠΥ͂ 5Π8}} Ρουΐβἢ ; 
1ποιρ. θὰ {π6 ῬΕρΊΠηϊηρ ΟΥ̓ νναῦβ, βοννοὺβ 
5[.4}} θ6 1ῃ ἴθυσοῦ ; Πουρ ἢ ας (ἢ ὈορΊπηϊηρ; 
οὗ 6ν 115, 411 ΠΊΘΠ 5}8}} {το 16. ὍΤΠῆῸ θπθνα 
Ψογϑίοη. 5100 ]165 {Π6 οἰδιιδθ τηϊϑϑίηρ ἴῃ {πὸ 
ΑΝ. “ ἀῃὰ 8}} 584}} ἘΓΘΠΊΌ]6 " (1,4ξ. δ Ζγεῤὶ- 
«αι ογη6.4), νυ ῖο ἢ 15 ποοάθα ἔο σοπηρὶοῖα 
{Π6 Ράγά} 16} 15Ππὶ οἵ {ΠῸ βοπίθηςο. 

40. «ῥα ! ποί.) ἘΔΙΠΟΥ, “ νν}}]} ποί. 

21. .ο ροοά εῥεαῤ.) Απ δχργοβϑβϑίοη οἴζθη 
Τουηᾷ ἴῃ οἱ ννγιῖουβ, ἀ συν σης ἴο ἴῃς ΕὙΘΠΟἢ 
ἃ δοῃ πιαγοέ. 

ΠῚ ΘΕΆ: ΠΧ ΥΊ. [ν. 14--.32. 

Δη4 {Π6 οἴοῖ, [Πδὲ Ἔβοαρα {Π6 Πιιηρεγ, 
5Π.4] ἘΠ6 βυνογά ἀδβϑβίγογ. 

23 Απά {πε ἀδδ4 541] θῈ σδϑβέ οἱέ 
45. ἀπηρ, ἀπ {Πεῖα 51.4}1] θ6Ὲ πὸ πΊδῃ 
ἴο σοπηίοτγξ {Πθῖη : [ῸΓ {Π6 βαγίῃ 5}8]] 
ΡῈ νγαϑίβά. δηά {ῃ6 οἰτ[65 5141} θῈ σαϑέ 
ἄοννη. 

24. Ποῖα 5141} θῈ πὸ τηδη [εξ ἴο 
{11 τῆς φαγίῃ. δηά ἴο 8ονν [ἴ. 

25 Πα {τθ65 5Π4}} σίνε ἔγυϊε, δπά 
Ὑγη0 588] σδίπμεῦ {Πδπη ἢ 

26 ΤΠε ρίαρεβ 5841} τίρεη, δπά 
Ὑγῆ0 5}8}} {γθδά {Πθῖη ἢ [ῸΓ ἃ1} ρίδςαβ 
564} θῈ ἀεϑοϊαίε οὔ πηβῃ: 

27 80 τῃδξ οπα πηδη 5Π4]] ἀ6ϑβῖγε ἕο 
866 Δποίμει, απ ἴο ἤθαΐ ἢΪ5 νοϊςβ. 

28 Εὸγ οὗ ἃ οἰΥ {Π6ῖα 514} 6 ἴεπ 
Ιεξι, δπὰ ἔννο οἵ {πε ἢΠε] 4, ννῃϊς ἢ 584} 
ΠΙάς {Πα πηβοῖνεβ ἴῃ ἐπα τΠ]οΚ στονα8, 
Δη4 ἴῃ τΠς οἰεϑβ οἵ τῆς τόςκϑ. 

20. “Ἂ5 [ἴῃ δ ΟΥΟΠαγά οὗ οἷϊνοβ “ἴβα. 17: 

ὈΡΟΩ ΘνΟΙΎ {Γ66 ματα ἀγα ἰθές τῆγαθ ἡ 
ΟΥ̓ ἴουΓ οἷϊναϑ : 

30 Οἵ 45 ψῇεῃ ἃ νἱπαγαίά [5 
ϑαῖμογθά, ἘΠογα ἀγα [ΘΕῸ βοπηθ οἰ βίο β 
οὗ τῃμεπὶ {παῖ ἀΠΠΠσ ΘΠ Ε]ν 5ε εκ τῃτοιρῇ 
1Π6 νἱπεγαῖά : 

21 ἔνεπ 80 ἴῃ ἴποβα ἄδγβ {πεῖ 
5}.8}} ΡῈ τῆγοο οὐ ἔοιιτ ἰθς ὃ. ἐπθπὶ {παῖ 
56 ἢ ἘΠοῚΓ Ποιιθ68 ν ἢ τῆς ϑυνογά. 

422 Απά τε δαγῇῃ 5}4}} Ὀ6 [αἱά 
νγαβδῖε, απά τῃ6 ΠεΙάβ τπεγθοῦ 5}4]] 
νγαΧχ οἷά, δηά ΠοῖΓ νγᾷγβ ΔΠ4 }1 Πεὺ 
ΡαΙἢ5. 5Π4}} ρύονγ {1 οἵ τποῦπ8, δ6- 

ἦο ἦδ ἱῃι σοοά εας6.7] ΑἋὐαΐῖμοῦ Ἰοοβθ γτοηάθυ- 
ἴῃς οἵ οἱδὲ ἐστὲ ἀἰεείαηε βασέηι, “ [Πα Ρθᾶσθ 5 
Δϑϑασοα ΤΟΥ {πο πλ." ΓΒ πιθαπίηρ οὗ αἰϊγδοία) 
ἌΡΡΘΑτβ ἴο [Ό]]ονν ἔγοπι {πὸ ποίϊοη οἵ θείης 
ἐς βίγα ΣΕ ουνναγα," δηα 50 “" πηϊπηρο θά, 

90. Κιριῖπο. «. διισεγ] Αποίμου ᾿πϑίδησα 
οὔ [Π6 {γαπϑίαίου᾽β ἔπ Π655 ΓῸΓ γαγυἱηρ; νοσά5. 
10 15. ζάηιος ἴῃ Βοῖἢ σα565 ἴῃ {Π6 1 ατίη. 

93. τραὶ! δὲ «υαοίεά.71] ἘΔΙΠοΥ, “58.411 θ6 
16 ἀεβοϊαΐε : 1,4[. ἀεγοἰϊηφμοίι. .. ἀεσεγία; 
Δηα ἴογ “1μ6 οἰξίοϑ γϑαά “15 οἱ 165. 

26. «Ϊ ρίαεε..7Ὶ ἘἈδίμογ, “ΤῸΓ {ποτ 588]] 
6 ρυθαΐ ἀθβοϊδίϊοη 1Π Ρ]ασο5 :᾿ [,αἴ, ἐγὶξ ἘΠ121 
Ἰοεὶς γιασηα ἀδσογ ο. 

28. σομρ. Κεδν. νἱ. 15, 16. 

80. «ῥα! σγοῖυ Χμ] οΥ᾽ Ἰφογηφ.] Ἐδίπμου, 
ἐς 58ῃ4}] στονν {ΠΟΓΉ5 ;᾿ [ναἴ. σεγηιηϊπαμπὲ σρίηας. 
Ιῃ νν παῖ [Ὁ]]ονν5 ἐγαησοαὶ ομὶς 5 βαϊαὰ ὈΥ 
ΒΟΠΘΙΥ ἴο θ6 {πὸ {για γσοδάϊηρ οἵ θοΐῃ Α. ἂδπά 



ὄϑεετ (οτ. 
7: 29. 39; 

531. 

ν. 33--52.} 

Ολιι5886 ΠῸ πΊΔη 54]}] ἔγανοὶ {πεγο- 
τὨγοιρῃ. 

33 ΤΠ νἱγρὶΠ8 54] πιοιιγη, Πανίηρ; 
ΠΟ ὑγιἀθργοοπιβ; [Π6 νγοίηθη 5}4]} 
πιοιγη, Πανηρ ΠῸ Πιβραπάβ; {ΠΕῚΓ 
ἀδιιρ ει 5Π4}} τηουγη, ἤανίηρ ΠΟ 
ἢΕΙρεῖβ. 

24 ἴῃ ἴῃς νγαῖβ 514}1] {πεὶγ Ὀγ46- 
φτοοπηβ δε ἀεβίγογε, δπηα {ΠεὶΓ Βιι5- 
Ὀδη 45 5} ρευίβἢῃ οὗ ἔἈΠ1Π6. 

35 Ηξδαγ πον {πεβ6 {πίπρβ8, δηά 
ππάογβϑέδηα ἘΠ 6π|, γε βείναηΐβ οὗ {Π6 
ΙΓ οτά. 

426 Βεμοὶά τῃς νγογά οὗ {πε 1,ογά, 
τεςεῖνα ἴξ : δε]ανε ποῖ {πΠ6 ροάβ οὗ 
ψγΠοπΣ {ΠῸ Τ,οτά βρακα. 

27 Βεμβοϊά, ἐπ6 ρίαριιεβ ἀἄγανν πΙρῇ, 
Δπὰ αἵ ποῖ 58]δςκ. 

28 Α8 ψγῆδη 4 νγοπηδη ὑν] ἢ ΟΠ] 4 
ἴῃ τῃ6 πἰπίῃ πηοπίῃ ὈγΠρθῖῃ ἰοσίῃ 
ἢδγ 8οῃ. νυ Π]1Π ἔνγο οὐ ἔτεα Ποιβ οἵ 
ΠοΓ ΙΓ στγααξ ραῖη8 σΟΠΊρα88 ΠΟΥ 
γγοση. νΠΙ ἢ ραϊη8. με η τΠ6 οΠ1]|ἀ 
ςοπηθίῃ ἰογίῃ. ἘΠΕῪ 5ἰαοκ ποῖ ἃ πιο- 
τηεηΐ : 

39 Ἐνεξῃ 80 514]] ποΐ {Π6 ρ]δριιββ 
θὲ οἰαςοϊκ ἴο σοῆβ προὴ {π6 εδγίῃ, 
Δη4 τῃ6 νοῦ 5Π4}}] πηοιγη. ἀπά 
ΒΟΓΓΟΥΒ 514]] σοπΊ8Β ἸρΡΟΙ ἰζ ΟΠ ΘνΕΓΥ͂ 
8146. 

40 Ο ΠΩ ρβορῖίς, μεβαῦ ΤΥ νγοτά : 
ΤΆ ΚΕ γοιῖι ΓΕΔΑΥ ἴο {Π6 Ὀαίε6., Δπά ἴῃ 
[Ποβ8 εν}]8 θ6 Ἔνεξῆ 85 ρ| Πρ Π18. ἸΡΟΠ 
1Πς6 εὐχῇ. 

41 8ῆπε {μδὲ 536]|εΐἢ. εξ ῃϊπὶ θῈ 85 
ἢ {πδὲξ ἤδβδθίῃ ἅνγᾶὰὺ: δπά πε {πδΐ 
θυγείῃ, 45 ὁπ {Πδέ νν1}] 1οβ6 : 

42 Ης {μα οσςσπριςβίῃ ππθγοῃδηά]56. 

11. ΒΒΏΒ ΑΒ. ΧΥῚ. 

45. ΠῈ {Πδὲ Πδίἢ πο ρτοῆέξ ὃγ ἰξ : δηά 
με {Πδὲ δι] ἄς. 4Ἂ5 ἢς {μὲ 5881] ποῖ 
ἄννε!} ἘΠογείη : 

43 Ηε {Πδὲ βονγείῃ, 45 1 ἢε 5ῃοι]ά 
Ποῖ ΓΘΔΡ : 80 Α͵50 ἢδ {πΠδξ ρ]αηίειῃ {πα 
νΙΠαγαγά, ἃ5 Πα {Πδξ 514] ποῖ ρδίμεγ 
1Π6 φίαραϑβ: 

44 ΠΟΥ {Παΐ ΠΊΑΓΓΥ. 45. {που ἐμαί 
5Π4}} σεξ πὸ Ἵμι]άγεη : Δπ4 ἐποῪ {πὶ 
ΠΊΔΙΤΥ Ποΐ, 45 {Π6 νυ] οννε 8. 

45 Απά {Βεγείογα ἐπα γ {πὲ ἰαθοιγ 
ἸΔθοιΓ ἴῃ νδἱῃ : 

46 ΕοΓ 5ιγδηρεῖβ 5841] γθὰρ {ΠΕῚΓγ 
ἔγι5. ΔΠ4 8601] {ΠεὶΓ σοοάβ, ονεΐ- 
[ἤγονν ἘΠΕΙΓ ἤοιιβεβ, πα ἴδε {Πεὶγ 
σΒΠάγεη σαρίίνεβ, ἔοΓ ἴῃ σδρεν! δηά 
ἔλτηϊηαῈ 8514}} ἐμ εΥ ρα Ἵμ]άγεη. 

47 Απά {μεὺ {Πδξ οσσιργυ ἘΠΕῚγ 
ΤῊ ΥΟΠΔη [586 νν ἢ τ ῦθαγγ. Ἐη6 ποτα 
Παγ ἄθβοκ ἘΠ6ῚΓ οἰΕ68. {Π6]Γ Ποιιβ868. 
ΤΠΕΙΓ ΡΟββ}ββϑῖοηβ, ΔπΠ4 {ΠῸῈῚΓ οὐ ρεῖ- 
ΒΟΠΒ5: 

48 ΤῊδ πιούα ν}1}}} 1 θῈ Δηρτυ ΜΙ 
ἘΠ 6π| ἴογ {Πεὶγ 81Π. 581 ἐπε 1, οτά, 

49 [Κα 485 ἃ ψῇοῦα βηνιείῃ ἃ τρῃΐ 
Ποπαϑβέ δηά νἱτίιοιιβ νγοτηδῃ : 

50 80 5}4]] τἱρῃέθοιιβηθβ8 Παίς 1η- 
ἰφυϊέγ. ὑνμεη 5η6 ἀβοκείῃ Παίβεϊῇ, ἀπά 
514] ἀσσιιβα πεῖ ἴο πεῖ ἔδεε, σγῇεῃ ΠῈ 
σοπηθίῃ {παξ 5141] ἀείεπά ἢϊπὰ ἐμδΐ 
ἀΠΙρΡῈΠΕΙΥ βθαγοπμθίῃ οἷξ. ΘΥΘΓΥ 81η 
προη Θδγίῃ. 

51 Απά {Πετείογε ΡῈ γε ποέ {κε 
τΠοτγεπηΐο, ΠΟΥΓ[ ἴο {Π6 γνγογκβ ἐπεγεοῖ. 

52 ΒῸΓ γεῖ ἃ [{π|{|6, δῃηά ἱπ| υ!γ 
54}} θῈ ἔα κε ἃνγαῦ οι οἵ {π6 βατίῃ, 
Δηὰ τὶρῃζθοιιβη 688 514}] γεῖρῃ Δπιοηρ 
γοιυι. 
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! Οσ, ,2ογ. 

5., ἰηϑίθδα οἵ ἐγαμοίθσέ ῥοριίΐ7ες. 
5Πο 14 Ρε: 

Ηδεπορ [τ 
“ἐ θθοδιθα ΠῸ 5|6Ὲ6ἠ0ῦ ραϑβείῃ 

ἸΒτουρα 11. ΕῸΓ “νὰχ οἱ" σοτηρ. Β5. αἰ!. 
26. 

ΧΧΧΊ. 27.- 
86. 106 ρσοάν.] Τιαῖ. «{:. Οομρ. επί. 

Βιιξ ΕὐΖϑομθ τραάς 2 οῇ Ἴοη- 
Ἰεσΐαγα. 

40. ας 21]σγῖνι.] Οομρ. ΗΘΌ. χὶ. 13. 
ΤῊΘ τοπληἰβοθησοβ οὗ {π6 Ν. Τ᾿. ἴῃ {Π15 δηά 
ἴΠ8 [Ο]]Οννπρ γεῦβο5. (566 πηαγρ. τοῦ.) σδηποῖ 
Ὀπὺΐ σίγα {Π6 τοδάθυ. 

48. ρίαπέείδ)] Ἀδίμοσ, “ ῥγυπείῃ : 1,«ἴ. 
ῥμίαΐ. 

46. ἐῤεῖγ σοοάς.7 ἸΤιαΐῖ. τμϑεΐαπέϊαηε ἐΠ]ογ 771. 
“2οε.---- Ἰζοί, 1. 

417. ἐῤδὲ φιογε.] 
Τ,4ἴ. φιμαγιέτι7)γι απ, ΟΥ̓χιιαλγαζε. 

ἘΔΈΠΕΙ, “45 Ιοπρ 85: 

49. ΤΠΘ ΠσΟΠΊρΑΓβοη, 845 Ὑ}1}1} θῈ 56θῆ, ἴ5 
1ηγεγίθά. 
ΔΏΒΥΟΥ ἴο {ΠῸ6 ““ νἱσίποιιβ ννογηδη. 

“ἐ ἘἸΡ θοιι5η 655 15 ναί 5ῃου]ά 
ΤΠε ἴνο- 

[ο] 4 τεπάθυϊηρ “ ΕηνΥ " ἀπά ““ Παΐβ 15 4]50 
ἘΠΟΔΠ]6 4 ἴογ, {Π6 ννογά θείης [Π6 βαπῆα ἴῃ θοίῃ 
σα565 1η {Π6 1, ,δ.1η.--“ε]αγΊ. ΕσιίΖθοῃο απηθηάβ 

1Π6 ἰεχί 50 85 ἴο τεαά: “ΠΙΚ6Ὲ 85 ἃ θεςοπηηρ 
Δ φοοά νγοϊῆδῃ 15 ΥὙΕΙῪ Ἰθα]οι5. οὗ, ὅζο., 50 
ΜΠ τὶρβίθοιιβηθθο ὃς Ἰδαίοιιβ οἵ ἱπιηυπγ. 
ὝΠΙ5 15 [αἰκίπρ; σαϊάς ἴο 414} 17 πεἰαΐμτ. 1 
ποΐ 50, ἴ 1] ΡῈ δοπα ταίάε, “ἃ τσ ῃξ σοοά 
ΜΟΤΊΔη,᾽ 45 ἰὴ {πῸ ἰεχί. 

51. ἐῤφεγειίο.] 1.6. ἴο [Π|Π]γ, Ρεγβοπιῇθά. 
Ι, 
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ΕΤμΚα τό. 
τε- 

ἄσεη. 1. 

ἘΞ. 22. 

σευ. 2. 

53 Τ,εἴ ποΐ {Π6 ϑ5[|ΠΠῈΓ 54Υ (Πδέ ἢ6 
Παῖῃ ποῖ βἰππβά : ἔογ (σϑοά 5}4}1 θυγη 
σοαὶθ οὔ ἥτε προὸπ 5 Ποδά, ψν Ὡς ἢ 
βϑ ἢ Βεΐογε {πΠ6ὸ Τοτά (σοά δηά ἢΪ5 
Θ]ογγ. 1 Πᾶνε ποῖ βἰππεά, 

54. ΒεμοΪ]ά, τῆς Τοτά Κπονγεῖῃ 8ἃ]]} 
τῆς ννουκβ οὗ πηβη, “ΈΠΕΙΓ ᾿ππΔρῚ ΠΔΓΙΟΠ8. 
{Πε1γ τΠοιιρ 5, ἀπά {ΠΕῚΓ Πθαγίϑβ 1 

δς ὝΜΏΒΙΟΒ βρᾶκα διέ τῆς ψοζά, 
τ. Π,εἴ {Πε6 βαγῃ 6 τπδάς; “πα ἰξ νγᾶβ 

τηδάς : [,εἴ {πε πεανβη ΡῈ πιδάε : δηά 
ἴξ νναβ ογεαΐϊβά. 

56 ἴῃ 8 νγογά νεῖ {Π6 ζἴδιϑβ 
τηδάς, ἀπά μα Κπονγείῃ {πΠ6 ἐπα ΠΊ 6 Γ 
οὗ {Πεπ]. 

57 Ηε βεαγοβείῃ {πε ἄξερ, ἀπά {Πα 
{ΓΘ δβιιγα5 Πούθοῦῖ; Πα Παῖῃ πιδαϑιγεά 
1Π6 868. δηά ννῆδί 1 σοηζαϊπείῃ. 
8 Ης ἤδίῃ 8ῃιῖ τῃ6 864 ἰπ {πΠῸ 

πηϊάβε οὗ {πε νναΐειβ, απὰ ἢ ΠΙ5 
νγογά μαῖῃ πα Παηραα {Π6 δαγῃ προῃ 
[Π6 νγδίεβτϑ. 

590 Ηδε ϑβργεδάβιῃ οικί {πῈῸὶ μεᾶνεῃβ 
“. {Κα ἃ νδιὲ:; “αροπ ἘΠ6 ννδΐειβ Πδῖῃ 

ἢς ἰοιιπάςά 11. 
θο ἴπ τῆς ἀεβεγέ μαῖῃ ἢε πιδάς 

ΒΡΓΓΠΡΒ οὗ ννγατεῖ, Δπη4 ροοὺΐβ πιροπ ἐΠ8 
ἴορϑβ οὗ {Π6 πηοιιηΐδίη8. (Παξ {Π6 ἢοοάϑβ 
παρ ρου ἄοννη ἔτοπὶ {Π6 ΠΙΡΉ τοο ΚΒ 
ἴο νγαΐευ {ῃς6 βαγίῃ. 

6ι ΦΗπ- πιαάς πδη. απά ριιξ ἢϊ5 
Πεαγὶ ἴῃ {π6 πιϊάβδε οἵ {πΠ6 θοάγ, δπά 
ϑᾶνε ἢϊπὶ Ὀτγεδίῃ, [1{6.. ἀπά τπηάοι- 
βίη ηρ, 

1. ἘΒΌΚΚΑΘ. ΧΥῚ. [ν. 53-ο. 

62 ὙὟεα, δπὰ ἐπε ϑριγτιε οἵ ΑἹ- 
τυϊσηεγ (σοά, ννῃῖ ἢ πηδάς 811] τΠϊηρ5. 
Δηα 56διΌ Πα οἷ 811} ΠΙἀάδη τΠϊηρβ ἴῃ 
{Π6 βεογείβ οὔ της βαγίῃ, 

63 ϑυγοὶγ Πα Κποννείῃ γουγ ἰηνθη- 
τἰοη8.0 ἀπά ψνῃαΐ γε {Π|ΠΚ ἴῃ γοιΓ 
Πεαγίβ. ενεῃ ἔΠ6πὶ τΠδΐ 51η. ἀπά νγου]ά 
ΠΙά6 ἘΠΕΙΓ 51η. 

64 ἽΠετγείοτε μαῖῃ τῃς ],οτά εχ- 
ΔΟΌΪΥ βεαγοπαά οἷ 1] γοιγ γνογΚβ. 
ΔΠ4 Πα ν}}}] ραε γοῖι 81] ἕο 5Π4Π|6. 

ός Απάνψῃεη γουΓ 51η8 ἀγα Ὀγοιρῃς 
Γουγίῃ, γα 5841] ΡῈ Δ5ῃδπηβά ὈῬείογα πηβη, 
ΔηΔ γουΓ ΟΥ̓ 51Π8 5Π4}} θῈ γοιγ δο- 
Οἰιβ6 8 ἴῃ {Πδΐ ἀΔΥ. 

66 ὙΝῆδε ψ1}} γε ἀο ὃ ογ πονν νν"Ἱ}}} 
γε 46 γοιγ 51η5 θείογα (σοά δπά ἢΪ5 
ΔΠηΡΕΪ5 ἢ 

67 Βεμοὶά, (Θοά Βἰπιβεὶ. 15 {ΠῈ 
Ἰπάρε, ἔβαγ ἢϊπὶ: ἰθανα οἱ ἔγτοπι γοιΓ 
581η8) ΔΠ4 ἰογρεέ ὑοῦ ᾿ΠΙ4ΕΠ168, ἴο 
τηβ 416 πο πιοῦα νν ἢ ἘΠΕῈπΠὶ [ῸΓ ἐνεγ: 
80 5Π8} (ασοἀ ]Ἰεδά γοιι ἰογίῃ, δπηά 
ἀεἰτν εῦ γοιῖι ΠΌπα 81} ἐγοι Ὁ] 6. 

68 Βοτ, ῬεΠο] 4. τς Ῥυγηΐπρ ννγδῖῃ 
οὗ ἃ ρίεαξ πιιττι4ς 15 ΚΙηά]ε 4 οναῦ 
γοιι, ΔΠ4 {Π6ῪΥ̓ 5Π|4}] [2 Κ6 νγᾶὺ σογίαϊ π 
οἵ γοιι, ἀπά ἔβεά γοιι, ἱβεῖηρ [4]6. 
νν ἢ τΠϊηρ8 οἤξεγεά τιπΐο 14ο]5. 

ό9 Απά {πεὺ {παΐξ σοπβεπί τἰπίο 
1Π6πὶ 514}1} θῈ Παά ἴῃ ἀδγιβϑίοη δπά ἴῃ 
γΓαργόδοῇ, ἀη4 ἐτοάάδη τππάοΓ ἔοοί. 

70. ΒῸΣ Ἐπεῖθ᾽ 518}} 88 ἴω ΤΟΥ ΕΝ 
ΡΪαςε, ἀπά ἴῃ {πΠ6 πεχί οἱ 168, ἃ ρύεαῖ 

53. εραἷς 9 γε] ῬτιΖθοῆθ σΟΠΊΡαΓΟ5 
γον. Χχχν. 22; Βοιη. χὶ!. 2ο. Βιυξ {π6 Πθαρ- 
ἴπρ; 0415 οἵ ἤγθ οὴ δὴ ΘποΠΊΥ 5 Ποαά, {ΠοΓῸ 
ΒΡΟΚρϑη οἵὨ, 15 ἴο βοϊεη δηά πηοὶξ, ἐπαΐ Ὀοίίου 
ΤΘ 6] Πρ 5 τηΔΥ Ὁ ἄγαννῃ οἷ, 45 {Π6 τηθίδ] ἔγοιη 
ἴΠ6 οτβ ἴῃ π6 ἔασπαοθ. ὙΠῸ δοΐ μογα 5ροίζθῃ 
οἵ 15 ὁπ6 οἵ νεπρθᾶποθ. Ηδηςο Ρ5. οχχ. 3 ((π 
[Π6 ῬΓΆΥΕΙ ΒΟΟΙΚ νου βΙ 0) 15. ἃ {ΠπΠ6Γ ράγα]]εὶ.. 

54. ἀποαυεῖρ.] Ἀδίμοσ, “Ψν}}} Κπονν," ΟΥ̓ 
“}}}} ἴακε κπον]θάρε οἵ; 1,αἴ. εοσιοςεοί. 

56. »"αάρ.1ὴ ἘλΔΙΠοΥ, “Του παθά,᾽ οὐ “' Θβίδο- 
᾿Ι5ῃ64 :᾽ 1,4ἴ. μιιάκαίς. 80. ἴῃ “». 59 ἴπ6 ϑᾷ πὶ 
νΜΟΓΩ 15. τιϑε, ΔΠ4 {ΠΟΓῸ σΟΙΓΘΟΙΥ τοπάογϑά. 
ὙΠΟ ἰάδᾳ ἰ5 {Παΐ οὗ {Πε στερέωμα, οΥ ἡγηια- 
221671{14221. 

5177. ἐβὲ ἄφορ, {ϑ᾽ε.1 1,δΐ. αὖδνονιιι οἱ ἐβοσαπγος 
ἡ]]αγι. ὝΤΠΗΘ Ρ]πγα] ἡἐγαγμῆι 5ῆθνν {παῖ 
αὖγνεςος 5ῃο.]4 θ6 τοδά, 5 1 15 γ ΗΠ ΠΡ θη] ά. 

58. (οπιρ. [οὉ ΧΧχυΠ, 8, 

59. ΤῊΪΒ 15 φιοίεα ὃν Απιρτοβο (΄ Ερίβι. 
ΧΧΙΧ.). 866 ΒΈΠΒΙΥ, Ρ. 326 π. ὍΘ οτἹριπαὶ 
15. [58. Χ], 22, ὑγΏΙΟ ΑἸθγοβα οἰΐοβ αἰ τ ΠΕ]. 

62. δ21γ1.7 ὙΠῸ θεβϑὲ Μ958. ννανεσ θεθΐνγεθη 
σρὶγα»ηοη 7) ἈΠ στρ γα7η1671, Τα Πέ, Ε ΘΈΡΡΟΒΕ, 
ἴο 6 «ἃ εἷοβα τε πάοδγιηρ οἵ πνεῦμα. ΤΠ 
ννογά “ ϑριγις᾽ 15 1η [Π6 54 Π16 σοπβίγι 0 ἃ5 
ΚΡ γρδίῃ," ἄς. ἴῃ τ. 6. ὍΤΠ6 [1]] σίορ 5ῃοι]ά 
θα ΡΙαςρά «αἵ {πῸ δηά οἵ {Π15 νθῦβθ. 

68. «πὰ γερά γοιι, δεῖς 1410, 45. 7 ὍὍὙΠΕε 
Τ1,αἴ. 5. οὐ εἰδαξιι Ἰάο]ς οσείςος, νυ ΙΓ ἢ νου] 
Παΐαγα ΠΥ πηθδη, “΄ Πα 5Π4}} ἔδϑα {ΠῸ 5]αῖπ νυ ἢ 
Ἰάο]5 ; ΟΥ̓ ΡΟΒβιθ]ν, “πα 5118}} βῖνθ {ΠῸ 5]41Π 
ἃ5 ἴοοά (Ξ 45 δὴ οἤδσγιηρ) ἴῸΓ 140]5. ὙὍΠῈ 
{γαηϑαΐου ἈρΡρΘαβ ἴο παν Του πΠα οεΐοσος ἴῃ ΠΪ5. 
ΠΟΡΥ͂ [ῸΓ οεεῖφος, νν ἤθησθ ἴΠ6 το ἀθτῖηρ ἴῃ {Π6 
ἰοχί. ΑΠπκὸ νυϊαΐϊοη ἀΡΡθαΥ5 ἴῃ ΧΥ. 6ο. 

ΠΟ. ἦι ἐὐεγ» ῥίατ..37 Το 1 αἴϊη ΠΟΘ 15 
Αἰπιοβὲ σου δ ΠΥ σοΟΥΓΙΡί: ἐγὶΐ δηιΐγγι ἰοεὶς ἰοσιίς. 
ἘσΙΖϑοῆς. σοη]θοΐαγοβ: 6.1} ἐλ) ἰοοῖς φημ ς 

"τ, δοίης 
τρια ίε ἐδ 
γεσῖδέ. 



ν. 71--- γ8.]} 

Ἰηϑαγγθοίίοη προπ ἔποβα {Παΐ ἔθαγ {Π8 
Τιογά. 

͵ι ὝΠΕΥ 5141} θ6 {κε πιαά πηξη, 
Βρδγίηρ ποπθ, δι 511} 5ρο]ηρ; ἀπά 
ἀδβέγογίπρ: {Πο56 {Παΐ ἔβαγ {π6 1 οτά. 

72 Εογ {ΠᾶῪὺ 5}2}] νγαϑίβ δπά ἴακα 
ἈΥΨΑΥ 1ΠΕΙΓ φορά, ΔΠ4 οσαϑὲ {Π6πὶ οἷ 
οὗ {Πεὶγ Ποιιβεβ. 

73 ὙΠΕη 518] ἘπῈὺ 6 Κπονη, 
ννηῸ ΔῈ ΠΥ σΒοβθη ; ἀπά {Π6Ὺ 5}8]]} 
θεὲ {τε 45 {ΠῸ ρο]ά ἴπ {πῸ ἤτγα. 

74. Ηξκαϊ, Ο γε πὶ Ὀεϊονεά, 5411} 
τῃ6 [,ογά : θεΠο]ά. ἐπ ς ἀαγβ οἵ ἐγοιθ]ε 
ΔΓΕ δὲ Παηά, δῖ [1 νν}}}} ἀΕ]νεῦ γοι 
ἔτοπὰ {ΠῈ 84ΠΊ6. 

γιοΐτις, εἰ, ὅζα., ““ ἴοτ ἘΠ6 γα 51.411 6 ἀϊβέισθαποα 
ἴῃ ΠΊΔΠΥ ΡΪΔοο5. [ηβίθδα οἵ ““πεχί" τεδά 
“ἐ ΠΟΙ ΠθΟΙΓΙηΡ; 1. αἱεῖπας. 

73. Μοῦε Πίθγα!ν, “ ΤΠΘη 5411] {Π6 {Γ14] 
ΟΥ̓́Τ εἰθοΐ ἀρρθδῦ, 45 βο]4 {παΐ 15 {ὙἸδἀ ἴῃ ἴῃ6 
χοῦ (ΟΡ: τ ΡεΙ 1:7: 

“Ἴ. εοὐεγεά.] ὍὙο 1, δ[1η ννογβ ἀΥῸ ΠΟΓΘ 
Τοπάογοά ὈΥ {πΠ6 βαῖῆθ ψογά ἴῃ ΒΒ ρΡΊΙ5Η. 
“ (Δονεσε νυ Ὀυ5Π65 ϑῃοι]ά ταῖποῦ ὈῈ 

11. ΕΒΌΒΑΒ. ΧΥΙ.. 

75 Βε γε ποῖ δῇ, πείτῃεϑσ ἄοιθε, 
ἔογ (σοά [5 γοιγ σιίάς, 

76 Απά {πε ριΐίάς οὗ {πεπὶ ψγῆο 
ΚΕΕρ ΠΙΥ σοπηπηΔ ΠἀΠπηθηΐ8 ΔΠ4 ργεσερίβ. 
881 τῃ6 [,οτὰ (Ποά : ἰδὲ ποῖ γοιγ 81Π8 
νγΕΙΡἢ γοιῖι ἄονγῃ, ἀηά ἰδὲ ποῖ γουΓ 
1ΠΙΖΕ ΓΙ65. ΠΠῸ αρ ἘΠαπηβεῖν 68. 

7 νοε Ρὲ τηΐο {Πμδπὶ {Παΐ ἅτε 
θοιη4 ὙΠ ἘΠΕΙΓ 51Πη85. ἀπά Ἴονεγαά 
νν [ἢ {ΠΕ6ῚΓ ἸΠΙ4ῸΙΕΙΕ5., {κ᾿ 5. ἃ ΠεΙά 15 
σονεγα ονεῦ νι Ὀιι5Π65, ἀπά {πε 
Ραίῃ τπεγθοῦ σονογοά νντἢ τΠογη8, {παῖ 
ΠΟ ΠΊΔΠ ΠΊΔΥ ἴγανα] ἘΠγοιρ ! 

"δ [τ 15 "Ἰεῖς ἀπάτγοββεα, δηά 5 σαϑί "τ, ϑάμὲ 
τ ἕ οτεΐ. 

ἰπίο {πε τε ἴο θὲ σοηβιιπηθά {πογονγίῃ. 

“ἐ σβῃοκβά " οὐ ““ὀνεσσιιη ἢ ππάογινοοά ; ἢ 
1, Αἴ. εομσγ ισ]ἐμ ἃ σα. 

78. ἐς εασί )])͵ ΑΒ {πε βιθ]εςξ 15. 511] “ἃ 
Π6Ι4 " (ασεγῪ, 1Π15. νου] θὲ πιοῦα ΠΕ τθη- 
ΘΠΙΘΙΘΩΙ (015. 161 ΤΟΥΣ ΟΥ “15. δίσθη πΠΡ ἴον 1.8. 
2 ΠΗ. 

Α ϑυθβογιρίίοη 15 ἔοιιπά ἴῃ βδοῖῆθ Μϑ85., 
“ ΧρΙ Ποῖ ΠθοΓ ΕὐΖγα ααϊηΐι5," οὐ “ ΕΣρΙ!!- 
αἰπηΐ 07] Εϑάτα.» 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

ΨΊΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΕΑΘΙΕ ((ἢ. ΧΙ. 1-- ἢ. ΧΙΙ. 39). 

Α5 [Π6 αᾳιεοβίίοη οὗ {πὸ ἀδΐε οἵ {Π15 Βοοὶκς 
{πΓΠ5 1 Ρατί οἡ {π6 1πἰογργοίδίοη βῖνεη ἴο 
{π6 Νιβίοη οὗ ἴπ6 Βδρ]θ, τ ππὰὺ θὲ ψοσίῃ 
ψΜΉ116 ἴο ἐπάθανοιτ ἴο βίαίε οἰθαυ]Υ ννμαΐ 1Π6 
γιβίοη νγα5. ἔσομη {πε Πιιοϊιδίηρ τιϑδὲ οἵ 
ννογάβ ἴπ {πὸ ἘΠΡΊ5η Νουβίομ, τ 15 ἀπΠΠ σα], 
ψπουΐ βοπια βδίπαυ, ἴο [ῸΥΠῚ ΔΠΥ αἰϊβίϊποῖ 
ςοπορρίϊοῃ οἵ 1. 

Απ Εδρ]ε 15 5Ἔβῆ ὈΥ {πὸ ργορῇδί ἴο γίβε ἔγοη 
1ῃ6 568, μανίην ἴννεϊνε “Γαβεε ψϑηρ5᾽ 
(αἰ ῥεμηαγμ1). ΠΘΒΘ ΜΊΠΡ5 ΔΘ Βργθδά 50 
45 ἴο ονουϑῃδάον {πὸ θαυ, Οὐΐ οἵ ΠΕΥ 
ΜΊΏΡ5. (έηιγ, ὈπῈ Ρ]αΙηΥ {πΠ6 βαπη6 45 {π6 
αἰκ ῥεπηαγμ21) ὙΥΕΤῈ στον ηρ Εἰβῃΐ “’ ΠΟΠΙΓΑΤΥ 
ξεαίμουβ (εογίέγαγία ῥεῖ), ΟΥ̓ ΜΥΙΠΡ- ΚΘ 
δτονίῃβ (5εε ποΐβ οἡ τ. 3), ὑνΠΙ ἢ σαπιο ἴο θ6 
“ ΠΕΠ6 νη ρ5. (ῤεππασμία ηιοάϊεα), ΟΥ̓, ἃ5 νγῈ 
ΤΩΔΥ 6811 {Π6πὶ ἔοσ ἀἰϑεηοίοη, Ρ᾽πΙοπβ. [ΤῈ 15 
ποΐ βαϊά {παΐ {πὸ ἔννεϊνε ἰασρα ϑ]ηΡ5 ἡ ῈΓῈ Οἡ 
ΟΠ6 546, δπά {π6 εἰρίνε 5Π184}} οπθβ οἡ {πὸ 
ΟἾΠΟΙ, ΠΟΙ͂ {παῖ ἘΠΕΥ ννεῦα διγαηρθα ἴῃ ΔΠΥ͂ 
ΒΡΘΟΙΔ] τηδηποῦ. ΤΠ ΕΔρΡ]6 Πδ5 ἴῃτθο μεδάϑ, 
ΠΟ ἢ τειηδίη αἱ ταδί ἀπυσίηρ 115 ΠΙΡΠΐ, {π6 
τη 416 πο Ὀεϊηρ συθαίεγ Πδῃ {ΠῸ οΟἴΠοΥ ἔννο. 
ΑΒ5 {π6 Εδρ]θ σίβθθ ἸΡΟῚ 15 ἰϑ!οηβ, ἃ ΟΥΥ 15 
Ποαγά ρτοσθεάϊης ΌΠῚ {πὸ πηϊάβέ οἵ 115 θΟάγ, 
διάάϊηρ {Π6 νυϊηρϑ ἴο ““ ννδίςῃ ποΐ 41] αἵ οπος, 
θα ὈΥ οουτδβθ, ἀπά [π6 ποαάβ ἴο θὲ τεβεγνϑά 

111 1Π6 1αϑὲ. Οἠ {πὸ “ στιρῃΐ 5146 ᾽ {ΠοῦῈ πον 
ΔΥΪΒΟ5 ΟΠ6 Ψ]ΠηΡ, ΠΟΙ ΤΟΙ 5 {Π] ΙΕ σοπΊῈ5 ἴο 
Δ Εη4. πὸ βϑθοοπμα [Ὁ]]ον8, ἀπά Βδ5 ἃ 
“ἐ σγοδί {{πΠ|Ὸ : 50 {παξ {πΠ6 ἀθο!γδίίοη 15 τηδάθ 
1παΐ πο β5ιισσθθάϊηρ ΟΠ6 ν}1}] ΓΟΙΡ 845 ΤΟ 85 
ΠΑ} 115 Ἰθηρῖῃ οἵ {ἰπ|6Θ. [Ι͂π 1Π15 νναὺ 4}} {πΠ6 
ἔννεϊνε νΊηρ5. ΓΟΙΡῚ ἃ ΠΠ Ρᾷ55 ὩΥΡΑΥ͂ 1 5:10065- 
5101, 5806 ΟΠΪΥ {Παἰ βοιηθ οἵ {Π6πΠὶ ““ψνεσα βεΐ 
ἹΡ θαΐ τυ] ποί. Ὑὕνο αἷβδο οὗ {Π6 εἰρῃξ 
ῬΙΠΙΟΠ5 ΤΙβ6. 4Π4 [4]] ἴπ {πὸ τη πποῦ. ἼΠΕΓα 
416 {Πτ|5 16 (τ. 23} ΟΠ]Υ {πὸ ἴἢγθα ποδήβ ν] ἢ 
416 αἵ τοϑῖ, δη4 {Π6 τοδὶ Πρ δῖχ οὐκ οἵ {πΠ6 
εἰσ ρΡιπῖοηβ. ΟΥ̓ {πε δὶχ ρίπιοηβ ἰθϊ, ἵνο 
βθραγδῖθ {Ππειηβεῖνοβ, πα “' σοιηδῖη ἀπά οτ ἢ {Π6 
Πμεαά οἡ {πὸ τἱρῃξ 46: {πΠ6 οἴου ἔοι σοπ- 
ἘΠΠΕΪΠρΡ; 85 θεΐοσθ. ΠΘβα ἴθ (πον οΔ]]οά, 
“Ὁ. 25, “16 [βαΐϊμευβ {μα ψψεῦα πηάοῦ [Π6 
ΊΠΡ ; ἢ ΔΠη4 [ἴῃ ΧΙ]. 19, “ ὉΠ4ΟΥ- ΘΠ 5 ) αἵ- 
τειηρέ ἴο Γαῖβθ {πο πΊβοὶνε5 ἰοὺ ροννεῦ. ΟΠἿα 15 
“ἐβεῖ ὑρ, Ὀυΐ 5ΠΟΥΓΥ ἀἸβαρρεαθ. ὍΤΠὲ 
Βεςοπά οὗ {π6 ἔοτπιτ ἄοοβ {πΠῸ βαπιθ, θυ Πᾶ5 ἃ 
5111 ὈΓΙΘΙΘΓ σοιγθθ. ΓνῸ ΡΙΠΙΟΠ5. ΔΙ0η6 4.6 
Ἰεῖς οἵ {πθ56 ἴοιισ. ὙΠΘΥ ἀ5ριγὸ ἴο σεῖρῃ, θα 
416 ἀεδνοιγοά ΟΥ̓ {π6 οοπίγαὶ μθδά, νυ {Π6 
ςο-ορογδίίοη οἵ {Π6 ἔννο οῃ εἰπε δι46, ὍΠ15 
ΠΘΠΕΓΑΙ Πεοαά πονν ΤοΙρη5. ὙΠ ΤΟΙ͂Ο ῬΟΥΨΕΓ 
1Πδῃ ΔΠΥ οἵ {π6 νυὶηρ5 δα ἄοπο, δῃηά ραΐβ {πα 
Θαγ ἴῃ ἔδασ. Βαΐ οὔ ἃ βιάάδξῃ 1 15. βῸΠ6, 

1, 2 
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ὄνθπ ἂ5 ἴπθ ψῖἷπρθ. ὙΒΟΙΘ 5ΌΓΝΥ 6. ΠΟΥ ΟΠΙΥ͂ 

πο ἔνο ουΐδιάε ποδᾶβ, ἀπά Π6 ἔννο ῬΙΠΙΟη5 

παῖ μαά ἰακθη ϑβοῖίοσ πἀπάοθυ {π6 τ μῖ- παπᾶ 

οὔδ (υ. 24).- ὙΠΕ5Ὲ νο μοαάβ ὈΘΑΥΓ ΒνΝΑΥ͂ 

οΥοῦ {πθ θα, Ἃ5. πὸ τηϊάἀ]θ οὴς μαά ἄοῃο, 

ΠῚ ἴπ Ῥύοςοβϑ οἵ {πὴθ {πΠ6 ὁπ οῇ {86 τιρῃΐ 

παπᾶ ἀθνουτγϑ {πα οπ {Π6 Ἰο. 

Α τοατίηρς 1ἰοη 15. ΠΟΥ 56θῃ ἴο Τ5ἢ ΠΠΌΤῚ 

ἃ ἴοτοϑι, ἀπά, τ Βυιπιαη νοῖςς, ἴο πρΌγαϊά 

1π6 ἘαρΙθ ἴῸΓ 15. ὀρρυβϑδϑίοῃ, σοτηπηδ Πα ϊηρ ἴΐ 

ἴο ἀρρθαῦ πὸ τῆοστθ ΟΠ 1815 ἴῃ6 ποαά 511] 

16 ἀϊβαρρθαῦβ, ἀπά ἔπε ἔννο Ρἰπίοπϑ (566 ποῖθ 

οη χἶϊ. 2} ννῖοἢ Παά ΘΠ] [ογοά ππάευ τ Πᾶνα 

ἃ Ξουιδίαποο οἵ ἀογηϊηίοη, δια ἘΠ ΟῚ Κἰηράοπι 

ἰς ἐἴρῊΔ}} απὰ [81] οὗ ἀργοαῦ ; ἘΠ] αἵ Ἰεηρῖῃ 

(ἀπ6 ὑπ οὶο Βοάγ οὗ {πε βδρ]ο 15 Βυτηΐ," Ὧδπά 

ποίμίης; τοπιδίηβ Οἱ 1 προπ {Ππ6 οασίῃ. 

[πη (ἢ. χἰϊ. ἃ ρᾶγῆδὶ ὀχρίαπαίίοη. οἵ 1Π15 

ταύ ϑίουϊοιιβ υἱϑίοη 15. βίνβη. ΤΕ 15 ἀθοϊατεά 

(σα. ττ, οἵ χὶ. 39) ἴο θ6 {π6 Κκιίπράοτη 5ύγῖθ0}- 

1χϑᾷ ὈΥ ἴπ6 ἐουσίῃ Ἰἰνιης ογθαΐῖασα ἴῃ 1) 4 η16}}5 

νἱβϑίου (ΠΏ δη. 1}. 7). ὙΠῈ ὑνεῖνε 55. ΓΘ 

50 ΠΊΔΠΥ Κίηρδ5, 0 τεῖρῃ ἴῃ ΘΠ ΠΟΘ σϑίοῃ ; [ἢ 6 

τόσαι οὗ {πὸ βεοοπὰ Ὄχοθθάϊηρς {παῖ οὔ δΔὴγ οἵ 

πὸ τοοῖ. ὙΠδ νοῖοθ ἔγομι τμ6 τηϊάβε οἵ {86 

Ὀοάν ἴ5. {πὸ ΟΥὙ ΟΥ̓ Ἰπίογηδὶ ἀϊδοογά ἀπά οοτη- 

πιοΐοπ. ὙΠῸ εἰρμξ ῥἰπίοηβ ἀγα εἰβϊ Ἰϊηρ5, 

(ΠΟΘ. {ἰπ|6ὸ5 5881} 6 θυΐ 5Π|8]}, πα {ΠΕ ῚΓ 

γοαῖβ δ. ὙνῸ οἵ ἴμοβθ ἅτ [ῃ86 ἰαβί 

ξυγνίνου ὙΤΠῈ ἴπτοα μοαάβ ἅγῈ ἴΠγ6Ὲ ᾿ιηρ- 

ἄοπιβ, πιοῦθ ΡΟν ΟῚ] ἀπά ΟΡΡΙ͂ βϑῖνα {πᾶπ 

ποϑο οἵ {π6 νυῖηρϑ θεΐοτο {ποπὶ. ὙΠΟ ταὶ 416- 

πιοοσῖ ἀπά φγεαΐοβδε οἵ {Π6 ἴπγεα 15. 10 “616 

ὉΡΟη [νἷῖ5 θεά, δηά γεῖ νὰ ραΐη (τ. 26). 

ὝΠΟ οἴμοῦ ἔννο ἅτὸ ἴο δ6 5]δίη νυ] {ΠῈ ϑυνοσά. 

ὙΠῸ 1οη 5 {με Δποϊηΐοά οὗ {πῸ Τ,οτά, μι Ὸ 

ΜΠ τοθα κα τΠ6 Εαρῖθ ἴον 115 ορργεδβίοῃ, δηά 

πδῖκο 1Ε οοπὶς ἴο 8η εηά. 

Νονν, δαἀπιείηρ {πᾶς Δη 6816 ΠΛΑΥ͂ Ῥε ἃ 

παίηγαὶ ἘΠΊ ] πα ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ἰεἰηράομη, [Π6 ἜἘΧΡΓΘ55 

τοίθγοηοο ἴῃ χἰϊ τα ἴο ἐς ἐπα Κίηράοπι " ((ἴμ6 

ἔουσίι. Κἰπράοπι, ἴπ 411 ἴῃε νβυβίοῃβ) οἵ 

Ὁ ΔΠΙ6} 5 νἱϑίοη βθθπὶβ ἴο Ππ]ς [Π6 Δρρ]Ἰοαί!οη 

ἴῃ 15 οα56 ἴο Βοῖμθ. Α5 ἴπ6 ΨΊΠ85 ΕΤΤΟΙ 

πορᾶς ἀτὸ οοπϑίτποπε ραγίβ οἵ οπα Ὀοάγ, ἴΐ 

σου] 6 ἀππαῖυγαὶ ἴο ἀβϑιπλθ {παΐξ {Π6 Ὑν]ΠΡ5 

οδπ ΤΟρυθβοπΐ ἃ βουΐοθ. Οὐ ΤΠ ΟΠΔΤΌΠ5 ἴῃ οτος οἵ 

1Ππ6 στραῖ θπιρῖγο5. οἵ δ ]]γ, δη [π6 Ποαάβ 

ἃ ΞοΥοσ ἴῃ ἀποῖποσ. [Ὁ [Π15 Ὀ6 Δ]οννθά, τ βμαῖβ 

οὐξ σοι Τπρουῖοϑ α5 ἴποβα οἵ ΗΠ ΠροηΓο]ά, {παῖ 

ὈΥ ἴτας νἱηρ5. πηὰγ 6 τηθαηΐ {ΠῸ ῬίοΙΘΠΊ165 ΟΥ̓ 

τῆς ϑοϊοιοίάα;, απ ὈΥ {πὸ Πποαάϑ {ΠῸ τλθηηθο 5 

ΟΥ « Βοπιαη {ππτηνῖγαῖθ Ηθηςς τὸ ψου]ά 

δοοπὶ {παῖ ἴπ6 Γ]ΕΙπιθπΐ οἵ ἴπ6 ΨΊβίοη πλιβῖ 

Βὸ βδοιρῃξ ἰη ἴῃς ἰδίουυ οἵ  οπιθ ΠοΥβοΙ. 

Μοσθονοῦ, οΠ6 Ροϊηΐ οἵ Γοβο  Ὀ] ΠΟ ΒΘο 5. ἴῸ 

ΠΡ ΕΘΌΒ Θ: ΓΑΡΡΕΝΡΙΧ. 

αὐτοϑί αἰζοπίϊοπ αἱ οὔθ. ὙΠε βεοοπά οὗ 1Π68 

ἀννοῖνο ννῖπρϑ, ἱπίογργοίθα (ΧΙ. 14) ἴο πιβδῃ 

Κίηρβ, μὰ5 ἃ σεῖξῃ τιοσο {Πδη ἔν ῖοθ 85 ἰοηρ 85 

ΠΥ βιισσοράϊηρ οηθ. [1 να Βορίη [Π6 56 Ὑ165 

ἢ Τ]15 Οἴβαγ, 45 15 ἄοπο ἴῃ 1Π6 ἡ ΘΙΡΎΠΠπῈ 

Οὐδοΐθβ’ (σ᾿. τοι 5), {π|5 τηῖβμε θῈ ΒοΙ4 το 

Β6 Γι] Π]Ποα ἴπ {π6 οαβο οἵ Απριβίιθ, ὑγΠΟ5Ὲ 

( γρίρῃ ἢ πιΔΥ 6 ἴάκθη 85 Ἰδϑξϊης; τομὴ Β.0. 4.3; 

ΠΟη Π6Ὲ ψγὰβ ππαάθ (οηβα], ἴο Πἰ5 ἀβαίῃ ἴπ 

Α.Ὁ. 14. Βαῖ {πεη, 1Ε [Π15 6 ἴδῃ ἃ5 ἃ 

ϑἰαγ ηρτροῖπε, τυ τ νυ Ποτὰ 15 πες Πης οὗ ἔννοῖνα 

ἴο οηδὐ ὙΨΝΒΥ 5Πποιυ]ά 1ξ οβαβα δἵ Του ἴδῃ ὃ 

Απά ψῆὸ ἅτὸ {πὸ ἴἢτθε μβοαάβ ἡ Απ ἰπβθηῖς- 

οὐ5 βο! αἶοπ ἰἴ5 ργοροβοά ΒΥ Οἰόγοεγ (αυοίοά 

ΒΥ Ὧτ. ΜΝ εβίςοϊί, δῖ. ΘΕΈΟΟΝ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ἘΘΡΕΑΒ ἴπ {πΠ6 “ Ὁῖςῖ. οὗ τπ6 ΒΙΡ]6); παηλοὶυ, 

παῖ, 85 βούὴθ οἵ {πὸ ἔνγεϊνθ ὑνεῦθ ΟἹ] “Ὃ 5θΐ 

ἀρ, θυ στα]οά ποῖ, [Π6 567165 ΤΊΔΥ͂ οςοπῃδὶϑί οἵ 

{πὸ πῖπθ (θαυ ῬΥοροσ (7115. μβασ ἴο 

ΨΙΟΙΠ5) ἀπά τπγθθ ργθίοπάοθγβ, ΡΊ50, ψιπάήεοχ, 

«πα Νυπιρμϊάϊι5. ΤῈ ἴῃτοθ Ποδάβ νου] 

1ποη θὲ {πὸ ἴῆγθε ΕἸαν απ ΘΠ Ρ τΟΥ5, Ν᾽ Ἐβραϑβίδῃ, 

Τιτι5, ἀηα Ἰομλ αη. ΓΠΪ5 ΘΘΟ 5 ΠΊΟΤΘ ῬΓΟ- 

ΒΑΌΪΘ ἴμαπ 1μ6 ἘΠπθουΥ οἵ ΝΟΙηασ, (παῖ, 45 

ἴπ6 δαρῖθ ὑοῦ] τοαυσῖγα Ραϊτ5. οἵ ὙΠ 85 

Βαϊαποίηρ οπ θϑοῖ δἰάθ, ἴῃ οὐγάθυ ἴο ἢγ, ννῈ 

5Πο 14 ἀϑϑυσηθ ἃ ραὶγ οἵ ψ]πρ5. ἴο τϑργεβοπξ 

ὁπὸ βονθγεῖρῃ, 84 ἴῃ Π|κ6 ΤΊ ΠΠΘΙ ἃ ῬΑΙΓ Οἵ [Π6 

1655 ννῖηρ5 ΟΥ̓ Ρἰπίομβ. Βαξ πὸ Ἰδηριαξα 

ΟΥ̓ ΧΙΪ. 14; 20 566Π15 ᾿ΓΓΘΟΟΠΟΙ]ΔΌ]6 νυ] {Π|5. 

Οπ {πὸ ψΒοΙθ, ἴπθπ, τπ6 Βυροίμοβϑὶβ οὗ 

Οἰτότοσ, βίνεη αθονυθ, βθοπὴβ {μ6 τηοϑὲ βαῖ!5- 

ξβοίοσυ. [{ Ιϑᾶνεβ τη ΠΥ {ΠῚΠ85 ἘὈΠΟΧΡΙαἰποά, 

ἘβρθοῖΠν {ΠῸ βεαιιθποα οἵ ἐπ εἰρῃξ ΡῬΙΠΙΟΠ5;--- 

ΟΥ̓ ταῖμοῦ {π6 Πγϑί βὶχ οὗ {με εἰρῃξ, ἃ5 {π6 ἰαϑὲ 

ἔννο τὸ ΟὈϑΟ ΓΟΙΥ ἀοβουθοα 85. ΠΏΡΘΓΙΠς Οἡ 

ΔΡΟΥ [Π6 ἀοϑίγαςίίοη οἵ ἴπὸ {πϊγὰ ποαά. Βα 1 

ῬΓοβθηΐβ 5Ο0ΠῚ6 5.ΓἸκῖηρ; οἰ ΠΟΙ άθ πο 85 ἢ Πἰ5- 

ἴοιγ. ὙΠῸ ἢγβί οἵ ἴμ8 ἴπτεθ ποαάβ Ἔχριγοά 

ΒΥ ἃ παΐιγα! ἀθαΐῃ, γοῖ ΜΠ Ραϊη. “ΓΠΪ5 νγ 5 

εὔπο οὗ Ν᾽ οβραβίδῃ ἴῃ Α.}Ὁ. 79. ΤῊ ΒθοοΠά νγὰ5 

ἀεδίτογοά ὈΥ ἴπ6 βνογά οἵ ἴπθ {μ|γ, ὑνΠῸ 

ἴπ ταγη [61] ἃ νἱοίίπι ἴο [Π6 βυνοσά. ἍΜ ΆΠΟ τῇ 

ταῦ ποῖ θ6 σοηβίογοά ργονθα {πᾶΐ “ἼΓ5 ννὰ5 

τητάογοα Ὁ ΤΠ ομ Δ η, {Ππουο νγὰ5. ἃ 5[ΤΌΠΕ; 

σοηνϊ οἴϊοπ ἴῃ ἔπ ρορυ]αν ταϊπα {Ππαξ 50. ννὰ5 

1Π6 οἄ56, 45 15 δυϊἄθηξ ἔγοτη {Π6 βίαϊπιθηΐβ οἵ 

οποίοηϊιβ ἀπα Του (αβϑίιβ; δηά {Ππ|5 15 

ΘπΟιΡῊ ἴο ΠΕ} [μ6 υυτϊῖοῦ οἵ {Π|5 θοο. Α 

7ενν πο μαὰ βθθὴ {ΠῸ ἀθβίγιο θη οἵ ἢϊ5 Ἑἴγ 

Ἀπ4 ΤΈΠΊΡΙς ἀπάοῦ με ἢγϑε νο οἵ {π6δ58 

Ε]ανίαη. Θπρογοῖβ, 8πἢ ὙΠῸ νγὰ8. 5ΠΊΔΤΤΪΠΡ: 

ἸΠ6ΟΥ {π6 οχαοίίοπα οἵ {πὸ {π|γΩ, ταῖρ!νς νν6}} 

Ἰοοῖκ ἀπά ῬΓΔῪ ἴῸ ἴΠ6 ΞΡΘΘΑΥ͂ οουηίπρ οὗ {Π6 

ΚΤ οη οὗ 1μ6 τἰρο οὔ Τπά8}, ἀπά Ὀτθακ 

ουὐξ ἱπίο ἃ ΡΓΟΡμΘΟΥ οἵ παῖ νυ Ἀῖοῖ 15. 508] 

Ἰοηροα [ΌΥ, 
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δ΄ 1. ΟΟΝΤΕΝΊΞ. 

ΤῊΕΞ ῬΟΟΚ, αἴεῦ ἃ ἔενν νψοτάβ οἵ ρτγείδος 
((-. 1, 2), ἀδοϊατίηρ [πΠ6 σους ἰο ΡῈ τῃ8 
ΤΕΟΟΙά οἵ {πΠ6 ἀδεα5 (οΥ ψοτα5) οἵ ΤΟΡΙΙ, 
ΔῊ Ποηεβϑὲ δηα ροοά τη8η" (Υ11. 7), 
οἵ {π6 {πΠ06 οἵ Ναρῇῃίαι!, θερίη5 ΠΠ 8 
δα ΟΡΙΟΡΤ ΡΥ (1. 3--Π, 6). ΤΟΡΙ 4ε- 
ΒΟΙ65. ΠΙΠΊ56]Γ δ5. Πανίηρ “ ψαϊΚκεά 41] 
1ῃ6 ἄαγϑβ οἵ 15 Π|6 τὴ {ῃ6 ψὰὺ οἵ {γαῖ 
ΔΗ Ἰαβίιος," δηα Π]υβίταΐθϑ ἰπΠς ϑἰαίε- 
Τηθηΐ ὈΥ β5οηη6 ποίεβ οἵ 5. Π|6 Ῥεΐοτε 
ΔΩ͂ αἰζευ ὯΙ5 τεπιοναὶ ἴο Νίπθνεῃ. [ἢ 
1ῃ86 ἀαὺ οἵ παίϊομαὶ ὡροβίαϑυ οἰποὺβ 
τηϊρης Πμανα βδουιπορά ἴο 88], ῃ6 παά 
ΠΟΥΕΥΙ͂ ἄοη6 50; οΟἰποῖβ τηϊρῃΐ Πᾶνε περ- 
Ἰεοἰεα [πΠ6 [δϑίϊν8] νιϑιῖβ ἴο [6ὐπιβα] θη) ἀηα 
1ῃ6 ραγπιθηΐ οἵ {|Π65, πε παα βοτθρα- 
Ἰοιϑὶγ οὔβεσνεα Ῥοίῃ {π6 ἰδίου δηα τῃ6 
ΒΡΙΓῚ οὗ {Π6 Τὰν (1. 4--.-) ;Ὡ ἴῃ {πΠ6 ἄαγ5 
οἵ πδίϊομδὶ σαρ Εν! οΟἴΠοΥβ τηϊρηΐ Πᾶνα 
δαΐθῃ “τπ6 ὑτεδα οἵ {πὸ (ἀθηι]85," ἢ6, 
1κῈ δηοίμευ 1 4η16] (1. 8), μαᾶά Κερί 
ΠΙτη56 1 τομπὰ [ῃ6 ἀφπ]ηρ τηθαΐθ, Ηδ 
γγὰ5 ΠΊΔΙΤΙΘα ἴο Αηηδ, οὔθ οἵ ἢΙ5 οὐ Π 
ἘΠ|06, ΔηΠα δῇ ΟὨΪΥ 50η ΤΟΡΙα5 Παα θθθῃ 
Ῥοτῃ ἰο ἴπεη. Πα ὑτιεῖ ἀθβορίίοη οἵ 
Ὧ15 1|6 τὴ ΝΙΠΕν ἢ σῖνο5 {Π6 ριοίατα οὗ 
γαῖ τημδί οἴξηῃ πᾶνε Παρρεηεά.---ἰῃα 
18 οἵ [Π6 6χ!]Ὲ ΠΑΡΡΥ ΟΥ 584. Δοοοτάϊηρ 
ἴο {πῃ6 παίπταε οἵ {Π6 τεϊσῃίηρ Κίηρ. 
ὕὍπαει “ ἘΠΕ ΠΊ ββασ "ἡ (566 ποίθ) Π6 δο- 
ααϊγοά ροβιίοθ δηα βεουτεα επρίου- 
τηθηΐ ; Δη4 Πα πϑ66 ΠΙ5 ΠΟυΤ οἵ ρΡτΟβρ ΠΥ 
ἴῃ Ῥαποῆιηρ ἢ ΤΠΟΥΘ ΠΘΘΟῪ Ὀτοίτθη, 
ΔΑ ἴῃ ΡΙδοϊηρ ἴῃ 5αΐβ μα πα5 ΤΠΟΏΘΥ ἴοΥ 

ἢ5 οὐ Γαΐαγα 58 : ὉΠ 6 Γ ΔποίΠου Κίηρ, 
ΘΘΒΠΔΟΠΟΙΡ, ῃ6 Πα ἴο δπάπτο {π6 1ο55 
οἵ 411 Π15. ροοάϑ, δῃς ἢ15. δοῖβ οὗ ᾿ΠθτΟΥ 
ἴο {πΠ6 ππΡυτθα 4684 “ρει 6 4 ἢ15. Πῖδ, 
Μαδῦ δηα βου ΠΥ οδΠΊ6 ἴο ἢΠἰΠῚ ἀραΐη 
ΏΘη ““ Βατ ΟΠ ΠΟΠ115 "ἢ ΤΕΙΡΤ 6 ἢ ΝΙΠΘν ἢ 
(.. 13--22). 

ΟΙΠΔΡ. 11. ρῖνεϑ {π6 Πιβίοιυ οἵ ΤΟΙ 5 
ἈΠ η655---15 οἤοτίς ἕο ργοσυτγα το]16--- 
1Π6 Ῥονθυί ΜΙ Π [61] ἀροῃ 15 Ποιιδ6- 
ΠΟ]Α --- αηα 15 ἀομηθϑίς πΠΠΑΡΡΙ 685. 
ΞΟΠΊΘ γ6 875 ραβϑθθα (566 1], το, ποί6), δηά 
τηδίίοιβ Παα ποῖ ᾿πρῖονθά. ΤΟΙ οοΚ 
Ταιρα ἴῃ Ῥ͵ΙαγαΙ, Δη ἢ {Παὶ ἃ ῬΥΔΥΘΙ [ῸΓ 
ΑΕ νούδησα “ ουἂΐ οἵ 15 ἀἸβίγεϑ5" δηᾷ [ῸΓ 
Τοϑί 1 “16 δνθι]αβίηρ' Ρ]αςα ἢ (11. 1τ--6). 
ΗΘ βδῖὴβ δ [Π6 Ῥταγοι οἵ ἃ ΒΟΥΓΌ Πρ 
γγΟΠΊΔ---ϑατα, [Π6 ἀδπρῃζεῦ οὗ ἈδρπεἸ--- 
ΤΟΒ6 ΠΌΠΣ, {Π6 “ ὌΡΡΕΙ͂ Ομδιηθει " οὗ ἃ 
Ποιιβα τη Ἐποραΐδηςσ, ἃ ον οἵ Μεάϊα, 8516 
μα Ῥεθη πηδιτθα βονθη {Πη65, παῖ ΠΟΥ 
56 νυ ὴ Πιιβθαηςβ Πα αἸ64 θεΐοτα {πὸ οοη- 
ΒΕΠΗΤΊΔΙΊΟΏ ΟὗἁὨ ΤηΔΙταρα, ΤῊ ἰδιμηΐ5 οὗ 
ΟἴΠαΥ5. πηδΠθηθα ΠΕ ἴο σοηίεπιραία 
ΒΌΠΟΙΑΘ; ἃ ῬείίοΥ τη ἱΠ]ρΡ6 1164 ΠΕ ἴὸ 
ῬΙάγΘα: “ΤῸ 1 ΡΙδαθα ποῖ ΤΠ δ᾽ {πᾶὶ 1 
5Πο01114 416, σοπηηΔ 4 50Π16 τερατά ἴο ΡῈ 
ΠΒδα οἵ πι6 δῃηά ριγ [Ἀθη οἵ τη6, {παι 1 
ΠΘΑΓ ὯῸ ΠΊΟΙΘ ΤΟΡΙΌΔΟΙ ἢ (11. 7--ῖ:5). 
“ΤΠ ρῥίδγεῖβ οἵ [μ6πὶ ὈοίΠ,᾽ 5αγ5 1Π6 
ΟΠΓΟΠΙΟΙ θυ, “ςεῖα ρα Ὀείοτε {ῃ6 
τη] θϑίυ οἵ ῃΠ6 στθαΐ αἀοά. Απα Ἀδρῇδεὶ 
νὰ 5 56 ηΐ ἴο Π64] {Ππϑη Ὀο ἢ " (111. τό, 17). 

ΓΙ. ἴν. Ἰεαβ. ΠΡ ἴο {πΠ6 Ἂνεηΐβ ΠΟ ἢ 
Ῥτοιρης ἃρουΐ {ῃ6 [ηἰτοάαοίίοη οἵ 
ἘΔΡΠΔΕΙ ἰοὸ ΤΟΡΙ 5. Ποιβε πο] 4, ΤΟΡΙ, 
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ΔΏΧΙΟΙΙ5. ἰο δεῖ ΠΙΒ ΤΠΟΠΟΥ͂ τηδίίειβ ἸΏ 
ΟΥΟΥ Ὀείοσα ἢϊ5 ἄδαῖῃ, ΠΟ. 5. ἴο ΠΙΠῚ 
Ὧ15 50ὴ ΤΌΡΙα5, που 5 Π]η οὗ [Π6 ΤΠΠΟΠΘΥ͂ 
1εἴς τ αΡδεὶ, ἀπα Ὀ145. Πϊπ 566 κ ουΐ 
ἃ βιιάς ἴου ἴῃς Ἰουγηον τὸ Μαάϊα (ν. 3). 
ΤῈ οἱ πᾶ οῖνοθ ΠῚ5. 500 ΔαΠΏΙΓΑ]6 
δάν!οθ, Π]πϑίγαϊθ ὈΥ ΠΙ5. οὐη ῥτδοίίοα. 
Θυΐγ το [ῃ6 τηοῖΠοΓ ΠΟ ΠΊΔΥ 510|ν]νῈ 
1Π6 βρβακϑῖ, δῃᾷ ἀπίγ ἴο [Π6 αοά ὙΠηο 
ΔΙοηΘ. σῇ πηᾶκα [Π{6 νοι ΠἸν!ηρ, ΜΠ] 
ΡΙΈβοῖνα ἴο 5 50ὴ δῇ Ὁρτρῃΐ, Ποηδδί 
οου8586, Εταα Ῥαΐ ἀἰβου ]ηαίηρ 41Π|5- 
σινίηρ (υτρεα πιο {πᾶ Π ΟΠΟΒ ; ΟΡ. ἴν. 
ἡπιι, τό, 17}, ἃ ΠΔΡΡΥ 8 ηα Ἰανν αι] τηδΥ- 
Τίαρα (1ν. 12, 13), ἃ Ῥεσσερίοη οἵ [ῃ6 
ΤΕΒΡΟΠΒΙΡΙΠ1165 οὗ Π15 ΡΟΒ ΠΟ (1ν. 14; 15}, 
Δη6 ἃ Τοδα]η655 ἰο δοσδρί βουηα σοι η56] 
ΔῈ ἴο 6 [βαΐιγαβ οὗ ἃ ἍἽπαύδοίθυ ΨΏΙΟΠ 
011 σοπηΐ {πὸ “ἴβαγ οἵ ἀοα᾿ 1Π6 “ Ὧε- 
Ῥαγίασα ἔτοτη 41] 511,7 δηά “16 ἀοϊηρ 
πα ΨΏΙΟΏ 15 Ρ]βαβίηρ ἴὼ (οα᾽5 βρῆ" 
“χη ἢ ὑγΘΆ] ἢ, 1ῃ 5ριία οἵ δηά ἴῃ {Π6 
τηϊάϑι οὐ δβαυίῃ]γ ρον ((ν. 21). Πα 
δυ146 15 Τοτπη4 1 ἈΑΡΠΔ6], ΚΟ Δ5511Π165 
1ῃ6 παιηβ οἵ ΑΖατῖαβ, απα οἰαϊτη5 ΚΙ αγθα 
ΜῈ ΤΟΡΙ 5 Οὐ [ἈΠΊΠΥ (γ. 12). ΤΠῈ 
ΟΙά τηδῃ ϑ8.15Π65 ΠὨΙΠη561{ οἵ {Π6 {πιβί- 
ΟΥΓΏΙη685 Οἵ Π15. 50Π᾽5 ΘΟΙΏΡΔΏΙΟΗ, δη 
ΠΟΥ Ῥᾷ55 ἃὐγαὰὺ [Ὁ] ον ὈΥ 4 ἰδίμου 5 
Ὀ]Θβϑηρ 86 ἃ Τηο ΠΥ 5 ἴθαῦβ (ν. 16--22). 

ΟΠ. νἱ. τβοουηΐβ ἴἢ6 οἀρίατα οὗ [ῃ6 
ἢ5}. ἴῃ (6 τίνα ΤΊΡΤΙ5 (υ. 2). ΤΟΡΙΔ5, 
αὖ ἸΑΡΠ 46] 5 ὈΙΔαἸηρ, Γαβοῦνε 5. [Π6 Πθασί, 
[Π6 Πνεῦ, δηα [Π6 ρ8]]; [Π6 ιι56ὲ οἵ {Π6 
ὕνο ἢτϑί Ῥεϊηρ Ἐχρ]αϊηθα ἴοὸ ΠῚ {Π5: 
“1 ἃ 461] ΟΥ δ 6Υ1] βριΠΠΐ {ΤΟ ]6 ΔΗΥ, 
6 Τηϊτδί τη κα ἃ 5:}10Κα6 {πϑύθοῦ Ῥείουα 
1Π6 τηδῇ ΟΥ̓ [Π6 ψομΊδη, ΔΠ4 1Π6 ῬαυίΥ 
51.411} "6. ΠΟ ΠΊΟΤΘ ναχϑά " (0. 7); δηὰ οἵ 
τῆς Ἰαϑι-Ππαιηθ, “1 15 φοοα ἴο δῃοϊηΐ ἃ 
τηΔ {Ππαΐ δῖ ἸνΠΙ [6 655 1 15, γ 65, δη 4 
ὮΘ 5141} 6 ἢδα]θα᾽ (ὑ. “8. ὙΤΟΡΙΑ5 
γγοσ]α Π411] ΨῈ ἸΟΥ τῇς ρῥίοϑθϑρεοὶ οἵ 
ΒΕ Ιηρ ἰδ ἔα ΠΟΥ τοϑίοσοα ἴο οἱρῃξ ὈῪ 
50 51Π10]16 ἃ Τειηθᾶν ; θας ναὶ Ἰηϊογοϑί 
οοὐ]α ἢ ἴακα ἴῃ {π6 ὉΠΠ|Υ οὗ (Π6 ΟἰΠΕΓ 
τη ΘαἸοϊηθ5ῦ ὋΓΠΙ5 Ἰηϊοσοϑὶ ἘΑΡΠΔ6] ῥτο- 
5ΘΠΓΥ ΔΙΓΟΊ565 1ἢ ΠΪπη. ΑΒ [ΠΟΥ Ρᾷ85 Οἢ, 
ΤΟΡΙΔ5 Ἰθατηβ5 [Π6 Ἰηςθηςοὴ οὗ Πἰ5 ραϊάθ 
ἴο 5ἴαγ αἱ ἴῃ6 πουβδε οἵ Βδριταὶ, ΠῚ5 
σοι ; δΔηα {πα 6, ϑαγα᾿β Βυβθαησ-ῖο- 
θ6 Ὀγ πρῃς οἵ ᾿ππογϊίδηςθ, βῃου]α 150 
ῬὈασοιηθ ΠΟΙ ῬΙΘΒΘΥΨ ΘΓ ΤΠΓΟῸΡ {Π6 ΠΕΙΡ 
οὗ ἃ ““τηϑγοῖα] (οὔ, δηᾶ Ὀγ {π6 τὲ οὗ 
[Π6 5: ΚΙηρ; Πρατί δηα ᾿νοῦ, ΤῊ ΑΠρΕ]" 5 
ΜΟΙΩ5. δίουδα [Π6 γοιηρ ΠΊΔηἾ᾽ 5. ἀδοραβϑί 
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ΒΥτ ρα 165 ; ---- ἦ θη ἢ Παᾶ Πεατιά 
[Π656 {Πϊηρ5, πε Ἰονεά ὅατα, δῃηὰ ἢϊ5 ῃεατί 
γγὰ5 αἰεοίια!]ν Ἰοϊηεα πηΐο πεῖ. ΤΠ 
{τὰν 6116 Υ5 σθαοῇῃ Επθαΐαηθ 1ἢ ἀπ σΟΌΓ56, 
Δ 4 816 Τϑοοιγεα ὈῪῚ Εδριαὶ, Ἐάηα ἢΪ5 
ψ]θ, δηὰ ὅϑατα ἢ 4 {τπι6ὸ Οτθηίαδὶ 
οουτίαβυ, ομδηρσθα τηΐο αῇεδοιίοηαίε 46- 
ΤΟ 5 ΓΔΓΙνΘ 655 Δη4 Ποϑρια ΠΥ ΤΠ6Π 
1ῃ6 Βα] ϑιιβρθοίθα σϑ]α]οηβῃ]ρ 15 τας 
Κηονῃ (Υ11. 1-ὃ). ΤΌΡΙα5, ΠΟΜΘΥΘΙ, 
Π|κῈ δηοίμεοῦ οἵ οἱ (ἄξεη. χχῖν. 533), ψ1}} 
εαΐ ποίῃιηρ᾽ {Π] ἃ τηδυταρα σοπίγαοί ἢδ5 
Ῥεθὴ ἀρτοθα δηα βϑνοση ἴο θεία ἢ]ΠῚ 
Δη4 5αταὰ. ὙΠ {πΠ6 ἀγάουγ οἵ ἰονε δἱ 
Π͵βί δισῃξ ἢθ δεῖβ. αϑιάβ. Ἀδριθ] 5 τα ηκΚ 
ΠΟΙ ΐθβϑιοη. οὗ ΤΠΕΘῚΓ οτθαΐ ἰτσοιῦ]α (υ. 
9-15); δηα 1Π6 οΠαρίεσυ οἷοβαβ ἢ 8 
ΤΟΙ ΠΟΙ 5 ΡΓΔΥΕΥ ΤΟΥ ΠΟΙ γαριηρ ΟὨΠ4 δ5 
5186 6445 ΠΕῈΙΓ ἴο [Π6 τ]ΔΥΠΔΡΈ-ΟΠΔΙΏΡΘΓ 
(υυ. τό--18). 

ΟἸΠΒαρίθυ νἹ]], σῖνεβ Π6 σοῃβθα ΈΠ 665 
οἵ υϑιὴρ ἴπ6 τηθδὴ5 βιιρρεβίβα ὈῪ {πῈ 
ΑἼΡΘΙ [ὉΓ [{Π6 δχρυϊβιοη οἵ “{πῃ6 6ν]]} 
ΒΡ," ψὯΟ δά 50 Ἰοῃρ ρἰαριιεα ϑδαζὰ : 
“Ὡς ἢδ4 Ιηἴο {Π6 αἰτηοϑβί ρατίβ οἵ Ἐρυρί, 
δηα [ῃ6 Αηρθὶ Ῥοπηα Πϊπη (111. 1--3). 
ἼΤΠΙ5 15 [Ὁ]οννεα ὈΥ {π6 5: ρ1|6 Ραΐ 
ΤοΟυΟΠΙηρ ῬΓΔΥΕΙ οὗ {π6 ἀο]Ινοσεα σοῸΡ]α 
(συ. 4--.-ὅ0} ; Ῥρτα} 5. ουἰθυγϑί οὗ σεησϊηα 
{ΠΔηΚβρίνιηρ ἴο πὴ ὙΠῸ παᾶ ““παά 
ἸΏΘΙΟΥ οὗ ἔνο (παῖ νγεῦα [Π6 ον Ρε- 
δοίζβῃ ὉΠ] το οὐ {ΠΕῚΓ αι Ποῖ ;ἢ ἀπά 
1π6 Ῥγοϊοηρδίίοη οὗ {Π6 τηδυταρα ἔδϑεῖ- 
γΠ 165 ΓῸΓ ἰουτίθθη ἄδγβ (συ. 19--21). 
Τυυτηρ᾽ {Π15 {Ἰ1π16 ἈΔΡΠΔΕΙ, αἱ {πε τεααδϑὲ 
οἵ ΤΟΡΙα5, ροαβ ἴο Βαραβ δ η4 [δίοῃεβ 
ΑΥΤΑΥ {Π6 ΠΊΟΠΘΥῪ εἴ ἢ Δ 46] (ςΩἢ. 1Χ.). 
Οἡ Π15 τείαση ΓΟΡΙα5, Τα ϑιβίηρ {Π6 ΡΓδ5- 
5016 το ἀείαίη ὨΪΠ), ἀθρασίβ ἢ 15 να 
Δ η4 ἈΔΡΠΔΕΙ, Π15 βοοῦϑβ, ΠΠΟΠΘΥ, Δα 56Γ- 
νδηΐβ, Ποιηθνγαταβ ἴοὸ ΝΙΊΠΘν ἢ, [Ο]]ονν θα 
ῬΥ [με Ὀ]οβϑίηρβ οὐ Ἀδριοὶ δηα Ἐάμᾶ : 
1ῃΠ6 τηοῖπεῖ οἸνηρ ΠΟΙ 50}-1Π-1αὺὺ ΟἿΘ 
ῬΡατηρ ψοσὰ οἵ αἤεοιίοπμαΐα οδαίοῃ, 
“ ΒΕΠΟ]Α, 1 σοιηπηΐδ ΤΥ απ του πηΐο 
1Π66 οἵ βρθοῖδὶ ἐχιβί, νΠπογθίοσα ἀο τοὶ 
Θηίτοαΐ ΠῈΓ 6ν1]} (χ. 8-ξ.:2). 

Ιη {Π6 πηϑδηΐπηα ΤΟΙ ἀπ Αππὰ Πα 
Ῥδθη σουπηίηρ {πΠ6 ἀαγ5 [ῸΓ {Π6 ἸΟΌΤΠΘΥ 
οὐξ μα Ποπα ΠΟ {πὸν Πα οα]οι- 
Ἰαϊς ἃ μου] ΡῈ το αγοα Ὀγν ΤΟΡΙα5 ἀπά 
ΒΆΡἢ46]. Ὑ Ώ θη {Π6586 ἄαγ5 παά δχρισεά, 
ΔΩ ΠΟΙΕΙ͂ 500 ΠΟΙ ρβιᾶθ ὩρΡΡθατχθᾶ, 
ἴποτο [6]] ἃ αἰβίγοβϑϑιηρ Δ ΧΙ θῖν ἸΡΟῚ {Π6 
Πρατία οὗ {πΠ6 ὈΠΠ4 (αΠμο δηά {πῃ8 
Τηοΐμοσ. “'΄Ατα [8 ἀείαδϊηθα ν᾽ -ψνᾶϑ 
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ΤΟΙ 5 φιδϑίίοη. “15 αδθ8εὶ ἀβδά, αηὰ 
ΠΟ τΙη8ῃη ἴο ρίνε 6 τηοηουῦν" ὍΠ6 
τοί Ποῦ 5. {Ππουρηΐβ5. ΕΘ ΠΊΟΤΘ 5844 δηά 
ΤηΟΓΘ ροβιίνε : “ΜΥ 50ῃ 15 ἀεδά," 516 
οἸἹβά ; “ΠΟΥ͂ 1 οΔ͵6 [ῸΓ ΠΟίΠΙηΡ᾽, 5η6 6 " 
μᾶνβ ἰοΐ ἴῃθς 850, ἴῃς ἸΙρῃξ οὗ τηϊπη6 εγϑ5.᾽ 
“ ἘΝΕΙΥ ΑΥ,᾽ 5405 ΠΝ ΤΟ ΕΘ ΕΣ. ἐς 516 
ψεηΐ οὐΐ τηΐο ἰΠ6 γΑὺ ΨΏΙΟἢ που ψνεηΐ, 
Δα ἀἸά εαὐ πὸ τηθαΐ 1 {π6 ἀδγ- ΠΊ6, 
Δα οεαβθα ῃοΐ ΨΠΟΙῈ Ὡϊρηΐ5 ἴο Εν 81] 
ΠΕΙ 50η (Χ. 1-2). [Ιἴ ψ͵ὰβ 85 5826 ϑαΐ 
15 ΟΠ6 ἄδγ, “ Ἰοοκίηῃρ ἀθουί τονγατά τΠ68 
ΨΑΥ ἴοτ ΠΕ 501,᾿ {παΐ “516 βϑριβα ἢΪπὶ 
οοΙλΪηρ, Δ Πα {πΠ6 τᾶ {παΐς σψνεηΐ ψΠ ἢ 
᾿1η (Χ]. 5, 6). Αἱ Βδρἢ46}}5 ϑδιρραβ- 
του ΤΟΡΙα5 αηα πα παά ριυβῃεά οἡ δἰεδά 
οὗ [πΠ6 σαγανδῃ, {πῸ ἴονα οὗ ἃ ὈΠΦΘρΤΟΟΠῚ 
γἹ ΕἸ ἀἸηρ ῸΓ Δ Ή116 ἰο {π6 αἴδβοίοη οἵ ἃ 
580η. [Ι͂ἢ ἃ ἴεν τηοιηθηΐβ {Π6 τηοί πε 5 
ΔΙΙΏ5 ΜΕΙΘ ΤΟᾺΠΩ ΠῚΒ Π6ῸΚ. ΤῸΡΙαΒ5 
ΟΔΙΤΙΘα ἴῃ Πῖ5 μαηά {Π6 98}} οἵ {πε ἢϑἢ ; 
Ὧ6 58 5 ὈΠΠ4 ἰαίμευ “' βία] 1ηρ ἢ 
τονατς ΠΤ : ΙΓ ΟἿ6 Παηᾶ ΠΕ βανϑά 
Ἠϊπ ἴτομ [Ἀ]Πηρ, ἢ {πΠ6 οΟἴμεΥ 6 
“ἐ βίχσα Κα οὗ [ῃ6 ρᾺ}] Οὐ 15 [δεῖ 5 εγεϑ8, 
βγη, ΒῈ οἵ φορά ΒΟΡβ, ΤῊΥ ἰδίπμου. 
ΑΠπα ΨΠΕΩ ΠῚ5. αγεβ θερδῃ ἴο 5πηδσί, 6 
ταῦ 64 {πεῖ ; δηᾶ {π6 ψη]θηθ55 Ρ1Π16α 
ΦΙΝΑΥ ἴτοπι [Π6 ΘΟΙΏΘΙ5 ΟὗὨἨ ΠΙ15 6Υ65 ; δΔηά 
ΏΠΘη Π6 580) 15 500, Π6 [6]] ἸΡροη ἢΙ5 
ΠΘΟΚ," ψΘΘΡΙηΡ [ΟΥ̓ ἸΟΥ δηα Ὀ]Θββϑιηρ αοά 
(ΧΙ. 2-15). ὙΠ6 σμαρίευ σομο 85 ΜΠ 
1ῃ6 αὐτῖναὶ οἵ ϑαζα, δηά δὴ δοοουηΐ οἵ 
1Πε [δϑεν! 165 τυ] Γῇ [Ο]]ονν ά, 

ἼΠΕΓΙΘ τα] 64 ΟΩ6 [Π]ηΡ ΤΟΥ ἴο 6 
ἄοῃθ, ἴο τενγατά ἴῃ6 [δι] ΑΖαΙϊαβ. 
ἘΔΙΠΕΙ δηα 50ὴ ἀρτεαᾶ {παΐ ἢ]5. ΘΈΥγΊ 65 
τηστεα τηοτα ἴΠδῃ ἴΠ6 σονεηδηζθα νγαρ8 : 
Δ} 4 ρσταιϊτααθ ῥγοιηρίβα ΤΟΡΙα5 ἴο 51ρ- 
σεϑί, ““αἴνε ἢ ΠΑ] οἵ ἴῃοβε {π]ηρ8 
ΜΉΝ 1 πᾶνε ὑτουρῃῖ." ὙΠ 115 
ῬΠΠΟΟΙΥ σ᾽ ΤΟΡΙ “νου Πᾶνα αἰσηηϊσβθα 
ΑζΖατῖαβ. Βαΐ [πε τππι6 οὗ 56] σαν Ἰδέ! 
Πδα σομηθ, αηα ΑΖαγίαϑ ἴοοῖκ {πε πὶ Ῥοΐῃ 
δΔρατί. ““Ἃαἰνε οὐ {ῃ8ηΚ5," 6 ϑ8ϊ1ά, 
““ῃρΐ Τὴ6, Β]655 Η]π), ρταϊθα ἩΠΙ [ῸΥ 
με {πϊηρ5 ψῃϊοὴ ἨΔ Παίῃ ἄοπα τπηΐο 
γοι. ΤῸ 15 σοοά ἴο ΚΕΘΡ οἷοββ [Π6 βεοσεῖ 
οὗ ἃ Κίηρ, θαΐ 10 15 ΠομΟυΧ4}]6 ἴο ταν δ] 
πε ψοῖκβ οὗ αοά’᾽ (Χ11. 5, 6). Ἠδ αὯε- 
Οἷατεά ἴο ΤΠ 6 πὴ 15 ἔτπ6 παίατα (Χ]]. 10): 
“1 δὴ ΒΔΡΠΔ8ΕΙ, οηα οὗ [Π6 βθυβῆ ΠΟΪΥ͂ 
ἈὨρΕΙ5, ΒΙΟΙ Ργοβαηΐ [Π6 ῬΓΆΥΟΥ͂Β Οὗ {Π6 
5 1ηΐ5, Δη4 ΨΏΙΟΙ ΡῸ ἴῃ δηα ουΐ Ρεΐοτα 
ἀΠ6 οοιν οἵ {πΠ6Ὲ ον Ομςε" (Χ11. 15). 
ΤΙά {ΠῈῪ τῆδῦνεὶ ΨΥ Πα Παᾶ σοῖς ἴο 

ΓΙ 

{με [δὲ {Πεπὶ Υ604}1] σουίαϊη ἕδοίδ, 
σοτίϑη ῬΥΑγο 5, σευίαιη ἀθθᾶσ, ΤοΡΙῦ 5 
ῬΓΔΥΕΙ͂Β Δη6 Θαγαβ ῬΙΓΔΥΟΙΒ. Πα Ὀδθη 
Ῥτοιρῃς ΌΥ ΠΙπ ἴῃ ΤΕΠΊΕΙταηοα Ὀεΐοτε 
τῃε ΗοΙ͂ν Οπμς: ΤοΟΡΙῦ 5. ἀβθαϑβ οὗ τἤθγοΥ 
ἴο {Π68 ἀδ6δ4 Παά Ῥβϑὴ νι ηαθββθα ὈΥ Πίτη. 
ὙΠεγοίοστα μα οα βεηξ Πϊπὶ ἴο ἢεαὶ 
1ῃοβα ηΟ Ρῥταγεα, δηά ἴποβα ψηο ῥῖδο- 
{564 ψ»ηδΐ {παν ῥταγεά “ΜΠ αϑθηρ ἀπά 
Α]Ππὴ5. 8Δη4 τ]ὶρηϊθοιβη 655) (ΧΙ. 8--ῖτ4). 
Απα {πδη Πα οΠδβεγεα {ποβε “του ]ε ἢ 
ΔΑ ὙΜΟΥΒΠΙΡΡΙΏΡ ΠΊΕ : “ΕΘΩΥ ποῖ. Τί 
514} ρὸ ΜῈ] ψ γου. Οαἷνε Οοά 
ΤΠΔΉΚ5, ἴΟΥ 1 ρὸ ὕρ ἴο Ηΐπ {Πδΐ βεηΐὶ 
ΤῊ 6 ̓ (ΣΧ. τύ--22). 

ΟἿδ Ἔβϑρβοῖαὶ 1π] ΠΟ. ]ΟῊ τγὰ5. [εἴ ἡ] 
ΤΟΡΙ δηα ἢΪ5 βοὴ ὈῪ {πε6 ΑΠρεὶ: “Ὑγτῖτα 
411 [Π]ηρ5 ΠΟ. ἀγα ἄοῃα ἢ ἃ ὈοοΪς᾽ 
(Σ11. 20). ΤΟΡΙΣ τευηθιηθογοα [Π6 σΠαγρα, 
Δ 4 ΠΠδρΡίεαυ ΧΙ. δῖνεβ. 85 8 1η514] πε ηΐ 
1ΠῸῈ} «᾿ ῬΓΆΥΟΥ οἵ τε]οϊοϊηρ Ὁ ΠΟ. Πα 
““πτ͵οίβ," [015 ἃ ῬΙ͵ΆΥΕΙ αἸοίαίεα Ὀγ {Π6 
ΘΧρατθηςα οὗ Π5 οὐ [1{6, ἀηα ἃ σοη- 
{ΠΟΥ 15 ΠΟΙ ΠΐΔΙΎ ΟἹ {πΠ6 {τα ΜΠ 
ΏΙΟΙ 1 ΟΡΕΉ5, “ Οοἄ ἄοίῃ βοοῦγρα, ἀπά 
Παίῃ τηρτοῦ ; Η 6 Ἰθαάθίῃ ἄοννῃ ἴο ΠΕ]] 
Δα ὈΠηρΡοΙῃ Ρ ἀρϑίη "ἢ (Χ111. 2). ὙΤΠῈ 
ΠΙβίοΟΥΥ οὗ 15 οὐ {Π{ γγὰβ “το δ ΚΠ 655 
ἴο ἸΙρῃΐ, ἔϊῸΠῚ ΒΟΙΤΟΥ͂ ἴο ἸΟΥ : τη]ρηϊ 1ἰ 
ποῖ, πγιϑὲ 1 οί, Ὀ6 ἴΠ6 5δ1ὴ6 ψΠΠ ΠῚ5 
[6 ]Πονν- ΟΠ Υγτηθη Δη64 ΜΙ [6 5] 6 η, 
1ῃ6 ΠΟΙΥ οἷγ" Α ἔξν εχίγαοίβ Μ}11] 5Π6 
1Π15: “Τὴ {Π6 ἰαηα οὗ ΤΥ σδρίνυ ἀο 
Ι ρταῖβε (οά," πε Ἄχοϊδίῃη5, “ δῃηά ἄβξβοϊαγε 
ΗΙ5 τηϊρῃΐ δηα πη] 6β(γ ἴο ἃ 5111] παίϊοῃ. 
Ο γε 5ἰῃηθῖβ, ἱπτ Δ ηα ἀο 1π5ίιοςς Ὀεΐοσα 
Ηϊ!} ὙΠΟ οδῃ 16}}] 1 Ηδ ψ1} δοςερί 
γοιῖι Δηα ἢᾶνα ΠΊΘΙΟΥ͂ Οἡ γοιι ἢ" (ΧΙ. 6 ὁ). 
“(σρηΐεθ5. ΗΙΠῚ Ῥεΐοταε τῃ6 (θη Έ 1165, γα 
ΟἸΠ] ἄγε οὗ [5186]; [ὉΥ Ηδ 15 (ῃς αοά 
ΟἿ ΒΔΙΠΟΥ ΓῸΓ ἀνε. Ηδ Μ1] βοουσρα 
15 ΤῸΥ ΟἿ 1161 Π0165, Δ Πα Ὑ}01}} Πᾶνα ΠΊΘΓΟΥ 
ἀραῖη. 1 γε ἔστη ἴο ΗΠ ψΙΠ γοιΓ 
ΜΠΟΙ]α. Παατί, δηα ἄ6α] ὈΡΠΡΒΠΥ Ὀεΐοτε 
Ἡπη, πβη Μ11 ΗΔ {ὰτ πηΐο νοι Δη6 ν}1}} 
ποῦ 146 Ηἰβ ἕδος ποτ γοι ᾽ (Χ11]. 3-- 4). 
Ετοπλ αοα5. Ρεορὶβ ἴἰο (οαβ οἷἵγ {Π6 
ἘΥΔΉΒΙΓΟΙ 75 ΘΑΒΥ ; 10 ΒρΙΓ ΓΕ δηα ρὰ- 
{πες Ιαηριαρα [Π6 “5660 " 1οσείβ}]]5. {Π6 
Τὰξπτ : “Ὁ 7επιβαΐθη, [ῃ6-: μον ΕΟἸΥ, 
Ηδ Μ1] βοουσρα ἴπ66 ΙῸΓ [ΠΥ ΟΠ] αὙΘΠ᾽5 
ΟΥΚ5, Δ 0111 Πᾶνα ΤΠΕΤΟΥ͂ Ὁραῖῃ οη [Π8 
50η8 Οὗ {Π6 τ]ρῃίθοιιβ. Ῥυταῖβα ̓  (ῃηοίΐίε {πε 
τπουρηὉ) “1ῃ6 ἐνεη]αβίηρ Κιηρ {παΐ ΗΙ5 
τ ΥηΔ 016 ταύ 6 ὈυΠ] 464 ἴῃ ἴμθε ΔΡΆΙΏ 
ΜΙ 10Υ, δΔη4 τᾶ κα Ἰουα] {παῖα ἴῃ {Π66 
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ἴΠο56 {παΐ γα σαρίϊνεβ, δῃηὰ ἴογα ἴῃ ἴπθα 
ΙῸΓ δνεῦ ἴποβα {Ππαΐ 1’ ΠΊ]ΊΒΘΤΆΌ]6 ἢ (ΧΊΠ. 
959 10). Ιῃ Πῖ5 νἱβίοῃ οὗ {ῃ68 Γαΐατε ΤΟΡΙΣ 
5665 “1Π6 Ομ] άτθη οἵ {πῸ6 πὲ ραϊπογϑά 
τορϑίπμοτ᾽ τη Γ 65] 6}, ἀπ Ὁ] ϑϑιηρ “1Π68 
Το οἵ ἰῃς6 7ιι5ῖ, ἀπ τΔΩΥ ΠδίΙΟΠ5 
ΠΟΠΊΪΠΡ᾽ [ΤῸ ΠῚ [ᾺΤ ΨΊ σἹ 5 η {ΠΕ 1 Παη (5, 
Ἔνβῃ οἱ ἴο ἰπΠ6 ΚΙηρ οἵ Ἡδανεῃ, δηά 
411 φϑηθυαίοηβ ῬΓΔΙβηρ [ἴΠ6 ΠΟΙ ΟἿ 
ΜῈ στϑαΐ ον ἢ (ΧΗ. 11--13). ὙΠῸ ν] 5] 00 
οθαΐθϑ 1 ΠΙΠ Δ Θοβίαβυ οἵ ΠαΡΡῬΙΠ685: 
“Ὁ Ρ]εβθεα ἃ {πε ψΏΙΟἢ ἴον [Π66 
(ΤΘιβα]θῃ}), ἴῸσ [ΠΟΥ 5181] στϑ]οῖσα ἴῃ [ΠΥ 
Ῥεδοα : ὈΙ6ββθα δῖα 411 {ποὺ ΠΟ ἢ Πᾶνα 
ῬΘΘῃ ΒΟΙΤΟΥ [1] ΓῸΥ 41] [ΠΥ 5ΟΟΙΓ͵ΡῈΒ ; [ῸΓ 
[ΠΟΥ 51|411] τεϊοϊοθ ἴοσ ἴπθθ, θη {ΠΥ 
Παγα βθθ 411] [ΠΥ ρίογσγ, δῃηᾶ 5141} ΡῈ 
δ] ἴὉΥ Ἔνεσ᾽ (Χ11. 14). [ἢ τοὺπλ5 Μ ΠΏΙΟ 
ταῆθοὶ ἰῃ6 ᾿ῃϑρισταίίοῃ οἵ 1βαϊδῃ δηᾺ 
Τετεη ἢ ἀηα ἰογεϑημδάονν {Π6 ν]θΟ ἢ ΟΙ 
1Π6 ΑΡοσδΙγ 56, μ6 ῬεΠο] 5. “ Γεπβα] θη 
ῬΌΠῈ ἀρ ἢ ῬΥΘοΙοΟι5. βίοηθϑ, ἀηα ΠΟΥ 
ἴοννεῖβ ΜΠ Ῥυτα ΡΟ]: ΠεῈ Πθαῦβ 1ῃ68 
ΨΕΙΥ ““ 5ἰγεεῖβ. βῃρίηρ ΑἹ] 6 υ1α," απ 
ΤΟ 5. γΟΙΟΘ5. Ῥ͵ΓΟΟΪΑΙτ]ηρ, ““ ΒΙΕ5βεα Ρ6 
(οά, ὙΥΏΙΟΠ μαίῃ εχίο!]δά 1 ΤῸ ἐνεγ᾽ 
(ΧΠ1. τ6--τ 8). 
ΤΟΙ  γγὰβ 66 γεαῖβ οἷα θη ΠΪ5 βρῇς 

γγα5 τεϑίοσθα ἴο Πῖη), αηα 6 Ἰϊνεα ἴο θ6 
1508 (χῖν. 1, ττὴ. ΤῊ6 ΟΟΙΡΘΌΟΣ. οὗ 
1παΐ ϑρδῇ οὗ 92 γξϑαῖβ νγὰ5 ἴῃ 8 58Π16. ἃ5 
[μαΐ οἵ Πῖ5. Ῥίδνίοιιβ Πἴδ : 1 τὰν ὈῈ 
ΒΕ Π,ΠΊ6 4 ΠΡ ἴῃ ἴποβα ψοτάβ οὗ {π6 ἀγῖηρ 
ΤηΔη ΨΏΙΟΙ ἃ16 αἷθὸ {πΠ6 πιοίίο οἵ {Π86 
ΒοΟΚ : ““ΟΠΒΙΔΘΥ, ΠΥ 50}, ὙὙΠαΐ Δ]Π15 
ἀοοίῃ, δηα πον τρῃ θοιιβηθϑθ ἀοίῃ ἀ6- 
Ἰνεσ ᾿ (χίν. 11). ὙΠῈ ψοτάβ οστὴ Ῥατί 
οὗ [πε ἰαϑδῇ σουηβεὶ [ῃ6 “νεῖῦ ἀρεᾶ 
ΑΊΠΟΥ σανα ἴο ΤΌΡΙα5 ἀηα ἢ]5 51Χ. 505. 
Ιῃ ἰπαΐ σοιη561 ἢ δανιβεά ΤΌΡΙα5. ἴο 
ἴακα Π15. [ἈΤΉΥ ΠῸπὶ ΝΙΠονεῃ, {πΠ6 46- 
βίσασοη οἵ πο Πς6 Ῥο]ΙΘν θα πον! ]6, 
δΔηα Πηά ρεᾶςβ “ [Ὁ ἃ της" τὴ Μεᾶάϊα, 
[Υ ΔΙ͂ΔΥ ἴτοιω ἴῃ 6 “ροοά Ϊ1δηα᾽ οἵ 
Ῥαϊθϑδίίηθ, ΠῸπῚ ““ ἀδβϑοϊδίβ ϑυιβαίθτη ἢ 
Δα τΠ6 ““Ῥυτηθά ποῖα οἵ ἀοα᾽ (χῖν. 
4,) 8). ““ἘοΓ᾽ 8 τηθ " ΟἿΪγ : Ῥδοδῖβθ 
που Ρ] Π6 ἀηα ΓΟΡΙα5. τ]ρῃϊ ὭΘνΕΥ ᾿ἰνα 
ἴο 566 1{, γεῖ νουῦ]α {πεῖν ομΠ] ἄγθη πᾶ τὐ 
ἴπιθ, “τπαὶ ἀραΐϊη (ἀοά ΜΠ] Πᾶνα ΠΊΘΤΟΥ 
ΟἿ {Π6 ΠῚ, Δ η6] ὉΠ ηρ {Π6 πὶ ἀραΐῃ Ἰηἴο {Π6 
Ἰαπα, νου {ΠΟΥ 5141} ῬῈ1Π4 ἃ “ΓΌΡΏΡΙο, 
Ῥυΐ ποῖ Πἰκ6 ἴο {π6 Βτβί, τ] ἐῃς ττη6 οὗ 
τπαΐ ἀρ θ6 {ι]Π]]6α ; «πᾶ αἰζουννασαά {πο 
5141] τεΐιση ΠῸΠῚ 411] Ρ]ασθ5 οἵ {πε Ὶ} σὰρ- 
εἰνῖγ δηα 14 ἀρ {Θ ιβαϊθιὴ ο]Ο ΠΟΙ Ι5Ι]ν, 

ΘΠ ΘΤΊΘΟΝ Θ᾽ ΤΘΒΙ: 

Δ Πα {Π6 Ποιιβα οἵ (οά 5411 θῈ Ῥ.1ΠῈ τὴ ἴὲ 
ὙΠ ἃ ῬἹοσίοιιβ ΒΕ] ηρ, 45 ἰΠ6 ῥτορπείῖσ 
Βαγϑ 5ΡοΚθὴ " (χῖν. 5). ΤΟ 5 τοιηδι πη 
ἴῃ ΝΙΠΘν ἢ {11 ἰσ τηοῦ Ποὺ ννὰϑ α͵5ο ἀβδ ς; 
ἴο Ῥοΐίῇ ἢ6 σανε ““Ποῃοῦγσαθ]ςο " Ὀυταὶ, 
Δη6 {πθη ΜΙ ϑάτα επί ἰοὸ Μεάϊα ἴο 
ἘοΡαΐδῃθ, ἴο {π6 μοιὴς οὗ Βδριεὶ (χῖν. 
12). ΤΠΕεΙῖα ἴῃ ἄπ οοιτβθα ἢ6 Ρυτχεά 
ἈΔΡΘΙ δἀηα Ἐδπα, δηα {ῃεγα ἴοο Π6 
ὨΙτη561{ αἸςα δὲ {πΠῸ αρε οὗ 127 ; Ρευΐ ποῖ 
Ῥείΐίοτε ἢβ Παά ““πεβατὰ οὔ {πε ἀδβϑίσιοιοη 
οἵ Νίπονε" ΡΥ Νεριοπαάηθβζζαυ, ἀπά 
Πα ““ τε] οἱ οδά ονεῖ " 115 [8}} (χῖν. 1.3--ξ. 5). 

δ1Ὶ1. ΤΈΧΥΒ ΑΝῸ ΟΚΙΟΙΝΑΙ, ΠΑΝΟΌΑΟΘΕ, 

ἼΠΕ Ῥορυ]αγγ ἀηα οπαττὴ οἵ ἰπ6 ΒΟΟΚ 
οἵ ΤΟΡΙΣ τα αἰζεϑίεα θοίῃ ὈΥ 115. δα 
οἰτου]αίίοη τὼ Ηδρτον, ΟΠα]άςο, ϑγυῖδς, 
ατξεῖ, δηά Τα ἰεχίβ : δῃηᾶ ὈΥ [ῃ6 
Πδαπθηΐ σΟΠΊΠΠΘηΐ5, ΠΙΠΊΘΤΟΙ5. ΠΠπϑίτα- 
1105, δηα δαδιίομαὶ ἀοἴα:]5 ΒΙΟΠ, ἴῃ 
1Π656 ΨευβΙΟη5, ρῖνε ναγιθίυ τὸ {Π6 [ΌΥπὰ 
ΟΥ̓ [Π6 5ἴουυ ψΏ16 Ῥυθβασνιηρ ᾿πΐαοὶ {Π6 
Τ8 1 ἴαοί5, Βαΐ οἵ {π656 ἰοχίβ ΏΙΟ 15 
[68 ΟΥΡΊΩΔ] ΟΥ̓Χ, ἀῇὰὲ {πδν ἴῃ {Π61Γ ῥτε- 
56 ηΐ [ὈΤΠῚ ΤΟΡΓΟΘΠΟΙΙΟΠ5 Οἵ ἃ Ἰοϑί οὐ] ρΊπα] 
Α ἴδξν νοτβ. Προ {πὸ ἰοχίβ {ΠΟ βοΙν 65 
Τητιδί το 8 ΔΩΥ αἰζεπιρὶ αἱ ΔΉ Έ Π ΠΡ, 
1Π15 511 ἀἸβραϊθα ῬΎΟΌ] ΘΠ .. 

(4.) Τὰς ἡ Πεύγειν ἰεχὶ δχιϑίβ ἴῃ ἔνο 
[οση5: (84.) “Πεύγας ἤιηηοίεγί, Ὠγϑὶ 
Ῥτηϊθα αὐ (οῃβίδη!πορὶα (1516) ἀπά 
τερτοαποθα ὈγῪ ϑεραβίίαη Μηβίοσ---ἰο 
ΠΟΠῚ 10 νγὰβ ἃ “" ΠΡ 6115 ν ΥῈ δυγαι5 "--- 
αἱ Βα516 (1542). 1 πὰβ θθϑὴ Ρ]5Π64 
ΟἴΘἢ ποθ : ἐς Ὀγ δ αίοῃ (πὸ ρυπίθα 
1ῃ6 βδαϊοη οἵ τοι ἴῃ γνο]. ἵν. οἵ ἢΠΙ5 
ῬοΙΥρΊ]οί.), δηρα---ἰη τηοάθτη {1Π165---ΟΥῇῈΏ 
ΝΕυΡδιευ.} (42) «“Τεύγαης δαρίϊ, ἃ τεχὲ 
ῬΟὈΠ5η6α ΡΥ Βαρῖιβ ΠΌΠπι ἃ (οπβίδητςι- 
ΠΟΡΟΙΙΔΠ ΘΟΡΥ͂ Οἵ 1517 (ΟΓ 1510), ἀπά 
Δβϑιριθα ἰο [Π6 ταῖπ Δη4 τ2ίῃ οθηΐατν, 
αἶβο ριϊηϊθα τὴ Ὑγαἰτοη 5 Ῥοϊγβίοι. Οὗ 

ι ΝΟΌΡαποΥ (Α.), ὙΠΕ Βοοῖς οἵ Τορῖς,᾽ Ρ. χὶϊ. 
ἄς,, Οχίοσα, 1878, ὙΠ (οπβίδηεηορο] ἴδῃ ἰοχὶ 
μα5. Ῥθθη οο]]αϊθα ὈΥ ἴηι (1) ΜΠ ἃ ΗςΡ. Μ8. 
(Νο. 1251) ἴῃ (ῃ6 Ναίίομαὶ ΓΑ γατυ αἱ Ῥατῖβ ; 
(2) ἢ τμ6 Ῥεγβίαῃ ἱγαπϑὶαίίοη οἵ τὴς Π οΡτονν 
Μ5. (Νο. 130) ἴῃ [π6 Ναίίομαὶ ΓΑΡγαυυ αἱ Ῥατὶβ 
(3) [ὰτουρὴ τὰς ἸΙΡτατγίαη οἵ τ[ῃ68 Ῥαυτῆα Ἀόογαὶ 
ΤΑΡτατν ἢ Μ8. 104 οὗ 1)8 Ἰλοββὶ᾽β (δίδίοραθ. 
ΝΟΟΡαιοΥυ ἀαίες ἴπ6 Ηδρτονν ἰοχί ῬαὈ]5Πη6α ὈῪ 
Βΐτα ἤἔγοιῃ ἴπμ6 κί ἴο {πὸ 7ἢ σθπίατγ. 

Ορ. Βί55611, “ΤῈ Βοοῖὶς οἵ Τοῦτ’ (1 δηρεῖβ 
Ομ θηίατυ οα ἴπΠ6 ΑΡοοτΥΡἢα), Τηἰγοάποίίοη,, 
Ὁ. ΤΙ ὅζο: 



ΠΝ ΘΙ ΘΟ ΙΘΝ ἘΘ᾿ ΤΟΒΙΙ: 

{π656 ἰεχίβ ἃς 15 ἴοσ {π6 τηοβὲ ρατί ἃ ἔἴτε8 
{γα 5] 10 ΟΥ ῬαΥαΡΏταβα οἵ {π6 ουηδῃ 
εἀϊοῃ οὗ ἰπ6 Τ,ΧΧ.; ἃ, 15 σοῃϑιογϑά 
ὈΥ ΝευΡδιοῦ ἃ {ταῃβ]αίοη Οὗ Δῃ ΘΑΥ]ΟΥ 
τϑοθηβίοη οὗ {π6 Βοάϊοιαῃ ΟΠα]α66 ἰεχί. 

(6.) Ὑπε Ολαϊάφε ἰαχι. 8. Τβγόπηα, 1 
ἢἶ5. ρῥτείδεα ἴο ἴῃς. Βοοκ οἵ ΤΟΡΙΐ, 5 γϑ8 
τπαΐ Πα ἰταηϑιαϊθα τὲ τηΐο Τ δίῃ ἴτοτη [Π6 
1|ρ5 οἵ δὴ δχρεῖῖ ψπὴο τεπάοτθα πο 
δεῦτε πΠ6 ψοτάβ οἵ ἃ Ολαζάεε ἰεχί 
Ὀείοταε ἅπη. ὍΤΠδ ἰταηβαῖοη ΟσοαρΙθά 
Τετομια Βαϊ ἃ 5ἰηρῖς ἄαγ, δηα νγὰβ νυϊτθῃ 
ἄονῃ ὈΥ̓͂ ΔΠ ΔΙ ΠΔΠΠΘΠ515 ἔτοτ Π15 αἸοία- 
του. Νὸ οὐο αυοσ ἀουθίεα Τετοτηθ 5 
νεγαοῖϊςγ, θα ποιῃϊηρ----1} πηοάθγη {1Π165 
-τ-ναϑ Κπονῃ οὗ ἃ (παϊάθα ἰθχί. Π6 
ἀἸἰβοονεῖν οἵ βοῇ ἃ ἰαχὶ 15 ἃ Ἵμαρίευ [ἢ 
1ῃ6 ἨΙβίοιυ οἵ {π6 τοιηδησα οἵ δποϊθηΐ 
ΒΙΡΠΟρταρηγ.2 Α ΜΒ. νψὰβ Ῥουρῃΐ αἱ 
(οῃβίδπεηοῦ]α ἴου ἴῃ Βοαϊεδίδῃ 1 ΑΡτατΥ 
(Οχίοσα). Ὑν θη Ἔχαπηηεά, 1ἴ νγὰβ ἑου πα 
ἴο Ρε ἃ οο]Ἰδοίίοη οἵ ΜΙατγαβηϊση (εχρο- 
ΒΙΠΠΟΩ5. ΟΥ ΘΟΠΙΠΠΘηΐΔΤ165) ΠΟΡΙΘΑ ἴῃ {Π6 
τοίη σδηΐατυ ἴῃ Οτεοκ- Ια] οΠὰ- 
ταοίοτβ. ΟἵὨ [Π15 σο]]δοίίοη “ΤΠῈ ΒΟΟΚ οἱ 
ΤΟΙ ἔοτπη5 [Π6 ΠΠ ρῖεςο, θεϊηρ βρίνθη 
8.5 8. ΠΟΙ] ΠἰΔΙΥ Οἡ εη. ΧΧΥΠΙ. 2 ; δηά 
11 Ῥυτγροτῖίβ ἴο ΡῈ δὴ εχίταος ποτα {Π6 
Μιάταβῃ Βαῦρα ἀθ ΒδΌΡαῃ, ἃ νου 
1ἀθη πε νι {π6 ΜΙαάγαβ Π]Δ]ΟΥ Οἡ 
(ἀεης515 οἵ Μαγίηϊ. ὙΠ15 Ομ] θα ΤΟΡΙΐ 
γγὰβ ἱπογείοτα Κηονῃ απηοηρϑί {Π6 765 
δἱ ἴῃ6 Ῥεριηηίηρ οὗ ἰπΠ6 ταΐῃ σεηΐ ; 
Ῥεΐ, 1 ἀπίθσιου ἴο {πὸ Ἡ ταν ἰθχί οἵ {Π6 
πίῃ ἴο 7[ἢ σεηΐατυ, 1 15 οἵ σουγϑο Οἱ] οΥ. 
ΝΟΌΡδιιοσ [ἢ ἴαοῦ σοποὶ 465 [Πδὲ “΄ [ΕΟ] 
Πμαάᾶ οὔτ ργθβϑεηΐ ΟΠμα] θα ἰοχί ἢ ἃ [Ὁ]1ῸΓ 
ἴοσπὰ Ὀεΐίοτα Π1πΔ θη Π6 τηδάθ ἢΪ5 
{τα 5] δίϊοη οἵ {Π6 Ῥοοῖ.." ὙὍὙΠα Βοα]είδῃ 
ἰεαχί ἄρύβεβ β ϑιδῃ ΠΥ ἢ [π6 Οτεεῖς 
ΘΙπσπες (αχὶ (β6 δ. σὴ; 50 15 Ψ ΞΟΙΠΒ 
ἀετνεα ΠῸΠΙ 1( (566 Ρ. 169). 

(4) Οὗ [π6 Οἵγεοξ Νεύβθιοη {ἤΈγῈ δῖα 
ἴῃταα ἰθχίβ : (0) {παΐ οἵ {π6 (οάεσχ ΑἸεχ- 

1 ΤΠῊΕ Ρτείδοβ 15 ἴο θῈ ουπᾶ 1π τηοϑὲ πο θυ ῃ 
ΠΟΡΙΕ5 οἵ ἴῃ6 Ψυϊραΐθ. Τεγουηθβ δοῖπαὶ νου 5 
816 : ““ ΕΧΙΡΊΕΙ5 αἴ ΠΡσπὶ ΟΠ Δ] 880 5ΕΥΠΊΟΠ6 ΘΟη- 
Βουρίαπι, δὰ Τιαιηατα βίν!ατη ἰγαμαπι ; ΠΠΌΓΤα 
αἰίαιια ΤΟΌΪοο, σπαθὶ Ἡ ΘΌτροὶ 46 οαίαϊοσο αἰν!- 
Παγάτη Θουιρίγασιιηλ βαοαηΐθβ, Π15 απὸ Βαρῖο- 
ΒΊΆΡἢα. τηϑιηουδηΐ, τηδποιραγιηΐ, . .. ΒῈ ααΐα 
ν]οῖηα αϑί ΟΠ] ἀβοσιτη Πηστια βουτηοηὶ ΗΘ ΥΑΙοΟ, 
αἰτπβα πα ΠΙη στο ΡοΥ ἰββίτηιιπη ἸοΟσ ΔΘ τΘρα- 
ΤΊΘΠ5, {πΠ|π|5 6161 ἸΔΟΎ ἀσυῖραὶ, εἴ φαϊσαια 1116 
τὶ ἩΌτγαϊοῖβ νου ῖ5 θχργαϑϑὶί, πος ἜρῸ δοοῖίο 
Πποίδυϊο, 5ευτη ἢ 115 Τα 1π|5 ἐχροϑαὶ." Ορ. απί- 
Ῥεσῖεί, “)α5 Βαοῃ ΤοΡίαϑ,᾽ Ρ. 19. 

2. 566 Νευθδιοσ, οζ. εἴ,, Ῥτεῖ, Ρ. νἱῖ, ἄζο. 
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ΔΛΘΤΙη5 δηά οἵ ἴπ6 (οάοχ δ αἰίσδηι, 
δΔηα Κπον 85 Α ; (.9) [Π6 τηοτα Ἔεχραπαθα 
ἰοχί οἵ {πε (οάοθχ ϑιηδιίίοιβ, Κῆονγη 85; 
Β ; (ς93) {πε ἱποοῃηρίεία ἰοχί (ςοπίδιηϊηρ 
ΟἿΪΥ νἹἱ. 9-ΧΙ], 8) οἵ {Π6 σοάϊοο5 44, τού, 
το (ασοοτάϊηρ ἴο ΗΟΙπΊ65 δηα Ῥδίβοηϑ᾽ 
ποίη), ΚΠΟῺ 85 Ο δῃά ακίῃ ἴἰο Β". 
ΟΥ̓ τμε ἰεχίβ Α δῃά Β---"εύνεθη ψῃϊοῃ 
1ῃ68 αιθϑίίοῃ [165-τῷ 15 σοηϑιἀθγθα ἴο 
ΡῈ τῆς οτρίηαὶ ὈγῪ ΕτίΖβομθ, ΒΙΟΚΕΙ], 
ΝΟΙάοΚο, ἩΠΡΘηἴο]4, (τίμητη, αηα ῬΊΕΙ55 ; 
Β ΡΥ Εννα]ά, βυβοῇ, δῃα ϑοῃμύτσεγ." ΤῊ15 
ἀϊνεύρεηςβ οἵ οΟρίπμίοῃ 15 πε ἰο [ῃς οἱά 
Ποῦ] ν, θοΘ5 ἃ 5μοσίου σθοθηβίοη οἵ ἃ 
5] εοῦ τηδ 1 ΟΥΡΊ ΠΥ ΟΥ Δ τανὶδίοη ἢ 
Τὴ [15 οα56, [5 1ῃ6 ἀΙΠπιβεη 655 οὗ Β ἀπε ἴο 
ΘὨΪτροηθηΐ Οἡ [Π68 5οοῦα οἵ Ῥαύαρῆγαβα, 
ΟΥ Πα5 115 συθαίθι οἰτοι πηβίδ [14 }Π{ὺ} ῬΘ 6. 
ῬΡατεὰ ἄονψῃ ἴο [π6 αϊπηθηβίοηβ οἵ ΑΡ 
ΓΒΕ ροϊηΐ 15 οἵ πηροτίδῃςα, θαΐ 11 566 Π15. 
αἴ Ῥτθβαηΐ ΠΡΟΒ51016 ἴο οὈΐαίη τπΠΔὨΙΓΉΠΥ͂ 
οἵ ορ᾿πίοη. [1 ἘπΈΖβομα ἄοα5 ποῖ οοη- 
γίηςα ϑομῦτγοσ, ϑομτεσ [8115 ἴο σοηνίησς 
απ ΠηΠη. 

(4.) Τῆς «2Σαΐίρ ἰεχίβ. αὐ τερτθβθηίθα 
ῬΥ ἴτε Τίαϊα δηᾶ Νυϊραίθ. (4,) Τὴ 
Τίαϊα, 5. ρυιηίθα ὈΥ ϑαθδίιεσ ἐ-τταημα ποῖ 
ὙΕΙΥ͂ Δοσυταίο]Υ---μὰ5. ἔοΥ 105 στοιη-οχί 
α΄ στ Ν9.. (ΘΟΘΘ ΣΧ ΠΙΘρΊΒ. Οὴ [6 
81[ἢ: οσεπίατν, σοιηραῖθα ἢ ἔνο ΟἰΠΕΓ 
Μ55. οἵ ἀρουΐ {πΠ6 β8π16 ἀδίΐε τηαυκεα ὈΥ 
ΤΩΔΗΥ͂ γατϊαἰοηθ, Α ββοοπα ὅ ΤἝΟΘΠΒΙ0ἢ 
οὔ ἴμε Τίαϊα 15 ρεῖμαρβ ἰο ΡῈ ουπά ἴῃ ἃ 
ψαίϊίοαῃ οοάδχ, [ουμουγ Ὀα]οηρίηρ ἴο 

1 ῬαΡ]5Π64 βαρατγαίεῖν ὈγῪ Βθαβοῖ, “ΤΡ 6115 
ΤΟΌΙΣ ε Οοάϊοε ϑιμαϊίίοο βάϊίαθ εἴ χεοεηβιίαβ, ἢ 
1870. 

2 ἘΥΈΖΘΟΠ6 σίγα {Π15 ἴπ {π6 “ ΚυτΖζρείαβϑίεϑ 
ἩδπάΡαςοἢ Ζι ἤθη ΑΡοΟΪκσυ ΡΠθη 65 ΑἸΐεη Ταβία- 
τηθηΐεϑ ; 4α5 Βυοῃ ΤΟΡΙ,᾽ Ρ. 89 ἄο. 

3. Ορ. {μ6 [Ὁ]]ονίηρ ραρεῖβ ὅς. οὔ ΤΟΡΙ : 
ΒΙοΙκ 611, “ ΖειιβομΎ Ὁ ΠΥ κα Πο] Ιθομα ΤΉ ΘοΙ ρα ἢ 
(18γ8), ΗΕ 1. Ρ. 216 ἅς. ; ΝΟΙΆεἴκα, “ Μομαῖβ- 
Ῥευῖομὲ ἄογ Κὶ ὄπίρ! ἢ Ῥυθιββίεοπθη ΑἸςζδάριηϊα ἢ 
(14π. 1879); ΗΠρσεπξα]α, “ ΖΕ βου Πὶγ τνῖθ- 
ΘΟ ηΒΟΠΑ ΠΟ Π6. ὙΠθοϊορσίο᾽ (1862), Ρ. 161 ἅς. 
(1886), ». 147 ἅς. ; ατίτηπη, 1014. (1881), Ρ. 48 ; 
Ῥχεῖββϑ, 1014, (1885), Ρ. 39; Εννα!α, “7}ἤγραο 
ἀοΥ ὈΙΡΙΙ5ομΘ ὟΝ ϑβθπβομδίς, 1Χ. Ρ. 101 ; ΘΟ γου, 
“ὙΤΠΘοΙορσίβομε Γι ἰτεγαϊατγζειαπρ᾽ (1878), ΝΟ. 14; 
5Ρ. 45ο [5 “(εβομίομίε 465 [}α]Ί5ομεπ ΟΙΚΚα65 
ἴπη Ζει] θυ 7εϑὰ ΟΠ τ βι1,᾽ ἢ 1. 6ο7. 

4. ς ΒΙΡΙΠΙΟσατα βαογοσιτη Γναἰϊηθα Δ ΕΥβί οη65 4Π- 
τἰαπε6,᾽ 1. ΝΕαΡαθοτβ ἰεχὲ (ρΡ. Ιχνπἱ. ὅζο.) 15. ἃ 
τερτοάαοίίοπ οἵ μα ΜΆ. οἵ ϑαθαίίετ᾽β ΒΊΟΝ 
οοπίαϊπεα [πΠ6 ψγο]6 Βοοῖκ. 

5. ΒιποΠηὶ ρίνεβ (ῃ15 ἰοχὲ ἴπ {π6 “ΜΙπαΙοῖοα 
σαποπίσασιμπι ϑουρ πγατιιπι,᾽ Ρ. Πο6]. ὅο, Ἀδαβοὰ 
(“1 ΡΕ11ὰ5 ᾽ ἄτ., Ρ. 1ν.) σοπβιάθσβ ᾿ξ ποῦ δοοῦ- 
ταῖε ἰπαῃ {μαΐ οὗ ϑαβαίίεσ : 5ε6 ΒΙοἶκε]], Ρ. 218. 
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Οπδθὴ ΟΠ τβίϊηα οὗ ϑυνβάβῃ, οὗ τμῆμα 
ἀαΐβ, δῃηά σοηΐδιηϊηρ ΟὨΪΥ 1.--νὶ. 12. 
ὙὝΠΕΙΘ δ1ῖ6 "ταρτηθηΐβ οὗ ἃ {μϊτα 1 τε- 
ΠΘηβίοη οοηϊαϊηθα ἰὴ ἃ Βομηαη Μ. οἵ 
1Π6 61 οΥ 71 σοηΐασυ ν]Οἢ αἸΠῸῚ σοη- 
ΒΙἀθυαθ]γ ΠΌΤ {π6 ΟΙΠΕΙ ΤἝΟΘΗΒΙΟΏ5, 
ἘβΡβοΙΑΠΪν Ἰῃ {Π6 τίου οἵ Ἐχρδῃβίοη. 

ΤΠΗς ατεεκ ἰεχὶ Β (Ὁοάθχ 51} δΟι5) 
15 [86 Ῥα515 οἵ {ῃς ἰεχί οὗ {6 Τίαϊα ; Ραΐ 
{6 1, δ. γα δ] αΐου πιϑεα 4150 [Π6 ατεοῖκ 
τοχί Α, οὐὔ-τ-αθβ ΘΌΒΟἢ [Π]ΠΚ5 ΤΊΟΤα ΡΙο- 
ῬΑὈ]6---ἰηθ Τία]α Πα5 Ῥθθὴ δἱζεσεα ἤοσα 
Δ) 4 {πεῖς ἴο τη8 Κα 1Ὁ ΤΟΤΕ ἴῃ δοσογάδησα 
γι (Π6 ατθεκ ἃ. (Οἰδγίαϊη ρβου πα 165 
οἵ [Π6 δοσδρίβα Τίδ]α ἰεχί, 58 ἢ ἃ5 ἸΠΙΠ] 6 
το !ηρθ, ἸΠ ΘΓΡΟΙΔΙΙΟΏ5, ΟΥ̓ ΟΠΏΙΒΒΙΟΏ5, 
ΙΏΔΥ͂ 6 Δϑϑισηεα ἴο {Π6 ἰγδηϑίαΐου ; δηά 
1Ππ6 ταχύ 1[561{ 15 ἴο ΡῈ ἀαίεά αἱ {ῃς Ἰαΐεϑί 
Δ Ρους Α.}. 20ο, 51η66 ἴξ 15 αυοίεα ὈῪ 
Ογρηδῃ (ΒΙ5Πμορ οὗ Ὁαγίμαρο ὦ 248 Α.}.). 

(4,.) Τὰς ΜΝυϊραῖε, ππμάογίακεη. ὈΥ 
Τοτοπβ δὲ [ῃ6 ἄδϑιτα οἵ Οῃτγοιηδίπιβ 
ῬΙΒΠΟΡ οὗ Ασυ]Πεῖα αἀηα οἵ Ηδε]οάοτχιι5 
ῬΊΒΠΟΡ οὗ ΑἸ ΠπΠ δηα τηδάς ἀϊτεοῖ ΠΌτη 
1π86 ΟΠαϊάβα (566. (6) ἀθονϑ), 15 Διο ΠΡ; 
1Π6 φδι]δϑὲ οὐ 15 ἰταῃϑιαϊοηβ, δΔηα 15 
ΟἸΘΥ τΠδη {Παΐ οὗ {πε Βοοκ οἵ Πδη16].5 
ἼΤΠ6 γὰρ Πγ ἢ ΠΟ 1 πνὰ5 τηδάς 3 
ΑἸ ποῖ πη] αΐθ ἀραϊηβδὲ 15 σΘΏΘ͵Ὰ] (Δ 1ἢ- 
ΤᾺ] η655; Δη4 ΠΊΟΙΘ (ῃΔη ἰῃαξ 15. ΠατΩΪΥ 
ἴο ΡῈ δχρεοίβα, 1 ἢς ρτοςβθᾶςα προῃ 
1ἴΠ6 ΡῬΙαῃ ΠπῈ ἀδθβουθαά ἴη {ῃε Ῥτεΐδοβ ἴο 
ἴη8 Βοοκ οἵ {π61{Π|, “τη ρῚ5. 56 ῃ511Π) 6 
56 Ώ511, ΠΔΤ ΘΧ γΕΓΡΟ νοΥθ τὴ {ΓΔ βου 5.) 
ἘαχΠοΥ, ἢ6 τὶ μανε Πμαά {ῃ6 [1ία]α 
Ῥείοτβ ἢϊμη; [ῸΓ 6 εἸΡΙΟΥ5. 1 ΤΟΓΤῈ 
ΤΘα ΘΉΠΠΥ {πᾶ ἴῃ Οἰμογ Βοοῖκθ, 1 Πα 
4150. Ῥϑυμη 64 ὨΙΠΊ561{ σοηϑΒ᾽ ἀθσα Ὁ ]6 ἴη- 
ἀερεηάθηοα οἵ ἰγθαίϊμηθηί. ὙΠΘΙΘ. 816 
ΤΉΔΗΥ ῬΙΔΟΘ5 ΠΘΙΘ ΓΘ ΥΌη6 15. δὴ ερϊΐο- 
ΤΉΪΘΟΙ ἢγδί Δηα ἃ ἰγδῃβϑ]αΐου ηθχί. Ομ 
ΠΟΐΔ4Ὀ]6 [θαΐαγα ἴῃ {Π15 Ν ΘΥ ΘΙ ΟῚ. 15 115 ΨΥ 
Ἰατρο δ] οη5 ἴο {Π6 ΟΥΙΏΔΥΥ ἰαχί :ὅ Βαϊ 
{παΐ ΘΧΡΙ Δ ηδί]Ο 15 ΘΟ! ἀογθα δἀβδαιαΐα 
ὙΠΟ Τοίουβ {Π6 Δ ἴο 7 το θ᾽ 5 πηθιῃοά, 
ΟΥ ἴο [6 ψΟΙΚ οὗ ἃ Ἰαΐθσ ῃδηά, οσ ἴο [ῃ6 

1 566 Μαϊ, “ Θριο]δρίαμ,᾽ ἰχ. ; ΒΘαβοι, “)α5 
Βυοὴ ΤορΡίαβ,᾽ Ρ. χχνὶ. 

2 Ἀδιβοῃ, Ρ. χχχὶϊ. 
3. Ἠδ 5ίαίθβ {παΐ ἢθ αἷθο ἰγαηβὶαἰθα (ἢ [ἢτθα 

Ὀοοϊκ5 οἵ ϑοϊοιχοῃ ἴῃ ἴἤγεα ἄδγβ (566 Ῥχωῖ, ἰὴ 
110 Ὺ. ϑ54]οπλ.). 

Ἢ Ορ. ου ἴμεβε ροϊπί5. Ἀθυβοι, ρΡρ. χχχίν.- 
ΧΧΧΥΠΙ. 
“ΜδηΥ οἵ ἴΠ656 ψ1}}} θ6 [ουηᾷ ἴῃ {Ποῖτ ργοροσ 

ῬΙασο5 ἴῃ 1η6 (οπηπιθπίατγ. ΟΡ. Ἀδιβοῖ, Ρρ. 
Χ].-Χ]Π. ; ΒΙΟΚΘΙ], Ρ. 221. 

ΤΥ ΘΟΘΟΘΤΙΘΝΣ ΘΟ ΘΙ: 

ΟΠΒαΙάθε ΜΆ, ἔἴτοῃπ ψῃϊοἢ 15 (θδοοΓ 
γγὰ5 τεδαϊηρ. 

(4) Α ιδγγίας Μειβίοῃ 15 ρίνβῃ [ἷἢ 
γ αἸτομ’5 Ῥοϊυρίοιι.: [ΤῈ 15 Ῥαβεά ὑροὴ 
ἴνο Μ55., Δῃη ἃ [Ὁ]]ονν5 Ἔχαοῦγ (με 1,ΧΧ, 
ΟΥ Οτἴδακ Α 85 [Ὧγ δ5 νἱ]. το, δηά [ῃ6 
ατεοκ Β ἴοιῃ νἱ1. τ. ΝΟΙθΚα θα] ανε5 
[Π6 [ΟυπΊοσ οὗ ἴπ65εὲ Μϑ5. ἴο Ῥεϊοηρ ἴο 
τῃ6 Ηθχαρὶα οὗ Ῥαυϊι5 οὗ Τεῖα (ς ε- 
δ᾽ΠηΙηρ οὗ [Π6 ἢ σεπηΐ.) 115 ΠΙΘΓΆΙ 655 
δῖνεϑ 1 ἃ σεγίαϊη να]πα [ῸΓ [ῃ6 ΟΥ̓ ΟΙθτὴ 
ΘΓ 06 ΤΕΣ. Τ᾽ τεχὺ ΟἿ {Π|5 Θυ Πα Ο 
ὙΘΙΒΙΟΩ 15 σοηπημηθα ὈΥ τῃ6 ϑὅϑγτγίδς 
{ΓΔ 5] ΠΟ ΡῬΓΘϑοσνεα ἴῃ 16 Μεάϊοθδῃ 
ΠΡΥΑΥΥ αἱ Ἀοτηθ, Τὴ βεοομα ϑυστίας 
Μ5. ἀρῦβαβ ῬΧΥΪΠΟΙΡΑΠν ἢ της ατεεκ 
ἸΕΣΟΘ: 

10 Ψ1]1 θῈ 5βεβῆ, Ὀγ {π6ὸ ἀβρεπάβησε οὗ 
1Π656 Ν δ βίοἢ5. ΠΡΟῚ ΕἸΓΠΕΥΓ ἃ ΟΥ̓ΕΕΚ ΟΥ 
ΘΘΠΠΙς ἰαχί, {Παΐ {Π6 ααθϑθοη οὗ οτ- 
ΒΊΑΙ ΤΘΒΟΙν 65 1[561{ τηΐο [6 οΠοῖςε οὗ 
8. ἰαχί Θοῃηροββά [ἢ Οὴ6 ΟΥ̓ Οἴπεῖ οἵ 6568 
ἔνο ἰαηριιασθθ. ΤΠ ΟΠϊεῖ βαρροσίοιβ οὗ 
ἃ ατθεκ ΟΠΡΊΏΔ] ἀγα ΕτΖβοῃο, Η]Ζιρ, ἀπά 
ΝΟΙάΘΚΕ; οὐ [86 οἴμεσ μαηά, Ἐνα]ά, 
ἩΠΠΡΕηΓο]4, Οτᾶϊζ, ΒΙΟΚΕΙ], πα Ἐοβθη- 
[Π4] 5: ΓΟη ΡΥ δαἀνοσαΐθ ἃ ϑ' ΘΠ 1ς ΟΥΙΡΊΠΑ], 
Ῥαϊίβηΐ δχαηηηδίϊοη οὗ {Π6 διριτηθηΐβ 
Δανδησθα ΟἹ ΕἸΓΠΕΥ 5146---ἀδρεπάδηϊ ἃ5 
1Π6586 δύριπηθηΐθ [ΓΘ] ΘΉΠΥ ἃ ὉΡΟΠ 
παραῖνα ΘΟΠ 5 ἀΘγα 05, ΡΒ] Ο]ΟρΊοα] πὶςσε- 
1165, ἰαχίια] ναγδί!οη5, Δ ηα ΟΡΙΠΙΟΠ 5. 1ἢ- 
ΘΘηΙοιι5. Τα. ῃδη ἸΏΡΘΠΟΙ5. ἃ5. ἴο 
ἰθηάθηου, ἀαΐθ, ρίαςα, δηα {της οἵ σομη- 
ΡΟΒΙΓΟῊ---ὰ5 ἢοΐ γαῖ δά ἴο ἃ ἀβοϊβιοῃ 
ὙΥ ΒΟ ΘΟΠΊΠΊΔΠ (5 ἸΠΠΔΏΪΠΊΟΙΙ5 ἀοσαρίδηςθ, 
ΜδΩΥ οΟΥο5 ἰεανα [ῃ6 τηδίίεσ ΨΏΕΓΕ 
πο γ Πηα 11, ὙΠΘΥ ἀγ6 ἀΠ40]6 ἴο 5 5ΐν 
{ποθι βεῖνθ5, ἀμ ἀΥ8 πη ]]] 1, ΨΥ ῚΓΠ ΟὨ]Υ 
[ῃ6 οχιϑηρ νι ἄάθηοα Ὀείοσα {Ππ6π}, ἴο 
ΤἝΟΟΙΠΘ ὦ ΔΗΥ͂ Ἰπαρτηθηΐ 45 ἢπα]. [1ἢ 
1ῃΠ6 ψἼΟ]6Ὲ ααρϑίίοη οὴθ Ροϑιεϊνα ἔλοΐ 
ΔΙΟΠΘ 15. ΓΟΥΠΟΟμ ηρ, ν]Ζ. δῖ, ΤΘΥΓΟΠΊΘ᾽ 5 
ὉπΠ4ΙΙΘϑιοηθα βἰαϊθιηθηΐ {παΐ ἢΪ5. {γα η5]8- 
ΤἸΟῚ. νγὰ5. ἃ ἰγα 8] ]οὴ ποτ τῃ6 ΟΠ] ς6, 
ἼΠαι νου α ΠΠΏΡΙΥ ἃ θη τς ΟΥΙΡΊΏΔΙ, 
ὙΥΠΘΙΠΕΙ ΟΥ ποῖ {Π15 “ΟΠ δ] δ "ἢ ννγὰβ, ἃ5 
ατᾶϊζ δηᾷ ΒΙΟΚΚ6Ι] πηϊΐα ἴῃ ΘΟ Β᾽ ἀθυ!ηρ; 
1, [6 η6ο- ῦτγαϊο ἀϊα]θοῖ ; δηα ΠΟΙ ΠΟΥ 
ΟΥ̓ ποῖ ΠῚ5. ΘΟΡΥ ναβ θαϊ δὴ ἱποοιηρ]οῖα 
ΘΟΡΥ͂ ΟΥ̓ ΤΘΟΘΠΒΙΟΩ ΟὗὨ δῇ θα ΠΟΥ ἰοχί. 15 
[Πθτ {πε δηγίμηρ ΠΟ ἢ, οὐ Ρἢ]]1ο- 

᾿ Ορ. Ἐδαβοῃ, ῬΡ. ΧΧΧ.-χχχὶ., ΨὙηῸ αἷβδὸ ἔυγ- 
ΠΪΒΗ 65 ποίῖςοϑ οὔ 6 Αὐπηθηΐδη (ς. σῖἢ σθηΐ., Ραβθᾶ 
προ ἴῃς ατοοῖς ΑΔ) ἀπα Αὐαθῖς (Ραββα τπροπ 1Π6 
ψυϊραῖςο) Ν᾽ ε βίοηβ (Ρ 0. χ]ϊν.» Χ]ν111.). 



ΝΜ ΓΚΕΘΘΘΓΤΥΙΟΝ. ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

Ἰορῖοαὶ ρτοιη δ, ΒΡ Ροτίβ οὐ ἀδίγαοίβ ἔγουτῃ 
1Π15 5ηρ]6 20δζίυε ἰαοῖουΡ ΤῸ ΠΥ ΟῚ 
τηϊηα {Π6 ϑθιης Ομαγδοίου οὗ {ΠῸ ΡΓΟΡΕΥ 
ΠδΙη65. (πι8]6 ἀηα [ϑιη4]6), (π6 ἰοχίπα] 
αΙΠΙου] 165 Ῥεδὲ Ἐχρ]αϊηθα ἃ5 ἴδυ]β. οἵ 
ἰΥα 5] [ΠΟ , ἃ5 061} ὧδ [Π6 γῇ ο]6 οαϑί δηά 
βίγ]6 οἵ [πΠ6 πδιγαίνα 16 5[ΓΟΠΡῚΥ ἴῃ 
βιρροτί οἵ 1 ; θαΐ 10 15. ΟἿΪΥ 1π8ὲ ἴο 8444 
{παΐ οἴποῖβ, οοτηρείθηϊ 8η4 Ἔχρεγθησθα 
ἴῃ 500} τηδίζευϑ, σΠμδ] θῆρα Δ η6 το]εοΐ 5 ἢ 
δ᾽ ᾿ΘΟΠΟΙΠΞΙΘη. Οἱ: [δτοταεθ 5 “ΟΟΠΆ]66ε "ἢ 
15 ἴο {πεῖ Ὀπΐ ἃ {γα ϑ] δίῃ. ΟΥ δα αρίδίοῃ 
οἵ ἃ ατεεκ οὔριηδ].} 

ΟἸΥ̓ΠΕῚ σοΟηΒ᾽ θυ 0.5 ἐποτείοσα ΓΘ ΠΠΓ6 
ΘΧΑΙΠ Δ ΙΟη. ΕῸΓ ΘΧχαιρ]θ, ναί ΠΡΕΐ 
ἄοα5 {πΠ6 παγγαΐίνα 1[56]{{ 115. [Θ ΠάθηοΥ, 105 
ἀοοίγη41 ἰεδοῃιηρ, 115 ΠΙβίουιοαὶ βίαΐο- 
ΙηΘηΐβ5. ὅζο, [ΤΟΥ ΠΡΟ {πΠ6 ρετοα δηά 
ΡῬίασθ ἴῃ ΙΟἢ {πῸ ντεσ οἵ ἰπ6 ΒοοΚ 
Πυθα ΑἸΟΙ ἐπὲθδε ἤᾶνε᾿ ΕΘΝ ἸΒΙΤΙΥ 
ἐϑπηαϊθα, (ῃ6 ΠΡ ΠΟῪ ΠΙΓΠΙΒη ΠΊΔΥῪ 
ῬΕΙΠαΡ5 τεῆθος Πρ ἀΡοη ἴπ6 ΟΥΡΊΠΔ] 
Ἰδησααρα [ἢ ΠΟ (πΠ6 ΒΟΟΚ νγὰβ ψυίςη. 

8111. ῬΑΤΕ ΟΕ (ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

ΤΠ ἀϊἤδγθησα οὗ ορι πο ψ ἢ τοϑρεοῖ 
ἴο [Π15 15 δ ἢτϑί βιρῇῃξϊ βίδυι !ηρ ἀηα Ρε- 
ΜΠ] οτηρ. ΟἿΘ 50Π00],2 τη] ἰδ! η]ηρ {Π6 
ΒΙβίουοαὶ 1πἰορυιγ δηα δας ΠΘη ο Ὑ οἵ 
1ὴ6 ΒοοΚ, ρ]αςθθ 115 σομηροβιίοη ἴῃ 
1ῃ6 γί σαηΐγΥ Β.Ο. ΑΠΟΙΠΟΥ ο]455 οἱ 
ΟΠ 165, ΓΟ] ηρ {π6 Ιοδα4 οἵ Ηρ, Κο- 
᾿αΐ, ἀηα ΟτᾶϊΖ, σοι] τηαῖα 10 εἰρηΐ ΟΥ̓ 
ΠΙΠ6 σοηζγ165 Ἰαΐοσ. ΟἸΠ δῖ, Δ ϑε]γ, 56 Ὲκ 
8. ἸπάἸοῖου5 τθδῃ Ὀαίννε θη 500 ἢ ἜΧΙΓΘΙΊ65. 

(α) ΤῊ ἢτϑὲ ορί πο ἀειηδηᾶς οἵ {Π6 
ΤΕΔΑΘΓ ἃ ᾿Π6γὰ] δοσερίαηςς οὗ βἰαϊειηθηΐβ 
ΓΕΒΡβοίηρ ἔνο [6158 [Δ }11165 ΠΠν]ηρ᾽ [ἢ 
ΝΙΠΘν ἢ δηα ἴῃ ἘπΡραΐδηδ ἴῃ {πε {πη6 οὗ 
[Π6 Αβϑυγίδῃ σαρίϊνιγ. Α οετίαϊη Α5- 
5 τη ἀηα Μαάϊδη οο]ουτηρ ἄοε5 ψΊΠ- 
ουὖδ ἀουθί ρῥγεβεηΐ 1ἴ561{ παίτγα!ν δηά 
ἘΠΟΡΊΓΙΒΙΝΕΙΥ [ἢ [Π6 5θοίοηβ Ποτα [ΐ 
τηϊσῃΐ Ρε Ἴχρεοίεᾶ : 5 δῃηά {ΠῸ 1] πο οἢ 
(Σ11. 20) ἴο μαηᾶ ἄονῃ 1ὴ ρειηδηθηΐ 
ούτη ανθηΐβ ἔγαπιρηῦ ψ 1 ΒΟ] ΠΙΠΡ᾽ ΤΠΟΤΘ 
1Πδῃ 8. Ῥαβϑίῃρ 5: Ποδησα ΠΊΔΥ ΤΡ ΠΥ 
θα τείευγεα ἴο ἃ ΠΟΙ ριτροϑε ᾿Π5ρΡΙ ΓΘ 
ἴῃ ἃ ἀενουΐ τηϊηά : θαΐ Πἰδίοσυϊοαὶ ἴῃ {πα 

1 566 ΕΧουΓΘΙΒ1. αἱ [Π6 ἐπα οὔῃς Τπηἰτοάαοξίοη. 
2 Ὁρ., 88 τεργεβεηίαίίνεβ, πε Κουηαη (δίμο]ῖο 

γϊοῖβ ἀπ θευ]εί, 8.2; Καυ]εη, “ ΕἸη].᾽ ὃ 256 ἄς. 
ΕΘ: σιοῖδϑ ὉΠ 1: 15, 22; 11. 11; ν΄. 3, 14: 

Υ]. 1. ΝΠ Ἰβομτηδηπ, “ Ζοτγοαβίσ. ϑίπάϊεη, 
Ρ. 145, ἱπουρῃς [15 σο]ουτηρ 50 τηδυκαά, ἰῃαΐ 
Ἦθ αἶϑο ἀδίβὰ {π6 Βοοῖς 'π {πε 7.ἢ ςεπί. 8.6. 
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115118] 56 η586. οἵ {Π6 ἴξεῖπη ἴῃς ΒΟΟΚ οδῃ 
ΒΑΤαΪν θα, που σΟμΒΙ ἀγα Ὁ]6 6] εὶς εν 
ὈῈ δαμητθα ἃ5. Ταρατβ. ΠδΙη65, Ρίαςθβ, 
αἰβίδῃοθβ, Δ η4 ιπηθεῖβ.} ὙΠΕΘΙΘ ΠΥ 
γ}611 παν θθθὴ ἃ [8 ΠΏ10 ΠΙΒΓΟΥΥ 1ῃ ἡ Ϊοἢ 
Πρυσγοα 500 [6 ]5ἢ ῬΘΙΒΟΠ5. 85. ΤΟΡΙς 
Δη 4 Ἐδριιεὶ, ΤΌΡΙα5 δηα ϑδίαῃ, ΑΠηᾶ 
Δη ἃ Ἐληα, ταϑιἀθηΐς ἴῃ {π6 οἰτ65. δηάᾶ 
σΟΌΠΕΓΙ65. ὩδΙηΘα, Ἐρα]ηρ ΤηΔΥ ΜῈ]]} 
ανα Ῥδθη νομποηῃβαίθα ἴἰοὸ ΤῸΡΙ ἀπά 
ΘΑΥΔῊ Ἰῃ ΔΗΒΜΕΙ ἴ0 ὈΓΔΥΘΙ. ΡΙΟΘΡΟΙΥ 
ΔΓΕ Ῥονεσίυ, ἃ ΠΔΡΡΥ 6πα αἴϊζεσ ἃ 5δὰ 
ῬΕρΊΠΠΪηΡ, 15 {{π6 ἴο τ6 8] 1|6. Νενεῖ- 
1Π|61655 τηοϑί οὐἹο5. Οὔίϑια {Π15 56 Π 00] 
ὉΠΙΘ ἴῃ σΟΠΒΙοτηρ τΠ6 ΒΟΟΙ ἃ ψουκ 
ΟΥ̓ ἱπηαρτηδίίοη, ἰοπηΠ θα ΡῬΟΒΒΙΌΙΥ ΠΡΟΗ 
ΘΘΏΙΠΠ6 ΟΟΟΌΓΓΘΊΟΘΒ5 1 {Π6 ΠἰνῈ5 οἵ Ππο568 
ἀαβοηθεά, Ραΐ νι ποῖΐ ΓατίΠ Γ Ργθίθ5Ί 0 ἢ 
ἴο ΠΙβίουίοα] δοσιγδογυ. 

(ὁ) ΤΠΘ βεοοῃά 5. Ποοὶ, ἀςο]ηηρ ἴο 
ΠΟΠΒΙΔΘΙ [Π6 Δα ΠΕ ΠΟΙ οἱ δὴν ἀεἴα:}5 
τηδίζουβ οἱ τηοτηθηΐ ΟΥ̓ Ιηϊεγοϑί, σῸ65. ἴο 
1πΠ6 ορροβιίβ εχίτειηθ οἵ δοσορίίηρ πο- 
ἰϊηρ. Τὴ ΒΟΟΙΚ 15 ἴο {πξδῃ} ἃ ΡΓΕ 
ΤΟΙΊΔΠΟΘ. ΠΌΠῚ ΟΡ ΠηΙηρ ἴο επά ; δηα, 
10 [Π61Γ ΟΡΙΠΙΟΙ, ἘΠ6 ΟὨΪΥ 5ΘΥΙΟΙ5 4ΠΘΒΈΟΙ 
15 ἴο ἀἸβοονοσ {Π6 ρΐαοα δηά {{π|6 1Πη6]- 
οσαἰεα ὈΥ [Π6 Ἰοοδὶ δ]]ϑοὴβ. ἀπά {πε 
ἐς ΕΠΘΘΠΟΥ ΠΕ ΠΠῚ 1ἢ τ: ΤῈ ὉΟῸΞ 
{ΠῚὴ6 ΔΠη4 οἴῃ 165 ἃ5 γ171Ὲ}} ἃ5 [Π6 σε 18] 
Δα ΟΥΠΕΙ Ρτδοίϊοθϑ ἤανα {ποσγείοσο θΈ θη 
ΔΏΔΙγ 564 1 ἃ νίαν ἴο οχίσαοίηρ {ΠΕῚΓ 
ΠΙβίοσι αὶ] ρῬοϑιίίοη πε ροπάθηίΥ οἵ {Π6 
ΤΟΙΔΏΟΘ ΟΥ̓́ ΡΟΘΙΤΥ ΜΠ ΏΪ]ΟΙ ΠΕΥ ἀῖα 
Ἰηνεϑίθα, πα ἃ ἰαΐε ἀδΐβ μὰ5. θβεη ρτο- 
ῬΡοιηαθα οὐ ἰπΐθυηδ] δνθὴ ΤηοΥΘ ἤδη 
ἼΡΟῚ Θχίθσηδὶ Θν]6η 66. 

Το ΗἰΖζὶρ 2 [6 οὐιιοῖαὶ ραββαρα ᾿π6Π]οὰ- 
{να ὍΓ Ὁα Ε 15] χὶν: 2; δι ΗἸ ΘΟΠΞΙΟΘΙ5 
πᾶς 1Π6 ὙΥΠΕΓ 15 Πνηρ δ ἃ {πὸ ἤθη 
1ῃ6 ἀεβίσιοίοη οἵ ἴπ6 βεοοηάᾶ “ΓΕΠΡΙ8 
πα ταϊξεπ ῬΙΞΘΕ, (ΟΡ: 2: 5; Σ ΠΡ Ὁ; τὸ)» 
8Δ.Π64 {πετγείοσε [Ππδΐ {π6 βαη]]αβὲ ἀαΐα Ροβ- 
51016 ἴο τῇς. Βοοῖς νου ΡῈ Α.Ὁ. 70ο. 
Ῥτοσδεα!ηρ ἴο ἃ ΤηΟΤα ἀδἤηϊα ΘΟΠΟ] Π5ΙΟΉ, 
ΠΕ Πηάϑβ 1 {πΠῸ ἀεβίγποίοη οἵ “ΝΙηεν θη ἢ 
(χῖν. 4) ἃ πηᾶβαα 8]]}ϑῖοη ἴο {παΐ ἀ6- 
ϑἰσαοίοη οὗ Απίϊοςοῃ, ἴμῈ Βουηα οἱ Αϑὶα 
ΜΊΠΟΥΙ͂, ΜΜΏΙΟἢ γγχαὰ5 ἀπ ἴο δὴ θαυ παπακα 

1 Ὁρ. ποίββ Οἡ 1. 2, 4, 15; 21; ΧΙν. 11, 14. 
ΤῊΘ 50-( 16 “ἦρτο ὈΠ1 165 αἸβοονεγεα ἴῃ 
1Π6 τιοᾶάθ ἴπ ψὨϊοῆ ΤΟΡΙ Ῥεοαιηθ ὈΠΠπ4 (11. 9, 
10), ἴῃ {πΠ6 δχρδϑγίεποα οἵ ΤΟΡῖαβ ΠΠ {Π6 ἢ5ἢ 
(ν1. 3), ἀπά ἴῃ {πε ᾿πἰγοάαοξίοη οὗ {πε ἄορ (ν. τύ, 
ΧΙ. 4), πΕβα ποΐ ΡῈ Ἷοῃϑβιογϑά βϑυϊουϑβ. 

2 ςΖειιβο νυ {, νυ ββεηβοῖ. ἸΠεοϊορίὶς᾽ (1860), 
Ῥ- 250 ἅο. 
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(Α.}. 113) ἴῃ {Πα τεῖρῃ οἵ Τταΐαη. Τῆς 
ΟΟῸΠΙΤΥ γγὰ5 ΒΟΟῚ ἰοῦ ἀρτίαϊοα ὈΥ τανοὶ]έ 
ΜΏΠ6 Μραϊα οὐ Ῥατίηϊα ννὰβ αἱ θεᾶς ; 
Δα [Π15 15 1Π6 Ἔχρ᾽απαίίοη οὗ {πΠ6 νυυϊτο 5 
Δάν!οθ ἴο 5 σου γγτηθη ἴο ἀδρατί ἴο ἃ 
αυ]θίοσ ἰαπα {Π] {ΠΕῚΓ Π6Ὴ αἰδίγαϑϑ νγὰ5 
ονεγραβί (χῖν. 4, 12). ὍΤΠΕ το α το θηΐ5 
οὗ [Π15 {βοῦν Ροϊηΐ ἴο ἃ ἀαδΐθ ὦ Α.Ὁ. στ. 
ἘἈΒΘη ΠΑ] ἢ σοποι5 ἢ ΗΠ Ζὶρ ἴπ το- 
ΠΟΡΠΪΖίηρ ἃ Ταίθσεηοθ ἴο ΝΙΠΘνε ἢ, δηά 
ἴπ ἀαἰηρ {πΠ6 σομηροϑβιτίοη οὗ [π6 Βοοῖς 
ΑἰοΥ 1Π6 τανοὶ πηᾶθυ Τ͵Ια]αη ; Ραΐ 1Π 
δαα!οη ἢ Πηα 5 [Π15 ΘΙ ΡΟΓΟΥ 5 Ροτίγαϊ 
Δα ἀδεάσ, οὐ {ποβ6 οἵ ἢϊ5. οὐαὶ Πἰει- 
τοπαηΐ Γμποῖπ5 Οὐ]θίι5,2 ᾿η ΘΟ ΠΔΟΠΘΙ 5 
ΟΠ ΑΥΔΟΐΟΥ Δ Πα] δοίοηβ (1. 15 ζο.); δηάᾶ 
ἴῃο56 οἔἴΠ6 ΕἸΏΡοτοΥ Ἡδατχίδῃ ἴῃ Εἰβατπδά- 
ἄοη (1. 21, 22). [{15 ἰσαα {Πδΐ 1ῃ [ἢ 6 ἢτϑὲ 
γε αγ5 οἵ Ηδατδη᾽5 ΤΕΙΡ δῃ δχρθοίαϊίοι 
οὗ Ῥείίου ἄαγϑ πα οἵ 4 τϑϑίοζαίϊίοη οὗ 
1ῃ68 ΤΘΠΊΡΙ6 νγα5. σῇ Δηοπρ {Π6 765 ; 3 
Δη4 ΔΟΟΟΓΟΙΠΡῚΥ ἴῃ ἴΠο56 ἢτθ γεαῖβ 4065 
Ἀοβθηΐῃαὶ Βπα [Π6 ΠΑΡΡΥ {ἰπὴ6 ἴῃ ψΒΙΟΝ 
τῃ6 Βοοκ οἵ ΤΟΡΙΐ, τπατςοα ὈῪ “ἃ [βηάευ, 
Ῥεδοθῇμ], πα ΠΟρΡα ἢ] τοης,᾽" τηϊρῃς Πᾶνα 
Ῥδθὴ νυ θη. ΒΟβοηίῃα], Πουνθνεὺ, 15 ἢ 
1Π 6568 146 ΠΕ ΠΟΔΊ ΙΟ 5. ΨΥ] ΘΠ ΡΕΥΟΥΒ ἴῃ α1- 
Τοοῖ Δ ΑΡΌΠΙΒΙ) ΨΥ] ΟτᾶΐΖ (566 Ρε]ον) ; 
«Πα ἩΠΠΡΘ ΓΟ] 6} 55 ΟΡ] οοη5 ἴο οπ6 δηάᾶ 
411 510 ῬΑ͵ΆΠ]6]15Π15----ν]Ζ. [6 ἸΠΟΟΏρτιι- 
ΟἸΙ5η 6855 οἵὁἨ [ῃ8 ἴγρ8 δῃά δῃϊίγρε, τῃ6 
ΔΌΒΘμοΘ Ποτη [Π6 ΒΟΟΚ οὗ δηὴγ οἰτοιμη- 
βίδῃσθϑ. ρριόδοῃϊηρ ἴποβα τοαπγε ὈΥῪ 
1Π6 ΤΠΘΟΥΥ, ἃ5 γ761} ἃ5 ἴΠ6 1 ΡΥ ΟΡ ὉΠ] 165 
ἸΏ Πουθηΐ ἢ 1{--ῶγα 5 ΤΟΏΡΘΙ πῃ {Π6 
ΔΥρι μη ηΐβ Δ ποθ α ἴο ϑαρροτχί 1{. [1 15 
ὌΤΡΘΩ, ΠΠΟΓΘΟΥ͂ ΘΓ, ὙὙ1Π τη) ΡΟ ΌΙΠΙΥ, 
1παΐ τΠ6 Ἰηΐθσθποα ΠΌΠῚ [Π6 ῬαβθαρῈ5 ΠΡΟῺ 
ὙΠΟ. [Π6586 δ Πα 5101} Πυροίῃ 6565 [αν 
5[Γ655---Ψ1Ζ., Δ᾽] 50. ἴο [π6 ἀεβίσπσοη 
οἵ [Π6 σεζογαΐ "ΓΕΤῚΡ16---ἰς ππνγατταηςθά.5 
ἢ 6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ τι564 ἀης [πΠ6 Μεβϑίδηϊς 
ΔΗΠΟΙ ρα ΙΟη5. ΘΘΏΘΓΑΠΥ ἅτ [ΔΓ ΤΠΟΙΘ 
ΔΡΡΙΓΟΡτΙ ἴον Πα παίιγα]Υ το τά ἴο ἃ 
ὙΤΙΟΙ ΠΟ ΙΟΟΚΚ5 ῬᾷοΚ ἸΡοπ {Π6 ραβδί ἴο 
ἴῃς. ἀδδβιίσποίίοη οἵ [Π16 ἢτϑὲ ΤορΡΙῈ. ὈῪ 

1 ΦΨΊΕΥ ἀροϊζγυρη. ΒίϊοΠοσ,᾽ ἢ. 135. 
353 86ε6 ἴῃ6 εβνθηίβ ἴπ Οτᾶΐζ, “δϑοῃιομίο , 

7Τυαάοη,᾽ 2 ἵν. 123 “7. ; ΜΙηδη, “ Ηἰβξί. οὔ (6 
7ενν5,᾿ 11... 419 ἄζο. 

ὃ (χτᾶϊζ, ἵν.2 137) ἄς. ἘΚΚΙπάϊγ, οσ ποὶ ὑη- 
{το πα ]γ, [δα] προ οὴ (ῃ6 ρατί οὗ Παδτίαη ςου]ᾶ 
ποῖ Πᾶν Ἰαβίθα Ἰοηρ : 8εὲ6 ΜΊτμδη, “ Ηἰβίοιυ οἵ 
ἴῃς 76νν5,᾿ 11. 4223. 

4“ ΖΕ, ἴΞοτ. ἢ. ψν. ΤῊ.᾽ (1881), Ρ. 42. 
5 566 Η]ΠροπΙο]4, “ Ζεϊίβοτ, ἔν νν. ΤῊ." (1862), 

Ρ- 193; απχηπι, 1014. (1881), Ρ. 4. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΟΒΙΤ. 

ΝΕΡΟΟΠδάμθζζαυ. Τὴ ἰαηρσιαρα οὗ 
ΧΙ, ΤΙ 15 {παΐ οὗ γε] -Κπονῃ ῥτορμεθῖς 
ΕΧΡΘΟϊΔΙΟΠ : ΧΙΠ. 13 ΘΧΡΓΘσ565 (6 
ΓΥΛΊΠΠΟΥ Πορα οὗ [ῃ6 τείαση οὗ [Π6 Τ)1ὰ- 
ΒΡοΙα ἴο Τεγιβα]θιη : ΧΙ]. τό, 17, Ραξ 
ταΠθοίβ {Π6 Ῥτενίοιιβ ροτγίγαϊςασα οὗ δῇ 
1514} (5668 τεῖξ ἴῃ ποίθ5). Τιοηρ θεΐοτα 
[Π6 βεοοηα «αβιίτγιοίίοη οἵ γι βα] θη, [Π6 
“ ἸΤΟΌΡ]Οῖ5 ΠΠπ165᾽ (Π Δῃ. ᾿χ. 25) ᾿ηϑριτθά 
τηθη ὙΠ [Π6 ὙΘΑΥΠΙηΡ [ῸΓ ΠΑΡΡΙΕΓ ἄδγβ 
Δ 4 ΤῸΓ [Π6 Ῥ͵ΓΟΙΉΪΒ6 4 ΡἹοΥΥ οὗ 1ῃς6 Τ6τγα- 
56] οἵ {πμε6 Πιατε, Ἐνεη ΜΏ16 (Π6 
ΒΕΟΟΠΩῖ ΤῈΠΙΡΙ6 νγὰ5. βίδῃ!ηρ, Δ Πα ΤΊΘΠ 
σου] ποῖ Ρπΐ δάτηϊξ 115 Ρεδαΐυ, {Π6 οἷτ- 
ΟὈΠ βίῃ οα5 πΠΘΥ ΠΟ ἢ {που ἃ5 58 }] 6 οῖ 
ἴο Πραίῃθῃ ῬουνοΥβ, ΕΘ Ῥαιτηεα το 
ΘΙ 6150 ἀη6 [τοαιθηΐ 1ἴ, ας ἀξαρεηβά 
[Π6 ογανὶηρ [ΟΥ̓ {Π6 “ΓΘΠΊΡΙ6 οὗ {π6 ἔππιτα 
ΏΘη {Πα Ὺ 5Πο01]4 ἰγθαα [Π6 βδογεα σοὺτίβ 
ἃ5 ΠΤΓΕΘΙΘη, Δη4α ψΠοΥΘ {ΠΕΙΓ βδουῆςθ5 
5Π01 14 6 οἴϊοσθα ἢ ἃ ΠΡΟΥΥ δηὰᾶ ἃ 
1 ν 15 655 τα δ] ]ηρ (Π6. ῬΑΙῚΥ ἄαν5 οὗ ἃ 
ΒΟΪΟΙΊΟΙ. 
ΤΠ ορίπίοη οἵ Κομαί 15 ἴῃ ἔνουτ οὗ 

ἃ. 511 Ἰαΐοῦ ἀαἴθ. Ἠᾶς ἢπάβ ἔγταςαβ οἵ Ρεῖ- 
βίδῃ {πουρῃΐ, θο]οῦ, ἀηα ρταοίϊοβ, ονεῖγ- 
ΜΏΘΓΘ ἴῃ [Π6 ΒΟΟΚ ; «πὰ ποίδθ]ν (1) ἴῃ 
16 τεοογάβα σοπῃοδρίϊοηβ οἵ {Π6 ΡΟΥΕΥ5 
ϑοοά δηά ε6ν]1] οἵ {ΠπῸ βρισιίπα] που], αηά 
(2) ἴῃ [Π68 δοῖβ οἵ ΤΟΙ ἰοννατᾶβ {πΠ6 ἀθαα. 

(1) ΠΕ Δηρο]οΙορυ ἀηα ἀειπο ΠΟΙ ΟρΎῪ 
οὗ ἴῃξ8. ΒοοΙκ 15 πο ἀοιυθὲ τπατκρα Ὀγ ἃ 
Ῥαγο] τ ΏΙΟὴ νου] αὐ Δ ΠΥ {Ππ|6Ὸ 
αἰίταςσξ αἰτθηίῖοη. ὋΓΠ6 τοδοῃϊηρ ΟἹ {Π]5 
5] 6οἱ, ἀΘβου!ρίϊνα δηα δίῃ ]ο ἃ], 15, τόδ αν 
βίαϊεα, ἴῃ δἄναποα οἵ {πΠ6 ἰθδοπὶηρ οὗ ἴῃς 
σα ΠΟηΪο4] ΒΟΟΚΚ5 οἵ ϑοηρίατο ; Ραΐ 1Ε 15 
ΟἾΪΥ ὈΥ͂ 5ἰταϊηθα ΡΠ] δ οη5. ἀπα ΠῈ- 
4ΕΘΗΕΠΥ πηϊδία κθὴ ᾿πἰουργθία!οηβ {Παΐ {Π6 
ΠΟΠΟΘΡΙΙΟΙΒ οὗ ΡΑΙΒΘ ΕΟ 51} ΟΥ̓ ΤΠ6 ΡῈ ΘΠ 165 
οἵ ΒΑΡΡΙηΪδηὴ οαη ΡῈ δνοϊνβα ΠῸΠῚ ΟΥ̓ 
ῬαΙΆ]16]6 4 τ τΠς το ρταβαπίδίοηβ οὗ {Π6 
Βοοκ οἵ ΤοΡι. Απ ᾿πνεβιραίοη. σοοη- 
ἀαοίεα εἰβεννηογα δ Πὰ5 θα τὴ ἴο {π6 
σΟποΙ βίη {παΐ {Π15 ΒΟΟΙΚ, γν 116 συ! η]Υ 
αἰβοιεα ὈΥ ἰοτεῖρη ἀπα Θχίθγηδὶ Ρε]ϑῦ 
ΟἹ ἴπ656 Ροϊηΐβ, ργθβθηΐβ 115 1ἄθαβ ἴῃ ἃ 
ἴοτιη ἔτ ποτ δαναποθα ἴπαπ {Π6 ΒΟΟΚ 
οἵ Τ᾿ ηΪ6], Ῥαΐ αἰσὸ ἃ δμοτί οἵ {παΐ οἵ 
τῃ6 Βοοῖς οἵ Εποοῇ. [ 

(2) ΤΟΡΙ5. οατθ [ὉΓ ἃηα Ῥυ11] οὗ 
της. ἀφαα--ἀοίβ ΒΘ ΘΠ ΡΥ 416 παΐαγα] 
δηοηρ ἄδνουῦΐ [6 ὴ)5 αὖ δὴγ ροτϊοᾶ οἵ 

1 66 Ἐχουζϑοαβ ἰἰ. αἱ ἴῃ6 οπᾶ οὗ ἰῃ6. Ιπίτο- 
ἀαοίϊοῃ. 



ΠΝΚΘΟΘΘΕΙΘΝ Θ᾽ ΤΟΒΙΤ. 

{πεῖν ΠΙβίοτυ---μὰ5 γεῖ Ῥθθη Ἰπἰογρτείε 
Ῥοίῃ Ὀγ Κομυΐ απμα Οτᾶϊζ ἃ5 πα ]οδίνα 
οἵ ἃ 5ρεοῖδὶ δῃᾷ Ἰαΐβ ἀαἴθ. Πα [ουπηου ὦ 
ΠηαΚ τῇ ΤΟΙ 5 ΔΟΟΠ 5. ἃ ῥτοίοβί ἀραϊηϑέ 
τπ6 οοπάπιος οἵ Ατγάθϑηγ (Α.Ὁ. 226), {πΠ6 
Πτϑδὲ Ῥεύβίαῃ ΤΠ]ΟΠΔΓΟΠ Οἵ {Π6 ϑαββδῃϊδῃ 
ἀγμαβίγ. [ἢ ἢΪ5 {{π|6, ῬΑ] οὗ [Π6 ἀφδδά 
ννα5 [οσριάάθη ἰο [ῃς 7εννθ. ΤῸ Πῖ5 οο- 
ΤΕΙΡΊ ΟΠ ϑίβ, θα14] οἵ [6 ἀδαα νγὰβ ο"]βο- 
ΤΟΏΑΌ]Ὲ. ΟἹ ΤΟ]ΙρΊου5 σΥοπ 45 ; δηα {ΠῸῪ 
ΟΔΙΓΙΘΩ ἘΠΕῚ ΟΡ] ΘΟ] Οἢ5 ἴο 510 ἃ. ρΡοϊηΐ 
{παῖ {Π6Υ οτάογθά {Πς αἸβιπίθγπηθηΐ οἵ [Π6 
Ῥοάϊε5. Βαῖΐ [Π15 ἰὰνν {ΠῈῪ Δρρ]:εα ἴο 8]], 
ὙΠΘΙΠΕΥ 7ενν5 ΟΥ ποῖ ; δηᾶ {π6 δ]]ερσεά 
ῬατΆ]]6]15π| ἢ {Π6 ΠΙβίοτυ οὗ ΤΟΡΙ 15 
1πηρογίδοι, ὙΠαΐ Πιβίοιυ ἄοα5 ποῖ ρῖε- 
β6ηΐ Ῥυ͵Α] 8.5 ὈΠΙν ΥΒΆ ΠΥ Τηἰοσγαϊοίεα, θαΐ 
ΟἿΪΥ ἴο {Π8 765 θη {ΠΕῪ βουρῃς 1 [ῸΥ 
{ΠΕ 5]απρῃίεγαα σοϊηραίτιοίβ (1. τ, 19). 
Οτᾶι2,2 ομ]εςπρ ἰο Κοπυβ νίονν, δά- 
γΔΠΟῈ5 Δ ΠΌΠΟΙ ΜΏΙΟΉ, 1 ποὶ ἱπαρροϑβιία 
85 ΤΕΡ ΓΤ 5. ῬΆΓΔ]]6]151), Παὰ5. γαῖ ποΐ τησί 
ΜΠ δοσερίδηοθ. [ἋῈἢ0 ΘΘΠΏΔΟΠ ΠΟΙ {πῸ 
Γατοῖι5. (1. 15--20) ἢῈ Πηά5 [6 ροτίτγαιϊε 
οἵ 1π6 Ἐπηρετοῦ Ἡδάτδῃ (Α.Ὁ. 1τ7-- 38) ; 
ἴῃ Ἐβαυῃδἄοη [Π6 σαπί]θ, [ῃ6 ροτίγαϊί 
Οὗ 1Π6 ἘΤΏΡΕΙΟΥ Απίομϊηιβ ΡΙ5. (Α.}. 
138-61). ΤὍΠα τεῖρῃ οἵ Ηδάπδη [15 
1η666 4 τηδικεά, ἴῃ [Π6 δῇῆμπαῖς οἵ {πε 
765, ὈΥ 1ἴΠ6 βδῃριπατυ Τα 6 ]Π10 ὉΠΑ͂ΘΥ 
16 ἔα]5ε Μεβϑίδῇῃ Βαι-οοοῆθα δἀπα ΑΚΙΡα, 
διβαϊαδὶ οἵ ἴῃ6 λδθΡιη5.5 ΟΥ̓ἁ 115 ΤΏΔΥ 
τα 016 Ἔριβοάςβ, {πε βἰερε οἵ Βείπειυ, πῃ 8 
ΤῊΘΊΤΟΡΟΙΙ5 δηα οἰ 6] οὗ {ῃ6 ᾿πϑυτρθηΐβ, 
15. διηοηρϑί {Π6 πιοϑί [θυτ 016. ὙΠῸ 5[οΥῪ 
ΤᾺΠ5 παὶ Ηδατδη σοτητηδη 64 {πΠ6 ἀεδά 
ἴο Ὀ6 5εΐ 85 ἃ 50ΓΓΟΠΠΟΙΏρΡ ΘΠΟΪΙΟΒΊ͵ΤΘ ἴο ἃ 
ψΙΠ6-ΟἸΔ 4 1], ἀπα [ουραα {πεῖν Ῥατίαὶ {Π] 
8. ΘΝ ΚΙηρ 5Π00] 7156. Δη6] ῬΙΠΊ 10. 
ΤΠΙ5. δίουυ, Οὐ ΟΠ6 Οσοηίδιηϊησ ανϑηΐβ 
Δ Κη ἴο 1, ΟτϑᾶίΖ Πη5 τεπεοιβα ἴῃ {πὸ 
Βοοκ οἵ ΤοΡῖ. ἼΤΠ6 Τα]ηγπ 104] ρα5- 
58 565 ΠΟΙ ἀγα ααιοίεα Ὀγ ΠΙπῚ 45 δαῖπμο- 
ΤΙ ΤῸ Π15 νενν ἀτθ, Πονενϑῖ, ἴοο {Π]] οὗ 
ΘΧΑΡΘΘΓΔΙΟΩΒ 8ΔΠη64 τηᾶῖνε]ὶθ ἴο τηριῖΐ 
ΤΟ σομΠάρθηοθ ; Δη4 ἢ15. ἴπἰοιρτεία- 
ΟΠ ἃηά 1586 οἵ {Πδη 416 5ΘΙΙΟΌΒΙΥ ἴτη- 
Ῥιυρῃεα ὉὈγΥ Ἐοβεηΐμα] «αηα Οτμπη.ἤ 

1 “Ἐξνγαβ Ὦρα 4. Μογαὶ α. ἅ. ΑΡίβθβαπρζοεις 
ἃ. Β. Τορίας,᾽ Ρρ. 19-21. 

2 “Μοπαίςϑοῃυηι,᾽ Ρ. 513 ἄς, Ὁρ. αἷβο μῖ5 
“Ο6βοῃ. ἃ. Τυάεπ,᾽ 2 ἵν. ποίβ 17 (ρ. 462 ὅἄο.). 
Ηϑ6 ἰ5 [Ὁ]ονσεά Ὁ. Ῥγεῖββ, ρΡρ. 50-1. 

3 ῬῸγ (Π6 δνεπίβ βεεὲ ατᾶϊζ, “ Ἅςο.ἤἢ ἵν. οἤϑ. 
ΥἹ].--ἶχ. ; ΜΠπΊδη, “ Ηἰβί. οὔ με 7 ενν5,᾽11. ὈΙ. χν τ 

4 αππηπι, “Ζειἴβοῆγ. ἢ, ννῖββ. Τῃβοϊορίο᾽ (1881), 
Ῥ. 41; Βοβεῃίμαὶ, ρρ. 109, 110. 
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ἘᾺΤΙΠοΥ, Τποιιρ 10 ΞΘ πῚ5. σοτίαϊη {παᾶΐ 
ΑΠΙΟΠΙΠτ5 ῬΙτ5 νγὰ 5 [ὯΥ [655 βίεη ἰοναγας 
[ῃἢ6. Τεννδ [ῃδῃ ΙΒ Ῥγθήβοθϑϑου ; ἷ γε 1 
ἢ15 ἰγθαϊπηθηΐ οἵ {π6 (τ ϑίαηβ θ6 δ 81] 
ἃ διιάθ ἴο 15 ἰτεαίπηθηΐ οἵ ΔΠΥ ΨΠῸ 
ΟΡΡΟΞΒΕΘ( {ῃμαΐ Ἐλουηδη το] ΡΊΟη ἡγΠ]Ο ἢ γγα5 
Θ55 6} 114 }}Υ ΡΟ] ς4], ἀμ {παξ ἀδιποδίϊοῃ 
οἵ [16 ΤΙΝῚ ΘΠΊΡΘΙΟΥ ϑγΠ]Οἢ νου] ΡῈ ἃ5 
ὈΙΑΒΡΠθιηοιι5 ἴο ΟΠ τβίϊαῃ ἃ5 ἴο 76νν,2 
1Π6η [Π6 εν νοι] πο δχρεοΐῖ ΟΥυὐὔὈ 
ΤΘΟΘΙνῈ 560 ῃ ἰο]θσα Ο ἢ 8ΔΠ4 ἔδνοιτ ἃ5 15 
ΒΙΡΡΟΒΕΩ͂ ἴο θ6 1Π1Ρ|164 1η {Π6 δοίίομβ οὗ 
τῃ68 Ἀοιηδη Ἐβασπμαάάοη. (σὐϑίΖ᾽5 ἤγρο- 
{Π|6515 15, ἴῃ [δοΐ, [ατ- [εἰς θα, ἀπά τοῆθοςς 
ἴοο ενιάθμθν [Π6 ἄδϑιτα ἴο Πηα ἴῃ {ἢ 15 
Ρδυου]αΥ σοπάπος οἢ {Πς ρατί οἵ ΤΟΙ 
1ῃ6 Ἰϑδάϊηρ {πουρῃΐ οἵ {πε θοοῖ. ὉΠ 
ΟΥ̓] γ οὗ ἃ Βδοομ65 (ι Μδος. νἹἱ]. 17), 
ἴῃ 6 ΟΥΠΊ1Π4] ΤοοοΙά οὗ ἃ [αϑοὴ (2 Μᾶδςο. 
ν. 10), {πε τηδάηθϑθ οἵ δὴ Απίϊοοθτβ 
ἘΡΙΡΠαμ65 (2 Μδος. ἰχ. 15), Ἔχῃιθιεα--- 
1η {ΠΕ6Ὶ1Γ 58 !]θρίοιιβ ἰγεαίμηθηΐ οἵ [Π6 ἀθδά 
--αῦτία βαΠποιϊθηΐ ράγ8116]5, συ εσα Ρᾶ1816]5 
ΤΕαΙΠΙΓΕΩ͂ ; ΜΜΏ16 δοίβ σοἢ ἃ5. ἴποϑα οὗ 
ΤΟΙΣ ταδὶ ΠΕΠΌΘΗΓΪΥ πᾶνε Ὀδθη τα- 
ΡῬεαίβα ψῇΠδσενεῦ {Π6 Πεαίῃ θη 5] ρ ςετθα 
86 πηδϑϑδοῦθα [5γΎ8 6] 165 ὙΠῸ ἀϑκθα ΓῸΓ 
ΠΟ Πυδγίοῦ Δη4 σαν ΠΟΠΒ. 

Ῥαββιηρ' ΠΌΠῚ ΠΙβίουιοαὶ ἴὸ οἰΠπασ σοη- 
51: ]ουδοη5 δαάποςα ὈγΥ [η6 «ὐἀγοσαΐεϑς 
οἵ ἃ ἰαῖβ ἀδίβ, τη ῇ βίγοϑϑ Πᾶ5 θθθη 114 
ΡΟΝ ἴῃ6 Ῥ͵ΤΟΙΠΪΠθπΠοΘ ἃηὦ εἴποδου 
ΔΙερεα ἰο Ἀδὰ αἰίδοπμεάᾶ ίο ἰβϑηρ δπά 
ΔΙΠΊΒΡΊνΙηρ ; 3 Ὀαΐ, σΕΥΔΙΏΪΥ δ5. ταραγβ 
1Π6 ΓΟΥΠΊΘΥ, [Υ ΤΟΥΘ 85 Ὀ66η ταδα ᾿πΐο 
1Π65 ΒοΟΚ μὴ 1 δοίμα!ν σοΠίδ] 5. 
ὙΤΠΕΙΘ 15 ΟἾΪΥ ΟἿ Ῥαββϑαρα (Χ1]. 8) [ἢ 
ὙΠΟ αϑίηρ 15 δανοοδίεα ; δη4 ὄνϑῃ 
{ΠΟΙ ποΐ [ῸΓ ΔΠΥ ΠΊΕΤΙ 1Ὁ ΠΡ] ῬΟΒ5655 
1η 1[561{ Ῥαΐς ΟἾΪΥ 85 Πηκεα ἴῃ {Π|0]|6 
ὉΠΙΟΠ ΜΙ ῬΙΆΥΟΥ Δ Π4] ΔΙ ΠΠσσΊνηρ. ΤῸΟ 
δήεαῖ ἃ ΜΊΒῈ ἴο (ἰἰβοονεσ αἰἸϑ ΠΟ Οἢ 5 
Ῥεύχεθῃ {π6 ἰεδοῃίηρ οὗ Δροοῦυρμδὶ δπα 
ΠΔΠΟΉΪΟΔΙ] ΒοΟΙκ5 οἵ ϑοηρίατε Πα5. Ὀθθη 
δῖα ἰΠευ ἴο {πΠ6 {πουρῃϊ (Παΐ [ἀϑί!ηρ᾽ 15 
δΔανοσαίβα 85 “ἃ τερυ]αυν ΤΕΟΌΙΙΙΙΡ, 
Δα Ιῃ 1561 τχϑυϊοσίοιιβ, οὈβεσνδηςε.} 
ὙἼΠΟΙΕ 15. ποίπηρ ΠΟ ΟἹ [Π15 ρΡοϊηΐ 

1 566 ΟτᾶίΖ, “αβο.᾽ ἴν. ΡΡρ. 184-6; ΜΙΠπηδπ, 
11. Ῥ. 440. 

2 ὅε6 Τὐλρμίίοοι᾽5 “ 5. Τσῃδίϊιβ,᾽ 1. Ρ. 444. 
8. Οῃ (δβίϊηρ, 566 χὶΐ. ὃ (ῃοΐθ). Οβεγνε ἰμαΐ 

1ῃ6 Νυϊραία δἰοηθ τηβπίϊομβ ϑαγδἢ᾽ 5 [δϑιίηρ (111. 
10, ποίθ) απ {Π6 οοπίϊποπος οὗ {Π6 πεν] γ-τηδυτϊεὰ 
ΘΟΌΡΙΘῈ (111. 4, ποθ). Οἱ δ πηβρίνιηρ, 566 ἱ. 3, 
ΤΟ ν.- 7-1τ|; 16; ΣΙΪ- 8, 12; Σὶν. 2; 10, ἀπὰ 
ποΐεϑ5. 
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ΕΧχοβϑαβ {Π6 ἰβδοῃϊηρ οὗ {πε ΟἹΑ Τεβία- 
ΤηΘηΐ, ΟΥ ΔΡΡΙΟΧΙΙηαΐθ5 τ ἴο [ῃΠ6 ῬΠα- 
ΤΙβαῖβτη οὗ {Π6 {{π|6 οἵ (τῖβί. 

ΑἸ βρΊνηρ 15 ΟΟΠΙΠΙΘΠαςα, δηᾶ 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ ; Ραΐ 1{ 15 ἃ ἀδοϊα6α τηϊβίαϊα ἴο 
Πη4 π΄ (Π6 ᾿που]σαί!οη5 οὐ {π15 ἀπίγ της 
Ἰθδάϊηρ οὔ͵θοὶ οὗ 1Π6 Βοοῖς, Οὐ ἴο ῥυβ85 
1Π6 Ἰαηριιαρα ὙΠΟ ἀαβοῦρθα5 1 ἃ5 
“ χῃακίηρ νοϊα 1ῃ6 Τὰν οἵ Οοα ττοιρῇ 
ἰγϑ ΠΟ. Τὴ ἀαβο ρου ρίνεη οἵ 
ΤΟΙ 5 δἰτηβάθθας (1. 2, τό; χῖν. 2, 10) 
15 ατΠ6 5] ΠΡ] ἀπ νυ] Που Ἔχαρ ταί, 
Δ ΠῚΒ. Οὐ ΔαΙΠΟΠΙ ΟΠ 5 Ταϑρεοίηρ ἴἴ 
((ν. γπιι, 16) ἀτα [θυ η4 ἀπηοηρϑί ΟἾΠΕΓ 
ΘΟΙΙη56]5 ; ΠΟΙάΙηρ, 1Ε 15 {Π|6, ἃ ΨΕΙΥ Ρῥτο- 
τη] ΠΘηΐ Ρίασα Δηοηρ ἴπθηυ, ας ὈΥ πὸ 
ΤΘΔ 5 [Π6 ἢτϑδί ἴῃ ροϊηΐ οὗ ογάετ (ςρ. ἴν. 
3-0), οΥ ἴο [ῃΠ8 ππάπια Ἔχοϊπβίοη οἵ οἴποὺ 
πηαί(εγ5. Οἱ Τηοτηβηΐ, 5110} ἃ5. (6. ο') {παῖ 
ΠΟ ἃ Τ 5 [ΔΊΠΕΓ ἴῃ οχῖ]α ρου] 
ἤαγα 50 τηποῇ δὲ Πρατί, [Π6 τηδτταρε οὗ 
ἸΠ5 ΟΠ {Ὁ. 12:12; 6. ν]: 15). {15 ΜΙ 
[Π6 ΠΕΣ θαΐ δῃ 1Ππ|ιταΐοη, ἐΠποιρἢ ἃ 
ϑταπα 0Π6, οὗ [Π6 ῬΠΠΟΙΡΙΕ δπιιηοϊαϊθ ἴῃ 
ἵν. 5, 6. Νοίε δἷβο {παΐ ποῖ οπβ ψοτσά 
15. ΒΡΟΪκθὴ οι ΑἰμηβρΊνηρ ἴῃ {π6 {Πα η1κ5- 
δίνη (ΧΠ]. 6), ἡγνΠΘΓΘ 10 ΠΡ ΤΘαΒΟΠΔὈ]Ὺ 
αν θβθὴ δχρβοίθα, Πα 850 τηπο ἢ ποτ 
Ῥδθη αἰίαδοῃρα ἴο 1 ; απ 1ἰ 15 βδοιηθνηδΐ 
55 ηΙΠσαηΐ {παΐ ΑΠηδ 15 ΤΕρΡΥΘβαπίθα ἃ5 
ποῖ ΟἾΪΥ σοπίθιηηϊηρ ΤΟΙ 5. δἰτηβάθθάς 
85 ῬΥΟΠΙ]655 (1. 14), θα 4150 ἃ5 Ὀ]ατηϊηρ 
ἢΕΓ ἢ Δἢ( [ΟΥ {Παΐ ρυθθα]η 6985 δἴευ ροϊά 
ὙΝΏΙΟΙ. 566,10 ἴΠ6 ὈΙΓΓΘΓΠ 655 οὗ ἃ τη οί ΠΟΙ 5 
56η586. ΟἵἨ ΨΙΟΏΡ, τΠ]ΠΙ5Ε]Υ ΠΟΙ ΠοΥθα ἴοὸ 
Πᾶνα οοϑβί {Π6 1 50ῃ 15 1Π| (ν. τὸ ; ορ. 
ΧΙ. 8). ΒΔΡΠΔ6]᾽5. Θα]ΟΡΎ οὗὨ δἰγηβοινίηρ 
(Χ11. 8) Ῥαγίακαβ οἵ {π6ὸ βαπηθ σπασασίευ 
Δη4 τερθαΐβ {πΠ6Ὸ βαϊὴθ ψοσβ ἃ5 ΤΟΙ 5, 
Ῥυαΐ ψιπουΐ ᾿ηγεβϑίίηρ ὁ τι ππάπε 
ΠΟΠΟΙΒ. ΟΥ̓ ΟἸΑΙΓΙΠρΡ᾽ ΤΟΥ ἴ{ ΟΥΠΟΘΙ τηθτΐ 
μη {παΐ οὗ ἃ ῥταοίϊοαὶ 1Ππ|ιταϊίοη οὗ ἃ 
ΒΙΓΏ]]ΑΥ ῬΠΏΟΙΡΙα, ΚΟ ἰπαΐ νος 15 
ΒοΟά, ἃη ὯῸ 6011] 5181] τοποῃ γοι 
(ξι1:. 7). 

ΔῊ Θχδγηϊηδίίοη οὗ [ῃ6 Ἰδηρτιαρο 6Π- 
Ῥίογεα Ῥοίῇ ὈγῪ ΤΟΡΙΣ ἀηα Ἐρἤδε] ψ]Π], 
ῬΘΙΠαΡ5, ΓΘΙΊΟΥΘ 5ΟΠΘ ΤἸΒΑ ΓΘ ΠΘΗΒΙΟΉ5. 
Μάοἢ 5ἴγ855, ἴῸσ Ἔχαιηρὶθ, Πα5 θθθη 1αϊα 
ὌΡΟῚ [Π6 ῬΡὮταβο5, “" Δ] Πὴ5 ἦὸ “6]νοὺ ΠΠΟΠῚ 
ἀθαίῃ" (ιν. το ; ΧΙ, 9), “(α]115) 5881] 
ῬΌΓΡΘ ΔΥΑΥ͂ 81] 510 (ΧΙ. 9); ἀπ {πον 
16---ἰῇ {ΠΘΙΉΒαΙνε5 ἀπα ἀρατὶ Πότ {πεῖν 
ςοηίοχί---- ΘΙ ΤΟ ρ᾽ ῬΏΤΑΒΟΒ - Ρπὺ ἴο Ὀ6 δϑί- 
τηδίθα δυῖρς {ΠΟῪ ταϊϑὲ 6 ἴα κθη ἴῃ ςοῃ- 
ΠΘΧΙΟΩ ΜΠ ἰπδ ᾿πητηραϊαία πατιτγαίϊνο, 

ΠΝ ΘΝ ΘΙ ΘΒΙΤ.- 

ΤΠ5. δὴ ᾿ηγναβιϊραίίοη οὗ {ῃ6 ἢτθέ οὗ 
[Π656 Ῥαβϑαρθϑ ΜΟΙ] 566 πῃ ἴο 5ῆδνν {πα 
τ1ῃ6 ““ ἀφδαίῃ ᾿ Ποπ ψΠ]Οῆ δΔ]πηβάθθάς 
ΤΕ ΒΟ ΘΕ 510ἢ πη ἃ5 ΤΟΙ δηα Μδηδββθ5 
γγὰ5. ἀθαΐῃ αἵ [Π6 παηᾷβ οὗ ἃ ϑεῃμηδοῃειρ 
Δ ΠΕ δοῖὴθ ΠΏΚΠΟν ΡῬΕΙβθοπίοΥ ΤΈΘΡΘο- 
τνεὶγ. [{ Παά ποίῃϊηρ ἴο 4ο σι ἄδαιῃ 
85 ἃ ῬΕΠΙΒΗΠΊΘΗΐ [ῸΥ 51η. ΤῊϊ5 [αἰίεῦ 
56 η56. Πᾶ5 6 Ῥεύπαρ5 Ἰεριτηδίεὶυ 46- 
ἀπορα ἴοπῚ ἴ ΟΥ̓ σοτητηξηπίαϊοτβ, Ἀπ 
ΤῈ ννὰβ ποῖ [Π8 ῬΓΪΠΠΔΤΥ 56η56. ΘΙ ΠΠΔΤΥ 
ΜΙ τορατά ἴοὸ [Π6 βεοοῃάᾶ ρῆτγαβε, ἃ 
ΤηθδηΪηρ μὰ5 Ῥθθη αἰθαίεα ἴο 1, ἔΔ1Γ 
ΘΠΟῸΡΉ ΘΗ Ρπΐ ἰουν τα ἃ5 ἃ Ἰθρι πηγαῖα 
ἀδαποιοῃ, μας ἡν ΠΟ 15 ποῖ {Π6 ΟΥΡΊΠΔ] 
Τηθδηϊηρσ, [Ι{ 15 ποῖ Ῥϑυῃδρ5 ΡοΟϑϑι0]68 ἴο 
Δ 5510) ἴο {Π|5 Ῥῇγαβα 50 ἀβῆηϊΐα δ Δρρ|:- 
ΟΔΙΊΟΩ ἃ5 ἴο 6 [ΟΥΠΊΘΥ ; Ραΐ ἰακθη [ἢ 
σΟΠΠΘχίοη ΜΠ {πΠ6 ΠΟΪΘ Πἰϊβίοτυ, δπά 
ΜΠ [Π6 οοπίταδί θαΐννεθη ΤῸ 5 ΠΟ] Ὲ 
τηοάς οἵ ἴδ δηα {πΠαΐ οὗ 15. πειρῇθου 5 
(ερ. 1. 6, 12; 11. 8; Δηα {ῃ6 ΨΠΟΙ6 ἴθῆοῦ 
Οὗ [86 ἐδδομιηρ 1ῃ οἷ. 1ν.), ἔΠ6Ὶ6 15 ἃ 
Ῥτθβθηΐ 46] νου ηο 8 ΟΥ̓ ῬυΓρδίΟη ἸΤ]Ρ]166 
ἴῃ {π6 ψγογαβ ΠΟ ἢ [8115 [ᾺΥ ϑῃοτί οἵ 18 
ΘβοΠαϊοϊορῖοαὶ ᾿η ογργθίδίοη βοὴ Πᾶνα 
αἰτδοῃθά ἴο 1{ (566 Ῥεϊον, Ρ. 161). 
Ἡ!5τοΥ α ΠΥ, [Π6 νοῦν Ῥγαβεπίθα Οα 

Ῥοίῃ {π6586 ροϊηΐβ ἰ5 {παΐ οἵ {π6 ρετὶοα 
ἴο γγ]Οἢ 50 πη Οἢ 656 σοηνΥρ65, ν1Ζ. {π6 
ῬΓΘ- Μδοοαθθαὴ εἴτα. ἀατᾶϊζ δῃᾶ Ἀοββθη- 
1Π4] 4ο ᾿πηαερα αἤῆττη {παΐ {Π6 ἰϑδοῃϊηρ 
15. Ηδρρδάϊςο ταῖῃου πῃ ΒΙΌΠΙΟΑΙ, ἀπα Πηα 
ἴῃ {Π6 τηετῖξ οἵ αἰομεπιθηΐ δἰ θυϊεα 1ῃ 
1ἴπ6 βεοοηάα ρῬῆτγαβα ἴο δἰ πρίν! ηρ᾽ 1Π6168- 
{105 οὗ ἃ ἀαἴθ ται Πηρ Π6 ἤπ4] ἀδβίσιο- 
τ[ἰοη οἵ τῃ68 ερΡΙ6 οὗ ΤΘυαβαίθπι ; Ραΐ 
[Π611 ἀτριπηθηΐβ νου] ΔΡΡΙΥ 5. [ΌσΟΙ ΡΥ 
ἴο 1ῃ6 ενοηΐβ ΠΏ Ιοἢ [Ο]]ονεα [Π6 ἢγβὶ 
ἀοϑίσαοίοῃ οἵ {π6 “ΓΕΠΊρ]6 δ5 ἴο {Π6 ἰαϑβί, 
Αἰοπειηθηΐ Ὁ δίῃ ΟΥ̓ ϑδουῆοα ἴῃ [ῃ6 
ΤΕΙΏΡΙ8 ννὰ5 ἃ5 ΠΏΡΟΒΒΙΡ]6 ἴο {Π6 ΘΧ!]6 ἴῃ 
Αϑϑγτία δῃάᾶ Βαθυ]οηΐα, ἴῃ {πῸ {{π|6 οὗ 
ΘΘΠΏΔΟΠΕΙ ἀπά ΝΟΡΠΟΠΔ 6 ΖΖΑΥ, 5. 11 
γγαὰ5 ἴο {π6 7ενν ΠΟ ψερί ονοῦ {π6 ἄ6βε- 
οταῖίοη σοπϑιπητηαίθα Ὀγ ΤΊτ5. Τ᾿ ΡΟ 
᾿α565 ἃ ϑιθϑείαία ΓΟ δηϊπιαὶ 5αουῖῆσα 
γγνὰ5 Το ]αϊτοά, ἀηα [Π6 ῬΙΟΡΙΠαἴοτΥ οΠμᾶ- 
ταοίοῦ οὗ τἱρῃίθοιιβ ἀθθ 5 νγὰβ Τβοορηβθά 
ἴῃ {πΠ6 πῆς οὗ ΤΔη16] (1ν. 27 ; 566 ποίᾳ. 
ΟΡ Ῥτον: σ᾿ 2; Σἰ. 4} ὙΠ ΤΟΘΌΡΏΙΞ 

1 Τῇ {Π6 οτρίηαὶ οὗ ἴμ658 βαββαθθβ ΙΝ ΠΡῚΝ 
ΤῊ, ατᾶϊ (ρρ. 451 ἅς.) βπαβ 1μ6 βουγοθβ οἵ 
Τοῦ. ἵν. το. Τὰ νογτὰ ΠΡῚΝ (Πρ ςΘΟιι5 655) 
ἰ5 ποτα τοπαογθᾶ Ὀν ἴπς ΤΙ ΧΧΝ, δικαιοσύνη : Ἠετα 
τὰς ψογά εἰηρὶογβὰ 15 ἐλεημοσύνη, 8ἃ5 ἵπ 1 6αῖ. 



ΠΕ ΘΠ ΘΝ τ ΦΘΙΒΊΤ. 

τἰοη οὗ ἃ 5ρι τῖπ4] το]! ρῖοη 45 εαυίνα!θηΐ 
Δα ἀνε 5ΌρΡΕΠΟΥ ἴο ἴΠ6. Ῥυτεὶν σετο- 
ΤηΟΠΪΆ] ὑγοβ ΠΡ ἀαΐθβ, ποῖ ΠΌτη 1Π6 ἢγτϑί 
σοπίυτΥ αἴτεγ ΟὨτῖβί, θαΐ ἔτοτὴ [Π6 {τη6 οὗ 
τμ6 (αρανιίγ. 

ΤΠῸ σοΠΠΠ0Π5 Δη6 ΟἸΓΟυΠ βία 65 ΘΟη- 
πεοοίθα σι {πὰ τηδυτίαρα οἵ ΤΌΡΙα5 ἀπά 
ΘΑΤΔΠ (1. 12) 816 αἷβδο δαναποβᾶ 885 1η- 
ἀϊςαῖῖνε οἵ ἃ βρεοϊῆς ἀαΐθ, ὍΤΠα ““Ἰηβίσα- 
τηθπί οὗ σονθηδηΐβ {πεῖ6 τη ΟΠ θα 15 
τα Κοη 2 ἴο τοργεβεηΐ [ΠῸ ἀοοσυπηεηΐ 5ρη θα 
ὈΥ ἃ Βυβραπά ψΠΪοΠ ἀβϑυτθα τὸ {π6 να 
ἃ οἰαίτη ἀροὴ ἢῖ5. Ῥτορετίγ. 1Π15 ρΥδο- 
τἰσθ, 8ῃ δ] ἀδίοη. ΡΟΝ ΡΓΘνΊΟΙ5. δΓ- 
ταηρετηθηΐϑ ἡγΠ10ἢ) Παα ῬΘΘη ῥτονε [δα] Υ 
ἴπ ΜοσΚΙηρ, 15 5814 ἴο ἀαΐβ ΠΌτη [Π6 {{π16 
οὔ ϑθοη Ῥεη ϑηρίδομ, Ῥσγοίπου οἵ {π6 
Οὐδθη ϑαϊομια-- ΑἸοχαπάτγα (Β.Ο. 79--70), 
Δηα ἴο πανα Ῥεσοπηα ρἜϑηθταὶ ἀροῦΐ Β.Ο. 

νὶ. 25, Χχῖν. 13; δῃ. ἷἱν. 24. ΤῊ σἤδηρα 15 
δἰ αν (5ε6 Οτεπιεσ, “ Υ ουίθυθαοῃ ἃ. Ν. Τ. 
ατδοιιᾷι,᾽ 5 σ. 271. δικαιοσύνη ἀη4 ἐλεημοσύνη) ἀπά 
Βἰϑίογισα!!ν ᾿πτογαβέϊησ, πὲ Πάτα ]ν ἴο ΒΕ ἀείεγτγεά, 
ἰπ Ροϊηΐξ οἵ {{π|6, ἴο {πΠ6 Ταϊπιπάϊς ρετοά. “ΓΠ6 
ΠΟΠ-ϑο]θοίίοη οὗ ἐπε ϑερίπαριηίαὶ νγοσα 15 ΟἿΪ]Υ ἃ 
Ῥτοοῖ {παῖ ἴῃς 1,Χ Χ. ἰοχί νγὰ5 ποῖ δίνγαγβ δα ῃεγβά 
το. [ῃ [Π6 Ταϊπιπά (Βαθα Βαίτα, ΤΟ 4) {πε ιεβίοη 
15. δϑὶςβα, ΝΥ [πῈ Βοοῖκ οἵ Ῥγονευῖθβ τβρϑαίβ [Π15 
τηαχῖπη ἔγγῖσ 6 ἢ ΔΠα [Π6 ΔΉΒΥΕΓ 15 σίνθη, Βϑοδιιβα 
Αἰτηβοινιηρ 46] νεῖ ἔτουη ἔνο Κἰπ 5. οὗ ἀθβαίῃ--- 
(1) δῇ πἀπηαίαγαὶ ἀδαίῃ, δηά (2) ἔτοτη [Π6 ῬαΠ]5ῃ- 
τηθηΐ οἵ 611. ὍΠῚβ ρυτροτίβ ἴο ΡῈ {πὸ Ηαρσαδαϊςο 
ἱπϊεγρσείαίιοη οὐ ἈΔΌΡΙ Τοσμαηδη ; [[56]{, ῥτο- 
ῬαΌΙγ, ἴῃς ᾿ηϊογργείδίοπ οὗ δῃ θαυ]. [θδο ΠΕ Γ, 
ἘΔΡΌΡΙ Βίπιοη Ῥεη Τοομαὶ. ΘΠΏΙ]ΑΥΥ [Π6 ἸΔη- 
βσύααρε οἵ ΤΟΙ, ΧΙ. 9, 15 ἴο ΡῈ εχρ]αϊπεά, 
δοςοσάϊησ ἴο Οτᾶΐζ, Ὀγν {Π6 [Ο]]ονγπρ 5ἴουγ :- 
ΒΑΌΡΙ Τοομαπαπ ῬΘη δ] Καὶ νγὰβ ννδ! κΚίηρ δἰΐεσ 
ἴῃ6 ἀεβίσασοη οἵ ἴπ6 ΤορΡΙς (2.6. ὈῪ ΤΙ5) 
ὙΠ Πὶβ. ἀἰβοῖρὶα Τόβῖσα. ““Ὗοε ἴο 1τι5,᾽᾽ οτἱδα 
1Π6 Ἰαίίεῦ ; ““1ῃ6 ΤΕΡΙ6 'ἴπ ΠΟ δἰοπαπηθηΐ 
νγὰ5 τηδ6 ῸΓ {Π6 51η5 οἵ ἴ5γ86] 15 ἀεϑίγογβά. 
“ς ΘΟΥΤΟΥ͂ ποΐ,᾽ Δηβυγεσεα [Π6 πηαβϑίογ ; ““νγα μανθ 
δ. αἰοπαπιεπέ δα πα}}Ὺ εἰδοίπαὶ, ἀπα {παΐ 15--- 
ΤΊΘΓΟΥ. [51 ποί νυυιτςεη, “1 ἄ651Γ6 ΤΊΘΓΟΥ (τηαγσ. 
ΚΙΠ4Π655) ἀπ ποὶ βαογίῆος᾽ " (ΗΠ. ο5. νἱ. 6 ; 566 
Ἐ. Ν.). Τηϊεγεβίίησ δ5 ἴμεβα εἽχίγαοίς ἀΥθ, 11 15 
Βυροίμεοδὶ ἰο ἃ ἄθσυθα ἴο σοποϊαά δ 1 ΑΝ εἰ55 
( Ζυτ ἀεβοῦ. ἃ. Ὑτααϊίοη,᾽ 11. 40), ατϑίΖ (Ρ. 
454), ἀμ Ἐοβθηῖῃαὶ (Ρ. 134), [πΠαἰ Τοσμαπαῃ ΕΠ 
ΘΆΚΚΑΙ νγὰβ {Π6 Πῖβί ἴο τηαῖκα [Π15 ἀβάποίοη ἔγουῃ 
1ῃ6 ρῬαββᾶρε ἴὴ Ηοββϑϑ, οὐ {μαΐ [ῃ6 νυυϊΐου οἵ {Π6 
Βοοῖς οὗ ΤΟΙ: τγὰβ ᾿πηπεπορά Ὀγ [1{. 

1 Ὁ. 2,2. αἰ. ΛΝ ερεύ, “ ϑυβίεῃη 4. ΑἸίβυπαρο- 
σαῖεη Ῥαϊᾶβί. ὙΠεοϊορῖα,, ὃξ 1, τὸ; ΘΟ γου, 
“(ἀαβοῃίομίε ἡ. 114. ΜΟΙ. ἴτὰ Ζεϊ(α! τεῦ [65 
ΟΠ γιβί1,᾽ 5 ὃ 24 (Ξεε Ρ. 204) ; ᾿Ἀοβεηζγεῖρ, "1)45 
ΠΕ 1 ἀππῖετὶ πᾶ ἄετὰ ῬΑΡΥ]οπίβομθη ΕΧΙΪ]6,᾽ 

ΡΡ- 5,9 0. 
2 Οταίζ, Ὁ: 447.; ᾽0ρ-. 815. “ Οεβομιοπέα τα. 

Τυάεη,᾽ 2 Π]. ΡΡ. 120, 475-.6. Ῥτγεῖββ απὰ Ἀοβεη- 
πα] ἀρτβθ ἢ τη. Οπ {ΠπῸ οἴποὺ Παηά, 566 
ἈΔΡΟΡΙΠΟΨΊΟΖ, “ 1 ἐριϑ]δίίοη οἶν1]6 ἀπ ὙΠαϊτηπά -᾿ 
“165 Ἐ τητηεβ ̓  ἄο. Ρρ. χχν.--ΧΧυ]]. 
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50. Βαεΐ ΒΙΠΊΟΙ᾽ 5. ΔΟΙΙΟΏ τγὰβ ταῖπου {πΠῸ 
ΠΡΤον πη θηΐ οὗ Δ αχιβίηρ ρτδοίϊοα πῃ 
1Π6 τηἰτοάποίοη οἵ ἃ ΠΟ ΟΠ ; δηᾷ ἰῃς 
Ἰαηρταρα οὗ νἹ]. 1.3 τῇδ  Μ61] τοίου ἴο ἰΠ 6 
οΙά ρταςίϊος οἵ ἀβροβιιηρ ἃ 5π οὐ ἄοοι- 
τηθηΐ ΜΠ [Π6 [αΠεσ οἵ τπ6 ὑῬτάθ. Αά- 
τηιτΠηρ, Πονανεσ, ατᾶϊΖ᾽5 ᾿ηςουρσείδίοῃ, 
1Π6 ἀαΐξ Β.6. 50 15 ἃ σδῃΤΎ ΘΔΙΠΕΥ ΤΠΔῈ 
τῃαΐ ἴο ΒΊΟΝ 15 οἴμεσ ἀθαποίοηβ νου] 
ῬοΙϊηΐ. 

Το [86 ἀῦονβ νἱενδβ δ5 ἰο ἰαΐε ἀαίβ, 
ὉΠ ΤῆοΥ6 ΟἿΪΥ παρα ΡῈ αἀαθα. ὍΤΠδ 5ιρ- 
Θαϑῦοη οἵ ΒΟ Δηη ὁ {παΐ {π6 ῬοοΙΚς 
τεῆδοίβ {πΠ6 [80165 ΟΥὐΓὁ τηγτῃ5 οἵ Αὐπηθηϊα, 
15, ἃ5 ἃ ΏΟΪΘ, 5 τε οτεα ὉΥ ῬΊεΙδ5 :2 
Ῥαΐ {Π15 Ἰατίευ οὐπς ἔθ 615 ΠΙΠ.56 1 ΘΔ] 64 
ἴο αὔριιε---ἰτοῦῦ ψηδΐ ΠῈ οδῃ δοςσθρίὶ οὗ 
ΤΙ ΘΟ Δ ΠΠ᾽ 5 γῖανν, απ τομὴ ἀρ πο 0ῃ5 
ΒΙΠΉΠΑΥ ἴο ἴΠο568 οἵ Κομπαΐ αηα Οτβίζ--- 
{παι [πΠ6 Βοος Ἔχῃιθιῖ5 Ῥευβιδῃ ᾿ηἤπιθησα 
ψοΥΚΙηρ ΠΡΟΙ ἃ εν οἵ Βαρυ]οηα ἀροῦῖ 
16 τηι]41]6 οἵ [μ6 2Ζῃηά σεπίυτυ Α.Ὁ. ΤΠΙ5 
ΠΟΠΟΙ 510} 15 1ἢ ΒΠΚιηρ σοηίγαϑὶ ΜΠ {πΠαΐ 
οὔ Ἐλνα]ά," ΠΟ, 4150 ἀὐρτϊηρ ΠΌτη {Π6 αν]- 
ἄεπος οἵ Ῥείβίδῃ ᾿ηἤπθηοθ ΠΡΟ 8 [6 
ταϑιάθηΐ τ {πΠ6 ἔτ Ἐλδϑί, ἀδίθϑ {π6 ΒοοΚ 
1ῃ. [ῃς6 41 σϑηίατΥ 8.6. 

(ὃ Βεύνεθῃ ἴπ658 δχίτθπηαβ ΔΠ4 ἴῃοβα 
ΔΙΤΟΔΑΥ ποίεβα 15 {ποτα ΠΟ τ] Ππτὴ ἢ 

(..) ΖΦ ίεγηπαξ ουϊάεεο.---Α Ἰατρα πυτη- 
ῬεῚ οἵ οὐτο5 ἀθοϊάθ [ἢ ἔανουτ οἵ [Π6 2η6 
ΟΥ τ1ϑ σδης ΠΥ 8.0... ὙΠ6Ὲ Ζογηιγης ααὶ 
1671 15. Τουπ] 1ῃ {ΠῸ τοίδγεποθϑ ἴο {Π6 
ΤΕεΏΡΙα (χῖν. 4, ζο.), ἴο ΠΟΙ. Δ]] 5100 
μα5. δἰτεδαυν θεθη τηδάθ. ὍὙΠαΐ ΤΕρΡΙς 
νγαβ {πΠ6 ΤειηρΡΙ]6 οἴ ΖειθΡΑΡΕεὶ : “ποῖ πκὸ 
το {π6 Πτϑι᾽ (υ. πὶ ; 586 Τοῖξ 1ὴ ποίθ) ΒΊΟΝ 
151461 ονγεᾶ ἴο ϑοϊουηοῃ, αΐ αἶβθδὸ ποῖ 
γεῦ {π6 “ ρβἹοτίοιιβ. Βα] αϊηρ (1014.) ψΊΠ 
115 οἹ ΠΟ Ιηρ᾽ τη 5565 Οἵ ΜΉ τηΔγ0]6 δης 
ῬίμηδοΙοβ οὗ βροϊἹα ψῃῖοῇ [Π6 Ἰαν!βῃ μαπα 

1 ἐ ΖΕΙΞΟΒΥΙ Κι τ. ΤῊ. (1882), ΡΡ. 359-62. 
2 ΤΡΙά. (1885), ΡΡ. 24 ο. 
8 Ῥνν414, “(εβοῃ. 4. ψοιῖκε 1ϑύδο],᾽ 5. ἵν. 

ῬΡ. 233.-ὃ. Νν εβίοοίί, “Πίοῖ. οἵ [Π6 Β10]6,᾽ 5. 72, 
“Βοοκ οὗ ΤΟΡΙΐ,᾽ ἀρύθοβ ἢ Ἐν 4]4. 

Ἵ 2,0: ΙΑΪΒΙΩΡΕΣ (ΕἸδισοσ, .Ε- Ἐ᾽,᾿ 1 σ. 7:- 
ΤΟΡΙ45), εἴγε. 1ϑὲ οοπί. Β.0. ; Η σζίο! (΄ (εβοῃ. 
ἃ. Ν. 15τ86],᾽ 1. Ρ. 3216), ἃ ἴεν γεαῖβ δῖεσ. {πε 
Μδοςοαθδδη νγαγβ ; ΕὙΠΓΖΒΟΠ 6 (οΖ. «727. δ 10), ἃ Π.116 
Ῥεΐογε οὐ « {1116 αἰζου ἴπ656 νγατῦβ, Ραξ ποῖ ψ 8116 
1ΠοῪ Ἰαϑίεα : 714 ῃπ (΄ ΕἸη].᾽ 5. 72.), Β.Ο, ΖΟΟ-Ι50 ; 
ΚΕῚ (“ ΕΠ]. 5. 71.), 151 ΟΥ̓ 2η4 ςεπί. 8.6. ; (ΤΙ ΠῚΠῚ 
(.Ζ. ἃ. νν- ΤῊ. 1881, Ὁ. 38), θείογε [πὲ ΜδἼοαδ- 
Ῥδαπ βίσασρ!α ; ἩΠΠσΘη 614 (Τ014, 1862, Ρ. 181 ; 
1886, Ρ. 152), ἀατίησ [Π6 Μδοοδθεδη εἴα ; ΘΠ ΙΓΘΥ 
(΄ βοῇ. 4. Ν. 15τ46],᾽ 211, Ρ.. 605), ἴῃ {πε οοιγ5ε 
οὗ [Π6 Ἰαβί ἔνγο σεῃΐατγθ5 Β.Ὸ, 



τόο 

οἵ ἃ Ἡετοά ννὰβ ἴο τϑθαὰσῦ οὐ Μοιηΐ Μο- 
ΤιΔ ἢ (8.6. 17). Απάᾶ!1 ἃ ἄδία Ὀεΐοτε {με 
{ἰπ|6 οὗ Ἡ,οά τηδὺ Ὀ6 {Πι|5 αϑϑετίθά, δῇ 
7, Ἴ42)1671 {1471 6 δ1 ζολ 710 Π6]Ρ05 ἴο σΑΥΤΥ {παῖ 
ἀαΐθ ΤΔΗΥ͂ ΥΘ 75 ΓαΥ ΠΕ ῬδοΚ. [1η {Π6 
Ῥτβαϊοίοη οὗ οἢ. χῖν. {Π6γ6 15 ὯῸ 8]] 5100 
ἴο {π6 {ΠρΡΠ ΠῚ] Ῥουβεοῦίοηβ οὗ δὴ Αη- 
τοομτ5 ΕΡΙΡΠΔη 65, ΟΥ ἴο 15 ἀβϑβοσδί!οῃ 
οὗ [ῃε ΤεΏΡΙ6 (Β.σ. 167). ΤΠ δοΐ νγὰβ 
ΟΠ6 ΨΏΪΟῃ Πδα βίπηρ ἴο {πΠ6 πο Ἐν ΕΥΥ 
Ῥαΐϊγτιοῦβ εατί : δῃὴ Παά 1 θβθῃ ρεῖ- 
Ῥεοίταίθα δ οὔ Ῥείογε {π6 {πῆς {παῖ {15 
ΒοΟΚ ννὰβ ψυιίθη, 1 15 ἀΠΠΠσα] ἕο ππάοτ- 
βίδα [πΠ6 ἀῦβεησα οὗ 811] τϑίδγβησα ἴο 1. 
10 566 115 6 ΡΘΙΏΙ551016 ἴο ΡῸ [ἈΥΈΠΕΥ 
Ῥαοῖκ {μδ {μ6 ἔπη6 οὔ Απίοομι5 ΕΡρι- 
ῬΠδη65. ον ίαγ ὃ 1) 6Πηϊία ἀβάποίοη5 
Ἰτουὴ ΤΟίθυθ μα ἰοὺ δῇ ηοα] ϑοχρίατζα, 
510 δ5 (παῖ ἴο (Ὡ6 ΒοοΙς οἵ Τοηδῃ"} 
(χιν. 4), οι] 6 τόσα ᾿π51Π8 016 νετα 
{ῃ6 ατεοῖκ Νεβίοη ϑαρροτίεα ΡΥ {πε 
Οἴμαῦ ἰεχίβ ; Ὀαΐ 411] [ῃαΐ σδὴ ῬὲῈ [δΙΠΠῪ 
ἀεαπορα ἔτοπὶ {παΐ ραβϑαρθ 15 δοαιδίηΐ- 
ΔΠΟΘ ΟἹ {Π6 ρατί οὗ {Π6 νυ θυ ἢ τυ μαΐ 
αοά Παά 5ροόοκβῃ, εἰἴποσ ὈΥ Τοηδῇ οὐ ὈῪ 
ΟΠΕΙ ῬτΌρΡθίβ. (566 ποίβ Ζ,μ ζρφῦ), στ ῃ 
τοσατὰ ἴο ΝΙηθνθῃ. ΤΠ Δ]]ερεα τοῆδβχιοῃ 
οὗ 1π6 Πιβίουυ οἵ 7ο" δηᾷ ἢἷ5. νι (566 
11, το, 15, δηα τῃ6ς δάδιίοης οἵ {μ6 
υϊραία ἴῃ ἴῃ6 ποίθ5), οὐ οὗ φρΎδοίϊςεϑ 
ΘΠ]ΟΙηΘ4α ὈΥ [6 δχδῆρὶς οἵ ΤΠ δηῖϊ6ὶ 
({-Ἡὄ 12,13, Ποΐ65), ΟΥ̓ οὗ ερ᾿βοάβϑ 1 {ῃ8 
ΠΙβίοτυ οἵ Ἐβίποσ (χῖν. το ; 566 ποίβθ), 816 
ΘΙΓΠΘΥ 5100} 85 σου] θα [ἈΠ1ΠΔΓ ἴο Εν ΕΥΥ͂ 
71εν οἵ [Π8 ρτθ- Μδοσαθδθδῃ ἃρ6, οὐ δἵβ οὗ 
ἴοο 5ΡΟΥΠΟΙαΙ δηα ἄνθη πησογίαιη ἃ 
ΟΠΒΑγδοίθυ ἴο βιρρουί ΔΗΥ͂ ΔΙρτπθηΐ ἃ5 ἴο 
ααῖε.2 

ΤΠ6 ΖεγΊΙ1715 αὶ 740 15 τοῖο ἴο Ὀ6 

1 Υηιίεη, δοοογάϊηρ ἴο τηΔηΥ οὐϊεῖοβ, θείνγθθῃ 
ἴῃ6. Αβϑυτίαη ἀπ Βαργυ]οπίαη οαρίϊν!ε5. 9566 
ΒΙΘεἸς- ΝΥ ΘΙ] μαυβθη, “ ΕἸΏ]. ἱπ ἃ, Α. Τ.᾽ 5 ὃ 240. 
ΕῸΓ ΟἴΠεΥ ἀαίεϑ, 566 “ Θρβαϊζοὺ (ΟΠ Π]ΘΠΑΥΥ ΟΠ 
[δε Ο. ὙΤ.᾽ νἱ. Ρ. 580. 

5. Ἀείογθηοθθ οοοαγ ἴῃ ΤΟΡΙΣ ἴο {Π6 [Ο]]οννίησ 
Ο. Τ. ΒοοϊκΞ :-- 

(εῃοβὶς 11. 18, 20. ΤΟΙ νι]. 6. 
τ ττίνι τς ., 10. 21. 
π᾿ Ἰχιν 92. 5 1: ΤΊ» 

Τ ΘΑΤη, 11. 6. 25» 11: 10. ὙΠ: 2. 
2 ΚΙίηρϑβ ΧΙχ. 10. 5 ΨΙ15 1: 
Ῥ54]Πὴ ΧΥἹΪ. 15. ἢ Ἰγ0 11: 

. ὌἼχχχυ 1: 55 ΠῚ. ὁ. 
5) “ΧΟΥῚ. Ὁ. ἢν ΧΙ. 7. 
. τ οστῖχ. Ὁ. ἢ ΠῚ 11. 

Ῥτον. 111. 1, 3, 4. »» ἶν. 10. 
δ χτο δι 5: τν- 10, ΧΙ, Ὁ, 

1581. ΧΧΧῚ. Σ7. ΠῚ χιτ: Ὁ, 
ΑΙΔΟ5 νἱ]ϊ. 10. Ἵ 11.686 

ΠΥ ΘΟ ΟΝ Θ᾽ ΤΘΒΙΗΣ 

ϑαιμοτθα ἔτοση τη6 ρϑηθσαὶ ἰοης οὗ {πὸ 
ΠΔΥΤαΙν 6, Δα 5]Π10}ὲ ἀΔηα πηοθίτγιϑινα Ἰη- 
αἸσαίοη8. Α Ριοίασα 15 Ῥγαϑθηϊθα οὗ 
7 5} ΠΠ{8 δηα ἔβα! πηρ ἀπτίηρ 5οπη6 {Πϊτίν 
ἴο [ΟΥΓΥ γϑαῖβ (χῖν. 1). ὍΠα παίϊοη μαά 
Ραβββα {Πγορἢ στοαί ἀἸβίγαϑβ Πα Ορρτθ5- 
510, Δη4 [Π6 1ηΠΠἸν14π4] δηα ἄδνουῦΐ 76 
Πα Ῥθθη ἢγϑέ μι η]βῃηθα (1. 19) ἀπά {ἤθη 
τη Ο ΚΘ (1. 8) ἴῸγ ἀδνοίοη ἴο στ ρῖου5 
Δα ὩΔΊΙΟΠΔ] ΠαΡΙῖ5. Μαιτίαροβ θαίε θη 
(οὐδ ρΡβορίβ δηᾶ δ] θὴ5. 511] σβαυϊτγθά 
ἀἰϊδοουταρεαιηθηΐ (1ν. 12, νἱ. 15), ΨῈ116 
Ιηΐοτοοιβα θεία [ἈΠΏ11165 ἴῃ Ἔχ! ]α Παά 
Ῥθοοθ ΘΟΙΏΡΑΙΔΙΝΕΙΥ ΘαΞΥ ἀηα 588 
(Ω[5. ἵν.--χ. σοῃίγαβίθα 1 1. 15). Ατάθηξ 
ΠΟΡΘ65 οἵ ἃ {{]] ταϑίοσδίοη οἵ [6 ββορὶβ 
βοδίευθα δηπιοηρ [ῃ6 Πδίοη5 (ΧΙ. 5, 
χῖν. 4), οὗ ἃ ρτεαίεσ. εεάοτῃ ἴῸΓ ἐῃ6 
ἄνα !]οῖβ τἢ {61 πι5816 ΠῚ (Χ11Π. 10), οὗ ἃ τε- 
ὈυμΠάηρ οὗ [6 ἩΟΙΥ ΟΥ̓ δηά οὗ {Π8 
ἘΡΥΙΑΙΒΙηρ οὗ {Π6 ϑαποίπαγν, δηϊτηδίβα {Π6 
Ἰαηστιασα οἵ [Π6 νοῦ θη ΠΕ οΙοβαά 
ΠΙ5 ΤΟΙ ΙΒΟΘΏΟ65 [ἢ {Π6 τη]α5ὲ οὗἉ ἃ {Ππὴ6 
οἵ σδίτη αἰζου ταποῇ ΡΟ] ΟΑ] ἀηα ἀοπηεβίς 
ΒΟΙΤΟ. 1Π6 Ππαπ]65 ΤΟΙ ἀπα ΤΟΡΙαΚ5 
56]βοίθα ἴοΥ ὕνο οἵ 1πῃ6 ῬυτΙΠΟΙρΡΑ] ρεβοη- 
ὉΙΡ65 1 {Π6 ἴα16 476, ἸΠΟΘΥ νυν] ηρ᾽ ΓΟΥΠΊ5, 
Θααγαϊοηξ ἴο οΟΥἩ {Π6 δοίπα] τερτοάποίοη 
οὗ ἃ Πα Π6 Ομοα Παίοία]! ἴο θνοσυ ραίτοίῖς 
7εν. ὙΠοΥ ψου]ά Βαγαϊγ ἢανε Ῥβεῃ 
βεἸθοίθα 84 ποί (Π86 εν]] σϑοο]] οι οἢ5 
Ῥδθη ΟΡ βοιτθα ΟΥ̓ ϑιροιβεαβα ὈΥ Ἰαΐου 
ΤΩΘΙΊΟΙ65 οὗ ροοά. Πα οὐϊατ αἰΐδοι- 
ἴηρ ἴο ΤΟΡΙα5 {πΠ6 Ατηπηοηϊία, “1Π6 
51ανε,᾽ [(ῃ6 δάνεγθαιυ οὔ Νεποιηδῃ 
(δ: ..2.4.5, 1. τὸ, ΤΟ; ἵν. 2- δ ΜΙ Τὴ 
19), ΤΕααϊτοα ἴο Ῥ6, δῃάᾶ Ῥεύμαρβ νγᾶϑ, 
ΟΡ εταϊβα ΌῪ ἴπ6 ταραζαίϊίοη οἵ ἀποίμεῦ 
ΤΟΡΙα5, ΟΘα. ΟδΥθοσ, δηα {παΐ οὗ Πϊ5 
ΤΟΙ ἰδ πηοι5 500 [ΟβῈρἢ, νγαὰβ οοηζθηρο- 
ΤΉ ΟΙ5. ΜΙ {Παΐ οὗ “16 ρστθαῖ " Αη- 
ΠοοΠι5 111. (Β.Ο. 223--ι87). ὙΠῸ {Π|τ γ- 
ΒΙΧ ὙΘα θ᾽ τεὶρῃ ΟὗὨ [Π15 ῬΙΠΟΘ ῬΓΘβθηΐ5, 
ἴῃ 115 νἹοϊβϑιι4θβ. οἵ ἀἰβίγοθθ ἀηΠα ρϑᾶσα 
διηοηρ [Π6 [ενν8, ΤΠ ΠΥ ΡοΪηΐ5. οἵ β'Θηθγα] 
ῬΑγΔ]]6] 15 πὰ ν ἢ [Π6 ΔἸ Γουπ δ] Οἢ5 ΟὗἉ ΒοΙτονν 
Δ Πα Παρρίηθβ5, δέομαι δηα Ἰη αν] 14], 
ἀοριοίθα τὰ [Π6 Βοοκ οἵ ΤοΟΡΙ, Απά {π8 
ἔΆΤΊΠΥ βίου οὗ [15 ΤΟΡΪα 5. ΘῸΡΡΙ65 ἃ 
ἴαος ΠΠπδίγαΐϊϊνα οὐ ἔπ ἀδίθυμηπαίίοη οὗ 
5010 ἢ ἃ5 ΤΟΙΣ ἴο πηαϊηΐζαϊη ΓΘ 15} ΡΤ Υ 
ἴῃ τηδίππηοηϊαὶ 4]]Π]|Δησ 65. ΤΌΘῈΡῃ {μ6 
50η οὗ ΤΟΡία5. γγὰβ τη γα ἴο ἢ5. ΟΠ 
Ὠΐθοθ. ὙΠπῈ τηδϊάθη νὰ (6 ]Ποσαίοὶν 
ϑυρδαυεα ὈΥ ΠΟΙ [Ποῦ ἴῃ [Π6 ΡΪαςα 
Οἵ «ἃ ἀδῃοθῖ, ἴῃ οὐᾶθυ {Ππαΐ ἢἰ5 ὈσΟΙΠΘΓ 



ΠΕ ΘΙ Θ ΙΘΝ Θ᾽ ΤΘΒΙῚ:. 

5Που14 ποῖ σοπίατηϊηαΐα ΠΙΠΊ56 1 ὈΥ σοη- 
ΠΘχῖοη ΜΙ ἃ Πποαίῃθη. 

(2.) “ηιΐεγπαί φυϊάοεο. ---- ΓΘ. Ἰηα]ςὰ- 
τοη5 οὗ αἴξ βρεοιῆθά ἴῃ {πΠῸ ἀθονε ρατζὰ- 
ΘΥΆΡΗ5 ἃῖα Ῥαΐ βοδηΐυ, Πα] Τὴ ΟΠΑΥΔΟΙΟΥ 
παραίνα ταῖπου {πα Ροβιῦνα ; θαΐ {ΠῈῪ 
816 ἴῃ δοοοϊάδησε ΨΊ σΟΠΟ] ΙΒ] Οἢ5. ὅ6- 
τίνα ΠῸΠῚ 1πΐθυπα] ουιήθηςβρ, 1{τπῸ ΒΟΟΚ 
ΡῈ φοῃηρατθα ΜΠ ΔηοίΠοΥ ουκ ΠΟ56 
ΤΊΟΓΆ] ργθοαρίβ αὺα ΚΙ ἴο 15 ΟΠ. 

ἼΠΕῈ ΒοοΙς Εἰ ΟΟἸ Θϑιαβίιοιβ, ἃ νους σοΠ]- 
ῬΟΞΒΕα ἴῃ Ῥα]θϑίπθ πα ΟΥΙΡΊΠΑΠ]Υ νυ 6 ἢ 
10. Ηδθγανν, ΒΡ Ρ]165. {παΐ Κι οἵ Ῥαζγαὶ]- 
16 Π1|51 ν ]Οἢ,, Ὀγ 115 σοΙ πη] οὗ Πποιρης 
4η6 Ἰαηριιαρα, βιρρεϑίβ [ΟΥ 1Π6 Βοοϊς οἵ 
ΤΟΡΙ ἃ ΠΟΥ οὗὨ ΟΥΡΊη Δ ηα ααΐδ. 

(α.) ΤΟΙ 5. ̓Ἰπου]οδίιοη οὗ ΔΙΤ 5 ΟΊ ΝΙΠΡ᾽ 
(Ρ. 158) μα8 θβεὴ δάαδιιοθα 85 Δῃ ᾿ηα]σὰ- 
το οὗ ἰαΐε αἴθ ; Ῥαΐϊ 5θπ Π Π]Θ 5 ΡΆΓΆ116] 
ἴο 1 ἅττα εαπεηΐ ἴῃ ἘΠ οΟ] ϑιαϑίισιιθ. ΕῸΓ 
ΕΧΘΔΙΏΡΙΘ, ΕΟ] Θϑαβίοιιβ (111. 30) ἄβοίαγεϑ, 
“ἐ ΑἸΠῚ5 τη Καῖ 8Δῃ δίοπειηβηΐ [ΟΥ̓ 51Πη5 ;᾿ 
ΧΡ]. 22, ““ΤΠῊΘ 4]1Π15 οὗ ἃ πἸδῃ 15 ἃ βισῃεί 
ὙΠ τ]: ΧΧΙΧ 11 17, ὙΓΡΑΥ ἢ ΤῊΝ 
[ΓΘα 5.6 ΔΟΟΟΙ ΩΡ ἴο [Π6 σοΟΙΤΠΔ ΠΠΊΘΗ 5 
οἵ [8 Μοβί Η!ρΊ}), ἀπὰ 1 51.411] Ῥσιηρ [πε 6 
ΤΟΙ ΡΙΓΟΠΐ πΔη φρο]. 51π ΠΡ δ]τὴ5 1ἢ 
{ῃν βίογθῃοιιβεβ [1 {π6 Πβατί οἵ [Π6 ῬΟΟΥ, 
γμζο.Ἴ, ἀπά 16 5118] 46] νοῦ [Π6 6 ΠΌΠῚ 81] 
αἰπιοοη. Τί 5141] Πρῃϊ [οσ ἴπ686 δραϊηϑὲ 
ΤΠ1Π 6 ΘΠ ΘΠΊ165 θαι {Παῃ ἃ Τ]Θ Υ 5Π1614 
ΘΠῸ ἃ ΞΟΠ ΞΡΘΟΤΣ χχν. Ζ, Δ ὑπαὶ 
δΊνθί ἢ 4]Ππ|5 βδουιῆσδίῃ ΡὈταῖ56 ; χ], 24, 
“ Βγείῆσγεη δηα ΠΕΡ ἃξὰ ἀρϑιηϑί {1π|6 οὗ 
ΤΤΟῸ]6 : θαΐ 4]Π5 5141} ἀν Γ ΤηΟΤα 
1Πῃδη {Πα οί." ὍὙΠ6 ἢϊδί δηά ἰαϑβί οἵ 
{Π6 56 416 ἃ5 βίΓΟηρ᾽ 85 ΤΟΙ ἵν. το, χὶϊ. 9: 
Δα {π6 ἰαησιιαρα οἵ ἰῃ6 ϑοῃ οἵ το 
ἀβοιάβα]ν ΠΕ]ρΡ5. τι5 ἴο ππάεγβίδηα ἀτὶσῃϊΐ 
ἴπΠ6 Ιαηριαρα οἵ οὐγ Βοοῖκ, Ἐνιάθηῦν 
“ἐ δἴομθιηθηΐ" σαηηοί 6 ἴακθὴ 1ἢ ΟἿΓ 
τη θτη 56 η56. ἈποΙΠοΥ ραβϑαρα (ΕΟ]. 
11. 3), “ὙΠοθο Ποπουγεῖῃ [15 ἰδΊΠΕΓ 
Τηδ θη δ αἰοποιηθηΐ [Ὁ ΠΙ5 5115, 1π- 
νεϑίβ ΠΠ14] ΠοηουΓ 1 {Π6 5απὴη6 εἰῆοδον 
ἃ 5 Δἰτηβοίνιηρ. [{ 1 νου] ΡῈ δὴ δῃδ- 
ΟΠΓΟΠΙ5 ἴο ΟἸΙΒΟΟΥΟΙ 1 115 ραβϑᾶαρα 
ΟΥ̓ ΕΟ] 65] 5016 115 58 ΟΠ 18] ΟΥ 5αοογάοία! 
ΒΙρηἤοδποα. ΟΥ̓ “Δ η01- ΒΙΌ]Π1 8] εἤϊοδον," 
15 11 ποῖ ἃ τηϊβία κα ἴο ᾿πίσαα 50 ἢ πηθδη- 
ἴῃρ5 ἱπίο ΤΟΙΣ ἵν. τοῦ Αραΐῃ, [8 

1 ΟΡ. Τοβερῃιβ, “Απίϊα.᾽ χἱϊ. οἢ. ἵν.; ΜΊΠηΔΠ, 
ΠΙΠΞΕΣ ΟΡ ἘΠΕῚ Πεὐν8,} 1 Ρ' ὅ51 ὅτι; (ΥδΖ, τν 
2 ἨδΙε, Ρ. 243; Ηετζίο]α, 1. ρΡ. 186 ἅς. Ἐὸγ 
Απείοομπϑ [Πς ατοαΐ, 566 {Π6 τι56 1] ΘΒ ΠἸ ΠΊΔΥΥ ἴῃ 
“ῬΙο ΙΟπαιῪ οὗ [Π6 ΒΙΌ]6,7 “5. 72. 

442οε.--- οί, 7. 

Ιόι 

“ἐ 6] 1 νϑύαηοα οὐ ψΏϊΟἢ ἘΠ οο] ες αϑίϊουβ 
(ΧΙ. 24) 5Ρεακβ ἴῆτγουνβ. Πρ ἀροη (Π6 
““ 46] νεύδηςο ἢ ΔΕ θα τη ΤΟΙΣ (ν. το, 
ΧΙ. 9). ΤὴΘ ῬΥΓΏΔΙΥ 5656 15 ἃ 66]1- 
γΘΥΔη66. ΠΌΤ ““ {ΠπΠ|6 οἵ {του ]ς " ποτα 
Ροίβηΐ {ῃδῃ {Πα νν]ο ἢ ὈτΟίΠΘΥΥ αϑϑἰϑί- 
ΔΏΟΘ. Δ η4 εχίγζαπεοιιβ ΠΕΡ σῇ δῇοτζά. 
ΤΠΘΙΘ 15. ΠῸ {πουρῇΐ οἵ ἃ {πη6 οἵ ἀβαίῃ 
Δη4 Ἰπασηηθηΐ. 

(ὁ.) “ΤΠ οὔβοιτα ραβϑαρα (ΤΟΡΙ ἵν. 17, 
566. ῃοί6) “Ῥουΐ οἷ (ἢν Ὀτεαα οἡ {Π8 
Ῥυχα] οἵ {π6 ᾿π5., ἀπ ΤΟΙ 5. ΡΈΠΕΓα] 
σοπαπιοί ἰονγαγα5 [Π6 ἀ6δ6 (1. 17, 11. 2--8), 
αν αἰδὸ θβθὴ δάδιοθα 5 Ῥοϊηςηρ ἴο ἃ 
Ιαΐα ἀαἴθ. 1ῃ {τπῖῃ, {πον πη] θοί ἢ 11|π|5- 
{τα ο ἢ Δ ῬΑΓ͵Ά]]6]15η} 1 (Π6 ΒΟΟΚ οὗ 
ἘΣΟο] 6ϑιαβϑίισβ. “ΕΥΟ {πΠ6 ἀεαα μι - 
ΠΟΙᾺ ποῦ Ἰανοῦγ᾿ {ΠΟ ]π15. ὙΠ 22... ἘΣ 
4150 ΧΧΧΥΠΠ]. 10), 15 ἃ Π]ΧΙΠῚ ᾿ΠΟΠ] Δ Πρ; 
{παΐ φεποσαὶ ἀπ ΠΟ ΤΟΙΣ 50 ἴδατ- 
1Εβ5ϑὶγ αἰβοῃαῖρεά : δῃη (ἢ6 ῥρᾷββᾶρξ, 
“ ΤΕ] οῖθ5. ΡουγΘ αὶ ἸΡΟΠ ἃ τηοιἢ 5Ππ 
ΠΡ ΔΙῸ 85 τῇβϑϑ865 οἱ τηξαΐ δεῖ ΠΡΟῚ 8 
δτανε " (Εσςοϊι5. χχχ. 18), 15 ἃ [65 ΠΠΠΟΩΥ 
ἴο 1πΠ6 Ῥτδαοίοβ (Πονγανσ ἀπά ογβίοοα) ἴο 
γν ΠΙΟἢ ΤΟΡΙ τϑίθυϑ. 
(ΘΙ Ἔι  Ρεεδερῖθ, {{ 0} νἹ- τοὴ 

ὌΡΟῚ ἡΡΏΙΟἢ. ΤΟΙΣ ἰαγ8 50 ΤΟ} 5{Γ655 [ἢ 
15 δάνιοβ ἰο Π15 500, δῃηα 15. ΠΊΔΧΙΠῚΒ 
ΘΘΠΘΥΆΠν, πη Πεσιθηΐ ρίασα ἴῃ [Π6 
ΠΠαρίειβ οἵ Ἐπο]εϑιαϑίοσιιθ. ΠΘνοίιοη ἴο 
(οα,2 ρΡυυγ οἵ τηϑττῖαρσθ, 5 Ποηδϑβί ἀθα] 
ἰονναταβ βευναηΐβ, [η6 τισῃΐ δϑιμηαΐα οἵ 
γγ ΘΔ 1,5 {Π6 σοηοθΓᾺ]} ἀπίγ οἵ ΠΕΙρΙηρ {Π6 
ΡΟΟΙ δηα πξεαγ ὃ ἄς., 816 [ΌΥΟΙΌΪΥ ἀτροά 
ὈΥ Ῥοΐῃ νυτῖῖοσθ. ὙΠῸ σοΙηρατγίβοη Ὀ6- 
ἔνεθη ἃ ΠΠπηϊ6 4 ΠΠΠΕΥ οἵ νεῖβ65 1 [Π6 
ΒοΟΚ οἵ ΤΟΡΙΐ δηα {πΠ6 ννΠο]6 οοηΐθηΐβ οὗ 
ΕΟ] Θϑι βίοι ται οί, οἵ σοῦῦβα, θὲ 
ΡῬαβηεα ἴοο τ; Ῥαΐ, [11] δϑιππαίεα, 1 
56 6118 ἴο 5ιρρεβί {παΐ ἴΠ6 βεῃιπηθηΐβ οὗ 
1ῃ6 νυ υίοῖβ οἵ ἴπθθε ΒοΟΚΒ ΠΟΙ {πο Ὺ 
Πᾶνα [ἢ ΠΟΠΊΠΊΟΙ ΕΓ [Π6 56 π{πηθηΐβ οὗ 

ΤῚ μαᾶνα δάορίεα πεῖ {π6 ἰγαηϑ]αίίοη. οὗ 
Β|5561]. 

2. ΠΟΙ, νοὶ 5: Θ᾽ ΤΟΥ: ΡΣ ΒΙΟΟΙτΙ5: νἱ: 27,5» Ὑ111- 
8-14, ΧΧχχν. 10, ΧΧΧΥΙ]. 12. 

8. ΟΡ. ἴν- 12, 13; ν11]. 6: ὁρ. Εἰς011|5. ν11. 26, 
ΧΨΙ. ΣΕ Χασνὶ. Ζά.- 
ΟΡ ἐν τῆι: ρὲ. ΕΟ ΟΙΠ5: ν11. 29.»21- 
Ὁ ΠΡ: ν- τὸ; 10: ὁρ. ΠΒΙΟΟΙΠ15. ν- 1- 
ΘΟ ΟΡ ἵνὸ 7. 1... 1. Ἐρ᾿ ΓΙ ΟΙΠΞΣ νὴ 1, δ; 

ΧΠ Α.: σὶν Γ2: Σχχῖν: 21; ΧΧχΥ: [0: 1ὴ δχ- 
διαὶ πίηρσ {Π656 ραγΆ 1615, ν]ο ἢ πρῃς Ῥα ΡΥΘΑ ΠΥ 
ἱπογθαβθά, [6 σθῆεγαὶ ᾿ΠΊρΥΘσβίοη 0011} ΡΥΟΡΔΡΙΥ͂ 
ΡῈ [Παΐὶ ΤΟΙΣ 15 τόσα Ῥγθοῖβα ἀπά ἀδῆηϊίε ἴῃδπ 
ἘϊοοΙ]οϑἰαϑίΐουβ ; δηα {Π15 νου] ἱπάϊοαΐα {Πα οὗ 
1π6 ἔνγο Εοο]βἰαϑίϊοιιβ 15 {Π6 οἱάδθυ Βοοῖς. 

Μ 
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ἃ ΠΟΠΠΊΟΙ Γᾶ, Δ Πα ΘΧΡΓΘ55. ΘΟΠνΙΟΙΟΠ5 
Ἰπου!οαϊβα ὈΥῪ ἴῃ ἰθαοποῖθ οἵ {ΠΕῚΓ 
ΡῬεΠοα δπηᾶ δοοερίεα Ὀγ [6 ἰδυρῃί. 
ΤῊ ἀαίε οἵ Ἐμο]βιαβίισιι5. 5που]α {ποτο- 
ἔοτϑ ἴπτονν Πρ προπ {πε ἀαΐα οἵ ΤΟΡΙΙ. 
Τὐηξοτταμαιεῖν, της ἀαίε οὗ Ἐοο] Θϑἰαϑίϊσιιβ 
15. σΊΘΔΕΥ αἰβραίεα :} ἀπά ἃ ἀϊπδγθηος οὗ 
ἃ ΜΠΟ]6. ΟΘμ ΤΥ οχὶϑίβ ὈΘΌνΘ α τη ΘΓ 
σοπηρυίαϊίοη5. οὐ ἴπΠ6 5}0]6εοῖ. Βυΐ ὁ 
ΘἸΠΟΥ 5αρροβιοη--- ὙΠ ΠΕ Ἐοο]6βίαβ- 
το ΡῈ ἀαίβα δρουΐ 8.0. 280 οὐ ἀροιΐ 
Β.Ο, 19ο---ἰῃε ἴοης οἵ τπουρῃΐ ἀπὰ τῆς 
ΤῊΔΠΠΟΥ οὗ Πα Πα] Ἰηρ {Π656 ΤηΟσα] σα] οἴ5 
Πα ποῖ πιαίθυα!]ν αἸζογθα 1 [Π6 1ηΐουνα] 
οὗ ἰμαΐῖ σδηίασγυ. ΝεΙΠοΥ ἴῃ [Π6 ἐπ οὗ 
ἴὴ6 2τὰ σθῃίατυ Β.Ο. ΠΟΙ ἴῃ (6 επά οἵ 
ἔπ6 2Πη4 σϑπίατυ ὑνουἹα {Π6 ἰγεαϊμηθηΐ οἵ 
ἴθ παν βθηθα τηῖο π6 που] οἵ 
1Ὲ6 Ἰαἰίεσ ρατί οἵ [6 τϑί σθηζαῦν Β.6. ΟΥ̓ 
οὗ {με τοῦ Ὁμηβίδῃ σαηίατυ. ΕῸΓΪ [Π15 
τθάβοη {πογείοσα ἴπ6 Ἰηΐογηα] αν άθηςοα οὗ 
[16 Βοοῖκ 56 6πὶ5 ἴο ροϊηΐ ἴο ἃ ἀαΐβ ποῖ 
τήοτα τροθπί {πδῃ {ῃΠ6 2η6 σοπίμτυ 8.6. ; 
ΟΥ ἴο ἴπ6 βατὴηθ “αΐε 45 ἰπαΐ βιρρσεϑίθα 
ὈΥ ἴῃς δχίθυηα! ονιάθποα, 

δ͵ΊΝ. ΑΙΜ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

Μοβί οὔποθ. αὐα ἀρτοϑα {πα (Π6 Βοος 
15 ἀἸΙάαςίῖς τη οΠπαγαοίθσ, θαΐ [πΠῸ αἸΠδσθποα 
οἵ ΟΡΙΠΙΟῚ 15 »τθαΐ 85 ἴο γ ΠοίΠου {Πα οΠὰ- 
ταοίθυ 6 φἜΈΠΟΓΙΑΙ ΟΥ̓́ΒΡΘΟΙΑ]. ΘΡΘΟΙΑΠ 55 
{κε Κομαῖ, ατᾶϊΖ, πα ΝΕΌΡδοΥ 2 αὑτρα 
[δῖ {πΠῸ αἴτὴ οὔ [ῃ 6 νυ [6 Γ15 ἴο ᾿ποπ]οαΐα [Π6 
ἀπίν οἵ Ῥυτγγίηρ (Π6 ἀβαά, ὙΠῈ ΜΙάγαβῃ 
ΜΏΪΟΠ ρτείαοας [π6 Ομαϊᾶάθα ΜΝ εβίοῃ 3 
Πηα5 ἴῃ {πΠ6 ΒοοΙ {πὸ τοννασὰ οἵ ομθ ψῈΟ 
δῖνεϑ. Δ]τὴ5 δηα ΠΓΠ65. ΤῸ Ἐοβθηίῃαὶ 5 
τῃς ΒοοῖΙκ 15 δὴ 1ΠΠπ|5ἰγαίίοη οἵ ἃ βαυτηρ' αἵ- 
{ιρυϊεα ἰο ΔΡΡΙ ΑΚΙΡα (ας Α.Ὁ. 11ο--35), 
“ΑἹ! τα (ἀοά 4ο65, Ηδ 4065 ἴοΥ ροοί." 
ΟἸεῖ5 ἀραίῃ το τὴ 1, ἢ Ἐλνα]α,5 τῃς 
Ἰποπ]οαίϊοι. οἵ {πΠ6 ἀν οὗ ὑνΟΥΘΠΙΡΡΙΩΡ 
τῃ6 ἔστπς (ὐοά ἴῃ τ[Π6 τηϊᾶϑέ οὗ {Π6 μεαίῃθῃ ; 
ΟΥ ἀεάπος ἴτοῖὰ τ ψΊ 1)ε νεῖ απ 
ἩΠΡεηο14 ὁ τ[ῃ6 ϑρβοῖαὶ Ἰαπάδίίοη. οὗ 

1 66. (ῃ15. (ΟὈΙΠοΠΐατΥ : 
Ἐξοο]οϑιαϑίϊουβ; Β|556]], 

Τηϊτοάιτο οη. ἰο 

Ῥ. 278; ϑομὕτχει,2 1]. 
508. 
ῥ ὍῈ αὔονϑ, Ρ. 157. ἀπά ΝευραιοΥ, Ρ. χνὶ. 
8. (ρ. Νευθαιεσ, ΡΡ. χχνὶϊ. Χ]ΠΠ, 
4 ῬΡ. 114, 123. ΟΡ. Μιπιαη, “ ΠΠΙβι. οὗ της 

7ενν5,᾿ 11,427. 
δἰ ἀδξοι. Ὁ, 1,᾽ ἵν, 232. 
6 Ὦς δι εἰ6- ϑοδγδάθυ, “ΕἼη]. ἴῃ ἅ. Α. Τ'; 

8.775; ΗΠΡΘΩΪΘΙΩΙ, “Ζ,. ἅ. ἄν π.. ΤᾺ, (1862), 
Ῥ. 198, 

ΠΝ ΘΕΙ͂ΟΝ ΤΘ' ΤΘΒΙΗΕ 

ῬΓΑΥ ΘΓ, [δι ηρ,, ΑΙ ΠηβρΊν!ηρ', ἀηα τὶρῃζθοιιϑ- 
655. ΟἹ [Π6 οἴπεὺ Παῃά, ἃ ΠΠΟΓΘ σΘΠΘΓᾺ] 
Θ0ΟΡ6 15 ϑϑουίβα. ΡΥ Βευίμο]άΐς, τ Πο το- 
ΠΟΡΏΪ565 ἴῃ {πΠ6 ΒΟΟΚ ἃ ρίοζυτε οὗ Πυπηδη 
1|8 τῇ 115 Ῥαβθϑᾶρα ΠΌΤΩ ὈΠΠΔΡΡΙΠ655 ἴο 
ΠΑΡΡΙΏΘΒ5 ; ΟΥ Ὀγ ΕἸΘΏΠοΥη, ἰο ΠΟΙ 1ἰ 
15 18ῃ6 τεοοσά οἵ [6 Δα ἰῸ Ῥτδυετ. 
ΟΥμοῖβ. δχραῃᾶ {πε]Γ ταηρα γαῖ ἸΠΟΥΘ 
ΜΙ ΟΙΥ 5111. ὙΠῸ ΒΟΟΚ οοπίδιηβ ἃ Ρῖο- 
ἴὰγα οὗ [την 116 1ῃ ΏΙΟἢ Ῥατθηΐβ ρῖνα 
ΠΟΌΏ561 ἴο {ΠΕ ῚΓ ομΠ]Πάτεη, οἰ] ἄγεθ ἴονα 
Δ Π6 ΟΡΘΥῪ {πεῖν ρατθηΐβ, αηα (οα 5 ΑΠΡΕΙ 
δανΊ565, σι! 465, ἀηα Π64]5 {Πο56 ἴῃ ἡ ΠΟ56 
Τ1ῖν 85 {Π6 στ]! ρΊοιβ οἸθιηθηΐ 15 ΒΙΓΟΠ ΡΥ ἐχ- 
Ῥ͵ΓΕΒΘΘα, Δ η64 [11] 0655 ἴοὸ (Οα 15 τηδϊη- 
ταϊη θα Ἔνθη 1ἢ {Π1Π165 ΟὐἨ ὩδίΙΟμα] (ἰἸβαβίευ 
ΔΠα ῬΕΙΒΟΠΔ] ρονεσίγ. Οἡ 1Π6 ΨΠ}ΟΪΙΕ, 
1 [Π6γῸ 15 βοιηθίίηρ ἴο 6 5αϊα ἴοσ {86 
ΒΡΘοΙα δέ, ΤΠΕῈΓΘ 15 ΤΟΥῈ ἴο 6 5416 ῸΓ 
[ῃ6 φϑῃθγα δι. ΤῸ δϑϑοσί [Παΐ 50Π16 Οπ8 
Ἰβααϊηρ Ἰήθα νγαὰβ Βρβοίδ!]ν ῥτουαϊποηΐ ἴῃ 
1μ6. νΓοτ’ 5. τη Πα, ΟἾ]Υ Ὀτίηρθ ἴο ἸΙρῃΐ 
1Π6 αἰνογρθποθ ΔΙΏΟΠΕ: ΟΥ̓ Ο5 ψ ΠΕ Ταβρϑοῖ 
ἴο 1ἴ, Ῥγ͵αίεσθησα 15 ποῖ 50 οἰθαυν 6χ- 
ΒΙΡΙοα Ὀγ {π6 νυ Υ ΠΙΤ56 1 ἃ5 ἴο τηακα 
10 ῬΟΘ51016 ἴο σποοβα θείννεθῃ ἰπ6 νδυίοιιβ 
ἀοοίγημ65. δ πα τα ῃ5 Π6 Πα5 βεῖ Του ΤῸΓ 
ΔΡΡΓΘοΙατοη. Δ η6 ᾿τηϊζαίϊίοη. ΤΕ 15 θαβί, 
ἰπουθίοσθ, ἴο τοϑ οοῃίθης ψι ἃ σοη- 
ΟἸαβΒΊοη ἃ5 ΘΈΠΕΓΙΑΙ ἃ5 {παΐ οὗ ΟΥαμηου : 2 
“Τὴ Ἰεδάϊηρ Ι4δὰ5 οἵ [πΠ6 ΒΟΟΚ αἵὰ {παΐ 
Τρ θοιβηθ55, Αἰ ΓΠΟῸΡἢ 1 ΠΊΔΥ 566 ΠῚ} ἴο 
ΡῈ αἱ {πῃ τηε͵τοΥ οἵ ψιοκεάηβββ, 4οα5 ἴῃ 
1Π6 ἐπα σοπηποῦ; {πα (οα ἤραῖβ (Π8 
{{π6 ῬΙΑΥΕΥ οὗ τῆς αἰῇιοίθ τῇ [Π6 {{ΠῚ6 
οὗ βυῆεγίηρ ; δηα {πᾶῦ οΠ6 τῇᾶὺ ΜΙ {Π6 
Ιονε οἵ Τεμπόονδὴ Ργ {Π6 ῥρτδοίιοβ οἵ δ] πη58- 
σίνιηρ, {Πα Ῥυτ18] οἵ [ῃ6 ἀδθαα, δηα οἴμεὺ 
Ῥίοιι5 δοίβ. ὙὍὙΠ15 ψου]Ἱα Πᾶνα ῬΘΘη ἃ5 
τππ6 ἴῃ τἴῃ6 ἄαγβ οἵ 8 πη Π 0 5. οἵ 
ΑΥ̓ΘΘΗΙΓ 1., ἃ5. ῬΥδΟῦ ΘΑ Ὀ]6 ἴῃ Αϑϑυυία ἃ5 
ἴῃ Ῥαγίϊὰ. 

ξ.Ν. ῬΙΑΟΕ ΟΕ ΓΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

γγα5 {Π15 ἴῃ οὐὔ ουΐξ οἵ Ῥαϊθϑηθ ἢ ΤΠ 5 
ἴθ. ἸΒΌΆΠΥ ἀηβινετθα ἴῃ δοοοτάαηοθ ΜΙ 
[ῃ6 ἀαίε απᾷ αἷτὰ αἰ θπίθα οἢ ΟἾΠΕΥ 
στοιπηᾶβθ ἴο {Π6 ντῖίοι. ΤΠ ἰοχί 1156} 
βοἰβοῖς Αϑϑυσία (χ]]. 2.0, χἱ]. 1); Κομαΐ 
ΡΓαίδιβ Ρούβία, Εννα]α της [τ Εαϑί--- ποτα 
ΟἸοβοῖν ἀεβηβα Ὀγ ν᾽ δβϑίοοϊξ δἃ5. ἴῃ 5016 

1 ρρ α στην ἡ; ἀν οἱ τ ὙΠ." (1881), Ρ. 52. 
2. Ουοίςα ἴῃ ΒΙ556]1, Ρ. 117. 



ΠΝ ΘΙ ΘΙ ΘΝ Ὁ ΘΘΒΙΙΣ: 

οἰἐγ βαρ]εος ἰο Ῥείβια, ρεῦπαρ5. ΒαΡυ]οη. 
ΤΠῊ6 ρεορύαρβῖοαὶ ᾿ηδοσιταοῖθ5 Θχοϊπ 6 
{Π6586 σοι 165 ἴῃ {Π6 ορίηΐοη οἵ ατᾶϊΖ 
4η6 Οππηη,} ἀηα [Π6 δοοσερίαηςα οἵ ἃ 
ΘΟΙΏΠ ΕΙΣ ΟΥΙΡΊΠΔ] 15 ΟρΡροβεα ἴο π6 οοῃ- 
ΟἸαδίοη δαναηοθα ὈγΥ ΝΟΙάοΚκα 2 ἃομο, 
[μὲ Εργρί νγὰβ 15 ἤοῆσῆθ. Αἱ Ἰἰδύρε 
ΒΙΡΡΟΥΪ 15 βίνθῃ ἴο {πΠ6 αἰζεγημαίνα νον 
{Παΐ 10 νγὰβ νυ 6 ἴῃ [πιῆδοα, θαὶ Πα ΠΟΥ 
ἴῃ ἴπΠ6 βουίμοση οὐ πουίμογη ρατὶ οὗ τῃ8 
Ῥτουίηοα πλαϑδῦ Ὀ6 ἰθς ππαφοιϊαςα.3 

δ ἘΠΞΤΘΕν.: 

ῬΏΙΟ, Τοβαρμι5, ἀπᾶ τπ6 Νεν Ταβία- 
τηθηΐ ὁ τηᾶκα πο τηδηίοη οἵ ἰπ6 ΒοΟΚ. 
ὙὝΠΕΓΘ 15 ΠῸ ΤΕΑΒΟ. ΜΠΥ {ΠΕΥῪ 5Που]α οὐ 
5Ποι114 ποῖ, Δη4] {Π6ῚΓ 5116 ηῸ6 σαπποῖ ΡῈ 
αιοίαθα [ΟΥ̓ ΟΥ̓́Αραϊηϑί 115 αχίβίθεποθ, ὙΠ 
1Π6 δοςσβρίαηςε οἴῃ 1, ΧΧ, Νεγβιο 85 ἃ 
γγΠΟΪΘ νγὰβ. αἰβο πο] 464 {Π6 τεοορΉ 0 ἢ 
οὔ [π8 ΒοοΚ οἵ ΤΟΡΙΪ σοπίαιπθα ἴῃ τ. [ἢ 
τ[ῃ68 ἀτεαῖκ Ομυτοἢ 1ἰ πηθὶ ἢ ποτα ἔα γουγ 
{Πα 1η {Π6 1 αἰΐη, Υν εϑίςοίί, Τηρ}οοί, 
Δ Θομ του ὃ. ἀρτθα ἴῃ σοηϑ ἀουηρ 5, 
ῬοΪγολρ᾿ 5 δάν!οε---ς θη γε οδῃ 4ὁ 
δοοά, ἀείεσ τὸ ποῖ, ὅτι ἐλεημοσύνη ἐκ 
θανάτου ῥύεται᾽᾽ (. Αα ῬὨΠΙΡΡ.᾽ “ἢ. χ.)---ἃ 
φαυοίαιοη τοι Τ ΟΡ ((ν. τα ; χἰ!. 9); ἀπα 
ἃ. 5111 Θαυ]οῦ τοΐίδγθησα ἴο {Π6 ρτεοεβρίβ οὗ 
ἴπ6 Βοοκ 15 [ιτη]5Π66 Ὀγ {πῸ “ Ταδοπίηρ οὗ 
τῃ6 Ἵ ψεῖϊνε Αροϑβί!εβ᾽ (566 ἵν. 14, ποίε). 
ΤΠ6 (ποβίοβ οδ]]6 4 [π6 Ορῃϊΐες οοπηϊεα 
ΤΟΡΙα5 διηοηῃρ {πῈ Ῥτορπμοίϑβ :ὃ δπα (Ἰ6- 
τηθηΐ οἵ ΑἸαχαηάτσια ἴ σοηβι οτϑα {Π6 θοοΚ 

1 ΟγδϊΖ, Ρ. 445; πη), Ρ. 46. 
5 ἸΝΟΙΠΒΙΚΟ: Ὁ. 62: 
3 ΑχδίΖ, ρΡρ. 405 ἅς., 445, ἀεοϊάες. δραϊηϑβί 

811|66 οα ἴΠ6 στοιπα οὗ ἱπασοιγαία ἀθβογὶρίϊοη 
οὗ ΤΟΡΙϊ 5. ΡΙΙΉΡΙαςα ; Ῥαΐ ἢϊ5. δυραμηθηΐβ ἀ΄6 
Ῥτοοίβ οὗ δὴ ἱπασοιγαία ἰαχί σταῖμοῦ {Πδη οὗ 1π- 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ 85 ἴἰο {πΠ6 ίαςϊ, Α 5]Πρμὲ Ραὶ ναϊπδθ]α 
Βιπί ἴπ νου οἵ [πάφϑα 15 ΓὰΥΠΙ5ῃ 6 ὈΥ 11. 11 
(566 ποίεε). 

Ὁ ΑἸ]ερεα ρδῖβ1161]15 θείνγεεπ ΤῸΡ. ἵν. 15 ἀπά 
51, Μαῖίΐί. νι]. 12 ; ΤῸΡ. ΧΙ], 16-1ὃ ἀπά Ἐδν. χχί. 
18 ; ΤΟΡ. ἱν. 9 ἀπά 2 (ου. νἱ]]. 12, τεϑοῖνε [Πθπη- 
56 γε 5. Ἰηΐο σεβθιη Ὀ]Ϊαημοο5. οὗ (ῃ8 τηοϑὲ σεποῖαὶ 
σμαγαοίευ. 

5. Ὁ. ΝΥ εβίοοίὲ πη “" Πῖοῖ. οὗ ἴῃ8 ΒΙ0]ς,᾿ ». 21. 
Τορῖς (ΒοοΙῖς οἵ), ὃ 6; Τῆρμιίοοῖ, “ Αροβίο]!ς 
ἘδΙμετβ,᾽ ρατί 11. νο]. 11. ὃ 11. Ρ. 923 ; ϑοδἝγου, 
 ἈΡΟΙΡΙΕπ Ὁ. Ας Τ᾽ 1ῃ ἩΣζορῖς Ε΄. Ἐ"5 
Ηδ Πηαβ αἶβο ἃ γείδσεηοα ἰο ΤΟΙ χὶ!. 8, 9 ἴῃ 
ΕΣ (ΙΕΤΩΣ: 50] ΟΥ̓. ΧΙ: 4: 

δ ΠΤ ΟΠΘΉΙΞΝ. ἡ Ασν. ΕἸΘΕΓΟΞ. 1. 20) 1- 
7 «Θιτογηαία,᾽ 11, 23, γἱ. 12, ΄ιοίϊησ ΤῸΡ. ἵν. 

16, χὶϊ. 8. Ηδ ἀϊρπίῆεϑ 1 ὈΥ μ6 παπια ἣ γραφή. 
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ΟΔΠΟΉΪΟ4]. ΟΥΡΘΠ’ 5. ἐθϑ ΕἸ ΠΠΟῊΥ 1 ἰο ἰξ ἰ5 
οἵ ἃ {{κ6 Κίη4, δ ροϊηίβ οἷ {παὶ (πὸ 
1ενν αἸ4 ποῖ δάϊηϊξ {Π15 Βοοῖς οὐ ΤᾺ 11ἢ 
ἰηΐο {Π6 11 ̓ Ι5ϑῖ5 θβοδιιβα {πὸ Πααᾶ {πεῖ 
πού ἴῃ Ηδῦτενν,2 ἀη4 τοδί {ΠῸ δα ΠΟΥ 
οὔ {88 [Ὀγπηογ οἡ {Π6 πϑᾶρα οἵ [πΠ6 Ούτοῃ. 
δὲ, ΑἸΠδηαβῖι5. ἈΡΡεαῖβ ἴο Πᾶνα δ {{π165 
566 1[[ ἃ5 ῬΟΒ5Θ551ηρ' δ ΟἢΪο ἃ] Δα ΠΟΥ ; 
θαῦ θη οἰ νίηρ' ἃ [ΟΥΠ14] δηα οὐ] ἰςοα] 1151 
οὗ {Π68 5δοῦθα ΒΟΟΚβ, Π6 οἰαββδθϑ 1 ἀπ ΟηΡ 
[Π8 ΑΡροοιυρμα ἃ5 ἃ ψυ ηρ᾽ “το Β6 τεαά 
Ὀγ {μοβα Ραΐ [πὲ βδηΐθγίηρ οὐ ΟΠ τβιίαῃ 
[αδομίηρ, ἀη6 ἀδβίτοιιβ οἵ θείηρ ἰηϑίγαοιθα 
ἴχ {π6 τα]65. οὔ ρἱείγ. Ιῃ ἰῃς Τιαἰϊη 
ΟΠυτοῃ {πΠ6 ΒΟΟΚ 15 ιοίθα Όγ Ογρτίδῃ, 
ἩΠΠ]αῦγ, Δη 4 [πιο δου ἃ5 δας πογι αΐίνο, απ 
[Π6 πιδ]ουγ οὗ ἰῃς [Γαἰη Ἐδίποῖβ εη- 
(οΥβο ἴπ6 ορίηϊοη οἵ 5... Απρπβίίηθ, 
Δοσθρίίηρ 1 ψ ἢ [Π6 οἴ που ΑΡοοτυρμα οὗ 
τῃ8 1,ΧΧ,,, “ διγοηρ {ῃΠ6 ΒοοΚβ5 ΠΟ ἢ [ἢ 8 
Ομ τβέϊδη Οματοῇ τϑοεϊνϑά. 

σὲ, Απριβίηθ γγὰ5. ΡΥΟ Δ Ό]ν ᾿ΠΗῸπ ποθ 
οίῃ ὈῪ [5 πκίηρ ἴοσ {πὸ Τ, ΧΧ, δημα ᾿γῪ 
[Π68 ἰδαομιηρ οἵ ΠῚ5. ϑριγιίπαὶ (ἈΠ υ, 81. 
ΑἸΡτοβα, ἰο ποτ [Π6 ΒΟΟΚ ψὰβ. ρτο- 
ΡῬΠρίϊς ; ἀπά ψῆο πηαάθ [Ὁ {π6 βιθ]εοὶ οὗ 
Δ ἢ 6558, ἴῃ ΜΏΙΟΠ δ αἰἸἰβοιι556 4 [Π6 δν]]5 
οἵ ἀϑῦτγ. 51, Τϑγόπηθ, ου {πΠ6 οἰποὺ μαηά, 
Τείιθβα ἰο 1 σδῃοηϊοα] ΤἝΟΟρΡΉΙΠΙΟΗ. 
ἘΠ΄ ΘΠ ΓΟ ἡ ΠΘ 51} τόσο τ. πὶ 
ἄοα5 ποῖ τϑοοῖν 1 Δ] ηρ' ΠΟΙ ΠΑ ΠΟΠΪΟα] 
ΞΟΠ ΙΠΘϑε νυ ΠΕ ἢ ΘΟ ΟΝ δ Ππτοπν 
ΠΉΔΠγ ἴοοῖκ ἸΡΟη 1561 ἰο αϑϑετί 115. οδὰ- 
ΠΟΙΙΟΙγ, 51η66 {Π6ῃ σομητηθηΐαΐουβ Πᾶνα 
Ῥθβῃ οοπίεπί ἴο ανῈ}1] ὈῪ ρτείεσεηοε οἢ 
[Π6 τηοσα] Ὀϑαπίγ Δ η6 ἸΠὙ1Πς ΘΠ βγη 655 
ΟἿ, {π᾿ οτος ὁ 15. 1Ὲ ΠΙΒΞΕΟΤΥ Ὁ ἘΔῚ5 
ΤΠ ΠΕΥ ; “ [ΠΕ 15 1 ἃ ΠΟΙ͂Υ ΠΙβίουυ. [5 1ἰ 
Ποίίοη ἢ {Π6ῃ 15 10 ἃ γα ]γ θΘδα{α], ν Πο]6- 
ΒΟΠΠ6, Δη6 ΡῬτοπίαθ]α Πείίοη, {π6 ρεῖ- 
ἰοσηδησα οἵ ἃ ρ:Πεα ροεῖ." “ Βεδά 1," 
βΆγ5 ῬῈ]]Π]ΟΔη, “5. ἃ ΠΕΪ6 Ῥοοῖς οἵ {π6 
δυθαΐαϑί πϑϑία]ηθθθ. [15 ΠΠ]] οὗὨ Πιαχ] ΠΊ5, 
τηοϑί ρτοπίαθ]α θοίῃ [ῸΥΓ (11Π ἃπα πιο- 
τα] γ. ΤΠῈ Ομυτοῇ οἵ Επρ]αηα Πὰς 
ΠΘνοΥ Ῥθθη ΒΕ ΠΠΠα Πα ἴῃ ΤΕΟΟΡΉΙ5]ηΡ; 
ἴΠπ6586 Ἔχοθι]θησοθ, Τηα ϑεοοηα ΒοοΚ οὗ 
ἨΟΠΉ1]165 1Ππ5ἰταΐα5 15 ἰθδοὶηρ ἢ ΑἸΠπ15- 
ἀ66659---ἰ΄ [πΠαΐ' πηθτοι ἢ] Δ] η5 468 ]1ηρ 15 
ῬΙοΠίαθΙα ἰο ρυῖρα ἴπΠ6 5001 ἤοπὰ (Π6 

1 ΒῸΓγ {πΠ6 δαςπουῖ65  ῃ]Ο ἢ [ΓΟ]]ονν, 566 ΝΥ εϑί- 
σοί ἴῃ “ϊοῖ. οὗ ἴῃς ΒΙΡ]ς,᾽ Βοοῖς οἵ Τορὶϊ ; 
ἘγΖβοΠ6, Ὁ. 18; ΒΙ5561], Ρ. 121. 
Ἐπ ΕΠ ΖΞΟ ΠΟ; ᾿ς 109» ΤΟΡΙῈ ἰνὶ 175) Υ- 12: 

νἱ. 7 416 σίνβη 45 ραββϑᾶρσεθ ΨΏΪΟΗ τιϊσῃΐ τηαϊκα 
{Π6 7ενν5 ἀπ] ηρ ἴο γθοίζοη {Π6 ΒΟΟΙΪς σαποηΐοδὶ. 

ΜΖ 
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Ιηἰδοίίοη δηα ΠΥ βροίβ οἵ 5ϊη" --γ 
Ταίδυτιησ ἴο ΤΟ. ἵν. τὸ ψ [Π6 ννοτά5, 
“ΤῊ 5816 ἰθββοὴ ἄοίῃ ἴῃς Ηοὶγν (ποβϑὶ 
450 ἴβαοῃ ἴῃ 5 ΠΟ ΤΥ ΡΪαςο5 οἵ 1Πη6 ϑ501|0- 
τα." 0Π{] [Πς το-υταηρεηηθηΐ οἵ [Π6 
Τ,Θοἰοηαγυ, ἴπΠ6 ΒΟΟΙ νγὰβ τϑδα ἴῃ 1Π6 

ΝΕ ΘΝ πὸ ΨΦΘΡΙΙΣ 

αν 1, ϑϑοηβ. οὐ ἴῃς ΟΠυτοῃ, δηᾶ α4ὰο- 
ταἸΟΠ 5. ἰτομ 1 τ ἴο 6 ἰουπᾶ 1ὴ {86 
ΟΠδυίουν ϑαπίθηοοβ οἵ ἴπΠ6 (οι ΠΠΟῊ 
ΘΘΥΨΊΟΘ (ΟΡ. ΤΟ. ἵν. 7--0), ἴῃ ἴῃ 6 Μασγίαρα 
ΘΕΙΨΙΟΕ (ορΡ. ΤΟ. νἱ. 17, ποί6), δη ἴῃ [86 
ΤΑιΔῊΥ (ερ. ΤΟ. 111. 3, ῃοίΕ). 

ἘΧΟΌΆΚΘΌΘ 1. 

ΤΗΕ ΟΚΙΟΙΝΑΙ, ΓΑΝΟΌΔΟΞΕ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΤΟΒΙΤ. 

ΤΙ. Α ϑοπηϊς ΟΥ̓ ΊΠΔ]. 
1. Α Οτθεκ οὐἹρῖπαὶ. 
ΠῚ. Ῥυϊουυ οἵ μα!άθε οὐ Ἡδθῦτονν. 

ὙὝΠΕ πιιοϑίίοη 45 ἴο {πΠ6 ΟΥΡῚΠ4] Ἰαηρστιαρα 
οὗ {πε νυν] ον - αἰ Πτιϑοὰ βίοσυ οἵ ἴῃ6. Βοοκ οἵ 
ΤΟΙ ργδοῖ! αν γθϑοϊν 5. [561 ἰηΐο ἃ σῃοοθ 
Ὀοΐννθθη ἃ ϑοιηϊς ἀπά ἃ Οτρεὶς ἰοχί. Απά 
{παΐ οποῖοθ 5111 θα ΠΠ65 πιᾶηγ. ΠΘΥΘ ἃ1ῸῈ 
ΠΟ ἀδοῖϑινε σγοιπᾶβ, βαγ8. ΘΟ Β γου," ἴῃ αν οι Γ 
οὗ «4 Ηερύγεαυ οτἱρῖπαι. ὙΤΠῃῸ Ογεοξ οἵ {ῃ6 
θοοΪκ, βαγ5 ΟΥἸΠΊΠῚ,2 15. οἵ {πΠαξ σμαγαοΐου {Παΐ 
ἴΕ πιαΥ δ6 ΟἰἴΠΟΥ ΟΥΡΊΠΔ] ΟΥ ἃ {ΓΔΒ δι! οη. 
ΔΝ εἰ ΠΥ Πᾶπιθ5 ταηρα {Ποπηβοῖνε5. οἡ Ὀοίἢ 
διἄθϑ ἴῃ {Π15 ΠΠΓΟγατῪ σοπίοϑβί, ας νυν παΐ Πὰ5 
θεθη πιοϑβέ {Π]ν ϑαϊα νν}}} θῈ ἔουιπα ἴῃ ΝΟ] θ Κε᾿5 
ΠΊΟΠΟΡΤΔΡΗ ὃ ἴῃ ἴανοιν οἵ ἃ Οὐθεῖ, δἀηά ἴῃ 
ΟΥ̓ 5 ραροῖβ ἡ ἴπ ἴανοιγ οὔ ἃ ϑθηητς, 
ΟΥ̓ ΊΠ4]. Βοίῃ οὐ ]ςο5 παν πδά {ΠῸ αἀναηΐαρο 
ΟΥ νυ πα ἢ {π6 Βοάϊοίαη (μα! άθε [εχ 
θοΐοσο τμοιη, Βαέ ἔγοπι ἴἃ {Ποὺ Πᾶνα ἀδάπορά 
1Π6 τποβί ορροϑίΐε τϑϑι]ῖθ. ὙΠ δάνοοαία οἵ 
ἃ ϑοιλῖς οὐ ρῖηα] Πα5. Τουπά ἴῃ 1 [Πδὲ νυ ἢ 
Πδ5 ἐπα ῦ]θα ἢϊπὶ ἴο βιιρογβθάςθ σοπ]θοίαγαὶ ΠΥ 
ΤῸΔ] ἀΥΡΙΙΠΊΘηΐ5 ; {Π6 βιρροσίουβ οἵ ἃ Οτεεκ 
ΟΥ̓ ΡΊΠΑ] ἀγὸ οοηνὶηςοα Ὀγ 1 {παΐ {ΠΕῚΓ γεάβοη- 
ἴηρ; 15 σοσγϑοῖ. 

Οπο εἸοπλθπξ ἴῃ {πῸ “ΙΘΒΈΙΟη ἰ5 {π6 ἐϊ- 
ἔοσθησο ψν Β]Ο ἢ ἀἸβΕ 565 {Π15 Πα] άθο ἰοχί 
ἀπά 8[. [ογουηθ 5 Ν᾽ αἱραΐα ἔγοπι {Π6 οἴμου [οχίβ 
ἢ τορατὰ ἴὸ ἴπθ ϑῶγηι οἵ ἴΠ6 παγγαῖίνο. 
ΤῊ ΟΠαϊάθο «πὰ {π6 Νιυϊμαῖθ ἘΠΙΓΟΥΤΩΪΥ 
ΘΙΊΡΙΟΥ [ἢ {Πϊγα Ῥούβοη ἴῃ βρθαϊκίηρ οἵ ΤΌΡΙΙ; 
[πΠ6 ΟΥ̓θοκ ἀπὰ 411 {πΠ6 οἴπου τοχίβ τι56 {ΠῸ 
ἢγδί Ῥθύβοῃ [ἢ ϑθοίίοῃ 1. 1---ἰῖϊ, 6, ἀπ ΔῈ Γ 
{Παΐ βδϑοίίοη ἴπ6 {π|γὰ ρούβθοη. ἽΠ15. Ἰδοῦ 
τϑαρθ, ΘΧΠΙ ΠΕ Πρ ἘΓΔΠΒΙΠΙΟῚ ΟΥ̓ νΑγ [ΟΠ ἴῃ 

1 Θρῃῦτου, “ ΑΡΟΎΡΠθη ἃ. Δ. Τ᾿ ἴῃ ξειζορ, 
“Β. Ἐ.᾽32 ὃ ν]. 7. Ηἰ5 ρῥτείδσθησα ἴοσ ἃ Οτϑοὶς 
ΟΥσΊΠΑα] 15 ἸΠΟΥΘ 5.ΓΟΠΟῚΥῪ ΘΧΡΙΓΘΘΒΘΩ ἴῃ “ (ε- 
50 Ποία ἃ. Τα Ἰβοῆθη ΨΟΪΚο,᾽ 211. Ρ. 6ο6. 

2. « ΖΕΙ ϑο τ ἔν νυ ΒΒ ηβοΠα ΠΟ Π6 ΤἨΘΟΙορΊο,᾽ 
1881, Ρ. 49. 

8 ς ΜοΠΑίς οτος αοὺ ΟΠΙ ρΊ ΟΠ ῬΥΘῸ ΞΘ βοἤΠΘἢ 
Αἰαάοηῖὶα ἄθν ΝΥ Ἰββθηβοπαίθη Ζὶ ΒΘ ]η,᾽ 1870, 

Ρ- 45 ἅο. Ἢ δὶ : ᾿ 
4 «ΜοΟΠδίϑβο τ Πὶγ (ἀθϑοῃιοῃία τ. ΑΝ ἸΙ5βαμϑομαῖς 

εν 70 εηΠιιη5,᾿ 1879, Ρ. 157 ἅς. 

[ΌγΤη, 15 θυ  ἀθητΠν τποῦθ ΟΥΙΡΊΠ4] πη {Π6 Ηχρά 
ὈΠΙΓΟΓΠΉΪΥ Οχί βίης ἴῃ {ΠῸ [ΟΥΠΠΟΓ ; ἀπά ἴΐ 
5ΘΕΠῚ5 {ΠΟΓοίογ Οἰθασ {Παΐ {πΠ6 Βοά]οθιδη (8]- 
ἄδο ἰοχί σου] ποῖ πᾶνε θθθὴ {ῃ6 [ουηάα- 
[οη οἵ {Π6 οχιβδίϊηρ Οὐεοκ Ψογθίοη. ΤῸ 
ΘΒ] 158} ΘΙ Οἢ ἃ Γοιιη αἰοη 4η οἱ ἀογ ΟΠ] άθο, 
ΟΥ δ ᾿θαϑδέ ϑοπλίϊς, οχί τητδέ θ6 ςοποεϊνθϑί, 
ΠΟ ργθοθάθα τῃ6 ργοϑοηξ (μαϊάθο, απά 
ΡΓΙΘΘοσνοα {πΠῸὸ ἤγθῖ Ῥθύβθοη ἴῃ ἴπ6 βθοίίοῃ 
τοξογγοα το. ὙΠῸ Ηθῦτον" ἰοχίβ, ΓΠοιΡ ἢ ππ ἢ 
Ἰαΐθυ, ΡΌϑϑθϑβ [Π15 γθητϑιῖο σμδηρμο, ἀης {Ποτο- 
ἴΌΓΘ Ργθβοηΐ {ΠῸ πλοάθ] οἵ ϑιιοῃ ἃ ϑϑιηϊα 
ΟΥΙΒΊΠΑ] 45 15 ἀδϑιγρα, 

Ι. ΤῊΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΤΠ ΑΝΟΌΛΔΟΕ ΚΥᾺ5 ΘΕΜΙΤῚΟ, 
ἨΈΕΒΒΕΕΝΝ ΟΕ ΗΕΒΒΆΑΙΟ. 

(1) ὙΠ ᾿ἰδηριιαρο οἵ 8[. Τυοπὶθ 5. διιῖ- 
ΠοΙΟ ΠΟΥ ἀἰϊδίϊηοϊ ἃ5 ἴο οπα ἰαοῖ. ἍΝ ΠΘη Πα 
τηθί {ΠπΠ6 ννΊϑῃ οἵ 15. ὈγοΐΠ ΠΟΥ ὈΙβιορβ, Οἤγο- 
πηαί5 απὰ Ηο]οάοτιβ, απ {γαηϑαϊθα ᾿ηΐο 
Τ, απ {πὸ Βοοῖὶς οἵ ΤΟΙ, πο μαά Ὀοέοσθ Πἰπὶ 
( ΠΡσιιπὶ πα] το βουπιοηθ σοηβοσιρίιμη." [ 
ταῦ 6 «ὐπηίοα {παΐ πὸ πιαάθ {Π|15 {γα η5]4 - 
τ[ἰοη νοι Βοης πιονοά ὈΥ ΔΠΥ βσϑαΐ 
τοϑροοῖ [ὉΓ ἃ ννουὶς ννθ] οι {Π6 [ονν5. Θχοϊ θά 
ἔγοσα {πὸ αποη οἵ Ηοὶν ϑουιρίαγο ἀπά Ρ]δοθά 
ἴῃ {πὸ Αροοῖυρμα; θὰ γῆν ἀϊά μα ἰγαπβίαΐθ 
ἴ αἵ 41} Ηδ τλάγνοῖβ, πὸ [6115 15 ἔτ] πά5, δ 
1Π6 Ῥευϑιβίθηου υνἸΠ νν ποι ΠΟΥ ΡΓΘΘβοα {Π6ῚΓ 
θη, θυ ΠῸ σομρο4 ἢ τ. ΜΝῊγ Ὁ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ [ῸΓ ἔννο γθάβοηβ. ΕἸγβί, [πΠ6 ΒΟΟΙΪΚ νγὰ5 
οσὐστγοηΐ ἴῃ {πὸ Κ οσηδη ἀπ Οτθοκ σπγο 65 ; 
ΒΘοοΠαΪν, 115. ἀοοίγπθ5. ννοῦθ δοσθρίδ]6, [15 
Θηξογοοπηθηΐ οὗ το] βίοι. ργδοῖσοβ ἀθβιγαθ]6. 
ΤΗϊ5. θοίἢ ὀχρ αἰπθα δηά ἐοβίουθα 115 ρορι]α- 
τὶτν ; [Ὁ νναϑ ἃ γθάβοῃ ἴοσ {πὸ οἰγου]ατίοη οὗ {Π6 
Βοοϊὶς. ὙΠΘη ν᾿ ΠΥ νοτὸ {πὸ Ν᾽ ουβίοηβ, Οσθοκ 
απὰ 1 ἀπἰπ ([οΓ ΘχαπιΡ]6), ἴπ νυ ῃῖοῖι 1 οἰγοι]αϊοα 
πηϑαςϑίαοίοσυ ἢ Εν! ἀθητ]ν θθοδιιβο ἔπ ΥῪ ὐνογα 
ποῖ δοςοιπίθα ἔσθ απ δοοιγαΐ γοργοάπος- 
τίοπϑ οἔδη οὐ βῖπαὶ ἰοχί. Νονν, 1Ε [Πδΐ οὐ βῚ ΠΑ] 
τοχὶ Ππαά θδθὴ Οὐσθοὶς οὐ 1, αἴῖη, τς ΒΙΒΠΟΡ5 
ννοι]α ποῖ πανθ {τοι Ὁ] 81. [οτοπῖο ἴο ἀο 
νυ παῖ πον σου] παν ἀοηθ ΤΟΥ {ΠΟΠΊΒΕΪν 65. 
ὙὝΠΟΙΓ. ἀΡΡΘᾺ] ἴο Πἰπὶ ννὰ5 ἴο 4ὸ ἴου {ποῖ 
νας Π6 αἴοπθ ἴῃ ἢἰβδ ἂν ννᾶβ σᾶραῦ]α οὗ 



ΠΝ ΟΡ ΕΘ ΘΝ Ὁ ΠΘΙΒΙΤ: 

ἀοϊηρ ἴῃ ἃ αι ϑίαοίογυυ πιᾶηποῦ. Απά ἢΪ5 
ΓΟΘΡΟΏΒ56 νγᾶβ ἴο ἰγαηϑίαΐθ αἰ ΠῸ 5} δης ΠΌΤ ἃ 
ΘΘ ΠΛ ς ΟΥΙΡΊΠΔ]. 

ἼΠΘΓΘ ἰ5 πο ποοά ἴο ἄδην {πὸ ἴαςξ {παῖ 81. 
]εγοπλεβ πιοήθ οἵ βδιρριγίηρ {Π6 ννὰπί ννὰ5 
ΡΘΟΙΠ]ΠαΓ; δαΐ {Π|5. γϑϑι], νυ ]Ο ἢ) ἴῃ ΟἿ Αγ 
νοι] 6. ΘΠ ΠΕΠΕΙΚ τἰπϑαςἰϑίαοίογν, νναβ8. ἴῃ 
Β15 οᾶ56, ἴὴ ρμασγί ἄτι ἴο {πὸ ποβυ Πγ νυ ΙΓ ἢ 
ΡυΓϑΘα 15. βίιι1θ5. Η5 ἰγαπϑίαϊ!οηβ οὗ {Π6 
ΠΑΠοΟηΪο4] ΒΟΟΚΒ5 οἵ {πὸ ΟἹά “1 δϑίαμηθηΐ αἰτθοῖ 
ἔτοια {μὲ ΗἩθῦτονν πα Ὀγοιρης ἀροη ἢ]πΠὴ 
οὐϊιπὶ Δη4 ΟΠμαγμῸ5. ἃ5 Οἤθηϑινο 85 {ΠΟΥ νν ΓΘ 
ἘΠ]| 1151. ““ Αγριιιηί," ΠῈ 5αγ5 ἴῃ 15 Ρσοίδοθ 
ἴο ΤΟΙ, ““πο5 Ηερθταοσγιιπι δἰπάϊα, δὲ ἰπὶ- 
Ραΐαηΐς ΠΟΌΙ5 σοηΐγα 51111ΠῚ ΟΔΠΟΠΟΠῚ 1 4 Ε1Π15 
ΔΌΓΙΌι5 ἰδία {γαηβίοτγε." Ηἰἷ5 δάνθγβαυθϑ 
ὙΈΓΘ ποῖΐ {Πκοὶγ ἴο Ὀ6 πιοσὸ σΠμαγιταῦ]6 ἤθη 
6 ἀδαὶῖ ἢ ἃ Βοοῖκ, Δροογυρῇαὶ 1ἴ 15 {{τι6, 
θας Θπβῃσι ποθ ἴῃ {πὸ σατο αὐῖκ οἵ {πε ΑἸοχ- 
Δηάγιδη Ν᾽ ευϑίοη. “1 Πογοίοσθ, ἃ5 τοραγβ {Π6 
ΒοοΙς οἵ ΤΟΙ, Π6 ὁπ ρ μα 51565 {πὸ [ας : “Εδοὶ 
5δῖ15 ἀθϑι θυῖο νοϑίσο, ΠΟῚ [απΊΘ ἢ ΠΊΘΟ δἰπαάϊο. 
Ηε {Ββοὰρῃξ 1 θείου ἴο ἐϊβρίθαβο {πὸ “ΡΠ ατΙ- 
5665 δδοιέ ΠΙπὶ {Παπ ἐἸἰβοῦον {πὸ σΟΠΊΠΊΔ Πς5 
οἵ {Π6 ΒΙβῃπορϑ: απὰ {πὸ σγϑϑι]!ῖ ννα5 {π6 Ψ ]- 
βαΐθ Νεγβϑίοη. [{ 15 ἃ τηϊϑδίαϊζθ ἴο αϑϑοσί {παῖ 
{Π15 ΝοΥβοη 15. πὶ ὩὈΟγονιαίοη : δι 1 15 ἢ 
ΤΊΔΗΥ ΡΪαο 65 ΠΘΑσΓΟΥ ἴο ἴΠ6 (Πα! άθο ἴΠδη ἴο {πὸ 
τεσοορηϊβδοά Οτροὶς Ν᾽ ουβίοῃ. 

(Οὐ ὙΠΕῚ εν αεπδθ ἔπτη ΠΑΙΠ65. [ἢ Ἐπὸ 
ΑΡΟΟΙΎΡΒΆΑ ἰ5 ργου 14 }}ν Ἰ Πϑαϑίαοίοτυ ; δα 
1η ἴΠ6 οα56 οἵ [Π15 Βοοὶς Ἀδρίναθὶ ἀπά διε], 
ΤΟΙ ἀπά Αππα, ΤΟΌΙα5. ἀπα ϑάγα, (ΑΓ Ια5 
ΔΠ4 ΑΖαγα5 ΤῸ δοίμα!ν ΗἩδῦγονν, ΟΥ̓ ΘΆ5}}Υ 
τϑάποιδ]ε ἴο Η ῦτονν ἴοσηβ. ΟἿΠΟΙ ΠΑΠΊΘ5, 
Ἔνθ ΨΠΘη αϊβριιζοά (566. Ὀεϊονν), ἀπά 5160} 
ΠΑΠΊ65 845 ἀϑιηοάεσξιιβ, Εἰ πο θϑϑαῦ, απ ΑςΠια- 
σΠάτιι5, ἀο ποῖ ἄϊβροὶ [Π6 σϑηθ ἃ] ̓ ΠΠΡ ΘΒ Οἢ 
παῖ {ΠπΠ6 ῬΓΟΡΘΥ ΠΑΠῚ65 4ΓῸ πηοϑίν Η οΌταῖς. 

(2) Ναγιίομβ, 1 ποῖ πηϊδίακοϑ, Ὄχῃιθιθά 
Ὀγ ἴπ6 στεεκ Νευβίοη ἀγὲ δαάιιοορά 45 ἄϊπθ ἴο 
ἔδι]ῖ5. οἵ {γδηδϑ] τΟ0η [ΓῸΠπῚ ἃ ΘΟ ΠΊς Ν ΕΓΒ Οη, 
ΟΥ̓ ᾿παϊσαίϊνε οἵ {Π15 ο]α55 οἱ ἜΥΤΟΥ. 

(α) τΆῺΏ.- Ὑπὸ τοτας ΟΡ ΠΕ "τ ργαδα 
δηὦ ἕανοιιγ," ἢπά {ΠΕῚΓ ῥάγΆ}16] ἴῃ τῃς6 δ 2 Π 
δ 19} οὗ ἐπε. Ομ 8166 (ον ἸΞΠῚ 1ΠΠ ῸΕ ἘπΠῸ 
Ηεῦτγονν). Βιὲ τπ6 Οτρεῖὶς ἰοχί τοδάβ χάριν καὶ 
μορφὴν. ΤΠΕ 56πεπιοηΐ 15 ποῖ ἴῃ αμπθβϑίίοη 
(ϑεε ποῖε 2 “οεοὺ), Ὀμπξ ἤονν σαῖηθ μορφὴ ἴῃ 
1Π6 ἰοχί ἡ [{ 15 {πὸ ννογα {γϑα τ Θ ΠΕΠΥ τι564 ἰὴ 
ΠΑ Π16]: {{|0- ἴν- 32. ν- ὁ; ΥἹ]. 28} [Ὁ δ᾽ (Α΄ Ὺ. 
“ἐ Βα μη 655)); διιῖ Ππετὲ Οταϊ {Π1η 5. {Παΐ 
Ιηϑίθδά οὗ δ ἼΘΠ {πΠ6 γτεδάϊης ΔΓ, “ἔστη ἢ 
(5εε [μονγυ, “ἢ. ὟΝ. Β.᾽ «. π.) ννὰ5 [Ὁ] οννεά. 

8), 15 22} ἐκ δευτεράς. ΒΥ ΖΒ {2 :ὴ 
ΒΌΡΡΙγίηρ {Π6 ννοσά χώρας οΥ τάξεως, νου] 
τηακα {Π15 Ἔχργεβϑίοη -- ΠΣ 2, οὐ “' βεςοπά 11) 
τη. ὍΠ15 ψοι]Ἱά ργοϑιρροβα 4 Ηθῦτανν 
ΟΥΡΊΠΑ] ἰοχί. Βεΐ ἃ ναγιαπί τοδάϊηρ (Ν τς. δ), 
“( ΡΓΩ ΘΕΈ 76 ΤῸ Χ 2{6 7 1771, 5Βιι 5 5 εϑίβ {Παΐ ἃ ἴοχί 
εχίϑίθα Γι") "23 9) (ορ. {π6 βεπείαὶ ἔξποῦ 
οὗ {πὸ Ηδεθ., (ῃα]ά., απ [1414 ΓΘ 1Π55), 
ΠΟ ἢ ΔρΡρΡΙΘα {πὸ Κιὶπρ 5. δοῖβ ἴο “ΓΟὈΪ ἀπά 
ποΐ ἴο Αςμίφομαγιιθ. Αποίποι ἰοχί, πον ΥῸυ, 
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μα4 1232), δηἀ {παξ ννὰβ. []οννθά ΒΥ τπὸ 
Οτοοκ. 

(γ) ν. 18, ἀργύριον τῷ ἀργυρίῳ μὴ φθάσαι. 

ΤῊΘ ᾿αϑὲ ννογ5 ἀγα Ἡ βῦγονν ἴῃ οαϑβί -- Ὁ Ρ᾽ δὲὲ; 
γΏ1Π6 ἴῃ6 ἀὔβοποα οἵ ΠΥ σουγεβροπάϊηρν 
ννοτ 5. ἴῃ {Π6 οχί βίης Ηεῦτονν ἀπά (Πα]άθο 
ἰοχίβ ἱΠΊΡΙΥ [Π6 ΟΌΓΓΘΠΟΥ οἵ ἃ ἰοχὲ ψΠΙοἢ 
Ποηΐδιηθ 4 ἴῃθπη. ΠΡῸΠ᾿5 Γορτοάποίίοη οἵ {πὸ 

ννογήβ ἴῃ Ηδρρτενν, ΠΡ" ὃκς ΠΕ ΤΙν; Ό5, 1 
[ΔΆ] ἴῃ ΘΥΑΠΊΠΊΩΓ Δη4 56 η586, οδὴῃ 6 ΘΑΒΙΥ͂ 

ςογγθοίοα (69. ὈγΥ {με ϑγγίας 5532 ΞΌΞ 

δ 2) ὟΣ ὉΡ- ἘΟΞΘΠΙΗΒΙ: Ὁ: 127, Π- Δδὴς 

ΑἰςογαιΙοη5. διιοῦ 45 ὨΡ᾽ ὃκ Ὁ ΩΣΠ 

(Θτῖῖ2) οὐ 5) ΝΟ ΝΘΊΌΣΟ ΝΒῸΞ (Βοβεη- 
1141), αγῷ ἴοο ἀγαβίῖς δηά σοπ]θοΐαγαὶ. 

" (δ) νἱ. τς (Β΄. Ν. 14), κατάξω τὴν ζωὴν 
τοῦ πατρός μου. - . εἰς τὸν τάφον: 50 [{α]4, 
“( γνἱίατη." Βαξ {Ππ6 τιϑι1ι8] ρῆγαβθο 15 ΠῚ ΠῚ 
")ΔῚ "Δ ΓΞ Φ ΤΙΝ ; ςρ. Οεη. χἹ!. 38, “Πα 588] 
Ὀγηρ ἄοννῃ ΤΙΩὨΥ͂ ΡΙΘΥ͂ ΠαΙγ5 ὅτςε,, 2.6. τηεΐά- 
ΡΠΟΤΊΟΔΠ]Υ, ΤῊΥ ΟἹ] ἀρ : ορ. {πὸ Ν α]ραΐῖθ ΠοΓῸ, 
“ἐ ΠΘΡοΠαΠῚ βοηθοςπξεπι ΠΟΥ τη." ὙΠῸ οοη- 
ΟἸ ϑιοη 15 {Παΐ {Π6 Οὐσεοκ [Ο]]οννεά ἃ τϑδάϊηρ 
ΓΤ ᾿πϑίεδα οἵ Γ᾽). 

(ε) νἱ. το, προσήγγισαν τῇ Ῥάγῃ. ΤΠΕ 
ΟἾΠΟΥ ΨΟΥΒΙΟ5 (566. ποΐθ :η ]οςΟ) τϑαά ΤΊΟΓῈ 
ΠοΥΎΘον Βοθαΐαπα : δι Πονν αἸ4 {πὸ τϑδήϊηβ 
'Ράγῃ ατἰδοὺ Οπ {π6 ϑιρροϑβίίίοη {παὶ ἃ 
Ἡόρορτοὸνν ἰοχί νὰ Ὀοίογθ {πὸ ὙΥΤΙΪΟΙ, {π6 

ΟΥΙΡΙΠΑΙ τηᾶν πᾶν θθεη ΠΣ) 2 ἸΔῚΡ. 

ΎΠε ννογάᾷ 1} ννὰ5 σμαπροά ἱπίο "72, δπά 
τοηάογοά ἐν ράγῃ. Οτῆϊς ννοι]ὰ ἔατΠΕΓ 566 
ἴῃ {Π|5 τηϊβγοδϊηρ ἃ ργοοῦ {παΐ {Π6 ὑγαπϑίδίοῦ 
μαὰ α Ηεῦτον ἀπά ποῖ α (πα άθο ἰεχί θείοτα 
Πῖπι. [Ι͂ῖὴ (μβαϊάθε ἃ εἰΐν -- ΠΡ, απὰ {Π6 
Βα] άθο ἐοχὲ οὔ {πὸ Βοαϊοίαη τι58ὲ5 {παΐ ννοσά 
Ποῖ ἴῃ 115 βΒῃογίθηδα ἔοσγπ, 72 508. 

(ὦ ν. 15. [η {πε βεπΐοθπο τίνα σοι ἔσομαι 
μισθὸν διδόναι, ἔσομαι διδόναι 15 ποῖ 50 ΤΠ. 0} 
ἃ ὈΔΥΡΑΙθη ΟΥ̓ ἃ σπδηρο ΠῸΠῚ ἔσται μοι 
(δ έζϑοιθ), 85. ἃ Πἰἴογὰ] τοργοάιοίίοη οὗ 

ππρ (οτ) ΓΝ ἬΤυ, 80. Β Οβοπίμα] (ρ. 
150). 

(η) χῖϊ. 6, τίς γινώσκει, εἰ θελήσει ἡμᾶς. 
ΎΤΠΕ ἢτϑὲ ἔννο ννοτβ σθο8}} 5) 1)} "2, ψ τ 115 
56Πη56 ΟΥ̓́“ ΡΕΓΠΑΡ5 " ((Ρ. [οη. 1. 9). 

(ΘᾺ) ἵν. 17. [ἢ {πὸ Αἀαμοηα] Νοΐς ἴο {5 
Ράσϑαθθ ἃγῸ βϑρθοϊῃθα βοπῖθ οἵ [Π6 δἰ θυ Ὁ 5 
ΡΓοροβθά ἴο πιᾶίκο {Π|5 αἰ ΠΟ] νΈῦβα ΠΊΟΤΕ 
ΟἸθασ. [Ι͂ἢ Οταςβ ορίπίοη {πΠ6 γεῦβθ. ῬΓθβθηΐβ 
Ἐἢ6. πιοϑδὲ ρυθθσπαηΐ ρτοοῦ οἵ 4 Ηεῦτεν 
ΟΥ̓ ΕῚ ΠΑ] : δὰ {Π1|5 ργοοῦ ἀθρεπάβ προ ἴΠ6 
δοςερίαποθ οὔ 5. δἰζογαίίοηβ. [ΠαβΠλ ΟΠ 85 
1Π656. αἰζογαϊΐοπβ ἤανθ ποῖ σοπηπιαηθά, ἀπά 
ἀο ποῖ ςοπιηδηά, πηΐνουβαὶ δοςορίαποθ, {Π6 
Ὀγοδάθγ ροϑίτἰοη--ἰο νυ πο. μ6 αἰ5σὸ ἄἀγᾶνν8 
αἰτοπίίοη -- ΟΠ αἴοπθ θὲ ςοπϑίἀθγθά ΠΟΘ. 
ΠΕ ρῥγονίοιιβ νθῦβα (ἴν. 16) 15. στρ ΠΥ Δ] ορθά 
το δὲ Ηεργαίϑεϊς ἴπ οαϑέ ; ἀπά {Π||5 τῖρῃῖ θ6 
ὙΠ 6418] Ἰιιίϊοθ δἰπιπηθά οὐ {Π86 ἐπέτα 
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βθοίίοῃ. ὙΠῸ ποχί νοῦβο ἃ5 γοοίογρα ὃν Οτὰϊζ 

ννου]ὰ ΒῈ Ἵ)) (οΥ ἽΡ)21) ἼΞΟΙΥ Ἴ2πο ὈΥῚΘ 
τς ν ΠῚ ΟΣ ΟΡ ὈΝῚ ΘΡΊΝΠ ΡΞ 
1 Ἐοβθηῖ 4 }᾽5. οδϊθοίίοη (Ρ. 145) {παΐ {Πς 

156. οἵ ΔΡΞ ἴῃ {Πη6 δθῆβ6 ᾿πἰοηἠρα 15 ποῖ 
Ἡδῦταϊς πᾶν 6 αἰβηλιθθοα 45. ΠΥυΡΟγΟ ΕἸ ἃ] 
ἃη4 ομθ ψΜΠΙΟΝ μῈ ΠΙΠΊ56] ἄοοθθ ποῖ Ῥ͵Γ655, 
1Πογ6 15 ΠΊΟΥΘ ἴογοθ ἴῃ 15 σοπίοπίϊοη {παῖ 
ἴο ἱπίγοάιισθ. {Π6 Ροιτχίηρ οὐδ οἵ νῖπθ 15 
ἴο ἱπίγοάιιοα 45. ἃ στα διῖθ ἃ πον δηά τπη- 
ΠΟΟΘΘΒΑΥΥ οἸθπιοηΐ ἴῃ {π6 ἀΘβουρίοη οἵ νν6]}}- 
ἀοίπρ. ΚοβοηίΠα}᾽ 5 ΡΥΘίογθησθ 15 ἴῸΥ ἃ τοδά- 
ἴῃς νυ Ιοἢ ΠΟΙ Ὀ]Π65 56 ΥΟΓᾺ] ΘΠ θη ἀδίίοηβ: ἼΞΟ᾽ 

ΠῚ ὃκ ΟΥΡῚ ὈΡΥῚΥΠ 203 ΠῚ 
Βοίῃῃ ΥΙΟΥ5. ἀΥ6, Ποννουοσ, ἀρτοθά {Παΐ ἃ 

τοχὲ νὰ Ρεΐογθ {π6ὸ νυιοῦ οἵ ἴπΠ6 Οτθοκ 
Ψ ΟΥϑίοη ἡνῃῖο ἢ ΠῈ ἔα]θα ἴο ππάήεγβίαηα, ἀπά 
Ἐ οβοπίμα] Πη5 1η {Π6 νδυιδί!οηβ οἵ {Π6 ΟἾΠΟΥ 
ἰοχίϑ 50 ΠΊΔΗΥ͂ δἰ[οπηρί5 ἴο ὄβοᾶρο ἴγοτὴ {ΠῸ 
ΟἸΠΙ σαν οἵ ἀπ Οτθοκ ἴοχὲ ἼΡοη ννῃ] ἢ {ΠοΥ 
ἀοροπάρα. 

Τὸ {{|͵Η|56 1Π]Ππ5ΈΓδ το Π5 οἵ [οχίμα] τ]διι πο - 
βίη ηρ5. δηα τη]βί γα 5] 05. οἵ ἃ ϑ6ΠΊΙς 
ΟΥ̓ ΒῚ Π4] ΒΚ Οϑομίμα] δ45 {πὸ ΤΟ] ον ηρ. 

(ὦ νἱι. 13, ἔγραψε συγγραφὴν καὶ ἐσφρα- 
γίσατο. Οπ ἴπ6 φ»τοιιηά {πᾶΐ δῖοι 56 8]}1ΠΡ' 
ννὰ5 ποΐ ἃ ον βῃ Ρῥγαοίίσθ (566, ΠουνΈΥῸΥ, 
Τηἰτγοάιιοίοη, Ρ. 159), Κ οβθηΐμαὶ (Ρ. 132, ἢ. 1) 
ΓΒ 65 {Παΐ {Π6 ΓΔΒ] δῖου πιὶϑι ηἀογϑίοοά {ΠῸ 
ΟΥΙΡΊΠ4] τοχί Ὀοίογε πη. ὙΠῸ Ηρῦτον ἀπά 
ΟΠΒαϊάθο ἰοχίβ ργιηίθα ὈῪῚ Νειθδιοῦ Πᾶνα 
ΟΠ6 δηἀ {π6 ϑαπθ ννοσγά  θυξ πε {γδηβὶαΐθϑβ 
{Π6πὶ αἰ Ποσθην. ὙΠῸ Ηροῦτγονν, ΠΝ ΠῚ 
ὉΣΊΩΣ, Π6 στϑηήθῦβ “ δηά με «εαἰεά τι Ὀεΐοτα 
ννΠΠ65565 :᾿ {Π6 (αϊάθο, ΠΦ ΠῚ" ἸΦΠΠῚ), 
“Δηἀ νυ]ποϑθθθ σὐσηεά 11. ὙΠῸ ἀοσιπηθηΐ 
νγου] 4 σογίδ! ΠΥ ΡῈ δἰσηθά ἀπά {Π6 [θοῃη]ο ἃ] 
ννογά ἀθβουὶρίϊνε οἵ 1ης δοΐῖ ννου]ά δ ἴῃ πθο- 
ἨἩδθγαϊς οὐ Ταϊπηπάϊςα] ἀϊοίίοη, ὩΠΠ (ΟΡ. 
Τ1ονυ, “ Ν. Η. 1,6χ.᾽ 5. φ.) ψιποὰΐ {Π6 Βα ρο- 
Πυοι5 ὩΣ οὗ [πὸ Ἡοῦτον. ὍὙΠπεῈ Οτδεκ 
{γα ηϑαΐου 414 ποί, ποννονοῦ, ππαογβίαηα {ΠῸ 
ΘΧΡΓΘΘϑίοη. προ- ΗΘ τίς ]ν" ἀη ἰθοῃηΙ Δ ]Π}Υ, 
Βαΐ ΒΙΒΊΙΘΑΠγΥ ; ἤμρηςα ΠΪδ Το Πουίηρ. 

(κΚ) 1. 5, πολλαὶ αἱ κρίσεις σού εἰσι καὶ 
ἀληθιναὶ, ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι κιτιλ. ΠΕ ννογ5 
ἐξ ἐμοῦ 566ηῚ ἴο παν θὲ ΠΠῚ{1Ὸ σοηποχίοη 
ΜΠ {Πεῖγ οοηΐοχὲ (Κ οβθηΐμαὶ, Ρ. 143), δηά 
ΑΥΘ ΒΑΓΩΪΥ ΘΧρΙαΙηΘα σΥδΠΠλ ΓΙ ΠΥ ὈΥ {ΠῸ 
Τίαϊα : ““πλυ]ΐα διιηΐ ἡιἸοῖα πα εἴ νοῦα, απ 
ἄς πὴθ οχῖραβ᾽ ἄο. Τῇ Βοάϊεοίαη (Πα]άθα 
ἀπ [ἢς Ηφρτονν ἰοχί ἄο ποῖ ΠοΙρ ποτὸ; θαΐ 
ἃ Ἠρρτγονν τοηήοσης οἵ ἴπΠ6 ΟΥὙθοὶς ραβϑαρα 

νου θ6 ΠΊΣῸ "00 ὈΝΟΝΟῚ ὙΞῸ) ὮΝ. 
ΟἸἰνίηρ ἴο "222 « οσοπηραγδίϊνο 5θηβθ, δηά 
τακίηρ ἴ 1πΠ σοΠ] ποίου ννἢ ὩΣ Ν 2), [Π6 
βδεπίθηοςσθ ψοι]Ἱὰ πηθὰη: “ΜδηΥ αἵ ΤῊΥ 
Ἰπάρτηθηΐβ απ πιοσγο ΤΙ ἘΠ] {πα 1 ἄο. 
ὝΠ15. βυατητ δ! 4] [ΌΓΠῚ, 1Ε ποῖ ΘΟΙΊΠΊΟΠ, 15 
ποΐ ορροβοά ἴο προ- Πθργαῖς ἀϊοίίοη: θαΐ 
1815 ᾿ἱπίγοαθηον {πὸ ΟΥ̓ Κα {γα ηϑίαΐου αἸα ποῖ 
Ἰζηονν, δης ἢΪ5 {γδηβ]αίίοη, ἐξ ἐμοῦ, 15 Δ]]Θρ6 4 

ἘΝ ΘΘΘΙΘΝ ΠΤ ΘΒΙΣ: 

ἴο 6 δὴ ονϊάθηςε οἵ Πἰ5 ᾿'βποσδποθ δηὰ Περ- 
16 55Π655. 

(λ.) ἢν 14, ποῦ εἰσὶν αἱ ἐλεημοσύναι σου 
καὶ αἱ δικαιοσύναι σου; Δ Παΐ, 45Κ5 ἈοΒοη- 
[84] (Ρ. 144), μαὰ δἰπηβρινιηρ ἴο ἄο ψ ἢ 
ΤΟΙ 5. δυβριοίοη ἡ ὙΠ ὩΠΒυΤΟΓ πρς δ 
ἔοιπηα 1π {Π6 5 ΠΊρΡῚ6 ἕδος {παΐ, ὑνβθη ἔννο 
ῬΟΓΒΟΠ5 ΔΓ ΠΌΔΙΓΟΙΠΙ ΠΡ, ἃ Τοίογί 15 [ΓΘ] ΠΟ ΠΕ]Ὺ 
ααϊΐο οὐδ 6 {ΠῸ 5ρθοῖα] ροϊηΐ οἵ Ὀ]ατθ νυ] ἢ 
ΡῬΙΌνΟΪΚΟ5 τ ; Βα ἈΟβοπίμδ] ἀϊβοονοῖβ ἴῃ {Π6 
Οτθοῖὶκς γαηβίδίου, ποῖ ΠΟῸΡ 8η Ἰρπουδηςθ οὗ 
ΠΟΟ- Ηθργαῖς, θὰ δοαιπαϊπίαησο νυ ἢ ἢ. ὍΤῈς 
τοηἄοσηρ οὗ {π6 (Παϊάθε ἽΠῚ2 7) ἽΖῚΘ ἢδ 
βᾶγβ ποίῃιηρ ἀδοιξ ὩἸπηβρινίηρ ; ἴπΠ6 Ἡ ΘΌτονν, 
ὙΠ ΓῚΡῚΝῚ ἼΠἼΣΠ ΠΝ, ργεβδθηΐβ ἴΏ ἽΦΠ {π6 
56η56 οὗ ἴονε οὐ δἤδοίοη, ἀπ Ὄχργθββοβ {Π6 
Ρτοΐοβί, κυ ΘΥΘ 15 ἴπγ ἰονὸ δηά Ἰμπδβίϊοοθ, {Παΐ 
{ποι πλακοϑῖ ἀρϑὶηϑέ ΠῚΘ 50 τΠ]ΟΥ Πρ Πα τ1Π- 
Ἶπ5ῖ ἃ σβαγρο ῦ" 5 5θηβ56 ἴΠ6 Οτρεὶς {Γ8Π5- 
Ιαῖου ἀθο]ηθά, νν]6 μ6 δάἀορίθα {π6 πθο- 
ἩφΡταὶς πλθδηϊηρ οἵ ἽἼΦΠ, Ἰονὸ οἵ οπθ᾿β πείβῃ- 
Ῥοιι", ἀη ΘΧρΡΓοσβϑα {Παΐ βθῆβε ἴῃ ἐλεημοσύναι. 

(μ.) ἰχ. 6, καὶ εὐλόγησε Τωβίας τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ. 866 Αὐἀάϊίοπαὶ Νοῖθ το {Π15 Ῥαϑβαρβθ. 
Ηφτε [π6 Οτθοὶς στοδάϊηρ 15 ΒΘ ΠΡΙΥ τοοοταθά 
45. Ὀεϊηρ ΟΠ6 ΠΟΙ ἴο Ἀβοπίῃδὶ (Ρ. 147) 15 
ἃ ἴδ] τη {γα ηϑ] δ! οη. 

(ν.) χ. 5, οὐ μέλει μοι, τέκνον, ὅτι ἀφῆκά σε 
κιτιλ. Ιη {Π6 ποίβ ἴο {Π15 βαββϑαβα 476 βίνβη 
5ΒΟΠΊΘ ΠΟΠ]ΘΟΐΓ8] δπηθπάας!οη5Β. ἘἈ ΟΒΘΠΓΠΔ] 
(Ρ. 149) Θοπ]οοΐιγοβ ἃ Ἡρθῦγενν χοδάϊηρ, 

Ὑππὺν οὗ ὯΞ, “Ο ΠΥ βδοη! Δ ου]ά 
{πΠ4ΈΟὈᾷξ1 Παά ποΐῖ ϑβοπέ {περ ἧς. νυ ἢ 8η 

ΟΥΤΟΙ ΟἵὁἨ ἃ φοργίβί αἱΐογθά ἱπηΐο νν ΝΣ «πὰ 
{πὸ Οτθοὶς {γαηβίαΐου. τοπάογοα οὐ μέλει μοι. 
Α 1655 ππϑιρροσγίθα σοπ]θοΐαγο πηαῦ θ6 ἰοιιπά 
ἴῃ {πΠ6 ΠΙηΐ ΓαΓηΙ5ῃ6 4 ὃν {πΠῸ Οτοοκ Ὁ, οἴμοι, 
τέκνον, - - - πρὸς τί κιτιλ., ΘῈ. [Π6 οἴμοι 

τεργοάιιοοά {πῸ Πα] άθο οἵ {πὸ Βοάϊοίδη δ᾽), 
(4) ΤΠ ΡῬΓΌΡΟΥ ΠΑΠΊ65, ἴῃ 56 ΥΘΓᾺ] οᾶ565, ΔΓ 

Ῥγοβοπίθα ἴῃ {πΠῸ [ἢγθο Οσθοὶς [οχίβ ἸΠΩ͂ΘΓΥ ΓΟ ΠῚ5 
ὙΠΟ ἢ 5Πὸνν ἀοίθοϊβ ἄτι ἴο τηϊβιη ουβίδηἸης 
ΟΥ̓ ΤΙ ΒΓΘ Δ ἸΠρ ἃ ΘΘΠΊΠΙΟ ΟΥΙΡΊΠΑ]. 

(4) Ἐποριουσαῦ (1. 2, 131 566 ποίδ). ὙΠῚ5 
[Δ] Υ τη ουῖηρ Οἵ ΘΠ 4] ΠΊΔΠΘΒΟΓ Τητιβέ Πανθ 
Ῥοποίγαϊθα ἱπίο {πΠ6 Ούθοκ Νούβίοη αἰΐζοσ {ΠῸ 
{1π|6 οἵ 51. [ϑγοπη ; {πΠ6 ΨΝ ]Ρ. 45 ννῈ ]] 45 {Π 68 
Τία]!α Πανηρ ΑΙ Πηα Πμαβϑασ, [Ι͂Π1. 17 ἴπΠ6 Οτθοκ 
τοχί 15. ΓαγΓΊΠΟΥΓ σΟΥΓΙΡΕ ὈΥ {πὸ πιϑγθδαϊηρ οἵ 
᾿Ἐνεμεσσὰρ ἴογ Σενναχηρίμ. 

(Φὺ (Οαδαεὶ (1. 14) 15 ποῖ σοῃϑίογθά ὃν 
Οτὰϊ ἃ Ἡοὑτον -ϑοιηάϊηρ παιηθ, θὰ ἃ σοΥ- 
τυρτοη οἵ (ΔΡΎ16], ἐπ6 τοαάϊηρ οὐ {πὸ ϑυτῖίδο. 
Ηδ ἄοεοβ ποῖ, ποννθυου, ρρτονο οἵ Π6 Π]Πτογὰ- 
τἴοη “Οαθυῖθὶ βοὴ οἵ Οαθυῖαβ "ἢ (ορ. ἵν. 20), 
δηα ννοι]Ἱά---ν {πΠ6 ΠΕΡ οἵ ἴαι]15. ἀπὰ ρ8ρ5--- 
γτοβίουθ ἃ τοδάϊηρ καὶ παρεθήμην Ταβριήλῳ τῷ 
ἀδελφῷ μου, τοῦ .. . τοῦ Ταβριήλουις͵ ΤῊΟ 

αἰζογαίίΐοη οὗ ῃ6 Ηοῦγονν Ἐαρὶι5. 13 ΝΣ 

ὈΝΥΊΣ) 15 1655 [ογοθά {Πᾶῃ 115, αηὰ Ν᾿ ΘΙ Αι Ο 5 
ἀοσςορίαπος οὗ {Π6 παπλθ ἃ5. Ηῦγονν, ἢ ἃ 
τηθδηΐης “ἰγϑαβδσθ οἵ Οοά (Ρ. χυΐ.), 15 



πν  Θ  π ΘΝ Θ᾽ ΤΘΒΤΠ: 

σογίδι ΠΥ δα πλ 551016. ὙΠΘ Παπὶθ ΤΊΔΥ Πᾶνα 
ςοπῖθ ἄονη ἔγτουη Οχῖ!ς {Ἰπ|65. 

(6) «εῤΊΐαεραγμς (1. 21). ὙῊΘ παπὴθ οδη 
οὗ οουσϑο θῈ ρα ἱπῖο ΗἩ ΘΌγονν ἰοίίουβ (ΡΝ), 
Βαξ ἴὸ ἴα ποῖ Ηδθῦτεν ; πα {πὸ τ πάογϊηρ 
ΠΝ ΠΝ (ΗεΡ. Εδρ.) 15 αἴ οποα ἃ οοηΐδβ- 
Βίοπ {παΐξ 1 15 ποῖ δπά δὴ αἰζειηρέ ἴο τηδῖτα 
ἴξ 50. 

(4) Εάπα (νϊ. 2) 15 ἀἸβο]αϊπηιθα ὈὉγῪ Οτᾶϊΐζ. 
Ης ἄοεβ ποΐ ςοηϑιάθυ πε πηθαηϊηρ οἵ {πε 
παιηθ (“ ἀεΠΡῃξ ᾽ ΔΡΡΙΙΟΑΡ]6 ἴο 50. ΠΑγΠΊ]655 
Δα ραβϑῖνα ἃ Ρρείβοῃ, δηά ῥργείδεγβ [Π 6 ΠδπΠῚ8Ὲ 
Αππα βίνθη ΕΥ̓͂ [{]14 (4π4 ψιυϊραΐθ) 45. θείης 
ΠΟΘΕΙ͂ ἴο {πε ΟΥΡΊηα]. ΝΕΙΡΔΘΥ ΟΠ 15 
{τοὶ ΠΙΠΊ. 

(5) (οπξαδίοη νἹ ἢ γοϑρθοῖ ἴο ΤοΡΟΡΥΔΡΠΙΟΔ] 
Δ Π4 »ΘΟΡΥΔΡΠΪΟΑΙ 5165. 

(α) ὙΠΟ ΒισίηρΙαςε οἵ ΤΟΡΙ ((. 2; 566 ποΐβ) 
Πα5 δἰνναυβ Ὀθθη ἃ ΟΥἿΧ ἴο οὐἹο5. ΤΉΠΓΘΘ 
περ θουσίηρ ἸΟΟΔΠ]Π 65. ἀΥῸ βῖναπ, πα ναϑβί 
ἸΠΡΘ ΠΥ 15 Ἔχθγοϊβοά ἴῃ ΡΥ πίη σΟηΓΠ5Ι0 ἢ 
ΒΘοοπηηρ; οῦθα σοηΐοιπήθα. ὍὙΠπ6 Οτεεὶς 
ἰοχίβ Α δηά Β δπά τπ6 (πα]ά. 811 1π6 ρίαςβ 
ὝΠΙσθε (νατ. ΤΊΡο, ΤΊΡΟ5); βουηθ Τ,δ1π (ποῖ 
Ψα]ρ.) ἰοχίβ. ο4}} 1 Οερθιοὶ, ΒΙΠ6Ὶ ([ουπηθά 
ἔγοπη Ο6-θ1Π61). ΤῊϊ5 ΡΙασθ, {π|15 νὩΥΙΟΒΙΥ 
(4164 ΤΠΪΒΡ6 φηά Οεριιεὶ, ννγαβ ἀθπηθά ἴο θ6 
(8) εἰς δεξιῶν Κυδιώς τῇ Νεφθαλὶ ἐν τῇ Γαλι- 
λαίᾳ (Αγ; οἵ Ὀεϊζεγ (Β δηά () Κυδίων τῆς 
Νεφθαλὶμ ἐν τῇ ἄνω Ταλιλαίᾳ. ΑΡρτοχίπηα- 
05 5 ΠΠΟΙΘΠΕΙν ᾿π|6 }Π1510]6 ἴο {Π|5. ἀγα ἴοιιηά 
ἴῃ {π6 1 δἴϊη, ““1η ἀοχίγα ρατγία (1 1551 οἰν!αΐα 
εχ Ναρμίδ!πηλ αι οϑὲ βϑιροῦ (ΔΠΠ|468,᾿ ΟΥ̓ 
([{414) ““1ἢ ἀδχίογα ρατίθ Ἐς 1556 οἰν {15 Νερ- 
{Π4}1πΔ 1Π ΘΙ ρου Ιου ιι5 (8116. ΤΠΘ ΠΑΠῚΘ 
Καάδϑη- ΝΑΡΙΠΑΙ οαπ θῈ Θαϑν ἀϊδοονογθά 
ὉΠΟΥ͂ {Π656. συσίοι5. Βρο]]Πρ55. (Ὁ) ἴακθβ {ΠῸ 
Ἰἀο πα Ποδίίοη ἃ δίθρ ἔασγίπεγ : ὑπερανὼ ᾿Ασὴρ 
(Α}, οἵ ᾿Ασσὴρ (Β «πὰ (Οὐ), ὀπίσω δυσμῶν τοῦ 
ἡλίου. ὙΠΕ παπιθ ᾿Ασὴρ, ἃ ΤΠοΥιρίίοη οἵ 
᾿Ασὼρ, 15. ΗδΖογῦ (ΠΝ), ἃ ΠΑΠΊΘ, 85 ἈΔΙΠΊΟΓ 
[45 ἱΠρ ΠΙΟΙΙΘΙν 5ῃθννη, Γοργοάιιορά τη {ΠῸ τοδά- 
ἴῃ οἵ {πε 1, δ πη τεχίβ Νδάᾶβοη |-- Νδδϑβου ξξ 
ΑΠδδϑου -- ἀνὼ (ρατί οἵ ὑπερανὼ) ᾿Ασὼρ]: ἀδηά 
[Π6 το πιαῖ ΠΙΠρ νυ οσἦ5 ἄἸγθοῖ {Π6 το δ. ΡΘΏΘΓΔΠΥ͂ 
το {πΠ6 ννεβὲ οἵ ΤῸ 5. ὈΙσΊΠρΙαοα. (ορ. {πὸ 
Τία]α : ““Ροϑβέ νίδτη ητε ἀποῖξ ἴῃ οσοἀοηΐθπι 7). 
(ὦ Α 5ῖερ ἔιυσίμευ 15 βίνεη, “ΓΙ ἰοχίβ Β δῃά 
( (αθϑβεπῖ ἴτοιη 4) μανε ἐξ ἀριστερῶν Φογώρ; 
1η6 Τία]α, “εχ ϑἰηϊβίγα ραγτίε Ἀδρπαίη ;ἢ {Ππ6 
Ψυ]ραΐα, “ἴῃ ϑἰηἰβέγα Πα θθΠ5 ϑθρΠοῖ." Τόβαρἢιι5 
(( ΒΕΙ1. Ππ|ά.᾿ ἢ. χχ. 6) πιεπίίοηβ ἃ Σέφ ἴῃ 
ΤΡρεγ (θδ1Π|66; δηά τὲ 15. 1ποιρῃς ἐπαΐ Πα 
τηρδηΐ Σεφέθ -- ϑαῖδά, οἵ Οτιβαάθσ [ὩΠΊ6. 
ϑδρποῖ οὐ ϑαίδβα τηῖρῃΐ Ὀ6 τεπάσδγοα ἴῃ ΗΠ ΘΌγονν 
ΓΞ. ΜΠΙΟΙ ἀραὶπ ταϊρ με θῈ δη ΔὈ γονίδίοη οἵ 
ΒΝ. ὙΠῸ [414 βογῖθε γοδά Ρεῴ ἰηβίεδαά οἵ 
Σεφ, δηα τϑδοῃθά [ῃ6 παπηθ Β ΘΡ;ΠΆ]η---ἃ ΠΆΤΠΘ 
ΤΆΤΆΠΠΙαΥ τη {ΠῸ ποιηθποίδξασο οἵ {π6 Η ΟἹΥ 1,4πη4 
--ἸΒοιρ ἢ πὸ ϑιιο ἢ ρΙασθ ννὰ5 ἴο θ6 ἴουππά 1 
ΟΔ11|66. Βυΐ μον οαπηθ {Π6 παπὶ Φογώρ! 
Οτδ 5 Ἐχρ]απαίίοη 15 ᾿πρθηΐοι5. ϑαῖθα νγὰ5 
βιξπδίθα οα ἃ 111. [1 πιᾶὰν πᾶνα Ὀθθὴ Κηονη 
ὈΥ {π6 πᾶπιὸ ΠΞῪ δὲ] οὐ ἢ ΠῚ -ῷὁ Σεφε- 
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θὼρ -- Σεφεγώρ (ὉΥ ἃ σῆδηρδ οἵ θ ̓ Ἰπῖο γ). ΤῊΘ 
ΒΥ} 016 ΣῈ [6]1] ἀνναῦ, δηἀ ἴμπθ σοηδι 6 γ, 
φεγὼρ, νν5, ΑἴοΥ [Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ οἵ 5, σμβαηρθά 
τηΐο Φογώρ. 

ὝἼΠΕ56 να οι5. δίορϑ ἰθδά τπρ ἴο {πῸ σοη- 
οἸαβίοη {παῖ ΤῸ 5. ὈΙγΕΠΡΙαοΘ ἸαὰΥ Ὀεΐννεεη 
Καάθϑῃ οἡ {Π6 τιρινέ ἀπά ϑαρπθί οἡ {πὸ Ἰοῖ: 
νυ ϑϑινναγαά οἵ [ἢ νγὰβ ΗΠ αΖοῦ. (σἰβομαὶα βαι]5ῆθϑ 
1π6 γϑαι βίο σοπα!]οη5 δοσογάϊηρ ἴο Οταΐ ; 
θα οαη ΤΠΙΘΡο-Ἔθιι6] θῈ ἴπΠῈ βαπηθ 85 
ΟἸβομαῖα "ἢ Υ65, ϑαγ5 ΟασαΐΖ : σμδηρα γ ᾿πΐο θ, 
πα Θισβὴ ΞΞ Τισβη ; ἴγαηϑροβα ἴῃς ᾿ἰθίζογβ οἵ 
Ο θιιεὶ ἀπά γοῖ πᾶνε ΟΠ αἰαθ. Ριεΐ τορεῖμοῦ 
Οἴἶδῦο αηὰ μα αθ ἀηα πλα]τα ἃ παπ16Ὲ (Ἰβομα]δῦ. 
ὙὝΠαϊ 5 ποῖ 50 ὑϑγὺ αἰ ἤθγοπί πῸπὶ (ἸΒΟΙΑ]Α. 
Αἴ {π6 ϑαηθ {ἰπ|ὸ Καίάθβίη ννὰβ ποΐ οἡ {π6 
τίρμς θιΕ οἡ {Π6 Ἰες οἵ ΟἸβομαϊα, απ ϑθρπῃεὶ 
ποΐ οα {Π6 ἰοἴ θὰ. οἡ {πῸ τιρῃΐ οἵ {Π6 58πιδ 
Ρίαςσθ. ἌΝ Ποῖα 50 το) οαπ θ6 αἰζεγθά ἴῃ ἃ 
ΤΠΔΉΠΘΙ βα βίος ΟΥΎῪ ἴο ἱπρο Πα Υ, {115 ἀΠῆοτ- 
ΘΠΟΘ 15. ἘΠΠῆΙΠΡ ; ΟΥ̓ τὰ θὲ ρῥγείεσγεά, {πμ6 
τηϊδίακθ ἴῃ ροϑιίίοη πηαὺ ὈῈ δαπηο. [Ι͂η 
ΟΙΓΠΕΙ οα56 1 ΟΠΪΥ͂ ρτουθα {πδΐ ἴΠ6 νυ] 5 
ὙΟΓΘ ΟἸΠΟΓ ποίῖ αἵ ΠοπΊΘ ἴπ {Π6Ὸ ΠΘΟΘΘΒΑΓῪ 
ΤΟΡΟΡΥΔΡΗΥ οὐ ἱπα Πδγοπί ἴο ἀσοιγαογ. βΒαΐ 
νυν παΐ --ἰ 15 δϑιεᾶ ---νγὰβ {πὸ δίαίε οἵ {πΠ6 
Οτρεὶς ἰοχίβ ψῃῖο σολ] 4 Θχθδιῖ οὐ. ἰθπά 
{ΠΠΊ56]ν 65 ἴο 50 ἢ νυ !οη5 ἡ ἀπα ννπμαΐ νγὰ5 
1π6 νυ οὗ Α δρουΐ {παῖ πα σου] οπιῖξ (1 
π6 Κπονν 1) {π6 Τορορσάρμῖσαὶ ᾿ϊηξ βαρρ θα 
γ Βαπά α’ 

Οτὰϊζ Ππάς ἴῃ ἰοχὲ Α οἴποὺ τηϊβίαϊκζοϑ σὲ 
Ἰος δ] 165 ἄτι ἴο τ]βί δ ηϑδίίοη 4 Π4 ΟΠ. 5ϑίοῃ. 

(2) 1. 5 (δεαὲ ποΐθ). ὉΠ γτεδάϊηρ τῇ Βάαλ, 
τῇ δαμάλει 15 ἴῃ Β «πᾶ (ἃ τῷ μόσχῳ . . - ἐν 
Δάν. ὙἼπὲῈ (μαϊάθδε (απά (ῃ6Ὲ Ηδρῦτγεν δἵ 
στθαίου ἸθηρῈΠ) τοδάϑβ : “ἴο {Ππ6 οαϊνεβ.. ... δ 
Βείπεὶ «πὰ  4η.7 Οἡ {πε βιιρροβιξίοη {παῖ 
1Π6 τῆοσῦο ΟΥΡΙΠ4] τοχί 15 ργεβεηΐθα ΕΥ̓ {ΠῈ 
(ΠΒα]άθο, {π6 αἰζθγαϊίοη τηδάθ ὈγῚ Β «πὰ (-- 
ψΥΠΙ ἢ ςοπδίϑίβ 'η ἀτγορρίπρ ΒοίΠΕ]---]θ. γε η]8] 
ςοπηραγθά ἢ (Παξ οἵ Α, ννπῖοῃ Πα5. οπτθά 
Ὁ Δη «πὰ Ἴοογτιρίεα ΒοίΠο] ᾿πΐο 884]. ΒΙΟΚΕΙ] 
ΡΓείευϑ ἴο οοηϑίάογ {πὸ Οὐδεὶς ἰοχί ἃ σου ΡΕΙΟη 

οἔ ΠΟῚ})}3 οὐ ΠῚ 9. 
(6) χ τὶ (βεε ποίε} πδ΄ ΟΥ̓ΕΘΙ: Ἰοχθ (ἃ 

αἀά5 καὶ ἦλθον εἰς Καισάρειαν, ἥ ἐστι ἀπέναντι 
τῆς Νινευί. ὙΠΙ5 σΌΓΙΟΙΙ5 Πηϊδίαϊκα 15 ΡΓΟΡΔΡΒΙΥ͂ 
ἄτι ἴο ἃ τηϊϑγθδάϊηρ οὗ ἃ ΠᾺΠῚΘ ΠΊΟΤΘ ΘΟΥΤΘΟΠΥ͂ 
τοργοάπορά 1η {π6 1 ,δἴϊη Ν εγβίοηβ, (μαυσδῃ ΟΥ̓ 
ΕΒδγατη, απ εἐπιοηάθά Ὀγ Ἀδαβοῇ ἱπΐο (ΠδΪδῇ 

-- Χαλάχ (753). ὙΠπε Ομαϊάθε ἀπά Ηθθ. 
τοχίβ αΑ͵50 βίῖνε ἃ παπιθ, Ακτῖὶβ. Τεχίβ Α δά 
Β «ἴοπε πᾶνθ ΠῸ ΠαΠΊΘ, ἃηὦ ΔρΡρΡαυΘΏΓΥ πιϑάς 
ΠΟ Β1655 δῖ ΔηΥ. 

(6) Νοῖ ΟΗΪΥ 85 τοραγβ. Ἰο δ] 165, θαΕ 4150 
45 Τορατάβ ΟἴΠΟΥ πιαίίουβ 15 {Π6 τεχί Α δο- 
ςομπέρα νοΥΥ ἀοἤοϊοηί. Οὐλξ ΠΠτϑίγαΐθβ ἘΠῚ5 
ὈΥ Θοιηρατίηρ {μ15. τοχέ ποῖ οἱν ν]Π {ΠῸ 
οὗμπου Οτθοὶς τοχίσ, δας νυν] ἢ οἴου Ν Ἔυβίοπβ ἴῃ 
1Π6 ΦΟ]]οννπρ; Ραβϑαρθϑ: 1. 6--8, 11. 9,10 (ὙΠ ΟΓΘ 
τοχὲ Α οχηϊέβ, ἴου π6 βαϊζα οἵ Ὀτγθνιν, {Π6 
ἀοίαις ἔιγηιϑμεα ὉῪ Β δηά ἔπε (μαὶάθε 



τΟὃ 

(πὲ. αἰ.), ἀπ {Π6 ρογϊοά οἵ ΤΟΙ 5 ὈΠΠάη655, 
ΟΠ ὙΘΑΓ5, 85. νν6Ὲ}} ὯἋ5. [Π6 {{π|6, ἴἔννο Ὑ6δγ5, 
ἀασίηρ ΠΟ ΑΘ ΔΟΠασιιβ. συ ρροσγίθα ΠΙτη), 
ἴ. τ4 ((π {με δἼοςσοιιηΐ οἵ ΤΟὈΙ 5. Πιαγτοὶ 
ψ ἢ ἢ υυἱΐθ, Α 5. πιο ΦΟΟτγονὶ δία), νἱ. 
(ας:1)1). 

ΤΠ6 Τφοπο]ιιβίοη. νυ μῖσος. νν1]}], 1 Ἐμῖηκ, θὲ 
ἄτγαννη ἔτοπ {Π656 Δ] σοα ργοοῖβ ἴῃ ἕανοισ οἵ 
ἃ ϑοιηῖῖς. ΟΥΙΡΊ ΠΑ] νν}}} θῈ παῖ, που ρ ἢ {ΠῸῪ 
ΓΘ ΕΥ̓ ΠῸ Τη68115 οὗ Θ΄] νᾷ]π6, ἀπ 5016 
{τότ {Πεῖγ σοη]θοξιιγα] Ππαγαοίου οἵ ΠῸ να τθ 
αἵ 411, γεῖ {ποὺ ργοβοηΐ-- νυ σο Οὐ τ6 8] να]ια 
--τ-ἃ [ΔἸΓ]Ὺ βίγοηρ οᾶ56. 

Τῆς [ΟἸ]]οννίηρ Ρθάϊρτθο Ὄχρίθϑϑδο ΟΥ̓ Ζ᾽ 5 
ΠΟΠΟΙ]ΙΙΒΙΟΠΒ : --- 

ΘΘΒΜς ΟΥΡΊΠΔ]. 

ἈΑποῖθηὶ ατδοκ. ψα]ραίε, 

| , 
ατϑεὶς ἰοχί5 Α ἃ Β. ἩΘῦτονν. 

ΝΥ Βαϊ 15 ἴο θ6 βαϊά οἡ {ΠπῸ οἴου ϑιήθ ἢ 

1. ΤῊΕ ΟΕΙΟΘΙΝΑΙ, ΓΑΝΟΌΛΟΕ ΚΥΑΒ 

ΟἈΕΕΚ. 

ΎΤΠε Οτθοῖς Ψογϑίοη, γῇ ἢ ἔπτη θη θ5. ἴῸ 
Οταϊζ απὰ Καὶ οϑοπίμα! ργοοΐβ οὗ {γδηϑίδτὶοη 
πο ΠῚ ἃ ϑΘη ΠΟ. ΟΥ̓ ΡΊΠη4], Γπγ 5865 ἴο ΝΟ] οἸτο 
ΡΓΟΟΐΒ οἵ δὴ ΘΧχδοΟΙΥ ορροϑιΐς οπαγαοΐοσ [1 
ςοηϊαὶ 5 σΎδιη πη ί]ο 4] σΟηδβίΓο Οἢ5 ννῃ]οἢ ἴο 
πὴ ἀτὸ ποῖ Ηθρργαὶς, πα ϑϑηΐθποθα νη ΪῸ ἢ 
ἜΧΒΙΡΙς ἃ Γτοθάοπι οἵ Παηη]ηρ νον ἀϊσηςς 
ἔγοπι ἴΠ6 πιοι]ἃ Ργοβουθοα ὈΥ {π6 1,ΧΧ. 
ΒῸΓ δχαῖηρίθ, {πΠῸὸ ἀϊοίίοη οἵ [Π6 [Ὀ]]οννης 
βεῃΐθησοβ Π6 οαηηοΐ σοηϑιάθγ Η θγαῖς (Ρ. 61): 
Ἰ. 6, ἐπορευόμην . .. τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς 
δεκάτας τῶν γεννημάτων καὶ τὰς πρωτοκουρίας 
ἔχων κιτιλ. (ορΡ. {6 1,Χ Χ, οὗ ει. χυη!. 4); 
111. 8, καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ ὠνομάσθης ; ἵν. 6, 
εὐοδίαι ἔσονται ἐν τοῖς ἔργοις σου; Υἱϊ. 7, ὃ 
τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου υἱός ; ΧΙ. 7, 
μυστήριον βασιλέως καλὸν κρύψαι, τὰ δὲ ἔργα 
τοῦ Θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως; ἀηἀ [Π6 ΡΪαΥ 
ἘΡΟΠ {ΠῸ ννογβ ἀπεστάλη Ῥαφαὴλ ἱάσασθαι 
ἜΧΒΙΡΙ5. το ἢϊπὶ πὸ ρτοοῦ οἵ ἃ Ηδθτγονν ἰοχί, 
Ὀυζ 5ΙΠΊΡῚῪ δι. ἃ πον ]θάρε οὐ Η ρτονν ἃ5 
ἴῃ. νυ ΟΥ ταϊρ ῬΥΘΒΊΡΡΟΒΘ ἴῃ Πἷβ το 65. 

ΟΥ̓ ἴπ6 Οτθοὶς τοχίβ, {παξ ἱκηοννῃ 45. Α 15, ἴῃ 
ΝΟ] οἰκο β ορίπίοη, {πὸ πραγοϑῖ ρργόδοῃ ἴο 
1π6 ΟΥΡΊ ΠΑ] τοχῖ ; απ ἔπ ἰΐ, αἃ5. ἃ θᾶβθ, μ6 
σοπηβίσχιιοςβ ἃ ἴ40]6. (866 ποχί οοϊιπηη. ΤΠοβο 
Μεγβίοι5. τηαγῖκοαὰ υνἢ ἃ δία πὸ σοπϑίογ5 
{π Π5]ατ 05.) 
ΝΥ Πα ἀγὸ [Π6 ἀγριπηθηΐβ ὈΥ ννῃϊ ἢ ργοίοτ- 

ΘΠΟΘ ἴῸΓ Α 15 ϑιρρογίοα Ὁ 
(α) Τῆς Πιιοιζιιαϊίοηθ. π΄ {πΠ6 ἰοχὲ οΓ ἃ 

(ϑυρρογίρα ἴῃ 115 ἤγδῖ Πα]Ὲ ΒΥ ἃ νοΥῪ ΠΟ γὰ] 
ϑγγίας Νουδίοη οὔ ἀροιΐ [Π6 ίἢ ΠΘΠΕΠΓΥ) ἀγῸ 

ΤῸ ἢ ἴδννευ {Ππὰη ἴῃ {Π6 τοχί οἵ Β. ΤΗϊς 
5.401} ἀο65. ποῖ, ἴξ 15 δα πη τθ 4, ργονο ἀηγ- 
τπϊπρ’ ἴο {Π6 ἀθίγδοίίοη οἵ {ΠῸ 1655 βίδθ]6 σσοιρ 
(Β δηὰ 115 οορῃαΐθβ). [{ πιὰν πᾶν θθθη ἦτ 

ΠΝ σον Θ᾽ ΘΒΙΤ. 

ἴο 1Π6 ἴδοϊ {παξ {πὸ ἰοχέ Α ννὰβ δάορίϑα ὈῪ 
Ελβθθ 5," δη4 [Παὲ ἢ]5 Ῥαίγοπαρο βθοιγθά [ῸΓ 
τ ρΡεγπιαηθηΐ ἀοοθρίδηςο, υνἱτποιΐ 15 θοϊης οὗ 
προρβϑιίν {π6 Ὀοϑβί. 
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(2) Οπ ᾿πίογπαὶ τοι πάβ, ποννονοσ, ΒΥ ΖβοῃΘ 
Δη4 ΝΌΪΔοΙΚο τηϊΐθ ᾿ῃ σοποϊπάϊπρ {παΐ Βὶ 15. ἃ 
ΤΟΥΙΒΙΟη. ΟΥ Θπιοπάδίίοη οἵ ἃ. ὍὙΠῈ τον Υ 
Δ η4 ἀργαρίποβϑ οἵ Α τὸ δαπηϊθ4 ; θυ {Π|5 ἴῃ 
{πὸ σοιγϑο οὗ {{π|6 θὰ ἴο Ὄχραηβίνθηθϑϑ αἵ {Π6 
Παπ5. οἵ οἵἴπουθ. ὙΠῸ Ῥγοοθβ5 ννὰ5. [ΟΠ] οννθα 
Ὀν {πὸ ᾿πϑν]τα Ὁ]6 τθϑαϊῦ; σαι ἢ ννᾶ5 ἱπιργουθά, 
θυ πλιιοἢ αἶθοὸ ννα5 ἰοϑῖ. “ΤῊ Ϊ5 [θαΐιστα νν}}} Βα 
566η ὈΥ δχαιηϊηϊηρ [π656 ἰοχίβ ἴῃ 5.10} Ῥαβϑαρο5 
45---ἰϊ. 6 ({π6ὸ ιοίαξίοη ἔγοπι Ατσηοβ ὙΠ]. τὸ ἰς 
ΒΥ Βὶ τακθη 16 γα]ν ἔτοτα {π6 ΤΙ Χ ΧΟ; ἴῃ Α ιἱ 
ῖ5 ἔθεον τοηάογοά. ὙΠῸ ἰαἰίου ργοόσθβθθ 15 
ΤΟΥ͂Θ. ΟΥΡῚΠ4] {παῃ {πὸ [ΟΓΠΊΘΓ); ν. 1,2 (Β 
Ἔχραπάς Αὐ; ν. 3-ὁ (Β ἱπιρύονθβ προὴ ΑἹ); 
111. 9 ἄα. 

(ὦ ὙΠ ἰοχὶ οἵ Α ἰβ5 ἔα θ ΠΕ] αἵ ἔα] ἴῃ 
πηαϊτοῦβ σΘορταρῃΪοα]. αροβ δηα Εδοθαΐαπα 
Αγ ΡΪασθα ἴοο οἰοβοὶῦ ἴο ϑαοῖ οἴπου (Υἱ. 9, 
ἴχ. 6),-ττᾶπ ΘΥΓΟΥ ΠΟ ἢ Β ἀνοϊθα ἴῃ {πῸ ἢγϑί 
Ραβϑαρο ΒΥ τραάϊηρ ϑθαΐδηθ ἴῃ νὶ. 5: ννἈ 116 

1 ρρ δβίοοιί, “ΤῊς ΒΙΌΙς ἴῃ (6 ΟΒαχο,᾽ 
Ρ. 155 ἄο. 



ΠΝ ΙΝ ΘΙ ΤΟΝ ΤῸ ἘΘΒΤΤ. 

15 Ἰηξογτηδίϊοη (νυ. 6) {παΐ {Π6 ἔννο ἴονν ηϑ νεῖ 
ΟἾΪΥ ἴννο εἰαγ5᾽ ἸΟ ΓΠΘΥ ἔγοπῚ Θά ο ἢ ΟἴΠοΓ, δηά 
{παῖ Κὶ ἀρεϑ ννὰϑ ἴῃ {Π6 τποιιηΐαὶηβ ἀπ 4 Εἰ οθαΐαπο 
1η {πΠ6 ρἰαίη ({ΠπῸ νοῦν ὁορροϑιίθ θοῖηρ {πὸ ἔαςι), 
1π4ΠἸςαΐθα «ἃ Ἰαΐοῦ ἀπά σογγθοίηρ μαηἢ. ΟἸΠΟΥ 
ΒΘΟΡΤΑΡΠΙΟΑΙ βίαι θπιθπίβ οὐ Βὶ (1. 2, χὶ. 1) δῖδ 
{ΓΔ Θ 8016 ἴο {ἴΠῸ 58Π16 νυ ]ϑ ἴο πηαῖκθ ΟἸθασ ΟΥὁ 
σογγθοῖ (ποῖ δἰνναγβ βσσθβϑία] ] 7} ννπαΐ νᾶ 
1Π4ΠἸϑτ1ποξ ΟΥΓ τηϊβίαϊζθη ἴῃ Α. 
εν εογέγα, ΟΥἸτἰο5 νν ΠΟ ἀἸβραῖθ {Π6 οὐἹρὶπδ] ΠΥ 

ΟΥ̓ ΡΥΪΟΥΥ οἵ Α ἀο ποῖ ἄδην 15 Ὀγονιγ, δας 
πεν Ππά ἴῃ 1ἴ {πὸ σογγθοίίοη οἵ {ΠῸ ργο!χιν οἵ 
8Δη Οἰάογ τρεῖς {γαηϑ]αίοη. Α,5 Π]τιβιγαίοηβ οὗ 
1Π|5 [ΘΠ Θ ΠΟΥ 5110} ραβϑαροβ 85 1. 145 ν. 3 ([Π6 
ΟἰΓΟιπηδίαποθα σοηπθοῖθα νν ἢ {πὸ Πϊβίοτν οἵ 
{π6 θοπα οὐ θ45:), 111. 7 ([Π6 ὈΙαπληρ οἵ ϑάσδῃ 
ὈΥ ΠΟΙ τηδἰἀθη5), υἱϊ. 9-τὶ ({πε ἀφδίαι!]5. οὗ 
ἴΠ6 Ργθραγδίίοηβ Ὁ {ΠῸ ὈὺΓ4] οἵ “ΓΟὈΪΔ45), 
ΡΓΘΒθηΐ Α ἴῃ ἃ οοπήθηβθα ἴοΥπὶ θη οΘοπι- 
Ραγθά νἱἢ Β Δη4 (ϑοπιθί!πιθ5) ἃ. ὙΠῸ οχαςῖ 
ΤΟΙ ΓΙΟἢ5 οἵ Α ἴο Β {ΠποϑΥ σοιπί τ ἀΠΠΊςιΠς το 
ἄεῆπο. 

ἼΠῸ ἀγριτηθηΐ {Ππαΐ {Π6 σοπδίγιποίςοη οἵ {πὸ 
βεπΐξεηςοβ οἵ {π6 Οτσθοὶς Ν  υβίοη 5 ΓΘ ΠΟ ΠΕΙΥ 
ΠΟΠ- ΗΘΌΓαΙς 15. 4150 δα τηϊο, ἀη4 ἃ ΡΈΠΕΓΙΑΙ 
[βπάθπου ἴο ΟσθοῖΖζο {πὸ βίγ]θ 15. τεοορηϊβθί, 
θυ {πὸ ἀδάμοςοη ἄγαννη ἰ5 ποῖ {παΐ οἵ ΝῸ]- 
ἄθκθ. ὙΠθβδθ οΠμαγδοίογιβιίο ἄο ποῖ, ἴΐ 15 
ΔΙΠγπ θα, αἤδοΐς τΠ6 αιιθδέίοη. οἵ {γαηβ το η 
ΟΥ̓ ΠΟΠ- ΓΔ 5] ΔΈΊΟΉ. 
1 βδοπιὸ Κιπά οἵ σοπο]πϑίοη Πα5 πον ἴο θὲ 

ἄγαννῃ ΠΟΘ ΟΥΕΟ5. ΔΠ4 σοιη56 15. ἃΥ6 50 
αἰν!ἀθ 61, πλιιβὲ 1 ποῖ γδίμποῦ θ6 οπθ Βαβθά τιροῃ 
1π6 θαίαποθ οἵ ργοθδθη 65} ΝΟΙάοκεβ ρτο- 
ἴΈΓΘΠΟΘ [ῸΓ ἃ ΟΥ̓ ΘΟ ΟΥΙΡΊΠ4] 15 σοηποοίθα νν]ἢ 
15 νἱθνν {Ππαΐ {Π6 νου 15 ΑἸοχαηάτσίδη ; 1 Π15 
νίονν Πὸ βίδηβ αἰἴοπθ. Οὐαὐὔὰί 5 αϑϑογίίοη οὗ ἃ 
ΘΠ Εἰς ΟΥΤΡΊΠΔ] 15 ππ|[6 4] νν] ἢ {πὸ ορὶπίοη {παῖ 
[86 ννουῖκ 15. Ῥαϊθϑειηϊδη ; δηά ννἢ 1Π15 {πὸ 
ΤΩΔΊΟΓΙΓΥ οἵἉ οΥΕΟ5 ἀΡΥΘΘ. 

ΑΡοοΥυΡρμαὶ ᾿ἰογαΐασο οὐ {π6 οΠαγδοίευ 
θεῖο τι5 πη παν οπο οἷ οὗ ἴἢτθο ροβϑίθ!α 
ὈΙΓΓΠΡΙαοΘ5, ἀπ ννοι]ὰ τοῆθος {πΠῸ Ἰαπριιαρο 
Δη4 {ποιιρηξ οἵ 115 Ποπιθ. [{1 ννὰβ σοπηροβϑά 
1πηΠ Ῥαϊδθϑδίίηο, τ νοι] θὲ σοιηροβθά ἴῃ ἃ 
Ἡθῦγαϊς. βίο απ ἀϊοίίοη, Ποννονοὺ τοπιοΐα 
{Παΐ τηῖρῃς 6 ἔγοσῃ {ΠῸ ριιΓο  Ιαηριιαρο οὗ {πῸ 
ΠΑΠΟΠΙΟΩ] Βοοϊζθ. 15 ννὰ5 {πΠ6 σαθεὲ ψ ἢ 
ΤαάΠ{Π, δαβαππα, Εἰ σοἸ Θϑι αϑίϊοιιβ, απ {πὸ τϑί οὗ 
Μδοοαθθοβ. [{ 1 νγὰβ σοπιροβθά ἴῃ οπὲ οἵ 
1Πο56 σεπίγοϑ, 510} 45 ΑἸθχαπάήσια, Α πιο ἢ, ΟΥ̓ 
Αςοο, ννῃοτῈ [ὸνν5 σοηρτοραίθα ννΠῸ Παά Ἰοβέ 
[ῃ6 Κπον]οάρο οἵ Ηρδθῦτονν απ τἰϑεὰ Οτροὶς 
ῸΓ ΤΠΕΙΓ ΠΟΙΊΠΊΘΓΟΙΔΙ Δη4 ΟἾΠΟΥ {γαηϑδ οί! η5, 
ἴπθη {Π6 ψνοῦὶς ψνοι]Ἱὰ 6 ννυυϊτς6 ἢ ΟἸΓΠΟΥ ἴῃ 
Οὐδεὶς οὐ παῖ Ηε]]θηϊβίῖς. ἀϊοίίοη Ρουπηθαϊθά 
ὈΥ ΒΙΌΙΙΟ4] ςο]ουσηρ νυ ΠΟ ννὰθ. ΟὈΓΓΘΠΕΥ 
τι564. “ΓΠΪ5 δοςσοιηίβ ἴοσ {πὸ Βοοῖ οἵ Ν᾿ ἰβάοτῃ, 
2η6, 3Γά, ἀπά 41} οἵ Μδοσαθθοβ ἄς. 1,ἀβίϊυ, τ 
1 ννᾶβ ςοπῃηροβϑά ἴῃ Μεβοροίδιηϊα, ἰη ΝΑ Ππαγάθα 
ΟΥ ΝΙΒΙ 15, ννῃεγα ΠΙΠΠΘΓΟΙ5. [6 νν5 ννογο ἴο θ6 
Τουηά, τ νγοι]Ἱά θὲ νυιτςῖ6η ἴπ Πα] άθθ οὐ 
Αγδγηαῖς, {ῃ6 Ἰαηριιαρο ἘΠΟΓῸ ἴῃ 5886. ΤῸ 
ὙΥΒΙΟἢ πονν οἵ {Π658 ρίαςθϑ ἀ065 {Πὸ δοσιτη]αΐθα 

Ι6ο 

εν!άθπος Ροϊπε δ ὙΠΟ Ἰαβέ τὰν θῈ δχοιπάρα, 
ἀηα {πΠ6 ργοθαὈΠΠἸ65 ροϊπί το {πὸ ἢγϑί. 

ὙΠΟΙΘ ΤΟΠΊΔΙη5, ΠΟνΟΥΘσ, Ὁπ6 αιιοϑίίοῃ. 
ΤΠΘ ΒοΟΟΚ Πὰ5 σοπὶθ ἄοννῃ ἴο τι5 θοίἢ ἴῃ 
Ηεργονν ἀηα (Π]466: νυ ῃ]ο ἢ ννὰ5 [Π6 Ἰδπριια το 
οἵ [Π6 οΥΙ Ὶ ΠΑ] ἢ 

Π. ῬΕΙΟΒΙΤῪ ΟΕ (ΗΛΙΕΒΕ ΟΕ ΗΕΒΡΒΕΨΥ͂. 

ΤἼς Βοαϊείδη μα] άθο (ΝΘ διι6 1) ἀπά ἐΠῸ 
(οηβίδητπορο απ Ηοῦτονν (Μ΄πϑίεγ) ἃγὰ 
ΟἸΟΒΟΙΥ σοηηθοίθα ἴπῃ ἀἸοίοη ἀηα ἴῃ βθηθηοα 
οἵ δνεπίβ. ΠΟ ϑίπρι] αι ἀδίδι! ςοηπϑοίθα ἢ 
1Π6 Θχρα]βίοη οἵ Αϑπιοάριιβ (566 νἱ. 17, ποΐθ), 
1Π6 παι “ Κίηρ οἵ [Π6 ἀδπιοηβ᾽ βίνθπ ἴο ἐπδΐ 
ΒΡ ΓΙ Γ-Ροννου,, {Π6 βοϊθοίίοη οὗ « “' θαρ " ἰηβίθαά 
ΟΥ̓ ἃ “Ὀοπα ἢ 85 1Π6 ϑίρῃῃ οὗ {π6 σοπίταςξς θ6- 
ἔνγεεη ΤΟΙ απ ΚΒ ἀριιε] (ν. 2), ἴπ6 οπηϊϑϑίοῃ 
οἵ {ῃ6 ἄορ, {π6 ᾿ηϊογοβϑίίηρ; θχραηβίοη ἴῃ ἷν. 
133-15, Δη4 ΤΟ} 6156. ΘΟΠΠΠΠΟη ἴο {Π656 
Μ οΥβίοηβ, αἸβΈ Πρ. 5} {ΠῸπῚῈ ἔοση {πῸ ΟἴΠο 5 
Δηἀ πηϊἴ6 {Π6Πὶ ἴο ΘΔ. οἴου νν Ποῖ ργο)πάϊος 
ἴο {πε ροϊπίβ οἵ ἀἸἤδγθηςο. 

1. ὙνΠδΐ ἀγὸ {ποϑ6 [οχίβ "Ὁ ϑοπηδ ἤθίμι]5 Πανθ 
Ὀθθη βίνθη δἰγοδάγν (5ε6 [πἰγοάιπιοίίοη, ὃ 11.) ; 
1Ππ6 5ρ6οῖ4] ἡιιθϑί!οηβ. 511] στϑ αἰτίης ἀΠβνν 5 
ΔΥῸ 4ιιθϑίίοηθ. σοηπθοίθ ἢ {πὸ Πα] άθο. 
(α) Βτοπὶ ννπδί 15. {Π15. (μαϊάθο ἐογίνεα Ὁ 
(ὁ) Νν ϑ 1 {πΠ6 ἰθχέ τιβεά Ὀγ 81. [ϑγοπιθ} 

(α) ΟταϊΖ (Ρ. 387) ἄοεβ. ποῖ σοηϑι θυ {πὸ 
Βοάα!οίαη Βα] ἄθ6 δῃ οὐρῖπαὶ ἰθχέ αἵ 4}1], θΒαΐ δη 
ΔὈΡτονιαΐθα τοπάθυηρ οἵ ἃ γα πϑ]ατίοη [ΤΟΙ ἃ 
ΟΥ̓ΘΕΙς οΥ 1, δἴη ἰοχί; δηα ΝΟ] θῖκο ϑἰπρ]ε5 
ουξ ἴῃ στεεκ ἰοχὶ Β 85 {πε ἰοχί ετηρὶουθά. 
Οτε δά άιιςοοβ ἴῃ ῥγοοῦ {ΠῸ [Ὁ]]Οννίηρ; Ροϊηΐ5. 
ΠΕ ΡΓΟΡΕΙ Παὴθ αρὸβ ἀρρξαῦθ ἴῃ [ὈΓΠῚ5 
ΣΧ οὐ λυ οὐ 3). ὙΠ15 15 ἃ τοργοάπο- 
το οἵ ἴπθὸ Οτθεὶς δοσιιβαῖίνε (ποῖ ἀαΐϊνε, 
ΒΙΟΚΕ11). Ηδά ἃ ϑϑοιης Ν᾽ ογϑίοη θθθη θοίοσο 
{πΠ6 νυσιῖοσ, πΠῈ νοι] Πανὸ Του π {Π6 ΓΟΓΠῚΒ 
2 ΟΥ̓ δὰ} ΟΥΡΕΓΠΑΡ5 “Ἴ (ςρ. {π6 Ερμα οἵ {Π6 
Ανεβία δη4 {πῸὸ Ῥθη]ονὶ ἔοσιη Βαρᾶ). ὙΠῈ 
Οτθοκ παῖὴθ ΤΊΡΤΙ5 15. ΘΧργεβϑθα ἴῃ {Π6 [ΟΓΠὶ 

ἼΠ (ΟἹ. 1), γμθγθαβ ΠΟ. οὐ ΠΟΡῚ (ἢ {πὲ 

ΟΞ: ΠΣ : ΟΡ. 2 δῃ. Χ. 4) ννα5 {π6ὸ Ποπιθη- 
οἸαΐαγα σαγγοπξ τη {Π6 Νογίποσγη ϑοιηϊς ἰδ η 45. 
᾿Εκβατάνοις 5 ΤΟρΓΟάιιορα ἴῃ ΡΣ ΠΔλδδ ; δηά 
Οτθοὶς ννογάβ Μν}}} 6 σθρΠγ ἀἰδοογηθά ἴῃ 
ΝΠ λ)νὲ (Πρ. ἀγγαρεύων, 11} ΘΝ (ὠριστονῚ, 
δ ))2})} (σημεῖον), δ) ΣΝ (ἀνδρὼν ἃ5 ἀϊδίη- 
ΒῸΙ5ΠΟ 4 ἔγοπ γυναικών), ΠῚ Ν 2 (μαρσύπιον).} 
656 ργοοῖβ ἃγθ ποῖ ἘΠΙΨΘΥΒΑΠ]ΥῪ ἀοςσορίοά. 

ΒΥ δηϊοιραίίοθ ΝΕΙθδιοΥ το]θοῖβ. βοπῖθ οἵ 
1Π6πὶ (Ρ. χὶ) ννῆθη πθ ΔΒ γπη5. ἘΠαΐ [Π6 [ὈΓΠῚ5 
οἵ Βαρδὶβ οὐ δραβ, Εἰοθαΐαποβ οὐ Ερ θαΐδπδϑ, 
ΔΠ4 ΤΊΡΤΙΠ ννου]α 5οάγο ον ΟσσιΓ πη {Π6 ἰοχῖ 
1Ὲ ἰγαηβιαῖθα ἔγοπη {πὸ Οὐεεῖκ οὐ. 1 δἴϊη. 

τ ΜαΟΗ δϑβϑϊβϑίδηςσε ἴῃ Ἐχατηϊηϊηρ {ΠῸ ἔουτηβ απα 
ΤΘΡτο ποιοη5 οὗ Ποη- ϑθυηἹϊο ννοσα 5 ἴῃ {Π656 πὰ 
51 ΠΉΠΠ|ΑΥ ἰοχίβ νν1}1 6 [ου Πα ἴῃ ϑέγαςοκ τι. ΘΙ εσ Θ᾽ 5 
“Τ ΠΥ͂Ρ ἢ «4. ποιι- ΠΕ ΡΥ Ιβοῆθη ΘΡΥδοΠα :᾿ 586 
ἜΒΡΘΟΙΔ ΠΥ ὃ 67. 
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ΕΠ ΠΟΥ, ἀοσογάϊηρ ἴο Ν᾿ ΙΡΔοΥ, {π6 ΒΟ ]οΙ πη 
(Πα άθο μα5 βεπίθηοοθβ νυ ῃ]οἢ ἀγὸ ἴο θ6 ουπά 
ΒΟΠΊΘΓΙΠΊΘ5 ἴῃ ΟἿ ΟΥ̓ ΟἴΠΟΙ οἵ {πὸ ΟΥ̓ΘΟΙΚ ΟΥ̓ 
1 αἴϊη ἰοχίβ ; ἀπά οἴμευβ ἅτ ῬΘΟΙΠΑΓ ἴο [ἴ 
ΟΥ̓ ΤΠ6 Ηδῦτονν {γαηβίαῖοη. ΒΊΟΚΕΙ] (Ρ. 218) 
δάτηϊ5 1η6 ΔρΡΡγοχιμηδίίοη οὐ {πὸ Βοάϊ]οίδῃ 
τεχί ἴο Βὶ (Ρ. ἐ.5. ἴχ. 6), θυιξ Ὄχραῖηβ 1 ὈῪ 
{Π6 Ορ᾿πίοη {Ππαΐ {ΠῸ. ΓΟνΊΒο πῸ ψντοίθ ΚΒ 
αἰπηθα αἵ ἃ πιοῦθ δοσιγαΐθ ἀρυθοπηοηΐ ἢ 
4 Ηργονν οὐ ρῖπαὶ] {Παη ἠ14 [Π6 νυυιῖουβ οὗ Α 
«πὰ (. [Ι͂π ορροϑβιίτοη ἴο {πε} δηΐαροηϊϑβίβ, 
{π656 οὐ το. αἰϊθρα της Ιἄϊοπ οἵ {πὸ μα] θα 
τοχί ἴο θ6 οἵ δος ἃ οπδυδοίευ 85 ἴο σε πο Γ 
᾿πΊρ σι 0]6. {ΠῸ δα πλίβϑίοη ἐπαΐ 11 15. ἃ {γδηϑ514- 
(ἰἴοη ἵγοπιὶ ἃ πΠοη-ϑοιης ἰοχί ἢ «δηα ΒΊΟΚΟΙ] 
δάάιιοο5. ἔδ]5. οἵ {γα δ] τ !οη 85 ργοοίβ {Παΐ 
1πΠ6 ΟΥ̓͂ΡΑ] Ὀείογα {πΠ6 υυυοῦ οἵ {παΐ οχί 
ννᾶ5 ἃ ϑϑιης απ ποῖ ἃ Οτϑοὶς Νουβίοῃ. 

ΝΥ Παΐ σδη θὲ βαϊά 85 τοραγβ {Π6 ροββι ΠΥ 
ΟΥ̓́ἸΠΠΡΟΒΒΙ1ΠΥ οἵ {πΠ6 ΟΠα]άθα θεϊηρ ἃ {γαη5- 
Ἰατίοη μᾶ5 θθθὴ δάἀάιιορά τη {πὸ πη γοαποίοη, 
8 11. ΤῊΠὸο ἔδυ Π5 οἵ [γα ϑ] τ] ΓΘ Πα ἴο Ὀ6 οχ-- 
διηϊηθά. ΒΙΟΚΟΙ] φἀάιτιςο5 νἱ. 15, ΤΠ ἼΩΡΝ 

τ Ὡ Ὁ ΤΠΠ, 45 ἄϊιθ ἴο «ἃ πιβγοδάϊηρ οἱ {Ππ6 

Ιαϑὲ ννογά. Ηδ νου] βυθδβεϊξιξο ἔοσ ἴὲ ΠΡ 2. 
1 σᾶπ, Πονγθυθυ, θ6. βιθννη ποΐ ΟΠΙΥ {παΐ {ΠῸ 
ΔΙΓΟΓΔΊΙΟΠ 15. ΠΠΠΘΟΘΒΘΩΓΥ --- ἢ 6. αοξ Θη]ΟΙ πο 
θεῖηρ ποῖ ψ]ποιξ ΡάΓΆ]16] (566 ΕΧΟΌΓΒΙΙΒ 11., 
Ρ. 182)--ὺυῖ {π6 διρροβιίίοη οἵ δΥΓΟΥ 15 
ΤΟΠΟΓΘΩ͂ ΠΠΡΟΒΒΙθ]6 ὈΥ {πὸ Ή Ργον οἵ {Π6 
ΠΟΓΓΟΒΡΟΠΑ Πρ ραββαρο (Ὑ1|. 2). 

Αραῖη, ἴπ6 :πίουθϑίηρ γΓοδάϊηρ ἢ Υἱ]. 2, 

ΡΟ ΝπΟ ὈΞΝῚ (ΟΡ. πὸ ΗΕ, ὙΒΈΓΕ 

ὉΠ 15. οπηειοά Ὀγ Μιηβίογ), 15 ἐπου σης ΒΥ 

ΒΊΟΙΚΟΙ] ἴο γοϑὲ πἸρΡροη ἃ ἰοχί Ὁ.) ὨΠΟΡ δ 

Ἴ)Π, ἔγοπι ὑνμῖοῃ 5) Πὰς. Πα οἵ, ἀηα {πὸ 
ΟΡΘηΐηρ νγογ 5. αἰ ογθ οὐ πιϊϑγοαά, Βαΐ {Π6 
Αἰζεγδίίοη 15. [1 ἴοο σοπ͵]θοΐιγαὶ, απ ΠΝ, ἴῃ 
1Π6 56η56 ἀθϑιγθά, 15. Ἰ5114}1Υ αϑϑοοϊαϊθα ψ] ἃ 
ποραίϊνο ΡαγΈΪΟΪΘ. 

1 Παθ δἰγθαάν θθθη ποίϊσθα {παξ ἴῃ {ΠῈ 
ΠαγγαῖνΘ οἵ {πὸ ἰγαηδασίίοηβ θοίννεθη ΤῸΡΙΪ 
Δη4 Οαῦδοὶ Ἐπ Νευθίοηθ αἰἸΠῸγ 5 ἴο {Π6 
ΤΠατγδοίου οὗ {πὸ ρΙοάρσο θθίννθθη Ππθιη. ΔΝ ΠΘη 
“ΓΟΌΙ βοπα5 ΤΟΡΙα5 το Θδθδ6], μῈ βῖνοϑϑ μΙπ1--- 
Δοσογάϊηρ ἴο [6 Οτοοὶς ἀπά 1 ατ]η Ν οΥϑίοηϑ--- 
ἃ Πα νυ ΓΙ Πρ; (ν. 3, ᾿Χ. 5); δοσογάϊηρ ἴο {Π6 
(αι άθο δηά Ηρδρτονν ἰοχίβ, ἃ ας. Δ μθῆςα 
ΔΙΌΒΘ [Π15 ἀΙΠδγοποο 1 Πα5 Ῥθθὴ οοη- 
Ἰοοζυγοα {Ππαΐ {ΠῸ οὐ σῖπα] τοχὲ Πα ἃ τοδάϊηρ 
0, νυν ῖο. τηθαηΐ. “νυ ἰης " (158. ν111. 1) 
85 Ὑ6]] 45 “θὰρ" (2 Κίπρϑ ν. 3), Οὐ ἃ γτοδάϊηρ 
δὲ, “της, νν ΠΟ] ννὰθ τδέαισθη [ῸΓ 
δ ΡΟΣ οὐ ἡῬ9Ἵ, “ἃ 58. κ." Νοιζπου σοπ]θοΐιγθ 
Δ Ρᾶ585. ΤΠ ἱπέγοηιιοπε ποσὰ Ὁ ἽΠ 5 ἴῃ 
Ι5αῖα ἢ ΔΡΡΙΪΘ4 [0 βοιποίμϊηρ νον ἀἰβοτγοηξ 
ἔγοπη ννῃδὲ 15 ᾿ηζοπάθα ΒΥ χειρόγραφον, «πὰ 
ΡΟ Ἵ νγοι]ά ποῖ ΟσουΓ η Δῃ αποϊοηΐ ΗΠ ΘΌγονν 
ψνουῖς, 

ΤῊΘ ἸΠρΡοΠΕΪΥ ἴῃ σοηϊοθείασο τυῃΐοἢ 5. δἵ 
ΜΟΥ ΠοΙα ἰ5 [χα]. ΒΥ [5 οχίγαναραποθ ἴὲ 
ἴδῃ 5 ἴο {Ππγονν αἰἰβογθαϊς προη ργοοῦ νυ πίοι 

ΠΝ ΘΙ ΠΟ ΟΝ πΘ ΤΘΌΙΙΣ 

15 ΤΟΥ 5014. ΠΟΘ πηϊβίαϊκοβ ἴῃ {ΓΑ Π5] Δ ΙΟἢ 
μα4 Βοίεγ 6 οὐηο4 ἤῸπῚ {πΠῸ 4016 οἵ 
Ἔνι άθησθ. ὙΠῸ ἀογίναϊίοη οἵ ἔπ Βοάϊοίδη 
ΕΠα]άθο ΠΌΠῚ ἃ ϑοιλϊίϊο ἰοχί γοϑίβ ΠΡΟῚ ΠΤΤΊΘΓ 
ΒΤΟΙΠα5. ΔΓ αν βρθοιποά (Ρ. τός ἄσς.), ἀπά 
ἴο ἔΠο56 ΟΠ6 ΠΊΟΤΕ ΠΊΔΥ ΡῈ 4464. [Ὁ 1 Παά 
Ὀθθη ἀογινοά ἔγοπι 4 Οὐθοῖ ἰοχί, 1 δηα 115 οορ- 
πδΐδθβ νου] Πᾶν ὈΘΘ τι561655 ἴο δ8[. [ΥΌη6. 

(ὦὺ) Δ' δ {πθὴ {π6 Βοαϊοίαη (Ππα]άθο {πὸ 
τοχί Ρεΐοτο 8. Τ]ογοπιο ὶ Νοιθδιιοῦ ΠΙΠΊ561Ὲ 
{Π|ΠηΚ5 {παΐ Π6 ρογοαῖ ΓΥΔηβιαΐου πα Ὀοΐοσγα 
ΠΙπῚ “Πα ῥγοβϑθηΐ ἰοχί ἴῃ ἃ {ΠἠΠΟΡ ἴοστη "ἢ 
(Ρ. χ.). ΝΟΙάοκο (Ρ. 69) 15 πῆοῦθ αἰϊβροβθά 
ἴο {Π1ηκ {Παΐ 1 τῆᾶγ πᾶν θθθπ π6 δοίμαὶ 
τοχί. Αὐριπηρ ἔγοπὶ {Π6 ἀϊοίίοη οἵ {πε τοχί, 
6 Π͵ΡῸΒ {παΐ 1 ΤΠΔΥ ΘΟΓΔΙ ΠΥ Πᾶν ὈΘΘῃ 
1Π ΟἸΓΟΙ]αΠΙΟη ἴῃ Ῥαθβδίίηθ ἴῃ {Π6 ἄδγβ οἵ 
8. ΤΓΟΠΊο ; Δ Πη4 ΓΘαβοΟηΪης; ἵτῸΠῚ [Π 6 ΡΓΘΒΙΠΊΡ- 
τη {Πᾶΐ πηλην Πα] ἄθο Ν᾽ ουβίοηβ νοι] ποῖ 
1η 41] ΚΠ Ποοα θ6 ἴῃ εχἰβίοποο αἴ ὁΠ6 ἀπά {Π6 
ΒΔΙΏῚΘ {1Π|6, Π6 ΤΌ ΟΠ 65. {Π6 σΟΠΟΙΠ510}) {Παξ 1ἴ 
15 δ Ἰθαδὲ ργό 016 {Ππαΐ 6 τιϑϑὰ [Π15 Ῥαυ ΓΟ ]ῈΓ 
οὔθ. ὍΠὸῈ ρσγϑαΐ οδ]θοίοη ἴο {Π|5 νιθνν 15 16 
Ψυϊραΐα 1561. ὙΠ θη 81. Τογόσπηθ ππάογίοοῖκ 
ἴο Ργοάμοθ ἃ Ψογβίοη οἵ ΤΟΙ, πὸ παά Ὀοΐοσα 
μ1πΔ {Π6 Με βίοηβ οὗ {πὸ ἄδὺ ἴῃ ΟΥθοκ πὰ 
Τ αἴπ νυ] ἢ ΠΙ5 ἔπη ἦβ. {Π6 ὈΙΒΠΟΡ5. σου] 
ΡΓΟΟΙΓΟ ΟΥΓΎ ΜΏΙΟΠ ἢδ ΠΙΠΊ5οΙ ἢ ροβϑοϑδοά ; Π6 
τι564, νυν ἢ {Π6 ΠΟΙΡ οἵ 15. ᾿β5υδϑιῖθ [θδοΠου, 
ἃ “ ἙΠμαϊάθε" Ψεύβίοῃ ; δηά {Π6 σϑϑ]Ὲ ννδ58--- 
16 Ψυϊραίθ. Νόονν, ννπαΐθνοσ {π6 Ψυ]ραῖθ 
Βᾶ5 1 σοπηηοη ϑν] ἢ [ῃ6 ἀπΐο- [ΓΟ Πδη ἰοχίβ 
ΤΊΔΥ͂ 6 σοηϑιθγθα ραγίβ οἵ {Π6 οὐἹβίηα] ἰοχί, 
Βυΐ {Πᾶΐ 15 ΘΧοθθαιηρ]Υ ΠΠῚῚῸ 50 [ᾺΓ 85. {Π6 
Βοάϊοίαη (Πα άθθ 15. σοποουπθά. ΠΟΤΕ 15 
ἔᾺΥ ΤΟΥ ΔΡΡΥοχιπηαίίοη Ὀοΐννθθη π6 (Πα ] θα 
Δη4 {Π6 114]1Δ. ΕἼΠΟΙ {Πουοίοσο 8... Τογοπηθ 
ἰγραΐϊθα Π15. τηδίθυα]β ἴἢ ἴΠ6 τηοϑὲ ΟαΥ Δ] ΘΓ 
[Ἀ5ΠΙΟΉ, ΟΥ̓ πὸ μα Ὀείογο ἢϊπ|, ἃ5. Ν ΘΙ ΌΔΙΘΓ 
βαγ5, ἃ (ῃδ] θο νυ ἃ ΤλΟΤ6 Θχραηαρα ἴοχί. 

1". ΑΠ ΟΥΡΊΠ4Ι] ϑοπλις ἰοχὲ Ὀοῖηρ ΡΓὸ- 
ΒΌΡΡοΞββά, [δ ιρβίϊοη γθοιγβ, ΔΝ ΠΙΟἢ ΒΘ πη ς 
Ψογβίοη σδῃ οἱαὶπη ΡΥ] οσγ ἡ ΔΝ ἃ5 {Π6 οὐ ΡῚ ΠΑ] 
ἴπΠ (μαϊάθε. οὐ ἴθ Ηοῦτον  ΝΟΕΡΔΙΙΟΓ 
δοσοιηΐθ ἴῃς (οπβίδητπορο ΐαη Ἡ ΘΌγονν ἃ 
ἰγδηϑίίϊοη {ΓΌΠῚ. 4Π ΘΑΓΠΟΙ Γοοθηβδίοη οἵ ἴπ6 
Βοάϊεοίαη Ομαϊάθο (Ρ. χὶ.), ἴῃ. ΒΟ. ννὰβ 
ΡΓΟβουνθα {πὸ ἴογπὶ οἵ ΤΟΙΣ βρθακίηρ ἴῃ 1Π6 
Πγβέ ρούβοθ. ΝΟ] άθκθ α͵5ὸ δάάιισθθ βθνθῦαὶ 
ΡΠ] οΙΪορ σα] σοηϑιἀθγαίίοηθ. νυ ῃϊοθ. Ροϊπξ ἴο 
1Π6 ῥυϊογιγ οἵ [Π6 μα] άθο ονὸῦ ἴπΠ6 ΗθΡγονν. 
Απ Θχαμηϊπαίίοη οἵ {Π6 ἀϊοίίοη οὔ {Π6 Βοα]οίδῃ 
τοχ Πδ5 1ϑ Βϊτη ἴο {Π6 σοπο]ιιδίοη {Παΐ 1 ννὰ5 
νυτ θη τη Ῥαϊθϑίϊπο αθοιξ Α.}), 300 ΟΥ̓ ἃ {ππ|6 
Θαυ]οσ, 1 δηα {Παξ 1 ΘΧΠΙΡ 15. ἃ συσγθηΐ ἀἸα]θοῖ 
Βοπιοννῃαΐῖ τποάϊῆρα Ὀγ ἴπο Πϊουασυ βίγ]θ οὗ 
1η6 Ταγραπη5.2 ὙΠῸ αϊοξίοη οἵ {πὸ (Δοπβίδη- 
{ἰπορο]]αη ἩρΌγονν 15, ἰη ἴῃ ποχί ῥίδοθ, 

1 Ῥ, 67. ΟΠ Ρ. 54 δ δ ϑββῖβῃβ 1ἴ ο (η6 Τουσίἢ 
σοηίασυ ; ναὶ (6 ἀαία ρίνθῃ ἴῃ {Π6 ἰθχί ἀρρθδΐβ 
ἴο 6 ἢϊ5 πιοῦσα τηδίαγθα σοπο] βίοη. 

2. ΝΟΌΡαιοΥ (Ρ. χὶ. π. 5) Ροϊηΐβ. ουξ {Πα {Π6 
ὈΪΌΠ ΑΙ νοῦβο5 ἄρύθο ΤΠ βι]Υ Ὑγ]ἢ (Π6 {γα ηβ] 0 ἢ 
οἵ Ομ ϊκε]οβ. 



ΠΝ ΟἸ  ΘΝ ΦΟΥ ῬΘΒΙΠ: 

τθοκοηθά τηοτο πποάσγῃ {Πδη {ΠῸ “ΓΑΙ Πη 164] 
Ροτϊοά. [{ 15 ποῖ {πὸ Ηθῦτγονν οἵ {πὸ ΜΊΒμηΔῃ 

(3 Π ἡ Ὁ), ας ΡῬΌΓΟΓ, τη ΥΚοά ΒΥ δη ᾿ἱπηϊΐα- 

το οὗ ΒΙΒΙ1ο4] ΗἩ εῦτενν (ΟΠ ΡΠ Ὁ), τηοαϊ- 
Περά Ὀγ Μιβηπαῖς ἔογπιβ. [ἢ {Π|5 τοβϑρϑοῖ {15 
Ἡ ῦτεν ἰοχέ 15 ΡΌΓΕΓ {Πδη {πῸ Η ορτονν ἰθχί 
οἵ Εδρίι5, νυΠΙΟ ΙΝ 15 ΤΊΠΟΤΕ ΓΠΟΓΟΌΡΉΙΥ ΜΊΘΗηαϊς, 
Δ 15. ἃ 6 {Γδηϑίδίίοη οἵ πῸὸ Οτθοῖς Α. 
ὙΠΟ ἠϊοξίοη οὔ πο (οπβϑίδητπορο ἴδῃ ΗἩ ΘΌτονν 
Ῥϑαῦβ, Π6 {π|ηΚ5, ἘΠ6 ϑαπιθ γοϊδίϊοη ἕο ΒΙΡ]1ς 4] 
Ἡ Ότγονν οα {πΠ6 οπθ παπᾶ «ἀπά ἴο Μ|βΠηαὶς 
Ἡδῦτονν οἡ {πε οἵἴδοῦ, {παΐ {Π6 1 Ἁ,αεη οὗ [Π6 
Ἡ υἱηδηϊδίβ θθαγβ ἴο οἰαβϑι αὶ δηα πηράϊςνδὶ 
Τ Δ ΠΥ τ βρθοίίνοῖνυ. 

ἼΠ6 58Π16 σοπο] βϑίοη οὗ ῬΥΪΟΓΥ οἡ {ΠῸ 
Ῥαγί οἵ πε (μαϊάθο 5 δῆγμα οἡ ΟἴΠΟΥ 
τοι η45. (4) ΤΠ Δρργοχιπηδίιοη οἵ {Π6 
(ΠΒα]ά. ἴο π6 σσθοκ Β' 15 οἱοβεῦ {Ππδῃ {πΠαΐ οὗ 
{η6 Ηεῦτγεν (ςΡ. {Πε56 ἰεχίβ οἡ 1. τό, ἅζε. ; 
ΠῚ ΝΠ. ὍΣ ΤΟΣ ΠῚ 5, ΣΤ ἢ, 8η6 6ηη).: 
(ὁ) ΤΟ βᾷρΡ5 ἴῃ {πὸ (πα]άθε ἅγὰ σοηϑιθγθά 
ῬαΓΓΥ {Π6 ΟΠ βϑίοηθ. ΟΥ̓ δΟργονιαΐοηβ οὗ ἃ 
ἙΟΡΥΞΕ (δι: 1 τὸ: 18: 111. 2.5; Ὁ; ὅζδ,)» ΡΆΤΕΤ 
81 Αγ ἀρτηθηΐ ἔοσ δάἀαρίδίοη ἴο {πῸὸ ΜΙάγαβΠ, 
ΠΩ͂ ΡΑΓΕΥ (6... ἴπ6 σοπο]ἀϊηρ σοθηθ ἢ 
ἸλΑΡ461) ΦΔΟὈγονίοη οη ἀορηηδίς ογοιπά5. 
ὙΠΟ τοχί οἵ {πε Η οῦγονν, οα ἴΠ6 ᾿οπίγατγΥυ, 15 
ΒΟΙΠΠΩ͂ Δπα [11]. ΠΟ δἰζοσδίίοηβ ἀπ ὄχρϑη- 
ΒΙΟη5. ΠΟΙΙΟΘΔΌ]6, ἴῸΓ ΘΧΑΠΊΡΙΘ, ἴηΠ {Π6 ῬΓΔΥΘΙΒ 
Δη4 Πογίδίογυ βθοίίοηβ ἄο ποΐ ἐἸ ΠῚ. 15} ἔΓΟΠῚ 
ἴΠ6 ὉΠ ΤσΠαγδοίοσιδεῖς οὗ 1Π6 σΟΠΊΡΟΒΙΠΟΗ. 
ὙὝΠΕΟΥ επιδηαΐθα ἔτοπΠΊ οπ6 δηά {π6 58ΠῚ6 
{γδηϑίαίοσ. ὙΠῸ ΜΙάήγαβηϊς σμαγδοΐοῦ οὗ 5ΟΠῚ6 
οἵ {Π6 δἀάϊξϊοπβ (6. {πᾶ ννῃῖ ἢ ἀ6ϑουθο5 
ἴῃ σαιι56 οὗ ἴΠ6 σοηβριγαου οἵ ϑεηπδοΠοΙ θ᾽ 5 
ΒΟΠΒ; 566 1. 20, Ποΐί6) ἄοδβ ποῖ, 11 15 πγρϑά, 
ΒΘΓΙΟΙΒΙΥ σοπίγδα!ςξ 5ιιοἢ ἃ σοποΙϑίοη. ΓΠΕΘΙΓ 
ΟΠΔΥΔΟΙΘΥ ΤΊΔΓ ΚΒ ΠΟΙ 845 ἰδίου δ] Οη5, ΟΥὁ 
1Π 4 Ιγθοῦ]ν 1ηΠΠἸοαΐθ5 ἃ ποτ Θ οχραηθα Ομ] θα 
τεχί γο ΠῚ νυ ΠΟ ἢ ΠΟΥ ννογο ἴακθη. 

ὙὝΠΕΘ6. ἈΓΡΙΠΊΘηΐ5 2Γ6 ἴο ἃ σογίαϊπ οχίοπε 
ΒΡΡογΘα ΒΥ {Π6 5θῆβα δἰίβομοθά ἴο “(Ὁ πΠδ]άθο ἢ 
Ὀγ Οταΐζ, Κ οβεπίμαὶ, απ ΒΙΌΚῸ]]. ΤΉΘΥ ΡΥΓΘΕΓ 
{Π6 ἴθγπι “πεο- Η ΘΌΓΑΙς," 45 Ἔχργοβϑίηρ ΠΊΟΙΘ 
ΠΟΥΤΘΟΙν {πΠ6 πδίισγε οἵ {Π6 ἀϊα]θοῖ 1η νΠΙοἢ 
1Π6 σορίθ5 οἵ ΤῸΡΙ δπά [πα] Ἰγιηρ Ὀείογα 
δῖ. [ΘΟ ΠῚ 6 νγογῈ σοπηροβοά. ἽΠ15 ἀϊα]θοΐ νγα5 

ΠῸ ΟΡ ΪΔΓ ἀϊαϊοοῖ (ὉΠ Ὁ), ἰοχνίε Ἔἰ 
ἀϊαϊθοῖ [ῸΓ [π6 Ἰεαγπηθα δηά ἴου ΠΠθυασῪ οοπη- 
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Ροβιίίοη (1 22Π ἿΝ ΤΣ ΠΞΞ|.] ΔΕ), ΕΟ 
ἴῃς Πγβί ρουϊοά οἵ 15 δον! 15 ΡΙαοοα 1 της 
ἢγβὲ πγθο σθπίατθ5 Α.}.} 

10 15, Πονναυθυύ, ἴο 6 Χο ΠΊΑ το (Παξ ἘΠ15 
Ἰπάρτηθηξ πΡῸπ ἴΠπ6 σΠμαγδοίοσ οὗ {πὸ ἀϊοίίοη 
ἁἰθοῖβ ΟἿἹΥ {π6 οχίβίπρ σορίθ5. [Γ οἴμεῦ 
ςοπϑιἀογαίίοηβ (Ἰπέγοάιοίίοη, ὃ ΠΠ. ἅς.) 
ΤΟ]ΌΪΓΘ {παῖ {Π6 ΟΥΙΡῚΠΑ] οἵ {π6ὸ Βοοῖς οὗ 
ΤΟΙ 5ῃοι]ὰ πανο θη 1η οἰγοι]αίοη δθοιΐ 
ἴννο σθηΐηγῖο5. Β.Ο., δηά 1 (451 νεπίυσγε ἴο 
Ὀ6]ΙΘν 6) {Ππᾶξ ΟΥΡῚΠ4] ννα5. ϑϑυ τς, Δ ΘΑΥΠΘΙ 
(Πα! ἄθθ ΘΟΡΥ͂ Οἵ 8η θαυ] ΗθΌτονν ἰοχί τημπβί 
Πᾶνα οχὶϑίθα {πθη. “ΓΠΪ5, τ πιαὺ Ὀ6 ᾿Πὲοσσγθά, 
νναβ {Π6 Ἰπάρτηθπί οἵ δί. [θγοπηθ δηά οὗ ἢϊ5 
σοδα]αζοῦ. Α τϑίθγθηοθ ἴο 5 ννογάϑ, “" φαυΐο- 
4 16 ((Π6 ἰγαηβίαΐου) ΠῚ ΗΡΓαὶοῖβ 
νΟΓΌΙ5 ΧΡ ϑϑιῖ,"᾿ 5ποννβ {πὶ Π6 ννὰ5 ῬΡγοῦδ Ὁ ]ν 
ΤΟΡτΟ ποῖηρ' ἴῃ ΒΙΌΠοΑ] Ἡ Ἔθτονν ἐπε ἰαδηριιαρο 
οἵ {πε “(μαϊάβο." δ. Τογοπιθ τππάεογϑίοοά 
ΒΙΌΙΙ ΔΙ Ἡφῦγονν, ἀη4 στοργοάιποθά 1 ἴῃ [[5 
ἴυγη 1η 1 δ ]η. 

ὝΠΟ εχἰβίεποα οἵ 5110} δη οὐ σῖπαὶ θεῖπρ 
{π5 ΡῬΓΘΒΙΡΡΟΒΘά, 15 1 ποΐ ἃ αἰοβίίοη οἵ 
ῬΓΟΔὈΙΠΠ165 νυ Ποῖ ΠοΥ ἘΠ 6 ΟΥΤΡ]Π4] νγὰβ μα] ἄθε 
((π {Π6 5εῆβε οἵ Αγαπιαῖο σγαΐμοῦ Πδη πθο- 
Ἡῦταῖο) οὐ Ηθῦτενν ἢ {{π|ογ ππαΐοὶυ ΠΠ {16 
ΔΠΔΙΟΡῪ 15 οἤθτγοα ὃν νυμαΐ ἢ85 σοπῆθ ἤοννῃ ἴο 
τι5 ἴῃ {Π6 βραῦβθ ᾿Πςτογαΐισε οἵ {πῸὸ ᾿αϑὲ ἔννο 
ΠΘηΓΓ65 Β.Ο. ; δὲ 1 ννεῖρηϊ τηδὺ 6 αἰίδοῃθά 
ἴο {Π6 Οἴ ΠΟΥ νῖβα σοηνουρΊ Πρ ργοοΐβ {πα {πῸ 
ΒΟΟΚ ννὰβ ἴπε νους οἵ 4 Ῥδ]θϑίηϊδη [ονν, 
ΠΟΠΠΕΓΥ 4 Πη4 ΡΑἰΓΙΟ ἸΙ51ὴ ΤηΔΥ θαϊαηοα ΟρΙπΐοη 
ΟΠ [{Π6 5146 οἵ Η ῦγονν γαῖμου ἔπδη Αὐδπηαίς, 
1 Ὀεϊηρ τπηάογϑίοοά {παῖ δος 4 Ηδρτγενν 
ΟΥΙΡΊΠ4] νυ] ποῖ θ6 νυτιτἴθη ἴῃ ραγα Ἡθθτονν, 
διυΐ 1η ἃ ἀϊοίοη ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1655 ΑὐαπηαἸΖοα ἀπά 
δύῃ αἤδοϊθα ὈγΥ {π6 ἱπίγιιϑίοη οἵ [ΌΓΕΙΡῚ 
ννογάϑ.3 

1 Θίχσδοκ υπμᾶ ΒΙερηηεα, 41 ετΡ. ἅ. Ν, ΗἩ, 
ΒΡΙΘΌΠ δ, 8. 1, ὦ, ἐ: 

2.ᾺΑ δνν 580ῃ ψογάβς δχὶβί ἴὴ {Π6 (ὐοηβίδηεπο- 
Ῥοϊαη ἩοΡτονν ; δ... 12) (σημεῖον), ΕΝ 
(λοςφε5), 22 (μαμμων), ὌΡΟΣ (ἢ ακρος ἴῃ 
5.10. ΟΟΙΠΡΟΙ ἦς ἃς ΔΟοΙΌΡΟ]15), 2273 (ορ. 
Ἰυαπ: 1- 5 ὅτ0.), {09 (6Υ11 ἘΡ1115); θα: ἘΠῈΥ 
ΑΥϑ ποῖ 50 πυτησσοιβ 85 ἴῃ {πΠ6 Βοα]οίαη ΟΠ] 46. 
Τῃ {15 Ηερτεν ἰοχέ 1,αἰπ γογβ οσσαγ ; 5Ό0 ἢ 
ψΜοτᾶς ΕΓ ποΐ ΘΟΠΊΠΠΟΠ [1] (ῃ6 ρεγοὰ οἵ 
Ἰλοπιαπῃ ἀοιηϊηδίίοη (ΘΟ γεσ, “ βομιοῃίς,᾿᾽2 11. 
ΡῬ. 458). 

ἘΧΟῦΚΒΌΞ Π. 

ΑΝΘΟΈΓΟΙΟΟΥ ΑΝῸ ΘΕΜΟΝΟΙΟΟΥ. 

Α τΤ]ΣῈ ΔΡΡΥΘθηϑίοη οὗ {πὸ νίεννβ οὗ {πὸ 
7ενν5 οἡ ἴπθϑε ροϊηίβ νν1}}} θῈ οἵ σοῃϑί ογὉ ]8 
αϑϑίβίδηοθ 1ῃ θϑιϊπηδίϊης ἀξ (Π6 ἀαΐς οἵ 
τῃ6 Βοοῖ οἵ ΤῸΡΙ. 

Ι. ΑΝΘΈΠΟΠΟΟΘσΥ. 

ΤῈ 15 ΚΘ ΠΟΓΑΠΥ δατηϊεἀ παΐ [πε (δποηῖο δὶ 
Βοοκβ οἵ η6ς ΟἹά “Ταβίαπιθηΐ, {πὸ Αροοῖυ- 

ῬΠᾺ] Βοοῖβ, ἴῃς Ῥβθιιάθριρταρηϊο  τυγϊτη 5, 
Δ {ΠῸ Ἰδαίου [ΘννΊ5ἢ ΠΠογαΐαγθ Ἔχ ἢ 11 ἃ ρτδάπι] 
ἀθνοϊορηηεπί οἵ ἀοοίγιηθ οἡ {Π15 βιιθ]θοῖ. [Ἃἢ 

1 ΤῊς {Π|16 σίνεη ἴο νυ ηρ5. οἰτου]αίθα ἀπά εν 
[ῃ6 οσονοτί οἵ 1ΠΠπ|ϑίτ]οιθ ΠΑΠΊ65 : δ. », [ῃ6 Βοοῖϊς 
οἵ Ἑποοῖ, [Π6 ΘΙΡΎΠΙη6. Οτδο]65, [πΠ6 Ῥβα]ίεσ οὗ 
ΘοΙοσηομ, {π6 Αβϑαπιρίϊοπ οἵ Μοβεαβ, {πΠ6 ΝΊβίοπ 
οὗ Ἰβαΐδῃ, {π6 Αροοδίυρβε οἵ Βαγιοῃ. 
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115 ἀθνεϊορηηθηΐ {η6 Βοοῖκ οἵ ΤῸ οσοιρίο5 
ὯΠ πηροτίαηξ ρ]αςο. 

(1.) ἴῃ τὸ ΟἹά “Τοβίαμηθηΐ, ϑἰαίομηθηΐϑ 
Δη4 ἀθίαι]5 ὈθοοπηΘ ΠΊΟΓΘ Ργθοῖθο ἀπά ἀοπηϊΐς 
ἀατίηρ ἀης αἴζου {Π6 χη]. [ἢ {πὸ Ροπίαΐθι ἢ 
ΑΠἸΡΘΙΟΙΟΡῪ ἰ5 δας Ππ||6 ἀθνοοροά. ὩΤῤὲ Αηροὶ 
οἵ ἴπ6 1νογὰ αηά, σοπηραγαΐίνοὶν βο! ἄοπι, Οἵ ΠΟΥ 
Απξοὶβ οἵ σοά (6ρη. χν].} ἀο τπΠ6 ννουῖκ ἀ5- 
β'5ηθα ἴο ἴθ. (Οα, ννθη ἀθα] της νυ ἢ {Π6 
τηάιντάϊια], σοπἦ5. ΗΒ. Αηροὶ Ὀεΐοσο Ηἰβ βοῖ- 
ναπί (Οεη. χχῖν. 7, 40), ἀθ] ΙΝ ο 5. Πϊπὴ ἔΠῸΠῚ 81] 
6.1} ((ὐσοη. χίνη!. 1.5), ἀπ4 τονναγ5. ἢΪ5 Οὔθθα!- 
δῆς (6 δφη. ΧΧΙ. 18). 851ΠΠ|Δτ]ν, [πὸ ΠΙδίουυ οἵ 
ΗΙ5 Ρθορίθ, 85. φοηΐαι πο ἴῃ 1Π6 παγσγαΐϊνο οἵ 
{πὸ Εἰχοάιι5 (Εχ. χῖν. 19, ΧΧΙ. το ἄς. ; Ναπι. 
Χχ. 6) δηὐ οἵ {πο βία Π]5Ππηοπΐ ἴῃ {πὸ ΡΤΟπηβοά 
Τ᾽ πη {7105}. ν. τῷ; ἤιϊαρ 11: 155} νἱ" ττὴ); 
ΡΓΘβθηΐβ ἃ πὸ τηϑίῃοά οἵ ργοςθάιϊσο ὍΤΠῸ 
500] οἵ 15 ποῖ, Ποννθνοσ, ἴτε πῸπι Αἰ σα]γ ; 
πὸ δοΐβ αϑϑίρηθά ἴο τπΠ6 Απροὶ Βεὶηρ 5οπλε- 
ἘΠΠῚ65. ἀϑϑίσηθα ἴο [πον Η Ἰπη56 1 Νονοῖ- 
1Π6]655. 1ἴ 15 1|5114}}γΥ σοπο θα {παῖ {π6 Προ] 
ΡΓΘβθηΐβ ἴο τηδη πο “ἀοβορηΐ οἵ σοά [:ἰπηΐο 
νἸΒ] ὉΠ γ ἡ (ΟΘΠ]6γ), Ἰθανηρ τ ππηάοοϊήοά 
ννΠΘΊΠΟΥ {παΐ ργοβθηςπηθηΐ 6. ΠΙΟΠΊΘΠΙΩΓΥ ΟΥ̓ 
Ρεγηηδηθηΐ, ἢν ροβίδίια. ΟΥ̓ ππΠ5}ϑίαηῖα] ; ἀπά 
τηδξ ννῃαΐ πὸ ἄθθ5. ΟΥΓ βϑρθᾷῖϑ 15 {πὸ δοῖ δηά 
5Ρ6θοὴ οἵ ΗΙπὶ ΔΝ ΠοπῚ πὸ ΤΟ ργϑοηΐβ. 
ΠΟ Ῥτορποίβ. ἀθνοϊοροὰ {πὸ Μοβαὶς ἄοο- 

{τῖπθ οἵ οὐ ἀπά Ηἰ5 τοϊαίίοη ἴο {6 ννου]ά. 
ἘΠ ΠΕ ΕΠΠῈ Ἰ οτα ὍΝ ἩΞίβ (Σ ϑάτη- 1: 3) 15 
Οἵ 5᾽βηιποαηΐ. ᾿ππρογΐίαποθ ἴῃ {πῸ Πβίουυ οὗ 
ΑΠΡΘΙΟΙορν (οΡ. Νοῆ. ἴχ. 6). ὙΠὸ μοβί οἵ 
ΠΘΑΥΘΗΪΥ ΘΡ ΓΙ 5. ἈΡΡΘΩΓ 45 {Π6 τηθϑβοηροῖβ οὗ 
Οοά, 45 ἴπ6 δρροϊηΐθα ᾿πϑίγπτηθηΐβ οἵ οχο- 
οαζηρ ΗἸ5. Ἰπαρηηθηΐβ. ργθϑοηΐ ἀηα ἢμα], ἀπά 
ἃ5 ῬδγΓοΙΡα της; ἴῃ. Η15. σοιη5615. Νονν 4150 
ΔΡΡΘΩΓ [ἢ τηογΘ ἀθΠηϊΐο 46] Πποαίίοη ΑΠΡ 615 οἵ 
ΕΙΣ ΠΘΥ ΟΥΟΙ «Πα 5ρΘο 18] οἴΠοθ. “ΤΠ ἱπια ΡΟ 
οἵ [58]. νὶ. 2. 15. ἀθνοϊοροά ἴὴ ΕἸ Ζθκὶθὶ. “ΓΠΙ5 
ῬγορΠοῖ 5 ΙΧ ΠΊΘΗ, 5] ΚΠ ογ-ννθάροη ἴῃ Παπά, 
ἐΔηἢ ΟΠ6. ὩπΊοηρ ὉΠπὸπὶ οἸοί πο στ ἸΙηθη, 
ὙΠ ἃ ὙΥΙΓΟΥ 5. ἸΠΚΠΟΥῚ ὈΥ Πὶ5. 5146,᾽ ἃγ6 
ἴγ 65 γθδϑρθοῖίνοὶν οἵ ἀδβίγογιπρ ἀηα ἀθ] νους, 
ΑΠρο]5. (ἰχ. 2-4}; Ζϑομδγ ἢ 5. ΠΟυβο πίη «πα 
ΟΠΙΟΓ ἁποηρ ποθ νν ποὺ “ννα]κ το «πὰ [τὺ 
{χοῦ {π6 θασίῃ" ((. 8 ζζο.), ννῃβθῖμου μὲ θῈ 
ἸάἀθπίϊοΑ] νυ τ “τπ6 ΑἼΡΟ] οὔ {πὸ 1 ογα ἢ οὐ ποῖ; 
ΔΠ4 {ΠῸ Ῥγθβθησο οἵ Ὧὴ “ηρσείμα ἱμίθγργος ἴο 
ΘΧρΙαἴη ἴο [) 416] δηὰ ΖϑοΠατῖαῃ [ΠῸ πιθδηϊηρ; 
οἵ {Π 611 ν]βί ἢ :---ἰἢθ56 ἀγὸ ἔδαΐιγοβ οὐ Αηρο]- 
ΟΙΟΣῪ ὙΜΠΪΟΠ, 1 ποῖ Δρβο!αΐοὶν πον], ἃτῈ 
ΘΧΡΑΠΒΙΟΠ5 --- ἰΘρῚ ἰπηαΐο ὀχραηϑίοηβ-- -οἵ ρτὸ- 
νἹΟΙΙϑν οχίβίϊηρ σοποορίίοηβθ. Ναπιο οὗ 
ΑἼΡΕ6]5 αΑ͵5ὸ ὈθρΊη ἴο ἀρρθαγ, βιιοἢ α5. ΟαθΥῖο] 
Δη4 ΜΊΟΠΔ6] ἴῃ {πὸ Βοοϊκ οἵ [) Δπ16]: {Π ΤΟΥ ΠΊΟΥ 
ΠΟΥΓΟΘΡΟΠαΐηρ ἴο {π6 “ημφείμς ἐπέογργες οὗ 
ΖΘοΠ Αγ, 1Π6 Ἰαϊίου τὸ {πὸ Απρο]ὶ οὔ {π6 
Τιογά ἴῃ {πὸ βαπιὸ Ῥσορμοῖ. ὍὙΠοβο ΠαπΠΊ65, ἰἢ 
Αἶ50 1ἴΠ 50ΠΊ6 σᾶδθθ5 ἴΠ6 Παπη65 οὗ ΠΊΘΠ, ἀγῸ ἴῃ - 
βίγιοξίνο, ΓΠΘΙΓ ΟἰΥΠΊΟΙΟΡῪ οηθγασο5. ΒΟ 
αἴαἸδθιυίς οἵ ΗἸπὰ ΔΝ ἤοπὶ {ΠΟΥ 5οῦνο, 85 νν6}} ἃ5 
1π6 παΐασο οἵ {Π6 βουύνίσθ {ΠῸὺ στοηάοσ, Βαΐ 
ἴῃ6 Ργαοίϊοσθ οἵ ποιηθποϊαίισο 15. 51] ἴη- 

ΠΝ ΘΙ ΕΘΝ ΤῸ ΨΘΙΒΊΝΣ 

ἔγθααθηῖ. ὍΠῸ ᾿Π0 ΗΔ ὈΠ1Υ αἰαοῃϊηρ ἕο ννμδξ 
5. πηοϑέ ΠΟΙΥῪ 15. 511} ργοβουνοά, [Ι͂ΙῈἢ Τ)απίεὶ, 
ἴπ6 στθδξ πηπαπηιθά Βοϊηρ Η ᾿πΠη56]1 τ 4}15. οὐξ 
ΒΥ πᾶῖηθ ΟΔΌΥ16] ἀπά ΜΊΟΠμδ6] (νη]. 15, 16; 
Χ. 5γ.6, 13); ἴπΠον οὔϑὺ Ηΐϊπι, {Π6Υ μεῚρ Ηἱπὶ 
(Χ. 13, 21); ἀπά Ηὸ ρχοοϊαϊπηβ [ῃ6 ἤπα] οπὰ 
(Χι!. γ-13)1 

(2.) ὙΠε τθδομίπηρ οἵ {πὸ Αροοσυρῆα ἰ5 ἃ 
ἀθνοὶορπιοηΐ οἵ {πὸ τεδο ἶπρ οὗ {ΠῸ σαποηῖςδὶ 
ΒοοΙκβ οἵ {η6 ΟἹ 1 δβϊαπιοηΐ, θυ τη6 ἀθνθὶορ- 
τη ηΐ 15 οσοπάιιοϊοα προη ᾿1η65 αἴ ποθ παΐιγαὶ 
ΔΠη“ 5οθοσ. θυ 5ἢ ΑΠΡΟΙΟΙΟΡῪ ννὰβ ἴπῸ ρτο- 
ἀτποῖ οἵ 4 ἀθνοιορπηθηΐ ἔγτοπὶ νυ ἹτΠϊη ταῖΠοῦ 
1Π8η {τοπὶ νυτποιῖ ; αηα Ῥα]θϑίπθ τηοτο {πᾶ 
ΒΑΡυ]οηΐα ἀπά Ῥογϑία ννὰ5 {π6ὸ ποπηο οἵ {π15 
ἀονοορπιοηῖ. πο Βοος οἵ ΤΟΙ Ὀθαῖβ ἃ 
Ραγέ ἴῃ {πὸ Πἰβίοσυ οἵ {π|5 ἀθνθίορπιθηῖ. Αἢ 
ΑΠρΡΕΙ, θϑαγῖηρ ἃ ΠαΠΊΘ, ἈΔρΠ46]--- ΧΡ σϑῖνο 
ΟΥ̓ ΠΪ5 ΤΉ] 5510} ὅ (Χ|1. 14. 18}. Δη4 γεΐ σομπροῖρα 
(τ Οτοη. χχνι. 7), πκὸ ΜιΟδΕΙ (ἐ μι σθπς 
ΧΧΥΙΙ. 18}, ῚΓΠ [Π6 ΠαΠΊ65 οἵ πΠΊ6η--- ργεβοηΐβ 
ΠΙΠΊ561Ε το ΤΟΙ ἀπά ΠΙ5 5σοη, ἴο ΒΚ δριιεὶ δπά 
ἢ15 ἀδιριΐοσ. Η5 ἀρΡρθάγαηςθ 15. ἴο {Π6Π|, 45 
{γα ΟΠ ἀϑϑοσίβ {Πα 1 ννὰβ ἴο Αθγαπατῃ (566 
11. 16, ποΐ6), {Παΐ οἵ ἃ Πιιπιαη Ὀοῖπρ' {|κὸ ππίο 
{Ποτήβοῖνεθ. Ηδ 15 ὨΠιγεά 85 ἃ βιάθ (ςἢ. ν.), 
ἢ6 15 δηρ]ουθα 85 ἃ σοῃΠάθητςα! ἀσοπηΐ (ςἢ. 
1Χ.); ΠῈ οαΐβ ἀπά ασίηκβ, γοϑίβ ἀπ {Γἄνο]5. 
Βιυῖξ Πῖ5. οννὴ ἐδβογιρίίοη οὐ ΒΙΠΊ5Ὸ ΙΓ 15. ἀ15- 
ἘΠΟΙΥ πιοσγὸ ἀθπηιῖθ Πᾶηῃ {Πποβὲ οἵ {πὸ ΒΙΌ- 
ἸΙο] Βοοκβ: “1 διὰ ἄδρπδοὶ, οπα οἵ {πε 
566 ἢ (ἴΠ6 ΠΙΙΠΊΒΟΙ 5 ἀρβοπί [πῸΠῚ β5οπιθ οἵ 
1πΠ6 ἰοχί5) ΠΟΙ Απροὶθ πο Π ργοβοιῖ {Π6 
ΡΓΔΥΘΙ5 Οἵ {ΠπΠῸ ϑαϊηΐβ, πα νυ θ]οἢ σῸὸ ἴπ ἀπά 
ουξὲθεΐοτο {πΠ6 βουυ οἵ {πὸ Ηογ πο... - - 
ΑΙΙ {ἢε5ὲ ἄαγβ 1 ἀϊά ἀρρθαῦ ππῖο γόοις; Βα 
Ι ἀἸα ποιίμοῦ θαΐ ποὺ ἀσιηκ, θαϊ γα ἐϊά 566 
ἃ νἰϑίοη.. .. Οἴνε σοά {ΠᾶηΚ5, ἴῸΓ 1 βὸ ὰΡ 
το Ηἴπὰ {παῖ 5θηΐ τὴς " (ΧΙ. 15, 19,9 29). Μορῖ 
οἵ {πε56 ἀθίδ!β (6.5... ΟΡ. ἴογ [παξ οὗ ϑαϊίπο 
ΔΠ4 ἀτγιηκίηρ Οδη. ΧυΠ]. 8, ΧΙΧ. 3; [παξ- νἱ- 
19) μανθ 1ΠῸῚΓ ργοϊοίν ροβ ἴπ ΒΙΌΙ]1Οα] ΡΑΓᾺ]- 
1615: οὐποῦβ ἱπάϊσαΐο πὸ οἤθοϊ οἵ ᾿ηΠιθηοο5 
οχίογηαὶ ἴο {ῃθῖη. ΕῸΣ ΘΧΑΠΊΡΪΟ, {Π6 βρθοῖῆς 
ὨΤΊΟΥ 5Έύθ. ςοπηρθοΐβ. 156} νν ἢ ἀπὸ ΟἹά 
“Γοβίαπιθηξ σοποθρίϊοη οἵ σοπρὶ οἴη ἀπά ΡοΓ- 
ἐδοίίοη ; «πὰ 1 [Π6 Ἰοσαὶ σο]οισης οἵ ἴῃς Βοοῖκ 
᾿πἸοαῖο {πὸ οχίογπαὶ ἰπΠιιθῆσθθ ΡΟΓΟΘΡΓΌ]6 
ἴῃ ἴΐ, 1 15. ἃ ρουίθου!ν Ἰοριπιαῖθ ἀθαμποίοη 

1 ΟΡ. οἡ {π6 ΨνΠΟ]ο βαθ]θοῖ, ἤοηὶ ἀη ΟἹα Ταβι. 
Ροϊηὶ οἵ νίθνν, Οβῃ]οῖ, “ΤΠ ΘΟΙΟΡΥ οὗ τὴς Ο, Τ' 
δ 590-61, 195-109; ϑοΠαὶΖ, “ ΑἸτιΘβιαμηθηῖ- 
Ιο με ὙΔΒΘοΪορΊθ,, 5 Ρ. δ55 57.; ΑΝΟΕΙ, ἴῃ 
ΦΎς “ ΠΙοῖ. οὗ {ἴπ6 ΒΙ0]6 ; ἘΝΟΕΙ, ἴῃ 
Ἡαπσανρεῖ, “ Κ. Ἐς Πὶγ ΒΙΡ6] ἃ. “ΓΑΙ μλπα,᾿ ΑΒΕ. 
᾿.; Ηετγζορ, “ Κὶ. Εν’ 5; ἀπᾶ Ἀϊεμηι, “ Ἡ. ΝΝν. Β,’ 

3 (1 ραῃποί σίνα ἴπθθ ΤΥ πᾶηθ. δε ἅττα 
αἰνναγϑβ παμηβα δίζου Οὐγ Πϊδβίομ ἀπ ὐνουῖς,᾽ 15 
τ(ῃς Μ|ιάγαβῃ οα ἅδη. χχχίϊ. 30 (αποϊθα Ὀν Η δηι- 
Ῥυγροῦ). ὙΠῸ Ταϊμια εἶνε θὰ. Βαβία, Μδβ 
Μαβία, Καϑ Καϑία, 5 Παυ]αὶ ἀπα Αρλαυ]αὶ ἃ5 οἴ Π6Υ 
Ππαπλθ5 οἵ Απρεὶς οἵ Πραϊηρ (υθομου, “ 6γ 
Τταπβοθηάοηίαϊο, Μαρῖο, αὶ. τπαρίβομας Ηο]αγίθῃ 
ἴηι ΤαΙπιιά,᾽ ΡΡ. 38, 199). 



ΠΥ Ι ΙΘΝ Θ᾽ ΤΦΟΡΒΙΤ. 

ἴο ἀϑβοοίαϊο 1Π6 πιθοῦ ἢ {πῸ “'βενεξῃ 
5ρ  γτ5 οἵ Βαδυ]οπίδη ταγ τ ΠΟ] ΟρΥ ὦ 

(3.) Ὑπὲ βεογεῖβ. οἵ Αβϑυσίαη ΔΠΡΘΙΟΙΟΡΎ 
416 ποΐ, δ ργεβεπΐ, 50. ἰἄγβοὶν πηΓαν ]]οα (ΟΥ̓ 
ἀἰβοονογθά) ἃ5 ἴποβ86 οὗ Αββϑυγίδῃ ἀθπ]ΟΠΟΪΟΡῪ :; 
θυ νυ ]αΐ 15 Κποννη 518] ] ΘΠΕ]Υ ἸηἀΠἸοαΐοβ ἘΠδΐ 
πο Ροβί- ΒΙΡΊΙςοΑὶ νυυιτηρ5 θογγοννθα {ΠΟΙ σοη- 
σερίοηβ. ΠΟΘ. [ΔΘ ΘΙΥ “Ἔοπι Βαθυ]οηΐα {Πᾶη 
ἔγοιη Ῥεῖϑία. [ΠΙΌΓΙΟΥΓ ἴο {π6 {γϊαήβ. οἵ {πὸ 
ΒΥΘαΙοΓ Αϑϑυγίδη (σοάβ νγὰβ ἃ σϑ]θϑίϊαὶ ΠΙου- 
ΔΥΟΠΥ,,2 γαηρῖηρ τοσὰ {πὸ πηθάϊαῖου ΜΙ αγάουΚ 
ἴο {Π6 ἴννο σι αγἸἢ ΒΡ γ115, πη416 Πα ἴθιηδ]6, 
55:5 η 64 ἴο ἐδ οἢ Ππιιπλαη θοϊην.ὅ ἼὝΠΟΓΘ ννογὸ 
ΒΡΙΓΙΓι4] θοΙη 5 νυν πο Ππαα {Π6 11 ΠΟΠΊΟ5 ἴῃ Πϑάνθῃ, 
Οἴμουβ γοθθ ἀοπΊαϊη ννὰθ θασΠ. Α5. {Π6γῸ 
ΨΈΓΘ 56 ΘΠ ΒΡ ΠΟΓΘ5, 50 ΕΓ ἴποσο βενεη βοοῦ 
δοάϑ. δηά βϑύθῆ 6ν]1], βθύθη Ῥθποἤοθπί 5ριΓῖ5 
δηἋ βϑνθη 6υ]].ἦ 
{Π6 φοοά 5ρισιῖ ἴο ἀδἸ]νοΥ τηδῃ [τῸΠῚ ἴΠ6 εν]] 
ΒΡ ΓΙ ΟΥ̓ ἀδΠΊΟη ὑγΠ0Ὸ ροβϑβεββοα Πϊπ|. ἽΠΟΓα 
νγα5 ἴη6 σοοά «εὦ ἀηά τῆς βσοοά ομάομῳ τοδαν 
ἴο ἄο Ὀαζι]6 ἀραιηδὲ {πὸ ον} σεώ ἀπά πε δν]] 
ομομῳ; ἴΠ6 ἰοϑβοῦ βοάβ {πϑυηβοὶνοθ ΠΟΙΓΠΟΥ 
αἰδάδιπθα ΠΟΥ τοαβθα ἴο βῖν {ΠῸῚΓ Π6]ρΡ. Α 
τ ]οῖ ὃ γεσογάβ ἤονν 

“ΤῊ σοάάε55 [ἰϑβίαγιῖ, ποβα ραΐαςβ, δροάβ 
οἵ ἀε]ρῃΐ, 

“π ἸΠΔΟΘΘΕΞΙΠΙΕ - τ τό 5ὲῃ Ἐπ 
ἈΑΡΡτοόδοῆβα τῃς Ῥεά οἵ {πε ἀγίηρ τηδῃ. 

ἈΠά ἃ σοῦ οὗ σοάϑ Ὀγθαῖϑ οι :-- 
““ ὝΠΟ 5}4]] τεϑίογθ [Π15 πηδῃ ὃ 
ἌΝ Ο 5141}... ἀτῖνα ἀνγαὺ ἴΠ6 ἀδπιοη ὃ 
Ἰϑξιατιί, ἀδπρῃϊου οἵ ΒΕ], 
ΝεΓραὶ, 5οη οἵ ΒΕ], 
Ματγοπάοιϊς, Ἰοτὰ οἵ Εσάοια, 
ἼΠΕ586 αἴ ποὺ 0 514}} ἀτῖνε ουἱξ {πε 

ἀδπιοη Ποτη Π6 Ὀοάγ οἵ {Π6 ἀγίηρ τηδη.᾽ 

ΟΥΠΟΥ ροΐεπί οο]θϑίαὶ ροννοῦῖβ ἅτ Νοιιβ5- 
5ΟῈΚ ἀηα Μ ΟΠ (Ρεγβοηιῆθα),. ΝΊΠ-Κι-  α] 

1: Ὁρ. Τθεϊτζεοῦ “. 52: ἘΝΘΕΙ, ἴθ ΕἸΘῆ τη 5 
“Ἡ. ΚΝ. Β.,᾿ ἀπὰ {π6Ὸ Ἐχοιτβαβ οἢ ΔΠΡΘ]οΪορΎ ἴῃ 
1Π86 ΘΡθαϊζοτβ (Ομ ηΐαυν ΟΠ 1)4η16], Ρ. 349. 
Κομαῖ, “96Ρὲγ αἷς 1114}]150η6 Απρο]οϊορὶς ἃ. 
ΤΑ πη οΠΟΙοσΊο,᾿ Ρ. 75 Δοοαρίβ νν1[ἢ τη ΠΥ ΟΥ̓ [105 [6 
{τα ττῖοπ {Παΐ ἴΠ6 [ονν5, ΘΠ γα αγπηρ ἔγοπῚ 
Ἔχ], Ῥγουσῃΐ [Π6 παῖηθ5 οὐ {Π6 τηοητῃ5 δηα οὗ 
1ηὴ6 Απρεὶς (απ {πΠουθίοσα Δ ΠΥ ΔΠΡΘ]Ο]ΟΡΊΟΔΙ] 
ΠΟΠΟΘΡΙΙΟΠ5) ὙΊ1ἢ τΠεῖὴ ἴγοσὴ ΒΑΡΎ ]Οη ; Ρπΐ {Π6 
Ταϊται σαὶ ράβϑασα ΠΟ ἢ τϑοοτγα8 [Π6 γα 10 
(Τα. Τετὰβ. οϑῃ Ηδβῆαπα, 1. 2; Βυθβοῃϊ 
ΚΔΌΡα, Ρ. 48) τηαῖτε5 πὸ τηθηίϊοη οὗ ηρεὶβ, ἀπα 
Ἠ5. {γϑδί!βε 15 ἴοο βίγαι ηθα 1 115 αἰίεπιρί ἴο οοη- 
προῖ νυν 1 ῬΑγβθῖβη ἴΠ6 ΓΘ ννΊ5ἢ Π6]1ο ἀηα [Θδοῃϊησ 
ΟΠ ἴΠ656 βιιθ]θοῖ5. Ορ. ατγάπρδμμ ἴῃ “ Ζειίβοηγ. 
ὉΠ ΝΞ (ἢ χχχι, 257. ὅζΟ: 

2. Ὑ βοττηδπί, “1.8 ΜΙΑΡΊ16,᾽ Ρ. 138. 
3 Ἡαϊένν, “ οοιπηεηΐβ. το] ]σΊθιιχ ἄς 1 βϑυτῖα 

εἰ ἄς 1ὰ Ῥαρυ])οηῖθ,᾽ Ρ. 19. ΟΡ. αἶβο {π6Ὸ Ῥαβίου 
οἵ Ἡεγπλδβ (ες. Α.Ὁ. 150), “ Ομ απατηρηΐ,, ΝΙ. 
ὉΠ ΤΠ; {πὸ ΤΕΡΟΤΩ [0 [61ἢ-. ὙΠ Οτα ἀγα ἔτψο 
ΔΉΡΕΙς ὙΠ 8. ΤῆΔη---Οὴα οὗ 5[δηθϑ5, ἴΠ6 ΟἴΠΕΓ 
οἵ εν]}.» 

1 Τιεπουμηδηΐ, ΡΡ. 17, 18; Ηαϊένγ, ΡΡ. 19, 20, 
2ὃ, 47-ὃ. 

δ Ἠαϊένγ, Ρ. 82. 6 ΤΡΙᾺ., ΡΡ. 36, 41. 

ΤΙ ννὰβ οπϑ οἵ {ῃ6 νόουκϑ οἵ 
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(Αβϑγτ. ΑἸἹ]αῖ), Τ᾽ ουγίαϊς, Απποιιηᾶτ-ϑο, Παν- 
Κιπα, {πΠῸ ὅπ νυν τ Π ΠΙ5 ΔΥΌ ΠΡ 615 οὗ βαυίῃ απὰ 
πιϑανθη. [ΖΡ ᾶγ," ἴΠ6 ἤγο- σοά, ρ]αγ5 ΠΟ ᾿πϑῖρηῖ- 
Ποδηΐ χό]ε ἀπηοηρ {Π6 τ] ἰβίουβ οἵ σοοά. Ηδθ 
ΔΡΡΙΌΔΟΠο5 Μαγάοα 1ἢ ἃ 5ρΡΙΓΠ Οὔ ϑ ΡΠ] σδίϊοη, 
45. Μαδγάοιις Ἀρρυόδομο5. ἔλα 5. [αἴποσ. ΒῪ 
Π15 ἤαπιθ, Ὀιγηϊηρ οἡ {πΠῸ ἀοπηθϑίϊς πρασίῃ, [ΠῈ 
ἤτθτ-ροά ΘΧροὶθ ἀθπηοηβ: Οἱ {πε ϑδογίῇο ] 
Αἰῖαν ΠΟ 15. Ὀοῖἢ ργθβοπηΐ δηἀ δάογϑά. 

(ἸὈΓΙΟΙΒΙΥ ΘΠΟΊΡΉ, ἃ σορπαῖθ {ΠΠ6 “Ρυϊησα 
Οἱ ἢγο "15 Τοιιηἢ «ϑϑιρποά ἴο (σαθγιθ]. Απ 
ἸΠϑουρίίοη ἴῃ ἴπῃ6 ἱπίθεϊοῦ οἵ 4 [πάφο- 
Βαθυ]οηαπ να86 δὲ (ἰδηποβ, αἰτθαΐοα ὈΥῪ 
15: ΠΘΟΙΡΠΘΤΕΣ 16 Ἐπ6 τϑ' (ὁ αἵ [πἴεϑβιὲ 
204) (τ βίίαη σθπέιγυ, ἡ τϑοογάβ πον {ΠπῸ 
Ποιιθθ, ᾿ππηαΐθϑ, απ φοοάβ οἵ οπο Ζαάδη- 
ουτιοἢ, 50η οἵ Καϊκί, ννεσε βθαϊθά ἀρϑιηβέ 
1Π6 βϑϑι]ῖ5. οἵ ἀθπηοηβ. “6 θα ννοσθ {Π6Ὺ 
νι 7οὼ Κηοί5 απά 70 θαπάϑβ, νυν] ἢ 70 564]5 
Δ 7γο βἴοῃθϑ, δηα ψἢ (ῃ6 564] οἵ Ατιθ- 
ἀζίπδῃ σοη οὗ Καθ; ἢ {ΠῸ 564] οἵ ΜΊΟΠδΕ] 
{πὸ ροννοσία, [πὸ Κιηρ,, {Π6 ρσίηςο οἵ {πὸ ἴνὰνν ; 
ΜΙ τπμ6 564] οἵ (δϑά16] {πὸ ροννοσίμ], {Π6 
Κιηρ, {π6 ρσίποθ οἵ {πῈ (μαι άθδῃβ ; νἱ {ΠῸ 
564] οἵ Οδθτιοὶ, {π6 ροννοσῖμ!, {πὸ Κιηρ, [Π6 
Ῥγίηςο οἵ το ; ψἹἢ {Π6 564] οἵ Αβαρῃ Ναήαδβ- 
ἀϊπαῃ, [Π6 ραγάθηου οἵ ϑοϊοπιοη, Κιηρ, 50η οἵ 
Πλανι ; ν ἢ {Π6 564] οἵ δϑοϊοιήῆοῃ, Κιηρ, βοὴ οἵ 
Τ)ανιά ; αη ἡ ἢ {Π6 ογοαΐ 564] οἵ {πΠῸ 1, οτά 
οἵ {π6 νου], ννμοβα ποΐ σαηποΐ ΡῈ Ἰοοβεβά, 
Δ 4 ννΠΟ56 564] σαπηοΐ θῈ Ὀγόκθη; Ὀ]Θϑβοά 
τί Ποῖ, Ὁ [ςπονδῇ, οὐὐ Οοά, Κιηρ οἵ τΠ6 
νου]. Ατηθη." ὍΠδ αἰιθιιζοϑ οὗ ἃ “ ρυῖποα 
οὗ ἢγεθ᾽ ἅγϑ, ἴθ ἈΔΌΌΙΠΪΟΑ] νυγηρ5, ποῖ τππ- 
ἔγθ τι ΠΕ] ἀϑϑισηθα το ΟδθτΙΕ]." 

(ᾳ) Απιοὴρ βϑιάθριρταρις ΨΥ ΠΡ 5 
γν ΠΟ ἢ ἀτὸ οὗ νά]τθ ἴῃ {Π6 ΠΙβίογυ οἵ (ῃ6 ἄδνο- 
Ἰορηηθηΐ οἵ Απρο]οορυ, ἃ ομο ρίασε θοίἢ 1η 
ἀαία δηα ᾿ππρογίδηοθ 15 ἴο 6 δϑϑιβηθα ἴο {Π6 
Βοοῖκ οἵ ποοῃ. Ἀσοθρίϊηρ [Π6 σοπο  ΠΒ]Ο ἢ 5 
οἵ ΠὨΠΙπηαπηη, [1Ρ51ι|5, ἀπ ϑοῃῦγοσγ,, {Πα {Π6 
τηδίη ννου]ς (οΠ4Ρ05.].--ΧΊΧ,, ΧΧΙ.-ΧΧΧΥΙ. ᾿ΧΧΙΙ.--ον.) 

1 ΠΤ ποιτηδηΐ, ΡΡ- ἴΙὸ; 16; 22, 101, 
« Ἰξβοοτάς οὔ {πε Ῥαβί,᾽ χὶ. 123, 125. 

2 Τιοποιπηαηΐ, Ρ. 169 ἕο. ; “Ἀβοογάς οὗ {Π6 
Ῥαβῖ, ιχ. 144-6 ; Ἡαϊένγ, Ρ. 136 ἄς. 

8 Ἡγνεγηδί, “50 ἢ 56 7 ἐο- ῬΑ υ]οπίθη 
ἄπ Μαυβέε Τγοκ]ατηα ἄς (δηπε5,᾽ ἴῃ “ ΖοΙ (5 ῃγ1{ἰ 
Πὰν 1 δ Ἰβου ουβομαηρ,᾽ 11. Ρ. 113 σζ. 

4 ΤΡΙά., Ρ. 145. [Ι{ 5Ππου]4 Ὅς δάάοθά {παῖ 
πιο στον ς Ζειίβοῦτ, ἢ. Κ, 5. Ἐ.ν᾽ 11, 292, ἀδίαβϑ 1 
Α.Ὁ. 7οο. 

5. Τὴ [(ῃ6 Ταϊμπά ἀθπηοη5. ἀγα [γΓρα ΠΕ] 
ἀρβοϊαγεα ἰο Ὅ6 Ῥονγϑῦῖθθθ ἀραϊηϑὲ ψηδαΐ νγᾶ5 
5641ε4. (ρ. ΒΙθοΠΕσ, ΡΡ. 52-3, 59. 

6 Ἡγνεγηαῖ, Ρ. 129: (Οτιηραυϊῃ 
1 5: πὴ 11 225-23. ἈΠῸ το ς 

7 ΘΠΠ]πΊΔηπ, ““ Ῥϑαπθρισταρπεη 465 Α. Τ᾿. ἴῃ 
Ηδειζορ, “ Ἀν. Ἐ.᾽ 2 ς. 5. “16 Ηεηοοῖ- υ-. ΝοΟΔἢ- 
Θομτίοα ; : ὁ Τάρϑιαβ, “' ἘποοΠ, ΑΡΟογυρΠ4] ΒΟΟΙΚ 
οἵ, ἴῃ 51 ἀπ ΝΥ δοε᾿5 “ ΤΙ ΕΟ ΠΑΥΥ οἵ (ἢ τι5- 
ἰὴ ΒΙΟΡΤΆΡΗΥ ;᾿ ΘΟμίγοσ, 11.2. Ὁ. 616 ἅτ. ; 
Θοποάάε, “ὙΤΏς Βοος οἵ Ἐποοἢ,᾽ Ρ. 43; απά 
Ταηροη, “1065 [πα4επίμαχμῃ ἴπ Ρα]ϑίιπα,᾽ ΡΡ. 35- 
64,--4}} ἀαΐα 1ῃ6 γτηδΐῃ νγοῦ]κ αἵ ἀροῦΐ 160 8.0. 

164; 

τη 52: Ὁ 
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ΤΕΡΥ ϑοηΐβ [Θυν 5 {ΠΘο]ορῖςα] ορί πο δὲ {ΠῸ 
οἷοβα οὔ 6 βεοοπά σθηζισυ ἀπά θΘρΊπηϊπρ οἵ 
{Π6 ἢγϑί Β.0., ἀπά {παξ {Π6 Βοοκ οἵ Ῥαγδῦϊοβ 
(ομαρ5. χχχυι.-Ἰχχὶ.) ἀαΐοβ ἔτοῦι {Π6 {ἰπ|6 οἵ 
1Π6 Ἰαΐεῦ Ηδϑιημοπθαπβ ἀπά {πὸ Ηοτοάσ, 1 15 
ἰηΐθγοϑίϊηρ ἴο ποΐβ πονν {πὸ ΑΠρΡΘΙΟΙοσΥ οἵ 
[Π6 ΤΟΥΠΊΘΓ 15 ΘΧρα πα δα 1ἢ {Π6 ἰαϊίεγ. 

Ι͂ῃ [Π6 πιαῖὶπ ννοῦϊς᾽ ΕποΟ τοϊαΐεϑ ϑνΠΠ 
“ξρηραθ οὗ Πεβἢ Ὁ Πἰ5 νἰδίοηῃ οἵ “"τπ6 ΗΟΪΥ δηά 
Οτεαῖ Οπο. 2. Ηϑ ννδ5 8 πο ἤθαάνθη, απ 
Ραϑϑίηρ {Πγο ΡῈ {πὸ ἰοηριιθ οὗ ἤγα βυστο  Π1Πρ; 
186 νν8}} οἵ ἃ ἤοιιδο στθδο θα ἃ βεοοπά ὈιΠΠ4Ιηρ; 
οἵ ᾿πάθβοσθαθ]6 τηαρηϊῆσθησθ ἀπ 51Ζ6. [15 
ἤοοΥ ννὰ5 ἤγθ, ἀῃηὰ 115 σϑι]ηρ νγὰ5 ἤγο. [Ι͂ἢ 1ἢ 
νγ͵ὰ5 ἃ Πρ Τῆγοπθ {Π6 ἀρρθάσαποθ οὗ ψΠΙΟῃ 
νγ85 πκὲ ἃ ποαῖ-ποβί; ἃγο Πα 1ἴ ννα5, 45 1 ννΈΓο, 
4 ὈΓΠΙαΠ 5η, Ηδ Πποαγά (μου Ιλ σνοῖς 65. 
ΕΥΟΠῚ πη ογ {Π6 σσθαῖ [ΠΓΌΠΟ ᾿ΑΠΊΘ 564 ΠῚ5 οὗ 
Παπηῖηρ ἤγο, 50 {Παΐ 11 ννὰβ ᾿π] ΡΟ ϑϑι0]6 ἴο ἸΙοοῖκ 
ΠΡΟῚ 1. Απά Ηδ ΝΟ [5 σσϑαΐ ἴῃ πηδ] βίυ 5αῖ 
ἼΡΟΠ 1. Ηἰ5 βαγιηθηΐ νγὰ5 ΠΊογο δ Π ΓΘΓΙης; 
τΠΔη {Π6 δι1η δηα νυν Ποῦ {Πδη ΡιΓΟ 5πονν. Νὸ 
Προ] σου] οηΐοῦ ἔΠογὸ; πὸ πποτία] σοι] ΙοοΪς 
ΠΡΟη {Π6 [ΟΥπὶ οὔ [Π6 ἴαςο οἵ {π6 Τοτά δηά {Π6 
Μα]εβίγ. ΕἸαμηῖηρ ἤγο ννα5 ἀγοι πα ΗΠ, απ 
ἃ δ΄ῖοδαῖ ἤγε Ὀείογε ΗΪπη. Νὸ οπα οὗ ἴποβϑθ 
δτοιπά Ηΐϊπὶ σου]ά" ἀρργόδοῃ Ηΐπι. ἽΓΘη 
τποιβαη {ΠΠ|65 θη τποιϊιβαηά βίοοά Ὀοίοσα 
Ηΐϊπι, θὲ Ηδ πεεάβά ποῖ {π6ὸ Ηοὶγ οαπεὶ!. 
ἈΑπά {π6 ΗΟΙΥ οπεβ 0 ννεσα πθαῦ Ἡΐτὴ Ἰο 
Ηΐπὶ ποΐ ΔΥ ΟΥ πίρῃξζ. ΕἼΟΠῚ ἁπιοηρϑδί {πὸ 
Ποϑβέ οἵ ἤθανϑη {Π6ΓγῈ σαπηθ ἴο ΕΠΟΟἢ ἔα “νν μῸ 
ψΈΓῈ Πκ6 νυν πηθη ἢ (16. Αηρε]5).5 ὙΠΟΥ 
θοτΘ ἴπ6 παιηθ5 οἵ ΜΙςΠδ6ὶ, Οδῦτιεὶ, ϑιισ]αη, 
δηα [{π|αη. ὝΤΠΘ ἔννο ἰαδὲ αγῦὸ ἴΠ6 ϑαπηθ ἃ5 
ΘΌΓΙΘΙ φη 0116], ἀπα Κὶ ΡΠ 86] 15 1ἀθητῆθα νν ἢ 
80116].52 ΟΥ̓ {πεβ56, ὕ901|6]1, ΚδρΠδοὶ, ΜΊςδΕΙ, 
ἀηἃ ἃ Τουσίῃ, ἄρτι], δοῖθα 45 ρα465 ἴο ΒΠοοἢ 
1Π ἢ]5 ΤΓαν 615 Τγοιβ ἢ ἤθάνθη ἀπά θαυίῃ : ἀπά 
Οὗ 5Βοηη6 [Π6 πη] 5ϑοη 15 ἀεῆπθ 7 ΚΒ ΑΡΠΔ6Ι (οΥ 
Ἐ αἴδε1) 15 “ διάάφδη ἴο Ὀϊηά Α.Ζ426Ε] ; ΟΡ Γ 16] 
15 ἴο “ ἀδβίγου {πῸ ομ] άγθη οὗ Τογπϊοδίίοη απ 
ἴπ6 Ομ! άγθη οἵ τπ6 νναίομοιβ [τῸπ] ΔΠΠΟΠΡ, 
τήθῃ ;᾿ ΜΊομδοὶ 15 ἴο δηηοιηος ἴο ϑειη]αζα 
Δη4 ἴο {π6 οΟἴποῦβ νυ} Ππὶ {ΠῸ Ῥ ΠΙΒμσθπΐ ἴπ 
βίογθ ἴοσ πο. 5 [ἢ Δποίμου νἰϑίομ, ννπθη {ΠπῸ 
τῃγοπης οὗ Ἰπάρηηθπε 15 σδεῖ οἡ θαγίῃ ἴῃ “1Π6 
ΡΙβαβαηΐ ἰαηὰ,,᾿ ἔπΟςΟἢ 5665 “πὸ ἢγϑέ δἱχ νυ ῃϊΐο 

1 ΟΒ. χὶν. Ορ. ψί ΤΠ δη, νἱῖ, 9, 1ο, διᾶ 
Ῥατγί 11. ὃ 3 οἵ [15 Εχοαυτγβιϑ. 

2.Α οματγαοίογίβεϊς. {{|6 οὐ 1ῃ15 ἀϊνϑίομ οὐ 1Π6 
Βοοῖὶς. Ορ. 1. 3 μὰ {Π6 ποίθβ. οἵ Π1Π]τηαηη απ 
ΒΟΒΟαά6. 

5, ΘΙ, ἸΧΧΧΥΙ,, 2. 
ΟΠ χ. 
δ᾽ ΒΥ ΟΕΙ]5, Πποίϊηρ᾽ ἴῃ Βή5. ΟΠτΟΠΟρταρΡΗΥ {πε 

[γαρτηθηΐβ. οὗ ἴΠ6 ατθοὶς “ Ἐποοῇ,᾽ σίνεος ἔπος 
τῃς ἴουγ πᾶμλ65 ἃ5. ΜΊομδοΙ, ὕ0τ|6], Καρμδ οὶ, ἀπὰ 
αρτῖθ]. 866 ἴῃ6 {ταρτηθηίβ ἴῃ ΕΑΡΥϊοῖτ, 
“Οοάοχ Ῥβθιάορίρταρμιβ ἰῃ Ν', Τ᾿ 1. Ρ. 170 ἄο. ; 
ῬΠΠπλαηη, ΡΡ. 82-5. ὙΠ6 μπαπὶθ ϑγ16] 15. Ροβ- 
510Υ ἃ τηϊβγεδαϊηρ (566 Τ)1]] λα πη, ποία ἴο ἰχ, 1). 

6. ΟΒδρ5. χυἱ].-χχὶν. 1. 16)» ὦ 
8. 8566 Ρεΐονν, Ρατί 11. ὃ. 2. 

ΠΝ ΘΙΟΘΞΘΙΤΘΝ Τ᾽ ΤΘΒΙῚ- 

ΟΠ65. ΤὙΠΟΥ ἅΓ6 ὈΠΠαπηΘά, δη4 {Π6 ΠΌΤΉΒΕΓ 
15 ἀἰϑρυΐοα ; θυΐ 1 πη 5 βιρροσγί ἔγτοπι ΕΖοκ. 
ἸΧΣΤ ΤΣ 

Ιη [Π6 Ῥάγαθ]65 (ομαρϑ. χχχυ!.--Ἰχχὶ.) ἔασ ΠΟΥ 
ἀεί4115 ἀγα ἴο θῈ β]θαηθά. Ὅῇδ δρρε]]αΐίοη οὗ 
Οοά τηοβέ οπαγαοίΐοσιβέϊς αφηὰ ἔγθαιθηΐξ 15 “ {π6 
Τιογά οἵ 1Π6 βριτιῖ5," 2 ἃ ἘΠ|6 νυν ῖ ἢ σογγθβροπ5 
ἢ [Π6 οοπίθηϊβ οὗ 4 βεοίϊΐοη ἀθαὶηρ 65ϑθη- 
Ἐ14}}Υ νυ ἢ {ΠῸ βριτ- νου. Α πιοτὸ οἰαθογαΐα 
ἀη4 ἀδἤηϊία οἰ ϑϑιἤοδίϊοη οἵ Απρο]β 15 βίνεη. 
Α5 Ρεΐογθ, Εποοῦ 15 τηονθά ὈΥ “δ βριγις ἢ 
ἱπΐο {π6 πδαγθη οἵ ἤθάνθῆβ, απ Π6 5665 {Π6 
Βοιι56 βυσγοι πάρα Ὀγ ἤγο; “ἃ ποιιβα Ὀ.Π οὗ 
οΥγϑία! βίοποϑ, απ θοίννθθη θοῇ βίοπο ΠδπΊε5 
οὗ Πινηρ ἢτο. ἘΒουηά ἀθουξ ννεῦα ϑοΥα ΡΠ ]ΠῚ, 
ΟΒογαθίπη, ἀπ Ορμδηϊπη. ΠΘ56 γα ἴΠῸΥ 
ννῆο ἄο ποΐ 5]6θὲρ, διιξ νναΐςῃ {πΠῸ τἤγοπο οἵ 
(Οοα}5) ξΙοῖγ. ᾿Απά ἢ βὰν ΑΠρΡΕ]5 ννΠ0 σοι] 
ποΐ ὃ6 πιιπθογθ. Α {ποιιβαπα {{π|65 ἴποιι- 
584Π4 δηά [6η {ποιιβαπα {1πΠ|65 ἴθπ {ποιιβαηά, 
{Π6γ βασγου 66 {Παΐ Ποιιβθ. ΚΑ πα ΜΠΟΠ ΔΕ] «πὰ 
ἈΑΡΙδ6], Οα τ οὶ] απ ῬΠΏΔΠΕΕΙ, ἀπά {πΠ6 Η ΟΥ 
ΑἼΡ6]5 ννῆο ὅΓ6 ἴὴ {Π6 ἤθαυθῃβ ΡῸ ἴῃ δπά οιι 
ἴῃ 1Παξ μοιιδθ. Απά {ΠΟΥ .. . οαπη6 ουΐ, απὰ 
νυ [Ποπὰ ἐπ ὁ Ηοδά οὗ 1) αγ5᾽ (1ε., Θπ6 ΒΟ 
ῖ5. οἰἀ). Ηἰ5 ποαά ννὰβ ννῃϊΐε δηα ΡῬΈγα ἃ5 
ν0Ο], απ Ηἰ5 βαγπιθηΐβ 510 ἢ 5 ΠΟ τηδη σοι] 
ἀεβογῖθο. 5. [ἢ ἃποίπου νἱβϑίοη ἢ ΕΠπΟΟἢ ΠΘΔΓ5 
1ῃ6 5οηρ; οἵ [ῃοβϑ “'τνῇο 4ο ποΐ 5]166ρ. ὍΠΟΥ 
βίαης δθείοστο Οοαάδβ βουυ πὰ 5ἰπρ {ΠῸῚ1 
Ττιβαρίοη, “ Ηοὶγ, Ηοἷγν, ΗΟΙΥῪ ἰ5 {88 1οτά οὗ 
[Π6 5ριγῖ5, δ ΠΙΙΘμ {πὸ δαγίῃ ννἹΠ βρισιῖ5.᾽ 
Οη 16 ἔθου ΙΓ 51465 οἵ {πΠῸ 1ογὰ οἵ {Π6 βριγιῖβ Π6 
Βα} ἴοι θεῖηρ5 (πρόσωπα), ἀϊῇετεηξ ἔγοπη 
1Πο56 βίαπαϊης (θεΐοτγα {ΠῸ βΊΟΥΎ οὔ {πὸ Τοτὰ οὗ 
5ΡΙΓ1[5), ἀηα μα Ἰδασποα {ΠῸ6ῚΓ Παπλθ5 ΟΠ {Π6 
ΑἼβρΕὶ ((Π6 “Απρε] οἵ ρθᾶςθ ἢ ψῃὴο σατηθ νυ Ἱἢ 
μἷπλ. Απά ΠΕ Πραγά {πΠ6 νοϊσθβ οἵ ἴποβθ ἴοι 
θεΙηρΡ5 45 [Π6Ὺ βᾷῃρ' Ῥγαῖβθβ θεΐογθ {πὸ Τ᾿ ογὰ οἵ 
ΘΊοΥγ. ὙΠΟ ἢγβί νοῖοθ ργαϊβοά ἴπθ 1οτά οἵ 
1Π6 ϑριγιῖ5. ἔγοτὴ ονου]αδίϊηρ ἴο δυο] αϑίϊηρ. 
ὙἼΠῸ βεοοπηά νοΐ ρῥγαϊδοά ἴπ6 μόβεη ΟΠ 
(541. χὶμ, τ, ἴῃς Μοβϑίαῃ) ἂδηά {Π6 σμόβθη 
ΟΠ65 πο ἀδρεηάδβά οἡ {Π6 1 οτγά οἵ {ΠῸ βρι γῖ5. 
ὙΠΟ {π|γὰ νοῖοο ργανθα [ῸΓ ἴποβ ννμο ἄννο}} 
προη {πΠ6 βασῖῃ ἀπά τηδάθ {πεῖγ ρϑιοη ἴῃ {Π6 

1 (ἢ, χο. 21. ΤΠδ 5ἰχ νου ἱποῖάδ {Π6 ἔοι 
ῬΓΕνΙΟΙΒΙΥ ποίθα (ορ. χο. 31). ΤῈ αἰ ΠΟ] γ 
ἀθοις ἴῃ6 πιπηθογ, νΠεῖμοσ ᾿ξ Ό6 51Χ Οὐ βθνεξῃ, 
ααΐϑοϑ ἔγομι [Π6 βἰαΐθ οἵ {π6 “ιβορῖὶς Μ5. Τὴ 
ΠΌΠΟΙ 5εν θη πᾶσ συρροτγὶ [τῸπὰ βοῦηθ Ν᾽ ΘΒ οἢ5 
οἵ ΤΟΡ. χιὶϊ. 15, 5ἷχ “το ἴπ6 ραββαρξ ἴῃ ἘΖΘΚΙΟ]. 
͵οῖο Ἐποοἢ χχ. οἵμοσ ἴπαῃ δὴ ἱπίθυροϊαϊίοη οὗ 
1αΐον ἀαίθ, [ῃ8. πιπηρεγ οὗ ΑΠρΕΙ5 ἴΠοθῖθ, νἱΖ, δἶχ, 
νγουϊα στοβοῖνο (ῃ6 αἰ Πσα]γ ποτ ; θαξ {Π6 ἢππο- 
εἰοῃβ ἔπεα αϑϑστιθα ἰο {π6 ΑΏΡΕΪ5 ἅτ που], ἀπά 
ἴῃ βοιῃδ ροϊηί5 οοπίγαίοί [Πο56 ἀϑϑὶσηθά ἕο {Πθηὴ 
οἰβοννῃοῖθ. Θὶχ 15 86 παροσῦ οὗ ““1π6 ΠΟΙΥῪ 
Αῃροὶ5 οἵ αοα᾽ ἴῃ τῃς Ῥαβίου οἔ Ἡθηᾶβ, 
ν!5. ἵν. 

2. 366 οἢ. ΧΧΧΥΠ, 1 απ Π1Π]ΠλαΠΠ᾽5 ποΐο. 
5᾽ ΟἸ Ἰσχι 
4 (Βᾶρ5. χχχῖχι. Χ]. 

5. ὮΣΞΠ ΝΟ. Ορ. 15αἱ. [χι 1, 9. 



ἘΝ ΘΙ ΘΟ ΤΘΝ ΤΟ ἘΘΒΙῚ. 

Νδπια οὔ {πὸ 1,οτά οὗ {π6 βριγιί5. ὙΠῸ Τουσ ἢ 
γοῖςο Κορί οἵ΄ {ΠῸ ϑαΐδηβ, πα δ]ονν θα {Π 6 πὰ ποῖ 
ἴο σοῖπο θεΐοτε {Π6 Τ,οτγὰ οἵ [Π6 ϑριγιῖβ ἴο δοσιιβα 
ἴῃοϑεὲ πο ἄννεὶϊε προπ θασῖῃ. Απά πόροι 
Αβια τπῃ6 Απροὶ οἵ ρέδοθα ψῆὴο {πΠ656 ἴθι 
θεϊηρδ γοσθ, η4 {Π6 Δῆϑυνευ σαπι : “ΠΟ ἢγϑὶ 
5 {πῸὸ ΠΟῪ ΜΊΟΠδΘΙ, τπθυοῖι], [ον ἴο ΔΠΡΈΓ ; 
Δη4 {ΠῸ βθοοπά, νγη0 15 δεῖ οὐδ 8}} {Π6 δἱςκ- 
Π65565 Δη4 {Π6 ννοιιπά5 οἵ {Π6 σμ]Π]άγθὴ οὗ τπθη, 
15 κ αἴδεὶ (Ἀ ΔΡΠ86]): δηα {Π6 {Π|τὰ, νν ΠΟ 15 Οὐ ΟΥ 
411 ροννευϑβ, ἰ5 {π6 ΠΟῪ (σδθσιε!; δηα {ΠῸὸ Του τ ἢ, 
ὙΠΟ 15 5εῖ οὐεὺ {πΠῸ τερεπίαποε απ Πορα οἵ 
{Πο56 νγῆο 1πΠοτῖ δἴθυπαὶ ΠΠἴ6, 15 ΡΠ ΔπιΕ]."} 

Οπθ οἴμποῦ Ῥβοιάδριρταρῃϊς ΒοΟΚ --- Π 6 
Ἑουγίῃ ΒοΟΚ οἵ ΕΖγα 2 (1πΠ6 ϑεοοπά Βοοκ οὔ 
Ἐβάγαβ ἴῃ {πὸ ΑΡροςτΥρἨΠδ)--- Ὀσηρ5. ογνναγά 
1Π6 πατηθ οἵ {{1|6] (ν. 1). ΤῊὴ6 ΑΠρΘΙΟρ μην 
15, 45 ἴῃ {π6 Βοοῖκ οἵ Π)8Π|6], ἴῃ υ]βΒ1: 015. 

(5.) Μαικοά ἃ5 ἰ5 με ἀδνεϊορπιεπέ ἴῃ 
ΑΠΡΘΙΟΙοΡΎῪ Ὀεΐννεθη {πε ΒΙΡ]1ο4] ἀπ Ρβειάεθ- 
ΡΙστΑΡηΙς νυγιτηρ5, [Ὁ 15. 511] ποτα πιὰ κα Ἰῃ 
1π6 Ἰαΐοσ [ϑυνιϑη Ππθοοσυ. ὙΠῸ ραχα 51||6Π66 
ΔΠΠ 5αςγθά τόβοῦνα οἵ {π6 σαποηῖςαὶ ΒΟΟΚΒ, 
ΔΌΑΠΟΠΟΘΩ ὈΥ ἴπ6 δυΐμοῦ ΟΥ̓ Δαΐποῦβ οἵ {Π6 
ΒοοΚ οὗ πος, 15 Ποὺ δχομδηρθα ἔοσ παῖ 
15 ῬΕΥΠαΡ5. 5 ΠΟ] 4} Υ θεία], θα 4150 
ΒΙΓΔΏΡΕΙΥ νγεϊ θά ἰορείμεῦ ΟΥ « ἔαπίαβίϊς 
᾿πΊ Δ ΡΊ Δ ΊΊΟΠ, Παίο Πα] σοποριξ, Ἰσποζαηΐ Βαρογ- 
5.ΠΠῚΟΠ, ἀπά ἔογ ἢ οἰ πηεηΐϑ. 

(οὐ 15 ςοποοϊνθα 85 ΠΊΟΓΘ δηἋ ΠΟΥ ἰϑοϊαίθά, 

ΚΠῃ6. ΟΠΪΥ Οπα ἴῃ Ηἰ5 ψουἹα ὧν ὙΠ᾿ 

ἘΡ)»).ὅ ΗΙ5. ΘΡΠΕΓΘ 15. ἃ βενθη- ἕο] 4 πεανεη 
δτδαάπδίπρ το ἴΠ6 ϑιιμητηϊς. [ἢ {π6 σεπίγα οἵ 
{π6 ΠΙρμεδὲ ὑᾶηρα 156 Ηἰβ ἀμ ε]]ηρ-ΡΙ σα 
(ΝΠ). ὙΠΕ ἴπγοπα οὗ {πΠ6 ΟἹοΥΥ (δ 5 
ἼἾΞ33Π; ἴῃ {πὸ Ταῖρ. ἐδ ΠΡ" Ἵ 3) 15 ἔπεσα; 
ἔγοπῃ 1 ἰϑϑιθβ {πΠ6 Τ σης ΠΙοἢ, ὈΠπάϊηρ ἴο 
τήθη (ορ. Εἰχοά. χχχῖν. 29 ὅζο,), 15. {πε δἴπιο- 
ΒΡΠοΥα απ ἴοοά οἵ Απρεὶβ. [Ι͂ἢ {πῸ 5ρῇεγα 
ΟΥ̓ {Π|5 Βιρμεδέ πϑάνεη, γεῖ μιάάθῃη ὈΥ {πὲ 
ΟἸΟΠΑΥ νε}] (1122) το πὶ σα] θβίϊα] θεῖηρ5, Ηδ 

ΒΕΓΓΟΙ 5. Η Πη561 ἢ ΗΒ ΓΆΠΉΠΥ (25 

ΟΡ δ), 1Π6 Απρε]- ποδί. ὙΠοσα ἴοο ἅγα 
1Π6 5011]15 οἵ {π6 Ππθοτη ἂδηά οὗ {πε τὶ σῃΐθοιι5- 

1 ΟΥΠΕΥ νἱβίοπμϑ ὈΠπρ [ογυγαγά παιηθ5 οὗ {Π68 
Ἰεαάειβ οἵ {πε αἰνίβϑίοηβ οἵ {Π6 γεαῦ (Ἑἢ. Ιχχχὶϊ.), 
ΟΥ̓ ΞΡΘΟΙΥ ΑΠρε]5 οἵ ρονγεῦ δηά οὗ βιρυεπηδοῖοβ 
(ςἢ. 1Χ1.}, ΟΥ̓ Αββϑίριι 5ριτι 5 ἰο (6 {πυπάευ, 
Πρ πίηρ, 56ὰ, ἔγοϑί, ἄν ἄο. (ςἢ. 1χ.). Οὐοηβαϊε 
1η6 ποίεβ οἵ ΤΠ] τη ηπ ἀπα Θομοάάαε 272 Ζοεΐς. 

2 Οἴγεα Α.Ὁ. 81-ο6. (ρ. ϑομἴτευ, 11.2 Ρ. 657. 
Τὴ ἱν. 36 {π6 παπιθ ἴ1|6] 15 σερδοβα ἴῃ 50Π16 
Μ55. Ἐγ 76τεμλῖεὶ. 

5. (ρ. Βγξοβεσ, ρΡρ. 8 ἄς, ὑερεσ, “ ϑυβίειη 
ἃ. Δ᾽ βυπασοόραίθη Ῥα σι πἰβοῆθη ὙΠεοϊορίαβ,᾽ ΡΡ. 
157 ἄς. ἘΔ ουβμείτη, “ Γ1{6 οἵ 7 εβιι5,᾽ 11. 745 ἄα.; 
“ἼΡΡ: ΧΠΙ,, “6 7 εν ΑΠΡΘΙΟΙοοΥ ἂπα ]1)επηοη- 
οΟΙοργ.᾽ 

1 Οπ (Πϊ5 απᾶ {πθ6 [ο]ονίησ Ηδθυα ΟΥ̓ 
Ατδτηδῖς {{Π||8 πα νγοσαᾶβ σοηϑι Π,ονγ᾽5. γΟΥΚ5, 
“ΟΠ δ] ἀδΊβοηθς ἽΝ συίευθαςοῃ ἰρου 416 ΤΑγρι πη] ηι,᾽ 
“ΝΕΙΠΕΡΙ Ιβομε5 τ. ΟΠ ΔΙ ΒΕ σομ65. ΥΥ ὀγίθυθοἢ 
ὯΡ. 16 Ταϊτηπάϊπι τι. ΜΠ γαβοΐπι,7 5. 717ι. 
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ἄθαά, νγῇοβα ἀρρυόδοι ἴο {Π6 νεὶ] 15 ΠΘΑΓΟΥ 
{πη {παΐ οὔ {πὸ Ποβί, απ ννῆοβθ Ποπηθ ἰ5 {πὸ 
“ἐ Ῥαγδάϊδα ᾿ ᾿πίο ψνῃϊοῃ {Ππ6 βαϊηξ οἵ (τῖϑε 
νγ85 “σας πρ᾽ (2 (ΟΥ̓. χΙ!. 4). Νὸὼὸ πΊδῃ σδῃ 
1611 [πΠ6 πιπηθοῦ οἵ ἴπ6 ᾿ππιιπΊογαθ]6. Ποβί 
(1οὉ χχν. 3; [)4ῃ. νἱῖ. 10), ΠΟΙ βίαίε ἴῃ6 ΠοιΥ 
Οὗ {ΠΕ ογθαίίΐοη. δ 85 1 οῃ {π6ὸ βεοοπά ἐδΥ 
ν ΠῈπ {πΠῸ6 Πδανθὴβ ννογα πηαάθ (Οεη. 1.), ΟΥ̓ 
οη {Ππ6 ΠΗ ἄγ (6εη. 1. 20; [58]. νἱ. 2), ὑν Πεη 
ννηρο ογθαΐισεβ ἀρροασεά ἡ Ναν, ννὰβ ἴἴ 
ποΐ, 15 1 ποῖ, “ ἄδγ ὈΥ ἐδγ " {πα Αηροὶβ νεῦα 
Δ ηα ἅτ ογϑαΐθα, “πδνν ΘΥΕΓΥ ΤΟΥ ΠΙηρ ᾿ (1. 4Π|. 
111..23}), Ιϑβιηρ τῸπὶ {ΠπῸ ΠΡ Ή β γθαπηϊηρ ἴγοτη 
ππάθγ 1η6 ΤἬτγοπΠΘο, ϑἰηρίηρ {Ππεῖγ Η8]]6] 74}, 
Δα ἀραῖη δρβογρεά ἴῃ {Π6 ““στῖνεῦ οἵ τα 
(ΔἸ) ἽΠ2)} 

ΕΤΟΠῚ διηοηρϑί {Π15 “ ΠΥ οὗ Οοά 5ίαπά 
[ΟΥννατ ἃ ΡΓΟΠΊΪΠΘΠΕΥ σογίδϊη οἴα5565 δη ἃ οἢ]οἴβ. 
[πη {ΠΕ6|Γ σαηκ5 (δοςογάϊηρ το Μαϊπηοη! 65) 
ΕΓ ἴδῃ ὕτδάδίίομθ. ὙΠῸ ΠΙΡμοϑέ ννὰ5 {Π8 
(μφ]οίῃ (Π}"Π), οὐ ““Ἰινίηρ ογδαΐαγεβ,᾿ δηά 
1Π 51 σοα5βιοη ἴο {Π6πὶ {πὸ ΟΡΠαηὶπι, Δ 56111π|, 
ΕΑ ΒΠΠ14]11π|, Θογαρῃϊπι, ΜΔ] δοῖπη, Ε]ΟΠΙτη, 
Βεπα ΒΊομτη, Κογαθιπ), [5Π1π|.2 Α,5. οι οῖ5 
ΜΊΟΒΔΕΙ οσσιρῖοβ ἴπ6 ΠΙρμεδὲ ταηϊ ἢ γεῖ 
ΠΙΡΠΟΓ {μη ΠῈ 5 {πὸ πηγϑβίεγιοιιβ Μείδίγοῃ, 
νγΠοπ γα! τοη ᾿Ἰἀαπεῃςα νυ {Π6 ἰγαηϑαίθα 
Βποοῖ (Οεπ. ν. 24), απά αββοοϊαΐθα ψ ἢ 
Τόρῇῃῖεὶ, ὕσιεὶ, απ [ ρΒΙρ]α ἴῃ {Ππ6 Ρίοιιβ [δϑὶς 
οὗ θυτγίηρ Μοβεβ (Ταγρ. Ῥβειάο- [οπδίῃδη 
οη Πεαΐ. χχχίν. 6). Ηδ ννᾶβ {πε “" Ῥσίηςβ οἵ 
τ[π6 Ῥγεββεῆσα᾿ (25 2); 815 ΨΕΓΥ͂ πᾶπὴδ 
Μείαδίγοη (1 2.25) νναβ εαυϊναεηΐ ἴῃ παπηε- 
τῖοαὶ ναῖαθ (314) ἴο {παῖ οἵ {π6 ΑἸπι ΡΥ 

1 Βγδοῆασ, ΡΡρ. 12, 123. Ὑῇὲε [ἰαδΐεσ [ϑν]5ἢ 
[ΠΘΟΪΟσῪ εηνίγοηβ οα ΜΠ αἱ ᾿ἰθαδέ οο,οΟῸ 

τηγτϊα 5. οἵ δηῆρεὶβ, θβοαδῖιβα Ρ ΞΞ 9. (Υεθεῖ, 
Ρ. 165). ΒτΙβομαΥ (ρ. 7) οοῃϑιἤθτβ (ῃ8 ψ016 
οοποερίίοῃ ἃ τεβεχίομ οὗ ἴμ6 Ῥεγβίδῃ βϑιϊπηαΐθ 
οὗἉ {π6 ἀϊνι μι τγ νοι ἄοίῃ πεάρα ἀθοιΐ ἃ Κίηρ. 
ἼΤΠῸ6 ουτίοιϑ ἴπ 50} πηαίίετϑ νν1}} Ππα ἴῃ ῬΎΘΟΠΕΥ 
(Ρ. 9) [8 παπιθ5 8Π4 ἀββογιρίίοηβ οὗ [ῃ68 βθνεῃ 
Βϑανεηβ. 

2 (ρ. Βτεϑοῆεδσ, ρΡ. 323. ὙΠ ἀδηναίοη οὗ 
ΟΠ βῃτηδ] ἔτη 15, δοοογάϊησ ἴο οπα ἈΔΌΡΙ ΠΟ 4] 
Ῥάββαρβ, βἰπρι]αυΥ Ὀεαμπίϊπι]. ὙΠΕΥ͂ αἵτε ΠῚ Π 

ΓΟ ὨΣΓΝῚ ΓΊΦΤΠΠ ΤΣ, οτγεαίαγαεβ 0 
5ΟΠΊΘἐΪτη65 ΚΕΘΡ 5116 η66, 5ΒοΠηΘ 1 Π|65 5ρεαῖς. ὙΠΕΥ 
16 5116 πὶ με η οα 5ρεαῖβ, απ βρεαὶς ψΠθη ἀπά 

ψνμαὶ Ηδ Πᾶβ5 βθροκεῃ,. 866 Τιβυυ, 5, 22. ὈΌΦΠ. 
ΤΠ6 ΟΠεπιθίπι ἀγα ἴπ {π6 Ταϊπιαα ἀεδριοίεα 85 
γοιπηρ ἀπα Ὀ]οοτηΐηρ ; ΔΠ ἱπΠΡΊ ΠΑΤῪ ΕἸΥΤΠΟΙΟΡῪ 
τηδκίηρ 212 τ δ" 3 2, ἐδ) 2 Ῥείῃησ {π6 παῖὴβ 
σίνεη τη ΒαΡυ]οηΐα ἰο ἃ γοσηρ ἰδ. ὙΠῸ 5} 11 
ἅτ {πΠ6 Απρεὶβ γγῆο ἀρρεαῦ ἴο {πε ρυορῇείβ δά 
5ρθαῖς ΜΠ {Βα ; {Πεῖγ πᾶῖὴς ἱπαϊοαΐεβ. [Π6 
ἀρρτοχιπηαίΐοη οἵ {πεῖγ πον]εάσε ἴο {παΐ οὗ 
τη6η. 

3 Τοεγνεα ΠῸΠιὶ μετάθρονος ΟΥ̓ μετατύραννος, 
[Π6 ποχί ἰο {πὸ ΤὭχοπε οὐ ΤΠοχὰ (  ερεσ, Ρ. 173; 
Του, “ (μαϊ]ά. ΝΥ. Β.᾽ 5. 2.). Οἴμεῖβ οοηπεοῖ 1 
ψἸ μεταδρόμος (ΒτΙΘΟΠοΓ, Ρ. 28), οὐ ἢ γεϑζαίογ, 
ΟΥ̓ 1 ΜΈτα (ορ. ατίμθδιιπι, “ Ζ. ἃ. 1). Μ. α.᾽ 
ΧΧΧΙ. 236). 
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(ϑμβαάάδι -- "119), Ἄν βοβα σϑργοβοπίαίινο μ6 
15 ἴῃ {π6 νγουἹά. ὙὝΠοΥΘ ΠῸ ἴ5 1π6 ἴθδοπου οὗ 
ΗΙ5 ομ]άσθη, απ οπθ ἡνπὸ ρ]οαά5 θοίοτε ΗἸπὶ 
ἴογ Ηἰβ σβοβθη ρϑορίθβ. Ἅνποη Μοβοβ ἀϊθά 
δηα Οοά θεννα]θα ᾿ἶπι, {πὸ Μείαΐσομ ςοπι- 
Τοτίθά Οοά: “ὙΠπθ μ6 νγὰθ ὑνπθη Πἰνίπρ, 
ΓΠΙΠΘ Π6 15 ννῃθη ἐἰθα." ὙΜΊΠ ΜΊΟΠδΔΟΙ ἅτὰ 
ἀϑϑοοίαϊθα οἴμου οἢϊοῖβ, Ορτῖοὶ, ΒΔρΠδΕ], 
ὉΥ16], νόθα ΠΌΠΟΙ 15 ᾿πογραβθά Ἰαΐου οἢ ἴο 
56νθη, ΒΥ {π6 δαάϊτοη οἵ ϑαμπητηδοὶ, [1 [16], 
Ηδηδ6], ἀπά ΚΟράγΟ], Δη4 τἰποΓ ννΠΟ56 
ΟΒαΓΡΘ ΓΟΒΡΘΟΓ ΝΟΥ ὑνοῦθ ρ]ασθά {πΠῸ βθνοσαὶ 
ἄδγ5 οἵ {πΠ6 ννϑοῖκ. ϑ81Π}|4γ]ν Π6 70 παίϊίοηβ οἵ 
1Π6 ννουἹά ννοῦα ὩΠΩ͂ΘΥ {Π6 φσγοίϊθοζίοη οὗ 7ο 
ΑἸΡΟΙ-Ρσϊποθϑ; ΜΊΟΠΔ6Ι, ΠΟ Γ οὗ Αηροὶϑ, θην, 
αἰδὸ Ῥσίηςο οἵ [5Γ86], {Π6 ΡθΟρΙθ οἵ ρεορ!θβ, μα 
ΡΓησς6 οὗ [Θγι5α]6 ΠῚ, [Π6 ργίηςθ οἵ Ζίοη. [π- 
αἰντάιτια]5 α]5ο, ΚΘ παίίοηβ, μανὸ [ΠΘΙΓ σπδγάϊδη 
ΔηρεΪϑ (ορ. στη. χχίν. 7; Τάγρ. [6Γι15. 1.}, νμῸ 
ΒΕΥΥΘ 85. {ΠῸῈῚΓ ρῥγοίθοΐουγβο ἀραϊηδσὲ νοκοά 
ΒριΓΙῖ5, ἀπ ᾿ποῖῖο {Π6πὶ ἴο σοοά ννουκβ. ὙΤΠι5 
ἴι ννὰβ ΜΊΙΟΝΔΟΙ ννμοὸ Ἰεὰ της ἀδιρῃίογ. οἵ 
1)ῖπδἢῃ το Εργρί ἴο {π6 ποιιβθ οἵ Ῥοίίρμογδῃ, 
ὙΝΏΠΘΓΘ. 516 νγὰβ ὈΓΟΙΡ ΠΕ τρ ΔΠ4 ΡΓΟΒΘΠΕΙν 
τ ΔΥΤ Ια ἴο [Οβθρἢ ππά ον [ΠῸ Παπι6 οἵ Αβοπδίῃ 
(Οεη. Χ]]. 590). “ὙΠΟ ψΠΟ]6 νου], σαγ5 οπὸ 
“ΓΑΙ πηι 4] ῥραββαρα,: “15. [1]}] ΟΥ̓ βρι γἰῖβ δηά 
ἀθπιοπθ. Δ ἤθη ἃ πιδῃ Κϑὸρβ ὁπ6 ςομηπιαπά- 
τηθηΐ, οη6 ΒΟΟά ΑΠΡΘ] σΟΠΊ65 ἴο ΠΙΠῚ ; ΟΥ̓ νΠΘη 
ἢθ Κϑθρβ ἔννο οουηπηδητηθηΐβ, ἔνὸ ΑἸροΪϑβ ; 
ὙΠ 6 6 ΚΘΘΡ5 811 {Π6 σουηπηα ΠπἸθηΐ5, ΠΊΔΗΥ͂ 
Αηροὶ5. Απηά νψΠο 816 ἴπεϑθ προ ὙΠῸῪ 
476 {πὸ Απρϑὶβθ ὴΟ ν}1}}} 58ῃ16 1] 4 Πἰπὶ ἔΓΟΤα 
1Π6 εν}} βριγιῖβ (572). ὙΠεθθ. βιαγάϊδη 
ΑΠρΡοΪ5. Ργθβθηΐ {Ποηβοὶνοθ ἴο ΠΊΘΠ ἴῃ πιοϑὲ 
ΝΑΥΙΘα [ΟΓΠῚΒ : ΒΟΠΊΘΕΠη65. 5! {{ΠΠῸ’, ΒΟΠΊΘΕΠη65 
βίδΠΠΠρ ; ΒΟΠΊΘΙΓΙΠΊ65. 45. ΤΊΘΠ, ΒΟΠΊΘΕΙΠ]65. ἃ 5 
ὙΝΟΠΊΘΗ ; ΒΟΠΊΘΕΙΠΊΘ5. 85. νυ] Π5, ΒΟ ΘΕ Π|65. 85 
Παῖηθ5. ὙΠΟΥ οδη θὲ νἱβι0]6. ΟΥ ἰμν 5116 ἃ5 
ΟἸΓΟΙΤηβδίδποθθ ΤΘαιγθ. ὙΠὴ6 ΠΑΠῚΘ {Πὸν 
ΤΘΟΘΙΝΘ ΟΥ̓ Δ5511Π|6 ΟΧΡΙΘ5565 {ΠΕΙΓ ΠΊΠἰβίοσ αὶ] 
δοΐ ΟΥ̓́ΤΊΘ5θαρθ. δος ΑΠΡῸ] Πᾶ5 ἃ (4016 οῇ 
15. Πϑασί ἴῃ νυ ΠΟ τΠ6 Ναπιθ οἵ Οοα δπηά ἢΪ5 
ΟΥΠ 416 σομΊ η΄. 

ὙΠΟ ΑΠρΡΘΙ5 πηάογβίαπα Ηθργονν οηἱγ. “0 
Ποΐ ΡΓΑΥ͂ ἴπ ΑΥ̓ΑΤηδΙς, 5 γ5 ἃ ΒΔΌΡίηΙς σα]ο,3 
“ΒΕ αἰνναγ5 ἴῃ Ηθῦγονν. ὙΠῸ ΜιΙπίβίογίηρ 
ΑΠἼΡΟΙ οαηπηοῖ Ὀτὶπρ Βείοστο Θοά [Π6 ργάγνοῦ οἵ 
ΟΠ ΨῈὴΟ ΡῥΓᾶγβ ἴῃ Αγαγηδῖς, ἔοσ μ6 ἄοϑϑβ ποῖ 

1 ΟΡ. {Π6 βενθὴ ἤἴγτοπι 1ῃ6 Βοοῖς οὔ Ἑποοὴ 
ἌΡονο, ὃ 4. ΒΙθοποῦ (ρρ. 21--32) σίνεβ. (Π6 
ΠΆΤΠ65. ἃ5 ΜΊΟΠΑΘΙ, (αθτιο], {{τ|6], ἸΝαΡΠδο], 
Μειαΐγομ, ϑδῃάλ!ρῃοη, ἀμ ϑαρθαροὶ. ΤῊ 
Ἀουμαη ΟδίΠο]ῖς ΟΠαχοἢ, Δοσθρίησ ΟἾΪΥ {Π6 
ΠΔΠΠ65. ἀϑϑῖρηθα [0 ΑἸρο]5 ἴῃ (Π6 (ἴο 11) ςαποπῖςαὶ 
ΒΟΟΚ5, Πᾶ5 γο]βοίβα γ βυποάϊοαὶ ἄβογθος (Βοπιο, 
Α.0. 745; ΑΙχ-].-ΟΠΑρΡΟ]]ς, Α.1). 789) 411 παπιος 
εχοθρὶ Μίοπαθὶ, Οαῦτῖθ], ἀπά ΚΑΡΠ4 6] (ςρ. 
Ἡείε]θ, “οποῖ]. (ἀἘβοῃϊοῃίο,᾽ 111. 530, 660). 
1). Τ΄ δίσαιββ (΄ Τρ ηδεκ,᾽ 1. ὃ 40) οοΟΠίθιΡ]αιϊρα 
{πεπὶ δἋ5 μοαᾶς οὔ ἰῆγτοθο “" Πθεραγίηιθηϊβ :" 
““ Καϊδρβυνεβθη --- (αΌγ16] ; Μραϊοϊπα]ννεβθη -- 
ΚΑΡἢΔΕ] ; (α]ειι5--- ΜΊς μα ε]." 

2. ΒΥΘΟΠΟΓ, Ρ. 13; ,εθει, ρ. 166. 
8 Β͵ΘΟΒΟΥ, Ρ. 17. 

ΠΝ ΘΙ ΠΟΘΙ ΠΟ Φ ΘΈΕΤΙῚ: 

πη 4Δογβίδη τ. Ἡφρτονν, {ΠῸ Ἰαησιιασο οὗ [Π6 
Τιανν, ἴ5 1Π6 Οη]Υ ΠΟΙΥῪ Ἰἰαηβταρε ; [Ὲ 15 ἴΠ6 [δη- 
Βιιᾶρθ Βροόκθὴ ἴῃ ἤθανθη. ἜἀΑΪαβ ἔου {Π6 
Οθηΐ65} ὙΠΟ τηϊηϊϑίγυ οὐ Αηρο]5 ἴ5 ποῖ ἔῸΓ 
{Π6πὶ: ἴξ 15. Ππηϊτθα το {πῸ ρθορὶθ οἵ [5.86]. 
5ΓΔ6] 15 1Π6 γθα]πὶ οὐ Απρο]β ; ἴῃ {πὸ ννου]Ἱά οἵ 
ΠΑΙΙΟΠ5 5:4}}ς {Π6 ἀθιηοπβ ! 

ΠΠ.- ΘΕΜΟΝΟΙΟαΥ. 

ΤἼΘ ταβοῦνα οὗ {πὸ ΒΙΡ]1ΟΑ] νυυ!ἰπρ5 οἡ {815 
50] 6 οἴ 15. 511] τπῆογο τηαυικοα {Πδη ἴῃ ἴΠ6 οα56 
οἵ Απροθιοϊοσυ, δὲ ἀπὸ ἐθδοῃϊης ἰσ ποῖ 1655 
ΡΓΟΡΤΘσϑῖνο ΕΟ ἴΠ6 βἰπιρίθϑέ [ΟΥπ ἴῃ 
ννῃῖοἢ {Π6 ΟἹά Ταβίαπιθηξ τοςορηϊσθα εν]] δ5 
νΟΥΚίηρ, Οπνναγ ἴο 115. ἔ1]16ϑὲ ἀθνθὶορπιθπξ 
ἴῃ ἈΔΌΌΙΠΙΟΑ] ΠΟΥ ΕΟ, ἈΓῸ ΠΊΔΗΥ βίαρϑϑ, θα 
πον οαη θ6 {γασθα [ἈἸΓ]ΚῪ πα Ὀγοδάϊυ. 

(..) Ατοπηά {πῸ ἴσοπε οἵ σοά δτγε Ηἴσ 
ΤῊΪ βίο Πρ; ΒΡ 5, ΒΟΠῚ6 ἴο ΠΕΙΡ ἀπά βυϊάο, 
ΒΟΠΊΘ ἴο ΡΕΠΙ5ἢ Δη4 ἀοβίγου (ςρ. 1 ϑδπη. χνὶ. 
14.--22: 5. ΙΧΧΥΠ]. 49: [581]. ΧΙΧ: 14; ΒΠῚ 
411 ΑΠΠκ6 ὄχϑοιΐίθ ΗΝ νν 1]. Ετοπὶ ἀθρεπάθηξ 
ἴο ᾿Ιπάἀδροπάδθηξ δοίίοπ, ἔγοπὶ σοηάπος ἄπ ἴο 
βοαῖς ορθάϊοηςοο το Οοά ἴο ςοπάιιοξ ἄτι ἴο 
ἃ ΠΟΒΓΠΟ ἀἸβροϑιίοη ἴο τηδη ἀη4 {ΠῸ σονεπαηΐ- 
ΡΘΟΡΙΘ, 15. ἃ ἀθνοίοριηθηΐς. ΡαγΕν ᾿ηϑιϊηςέϊνο, 
ΡαΓΕν ἄπθ ἴο οχίθγπαὶ ᾿πΠτιθησθ5. ὙΠῸ ρτο- 
Ἰοξια ἴο [90 ἀπά Ζϑομαγίδῃ 11. ργοϑθηΐ 1 ἴῃ 
ἃ ἴογ πὶ ὑνΠογῈ ϑαΐδη ννοῖ]] νου ῖκ 11], γοῖ σα 
ΟἾΪΥ ἄο 580 ὈγνῪ (σα β Ρϑυτη βϑῖοη ; {πΠῸ Ἰδίου 
ΜΥΙΟΓ οἵ τ (ἤτγοη. Χχῖὶν. 1 γϑργθβοηΐβ {Π6 
ΔάΝΘΥΒΩΤΥ 85 δοίϊηρ ἴῃ ἃ τηογ6 ἱπάθρεπάοθηξ 
[ΑΒῃΙΟη ; γοϑῖ 15 ἢ6 ΨΕΥῪ ἴα ΠΌΤ θεηρ {Π6 
ἄρχων τοῦ κόσμου οἵ [6 Νοὸιν “ δβίδιηθηίΐ. ἢ 

(2.) ΤΠ6 νἱδννβ οἵ [5186], αἴδοϊθα δζοσ {ΠῸ 
ςοηαιοβδέ οἵ δπᾶδη ὈΥ (Π6 ποὶρῃθοιτίηρ 
᾿ΠΠΈΘησ65 οἵ ϑυτῖδη δηά ῬΠαπίοίδη ἸΔο]αἴγυ, 
ὙΌΓΘ. βυδάιια!]ν ἀθνοιοροά ὈΥ οοπίαςς ν]1ἢ 
ΒΑὈυ]οηΐδη πη Ῥογϑίδη σοποθρίϊοηβ. “ΓΒ 15 
πού θα Β]6 ἴῃ {πΠῸὸ ΑΡΟοσυρμα] Βοοκ οἵ ΤΟΡΙΙ. 
ΤΠ6 “6ν1] βρι τ ψ)»ὴὼ0 ““Ἰονεϑ᾿᾿᾿ ϑαγδῇ, δηά 
“ Κ|15 16 Πυιβθαηα 5 ννΠῸ ἈΡΡσΌΔΟΙ ΠΟΥ (Π]. 8, 
ν]. 14}, 15 Βρθοιῃθα Ὀγ παπλο--αδπτοάθιιβ. Ηδ 
ἰῖ5 {Π6 “Κιπρ οἵ {πε ἀεδπιοηβ" (Ηδεῦ. δηά 
(ΟΠ α]ά. ὩΣ [5μεάϊπ]; ορΡ. ευξ. ΧΧΧΊΙ. 17), 
ἃ “ ἄθν}." Ηφοδηποῖ θ6 ὀχρο]]οα ὃν οὐ Πα ΣῪ 
ΡΟννΟΓΒ ; βρθοΐαὶ τηθᾶπδ-- -ἴπ μρατέ ἀπὰ ᾿ΪΝΘΓ 
οἵ ἃ ἤβῃ (σι. 7)---ῦθ ἴο θ6 τιϑθ4 ἴῸΓ Θχογοί βίης 
μῖπὶ ; ἀπ ἡνῆθη ἢ 15 ἘΧχρε θά, δὴ Απρεὶ Ὀϊηα 5 
ΠΐπῚ (11. 3). 

Ἐνοη 1 {Π6 παπῖθ οἵ {Π15 6ν]] βρισγιῖ 6 Ῥογ- 
βίῃ οὐ Μοάϊδῃ (566 ἢ]. 7, ποΐθ), {π6 ἀθίδι]β 
ον βίνθη ΓΘ ΘΕΓΙΟΙΒΙΥ ἴῃ σΟΠΓΟΥΤΪ Εν νν ἢ 
Αϑϑυυίδη ΓαΙΠΟΥ {Ππᾶη ἢ Ῥογβίαη. Ὀο]1ο..3 
Ιη [6 οτθρὰ οὐ πὸ Βαθυ]οηΐδη ἰΐ ννὰϑ γσθοορ- 

1. ἘῸΥ {Π6 Ο. Τ. σοπορρίίοηβ οἡ {815 βαθ]θοῖ, 
σοπϑαϊε ΟΘΉ]οΥ, δὃδ 20Ο,2Ο1 ; ϑομα]Ζ, οἢ. ΧΧΧΥΊΙ. 
“Ἰ)ας Βῦβθ διιββευμα!] ἄοὺ ΜοηβΟΠΠοΙ ;;᾿ δηᾶ 
1Π6 ψόουῦκϑ πιθπίοηδα ἴῃ Ῥατί 1. δ 1, ἢ. 2. 

3. ΟΡ. τοῦ ψνμαΐ {0]]ονν5, Ἡ α]ένυ, ΡΡ. 55 ἅς.» 
83 ἅς. ; Τιαπογπηαηῖ, “1 Μαρίο,᾽ Ρ. 3 ἅςο. ; 
7Θηβθη, ““1)6 Ἰποδηί απ ΠΟΥ ΒΌ ΤΠ ΘΤΙΘΟτ ΒΘΨΤΙΟ- 
τὰ 56 116,᾿ ἅς. ἰπ ἴῃς “ ΖΕιιβοησις. Πγ Κ 61]- 
ΒοΒ  ΓΟΥβομαηρ, 1. 2790 ἄσ. 



ΠΥ ΘΙ ΘΝ Θ᾽  ΘΒΙΠ, 

ηἰσοα {παΐ ΠΘαν ΠΥ ϑριγὶῖ5. σου] 6 ςα]]16 ἡ 
ὌΡΟΗ ἴο το]ονο {ποβϑα νοχθά ὈΥ ἀδθοπβ. ἊΑ5 
μα5 θδϑθη 5ίαϊεά (Ραγξ 1. ὃ 3), [ϑίαγιε, {Π6 
ἐαθοπ οὗ μαϑανθη, νγοι]Ἱά ἴῃ βοπιθ σᾶ565 
σοῖὴθ ἄονγῃ δπά ᾿πΐθγνεηθ ἴθ θεμα]ὲ οἵ {πε 
Βα ογοσ, ὙΠῸ ροννεῦ οὗ {Π6 ἀΘΠΊΟη5 νγὰ5 σοη- 
ἔοββθάϊγ σγοαΐῖ. Α5 ΤΠ6ΓΘ ννεσθ βθύθῃ Ὀεποῆοθπξ 
5ρ ΓΙ 5, 50 ὑγΈγῸ ἔΠ6ΓΘ 5Έυ θῇ τη] θυ ο]θπί θη 5. 
Α ςεἸοργαίε τδΌ]εῖ ρῖνεβ ἴο {π656 ἰαϑὲ ἐπ6 
ὙΘΙΥ ΠΑΠῚΘ ϑηθάϊπι Ὀεΐοτθ τι5.. [Ι͂π παίμσγα 
8ΔΠ4 οἤϊοα ἴΠ6ΥῪ τα 

“6 ΤνΊΠΟΙΌΪ]ς6, Ῥοτη ἴῃ {π6 Πυτηδηηθηΐ οὗ ἤθραυθη, 
ΟὐοΥημ {1πρ’ ν]Ο] ΘΠ ο6. 
ΤΠδ οΠϊεῖ οἵ [Π656 βενεη 15 (Ὀ] Δ ηΚ) : 
ΤΠΒ 5εοοπα 15 ἃ ἸΙοη ὙΠΟ 5ΡΆΓ85 ΠΟ Ο[8 5 
ΤἼΘ {Π|τὰ 15 ἃ ΠΡΕΓ ; 
ἼΤΠς [ουσίῇ 15 ἃ βεσρεηΐ ; 
ΤΠς ΠΗ 15 ἃ υἱρεσ ; 
ἼΠΗΘ 5ἰχίῃ 15. ἃ δ πα ΠΟ ΟΡαΥ5 

ποῖῖΠοσ οά ποῦ πηδῃ : 
ΤῊ βενθηίῃ 15 ἃ ΥἰΥ]ννη41, αη 6ν1] υἱπά. 
ΑἹ] {πε58 βανεπ δῖα {πῈ ἀρεηΐβ οἵ Αῃ, {πΠ6 

Κκιηρ."» 

ὙΤΠΟΥ αἰίαςοκ Κιπρθ ἀπά τήθη, ἐποῦρῇ {ΠΕΥ 
ἀγα ἀοίοαϊοα Ὀγ [π6 βοοά ἀθ165.ἷ 

Ἀποίποῦ [40]6ῖ σρϑακβ οἵ ἐῤὲ ϑ5η64 85 {πΠ6 
ἀδπιοη γη0 15 ἀἰβεϊ ρ ]5ηΠ6 4 ΠΌτμ οἴπετβ ΒΥ 
Π15 σο οββαὶ ἴοσγοθ Α {ῃϊγά τθοῖΐθβ νυν μδΐ ΤΠαΥ͂ 
αἰτηοβί Ὀ6 σα]]θα ἃ ΡοΟρΡα]αΓ ᾿ποαπίδίομ ἀϑαϊηβὲ 
ποτὰ : ὃ 

“6 ϑβνεη 816 ἴΠ6Ὺ, βενεῃ ἀγα {παῪ 1 
Ιη [6 σμδηπΕ] οὗ {Π6 ἄδερ βενεὴ δύϑ {πογ ! 
Τη 1Π6 ταάϊδπῃοα οὗ ἤπβάνϑῃ 5ενῈη 816 {ΠῸγ ! 
Τῃ [Π6 σμᾶππηε] οἵ {π6 ἄξερ ἴῃ ἃ ραϊδοβ συθν 

{ΠΕῈ Ὺ ἀρ. 
Μα]ε {ΠῸῪ αἵὰ ποί, ἔειηδὶθ ἱΠ6Υ δῖα ποί. 
Τὴ [Π8 τηϊᾶϑι οἵ [Π6 4δερ δύϑ {Πεὶγ Ῥαίῃβ. 
τ {Ποὺ Πᾶνε ποῖ, 59 ΠΕΥ Πᾶνε ποί. 
ΟΥ̓οΥ ἀπά ΚιππΠ655 ἱσηον {ΠΕ Υ ποί. 
ῬΓΑΥΕΥ͂ ΔΠ4 ΞΡ] οαίομ Πραῦ {ΠΕῪ ποί. 
Πα εαφϑογ7: ἴῃ {Π6 τηοιιπίαϊῃ {Π ΕΥ̓ Ἐπίου, 
Ὁπίο δα ἅττα {πεὺ ΠΒοβίι]α, 
ΤῊ [Πτοπα- θθάτοῖβ οὗ (Π6 σοάϑβ τὰ που. 
Τοιβίασθιησ [μ6 Ζάν τῃ [Πα ἰουγοπίβ ἀγα {Π6Υ 

5εί. 
ΒΑ] θα] ἀγα {Παν, Ῥα]θία] ἀγα που. 
ΘΘΥΘΠ 816 ἰΠ6Υ, 5αυεπ ἅτ {Που, 5αυθ ὑγ]ο 8 

ἀραῖῃ 416 πον. 
Μᾶαγ [μ6 5ριτιῖβ οἵ ἤθανθῃ ΤΟΙ ΠΘΙΉ ΘΓ, ΤΠΔΥ͂ 

[Π6 5ριτ|ῖ5 οἵ βαυίῃ σθηθηθ6υ. 

ὙΤΠῈ ἱπήϊοδίίοη Ποῦθ, ἔγθαπθπίν τορθαΐθά,ὅ 
{π8ξ {π656 61] βριγθ. ἀγὸ ἀθρατγθα ἔγοπι {ΠῸ 
Ἴογϑβ οὗ [τ ΠΥ 116, Ἔχρ] αἴηδ τη ρατγί {πεῖγ ποϑίῖ- 
1πΥ ἴο {πο58 νγνΠο 56εὶς {ποτὶ : 

““ ΤΟΥ ἰαἶκα πὸ ψ1ΐε, απ Ῥερεὲ ποί ομ!] άτθη, 
ὙΠΟΥ Κηον ποῖ ἰεπάθγαθββ." ὅ 

1 Ἡαϊένυ, ρ. ἴοο ζο. 
Δ ΡΙα ΡΞ: 27: 
5. 566 ὅδγοε, " Κεβοοτγᾶξβ οὔ {π6 Ῥαβί, ἴχ. Ρ. 146; 

ΟΡ. 4150 1014. 111. 143, χὶ. 135; Ηαϊένγ, Ρ. 47. 
4 Ὁ. Ηαϊένυ, ". 43. 
5 ΤΡΙΑ. Ρ. 42. 

42οο.----Ἰζοῖ, ἢ 
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“ς ΤΉΘΥ 5παίοῃ {Π6 νυῖΐα ἔγοπι Ποῦ Πυβθαπᾶ᾽ς 6π]- 
Ῥτᾶςσδ : 

ὙΠΕΥ ἀτῖνα ἰΠ6 πῆδπ ἔτομι ἢἰβ ππιρίϊα] οΠαπη- 
ῬΕΠΣ 

““ ΤΉΘΥ ρτανεηΐ {Π6 ᾿τηρσθρπδίίοη οὗ {π6 υἱϊΐα ᾿Ὺ 
ΠΟΙ ΠΒΡαΠαά : ΟΥ 

ΘΌΡ]Θο ΠΕῈῚ ἰο {ΠΕ6ῚΓ Θπρύασας ΕΥ̓͂ ποοίαγηδὶ 
ῬοΙαίοη.᾽") 2 

ΟΥ̓ [πε πιθδηβ εηρὶ ουθά ἴο Ὄχροὶ {Ποῖὰ, παῖ 
οὗ ἤγτα δηά οἵ 5Βηλο κα σδιιβθα ΒΥ ἱπρυθαϊεπίβ οαϑί 
᾿πΐο ἃ ν65561] σοπίδι πρὶ ἤΓΘ 15 Ποῖ ΠΠΟΟΙΏΠΊΟΗ. 
Τδηβθη βῖνοϑ {Π6 [Ὁ] οννίηρ ᾿ποαηταίιοηβ :- 

“ἐ ΤΌΪΙ]Ο νὰϑβ δηριιβίιπι βδογιτη οἴ ΠΟΘ Π4ο ἸΡΊΏΘΙΩ, 
ἘΌΟαΠπλ Δοσθη40, Ρῥτο]οῖο Ῥαηϊοιη. 

"Ἢ "Ἢ Ἐ Ἀ κ 

Θισαξ ΔΠΠππὶ ἰδίμα ἀθβαιδτηαίασ οἴ 1η ἸΡΠΘΠῚ 
1Π]1ΟΙαΓ, 

ἘΤαπ πγα ΘΟΠΊ ΓΘ ἢ 5 σουα τὶς (14), . .. 
Μοτριι5 4πὶ 1π ΘΟΥΡΟΓΘ Πη60, ΟΔΓΠΘ ΠΊ6Ο, ΤΙηϊ15- 

οα]15 (2) πλεῖβ δϑί, 
ΘΙσαΐ ΔἸ]Πτὴ ἰδία πἰπατὴ ἀοϑαιδτηδίατ, εἴ 
Ηὸος δ ροτα Παπηπηα ΘΟΙ ὈΌ ΓΘΠ5 Ὁἰ[Π Δ 1 ΟΟΠῚ- 

Ῥυτγεί (ΘΠ). 
Ἰποαηπίδίϊο, [Π{1πᾶτὴ Ἔχϑαΐ εἴ ΘρῸ ᾿πσϑτὴ αἰ] Π8 ΠῚ 

ψ 64} ! 

Ἀ- ᾿ς "ε 3 κ- 

Θισαξ Ιαπα Οὐ] ἰδία οαγριζαΓ εἰ ἴῃ ᾿ΘΤΘΠῚ 
1Π]1οἰ τ, 

Ἐ]ατηπηα σΟΠ ΓΘ ἢ5 σοΙη ΌΤΙ (64}}}, . . . 
ΘΙισαξ Ιαπα σαρτίηα ἰδία οαγριασ εἴ ἴῃ ἸΡΊΘΙΩ 

1Π]1 οἰ, 
Ἐ]ατηπια σοι θα σε Π5 σου ΓΙ (641) . .. 
Μοῖρυβ, 411 ἴῃ ΘΟΥΡΟΙΒ ΙΠ60, σᾶ Πη68, 
Τα τ50 1115 (2) στηοὶβ θϑὲ 

ΤΡ ν- ΠΓΠ4ΠῚ 1π θυ πγαίαγ δὲ 
Ησος ἰεηροῖθ ἤαϊησηα σΟΠΊ ΓΘ ἢ5. ΟΟΙΏΡΟΓΙΐ 

αὔτ ᾽ ἄζο., το. 

ὙἼΠῈ ΓΕΠΊΘΑΥ͂ νγὰ5 δὲ οὔσθ ῥτορι ΙΔίοσΎ ἂπά 
Ῥαγιποδίοτυ. 

ὝΠΟΓΕ Δ1Ὸ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ ᾿ηϑίδποο5 οὗ {πὸ δῥρρ]1- 
σδίϊοη οἵ {Π656 ΟΥ̓ 51 ΠΉΠΑΥ 5ΡΘΟΙΔ] ΓΟ 165 ἴο 
ΒΡΘΟΙΑ] ραγίβ οἵ [πς θοάγ. Ἡ αἱένγ᾽ 5 τεπάεγ- 
ἱπρ οἵ ἃποίπου ᾿ποδηίαίίομ ἱπ{ϊπηαΐθϑ {Πδαΐ ἃ 
νν ἃ ΠΟΥ ννᾶβ5 ἴο θ6 ρ]αςσθά ἴῃ ἃ μαπαϊκοσοῃιθῖ 
ΔΠ4 ἘΡΜΕΥ ψταρροά τουπά {π6 Ποδά οἵ {πῸ 
5 ΠΈγοσ. ΟΥ̓ {Π6 δάν!ςθ 15 βίνεῃ: 

“ς Ταῖκα ἔπ6 Ριατα ᾿ΤΟΟ] οὗ ἃ γοιηρ 5Π66ρ : 
Βιηά 1{ τουπά {πε Πεδα οὗ {π6 51οῖκ τηδῃ : 
Βιηα 1ἴ τουηά [Π6 πΘοΙς οὗ {Π6 5101 τηδῃ. 

Τῆς ἀδπηοη ἴῃ ἴπεῸ ῬΟαΥῪ οὗ ἰπαΐ τηδῃ ν11}} σὸ 
ΔΥΨΑΥ ἱτητη ΘΙ δίε]γ.᾽ ὅ 

Α5 « βιιδϑείαίε [ΟΥ̓ απ 5. ΟΟ], ἃ Κιά 5 
51κῖὴ τηϊρῃΐ 6 πιδε.6 ϑοπΊΘΓΙΠι65 ἀσῚΠΚ5 ἡ Έ γα 

᾿  Ρς ΕἸΑΙ ἔνγ; Ρ: 2: 
2 Ἰιεποιτηδηΐ, “1,α Μαρῖε,᾽ ΡΡ. 28, 36. 
δ ες οῆτ ἢ Κα. ΠΡ ΘΘΗΙ. 280; 202 ὅζῷ: 

ΕΡ- αϊένν, Ρ..125 ὅς. 
4 (ρ. Ηαϊένγ, ΡΡ. 4; 175 ; ιδπουπδηΐ, ἢ. 38. 
5. (ρ. Ἡαϊένγ, ΡΡ. 55» 56. ΕῸΣ {πε 56 οὗ 

ΠΟΥ 5, ΟΡ. αἷβο " Ἀβοογαβ οἱ τῃ8 Ῥαβί,᾽ Π|. 146-; 
Ἡαϊένυ, Ρ. 139. 

δ᾽ ΤΡΪας ἢ. Σ0 2. 

ἊΝ 



1γ7ὃ 

δίνθη, βι ἢ 45 θυ ΓῈΓ ἀπά ΤῊ] ἔαΓΠΙ σι α ὈΥ͂ 
οονν5 ϑαογοά ἴο {π6 βοὐϑβ;: βοπηθί πιο. οἰπῖ- 
τηθηΐϑ πηδάθ οὗ Ὀυζίου οὐ οἵ [Π6 ᾿ἱνεῖ οἵ ἃ ἢ5}.2 
[π δη ἀποῖϊεπί Βαθυ]οηΐαη ννοσκ οἡ Μεάϊείης, 
ΔΓΕ δΊνΘη ΒΟΠΊ6 πλοδί ΘΧΟΘβϑι ΕἸ Υ πηρα]αΐδ ]α 
ΤΘΟΙρο5. σοτηροβοά οὗ 5, 7, ΟΥ̓ 12 ἱπβυθαϊθηΐβ. 
ὙὝΠΕΟΙΟ ἃγτῸ τηϊχίαγοβ οἵ ννοοά, 5Ππᾶῖ]ζθ, τηθδά, 
πη τὰν ΠΟΘ ; οἵ ἰσεοτ-τοοίῖ δηά ἀορβ- τορι ; 
οἵ ϑῃδορ5 ᾿δαγί, δκίη, πεῖῦβ, δηὰά τεϑά; 
ἴο 6 ἴακθη βοπιθίϊπιθ5 ἴῃ νναΐοῦ ΟΥ̓ ΨΊΠΕ, 
ϑοπηθίϊπιος τ πουΐ, ἰῃ ΟσΟΙΠΡΑΓΙθοη ΜΙ 
ὙΠ ἢ [6 παιβθοιϑηθθ5. ΟὗὨ [Π6 5Π|6}} οἵ {πε 
μοατί - ἀπά - ̓νε βπῖοκο (ΤῸΡ. νυἱῖ. 2) οδῃ 
αν θθθη ποίπίηρ. ὙΠ656 στο πιθάϊας ννΈΓα, 
Πονγθυοσ,. σοοκοπθά νΟΙΎ δἤϊοδοίοιιβ 'ἴπη {ῃ6 
Ἔχρυϊδίοη οἵ {μ6 ἀθπηοηϑβ οἵ βίο κῆ6855 οἵ Ἐν ΟΥΥ͂ 
κιηά. 

[{ νναϑ θε]ονοα {παΐ πλδηΥ οἵ ἴΠπο56 ἀθηοη5 
σατο ἔγοπι ἴμ6 ἀδβοσί (Ὸρ. 1541. Χχχῖν. 13,14) 
δηὰ ἴξ ννὰ5 οπϑ οδ]εοξ οἵ {π6 ᾿ποδηΐαίίοηβ ἀπά 
ΘΧογοίϑιηβ ἴο ἀτγίνε ποῖ ὕδοὶς ἴο ἴπΠ6 ΡΪδοθ 
ἔγοσα νυν ἢ ΤΠΕΥ σΑΠΊΘ, Πα ᾿ΠΊΡΓΊΒΟΠ [Ποτὴ ΟΥ̓ 
θἰπά {ποπη. ὙΠΕῈ ἀεβεγί ννὰ5 ἴπ6 “απ ποῖ 
᾿πΠαῖ 64 (ΠῚ}2 γ 8), τῃῈ ρίαςε οἵ .42426] 
({9εν-: συ]. 22: 866 Βεῖονν, ὃ. 3). [ἡ {πε Βοοῖκ 
οἵ ΤΟΙ Αϑπιοάδιιβ ἤθο5 ἴο Βιρυρί δῃά [15 
{ποτ Ὀοιπά ὈΥ 16 Απρε]. ὙΠ6 Υθάβθοη ἴῸΓ 
{πῸ βοϊθοίίοη οὗ [παΐ απ ἴῃ ΡΑΓΓΟΙ]ΑΥΓ 15 ποῖ 
αἴνθη, δι 10 τηαὺ παν θθθη ἀπε ἴο {π6 ΒΕ] 16 
τηαῖ {π6 βοὐϑβ οὗ Εἰργρί Πα 5ρεοΐδὶ βονγεῦ ΟΥῈΓ 
ἀοπηοηβ." 

Α τουρῇ Κὶπά οὗ ΒΙΘγΆΓΟΠΥ 15 ἴο θ6 ἰγαοθά 
ἴη Αςοράϊαη Δη4 Αϑϑυσίδη ἀθπιοποΙορυ," ἀπά 
Οἷαθθοθ σγαῖποῦ [ΠΔη ἱπάϊν!τια]5 ἀγα ἀϊβίη- 
δυϊβθα ὈῪ ϑρθοῖαὶ {{165.. ὙΠΕ τηδ]θνο]θηΐ δά 
π4 {Π6 πηαϊθνοϊθηΐ ἠασιας, σομππίογραγί5. οἵ 
Ποῖ Ὀομθνοθηΐ ΠαΠΊΘϑαΪτοβ,Ϊ ἈΡΡΘαΥ ἴο 5ίαπά 
αἵ {Π6 ἴορ οἵ {πε Ἰαάάογ οὗ ἰουπηθηΐουβ, [Ππάογ 
{ποπὶ ἰ5. ἃ {{|δ6 οἵ ᾿πίθυιου βριγιῖ5---ἰαδας, 
ἀῤαγ, αἱ, αἰαῤ, πιαςζίγι, ἐἰ1ηγι----ϑουηθ Πη65 
ννΟΥΚΙηΡ 5] ΡΊΥ, δουηθίϊη65 ΔρΊ δι] Πρ’ ἴῃ ΚΓΟΙΡ5 
οἵ βϑνθῆ, ἀπά ρεῦπαρβ [δα ὈῪ “:αἰ, Οκάοιιᾷ, 
Δηα Νιαγηίαγ.ὃ 

(3.9) ὙΠεῈ τηραΐη ρογίίοη οἵ {πὸ Βοοκ οἵ 
Ἑποοῖν ορθηβ ΜΙ] τοΠθοίοπβ ἀροη {μα [4] οἵ 

1 Ἡαϊένγ, ῬρΡ. 83, 84. 
Φ ΤΡΙΩ. Ῥ.. 16. 
δ: Δ ΠΞ] δα Ὁν ϑάγοθ ἴῃ “Ζ. ᾧ Ἰ. Ἐς 9. τ. 

ῬΡ.Ὶ ἅς., 2οῦ ἄο. Ὑπ6 Ταϊπηάϊοαὶ Ῥανεγαραβ 
δὺς 1ε55 παιβθοιιβ. 566 501ὴ6 οὗ {Π6η} ἴῃ ΒΥΘΟΠΟΥ, 
Ρ-. 204 ἄς. 

4 Ἰιηοτιηδηΐ, “1.α Μαρῖβ,᾽ Ρρ. 29, 42; “1.4 
Τιν παίϊοῃ,᾽ ΡΡ. 6, 7» 29 ; "“ Ἀξοοτγάβ οἵ [με Ῥαβί,᾽ 
111, 152. 

5. Ὁρ. τς ἱπίογοδίϊηρ ΒΙβίουυ σίνθη 1 Τ,ΘΠοΥ- 
τηαπί, ΡΡ. 390-32. Τμαῖ ἃ 5ουῖθε τηϊσγοδα {Πῃς ἰοχί 
οἵ Τοριΐ, απᾶ βυρϑαςαιοα ὩΣ Ὁ Σπειθαά οὗ ΠῚ}, 
ἰ5 Ῥοβϑίθ]6, θαξ ποῖ ῬσόΡδ]6. 

δ᾽ 1 δποχτηδηΐ, “1.4 Μαρίθ,᾽ Ρ. 23 “7. 
1. 566 δῇονϑ, Ῥατὲ 1., ὃ 3. 
8. Ἡα]όνγ, Ῥρ. 2-4. 17, 28, 32, 93, 102, 120. 

Ιδποσιηαηΐ σῖνοθ αἰ ογθηΐ ΠαπῈ5. ἴο βδοῖὴβ οὗ 
{πεθθ. ὙΠ656 ΠΑΠΊ65 ἀγα ῃοΐ δἰνγαγθ Ὄχρὶαἰηθα 
οἵ ΔΡΡασβῃί]ν Θχρ!οαὈ ]6. 

ἘΝ ΘΝ 0 ΤΘΒΙ͂Σ 

{Π6 Απρεῖϑ 1 “ΤῊ 5οη5 οἵ ἴΠ6 πιθανθηδ 5αὺνν 
δηὰ Ἰυδίεα ἀἴου [Π6 ἀδιρῃΐεγβ οἵ πθη. ΠΕΥ͂ 
βαϊἃ οΠ6 ἴο δποΐμπου, δ 6 ψν}}]} οἤοοβα ΤῸ οὐγ- 
56 |ν 65 νυῖνοβ [τοτη ἀπΊοηρ ἴΠ6 ΟΠ] άγθη οὗ ΠΊΘΠ, 
αηὰ Μ}1}} θορεῖ [ῸΓ Οὐγβοῖνεβ οι] άγθη." ὍὙννο 
μυπάτοά οἵ [Ποπὶ Ὀοιπα {Ποῃηβο]ν 65 ΕΥ̓͂ ἃ ουγ58 
ἴο ΟΑΙΓῪ Οὐδ {15 ρίαη. ϑοπηαζα" νγὰβ5 {ΠΕῚΓ 
Ἰθδάθυ, δηά [Π6 παη165 οἵ βενεηΐθθη οἴ ῦβ5 46 
«αἀὐάεα.8 ὙὝΠΟΥ ψτουρῆξ {πε ῖΓ Ρυγροβο, δπά 
ταιρης ΤΠΘΙΓ ννῖνο5. σῃαυτηβ ἀπα σΟΠ] ΓΑ ΙΟΏ5, 
δης τηδάδ ἔΠοῖὴ δοηιϊαϊηΐϊοα νυ ἢ τη ουὐτζίηρ οὗ 
τοοΐβ᾽ απά οἵ νοοάβ. Μοπῃβίγοιιβ ὈΙγίΠ5--- 
“ σαηΐβ ΠΟ56 δίδίισο νγὰ5. 2οοο 6115 ---ηά 
511} πλοῦ πηοπβίγοιιβ ἀθοάβ ψτοιρῃξς ὈΥ 1Π6 
δἰαηΐβ [ΤΟ] ον προ ἴῃς 411. [{ θεσαπια {π6 
τη] ρηαπί ννοσκ οἵ {ΠῸ ἔ]]Θη ΔηΡ 615 ἴο σουταρί 
τηδηκη 4. Ρτουηϊποπί ἴῃ ἀθδαϊΥ τοοῃ πρ νγὰ5 
ΑΖ2426ε]1.5 Μίομδεὶ, Θάθυῖεὶ, δ υ]δη αηὰ {Ππ]Δπ 
ΟΥΥ ““ἴο {ΠοῚγ [νοτά, ἴο {πο ῚΓ Κιηρ. 868 μον 
Α.426] μα5 δι ἢ 411} νυοκεάποβϑϑ οἡ θατίῃ, απά 
Πὰ5 τϑνθαὶθά [Π6 βθογοῖβ οἵ {π6 ννου]ά νυ ΒΊ ἢ 
ὙΨΈΓΘ ΡΓΘΡαγΘά ἴῃ {πὸ Ππϑαυθηβ.᾽ 5 ΠΕ βἴαζε- 
τηθηΐ 15 4 ἀϊβεϊηςς αἄναησθ τροὸη ἘπῸ ΒΙΌ]1οΔ] 
τϑοοτγά (1μον. χνὶ. 8 ἄζο., Η60.} νυν οι ᾿πα!οαΐο5 
ΒΥ 1Π6 πατὴρ ΑΖ82ΖΕ] ἃ βρι τ] ροννοῦ ορροβθά 
ἴο {6 Οοά οἵ ἴ5γδθὶ ψιμοιξ ἀθῆπιηρ ΠῚ5 
ψοῦκ.7 ΎὙΠῈ οδχεϑουίίοη οἵ {πῸὸ Ἰπάρτηθηΐ 
Ραϑβθά ἀροη ΑΖαΖῈ] 15. οπίγιιίθα ἴο Κ αἴδεὶ 
(Β δρῆδε1) : “" Βιηά Ὠϊπὶ μαπά δηάᾶ ἴοοΐ ἀπά ρεξΐ 
Πΐτα ἴπ {πῸ ἀαγκπεθθ. Μακθ ἃπη ορεηίηρ ἴπ 
1π6 ἀδβοστί ννῃῖ ἢ 15 ἴῃ ΤΠ υἀ86],2 ἀπα μὰ ΠΙΠῚ 
ἴῃ 1ἴ. ΠΥ Ὁροη Πΐπὴ ΓΟ Ρἢ ἀπ Ροϊηΐθα γοοῖϑβ. 

1 (ἢ, νἱ. ὙΠῚ5 ἱπίογργείαίοη οἵ ἅβη. νἱ. 1 
ἄζο. 15 Τουπά ἴῃ ῬΏ]]1ο, “106 αἰρ.᾽ 1. 2 ; Τ᾿ βερῃυθ, 
“ Απμί4α.᾽ 1.3.1; Τογί]δη, “1)6 οαἱῖα Ἐειαὶ- 
ΤΑΠΙΤΩΣ 1.2.5 11: 10: 

2 ΜΡ οὐ ᾿ΝῚΠΦ (Ξε6 Βυχίοτί, “1,6χ. 
ΟΒαἱ]ά. οἱ Ταϊπι.Ἶ 5. 2..), [Ὡς ϑαπῆραβαὶ οἵ [ῃ6 Ταγρ. 
οἵ Τομπαΐμαδῃ οπ ἅδῃ. νἱ. 4. 

8 ΤῺΘ ΠΌΡΟΥ ἴπ {πὸ Οτεεῖς ἰοχὲ οὗ Ἐποοῖ 
ΠοτΘ ἶβ 20, ψ Ποῦ οομηθη 5 ᾿ἴβε] δ οα ἴΠ6 
ΡῬυΪποΙρ 6 οὗ ἃ Ἰθαᾶου ἴο θυθυῦ 20, [ἢ οἢ. Ἰχῖχ. 
(α Νοδοῃῖς ἤπαριθηῖ) [μ6 ΠΌΠΉΡΕΥ 15 1π 8]] 21. 
ὙἼΠῈ ἀϊδδιοπος ἴῃ [6 ΠΑΠΊ65 --- ἀγαννη [ΤΌΤΩ 
ἱπηαρὶπαιίοη---ἶἰπ {Π656 1515 15 ΨΘΙΥ στθαΐῖ. 5668 
ΤΙ] πα πη ἀπα ϑομοάᾶάᾶςθ, ποίεϑβ 272 ἐσεῖς. 

4 366 1[Π6 5ίοσγίθβ ἴῃ 7υβερμι5, “" ΒεΪ. 7πᾶ.᾽ νἱῖ, 
6. 3; “Δπιίᾳα.᾽ νἱῖ!. 2, 5. Ορ. Ἑάδοιβμείῖπι, 

ΚΤ ο. οὗ Τ16ϑὰ5 ἴῃ6. Μαεββίδῃ,, ΔΡΡ. οὶ. Ἰ)ειπο- 
ΟΙορΥ, 11. 767. 

5. Ὁρ, ῬΡατί 1. 8 4. ἀΡονβ. 
8 (ἢ, ἴχ. ἴῃ οἷ. νἱϊ. 6 15 βγβί οὐ οῃϊεῖ οὗ 

βονοη ; ἴῃ {π6 155. οἵ ομᾶρ5. νἱ. ἀπ ᾿χῖχ. μ6 15 

ἰφηῖῃ. 
τ ΟΡ. ΘΕΒδις «ΤΒΏΘΟΙΟΡΥ οὗ (6 Ο. Τ᾿ 

88. 140, 201. ϑ0Βυ]Ζ," ΡΡ. 437: θοϑ. ατὔη- 

δαιῃ, “ Ζ. ἅ. Ὁ. Μ. 6.᾽ χχχί. ΡΡ. 225-6, 235 ὅς. 

ἩΔΙΡεΓροτ, “ Ε. Ἐν Πὶρ ΒΙΡΕΙ ἃ, Ταϊπιια,"" ο, γι. 

Αβδβεὶ. 
8. Ομ. χ. Ῥυδδεὶ -- δκὲ ἐΕ 7), αοά᾽β Κειεῖς, 

Τὴ οἷ. Ιχ. 8 ἴα πηοπβίεσ ΒοΠμθπιοῖ. ΟοΟΌΡΙ65 ἃ 
νας ἀοϑοτέ οὐἹἹδᾶὰ Ἰθεπᾶαΐϊμ, ῬγΟΡΑΌΪΥ ἃ παπὴ8 
οοἰηρα ἴο Ἔοχργθϑα ἡπάρυηθης (Ἰ}1 7.1). Εὸτ (Π6 

Ρυμιβμμηθηΐ οὗ Ὀἱ μα ϊης;, ορ. 7π4ς 6; 2 Ῥεῖ, 1. 4; 
Ἐδν, ΧΧ, 2. 
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Οονεῦ Πἰπὶ ἘΠ ἀαγκη655 {Ππῶξ Π6 ΠΊΔΥ ΓΟπηδΙη 
ἔΠΟΓΘ ΓῸΓ Ἔνεῦ. (ἋΟὐοΥ Π5 ἴδοθ {Ππ8ξ 6 ΤηΔΥ 
ποΐ 566 {πὸ ᾿ἴσῆϊτ. Απά οἡ {Π6 »τϑαΐ ἦγ οἵ 
Ἰπάρτπεπε μ6 ν}1} 6 οαϑέ ἰηΐο {Π6 σσοδέ ἢγο. 
Ἡ 6Α] 1 πὸ φαγί νυ ΠΟ ἢ {Π6 ΔΠΡ6]5 ({Ὰ]Π16η} Πᾶνα 
ἀθη]θά, απα ργοοϊαῖπη ἔποιι {Ππ6 Πϑα]πρ οὔ {πῸ 
φασίῃ {παΐ 1 νν}}} Π64] τ, απ {παΐ ποῖ 411 {Π6 
Ομ] άγθη οὗ τπθη 51|4}} ρϑυῖβῃ τἢγοῦρῖν {Ππ6 
Τα ϑίοσΥ οἵ {παΐ ννῃοῃ {π6 νναΐομπογβ Πᾶν 
ΒΡΟΚθη δηά ἔδιρηξ {ΠΕ Ὶ 5οη5. ΤΠΘ ἡ ΠΟ]6 
ΘΑγᾺΠ ννα5 σογγιρίθ ἘΠγουρ ἢ τΠ6 (δαοῃϊης οὗ 
ἴῃ6 ψοῦκβ οἵ ΑἊΖαᾳΖ6]. ΤῸ ἢ]πΠῚ δβοῦῖθα 4]] 
51η5. ὍΤΠα 584Π16 Ριιπϑῃπηθηΐ ΟΥ̓ {Π6 58Π16 
απ 15 πΉρ]166--ἼΓ 1655 ἀθίδιϊθα ---ἰη ἃ Ἰαΐοῦ 
ΨΙΒΙΟΙ : “1 ϑανν ΟΠ6 οἵ [Πο86 ἴουΓ ννμῸ Πα σΟΠΊ6 
οι θεΐοτστε ; απ πὸ ἴοοκ {Παΐ βἴασ νι ἢ Πα 
πγϑί ΓᾺΠ|6η ἕγοπη πϑάνεη, ἀπά Ὀοιιηά ἴἴ Παπά 
8Δη4 [οοἵ δπά ριιΐξ τ ἴῃ δὴ αὔγϑβ; δηά [Π15 
ΔΌγ55 ννὰ5 ΠΑΥΤΟνν ἀηἀ ἄθερ δηὰ ἴδγγθ]8α ἀπά 
ἜΠΗ ρου 

ΔΑ Βοβῖ οἵ εν]] ρονγθῦβ ἀτὸ πὸ οἤβρτγιηρ οἵ 
{πῸ πηΐοη Ὀεΐννθεη {πε ἀἸβορθάϊθηξ ἀπρ6]5 δπά 
σνοῆθη, ὙΠῸ 1 ογά Ὀ5 ΒΠΟΟἢ 54Υ ἴο ““{Ππ6 
νναΐοπειβ οἵ πεάνθη": κυὺυὰδ ψεῦε ἰουτηα]Υ 
ΒΡ ΓΙ Γπ4], Θ]Ου Πρ 4 Θἴογπαὶ, ἱπηπλοσίαὶ Π1{6. 
ὙὝΠΕΓΕΙοΟσγα 1 τηδάθ ποΐ ννῖνεβ ΤῸ γὙοιι, ἴῸΓ 
5ρΡιΓΙ[4] θεῖ 5:5 παν ΠΕῚΓ ἄννε!]!ηρ ἴῃ Ποάνθῃ 
(φ. δι. Μεῖίι. χχιῖ. 3290). Βιευΐ πον [Π6 β᾽δηΐβ 
((ῃ6 βδοῆβ θογῃ οἵ {πὸ σοππεχίοη δ]Απηθά), θ6- 
δοίξβη οἵ θΟΩΥ δης ἤδβἢ, 5141] 6 οδ]]βά εν]] 
5Ρ᾿ΓΙ5. ΠΡΟῚ δατίῃ, αηα {ΠΕ ἄνν πο 5. νν}}} θα 
ΠΡΟΠ δασίμ. ΕἾΥ1] Ὀεϊηρ5 5Ὸ [οσίῃ [πῸΠῚ {ΠΕῚΓ 
Ὀοάϊο5.... .. Απά {πε ϑβριγιῖβ οἵ 1Π6 ρἱδηΐβ, 
ὙΠΟ ΠῚ {πο πΊβεῖνο5 ἀραϊηβέ {πὸ οἹοι 5,7 5Π4}} 
θὲ τϑρε!]θά δηά οαϑὲ ἄοννῃ (πὶ πθανεη) δπά 
«ὁ Ὀαζ]6 απ σαιιδα ἀθϑίγιιοῖοη πΠΡΟΠ Θαγίῃ, 
Δη4 40 εν]. ὍΠΟΥ Ψ11 ἴαϊκα πὸ Κιπά οὗ [οοά 
ΠΟΙ͂ Ὀ6 τηϊγβίγ, ἀπ ἰῃοὺ 5}4}1] θὲ [ἰηνυ]510]6. 
ῬῈΠΙΒΗΠηΘηΐ νν1}}} ουθγίακθ ἔπτη ἴῃ {ΠΕ6ῚΓ (ΠΧ, 
Πγδέ ἴῃ {Π6 σου ρίοη ἴο ϑνΒΙΟἢ ΠΕΙΓ ΠυιΠηδῃ 
ΠΘΒἢ 15 ΠΕΙ͂Γ, ἀπ ἤπαΠγῪ «ἀοϑιγιοίίοη ἴπ {π6 
ἀΔΥ οἵ {πε στεαΐ Ἰπάρτηθηΐ." 

Ϊῃ [πῃ6 “Ῥαγαθ]οσ’ {πΠ6 ργεβθηϊπιθπέ οὗ 
«ἀδΠ]ΟΠΟΙΟΡΎ, 1Ε ποΐῖ ἀἸ55: ΠΉ11αγ,Ὁ 15 1655 ἀδἰδι]θά, 
ΔΠα {Π6 ΔΠΊΡ]6 ποπιθποϊδίασα οἵ {Πα γεϑέ οὗ {πΠ6 

1 ἌΔΡΠ86] ποῖ οπἱ]γῪ Ὀἰπά5, Ραΐ, ἴῃ δοοογάδποα 
ψ [ἢ (Π6 πβιι8}}γΥ δοσερίςα οἰγυηοίοσυ οὗ Π15 Πᾶτη6, 
ἀέαζξ. αἰδο. ὙΠε οἰ πο] οσυ ὑν]ο ἢ, σοηπθοίησ 
Βῖτη ἢ 1[πΠ6 Ερμα (ορ. [54]. χῖν. 9; ΗεγζΖ- 
[ε]4, “(σαβοῦ. 4. ΨΌΙΚΕβ 15γ86],᾽ 3 11. 279, ποία 2), 
Ἰηνεβίβ πὶ ΜΙ σγεαΐημεθθβ ἀπά Ρονοσ, ἤπαᾶβ 
1ΠΠπ5ίγαίίοη γαῖμου Πᾶπῃ ῥτοοῦ ἴῃ {Π6 βίσεηρσίῃ δπά 
ῬΟΜΕΓ ἴο ὈΪΠα πϑϑισηθα ἴο Πῖτὴ ΠΕΙΘ, 

Ξ ΟΡ ΘΒ: χν!. 
5. (Β. ΙχχχυἹ]. Ορ. οἴ. Ιχχχυϊ. (οτηπιεη- 

ἰδίοιβ δῖα ἀστεθά {παΐξ 'π {πεθ6 οπαρίθιβ {Π6 
ῬΙΏΔΕΙ 15 ΝΑρΡΠΔΕΙ ἀπά {πὸ Ῥοιηά 15 ΑΖᾶζεὶ, 
ΟΡ. «οἢ. ΧΙ]. ; δηά 5ε6 ΠΠΠ]μηΔηη δπα ΘΟΠμοάαα 
2γ1 ἰρεῖσ. ἙἘῸτ [Π6 ““δργϑ5,᾽ 566 95. χυ]]., ΧΙΧ, 

4 (Ρ. [6 ““ναῦ οἵ (π6 βϑενεὴ 6ν]} ϑβρίτιίϑ 
ραϊηδέ ἤθανεη," ἴπ “" Βεοογάᾶβ οἵ {μ6 Ῥαβί,᾽ ν. 
Ρ. 161 ἄς. ; Ἡα]ένγ, Ρ. 1οο ἅο. 

ὁ ὙἘΠα βυθ]εοξ 15 γνεῪ οὔϑουτα, 866 οἷ. χυὶ, 
84 πε ποίβϑβ οὗ Ὁ1]Π]πηαπη ἀπ ϑομοάάα, 

5 566 ὈΠΠ]Ιηδ πη ποίε οἡ Χὶ. 6, 7. 

θοοΙς 15 αρϑοηί. [Ι͂Π ἢΪβ5 νἱβίοπ' Εποοὴ 5665 
ῬΒΆΠΙΙΕΙ “Κοορίηρ ΟΠ ΠΟ ϑαΐδηβ," [Π6 ἀσοιιβοῦϑ 
ΟΥ̓ ἴῃοβα ο ἄννε]] τροη {Π6 φαστίῃ. ΤΉΘβο 
ϑαΐδηβ ΓΘ “(ΔηΡῈ]5 Οὗ ΡιΠΙ5Ππηθηΐ,᾽ βρι γέμα] 
ΡΟνγΟΓ5. Οὗ 61], τη Υ {Π6 Ἰοδάθυβϑηϊρ οἵ πο 
ὙΠΟ [5 ἐῤε ϑαΐδη.3 ΕποΟἢ Ἰοοκίηρ ἄοννῃ τροπ 
ἘΠ6 βαγῖῃ 5665 ἃ ἄδερ να]]οῦ ψ] ἢ ἃ Βιγηίης 
ἤγθ. [Ιηΐο {π6 ψϑ]]ῈῪ ἀγα Ὀγοιρῃς {π6 Κίηρβ5 
Δη4 [ἢ6 Ρονγοσέα!. [Ι͂ἢ {παΐ νϑ]] ον 4150 ἃγῈ 
θεΐηρ πηαάθ ἴσοη ομαΐηβ οἵ ἱππτηθπβα ννοϊρηΐ. 
Γυτγηίηρ ἴο “{Π6 ΑΠρεΕ] οἵ Ῥϑαςθ," ΕποΌἢ 8515, 
“ΒῸΓ ννβοπὶ Πᾶνα ἴΠ656 Ἵμδίηβ θθθη ργθρασθα ἢ 
Απά {π6ὸ Απρθὶ δῆϑννεῦϑθ, “ὙΠ656. Πᾶνα ὈΘῸΠ 
ΡΓΘΡΑΓΘΩ ἴογ {ΠῈ Ποβίβ οἵ 4.Ζ4ΖΕ] ἴο ἴαϊκα ἐμὴ 
Δη4 ἰὰγ {Πεπὶ ἴῃ ἐῃε Ἰοννεβδέ 6 ]1. ΨΝΊ Ἢ τουρῃ 
Βίοῃθϑ 5}4]}1] {ΠΕῚΓ Ἰαὰὺνβ θ6Ὲ σονεγθά, 85 1π6 
Τιογά οΥ [Π6 5ριγιῖβ Πα5 σοπῃπηαπήθαά, Μ|ΊςΠδΕΙ 
4 η4 ΟΡ 116], Καὶ αἴδε] ἀπ ῬΉδηιο] νν1}} ’ὰγ Πο]ά 
οὗ {Π6πὶ οἡ {Ππαΐ στεδΐ ἄδυ, απ νν1}] σαϑέ ἔμ οπὶ 
Οἡ {παΐ ἦδγ ἰηΐο {πὸ ἔιγπαςθ οἵ Πδγηϊηρ ἤτα. 
ὙΠΟΓον ἢ 5}4}] {πὸ 1 οτά οἵ {π6 βριγ5 ἴακα 
γΘΠΡΘΑΠΟΘ. ΠΡΟΠ {Πεπὶ ἴοσ {ΠΟΤ τσὶ θοιι5- 
Π655, θθοαιιδ ΠΟΥ νγεῦο βαθήεοξ ἴο ϑαΐδῃ, 
Δη4 Πᾶνα Ἰθα δϑίγαυ πόδα πο ἄννεὶξ προη 
ἘΔ Π ἢ 

(4ᾳ.) Τπε |εὸνν5 σοποεῖνθά {ποπΊβεὶνεβ. 6η- 
ΠΟΠΊΡΑΒ5Θ4 ΟΠ 4]] 51:465 ὈΥ 6υν]], ἀθαίῃ, δπά της 
ΡΟνΕΥΓ οΟἵἩ ἀδπΊΟΠΒ : “1ὨΓΟῸΡ θαυ Οὗ ἀδθδίῃ 
({Π6γ}) ννεσὲ 811 {Πεῖγ ΠΠ|οἰπτὸ σιδ]θςξ το θοπά- 
θὲ" (Ηδ68. 1᾿. 15). [ενΊδῃ {ΠΘΟΪΟΡΎ πιαϑβθά 
τοβϑίμου {Π6 56 “ ποχίοιιβ᾽ ϑριγῖῖθ ἀποὺ [Π6 
Πατὴθ 77αςεἰζίπ ὝΠΘΙΓ ὑνΟΥΚ ννὰ5. αἸβΈ ΠΟ ΠΥ 
ΟΡΡοΒβά ἴο {Παΐ οὗ {ΠῸ ““ ΠηΠΙβίθσιηρ βρ γι 5 "ἢ οὗ 
ξοοά, 4Πη4 τηδη “ Τ]|16η ἔγομπη [15 ἢγϑί δϑίαίο ἢ 
ννὰ5 {Π6 5ρβοῖδὶ οδ]θςοΐ οἵ {Ποῖτ πηα]!ρηϊγ. ΤΠΕΥ 
ΔΥΘ [Π6 βριγιΐβ οἵ πιρῃξ δηά ἄδγκηθβϑ, οἵ 
ἀεϑίγιοίίοη ἀπά ἄθαῖῃ. ὙΠῸ ομίθε οἵ {πῸ 
Μασ οεκίη 15 ϑαΐδῃ. Δ.5 [Π6 “"βριγιξ οὗ ἀθ] υβδιοη ᾿ὅ 
μ6 ἤγϑέ ἐεπηρίβ πιδῃ; ποχέ 85 “" δεςιιβοῦ ὁ ἢδ 
ὈγΙη55 οἤδγρο5 (οἴζεη ἔ8156) ἀραϊηβδέ Πΐπὶ; ἀπά 
[Π6η, 85 πὸ “"δῆρεὶ οἵ ἀθαίμ," 7 5θθκβ ἴο 5140 
μη. Νοῖ πηϊγθηπθπῆν π6 15 Ἰἀθ πε Ηβ ψν] ἢ 
ΘΑΙΏΠΊΔΕ],ὃ “της οἤϊοῦ οὗ 11 ϑαΐδῃβ," οπςθ δῃ 

1 ΟΠ. χ]. 866 δρονυβϑ, Ραχί 1. ὃ 4. 
ΞΘ Ἰππ 7. 
ΘΕ Τν: 
ΡΞ Ρ- Βα ὁ τ; Βιχίοτοξ ἀ1|] 

Τιενυ 5 ΤΙ οχχ, 5. 2. Τὸ 15 ἴπεὸε ψοζὰ ρίνεπ ἴῃ 
1Π61ῚΓ αοίαιοπβ δηα τη θυηρθ [ΟΥ̓ ““ ἄ6ν]]5 ; ἢ 
6.5. ἵπ Ῥ5. ον]. 37. Ορ. [86 »πηασζζηξ οἵ Βαργ- 
Ἰοηΐδπ ἀθιη οΠΟΙΟΡΎ, ὃ 2, ἄῦονα, Οἡ [Ππ6 ρΡοϊηΐξ 
αἰβοιιββθα 1π {Π15 βθοίΐοπ σοπϑ]ξς ΒτΘοΠου, Ρ. 40 
ὅζ0 5; ΞΟΠ, Ῥὲ 50) ὅτε; ΕἸΞΙΠΡΊΓΡΕΙ, Ε- ἘΠ 
ἌΒΕΠΟ 1 Ἦ “- Ὁ (ΕΙΒΙΕΡ , ΝΈΡΕΙ; “Θ ΞΙΒΠΙ 
4, Αἰ ϑγπαρόραίθη Ρα]  ϑΕπίβομθη ὙΠρεο]ορίς,᾽ 
ἘΦ 272 ὅτε: ΕΘΕΙΞΠΕΙΠΙ, “11{6' ΟΥ 16 δ815; 11., 
ἌΡΡ. χι. Ρ. 752 ὅσο. 

5 ΓΟ ΠῚ. 
5. ΔΩ Ρ (κατήγοροΞ). 

τ ΝΠ ἽΝ. Ορ. Κοιαΐ, ρρ. 68, 69. 
ΤῊ ΒΔΌΡΙηΙο Πἰβίοτν οὔ ΑΡταῆδηὶ δᾶ ϑαΐδῃ 
1Ππβίτγαΐθϑ [Π6 δρρ]!οαίίοη οὗ {Πε58 ἴῆτεα {{{165, 

8. 566 ΒΙΘΟΠΟΥ, Ρ. 27; ΓοΥΥ, “ (Βα]ά. ΥΥ. 8. 
5. 71, ἸἈΔΌΡΙηΙϊς ἰγδαϊ θη δἰηγηηθα Θαμηη86] ἴο 
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ΑΥΟΠΔΠσΟΙ Πρασ {πΠῸ ἴῃτοπο :ἶ αἰζογιναγ5---ἰη 
{πε ἴογπι οἵ {Π6 βογρεηΐ-- -[ῃθ ἀθοεῖνοῦ οὔ ἔνε, 
ΟΥ̓ΤΠ6 συϊάθ ννμο ννοι]ὰ μαννα Ἰοὰ ΑΡγαματη απά 
Ιϑαδς δϑίγαυ ννῃθη Οἱ ἘΠΟΙΓ να  ἴο {Π6 5δουῖ- 
ἤςε οἵ {πΠ6 Ἰαϊίεσ. Τῆς ἈδΌΌΙηΙς. σοποθρίϊοη 
οἵ ϑαΐδῃ 15 οἴδθη ριιθυ ας ἀπά ἱπαάθαμαίδ ; 
Βατά]γ ἀθόονυθ {Π6 ἰθνοὶ οἵ ἃ Βδθυ]οπίδη 5ῈΡΕῚ - 
βίμοη, ᾿πβπ το] Ὀθῖονν {π6 ΒΙΌΙΙοα] ργθβθηΐ- 
ταθηΐ οὗ μϊ5 παΐισο ἀηα νγουῖκ. 

ΤΠπογ {πῸ ἴοστη 7271αςεἰζὴπ 1ῖ5. σοι ργθ πο π θά 
ΤΟΓΓΠΟΓ ἃ ο1455 οἵ βρι [5 1ΠέΌσΙΟσ το Πο56 ΠΟ 
ΜΈΓ. ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ Απροὶα οἵ σοά. ἼΠ656 ἃῖδ 
ΒΑ] σρι γε] Ὀείπρβ, ἀδπιοηβ, ΚηοΠ ἃ5 
ϑῥεάϊι,2 11]|π|, ἀπὰ Κμεῤίτ; σΟΤΑΠΊΟΠΪΥ δἔίσι- 
Βυΐοα ἴο {πῸ ἱπίθγοουγθο οἵ ἔνα νυ] τηδ]α 
βρι γΓιῖ5, ἀπά οἵ Αάδηὶ ψ ἢ Γ, ΠῚ δηα ἴδπηδ]8 
ΒΡ ΓΙ 5. ἀυγίηρ [Π6 130 γϑαῦβ οἵ ἢἷβ ὈΔη (6. 
Οεη. ν. 3). ὙΠΕΙ͂Γ ΠΕΠΊΡΟΥ 15. ᾿ποδ] α]40]6 ; 
{ΠΕ ῚΓ ῬΓΘΘΘΠΟΘ 15 θυ οῦυνν ΠΟΘ. ὙΠΟΥ Πᾶνα {ΠῸ 
Ῥοννοῦ οὗ ἱπογϑαβίηρ {Π6ῚΓ ΚΙΠά ; {ποὺ ΠΥ ψ]Π 
Ὁ ΠΡ5, ἃπα ρᾶ55 ἔΓΘΟΙΥ ἔΤῸΠῚ οπα επά οἵ [Π6 
νοῦ ἴο «ποίμοσ. “ΓΠΕΙΓ τιϑιιὰ] ἄννο]]ηρ- 
Ῥίασθϑ αὐ {π6 ποσί, {π6ὸ ἀδβογί, ννπογα {ΠΕῚΓ 
ΟΥ65 σϑη {Π6 41, ἀπά 811} ἸποΙθδῃ ρ]αοθβ ; θα 
ΠΟΥ βοπηθίϊ 165 βο]θοῖ οἱ[165 {Πκὸ ΤΊ θεσῖαβ, ἀπά 
ἴγθο5. πκθ {π6 σᾷρεῦ- 58. Αϑῃπιβάδὶ (45- 
τηοάρθι5) 15 {Π6 Κιηρ οἵ {πε (Π1416) 5} 6Ά1Π, 
ΤᾺ Π6 Παδθη οἵ {πε 1,11ὴ. ὙΠῸ ΤΑ] ΡΠ Υ 
οὗ {Π6 ΤΌΥΤΊΘΓ ἡγΟΥ Κα πάττη ὈΥ Αγ δηα [ΓΟ ἢ 
6Υ1] ἀγθαπβ ΕΥ̓͂ πῖρῃῖ. ὙΠῸ ΚΑ ΡΌΙηΙς ἀθβοσῖρ- 
ἰοπ οἵ Αϑῇῃπιθάαὶ, 15 εἰποΐαγεα νυ] ῬΑΓΒΙ5ΠῚ 
ΘΡΘη ΠΟΘ πη {Π6 Αϑιηοάθιιβ οἵ ΤΟΙ, 
ἀπο β α5. πηι ἵγοπι {παΐ οἵ {πΠ6 Ανεβία ἴῃ 
ΤΠΔΗΥ͂ προτγίαπηΐ Ροϊηΐβ 45 1 ἄοθβ ἔγοτη {ῃδΐ 
οἵ ἴπ6 Αροοσύρηα. Αϑῃπηθάδιὶ 15 ΟΥ̓ [θυ 5ἢ 
ἘΠΘΟΪΟσῪ Ἰἀοπε πο τ] ϑαΐδη- ϑα ΠΊΠΊΔ6] ; ἀηά 

Κομαί ἄογῖνοβ 

[μ6 πᾶτης ἤοτα ὲ ὨΌ -τ- ἴῃς διαί Ῥοΐβοῃ, 
. ΘΟΘΆΡονΘ, ἘΔ . δ. 
5 7ενῖβῃ {ΠΘΟΪορΎ δἤγμηβ 1 ἃ συθαίοῦ οΟΥΥ 

οὗ (οά (Παξ ποτα 5ῃου]α οχὶβϑὲ ΠΑΥΠ.1655 ΘΠ ΘΟ ΠῚ 
1Πδπ [Παΐ βιοἢ ἃ οἷαββ βῃοι]ᾶ ποί οδχὶβί αἱ ]]. 
ΟΡ. [μ8 5ίοιυ ρίνβι ἴῃ Κομαῖΐ, Ρ. 53, ἴο ῥσονε 
ἴΠ86 πρϑοθβϑιυ [Ὁ [Π6 οχιβίθποε οἵ ϑαίδῃ δ5 ἃ 
οΟΠαΙοπ ἔου [Π6 5} ΠΥ οἱ [Π6 σου. Τῆς 
αχἰβίθποα οἵ ἴῃς ϑῃθαϊπη νγαβ αϑϑουίθα ἰο ῬῈ 
ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ 85 ΒΌΡΡΙ γῖπηρ {Π6 Ἰη]ς Ῥεΐνγεεη ΑΠρε]5 
δῃα τηθη. τθοῆοσ ἀδνοίΐεβ τηΔηΥ ρᾶρο5 (45--59) 
ἴο οΟἸ]Θοἴϊηρ, 411 {παῖ ἔβα ἂμ ἴδμπου μᾶνα 
᾿τηαρὶΠοα σοποογπίηρ [Π6Π|. 

 Βοχηθίϊπη65 {ΠΟΥ ὑγετα διγαηρεῖ ἰηΐίο ἴουτ 
ΟἸαθθθ5.; τηογηΐηρ - ΒΡΙΤΙ 5, τη] - ἄδγ - 5ρ τ 15, 
Ἔν θη ηρ-ΘρΙΓΙ5, ἀπα Πρ -ϑριτῖ5. Α ἰπουβαπά 
αἱ ἴῃς τὶρῃΐ μαηά ἀπά ἴβξῃ ἱμοιβαπα αἱ {πὸ Ἰοῖ, 
ἴΠῸῪ ογοννα τουπα (Π6 βοῆοϊασ ἂἀπα {ῃῸ Ὀτὶᾶθ. 
ΓΛΊΙ 15 αἰϊοπαθα ὈΥ 1ὅο,οοο β5ρὶτἰῖ5. ὙΠ ΘΥ 1υτῖς 
ἴῃ 1Π6 οὐ Οἡ ἴῃ6 ΠΌΟΥ, π᾿ [6 οἱ] ἴῃ {Π6 
νΈ55615, ἴῃ ἴῃ6 νγαΐθυ [ῸΓ ατιη]κίησ, ᾿ἰπϑιάθ (Π 6 
ΤΟΟΠῚ Δ η4 ουἴϑι4ς 1{ (Ἰζοπαΐ, ΡΡ. 56, ὅτ ; Ἐδοτ5- 
Βοΐπι, 11. 757). ΒτθοθοΥ (ρ. 52) σίνος ἴῃ6 σθοῖρε 
ἴογῦ βϑεῖπρ ἴπθη. ὅ6εε αἷδο δ ἄπθομθ, “1)εγ 
ΒΑΡυ]οπίβοῃα Τα]τη,᾽ 1. Ρ. 12. 

4 ζομαί, Ρ. 57. Τὴ 5ῃρθάϊπ οὔ [Π6 σαρο- 5 ἢ 
μδά πὸ δυεδ5, πᾶ ὑγεσα βαϑι]Υ ἀνοϊάρα (Βγθοπου, 

ῬΡ. 51», 57, 197). 

μαν Ῥβθη Ἐβαιι᾽5 σπιαγ!δη- Δ ΡῈ]. 

ἘΝ ΘΙΙΠΟΡΙΘΟΝ 9 ΠΤ ΘΒΤΙΤ. 

{π6 δε θΐο5 δβΠγτηθα οἵ {Π6 Ἰατίογ Ἰ6πά 51Ρ- 
Ῥογί ἴο {Π6 αϑβϑιπηρίϊοη ἐμαΐ Αϑμιηθάδὶ 45 {πε 
ἐέΔηΡΈΕ] οἵ ἄδθδίῃ " τϑργθϑθηΐβ ΑΠΡΤΟ- ΤΊ ΔΙ ΉΥ 15, 
845 ἴπε6ὸ ““οἹά βεγρεηΐ " ΑἸΙσάδμακα, ἀπά ἃ5 
6.1} σοπουρίβοθποθ Αἰκοπιαηῦ. Αβῃπιθάδὶ 15 
ἔγθ Θ ΠΕΥ ΟΥ̓ 6], Ραβϑιοηαΐθ, ἀπά ΠΕ]; δηά 
ἴῃ {παῖ Πα 15 Ππκ6 Αϑβῃπια--ἰῃθ σΠΙοῦ ΠΕΙΡΕΓ οὗ 
ΑΠΡΤΟ-ΤΉΔΙηγ 115, (Π6 ὈΘΑΓΟΥ οἵ {Π6 ννοιπάϊηρ 
ΒΡΘδΥ, {πΠ6 Τογοπηοϑί δποηρ ἴΠο56 601] βριγιῖβ 
ψγΠ0 ΡΟΙ]]ΐΘ {Π6 ννου]ά---ηά {πὸ Αϑπιοάριιβ οὗ 
Τοῦ. Βαῖ [Π6 Αϑῃπηθάήδι οἵ Ἐδθρθιηῖς {πθο- 
ἸΟΡΎ 15 450 γϑργοϑθηϊθα ἴῃ ἃ σμαγδοΐου νυ ῃίοἢ, 
ἔγοπῃ 115 πηϊχίισο οἵ Κιηάηθβϑ πα τηϊβοῃίθξ, οὗ 
σοοά ΠυΙΠΟΙΓ ἃ Π4 σἸΠΠΙ Πρ’, 15 ἀθοιάθα]ν ᾿πάθ- 
Ῥεπάθηξ οἵ οἴμοι τοδομϊηρ νἢ τοβρεοΐ ἴο 
ΟἸΕΠΟΓ ΑΒΗ πιὰ οὐ Αϑιηοάθιιβ. Αϑῃπιθάδι τηδί 
ἃ ὈΠΠ4 πηδη δηά ἃ ἀγπη]ζθη πη : Π6 ρΡΐ [Ποπὶ 
Ὀοΐῃ ἴῃ {πὸ τὶρῃξ νὰν. Ῥγθβθηῖν Πα τηεΐ ἃ 
ῬγΙά4] Ργοσθββίοῃ, ἴῃ ὙΠΟ 41] νυ ΓΘ Το] οἰ Πρ’ 
ΠΠ]ΑΤΙΟΙΙ5]Υ ; ἀηα Πα θερδη ἴο ννεαερ. Ηδ Ππεατά 
ἃ ΤῆΔῃ βῖνε {Π6 ογάδυ ἴο ἢ15 5Βῃθυηα κου, “Μακε 
ΤῚΘ ἃ ΡΑΙΓ ΟὗἉ 5Π065 νν ΠΙΟἢ 5Π4]] Ἰαϑί ΠΊΘ ἴοσ 5Έυ πὶ 
γΕΑΥ5 :᾿ δηά ΠεῈ Ὀερδη ἴο ἰδ. Ηδ Ἰδυρμεά 
ΔΡΔΙη γΠῈη ΠΟ 58} ἃ ΤπΠΡΡ]Ο 1 Θηραρθα τη Πῖ5 
{τ Κ5. Αϑῃπιθάδι ννὰ5 ἀϑκοϑά ἴο ὄὌχρί δίῃ βο]ν 
ἀϊῆεγθοηοθ οἵ ἀδθπιθαποῖσ. “1 ρΡεΐ {Π6 Ὀ]ΙπΠά4 
τη η,᾽ Π6 δηβυνογοά, “ἴῃ {Π6 σὶρ ννᾶὺ ; θδσδιιβα 
ΙΠραγά 1 βαιά οἵ Πίτη ἴῃ πϑάνθη {παΐ Π6 νγᾶβ ἃ 
ϑοοά τηδῃ, Δηὐ {Παΐ νυν οβοθυοῖ ἀϊ4 Πἰπὶ ἃ βσοοῦ 
ἴα Γη 5Π 01] 4 αἰίαϊη ἴο {πὸ 116 ἴο σοπιθ. 1 αἰά 
1Π6 βαρ ἢ π6 ἀγιηκαγά, Ὀθοαιιβθ 1 βὰν 
{Παΐ Πα νγᾶβ ἃ πΠογοιρῇ ν]]αῖη. [1 ννορί αἵ {π6 
ὈγΙ44] ργοσδββϑίοῃ, θθοδιιβα ἴῃ {πἰτίγ ἤαγ5 1Π6 
ὈγΙἀθρτοοπὶ νν1}}} ἀ16, ἀπ Πὶ5. νυν ---ἰη ΟΥΘΥ 
{παῖ {π6 1, ονιγαῖθ σα]6 τη Ὀ6 {{ΠΠ|166 ---ὐν"]} 
Παγο ἴο νγαῖϊξ {π!τίθθη γθασβ. [Ἰαπρ θα αἵ {Π6 
ΤΔη νγΠποὸ οΟΥ̓ἀοΓΘα {η6 5ῆοθβ, Ὀθοαιιβο μ6 μαά 
ΟΠΪΥ 5θύθη ἄδγϑ ἴο Πἴνθ, ἀπά αἱ {πὸ Ἰπρ ]οῦ Β6- 
σαιι56 Π6 Κπενν ποῖ, ψΊ ἢ 411 Π15 ογαΐς, {Παΐ ἃ 
Κίηρ᾽ 5. ἔγθαβιιγο ἸΔΥ Πιἀἄθη ππάθυ 15. θεῖ." 5 
ΘΌΟΠ ἸΟΟΙ]ΑΥ ΔΟΒΌΓαΙΥ 85. {Π15 15. ὈΠΊΤΠΟνη 
1η 1Π6 ἀε]ιπθαίίοη οἵ Αϑῆπια οὐ Αϑπιοάσιιβ. 
ἘΑΙΠΟΥ 15 1 {ΠῸ6 σμαγαοῖογ οἵ {πΠ6 ΒοΌβΟΌ]η ΟΥ̓ 
ΕἸΓ οὗ ΕΔΓ ἴα]65. ἘἈδΌθΙηῖς οὐ ΠΥ Πὰ5 
ΤΈΔΟΠΘα δὴ δἰζοροίμοῦ ορροβίθ ροὶς οἵ 
ἀονεὶορπιθπηΐ σοποογπίηρ' ΠΙπΠῚ νυ ῃ θη τ ΔΠΊΓΠΊΒ : 
“ Αϑῃτηβάαδὶ ἰ5 ᾿πάθϑά Κιηρ οἵ {Π6 ἀθιηοηβ, θὰ 
Π6 Βἰπη561Ε Πυισίβ πὸ οπο.ὄ" ὃ 

ΑϑΠῃπιθάαϊ 5 σοπίοϑί νἱἢ Κιπρ Θο]οπΊοη ἴ5 
οη6 οἵ {6 οἱάοϑθί δϑννῖβϑ [2 0165: Ὁ θυς {ΠῸ 
ΘΧαρ ΟγαΙοη5. δηα 5 ρουϑ ΠΟ η ὑπο οη- 
σα 6 Γ 11 ἴῃ 115 ργοϑθπξ [Ογπὶ γοπιονο ἴΐ {ΓΌ Τὴ 
ΠΟΠΊΡΑτίβοη νυ] ἢ νν Παΐ 15 το] 4 οἵ ἴῃ 6 Αϑπιοάθιιβ 
οἵ 1πΠ6 Αροοσυρῆα. ϑοϊοπίοῃ, 50 Ἰοηρ 85 ἢδ 
του ἢ σοοά ἡγουΚ5, μα Ροννο  ΟΥ̓ΟΣ δῥεώϊζ)ι, 

1 Κομαΐ, Ρ. 8ο. 
3 Ορ. Ἰζομᾶϊ, Ὁ: 77. 
3 ἘῈ5 Οὐπδιάσει { ἐΖ, ἜΚ ΤΕ 5. 11: 219: 
4 Ὁρ. Κομυΐ, Ρ. 81 «πᾶ τοῦ. ; Ἐουβῃθτη, 

11. 758. ατὔηραυμ (ς΄ Ζ. ἃ. Ὁ). Μ. 6. χχχί. 204 
ὅο.) μὰ ἄτανγῃ οὐδ {π6ὸ ἀθνοὶορπιοπὶ οἵ τῃς8 
γατίοιιβ δἸθπιθηΐβ οὗ ἴΠ6 Ἰορθηα ἔτοτὴ 5 ΠΡ] ΘΓ ἴο 
ΤΏΟΓΘ ΘΟΙΠΊΡΙΘΧ [ΟΥΤη5, πα ἴῃ τοργοάποί!οηβ οὗ 
ἰξ ἴῃ οἴμοῖ Ἰεαροπάαγν οὐ οΪ65. 



ΠΕ ΘΒ ΘΡΙΘΝΕΊΘΣ ἘΘΕΙΤ. 

Βμοῤίη, 1.111, ἀπ 411 ον] βριτῖῖθ. Ηδ πϑϑά ἴο 
ἜΧΗΙΡΙΕ ἐπαξ ρον ΟΥ̓ πιακίηρ {ποτὶ ἄδποθ 
δείοτο μϊπι. ἌΝ θη ἢ νγὰ5 θηραρθά ἴῃ Ὀ.Π]Π 4 Πρ; 
1μ6 ΤΘΙΉΡΙΘ, Π6 ννὰ5. ΔηΧΙΟΙΙ5 ἴο ΟΑΥΤΥ Οοἷἵ {Π6 
ῬΓΪΠΟΙΡΑΙ σὰ] ννῃῖ ἢ Του {π6 τὲ οἵ ἴτῸπ 
ἴοοὶβ ἴῃ π6 σοπϑίσιοϊοη οἵ {πὸ δἰίασ (Εχοά. 
Χχ, 25; Πευῖΐ. ΧΧΥΙΪ. 5, 6; 051}. ν111. 21: τ ΚΊηρβ 
νἱ. 7). ΗἸ5 νυῖβθ ΠΊΘΠ γθοοι 4664 Π]5 56 σα Γ- 
1ηρ᾽ {Π6 δῥαηγ,1 νν ΠΙσἢ ΡῬοββοββθα {ΠπῸ ρονγοῦ οἵ 
θοτίηρ ΤΠγοῦρ ἢ {πὸ Παγάοβδί βΐοπθ, ΔΝ Ππεγο- 
ἼΡΟΩ ϑοϊοιηοη σοπ]γθά τρ δῤεάϊηι ἴο 161] 
πὰ ΒΟΙῈ {Ππ6 δῥαρηη γὰ5 ἴο θὲ ἰοιπηά. 
ὝΠΟΥ το] πίπα {παΐ {πον Κπονν ποῖ ; θα {παῖ 
Αϑῃπηθάδι {πε Κίηρ οἵ {Π6 δρεάζι, νυ ῇο ἄνν εἱς 
1η ἃ 81] {ΠῸῪ ἱπαϊοαίοθά, σοι] 16}] μπλ. [{ νγὰ5 
ἼΠ6 μαθιῖ οἵ Αϑβῃπιθάδι ἴο βὸ ἄν ἴο Πδάνθη 
ΘΠ αβοογίαϊη {πῈ ἄδογθοβ οἵ [ῃ6 Πδανθη]Υ 
ΘΟΈΠΟΙ] (ςΡ. [00 1.6 ; 11. 1): {Πϑηςα Πα γοϊασηθα 
ἴο Θδαγίῃ ἴο σδΥΓΥ Οὐ σοι Π θυ -Β ΟΠ 6 Π]65 [ῸΓ {ΠῸ 
ἀεϑίγιοίίοη οἵ πιοη. ἍΝ ]Ι]6 ἢθ ννα5 αὐϑεπί 
ἔτοπη Π15. ἢ1}] ϑοϊοπηοη βεπΐ Βοπδῖδῃ {πε 5οη οἵ 
εΠποιαάα τ ἃ σΠαϊπ ἀπα ἢΪ5. ββπεί- ΤΙ Πρ 
(νμῖοι θοτα ἴΠ6 Νά οἵ 04) ννπογονῃ ἴο 
561ΖῈ ἀπά ὈΙη4 πῖπη. Ηδ ννβ5 βεοιυγεά, δε 
Πανῖηρ θθθη ἢγϑέ πηαάς ἀγιηῖκ. δίδπαϊηρ θ6- 
ἴογε ϑοϊοπίοη, Αϑηπηθήδι Θπ]οϊποα {πὸ σαρίαγα 
Οὗ {Π6 ὈΙΓγά 2 ἴῃ ννοβο οπιβίοαν ννα5 {Π6 δ, αηρη]75 ; 
Δηα, {Π|5 Πανίηρ Ὀδθθη ἄοπο, {πε ΤΕΊΡΙῈ 
δι] Ἰηρ νγὰ5 σοπηρ]εῖο. ΑΑϑβῃπιθάδι βίοοά 
ΟἿςΘ τοῦ θεΐογε δοϊοσμοη. ΠῸ Κιηρ δϑιτθά 
Βῖπη, “ΔΝ παῖ βιρογιοσιν Πᾶν γοιὶ ρστθδίου [ΠΔῃ 
νυ παῖ ννα Πᾶνε ὃ “1 οο56 πΊ6,᾽᾽ Δηβυνεγεά {ΠῸ 
τειϊεγοα βριγι- Κιηρ. ““Οἴνε τὴς γουτ βἰρπδῖ- 
ΤΠΡ, δπά 1 Ψ1} 5μεὲν γοι. ὍὙΠῈ Κίηρ, 
δι πι]αϊοα ὈῪ ρυϊάθ ΟΥΓὁΓ συγ οϑιίυ, 14 85 ΠῈ 
νν85 ἀϑίσθ. Αϑῃπγεάήαδὶ, ἃ5 Ξ0Οη 85 66, θθοδπη6 
4 προ ρίαηί. Ηδ βειζεά ϑοϊοπιοῃ, Πιπρ ΠΙΠὶ 
ΔῊ ἱΠΊΠΊΘηΒς “ἰδίας, 5ϑι πη θα Π15 ΤΟΥ, ἀπά 
ΤοΟΙΡ ΠΟΘ ἴῃ Πῖ5. ρίαςσθ. Ἀϑβῃπιθάδὶ ἴπτονν ἀνα Υ 
{Π6 τἱηρ, ΠΟ ἃ ἤδη ϑυνα!]οννοά. ὍΠῆς ἤδη 
νῦᾶ5 σα ρῃϊ, ἀη4 ϑο]οιήοη τοοουογεά ἢ15 βισ πεῖ. 
ΗΙ5 νῖβδε πιθη ταοορηἰθοα {π6 βίρποῖ, δηά 
᾿Αϑῃπιθάδι Ποά ἀνναγ. 
ΤῊ ἀἄθπηοηθ ἃ1ῖ6 ποΐ ιπάθοα {πΠ6 ΟἿΪΥ 

ΞΡ γι4] ὈοΙηρ5. οηρΙογοά θγ Οοά ἴο ρΡιηῖ5ἢ 
16 η. Α5 ἴπεοῦὲ δῖα Απρϑὶβθ ψγῆο εχϑουΐα 
Ηἰβθ φορά ρ]δάᾶβϑιιγε, 50 {πεῖ ἅτ ΑΠΡΈΕΪ5 
Οἵ Ηἰἴἰ5 ψνσαΐῃ δηά ριιπὶϑῃπηθηῖ. ΤΠ Αηρο]β 
“41᾽᾽ ἀπά (ῤιιρια  τοβεῖ Μοβεβ ἴῃ {πὸ ἴπη, απά 
ΞΟΠ ἢ ἴο [«1}] ΠΙπὶ ἴῸΥ Πῖ5. πορίθοῖ ἴῃ οἰτοιπη- 
Οἰβίηρ; ἢΪ5. βοῇ (ςρ. Εἶχ. ἴν. 24). ΒΟ οἴμοῦβ 
ΔΤΘ ΤΔ]164 ὅ Κεχοῤῥ, Μασρεῤι!ιῥ, Μεεῥαῤῥεγ, 

1 Φ α7,117) 15 νυ] ΟἾ5]Ὺ τοργοβεηἰθα ἰο πᾶνε θεθη 
βι ΜΟΙη, ἃ Ῥ]αηΐ, δὴ ἃ τὴ] ποῖα] (τ πθαιτη, 
ΝΜ ὁ χσσι Ὁ. Ζου ὅτς:): 

25 ΤΠε πηοοῖ-σοοῖς, οἵ, δοοογαϊηρ ἴο οἴποτϑ, ἔπ 6 
Ἰαρνίηρ ΟΥ {πΠ6 βασὶς ((τίηραιμῃ, “Ζ. 4, Ὦ. 
Μ. ἃ. χχχί. Ρρ. 2οϑὅ--13). 

5. ΒΟ]ΟΙΊΟΠ 15 βαϊα ἰο μανα Ῥεθὴ εἊνεῦ αἴζογ- 
ὑγατας αἰγαϊα οὔ ἀδθιηοηβ ((τϊπραμπμῃι, “ Ζ. ἃ. 
1 Οὐ στε ῬΡ. 205: 215, 221)- 

1 ΠΠ δηὰ ἢδ ; γερο, Ρ. 166. 

5. ΒΞ, ΠΤ, ἼΣΦ, πρῶ. 
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ΜΜοζαλο. Ὑντο οἴποῦβ, ρουπαρβ {Π6 τποϑβὲ ἰοῦ - 
ΤΊΌ]6, ““δαάάοι ἀπὰ Μαεί,1 Ὀτίηρ: ἀθαῖῃ προπ 
τηθη. ΠΘβ6 Αηροὶβ οἵ ἀδϑίγποίίοη σοηνοΥ {πὸ 
ΒΟ 1655 ἴο {Πεὶγ ρίαςθ, 1158 85. Π6 πη] ἰβίθγϊηρ; 
ΒΡΙΓΙΓ5 σΟΏΨΘΥ ἴΠ6 βοΩΥ ἴο {ΠῸ ρίαςθβ οἵ {π6 
ὈΙεββεά. Βαΐ ἔπεϑεὲ Αηροὶβ οἵ ριιπϑῃτηθηΐ τὸ 
ποΐ δοϊιαίθά ὈΥ Ὀ]Ιπ ρεγϑιϑίοπε παίγεα οὗ 
τθη. ΠῚ 15 {πὸ ἔδασ μι ρυῖν]θρα οὗ {Π6 
δ οαϊηγι ἀη 4 {Ποῖν Κιπαάγοά : αηὰ {ᾺΠ}]Ὺ ἄο πον 
ἜΧΘΓΟΙσ6 1 προη {Π6 5ιοῖκ 2 ἀπά βοτγγοννία!, {πὸ 
θυ δη4 Ὀγιάθργοοιη, ἔΠ6 ννοπλᾶπ πη οἢ1]4- 
διγίῃ, δη4 {πὸ ΡῈ} οὗ {Π6 ννῖβθ. ὋὙΠΟΙΓ {ἰπὶ6 
οἵ τηϊβοῃϊθῖ δη4 γον 6] 15 ΠῸΠπλ “ας 61] σοςκ- 
σον. Ατοιπά ἃ Ποιιδα ἴΠΘΥ βαΐπου [{]] οὗ 
6.1] Ιηΐθηῖ. ΑἸαβ ἴοσ {π6 σμ] ἃ ὑνῃϊο ἢ 5841}]} 
Ιβανα [15 ργοίθοζίοη ἢ [Πηογ ἐπ ἔοτπι οὗ 5βεῦ- 
Ρεηΐβ ΔπΠ6 δηϊπηα]5, αη4 ἴῃ Εἰρυρέ οὗ ἢῖδϑ 
ὙΠ Ροϊβοποι5. ϑίϊηρ, {πο Παπὶ ἴοσ ἜΠΕΙΓ 
ΡΓΘΥ. 80 τ[οΥΓ101]6 15 115 ΤΆ ΠΔΠΥ οἵ 721: εἰ ξῖσ 
1Π4ὲ (ὐοά ἃ]οπηθ μα5 ρονγεῖ ἴο 4υϊεῖ ποῖ. Ἧς 
εχίθπας. Ηἰβ. ργοίΐθοίίοη. βΈΠΘΥΑΠΥ νυποθὴ Ηἰ5 
ΡΓΙδβδέ ρΡγοποῖιηςοβ π6 Ααγοηὶς δ] οϑϑίηρ (ΝΠ. 
Υἱ. 24-.6}: «ηἀ {Π6 ᾿πάϊἸν 1118] 15 Θῃ]ε] θὰ θη 
ἢ]5 σ᾽ αγάϊδη- ΑἼΡΕ] γορϑαΐβ Π15 ΘΧΟΓΟἸ5ΠΊ5, ΟΥΓὁ ΠῈ 
ΒΙΠΊ561 γεοϊΐοβ [Π6 ϑῥογια (1) δι. νἱ. 4) Δπ4 [15 
ΔΟΘΟΠΊΡΔΠΥΙΠΡ ΡΓΑγΟΥ5. ΤΠ ΡΕν]δοίθυ 65 ΈΓΕ 
ποΐ ψηποιΐξ οἤΠΠοδοΥ ἴῃ ΡΟρΡιΪαγ Ὀε εῖ, Νὰ- 
ΤΊΘΓΟΙΙ5 νγΈΓΘ ἴΠ6 ΠΊΘΔΠ5 ΘΠΊΡΙ ογοα ἴο ἜΧΟσοΪβθ, 
ἀἴβροϑβοββ, δηἀ {πΠβίγαίϊε ἴΠ6 βριγιῖ5. οἵ ευ]]. 
ΤΠ πλοῖα ΓΟ] ΙρΊΟι5 ἘΠΊ Ρουθ ἰοχίβ οἵ ϑουῖρ- 
ἴπτα ; {Π6 ΠΊΟΓΟ 5ΡΟϑ(οι15 τηδρῖοα] ὃ δηά 
ἘΠΙΠΙΘΠΠΡ1Ό]6 νου 5 ννυ 6 Οἢ ΡΑΡΟΙ ΟΥ̓ ΡΑΓΟΠ- 
τηθηῖ. ἋΓΠΕ {γάνθ]]θὺ νγα5. ΘΠ]ΟΙ Πα ἴο τΈρεὶ 
1Π6 ΔηΡῈ] οὗ ἀθαΐῃ ννο 5ῃου]α πιθοΐ Πἰπὶ ἴῃ 
Π15 ἸΟΌΤΠΘΥ νυ {ΠῸ6 ννογάβ οἵ Ζεοῃ. ἢ]. 2; 
1Π6 5]|6 ΡῈ νὰ σμασρεά ἴο τερθαΐ Ῥϑαὶ]πὶ 
ΧΟΙ. ΕΓ. π6 οἱοβεά ἢὶ5 εγεβ. ὙΠαΐ 5Ιβδρευ, 
ὙΠῈΠ ἀννακίηρ, Ππιιιδὲ θθννασα οἵ τυ ης Π15 
ΕΥ̓65 ἢ πηνναϑῃ αὶ μαηά5. ΤΠ “ Βαῖ- Ὁ Πουῖη ἢ 
(ἃ ἀδπιοηῃ ΟΥ̓ ἃ 510].Π655) Ππγκίηρ' ᾿η ἴΠο56 Παπηα5 
νοι] Ἃ Δ{Π|οξ Πἰπὶ νυ Ὀ]ΙΠἤποσ5. Εοοά 
ἰοποῃμθά ΟΥ̓ τηνναϑῃθά ἤδη θδθοαπιθ ἴΠῈ 
ΤΟΒΕΠρΡ-Ρίασα οὗ {πε “δῃ1:0ία."  ὍὙΠο [οοά οἵ 
ἀθηιοηβ αἰδὸ οοηβίβίθα 1η οογίαϊη Ραγίο]65 
ὙΨΒΙΟΠ Ποὺ Τουηἀ ἴῃ νγαΐῖοσ ἀπ ἤγθ. [{ ννᾶὰ5 
1πογοίοσα ἀδηρογοιβ ἴο ΠΗ νγαΐεῦ δὲ πιρῃΐ, 
Ιεϑὲ {πὸ διραδεγγὶ, ὃ [π6 ἀθπηοπ ΟἹ ὈΠΠάΠ655, 

1 ΣΝ δηά ΠῚ. 
2 Μδῃγν ϑϊοῖκηθβθεβ δύ ἰθηἐ πε ἢ [πὸ 

δ εκ ηΣ πὸ Ῥγοάποθ Παῖὴ : ΟΡ. Ῥγθοποσ, ΡΡ- 

53; 177; Κοπαΐ, Ρ- 59- 
3 (Ρ. {πε τηᾶρίοαὶ Ῥοοῖτ5 οὗ ΕΡἤδθϑιβ (Αςἰς 

ΧΙΧ. 19)ὲ. ὙΠΕΓΕ νὰ ἃ ΟΠ οι] ““ Βοος οὗ 
Ββδιησ ᾿᾿ ΒΙΟἢ {γα ϊοη αἰγὶ θαῖεα ἴο Θο]οπιοη, 
Ῥαΐξ ἩΖο κῃ [δ]: σοπδίγαϊ πο τὸ ῥαΐ 1 ἀναγ. 
Τὐπίογίαμπαίθ!υ 115 ἀΠΠΟΙΥ ἰδδομίηρ Παα δ]γεδαν 
απεα τηΐο {πῸ τηϊηα5 οὗ Π6 δη]ρηΐθηθα (568 
ΒτβοΠου, Ρ. 194). 

Ὁ ΟΡ. Β͵δθοποσ, ῬΡ- 171) π. 80 (απα ΤΟΡΙΣ 1]. 
ΤΟ; ποθ), 177; Οατηραῦση, “Ζ- ἃ. 1. Μ. ἀν᾽ 
ἘΣΣΙ Ζ2Π5ηή: 

Δ ΟΠ ΠΞΙ), 9368 ΒΙΘΌΠΕΙΣΡ: 202: [παν᾿. Π51α- 
ὟΝ. Β.᾽ 5. π. ϑοιὴθ ψου]α Πἰτηϊξ [ΠῸ6 Ἔχογοῖβα οὗ 
1115 Ῥονγασ ἰο {π6 Υεαάπεβάαδαυ δπα ϑαίασααγ --- 
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580] 4 σπηῖῖο {πὸ ἀσιηκοσ. Δ μας ΤΠθη ννα5 ἃ 
{Πιγθῖυ τηδη ἴο ἀοὺ ὙὍὙΠο [Ομ] γὰπῃ: “Ν. 
50η οἵ Ν. [ΠΥ τηοῖποῦ παῖ νναγηθα {πὸ ἀπά 
5α14, Ταῖς σατο οὗ {πὸ ϑμαθουῖγὶ, ΒουΙσὶ, ΚΠΙΤῚ, 
τ, ΚΤ, ΠΟ 15 ποτ ἴῃ {πὸ σπρ." ὙΠδη τ] ρἢΐ 
ἃ τῇδη τι ηἰκ νυν] ποι ἔδαυ ; ἔῸΥ νυν ῃθη {Π6 ἀδπιοη 
Ποαγά 5. πᾶπιθ ργοποιιηοθά δηδ θᾷοἢ {{πὶῸ 
αἰτία !]θα οὗ ἃ 50}140]6,1 μ6 νγοι]α 6 5θηβι]6 
οὗ ἃ σογγοβροηάίης οσασία!!πηθηΐ οἵ ροννοῦ, αηά 
ννου]Ἱα ἤθο ἀννὰν  ΝΟογοπιαποΥ, υν]Γο ογα , 
ΤΊΔΡΊΟΔ] ἀγίβ, Θϑρθοῖα γ Εὐργρίδῃ, ἀπι]οθῖβ," 
Δη ΠΠΑΓΠῚ5 --- 411 παὰ {Ποῖ, δαἀνοσαίθ5 ἀπά 
ΔἸΙοροα τιδθ5. [ποδηΐαίϊίοηβ γθοϊϊθα ννΉ1|6 1η- 
΄θηθ6. οομηροβοά οἵ Ἴογίδιη ἱηρτβάϊθηΐβ. ννὰ5 
Βαγπῖηρ, ἴη6 τι86 οἵ ἴογπλ] δηὰ ἄνθη οἵ 
ποπβθηβο-ννογάϑ, ἡ ροίας!οη5,, ππραθηΐβ, ὑγΈτῈ 
ἔγΘ ΠΘΠΕΙΥ οπρ] ογβά. 

Ἴννο ΤΟΠΊθ 65. ΟΠΪΥ - τοῦ Ὑδίπου ἰθηΐαίξιναε 
τηοάθϑ5 οὔ οιγο---πορα θ6 5ρθο δ !}Ὺ αἸ 5.11 ]5Π64 
Ποσθ. Βοῖῃ Πᾶνα ἃ σοϊδίίοη ἴο {ΠπΠῸ ΤΟΠΊΘαἴ65 
Βρβοιῆρά τη {πῸ Βοοκ οἵ ΤΟΙ :-- ΕΝ 

(4) Ἐχριδίοη ΒΥ διιπιραίϊοη (ορΡ. ΤΌΡΙ νἱ. 
τό; γ᾽]. 3, ποίθ). Ἐδθθιηοννῖοζ  βῖνεβ 8Δῃ 
οχίγαοί ἴγοτη ΗἹρροογαΐθβ νυ πίο ἢ βιρβοβδίβ ἃ 
τηοάς οὗ [δϑίϊπρ [ῃ6 ροννοῖβ οἵ ξουιΠ1ν ἴῃ ἃ 
ϑνοτηδῃ :- Δ ΤᾺΡ ΠΟΥ ἴῃ ἃ οἸοϊζθ, δῃη 4 5γῆο τα 
ΠΟΙ ὈΠΩ͂ΘΓ 1Π6 οἰοίμο65. [ΙΕ διιο δηα 50 ἢ 
ΤΘ5 115 ΠΡΡΘη, ἴΠ6η 1 ΠηΔΥ Ὀδ ἀϑϑυτηθά {παῖ 
586 Πᾶ5 {πΠ6 βοννεὺ οἵ Ὀθαγίηρ σμ] άγοθη ; 1 ποῖ, 
ποῖ. ὙΠ15 ΟΥ̓ ϑοιηθίῃ!ηρ 5: ΠΉ1ΠΔΓ ΤῊΔΥ Πᾶνα 
θεθη {πὸ οτρίη οἵ {πΠ6 οτίοιι Κ ΔΌΡΙ ποδὶ 
ΤΟΠΊΘΩΥ τορογίθα ἴῃ ἴῃς Ταϊμπά : ὅ “1 ἃ 
ΒΟΥΡομς Πᾶν οὐθρέ ἰπΐο ἃ νγνοπΊ π᾿ 5. ϑνΟΠΊΡ, 
Ρίασθ ΠΟΥ ψ ἢ ἴθοῖ ἀρασγί Ὄνεσ ἴννο ὑ 6556 15. 
ΓΑ βοπλθ ἴαΐ πιθαΐ ἀπ θΌΓΠ ἴ ΠΡΟ ΘΟΔ]5. 
Ιη « Ὀαβικεῖ ρυς Πουῦ5. ἀπά ϑνυγθοῖ- 51 6]}1Πρ; 
ὙΝ1Π6, ΔΠ4 τὴῖχ {Π6Π| νγ6}} [οροίποσ, Οἷνο {Π6 
ὙΨΟΠΊΔΠ ἃ ΡΑΙΓ οἵ ἴοηρδ, [Ππαΐ ννπθη [Π6 βουροηΐ 
αἰτγαοίθα ὈΥ [Π6 5Π16}1} 5}.4}] ἰϑϑιιθ ἔοσίῃ, 516 
ΤΩΔΥ 561Ζ6 ἴἴ δη4 οαϑὲ 1 ᾿ἱπίο {πΠ6 ἢγο. [{ 15 
ΟἸΓΊΟΙΙ5. ἴο σΟΙΊΡΑΓΕ. {Π656 ϑρθοιΠοδίοηβ νυ] ἢ 
{πΠ6 ΠΊΟΓΟ Τοϑίσιοῖνο ρα ΠΟ] ρα] {γοαϊπηθηΐ 
ΤΟΟΟΙ ΘΠ ἦθα ἴῃ {π6 ΟἸΑΟΓ ἃηἋ4 5:Ρ]ῸΓ 
Μουβίοηβ οὗ {πὸ ΤῸΡΙ ἰοχί. 

(2) ΤΠδ βθοοπῃά Χο ΠΊΘαΥ 15 οπ6 θαβθά προ 
1ῃς ᾿ππαρὶποα ΡΟΒΒΙ ΠΥ Οἵ ἐγ ηβίουγιηρ ἀϊβθαβο 
ΟΥ ΔἰΠΙοῖοη. ΠΠῸΠῚ ΟΠ6 ΡΟΙ͂βοη ἴο Δποΐπου, ΟΥ̓ 
Τγόσὴ Ππηδη Ὀοϊηρδ ἴο φηϊπηλα]8. [ἢ {πΠ6 οα86 
οἵ ὈΙ]η4π655 ργοάμποθα Ὀγ της δῥαδεγίγὶ, 1Ππ6 
Ἰησδηίδιοη, αἴθ Θη]ΟΙΠηρ’ [Π6 Ρογοστηδηςο οἵ 
οογίαϊη ᾿Γγδ 04] δοΐβ, ργοσθθάθα : “Μὰαγ [Π6 
ὈΠΠάΠ655 οἵ Μ. {μῈ βοὴ οἵ Ν. Ἰἰβανὸ Μ. {πμῈ 

πίῃς ἰός (εἰ γιοεί65) γιεγασίϊ οὗ ἴῃ8. ὑνθοὶς (566 
Κομπαΐ, ΡΡ. 52, 93); Ῥὰΐ [Π15 15 Παυάὶγ οοττθοῖ 
(566 ΒΊΘΟΠΘΣ, Ρ. 57 ; Οατύάηραιτα, “ Ζ. ἔ. Κ.. Ἐ. 9. 
11. Ρ' 210). 

Ορ. [6 5:τη1]|αΥ οατγία!]παθηΐ οὗ ἰῃς ΑΡγαρα- 
ἄαρτα : ΚΚομαυΐ, Ρ. 89. 

2 ὉρΡ. ΒΙδοθοσ, ΡΡ. 58, 105. 
3 Βτγθομοσ, ΡΡ. 200 ἄς. ; Κομαΐ, Ρ. 80. 
 ΒΥΘΟΠοΓ (Ρ. 201) σῖνϑϑ 501ὴ6 ΓΘΟΙΡ65. 
5. 41 ,ἐρ!ϑ]α!οη. οἷν ας ἄὰ ὙΠα]μαᾶ : 

Ἐ πλπλ65 ἄτο.,᾽ Ρ. ΧΙνΠΙ. 
6 5400. 1108 ; ΒΙΘΟΒΟΙ, Ρ. 207. 

1,65 

ΤἈΝ ΕΘΘΟΤΘΝ Θ᾽ ΘΡΒΙΣ 

50η οὗ Ν. δηά ρίοσος {Π6 θυ θ8}15 οἵ {πΠ6ὸ ἄορ." 
Τὰ ννὰβ ποῖ {Πι|5 {παΐ ἃ Ἐδρ]ιαθ] απ ἃ ΤΌΡΙα5 
γ6 τϑοογάδα ἴο ἤανο τονναγάθα {πῸ [αἰ] 
ξουσοοΐθα σομπηραηΐοη οὗ {ΠῚ} ἸΟΌΣ ΠΟΥ. 

[π᾿ σοπο]βίοη, {Π6 τα] 5 νυ ῃ] ἢ, 1 ὈΟΙΙΘ νυ, 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 [δι Πν ἀἄγαννῃ ἔγοπὶ {Π15 σοπηραγαῖϊνο 
ΒΥ ἀΓΘ, 45 τοσαγάβ {Π6 Βοοῖ οἵ ΤῸΡΙΪ, ἴννο. 

(α) ΓΘ ΑπροΙΟΙΟΡΥ ἀπα ἀθιποποορυ οἵ ἘΠ15 
Βοοῖὶς ἄο ποΐ βιιρροσζί {πΠ6 νῖονν οἵ ἴποβθ ψῃοὸ 
ΡΙδοο 115 σοιηροϑβιίοη 1 Ῥαϊθδίϊπο ἴπ ἔπ πᾶ 
ςοπίυγν Α.Ὁ. ΠΘ [ΘννΊ5ἢ το δοθ Υ 5 ἴῃ Ρδ]θϑ πα 
οἵ {πὸ Πγϑί [γα (τ βζ!δη θη 1165 ἡ ΓΘ σοη- 
ἐγοηϊοα Ὀν ἃ ϑυγίδη δηά ΗἩο]]θηἰϑίϊς. σποϑίϑ, 
Νδοραϊοηϊβηη, πη δὴ δνεγ-δἀνδηοίης (ἢτὶ5- 
τοπάοιη. Α5 ἃ πηθδπΠ5 ἴον αγ 5. σοη Πρ [Π 656 
ΟΡΙΠΙΟΠ5, ΟΥ οἵ ΔηΠ.]}} Πρ ΤΠΟῚΓ Ροννοσ, {π6 
ἈΔΌΡΙ5. βδίγσονε ἴο ρΡιγ [πιά α]θπὶ ἔγοπι 8}} 
δηϊαροη δίς. ὈΘ]ΟΓ, νυν ποῖμου 1 Παά ᾿πίσιάρά 
1[561Ὁ ἔγοπὶ νυ ΠοιῈ ΟΥ ἀδνοϊορϑα 1[561} πο πὰ 
νη. (ΟἸ]ΠΙδίοη Ὀεΐννθθη {πΠ6 Οὐεοκ βριτὶξ 
Δη4 Τυ4αἰδίῖς {που ἢ Παά ΔἸγοαάν βοραγαΐθά 
ἴπ6 [Θννιβῃ ῬΡῶρι ἱπΐο ἵννο ραγίϊθϑ, {ῃ6 
ΗἩε]]θηϊβίϊς ἀπά τπ6 παίίοπαὶ. ΟΥ̓ [Π6 ἔΟΥΠΊΟΓ 
50ΠΊ6 4Ἰ4 ποῖ Ὀεϊϊθνα ἴὴΏ Αηρεὶς (ορ. Αοῖβ 
ΧΧΙΙ. 8), ἀηα ἴο ῬΏΪΠΟ {Π6Υ ννεσθ θα: οπηαπδ- 
[Ι0η5 ἵγοτη (ὐοά (λόγοι θεοῦ), Ὀεΐηρβ8 ἱηΐθυ- 
τηράϊαΐα θεΐννθθη (σοά ἃπά {π6 ννουῦ]ϊά. οη 
1π6 οΟἴποὺ παηά, ΑΠρ6]5 σγεσθ ἴο {πὸ Οποβίϊς 
᾿πάἀθροπάθηξς ογθαΐουβ, ΓᾺ]Ὸγ5 οὐ {Π6 νγου]ά, 
Δη4 ΡῬγοτηλ]ραΐουϑ οἵ ἰαννβ. [{{Πὸ [ΘΓ 5416 ΠῚ 
Ταϊπλιά τῆὰγ θ6 ἴαϊκθη 45 ἴῃς {γθαβισυ οὗ 
Ῥα]δϑίηϊδη ορίπίοη ἀπσηρ [Π6 σοπξασίθϑ. ρτὸ- 
σράϊηρ 115 δοῖιι8] νυυἹηρ (δ. φἴἢ σοπίαγυ), {π 6 πὶ 
1Ὲ 15 βιβηιποδπί οἵ {πὸ σϑϑι]ῖ5 οὐ {πὸ βίγιρρ!α 
τῃδῖ 115 ΑΠΡΘΙΟΙΟρ σα] σοποθρίϊοηβ παν ποΐῃ]ης; 
1π σοΙηοη ΜΠ 1Π6 οη5 οἵ Οποϑβίοἰ5πὶ, 
1π6 Τοροβ οἵ ῬΆΠΟ, οὐ ἴπ6 ΑἸπβῃαϑηραπάβ οἵ 
Ῥαγβθίϑη. [{5 «ΘΠ ΟΠΟΙΟΡῪ 5 ποῖ 1655 βίρηϊ- 
Ποδητ]ν ἴγθα ἔγοπι Αϑῃμηθάδὶ Ἰθροπηάβ. [{ ννᾶβ 
Οἴου 56 νυ ἢ {ΠῸ [ονν5 τοϑιάθηΐξ ἴῃ ΒΑ υ]οπΐα. 
ὝΠΕΥ ννεσα ποῖ Ὄχροβϑά ἴο {π6 ἀδηροῖβθ ᾿πὶ- 
ῬΟΓΠΠΙηρΡ [Π6 ΒΕΙΙΘΕ οἵ Ἐποὶγ θγθίμσθη ἴῃ Ῥα]65- 
τπ6 ; δηα {ΠῸ βρι τς -Ἰορθη 5. ννῃῖοῃ ἢπα ἘΠεὶγ 
ΘΙ] 1οϑὲ ΘΧΡΓΌσβιο ἴῃ ΑΡΟουΡἢΔ] Πογαΐασγο ἀγὸ 
ΤΟΡγοἀπορα ἀης ἀθνοϊορθα ἴῃ ἴπ6 ΒΑὈγ]οπΐδῃ 
Ταϊμλά. ΒΡ (ἀϊοά 243 Α.}.), {πΠ6 στϑαῖ 
ἴρδοπεῦ δἵ διιγα, ἀπ 15. σΟΠ ΘΠ ΡΟΥΑΤΥ 5 Πλ16] 
(ἀἰεὰ 250 4.0.) αἱ Νεμαγάθα, βρϑαὶ σϑδά!]ν 
οι Αβῃμηθάδὶ απ [Π6 ϑοϊοιηοη-] ροπ5, 
Ὀὰΐ {ΠΟΥ ἀγὸ {πὸ ἢγϑί ἴο ἀο 580. ὙΠΟΓΘ ννοΓα 
ἴννο Ῥοῦιοάβ ἴῃ νυ ῃ] ἢ δος ν!γ ἀΠ4 [ον ἴῃ 
ΡΓΟάιοηρ δϊάγαςίηι (ΟΥ̓ ΘΧρ]απαίϊοηβ απά 
ΔΉ ΡΠ ΠοδίΙοη5. οὐ ΒΙΌΠ1Ο4] ἴορὶ.5) ννοσο πηοϑὲ 
τηαγκοά ; {Π6 ἢγϑί αηίογιου ἴο ἐμ {ἰπη65 οἵ {Π6 
Μδοοαθθδη βίγιρρ]ο ἴοσ Ππθοάοπι, [π6 βθοοπά 
ἴπ6 {ἰπ|ι6 οὗ γοβί αἰτοῦ {πὸ αἰβαβίγοιιβ το ὉΠ η 
ἀϑαϊηβί κα οπλα οἵ Βαγσοσιθα δηα ΒΔΌΌΙ ΑΚΙΡα. 
ΓΠΙ5 Ἰατου νὰ ἃ θΈΞΥ {ἰπ|6 ΤΟΥ Ε ΔἸλ ἢ ϊδὲ ἀπ 
Ἡδρραάϊβῃ; ἀϊοΐα Ροϊθπηῖοαὶ ἀηα Ὡροϊορβεῖϊο, 
αἰδβριυιϊζαίίοηβ δηα σομ γον βίθβ, πηατὶς {Π6 ἀρ 
ὙΠΘη 1Π6 Τουνῖϑῃ ἈΔΌΡΙ ἀ14 ποὶ Πποϑιϊαΐο ἴὸ 
ΤηΘΑΒΕσο εἶθ ΡΟννΟ 5 νυ ἢ {Π6 ΡΠ ΟΒΟΡμοΣ οἵ 
Οτδροθ Δη4 Κοιμθ. Βαΐ {π6 τηορί πούς, σοη- 



ΠΥ ΘΙ ΘΙ ΘΝ ΤΟ ΤΘΘΡΙΠ. 

ἀϊέίοηβ, ἀπά σοπάποξ οἵ {παξ σοπίγονεγϑίαὶ ΡῈ 
ποτ ποῖ {ποϑὲ οἵ {πΠ6 [ΟΥΠΊΕΥ ροτιοά. ΤΠῈ 
ΒΊΘδίου ϑἰ Πρ ΟἹ Ὑ ἀη4 τε Πηθπηθηΐ οὗ {Π6 ῥτα- 
Μδοςαθεδη ἀπά ροβί- Μδσοοαθθδη ΠΠουδίιγθ 15 
ΒΕΓ ΚΙΠΡῚΥ ἘΠΊ ΡΠ 5126 4 ΒΥ {Π6 ἐν! ἀεπέ οἤογὲ οὗ 
{π656 ἰαΐοσ ἈΔΌΡΙΠΙΟ [οδοθουβ ἴο ἀϊνεβί συσσοηΐξ 
ςοπορρίϊοηβ οἵ {πὸ βάγθαρα οὗ ραβδηϊθπὶ δηά 
ΡΓθϑθηΐ {Ποτὴ αἴγθϑῃ ἴῃ {Πὸ ποθ πη τηοποῖῃ οι ϑίῖς 
τοι] 4. Η ποθ, ἴου Θχδηρ]6, {πε ἀἸββοηθ]αησα 
οἵ [π6 Αϑβῃπηθάήδι οἵ 1Π6 “Γαϊπια 4Π1|κ6 ἔγουη 
1π6 Αϑβῃπιθάδι οἵ ἴπ6ὸ Ανεβδία δπά ἴπΠ6 Αβπιο- 
ἄδιιβ οἵ {πὸ Αροοσυρμα: διέ {Παΐ ἀἸββοιι]α πος 
ΟὨΪΥ ΠΊΔΡΠΙΠ65 {ΠῸ δα ΠΕ, Ὀθοδιιβα [655 οἰαῦο- 
ταῖθά, σοποθρίϊοη οὔ ἴπ6 Αροοσυρμῃδὶ 1464]. 

(ὁ) ῊΙ5 ἰαϑὲ ἔδαΐασγο 15 1ὴ ἴδοϊ δη ᾿πα] δίῃ 
οἵ ἀαΐθ. Απ ἱπιραγίϊα] σοηϑιθγαίίοη οἵ {πὸ 
ἀονεϊορπιθηΐ Δηρο]οΙορῖσαὶ ἀπ ἀπο πο]ορ σαὶ 
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βοίομῃθα ἴπ {πΠ6 ῥργθνίοιιθ ΡΆγΑΡΤ ΡΗ5. σαη, 1 
ΤΕΒΡΘΟΙΠΠ]]ν δα πη, δι ρῦονυθ Πονν ᾿πηροββὶ]6 
1 νου] μανα θθθη [ῸΓ ἃ νυ τ του οὗ {ΠεῸ Ἰαϑὲ ἔννο 
(οπίμΓΙ65 Β.Ο. ἴο Πανε ργοάμοραά {ΠῸ ΑηροΙϑ ἀπά 
ἀεπηοηβ οἵ {πὸ απ. ὍΠῸ Ἰδαίου ρογίγα [5 
τα γα Πδί ἰαρ58 Οὐ {Ππ|6. {Πδξ τι5ὲ οἵ δοςθβ- 
5ΟΓΙ65, {παΐ Παγάθηϊηρ οἵ ἀθί115 πη ΠαηΆΠ1ηρ; 
ΟΥ̓ πηαΐοσια]5. νυ ἢ ΠΟΥ Θνουυννῃοσο ργοβοπί. 
Βιαΐ {Π|5 ννου]ά παν Ὀθθη ἃ ἴοϊζθη οὗ βρυτσιοιι5- 
Π655 ἴῃ ΔηΥΓΠΙΠΡ ΘΑΥΊΘΥΙ ; 45 1 15, 1{ 15 ἃ [οκθη 
οἵ ΕΠ ΠΘΠ655 ΜΠΟΓΘ ΤΕ Οσσιιγβ. ΤΠ6 ἈΔΡΠ46] 
δηα Αβιηοάσιιβ οἵ ΤΟΟΙ σοι] ποΐ μανα θθθη 
ἀδριοίθα ἴῃ ΒΙΡΊ]1ΙσΑ] {{π|65; ἀπ ποὺ ψνοι]ά 
πᾶνε θδθθη σε]θοϊθα ἃ5 1᾿ΠϑΠΠοϊοηΐ ἴῃ 1 ΔἸτηια!- 
(41. ὙΠΘΥ [Ὧ}] ᾿πΐο {ΠπῸῚΓ πδίιγα] αγὰ νυ θη 
ΠΟΥ ΔΓῈ αϑϑίβ πα ἴο {Π6 2πά οὐ 1ϑί σθηζατῦ 
Ὀείοτο (Ἠτίβί, 



ΤΟΙΣ 

ΘΗΆΡΨΕΙΝ : 
1 7ΟῦΙ  1ἱς οἱοοΐ, αγια «ἀετοίϊογε 1η1. ἤΐς γοπίλ. 

9 Τἕ »ιαγγίαρε, 1ὸ αγιαὶ σαῤίζοϊίν. 13 “ΠῚ 
2γεγεγηιεγιί, τό αἴγις, αγια εὐαγέν 171 ὅ17}}171᾽ 

(δθ8ε], οὗ τῆς βεεά οὔ Αϑβδεΐ, οἵ τῆς 
{06 οἵ ΝΝερβίμαί : “π΄ 

2 ὝΠΟ ἰπ {πὸ τἰπιε οὗ ᾿Ὲ Πα ΠῚ Θββᾶγ ὑκαηώσρου, 
“|ὲ ἀραῖ; το 70» τυλίεῦ ἦὲ ἐς ἀεειιδοά, αἰὦ Κίηρ οὗ 1η6 Αϑϑυγίδηβ ὅνγαβ ἰε4 σδρ- τ Ἐπ 
Μεορίά, 22 αγιαὶ αγίεγ γεμεγηοί 90 Δίἤεσε. {ἶνθ οι οἵ ἼΠΙ5Ρε, ΨΜΗΙΟΝ ἰ5 α π6 : ὡν 

ὁ Οἵ, σείς. ΗΕ Ῥοοκ οἔ {πε ἱννογάβ οὔ ΤΟΡΙῖ, τὶρῃξ Παπά οὗ {πΠδξ οἰΐγ, ννῃῖο ἢ 15 ἄσάος 
ςΔ}16 4 'ργόρεῦν ΝΝΕρΒΈΠΑΙ: τη (Π41Π|6ςῈ ἐμ ΤαΙηα, 

5. 2ο. 7. 
Αῦονε Αϑεγ. ἐς ἘΠῚ ζ 

50η οὗ ΤῸΡΙο]. {Π6 βοὴ οἵ Απα- 
πὶθ], 1Π6 βοὴ οἵ Αἀμε], {Π6 βοὴ οἵ 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ 1. 

1, 1Ρὲ δοοῖ 9 ἐῤὲ «υογάς 977 Τοὐ}] Α {{Π|Ὸ 
ΤΊΟΓΘ ΒΙΠΊΡΙΥ͂ ΕΧΡΙΟΒβοά ἴῃ {πὸ Ηε}». ΝεΥβίοη, 
“ΓῊΪ5 (15) [ῃ6 θοοΙΚ οἵ ΤῸΡΙ ; δηά ἴῃ {ῃς (Πδ]- 
ἄφες (Βοάϊείαη), ““ὙἼΠῈ Πἰδίουυ (ογ, δοῖ) οὗ 
ΤοΡίγδῃ." “ὙΠΕ ννογά5᾽ (λόγοι) ἃγὸ σγδίῃογ 
“ {ῃ6 δοῖς᾽ (45 ἴῃ πηᾶγρ.). ΟΡ. ἴδε ΕΧΧ. οὗ 
2 (ἤτοη. ΧΙϊ. 1.5, αηἀ {πε ἔγοαιθηΐ ρῆγαβα οὐχὶ 
ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν 
τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσραήλ (ε.5. 2 ΚΊΠρ5 Χῖν. 28). 
ΤΙ Ηδῦτγονβ (ορ. Οτοίμιβ, “ ΟὙΤΕΟΙ 84], 
ἦπ ἰοεοὺ Ῥγθϑογνθα τϑοογάβ οὐ ΤΆ ΠΊΠΥ ανεπίϑδ, 
Δα μαπάθα {μοπὶ ἄοννῃ ἴο {ΠῚ ροβίευιγ. 
ΎΤΠο5ε τεοογάβ Οὐ συλλογαὶ ἀ΄ὸ ΠοΓῈ οδ]]θά 
βίβλοι λόγων, ““ὍΟΟΚΞΚ5 οὔΠ6 δοῖϑ " (0Ρ. τ ΚΙηρ5 
ΧΙ, 21): 
τὰ μάτηρ ΤΟΙ (Τωβὶτ, νᾶγ. Τωβεὶτ, 

Τωβεὶθ) 5. ρυόθαῦὶν ἴπΠ6 Οτδοϊθεά ἴοσπὶ οἵ 
{πὸ Ηδῦτγονν ΤΟΙ (αρονθ), [Πγοιρῇ {Π6 σοπι- 
ΤΟ ῬΓΌσοσ5 οἵ δάάϊηρ ἃ σοηβοηδηΐ Πθη 
16 Ἡεῦτοενν ψνογτά δπηάβά ἴῃ ἃ νοννεὶ (ςρ. 
Ἡ Δυ]Π]Δ4} Ξε Εὐϊλὰτ, (σεη. 11. 1: Ναζαρέτ. 866 
“Οττ, 58ογῖ,᾽ ἐπ: 100). ΤὴΘ παπης ΤῸΡὶ (11. 
“ἐ ΤῊΥ͂ σοοά 6855 3) 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἀη ὩΡΌΓανδί!οη 
οἵ ΤΌΡΙγ ἢ (“Πα βοοάπεβ5 οἵ [Ἑπόνδῃ,᾽" Ζεοῇ. 
γὶ. 10), δου 1Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ Οἵ 5010 ΠΑΠΊ65 85 
Μεῖοδὶ ({μκα Π|. 24) ὉΓ Με]ομίδῃ, [722] [ῸΓ 
{2 24. ὙΠῸ παπι “ΤΟΙ (οἵ 1[5616 ποῖ 
ἸΠΟΟΠΊΠΊΟη : ΟΡ. ΝΕΙ. 11. το; 2 Μᾷδος. 11]. 11. 
866. [πίτοάποίίοη, Ρ. 160) 15 αἶἴδὸ {π6 ΗδθΡὈ. 
τοηάογιηρ ἔοΥ ΤΟΡΙα5. (τ. 9). ΤῈ Ψυϊραΐο 
Τηαῖο5 ΠῸ αἰβιποίοη Ὀθίννθθη [Π6 Ππαπιθ5 οἵ 
ΓΑΙ ΠΟΥ δηά 5οὴ (ορ. ΝΠ]. ΟΥ̓ “". 9, 2107)1671 5 1177] 
27 ῤοπε)ις ε1). 

Τοὐίο]. .. “παπίοὶ .... “4μὸὶ].. . Οαδαεὶ 
ννν «4:4. ὙὕΠ6. παπλθ5. 4}1] (ουπηϊηαΐθ ἴῃ 
Ε] (Θοά), ἴπ6 Θβϑϑθητ αν πιοποιΠοιβίϊς. ΠᾶτηΘ 
ἀπΊοης; [Π6 ϑομηϊῖο γασθθ., “ΤΟΡΪΕ] 15 1Π6 58 Π16 
πᾶῖηο 45 Ταῦ 64] (““Οοά 15 βοοά,᾽ [58. νἱῖ. 6); 
Απδηϊθ] 45 Ηδπαηθεὶ (“ Οὐ Πδίῃ β ΥδοΙΟἸΙ5]Υ 
σίνθη," Ν ἢ. 11]. 1); Αἄιι6] 45. ΑἊ16] (“ογπα- 
τηθηΐ οἵ Οσοά;" τ αἤσοηῃ. ἵν. 36. Α νατγίαηΐ 
τοδάϊηρ ΠΕΙῸ 15“ ΑΥἹΕ] 7); 4086] (ΡΕΓΠΔΡ5) ἃ5 

Οὔτε] (Ποτο οἵ σοά;, )4η. νι]. τ6---ἰπ6 
τοδάϊηρ οἵ [η6 ϑυσίας "ογθ); Α5861 45 [4.266] 
(΄ «Ἱοϊίς οἵ Οοά;," 6σεη. χὶνὶ. 24), ἴπῈ εάδθϑέ 
50ηὴ ΟΥἩ Νδρῃΐα!. Α ἴδνν Οἠἱγ οἵ {Πμ6 11πκ5 
ὙΠ ΙΟἢ σοηηδοῖ ΤΟΙ ἢ ΝΑΡἢ 411 ἀγα βῖνεπ, 
ΠΟΙ 211, ἀν. ΕἰϑΈΠΕΣ σῖ, 2; ΝΜίδι. 1. 1. ὙΠ 
οΡίηϊοη {παΐξ {Ππθ56 Ππαπιθ5 ᾿πάϊσαΐθ (ὉΥ {ΠΕ ῚΓ 
του Παἴ10}ὴ) ἃ ΠΟΙΓΓΠΘΓΏ ΟΥΙΡΊη, σαηποΐ θ6 
ῬΟΒΙΕΙνΟΙΥ πηαϊ παι πο (566. Ναβί]θ, “ 1)16 [5γ86}1- 
ἘΙΒΟΠΘη ΕἸΡΘΠΠΔΙΊΘη,᾽ Ρ. Το5 ζα.). 

Ω. Ἐποριεσσαῦ) ἘΠΓΠΟΥ ΘΠ ΑΙ ΠΌΘΟΥ (566 
ΤΩΔΓΡ., ἴῃ6 γχεδάϊηρ οὗ ἴῃς Ηδρ., (4]4., ϑὅυγ., 
1141, ΜΝ]. ὅζο.), ΟΥ ϑαῦβοη 1 αὐ. 15. θῈ ἴδιζθη 
ΠΓΟΓΑΠΥ : 1Ε [Π6 ξΟΓΠΊΘΙ, ΕἸ ΠΟΙ σβασ ΤηΔΥ θ6 ἃ 
ΠοΥΓΙΡίΙοη οἵ 51|8]- ΠἸ ΠΟΒΟΥ ΕΥ̓ ἘΠ6 ΟΠ, βϑίοη οὗ 
1ῃς ἢγϑί 5υ}4 016 (.ῥα1), ἀπά {π6 ᾿πνϑγβίοη οἵ 
[μ6 Ἰοιίουβ 71 αηὰ σ ἴπΠ {πΠ6 βθοοπά (ςρ. Βυ- 
ῬΑΪΠάβοσ, {Π6 στοπάοσιηρ οἵ ΝΑΒΟΡΟΙΑββαῦ ὈΥ͂ 
ΑΡγάοπι5) ; 1 [Π6 Ἰαϊτίοσ, Ἐποιηθϑβαῦ (Απαπι- 
51, “ἴπ6 σοά Απι 15 ΒΥΔΟΙΟΙ5)) ΠΊΔΥ 6 {Π6 
οἴουννῖβθ ΠΠγΘοογ θα ΡὈΓΙναΐθ ΠΑΠῚΘ ῸΓ ΘΑΓΡΌΠ 
(Ορροετί δηά ΒΙο]κ611). 866 Αἀάιπίομαὶ Νοίαβ. 

Τρίσθθ] ϑ8ὅεε 1 ΚΙηρβ ΧυἹ. τ, ποΐθ. ΤΉ Ϊβθα 
(οὐ “ΓΙΒΠ01) ἴπ (Δ}1|66 15 ἴο θὲ ἀϊβεϊπρι ϑῃθα 
ἔγοιη ΓΠΪ5θα (ογ “ΓἼ5Π01) ἴῃ ΟἸ]οδα, Πα οἰΐγ οἵ 
ἘΠῸ ῬΙΌΡΗδι ΕΠ: ὙΠῸ ἘΠΘΌΣ δα 5 
αἰβεσγοηῖ γοδάϊηρ, ΟΠ ογαΐθϑ {Π6 παπὶθ: “μ6 
νγὰ5 οὐ ἐῤὲ ἱμραδιἑαπὲς οἴ ἃ οἰἵΥ οὗ Νδρῃίαιι," 

ἐφαΐ εἰΐν «υῤίεῤ ἱς εαἰϊεά ῥγοῤεγὶν ΓΝεῤῥέρα!ῃ 
ΤῊῆς Οτθοκ γοδάβ, ἣ ἐστιν ἐκ δεξιῶν κυδίως τῆς 
Νεφθαλί; «πὰ {π6 [ἴ4]α, ες Βίῥεὶ εἰοϊέαίο 
{ι ἐπὶ ἱη ἀεχίογα ῥαγίε Ἐάϊδεο οἰυἱαίς Νερ- 
ἐραϊῖνι. Κυδίως ΤΟΡΓΟΘΘΠΐ5. ἰπΠ ἃ σογγιρίοα 
ΌΥΤη, ΟΥ̓845 ἃ Οδ]Π]θδη ἀἸα]θοῖ- ναγίαἴίοη, {ΠῸ 
ῬΙΌΡΟΓ παπὶθ Κδάθβϑῃ (566 τηᾶγρ. ἀπά τϑῆι); 
δηα 1{Π6 οἷἵγ Καάοϑῃ- ΝΑΡΠΐΑ] 15 πηθαηΐ. ΤΠ 
ΓΟ Ποσῖηρ “ ΡΓΟΡΟΙΙΥ ἢ 15 ἄπ ἴο ἃ σϑδάϊηρ 
κυρίως ; ἴῃ6 παπλα ᾿ν ἀϊ5δθθ. (οΥ Ογαϊδβι15) ἴο ἃ 
οουτπρίϊοη οἵ Κυδίως. 

“4:εγ1] Οτ, ΗδζΖου, τηθηϊοηθά (7058. χῖχ. 
36, 37; 2 ΚΙηρδβ ΧΥ. 29) ἃ5 Πεαὺ Καάβ. [1 
16 τϑηάογίηρ οἵ 16 Ηρτονν Ψεγβίοη, ἤΟη 
[π6 νγοϑίθση Ὀουπάδγυ," ᾿ἱπαϊοδίθϑ {Π6 ρΡοβιζϊοῃ, 



ς 

ν. 3-.4.] 

4 1 ΤοΡΙε Πᾶνε νγαϊΚεά 811 τῃε ἀδγϑ8 
οὗ πιῦ ΠΠῸ ἴῃ 1Π6 νγᾺγ Οὗ τας ἀπά 
7υβεῖςα, δηά 1 ἀϊά πηδηγ δἰπιβάθεαβ τὸ 
ΤΥ Ὀγείῆγεη, ΔΠ4 ΠΥ Πδίϊοη, ΠΟ 
ςαπη6 νυ πια ἴο Νπανα, ἱπίο ἐπε 
ἰδπά οὗ {ΠπῈ Αϑβϑυγίδῃβ. 

4 Απά ψβῃ 1 νγᾶβ ἴπ πηΐπ6 οὐῃ 
σοι ΠΈΓΥ. ἴῃ {Π6 ἰαπά οὗ [5γδε], Ῥείπρ 

ἘΘΒΙΚΈ ΟΣ, 185 

Βυς γοιηρ, 7411 {Π6 ἐτρε οὔ Νερῆῃ- ὁ τ Κίπες 
1Π4}1 τὰγ ἐμοῦ [6]}} ἤοπη τῆς Ποιιβα οἵ 28, 
7εγυβαίθπ,, νυ πὶ ἢ ννὰβ σἤόβεη ουέ οὗ 
11 τῆς ἐγῖθεθ. οἵ ἴβγδεὶ, ἐπδξ 41] {πε 
ΕΓ ΡΕῈ5. 5Πο00}14 βϑδογίπος ἠἠεγό, ννΠαεΓα 
1Π6 τεπιρὶς οἵ {πΠ6 Παδιζδίίοη οὔ {Π6 
τιοϑδέ ΗἸρἢ νγὰβ σοηβεογαίε δηά δι}]Ὸ 
ἴου 8}} ἀρ 88. 

ἩΔΖΟΥ͂ πιαΥ Ὀ6 ἀοπίποα νἹἢ [606] Η δάϊτοῃ 
(Μδρ οἵ νν εβίεγῃ Ραϊεβίίηβ, Ρᾳ]. Ἐχρίοσ. 
Ειπ4). 866, πονγενογ, [05}. χί. 1, ποΐβ. ΤΠ 
ννογάβ ὀπίσω δυσμῶν)ἡλίου ἐξ ἀριστερῶν Φογὼρ, 
«αὐάεξά ὈΥ « Οατεεκ Μϑ8. αἴεγ ᾿Ασσὴρ, δπά 
16 τεδάϊηρ οὗ {Π6 [{4]6, 25 σεῤεγογιδμς Οαἰης 
εοπέγα (δ α]ε., σεῤγα) ΙΝααςθοη ῥοσέ “οἱαη1 χη 
ἐμοὶ 1π οτοϊεηίδηι 1721 οἰμίσίγσα ῥαγίε Ναῤῥαίη, 
ΟΥ οὔ {Π6 Ναυϊραῖΐο, 27: σἼγιίσίγο ῥαδεγις εἰ υἱαΐδηι 
δεῤῥεί, αγθ οἱοβεῦ 1ἀθπε Ποδίίοηβ οὗ {ΠῸ ἸΟσ Δ ΠΥ 
ψΠοσα ΤΟΙ ᾿νε. ϑερμοὲ μα5 θθθη οοη- 
Ἰεσξυγτοά ἰο θ6 {πΠεῈ βαπὶῈ 85 ϑαΐβά, 50 ςε]θ- 
Ὀγαϊεά τη {Π6 {1π|65 οὗ ἔπ (γιβαάδβ. 
ΤΠ ἀεροτίαίοη Δ] 64 ἴο ἴῃ {Π15 γεῦβα 15 

ἀϊβρυῖεά, Ασοοτγάϊηρ ἴο 2 ΚΙηρ5 Χνυ. 29, ““ἴπ6 
Ιαπά οἵ Ναρῃΐδι" δῃηά {π6ὸ ᾿ηΠαθιίδηΐβ οἵ 
“ Κράδθϑβῃ δηα Η 8 ΖΟΥ "ἢ ννεσα ἴδκθη Ἴσαρίϊγε ἴο 
Αβϑυγία ὈΥ ΤΙΡ] δίῃ - ΘΙ] σου (Β.Ο. 745--Ὁ727). 
5 ΠΑ]. ΠΟΒΟΥ Ἰηγαθα Ῥδ] ϑεῖπο ἔννῖςα (8.0. 725, 
7241 2 ΚΙηρ5 ΧΥ]]. 3, 5,) πΠοΐ65), Ὀθαΐ, 50 [Ὁ 85 
15 Κπονγη, πηδάθ πὸ ἀθρογίδίίοη οἵ Ἴσαρίϊνθβ. 
ΠΕ ἤπὰ] ἀδρογίδίοη οἵ [5Γ86] νναβ {π6 νγουὶς 
οὗ ϑαύβοῃ (2 Κίῃρϑβ χυῖ]. 6, ποΐθ) ἴῃ Β.Ο. 722 
Πα Ἰαΐεσ. ὙΠῸ νο οὗ [Π15 γεῦβε 15 {ποσὸ- 
ἴοτε ἐπουρμΐξ ἴο Πᾶνα πηϊχθά τρ {πὸ βίαςεπιθηΐβ 
οἵ 2 ΚΙπρϑ Χχυ. 29 δηά οἔ χυῖ]. 6, {που Ρἢ {ΠοΓα 
15 Ποίΐμ!ηρ᾽ ᾿ΠΠΡΟΒ51016 1η {Π6 σοπ͵θοΐασγε {παῖ 
ΤΟΙ νὰ ποῖ Οδιτ θα ἄνα ΟΥ̓ ΤΙ Δ ἢ- 
ῬΙδβαῦ, ας ΟΥ̓ ϑαύροῃ, νγυῃοπὶ [Π6 ντ ΕΓ 
1ἀθ πη Π65 συ Εἰ Ποπηθϑθασ. ὙΤΠη5 οι] ΡῈ 
[6 πιογα ΠΟῪ 1Ε ἘΠε Ἰονν]απάθυβ οἵ {πῸ ἀ15- 
{τῖοῖ νεῦσε ἢγϑί ἀδροτγίθ, ἀπ αβἴογνναγάβ {πῸ 
ΠΙΡΒ]Απά6Γ5 (27: σειῤῥεγϊογίδμς Οαἰδες, Ν α]ς.), ἴο 
ψγ Πότ ΤΟΙ ὈοΙοπροά. 
Τὸ {μ6 Νεπεύδθὶο Βεάθ, [Π15 Πρ ΙΝ Υ νγα5 ἃ 

ἴγρε οἵ {π6 σδρίνν οὗ {πῈ Πιιπηαη τας ΕΥ̓͂ 
ϑαΐδῃ, Κιηρ οὗ 811 θα4 τηδῃ ; δης [η6 ἄδαίῃ οὗ 
1μ6 Κίηρ (Ὁ. 21) νγὰβ {πε ἴγρε οἵ {ΠπῈ ν]οΐουυ 
ΟΥ̓ΘΓ {Π6 ἄδν1], Δη4 οἵ {Π6 τεϑιξαίοη οἵ ργοβ- 
Ρογγ ἴο Οοὐΐβ ρθορὶα. 

8. ἐῤὲ αὐαν οΓ ἐγμίῤ Φ.Ὶ ὝὍΠΕ ρ᾽οΐαγα οὗ 
{Π6 ῥογο 1γιίεσεῦ υἱέας. ““ΤΎαΠ (ἀλήθειαν 15 1ῃ 
1π6 Η6Ρ. (απά ("Πᾳ]4.} ἴοχέ γεπάδγραά δΥ ἃ ννογά 
ὙΜΠΙΟΙ 1ΠῚΡ]165 ΡῬεγίβοϊίίοῃ οἵ βνευΥ βοσέ (ςρ. 
ῬΘΘΣ ΟἹ, 2, 6, ΟΧΙΧ. 309): “ {1}, “΄ ἐγυςμι]- 
Ὧ655,, “ ὉΡΙΙΡ ἢ Π655,᾿ “ Ποπεϑίυ," “" ϑι που γ,} 
θείης; εἰθπηθηΐβ οἵ βοῇ ᾿ηίθρτιγ. “΄ ΑἸΠπΊ5- 
ἄεθα5," Βοῦθ {μ6 ἰγαπϑιαϊίοη οἵ ἃ ποῖπ ὑν ΒΟ ἢ 

τς δΟΙ ἴῃ {πε Ηεῦ. δπά 1,ΧΧ. ἐχργεββεβ {Π6 
Ῥοποῆί νῃῖοῃ ἢἤονν ἔγοπη Ὀεποἤσοηοα δηά 
ΤΩΕΓΟΥ͂, νγὰ5 ἃ 5ρεοῖα] ἔοστη οἵ “βοοάπεββϑ᾽ [ὉΥ 
ὙΒΙΟἢ ΤΌΡΙΕ ννὰβ Κποννῃ (Ωρ. σ᾽. τό, ἰϊ. 14; ΧΙ]. 
95) Χῖν, 2); Ὀὰαΐ Π6 σοπῆπθα ἢ15 Ἔβχεζοῖβα οἵ 

1 ἴο πιϑιηθοῖβ οὗ Πἰ5. οὐ {γθα δηα παίϊοῃ 
(οΡ. 8:1. Αὐυραυβέϊης, “1)6 ΠΤ) οοἰτιπᾶ (Πγβεαηᾶ,᾽ 
1. 28). ΔΠ16], ἴῃ 15 δάνιςε ἴο Νοραομαά- 
ΠΘΖΖΔΓ, ἴοοκΚ ἃ ποῖα Πθ6γᾺ] νἱενν οἵ ΒεΙρία]- 
Π655 ἴο {πε ἀϊδίγοϑϑθα (566 1) 8η. ἵν. 27, ποΐο ; 
δηά ορ. {πε ΟΚ. τοπάθγιηρ). Ορ. {Π6 ἔθδοῃῖηρ 
οὗ (μτῖδε (Δίαξε, ν. 44) δπά πε ργδοίίος οἵ 
1Π6 Κοπιδη σθηζαΓΙΟἢ5 ({{χπ|κ6 νἱ]. 5; Αςίϑ5 Χ. 2). 

ὙΠΟ ἴθστὴ ΤΟΥ παίίοη (ἔθνος) ΠΕΥ ἀΘβοσῖθε5 
186 [ογοῖρῃ οἰοηθηπέ ὑνμῖο τοπάογοά {π6 
1 ΠΑΡ] 4ηῖ5 οἵ (ὐ411Π|6ὲ 50 πηϊχϑά. 

ΤΠΗΕ Νυϊρ. «δἀάβ δὴ ἱπίογοβίηρ ἀεί] οἵ 
σμαγαοίου ποΐ γεοογάθα ὈΥ {Π6 οἴμπευ Ν  ΥβΙΟἢ5: 
(Οἰιώγφμ ἐφφοί μην ογηγεϊδμς 1π ἐγὶδι ΝΝεῤῥέαϊι, 
μ1 211] ἐαγηεπ ῥμεγιΐε σε σοι 11. Ορῤόγε. 

4. ΤΠΕ το θε]]Ποη οἵ {πῸ {τε οὗ Ναρῃίβ!! 
15 ᾿ποϊπἀθά ἴπ {παΐ οὗ “[5γ86]" (τπαγρ. τϑ.). 
1 15 νἱεννεα ἢγϑί ἴῃ 115 ΡΟ ΠΟ Δ] βσπΙΠοδποθ ; 
οΡ. 6 Ηεθ. “411 {π6 {τθεὲ οἵ Ν. τεθε! θά 
ἀϑαϊηϑβί {πὸ ποῖα ((Π4]4., Κἰπρουη) οὗ Παυϊά, 
ΔΠ4 τοῦιβεα ἴο βὸ ἴο [6.ιι5416Πὶ ; ἡ δηά ποχί 
85 1Π6 το] ρίοιιβ αροβίαϑυ σοπβθηιθηΐ ΠΡΟ {Π6 
πδίϊοηδ] τανο] (τ. 5). 

7Τεγιβαθιη 15 ἀθβουθθα τη {πὸ Η6Ό. ἰεχέ 85 
(6 οἰἵγ ψῃῖοἢ {πὸ Τογά ομοβα ουΐ οἵ δ4]} 
[π6 {τ|δ65 οἵ [5086], νυ βούξείη νγὰβ {Π6 αἰΐαγ οἵ 
1Π6 1ογά ἐδαΐ ννα5 βαποίῆθα ΤῸΓ 4}1} {Π6 τ] θ65 
ΟΥ̓ 5.86], δπά {π6ὸ Το ρ]Ὲ οὗ ἐπε Τιογά νυ 5 
ΒαΠῈ ἴῃ {πὸ πιιάϑε ἔποσυθοῦ ἴοσ οἤεσιηρ παρ {Π6 
Βυτγπίτ-οθσίηρ5 ἀπά ἴῃς ἐπα το Π σηξ5 ἴο {Ππ6 
Τιοτά ἴπγεοο {{Π|65 ἃ γθατ᾽ (οΡ. ΕΧΟά. ΧΧΠΙ. 17). 

ὙΠΟ Ιαπρτιαρο οἵ πο ΕΝΟΝ,, Βιρροσίθα ὃγ {παΐ 
οὔΒε οἵποῖ τοχίβ, 5θοτη5 ἴο ἱπτπηδΐθ {πα ᾿“ΓΟΌΙΪ 
να5 αἶἵνε δὲ 1ῃ6 {{π|6ὸ οἵ [5Γ86]᾽5. ΟΥ5Ὶ ΠΑ] 
ἀοίοοϊίοη. Α,5 115 ἴοοκ ρίαςε ἴῃ Β.0. 931 (86- 
ςοτάϊης ἴο {Π6 τουϊβθά ΠΟ ΠΟΙΟΡΥ : {Π6 ἔγδ61- 
τομαὶ ἀεί 15 ΒΟ. 976), απά ΓΟΟΙ νγᾶ5 ἴβικθη 
ςσαρίϊνα ἴο Νίηθνθἢ [πὶ Β.0. 722 (υ. 2, ποΐε), 
1πῸ ἀῦονα βϑιιρροβιίξίοη ννου]α πλάκα ΠΙΠ ΠΟΤῈ 
1ῃδῃ 2οο γεαγβ οἱ δ {ΠῸ Ἰαΐξεσγ ἀδίθ---π ἀρ6 
σοπίγδάϊςϊεα ὈΥ [Π6 ΠπυΠΊΡΕΓ 158 Βρεο θα ἃ5 
{παΐ οὗ [πε γϑαγϑ οἵ ἢΪ5 Π|π (566 χῖν. 11). 5 
15. πὸ ας] Εν 1 ἘΠ6 παγγδίινα θ6 τηδ]Η]Υ ἢςίΙ- 
τοι5 ; δι βοῖηθ Ρυοίε ἴο υὑπάογβίαπα {Π|5 
γΕΓ56 85 ἀδθβουρίϊνε οὗ ἃ βίαϊε οὔ πδίϊοπαὶ ἀπά 
ΤΟΙ ρίοιιβ ἀροβίαϑυ ἴὰ Ναρῃΐαδ]!, ννῃϊο ἢ ἀαϊες 
᾿πάθοα ἔοιη {ΠῸ6 αγβ οἵ [εγοθοδπι, θα ΟΠΪν 
τοδοΠοά {παᾶΐ οἸϊπιαχ νυ μΙοἢ νγὰ5. ΡΕΠΙ ΒΘ ὈΥ 
ΠΔΡΕΝΠΥ με ΤῸΡΙ νγὰ5 “ γομηρ." ΟΡ. {86 
ψυϊξς. οὗ συ. 4-. 

δὲ ἐδρηῤίε 9 ἐδ ῥαῤΙίαίίοι Φ9᾽..)7 (ρ. ἴὼσ' 
ἴπ656 ννογάβ ὟΝ 154. 1χ. 8; 2 Μᾷδος. χίν. 28 : 

19, 20, 
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 ΟτΥ, 2 ἐλκὸ 
͵2οτυεν ο 

.“βααΐ, οτ, 
Ζλε κοά 
«Βααί. 

ς Νον 411] τῆς {τἰδε5. σῆς ἢ το- 
σοῖο τανοϊτοά, ἂἀπὰ ἀπε Ποιιβε οἵ 
ΓᾺΥ ἐλ με ΝΝΕΡΠ ΠΔ]1. βαογι ποθ ᾿πηῖο 
τΠ6 “Ποιέογ Βα]. 

6 Βιὲε 1 αἴοπα νγεπέ οἴζεη ἴο [6γι- 
ἐα Κίῃρς βϑϑίθπη δί {Π6 ἐδβαϑίβ, ἦδ8 ἰ{ νγὰβ οἵὔ- 
12. 30. 

“« Τῆς. 
τό. τό. 

« Ἐχοά. 
22. 20. 
ὭὍςας. χΖ2 
6. 

ἀαϊπεά ππίο 411] τς ρεβορὶς οἵ [βγδε] 
Ὀγ Δῃ δνειαβϑεϊηρ ἄθογαθ, ἐμανίηρ {Π6 
Πιϑείγα 5 Δη4 το πῈἢ5 οὗ ἰπογθαβθ, ψΊ ἢ 

. τΠδξ ν Π] σῇ νγαβ ἢτϑί 5ῃοση; δηά {Ποῖὴ 
σάνε ἰ δἵ {Π6 δἰζταγ ἴο {πΠ6 ργιεϑίβ {Π6 
σἢΠ]άτγεη οἵ Αατγοη. 

ἘΘΟΒΕΗῚ: Ι: [ν. 5-. 

 ὙἼΠε ἢτῖθε τεπῖῃ ρατέ οὗ 8}} ἰπ- 
σγθᾶβα 1 ρᾶνε ἴο {Π6 850η5 οἵ [Ααγοη, ! Οτ, Ζετὲ 

. Ιὸ. 

ννηο πιἰπἰβίεγεά αἵ [ογιιβα απ : 7 ΔΠ- οἱ 
ΟἴΠΕΓ ταπίῃ ραγὲ [ 8014 ἅννᾶγ. 
νγεπηῖ, δἂηά ϑ8ρεηΐξ ἴξ Ἔνεῦῦ γε δἵ 
7εγυβαίεπα : 

8. Απά τε τΠϊγά 1 σανα τιηΐο ἘΠ6ΠῚ 
ἴο ψγῃοπι ἰξ νγαβ πιεῖ, 25 [)εθογα ΠΥ 
[ΔΈ ΠΟΥ 5 πιοῖμεῦ δά σοπηπηη 64 ΠΊ6. 
Βεςσδιιβε 1 νγὰβ [εξ δὴ οὔρῆδπ ὈΥ͂ ΠῚ 
ΓλΊΠου. 

9 Εὐτχίβεγπιογα, γῇθη 1 νγᾶβ σΟΠΊΘ 

ἃηἀ ἴοσ {6 νογάβ “01 ΕῸΣΓ 411] δρεβ5,᾽ 
1 Κίηρβ ἰχ. 3; 2 ἤτοη. Υἱϊ. 16. 

5. ἐῤὲ ῥεΐξεν Βαα]] ϑΡθοῖα!]ν {παῖ ογοοϊοά 
ἴη ἴδῃ ὈΥ Κίηρ Τεγοθοατα (1414). ὙΠ 
ΗδεΡ., (μαϊά., απὰ Ν ]ρ. Βρθοι νυ ἴννο. σα]να5 ; 
2.6., ἰῃαϊ δ Βεβίῃεὶ 85. ννὲ}} 45 {Παΐ δἱ 1) 8η. 
ΤῊΘ πΊΔΓΡΊΠΑ] γα θυ ης 15 ἄπ ἴο ἃ ναγϊαηΐ 
τϑαάϊηρ, δύναμις {- ΕἸ, Οοά : ορ. Μαί(. χχγῖ. 
64) ᾿ἰπϑίθαά οἵ δάμαλις. ὙΤΠ6 τοργοβοπίδϊϊοη 
οὗ ἃ πιαὶθ ἀθιῖν (Β441) ὈΥ ἃ ἔδξπιαϊθε δηϊπηα] 
(ΒΘ Ο1Ὶ 15, 1η ΟἹ αβί. βυπηθο]}15π|, ἱπαἸσδίϊνα 
οὗ 5μαῖὴηθ δαπά Ἴοοπίοιηρί (Ηο5. 1. 8, ΤΉ ΧΧ,; 
Χ. 5, ποθ); ἡ Βάαλ Βεϊηρ δαινα]οπέ ἴο ἡ αἰ- 
σχύνη (ερΡ. ΤΠ) ΠΙΠιαπη ἴῃ ἦ Μοπαδίβθεγιοῃΐε ἀ6Υ 
ΒΟΥ ΠΟΥ ΑἸκαθπη16,᾽ 1881). Βαιάϊδϑιη (Η εσ- 
Ζορ, “ΚΕ. Ενϑν, πη. Αϑίαγίε απ Β44]) ἢπά5 ἴπ 
1ῃ6 [δ πη ηῖπα ἡ Βάαλ ΡΟΒ51516 πα ]οδίοηβ οὗ δῇ 
ΔΗΘΓΟΡΎΠΟΙΙΒ ἀοἰγ. 866 4150 Αὐἀάϊομαὶ Νοίβ. 
Οτάϊ 5 ἀπά Νϑαραιοτβ οσοη]θοΐαγα (Ρ. χὶν. 

π. 4) {παῖ τῇ Βάαλ 15 ἃ σοΥΓαρίϊοη ἔοσ Βα] 
15. ᾿ηρϑηϊοι5 δ αιδ ΠΠΠΠΘΟΘΘΒΆΓΥ. 

6. 1 αἰομε] 1. 6. “ ΔΙοῃθ᾽ οὗ ἢϊ5. ἔἈΠΉ1]Υ. 
ΟἸΠοΓ5 οἵ ἢϊ5 {106 βοπηθί! πη65. ννθηΐ νυ] Π]ΠῚ 
(νυν. 13). ὙΠΕ Νυϊραΐε τοηάεγβ 1ἴ{, Ηἰς τοἶμς 
ισίεδαξ τοηϑ γα ΟἹΡ7111|7721; σε ῥεγφεδαί 17 
εγμσαϊοηι ὅζο. ΒῸΥ {Π6 Ργεοθρίβ οἵ στ. 6--8, 
ΠΟΠΒΕΠ τηαγρ. το. ὙΠῸ πδίαγε οἵ {πὸ “1η- 
ΟΥΘα56 ᾿ 15 βρθοιῃθα ἴῃ ἴ[Π6 ΗΘ. ἀπά [{α]ὰ ἴο 
μανο ὈΘθη “ΘΟΥῚ ΔΠΩ ΠΕΡῚ ννη6 δηά ΟἹ] δηά 
ἤρδ5 Δη4 Ροπιερσαπηαΐθβ ἀηά οἵ δνεσυ πα οὗ 
[86 Ἰαπά. ὍὙΠε “ ἢγϑί τθητῃ " οἵ {Π15 ΤΟΙΣ 
δᾶνα “ἴο {Π6 5οηβ οὗ [ον] (ποΐ οἵ Αδζοῃ: 
566 Τηλγρ. σογγθοίίοη, ΗΘὈ., ἀπά [{4]4). 

ἐῤαΐ «αὐρίορ «αὐας γε σῤῥογη] (Ορ. δα. 
ΧΥΙΙ. 4, “τῆς Πγϑῖ οἵ ἴῃς Πδθοα οὗ {ΠΥ 5ῃ66ρ ;᾽ 
2.6. ἃ ἤδθοθ Γοβουν θα ΤῸ Δη οἴ θσϊηρ. 

αἱ τῤὲ αἰίαγ] ἘΑΙΠοΥ “ ἴοσ "--οΥ {πΠ6 τι56 
οἵ {ΠῸ αἰΐαγ. 

ἡ. ἀποῖρον {θη 497 ΤΠ βθοοπά {{{πῸ 
(οΡ. ει. ΧΙ. 17, χὶν. 22--2}} νγὰ8 δεῖ δρατγί 
ἴη {πΠῸ Πτϑί, βεοοηᾷ, Τουστπ, ἀηα ΠΕ γα οὗ 
ΘΥΘΓΥ 56 θη ὑϑαῦθ; Ὀυΐ 845 ἃ πηαίίου οἵ ἴᾳοΐ ἃ 
Βοοοη {{πῸὸ ννᾶθ αἰδὸ [ακθη ἸΡΟῚ ςογίαϊ πη 
{γα5 τη {πὸ {π|γὰ πα δἰχίῃ γϑαῦβ (866 ΒΕ ὀβθη- 
1Π4], Ρ. 118 Π.). Α5 ρειτηϊ [64 ὈγΥ {Π6 1,ανν 
(θαι. χῖν. 25), ΤΟΙ “ 5] ᾿ 1 (εο»γι»γιμέαις 

ἦπι ῥεοιγία σοχ αριπογιι, [14 ]4)ὺ οη δοσοιπέ οὗ 
1Π6 Ἔἐχρεῆβο οὗ ἰγαπϑροιίζαζίοη, αηὰ ἀδθνοίθα {Π6 
ΤΩΟΠΘΥ͂ ἴο οϑίϊνα] ΡΌΓΡΟΒ65 αἵ [ογιιβαθπη. ΘΒ 
Οτθοὶκς ννοτγά ἴοσ “ βο]ά "᾿ (ἀπεπρατιζόμην) 15 Δ 
ἅπαξ λεγ., ἀπ ργοΡδΌὶΥ οἵ ΑἸθχαπάγίδη ἔοσ- 
τηδίίοη. ὙΠΟΓΘ ἰ5 ΠΟ πιοηίϊοη οὗ {ΠῸ 5816 1Π 
1Π6 Ηερτον ἀπά (ΠΑ]4. οχίϑ, δας [Πς σϑϑα] οἱ 
1 15 1Π]Ρ]164 ἴῃ [Π6 ννογά5, “1 ννεπέ ἴο [Θγιιβα!θ πι 
ΘΥΘΓΥ ΥΘΑΓ ννΊ ἢ 411 {Π656 {πὶ ηΡ5᾽ (Η668.), 2.6. 
1πΠ6 ἢγσϑὲ ἘΠ᾿, “ἘΠ Ὲ βδεοοηά {πΠῸ, ἀπά {πὸ {πιτὰ 
ἘΓΠ6 ἔογ {Π6 ϑἴσδηρογ, Π6 ννϊάονν, ἀπά {π6 
ΟΥΡΉΔη ; δηά ἴῃ {πΠ6 ριἔμγ στεπάοσγίηρ οἵ ἴΠ6 
(μαϊ!άθθ, “Βα δἵε (ορ. θυ. χὶν. 26, 27, 29) 
1Π6 βθοοπά {{πῸὸ ἀπά {π6 ροοῦ {{{π1Ὸ,| ἀπά 
δᾶνα Δοσογάϊηρ, 45 δυθγυ]ηρ' 15 νυυ θη ἴῃ {Π6 
θοοῖς οἵ Μοβοϑβ.» 

8. ρὲ ἐῤίγα] 1.6. [6 {πἰγὰ ἘΈΠ6, σα]6 ἃ ΌῪ 
τς (Πα]ά. ἑοχί Πα ροοσῦ {πὲ (πτωχοδεκάτη, 
50 {π6 “ΤΑἸπλια ἀπά [Θγοπιθ). Οπἡ {πὸ παΐαγα 
οὗ {η15 ἘΠ ορ. ει. χῖν. 28, 29; Χχυϊ. [Ι͂ἢ 
{π6 1ῃϊγὰ «ἀπά ϑἰχίῃ οὗ δυο βθυθῃ Ὑθα 5 ἴἴ 
ἴοοῖκ {πΠ6 ρίαςβ οἵ {πὸ βεοοπά {ΠπΠῸ (οΡ.  6αῖ. 
Χχυϊ. 12, ΧΧΧ.). ὙΠῸΕ ἰδηρσιᾶρε οὗ [π6 Η6Ὁ. 
τοχ (5ε6. ὡ. 7, ποΐθ) ἱπε{πιᾶῖθ5 {παὶξ ΤῸΙΣ 
Ραϊά {π|5. “νὰ ἘΠῚ ΠῸ Ὁ γραῦν; αΐ {Π|5 15 
ποῖ ἴο θ6 τιηἀογϑίοοά ἴῃ {πὸ βθπβα ἐπαΐ {π6 
{Π|γ ἘΠῚΠΘ ννὰβ σο]]θοῖο γϑασῖγ. ὙΠῸ [δοῖβ 
οὗ [π6 οαθ6 τὸ βίαϊθα ὃγ {πὸ Οτδοὶ ἴοχὲ ἃ 
(ςΡ. ΕἸ Ν. οὗὨ «“. 7), ἀπά ϑβιιπιπιαγιδοά ἴπ {86 
Ψψυϊρ.: ογιγῖα ῥγιηιϊδίυα σμα εἰ ἐἰδοίγιας σμας 
βαρ ϊον οὔεγορς; ἐξα τοί ἦρι ἐθγεϊο ἀπο ῥγοσοίγεὶς 
εἰ αὐυεημὶς γη1μἼείγαγοί Ο7)}16771 «αἰδοίη ια  [0)16771. 
[π {μ6 {π|γτὰ γϑαῦ 1ῃγθο-[οπῖἢη5. ννογθ Ραϊά, 
τπουρΡ ποί οςοἸ]]οοἰοά, ἔγομη 811 Κιπάβ οὔ ἔτι 5 
(ερ. Βοβεπίμαὶ, οὐ. εἰΐι ; [΄ βερμιιβ, “ Απίϊαᾳ. 
704. ἵν. οι. ν11. 22). Οἡ [815 βουηθννῃδέ οοπι- 
ΡΙΙσαΐοα βιθ]θοξ ορ. ϑπΆ{Π᾿5. “1 ἴοῖ. οἵ {π8 
ΒΙΌ]6,᾽ αὐτί. “ΤΊ ς ; ϑομύγογ, ΚΟ Ὅβοῃ. ἃ. 184. 
Ν.,2 ρ. 20οο, π. 4; Δπ4 Θβρθοία!!ν ΗθΥΖΟρ 5 
«Β΄. ΕΠ 1 τί. “ Ζεμπίθη θεῖ ἄθη Ἡθθγάθγη. 

δεεαιίσο 1 αὐας [678 απ ον ῥα") “ΤΟΙ ρῖνοβ 
{Π|5 5. ἃ βρθοῖαὶ γθάβοῃ ἔῸΓ ἢ15 οθβθύναποο οὗ 
(Ὡ6 ἀμπίγ οὗ {πὸ {πἰγά ΕΠ. ΗΒ. ννὰβ 1Π68 
ΟΥ̓ΡΙΑπ5. ΒΓ τὸ {πὸ οσρμαη. ΟΥ̓ Ἰθθούδῃ, 
1ῃΠ6 νἱἵὸ οἵ ΤΟΌΪΟΙ (το. 1), ΤΟΡΙ 5. σταηά- 
ταοίμοσ, [Π6 (Πμα]ά. βᾶγϑβ, “"δῆδσ Ὀγοιρης ΠΪΠὶ 
(ΤΟΡΙὉ πὰρ, ἀπά ᾿οὰ μἴπι ἴῃ ἴπ6 ἔσθ ρα." 

1ὉΠῚ 

εξ, 

πὰ .“ Ὁεαι. 
Σ4. 25, 26. 
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εη. 43. Κιπάγοά ἀϊά εβαὲ οὗ {πῸ ἐργεαδλά οὗ {πὸ 
. 4. 8. (ΖΕ ΠΕΠ65. 

9. ΤΕ ργδοίϊςθ, σοπηπηοη 511] τη {πὸ Ε)αβί, 
Οὗ τηαυτυηρ ἀπΊΟΠρΡ ΟΠΘ᾽5 οὐγῃ Κἰπάγοά, παά 
Του τΠ6 [δνν8 ἃ ΧΓΟ]ΙΡΊΟΙΙ5 5:5 η! Ποδηςα (0Ρ. 1) 61. 
ΜΠ Ια ΣΧ 2. ἀσο ἢ ΝΕΠῚ, ΧΠ]: 27; δζ.); 
Δηὦ νγᾶβ {Π6 τηθδῃβ οὔ ρυονεπηίιηρ ἰ6ρΡ8] 415- 
ΔὈΠΙ 65 (πατρ. τοῦ). ΟΥ̓ τῃ6 βδοη ΤῸΡΙα5 ἴΠ6 
ψυ]ξ. αἀ 45 ἴῃ Ἰδηριίιαρο ἜἘΧΡγ βϑίηρ {Π6 ροϑβιίνα 
8ΔΠ4 ποραίϊνε ἀπίϊ65 οὗ το]ρίοη ( Ειι56}), {παῖ 
ΤΟΡΙ αὖ 1ηγαπέϊα ἐΐριογε 1)οιίηι ἀοομΐ, εἰ αὖ- 
σέπογε αὖ ογιρὶ ῥεσεαίο. 

10. αὐ αὐυεγε εαγγιο ααυαν εαῤέϊυε:) “ΚΝ ε," 
2.6. ὨϊΤη561Ε, Π15. νυθ, δηά οἢΠ]84. ΤΠπε ΗδρΡ. 
Δηα [Ιἴὰ]4Δ πανα {πε γεδάϊηρ “1 νναθ οαυτιθά 
σδρίϊνο," Τουπα 4150 ἴῃ βοπῖαὲ τεεῖς Μ85., ἃ 
Τα ησ ὙΠΟ ΕΘΠΊΡΠαβῖβθαβ {Π6 αἸβ[] ποῖ Οη 
ἄγαννῃ δΥ ΤΟΙ Ὀεΐννεθη ΠΙΠΊ561Ε Δη4 {ΠῸ τοϑί 
οἵ 15 [6] νυ -οαρίίνοβ ἴῃ {πΠ6 ποχί ρασγί οἵ 1πΠ6 
νΘΓ56 ((Ρ. «50 {πε (α] 4. ἀπά Ν᾿ α]ς5.). ΠΕ ἀ15- 
τἰποϊῖοη Ὀεΐννεεη ““ Ὀγθίῃγθη ἢ δπα “ Κιπάγεϑα ἢ 
15 ποῖ ἴο Ὀ6 ργθϑβθά ἴοο οἊἹοβεὶν : “ Κιπάγϑά ἢ 
ΤῊΔΥ θὲ {πε Τοῦ ΡΈΠΕΓΑΙ ΔηΠ4 ΜΊΔΟΥ ἴαΓΠΊ, 
“ Βγϑίγθη ὁ 1Π6 τηοτα 5ρεοῖα. ὙΠῈ Οτεοὶς 
Ἔα να!οηΐ οὗ ““ Κιπάγοα ᾿ (οἱ ἐκ τοῦ γένους μου) 

. 15 1ὴ ἕανουτῦ οἵ ἃ 46 Δρρ]οδίίοη, δηἀ 15 51Ρ- 
Ρογίεα ὃ {πΠῸ ννοτά (Κιη5π16η) τιϑεά Ποῦ ὈΥ͂ 
πε (Πα! ά. απά ΗδεθΡ. τεχίβ (Ωρ. αἰϑδο {πὸ Η6Ὀ. 
οἵ απ 11. 20: ΝΕἢ. ΧΙ]. 4, “ 411|8ὸ4. απίο 
ἘΠΒΟΒΙἢ : Ὁ 70 πὶ τῇ: Ε5: ΧΧΧΥΙ τῶ). ἴῃ 
τ. 9, “ Κιπάτεα " (ΟΚ. πατρία) 15 ἴακεη 1 {πα 
ΠΑΥΤΓΟΥΨΕΙ 56η56 οὗ “ {06 Ὀγ πε ΗδεΡ., απά 
ἴῃ {π6 ψνΊΔῈΥΓ 5θη88 οὗ “'σάςε ᾽ οὐ “βεεα "ἢ ὈῪ 
{με (Πα! άβ Ν᾿ εὐβίοῃ. 

ἐῤε ὀγεαά οΓ ἐῤὲ (θη 1].5] ΟΥ̓ “ παῖίοῃβ,; 
2.0. Ὠραΐμθη. Τὸ ““εαἴ ὑποίδδῃ [πϊηρ8 ἴῃ 
Αβϑυσία" (Ηο5. ΙΧ. 3, 566 ποΐε ; ορ. ζεῖ. ἵν. 
13) Πα Ὀδθη οπα οὗ 1πΠ6 Ριιπἰβῃπηθηΐβ 46- 
ΠΟΙΠΟΘά ΠΡΟ᾿ ἴϑγαθ]. ὙΠῸ Τιἂνν [ογρδά σετ- 
ἰαΐη Κιηά5 οὗ [οοά (1 εν. χχ. 25; 6αῖ. χίν. 
3,7) γνῃῖο ἢ {π6 Πεαΐῃθη ἀϊά ποὺ ἔοτ 4: {πογε- 
ἔογε ἴογ ἃ [ενὺ7 ἴο ραγίαϊςα οὗ ϑιιοἢ ἔοοα νγὰβ ἴο 
Ὀγοακ {ΠῸ 1 ανν. Ηδηςε {Π6 (ΠΔ]ά. ᾿πβοσΐβ αἰζευ 
“ κιηάγεα ᾿ 1ῃ6 ννογά5. ““ρο!]αΐεα {ΠπϑηΊβεῖνε5 
ΔπΠα ἄς. (ΟΡ. {πὸ βίγοηρ ἔδβε!πρ ἘΧΡ  ββθα 
ὈγΥ 8. Ρεΐεῦ οἡ 1π15 ροϊηΐ (Αοςΐβ χ. 14. 866 
αἰ5ο Δα. ἴο Εἰβίμεσ χιῖν. 17; {πΆ1ΠΠ ΧΙ]. 2). 

11. Τα ΗδεθὈ. ἑοχὲ ργεβοηΐβ 4η ἱπίθγεβίης, 
Το δάϊηρ : “ Βαΐ 1 ἀθῆ]θα ποῖ τηγϑε61 νΠΠ {ΠΕῚΓ 
ἀδπίϊθϑ, θθοδιιβθ 1 βαγθά της 1 οτά, ἀπά το- 
ΠΟΙ θΕΓΘα {π6 Τιογα τυ 411 τὴν Ποατί δπηά 
ὙΠ]. 811 ΠΥ 501]. ὙΠῸ ννοσά ““Ὃ ἀδιπί165᾽ 15 
ῥαΐῥεδασ, ἴῃ6 ννογά τιϑθ πη 1) 416] 1. 5- 
(ΠΕΓῈ 566 βρΡρΙεπηθηΐαὶ ποΐθ), ἴο ὑνΙΟἢ Ρ45- 
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ἴο {πε ἀρε οὗ ἃ πιδη. 1 πηδυγιε Απηᾶ 1 Βυε 1 Κερε ᾿πηγ561Ε Π πη δδεϊηρ᾽ ; 1 ον. τιν 
αταῦ. ΟΥ̓ τηΐπα ἕονγηῃ Κιπάγεά, ἀπά οὗ μεγ 1 12 Βεοδιιβα 1 τεπιειηδετεά (οὰ ἦα 
΄. Ρεραί ΤῸΡ[48. νυ] 41] τὴν ΠΕατγί. 

Ιο Απᾶά ψβεη νὰ νγεῖθ σδιγθά 13 Απά {πε πιοβδὲ Η]ρῃ ρᾶνα της 
ΑΥΤΑΥ σδρίϊνεβ ἴο Νίπενε, 41] ΠΥ ρῖδσε Ὧπ4 ἔλνοιιγ ὈῬείΐίοτε ΕἸΠῈ πΊΈβ8δγ, 
Ὀγθίηγεη ἀπά {ποβα {Πᾶξΐξ νγεῦαε οἵ τὴν 80 {Πδΐ [ νγὰβ ἢΪ8 ᾿ριιγνεγογ. τἴρες 

14 Απά 1 ψεπί ἱπῖο Μεάϊα, δηά 
Ἰεΐε τη ἐγαϑέ νι (α4846]. ἐπῈ ὈΓΟΈΠΕΓ 

5856 δηά δοῖ {π6ὸ σοπάιος δηά ἰδηριιαρα οὗ 
ΤΟΙ θθαγ βίσοηρ γοϑεπη δῆς. 

18. ργαζε απά ζαυομη) Α5 ἃ τϑινατγά ΤῸΥ 
[15 “το θιθγδηςο ἢ (“ ἔδαγ ἀπά ἸΙονς," (Π4]4.) 
οἵ Οοά (υ. 12). ΤῈ Οτεεῖ εχ (χάριν καὶ 
μορφὴν) ΤΑΙΠΕΓ φοῖνεθ ΡΓΌσηΪΠθποα. ἴο {πῸ 
ΡΒ γϑίοαὶ ῬθδυΓΥ ἀπά σΟΠΊΘΙΙπ655. νυ ῃῖο ἢ [0]- 
Ἰονγεά προη ΤῸΡΙ 5 αρβίπθηςθ, 45 ἴῃ {ΠῸ οα5Ὲ 
οὗ Τλ4η161 δη4 Π5 σοπηραπίοηβ (1) 4η. 1. 15). 
ΤΠΕ ΗεΌ. δη4 (Π4]4. βιρρογί {πὸ ΕΝ. 
2τσεγοῦ}] ὙΠῸ Οτεεκ ἀγοραστὴς 15 πιϑοὰ 

ΌνΥ Χεοποόρμοη (' Μεπι. 1. 5. 2) οὗ {πε 5ανε 
ψγΠ0 Ὀοιρηΐ ΡΓΟυ 50 η5 ἴοσ {Π6 ᾿οτιβο (Πη ἰδίου 
δΔυῖΠοΥβ, ὀψωνάτωρ) ἀη4 δοίβα ἃ5 ΡΌΓΥΘΥΟΓΙ; 
θα τπΠ6 ΗΘ. «πὰ (μα]ά. ἐεχῖβ ἘπΊρ]οΟυ ννογάβ 
ὙΠΟ ρῖνε ἃ {ΓΠῈῚΓ 56 η56 οἵ {Π6 πδίιτσγο οἵ {ΠῸ 
οἴπος ἴο ψνῃῖοῃ ΤῸΡΙΪ νναβ σαϊβδεά : (Π4]ά., 
“ Ξ βϑί ΠΙτη τηδϑίθν" (ορ. [94ῃ. 11. 10) ὅζδ. 3 
ΗδεὈ., “Ηε ἀρροϊπίθαά πὴδ ουϑγ 41} {πΠαΐ πε παά 
(οΡ. ἴπΠε ϑαῖὴβ ψογά 10 {π6ὸ οαϑδεὲ οἵ ΪοΌβερῇ, 
(ἘΠ: ΧΧΧΙΧ 5... 416. (ΘΕ ΔΙΔ1 ΕΥ̓ ΧΙ: ταὶ 
πηΐο {πΠῸ ἦδγΥ οἵ Π15 ἀθαίῃ." 6 ΓΟβο Ια ποα 
ἴῃ ἴμοϑε Νεύβιοηβ ἴο ννῃαΐ 15 βα!ά οἵ [4Π16] 
(6.5. 11. 48, νἱ. 3) 15 ἀραίη ἴο θῈ ποίεβά. ὍὕΠα 
Τ,αἴῖη ΨΕΥΒΙΟΠ5. ΓΠΓΙΠΟΥ ἀϑϑίϑέ τι5 ἴῃ ππάογ- 
βίαπάιησ ΤΟΙ 5 ροϑιίίοη; ἴπιι5 δαληιαραςαῖ, 
ἀεάϊε 1111 ῥοϊοσέαίενγε φμοοιηηψμε «εἰ εξ ἡγε, ῥα- 
ὁεμς ἠδεγέαϊεγι φιικειγιχε ζάσεγο «τοἰμίσοοῖ 
(νυ]ρ.). Ασροογάϊηρ ἴο {π6 βαῖῆθ Νεβίοη, 
Π6 πι8ε4 {Π15 “ΠΡοσῖγ ἢ ψΜῈ]] : ῥεγρεδαΐ ἐγροὸ κα 
ΟἾΊ7165 φὶ ἐγαέ 121 σαῤἑϊυϊίαίε, εἰ ηιομίία δα-- 
ἐμ ἀαῥαΐ εἰς. 

Ἐπεριεςσαῦ}) 866 «. 2, ποΐθ. 

14. 1 «υεπἢ Οπ [πε Κίηρβ Ὀιβιπ655 
(5... ὙΠῚ5 νγὰβ ΤΟΙ 5 Παδὶὲ (ἐπορευ- 
ὁμην ; ΩΡ. Ὁ. 15). ΟΠ οπθ οἵ {Π656 οσοαβίοῃβ 
μ6 ἀεροβιίεα ““οχ ἐγιϑβί" (ςρ. {Π6 πι56 οἵ {Π6ὸ 
Η6Ρ. απὰ Οκ. ψογά) νι οπα οἵ 15. {106, 
8666], [πΠ6 Ἰαῦρα βιτη οἵ φοοοί. (1 {Πε6 ““ 5ινεσ 
ἰΑ]οπῖ" 6 ἴδίζθῃ 45 Ξξξξ 400 }.), ΠΊΟΠΘΥ δα ῥὶς 
φείδια ῥοπογαίμς ἡμεγαΐ α γερὸ (]5.). Αο- 
οοτγάϊηρ ἴο {πε Ψ ]ρ., {Π15 ΠΊΟΠΟΘΥ νγὰ5 ἃ ἰοδῃ 
ψγΠθη ΘΑ 86] νγαϑ5 ἴπ νγαπί, γ πὸ βᾶάνε ἴο ΤΟΙ 
ἃ ποΐϑ οἵ δοκπον)]οάστηεπί (566 ν. 3, ῃποί6). 

Βεάδ, σοπηπηθπίϊηρ οἡ {ΠπΠῸ “{τιι5ῖ,᾽ ΓΕ ΠΊΑΓΙΚ5, 
(80 {π6 ρϑορὶε οἵ Οοά οοπιμ 64 ἴο {πε΄ 
μοαΐμεη ΒΥ πε ΠΧ Χ. ἐπαΐ Κπον]θάξε οἵ {πε 
Τῖνπα Τὰν οοπίαϊηθα ἴῃ {πε Τ)Θοδίοριθ, 
ὙΠΟ ι ἔγοθα Ἐποπὶ ἔγοπι {πῸ ρονεσγίυ οὗ τπη- 
ΒΕΙ16᾽ (δε6 αἷϑο ἢΪ5 ποΐε οἡ ἴΧ. 2). ͵ 

“ ἘΒ Αρ65 15 {πὸ δρᾷ οἵ {μ6 Βεμίβέμῃ 1η- 
βουρίίοη, ἀπ βᾶνο 15 παπι ἴο ἃ ργονίηςθ. [Ὲ 
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ἐ 0 ἐπ οὗ (Θαδτίαδβ, 'αῖ Εαρεβ ἃ οἰἵγ οἵ Μεάϊα 
ὁγ, εστριένν ἴΘη [Δ] η5 οὗ 51||νῈΓ. 
φΜεάμ. χς ΝοΟνν ΨψΠΕη ἘΠΕΠΊΘΒΒΑΓ ψνὰ5 

ἀοαά, ϑϑοηπασ ποῦ Πΐ5. 5οὴ γεὶρ πϑά ἴῃ 
τον ἐς Ἠΐβ βοδά : ἔννβοβε Ἵϑίδίε νγὰϑ8 τγοι Ὁ] 64, 
τυΐοε,. τῇασί [ σοι]ά ποῖ ροὸ ἱπίο Μεαϊα. 
πρώ. ὀΟΙ6 Απάϊη {δ {ἰπι6 οὔ Ἐπε πη β5ᾺΓ 

1 σανε ΠΊΔΗΥ͂ ΑΪπΠ15 ἴο ΤΥ Ὀταΐἤγεη, 
ἐΔηὰ σάνε ΤΥ Ὀγεδά τὸ {Π6 Παηρτγ. 

17 Απά τὴν οἰοίμεβ ἴο {Π6 πακεά: 

ἐ θὲς Τοῦ 
31. 17, 10, 

0. 

ΔΠ4 [1 9ανν ΔηΥ οὗ τὴν παίίοη ἀεαᾷ, 
τ !Ον, δε- 

ΟΥ̓ σαϑὲ ἴδδοιιξ [ἢ νν}]5 οὔ Νίπενε, ἀῤνκὰ τὰ 
ὦ ΦῚ Ῥυτεᾷ Πίπι. πο 

Ξ Ε “« Ἐ2Ε58. 2- 
18 Απά 1 τῆς Κίπρ ϑεπηδοπμοτ 55. 

Πδά 5]αἴῃ δῃγ. ψγμθεη ἢδ νγᾶβ σοπΠΊ6, ἐ 2 Κίπρς 
19. 35» 36. 

πὰ ἐῃεἀ ἔζοπι [π|άδα. 1 Ὀυχεά ἘΠ 6ΠῚ [τα 37. 
ΡΓΙΝΙΥ ; ἔογ ἴπ πὶ γαίῃ ἢς ΚΙΠεὰ ἐδ τς ,8. 
ΓΛΔΩΥ: δυξὲ τΠ6 Ὀοάϊεβ νγεγε ποΐ 18, 8τ:- 

5 Σ δας. 7. 
ἰοιιηά, γῆ ΠΕῈΥ σγεγα βοιρῃς [ὉΓ «ι. 
οἔ τῆς Κίηρ. ΘΘΤΩΣ 

νγαβ {π6 ΚΟΥ ἴο {πὸ ρα85 σα] δᾶ “ἴῃς (αβϑρίδῃ 
αἴθ, απὰ δἃ5 δοῃ θοτα δηῃ ἱπιροτίαηξ ρατί 
ἴῃ {6 νναγβ οἵ Μεάϊα. [{5 στ ]η5 (οα]οα ἈΠ Υ) 
το ἀρουΐ ἤνθ πλ1165 ΠΠῸΠῚ {Π6 Ῥογβίδη σδρ Δ], 
ΤοΠογαη. ΤῊ τπάγρ. Γοηἀογιηρ οἵ Εἰ ὟΝ, 15 {παῖ 
οὗ δὴ οἵ ποῦν ῖδθ ππϑιρρογίθα Οὐθοκ τεδάϊηρ, 
ἐν ἀγροῖς, Ἰηϑίοδα οὗ ἐν Ῥάγοις. 

15. ϑοπηδοῃοῦ! Ὁ 15. ΠΟΓῸ βαϊά ἴο ἤᾶνα θθθῃ 
16 ““5οη οἵ Εποιλθβθασ. ὍΤΉϊ5, 1Ε ἴαϊζθη 
Πϊςογα γ, σνουϊά Ιἀθηον ἘΣΠΟΙΊΘσϑασ ΜῈ 
ΘΆΓΡΟῚ (566. Ὁ. 2, ποΐθ). 8} ΠΙΆ Π βου αἰθά 
Β.Ο. 722, Δηα νγὰβ ποῖ βιισσθοάθα ὈΥ ἃ 50, 
Βυΐ ΒΥ {Π6 ὈΒΌΓΡΟΙ ϑάσροη (αἸρα Β.Ο. 705). 

αὐῤοῦε εεἰαίε αὐας ἐγομίρ)] ὝΠΟ ψοτά 
“( ροἔαίθ ᾿ ἄοθϑ ποΐ δ] πάθ το {Π6 ΚΙηρ᾽5. δίδίε 
οὗ τηϊηά, θα τὸ {Παΐ οὗὐἠἨ Πὶ5 Κηράοιη. Πα 
ΟΥτθοῖὶκς αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἠκαταστάθησαν 15 511}0- 
Ῥογίβα δγ {Π6 ΗθΡ., “πες Πιρῆνναγϑβ οἵ Μεάϊα 
ὙγΟΓΘ. ΟΪοσθα Ὀθοδιιδα οἵ {πὸ νναγβ νυν πὶ οἢ ννεσγα 
1η {Π6 Ἰαπά, ἀη4 1 σοι]ά ποΐ βρὸ ἴο {πε ἰαπά οὗ 
Μεάϊα ἴο Γθοοῖνο ΤΥ πιοηογ." “ὍΠεΕ {ριῖς 
Ὀθοδπιθ οτραΐ," Ὄχρίαϊηβ {ῃ6 (μαϊάθο; “ {Π6 
ἘΓΑΥΘΙ]ΟΥ5. σθαβοα ὈΥ γϑάβοη οἵ {π6 ἰγοι ]ς ἢ 
(οΡ. πάρ. ν. 6, 7). ΑΑϑϑυσίδῃ Πἰβίοσυ ἐᾺΠΥ 
Ὀεατβ ουὖξπο ἀϊδίυγ θα βίαίθ οὐ Ε]απη, Μ ϑάϊα 
ὅζε., ἴῃ ϑοηηδοΠογ θ᾽ 5. σοῖση, θοίἢ Ὀείογε δηά 
Δἴζοῦ ἢἰ5 ᾿ηναβίοη οἵ [πῆωὰ (2 Κ. χυη!]. 12 ὅζο.). 
866 1,οΠογπηδηΐ, “Αποϊθηΐ Η ᾿δίοσυ οἵ {Π6 Εἰ αϑί, 
1. 398 ; Ο. 5πΉ}, “ ΗἸβίοτυ οἵ Αβϑυσία ([τοπὶ 
ἴῃ6 τηοπυπηθηΐθ5), Ὁ. ττὸ ἄς [ΌΠΟΚΕΥ 
((Οε6β.Ὰ. ἀ. ΑἸξογ μα Ππ15,᾽ 1. 275 ὅζα., 455 ὅζο.) 
«αἴο5. τῃ6 ἱπάθρθπάθηος οὗ Μοάϊα (8.Ο. 714) 
ἔγοπη αἴου ΘΠ ΠΔΟΠΟΓ θ᾽ 5 πηϊογίαπαΐθ οχραϑα!- 
τίοη ἴο ϑυσίδ. 

16. ἡπ ἐδὲ ἐΐγιθ 9 Ἐπεριθσσαγ] 80 [ἰαϊα: 
τς ΗςΡ., (Πα]ά,, ἀπά Ψ]ς. ρίαςθ ἐῃϊβ ἴπ ἐΠ6 
{πη οὗ ΘοπηδοῃοσΌ, “το νοῦ {πΠ6 Ομ] άγθη 
ΟὗἉ Ι5ΓΔ6] ὑγο 6 ὙΟΥΎ Παΐθμι]" (Κρ... 

ὀγέίργε)} ϑΡΘΟΙΆΠ]Υ “’ οΥΡἢμΔη5 ἀπά τυϊάοννϑ 
(Η:Ὁ.). 1π͵ τς σοπάϊπιος «βου θοα ἴο πὶ ἴῃ 
115 νοῦβθ ΤῸ νγὰβ οὐοαϊοπε ἴο {πὸ ἰη- 
)ᾳποίίοηϑ οὗ {πὸ 1 ἂνν ἀπ ἴῃς Ῥτορμοίβ (Π δι. 
ΥἹ]. 11, 12; 58. 1υ]1}}. 7; ΕΖοῖϊς. χυἱ!. 5--0). 
ΚῬσορο δοοράοθαϊς αὐ Εὐνηρο!σατη ρογίδε- 
τἰοποιῃ " (Ο,ὐοῖ15). Ορ. Μαίξ. χχν. 35, 36. 

17. εαπὶ αὐομέ ἐδ αὐα][ς Νέπθυο)] 866 
ΤΛΆΓς. ΤΟη, (50 ἴῃς ΟΚ.); ΗδεΡ. ““οὐϊεϊάο," 
ἼΠῈ ΟΠαϊά, μὰ5. [6 γαγιαῖίοη “ οαϑὲ ουξ ἴῃ 

{Π6 5ίγθοξ οἵ {πὸ Τονν5,᾽ δ5 1Ὲ Νίπθνθῃ Πδά 
115 σμεῖῖο. ΤῸ {Π6 ογιο]ν οἵ 5] πρ 6 νγα5 
«ἀάορά [Π6 ἸβποπηηΥ οὗ πο-θγ 4], τΠ6 τάφος 
ἄταφος. Τί ννου]ὰ βθοπὶ (ςρ. ον. τό, 18) 
{Π4ξ ργθνίοιιβ ἕο ϑθπηηδοῃ τ! 5. ἀοἴθδέ “ΤΟΘΙΕ 
ννδ5 δ᾽] οννεά το θυτΥ {π6 ἀδαά τπα]δειγθεά αηά 
ΟΡΘΗΪΥ ; θαῖ {παξ αἰΐοσ παὶ Ἔνοπί ΠῈ παά ἴο 
θυσΥ {Π6πὶ “ Ρσίν]γ." ἀρ. ἴμ6 Ηδθ. “1 πῆδην 
Εἰπ|65 δίοὶθ {Π6 1 σΟΥΡΘο5. απ Ὀαυγιθά {Π6πΠὶ.ἢ 
ὙΤΠαΐ «4 ἀθαά ὈοαΥ 5ῃοι]ά γοπλαῖη. ππθιτιοά 
νγὰ5 οοπϑδιάογσοά ὃν {6 Ηθῦγοννβ ἃ βγοαΐῖ 
ἀϊβργδοθ (ρ.  Κίῃηρβ χι!. 28, 29, χχὶ. 24: 
2 Κίηρθ 1χ: 325, 26; 5. ᾿Ἰχεῖσ χ: ΠΙΘΟΙΙΕΣ 
ΧΧΧΥΠΙ. 16). ΒΔ ]-ΡΙασθ5 οσα ἢ {Π6 
Βοδίμθη, 85 νυ ἢ {π6 [ϑννβ, οὐδ θ {ΠῸ νυ 8115; 
ςοηΐδοξ νυν] σΊΤαν 65, 45 νυ ἢ ἀθαα Ὀοά 65, σοη- 
5[Π{Π Ὶ ΠΡ’ ΘΟΥΘΠΊΟΠ 4] ἀθ ἢ] θη. 

ΤΠΘ Θχαηρ]α οἵ ΤῸΡΙζ, Ὀ]οββθά Ὀγ ἐπ ρσὸ- 
56 ης6 οὗ σοῦ 5 Απροὶ (ΧΙ]. 12), Πα5. θδθθη σοπλ- 
τηθιπογαῖθα ΒῪΥ {πο ἃ οσῆδη (ὐδίῃο]ς ΓΟ ἃ5 
ΟΠ οἵ {Π6 ““(οροχαὶ δοΐβ οἵ (μπαγιίγ." “ΝΊᾺΙ] 
Βος οἴδποῖο ργωϑίδπίϊιβ, οἱ σοηἴουσ 48] 18πὶ (101 
ΠΟ Ροΐεϑδί σράάογο; νυἱπάϊσασο 4 ν ]δτ 1115, 
ψ ΠἸσαγο ἃ ὈΘϑΕΠ5. σοηβογίοπι παΐιχγο ἢ (ΑΠπ|- 
Ὀγοβα ἦγ Ἴοεο ; ΟΡ. [νοϊαπί5, “ Τηβζ.᾽ Υἱ. ὃ 30). 
ΤΠΟΙΡᾺ ἴΠ6 Ὀατία] οὗ [πΠ6 θοάγ Ὀγίηρ5. ἢ 1ἢ 
ΠΟ 5ΡΘοΐ8] ροοά, αηα ποη- θυ] πὸ 5ρθοὶαὶ 
ΕΥ̓! (οΡ. Ααρ σι η6, “19ὲ Ἃἷν. [)εἰ}} 1 τ 9] 
Δ] 14 ργοάθες. προ βορυ!αγα ργοίοβα, 
ΟὈΘΥΙ Ρἷο ν1Π15. ας ΠᾺ}1ἃ ἢ); γεῖ (ΠΥ Ἰϑεηϊΐγ, 
γν Ποῖ ΙοΟΚ5 προὴ {πὸ ὈΟΩΥ ἃ5 “ἃ τπθηθ Ὁ 
οὗ [Π6 Βοάγ οἵ (υῖβί," Η Ἰπη561Ὲ 50 σϑυ ΓΘ ΠΕΥ 
τϑοεϊνοα ποσὰ {Π6 Οτοϑϑ δπὰ ]Ἰαϊά ἴῃ τπ6 του, 
Δη4 α150 “{πὸ ἴθηρ]ο οὔ πὸ Ηοὶγ ΟΠοβί," πλιϑέ 
Οὗ ΠΘοΘβϑιυ ἴαϊκο σονοσοηξ σατο Οὗ {π6 Ὀοάϊο5 
ΟΥ̓ {Π6 ἀδαά, νυ θίμου ὈγῪ θαγ4] οὐ οἰ που υνῖβο. 
866 50ΠῚ6 ᾿πίογθϑίϊηρ Ῥαβϑαροϑ τΌΠπι ΜΠΠΙΙΟἶι5 
ΕεΙχ (χὶ.), 1νδοϊαηξια5 (υ1.), πὰ Οτΐρθη (" Ὁ. 
(εἸ5.᾿ ν"ἰ. 30), φιοίοα Ὀγ Ἀδιιβοῇ Ποτο. 

18. ΕοΥ {πὸ ἀοίοαϊ δ] θα ἴο, ΟΡ. πιαγρ. 
τοῦ Νὸὼὸ τεοοχά οὗ ἴἴ 15 Ἰϑπηα ἴῃ ἴπ6 Αβϑυσίαῃ 
᾿Ἰπϑοσὶρίοηβ, ἴἃ ποῖ θοῖηρ {Π6 οτβίουη ἴῃ {Ππ656 
Δ ηοϊοηΐ παΐΐομθ ἴο σΠγοηΐοϊ {Π 6} ΤΘΡΙΪ565 
(δεα Πδῃ. ἱν. 31, ποΐθ ε)δ. ὙΠ ΟΠα]ά. ἰδχί 15, 
(ἌΈΘη ϑΘοηηδοΠ Ύ σοίασηθα ἴτοσὰ [πάδ} 
ἢ οοηξιβίοπ οἵ ἴαος ( θθοαῖιβ {παξ {πὸ 
Τιογὰ Θοά οὗ ἴϑύδθὶ παά δηλ θη μϊπὶ ἴῃ {ΠῸ 
ἸΙαηὰ οἵ {πιάδἢ ἴον {Ππ6 σθργόδοὶι νυν μοσονν ἢ πὸ 
ΓΟΡΓΟΔΟΠμοα δηδ ὈΪαΒρμοπιθα {πὸ Οοά οἵ 
15γ86], Ηεῦ.; ορ. ἴ86 ψυὶρ. δηὰ [14]4), ;6 



ν, 19---21.} 

19 Απάνμεη οπα οὔ {πΠ6 ΪΝΝΙ πεν ξε8 
νγεηΐ ἀπά σομηρία πε οἵ πὶ ἴο {πε 
Κίηρ, {παΐ 1 Ῥυτθά ἘΠπαπη, δηά πιά 
ΤΥ 561; ππάεοιβίδπαάϊηρ Ἐῃδὲ 1 νγᾶβ 
ΒΟΙΡηΣ [ὉΓ το ΡῈ ρας ἴο ἀρδτῃ, Ι 
πὴ μεν ΤΆΥ 561} [ογ ἔξβαγ. 

ννοηΐ ἴο ΝΙπουθῆ ἴῃ ἤσγοθ νυγαῖῃ ἀσαϊηβί {πὸ 
[θη {γ65 νυ μῖο ἢ ΓΕ ἴῃ {Π6 απ οὔ Αβϑυσῖα, 
ἀπά ΚΙ] τηδῃγ οὗ ἴΠοπ. Απά {Π61Γ σΟΥΡΒ65 
ὑγεα οαϑὲ οἷ τη {ΠῸ ϑίγεοῖ, ἀπά ποπς Ὀυτιθα 
1π6π|. ὙΠῸ ΗΘΌ. ἰεχί ποΐοϑ {παΐ ΤΟΙ το- 
ΠΟΡΠΙΖΘΩ͂ 1η {Π15. σα πη προη “ 41} {πῸ σοη- 
δτοραίοηβ. οἵ [5Γ846] {πγου μοι Π15 (ϑεππα- 
σμοΓ1θ᾽5) ΚΙπράοτῃ ἢ ἃ Ἰπάρηηθηξ προη 1Π6πὶ ἴῸΓ 
“ἐ ῃρέ ἰαγίπρ ἴο ποαγί {πΠ6 ἀδβϑίγποϊίοη οἵ {πεν 
Ὀγοίῆγεπ.. .. [πηβίθαά οἵ πιοιγηϊηρ' 4η64 «ΠΠΙοῖ- 
ἴῃΡ {πο πΊβονεβ θεΐοσε {πῸ Τοσ σΟΠΟΟΓΠΙΠΡ 
{ῃς ρευβεσιπίοη οἵ {Ππεῖγ Ὀγείῃγθη, ἀπά θθοδιιβα 
{παὶ Ηδ νγὰβ ψτοῖῃ στῇ {πεῖη, [ΠΟΥ νετα 
Θδίϊηρ δηα ἀγΙΠἸκηρ ἀΠ4 πλαϊκῖηρ ΠΊΕΎτσΥ, 46- 
ΠΡ τΙηρ᾽ {ΠΟ Πα Ϊν 65 νυ] ἢ ἸπϑίΓπλθηΐβ. οἵ 50Πρ' 
Δ Π 4 ΠΔΓΡ5 δηἃ ρϑα]ζογιθβ, ἀπ ννεσα ποΐ βτιθνϑά 
ἴον {π6 ἀεϑίσιοίίοη οἵ Πιάδἢ ΤῸ οἷιγ ννοκαά- 
Π65565 δη4 {Π6 ψν]οΚεάηθβϑεβ οὗ οἱἱσ' [ΔΊ ΠοΥ5 ἢ 
(ΟΡ. Ἄπι05 ΥἹ: 5, 6). 

Α5 ΤοΡΙ Βαυτιοα {πε Ὀοά 65 6 ργαγεα {Π15 
ῬΓΑΥΕΥ, “Ὁ Τιοτά Οοά οἵ ἴ5γ86], ποι ατί 
Τρ ΐθοιιβ 1π 411 {παΐ παῖ σοπα ἸΡΟΠ 115, ΤΟΥ 
ΤΠοι Παϑδί ἄθαὶὲ {γα]γ, απἀ να παν ἄοπα 
Ί ΚΟαΙ]Υγ ᾿ (ΗεὉ.). ὙΠ15 15 ἃ τευ τ ἤθχίοη 
οὗ {πε Ἰαησιιαρο Π|ΚΟΙγ ἴο θ6 τιϑϑά ὈΥ͂ ἃ ἀἄδνοιι 
7ενν 1Πδη ἃ ἀϊγθοῖ ργδυοῦ ἴου {πῸ ἀδδά, 5. ἢ ἃ5 
πε αὶ. (.. σοτητηθπίεζοῦϑβ (6.5. αὶ ΘΕ 56}} ΒΡΡοβαῈ 
ΤΟΙ ἴο πᾶνε τιϑοΔ, ΟἩ {Π15 διιθ]εος 566 
Βρ. Ἡτγοὶά Βγοννηοβ ἀπά Βρ. ΕΟΥθοϑ᾽ νου 
οα {Π6 Τ μΙσίγ - πη Ασίϊο!θ5, ἀπ υ Ασέϊο]α χχι!. 

19. εον»ῃρίαῖπε)] ὝὙΠε Ηεθ. ἑοχέὲ ρῖνεβ {ΠῸ 
ΠΟΠΊΡΙαἰηΐ, “ΤῊΥ βουναπί ΤῸ, νυ Ποπὶ ἔποιι 
Παϑῖ ἀρροϊπίθα ουεγ 81} {παΐ ἴποιῖι Πμαβέ, βεπάθίῃ 
ΠΙ5 ΠΊΘΠ ΟΥ̓́ΣΓΓ 411 {Π6 5ίγεείβ οἵ Νίπονθῃ ἴο 
ϑϑοὶς {π6 δἰαίη οἵ 15 παίίοῃ, δηἀ π6 Ὀυτθίῃ 
{Π6Πὶ ῬΥΙΨΠΥ͂, ἀπα ἔρασοίῃ ἴπθα ποῖ. (ρΡ. {μ6 
5111 Ἰδησπιασα τη Π) Δ. Υ]. 14. 

20. ΤΠΕ Κἰπρβ σΟΠΊΠΠΔΠ4 νγὰ5 ἴο 561ΖῈ 
ΤΟΡΙΐ, Π15 νυἱΐδ δηά 50ῃ, δπη4 5140 ΤῸΡΙΣ 
(Ηε0.). Τοδιῖ “ ἢγίπηρ ψ τ {παπὰ "ἢ (δ ]ς.) 
ἐβοδρεά, δυῖ {πεὺ νεῦα ἴαϊζεθ. ΤῸ 5 
Βιάϊηρ - Ρίαοθ. στεππδιηθαά ππάϊβοονοσθά, χαΐα 
γημΠ2 αἰ σοδαπὲ δι (7 ]5.), ἀπ Π15. 46] Ἰνου- 
ΔΠΟΘ νγὰβ8 ἄπ ἴο {πΠῸὶ ““ ΟΥΥ̓ ἴῸΓ ΠΙπὶ οἵ {π6 
νυϊάοννβ ΔΠ4 ΟΥ̓ΡΠΔη5 1Π [5.86] (Η6}.). ὙΠα 
πμάμς ἰαέμϊέ οἵ τμ6 ΨῸ]ρ. 15 θεϑὲ ἴδίζθη ἴῃ {πῸ 
56η56 οὗ Εἰ. Ν.: “ ποΙΓΠΟΓ νγὰ5. ἔπ γα Δηγ τ ΠΙης; 
1Ἰεῖε πηθ. νΠἝ «πα δοὸπ ψεγα σϑβίοσεα ἴο 
Π1ΠΊ ΟἹ [5 Τεΐαση ἴο ΝΙΠονθῇ (1. 1). 

21. υε απά "ῆν : ἀαγε] (Ομ ια]ά., Τία]α, 
δηά Ψα!ρ., 45; αἰ. 4ο: {πε Η 60. Βαθ πὸ Πυτηθοῦ, 
ΤΗΣ ἤρατο, 1Ε φεπαῖπθ, πλδέ 6 ἴακθη 
{μ6 ΒΚ. Ὁ. σοτηπηθπίδίουϑ 85 ἱπαἸσδίϊηρ, ποΐ {Π6 
Βρᾷοθ οἵ {{π|δ ΨΏΙΟΙ οἰαρβεά αἴ ϑεηπα- 

ἘΘΒΙΈΓΡΙ. 

20 ΠΕΘη ἃ}] τηΥ ροοάϑβ νγεγα ἰογοὶ- 
ὈΠν ακθη ἅννᾶῦ, πϑιῖπεῦ νγὰ8 ἘΠογα 
ΔΗΥ͂ {Πϊηρ ἰες π|6. Ὀεβϑί4β τηΥ νν]α 
Αππηδ΄ Πα ΤΥ 80η “[ὉΡ]28. 

21 Απά {Πεδῖο ραϑϑεά ποὲ ἤνε δηά 
ΠΗ͂Υ ἄκλγβ, Ὀείογε ἔνγο οὗ [8 80η8 

σμοΥΙθ᾽5. γοΐαση οτὰ {πόίφα, Ὀαὲ {ΠπΠῸ6 ρογιοά 
ΔΓο [Π6 σοπῇβοδίίοη οἵ ΟΡ 5 ροοάβ. Αο- 
ςογάϊπρ ἴο {πΠ6 (Π4]4. δη4 [ἴα], Θε ππδ ΟΠ τ 5 
ἀδαίῃ ἴοοκ ρίαςσα ννῃ1]6 “ΓΟὈΙ ννα5. μι ϊηρ,, ἀπά 
Αἴο {πὸ [ουίγτῆνο ἤαγϑ; δοσοσάήϊηρ ἴο {ΠῸ 
Τηβοσιρίίοπβ, ϑοππδοπμοῦθ αἰ ποῖ ἀϊ6 {Π} 
ΒΟ. 681, ἔν ΠΥ ΥΘΔΥ5 Αἰο 15 Ἐχροάϊμοπ 
δραϊηϑί. Ππά8ἢ (Β.Ο. 701). 866 2 Κιίηρϑβ χίὶῖχ. 
236. 37, πΠΟΐ65. 

ἑαυο 97 ῥὶς σοη5] ΑἀΓαΠΊΤΠΘΙΘοἢ δηά 5147-- 
ΕΖεῦ, “ἰ5 Ἰυπαάρπηοηΐ," 58γ5 {πε ΗΘ. ἰοχί, 
“ἐ γρδοῃβά τιηΐο Πθάνεη, Δ Π6ἃ νγα5 ΠΠ|64 πρ ἐνθη 
ἴο {πὸ 5|κ165, 4Δη4 {πὸ (ὐοά οἵ [ξΞυδὲ] ἐδ] νογθά 
Πῖπὶ ᾿πΐο {πὸ Παπα οἵ Π15 ἴννο 5015 : ἴο νυν ΠΙ ἢ 
1Π6 58πὶ6 ἰοχί δα5 {πὸ [Ὁ] οννπρ σασιοι5 βίαίο- 
ΤηΘηΐ 845 ἃ ΥθΆβΟῸη [ῸΓ {πΠ6 ραίγι οι ἦα (ορ. 4150 
ΚΙΠΊΟΠΙ 5 ποΐθ οἡ 2 Κίηρϑδ χίχ. 36 ἴῃ Βιιχ- 
του 5. “ ΒΙΌΠα [ἈΔΟΡΙηΙςἃ ᾽) :-- Ηδ (ϑεππηα- 
ΠΟΥ) ἀϑκεά μῖβ σοι 56] 105. αηα ΠΙ5 δ] ουϑ 
ΨΥ {πΠ6 ΗἩΟΙΥ Οπε (δ]εββεά 15 Ηδ!) μαᾷ 
Ὀδδη ᾿εαίοιιβ ῸΓ [57.861] «πα Τθγιιβαίοπὶ.. 
ΑΠπα ΠΙ5 νγῖβ8 ΠΊΘΠ ΔΠη4 Π5. ΠΟΙ Π56]10Ὑ5. 58] ἴο 
πῖπη, ΑΡτΑΠαπΊ, {Π6 [ΥΠῸῚ οἵ [5Γγ86], 164 [οστπ 
15 506 ἴο 514Υ ΠΙπ|, {Ππαΐ ρογδάνθπίισε μ6 τπῖρηϊ 
ΠΟΥ Υ οὐΐδϊη 1η6 ἕανουτ οἵ {πΠ6 Τιογά 15 
Οοά; τπογοΐοσο παίῃ Ηδ θδθη 1θα]οιβ ἴοσ ΗΙ5 
σΒΠάγοη, ἀπά Παῖῃ ὀχθοιίεα νθηρθδησα ΠΡΟΠ 
ΤΠΥ δεγναηΐθ. ἼΠΘη δα {πῸ Κίηρ, 1 νν}]]} 514 Υ᾽ 
ΤΑΥ͂ ἴννγο 5005 ἴῸΓ {Π6 ΤΟΥ 5. 58Κ6: ρεγδάνθη- 
ἴπτο 1 5Π4}1 οδίδιη Υ {πεῖ (πε 1,οτγα 5) 
ἕανοιισ απ Ηδ νν}}] ΠΕΡ πιθ. Απά {Π6 βαυ!ηρ' 
σδπη6 ἴο ΑὐἀγαιηηηθΊθ ἢ ἃπα ΘΠΑΓΘΖΟΥ ΠΙ5 505, 
ἀης {ΠΟῪ αἰ 1η νναῖϊξ ἴου μίτη δπα [16 ΠῚ 
ΜΙ {Π6 σϑυνογά δ {πὸ ποι ἡ Ποπ Π6 ννεπί 1π 
ἴο ΡΓΑΥ Ὀεΐογα ΠΙ5 160], Ἰλαροη. 

ΓΠΙ5 τοδάϊπρ οἵ Ἰλαροη ({πῈ ΤλαΚαη οἵ Α45- 
ΒΥΓΙΔ Δη4 1λαρδη οἵ Βαθυ]οπίδη ᾿Π5ΟΥΙΡΈΙΟΠΒ ; 
(ΠΡ. 4150 {πΠ6 Αϑϑυσίδῃ δη4 Βαρυ]οηΐδη ἤβῃ- ο΄, 
ΟΔΠΠ65) ᾿ἰπβίθδα οἵ ΝΊβγοος (2 Κίηρβ χίχ. 37) 
τε π45 ἴο σοπῆστῃ {ΠῸ νἱονν {παΐ ΝΊΒΓΟΟΝ νγὰβ 
4150 {Π6 παΠΊ6 οἵ ἃ βΟὝ (΄ΠπΕΓΥ, {Π6 δα Ρ]6-ρ 04) 
ΤταῖΠοΓ ἐπΠαη {ΠπΠαΐ οἵ 4 [6 π1ρ]6 (566 ποΐθ 25: ]οοὺ, 
αύθη 1 {πὸ ᾿4οπεΠοασίίοη οἵ ΝΊΒγος 6 τποοῖ- 
απ. ὙΠῸ ΠΑΙη6 15 ποὺν ἴακεη ἴο θ6 ἃ σουτπρ- 
ἰοη οὗὅἁ, ΟΥ̓́ ΔποίΠοΥ [ΠῚ ἴοσ, Αϑὰγ (Νασαρὰχ, 
᾿Ασαρὰχ,, 1,ΧΧ, οὗ 58. ΧΧχχυΐ!. 38 : Πρ. Βαιια!5- 
51η, “. 5. ἴῃ Η εγΖορ, " Κ. Ε.᾽2), ΟΥ̓ ἃ σογγιρίϊοη 
οἵ ᾿ΝρΚα, ἃ Κ5Πποηγῖῇ οὗ Νερο (ςρ. ϑαγςο, 
ἘΠ ΠΘΟΙ: Βονίον» Ρ. 27, 1873; δη4 Ηα]ένυ, 
“Β ἐν. 465 Κτιάο5. [πἱνο5, Οςξ.- ες, 1881). 
Βασι {τὰ ΒυΧΙΟΣ; «ὁ ΒΙΡΙΣ Β20Ρ. ἃ ὦ: 

566 4150 Μιιηβίου᾽β ποΐβ ποῖα ἴῃ “ὁ σι. 54 ου] 7) 
δοσοιηΐβ [ΟΥ̓ ΘεΠηΔΟ ΠΟΥ θ᾽ 5 ἀθδίῃ 45 [Ὁ]]οννβ5. 
ΗΙ5 Ρυίποθβ. ἔασγίοιιβ δὲ ἴμ6 ἄθαίῃ οὐ {ποῦ 
505 δηά {ΓΘ η45 Ὀείογα [θυ 5416 Π|, σοπβριγοά 
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π᾿ Κίπρο Ἐ ΚΙ]6 4 ἢΐτη. ἀπά Ἐπεγ ἢδά ἱπῖο {ῃε 
:ο. 37. 

Ἐςξαν- 
δασαἴονι. 

πηοιηΐαὶ 8 οὗ Ατάγαῃ : δηά ἴβϑαγοῃε- 
ἀοῃιιβ ἢΐβδ 80η τεϊρπαά ἴῃ ἢΪβ βίεδά ; 
γῆ Δρροϊηϊεά ονεῖ ἢἰ58 [τ Πεγ᾿8. δο- 
σοιηΐθ, ἀπά ονεῦ 411] ἢϊ5 δ} Γ8, 
ΑΟ ΒΔ οΠαγιιβ ΠΥ ὈγοῖΠοΓ ΑΠΔΕ]᾽5 50η. 

22 Απά Ασομ δομαγιβ ᾿ΠιΓΘ δε! ηρ; ἔῸΓ 

αραϊηδὲ {π6 Κίηρ. ΨΏΘη μῈ Ππεατὰ 1, Πα 
δηϊογοα ἴῃς [Θπρ]6 ἀπά νοννοά ἴο οὔδυ ἢ15 
50Π5 ἴῃ ΠΟΠΟΙΓ Οὗ ἴπΠ6 βσοά, 5ῃοι]4 μ6 θβϑοαρα 
1Π6 Ρεγ!]. ὙΠΘΥ ἴοοκ [5 ΠΠπἴ ἴο βδανε {ΠΕ6}Γ 
ΟΥΙ. 

ἐρὲ »ιομπίαϊπς 9.0Ρ,. “γαγαϊ δὴ Οκ. ἰτοχί, 
“ἐ ρρᾳϑί5 (ὄρη) οἵ Α. ΜΝΠιαΐ 15 τηϑθδηΐξ 15. 6 
τηοιηΐδ! Π- ΙΓ ΠΟΙ ΠΕΓΥ Οὗ 1Π6 σοπίσγαὶ ρογίϊοη 
οἵ ἴῃ6 Ατγαχθϑ Ὀθεΐννθθη {πΠ6 τηοάθγη Εσίνδη 
ἀηαἃ Νοβῃϊναη ἴῃ {ῃ6 ΝΣ. οΥ Αὐτηρηϊα, ἃ 
ΠΟΙΠΈΓΥ αἵ {Ππαξ {ἰπὴ6 ποβί!]θ ἴο Αβϑυτῖα. ὙΠῸ 
(ΠΒα]ά. γεδάβ “τὴς Ἰαπά οὗ Καγάι :;" « τϑ- 
ΓΑ Πἰβοθηοθ οὗ {πΠ6 ϑυτγίαη ἰγαάιτοη ὙΠ] ἢ 
1Ιἀοπτποα Μοιπί Αγαγαῖΐ ποΐ νυ ἴΠ6 τηοάθγη 
Αρτι- ἀαρὴ Ππραῦ {Π6 ΑΥαχοϑβ, θΐ νυ ἢ {Π6 Γαηρα 
οἵ [η6 Τ5οθθθεὶ Τ᾿ βομιαϊ 5. Ν. οὗ 1ναἰκο Νδη. 

ΕΤΟΠῚ {Π6 ᾿Π5ΟΥΙΡΕΟΠ5 1 ννοι] 4 βθοῖὰ Παΐ 
Δαἀγαγητηθίθοῃ δηα ΘΠάγοΖου ἠϊ4 ποΐ ἤδε ᾿πΐο 
Αὐτηθηΐα ἴῃ σοηβθήπθησς οὗ ἴπΠῸ πλυγάοθυ οὗ 
{ποῖῦ [αῖποσ, ας 1Ιη οοηβοηιθηος οἵ {ΠΕῚΓ 
ἀοίθραι ὈγῪ ᾿ἰβασῃαάάοη. Εἰβαγῃαάάοῃ ννᾶβ 
αὐϑοηΐ ἔγτοση ΝΊΠπονϑ δὲ {πΠῸ {ἰπ|6ὸ οὗ ϑθηπα- 
ΟΠΟΥΙθ᾽ 5. ἀθαῖῃ, θυΐ Π6--(Πουρὴ ἃ ὙΟΙΠΡΟΓ 
50η---ἴ Οη06 σοπίαϑβίθα {ΠῸ βιισοθϑϑίοη. Π6 
ΓΕΘ] νγὰθ ἀθίθγπηποά ἴῃ ΠΪ5. αν υσ ὈΥ͂ ἃ 
Ὀαΐ]6 ἴῃ {πῸ ἰΙαπά οἵ Ηδηϊ-γαθαΐ, Ποασ {Π6 
ὌΡΡεοΥ ΕἸ ρἢγαΐεβ (ϑιμτῃ, “ Η ἰϑῖ. οἵ Αβϑυσίδ, 
Ῥ. 127) 

ϑαγοῤεάοπι) ἘΠ 5αγ-Παάάοη (ηδγρ.), {Ππ6 
Ἀβϑῃαγ- Κἢ-ἸΔἀ1η οἵ [{πΠ6 [Πβουρίίοπβ 6 
Τεϊρηθα ἤοτ Β.Ο. 681 ἴο ΒΟ. 668. [Ιῃη ἢἰ5 
{πὴ ΑΘϑυσία Το ἃ βυθαΐηθϑθβθ ΠΟΥΘΓ ΡΓα- 
ὙἹΟΙΙΒΙΥ αἰίαϊηθά. 

οε΄ ῥὶς γαῤῥογς ἀεσοοιπί] ὍΤΗΘ [ία]α, 
ΟΠ Α]ά., ἀπά ΗΘ. βιιρροτέ (μ6 ΟἹκ. τοπάοσγίηρ, 
“ΟΥ̓ΟΓ 41} [Π6 ἀοσοιιηΐβ οὗ ἢΪδ5 (οννη) [κ᾿ πράοπη,᾽ 
ὅἄζο, ΤῊς “αἴαϊγϑ" (διοίκησιν) νγογ8 τηοτὸ 

ΤΟΒΙΗ Ἢ, [ν. 22. 

Γλ6, 1 τεξυγηθά το Νίπενε. Νον 
ΑΟΠΙ Δ Παγιιθ νγὰθ σΠρΡΌΘΑΓΟΙ, δηά 
ΚΘαρΡαΓ οὗ τὴς ἰρπεῖ, δηά βενγαγά, 
ΔΠὰ οΟνοίβθεῦ οὗ {Πς δοςσοιηΐβ: δηά 
ΒΑΓ ΟΠ οπιι5 Δἀρροϊπίεά ἢϊπὶ πεχί "Ότ, 

. - 547. 

ππίο Πἰπὶ: Δπὰ ἢδ νγὰ8 ΤΥ ὈΓΟΈΠΕΓ᾿ 8 ἀααιον. 
850η. 

ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ ἤπδηοῖα]. ΤῊ ροϑβιτοη οςοιρὶοά 
ὈΥ ΑσμΒΙδομαγιι5 (οσ, ΑΚΙΚαΓ : 566 Αἀάϊεοπαὶ 
Νοίθ) ννὰβ {παΐ οἵ “"δὺ ονὐδὺ 411 {Ππαΐ ννᾶβ 
((ῃς Κιπρ᾽ 5) ἀπά 5Π4]}1 ονθὺ 411 {Π6 Ἰἰαπὰ οὗ 
Αϑϑυσῖα" ((Πδ]ά. ; ορ. ἴΠ6 οὐἱβίῖπαὶ οἵ [δη. 
11. 48). ἼΠπὸ (οά. διπαϊξίοιι5 δἀἀ5 {π6 ὑπ- 
Βιρρογίοα βίδίοπηθπε {πΠαΐ Ασβιδομασιι Παά 
ΠΒ6]4 τΠ6 ροϑβιίτοη αϑϑιρηθα ἴο ΠΪΠῚ ἴῃ “". 22, 
ἴπ {Π6 τοῖρη οἵ ϑϑηηδοῃοσιθ. [ηβίαφπηοθϑ οὗ 
5ΙΠΉΠΔΥ ΡΓΟΠιοίΟη οἵ ἃ ξΟγΟΙ ΡΠΘΥ ΔΥῸ ΠΟΥΨΘΥΟΥ 
ἕατη! ταῦ ΓΠγοὰΡ {πΠῸ ργεσθάθηϊς οἵ [ βθρῃ 
ἴῃ Εἰργρί, [4Π16] ἴῃ Βαθυ]οηΐα, ΝΘ ΠΟ ΠΊΙΔἢ δηὰ 
Μογάβρφοδὶ ἴῃ Ῥεγϑία. 

22. πεχὲ ππίο ῥί»)] ΟΚ. ἐκ δευτέρας, 1.6. 
“ἐββοροηά ἴῃ γαῖ. ΤὍΤῊΪ5 νγὰθ ἴΠ6 ροβιτοῃ 
ΟσσμρΙΘα αἵ ἔπ Ῥουϑίδη σοιγέ Ὀγ {Π6 ““ΚΘΟΡΟΓ 
οὗ {Π6 5ἰσπεῖ " (βίῃ. 1. τὸ; ν]11. 2, 8 ; ΑΔαϊ. 
ἴο Εϑίμευ χνὶ. 11). ὙΠῸ Ηθῦ., (Πα]ά., απὰ 
[1414 σοπάθηβο ᾿πίο ἃ 51η5]6 βεπίθηςο, “πὸ τα]δά 
ΟΥ̓́ΘΓ 41] {ΠῸ ἰαπὰ οὗ Αβϑυγία," {Π6 δοσιχηιδίοῃ 
οἵ οἤοο5 πΠϑδαρθά προη Ασομ δοΠατι5 Ὀγ {πὸ ΟΚ. 
εχ απά Ε. . ΑἊΑ5 “βίενναγα " (διοικητὴς) 
6 ννᾶβ σοπίγοι]οῦ οἵ ἤἥπαποθ βΘΠΘΓΑΙΥ ; 85 
“ἐ ΟΥΘΥΒΘΟΥ Οὗ {Π6 δοςσοιπίβ᾿ (ἐκλογιστὴς) Πδ 
ΘΧΘΓΟΙβΘ 5ΡΘΟΙ4] ΒΕ ΡΟΥ 510 Οὐ Υ {Ἰθαΐο αηά 
ἴαχ Ποννῖηρ ἴῃ ΠῸΠι ΒΑΡ Υ]οηΐα απ Αϑία ΜΠΊΠΟΥ, 
Τπάφα ἀπά Ῥῃαπίοϊα, Βρυρί ἀπ ΕΒ ορίἃ. 

μὲ αὐᾶς 73») ὄγοίῥεογ  “0) ὙΠ δ8οη οἵ 
ΑΠδΔΕῚ (τ. 21: οὐ Απδηῖοὶ, Ὁ. 1). Τὸ {15 οῃ6 
ΨΜοσγβίοη δή 5, “Ἂ πὶν ΚΙπϑιηδη ἀπά οἵ ἴῃς Κκίη- 
ἀγοά οἵ {π6 Κίηρ," [ῃ6 Ἰαϊίου ννουγά5. θϑίηρ 
ον! οπα]ν ἰηϊοπάθα ἴο δα 4 1Ππ|5[ Γ] Οἴι5η 655. ἴοὸ 
{Π6 απ γ. [{ 15 ἀοίθπάρα ὃν Οπῖθου!θῖ Προ 
{Π6 σοπ]θοΐαγαὶ στοῦ πη [παῖ ἃ ὈΘδι ΕΠ] [Θννϑ55, 
ἃ ΚΙπδννοιηδη οἵ ΟΠ ΔΟΠΑΓΙΙ5, πηαν, ΠΠ|κ6 ΔΠΟΊΠ ΘΓ 
Εβίμοσ, μανα θθοη δάπμοα ᾿ηΐο {π6 Πάτοῖη οἵ 
1Π6 Αϑϑυσγίαη Κίηρ. 

ΑΒ ΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ΤῸ ΨΕΙΒΕΒ 2, 5, 13) 15», 16, ΑΝῸ 21. 

2,18,15,106. Τπεριεσσαγ) ΒΊΟΪΚΟ]] (( Ζεϊίβο. 
τ, Καί. “ΤΉΘΟ]. 1878, Ρ. 220 η.) πᾶξ ἴῃ {πῃ 
ΠΑΠΠΘ ἃ ΘΟΓΓΙΡΕ τοργοάποίίοη οὗ ϑασσιι- Καὶ πὰ 
(ϑαγβοῃ) γον υβθα ; βοῃ Ξξ- Κίηιι τ. ΟἰπΠ τὸ 
2) τὸ ᾿ὕὑποιη. Τὸ Οτὰῖζ (( Μοπαίβομεϊβ, 
1879, Ῥ. 398) {Π6 ΠΑΠῚ6 8 5 ΠΊΡΙΥ ἃ ργοαΐ 
ὉΠ πάθον οἡ {Π6 ρατί οὔ [μ6 ἴῆσοθ Οὐροῖκ ἔοχίς. 
ΤῊ νν 6 }]-Κπόννῃ [Θνν]5}} Παῖς οὗ ἀἰβοονουϊηρ 

ἴῃ ΤΟΓΘΙ ΚΠ ΠΑΠΊ65. Δἢ ΟἰΥΤΠΟΙΟΡΎ ἱπαϊςαίϊνο ΟΕ 
σΒαγαοίου Πᾶ5. Ποτο [ΟπΠ4 [1}} ο]αγ. Β οβθη- 
{π4] (Ρ. 142) ἀο65 ποῖ {πογθίογο ἀσοορέ Ποῖ 
ΔΠΥ σΟΥΓΙΡίΙΟη οὗ 84] ΠἸ ΠΟΥ ΟΥ̓ [οχίιαὶ γασὶ- 

αἴΐοη ; θιι---ἀΥριϊηρ τόση {Ππ6 ον Πιο]ορΊσ αὶ 
[ΟΠ ΠΥ νυ ἢ Πηκ5 ἴῃ {Π6 Ἰαβί ϑυ}] 40 ]6 2.) οἵ 
{πὸ παπὶθ 2 ἽἼΠΠ29 (ϑϑηηδοῃογ!}}) {Π6 ““ςοη- 
τοπίϊοη "ἢ ΟΥ̓“ 511 οδμαγαοίογιϑείς. οἵ {ῃαΐ 

κίπρ, ἀπά ἴπ {πο [2 οἵ ὝΘΝ ΘΟ (ΘΒαϊπιδη- 
656} “16 τονναγϑ.᾽) (πὴ ἃ Ὀαὰ 56 Π56) οΥΓἁ 
(ΡΥ θ 65 βδιιρροβοά ἴο θὲ ἱπάϊοαΐζίινε οἵ 5}4]- 
ΤΠ ΠΘ56Γ 5. ΠαΐαΓΟ---Ἰβοουοῦβ ἰδοὺ ἴῃ {πῸ ἢγϑί 
5011. 016 οἵ Εποπιθβϑασ, ὙὺΣ ὨΣΊ, {Π6 σαιι56- 
Ιόϑϑηθϑβ, {πὸ νναπί οὐ ρΈΓΡΟΒο νυ ῃ σῇ ἘΠ 6 νυ το 
ΟΥ τὴς. Βοοκ οἵ ΤΟΙΣ παν παν μαά ἴῃ ΠΪ5 



Ἐχοά. 
4. 22. 
εξ. τό. 

Ό, 11- 

ν. 1---4.] 

τηϊη, ἀπά ψ Ὡς ΠῈ βοιρῆῃξ ἴο ἜΧρυοβ5 ὈΥ 1π6 
ΤΑ ΓΙ σδίῖοη οὗ ἃ Π4ΠΊΕ. 

5. ἐῤεὲ ῥεὶγεγ Βαα] Οτὰϊ (Ρ. 434) οδ]θοῖ5 
τΠαξ {πΠ6 οσυ]ίι5 οὗ Βδδ] ἀπά οἵ {π6 οαῖνθβ νγὰβ5 
ποΐ ᾿άἀθπίϊςαὶ. Ῥοδβϑίθὶν ποῖ ; δῖ τποιρἢ 1ἰ 
ςαηποῖ 6 αϑβϑουίθα 85 ἃ σεγίαϊηίν {Ππαΐ Β88] 
νγὰ5 τργοβοπίθα ππάθγ [Π6 ἴοστη οἵ ἃ οδ]ῇ, 
1Πποῖθ 15 τ οἢ ΡΓΟΌΔΌΙΠΥ ἴῃ 115 ἕανοισ. [}ἢ 
ῬΑΙπιγτθῆθ ἰπβουὶρίίοηβ οσοιθ [ῃ6 ΠΔΠῚΘ 

ΑΡΙθαὶ (12 22}). 
ἐπαῖ Ὧὴ} τε ἃ γοιηρ ΟΔ] Πα5 τη πῃ ἴο σοπι- 
τηοπά ἴἴ. 866 αἷδο Βαιάϊβϑδίη ἴῃ ΗξῦζΖορ, 
Β.Ε.᾽2 ». 5. Β88] ; Ηδιαθυγρεγ, " Κ. Ε..᾽ 3 2δίά. 

91. “εῤίαεῤαγι.}1 ΤῊΣ [ἈΠΟ] τεργοάιπο- 
ἰἰοπ οἵ {Π|5. 85. ΠΝ ΠΝ ( Ὀτοίμου οὗ 
ΓΟ ἢ) δὴ 5. ΗΕῸΣ {825} ἰεχί 15; 
Εἰγπλο]ορ  ΟΑἾ]Υ ννουίῃ]εβ5, οὐ να]θ 845 5ῆδν- 
ἴῃς [μαΐ 4 Ηεῦγονν πᾶῖὴξ νγα5 πουρη ΠΊΟΓΘ 

16 Νορίϊέ᾽5. σοπ]θοΐαγα 

ΘΕΡΘΉΡ ΙΝ ΤΙΕ 
1 701] ἐεαυείζ ἀὴς τισαέ ἰο ὦτεγν ἐΐέ αεαα, τὸ 

αγιαἱ ὀεεογιοί ὀϊίγά. τά “7 τοῖγε ἑαζείζ ἐ7ι 
τυογὰ ἔο ρεί 167 ζζυῖγιρ. 14 767 ἀπμιοδαπα ἀγα 
σ16 γ)α{ ομεέ αὐομέ α ζτά. 

ΟΥ ψῇεη 1 ναβ σοπιαὲ Ποπῆα 
ἀρδϊη, ΔΠ4 ΤῊΥ̓ νγῖῖα Απηδ νγᾶ8 

Γεβίογε τπΐο πη6. νυ] ἢ ΠΥ 80η Ὁ- 
Βῖ45. ἴῃ {πε ἔεαϑέ οἵ Ρεπέεςοβέ, ννῃῖς ἢ 
18. “1Πε Ποὶν ἐξαβὲ οἵ {πε βενβη νγεεῖβ, 
ἘΠΕΓΕῈ νγᾶ8 ἃ σοοά ἀἸπΠΠΕΓ ρΓΕΘραΓαα ΠΊΕ, 
ἴπ τῃ6 ΠΟ ἢ [ 54: ἄοννη ἴο εδΐ. 

2 Απά ψῇεβη 1 8ᾳνν ἀδιιπάδηςε οὗ 

ΦΟΒΙΕΙ. 

ςοπϑίβίεπε ἢ {π6 οἰγοιπηβδίδησεβ οἵ {ΠῸ 
ΠἰβίοΥΥ {πᾶη ἃ Οτεεὶς οὐ Ῥεγβίδῃ παῖηθ. [ἢ 
Ριυγβιδηςο οἵ {Π|5 που μΈ Ἀ οβθηίμαὶ (Ρ. 143) 
ϑιιρροϑίβ {Ππαΐ {πὸ Ἰαϊίου ρατί οἵ ἴῃ6. παπὴθ ἢδ5 
θεθῃ οοτγαρίθα, ἀπά βοπιοννμαΐ Ροβινεὶν 
ἄθοϊαγοβ {Π6 ΠαΠῚΘ ἴῃ ἘΠῸ ΟΥΡΊΠΔ] ἰοχί ἴο πανα 
θεθη ΠΣ (ΑΟΠ7) 4) οὐ ἹΠῚ ΙΝ. [1 15 {για 
{παΐ, 85. ἢ6 ροϊηίβ5. ουξ, {π6 πᾶπῆθεβ θοῦπθ ὈῪ 
1ῃ6. ΟἾΠΕΙ τηοπθοῦβ οἵ ΤῸΡΙ 5. οἴγοὶο ἐπα ἴῃ 
ΟἸΕΠΟΓ εἰ οὐ ῥαῤ, 8.5. (σαθταῃ, ΑΠδηΕ], “ΓΟὈΙΔἢ, 
Οαῦδεὶ, ΒΚ θιοὶ, Αϑαγίδῃ ; θαΐ {παΐ δοΐ ἄοα5 
ποΐ αδἄναποο ἢΐβ ἀγβριπηεηί. ΕῸΓ ΠΟ δχρίδπα- 
τοη 5. βίνθη, ΠΥ [Π15 ΠαΠΊΘ 8ΙΟη6 ἢα5 θβεη 
αἰΐογεά. Εὐγίμοσ, μῖ5 ἰγαηϑίογπιδίίοη οὔ ἹΠ ΤΙΣ 
ἱπῖο ἽΠΙ ΓΙ νοι] ὍῈ πλοῖα Ροβϑίθ]α ὑγΕΓῸ 
1π6 Ιεἰζετβ οἵ {Π15 πᾶπῖθ ἴῃ {πε Ὀεβὲ Ηδθ. 
δηὰ (Πα]άθο ἐοχίβ {πὸ 54Π16 45 ἔμοϑθ ἢ6 βῖνεϑ 
ἔου {π6 παῖ Ασῃίομαγ: Ὀαξ 1Ε 15 ποΐ ΘαϑΞΥ ἴο 
566 ΠΟΥ ΟΥ̓ΜΆΥ {Π6 5ουῖθα αἰΐεγεά ἹΠ᾽ Πὶδ ̓ πΐο 
ἼΡῬΝ. 

πηεαΐ, 1 5αἱ4 ἴο πΥ 8οη, (ὥΠο ἀπά δτίπρ 
ὙΜΜΠΔΕ ΡΟΟΓ πιᾶῃ 8506 ν οΓ ἔποιι 5Π4}0 Ππά 
οι οὗ οἵ Ὀγεΐῆγεη, γγῃο 15. πη 46] 
οὗ {μεῈ Το ; δηά, ἴο, 1 ἸΔΥΙΓΥ͂ [ῸΓ 
{ΠΕ6. 

2 Βιυξ Πε ςαπια ἀραΐπ, πᾶ 414, 
Ἐδλίμεῖ, οπα οὗ οἱἱἵ πδίίοῃ 18 βϑίγδη- 
6]ε4, δηά 185. σαβξ οἱ ἴπ Π6 πηαγκοῖ- 
ΡΪαςεα. 

4 ὙΠεη δείοτε 1 μαά ἰαϑίεά οἵ δηγῪ 
τηθδῖ, 1 βίδγίεά τιρ, ἀπά ἴοοκ Βϊπὶ πρ 
Ιῃῖο ἃ τοοπὶ πη} [πα σοίπρ ἄονγῃ οὗ 
{Π6 81η. 

ΓΗΑΡΤ ΒΕ 1]. 

1. ῤὲ 2ξαςὲ 9.7}, επέεεου] 866 τηδγρ. το 
ὙΤΠΕ τἱΐοβ γγεγα γοϑίσιοϊθα, δοσογάϊηρ ἴο {πε 
1,ανν, ἴο ἃ 5ϊη516 ἄδύ; « ρΡεγιοά ννμι ἢ {ΠπΠῸ 
76 ννβ, βίποθ ἴπ6 (ἀδριινιν, μαννα ὄἜχίοπαρά ἴο 
ἴννο ἀδγ5 ἴπ οὐγάθυ ἴο δνοϊά {π6 Ροϑβϑβι 1 οἵ 
ΔῊ ΕΥΤΟΥΙ͂ ἴῃ (ΔΙ ουΠ]δίπηρ {πΠ6 ἔσθ ἄαγ. [{5 
ξεϑέϊνε σμαγδοίου ννὰ5 ἴο θ6 τηλγκοά ὈΥ ἔτεα 
ΔηἋ ΠοβριίαΌ]6 ΠΠὈΘγα ΠΥ: “1Π6 1 ονϊα, 1Π6 
ΒΊΓΔΠσΕΥ, [Π6 [ἈΓΠ 6 1655, ἀπ {πὸ ψάονν {παῖ 
15 ΔΠΊΟΠΡ, Υ0 1 ἢ ννΕΓῈ Ἔβρθοῖία ΠΥ ἴο θῈ Τοηθπι- 
θεγεά. Ηδξηςοθ ΤΟΙ 5 τοπλασκ (υ. 2): “1 «πά 
411 ψηο 511 ψ τ τὴς 11} ποῖ θα "ἡ (Η 6Ὁ.); π6 
νοι] ““ [ΑΥΤῪ ᾿ {1Π] δαοῃ βιιθϑίβ (Ρ[0ΓᾺ] : 566 
16 (μα) 4. απηά. Να]ρ.; ἴπθ οἴμποσ ΝΥ βίοἢ5 
Ἰπης {π6 ᾿ηνιαί!οη ἴο ““ΟΠπῈ ΡΟΟΥ πηδῃ 7) 85 
γγΕγῈ ργεβουθοα ὈΥ {π6 Γἂνν γεγο ἢ ΠΙΠὴ 
δηκ ΠΙ5 [απ γ. 

1 «αἱ ἀραυη) ὍὌΠῸ [ἴα]α ἀλεειόμ ἅπ4 1Π6 
ΟΚ. ἀνέπεσα (αἸζεγεά ὈΥ οπε (οά. ἴο ἀνε- 
παυσάμην), ἃ Ἰαῖε νγοτά, ἱπαϊοαΐα {πᾶΐ ἃ τα- 
ΟἸΙηηρ ΤαΐΠοΓ ἴπδη 4. ιζηρ; ροβίμσα νγὰ5 
δἀορίεά. (ρ. 81. {μ|Κ6 χίν. 8; 8[. [ὁῃη Χῇϊ. 
12. ΧΧΙ. 20. : 

Ὁ. ῥοῦ" ρα... 4 οἵα" ὀγείδγεμ) ΤΏ 
[414 αἀάς5, “ὙΠῸ ἀγα σαρίϊνεβ ἴῃ ΝΙΠΘυΘῃ. 
ὙΗΪ5 Πα δίῖοη, ἀπά {Ππαξ νυ Ιοἢ ΓΟ]]ονν5, ἤν ΠΟ 
5. τηϊ παι} οἵ πε Τοτγά ἢ (ςρΡ. {Π6 5. ΓΟΠΡΕΓ 
Ῥἢγαβοβ οἵ {π6ὸ (Πα]ά., “" ϑίιοἢ 5 ἔδβαγ σοί," 
πα οὗ (Π6 [ἴ414, 1)διγι ῥαδεξ 14 γηεπίε 1 
ἐοίο εογάδ σμο; οΡ. Ἐς πο ϑιϑίισιβ. ΧΙΪ. 1-- 7)» 
ῖ5 ἀεξεπαβα ὈΥ ἴθ ψογάβ ἀθουθ, “" ΔΠΊΟΠΡ: 
γοι " (Ὁ. 1, ποίε), ἀπά ΟΥ̓ {πε 5εϊ! εν! ἀθηΐ 
ΠΟΥ ΠΥ {παΐ ΟὨΪΥ 510 ΡαΙβοπ5 ΜΟυ] ἢ Ὀς 
ἸῈρΆ ΠΥ “ οἸθδη  ἀηὰ Πιεά ἴο ραγίακε οἵ {Π6 
Βραδϑί. 

8. οἰγαηρίο] Μαυΐξ. γμσμίαΐμηι; Τίαϊα, οὐ- 
εἰσ ἰαψμεο εἰγεηάαίος ὝΠΙΘ (ΠαΙά. δηά 
Η Ὁ. ἰοχίβ. 5]ΠΊΡΙΥ βίαίε {πὲ ῃθ ννγὰβ “" 5]δίη." 
ΤῊς ““τηαγκεῖςρίαςο Ὁ 5 σγαῖπεῦ {π6 Ὀγοδά, 
Ορεῃ βρᾷοὶ (υἱξ. ῥ᾽αίεα ; Η6Ό. ἀπά (μα]ά. 
“{Π6 βίγθεῖ ᾿) Πθαυ οπῈ οὗ {πε βαΐεϑβ. 

4. ἱπίο α γοοῦ] (Πα]ά, ““Ἰηΐο ἃ Ποιιβε :ἢ 
ΟΚ. εἴς τι οἴκημα; Τία]α, γι ἀογιῖῦηι αῤπμαὶ γε; 
ΗΘ. “ἴῃ ΓΑΥ͂ εερίηρ :ἢ 8}} οἵ νυν ἢ ἜΧΡΓ 55 
ναὶ 15 Π|͵ΕΙΥ ἴο πᾶνε Ῥβθη {Π6 οαθδεὲ. ὙΠῸ 
Ποιβο ψου]ὰ ποῖ πανα θθεη {παῖ πο ΤῸΡΙ 
οσομρΙοά, 5ίποθ 1 νου] πᾶνε Ὀδοοῖηα τππ- 

ΙΟΙ 
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δ᾽ Απιοϑβ 8. 
8, το. 

δα Μ| 50. 
1. 39. 

5 ἼΠΘη 1 τεέιγηθά, δηά νναϑῃεά 
τη 86], Δη4 δε ΠΥ πηραΐ ἴῃ Ποᾶν]- 
Π688, 

6 Κεπιεπηθογίηρ {Πδξ ργόρῆθον οὗ 
ὅ ΑπΊο8, 25 ἢδ 8414. “ Ὕοιιγ [βαϑίβ 5Π4]]} 
6 {πγπεά ἱπίο πηοιγηΐηρ, ἃπ4 Δ]]} 
γοιΓ τ ΓΠ ἱπίο ἰαπηεηταδίοη. 

" ὙΠεγεΐογε 1 ψερέ : δπά δῆτεγ {πε 
σοῖηρ ἄονγῃ οὗ {Π8 βϑι1ὴ 1 ννεπί δπά 
πηλάε ἃ ορίδνβ, δη4 Ὀυγιεα Π]πη. 

ὃ Βιυΐ πηγ πεῖρηβοιιβ πιοοκεά πηο. 
ΔΠ4 8414. 5. πηὰῃ 15 ποΐ γεῖ δίγαδαι 

ΟΒΙΎΗΝ [ν. σ--τ-το 

το ΒΕ ριξ ἴο ἀδδίῃ [ογ {Π|8 τηδίξεγ : 
ἄνῃο ἢξά ἅννᾶὰν ; δηά γαῖ, ἴο, ἢΒ6 Ἅ οἌ. κ. το: 
ΒυγΙΘ.ἢ της ἀεδά ἀρσαίη. 

9 Πα βαπιῈ ηἰρῇξ αἷβο 1 γεέυγηβά 
ἔτοπι {Π6 θυγία], Δηἀ 8]ερὲ Ὀγ {Π6 νν8}} 
οἔ πιγ σουγίγαγά, ἐΒεϊηρ ΡΟ] το, ἀπὰ ᾿δέυτν, 
ΤΥ ἴδσε νγὰβ τπιπσονεγοά: 

ΙΟ Απά 1 Κπηενν ποΐ {πδὲξ {Πεῖα 
γγΈΓῈ ἰβρδῦγοννβ ἴῃ {ΠῸ νγ8}], ἀπά πηΐης 
Εγ 68 δεϊηρ ορβῆ, {πε βραγγονγβ πιιΐζεά 
νναῦπὶ ἄϊππρ' ΙπΠΐο ΠΪΠῈ δγεϑϑ. αδπα ἴδ ἴθ τ, τυλέζε' 95» έρις. 
νΥΠΙΘΠ 688 σΑΠΊΘ ἴΠ ΠΊΪΠ6 ΕΥ̓68: ΔΠ4 

οἴδαπ ὈΥ {πε ηἰγοάιποίίοη οὗ {πὸ ἀθαά Βοάγ 
(ΝΠ. χχ. 14, 16): Ὀαΐ 1 νοι] ΡγοθΔὈΙΥ 
Ὀ6 “5. οὐγῃ Ποιιδο (δ ]5.). Τοῖς Κορί 
{πΠ6 ὈΟΩΥ {Ππογα 11] {πΠῸ “βοϊηρ ἄονγῃ οὗ {πὸ 
511Π,᾿" ΡΑΓΕΥ Ὀδοδιδα ἴπῈ [οαβίτ- αν σγοι]ά 
{πεη 6 ΟΥ̓́ΘΓ, πα Ραγγ, μὲ εαμίθ σορο σοὶ 
ει (Ν ]Ρ.). 

5. «υασρε)] ὝΠΟ Ἰανν οἵ ΡυτιΠοδίϊοη νγα5 
ΨΕΓΥ δίσιοῖ. ὙΠῈ ἸΠΟΙθΔη ΡΟΙΒΟη νὰ ἴο 
ΡΌΓΙΕΥ ΠΙΠΊ56ΙΕ νυ {π6 νναΐου οὗ βεραγαίίοῃ 
τηδάθ ἔγομη {Π6 5165 οἵ δὴ Ποιου, ἀπ ἢἰ5 τπ|η- 
ΟἸθαΠΠ655 ἰαβίθα βονθη ἄαγϑ (Ν η. χὶχ. 2 ἄς, 
11 ἄς.). Εν ΘηΕΠ]Υ {π6 ΠΠτογὰ] ουβογναηςο οἵ 
{Π|5. Ἰανν νγὰ5. ᾿ΠΊΡΟβϑίὉ]6 ἴὴ Αβϑυσία. [1 πιὰ 
{Πυθίου θ6 5 ΠΠΡΙΥ σοπο! πἀθα {πὶ ΤΌΡΙΣ ἀ14 
ψΠαΐ νγὰ5 δοσορίθα 85. Ροββϑίῦ!α πηάθσ {πὸ 
ΟἸΓΟΙΠηδίδποο5 (566 Ὁ. 9, ποίε). 

ἐραΐ ῥγοῤῥεον 9.0, “»,ιο5] ϑϑεα τηδγρ. τϑς 
ΤΊ|6 ΔρΡΡγορυϊαΐθηθββ οἵ {ΠῸ ΓΘθγθηςθ 15 βίηρι- 
ἸΑΤ]Ὺ τουὺομης 1Ε 1 θὲ γοδά ἴῃ σοπποχίοῃ ΜΠ ἢ 
ΑΥἸΉΟΒ5 Ὑ]11. 3 (5866 ποῖθ 25: ]οεο): “ΜδηΥ {πῸ 
ΠΟΥΡΒαΕ5' [}Π ΘΥΘΙῪ ΡΪαοθ {ΠΕΥ ἅτ ἤιηρ! 
Ηυ5ῃ!᾽" Τοῦ ἴῃ ΠΙ5 ““Πρανιηθ55 δηά 
“ἐς γΘερί Πρ (τ. 7) δρρ!οά ἴο Πἰπιβεὶ {Π6 
Το ῖνηθ Ἰπάρτηθηξ. ἸΡΟῚ ἴϑγαθ] 45 ἃ παδίϊοῃ. 
ΤῊς ΗΘ. ἀπά δ᾽ηαϊι. ἰοχί5. δα ταὶ 1ῃς ρτο- 
ΡΠΘΟΥ͂ ννὰ5 5ΒΡοκθὴ “ἴῃ Βείμε], [πὸ 1414 “ἴῃ 
ΒοΙΒΙΘΠοτὴ 1 δὴ ἰπβδίαπος οἵ ἴῃ νυ ]θἢ ἴο 455]65Ὲ 
ἴο ἃ ΚΟΑΪΥ τηδῃ ἃ (ΟΠ ρα ΑΓ 6] Υ} τλοσο βδογθά 
Ρίασς οἵ γοϑιάθποθ ΟΥ̓ 5ρῇογο οὗ νγοσῖκ. 

8. »ν πεϊφῥόοιιγς ηιοοζεὶ 7,16] Ορ. {πὸ 
{πουριῖ οὗ Ῥ55. Χχχχὶ. 11, Χχχυῇ. τ᾿. ΤΉΘβΟ 
ὙΕΓΟ ποῖ ἰδ ““ ποδί θη" ποῖρῃθοιιγβ, Βυΐ, ἃ5 
τὸ Η δ. ἀπά Πα] ά. ἀγα σάγθῖα] ἴο τθρογέ, ἢἰ5 
“Κιπβιηθη" ({ΠπῸ ΗΘ. δ ἀ9 “Ξ δῃ τὴν ἔϑπη]ν ὍΡ 
ἴο ἡγΠοπ ΓΟΡΙ 5 γοδάιπθβ5 ἴο σἰϑὶς ἢϊ5 ΠΠ|6 πννάϑς 
Πγδὲ ἘΠΙΠ 16] 1016, ἀπὰ τΠθη σι αϊοι]θά. (ρΡ. 
81, Ῥ}}}5 αἰογοηί, θθσαιιδα (τ βέϊδη, οϑίϊ- 
πηαΐς οὗ 5:10} δὴ αοΐ (Κ οπι. ν. 8). ἽΠΟΡΙΕ 
νγα8. “ποΐ αἴταϊα," δχραϊηβ τῃ6 Ψα]ρ., “θ6- 
οδι56 6 ἔδαγοὰ Οοα τηοτὸ {ΠΔη {πὸ Κίηρ. 

9. Το ΗδεΡ. τεαάβ, “ ᾿Απά οἡ {παξ πῖρῃξ, 
αἴτοῦ 1 πα θυγιθα Πϊπὶ νη ννὰ5 ἀθδά, 1 γγ 566, 
θυΐ νγὰβ8 ποῖ 40]6 ἴο ΡΣ Υ ΠλΥ 561 ἴῃ ἃἢ ἸΠΟΙΘΔη 
Ιαπὰ 85 ϑγοι]α ἤν Ὀθοὴ τηρϑὲ ἴῃ {Π6 Ιαπὰ οὗ 

[5146]. ὙΠΟ ἰανν “πη {Π6 Ιαπ4 οὗ [5Γ86] ᾽ 15 
Βίνθη ἴῃ πΊαγρ. τοῦ. ΤΟΙ, σοπβοίοιιβ οἵ Ρο]- 
ΤΠ, ννοι]ὰ ποῖ θηΐου Πῖ5 οὐνη Ποιιδ6; δπά 
ΓαΓΈΠΟΓ, Τοηα Ποα ἴῃ {Π6 Ορθη δἰγ, [Πδξ οἴ μο θ 
τηϊρῃς ποῖ ἱποιγῦ ΡΟ] ἰοη {ΠγοιρῊ σοπίαςοξ 
ἢ πη. ὍΠῸ [{ἀ]ὰ δἀἀ45 {πὲ ΤΟΡΙ Ἰεξ 
ἢ15 ἴασθ πποονυθγθα “οη δοσοιηΐ οὗ {π6 ποδί." 

10. «“ῥραγγοαυ:) 80 πε [1[4]1Δ. ΤῈ ΗδΡ. 
δηά (πα]ά. παν “ δἰγά 5" βἰτηρὶυ; {πὸ Ψα]ε. 
“ἐ βυνΆ]Π ον 5 "ἢ (566 6πά οἵ ποχί ποίθ); δπά Βεάβ 
δοσορίβ βνγα!]ον 5. ἃ5 ἰγριγιηρ, ὈΥ {Ππεῖτ ΠΡ δ 
5 ΠΙΡΗΐ, ον! ἀπὰ ργιάθ οἵ πρατέ, {πΠ6 
ἐς ἸΠΟΙΘΔΠΉ655 ἢ ΟὗἨὨ ἡγῇ] Ὀ]1Π645 Πο56. ὑγΠΟα 
1 ἀοτηϊηαίοβ. 

2711716 ἐγὲς ῥεῖπσ οῤέη)] ῬῬ]ηγ 5. ίαϊειηθηξ 
(φιποίοα ἴῃ Οπθου]οῖ, Ρ. 94), ““Ραϊθπεθιι5 
ΟΟΕ]15 ἀουπλ ηΐ ΙΘρΡΟΓΘ5, ταλ] 416 ΠΟΤΩΪ ΠΌΤῊ ; 
4ποά κορυβαντιᾶν (566 1,144. ἀη4 ϑοοίξ, 1,6Χ., 
σ. ὦ.) Οτοὶ ἀἰϊοσιηΐ," 15 ᾿πασοιγαΐθ 45 Τρ στ 5 
{Π6 Πᾶγ65, ἀπά, 1Ε ποῖ δ 4}}ν 50 ἃ5 Γοραγ 5 ΤΊΘΠ 
(ϑεβ δὴ ᾿ἰπβίαποθ πη Οπθου]θ), 15. 580 Ἐχοθρ- 
ἘΙΟΠΔ] ἃ5 ἴο ΤηΔ]τ6 ΥΘΓῪ ΠΘϑιΙΟΠ40]6. ΒΟ ἢ 8Π 
1πἰογργοίδτοη οἵ πὸ τοχί. ὙΠῸ νου. ἅΓα 
ἀὈβοηΐ ἔγοιη {πὸ Ης., ΠΠΑ]4., Ν Ὸ]ς., ἀπά Τιαΐα; 
θυΐ {Π6 Ν ]Ρ. ΠΟῚΡ5. ἴο ἃ παΐιγαὶ Θχρ] πίη, 
εἰ εχ γάο ῥὶγιηα γι ἀἰογ γε Σ 111} εαϊάα 
σίθγοΟΥα Ἱποίάογεηΐ σμ 67 οσμίος οὐ ἄα, ΗΘ 
ἄἀσπρ [61] πΡῸΠ [ἰδ οΥ 65, 515 {1 0ὺ Ροποίγαϊθα 
{ποτ δἵ {πὸ {ἰπ|6, απ υνῆθη Π6 ΟΡεποα ποθι 
Ρεποίγαϊθα {Π6η} 511] ποτ. 

«υίΐεηε5.}] ΟΚ. λευκώματα, ἃ ννοτά τι5ϑα ὈγῪ 
Αὐιβίοι!α ἔοσ ἃ ννῃϊῖα 5ροῖ ἴπ ἴπΠ6 ογα σαιβοά 
Ὀγ {Π6 {πὶοκοηίηρ οὗ [Π6 σουπθὰ ; “ἃ σαΐαγαςί." 
ἼΠ6 ΗθΡ. αδηὰ (μΠαδ]ά. οχίβ ιι56 ννογάϑβ, 4150 
ΘΠΡΙογοὰ ἴῃ τπ6 ΗΘ. ἀπά Ταγρυτη οἵ 1,δν. 
Χχὶ. 20 (Δ. Ν., “4 ὈΙΘπΊῖ5}), ΒΙοἢ ταί Γ 
Ἰηἀϊσαῖθ σαρρυγαΐΐοη. οὐ ἀγορρίηρ. ὍὙΠ6βα 
ἰοχίβ 566πὶ ἴο ᾿πάϊσαΐθ Π6 ἱπηπηθαϊαΐθ οοηβο- 
4πθπος οὗ {π6 ἀϊπρ τηιτϊηρ ᾿ηΐο ἐῃ6 δυθ, 
ἃ5. νγ6}1 45 ((Π4]4.}) ἃ σοπεϊπιιοιβ ϑυτηρίοπι 
οὕ [6 πιαϊαάν. ΒΥ ΈΖβοπο (΄ (οτηπι.,᾽ Ρ. 34) 
Ἰἀθπειῆθ5 {πΠ6 ἀἴβθαβθ νυ τΠ6 αἰόεσο (14]4),, 
ΟΥ̓ ἃ ΠΟη- ΓαΠβραγοηξ βροΐ οἵ ἃ Ὀ] 15}. ΠΟ]ΟΙΓ, 
ὙΏΙΟΙ νγαθ οὐγοα ὈΥ ἴΠ6 τι56 οἵ {πΠ6 μᾺ}} οἔ 
50.660, οδίε]ο, ἀηα θα (58). ΤᾺ (Π}αϊ]ά. 
αὐάβ, “ΕΥΘΙΥ ΠΊΟΓΗΪηρ Π6 ψοηΐ ἴο {π6 

Ι Οτσ, 
σευαζίστυς. 



ν τΣ -ἰλ ΤΟΒΙΌΙΙ 

Ι νεπίὶ το {πΠ6 ρῃγϑβίοϊδηβ, διιξ ἘΠαΥῪ 
ΠΕΙρεά πιὸ ποῖ: πιοβθονεῦ. Ασςηϊδ- 
σΒδγιιβ αἰ ΠοιΓΙΒἢ π16. πΠ1}} 1 ννεηῖ 
ἰηΐο ΕἸγ ΠΔ5. 

ον τας αὖὐ πη τὴν τἱἷς Ἄππᾶ |ἀϊἃ τΔἸτ6 
οδέε ὧι ἐλς ΨΥΟΤΠΘΠ 5 γγΟΓΚ5 (0 40. 
ἘΠ ΠΕΣ 12 Απά ψἤῆεῃ 5Π6 Παά επί "ΓΠοπὶ 
"τ, 1: ΠΟΠΊΘ ἴο {Π6 οννπεῖβ, παὺ ραϊά ΠΕΓ 
τυογή.  γγασρβ, ΔΠ4 ρᾶνε ΠεΓ αἶδο θεβί 465 ἃ ΚΙά. 

13 Απά ψῇεη [1ξ νγᾶϑ ἴῃ πιν Ποιιβ6, 

ΔΠ4 Ῥερᾷπ ἴο ον, 1 8414 ιιπέο Πεῖ, 
Βτοπὶ ννμδηῆςσα 15. {Π|8 ΚΙιά ὃ 15 1 ποῖ 

τ. 

βίο εῃ ὃ γεπεγ [Ε το {Π6 οννπεῖϑ ; “7 [οὐ 7 Ῥεαι, 
ἴτ 15 ποῖ ἰαννῆι το εαξ Δηγ τῃϊηρ {Παΐ 
8 βίο! βη. 

14 Βιυξ 516 τερίιθα προη της, [ἰ 
νγᾺ8 ΡΊΝΕη [ὉΓ ἃ ροΙΓΕ πιογα ἐΠδη {Πα 
νγᾶρεβ. Ηονθεῖξς 1 ἀϊά ποὲ Βεϊϊενε 
πεῖ, θὰ θαάε ΠδΙΓ τεπάεγ. ΙΕ ἴο Ἐπ 
ΟΥΠΕΙΒ: ΔΠ4 [1 νγὰβ δραβϑῃδά δὲ Πεῖ. 

ΡΠγϑιοῖδηβ ἕο οἰστα ἢἶβ οὐθβ; δη4 ἢ ννὰβ ποΐ 
οαυγοά, θαΐ [Π6 νυν Π!ἴθ Π655 ᾿πογθαβθα 1η ἢ5 ΟΥ6 5 
ἘΠῚ1| Π6 θδοαπηο ὈΠη4. Απά ΠΕ νγαβ δ]1Πη4 ἴοιυσ 
Υ̓ΘΑΓΒ " (50, 85 Γεραγαβ {{π|6, Η 6Ὁ. δηά [{4]4). 

ΒΙΙΠΠ655 ννᾶ5. 5. ΡΟΥΒΕΠΙΟΙΒΙΥ ΟηβΙ ἀογθα ἃ 
ῬΕΠΙΒΗσ θη [ῸΓ 51η (ςρΡ. 8[. [οῃη ἴχ. 2) ; δῃηά 
8ἃ5 ἃ “ Ὀ]ΕΠΊΙ5ἢ ἢ 1ἴ ννὰβ5 ϑιιίποίθπὶ ἴο ἀθθαγ 
ἃ ΤῊΘΠΊΌΟΓ οἵ {πΠ6 Ποῖα οἵ Αδγοῃ ἔγοπι Δρ- 
ΡτΓΟδΟΠίηρ ἴο ΟἾΘΥ {πε Ὀγοδά οἵ ἢϊ5 σοα ἢ" 
{Πππν: ΣΣΙ: 18: 20, 21). ἜἘΠῸ ᾽ΠΠΘΕ ἼΠΟΡ]: 
ῖ5 ἴο Βεάθ δὴ {Ππβϑίγαίιοη οἵ {πὸ Αροϑί]ε 5 
βαυηρ;, “ ΒΙΙΠΠ655 ἴῃ ραγί μαίῃ Παρρεπθά ππΐο 
[5Γ86]" (Ά οπι. χὶϊ. 25, π]|ρ. (ομβα ον. 
γεῖβ.). [δ ΤΟΙ παά ποῖ Ὀδοοπιθ νυθαγὶθά, 
Π6 νοι] πουοσ Ππᾶνα θεοοσηθ ὈΠπά4} “Οὐ 
1ηἴλ{ 154 0115 ἴῃ’ ὈΟηΪδ. ΟΡΟΓΌι15 ρογϑιϑί, ππη- 
4αάτη Πάρι Ἰπσο ρυϊναΐασ. ασοῖ βριυ 8116 Ὁ 
εἴ ἀογπηῖοί ἔα ραΐιιβ, 411 ν]ρι]αγο εἴ βίαγε ἴῃ 
Π46, νΙΓΠ ΠΟΥ ἀρ γθ, σοηξογίασι ΠΟ ρ]ΡΙ.» 

ΤΠῈ Να]Ε. «ἀἀ5. ΠοΊα ἃ ϑι Πρ Πα ]ν ὈΘδα [ἃ] 
ΘΧΡδηβίοη : ἤαληιο ἐεηέα ο"6 771 ῥο 77,151 1)ο7γιἼγη1Σ 
ἐὐυεπίγε 1{|1, μὲ ῥοσίογὶς ἀαγεία ἐχοηιρἑμηι ῥα- 
ἐ]οη 145 εἼμ5, σἰοέ οὐ σαποίὶ Χοὁ. Ναρὶ εμηὶ αὖ 
ἡηγαμέία σπα δ ΡΊρεῦ 1)6μ7ηι ἐϊηημογἹ , οἱ γηαηάαΐα 
ἐἴις εμσίοαϊεγϊέ, ποῦ ἐπε εοπὲγισέαίμα σοπίγα 
1)εμηι ψιμοά ῥίασα εἰεϊέαξϊς ἐαὐεημογιΐ εἰ. ϑεά 
2ηγιγγιοδ 1] 171.1)6] ἐϊγιοῦο ῥεγηιαησῖί, ἀσεηις σγαΐϊας 
1) 60 ο»γιγιδμς ἀϊούμς αἱ σῶς. ΙΝαηι σἱσμ δεαΐίο 
«οὐ Ἰπομϊαδαπὲ γέρές, ἰέα 1Σ ῥαγεηέος εἰ σορηαίὶ 
ἐὐμς ἐγγιάεῤῥαηέ αἹέαρε εἴμα, αἰϊσεπίες : []δὲ εεὲ 
πρός ἵμα, ῥγο μα εἰθεηιούγηας οὐ σοῤηἼέμας 
7εεϊοδα. 3 ἹΤοῤῆΙας Ὅεγοὸ ἱπεγεραδαΐ δος, ἀΐξεης: 
ἸΝοΐϊέο ἐξα ἰοιῖ. Ομοπίαηι ΜΠ σαπο ον 721 στμηητές, 
εἰ «υἱΐαγη 11|αηι ἐχορεσέαηης ψμαηῖ 1})65 ἀαέμγις 
ἐσὲ ῥὶς χμῖ Μάεηι σιαγη πμιχμαηι τιμέαηπέ αὖ δο. 
ῊΙ5. ἰαϑί βεπίθηςθ, σεριιῖθα Δῃ ΔΠΔΟΠΓΟΉ5ΠῚ 
ὈγΥ ΕτγιΖβομθ, σογίδι ΠΥ τοῆθοῖβ {πὸ Ὀε]16 Ε οἵ 
ΘΟΝ Ράβϑαϑο5 85 [58. Χχυ. ὃ Δη4 Χχυῖ. 

τ211 1 «αὐεπὲ ἱπίο Εἰν»ια) ὝὙΠ6 οἴδιιβα 
ἄοθϑ ποῖ ρρθαγ αἵ 4}1 ἴῃ {πεὸ Ηδθρ., (μα]ά., 
ΟΥ̓ ΨΙΡ.., ἀπ ἴῃ {πὸ [0414 15 Δρρ] 64 ἴο ἃ α“{- 
ἔεγθπέ ρείβοη, γπμφμαῦι γεΐ (“εῤ᾽σαγμ) 
ἦπ Πἰγνιαϊάαηι. “5 τοδάϊηρ ἐπορεύθη ᾿ηϑίοαά 
οὗ ἐπορεύθην 15 πηπουθίθα!]ν σογγθοῖ. “ΓΟΡΙ 
ἄοεβ ποῖ ἄρρθὰσγ ἴο μανὲ ἰεῖς Νίπουβῃ (566 
ΠΠ5. ΧΙ., ΧΠ1.). ΑΟΠΙΔΟΠάΓ5, ΟΠ 1Π6 σΟΠίΓΑΥΥ, 
Αἴζεῦ βιρρογίιηρ ΤΟΌΙΕ [ῸΓ ἵννο γϑαῦβ ([{4]4), 
νγᾶ5. σοιηρο]]θα ἴο ἰθανα 1, ργοθαθ])ν [τοι Ρἢ 
Βούῆβ οοπγί ᾿ηίσίριο (χῖν. το, ποΐθ), ἀπά ἢϊ5 
τοί Γη 15 τοοογάδα [Ἰη χὶ. 18. 

“12οε.---- οί. ἢ, 

ΕἸ τ αῖ5, σα ]]16 4 4. οἷἿὙ ἴῃ {πΠ6 σοι ΠΕ οὗ 
Ῥεγβὶᾳ ἴπ τ Μίδος. νἱ. 1, ννὰ5 Γαίου ἃ ργονίηςθ 
Οοἡ {με Ῥεογϑίαη στ], ρεσπαρθ ΕἸατη, ἴο {πΠ6 
βοιῖῃ οἵ Μεάϊα. ὧπε Ηθρτον ἰθχέ (ΒΑΡ 1ι5) 
τοαάς (“βύανὶ Ἔυγοσο," Οτοί!ι5) ΑἸθπηδηϊα 1π- 
βίεδα οἵ ΕἸ γπηαῖ5. ΑἸθπια Πα να {Π6 ΠΑΠῚ6 
ἴοΓ ΟΟΘΥΠΠΔΗΥ͂ ἃπιοηρ ἴπ6 ϑραπίαγάβ δαηά 
ΒΥΔηΚΒ5; πθηςα {παῖ ΗΕ γον ραγάρῆγαβθ μᾶ5 
Ὀδοη {πουρῃΐ ἴο πᾶν Ὀθοπ {π6 ψουκ οὕ ἃ 
7ονν τεϑιάθπί ἴῃ Μοοσῖβϑῃ ϑραῖϊη ἀπιστίης {Π6 
ΜΙΔα]6 Αραβ. 

11. «υογιοης «υογζ] 80 Ηδερ., (μα]ά., 
διηδῖ. ἰοχί, [{414, ἀπὰ Ψα]ρ.: [μ6 παίιιστε οἵ 
1π6 ΨΟΥΚ Ὀοϊηρ Βριπηῖηρ ἀηα νυϑανίηρ (ορες 
ἐεχ γι, Ν α115.). ὙΠΙ5 ἈΡΡΘαΓβ ἴο πᾶν Ὀθθη 
ἃ σῤέεϊα! δ νυῖτν ἴΠ6 ννοπηθη οἵ {πάξξα ; {ΠῸ 
ψνοπΊθη οἵ (8}1|6 6 ννουκθα δἵ ᾿πθη (ϑομῦγογ,: 
Ὁ 17; π- 172)": ΘΕΠοιθ (ἀκ8 πὸ ΟὙδεὶς 
ἠριθεύετο ἐν τοῖς γυναικείοις ἴῃ [Π6 56Π568 
“ἔ γΟΥ6 ΜΚ0ΟΟ] ἴῃ [Π6 νγοΠΊῈΠ 5 σχοοϑης "ἢ (566 ΕΟ. 
Π1ΔΓΡ.): ἐριθεύομαι 15 ῬΓΙΠΊΔΓΠΥ ἴο νΟΓΚ 85 ἃ 
ἀΔΥ-ἸΔὈΟΙΓΕΥ ΟΥ Πίγεα βϑύναηξ οὗ ΔΠΥ βου 
(ἔριθος); Ὀὰΐ {πε Ἰαΐεῦ πιθαηὶπρ οὗ ἔριθοι, 
ἐς βὈΙηϑἴουβ ἡ 8Δη64 ““νγεδνεῦβ," “νοοῖ. Ἰῃ 
γν00],᾽ 15 ἴακθη ἴο Πᾶνε ραββϑθά ποσὰ ἱπΐο {ΠῸ 
νεσῦ. ὍΠα τι οἵ γυναικεῖον ἴῃ 1Π6 αἰίδοῃοα 
56 η56 Οὗ ““ ΤΟΟΠῚΒ ᾽ 15 Ποπῇποα ἴο {ἢ15 ΡαβϑαρῸ, 
{π6 ἔδπι. 86]. (580. αὐλὴ) Ὀεϊπρ τπλοσα τι5118]. 
ὙἼΠ6 τοπάδσιηρ Οὐ (6 Εἰ, ΄, 15 ΡΥΕΙΈΓΔΌ 16. 
ΑΘ ΔοΠασιια Πανΐηρ ἰο ΝΙπουθῖ, {πΠ6 58}0- 
Ροτέ οἵ [πε ΒΠΠπά “ΓΌΟΙΣ ἴογ {πὸ ΟΣ γδαγ5 
(Ὁ. το, ποΐβ) [6]1] δε γΓο]Υ ἀΡοη Πῖ5 νυ Αππα. 
866 Ψ Πρ. : ἐδ Ἰαογε τιαη77ι σιαΥ 4721 “ΟἹ Ο 1271) 
{671 εοησοχιΐ ῥοΐογαΐ, ἀεγεγεδαὲ (56. 4οη11). 

19. ὙΠΟ [{α]4 ἀπά δ1᾽Ππδ1{. ἰοχίβ δα ά {Πδὲ ἘΠ15 
ἴοοκ Ρ΄δοθ οῃ ἴΠπ6 βενεπίι ἠδΥ οἵ {π6 πιοπίῃ 
Τγϑίγοβ, δη ἱπίθγθϑδίηρ δά άποη ἴο {Π6 οἴποῦ- 
νν 156 ᾿π το ποπῖ τι568 οἵ {πὸ Παιη65 οἵ {πὸ Μδςο- 
ἀοπίδη οδ]οπήδγ ἴπ {πῸ ΑρΡοοσΥρμα (5ε6 Ααά!- 
[ΙΟΠ5 ἴο Εἰ ΠΟΙ ΧΙ. 6, ποΐε : 2 Μδος. χί. 30). 
ΤΟΥ ΒΕΓΟΒ 15. 1|5114}}Υ τὰ Κοὴ ἴο σουγοβροπά ψττἢ 
Μάατγοῆ. [{{{Π15 ἀαΐο σδη Ὀε {τιιϑδίεα, [Π6 ονεπί 
Ποηπηθοίθα ἢ {πὸ ἰοχί οσοσυνγεά ἴῃ {παῖ 
τηοπΐῃ οἵ {π6 ΓΟυσ ἢ γϑαγ οἵ ὈΠπάπΠ655; δης 
Ὀεΐννθθη {Π15 ἀπά {πὸ ργονίοιιβ γοῦβα {Π15 5ρᾶςθ 
οἵ πιὸ παιϑέ θ6 πη ογϑίοοα ἴο πᾶνε ο]αρϑβθά. 

14. 1 «υας αὐαςῥεά] 1.11. “41 θδοδπιθ σγοὰ, 
“1 Β].5Π6α : {πὸ ΗδΡ. (ερ. (μῇμα]4.) τεδάϑ, 
ΟΕ. Παάγγο! θα ἰοβθίμευ σοποθγηπρ {ΠῈ 

Ο 

22. 1. 



ΤΘΒΙΤΉΎΤΗΙ: 104 [ν. 1-4. 

7700... 56 Βιιϊξ 58ῃ6 τερ!οἀ προ ΠΊΕ, ἌΜΏΉετα 

ἴο,.» 34,18 τῃϊπε αἱπὶβ ἀπά ΠΥ τὶρμίεοιιβ 
αὐ ἐλένιρς ἀΘεἀ8  [θ6 014, πο ἀπά 411] τῆν 

δ ἀγιστοὲ 
αν ΧΟΓΚΒ δΔτῈ Κπονη. 

2 Ο ΤΙ οτά, τῃοῖι αγὲ 1υ8ῖ, Δηἀ 8]] 
[γ νγοῦκβ ἀπά ἃ}1] {ΠΥ νγᾶγβ ἅΓῈ 
ΠΊΕΓΟΥ δηά {γιῖῃ, δηά {ποῖ 1πάρεβί 

2ο ἐλεε. 

ΘΗ ΆΑΡΕΡΕΕ ΤΙΓΓ 
1 701, σγίφουεα τοί ἀὴρ τυΐγες ἐαπγιεές, φγαγείλ. 

11 .5.γα, γεῤγοαελεά ὧν λἀδγ γαΐλεγ᾽ς γπμαϊας, 
2γαγείλ αἷδο. 17 “45: αγιρεῖ ἐς φσεγεξ ἐο ἀεζῤ 
ἐλερε δοίλ. 

ΗΕΝ 1 Ρεϊπρ ρτίενεά ἀϊά ννεερ, 
Δη4 ἴῃ ΠΠΥ ΒΟΓΓΟΥ ΡΓΑΥ ΘᾺ, 54 γ- 

ἴη8. 

{Γ]ν Δηἀ Ππ51]}γ ἔοΓ ἐνεῦ. 
32 ΚαπηθπηθοΓ της. ΔΠ4 ΙοοΚ Οἢ ΠΊ6, 

ΡᾺΠΙ5ἢ π|6 ποῖ ἔοΓ ΠΥ 51η5 ἀπά ἴρπο- 
ΓΆΏΓΕ5, Δη4 7106 εἴης οΓ᾽ τὰν [δίθεῖϑ, 
νγῃο Πᾶνα βἰπηπεά Ὀείογε {πε : 

4 Εογ {πεν ονεγεά ποῖ 1ῃγ Ἴοοπι- ᾿ 
ΤηΔηἀπηεηΐβ : ννπεγείογε ποὺ ἢαβί 
ἀε]νεγεά τι8 “[ῸΓ ἃ 8ρ01], ἀπά πηῖἴο “ Ῥουι. 
σΔρΕνΙγ, ἀπά πηΐο ἀθδίῃ, ἀπά ἴογ ἃ 

τηδίίοῦ οὗ {πὸ Κιά ; απά {Π6 [[4]4 δἀά5, “ δπὰ 
506 νγᾶϑ Δ ΤΥ Ὀθοδιι56 1 Ὀε]ονθα ΠῚ ποί.ὄ 

ἤρεγε αγὲ 49). ΟρΡ.1. 3. ὙΠ ΗΘΡ. 5ιρ- 
ΡΙΪΘ5 [Π6 πηθαηϊηρ οἵ ΠΟΥ ἡιοϑίίοηβ: “Ὁ  ΠΟΓΘ 
Δτ6 Τῆγ ΚΙηάποϑββοϑ δηα {Π|ΠῸ6 4] πὴ5 νυ ἢ Ργοπί 
τη 6 ποΐῖ ἴῃ {πὸ ἄδγ οὗ (ἢγ (γοιὉ]6 ἢ Νὸ βοοά 
μα τοϑ]θα ἔγοπι {Ποπὶ, {Πουοοσυα 56. σοη- 
οἰυθάεα {παΐ ἴμον Ππαά ποῖ θέθη ντοιρῃΐ ἴῃ 
ἃ Τὶρῃς ϑρισιῖ. “ΤΥ ΓΘΡΤΥΌΔΟΙΝ (ςΡ. 11. 6) 15 
Κποννη ἴο 811 [Π6 ννου]ά :; 58Π6 σοπϑιἀθγϑά [Πδΐ 
1Π6 ὈΙΠΠάποθ5 δηα ΡΟΥΟΥΥ ννεγα ϑεπηΐ 845 ἃ 
ΡΕΠΙΒΗΠΊΘΠΈ ῸΓ Π15 ΠΥΡΟΟΓΙΘΥ͂. 
ΤΟΟΙ 5. ππη]ιιϑὲ σϑίιθαὶ το Ὀο]ϊονα Π15 νυ Ἱ6 5 

Ργοϊεβδίδιιοη οἵ ἱπποόσθποθ 15. ΠδίμγαΥ εχ- 
ῬΙαΙηθα ἃ5 ἄπ ἴο 4 παΐίισα θη ττογε ΒΥ 
ἴουγ γρατϑ᾽ ὈΠΠάΠη655 πα ρονουίγυ ; εν! ἀθί]ν, 
Ποννθυοσ, {ΠΕῚΓ πηαυγιθα 16 ννὰθ ποΐ αἱ [15 
{ἰπὴ6 ΠΑΡΡΥ ((Ρ. Χ. 6, 7). 

ΠΟΗΑΡΤῈΚΒ. Π|. 

1. Αςοογάϊηρ ἴο {π6 [ἴα], {Π15 ῬΥΑΥΘΥΓ νγᾶ5 
ΒΡΟΙΚΘη ἴῃ {Π6 οοιγέ οἵ ΤΟΙ 5. Ποιιβα (Ὸρ. 
α. 17). ὕπάογ [Π6 Ορθῃ σΔΠΟΡΥ͂ οἵ Πδάγυθῃ, 
Δη4 ἀρατσέ ἔγοπῃ ἴΠ6 βοιιηβ. οἵ αἰζογοδίϊοῃ, μ6, 
“ἐ σγιθνθά, [αϊητηρ δηα διοὶς ἢ ἢ15. δἰπιο- 
τίοη ᾿ (Ηε6}.), ρΡουγοά ουἱξ᾽ ῖ5. 501} Ὀείοσγα 
Οοά. ὙΠ ΡῬΓΔΥΟΥΙ 15 πιαυκοά ὈΥῪ [41 δηά 
{τπδῖ (τ. 2); ὈΥ Πυπλ]]αἴοη, ΡΘΥβοηα] ἀπά 
ΠΑΙΊΟΠΔ] ; ἀηα ὈΥ {Ππ6 γϑοορη!οη οἵ {Π6 1πδίϊος 
οἵ Οοὐβ ρΡιιηιβῃπιθηξς προη ΠΙΠη561}6 ἀηα ἢΪ5 
Τουοίίπουβ, που ἀδργθοδίίηρ 115 ΘΧΘο ΠΟ ἢ 
(υν. 3-5). Τὰ 15. ἔταπηθὰ προὸη ϑοιρίαγαὶ 
Τηοάοἷβ (ΟΡ. ΕΖτα ἰχ. 6-15: Νεῆ. 1. 5-Ἴῃ, 
ἶἴχ. 6--28: Ι)Δῃ. ἴχ. 4-1ο; ΒΑΤΉΟὮ 1.1 5 ὅζο.), ἀπά 
οἰοι θα ἴῃ ϑουρίιγαὶ ἰδηριιαρα (566 Θβρθοῖα}}ν 
“΄. 4, ποῖεν) ; θυ 1 σαπποῖ θὲ βαϊά (ἢ βοπὶθ 
ΠΟΙ ΠιΘηΐαῖοΥ5) ἴο παν γοδοῃρα {ῃ6 5ρι τ οὗ ἃ 
ΟἸ γιβείδη Ῥγάγθσ. “ΤΠ δι Πλϊβϑίνθηθθθ ἀρρα- 
τοηΐ ἴῃ οηδ 1Ππουρης 15. πα] Πρ Ὀν [Π6 βοπιο- 
ννΠπαΐ αἰοσίζαϊογ!α] σΠαγαοῖου οἵ [Παΐ νυνὶ ἢ [0]- 
Ιονν5 ἴἴ (τ. 6); πὰ {πΠοῖῸ τὸ ονϊάθηςος οἵ 
4αΘΓ]Ουιση655 απ οἵ ᾿γγι δ !οη νὰ {Ποβὲ 
ψΠῸ αν σαϑ ἸρΡΟΠ ΠΪΠῚ ὁ [8156 ΓΘΡΥΌ ἢ 65 
(υ. 6) ννῃΐϊοῖ ἅγὸ [Γ᾽ στοπηονθα οση {ἢθ 
(οδοῦϊηρ οὗ ΟΠ τσὶ (81. Μαῖζ. ν. 23, 24; νὶ. 
12) 14) ΟΥ οἵ ΗΙ5 Αροβίϊς (1 Ῥεῖ. ἢ, το ὅζο.). 

Οτθβί!οη5 οὗ βοὴ ᾿πηρογίδηοθ δηά αἰ] οαΠΥ͂ 
ΓΘ Γαϊδοά ὈΥ͂ [Π6 Ἔϑοπδίοϊορν οἵ {πΠῸ Ἀδοοινοά 
Τεχί οἵ υ. 6 (5εε ποίθ). 

Ω. αἱ] ἐδν «υογὰς απά αἱ ἐῤν «αὐαγε ἀγὲ 
67} πὰ ἐγ) (ἀν. Ἐ5. χχν. το; χοῦ. 
ΧΧΧῖν. ὅ, 7, ἃ Ῥᾶβϑβδᾶρε μεὶά ὈγΥ [1πΠ6 [δνν5 ἴο 
Θπατηθγαίο {Ππἰγίθθη Δα Ὑθιῖο5 οἵ σοά. ὍΠα 
ΗΕ. «πά (μαϊ]ά. γεαά, “411 ΤῊΥ νου ἅΓα 
τηϊσης (Τἴα]α, γηασπαὺ, απα 411} ΤῊΥ νναῦϑ ἅγ6 
Βοοάποϑβ (Τ1ἴ]α, γρηιἱγίσογάϊα) ἀπ {τὰῖ}.᾽ 
ΤΠ ΟΚ. οχίβ γοηἄου ““ΠΊΘΓΟΥ ἢ ΟΥ̓ “βοσάποβθ᾽ 
Ὀγ ἐλεημοσύναι, ἃ τι56 Οὗ {π6 ννοτα ἴῃ {ΠῸ6 1,Χ Χ, 
ποῖ ᾿ηΐγοαιιοηΐ ἴῃ {Π6 5 πραγ, θΕ Τὰγθ ἴῃ {Π6 
ΡΙΌΓᾺ] (οΡ. Ῥτον. 111.. 3. 866 (τοπΊου, " ΒΙΒΠ ΒΟ - 
1Πδο]ορ. Ν᾽ ὀσίογθιςῃ,᾿ ὁ «. 5.). 

8. Ἰοοῖῦ οπ γι] ΜῈ νου ἀπά ΚιπάπΠ6855. 
ΟΡ. στ. το; [16 1. 48. 

ἱσπογαηπεες) ΟἸκ. ἀγνοήματα ; [ΐἴα]α, περ ]]- 
“σεπίίϊα. ἽΠῈ ψνογά 15 αρβεπί ἴτοπὶ {π6 ΗδὉ. 
4η4 (Πια]ά. ; 1 15. δυ θην τιϑοὰ Πού απά 
Εἰβενμεσα (τ Μᾷδος, ΧΗ]. 39) 85 5. ΠΟΠΥΤΠΟῚΙ5 
ψΥΊ {Ππαΐ ἔογπὶ οἵ ΕΥΤΟΥΙ ΟΥ̓ {ΓΔ ΒΡ ΘΘϑΟη ἔΤΟΠη 
ψΒΙΟἢ 1Π6 ΟΥ̓ ΊΠ4] ο]οπιθπηΐ οἵ νναπί οἵ {πουρηΐ 
ΟΥ̓ Κπον]οάρε μα5 ραββθά θουοπά {Π6 βίαρε οἵ 
ἀείθποθ οὐ θχοιιδ (μεν. ἵν. 2, ποΐθ), δηά 
ΤοδοΠ θα {Πα ἴῃ νυ ῃ] ἢ ννθακηθ55 15 ἀθ] θογαΐθ, 
ἀηα {Πογϑίογο δι ητα] (ΟΡ. [πάπἢ ν. 20, ννΠοτο 
ἀγνόημα Ῥᾶ5565 Ιηΐο σκάνδαλον ἀπά ἀνομία). 
(ρΡ. τΠε Ιαηριιαρο οὗ 81. Ῥαμ], ννῆο, βρθακίηρ 
ἃ5. ἃ ἴδνν, γεργονθα {παξ “" ἱβρποόσγαποα ἢν ΒΙΟἢ 
“ἐ ΔΙ]Θηδίοα (ἸΠ6η}) ΠΓΌτὴ π6 16 οἵ Οοά" (Ερῃ. 
ἵν. 18; ΟΡ. Αοἴδβ ΧυἹ. 30), δηᾶ ταηκθϑά 1, ἴῃ 
ΠΪθ οὐ οᾶ56, 85 ῬαγΆ 1161 ὑπ “πη 6] 16 ἢ 
(τ ΤἼπη: 1. 132). ΒῸΓ 50) ΠἸΡΠΟΙΔΏΘΕΒ" 
(" αὐτοῖβ. οὗ Ἐπ6 Ρεορὶβ, Ἐδ6Ρ. 1χ- 7) ἴπ6 
ΗἸΡῚ Ῥυιθϑέ ὁποθ ἃ ὑϑαῦ οἡ {πὸ σγθαῖ ᾿αΥ 
οἵ Αἰοποιηθηΐς πηαάθ βδουῦῆοθ “ποῖ νυ ποι 
ὈΙοοά : «πᾶὰ δραϊη ἴὺγ διιοῖ, (Πγδί, “δὴ 
ΗἸΡη Ῥυϊοβὶ οἵ βοοά {Πῖπρ5 ἴο σοπῖθ,.... ὃ 
᾿ηῖ5. οννὴ δοοά θπίογθα ἴῃ οηςθ ἰπΐο ἴῃ ΗΟΪν 
ῬΊαςο, ᾿ανίηρ ΟὈζαϊ πα οἴου πη] γράθπιρίίοη ἴῸΓ 
ιι5 (Ε65. 1χ. 11,12). ΤῊ ἔυτῃ ρίνθη ἴο 86 
ννογβ. Ὁγ ἴπ6 ΨῸ]Ε., Νὲ αὐηιαϊοίανι σιργας ἀδ 
}εκεαίϊς γηιδῖσ, πϑμδ τοι οαγὶς εἰοἰϊεία γιδα 
“οἱ ῥαγελ μι) 7160 271, 15 ΤοΠθοίθα ἴῃ 6 
Ιαηριιαρο οὗ {Π6 1 Ἰἴδηγ, “Κα οηθιηθογ ποῖ, 

28. 15, 37. 



ν. 5--).] ΠΘΟΒΙΠ ΓΗ: [053 

{πὲ 1 πηὰν θα " ἀϊβδβοϊνεά, δηἀ Ῥεςοπηδ ' Οτ, «.- 
γιϊδοσα, οὐ, 

Θδγίἢ : ἤὅ[ὉΓ [ἴ 15 ργοβίδθ]ε ἔῸΓ πα ἴο αείζσενσα. 
ἄἀϊα γαίμεγ πᾶπ ἴο ἰΐνε. Ὀεσδιιβε [ ὁ 7]ομαὴ ς. 

ΡΓΟν ΕΓ οὗ Γεργοόδοῇ το 811 [Π6 Πδί!οη8 
ΔΠΊΟΠΡ; ὙΠΟΠῚ νγ8 ΔΓΘ ἀἸβρεγϑαά, 

ς Απά πον ΠΥ Ἰπάρτηθηΐβ ΓΘ 
ΠΊΔΠΥ πὰ για: ἄθα] νν ἢ πιὸ δο- 
ςογάϊπρ᾽ ἴο ΓΩΥ̓ 51η5 4ηἀ τὴν [τ Ποῖθ᾽ : 
Βεςσδιιβα νγα πᾶνε ποῖ Κερί τῃγ ςοπι- 
πηδηἀπηθηΐβ, ΠΟΙΓΠΕΓ Πᾶνα νγαϊκεά ἴῃ 
{τὰ ἢ Βεΐογα Παα. 

6 Νον {πεγείογε ἀθαὶ ν ἢ ΠΊ6 85 
ΒΘΘπΊθΊἢ Ρεβὲ τπηΐο {ἢθ6. Δπ4 ςοπι- 
ΠΙΔΠ4 ΠΗΥ 8ρΡ|Γ1Ὸ τὸ θῈ τα κθη ΠῸΠῚ ΠΊ6, 

Βανε πεαγά Ξε γεργοδοῆεβ, δῃη4 μᾶνε ἢ 
πηι ἢ ΒΟΙΓΟΥ : σΟΠΊΠΠΔΠ4 {Πεγϑίογε 
{πὲ 1 πηᾶὺ πον ὈΕ ἀε]νεγεά οἷ οἵ 
1Π18. ἀϊδέγεββ, ἀπά ρὸ [ηΐο {πε ἐνεῖ- 
Ιαϑίίηρ ρίαςθ : ἴὰτη ποΐ ΠΥ ἴδε 
ἈΥΨΔΥ͂ ἴΓΟΠῚ ΠΊΘ. 

7 [τ σλπηε ἴο ρᾶ88 {Π6 84π|6 ἄδυ. 
τῃδὲ ἴπη Επρβαΐδηα ἃ οἰγ οἵ Μεαῖα ϑαγαὰ 

Τιογά, οὐὐγ οἤξιποθβ ποῦ {πΠῸὸ οἤξποθβ οἵ ΟἿΓ 
ξοτοίδίουϑ ἢ ποιῖπου ἴακα ΤΠοι γθηρθδηςα οὗ 
ΟἿ 51πη5. 866 Ἀδιβοῇ 2 ἰστο. 

«υῤο ῥατσε εἰμπε)] Οἷκ. ἃ ἥμαρτον ; Ὀπῖ {Π6 
ΗδεὈ., (Ιμα]ά., [ἴα], ἀπὰ οἴμεὺ σοάϊοεϑβ βιρροσέ 
ἘΠΕ ΒΚ. 

4. α ῥγουεγὦ 9, γεῤγοαοϑ)ὴ (ρ. ΔΜ βάομι 
γ. 3. ΤΠ Ηερ., (μα]4., απά 1ἴα]ὰ βεραγαΐβ 
1Π6 νγνογάϑ, 6.9. “ἃ ρυόνθτσθ, ἃ γθργόδοῃ " (Τία]α 
Δηα Ψ]ρ., Ζηηῤγοῤογίμηε; ἴῃ [6 Γ. ΧΠΠ]. 18, ορ- 
γοὀχγἱμ,ι), Δ ΔΥῸ ΠΆΓΟΥ ἴο {Π6 ΟΥΡΊΠΔ] ἰοχί 
οἵ θα. χχυ!. 37. ὙΠῸ ΗΘΡ. ἰεχί δά άϑ {πΠ6 
ννογά5 οἵ [58. 1. 9. 

5. ἄεαὶ «υἱὲ γε] ΟΥ̓́, δοςσορίϊηρ ποιῆσαι 
ἰηϑίοδα οἵ ποίησον, “ἴῃ {πᾶς ΓΠΟι ἄθα]θβέ 
νΥΠΠ τηθ. Ασροοτάϊηρ ἴο {πΠῸ ΕἸ ΠΡΊΙ5Π Ν Ἕὐβίοῃ, 
1Πὸ Ἰαπριιαρο 15 {παΐ οἵ Πιιπ}0]6. 5 ὈΠΊ 5510 ἴο 
ἃ ῬαΠΙΒΗῃπηοπΐ δοιςπον]θαάρθα ἴο θ6 1ι5ῖ. (ρ. 
1ῃ6 ρδγάρηγαθα οὗ ἴπ6ὸ [[4]14, τιμία στρ 
ιάϊεία ἵμα εἰ εγα φμθ (δ γιὲ ἐχίσας δἰ ἐδ 
ῥειεαίίς γπεὶς εἰ ῥαγεπέμηι φιθογμ. ΠΟ 
ΗδεΡ. «πὰ (μπαϊά. πανθ, ποννενοσ, ᾿πβουίθα ἃ 
πορδίϊνα, “ γενγαγά πὶ ποῖ αἰζου τὴν νυ οκϑά- 
ΠΕ655 δηά {πΠῸ νυἱοκθάπεββ οἵ ΠῊΥ ἰοῦ " ἅς, 
νυ ΒΙ ἢ ὈγΙηρ5. [Π15 γοῦβα ᾿ηΐο δοσογάδποθ ϑΊΓΠ 
τ. 3. 

6. απά εοηιγιαπεί 495. ΤΠ6 πι514] ΟΚ. 
τοχί οπιϊΐα {πῸὸὶ ““δηά," {ποῦορυ πηρκίηρ {Π6 
βεπίθηςα ΠΊΟΓΕ ἰποίβινα ἀπά δοταρί. 

ὧδ ἀϊδεοίεά «ἀπά ὀέεουιε ἐαγὲ)] “88ηοῖί! 
ΒΑΡθΘπΈ σΘΟΥΡΙΙ5 ΡΓῸ ΠΔΓΟΘΓΘ οἷ ΡΓῸ νἱηο 15 
(ΤΠρορυ]αςῖ), ΟΥ̓ Μν ἢ {Π6 508] 15. ᾿πῃρτὶ- 
Β0Π66, ΔΠ4] ἔγοπι ννῃ] ἢ [᾿ 15. “ ἀἸββοϊνθ "᾿ ὈῪ 
ἀφαῖῃ. Εογ 1π6 ρῆγαβε “" θβοοῖηθ βασγίῃ ᾿ Ὄρ. 
Οεη. {|. 19, “Παβὲ ποι ἀτί, ἀπά ππίο ἀιιϑὲ 
5041} {που τείιτη." ὙΠῸ ἄδϑῖγε ἴοσ ἀβδίῃ--- 
ἀείεπάθα ὃγ 8. Απριβέπε (΄ ο. Οδιιά.᾽ 1... 31), 
ἴπ {πε οἴεη-ηποίεα βοπίθποθ, “ΝΟ εβί ἴη- 
Ἰαδέαπη ΠοΙηΪηΙ Ἰπϑΐο ορίαγο πιογίθιη “πδη640 
ΔΙΛΑΓΙ551Π|8 αὶ νἱΐα "ἢ - 85 [5 δου!ρίιγα] ρΆγΆ}16] 
ἴῃ Π6 Ιαπρτιαρα οὔ [00 (011. 15), ἃΠ4 Ἔβρθοῖδ 
ΟΕ ΕἸ] (τ ΚΊηρ5 χῖχ. 4) ἀπά οἵ [οῃδῇ (Ἰπᾶγξ. 
τοῦ), Ἐπου Ἢ {ΠῸ ἔγαπια οὗ τηϊηα οἵ ΤΟΙ νγὰ5 
ποῖ {πα οἵ [οπαῃ. (ρ. αἷδο 2 (ογσ. 1. 8 ; ΡἈΠ]. 
1, 21-24. ΒῸΥΓ {πμ6 “2156 γϑργόδομθθ. δηΐ 
ται ἢ βούγονν ἢ ἴο νοι ΤΟΟΙς δἰ πά65, 566 
11. 14, ποίθ. 

ΤΠΕ ςσοπορρίϊοη οἵ “ΤΟΙ: οἵ {πιηρ5 δῇεῦ 
ἀφαΐῃ 15 ποῖ {παΐ οἵ {πὸ Νὲνν Ταβί., δαΐ οἵ 
{π6 ΟΙΪά. Ηἰ5 νογάϑ---Ξ (ΔΟΠΊΠΊΔΠ4 ΤῊΥ 5ρ ΓἸΐ 
ἴο 6 ἰαἰζθη ({π|., “ τἀ Κϑη ἘρΡ, ἀναλαβεῖν) ἵτῸΠῚ 
πη6 (οπητεα ἴῃ ΟΚ. ἰοχί), (παξ 1 τὺ θὲ 
ΠΙΞΘΟΙ ΘΙ. (5Ε86᾽ ΤΠ8ῈΡ', 2:5. “16 ὉρΡ' ΦῚ 17: 
2 Μᾷδος. νἱἱϊ. ο; {|κῈὲ 11. 29), 4Δη4 ὈΕΟΟΠΊΘ 
φατέ. . . . ἀηἀ ΡῸ ᾿πΐο {Π6 ἐνθυ!δϑίηρ ρας ἢ 
(ςΡ. [οὉ χχὶ. 26, χχχίν. 15 ; Β5. εἶν. 29 ; Εὔσο]65. 
111. 20)---ἼΘ 0 8}} ΟΠ6. Ράβϑαρ ββϑρθοίδ!]υ, “ Μη 
δορί ἴο Π5 Ιοηρ Ποιηθ... .. ΤΏΘη 5Π4]} {Π6 
ἀϊπιδέ γείμσγη ἴο {π6 θαυ 85 1 νναβ; δηά {Π6Ὸ 
ΒΡΙΓΙΕ 5Π4}} τοίαση τπίο σοά ὟΝ ΠΟ βᾶνε 1 ἢ 
(ἔςε]ε5. χἱϊ. 5, 7; ορ. ΒαγΈΟΙ 11. 17). ΤῊ θοοΪς 
ΕἸβενγΠ ΓῈ ἜΧΡΓΌ5565 ἃ Κηον]θάρο οἵ ἀπά Βε]ϊοῦ 
1η Ηδ65 (11. τος ΧΙΠ. 2); ἃΔΠ4 510 ἢ Ρά554 8:65 85 
1) 4η. ΧΙ. τ ἄζα. (ΩΡ. 2 Μᾷδος. ΧΙ. 42 ὅζο.) ψου]ά 
ΡῈ ἔὨΠΉΠΙΔΓ ἴο ΔΠΥ νΥΙΟΥ Πἰνπσ ἔψὸ ςϑη- 
ταγῖθ5 Ὀεΐοσε (ἢγιδί. “ΤῸ ςοηϑδιάθσ, μον- 
ΘΥΘΥ, [Π6 Θνου]αϑίϊηρ ράσο ᾿ἢ 41] ἜΧΡΊΓ ββίοη ἃ5 
ἀεπηϊΐο δηά γϑδ]δίϊς ἃ5. {Π6 “" δνθυ]αϑίϊηρ μ401- 
ἰαίϊοη5" οἵ [μ|κ6 χνὶ. 9, ἰ5--οὴ {π6ὸ ἀρονυα 
ΒΙΡΡΟΒΙΠΙΟη 45 ἴο ἀαΐε---ἴο ᾿πγοάτιοα Δη 84π8- 
ΠὨγοηϊσπλ. [ΓΕ ννα5 ποῖ {Π] (ἢ τϑδὲ Πα ονεγοοπΊθ 
1π6 βῃδγρηββα οἵ ἀθαΐῃ, {παΐ {πῸ6 Κιίπράοτη οἵ 
᾿ιδανεη νγὰ5 ορεηθά ἴο 411] δε] θνοῦβ (Ὲρ. [οΠπ 
χὶν. 1-2). Τὸ τπιπήεγβίδης, αἰδο, ἴΠ6 ννογ 5 
“ (ΠΊΠΠΔΠΠ ΤῊΥ̓ 5ριγξ ἴὸ 86 ἴακθη Π᾿ῸΠῚ 
ΤΊ6,᾽ 45. ἃ σϑσορη!οη οἵ {πὸ τηϊπηἰβίγαϊίοη οἵ 
ΑΠρε]5, {πκὸ ἴο {πμαΐξ ἴῃ 1μ|κῈ χυϊ. 22 (“ {ΠῈ 
ὈερραΙ νγὰ5 σαυγιθ ὈῪ {πῸ Αηρε]5 ἱπίο Αδτα- 
ΒΔΠ15. ὈΟβοΙὴ 7), 15. αἰϑὸ ἴο ᾿πίγοάμποθ ἃ 56 η58 
ποΐ, ΡΘΥΠΆΡ5, ἘΠΕ ΓΟΙΥ Δηδοῆγοηϊβίϊς, θὲ σοΥ- 
δῖ η]Υ ποῖ νναυγαπίθα Ὀγ ἴπ6 ἰαηριασο οὗ {Π6 
οἴπεγ ἰοχίβ. ΤΠῈ ΗΘ6. “ ἴακε (ποῖ “ ἴβϊκα αρ᾽) 
ΤΩΥ͂ 5011] ἴγοπὴ τηθ,᾽ δη4 (Π4]4. ““ ἴακα τῃῦ οι] 
ουξ οἵ τηῖπθ ΠαηΉ5,᾽ ἜΧΡΓΟ55 {Π6 ΤοΥῈ οοτ- 
γϑοΐ, Ὀθοδιιβα 1655 ἀθῆπηιΐθ, Ὀε]ιοῖ οἵ ΤΟΙ 5 
ἘΠ ΟἹ {Π15 Ἰαϊίου ροϊηΐ; δηά ἴῃ {Ππεϑεὲ τοχίβ 
1 15 ποΐθυνουίῃγυ τΠδΐ Δ]]Π βίο ἴο “πε Ἔνεσ- 
Ἰαϑί!ηρ ΡΙαςθ 15 Θπίϊγοὶν αθϑοπί. 

ἼΤΠΕ [ἴα]ὰ Το πάθυβ 1Π6 ορεπίηρ ρατί οὗ {Π6 
γΕΓΒ6, ῤγάεῖρε γεορὲ (Να]8. αἀά 5. 2π ρας) 
ΦΡΙΓΙ 7721 7161|721 τε 741721 αἰ]: {αν ἀἰεσμ ῥοῦ ἐεγ γα. 
ὙἼΠε δἀάδϊίοη οἵ {π6 νυϊπαΐθ 15. ἱπίογοβϑίης 
ἔγοπη {Π6 ννε]]-Ἰτηοννῃ τι5δὲ οἵ {πε [Ὀσπλι]α οἢ 
ΕΠ γτιβείδη τοπλθ5. 

πΠ. Ἐραίΐαπε, ἴπΠ6 Ασἤτηθίμῃα οἵ ΕΓ νἱ. 2 
Θ.2 



1900 

1ῃ6 ἀδιρῆτζογ οὔ δριεὶ νγὰ8 αἶβο γε - 
Ρτοδομθά Ὀγ Πεγ ἔλεΠογ᾿8 πιαῖάϑ ; 

8 Βεοδιιβε παῖ 5η6 ἢδά Ῥβεη πηαγ- 
τίεἀ ἴο βενεπ Πιβραη 5, νυ ποτὶ Αϑπιο- 
ἄδιις {ΠῸ δν]] βρίγις ἢδά Κι]βά, θεΐογε 
1Πεγ Παά ]αΐπ ννῖἢῃ Πατ. 1) οβὲ τοι 
ποῖ Κπονν, βαϊά παν, {Πδὲ {ποῖ Παϑῖ 

(ορ. Τάτ 1. 1) ἀπά {πῸ πιοάοτη Ἡπηδάδῃ, 
νγὰ5 ἰουπάρα Β.Ο. 7οο ὈΥ [με ἢγβί Μεάϊΐδῃ 
Κίηρ, Ὠ εἴοςοβ (Ησγοά. 1. 938). [{ ννᾶ5 βιπαϊθά 
ἴῃ ἴΠ6 πουίμογη ρατί οἵ Μεάϊα Μδρπα, ἀπά 
ννὰ5 ἴΠ6 5:ΠΊΠΊΟΓ τοϑιάθηςο οἵ {πὸ Ῥογϑίδη δηά 
Ῥαγιῃΐδη Κίηρβ. [{ ννὰβ ἃ οἱἵγ οἵ 1655 ἱπιρογί- 
Δησθ πη Βαροθ (1. 14, ποΐθ), ἃ στοδάϊηρ 
δἀορίοα Ποῦ ὈγΥ {πὸ ]ρ. ΟἾΪγ, δηα ΠΊΟΤΕ 
ΡγΟΌΑΙΥ ἀκ ἴο ἃ βουῖθθ᾽ 5 σοῃηξιβίοη νυ {ΠῸ 
ΠΑΠΊΘ ΒΚ ΑΡΊΙΕΙ ξΟ]]Οννηρ {Παπ ἴο 1ΔΘηἸΠοδίΙοη 
ἢ ἀπ Οἴμουννῖδθ ποῖ πιθητοπθα αροβ ἴῃ 
π6 ποιρηθουσγμοοά οἵ Ἐδσθαΐδπα (ΕὙΖϑοῃα 
δηά Ἀδι5Οἢ). 

Κδριεὶ, οΥ δι] ((Πα]ά. ἀπά ΗδὈ.), “τὰς 
{ποπὰ οἵ Οοὐ;," ἃ ποῖ τπποο ΠΊΟΠ ΠΑΠῚΘ ΔΙΠΟΠΡ 
16 ΗθΌγονν5 απὰ Ἑἀοπηϊῖοβ (56. ἔὐχοά, 1]. 18, 
ποΐθ), Πα5 Ποῦ ἃ 5ρθοϊα] ἱπίογοϑδί. ἴῃ σοπηθχίοη 
ν ἢ τυ παΐ ςῸ]]Ονν5. [ἢ {πὸ Βοοῖς οἵ ἔποοῆ τὶ 
15. {πΠ6 παπὶθ οἵ {μδΐ βιιαγάϊαη ΑΠρῸ] οἵ {π6 
ἘΠΙΊΥΘΓΒΘ γῆ0 οχθουῖοα Οοαβ Ἰπάρτηθπί ΠΡΟΠ 
[ῃ6 νου] απὰ {Π6 ϑἴασβ. ὅ66. ΕΧΟΌσϑιβ 11. 
ΟΠ Απρο]οϊορυ, 1. 84. Βδρι6] ννὰβ σοιϑη ἴο 
ΤΟΙ ἀπά ΤΟΡΪΑ5 (ν]. το, νἱ]. 2). 

γεῤγοαοῥε)] ὝὍὙΠε Ηερ. ἰοχὲ τοαάϑ, “Ηδγ 
[τ Πο γ᾽ 8. πιδ ἀ-ϑοσναηΐίβ (οπ6 οὗ ἴῃς πηδὶ5,᾽ 
(Πα]ά., 1ἴ4]4, δηᾶ Ψα]5.} ννεῦα σοργοδοῃϊηρ 
ΠΟΙ Δηἀ τποοκίηρ ΠΟΙ, βαυὶηρ ἴο ΠΟΙ, [{ 15 ποῖ 
τηθοῖ ἴο ο4}} [ῃ66 ϑαγδαῖ, διιὲ Ζάγδῃ," 2.6. ποῖ 
ἐἐ ῬΓΙΠΟ655 δα ὁ“ Δάνογβαγυ " (οΡ. 1 84πὶ. 1. 6). 

8. “ἐὐεη ῥμσῥαπά)] ΟΡ. Μαῖίξ. χχίῖ. 25. 
ΤἼΘ ΠΕΠΊΒΟΓ ἴ5, 1η ὈΟΙ]Ὶ σα565, ΠΠΘΓΔΠ]Υ͂ ΡΟΒ51616 ; 
Ῥυΐ 1 νγὰβ. αἰϑδὸ {πδξ τ5Ὲ14}}Υ7 ΘΠ ΡΙοΥ οα Ὡπηοηρ 
ἴῃς Αβϑυσίδηβ δηὰ Ηθργοννα ἴο ἀδποίς σοχη- 
Ρ]βΐθῃθϑϑ τηθίδρ υ δ ]Υ. 

“Π4:»ιοάει.) “Κιηρς οἵ ῃ6 ἀδθπιοηβ᾽" ((Βα]ά. 
αηὰά Ηδῦ.), ἐἰατριογιῖμ)γι γιεημὶπείγηιν (144). 
ΤῊ ΠΑΠῚΘ 15. τ. }]} Υ σοπϑιἀθγθα ἴο αν θθΘθη 
Ὀοτγγοννοά ἔτοτη [Π 6 ῬΑΓβοΙϑπι νυ Π]Οἢ 50 ἸΔΓΡΟΙΥ 
᾿ηΠιθησοα Ἰαΐογ [ον 5 ΑΠΡΘΙΟΙΟΡΥ δηά ἀθ- 
ΤΟ ΠΟΪΟΡΎ. [ἢ {πῃ Ανοβία, Αβῆχμηα 15 ποχί ἴο 
ΑΠΡΤο-Πηαίηγι5 (ΔὨτΙ τη), [ῃς ΠΠΙΘΕ οὗ ον]] 
ΒΡΙΓΙῖ5: Π6 15 “ψ]οκοά Αϑῃμηα," [μ6 δἄάνοτγ- 
ΒΑΤῪ οἵ ϑγδόϑῆα ἀπ ΜΠΊΓα; ἢἷθ ΠΑΠῚΘ ΠΤ] ΔΠ5 
ΚΕ ΔΏΡΟΥ,᾿ δηἀ ἢΘ σΑΥΓΙΘ5 ἃ [ΟΥΓ Ὁ] 6 ὑγθάροη : 6 
18 {πὸ απίαρμοηϊδε οὐ δοι]5, ἀπά ἢὸ ἢδᾶς5 8}} 
Κηον]οάρο ὀχοθρί {παῖ οἵ Ἰιοα]ηρ (ϑρίθρβεὶ, 
“Ανοβία, 1, Ρ. χὶν!].). Βεπηίου δηά ϑίογη, 
ΔΝ πα Ἰβοππηαπη ἀηα Κομαΐ, ρῖνα ἕο 1Π6 ΠαπηΘ 
της 5 κπὶΠοδφίίοη οὗ “ σονοίοιιβ,᾽ “ Πιιβε{] :Ὁ δηά 
[Π6 ΤΟ ΠΆΠΑ] 50}140]6 (σης, δαῖος) 56 ῬγΟΡΔΌ]Υ 
ἀοτίνοα ἔτοπι ἄαευα (ἀϊ), οὐ “ ἀδπιοη " (Βαιι- 
αἰβϑίη ; Ηδγζορ, “ΚΑ. Ε.᾽ 2... π.). ὝὍὝΜΒεβε οδβα- 
ταςίογιϑίῖοβ οὗ τ Ῥογϑβίαη “" Αρϑῃπια-τ- ἄδονα 

ΤΟΘΒΙΤΟΤΙ, [ν. 8--ο. 

βίγα πο] θά τἢΐπς Πυβθαπά5 ὃ τμοῖι Παβῖ 
Παά αἰγεαάν βενεη Πιιβ απ 45, ΠΟΙΤΠΕΓ 
νγαϑί τΠοῖι πΠαπηοα Δἔζογ ΔΠΥ οὗ {ΠΕ6Π|. 

9 ΝΥ Βεγείογε ἀοβέ ἔποιι Ῥεδξ τι8 [Ὁ γ 
{Παπῇ ἢ ΤΕ ἘΠαγ θὲ ἀεδά, σοὸ τὴν νγᾶγϑ8 
αἰτοῦ {Π6π|, εξ τι πενεῦ 866 οὗ {ΠεῈ 
ΘΙΕΠΕΓ 50η οὐ ἄδιιρῃτζεγ. 

-ΡΑΥΕΥ τορραϊθά ἴῃ {Π6 Αϑβιηοάδιιβ οἵ 1Π6 
ῬοοκΚ ΤΟΡΙ, πο 15 θοΐἢ τα γάογοιβ δηα 1π5ῖ- 
Ὰ] (ν. 14); δπὰ Ὀθαῦβ {Π6 {Π|6 “ Κιηρ οἵ [με 
ἀδπιοηϑβ (αφεώΐ»ι),᾿ νι νυ οἢ ποσὰ {πὸ Τὰ]- 
τη απά Μιάγαϑῃ ἰγαηϑὶαΐς ἐαευα--- αὐτὸ 511} 
τογ ἀονοϊορθὰ ἴῃ [Πη6 Ταἰπιιάϊοα] Ἰορθηά5, 
ΜΒΙΟἢ οοηηθοΐ τορθίμοσ Κίηρ ϑοϊοπιοη ἂπά 
᾿Αϑπιοάθιιβ (δα. Εἰχουγϑιβ ΠΠ. 11. ὃ 4). ὙΠῈ 
ΘΠ ς οἰγτΟΙΟΡΎ οὗ [Π6 πάᾶηης “΄ Αϑπιοάξιιβ ἢ 
(“με ἀεβίγουεσγ, ἔγοτμη εραηηιαά, “ ἴο ἀδϑβίγου 7) 
Τουιηα ἴῃ π6 Ταϊπιιά, ἀηα 5111 ργοίοσγοα ὉΥ͂ 
ΒΟΠΊΘ, 15 Ποΐ 50 ΡῬγΟΌΔ0]6 45 [Π6 Ῥογϑβίδῃ. 
Οὐοβ, 1ῃ Βθάγο οὗ ῬδγΆ1}1615, ἢπά ἴῃ {πῸ 

“ον "οὗ ᾿Αϑβιποάβδιιβ ἴῸΥ ϑασγδῇ ἃ σϑίθγθπο ἴο 
ἴΠ6 Ἰογα οἵ “1μ6 βδοῆβ οἵ σοά᾽" ἴογ “ἴδῃε 
ἀδυρμΐους οἵ πηθη" (Οξεη. νἱ. 2), ἀπά ἴῃ 1ῃ8 
ἄἀθαῖῃ οἵ Ποὺ Πιιβθαπαβ ἃ Γοϑοιη απο ἴο {Π6 
εηἀ οἵ ΕΥ ἀπά Οπαη (1 (ἤτοηῃ. 1]. 3).. 

])οοΣ ἐροι ποί ἄποαυ)β ΟΚ. οὐ συνιεῖς. 
ΤΠ Θππθπἀδίοη οὐ σὺ εἷς 15 Πα] ΓΘΟΙΥ 58Ρ- 
Ροτίφα ΡΥ {π6ὸ (μα]ά., Ηςθ., απὰ 114], {Π6 
ἢγδὲ δηά {ΠῸ Ἰαϑὲ οἵ νῃϊο ἀο ποῖ, Πονν συ, 
Ρας [Π6 πλδίίου ἱπίογγοραίίνοὶν δι Ροβιτίνοὶν : 
ἐ. 5. “ΤΆ 15 ἴποιῖι ννῃο Πδβί ΚιΠ]64 " ἄς. ((Πα]ά.). 
Τμ ἐς μά σἤὔοσας (1ἴ414). [ΙΕ [πε τεδάϊηρ 
συνιεῖς Ὀ6 ΡΓΕΙΟΓΓΘά, [Π6 56 η56 νν}}} γαῖμου Ὀ6, 
ἼΓΒΟΙ ἁτξ ποῖ νῖδα (26. μοι ατὲ ΤΟΟ]Ι5ἢ ; 
ΩΡ. 2 οΥ. Χ. 12) ἴο βγη ]6 [ΠΥ Π5θαη 5 " ὅζα. 

ἼΠΕ656 “' βθυθη ΠυΒδη 5 ἀΓ6, δοσογάϊηρ ἴο 
Βεάδ, ἃ ἤριιγο οἵ {Π6 ογονγά οἵ πϑαΐμθη παίιοηβ, 
νγοβα ἴθδοῃοῦβ Κπονν ΟΠΙΥ {ῃ6 11ἴὸ οὔ {815 
ννου] (“ ιοά βερίοπι ἀϊθθιιβ νοϊνιτασ ἢ), θυ 
ΠΟΙΠΙΠΡ ΟἵἩ Θἴθσηδὶ 16, ὙΠΟΓΘΙΟΥΘ ννογο ΠΟΥ͂ 
ἀεβίγογθα Ὀγ {π6 26 }}} {Π] {πς σι Βυιάθ- 
Β͵ΟΟΠῚ ΘΔΠΊ6, Θγ ἢ {π6 Τογὰ [6515 (ἢ γιϑβί. 

μοῖρ «ὐαοὶ ἔοι παριθα αὐίογ ἤν 9} ἐῥερι] 
2.6. ϑάτὰ παά ποῖ αἰζαϊ πα {Π6 αἰ ρηΙΥ ἀπ παπιθ 
οἵ νἹδ (οΡ. [58. ἵν. 1). ἘῸΓ ““παπηϑά "ἢ (ὠνο- 
μάσθης) δοπὴθ ἰοχίβ. πανο “ ργοπίθα ὃν " (ὠνά- 
σθης), νν]οἢ ΡγΓΟΌΔΌΙΥ βανο τῖθο ἴο {πΠ6 σνμήΐο 
ἐογιωηι, 7γιώία ἐς οἵ τπ6 Τἴα]α : ὠνάσθης τῆᾶν, 
Πονν υου, νν6}} θ6 δὴ Δ γον δίίοη ΟΥΓ σουτρίοη 
οἵ ὠνομάσθης. 

Θ. ΕἸΓΠΟΙ ΤΠΘη ΟΥ ΡΓΘνΙΟΙ5Ιν ϑαγὰ ϑῃθννοά 
ΠΟΙ ΔΗΡΘΙ ῸΓ 5οπλθ ἴα] οἵ ΠΟΙ πιαϊάβ ὈΥ͂ 
ΒΙαπλϊηρ (Ν ]Ρ.) απ ονθὴ Ὀθαΐίης {πθ. ΠΟΥ 
ςοπίϊηιια. {ΠΕῚΓ “ ΤΘΡΥΌΔΟἢ ᾿ (υ. 7):--ἰ 1 ΤΠ Ὺ 
6 ἀφαά᾽ ἅσ,, 2.6. “ΤΕ ΤΥ Πυβθαπ5 μανο αἰθά 
ἃ παΐῃγα] ἄρα, αηα 1 πο Πασί ποῖ πιιισγάθγοά 
τη 6π), γεῖ ρὸ {ΠΥ νναγϑ; Ρὸ δῇου {πο ἅζο. ; 
“416 45 {Π6Ὺ παν αἰθαὰ " ((Π4]4.)--- Ομ] 41655. 
ΤΠ ΗΘ. τοχέ ρΡιῖ5 1ἴ, “ΤῈ ννου]α 6 σοοὰ [ὉΓ 
1 Ραγοηΐβ {παΐ ἴπροιι 5Βῃου]άοϑί αἰ [ῸΥ {Π6πΠ|, 



γ. το---τό.] 

το Βεη 816 Πθαγά {Π688 {Πϊηρ8, 
8Π6 νγὰϑ νΕΓΥ͂ 50 ΎΓΟνν Πα], 80. τῃδξ 8}6 
1Ποιρῃε ο Πᾶνε ϑβίγδαῃρ θα ἢοιβε]; 
ΔΠᾺ 816 5414. 1 4τὴ {Π6 οἡΪν ἀδιιρ ΠξεΓ 
οὗ τὴ ῦ [δέμεῖ, ἀπά 1 1 ἀο τἢ 15, [τ 514] 
ΒΕ ἃ τεριίόδοῃ τιπΐο ΠΙπ). ἀηἀ [ 5}2]]} 
Ὀγίηρ Π15 οἱ4 ρὲ νυν] 8οῦτονν τιηΐο 
{πε ρίανα. 

11 ΓΠδη 85Π6 ρίαγεά ἰονγαγά τῃς 
νυ πάονν. ἀη4 5414. ΒΙ]εβϑθα αγέ {βοιι, 
Ο Τιοτά τὴν (ο4, Δη4 τἢϊπα ΠΟΙ ἀπά 
Θ]ΟΓΙΟΙ8. ΠΆΠῚ6 18. Ὀ]εββε δηά Ποποιιγ- 
4016 [ογ ὄνεῦ: ἰδὲ 81} ἐῇγ νγοῦκβ ργαῖβε 
ἘΠ66 ἴογ Ἔνεγ. 

12 Απά πον, Ο Τ,ογά, 1 εξ πηΐπα 
Εγε5 ΔΠ4 ΤΥ ἴαςε τονγαγὰ {Πες, 

12 Απά 5δγ. 1ὯΚ6 τηθ οι οὗ Πα 
Εδγίῃ, {Παΐ 1 ΠΊΔΥ ΠΘΔΓ ΠΟ πηοῖα {ΠῈ 
ΓΕΡΓΌΔΟἢ. 

δηἋ {πΠαΐ {Ποὺ 5εὲ ποῖ οἵ {πθὸ εἰ ΠῚ 50ῃ ΟΥ̓ 
ἀδιρπίογ᾽" ἄο. ὙΠῸ πιά (ΟΥ̓ πηα]45) Κπονν 
ποίῃ!ηρ οἵ Αϑβπιοάθιιβ. ΤῸ {πεπὶ ϑαγὰ νγᾶ5 
1Π6 Ζ2πέεγγεογῖχ αἱγογιη (δ Ὸ]ς.). 

10. Αορςογάϊηρ ἴο {πΠ6 Νεγϑίοηβ, ϑαῦα νγοηΐ 
ἪΡ ἴο {Π6 ΡΡΕΙΓ σμαμθεῦ οἵ πο ἔαίποι5 
Ποιι5θ. 8ὅ1Π6 Ριιγροβθα βιγδηρΊηρ Πουβο], Ὀὰΐ 
{πε τπουρέ οὗ {πΠ6 βούγονν δπα σργόδοῇ ἴο 
ΠΟΙ ἀρεά [Ποῦ σοϑίγαϊ πε ποῦ. ὙΠῸ (Πα]ά. 
δῃηά [Ιἴα]ὰ Δ44: “Ἰί 15 ποῖ φοοά 0Υ πῖθ ἴο 
ΠΔηΡ ΤῊΥ561Ε ΤῈ 15 Ὀθίου [ῸΓ τὴς ἴο ΡῬΓ͵ΓΔΥ͂ ἴο 
Οοά {Παΐ 1 πιαῦ αἴθ, ἀπ 1 514}} θᾶ ΠΟ 
ΤΠΟΓΘ ΤΕΡΓΌΔΟΙ, ΠΟΙΓΠΟΓ 1 ΠΟΙ͂ ΠΥ ἔαίΠοτ. 
ΤΠΕ ΗδθΌ. ἰοχί βῖνοϑ {Π6 Ῥγαυθῖ (ςογγεβροη- 
ἴῃς; ἴο στ. 11--13} 85 [Ὁ]]ονν5 : “Ο Τοτὰ σοά, 
ὝΠοιΙΙ Παβί βίνθη πὴηθ ἴο ΤΥ Ραγθηΐβ, ΠΟ ἀγα 
οἰ ἀπά ννεῈ}} δίσιοκεπ ἴῃ ἀρϑ, ἀπά Ποῖ ΠΒαβί 
βεηΐ ἃρδίηϑέ ΤΥ Π5 απ 5 νν ΠΟ ΠηΑΥΤΙΘ πὴ [Π6 
Κιπρ οἵ {π6 ἀδπιοηβ, ἴογ ἼΠοῖι τί {πε σοά 
Οὗ 411 τμ6 βριγιῖβ ἀπά οἵ 411 {πῸὸ ἀδπηοηβ, απ 
[6 Μδῖζοὺ οὗ 411} ογθαΐιγοβ, απ ἴῃ ΤΥ Παπά 
4ΥΘ 41} {πΠ6 Κιπάβ οἵ 6ν]] 5ριγιῖ5 νυ ἢ ἅγὰ [ἢ 
{μ6 ννουϊά. Νον, {πεγείοσε, Ο 1 οσά, 15. 1 
δοοά ἴπ ΤῊΪΠΟ ογε65 (πδ 1 5ῃοι]4 Ὀτῖηρ ἄοννῃ 
{Π6 οἱά ἃρὲ οἵ ΠΥ δῖ Ποῦ δ πα ΠΥ πιοΐμου ἴῃ 
ΒΟΙΓΟΥ ἴο {πΠ6 σσᾶνθ (ορ. σεη. Χ]Π. 38)} ΕῸΓ 
1 1ΠπῈ βεπίθπος οὔ Ἰπάρτηθπί παῖ βῸπα [οσυτῃ 
ποτα θεΐοστα ΤΠΘα ἀραϊπηδί τὴθ ἴῃ {15 τηδίζου, 
ἀεΒίΓΟΥ πι6 πἰίου!ν, 1 ΡΥΔΥ͂, Δη4 1δΐ τη86 566 ΠῸ 
ἸΟΠΡΕΓ ΤΥ ΘΧχοθθαϊηρ ΤΥᾺΟΙΌ]6 ἃηἋ ΠΥ ξτθαΐ 
ΤΕΡΓΟΔΟΠ.᾽ 

11. σῥὲ ῥγαγεά ἐοαυαγάί ἐῤὲ «υἱπάοαυ) 1.6. 
Ἰοοκίηρ ἰονγαγά5. [τ βα]θη. (ρ. [)Δη. Υἱ. το, 
ποΐθ. ΤΠΘ ΟρΡΘπΙπρ {Π6 ΡΓΔΥΕΙ ὙΠ Ὀ]Θσϑιης; 
Οοα ἢπάϑ 115 ράγ116] ἴῃ {πῸ ϑοηρ (ργαυογ) οὗ 
{π6 ΤΏγεες ΟμΠάτθη. [π᾿ {Π6 ἀερίῃβ οἵ νος 
Δη4 ἴῃ {π6 ἔμπγπαοθ οἵ δάνουϑιυ, δβουρίοη οὗ 
ΡΓΔΙΘα ἴο ΗΪπὶ ΠΟ ρευτη5 {Π6 Ἐ{14] 15 τὸ- 
ΠΟ ΠΙΖΘά 85 8 5οΪδοθ δηά βίτεηρίῃ. 

ΤΟΒΊΎΓΠΙΗ, 

14 Ποῖ Κπονναβῖ, [ογά, ἀπδὲ 1 
ΔΠῚ ΡιΓΕ [ΠῸΠῚ 81] 51Π νυ! τηδη, 

Ι5 Απά {Παΐ 1 πενεὺ ρο]]ιίε τὴν 
ΠΆΠΊΘ, ΠΟΙ {Π6 ΠαΑΠῚ6 ΟὗἉ Τὴν [ΔΈΠοΓ, ἴῃ 
{Π6 ἰαπά οὗ ΠΥ σδρεϊν!γ :  ἀπὶ {πε 
ΟηΪν ἀδιιρ Ποῦ οὗ ΠΥ {ΕΠ αῖ, ΠοΙΈΠΟΥ 
δίῃ Πα ΔηΥῪ ΟΠ] ο δε ἢὶ85 Πεὶτ, 
ΠΕΙΓΠΕΓ ΔΠΥ͂ ΠΕᾺΓ ᾿ΚΙΠβΠΊΔη. ΠΟΙ ΔΠΥ͂ 
80η Οὗ Π[5 αἶϊνε, το ψγῇοπι 1 τηδὺ Κεερ 
ΠΊΥΒΕΙΕ [ὉΓ ἃ νυ] : ΤΥ 8ενεη Πι8- 
θαη45. ἅτε δἰγεαάν ἀεδά ; ἂπηά νγῆν 
85Πο0 14 1 Ιϊνε ὃ θαξ 1 1Ὲ ρΙεαβε ποῖ 
{Ππε6 {Πα [ 58Ποι4 ἀϊθ. ςοπιπηαπά 
ΒΟΠῚΘ ΓΕρΡΔΙΓ ἴο δὲ δά οἱ πη6. δηά 
ΡΙΥ ἴακεη οἵ τηθ, {πα 1 δῦ πὸ 
ΠΊΟΓΘ Γαργοδοῇ. 

16 ὅδο {Π6Ὸ ργαγεῖβ οὔ Ἐπεπὶ θοῖὴ 
γγοΓῈ Πραγά θείογα τΠ6 πα] θϑίυ οὗ τΠ6 
στοδὲ (σοα. 

138. 4πώ «αν, Ταζε 49"..1 Τι 15 θείίοῦ ψ ἢ 
ΤΠΔΗΥ͂ Ν ΕΥΒΙΟη5 ἴο ρΡιιξ ἃ {{]] δίορ αἱ “ΤΠθο ἢ 
(τ. 12), οὔτέ ““δηα," δηά Ὀερὶπ {}15 νεῦβθ, 
“ ϑρθὰκ (Το)! Ὅτε τὴ "ἢ ὅζο.; 2.6. [5516 
ἁϑδίηϑί πι6 {π6 βεπίθποθ οἵ ἄθαίῃ (5εε Ηδεθ. 
[Ἔχ ΘΕ, δὲ τὸν ποίθὴς ΠΠῸ ΨΠ|  Ρα 5) ἘΠῸ 
ΡΓΔΥΘΥ ἴῃ {πΠ6 ἴοστη οἵ δὴ αἰξζογπαίϊνο, μβεΐο, 
1)ογῖπο, μέ (δ «οἱγιεῖο ΖΡ ῤ ΟῤοΓΙΣ ῥεζμς αὐσοΐσας 
726, ατξ σογ ἐδ εἰρσιῥεῦ ἐθγΓα771 ἜΓΊΡίαςΣ 7216. 

15. απά ῥίίν. .. πο »ιογὸ γεῤγοαεῦθ)] ὍΤΠ6 
τιϑι14] στεεῖς ἰοχί, ὈΥ Ρἰδοίηρ {πΠ6 ννογά5 “πὸ 
ΠΊΟΓΘ ἢ θεΐοτα “ριγ," Πα5 ἜἘχδοῖγ ᾿ηνεγίεα {Π6 
δου άθπξ τηραηϊηρ. ΤΠ6 (Πα]4., ΗεςΡ., «ἀπά 
Τ1ἴα]α βιιρρογέ {πὸ ΕΠ 5}. ἰοχί. 

Αςσοοτάήϊηρ ἴο {πὸ Νιυ]ραΐθ, {Π|8 ΡΥΔΥΕΓ 
(υ. τα σϑῳ.) νγὰ5. 5ροίζθη δὲ ἴπ6 6πά οἵ ἃ ἴαϑί 
οἵ ἴγθα ἄδγϑβ ἀπά ἴἢγθα πἰρηΐ5. [}ἢ [Π15 58Π16 
Ψεγβίοη {Π6 ῬΥΔΥΟΥ 15 Θχραπαθα δ βουὴ ἰθηρῖῃ 
Δη4 ΜΠ τπποῃ Ὀοαιῖγ. ϑαγα ἄννε]]5. ἸΡΟΠ 
1Π6 ΡυΓΙΥ ἀη4 ᾿πποοθποα οὗ ΠΟΥ ΠΠ|ὸ; {Π6 ἔδαῦ 
οἵ Οοά ννὰβ5 ἴῃ πεῖ ποαγί σμθη 516 δοςορίεα 
ἃ Ὠμϑθαπα ΤῸΠῚ ΠΟΙ ραγθηΐβ, δηα ποῖ [ἰπι5ξ ΟΥ̓ 
Ἰονιγ. 8116 οοπίϊπηιιθβ: ἡμέ ἐρὸ ἱπάϊσπα Κμὶ 
21115, πὶ 1111 γογσιέαπ γιὲ ποῖ γμεγμηέ αἰἰσηϊ, χα 
)7ογείίαπ αἷγὸ αἰ σοπσεγυασίξ η16. ΝΟ εοὲ 
ἐηΐγι 144 ῥογηιϊγιίς ῥοΐεοσέαίε εοηοί γι ἐπμίζι (ΠΡ. 
ΜΝ Ιβά. ΙΧ. 13). Πος απμίεηε ῥὁγὸ Ἄογίο ῥαδεΐ 
ΟἹρΙγἷς φμὶ ἐξ εοἱέ, ψμοά οἱέα εὐμδ, οἱ 1π ῥγοδα- 
ἐϊοο γμογὶξ, σογοπαῤίξιω (ΠΡ. 45. 1. 12}; «ἱ 
απέοηι 17 ἐγιδιιαίϊογιε ἐμοὶ, ἰἰδογαδεί; οἰδὶ 1 
ἐοΥΓ ῤέϊοῦιο ἤμογΙΐ, αὐ 7115 ΓΙ οογ αι ἐμ4771 “᾽ΕΉΠΓῈ 
Περόϊ. ΙΝοΐ επίηι ἀείδείαγις 1π ῥεγαἠοημίδμς 
πουΐγίς; ψιία ῥοσέ ἐεμιρεσίαέοηι, ἐγαπῳμἠμ77ι 
Μαεῖς; οὐ ῥοσέ ἰαογγηιαΐογο7)2 εἰ “είμι, ἐχσμξα- 
ἐϊοπεηι ἐηγπαῖσ. 81: 710771671 {π24271, 1)6π5 Πγαοὶ, 
δεμεάϊείμ)ι 151 σφομία. 

16. ΕοΥ ““πιδ]θϑίυ ᾿ {π6 (μα]ά. αδπά Ηξεθ. 
τοχίβ μαννα “Τἤγοπα οὗ β]οῦυ, ἃ Ἰαΐεσ [Ἔνν]5ἢ 
τηοάδ οὗὁἨ Ἔχργεβϑίηρ; ποΐ ΟΠ]Υ ἴΠ6 βεδί οἵ {π6 
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ΙΟ τσ, 
ὁγοΐζλχογ. 



ΠΟΒΙ {ΠΗ 

Ν τπῇδὲ ἄδν ΤΟΙ τεπηεπη εγαά 
“ἴΠ6 πιοηον ψῃΪϊοῆ Πε Πιδά “ οἱ. τ. τὴ. 

σοπηπη 4 τὸ (0861 ἴη Κδρεβ οἵ 
Μεάϊα, 

2 Απά 5.14 νυιῖῃ ΠΙπΊ56] 6. 1 Πᾶνα 
ὙΊ5Π6 4 ἰοῦ ἀξδίῃ ; νυν πογείοτε ἀο 1 
ποῖ (8}] ἔὉΓ τὴν 80ηὴ ΤῸΡίδ5, τμαΐ 1 
ΠΊΑΥ ΒΙΡΠΙΠΥ το Πὶπὶ ὁ {δὲ 7076} 
θείοις 1 ἀϊε ἢ 

2 Απά ψῇεη Πα Πδά ςδ]]εά ΠΪπ|. 
Βε 5αϊἰά, ΜγΥ 8οη. ψγβῇεη 1 δπὴ ἀεδά, 
ῬυΓΥ πε; ἂπά δάεβρίβε ποῖ ἘΠΥ πηο- ὁ Ῥτον. 53. 
1Ποῖ, “ας Ποποιιγ ΠΟΙ 8}} τῃ8 ἀδγϑ ὁ μκοά. 
οὗ τὰγ [{8, δῃὰ ἀο τπδὲ νυ] ἢ 5881] 99. 12. 

198 [ν. 1τ7---4. 

17 Απά Βαρμδεὶ νγᾶβ επί το Π68] 
τΠοπὶ Βοίἢ, {παῖ ἴ5, ἴο βοα]8 ἄνγὰν [Π6 
νν Ἠϊτοπεθ5 οἵ ΤΡ τ᾽ 5 ἐγ 68, ἀΠ4 ἴο βῖνθ 

ϑαγὰ τῆς ἀδιρηζογ οὐ Ἀαριιεὶ [ῸΓ ἃ 

νυ το ΤΟΡίΔ5 {πὸ 5οη οἵ ΤΡ ; ἀπά 

το διπά Αϑιηοάδιιβ ἴῃς εν}] 58ριγ : 

κοι δ. ταν ΦΒΘοδι5α 58η6 θεϊοηροά το ΤΡ .5. 

τσης οἵ ἱπμογίτϊαποθ. ἼΠ6 586] [5ΔΠ|6 

τἰπις σάπια ΤΟΡὶς Ποπηθ, πα επίεγεά 

ἰπῖο ἢἰβ. Ποιιβα, ἀπά ϑαγὰ {Π6 ἄδιιρ ΠΙΟΓ 
οὔ Κδριοὶ σαπηα ἄοννῃ ΠΌπη ΠΟΙ ἸΡΡΕΓ 
σμαηθεγ. 

ΘΕΓΑΡ ΕΝ ΤΥ- 
Ζ οἱφνείζ ὦ ᾿ ᾽ς ᾽ ὃ Ἐς οΪα5. 7. 

3 70ὴ ργνείλ γι: 7 ΟἼ10715 τ ΐξ σοῦ Ζούϊας, 20 ᾿ τ 

αγιεἰ ἐοίοίλ, λίρι οὐ φιογεν ἐγ τυΐϊίᾷ (σαφαεῖ ἐ7ὲ Ρίεαβο Ποῖ, τη 5 ξὺςξ ΒΕΓ ποῖ. 37 

.7εάϊα. 4 Ἀειμαπηθεῦ, ΤΥ 8οη, {παΐ 516 

ΦΠΘΟΠΙπδῇ “παῖ ἀνθ! δῖ θοίννθθη {πὸ ΟΠοσι- 
θἱπι5, θὰῖ τ1πΠ6 ΟἸοτυ ΗΪπΊ561 (ςορ. Ν᾽ Εθ6γ, 
« ΑἸίδυπαρορ. Ρα]ᾶϑί. “ΓΠθο]ορῖθ,᾿ Ρ. 1609). (ρ. 
ἘςοΙι5. ΧΙχ. 8; 2 Μδοα. 11. 8. ΤῊ [ἴ4]4, 
αὐ ἰῤῥα εἰαγίἑαίε (ἴπ εοπσῥόοί σίογία, Να]Ε.) 
διε)» 1)εἰ, Ῥγδϑθηΐβ {τ βάτο ποιρῃΐ ἴῃ 
ΔΠΟΙΠΟΙ [ΟΓΠῚ. 

17. Καῤῥαεὶ «ὐας “ἐπὶ ἐο ῥοαὶ ἐῤεῦη) ἴὶῃ {Π6 
ἨΦὉ. τοχὲ ΑΡΠΔΕΙ 15 ἀθβογ θά, ἴῃ δοσογάδησα 
ἢ {πὸ οἰγηοορῪ οἵ 5. ΠαΠΊΘ, 85. “{π6 
ΡΓΪποθ 1] 15 ἀρροϊπίθ ονοῦ Πθα]ηρ." ΤΠ 
πᾶπιθ, κὸ ΜΊΟΠμ86] (Π Δη. χ. 13) «πα ΟδΌΤΙΕ] 
((μὰκε 1. 26), τογπλπαΐοβ ἴῃ ἴπ6 πάη οὗ 
Οοά (Ε1.}), Δ οβθ ““τηϊηἰβίοσίηρ βρι τις ἢ" Πα 
ννᾶ5 (Η68. 1. 14). Ηε ννὰ5 “οπϑ οἵ ἴΠ6 ϑενθῃ 
ΒΟΙΥ Απροὶβ Ποῖ ργοβθηΐ ἴΠ6 ΡΓΆγο 5 Οὗ {πὸ 
βαϊηΐβ, απὰ ννῃϊοῖ ρὸ ἴῃ αδηά οι Ὀεΐοσα {Π6 
ΒΊΟΥ οὗ τὴ ον Οπο (χἱϊ. 15), δηὰ Κ0- 
διηϊς αἰδοίίοη. βοϊθοῖοα ᾿ϊπὶ ἃ5 {πὸ {π|γὰ οἵ 
{πὸ {πγθθ τηθϑϑθηροῦθ [0 ΑΡγαμαπὶ ( 6η. ΧΥΠ]. 
2), Μίομαοὶ αηὰ ΟδΌΓΙΟΙ Ὀοῖηρ ἴῃ οἴΠοΓ5 
(ἿΝ εθευ, τό4). 8ὅεεὲ. χουγβιβ 1. οα Δηρεὶ- 
οἷονυ, ὃ 1. 

Ης ννῆο ργθβοηίθα “{π6 Ῥύαυοῦ οἵ ΤῸΡΙ 
οἡ δοοοιϊπΐ οὗ 15 Ὀ]Ππἀπ655, ἀπά [Π6 ῬΓαΥΟΥ οἵ 
ϑαγα οὐ ἀσοοιπΐ οἵ {πΠ6 Πιιπλ]Π]ατοη οἵ ΠΟΥ 
Ραγοηῖϑ " (Η 60.}), νναὰ5. ποὺν βϑθηΐ [ουτῃ ἴο Πθαὶ] 
τη 6 ῬἈγϑιοαὶ νοῦ οἵ [Π6 οπθ, «ἀπά {πΠ6 πιοηΐαὶ] 
αἰδίγοϑϑ οἵ [6 οἵου. 80 δ]50, βᾷᾶγ8 Βθάθρ, ΟἿ 
Ιογὰ ““ννὰ5 ϑοπὶ ἴο [ι9Δ]: 45. Ηὄδ οαἱά οἵ 
ΗΙ πο ΙΓ, ΚὙΠΟΥ {παῖ θ6. ο]6 πορά ποῖ ἃ 
ΡΠγϑιοῖαη, Ὀὰΐϊ τΠοΥ τπαϊ ἀτὸ 5οκ (Μεῖϊ. 
ἷχ. 12). Ηδ οσαπὶθ ἴο Ποαὶ ἴπΠ6 ἴεν οὗ {Π6 
ἀαγκποβ5 οἵ ροσῆάν, ἀπά {ΠῸ (ὁπ !]65 ΠΌπα {Π6 
Βοπάακο οἵ ἸΔο]αῖσγ. ΟΥ̓ Ηἴτὴ βαϊά της ργο- 
Ρμεῖ, “ ΝΟσΔὈΙΓΙΓ ΠΟΙΊΘΠ. 6115 ΠΊΑΡΤΪ ΘΟΠ5111 
ΔΏΡΘΙι5 ἢ (οΡ. τπ6 Ν ]ς. οὗ 158. ἴχ. 6). 

ἰο ῥϊπὰ “:»ιοάει.] ἩΦΡ. ἀπά (Πα]4, 1655 
ἀοβηϊοὶυ, “ ἴο ἴακα ἀνναυ." Τὸ “διηά " [λ6 
ἀοπιοπ5 ννὰ5 [0 γοϑίγαϊη {ΠῸΠἢ [ΠῚ ΘΧΟΓΟΙΒΙ ΠΡ; 
{Π 6 1 ΟΥἹ] ροννοῦ (ον. χχ. 2); ἴο “Ἰοοβο " {Π6πὶ 
(εΡ. ον. ἰχ. 14,18} ννὰθ ἴο γοϑίογθ {Π᾿Ὸπὶ ἴο 

Ρον ΘΓ ἀπἀ ΟΡΡοΥ ΙΠ1|65. ὙΠῸ Τοννδ οἰαιπιθά 
1π15 ροννεῦ (ορ. Μαῖΐ. χίῖ. 27; |ΟΌβθρῇι5, 
ἈΠΕ, γ111- 2,8} “ ΒΕΙ]- {π|ὐ ὉΠ 65 2) 25 150Ὲ 
85 {Π6 {{πη6 οἵ [δίῃ Ματγίγυ (' 1914]. ο. Τυυρι. 
ΘΙ. Ἰχχχν)- 

σρε δεϊοηι σοι ἰο ΤοῤῖΊας ὧν γὶσδὲ 9 ἱπϑογιἑαπςο] 
ΟΡ. Νιιηι. χχχυῖ. 6--9. 816 σοι] ΟΠΪΥ ΠΊΔΥΤΥ 
πο {πὸ ἔδταν οἵ {πὸ {δὲ οἵ Ποὺ ἔα Πουβ, ἀπά 
5886 {ποιριῖ (τ. 14) {παΐ πὸ τρϑυγ ρ Ὁ ]6 
Βιβθαπα οχἰϑίθα [ῸΓ Που. 

ΘΕΑΡ ΒΕ ν. 

1. ΕῸΓ [Π6 Ἰποηϑῦ ἴο ΠΟ Δ]] 5ῖοη 15 
πιδάθ, 566 πηᾶγρ.. τοῦ, 
ὙΠΟ ἤτϑὶ νοῖβε οἵ ἴῃ6 Νυϊραΐς Ποτὲ 15, 

«Νονν, Ὀθοδιιβο ΤΟΙ ἐποιρ]ξ [Παΐ 15 ῬΥΑΥΘΓ 
νγὰβ5 μοαγά (566 1]. 6} {Ππᾶΐ 6 5ποι]α ἀϊθ, πα 
οΔ]Π16 4 Πἰ5 σοη ΤΌΡΙα5 ἴο Ππὶ" ἄζ. : ̓δανίης 
411 πιθητοη οἵ {πὸ πποηοΥ ἀπά Οα0δ86] ἴο {πὸ 
6η4 οἵ [5 δάνϊςο. 
ΤΟΙ 5 ννουβ ἀγὸ ργοβθηϊθα 45 {πὸ ννογάϑ 

οἵα ἀγίηρ τηδη, ἀπ {ΠΟῚῚ ΒΟΥ ΟΊ Ι5Π 655 νου] 
Ὀ6 ρῥγοροχγ(οηδίοὶν ἱπογραβοά;: Πα 2. δσογεξ 
ἐμο φμαςὶ 7ιοιαα»γηεγιέτι σοησέσμο (Ν α]5.). ΤῊς 
αἄνίοθ. οοπίαϊηθα ἴῃ ἴποπὶ ἄθα]5 ἢ {ΠπῸ 
ἀιίϊο5 οἵ ΤΟΡΙα5. ἃ5 ἃ 50ὴ (ὑσ. 3, 4), ἀπ ἃ5 
δὴ [5γαθ το υνογίῃνυ οἵ {πὸ παπῖθ ἴῃ τοϑρθοῖ ἴο 
μῖ5 ἀπίγ τοννατάβ Οοά (νύ. 5, 6, 19), ἴο- 
νναγ5. Π15. παίίοη, ΒΡ ο ΠΥ υνἹΠ τοίοσθησο ἴο 
τηδΥγαρο (τ. 12, 13), ἀηα ἰονναγάβ πΊΘη 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ (τ. 7-τι, 14--ι8).ὕ 

8. δμγγ η|] Ὑπὸ Ηδρρτον δἀάβ, “ἢ 
Ποποι ἢ Ποῖ αηὰ αἰζου “ θυσν ΠΟΥ ἢ Ἰὴ Ὁ. 4; 
ῬΑΓΕΥ 5 ἃ ργοΐοϑβί ἀραϊηβί {πὸ αἰβποηοι ἔτ ΠῚ 
νυ ἢ ΤΟΙ Πα ΠἰΠΊ56} τοϑοιθα πὸ θοάϊθ5 
οἵ ἴποβο οἵ Πἰ5. ουνῃ παίϊοῃ (1. 17, 11..3,.7}, Ὀαῖ 
ομΐοῆν αἃ5. α ἀθνοιΐ αοὶ σοη ον 0]. ἴο {Π6 
Ργαοίίος οἵ ἰδ Ῥθορο. Το ἀπιῖν οἵ εἰνίηρ 
ἴο {πὸ Ῥοάν οὗ {πὸ ἀοαὰ Ποποιγαθ]ο θιγὶα] 
ννοι]α [8}1] ἴο ΤΟΡ᾽α5. ἃ8 πραγοϑί οὗ [ῖπ, νυ μ1]6 
1π6 βαςγθά ργοοθαοθηΐβ οἵ {πὸ θα σ]4] οὗ ϑάαγα 
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ϑᾶνν ΠΊΔΠΥ ἀδηρεῖβ [ῸΓ {Περ. τυλοη 
ἐδοις τυαετὲ ἴῃ ΠΟΙ ννοπὶῦ; δαπά ψῇεη 
8Π6 15 ἀεδά. θιιγν ἢαγ ὈΥ πὶ 'π ἠδ 
ϑτανε. 

ς Μγ 8οη, δε τηϊπάξι] οὗ τῃε [,ογά 
οὐ (ΘΟά 81} ἐῃγ ἀδγ8. ἀπά ἰεῖ ποῖ ἢν 
νν1}} θὲ 8εΐ ἴο 81η. ΟὐΓ΄ ἴο ἘγδΠΒο Έ88. ΠΙ8 
ςοπη πη Πα πη ηΐ8 : 40 πρΓΙΡ ΠΕΪγ 41} τη 
11 ἰοηρ, ἀπά ἔΌ]Π]ονν ποῖ {πε νγαγ8 οἵ 
ὈΠΓΙΡ᾽ ΠΈΘΟΙΙ8Π658. 

ἢ ΑΡτγαπαπι, οἵ ΘθΈ καῇ ἢ ἴ5δας, οἵ 
ἴθ ἢ [ἀοοὺΡῦ (Οεη. χΙϊχ. 31), ννου]Ἱά 
ΟἸΠΠΊΘ Πα ἴο ΠἰπῚ Π15 δ ΠΟ 5. νν 5}. παΐ Αππὰ 
(. 9) ἀπά πε 5ῃποι]4ἃ θῈ διυτγίθά “ἴῃ οπο 
ὅταιρ, “ΟἾ5 σΟΠ]ΠηΧΙς ΠΠῚ1ΠῚ ΘΟΠΪῈΡῚΠΠῚ, 
ΠΟΠ)ησαΐ οἴ τιηπ1ΠΔῚ ΒΘΡΌΪΟΓ ΠῚ, 44 τΠᾶ 

ΟΔΤῸ διηΐ, εἴ ητιὸ5 [6 ιι5. σΟη] ΠΧ ΠΟΠΊΟ 
ΠΟΠ ϑραγοῖ" (( (ογριι5 1π|. σαποη. αποίΐοα 
ἴῃ Ἀδι5. ἢ). 
ΤΠ ψυ]ρ. τοαάς {πΠ6 ορεπίηρ νογάβ οἵ 

115 γῈΥΒ. (μη ἀεσέῥεγὶξ [λει ΑἸΙ1)»11771 7716», 
ΠΟΡΡΉΣ 721ιιγγν. σοῥεὶ (ΩΡ. πο]. χί. 7; 2 Μδοο. 
νΙ]. 29), νυυγάϑ {111 οἵ Β6ΙΙ6Ε ἴῃ ἃ 116 θεγοπά 
{π6 σάνε. 

ἀἰοοῤίσε πῇ ἐν γιοίῤεν 49.) ΜΝ Βαΐδνεγ 
ἀΙΠθγθ πο ο5 ταῦ Πᾶνε οχιϑδίθα θεΐννεεπ ΤῸΡΙΪ 
ἀπ Αππᾶ (56 Π|. 14, ποίθ), 411 ννᾶβ ἔοσρίνθη 
Δη4 Τογβοϊζοπ ῃ {πὸ ἐπουρῃΐ οἵ ἀθαῖῃ. ὍΤΠῈ 
ἀυ65. ΠΟΥῸ οἸοϊποά οἡ ΤΌΡΙα5. ατὸ {ΠοβῈ 
Τουπά δα οη ἃ τὸ ππάεγϑίαπαϊηρ οὗ [πὸ ΕἸΜῚ 
(ΟπηηΔηπιεηΐῇ {πῸὸ Τ)δοδ]οριιθ. 866 4150 
τας, τεῦ, ὙΠενγοτάϊηρ οἵ {Ππ6 ἱπ]πποίίοη 15 
ΒΡ ΠΥ ναγῖθα ἴὶ τπὸ Η Ρτονν ἀηα ΠΑ] άθα 
ἰοχίθ : “ΗἩομποιι [ΠΥ τηοῖμπου ἀπά [Ὀγβακθὸ 
μοῦ ποῖ ἃ}1 {Ππ6 ἐγβ οἵ ποὺ 1Π|{θ (απ ἐο ογ 
ΠΟΙ 411 {Παΐ 15 ΧἹβῈ ἴῃ ΠΟΥ ευθ5, (Π414.), ἀπά 
ΟΡΡοβθ ποῖ ΠΟΙ βοῖστο ({π6 ννογτά οἵ Ποὺ 
το, ΟΠ4]4.). ΑΠπΩ τηαϊτο ποῖ ΠΟΙ [Π|ὸ 
ὈΠΙογ (ΟΡ. Ἀπὸ 1 20; δηά 566 {πε [ἴα]ὰ 
ΒΘΓΘ); ἴοσ σεπιοιηθς᾽ ἄς. 

4. «ρὲ σάπυ ῬΙΩΉ ἀπσογ 5] 1.6. κ΄ 58 νν " ἴῃ {Π6 
56η56 οὗ “'᾿Ὄβχρευϊθηςοῦ (νι. ῥάσα ο1|). ΤῊΣ 
ἄδηροῖβ (κίνδυνοι) 51εΙῆφ Υ τῃ6 ΟΚ. ἰοχί 
ὙΕΓῈ ποῖ ΟΥ̓ ἴΠ6 11π5 οὗ γαν] (ὠδῖνες ; 
οΡ. Ναυϊρ. φᾶς εἰ χισία ῥεγίομία ῥρασσα οἱξ 
2γΟΡίεγ 16 πη πί6γῸ σι), Ὀιϊΐ αἰθδὸ {ποβα ἄπ 
ἴο {πΠ6 {πὴθὸ δηά οοἸίοη οἵ αῇδιτβ ἱπι- 
πηράἸαίοὶΥ θεΐοτε ΤῸΌς5 νγὰβ θοσπ ([. 9, 1ο, 
ποίθ). 

5. αν. ΤΟΡΙ 5 ον 116 οὗἉ 16 (ι. 3, 12 : 1. 
14); ννμαΐῖ παά θθθη ΠΪ5 νη ΠΑΡ], ΠΕ Ἐπ] η5 
ἸΡΟΙ Πἰ5 5805. ΤΠ Ηδονν ἐοχί ορθηβ ἢ 
1η6 ννοτ5 οἵ Εος]65. χα. : “’ Β ιμθηθογ ΤῃΥ 
τεσίοι ἡ ὅζο: 

εἰ ποὶ ἐῤν «υἱ}] δὲ σοξ γ οἱ] Α ϑεικιπρς 
ΡὮγΑ56, 4150 ργθβευνοα ἴῃ 16 Πα] 4. ΤοΡία5 
15. ϑνασ πο ἀραϊηβί ϑῖη ἀ6] γαίεὶν δηά οἵ βεΐ 
Ῥύγροβα νν]]]6ϑα (θέλειν, ΠΡ. Τ ἴΠ1. ν. τα; ΠΕ. 
εογεγιέϊας ΠΘΥΘῚ, Ποῖ ἀραθέ ἃ τηθγα ψ]]1ηρ- 

6 Βὸγ 1Ε ποι 464] ἐγα]γ, ἐν ἀοίηρ5 
5Π2}} ΡΓΟΒρθγοιιβΥ ϑιισσθθά τὸ τἢ6ε. 
ΔΠ 4 ἴο 8}} ἐπδπὶ τΠδὲ ᾿νε {|5{γ. ΕΝ 

η 4{6θῖνε αἰπὶβ οὔ τῆγ ϑιββίδηςο ; :-. ΞΕ 
ΔΠᾺ γνγμεη ἔποιι ρῖναϑέ δἰπ18. θεῖ ποΐῖ Ὡορ Ἂς 
1Π1πῈῸ γε Ὅ6 δηνίοιιβ, ΠοΙΈΠΕΓ. ἔπγῃ ν 4 5. 
τὴγ ἔδεβ ἴτοπὶ ΔΠΥ͂ ροοῖ, ἀπά {πε ἴᾷςε ἘΠ Ὁ 

οὔ (ὡὩοά 514}] ποῖ 6 {πε ἄνα τς τὰς 
[τοπῇ {Πεε. δ τ4- 13: 

8 1 τμοὰ Πμαᾶϑὲ ἀθιιπάδηςα, ὁ ρῖνε τ 

Π655 (βούλεσθαι) οΥ ἱπο]Ππαίίοη ἴο 5ἴη. Κὶ δεϑϑί- 
ΔΠῸῈ ἴο {πΠ6 [ογπιοσ, {π6 ΔΟΙΠΠΥ ἴο βίορ {πῸὸ 
5108] {ποιρης ἔγοπῚ ραβϑίηρ ᾿πΐο 51η{{| ἀεί, 15 
ΑἸνναγ5 ἴῃ ΤηΔΠ᾿5 ΡΟΥΨΟΓ ( [ἀΠΠ|65 1. 13--[5}; Τα - 
βἰβδίδποθ ἴο {πὸ ἰατίου σδῃ ΟΗΪΥ 6 Δοηιυγοα 85 
δῖ, Ῥδ}] δοηυγοα βίγθηρίῃ ἴῃ Πἰβ5. ννθα τ Π6 55 
(2 ον. χι!. 7--ιο). 

Α ]] βἴορ 5ῃοι! ἃ θῈ ρ]ασθα αἴζοσ “" σοτη- 
πη πηθηΐ5." “ ΤΠ οἱηρ,᾿ οὐ {ΠῸ Κιηά οἵ δοίίοηβ 
Τουπάθα προη {Π6 ΡΥΙΠΟΙΡΙΘ ἱπου]οαΐθα ἴπῃ 1Π6 
ΡΓΘνΙοι5. ννογάβ, 15 ἀθβοσι θεά ἴοὸ {πῸ επά οἵ 
τ απο “60 ΤΙΡ ΕΘ ΟΙΙΞΠΕΞΘ.- - - ΠΟ. ὙΠ. τ΄. 
40 41π|5.᾿ 

ἐρὲ «αὐαᾶγ-ς οΓ᾽ πηγὶσῥίφοι πε.) ὍὙΠῈ ΗΘ. 
Δηὦ (Πα]ά. ργϑίεσ ἴπθ βθῆβθ “Ἂπητὶρΐθοιιβ 
τηθη." 

6. 27 ἐῤοιι ἀεαί ἐγιν)] 1ΤᾺῈ. “ΤΕ ποῖ ργαςίῖβο 
[Π6 ἰγυῖῃ (ἐν σεγιίαΐο, Τἴαϊα ; ΠΡ. 1. 3.) Ποῖ6), 
ΡΓΟΒΡΘΓΟΙΙ5 ἸΟΌΓΠΟΥΒ (566 τ 56 γ. 1]. 6, 5ο; 
2.6. ῬΓΟΒΡΘΟΓΟΙΙΒ ΟΟΙΓ565) 5141] ἔπογο θ6 ἴο {Π66 
Δηα ἴο 41} {πεπὶ {Παξ ργδοίϊβε στρ θοιι5Π 655." 
ΤΠῈ (Πδ]ά. γϑδά5, “ΠῚ ποῖ ἀ64] ἔσα!γ, [Ὁ νν1}]} 
θ6 νν6}} νι {Π6ο ἴῃ 411} {πδὲ {ποι ροββαββαβί; 
Δηὦ 411 ννπὸ 40 πρΓΙΡ Εν, ΠΑΡΡΥ ἀγα {Πογ.; 

π. Οἵσε αἰγις 9 ἐδν σμῤοίαηπεο)] (ΟΡ. πηάγρ. 
το. ἀπά Εἰςο]ιι5. Χχχῖν. 12. ΤΟ “ βυθβίαπος ἢ 
ῖ5. ἀθῆπεά δγ {πὸ ΗδΡ. ἰοχί ἴο 6 “411 νυ ῖοῃ 
1τμ6 Τιογά ρινθίῃ {πθο,᾽ ἴῃ {σι τοοορπίίοη οἵ 
{π6 ργοίοιιπά {τ ἐπάογεθα ὈΥ 81. Ραμ] 
(ι Υ Ιν χ): 
ἼΠῸ νογβο- ἀϊνιϑίοη δἀορίθα ΒΥ 5οπῖθ ΜΠ ]ο ἢ 

ςοηποοΐβ ἴΠ656 ννογ5. νν ἢ {Πο56 οἵ {πὸ ρτγὸ- 
ΨΙΟΙ5. ΨΕΓΒ6, ἐ.. “Απά ἴο 8}} {Πεπὶ {Παΐ ᾿ϊνθ 
ἸαβΕ]γ βαῖνε 4]Π|5 οἵ την βιιθβδίδηςθ," 15 ΘΠΕΓΟΙῪ 
τ Π5ΠΡΡογίθα ΔΠη4 πἸΠΠΘΟαββαγυ. ΓΤ ΠΘ τοϑίγιοι!οη 
ΒΟΙΡης ἴο θὲ δηϊογοθα 15 β ΠΟΙ ΠΕ ]Υ εαρμα- 
5264 ἴῃ τ. 17. 

ἰοέ γιοΐ ἐῤῖη6 ογὲ ὧδ εη"οι.)] ὙΠΟ ουπάριηρ, 
ἘΠΕῚ] ὦ γα 15. Ἰηεδηῦ (Θρ. ΜΑΙ ΧΧ 15: 
Ἐσο]ιι5. χὶν. 9, το). πε πη ΨΜΠΟ ΡδβΊνῈ5 
ΒΓΠΑΘΊΠΡΙΥ 5. ΠΟ {{π|6 [Ὁ] Οννεσ οἵ Ηὶπὶ Νν μῸ 
σῖνῈ 5. ΠΟΥ σΊηρ]γ. ΓΓΠΙ5 πηαχίπι, τοροαΐθά 
ἴη Ὁ. τό, ῖ5 αὈϑεπέ [ἢ βοπηθ Νεγβίοηβ Ὀοίῃ ΠΟΓῸ 
δΠα {πογρ, δῖ ΒΥΙΓΖΒΟΠ 6. ἀγδιι65. στρ ΠΕ]Υ {παῖ 
1ΠῈ βθπίθηςθ 15 γθαιγθά τη θοΐἢ ρ]αοοβ ὈΥ {πε 
ΡΑΓ4Π16115Π1. 

πείῤῥεν ἔπη ἐδν ζασς ἤουι την ῥο0γ7] ΤΠΘ 
ΗΦΡ. “Ηἰἱάε ποῖ {πη ον 65 ἔγτοπὴ {πῸὸ ΡοοΥ οὗ 
[5γ86],᾿ δάνδηοθβ ἃ γοϑί τ σι οη ποΐῖ ϑιρρογίοα 



Ζ2ΟΟ 

Ὁ Σ ΤΊ. 
6. το. 

5 Ἐςοΐυϑ. 
29. 12, 13 

Αἰπὴ8 Δοσογάϊηρ]ν : [ΓΕ τποι Πᾶνε Ῥαΐ 
ἃ {ππ||6, θὲ ποῖ δἰγαϊἀ το ρῖνε δοςογά- 
ἴῃς; το τΠδὲ {ππ|6 : 

9 ἔογ τποι «“Ἰαγεβέ αρ ἃ ροοά ἐγοδ- 
ΒΓΘ (ὉΓ {Πγ861Γ ἀρδίηβε ΠῸ ἀδνὺ οὗ 
ΠΕΟΕΒΒΙΥ. 

ΙΟ 5 Βεςσαιιβα ἐπΠδαΐ αἰπὶβ 4ο ἀδε]ϊνεγ 

ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΟἴΠοΥ Ν ογβίοη (ςρ. 1. 3, ποΐθ) ; θαΐ {π6 
ννογ5. νυ μῖοἢ ἔΌ]]ονν, “80. 5}4}} ἐπ6 1,ογὰ ποί 
Πϊάθ Ηἰβ ογεβ ΠῸΠῚ {πΠ66 ἴπ {πὸ {{π|6 οἵ 1ῃγῪ 
{τοῦ ]ο,᾽" ὔβοϊνα ἴῃ βθῃπιθηΐ {τΓῸΠῚ ΔΥ͂ 
οὐἶζμγγι ῥιγαγὶ σεπογὶς, Πα ϑαρραϑβί ἃ Γοίεγθποα 
ἴο ΡονΟΥΥ ΟΥ̓ νγαπί οἵ ὈΓΙα] ρΟΠΠΪΠ» ἸΡΟΙ 
ΤΟδΙα5. ἃ5 {ποὺ Παά σοπΊθ ΠἸΡῸΠ ΟἴΠοῦ5. οἵ 
1Π6Γ οὐ παίϊοῃ (1. τό, 17). (ρ. 5. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 
25, 26. ὍΠε (μαϊ]ά. εχ δβϑοᾶρεβ ΡΥ ραγὰ- 
Ρἤγαβο {ΠῸ δη[ΠΓΟΡΟΠΊΟΓΡΠΙ5ΠῚ οἵ {Π6 ἜἘχργαϑ- 
510η “(σα 5. ἴπηοβ," «δπά τστοπάθγθ {Π6 ἰαϑί 
βδϑηΐθηςθ οἵ ἴΠ6 νεῖβϑθ, “Οοά ψ}} ποῖ μιάθ 
Η 15 πλα]θϑῖυ (ορ. 111. 16) ΠῸΠι {Π66.᾽ 

8 ἄς. ΤῈ Ηερ. «πὰ (μαϊά. ἰεχῖβ δῖὰ 
ΒΕΠΊΟΙΘΠΕΥ οΠαγαοίοσιϑίῖς 85. νν6}} ἃ5 ἰπήθ- 
Ῥοπάοηΐ οἵ {με Οκ. τοχί ἴο θθαγ βεραγαΐβ στὸ - 
Ρτγοάιςίοη. Ηδ665.: “Απά 1 ἴποιι ἀτί ποῖ 40]6 
ἴο ΠΊακΘ ΤΊ ἢ 65, σθαθ6 ποΐ ἴο βῖνο αἰπὴ5 οἵ {παΐ 
νΥΏΙΟἢ 15 ἔοιιηα τη {Π1πηῸ Παηά, 50 514] {ποιὶ 
ΔΟΘ]ΏΪΓΟ [ῸΓ {ΠΥ 56] ΓΟ 65 Δ Πα [ΓΘΑ ΒΕ Γ65 οἴ 5] ῈΓ 
Δη4 ρο]ά ὈΥ ΔΙ ΠηβρΊν Πρ, [ΟΥ [Π6 Γθάβιγο5 Οἵ [Π6 
νυ] οἰκο 518}} ποΐ ργοῆΐ, δηα δἰπὴβ ἀοίῃ ἀ6]νῸΥ 
ἔγοπὶ ἀθαίῃ ; δη4 θυθῦν οπ6 ΨηΟ Οσσπρ Θίἢ 
ΠΙΠΊ56]Γ 1 4ἸΠΊ5 5141} θ6 ΠΟ] {πὸ ἴαος οἵ σοί, 
ἃ5 1 15. νυυιτῖθη, “1 ν.1}} θο ΠΟΙ] ΤἬῊΥ ἕδοθ ὈΥ 
ΔΙ ΠΊ5 ΘΙ Νηρ ̓  (5. ΧΥἱ. 15: 8η ἱπίογργοίδι οη 
οἵ [6 ννογά ἴῃ ἴῃς οὐ ῚΠ8]---ἼΠ, “ τρῃίθοιβ- 
Π655 ΠΟ ἢ, Π|ΚΘ ἃ 5: ΠΎΠΑΥ ᾿πίογργοίδίοη οὗ 
δικαιοσύνη, ΤΔΥ]ς5 ἃ ἰαῖο ἀδίθ), 4η4 ἴῃ Πϑαᾶνθῃ 
ΠΟΥ ΡΑΥ͂ 5Ρ6.14] γτοραγά το ἢϊπη." (μα]ά.: 
“ΜΥ 50ῃ, 45 ἴαγ' 85 1 15 1ηὴ {Π6 ροννϑὺ οἵ {Π1π6 
Πδηα ἴο βῖνθ δ]ΠΊ5, βῖνθ, δβύθη 11 σἹοΠ 65 ἀΥῸ [ΔΓ 
ἔγοτη ἴπθθ. Οἷἶνθ 4]Π|5, δηά (Ποιῖϊ 5ῃα]ξ δοη ]ΓῸ 
ἃ Βοοά {Γϑάβϑισγο ἴοὺγ ἴπ6 ἄδΥ οὗ ψγαίῃ, ἴοσ 11 
ἀοῖῃ ἀο] νου ἔγοπηι ἄθαίῃ, δηά ϑαῇογοίῃ ποῖ 
Ὠΐπ {Πδὲ βινοῖῃ 1 το ἀδθβοθηά ᾿πΐο ἤδγκηθ55. 
[ΑἸτηϑβΊνηρ] 15 Ροοά, απ ννοϑο θχογοϊβϑίῃ 1{ 
518}} βιιθϑιϑὶ Ὀγ 1ἴ. [5 1 ποῖ {Παξ οἷἱγ [Ἀ[ΠῸΓ5 
ὙΜΟΓΘ ΡΓαϊϑα ΟΠ]Υ ἴου αἰπιθρινίησ ἡ ΟΥ̓ΑΡτα- 
᾿Ἰναπὶ ΟἿ [ΠΟΥ ϑογιρίαγο ἄθοϊαγοϑ, “ΕῸΣ 1 
Κηονν Πἰπὶ {Πα Π6 νν1}} σοτητηδη ἢΪ5 ΟἈΠ] θη 

εν ἴο ἀὁ Ἰιδέϊος. (οσ, ἴο βῖνθ 4]Π15) ἀπά 
ἡπάρτηθης ̓  (θη, Χν]. 19); οΟΥἩἨ Ιϑαας ἴΐξ 5 
νυτιτῖθη, “ΤΠΘη ἴδαας βδοννθά ἴῃ {παΐ Ἰαπά᾽ 
(Οεη. χχνὶ. 12); οἵ ]ἀοοὸῦ [ἴξ 156 νυιξίθη, 
“ἈΑπά οἵἉ 8}} {παξ ΤΠ οι. 514} βῖνθ τὴθ 1 ψν}}] 
ΒΕΓΟΙΥ βῖνθ 1Π6 ἴθηῖῃ ἀπο ΤΠοο᾽" (Οεη. 
ΧΧΥΠ, 24). 

ϑοῖηθ. Ριιποίϊιιαΐς ἀπ ρῖνο [Π6 ϑθῆβθθ ἃ5 
[Ο]]ονν5: Ομοημιοάϊο ῥοΐμεγὶς, ἱα ὀσίο τιϊσογίσοῦς 
(υ]ς.); οὐ Ομοηιοάο ῥαῤμεγὶς, οἱ γας εἴἶδο- 
γ»ηιοσγπα;ῖ (1414). “1 ποῖ] μαϑδὲ πλιοῖ,. 
1 τοι Παϑὲ {ππ||6 ὅζο, ὙΤὴδ σοηάογίηρ ἴῃ 

ΤΟΒΙΤΙΣ [ν. 9-:2. 

ἔγοτη ἀθδίῃ, δηά βιιΠΌΓΘ ἢ ποῖ το σοπηα 
Ιηῖο ἀδγκηςδ88. 

11 ΕῸΓ Δ]π|5 15. ἃ ροοά οἱῇξ πιπίο 8]]} 
1Πδλὲ οῖνε 1ξ ἴῃ {ῃ6 βῖρῃς οἵ {Π6 πιοϑβί 
ΗΙρΡΉΗ. 

12 Βενναγε οὗ ἃ]] 1 ννῃογβάοπι, ΓΩΥ͂ “τ Ὑλες 
80η, Δπη4 ΓΠΠΙΘΗ͂ν τὰΚε ἃ νἱξ οἵ {πε Ὁ ἢ 

16 ΟΠδθυίουυ βοπίθηοοβ οἵ {πΠ6 (ΟΠ ΠΙΟἢ 
ΘΟΥΨΙΟΘ 15 ΠΘΔΓΘΙΓ ἴο {πῸὸ Ψι]ρ. {μὰη ἴο {Π6 
Εν Ν. (Δηά 1ἴ414ὺ μοῦγθ. ΤΠ τοδομίηρ, πον - 
ΘΥΘΓ, ΓΟΠΊΔΪη5. ἴΠ6 βᾶηθ. ὙΠῸ βριγιῖ ΒΟ 
ΡΓΟΠΊΡί5 ΔΠΥ ΔΠ4 ΘΥΟΓΥ ΟΠΘΥΙΠ σ᾽ ΟΥ̓ ΔΙ ΠΊΒΡΊ ΝΠ; 
ΒΊνΘ5. {ΠῸΠῈ ψά]Π116 ΟΥ̓ ῺΤηαο5 {Π6 ΠῚ νου] 
(Ρ: ἸΡΠΠΕῚ χχὶ- 2.2: τ ΘΓ. ΧΥΠ ἂν 2. ΟΝ 
ΥὙ111. 12). 

Θ. ἐγεασμγε}] Θέμα, ποΐ ἃ τῆργθ 2 γι μη 
(νυῖξ., Π{414ὺ οὐ σενναγά, θυ (5θο ἔπ ΠςὈ. 
ἀπά (Πα]ά., ννβῖ ἢ τι58ὲ5. ἃ οουγιρὶ πα οὗ 
ὑποθήκη) ἃ ϑανίηρβ, ἃ ἀβροβίί. “"Βοπρίοϊα ἴῃ 
ΡΑιΡΟΓο5. οο]]αῖα ππαϑὶ ἀρὰ λοι ἄθρο- 
ΠαΠζαΓ.ἢ 

αν 977 πϑεευ}) Νοῖ ΟΠΙΥ διιοὶ 45 ΠΊΔΥ͂ 
ΠΟΠῚΘ ἸΡΟῚ ΠΊΘη ἴὴ {15 Πἴδ (Ζερῃ."- 1.5), δαξ 
50 {παῖ ἄαν θη δοσοιπῖ τηιβί Ὁ το ἀογθά 
οὗ ““ βίθιναγάϑῃρ᾽ ποῦ (1 π|κὸ χἱ. 1... Ορ. 
τηδγρ.. τοῦ, δηα {Π6 Ιαηρσιιαρο οὗ “10. 

10. Τβε “ἀφαῖπ᾽ 15, 45 ἴῃ μὶ. 9 (ποίε), 
{παῖ ἔγοπι ἡνῃοἢ. 5. Κιηάποϑβ ἢ ΔἰπηβρΊ νης: 
ὅτε. Βα4 θδθη {πὸ πηθᾶπ5 οἵ δἰ Ἰνουῖηρ ΠΙΠῚ 
((. 2ο, ποΐθ) ἀπά οἴπιογβ [ἰκ Πἢ. 

ὙΤΠῈ “ ἀλΥκη655 15 ἴπ6 {τΚηθ55. ποῖ οἵ 
παΐαγο δι οὗ ἀθαῖμ, νυ μθη “(86 ἰγθάβιγοβ οὗ 
τπ6 νυ] κοά 584}} ποῖ ργοῆς (Η 60.). ΤῊΘ 
Ψυϊξ. 15 ΒΕ ΓΟΠΡῸΓ {ΠΔη {Π6 ὕτθοὶς : Ομομίαηη 
εἰδογιοσγηα αὖ ογιγιὶ ῥεσοαίο ἱ αὶ τιογίο ἠϊδογαί, 
δὲ ποῦ ῥαΐϊείτω. (ῥαϊμασ, 414) απρηαηι ἐγὸ 
ἐπὶ ἱοπεὗγας. ΑἸνηβρίνιης, οἰηρ ἃ ἴδαΐασο οὗ 
ΤΡ θοιιβηθϑβθ, ἰ5 δοσορίαϊβ το Ητπη Δ ΠΟ, 
βθοίηρ ΨΠαΐ ἴ5. ἄοπο ἴῃ δογθίῖ, ν}}}} τϑυναγά 
ΟρΡΘΗΪΥ (Μαίί. νἱ. 4). 5. (ὐδστιδε ἴδυρμε 
(Μαῖξ. χχν. 46) {παὲ 6 περίεοξ οὔ {π15 
Δη4 ΟἴΟΙ ὑνουκ5 οἵ πιογονα5 ἴο 6 ΡιΠΙΒΠ 
ὙΠ Β “ Θἴου πα] ρα Πἰ5ῃ πιο: 50 α5ὸ Ηδ ἰδιρῃξ 
{παξ {Π6 Ε]ΠΙπιοπέ οὗ 16 πὶ ϑνοι]ὰ Ὀγίηρ ἴο 
ΤΊΘη ““ εἴθυμαὶ) 6. 86 ΧΠ. 9, ποΐρ. 

11. "7 ΘΚ. δῶρ(; “οογθαη " (Δα. 
χν. 5}, ἔπ6 βαογοάποϑϑ ᾿ 8η οἤδγίπρ ἴο Θοά 
θείης; αἰζδομοά ἴο ἴξ ; τ ἴο θ6 οἤθυοαά ποῖ ἃ5 
ἴῃ {πὸ βίβες οἵ πιθη, δι “ἰπ τη βίβπί οἵ τπ6 
Μοβὲ Ηἰρμ᾿᾽ (Μαΐι!. 1-4). Ὑμὲ Νὰϊς. 
Εἰάμεῖα γιασηα ἐγ ἑ ο4171. δΩ7Ή17,10. 1260 δ]θθη10- 
σγηα, ογηρῖδμς γαοϊεηήμα Ἔαγι, Ἰο565. βϑίβῃηξ οἵ 
{15 προρθϑϑιῖν ἢ 115 ὑγτὰ μάμεία 15. Ῥγόθαθὶ]ν 

ἴο θὲ ακθη ἰπ {πὸ [116 104] δθηβα οἵ “ἀθ- 
Ροβίτ, “δθουσγ " ΒῈ Τλυτ]ροη, (οηοογά- 
ΔΏΟΘΒ, “. 2.) 

19. ΟΘοὐδβ ρεοὶ νεῖ. ἃ Ῥθορὶθ “ἍΒΟΙΪΥΚ 
μηΐο {πὸ 1 οτὰ." [πογοίοσο ποῖ. ΟἿΪΥ ννὰβ 
1Π| 01 ςοπποχίοη {φιἀάθη 85. “ ννπογθάομιῃ ἢ 



Υ. 13--14.] 

β664 οὗ τὴν [αίποῖβ, δη ἴὰκα ποῖ ἃ 
ΒΈΓΔΩΡΘ ὑγοπΊΔη ἴο ννγ]ΐα. νυ ΠΟ ἢ 15. ποῖ 
Οὗ ΤῊΥ ΓΔΕΠοΥ5 {106 : [ῸΓ να αὔε {Π6 
μη] άγεπ οὗ {πΠ6 ργορεῖβ, ΪΝΝοε, ΑΡτα- 
Παπη, ἰϑαᾶς, ἀπά [ΔοοὉ : Γεπη πη θ οΓ, 
ΤΑΥ͂ 80η, {παΐ οἱ ἰδίῃειβ ΠΌπι {Πα 
Ρερὶπηΐηρ, ἐνεη {Πα {ΠΕῪ Δ}] πηδιτεά 
τγῖνεβ οὔ {ΠΕ }Γ ονγη Κιηάγαά, Δη4 νγεγα 
Β]Ε556 4 ἴπ {Πεὶγ σἢΙ]άγεη, δἀηὰά {ΠΕῚΓ 
8664 54] ᾿πΠΠογῖξ {πε ἰαηά. 

(ορ. Ναμη, χχν. 1-8 ; [Π6 ΤῈ γΠΊ 5ΒΟῸη ὈΘΟΔΠΊ6 
Θαιυϊναθηξ ἴο 5ρι σι τπ4] πη ἘΠ 1] Π655 ἕο (οὐ), 
θιιξ τηδίγ ΠΠΟΠΙ4] 4] ησ6 νυ] ΔΠΥ͂ “ποῖ οἵ 
1ῃ6 [ΔΈ Ποτ᾽5 {τῖθε " Ὀεσδπλο {Π6 τὰ] (ορ. ΤῸΡΙ 5 
ΟΥ̓ ΡΓΔΟΙΙςΕ, 1. 9)». ἼΠ6 “βίγδηρβ νγοπΊδη ἢ 
ἴ5 Πούδ ἃ ννοιηδη “ ἔγοπι {πῸ ομ] ἄχθη οἵ {πῸ 
(θη Ή 165 ((Π4]14.), ““ ποῖ οἵ {πε βεβά οἵ [ἢγῪ 
ΣΈ Πδτβ Ἔ(ΕΙΕ.) (ὉΡ- ΕΖτεα Σ. 2: ΝΕ Ιι; χη: 27): 
ἴῃ {πὸ ΒοοκΚ οἵ Ργόνεγθβ (Έ5ρθο 4 }1γΥ}) {Π6 οχ- 
ῬΓοβϑίοη 15 ΔΡρ θα το ομ6 νΥ ΠΟ 15 ἱΠΊ ΠΊΟΤΑΙ δηἋ 
Ἰεᾳ 5. οἵἴπϑῦβ ἴο ᾿πιΠΊ ΧΆ ΠΥ (6... Ῥτον. ν. 20; 
γνἱ. 24). ὙΠῈ Να]ρ. Ράγαρῆγαβα οἵ {Π15 γεῦβα 
ἰῖβ: «πεπάς ἐἰδὲ. .. αὖ ογιζιὶ 7ογη σα ίοηε ; 
εἰ, ῥγαίοι Ἡ ΚΟΤΕ, ἐπμα7ηι, πμηφμαηιε ῥαΐαγις 
εγίγιοῦ σοῖγε (ΠΡ. 1 1655. ἱν. 6); 2.6. “Ὁ 
ΟΠΊΠΙ Ἔπεσε οχίγα σοη]προπὴ αὐϑίιηθ "ἡ (Οτο- 
{1115}. 

ῶγ «ὐὲ αγὸ ἐῤ εῤϊίάγει Κ᾽ ἐδὸ ῥγοῤῥεὶ:] 
ὙὨΙ5---[ῃ6 ᾿πηϊΐατίοη οἵ {Π6 Ἐχϑπηρ 85 οἵ {Π6 
ῬΑίΓΙ ΓΟ ἢ5 ---- 5. Ραΐ [ογννασά 845. ἃ δ5ρβεςῖδὶ) 
ΤΘΆ50η ἴογ πποοπίδιηϊ ηαίθ ΠΊΑΥταρο. ΝΟΔΠ, 
ΑΡτΑΠάΠπΊ, [5ᾶις, ἀπ [ἀρ ἀγὸ οδ]]θα “ ρσγο- 
ῬΠμοίβ, πο ἴῃ [6 ΠΑΥΤΌΟΥνΕῚ Δ η4 Ἰαΐο 56 η56 οὗ 
1Π6 ννοσά, Ὀαΐ τὰ {πΠ6 Ὀτοδάθβδε βεῆβα οἵ πῆθη 
᾿πϑριγοά Ὀγ Οοά, ἴῃ σοπηηπηῖοη ἢ Οοά, 
“ἐ ἐγ η5 οἵ (σοά," ᾿πβίγτηθηΐβ 1Π ΡΥΘΒΟΠΊΙηΡ 
{Π6 Ργάγ 5 οἵ πηθη ἴο Οοά, ἀπά ργεδοποῦβ οὗ 
ΤΙΣ ΠΕΒΟΊ5Π655 (τ. ξῃ. ΧΧ. 7:.2 Βεῖ. 11 δ). 
ΤΠ ΠΟΥ ἀγα οΔ]16« “Οὐ [ΔΈ Π 6.5 ἔγοπι {Π6 θερὶη- 
ΠΙΠΡ (ἀπὸ τοῦ αἰῶνος; [Ἰίαϊα, α Ργ ΜΕ ῥῖο 
σΖομ1); ΤΟΥ 1ΠΘΥ νγεσα ΤΠΘΥὺ ὈΥ ννμοβα πποιῖῃ 
Οοά Πα βροκεὴ “"βϑίπος {πΠ6 νου] θερδη ἢ 
(ΥΟΙΞ τς 21). Ὧν. ΔοΙϑ 11: 25; ποίδι 8ΠῈῚ 
το. 

ἐῤεν αἱ! »ιαγγίθα αὐτές 97 ἐρεῖν οαυ ζἱπάγεα] 
Α5 τεραγάβ ΝΌΔΕ {115 νεῦῖβα ῬΥ͂Όβοῦνεθ [Π6 
Οὐστεπέ {τά !τοη, πὸ τεοοσά οὐ στο] ΟΠ Π1Ρ 
ῬΓΘΥΙΟΙΙ5. [0 πηαύγίαρα θεὶηρ ποΐθα 1 ϑουῖρ- 
ἴυγα. ϑαγδῇ νγὰθ ΑὈΓΔΠ 8 ΠῚ᾽5 ΠΔ][-ϑϑίου (Ο η. 
ΧΧ. 12); ΒΕΡΘΚΔἢ ννα5 ρσγαπάομ!α ἴο ΝΆΠΟΥ, 
ΑΡγαΠμαπη 5 Ὀγοίμεῦ (Οσεπ. ΧΧΙΙ. 20 ; ΧΧΥ. 20); 
1,6 8ἢ δηά δοΠο], [Δοο 5. ννῖνθβ, ννεῦα {Π6 
ἀαιρῃΐοτϑ οἵ [θαπ, ΒΚ ΘΚ} ἢ 5 Ὀγοί μεσ. 

σῥα]! ἱπρογὲ ἐῤὲ ἰαπά) Αἱ Ῥεδα 1] εχ- 
ΡΓαββϑίοη οἵ {πΠ6 πορὲ απά σοπήῆάοπέ Ὀε]ϊοῦ 
ἤχρά ἴῃ {Π6 τηϊηή5. οἵ {πΠ6 ὅχ!]θ5. 8ε8Ὲ ὅβη. 
ΧΙΠ, 15. ΧΥΪ]. 8; δηα ςερ. ΚΒ οτη. ἴν. 13) Δ]. 11. 
τό, δῃη ἃ Ἔβρθοῖα!]ν Μαίί. ν. 5. 

18, (οππεοΐ {Π15 ψ ἢ {Π6 ΡῬγονίοιιβ νυ ὉΥ58. 

ΤΟΒΙΗ αὐ. 

12 Νον {πεγείογε, πῇ 5οη, ἴονε 
τὴν Ὀγοίῆγθη, ἀπ ἀςβρίβαε. ποῖ ἴῃ την 
Πεατέ {πῃγ Ὀγείῆγεη, τῃ6 80η8 δπά 
ἀδιρΠίειβ οὗ ΤΥ ρβορίε, ἴῃ ποΐ ταΚίηρ; 
ἃ ΜΙ οἵ {Πεπὶ: ἰοῦ ἴῃ ρυϊ4ς 15 46- 
ΒΕΓ ΟΠ ἃπὰ πιο ῇ {τοι ]6. ἀπά ἴῃ 
Ἰενγάμεββ 5 ἄθοδὺ δη4 σγεαΐ ννδηΐ : [ῸΓ 
Ἰενν ἀπ 688 15 τΠ6 πηοίπῃεγ οὗ [Ἀπηϊπο. 

14 [,εὲ ποῖ {Π6 ὅ νγᾶρεβ οἵ ΔΠΥ͂ ΠΊΔη, 13. 
γγῃοἢ ἤδη ννγοιρης [ῸΓ ἘΠ66., ΤΔΥΓΥ 

ΣῚ,6ν. 19. 

Ματγσίαρο ἢ {Πῃ6 “ βίγαηρου ἢ σοι] οθη- 
ΒΕΠΩΕΓ “ ἀδβριϑίπρ " δηά “ργιάθ" (ἢ {π6 ΟΚκ. 
τεχί {πΠῸ6 βαπια νου) [οννασβ. “πὸ βοηβ δηά 
ἀδιρῃΐοιβ " οἵ Οσοά 5 ρβεορίθβ. ὍΠὸ ραβί Ππαά 
Ργουθα {μ6 {τὰς} οὗ {Π|5: ορ. τ Κιίηρβ χίἊῦ 
ἄζο., ΧΥ]. 31. διωβογόίαη τι μα))1 γι ἐμ σϑησίι, 
ἀπέ ἐπι ἐμὸ “σεγὦο, «ἀἰογηίαγὶ ῥεγηηϊέας (15 {Π6 
ΡῬΑΓΆΡΏγαβα οἵ {π6 Ψυϊραΐθ); 22 Ζῤῥα δημηὲ 
2,1{11|221. “1771 51} ΟΣ ῥογαϊο, γτοίθυυιηρ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴο {6 [41] οἵ ἔνε (6εη. 11]. 5), Ὀαΐ δο- 
ςογάϊηρ' ἴο {πΠ6 Ἀοπηαη (δίπο]ς ἱπίουργαεΐουϑβ, 
ἴο {μ6 [41] οἵ {Π6 Απροὶς ((συῖθου]ο). ΟΡ. 
ἘΣ ΘΟΙ ΘΙ Χ: 12, 15. “ΙΩΒ ποῖ ΟΥΪ “165 
πιονεῖῃ ἔτοπὶ Οοά ((414.}, θὰξ οοπίδιπβ 
1η Ἰἴ561Ε δ5 ἃ τοοΐ {παῖ νυν ΠΟ Ὀγηρ5. Του ἢ 
γα 1 “ ἀεβίγιοίοη πα πλιιοῃ {τοι ]6.᾽ 
“ῬΥΟΘΠΡ]6 "ἢ (ἀκαταστασία, ἱηεοησέαπέϊα, 114]4} 
15 γαῖ ποῦ {Π6 ““ σοη[ιβίοη " (45. 1Π. 16; 1 (ου. 
Χῖν. 31; ΤΠΔΓΡ. Τα. ἴῃ ΒΟ Ρ]ασοβ ζω 
ΟΥ̓ τιπιφμείπεςς) ΟΥ̓“ τὰπλι} " (2 (ὐοΥ. νἱ. 5; 
ΧΙ. 20) ΨΠΙΟΠ 5 ϑιθνογϑινο οὐ 41] ρεᾶςθ 
ΔΠ4 5.4 Ὀ}ΠὙ (βίμπαυ Θβρθοῖδ!ν {π6 τῆς 1η 
2 (οΥ.). 

Ἰεαυάπε5.] ΟΚ. ἀχρειότης (Ωρ. [“Κ6 ΧΥΙ]. 
10); ποΐ “Δ βοι ν ΟΊ 5Π655 ΟΥ᾽ ““ΠΙσοπίϊοι!5- 
Π655, δι {Π6 τι56] ββϑῆθϑθ, ΠΠΡΓΟΠΙΔ]ΘΠ655 
(ςΡ. {π6 ναγίαηξ τϑδάϊηρ ἀχρηστότης, ἃ ΤΟΥ͂Θ 
ΠΟΠΊΠΊΟΠ ΨΟΓΑ) νγῆϊοἢῃ 5 πεῖ ρογίγαγβά 
45 ὈοΙΠ οὗ ρῥγίάθ, απά ἴῃ 15 {πη ΒΝ ΠΡ 
ΒΙΓΈῃ ἴο “ἔαπλῖηθ" (ςρ. Ῥτον. χἱ. 4). ὍΤΠΙ5 
56η56 ἰοδάβ οὐ ἴο {π6ὸ {πουρηῃΐ ἴῃ Ὁ. 14. 
ΤΠΘ τιϑ114] βθῆβε οἵ Ἰθννάποϑϑ, υἱΖ. “' ἀ1550- 
Ἰυΐθηθ55,, (δἀορίοα ὈγΥ ΒΙ55611 μϑύθ), “1π|- 
τη ΓΑ ΠΥ,᾽ Ιοα5. ποΐ 1655 {ΓΠ]Ὺ ἴο 1Π6 58 ΠΊΕ 
ΤΟ 5] (οΡ. Ῥτον. 11. 18 ; νἱ]. 27); δπηά 1 {π6 
βιβίθυτ-νιοθ οἵ ἀγιηκοπηθθα θῈ ἱΠΊΡ]164, {Π15 
56η56 φοῃπροίβ {πΠ6 ννογά νυ] {ΠῸ νυ πρ' ἴῃ 
{π6 Ἰαἰίευ ρατέ οὗ Ὁ. 15. ὙΠῸ [{4]4 τ πο 5 
{π6 νοτά μχμγζία, ἀπ ᾿πἰγοάιισοβ ἃ πον δηά 
Ρτγοίοιπά ἔγαῖῃ; ζωχηγία, αἰϊηγιϊπμέίο εἰ ᾿ῤΊείας 
γηασηα ἐ95]. 

14,15. ὙΤΠπε ΗδΡ. ἀπά (μΠα]ά. ἐοχίβ. θοίῃ 
Ὀαρίη. {Π15 οαιιθα 85 [Ο]]ονν5 : “ΜΥ 5οῃ, βῖνε 
{π|πῸὸ μεατί ἴο 411 {πῪ ννοσκ, ἀπά ψμαΐ 15 
Βαΐθα]! ἴο {πε6 ἄο ποΐ {ποι ἴο οἴπογβ. [,εἴ 
ποῖ 1π6 νναρθϑ᾽ ὅζο. Οπ {πὲ 1η]πιποίίοη ἴπ 
“Ὁ. 14 566 τηαγρ. ΓΟ. ; νυγοηρ-ἀοίηρ ἴο ΟἾΠΕΓ5 
15. ἴῃ σοπηροίεά ΜΙ 4 Ὀγοδοῦ οἵ {πὸ 
ποραῖῖγε ἔουπὶ οὗ {π6 Ροϑιξνα σουηπιδηατηθηΐ, 

2ΟΙ 

Τ)ευξ. 24. 
ΤΆ, 1» 



202, ΠΟ ΒΤ ΠΝ [ν. 15--ἰ: 

ὑ ἢ τῆες, δὰ σἶνε Πἰπι ἰξ οὐ οἱ τ6 “Οἴἶνε οἔ τὴν Ὀγοαδά ἴο {Π6 Πιιη- οἰ. τ. 
Βαπά: [ογ ἴδ ποι βεῖνε Οοά, με νν}}} ρτγ, ἀπά οὗ [ΠΥ ραγπιθηΐβ το {ΠῈΠ| [κέ ας 

" Ἐχοὰ, 450 γεραῦ {Ππεὲ: ἔ θ6 οἰγοιιπηβροοῖ, ΠΥ ἴΠδὲ ἅτ πακθά ; ἃπά δοςογαάϊηρ ἴο 5 
13. 13. 80η,, ἴῃ }} τΠΐπρ8 ποι ἀοεβῖ, ἀπά θεὲ τῇῖπα ἀϑυπάδησε “ ρίνε αἰπὶβ; δηά ἔνε. 8. 

ννῖβῈ ἴῃ ἃ}} τὴν σοηνογϑβαίίοη. οἸεξ ποῖ {πϊπῈ εγε ΡῈ εηνίοιιβ, ψγῇβῃ , εν. ΞΙ 

ἐουναε, τπ ἢ )ο τΠδξ ἴο πο πΊδῃ ννΠσ ἢ πο ἔποιι ρἰναϑβέ Δ|1Π8. ] 

1ακε 6. Βαίεβῦ : ἀγίηκ ποῖ νης ἴο πηᾶκα ἴΠῈα 17 Ρουγοιῦῖ τὴν Ὀγοδά οἡ {Πα Βατίαὶ 
ἀγιαηκαη : πεῖτῃεγ ἰδεῖ ἀγιιη ΚΕΠΠ 655 ΡῸ 

νυ ἢ τΠ6α ἴῃ τῃγ Ἰουγηθγ. 

οὗ τῆς 1ιι8ῖ, Βιιὲ ρῖνε ποιῖῃίηρ ἴο {Π6 
ννὶο Καί. 

ΦΤονῈ ΠΥ ποὶρη οι 85 {Πγ56] Γ᾽ (Μαῖί. νἱ!. 
12). ΤΗΝ πορϑῖίνο [ΟΓΠῚ 15 Ομαγδοΐογβεϊς οὗ 
7Θνν δα ἐδ μίηρ, ἀπ 15 τη ἢ ΟἹ οΥ ἐπαη {Π6 
Ροβίτῖνθ. 1 ἰ5 τθοογάθα ἴῃ π6 Βαθγ]οηΐδη 
“Γαϊπιιὰ (8400. 30 ὁ) {παῖ ἃ μϑθαΐμπθη ἀδβιγεα 
ΘΠΑΠΊΠΊαὶ ἴο το οἢ Πἰπὶ [Ππ6 νυ Πποὶθ Τιανν νν}1]|6 
Β6 βἴοοά οὴἡ οπὲ ἴοοϊ. Βεῖπρ στεριϊθθά, ἢς 
ψοπὶ ἴο ΗΠ16]. Ῥιυῖζεπηρ ἴΠ6 βαπλθ απ θβίοη 
ἴο Πῖπι, πὸ στϑορινοα [Π15 Δῆβννου : Ἅ  Παΐ τὸ 
{Πγ561 15 μαΐθ[α!, ἴο {πγ ποῖρα οι ἔποιι 5ΠΑ]ῖ 
ποῖ ἄο. ΤῊΪ5 15 ἴΠ6 νγῃο]ο 1νὰνν, αηά {Π6Ὸ τοϑί 
15 σοπηπηθπίαγυ. Αϑϑαπηπηρ {Πα τπ6 ΒοοΙς οὗ 
ΤΟΡΙΕ ἰ5 οἱάοσ {μη ΗΠΠΕ], 15 “ΓΟ 5 ἴοσπι οἵ 
115. βαγίηρ ΟἹΪάογ ἴπαη Η1116]}5} Υ65, 1 {Π6 
5Βοσίοσ ἴοστη 6 οἱάθσ {Πδηῃ τΠ6 ἸΟΏΡΘΥ ; ΠΟ, 1 
1 θ6 δὴ δογονυϊαίίοη. [{ 15 ΘΑΒΥ ἴο 566 Πονν 
Βοΐἢ ἔουπιβ βργάης οὐξ οὐ {π6 τϑδοῃίηρ οἵ {Π6 
Τ)δοαίοσις; δηὰ ΤΥ. ΓΑΥΟΥ Πα5. ᾿ΠΡΘΠΙΟΙΙΒΙΥ 
Ἰπαϊοαίεά (ἼΠς Τεδομίηρ οὗ ἴπ6 Ἴ ννεῖνα 
ἈΡροβίϊθϑ, Ρ. 10) [πδὲ ἴΠ6 δῆβννεῦ ἴο 1Π6 4τι65- 
τη “ΝΥ Παΐ ἀγα ἴῃ6 (μϊηρ5 ποῖ ἴο θὲ ἄοπα 
ἴο ΟΠε᾽5. ΠΟΙ ΡΠ θΟΙΓ ἢ 15 ἴο θ6 ἴοιπα ἴῃ ἴννο 
(Κδϑρίηϊς }) ννογάβ, “νυν ῃαδῖ-το- ἢ 561} 15-Παῖθ- 
ι]. Ηἰἴἰ5 οννὴ Οοριίηίοη 15 {παῖ {π6 ἴοσγτα οἵ 
ΠΕ] 5. βαυτηρ 15 οἱ ἀθσ {Πὰη ΤΟΡΙ 5. 

ΤΠῖ5 ποραΐϊνο ΟΓΠῚ βυσνυϊνθά Ἰοηρ ἁοΥ {Π6 
Ροϑίξινε ννὰβ5 ποόννῃ ἀπά οἰγοι]αῖθαά. ΤῈ ΟσΟΙΓ5 
1η ἴΠπ6 ᾿πτουθϑίμηρ ννοσὶς, ΤΠ “ΓοδοἢΙηρ οὗ {πῸ 
Ύνεἶνα Δροβίϊοβ᾽ (ρυῦ. 1883), ἴῃ ἴΠ6 [Ο]]ονν- 
ἴηρ ἴθυτη5: “Απά Δ}} 1Πϊ]η55 νυμαΐβοθνυ θυ Ποῖ 
ννου]άθϑι σπου] ποῖ Πάρρθη ἴο [Πθ66, ποι ΠΕΓ 
ἀο ποι ἴο ἀποῖμου : ἃηά 15 ΤΙ ΕῪ τοίοσγοαά 
ἴο 45 ονιάθηςο οἵ Π6 δητ ιν οἵ {παῖ ἀοοι- 
τηρηΐ, οὗ 115 ᾿πάθροπάθηοο 1η 1ῖ5. ΟΥἹΡῚΠ4] ἔΟΥ ΠῚ 
οἵ τῇς. νυυϊτῖθη Οβρεῖὶβ, ἀπά οὗ [5 [Θυν 5} 
σμαγαςίογ (ΓΑυ]οσ, Ρ. 11). ΤΠ βοηΐθηςσα νν}]}]} 
6 [οιιπά τϑουγγίηρ ᾿η (γι ϑίϊαη {π|65 ἴῃ {Π6 
ΟἸοπιθπῖῖπε ἩΙΉΙ]165, ἴῃ ἴῃ6 Δροβίο]οαὶ 
(οπϑδιϊευτοηθ. ἀηα Πἰ σοἸ δἰ αϑίϊοα! αποη5. (566 
Ηγπαοῖς, “ΠΤ ῆγο ἄθγ ΖννΌ!Ε Αροβίοὶ], νοὶ. 11. 
ἩΗ͂, 1, ΡΡ. 3) 4 οὗ ἴῃς. “ Τεχίθ α. Γπέοσϑυςἢ- 
ἘΠΠΘη 2. Οοϑομιοπῖς ἃ. ΑἸΓΟΒ ΙΒ  Π ἤθη 1,116- 
ταῖιγ᾽)}; ἀπ ἴῃ ἃ τΤοΠΊΟΐοΓ ἈΠ 4. Υ ἴῃ 1Π6 
τοδοβίηρ οἵ ἴΠ6 “ (σοηϊιοίαη ᾿αἸοοῖϑ ᾽ (ς. Β.Ο. 
40οο. 866 ΤΑΥ]οΥ, Ρ. το, ποΐθ), ἰὴ ῬΆ]]ο, απά 
ἴῃ Ιϑδοογαΐῖθβ (Η Προ ηΓο] 4, “ Ζοιίβομγ. ἔι νν. ΤῊ., 
1886, Ρ. 150). 

14. ἐαγγν «υἱὲ ἐφε6] ΗΘ ΟΠ ια]ά. ἀπά Ηθθ. 
“ αδιάς νυ ἢ 1Π66 4}1 πἰρἢ ἢ ἀΥ6 ΠΟΑΓΟΓ ἴο {Π6 
ΟΥΕΙΠ4] ργοοοθρῖ (τπᾶγρ. το}; ἀπ “ουξ οὗ 
Βαπα 18 οχρίαἰπθά Ὀν {πῸὸ [ἴ8]14 δαώφηι ἀϊὸ. 

ὙΠΟ ΡυποΙρ 6 ἀϑϑογίρα ἰ5: [,εζ ἴΠποβ6 νγῸ ἃΓ6 
πηαϑίθυθ ΓΟΠΊΘΙΌΟΓ {παῖ ΠΟΥ ἀΓ6 βουναηΐβ ἴο 
ἐῤὲ Μαβίεσ, Οοά : {μογϑίογε τητδέ {πον ἄθα] 
ἢ {Ποῖγ βογνδηΐβ 45 {Ποὺ νου] ὰ Ὀὲ ἀδα]ΐ 
ἢ Ὀγ Οοά (οΡ. ΕρΗ. νἱ. 9). 

δὲ εἰγειησρε Μοτῖο [Π|-0 αὐξοπάθ ἐϊδὲ 
([[414),, ““ἴαῖκε μθϑά ἴο {πυϑεῖΓ᾽ (Ὁ δα. χιϊ. 13). 
Ἴσθι πεπαιδευμένος 15 ΞΟΠ. ]ηΡ ΠΊΟΓΘ ἔπδη 
(Ἠ6 ννῖβ6 : 1{ σϑἔευβ ἴο Ἐπαξ θχρογίθποθ ννῃ]οἢ 
5. ἃ ἰταϊηϊηρ δη εβἀιοαίίοη δηά Ὀεροῖβ ννῖ5- 
ἄοχμα: [ἴξ 15 βϑυυ!οθαῦϊο ἴο ἃ πιᾶη ἴῃ 4}} [15 
“ ρρηγογϑαίίοη Ὁ (ἀναστροφὴ) ΟΥ πιοάς οἵ 
Ὀεμανίοισ ἴῃ 116 (Ὁ Δ]. 1. 13): πεπαιδευμένος 
Οὐσιγθ ἔγοαιθηίγ ἴῃ ΠΟΙ οβιαβδίϊσιιθ (568 
ὙΤΓΟΠΊΠΊΪΠι5, [.6Χ. «. 2.), ἀηἀ 15 ποτὰ τοηάογρά 
δ. τῆ Εἰ Ν. “« πυγίαγοα πιδη," “ἃ ἰγανο! δὰ 
τΊΔη.᾽ἢ 

15. ἀγίπᾷ ποὲ Ὁ "ε.71 Ορ. Ἐςο]αβ. χχχῖ. 27: 
( ἈΠΠ]Π6 15 85 βΟοΟα 85 [πὸ ἴο ἃ τηδῃ 1 τ Ὀ6 
ἀγαηῖκ τηοάογαΐοὶν ᾿ ο. [{ 15 ἀϑαϊηδέ Ὄχοθ55 
{παῖ [Π6 νναγηϊηρ 15 ἀϊγθοϊθα (ορ. Εὑξεὶς. χχχῖχ. 
το.» [0Ὲ1.1.5.; ΓΆΡ. 1. δὴ. 

ποίξῥεῦ ἰοὲ εἰγιπλεορηεσς σὸ αὐἱέρ ἐρέε πὶ ἐδν 
οι }}) ΑΔ αἀἰϊγθοίίοπ. ΔΡΡ]Ισαο]Ὲ ἴῃ ἴΠ6 ἢγδὲ 
᾿πδίδηοα ἴο {Π6 βρθοῖαὶ ἸοιγποΥ “ΓΟΌΙ Παά ἴῃ 
νἷθνν ἴῸΓ ΠΙ5 50η (Ὁ. 20, Υ. 2), δι Πανὶηρ᾽ 4150 
ἃ τη οἢ νυ 46. 56 η56 1 {πὸ ἸουγηοΥ θ6 οχίθπαθα 
(Βυιίζβομο ; 566. 1ἴα]α, θοὸν) ἴο 1πΠ6 ἸΟιΓΠΘΥ͂ 
ΟΥ̓ ἰνναγ" οἵ πἴΘ. ΠΕ σϑρϑετοη οἵ ἃ οἰδιιβα 
γναγΓΠηρΡ ἀϑαϊηδὲ ἀσι ΠἸΚΘ ΠΟ55. 15 ἀνοϊ θα ὈῪ 
{πῸὸ ΗδΡ. «Ὧπα [ἴα], νυ μῖ ἢ τοδά, ᾿πηϑίθδα οὗ 
1656 ννογάϑ, “ δηᾷ {ποῦ 5}8}} πὸ 6.1} παρ ρθἢ 
ππΐο {π66: δἰ ποῦ. σον» οί ἑδομηι μα 
ποημξία 171 Ο771711 “οἷα ἐπα. 

16. ΤΠ Ψ υ]ρ. Ὀυηρθ οἱ Πογα θΘδα ΙΓ] 
1π6 ϑρίσῖς οὗ ἴσιο ΓΟ] Ονυϑιρ νυ ἀπ ἀ6- 
ΒΟΥΝΙηρ ΡΟΟΓ: Μαηόηι ἐμα7)1 (Ἱ271. δαμγ Ἰοη ἰὐμς 
εογιθάς ἄο. Ὅὕῇο ΟΚ, πᾶν ὃ ἐὰν περισσεύσῃ 
σοι, ποίει ἐλεημοσύνην 15. ὈδΓΓΟΓ τοπάθγοα ὈγῪ 
1η6 [ἴὰ.4, Εχ ογημίδμς χιειριχμθ ἐἰδὲ αὐιριάα- 
ογιγέ, {ας οἰοοριοσγηαι, {μη ἴῃ ΕνΟ Ν, 
ΤΠ ννογ5. ΓΟ] οννηρ, “Ἰοῖ ποῖ {Ππ|πὸ θυ 

6. θηνιοιβ᾽ (ϑ8ε6 σ. 7), 16 ἴῃ ἴΠδ6 ϑ8Π16 
Ψούβιοη, ποῦ «ἱάεαὶ ορμίμς ἐμμε; ἃ ΥὙ6η- 
ἀουγίηρ νυ μῖ ἢ Πα ὈΘΑΓ {Π6 5816. ΠΊΘΔΠΪΠΡ’ 
(ὁΡ. “Ἰδὲ τὲ ποῖ θ6 μαγὰ ἴῃ {πἰηθ ογθ5," ΗΘ}. 
απ (Π8]14.), ΒΕ ννθῖοῖ τᾶν αἰσὸ Ὀ6 ἰηΐοι- 
Ρτγοϊθα ἴῃ {πο βριγ οἵ 81. Μαζί. νἱ. 3,4. 

117. Ροιι" οἱ. «- ἐδὲ ὀεγίαὶ οὔ γμἢἪ ὍΤΠΗΘ 
Θχραηδίίοη οὔ μ ΟΚ. ἐπὶ τὸν τάφον τῶν δικαίων 



ν. τ8---το.ἢ 

18 ΑΚ σοιιη5ε] οἵ 1] τῃδξ ἅγε ννῖβ6. 
Δηά ἀδϑρίϑα ποῖ ΔΠΥ͂ σοιϊη86] {Παΐ 15 
ΡΓοΟΠίδΌ]ε. 

19 ΒΙε85 {πῸ Τογά ἐῃγ (Ποἀ αἰνναν, 
ΔΠ4 ἀαβῖγε οἵ Πῖπι {Πδξ ΤΠῪ νγαᾶγϑ8 ΠΊΑΥ 
θεὲ ἀϊγεοίεά, απὰ {δὲ 411] τὴν ρδῖῃβ 

ἀδρεπάβ προπ {πε τοδάϊηρ δἀορίς. Ασςςεορί- 
1ηρ ΠΟΥ {πὸ Εὐ. Ν. “ρου οὐ, Δ]Ππἰδῖοῃ 15 
1ποιρῃΐ ἴο θῈ ᾿πίεπάθα ἴο οπε οἵ ἴννο ρδο- 
τἴσ65. [{ ννᾶβ ἃ σιιδίοιη ΔΠΊΟΠ ΠΡ 506. ΠαΐϊΟη5 
ἴο ΟΑΥΤΥ ἴοοά ἴο {Π6 ΤοπλὉ5 845 ΠΠθατῖοη5 (χοαὶ) 
ἴο {Π6 ἀδδά, 4η4 Ροβϑίθ]ν {Π6 οἰιβδίομη οχιϑίθα 
ἴῃ Βαρυ]οηΐα. 715 οἰιδίοπι 15 ἐποιρῃΐ [το 
Πανγα θη ἴῃ βοπῖθ ἄδρτοο δάορίεα ὈΥ {π6 
16νν8; «πὰ βιιρροσί [ῸΓ {Π|15 νῖθνν 15 Του πα ἴῃ 
{πε ἰαησιιαρα οἵ {Π6 [ἴ4]8, “Γιά νἸΠι1ΠῈ ΕΠ Π1ΠῚ 
Εἴ ΡΑΠΕΠῚ {π|100 ΒΙΙΡΘΙ ΒΡ ΪΟΓα Τπϑζοσιτη "ἢ (ΟΡ. 
1Π6 σΟΥΓΟΒΡΟΠαΙηρ' γοΓΌ τη {πὸ ΗΘΌ. ἀπά (Π4]ά. 
τεχίβ5). [{5θ6πη5, Ποννευ θυ, νΟΓῪ αι ϑιοηα]6 1 
510 4. ΡῬγδοίίσθ ργθνα θά αἵ 411 διποηρ {πῸ 
7εὲνν5 (ϑεε Οτσοίϊιι5 2η ]ο.οὺ) ; οἵ", 1 αἵ 411, 1 
1ΠῈ τ ηΠΟΙ ΠΟΥ ΒΡΘΟΙΠ6( (566 ΟταξΖ, Μοπαῖ- 
ΒΟΙΓΙΠ τι.5.νν.᾿ Ρ. 163, ῃ. 1). [{ 5 νΕΓῪ πΠῆρτο- 
ὈΔΌΙ6 τπαΐ {πὸ το] ρΊ ου5- πη θα ΤΟΙ νγοι]ά 
Πᾶνα δ υβθα ἢ}5 50 ἴο ἴο]]ονν ἃ πθαΐπθη ργαο- 
τἰσΘ. ΟἸἾΠΕΥ οὐἹς5, {πογοίογθ, σῖνα ἴο 1π6 
ννογά ““ῥοιγ ουἱ" (ἔκχεον) πε βδθεῆβε οἵ “βῖνε 
γεν " (Νοαθδιιοσ το πάουϑ Π6 Η6Ό. ἀπά (ΠΔ]ά. 
νΟΓά ““5ρεπά {γεν 7), ἀπ ΠηᾺ ἴῃ {Π6 ραββϑαϑθ 
Δ Δ]]Πβῖοπ ἴο 1Π6 ῬΙοι5. Οἰιβίοπ οἵ σαΥΎΎ ΠΡ; 
ἔοοά, οἰ ΠΟΥ (4) ἴο {πὸ Ποιιθδθ οἵ ΠΊΟΌΠΟΥ5 
-πϑιοῇ ἃ μοιῖιβα θείηρ σοηβι ογο ἀθῆ]θα ὈΥῪ 
Π6 ῬγΌΒΘΠοΘ οὗ ἃ σοῦρβο, δηα 115 ᾿ππγαΐθβ ἴῸΓ 
ἃ ΜΜΏΠῸῈ ἀδργινθά οἵ {ΠΕ ῚΓ τπιδι18] τθδη5. [ῸΓ 
οδίαἰπίης; ἔοοα---οΥ (2) ἴο {πε τοπὰ ἰ[56] (ςρ. 
1ῃ6 Ναϊε., σεῤοῦ φερε ἐμγαηι 761} σοησ 6; 
δῃα Εσο]ι5. χχχ. 18), ἤογα 1 νγᾶβ αἰϑίσι- 
Ὀυΐϊεα ἁπιοηρ ἴπῈ ρΡοοσ. “οι θθαμέ (9) ΟἸπὶ 
ΘΡ]45. Βθρα] ΟΠ σῖ5. προποῦο, τ ρα ΡοΓο5. εἴ 
τηθΠάϊοὶ 1114 ογοραίίοπθ ϑιιβδιεπίαγθηξισ οἵ δά 
ῬΓΘΟΘ5. ΡΓῸ τηοσίι5 ἕππάθηαβ τηονυθυθηζατ. 
(Μεμοομῖιβ ἴῃ ἈΘιβοι ; 50 (ὑα]πηθί.) ὍΠ6 
Ἰαϊίοσ ργδοίίος (ὁ) ἄοθβ ποῖ ἄρρθᾶγ ἴο ΡῈ 850 
σογίδϊπ 45 πε ΓΟΥΠΊΕΓ (4), νι ἢ βυγνῖνοϑ 
Δοηρ; πηοάθτη [ον ἴῃ “ἴπὸ πιὰ] οὗ {π6 
ΤΠΟΙΓΠΘΥΒ "ἢ δἰζοσ Ὀυστῖα]. ὙΤΠῈ ροϊηΐ οἵ ΓΟΡΙ 5 
αἄάνϊος νοι] {Πθη θῈ: ΜΠ ἃ 7ι5ῖ Ρεύβοῃ 
ἄϊε5, βῖνε ὈοιηθΓ}}Υγ το ἴῃ6 βυσνίνοῦβ ἀπά 
οπηίοῦ ὑπεπὶ ((Ρ. εἰ: ΧΙ. 7)... ἈΠΟΙΠΘΥ 
τΤοαάϊηρ Πα5, πΠοννθνυοσ, θθθη δάορίθα πὰ ἀε- 
ξεηάθά ὈγΥ ΟταΐϊΖ (( Οεβοῆ. ἄθσγ [υἀθη,᾽ ἴν. 
Ρ. 466; “ Μοπαίβομτι, Ρ. 161) ἀπά ΟἸπβθαγρ; 
(Καῖοβ " Επογοῖορ.᾽ «. π. ΓΌΒΙΤ.), ὈΥ ννῃῖοἢ 
{π6 οΥὐἹρΊπ4] νγογάβ ννοι]ά παν Ὀθθη, “ ϑεηά 
ξοσίἢ τὰγ Ὀγοδά αρηογισοί {Π6 1π|5ῖ " ((ρ. [4] ὁ, 
αἰδίγεδιιε σιγι 75 115). Π15. Το Ἰηρ σΟΓΓΔΙΠΙΥ 
ἀνοϊάβ Π6 ας] 165 σοπηθοῖθά νυ {πῸ 
ΠΙ5114}}Υ ἀοςσορίθα τοχὶ (5εα Αἀάϊίοπμαὶ Νοίθ). 
ΤΠῈ ἄνίοε τοπΊαη5. ΡὈΓΘΟΙΓΟΑΙΥ ἴΠ6 58ΠΊ6. 
ΤΠΕ ἰδηρστιαρο οὗ {Π6 5160] (ΒΚ. ν111.} 15 φιοΐθα 

ΤΟΒΙΠ. Ἰ- 

ΔΠ4 σΟϊΙη8615 ΠΥ ΡΓΟΒΡΕΓ: [ὉΓ ΘΥΟΓΥ 
παίίοη παῖ ποΐῖ ςσοιη8ε]: ΖΡιΕ τῆς 7 Τἀπιοϑ τ. 
Τιογά ΠἰπΊ56 1 σίνθε 81} σοοά τῃΐηρ5,.. 
ΔΠ4 ΠῈ Παπλθ]οἢῃ ψγποπὶ πε ΜΠ]. 
ἃ85 6 ψΨ|]1: πον {πεγείογθ ΤΥ 
80Π. ΓΕΙΠΠΘΠΊΌΕΙ ΤΠΥ͂ ΠΟΠΊΠΠΔ Πα ΠΊΘηΐ58. 

(ἢ “ τοὶ ϑ4οῦ᾽) 845 ὄὌχργθϑϑίηρ {πΠ6 58Π16 
ΠΟΙΠΠΒΕΙ :--- 

“ς ἘΓῆρΊε5 τηθα ἘΟΠΊΟ δϑβί, γθοΐςα ὑδίϊοβ δ᾽ τη Πα. 
Ηασῖὶς ἰὰ Ῥὸπθ νοϊθὴ5 Ρυγα ΠῚ 51ΠηΠ6 5ΔΏΡΊΠ6 

ΤΩΘΏΒΔΤΏ, 
ΝαρΙοίαιηαια Ῥοπ5 ρα ποι Ροΐαηηαπε [δτηθητὶ, 
ἘὲῚ 51{|Π6ΠῸ (αὰ : ππάυτη ἰερα σοΓρι5 ἁπηϊοίι : 
1)6 ῬΥΌΡΥΙΟ οαϑβίῖ5 τη 1115 Ἰα σῖγα ΙΔ ΌΟΥΪΘ ὃ 
ΟΡΡΥβϑβίμη Ὑθοῦθα : [8551 50[αγθ ἰαθοΥ65. 
Ηξος ἃ ε ἀξία νιν θεῖ] ν]οίτηα νἱν 6 η5. 
ϑΡραῖσα ρὲ βϑιῆθῃ, Του ϊητ5. (10]1] ἀἄοποί αἰ 

βία. 

ἴτε ποῤίπο ἐο ἐρθ «πυἱεξεα)] "ΤῊ5 15 Ἰιβι }} ν 
ταἸζθη ἴο πιθδῃ: “Οἴνε ποίΐπιηρ δαί {πὸ θυσία] 
οἵ τῃ6 νιιοκοά᾽"- --ἰοῖ {πῸ6 βοά]οθθ ἀπά {πεὶΓ 
ἀοβοθηάδηϊβ σοπηδῖη. τππολγοά-οῦ ({πὸ Η 6ΌὉ. 
δηα (μα]4. [οχίβ. οὐτέ {πΠ6 ννοσ 5); ὈὰΕ 1Π15 
1ηἰουργοίδίοη 15 Παύβἢῃ ἀηἃ Ἰππθοοβϑασυ. ὙΠῸ 
βθπίθηςθ 15 51ΠΊΡΙΥ̓ ΔηΠοίΙΟΑ] : “1 15 θοίοῦ 
ἴο [εαϑί ἢ {π6 στὶρμίθοιι ἠθδα {πὰη νυν 
186 Πινὶπρ νυ]. Διο ἐλ δο γμαγαίμεαγε οἰ 
διφεγε εμηε ῥεσεαίογιῥις (ΝῸ]5.). ὙΠὲῈ {τὰ6 
τη Δ ΠΪηΡ ἰἴ5 ΘΧργοββοα ὈῪ Οτεροσυ ἴπὸ Οστοαΐ 
{ερυϊ ῬΑΒΙΟΙΑ 15. 111. 25; Ρ' 252; δᾶ. 
ΒΙΑΓΆΪΘΥ) : ““ ῬΑΠΟΙῚ ϑιπιτὴ οἴ νἱπιπὶ ρεοοδίο- 
τῖθι5 ργθεῖ, 41 ἰπ|4 1115. Βα δια ΡΓῸ 60 
4ιποά 1πἰ411 δπί ππρθηα. ΟἿ] νεγοὸ 1π6|- 
ΘΘΠΤΙ ΘΕα πὶ ΡΟΟσδΙΟΥῚ ῬΑΠΘΠῚ 511Π|, ΠΟῚ Πα 
ΡΘοςσδίου 564 αι ΠοπΊο δϑβί, ἐγ θυ ; ΠΙΠΆΙ ΓΠΙΤα 
ΠΟ Ρεσοδίογομπη 564 Ἰπδίαση ρα ροσθῖη πα ΓΙ : 
4υῖᾳ ἴῃ 110 πο σα]ραπὶ 564 παΐασγατη αΠΠ1ρ 11. 

18. εοισοὶ. .. «υἱ56}] “ΤῸ 845Κ σοιη56] 15 ποῖ 
οὗ 1561 δυηποϊοηΐ ; 1ἴ πλιιϑὲ θ6 βδουρῃξ (ΝῸ]Ε., 
2εγχιάγο) οἵ ἴπ8 ““ννῖβε." ΑἹῚ διῇ σοιη56] 
15. “φορά οοιη561" (Η 60. ἀπά (πδ]ά.) δπὰ 
“ργοπίδθ!6.᾽" 

19. Μαη᾿β νυἱβάοπη 15 [41ΠΠ016 (154. 1χ. 6), 
86 “'ΘνοΎῪ παίϊοη Παΐῃ ποῖ σοι 56] :᾿ Ποηςο {Π6 
ΔΡΡΘΔ] ἴῃ 115 νϑῦϑο ἴο {Π6 νυ]βάοπιη ἃπα σοιιη56] 
γνΠΙΟἢ 15 ἴτοπὶ αῦονθ. ὋΓΠ5 {πΠ6 Π Ὁ. ρατα- 
ΡΏΓΑΘ65, “ Αἵ 411 {{Π165 αϑὶκ οὔ {Π6 ἴ,ογά, ἀπά Ηδ 
5Π4}1 ἀϊγτοςοῖ (1. “πλαῖκα βίγαιρηΐ ᾿ ΟΥ̓ ἡ ἀρτΙρ μ᾽: 
οΡ. [με ΟΚ. Πεγθ, ὅπως αἱ ὁδοί σου εὐθεῖαι 
γένωνται) ἴῃ γ ΡαΐΠ5 Δη4 [ΠΥ σΟΙΙΠ56], ἔῸΓ {ΠΟΓΘ 
15 ΠΟ ΘΟ 156] ἢ {Π6 ροννεῖ οἵ πηδη, δι τη {Π6 
παπάβ5 οἵ [με ΗΚ Οπε (Ὀ]οββθά 15 Ηε !}) αοπθ 
(ερΡ. (Πα]4., “ἴοσγ ἵποῦα 15. ΠῸ βοοά σοιΠ5Έ]10 Ὁ 
ἴο τη Ὀυὲ Οσοά: ορΡ. δῖ. Μαίϊ. χιχ. 17}; ἴὺσ 
ΗΦς ἀοειῃ ννμαΐβοθυου ρ᾽θαβθῖῃ ΗΠ: οπα Ηθ 
Ὀτηροίῃ ἰονν ἀπά δποΐμο Ηδ ᾿Ποῖ ἢ πρ᾿᾽ 
ΡΥ τ πη 1 γ; ἘΞ. ΙΣτν 8. πεῖν. τὸ; 
154. νἱϊ. 11). ὍὙῊΙ5 15 ΒΊΟΥ [οδομιηρ' {ΠΔΠ 
{παΐ οὗ Ιβοογαΐοβ, ἡ μεν εὐβουλία παρ᾽ ἀνθρώ- 
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ποῖίμογ ἰεξ τΠαπὰ ΡῈ ρὰξ ουξ οὗ {ΠΥ 
τηϊηά, 

20 Απά πον [1 5: η 1 ἘΠ 15 το {Πεε, 
Φ οἷ. τ. τ4. [ῃδξ 1 σοτηπηϊτίεα ἴδη τ] Θηΐ5 το (σΡ 86] 
Ζ᾿δ 

ὁγοέλεο. Ζ1}6 ςογ οἵ (σα τῖαβ αἱ αροϑ η Μαεάϊδ. 

ἘΟΒΙΙ; ΤΕ [ν. 2ο---21. 

21 Απὰά [δαΓ ποῖ, ΠΥ 80η. {Παΐ νγε 
ΔΓΕ πηΔάα ροοΥ ; ΓΟΓ ἴΠοῖῖ ἢαϑέ πηιςἢ ὅ τ Τίνι, 
νγΘΆ Έἢ, 1 τοι ἔθαγ Θοά, ἀπά ἀερατὶ “ἢ 
ἔτοτη 811] 8ϊη, δηά ἀο {παΐ νγῃῖο ἢ 15 
ΡΙθαβίηρ; [ἴῃ ἢΪβ 55}. 

πων, ἡ δὲ εὐτυχία παρὰ τῶν θεῶν (ιοίϊεα ἴῃ 
“ ΟτἹέ. ϑαοχ. 25 ]οςο). 

πείέφεγ ἰοὲ ἐῤόρε δὲ ῥμὲ οἱ] Οἷκ. μὴ ἐξαλει- 
φθήτωσαν ἐκ τῆς καρδίας σου: 11. “ΒΙοίίοα 
οὐδ᾽ 45 οιἽξ οὗ ἃ ὕοοκ (Εχοά. Χχχὶϊ. 32, 31; 
Ῥ5. Ιχῖχ. 28: Κδϑν. 11. 5.). ὙΠὲ 1:άῴδ4 οἵ 
ὙΥΙΠηρ ΠΡΟ {πῸ Ποαγί 845 ΠΡΟῚ ἃ ἰδ]οΐ 15 
1Ππογο ΡΉΪΥ ϑογιρίιγαὶ (Ρτον. 1]. 3; [6γν ΧΥΊ]. 
1, ΧΧΧΙ. 32); θυ {πὸ ΗΘ Ρ. δηᾶ (μα]α. “16 
{πεῖ ((Π6 σοΟΠΙΠΊ Πα πηθπί5) ποΐ ἄδραγέ ἔγοιη 
{Π1η6 Ἔγα5 (οΡ. Ῥζον. 11. 21) ἱπίγοάιπος {πὸ 
τποιρης {Παὲ ΟΡ 5. σοπητηδηπλοηΐ5. 5Π οι] 
Β6 ἴο ΠΙ5 50η 85 βοπηθίηρ 50 ἄθαῦ δηα ἄ6511- 
4Ό16 45 ἴο θῈ δυϑὺ θεΐοσθ ἢΪη1; οὐ, πὸ {Π6 
{γοπί]οὲ οὗὁὨ [Π6]Γ Ταςθ, “4 τηθηη τ] Ὀεΐννεθη 
[Π6 εγοβ, {Παξ {Π6 1 ογα 5 1 ανν τηᾶΥ θα ἴῃ (ΠΥ 
τοῦτ" (ΕΧΟΩ, ΧΗ]. 9 ἀπά τηᾶγρ. γ6 Π.). ὙΤΠΘ 
ΗΦΡ. ἑοχὶ δ 45 ἴο {Π15 νϑῦβε : “" Βε βίγσοπρ δηά 
οἵ βοοά σουγαρα, ἴοσ {Π6 1 ογὰ νν}}} θ6 ψ ἢ 
{Π66 ἃ ΠΕΙ͂Ρ δ! ἃ Ρσγοπί, 1 ποῖ βεοὶς ΗΠ 
ψ ἢ 411 ἐἢγ Πεασγί ἀπά 4}} [Πγ 5011]: ἃ σεπΐο 
οὗ σι ιοἢ ἰοχίβ 45 [οϑῇ. 1. ο; δαί. ἵν. 29. 

20. Οαδαεὶ ἐῥὲ σοῦ 9" Οαὐγῖα.) 866 τηάΓρ. 

ΤΠ [414 ἀρτθοϑ τ {πὸ ΕἸ, Πογο : ἴῃς Ψ Πρ. 
«ὰ Πα] ά. Ἰθανα [Π6 σϑ᾽α οπβρ ππάθῆπαά :; 
1η6 Ηδ66Ὀ. 15, “" Οδθδ6], τιν Ὀγοΐπμοῦ δηά Κιηβ5- 
πΊΔη." ὍὍΤΠπῈ δῦ. δπά (μΠα]ά. θοΐῃ στερϑαΐ 
ΠΟΓΟ (ΩΡ. «. 1) [ῃ6. γϑαβοη ἴῸΓ “ΟΡ 5 ϑρϑαῖκκ- 
Ϊῃ ΠΟΥ; “ΤῸΓ 1 Κπονν ποΐῖ {Π6 ἀδὺ οἵ ΠΗ͂ 
ἀθαίῃ.;» 

21. αν ποὶ 497 Μόοτε ΠΠἘἘγα]]ν : “ βαῦ 
ποῖ... {Πα νγὲ ἢᾶνθ ὈθοΟΠΊθ ἱπΠΊρονο  5ῃ 
(ΒΙ556}} ; ΟΚ. ἐπτωχήσαμενν ; ἴποιι Παδί τππι ἢ 
ν᾿ ἄς. ὍΠα [ἴα]α Ἰοοκα ἴο [Π6 ραϑβί, 
χεία ῥαμῤέγεηι ἱξαηι φερείγημς ; ἴῃ ΝᾺ]. ἴο 
1μ6 Γαΐιγο, φαμβεγεῖι φιίαίο7,) “αἱέαρι φοΡΊ7ημς. 
Ιη {Π6 ραϑβί, ργοϑθηΐ, δηά διξυσα ρουουίυ μα5 ποῖ 
ΟΠΙΥ ΠΟ διτίογη655, θυιξ [Ὁ 15. “πιο νυ }] τ ἢἢ 
ὙΠΕΥΘ ΠογῸ 15. {πΠ6 {ΠῚ|ΡΙ6 ππίοη νη Οοά 
ἀθβουιθοά 1π {Π15 νεῦβθ. ΒῸΓ {π6 ργθοθρί, 
6Ρ. [06 τπηᾶτρ. ΤΕῖ, δηα τ ΤΊ ΤΙ. ἵν. 8: ἘςσοΙδϑὶ 
ΧΗ 12, 15... ὉΜΏΘΝ ΘΑ 15 αἷξὸ ΤΠ 
ΡΓΟΠΊΪΒ6 Οὗ {πΠῸ6 ϑασνίοιῦ (Μαίί. ν. 3, 5). 

ἄο ἐῥαὶ αυῤ΄ῆεαερ ἐς ῥίεασίπσ ἐπ δὶς σἱσῥὲ) 
ὝΠΙ5 15, ἴῃ {Π6 Ραγαρῆγαβο οἵ {πῸ (Πα]ά., “το 
νυ 8 }}ς νυ ἢ Η πὰ τη Πα] ΘΠ 655. 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΣ ΤῸ ΝΕΚΒΕ 17. 

117. Ῥοιγ ομὲ ἐδν ὀγεαά οι ἐφ διιγίαὶ ὁ "ῤὲ 
7] ΟΚ. ἔκχεον τοὺς ἄρτους σου ἐπὶ τὸν 
τάφον τῶν δικαίων. ὙΠ ΗΘ6Ρ. τοχὲ (ἢ Νεὰ- 

ὈδιΘΥ, Ρ. 24). 9) 15 ὃν ἽΞΦ. 13.» ὙῬῸπῦ 
ὈΣΡῚΣ ΥἼ2Ρ, δηά ἴῃ6 (μβαϊάθβε (1014. ὑ. 8, 

1. 10), ῬΆΣῚ ΣΡ Ὁ» ἬΝ ὙἸΟΠῚ Ἴοπῦ. 
Τὸ ρΡτγοάϊποςβ {Π6 αἰζογαΐΐοη παπηθά ἴῃ {ΠῸ ποία 

ἴο Ὁ. 17, ἴΠ6 Η οῦγενν 15 τοδά : 2032 Ὁ τὸν 
ὈΡ 5 Π, ΤῈ στεαΐ του οὗ [Π15. Δ] [ογΟἢ 
5 {πα [τ ΟἸθαῦθ ΠΡ ἀη ΟἸΠογυνῖσα ΟὔϑοιΓα 
βεηΐθηοσε ; {πὸ »τϑαΐ αἰ ΠΠ σα] σοηπροίοα νν ἢ 
ἴξ 15 1ῃαΐ ἴἴ 15 ἴοο ἀγαβίίο. [{ δχρὶαΐηβ [Π6 
αἸΠΠ συ] ἐγ ὈῪ Ἔχρ αἰ ηΐηρ ἴα ἀνγαγ. [15 ἀἸΒΠοι]ῖ 

ἴο 5ΒΡΡοβα {παΐξ ἼἸΞΨ Ὀεοαπης πῦν, Δηα 511] 

τῆογο {Παΐ "2 Ψ ΒΘΟΔ ΠῚ Ἴ2Ρ32, νοῦς 
Ἰθανίηρ; Ροϑβίἶνα ἔγᾶσθβ ἸΡΟῚ ΔΎ οὗ {Π6 ΟἴΠΟΥ 
Ν δυβίοῃϑβ. 

ἈπΠΟΙΠΟΥ δἰ ογατοη Οὗ ἃ ΠΟ 5 ΠΡΟ Ὁ ἢΔ- 
Τασίου ἢὰ5 θθθη δάορίοα Ὀγ Ηϊζίς, Η Πρ οηίο]ά 
(( Ζεϊίδοιγ. ἢ ννῖβ5. ΤΠΘοΙορῖο, 1860, Ρ. 251 : 
1862, Ρ. 189), ΟΥΪπηπηὶ (ἰΡ14., 1881, Ρ. 409), 

«πη Ἀ οβθηΐΠῃα] (Ρ. 145}; νἱΖ. ἴο τρδαᾶ Ἵ ΠἼ 

(ΠΥ πιουο 65) ᾿ηϑίθαά οὗ Ὑπὸ : ΔΠ6 ἃ ΡΆΓΆ]]6] 
τπουρῃς Πὰ5. θθθη ἴοιιηα ἴῃ Εσο] 15. ΧΥΠ]. 11, 
(04) “ ρΡουτοῖῃ ἔοσῈῃ Η 5 πλ γου προ {Π6πΠ|.᾽ 
Βυΐ ΠΕΓΘ, αραῖπ, ΠῸ 5ΡΡΟΓΈ [ὉΓ 5110 ἃ γθδαἸηρ; 
ἰ5 οιηα ἴῃ ΔΠΥ ΟἴΠΕΥ ἰοχί ; ἀπά {πΠ6 τϑὰ] 
αἸΠΠοιΠΥ οὗ [Π86 νεῖβα ἄοεβ ποῖ οοηῃβϑίϑδέ ἴῃ 

Ὄπῦ, θὰ ἴπ ΡΟΣ ΥἽἼὩΡ ὃν. [ΙΕ 5 πὸ 
50] α{Ἰο0η οὗ {Π15 ἀἰΠΠου ΠΥ ἴο τοδα “Ῥουτ ουΐ 
ΠΥ ΠΊθτοῖθ5 οη {π6 Ὀατία] οὗ {Πὸ 1ι|51 " ᾿ηϑίθαά 
οὗ “ρου οὐἵ [ἢν Ὀγοδά "ἢ ὅζο., ννπθη {πὸ τηθδη- 
Ιηρ’ Οὗ {Π6 δοξ 1561} Γοιηαῖη5 ἘΠΟΧρ] αἰ ηΘα. ΤῊΘ 
“ Βγρδά "ἢ πιὰν 6 θυ οπο ἴοστη οἵ {πὸ “τποτου." 
(ΟΠΒΘα ΘΠ ΗΠ ΡΘΗ] πλαῖκο5 ἃ 5{1}} ΒΟ] ἀθυ 
αἰζογαΐζίοη ἴῃ η6 ΗδθΡ. οἵ {π656 ἰαίίου. ννογάϑ, 

Δη4 τραάς ὩΡ ΝΠ ἼΞ", 1.6. “ἴοΥ 1Π6 βοὴ οὗ 
1ῃ6. 7π5ῖ," σοπΠΊΡΑΓΙΠρ “π6 σΠΠάγθη. οὗ {Π6 
75: τὴ χί. 12. Βα Πα 15 ποῖ βαιβϑῆθα νυ 
Β]5. ουνὴ σοπη]δοίαγο (566. ΓαΓΈΠΟΙ ΒΡ ϑ[ ΟΠ 5 
ἴῃ Πἰ5 ποΐβ. 3 ἴο Ρ. 189 οῤ. εἰΐ.}), ἀηΠ4 πὸ ὁπὲ 
Πὰ5 τορϑραϊβά 1 (566 ἀραϊηϑβί 1{, (ὐυὶπηπη, Ρ. 49, 
ῃ. 27). Ὅν. [πηἰτοὐιποίίοῃ, Ρ. τό1. 



ν. 1--5.] 

ΘΗΑΡΤΕΕν. 

4 οιεγιρ' Τοὐίας φεεζείδ αὶ ρρζαφ 1γείο 77εαα. 6 
711ὲ αγιροῖ τυΐ]ὶ οὉ τοΐέλ ἀΐηι, 12. αγι( σατέλ 1ὲ 
ἦς δὶς ἀϊριοηίαγι, 16 7οόΙϊας ἀγα ἐλ αγιρσεῖ 
αεῤαγέ ἱορείλδγ, 1τ7 διέ Δ γιοΐλ67) ἐς οργίευεά 
70» Δεν σογὺς ἀεῤαγέζγιρ. 

ΟΒΙΑΘ ἐμϑη δηβνγεγεά δπά 9414, 
Βατμεῖ, 1 νν1}}} ἀο 41} τῃϊπ 5 

ννΠΙΟἢ {ποιῖι Παβϑέ σοπηπιαηάδά της: 
2 Βυξ πον ςοαη [ Σ5τεςεῖνε ἐπε 

ΤΊΟΠΟΥ, 5εεῖπρ 1 Κπον πὶ ποῖ ὃ 

ΓΟΒΙ ΟΝ; 

2 ἼΠεη Πα ρᾶνε Πίτῃη ἐπε Παπά- 
ΓΙ ΠΡ, ΔΠᾺ4 5414 τηΐο ἢΐπη, ϑεεκ 
{πες ἃ τῆδῃ νυ ΠΊςΠἢ τηΔΥ σῸ νν] ἢ {Πεε, 
Ὑγ}1165 1 γεῖ ᾿ΐνε, ἀπά 1 ψ|}} ρῖνε 
ἢϊπὶ νγᾶρεβ: δΔΠ4 ρῸ δηά τεςεῖνε {ΠῸ 
ΠΊΟΠΘΥ. 

4 ᾿ΓΠεγείογε σπεη Πα νγεπί ἴο 8εεκ 
ἃ τηδη, ἢ ἔοιιπὰ Βδρῃδε] ἘΠδΐ ννὰβ Δῃ 
ΔηΡῈΪ]. 

ς Βυΐ Πε Κπεν ποῖ; αδπά Πα 58εϊά 
ππίο Πἰπὶ, (ὑαπϑὲ ποι ρὸ ψΊ ἢ πε 

ΘΕΓΑΡ ον: 

ο. ΤΠ Νοβϑίοπβ Ἔχρδηά {πὸ ρτοαΐου αταρί- 
Π655 οἵ {πὸ στεοκ ἰοχί. ὍΠι5 {πὸ Ἡοῦτον: 
“ΜΥ Πού, βῖνε πΊδῈ σοι η5ε].. Ηον οδη 1 
ΤΘΟοΙγα {Π6 ΠΊΟΠΟΥ ΠΌμη {πΠ6 Παηά οἵ Οδθδβεὶ, 
ἴογ μθ ψ1|}} ποΐ Κπονν ΠΊ6, αηά 1 5141} ποῖ Κπονν 
μῖπὶ ὃ Απά νψῆηδΐ 515} 5141} ρῖνε ΠΙπὶ 50 {παῖ 
ΠΕ ΠΊΔΥ ΚΊΥΘ Τη6 {Π6 ἸΠΟΠΟΥῪ ἡ 8Δη4, ΤηοΥθουοσ, 1 
Κπονν ποῖ ἴπΠθ6 νγᾶγβ ὈΥ ὙΠΟ ΠπΊῈη 9Ὸ ἴο 
Μεάϊα." (ἀρ. αἴϑδο [π6 (ῇμῃαὶ]ά. δηά Ψυϊβαίε : 
186 [414 ΔΡΎΘ65 πΊοβίΥ ἢ {πὸ Ἡ θεν. 

5. ἐῤὲ ραπάκαυγηησ) ΟΚ. τὸ χειρόγραφον, 
[6 Ῥοπά ὈΥ ψΠΟΝ Οαθδθὶ δοϊκπον]θάροα 
ΠΙΠΊ5Ε]Γ ἴο 6 ἴῃ ροϑβεβδβϑίομ οἵ ΤΟΙ 5 τηοπου. 
Απιοπρ {Π6 ἀοοιπηοηΐβ ο41164 {ΠῸ ἘΡΊΡΙ {4 ]εἴ5, 
ἰουπά αἵ Βούβιίρρα (πε 5ἰΐε οἵ ἴπ6 Β1γ5 Νιτη- 
ΤΟΙ), ΔΓῸ ΠΊΔΠΥ ὩΡΤΘΟΘηΐ5 ἢ ΤΕΙΈΓΘΠΟΟ 
ἴο Τ]ΟΠΘΥ-] ΘΠ ηρΡ. [τ ννὰ5 εὐ! θπί]Υ οοη- 
βιἀδγεα θοΐἢ τιϑ18] ἃπα ἱπηρογαίϊνε ἴο πᾶνε ἃ 
ἀαρ]οαΐθ ΟΥ Ά ““ΠΟΡΥ οἵ ΔηΥ ςοπίτγαςί (ςρ. 
“ Υδηϑδοίίοηβ οἵ ἴπΠ6 δος. οἵ Β10]. Ατομ- 
ΟἸΟΡΎ, Υ111. Ρέ. 2, Ρ. 271 ὅζο.). 
ΠΕ εχἰβίεπος οὗ {ῃ15 θοπά 15 δοςοιηίοά 

ἴοΥ ὈΥ͂ {πε [ἴα] {ππ5: οῤέγοσγαῤῥιηη δτμ)ι 
εἰδαἼε γι δὲ, δὲ γηδιι)γι σἱγη [1167 ἀσοορὶξ, εἰ ἀπο 
221 μας ῥαγίοδ: {1471 ἀσσοῤὶ Ἔσο, εὐ αἰλμ)ι 
ῥοστὶ εἰ] 1ῤ5α ῥεσμπῖα. ὙΙΘ Ψυραΐθ, νυ ἢ] ἢ 
ΤΩΘΠΊΙΟΠ5 ἴΠ6 θοπά [1 1. 17 (866 1. 14, ποίθ), 
ΔηΔ 4150 ἴῃ ἰν. ῶι (Εἰ. Ν. ἵν. 20), πθῦθ Ἔβχρδίῃϑ 
16 ἰδὲ οἵ ἴ: Οῤιγοσγαῤῥιηι σι άοηι 1 |πς 
}έπες γηὲ ῥαώεο; ψμοά ἀμηὶλ 1ΠΠ1 οσοηάεγις, 
σέαΐίηι γεσίέμεί. Πς (Πα. ἀπά Ηδθ. μανα 
ἃ ἀιῆεγεηί γοδάϊηρ: “ἼΠ5 15 {π6 δἱρῃ {παῖ 
ἴμοιι 58]: βῖνε πη. δ βᾶνε πὴῈὲ ἢϊ5. θδὰρ 
Δη4 ἴοοῖκ ἔΤῸΠῚ ΤΥ Παηά τηϊπηθ, Πθη 1 ραΐ 
ἴΠπ6 ΤΠΟΠΘΥ͂ ἴῃ ΠΙ5 Πα ΠΑ {Π15 ΔΎ ἰννεπίυ Ὑ6ΔΓ5 
450" (Ηεῦ. ὝὙΠπὲ [1ἴαϊα μα5 αἷβο [πμ6 ἀαδίε: 
7αὄγὶ απηὶ σμηΐ «ἸΘΙΜ, ἐπ ημὸ ῥέπες 1] }μ2ὲ1 
ἀεῤῥοσμλ ῥάαγις ῥεοιιίαηι). Ι ΠαρΡρεποά, 58 Υ5 
16 Ψ ]ρ. (οΟΥ ἴν. 21), θη ΤΟΙα5 νγὰ5 γαῖ 
ἡπγαηίμίμς. 

ΤΠΕ νογὰ τοηήογεα “ θαρ 15, ἰὴ {πε Ηδ6Ὁ. 
τοχί, ἘΠ6 ϑαπηθ 45 {πῸὸ νογὰ “᾿ϑδᾷςκ, ἴπ {π6 
τηοστῃ οἵ νοι {πῸ Ὀγοίμο 5 οἵ [βρῇ ἴοιιπά 
ΤΠΕΘΙΓ ΠΙΟΠΟΥ͂ Γεβίοτε (Όεη. ΧἹ. 27). [ΤῈ 15 
ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ ἹΠΡΟΒ5Ι016 ἴο τϑοονοῦ {πὸ ννοσά 1ῃ 
1π6 ΟΥ̓ Ὶ ΠΑ] ἰοχέ νυ ΠΙ ἢ ΘΙ ΡΡΙ64 ἴο [Π 6 ϑοιηϊεῖο 
[οχῖ9 ΚΟΡΑΡΣ 4ΠῸ ἴο {πὸ ΟΕ: ἰδχὲ 4π6 15 

ἀερεπάβθηοϊεβ “ θοπα " (5εῈ Ρ. 17ο, δηά ςρ. 
ΒΟΙῚ6 σοΟη]δοΐαγ65 ἴῃ ΝΘΙΡΔΙΙΟΓ, Ρ. χῖν. ποία 4). 

αὐῤίϊες 1 γε ἰζσε, ἀπά 1 «υἱ]] σίτυο ῥίγει «υασες 
Φ5..)21 ΤΠε ραυποϊπαίοη οὗ {Π6 1, δέῃ, Η6Ρ., απ 
(μα! ά. Ψευβίοηβ 566 1ὴ5 ργΘίογαθ]α : ει. (Π4]4., 
“1 ψ}1]] εῖνα ἢϊτὴ 15 νγαρθβ. ΑΠά βῸ, ΤΩΥ͂ 50η, 
ΜΜΉΠ6 1 γεῖ 1ϊνθ, δηα τϑοοῖνα {ΠῸ ΠΊΟΠΘΥ.ἢ 
ὙΤΠΕῈ ΗδΌ. 4445, “ Δη4 πιὰγ {πῸ 1οτά Οοά οἵ 
15γα 6] Κβαρ {π66 ἴῃ 411 [ΠΥ ἸΟ ΠΟΥ ἀπά σταπί 
{π66 ἴανοιτ, Κἰπάπ655, ΔΠα ΠΊΘΓΟΥ ἴῃ ΤΠ6 ΤηΔη 5 
ΕΥ̓65 δηὦ ἴῃ {Π6 εγεβ οἵ 811] {Παΐ 566 {Π66, δηά 
ΤΉΔΥ Ηδ 5επά {Π66 ἀνναΥ ἴῃ ΠΟΠΟιτ Δη4 Ρθᾶςθο, 
Δ Π4 Ὀτγίπρ ἴπθ6 Ὀδοῖὶς ἴο τι ἴῃ ρεᾶςβ Ὀεΐοτε 1 
ἀ16. (ἀρ. Πεῖθ 1ῃε6 δησιιαρε ἀπά {ποιρηΐβ 
οἵ ΪΔοὺῦ ψμῈπ βεπάϊηρς Βεηϊατηϊη ἴο ({Π6 
ἘΠ ΚΠΟν ἢ) [οβαρῃ (Ὁ εη. ΧΙ]. 13, 14). 

4. Καῤῥαο]) ΟΡ. ΠΙ. τό, ποΐβ ; οῃ Π15 οἴ οῦ 
ΠΕΑΠΊΘ, ΑΖΑΓα5, 566 τ. 12, ποίε ; δπά οἡ {ῃ6 
τη βϑίοη οὗ [Π15 ΠΘ]ΟΓ- Π ρου, ορ. νἱ. 7, 8. 
ΤΟΡΙα5 “Κπονν ποῖ {παῖ ΑΡΠ846] νὰ δῃ 
ΔΏΡΕΙ οὗ {πε 1 οτά οἵ Ἡοβϑίβ (ΗεὈ}.): με 
Βα. Ὀδίοσταε ΠΙπη 5]ΠΡΙΥ 7 σέπεηι ορῤἰεγαϊ- 
αἰμηι, σἰαπίοηι ῥγεοϊροίμ)ι, εἰ φασί ῥαγαίζι 

αὐ αριῤιιαγάμ,ι (Ν᾽ ]5.). ὙΠ6 σοΠν βίο η 
γνΏΙ ἢ [Ο]]οννεά Ὀεραη, δοσογάϊηρ ἴο {πὸ 
Ο(Πδ]ά., ΝΠρΡ., αηά Τία]α, ἔπι : “ Ηδ ( ΟὈ]145) 
ἀϑκοα πη ({πΠ6 ΑΠρ6]), ΒΥΟΠῚ γμθηοα γέ 
τοι Ηε ([8βὲ Απρθ]) δηβννεῦοα ΠΪπΠῚ 
(ΓΟ ᾽45), Ετοπὶ {π6 σμ] άγθη οὔ [5γ46], πα 
ΟΥ 1γ Ὀγείμγεη." (( μα] 4. (ρ. [πε [ἴδ]α, 
ἐκ ἥπις Πγαρὶ 7 αΐγιι ἐμογιιι πὐεπὶ πο, μὲ 
οΡέγῈγ). ὙΠῸ ΗδΡ. 15 Δρρδαγθῃΐν αἱοηε ἴῃ 
τηδκιηρ {πῸ ΑΠρΡΕ] ἢγϑί δά ήσοβϑ ΤΌΌΙΑ5: “ΚΓ ΉΘη 
ἴῃ6 ΑΠΡῈ] 5 ἴο ΤΌΡΙαβ, ΕΥΟΤῚ πε πςο6 ἃτῖ 
ἴμοιι, γοιηρ παηπ} Απά ΤΟΡΙα5 δηβινογεά, 
Ιδτὴ οἵ {πὸ σμΠ]ἄγεη οὗ [5γ86]. ἼΠθη “ΟΡ α5 
5814, Μύγ Ἰογά, Κπονγεδέ ποι πον ἴο ρΡῸ 
τηῈ ἴο Μεάϊα ἡ ζο. νοΐ τπθη Πᾶνα 566 ἴῃ 
[Π15 πιθϑίϊηρ 8η ΠΠ]π5ίγαίιοη οὗ {ΠῸ σ᾽. Π]ΠἸηρ Πα ΠΩ 
ΟΥ̓ Ρχονιάθηςθ. Νὸ βοοποῦ μαά “ΓΟΡΙα5. ΡῸΠΟ 
οἷξοη ΠΙ5 αἸΒΠοα]ς βθάσοῇ, {Πδη ΠῈ πλεῖ οπῸ 
νγῆ0 σοι Π64 1Π ὨΙΠΊ561Ε [Π6 ΠΘΟΘββαΓῪ 4118]1- 
Ποαδίοηβ οἵ {γιβίνουίῃ!η655, [Ἀγ] ]ασγ ἢ 
186 τοδά ἴο Ὀς {γανε]]θά, ἀπά ““ Ὀγοίπογγ ἢ 
αἰππιίγ. 

ΤΠΕ δρρ]οαίίοη οἵ {πΠ6 ννογάϑβ “(1 4πι) οπβ 
οὗ τῆ Ὀτείῃτγθη ᾽ (6.5. ὃν (Πα]4., φθονεὺ) ἴο δῇ 
ΑἸἼΡΕΙ (ἀρρ!εα Ὀγ {π6 Οτεεκ {εχί, Ε᾿ Ν,, ὅς.; 
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το αρεβὶ δπηά Κποννεβὲ {ποῖ ἘΠοβῈ 
ΡΙδοαβ ννε]] ἢ 

6 Τὸ νῇοπὶ {Ππ Δηρεὶ 5414. 1 νν}}} 
50 ψ ἢ {Π66, ἀπά 1 Κηονν {ΠῸ νγὰν 
ννῈ}}: [ὉΓ 1 Πᾶνε ἰοάρεά ννιτἢ ΟἱΓ 
Ὀγοῖῃογ (σΔΡδ8εὶ. 

η ΤΠεη ΤΌΡΙΔ85 8414 ππίο πη, 
ἼΔΓΓΥ [οΓ πηα, 11]} 1 {6]] τὰν ΔΈ Πεσ. 

ὃ ΤΠεη Πα 5α]4 πηΐο ἢϊπη, (σο, ἀπά 

ΦΟΒΙΤ, Δ Ε [ν. 6---το. 

ΤΔΥΓΥ ποῖ. 80 Πα νγεηξ ἴῃ δπά 8414 ἴο 
ἢϊ8 ἐλίμοσ, ΒοΠο]4, 1 Πᾶνε [οππΠ4 οπα 
νγΠΙΟ ἢ νν}} ρὸ ψ ἢ πιθ. Πεη Πα 
8814. (2}} Πϊπῃ τιηΐο τηθ. ἴΠδξ 1 ΠΊΔΥ 
Κπονν οὔ ννῆδξ ἐγιθε Πα 15, ἀπ νυ θεῖε ῦ 
ΠῈ ΒΕ ἃ {Γπι81Υ τηΔῃ ἴο ρὸ ψ] {Π66. 

9. ὅ0 Πα οδ]]εά πὶ, ἀπά ΠῈ σδπΊ6 
[η.. Δη4 {Παγ ϑ8α]ιτθὰ ομΘ ΔΠΟΙΠΕΓ. 

Ιο ΤΠ ΓΟ βαϊά τηΐο ΠΙΠ1, 

ἴο ΑΖαγίαϑ Ιη τ. 12) μᾶ5 Ὀθθὴ ἰγθαβιγθα 85 σοη- 
νουΐηρ {π6 ΒΘ 1] ΒΘ] 16 τπαΐ τη6. ΑπρεΪβ, ἃ5 
“βρη5 οἵ Οοά;, ἀὔὸ {πΠ6 Ὀγείῃγοη οἵ πΊιεη, ἀπά 
“ΓΕ 1Π6 5οῃ5 οἵ [5.86]. ὍΠδ ἀδβογιρίοη οἵ 
ΒΑΡΠΔ6] ἴπ {πὸ ΝΕ. 85. “ιιυεηῖς σρίοπαϊαάμς 
(ερ. τῃ6 «ρμπμάον. ποίϊϊοσθά ἴῃ [πάῃ χ. 4) 
15. ΤαΓΈΠΘΥ [ἀκοὴ 85. Δῃ Δ] }Π βίοη ἴο {παΐ βοῖηθ- 
τϊηρ πιοσα ἔπη ΠΊΘΓΘ Πιιπηαη ὈΘΔΙΓΥ͂ νυ] ἢ 
᾿τγαάϊαΐος {πὸ σοπηΐθπδησο οἵ {Πο56 ἴῃ οἷοβα 
ΠΟΙ η]οη ἢ τ[ηΠ6 Μοβὶ ἩοΪΥ (ορ. Αοἴβ5 
νἷ. 15). ὙΠδ ἔξε!ηρ οἵ ΤΟΙ οἡ Ποασηρ οἵ 
1Π6 ϑιισσθθθ οἵ ΤΌΡΙαβ, σπῤεσ χε ααἰριγαΐώ 
}αΐίογ (Να]ξ., “. 10), Ὀχργεβδθεβ ποΐ ΟΠΙΥ͂ 
ἐγοπάογ, θας {παῖ ΠΟΙ ἀν ννῃῖ ἢ θονν5 
16 Πραγί [ἢ νν ΟΎβἢρ. 

Θ. ΤῊΪ5 15. πη Οἢ Θχραηθα ἴῃ βοῖηθ οἵ {Π6 
ΨΕΥβΟηβ; ἐσ. ΟΡ. ἴῃς. ΗΕεΡ., “Απά {Π6 Αηρεὶ 
5614, θα, 1 Κπονν 41} {Π6 νναγϑ8, απά ἴῃ Μ.άϊαᾳ 
Ι Πᾶνε Ῥθθὴ ἃ βιιθδὲ ἴῃ {Π6 Ποιῖιδα οἵ ΟἹΓ 
ὈΤοΟΐΠΟΥ (ὐαθδ6], ννμο ἀννε!]θῖῃ αἱ Ἀδροβ, ἃ 
οἰἵγ οἵ Μεάϊα, ἀπά 10 15 ἃ ἴννο ἄδυϑ᾽ ἸΟΌΓΠΘΥ 
ἔγοτη Αρθαίΐδηϊβ (Π οθαΐδηθ, ορΡ. 11. 7) ἴο Ἀδρ65, 
Δη4 Καρο5 15 11] οἡ ἃ τηοιιπίαϊη, ὈυιΕ ΑΡθα- 
ἴδη15 15 Ὀ8ΠῈ οἡ {πε ρ]αϊη." ὙΠῸ ΔΙ οἵ 
ΑἸοχαπάογ της Οτοαΐ ἴοοῖκ ἔθη ἤδγ5 ἴο σοπηρα55 
{π6 ἀϊδίαποθ ποθ παηηθα 85 ἃ ἴννο ααγϑ᾽ 
ἸΟΌΓΠΟΥ (Αὐτίδῃ, 11. 20); δηά πΠ6 αἰ Πθγθηοο 
15. ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΘΧρί απο νπθη {Π6 πιονοπηθπΐβ 
οἵ τπηϊπηρο θα {Γάν ] ]Ὲγ5. ἀσγὸ σοπίγαβίθα ν]ἢ 
ἴῃοβθ οἵ δὴ Θπουϊήοιβ δηα {Π]] 0 Θαιρροά 
ΔΥΤΩΥ͂ (566 ΙΧ. 1, ποΐ6). 

ὙἼΠῈ πίαϊεμηθηΐῖ, “1 μανθ ἸἰοάρεΪ συ 
Οὐαθδο]᾽ (ςΡ. 1. 14), μα5 Ὀδθη {τοαΐϊθα 845 
ςοηίδι πη ἃ {ἢ νυ πο ΗΦΘΡ. ΧΙ. 2 6πι- 
Ῥαβίζοϑ: “ΒῈ ποῖ ξουβθί αι! ἴο επίοσγίδιη 
ΒΙΓΔΠΡΘΓΙΒ: [ῸΓ {ΠΟΥΘΌΥ δοπῖθ μανο οπζογίαϊηθά 
ΑΠρεΙα ἀπᾶνναγοβ." (ὔρ. Οϑη. ΧΙχ. 2. 

Π, 8. ὦν. {με ΗδθρΡ. (ἢ ννῖοι {π6 (ΒΒ α]ά. 
«πὰ Τἴα]α ἀρτθθὺ): “ἿΓΠΉθη “ΓΟΡΪα5. βαϊά ἴοὸ Πΐπη, 
ϑίαυ οὔ [Πγ Κιηάπο55 ἃ πποπιθηΐ, δης 1 νν}}} ρὸ 
ἀηα ἄθοίαγο {ΠῸ πηαϊίου ἴο τὴν [ἈΠ ογ΄, ἴογ 1 
ἀοϑῖγα »υθαῦν {Παΐ ἴποῖϊ 5Ποιυ]θϑὶ ρὸ ἢ 
ΤΊ6, ἀπά 1 Ψ}}} βῖνα [ῃ66 {πὸ νναροβ οὔ 1ῃ6 
Ἰοῦσγηου. ᾿Απᾶ Πθ ϑαϊά ἴο ἢϊπι, ἴῃ Πιαβίο, 
ἴοΥ ὈΘμοΪ ἃ 1 νυ αἱ ππ|}} ποῖ] σοπηθϑὲ θαοῖκ ἴο 
Τη6, Δη4 [ΔΥΓΥ ποῖ. ἽΠθη ΤῸΡΙα5. σαπιθ ἀπά 
το] 5 [ἀἴΠ6Γ, βαγίηρ, Πᾶνα [οιπὰ ἃ βοοά 
τη Οἵ ΟἿἿΓ Ὀγοίῃγθη (οΡ, «. 4) ἴο κὸ ψ 1 
πθ. Απά ΤῸΡΙ βαϊά, (411 ἢϊπὶ ἴο πιὸ, {Παΐ 
1 πιὰ Κποὺν οἵ ννῆῃαῖ ρίασθ (( μαϊά. δηά 

1414, “ἰδὲ ) ἢε 5, απά ψνβθῖμοῦ μ6 θὲ 
{Γιϑγ (ΟΙκ. πιστός ; [ἴα], Μάε!5) ἴο δ5ὸ 
ψ ἢ ἘΠε6. - 

Θ. ἐῤὲν «αἰμίεί οπὸ αἀποΐῤῥεγ)] ὍΘ [οΥΤῊ5 
οὔ [Π6 ““ βα!ςαίοη," αρϑοηΐ ἔγοπι {πὸ ΟΚ. δηά 
Εν Ν., πλαν 6 5 ΡρΡΙΙοα ἔγομη {η6 Ηδρ. «πᾶ 
(ΕΠ ]4., ἢ νπῖ οὶ τπΠ6 Ψ]ρ. ἀπ [ἴα] διὃ- 
βίῃ 4} ἀρτθο, 1 ἀἸΠοΎΙηρ τη ᾿παϊ νι τ|4] οχ- 
ΡΓΘΒΒΙΟΠ5: “Απά ΒΔρΠδΕὶ] ννεπί ἴο ΤῸΡΙ «πά 
5814 ἴο ΠΙπλ, Ῥϑδᾶςα (σαμάϊιγι, Ν α]ς:. ἀηα [{4]4}) 
θὲ ἴο {πεε (ςρ. σεη. ΧΙΠϊ. 253; [πάρ΄. νἱ. 23), 
ποι τη οἵ Οοά. Βιευΐ ΤΟΡῚ ϑαϊά, ΠΕ ᾿ἴ 15 
Ρθασθ νυ] πη6, ΠΥ {Π6η Πδῖῃ 411] {Π15 θ6- 
[4]Π16ῃ τὴ ὃ ἴ0Υ 1 56εὲ ποΐ {πμ6 ᾿ἰρῃξϊ οἵ ἤδαάνθη. 
ΤΠΕ βοιπηά οἵ ννοσάβ 1 πϑασγ, θὲ {πὸ τηδη 1 
566 ποῖ; 1 510 δ]η4 ἴῃ ἀδγπθ55. (σομΐ γ107- 
ἐμ πίον οἵοος, 414). ΠΕ {Π6 Αηροὶ 
βα]4, Ηθ ΠΟ Παίῃ ἀδθργινθα {πεὸ οἵ ᾿ρῃΐ, 
1Π6 58 1η6 5}4}] ἢ] {πθ6 ((Πα]ά., " Οοά 15 4016 
ἴο 64] {π|π6 δυθ5᾽.), ἴοσ ἴποιι τί ἃ σὶρ θοι5 
τηδη. Απά ΤΟΙ δηβννεγοά ἃπα ϑβαϊά, 1,εἰ {ΠῸ 
1οΥγά 54Υ 58ο. (Τὴ Ν ]ρ. ἀπα [ἴα]ὰ εῖνα {Π6 
ΑἸἼρΡΕ] 5. Δῆθννεῦ ἴππ|5: ΕὈγΣ αρίιο δείο; 17 
᾽»οχίηιο εὐ μὲ α 1)ὲο εμγεγσὶς.) ὙΠΘη ΤῸΡΙ 
βα]4 ἴο Πἰπι, ΜΥ ὈΓΟΙΠΕΥ; ΤΥ 5οὴ ΤΟΡΙα5 
βθθκοίῃ ἴο βὸ ἴο Μϑάϊα. (δηβέὲ ποι βὸ ἴο 
Μεάϊα (μὲ Ψυ]ρ. δρεοῖῆεβ, “ἴο Οδῦθδεὶ δἱ 
Βαροβ᾽)} (μδηβί ποι σὸ ψ ἢ τη ὃ ἀπά 1 
ψν1}} εἶν ([Π66) {πγ ννᾶβθθ. (οὐ, δοσογάϊηρ ἴο 
1{π6 1ῖ4]14, ν ἢ οΥθαΐου ννου α]ν νν]βάοπη οα 
ΤΟΙ 5 ρατί [ςρΡ. Ε᾿. Ν, «. 14], δὲ 2οίογίς ἐγδ 
εἴιγγι 110 εἰ ἀδάμοεγε 1} μη, ἀαδὶι Εἰ δὲ γιθγσδαϊο)) 
ἐμαῦηι. ΟΡ. {Π6 Ν ]Ρ.). Απά {πΠ6 Αηρεὶ βαϊά, 
Υεα, 1 οδη; [ἴὉΓ 1 Κηον 8}1} [Π6 νναγϑ8, δπά 
Πανο ἱγανουβοα 411 [πῸ θοιιπάαγιθβ, απ Κπονν 
ἴῃς πγοιιηΐδ! 5." 
ΤΠ Ν όπου ῦ]6 Βοάθ, σοπηπη θη Πρ’ ΠΡΟΠ (ἢ 6 

σοπίγαβέ Ὀεΐννθοη [Π6 “'ρϑᾶςὸ "ἢ οἵ {π6 δηροὶὶς 
5ϑ] ταῖίοη. ἀηα {πὸ “ἀαγτπο55 ἡ οἵ ΤῸΡΙ 5 
δοίμαὶ 1ἴ6, Ππα5 Ποῖ ἃ ἴγρε οἵ (υἸϑυ 5 ννουῖο: 
(Οαγ 1 ογὰ Ὀγ {Π6 πλίγαοὶθϑ νῃῖοῃ Ηδ ντουρηξ 
1η ἴπ6 ἤδϑη 5ῃοννεά ἴο {π6ὸ [ϑνν8, ἱτῸΠπ νυ ΠΟ ΠῚ 
Ἠς ννα5 ἀθδοθπάθα δοοογάϊηρ ἴο {Π6 Ποβἢ, Πονν 
Ης Η!πηβο]ἢ ἰ5 [με ὅϑοὴ οἵ Οοά ἀπά {πὸ Απροὶ 
((Ὲ Μεββθηβογ) οἵ {π6 ν}}}} οἵ Ηἰβ5. Εδίμοσ. 
Το οπὸ Ηδ ρσοοϊαϊπηθά ἔπ Ἰον (ψακάζμι, ςΡ. 
τπ6 Ψα]5.) οὗ Θνου!αβεϊηςρ βα]ναίοη, βαυὶηρ, 
“Ἐ Θρϑηΐ γο, ἴου {πὸ κίπβάοιη οἵ μθάνθῃ 15 δὲ 
Βαης :᾿ ἀπά ἴο {Πο56 ννῆο ἀδβδραϊγοα οἵ οδίαϊη- 
ἴπ5 Προανθηὶυ ᾿ρης Ηδ βαϊά, “1 ἀτὴ {π6 ΤΠ ἰρμΐ 



ν. 11-ἰ3.} 

Βτοιποσ, 5Πανν πια οὗ ννῃαΐ {γῖρε ἀπά 
ἔτι γ τποιῖι ἀγί. 

11 ΤῸ ψΠοπὶ Πα 8414. [)οβὲ {ποῖ 
86 ΕΚ [ὉΓ ἃ {{|06 ΟΥ̓ ΑΠΊΠΥ, οΥ πη ΒΙγοά 
ΠΠΔΠ᾿ ἴο ρὸ νι τἢγ βδοη ἽΠεη 
ΤΟΙ 5αϊά τπΐο πη, 1 ννοι]ά Κπονν, 
Ὀγοῖμογ, ἐἢν Κιπάγεαά δπα ΠαπΊα. 

2. πε π ἢ 9816. 1 Δηὶ ΑΙἸΖΑΓΙΔ9, 

ἙΟΒΙΣΟΥΥ. 

1Π6 8οη οἵ Απδηΐδβ πες ρτοαΐ, ἀπά οὗ 
τῆν Ὀτγείῆτεη. 

ΤΠ ΠΟΘ ἢ ΤΠ ΟΡΙ 5616. ΓἸΠποῖ! ἀτὲ 
νγο]ςοπηθ, ὈΓοΙΠοΓ ; δ6 ποῖ ΠΟΥ ΔΠΟΤΥ 
νυ Γἢ πηα. θεσδιιβα 1 Πᾶνα εηαιϊγεά τὸ 
Κπονν ΠΥ {π|ῦ8 ἀπά την ἔαπην ; [ῸΓγ 
Ποιι ἀγί ΠΥ Ὀγοίπεῖ, οἵ ἂη Ποηαβί δηά 
ΘΟΟΩ β8ἴοςκ : ἰοῦ 1 Κῆονν Απδηϊδβ δη4 

οἵ {πὸ νου. Ηδ νῃο {Ο]]οννοῖῃ Μο ννδὶκοίῃ 
ποῖ ἴῃ ἀαγκηοββ, θυΐ 518}} ἤαγα {86 Πρμΐ οἵ 
1πτετ ὁ 

11. 1)ο.ἐ ἐροῖι σεεῖ 497 ὝῊΘ πηραπίηρ 5: 
“15 1 ἃ αιδβίίοη οἵ {06 ΟΥ̓ αμην [5 1 
ποῖ ΤαΐΠΟΓ ἃ “ιδϑίίοη οἵ Ππάϊηρ βοπῖθ πιγοά 
ῬΟΥΒΟΩ ἴο Ρὸ νι (ΠΥ 50η ἡ" ἽΠιι5, μά 
γιδεεσϑ 6 δε ἐδ σεὶγε σε τιδιι771, “σεἱ ἐγίφαηι 
γιοαῦι!35 Μεγεεπαγῖμηι αἰξοίάεγας; σόπμς δἰ 
ἐγίδαηι γηδαηι εἰ. φμεγὶς 5. (Ἰία]α :ὺ ΟΥ̓́, ΠΊΟΤΘ 
ἴεύβοὶυ, Οεηπ ιγὶς ΤΟΥ ΟΕΊΑΥΪ, ΑἹ 1ῤστ7ι 
16 γτεηαγ τι 5 (Ν 16.) ΠΟ ΗΘ. το θυιηρ; 15, 
“ἐ Τ)οβέ [Ποῖ] 5111 θηαπγθ, νυ πθη ἴποῖι Παβί ἃ 
Προ τπδῃ ἴο βΡῸ νυ ἴῃ 50η δοσοοσγάήϊηρ ἴο 
τὴν νυ} ὁ" ὙΠῈσῈ Ψεβίοηβ, ἱοροῖπου τ Ὰ 
{ῃ6 (Πα]ά., “" Κδρῇῃδοὶ βαϊά ἴο πῖπ|, ΠῚ ἀπὶ ποῖ 
ΤΊΣ ἴῃ {Π|Π6 ογθ8, ΡῸ δΔη4 566 Κ Δῃοίῃου πηδῃ 
ὙΠΟ ΤΊΔΥ ΡῸ ψΊΠ ΠΥ 50η,᾿ 50ΠΠΟΊΘ ΠΕΠν οχ- 
ΡΙδῖη {Π6 56η56 οἵ {πὸ στϑοῖ τοχί. πὸ ρεΐα- 
Ἰάησα δἰ θαΐϊε το ΚΔΡἢ 86] ἴῃ {πὸ (Πα]ά. 15 
50. ΠΗ ἴο Ὀ6 τπ0]}1ῆ64 Ὀγ ΤΟΙ, νη βᾶγ8 ἴο 
μῖτη, “ΜΥ Ὀγοίμποσ, ὈῈ ποῖ ργονοϊζθά νυ] πη 
1ηδὲ 1 νυῖβῃ ἴο πονν οἵ ἃ σουΐδιπίυ ΠΥ ΠαπΊθ,᾽ 
ὅξ 62 (566 αἷϑὸ ΕΒ). Ν., ὧδ 13).  ὙἼΜΒΕ σοηνοῖ- 
ΒΔΊΊΟΠ ΓΕΟ4]15, ἃΠα 15. ΡοΥΠαρ5 βιιρροβδίθα ὈγῪ 
ΒΟ Ραϑϑθαρεὲβ 845 ὅξη. Χχχὶ. 29: [πάξ-. 
ΧΙ, 18. 1 αἴθ οἢ {Π6 ΑἼΡῈ] ἠϊἸβοουοῖβ Πῖτη- 
561} (ΧΙ. 15). 

ΘΟΠΊΒ. σοΟΠΠΠιθηΐδίουβ ᾿Πνοῖρ ἀραϊηδέ {ΠπῸ 
ἴταυὰὰ δη4 ἔἸβομοοά ψνῃϊο {πὰ ἀϊβοονοῦ 
ἴῃ [Π15 βεοΐίοη. Α {ΠΟΥ Ὄχρ᾽αηδίϊοη οἵ 115 
ῬΘΟΙΠΙΑΤΙ65. 15. [παῖ νυ ΠΟ ποΐοθϑ ἤν “ἴΠπ6 
ΠΟΠΟΘΑΙπΊθηΐ οὗ ἃ πᾶΠΊ6 ἰἴ5 οπα οἵ {πὲ 
[οδίιγεβ οἵ {πΠῸὸ νυυιτηρθ σα] 4 ΑΡοςστυρμᾶ. 
[π 1Π15 Κιηά οἵ Ππτογαΐισθ, ποῖ ΟΠΪΥ ἀἸ4 {Π6 
ΔΌΓΠΟΥΒ. 55 πη6. ἔθιρ θα Παπη65, διιῖ [ἀπο Ι[α] 
ΠΑΠΊΘ5. 4Π4 ΟἸΓΟΙΠΊδίδποοβ ὑνογο ἱπίγοάπορα 
᾿ηἴο {Π6 Παγγαΐνοβ, ϑίγιοῖ ΔΟσΌγΔΟΥ Ὀεϊηρ 8ο- 
ςοιιηΐθα ᾿πηπΠηδΐογια], 50 Ἰοπρ 845 ἴπ6 αρϑίγαςίξ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙ65. ᾿που]οαῖθα ννεγο ἔσθ. ὍΠιι5. {Π8 
ΑἼΡΕΙ] ΠΊΔΥ 6 5ιιρροβθά ἴο ὄχρῦεββ {ΠῈ νίδνν5 
οἵ {πμ6 διῖμοῦ οἵ [ῃ6 Βοοκ οἵ οΡι, “) 0 
ποῖ ΘηΠΠΙΓΕ ΟἸΟΒΕΙΎῪ 1ηἴΟ ΤΑΥ͂ ΠΔΤΠ6, ΟΥ̓ 1Π6 5βίγιοεῖ 
{τας οὗ {πε ἀείδι]5 οὔ τὴν βίοτγ. [,εἴ 1 θὲ 
ΘΠΟΙΡῊ [Πδΐ ΠΥ ΡΌΓΡΟΒῈ 15 ΟΣ ΤηΟΓΔ] ἀπά 
ϑριΓΙ4] εἀιποδίίοη, δηα {Παΐ 1 4Πὶ βεπΐ ἴο ἄὸ 
γοι βοοά. " ((μπαυτίοη.) ϑ8ῖ. Απριβίηθ Πᾶ5 
1Π6 ΓΟ]]οννηρ σουητηθηΐ (΄ ϑεγπι. 4ς “ΤῸΡΙ4): 
“ ΑΖΑΤΙα5. 5ΠῈ ᾿π411{ (ΑΠρΡΕ]115, 566. Ὁ. 12) 
“ν΄, ΠΟῚ αἰχιί, Ερο διπὶ Βαρῃδ6] ΑΠρΡΕ]15. 
(εἸανιξ ἴῃ ῬΥΙπΊΟ ΠοΟυη]η6 αἰ πιϊαΐθπη, πὸ ἴασθγοῖ 
Ἰοσδίουὶ [θυσΌσθιη.. ... ϑεσναία αϑὲ ΠΟΙΏΪΠΙ5 

αἰρηϊΐαβ, πὸ ροβίγομπηὸ πηαρηϊζιο οἸαγθβοογεξ 
αἰ ηϊαί5.᾽ 

19. ΤΠ παπλῈ ΑΖΑΓΙα5 ΠΊΘΔη5 “ [Π6 ΠΕΙρ οἵ 
188 Τιοτὰ," δῃηά Απδηΐϊαβ “ἴῃς ρτῖάςθ ο {Π6 
Τιοτά ; δηα {π656 ΠδᾶΠη65 5ΞΥΠΊθΟ]Ζθ {ΠῸ ΡΓ- 
Ροβθ οὗ {π6 Απρο] 5 τηϊβϑίοη. Βεάθ Ἄσβαγδο- 
[οΥΙΒΈ ΠΥ 5665 σοπηθ᾽Ποα ἴῃ {πε Τογὰ [6515 
{π6 αἰγιθυΐεβ οἵ {Ππ6586 παῖηθ5. Ηδ σιμοΐοβ 
της Ῥϑδὶπηῖϑβί, “ὙἽΠΟῖΙ ΓΕ τὴν ΠΟΙΡΟΓ δηα |06- 
Ταΐοσ, Μακθ πο Ἰοῃρ' ἰασυγιης" (Ρ5. ΧΙ]. 17), 
δη4 [Π6 Εὐνδηρο δῖ, “Ὁ ε ῬεΠο]ά Η5 βΊουΥ 
«ον . [Ὁ]} οἔ Ῥτασα δηδ {γαῖ " (δὲ. [ολη 1. 14), 
1ῃ 1] 5ἘὙΔΈ ΟΠ ΟἵἉ ΠΪ5 Ροϑβιτοη. 

ἼΠ6 ΑΠηρεὶ], ἴῃ {ΠπῸ6 ΠΠ|ςΘ 655 οἵ ἃ τηδῃ παπιθά 
ΑΖατῖαβ, Δσσοιηρδηϊθα “ΓΟΡΙ45 (ΑἸ ΠαΠ45115). [ἢ 
{Ππ6 Δϑϑιρηπηθηΐ ἴο Πἰπὶ οἵ {Π6 παπὶὸ ἀπά σᾶ 
Τοῖου οἵ {πΠ6 5οη οἵ οπθ Κποννὴ ἴο δη6 δϑϊθεπηθα 
Ὀγν ΤΟΡΙ (τ. 13), ἸΠογο Πὰ5 θβθη {πουρηΐ ἴο ΡῈ 
ἃ τϑοορηιοη οἡ {ΠῸ Ρατί οἵ {Π6 διῖπου οἵ {Π6 
ἀἸ ΡΠ Υ ἀπά ΠΟΙΙΠ655 ΡΌβϑίθ]α ἴο {π6 Βιιπηδῃ 
Υὰςθ. Ὑμι5 Βεάθ 8665 ἴῃ {Π6 Απρεὶ [Π6 
τεργοϑοηΐαίίοη οὗ {Π6 1) 1ν 1 ΠΥ οἵ ΟἿ ΘΑΥΙΟΙΓ, 
δηά ἴῃ ΤΌΡΙα5, Η15. Πα ΠΊΔΠΙΥ : 1π5ῖ 45. ἴῃ {Π6 
Πἰδίοσυ οἵ {πῈὸ βϑογίποθ οἵ ἴϑαᾶς, ρδίγιϑβίις 
Θχροβιίίοη ἐἸβοθγηθα 1 {Π6 σάτη {Π6 ΒΕ Δ ΠΥ 
οἵ (ἢγιβῖ, απὰ ἴῃ ἴϑᾶδς ΠΙΠΊ561Ε {πὸ 1) εν οἵ 
Ομτιϑί. ὙΠμῈ Απρο]οϊορῖςσαὶ τοδοῃϊηρ οἵ {Ππ6 
Ραβϑαρθ 5, ποννενεσ, ἃ ἀβθνθὶορηηθηΐ προη {Παΐ 
οἵ {πμε6 σαποόηῖοαὶ ΒΟοΪτ5. ὑνΠΙΟἢ παγγαΐθβ {Π6 
ΔΡΡθαγβησθ οἵ παηηθ- θαυ Πρ ΑΠΡΕ]5 ἴο τηθῃ, 
θαΐ ἄοεβ ποῖ δϑϑιρβῃὴ ἴο δῆρεις. θοῖηρθ ἴΠ6 
ΠΑΠΊ65 ΟΥ̓ΡΘΙΒΟΠ5 Οἱ ΠΊΘΠ. 

ΤΠΟ ΗδΡ. μοῖρ, δῃηά ἴῃ τ. 13, δά ἠβ. Δ} ὺ 
Απαπίαβ (ποσὰ ἰΕ 04}15 Ἡ ΔΠ4Π6]), “οἵ {πΠ6 
ἔδυ ν οἵ {π6 σσθαΐ 5Πο] ομΠ " ((ΠαΑ]ά., 84]- 
τηΪγ 4}, ἃ Ππαπια ἴο 6 σοππηθοῖθα νἱπ {πὸ 
ϑαϊπΊοη, ΟΥ̓ ϑα]πια, ἴπΠ6 ἀεβοθπηήδπηξ οἵ [υ6Δἢ 
(ΒΕ υτἢ ἴν. 2ο; 2 Θἤτοη. 11. 11)ὴ. [ηβίθδά οὗ 
«( ΘΠΘΙο ἢ ἢ {μ6 ΟΚ.: μα5 (Ὁ. 13) Σεμεΐ, ΕΝ. 
πη [Τἴ]α ““ϑδπλαῖαβ ἡ (ΠῸ 51:10 ἢ ΠΆΙΠΘ 15 βΊνΘΠ 
ἴῃ {πΠ6 Νυ]ραΐῖθ), ἃ ΠᾶΠη6. ΘΟΙΠΠΊΟΠ ΔΠΊΟΠηΡ πα 
Ῥυϊθϑίβ δηά 1,ονιῖ65 (6.9. τ ἙἌγτοη. Χν. 8, 11; 
Ετα Σ᾿ 2011: ΝΕΒΕΙΝΥΣ. 8. ΣΙ: τὴς [πὶ 
ΘἸΓΠΟΓ οα56 ““ ΘΠΘΙ π᾿ ΟΥ̓ “΄ ϑαπιαῖαβ ἦ νου]α 
ςοπηθοΐ ΑΖαγίαθ ΜΠ ἃ ΤΟΟΟΡ ΖΘ ἔαηΠγΥ 
Δα {06 ; ἃ ΠΟ 5Π14}} τηδίίου νΠΘΠη 50 ΤὨΔΗΥ͂ 
[ΆΤΑΠΥ ΟΥ {δ 4] γορ᾽ϑίουβ πα θθθη Ἰοβέ ἴῃ Ἔχ! 
(ερ. ΕΖγα 11. 62). ΤΟΙ 5 πη ννὰϑ βα 5ῆθά : 
ΓΟ τί οὗ ἃ βοοά ἀπά Ποποιγδ0 16 ΓΑ πΉΠγΥ ἢ 
(ΠΕΡ: 

13. ας αὐ «υεπὸὶ. ἐοσοῖδογ} (ρ. πιᾶγρ. τεῦ. 
ποΐθ. ΤῈ “ΕἼΤΟΥ οἵ οὐχ ὈΓΘίΠγοη ἢ 15 ἐχ-τ 
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2οὃ 

]Τοπδίπδβ. 5βοη85 οὔ {Παΐ ργεδξ ϑδπηδίδ8, 
α (Β. χ. 6, ὅᾷ5 γγῈ ννεηΐ Τοροίπογ (0 [6γιιβα] απ ἴο 
΄. 

5 

γγΟΥ5 100 ἀπά οἤξγεά τῆς βτβίρογη, 
ἀπά {ΠῸ τε ητῃ85 οὗ {Π6 ἔππ08; Δηἀ {ΠΥ 

ὁ ςΒ. τ. 4, ὙΨ6Γ6 ποῖ βεάιςδά νυν δῖε οὐγοσ οἵ 
ΟἿΓ ὈΓΕΓΉΓΘΗ : ΤΥ ὈΓΟΙΠοῖ, ποῖ δγί 
οἵ ἃ βοοά 58ῖοςκ. 

14 Βυΐ τ6]] πε. ννῆδξε νγαρεὲβ 512]] 
Ι οἴνε {πεεὴ τυτίξ ἐλος ἃ ἀτδοῆπιὶ ἃ 
ἄδγ, δηά {Π]Π 058 ΠΕΟΘΒΒΑΓΥ, 85 ἴο ΠΊΪΠ6 
οὐ 80η ἢ 

15. Ὗεα, πηούθον εἴ, ̓ἔ γε γεΐυγη βδΐα, 
1 ν}1}}} Δ44 βοιπθίῃηρ ἴο [ΠΥ ννγᾶρ 8. 

ΠΘΒΙΤ: [ν. 14-ὠ;τιῇ. 

16 80 {ποὺ νγεῖε ψγ8}] ρ]βαβεά, 
ἼΤΉρη 8814 με το ΤῸΡΙ 45, Ργεραγα τῆγ- 
561 [ογ τῆς Ἰοιγπον, ἀπά (σοά 5επά 
γοι ἃ βοοά Ἰοιιγηογυ. Απά ψνῆξη ἢἰβ 
80η Πα4 ργεραγεά 11] τῃϊηρ8. ἔογ τῃ8 
Ἰοῦγπαυ, ΠῚ5 ἔΔΈΠεγ βαϊά, (αο ἐποῖι ν ἢ 
1Πϊ8. πιᾶη, ἀπά (:οά, ννῃῖςῇῃ ἀννε!]θῖῃ 
ἴῃ. Πδάνθη.ς ῬΓΌΒΡΟΓ γουΓ Ἰοιγπου, δηά 
1η6 ΔηρῈ] οἵ (σοἀ Κεερ γοῖι σοπηρδηΥ. 
80. {ΠΕΥ νγεπέ [ογἢ οῖῃ. ἀπά {6 
γοιηρ᾽ ΠηΔ η᾽8 ἄορ νυ! {Πετη. 

17 Βυξ Αππᾶα 8 πηοῖπεῦ ννερΐ, 
Δηὰ αἰ4 ἰο ΤῸΡΙς, ἢν Παβὲ τποι 

ΡΙαϊηοα ὈΥ {πὸ ΗδὈ.: “ὙὝΠεβε ἀϊά ποῖ βίγαν 
αἴζου [Π6 βίγαηρε βοάβ οἵ ἔπε Ἰαπά (Βαθυ]οῃ) 
Π|κ6 οὐσ Ὀγοίῃγθη. 

14. ΤΠ ““ἀγδομπι᾽" τηθηίοηθα 1 {ΠῸ 
ΑΡοσοΎΡΒα (οΡ. «αἰδο 2 Μδςς. ἵν. 19; χ. 20; 
ΧΙ. 43) ννγὰβ {παΐ οἵ {πε Ατἴίς ἰα]οηΐ ἡ ΠΙΟἢ 
σΑΠη6 1ηἴο αἰπιοβί ΠΠΙνΘΓΘΑ] τι56 ἴῃ ἴΠ6 {π|6 οἵ 
ΑἸΘχαπάου (8.0. 338), αηα ννειρῃθά δθοιΐ 67:2 
Ῥ͵ΑΙη5 ; 115 να] δ νυν 85 ἃ ἔγδοίοη ποτ {πάη 94. 
ὝΠ6 Ἰαΐοσ Αἰίῖς ἀγδοῆτη (8.0. 27) ννεῖρμθά 
1655, δηα 115 νδ]ιθ ννὰβ δδοιιΐ 84. ΤΠ ΗΘ. 
τοχί τι565 ἃ ννογὰ ννῃ] ἢ ΘΧΡΓΘ5565 {Π6 Του ἢ 
Ραγί οἵ ἴπ6 ϑαογθά 5Π6 61 (511ν6γ), ἀπά ἴῃ 
ΤΊΟΠΘΥ͂ νά ]16 6414] ἴο {Π6 Ἰαΐοσ Αἴς ἀγδοῆπα: 
186 ΟΠ], ννογά 15. ὁπα ἰοπηά ἴῃ {πὸ “ΓΑΙπλαά, 
Δη4 Θαιναϊοπί ἴο Πα] {πὸ δ. ςοΐη (566 
ΒΌΧΙΟΙΕ 5 ΓΘ Χ. τὶ τ᾿; ΘΟΒΙΟΥ, ὉΡ. 22; 25). 
ΤΟΙ 5. Ργοροβαὶ τηὰν θ6 ἴδϊκθη, {|κὸ {πα οὗ 
{Π6 πηαϑίου 1η {Π6 ῬΡάγα]6 οἵ {π6 Ἰαθοι το 5 ἴῃ 
1η6 νἱπογατά (Μαίϊ. χχ. 2, 13), ἴο "6 δῇ οἵδ 
οἵ ἃ ἴαιγ ἀδγ᾽β ννᾶβϑϑ [Ὁ ἃ []γ ἄαγ᾽5 ΟΥΚ. 

ἀπε ἐῤίτιος πεσέσσαῦν, ας ἐο 7,116. οαυη 5071]' 
Τρ. Ομιαϊὶά. ““απά τὰν ἔἴοοά {π6 βϑδηι8Ὲ 85 ἴῸΓ 
ΤῊΥ͂ 50η.᾽ 

15. ΖΥ γὲ τεΐιση σα] ὍΤΠς Οἷκ. ὑγιαί- 
νοντες ἸΤΊΡ]165 “΄ ΠΟΔ] ΤΠ ἢ 845 νγ6}}] 85 τθγῈ ϑαΐείυ. 
ΤΕ ΗθΌ. δηά Ομα]ά. μανεὲ ἃ ρῆγαϑθθ ΠΊΟΓΘ 
ϑουρίαγα] πα ΟΥθηΐα] : δ. (Η 60.) “1Ὲ ἐπα 
Ηοὶγ Οπο (Ὀ]6ββεά 15 Ης ") Ὀσχΐηρ γοι Ῥδοκ ἴῃ 
Ρεδοθ." Ὅηϊ5 1ποιιρ]νῖ, ἃ5. νν6}} δ5 Ἰδηρίιαρο, 
15. ΤΆ κθη ἪΡ ὈΥ {Π6 ΑΠρΟΙ, νν πο σθρ]θ5 [ἀςς. ἴο 
{Ππο56 ἰοχίβ, {π6 Ψ ]ς., ἀπ Τία]α (ΝΕ τλϊποῦ 
ἀἸογθης65)}: “ραν ποί, ἔου 1 Ψ1Π] σὸ ψ ἢ 
ΠΥ 50ῃ, δηά ννε 5Π8}} ὕγὸ ἴῃ ρθᾶςθ, απᾶ νὰ 
5181] τί γη ἴῃ ῥΡοᾶςο: 10 ννίοῃ {πὸ Τα] 
Δ445, φμορίαγι οἷα ἐμία εεί. Εὲ Τροδὶς ἀἰϊκὶέ, 
Βεπὸ 1 ἄσε, γγαίογ, οὐ σορέισαὶ εἰδί. ὙῈΘ 
ΟἹ. «πὰ 1. Ν. ἀγθ αἴοπθ ἴῃ {ποὶγ τραάϊηρς 
(υ. 16), “80 {ΠΥ νυθ 6 νν6}} ρ]θαβθά," 26. τῆ 
{Π 61. πλτι4] ἀρΊΘοΙη ΘΠ ἃ5. νν6}} ἃ5. νυ ρας ῇ 
οἴμοι, 

16. Οοώ σἐπὰ γος α φορά 7οιγης}} ΟΚ. 
εὐοδωθείητε: 111. “Μαγ γοιν Πᾶνα ἃ μοοά 
7ουγπογ." ὍΤπ Εὐ Ψ, Ρἱοιιϑὶν ἱπίγοάιιςοβ [ῃ6 
παῖ οἵ Οοά ἔτοπὶ [ἢ ποχί βοηΐθπορ. 

ΤΠΘ ΡΓαΥΟΥ οἵ ΓΟΟΙΣ 15 {Πιι5 ρίνεη Υ {Ππ6 
ΕΠ δ]ά. (ςρ. [1414}): “Μγ 5οῃ, ργεραγ {ῃγϑϑ ζ, 
ΔΠ4 ρΡῸ οη {Π6 ἸΟΌΓΠΘΥ νυ] τὰν ὈγΟΙΠΟΥ ; ΠιαΥ 
{π6 Οοά οἵ Πδϑανεη ᾿θδά νοι {ΠογῸ ἴῃ Ρβᾶςε, 
δΔη4 5εη4 Ηἰβ5 Απρεὶ (ςΐ. σεη. χχῖν. 7), δαπὰ 
ΡΓΌΒΡΟΥΙ ὙΟΙΓ ἸΟΌΓΠΘΥ͂, Πα Ὀτὶηρ νοι ὕδοκ ἴῃ 
Ρϑαςβ." Ὅηῖβ Νευβίοῃ δηά ἴπ6 Η 60. ἰαὺ βίγθϑϑ 
οἡ ἴπ6 ὈΕΙΙΘΕ ἴῃ σααγάϊαη Αηρεὶα (ορ. ΡΒ5. 
ΧΟΙ. ΤῊ): 

δὸ ἐῤὲν «υεγιὲ δ᾽... ὙΠῸ οἴπου Ψεγβίοπβ 
(ΗεΡ., (μβαᾳὶά., 1414; ερ. Ψυ]5.) ργεΐαοθ 16 
ἀδθραγίαγο ἢ ΘῈ ἢ ννογ5 α5-- Απα ΓΟΡΪα5 
Κιβϑθά ἢ15 ΠΟΥ πα 5 πιοῖπου ; δηά {ΠῸΥ 
5814 10 ΠϊπΊ, ὅο ἴῃ ρθᾶςθ. ἀπά {Π8ὺ βεῖΐῖ ουζ 
ἴο Ρο. [Ιῃη {π656 Δ ούβίοῃβ {πογὰ 15. ΠῸ ΠΊΘη- 
Ἐοη ποῖα οὗ {πΠ6 ἄορ (566 ΧΙ. 4, ποΐθ) ; 1ἴ ΤηαΥ͂ 
μανα Ὀδθη ᾿πβοσίθα ΒΥ δὴ θάϊΐου ννῃο, Ππαϊηρ, 
ἴῃ πῖ5 τοχέ {Ππαΐ {π6 ἄορ; ννὰβ στ {πθπὶ αἵ {πα 
Τροία, νυ ϑῃθα τὸ δοςσοιιηΐ ῸΓ 15. οχἰβίθποο. 
ΤΠ Ν]ρ. οὗ νἱ. τ γϑαΐβ εαπὶς σϑομέμς θεὲ 6171 
(1.6. ΤΟΙ), ννογάβ. ἀρβθηΐ το 1ῃ6 ΟΠΟΓ 
ἰοχίβ, γϑῖ ΠΡΟη νυ] ἢ Βοάδ Τοιιπ5 ἃ σμαγδο- 
τογιβίῖς σοιηπηθηΐ. ΑΥΟΥ οὐ ΤΠ οτά Πα σοπὶθ 
ἴο 5ν6 πΊ6Π, ΠΟΙΥ Ῥγθδ ἢ οΥβ [Ο]οννοα Ηἰβ5 
βίερϑ ἴῃ Ῥυγσβιιαηςο οἵ Η]5 ἱπ]πποίίοη, “ Οο γα, 
ἴθδοι 411 παίίοηβ." (πες “υοσαηέ ἀοείογες, 6 
ΤΟΙ ατῖζ5, θθοδιιβο ΤΠοΥ ἀοίεπα {πὸ ΠοπΊο, 5.8- 
βϑίδηςθ, δηα βριγίζια! ννοῦκ οἵ {ποῖγ ΕΠ 6 Γ 
ἔγοπῃ {πὸ [Πϊονθϑ ἀπα {πὸ νυν] θοαβίβ, 2. ἵγοπὶ 
ἘΠΟΙΘΔ ἢ 5ρὶ Γἰ5. ἀπ Πογθῖϊοα] ταθη. Μοάϊωναὶ 
865 5ᾶνν {Π|5 ῬΡΌΓΡΟΒΟ 5 ΡΡ]οα ἴπ {πὸ ἔοιιπ4α- 
το «πα αἰπὶ5 οὐἠ 6 [ομηϊηϊσαη (.1)ογηΐηὲ 
εαπε.} ΟΥ̓ΔΟΓ. 

ὙΕῖ5. ΒΙϑίουυ Γαγηἶβηθ5. πο οὗ [Π6 ἔδνν ἴη- 
ϑίδπορϑ ἴῃ νυ ἢ ἴο {Π6 ἄορ 15 ἀβϑι σ᾿ ΠΘα διηΟΠΡ; 
Ἐαϑίοσπβ {παΐ ροϑβιτοη οἵ Πα δ ν ἀπά σοπι- 
ΡΔΠΪΟΠ5 ΒΡ 50 το ΠΥ ἀοσοτάθα ἴο [ῃ6. ΔΗΪΠ1Ὰ] 
θγ ΔΝ εβίοσῃηβ. [ἢ ϑογιρίασο [Π6 ἄορ; 15 ἀβιια}]}ν 
ἀοβρι βοᾷ : μ6 15 ἀποίθδη Δηἃ ἃ ΠΊΘΓΘ Βα ΘΠΡΟΥ 
(ςρ. τ Κίῃρϑ χῖν. 11, Χχὶ. 24 2 ΚΙΏΡ5 ἴχ. 36; 
ῬΕ, ΠΧ’ δ. ΠΝ 156 ΤΙΣ 2.: ΠΕΙ: δὺς 2) ΠΒ 
15 ἴΠ6 ἴγρ8 οἵ Δῃ Θ ΠΟΙΩ͂ ΟΥ̓ οὗ Δθ]θος Βα ΠΥ 
(05. χχῖῖ. τό, 20; 2 ϑϑῆι. Ἰχ. 8: 2 ΚΙῃρθ 
Ὑ}1. 13). Ὑεἴ αὐ ἴπογο βὉΟοα αιιδ] 1165 αἵίσι- 
Βιυίΐϊοα ἴο Πἰπι, ἃ5 βιιαγάϊαη οἵ ἤΠοςοκβ ([ο0Ὁ 
ΧΧΧ, 1), ἃΠ4 δ5 {π6 νναΐοῃθυ ΟὐΥ ΠΟΠΊ65 ([58. 



ν. 18---22.]} 

Β6Πΐ ΔΥΨΔΥ͂ Οἷμ 80η ἢ 15 Πα ποῖ {Π6Ὸ 

5.2} οὗ οἷ Παπά, ἴῃ σοϊηρ ἰῃ δπά 
οιξ Ρεΐογα τι ἢ 

᾿ 2. 62 γιοΐ Ι ἘΜᾺ 18 'Βε ποΐ δτεθαν ἴο δἂά ΠΠΟΠΟΥ͂ 
«αἰδρά, ̓ ξ ἴο ΠΊΟΠΟΥ͂ : θέ ἰδὲ 1 θὲ 85 γεῆιβε ἴῃ 
δ Σ“ὖ ο77- - 

σοριγέιε ΓΕΒρΡΕςέ οὗὨ οὔ Πἢ1]4. 
᾿ἰαϊβίῳ 19 'Εὸγ {Πᾶΐ νυῃϊςἢ ἐπε Τιογά Πδιῃ 
ἄαθας Ῥίνεῃ τι8 ἴο ᾿ἵνε νυ! ἢ ἀο.ἢ βιμῆςε τι8. 
π΄ 5 ὙΠπεη 5414 ΤΟὐε ἐσ: μετ, ΤΑΪζῈ 
15 ἐο ἐΐσε, Ε. ΠΟ ΟΔΓ6. ΠΥ 5ἰϑίε ; Π6 5}8]] γεΐιιτῃ ἴῃ 

15 15 - . 

τιδηοίοιέ, ΒΔ ΕΕγ. ΔΠ4 {Π1ῚΠῸ6 Εγε8 5Π8]] 566 Πΐτη. 

ἘΘΒΙΙΝ ΔΓ ΎΥΙ, 2 

21 Εογ τε ροοά δηρεὶ ν}}}} Κεερ 
ΠϊπῚ σοπηραηγ. ἃπὰ ΠῚ5. ἸΟΙΓΠΘΥ 5}}8]] 
6 ργοόβρείοιιβ, δη4 ἤθε 5}2}] τγείιγη 
886, 

272. ΠΟΙ 5ΠῈ ἸΠ]6. Δ ἘΠῚ Οὗ 
γγΕεριηρ. 

ΘΙ ΑΡΙ ΕΙΝ ὙἹ. 
4 716 αιροῖ ῥὀιακεοί Ζ7οδίας ἐο ἑαζε ἐς ἤίουογ, 

ἀεαγέ, αγιαἱ σαἰζ οπέ ογα Με, τὸ αγιαὶ ἔο γεαγγγ 
,ϑαγα ἐλε ἀατρλζεν 77 αριοῖ; τ6 ἀγα ἐεαεξ- 
δΐζ ἄοτω ἐο ἐἰγίσο ἐλ τυϊεζοα » ίγἠξ ατυαγ. 

ἵνϊ. το) ; Πα {15 νναίομα] ᾿πϑίϊηςξ 15 ποῖ ουξ 
οἵ ΡΙασε. μϑῖῖθ, σθοσα {πῸ ΠΙΒΙΟΥΥ ράσο {πῸ 
ΠΟΙ ΠΟοΙηθηΐ Οὗ ἃ ΡΟΙΙ]ΟΙΙ5 ἸΟΌΓΠΘΥ. 

17, 1» δὲ ποὲ ἐῤὲ οἰα 2) 1.6. ΟΥ̓ 510- 
Ῥοτί (2 Κιπρβ χυἹ]. 21; 5α. χχχυῖ. 6; Ηδθρ. 
ΧΙ. 21); “1η βοϊηρ' ἴῃ δηά οιἍνΤ Βεΐοτε ιτι5, 
2.6. ἴῃ Τνίηρ ΙΓ τ1ι5 δηα ἴῃ δἰζθηάϊηρ ἴο 
Οὔ ΔΠΗΙ5 (ρἘ τ ϑατὴ: ΧΧΙ͂Σ. ὁ: ΔΟΙβ 1 21, 
ΙΧ. 28). ὙΠῸ Ψα]ρ. βίαπάβ δοηθ ἴῃ 115 σθη- 
ἀογίηρ οὗ {Π656 1αϑὲ ννογήβ: Βασι σεπδοξμξὶς 
ποσίγς ἐμ] δἰ ἐγ) 515} α πο. ὝὙΠΕ 
Τί4]4 ἀρυθθβ νυ] ἢ {πΠ6 ΟΚ. απὰ 1. ΤΕ ΗΘ. 
(Ηον ἀϊάξε ποι ποῖ ἴδ ἴο βεπά αννᾶὺ ἴῃ6 
γοιηρ πΊδη, ἴοΓ ΠΕ 5 1Π6 βοῇ οὗ οἵιγζ οἱ δρϑ,᾽ 
ὅδ... ὁΡ. ἐπῈ ΕΠ 416., “ΤΟΣ ΠῸ 19 ὉΠ Οϊν 
500 7) ῬΑΓΔΡἤΓα565 {πὸ ἘΠπουρῃς {Πδὲ {πΠ6 5ίδῆ 
ΤΟΥ {Π6 ἀρϑά ραγθπηίβ νγὰβ5 {παΐ 5οὴ 0 ννοι]ά 
Ὀε6 ἴο {ποπὶ ννῃδΐ ἃ [οβθρῇ δηά 4 Βϑηϊατηΐη 
μαά4 θεθη ἴο Ϊαςοῦ (Οεη. χχχυ!. 3 ; Χ]ν. 20). 

18. Βὲ ποΐ σγεεάν ὦ. ὙΠΟ τηθδηΐπρ οὗ 
16 ΕΝ. 15, “ ΝΝ Πδέ 15 γοι ΡΟ] ἢ Οαθδ86] 
(ν. 20) ἴῃ σοπηραγίβοη ἡ] Οἵ 50 ὃ ΘΌΡΡΟΚΒα 
τΠδΐ γοῖι σϑξ {ΠῈῸ ΠΊΟΠΘΥ, ν}1}}} μας σοτηροηβαία 
ἴογ {Π6 1055 οἵ {πε δία οὗ οἱσγ παπᾶ ὃ (ρ. 
1Π6 υἱβούοιιθ ῬδΥαρῆγαβα οἵ {πῃ6 ΨΝυϊραίε: 
Νιαηφμαηι ζμίδοοί 1σέα ῥεοιηία, ῥγῸ ψηα γ11515 1 
εἰ). διῇεϊεδαΐ ἐπῖμι ποδὶς ῥαμῤῥεγέας ποσίγα, 
πὲ αἰζυϊέίας σοηιῤμέαχεηιμς ῥος φμοά «υἱάδφαητηις 
Π]μερι ποσίγμι. (ΛΟΤηΤηθηΐδίουβ ΔΥ6, ΠΟυνθυθυ, 
ἀἸβαρυθθά 845 ἴο {πε ἰοχί δηά {πὸ ᾿πίουργοίαδίξοη 
οἵ ᾿πάϊνιτι4] ἜΧρΎ ϑϑίοηβΒ. ὙΠῸ ἰοδομῖηρ οἵ 
αὐ. τ Δη4 το 15 φοπήθηβοα δγ ἴῃς (Πα]ά. 
δηά ΗδΌ. ἰοχίβ ᾿πΐο ἃ ἔδυν ννογάϑβ, “" Οοά παίῃ 
Κορί τι ψιπουξ {π6 τόπου," “ΜΙ Πουξ [Πδΐ 
ΤΠΟΠΟΥ͂ ΟἹ ΟΟὝ ν}1}} Κεαρ τ1ι5 αἱϊνεβ." Βαυΐ 
ἘΠΕΙΕ 15 ΠῸ 5ΙΤΟΠΠΑ ἔογ ἀἸβραίηρ {ΠῈ Ἱπίθρυ ιν 
οἵ {πε ΟΚ. τεχί. 

ἼΤΠῈ6 οχργοϑϑίοη “Ἰεῖ ἃ ΡῈ 45 στεϑμβε ἢ 
(περίψημαλν 15 οὔ 5οτης 4ἀΠΠΠοιγ. ὙΠ6 βατηα 
ννογά 15 γτοπήεσγεα “' οἨβοουσίηρ ἢ ἢ 1 (ΟΥ̓. 
ἵν. 13, γεγο {π6 Πρ. Πα5 {Π6 βαῖῆθ ννοσά 
ῥεγραριοημία ἃ5 15 τι566 ὃγ {Π6 [α]4 πειὸ (Λίμη- 
ἡμαηι δπσοΐ ῥεομηία 1||α, σε ῥμγραηιεηέο «ἱ ). 
ΠΕ ρΡῆγαβθ, ἴα Κθη ἴῃ {Π|15 56Πη56, ὑγοι] 4 τηθδῃ, 
“((ΟΠΐ ΤΔΟΠΘΥ͂ 85 γα ίμι56---ἃ5 βοιηθίπηρ πΓΓΕΥ]Υ 
ἴο θ6 τοϊδθοΐθά --- ἴῃ σοι ρΑΓΊ50η ννἹΠ Ὑ ΟἿ 5015 
18. ΟἸΠΕΓ οὐο5 σῖνε ἴο περίψημα ἃ 56ῃ58 
ἐααϊναεπί ἴο περικάθαρμα, ἃ νγοτά τι564 Βγ 1π6 

“12οε.----Ἰζοί. 17. 

1, ΧΧ. ἴῃ Ῥίον. χχὶ. 18 85 ἃ {γδηβίδί!οη ΟΥ̓ 
“ γΔΠΒΟΠῚ ; ἢ δΔη4 το ηογ {Π6 ρῆγαβο, “' πα ποῖ 
ΤΠΟΠΟΥ ἴο ΠΊΟΠΘΥ ; θιιέ ᾿εῖ ἴὰ θ6 ἃ ΥϑηβοΠὶ 
ΤΟΥ ΟἿἿ ΟΠ114,᾽ 2.6. (ΟΠ5: 46 {Π6 τη οΠΘΥ Ἰθηΐ ἴο 
Οὐδ086] ἴο θὲ βο]ά γοιι νν}}} ποΐ γβοϊαῖπη. (οιπΐ 
1Ὲ Π|κ6 ἃ γδη5οΠΊ ρα] ἔργ [Π6 ργεβοσναίίοη οὗ 
{Π6 ΠῈδ6 οὗ {πε ἴα. ὙΠῸ βεῆβο οἵ ““σδηβοιη 
15. {πουρῃξ ἴο θὲ βιρρογίεα δ {Π6 ξο]οννῖηρ 
ΡΓΔΟΙσΘ. [ΙῈ ννὰβ πὸ ουβίοιη αἱ Αἰμεθηβ ἴο 
ΤΌΒΟΥνΘ σογίαίη ννουτ]655. ΡθΊβοηβ; δηΐ, ἴῃ 
(α56 ΟΥ̓ ΡΙαρτιθ, ἔμ ΠΊ]Π6, ΟΥ ΟἾΠΟΥ νἱϑι δίῃ 
Τγοῦὰ ἤθάνθη, σαϑί τΠ6πὶ ἱπίο {ῃ6 564, ἴῃ {μ6 
Β6ΙΙΘΕ ἐμαῖς {πὸ βδογιῆοθ ννου]ά οἰθαηβθ ἀΥνΑΥ͂ 
ΟΥ ψῖρε οἵ {πε βρὲ οὗ {πὸ παϊΐοη. ὙΠῸ 
δοΐ νγᾶβ δοσοιηρδηϊθά ὈγΥ {πῸ ἱηνοοσδίϊοη, περί- 
ψημα ἡμῶν γενοῦ. ΤΠΕ56 ΡΕΥΒΟΠΒ ἡγΈΓΕ ΟΔ]]ο ἢ 
καθάρματα, περικαθάρματα, περιψήματα, κ.τ.λ. 
(ϑεε 1144. «πα ϑοοίξ, [,6χ. .. σ᾿. κάθαρμα.) 
15 56η56 15 ποΐ, Ποννενεῦ, βΒιρρογίθα ὈΥ Δ ηΥ 
ψεγβίοηβ (ΩΡ. [414 ἀπά ϑυτῖαο), απ ννομ]ά 
ΒΘΕΠῚ ἸΠΠΘΟΘΘΘΩΙΥ͂ ΠΘη ἴΠ6 τι5118] 56η58 
ἐγ ρἔαιδε "ἢ βῖνθϑδ 8η 1π[6]11510]6 πηθδηϊηρ ἴο [Π6 
Ῥάββαβα. 

40. ΤΟΙ 4η4 Κδριιθὶ 0411] {ΠΕ6ῚΓ ννῖνοβ5 
Αππᾶ δηά Βάπα ((Ρ. νἱ1. 16) “᾿ 5ἰδίθιβ, ἴὴ δο- 
σογάδποθ νυ {πὸ Η οθτγονν πιοήθ οἵ βρθθοῇ 
νΠΙΟἢ τι56 ἃ 5 (ἢ [6ΥΠῚ5 45“ ὈτΤΟΙΠΟΥ, “ βἰβίεσ ἢ 
ΤΟΥ 411 οἱοβα σγϑ δ οπβῃῖρϑ; Ὀθοδιδβο 411, θεῖηρ 
“ἐς ρῃΠάγοη οἵ ΑὈΓΆΠ ΤῊ," ννεῦα Ὀγοΐ ποθ απά 
βἰβίειβ ἴῃ ἔπαΐ [ΆΤΉΠΥ οἵ νυ ῃ]ο ἢ Π6 νγὰβ {πΠ6 
Τοιπου ἀπά Πποαά. [Ὁ νν}}} 6 ταπΊοθογθά 
1ῃαΐ ““βιβίεν ἦ νγαβ {Π6 {16 βίνθῃ ΒΥ Αθγδῃδπη 
ἴο ϑασύδῃ (σξεη. χχ. 2, 12; ςρ. Αδάϊοπβ ἴο 
ἘΊΠΟΥ χυ. 9). Οὐαοίμιβ δ 45, “815. ( βία πὶ 
(νοςδηΐ “ΟΠ ]ρῈ5 51145) απο δοάθπι ἰανᾶογο 
τΤερεηϊίξ συηΐ (1 (ΟΥ̓. ΙΧ. 5). 

ὙἼΠΕε οἴμοὺ ψευβίοηβ τοδὶ “ἢ ν}}}] ΡῸ ἴῃ 
Ῥεδςθ ("αἰστα, Ν Ὸ]Ρ. αηὰ 1{4]4} 85 ννῈ}} 45 “"π6 
Ὑ}11 γεΐαση 1η βαίείυ " (ΟοΥ ““Ρεδοδ : ̓ σαϊυπς). 

21. ἐῤὲ σοοά αὔσε]] Νοΐ 51Π1|ΡῚγ “1πε σοοά 
ΤΩΘΒΒΘηΡΟΥ, ας {ΠπῸ Δηρο]ς θεὶπρ νοι γεξ 
“6 Κηδνν ποί (10 θὲ δὴ Απρεὶ, Ὁ. 5). Ορ. 
[86 Η 60. “Πα Τιογὰ οὐσ Οοα ψΜ1]} 5οπά Η15 
ΑΠΡΕΙ ἢ Πῖπη," ὅἄς., δηἀ {πΠ6 Ὀοδα 8] 
ννογάβ οἵ [ῃ6 Νυ]ραΐα: ὑὑγεάο ἐπε ψιοά “1π-: 
φείμα [οὶ δοητις σορηἐοίμ" Εἰ, εὐ ὦσπε ἀληῥοπεὶ 
ΟἾ γα φί οἰ ΟΙ47)72 6171 σΕΥΏ)1147., 1 1} ΟἸ4771 
ξαμάϊο (σαπιις, Τ414) γευεγίαίμ αὐ πος. 

Ρ 
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ΓΟ τ, εαϑὲ 

ΝῊ 5 {πεν νγεηΐ οἡ {Πε1γ 1οιΓ- 
ΠΟΥ, [ΠΟΥ σάπια πη [Π6 Θνθη]ῃς; 

τὸ ἴῃς τίνεγ ΤΊρτίβ, ἀπά {ΠοΥ ἰοάρεά 
1Πογα. 

2 Απά ψπεη τΠς γοιπηρ τηδη νγεπέ 

ἄονγῃ ἴο νγαβῃ ΠἰπΊβ6 1, ἃ 5} ἰεαρεά 

οι οὗὨ τῆς τίνει, δηά νοι] αν 
ἀενοιιγεά Ἠ]Π|. 

ΎΠοη ἀπε ἀηρεὶ 8414 τιπῖο ΠΙΠῚ, 
Τακο {πὸ ἢ8ῃ. Απά {πε γομηρ πη 
Ιαϊά μοὶ4 οὗ τῆς Π53ἢ. απά ᾿άγενν ἴἴ ἴο 
Ιαπά. 

4 Τὸ ψποπὶ {Πς6 δηρεὶ 5414, ὥρεη 
τῃς ἤβἢ, ἀπά τὰκε {πε Πεαγὲ ἂἀπά τῃς6 
Ἰΐνεγ ἀπά τῃῈ ρδ]], ἀπά ριι {Πθηὶ τρ 
βαίεϊγυ. 

ΠΟΒΊΞΟΤΝΗΙ [ν. 1-ὃ. 

5. 80 {Π6 γοιηρ πιδη (4 Ὧ45 {ΠῈ 
ΔΠΡ6] σοπηπηαηάοά ἢϊπὶ; ἀπά ΠΕ η 
{πον Πα τοασϑίβά {πθ ἤβἢ, {πὰν ἀϊ4 
δέ [Ὁ : {Πεη {ΠΕΥ ῬΟΙἢ ννεπέ οἡ ἘΠΕΙΓ 
ννΑΥ. 111] παν ἀγανν πθὰγ το Εἰ οΡαΐαπα. 

6 ἼΠΕη {Π6 γοιηρ πηδη 8414 το {Π6 
ΔΏΡΕΙ, ΒτοίΠεΥ ΑΖατγίαβ, ἴο ννῃδξ τι88 
ἰ8 [ῃ6 Πεαγέ δηά {πῸ ᾿ἱἱνεῦ δηά {πε 
54}] οἵ τη Π5} ὃ 
 Απα ΠΕ 8414 πιπίο Πΐπη, “Ομ ἢ ηρ 

16 Πεαγέ δπηά {ΠῸ Ἰἵνεγ, 1 ἃ ἀθν}] οὗ 
Δ ΘΝ] ΒρΡΙΓΙΕ {τοι 0 ]6. Δηγ. νγα πλιιϑῖ 
πηΆΚα ἃ 8ϑῆοκε {πεγεοῦ θείογε {πὲ 
ΤΠ ΟΥ̓ [ΠΕ νγοπιδη, ἃπη4 {Π6 ΡαΓΥ 
5141} ΡῈ πὸ ποῖα νεχεά. 

8 Α5 ἴογ ἐπε ρᾷ]]. 2: 25 ρορά ἴο 

ΠσΗΆΑΡΤΕᾺΚ. ΓἹ. 

1. ἐρὲν εαγιὸ. .. ἰο δὲ τίυεῦ Τσγὶ ] 1.6. 
ποΐ ἴο {πὸ ΤΊρ 5 Ρτόροῦ, δας το οπε οἵ [[5 
Ὀγάηοῃθ5. ΤΟΙΕ Πινοά δὲ ΝΙπονθῃ (1. 22), 
ὙΠΙΟἢ νγαβ δἰζπαΐθ οἡ {π6 δαϑδὲ θαπὶς οὔ 1Π6 
ΤΙρτῖθ. ὙῊὴῸ τοδά ἴο Ἐδεβαΐαπα (Η «πιδάδη) 
ΤΠ Θαβίνναυ 5 ΔΟΓΟβ5 {Π6 ἸΡΡΟΥῚ Ζ80 (Ζαό Α]α) 
ΠΩ 1μ6 Ἰοννεγ Ζαὺῦ (Ζαῤ “:}ω|}), ὈοΓΒ οἵ 
ὙΥΠΙΟἢ {τ υιαγ65. ΒΟΥ α]5ὸ {πὸ πάπα οὗ {Π6 
ΤΙρτΙ5 (ΟΡ. Η ογοά. ν. 52). ΤῈ παπτο “ ΝΙΠθυ θ᾽ 
ΤΊΔΥ 6 ἴαϊκθη ἴῃ {Ππ|5 Βοοὶς ἴο ἱποϊιιάθ ποῖ 
ΟἾΪΥ ννμαΐ ἰ5 ποὺν πον ὯἋ5 Κουγηκ, δι 
αἰ5ο Νιασιά (( δ] ἢ, οη. Χ. 11) Δη4 ΘαγρΟΠ 5 
((. τς, ποΐθ) βυθαῖ οἱἵυ 1) Ὲγ- ϑαγγακίη (σοπη- 
ΡΙείβα 8.0. γοό; πιοά. Κοτυβαθαά). Α5. ἀε- 
ΒΟΥ] α ἴῃ {πε Βοοῖς οἵ [οπδᾶὶ (111. 2), “ Νιπο- 
γΘ ἢ ννᾶ5 Δῃ Ὄχοθϑϊηρ στθαΐ ΟΥ̓ οὗ ἴγθα ἀδυϑ᾽ 
ἸοῦγποΥ ᾿ (2.6. ἴῃ ἃ οἰγου οἵ 90 τη1165, δοοοτά- 
ἴῃ ἴο 50πΊθ, 566. ϑοῆγαάογ, “16. Κοιπη- 
ΒΟ τ 6 τι. ἦα5 ΔΑ... 2 ρΡρ. 96, 448 ; ἀοοοτά- 
ἴῃς ἴο οἴμοιβ, ἴτῸπὶ οπά ἴο οπά)ὴ. ὍΠὸ 
ἀϊδίαπος ἱγανοσβδοά ὈγῪ ΤΟΡΙα5 ἀπά ἐπ Απροὶ] 
Ὀεΐογθ {ΠΟῪ σϑϑοῃοά {η6 ΖΑ τλᾶΥ {πι1ι5 ννῈ]]} 
Πᾶνα Ὀδθη ἃ ον β ἀαν᾽β ἸΟΠΓΠΕΥ͂ οὗ ἔνγθη 
ΤῊ 1165. 

2. Νατγίοιιβ οοπ]θοΐπσοα πανε Ὀθθη ριΐ ἴου- 
νναγὰ νυ στοΐίογθποο ἴο {Π6 βρθοῖθβ οἵ {πὸ ἤ5}. 
ἍΜ ἢ βοπῖα ἃ ννὰθ ἃ βθ8-ἤβῃ οἵ {πὸ ϑῇῃδυς 
{τῖθ6 ; ννἸΠ ΟἴΠΘΥ5, ἃ ἔγοϑ--νναἴου ἤβῃ, ΘΟἢ ἃ5 
186 ΡΙΚΘ ΟΥ 5Π84 (566. ΒυΖβοῃθ). Οὐτοίιβ 
σοπη]θοϊαγοα {πὸ ΠΙρροροΐαπλιβ, ΝΟ οι {πῸ 
στοσοῦ!]θ. Οτιῖοβ παν ΤΟΣ ΠΟΓ σΠοθοη ἃ 
Ἰασρο ἴδῃ (Πρ. ήσεις 2))17)1Ω}15} ΟΥ̓ ἃ 5Π18]] 
ΟΠ6. ΔΟσΟΥΩΙΠΡ 45. ΠΟΥ Πανθ {ο]] ον {πὸ 
Ἐ,. Κ., Οἷκ., Νυΐϊρ. δηὰ 1ἴα]α, οὐ [6 νευῪ 
αἀἰβδγοπὶ τοδάϊηρ οὔ ἴπ6 πον]γ-ἀἰβοονογοά 
(μάθε δπὰ βοπὶα Ηδθθ. ἰθχίβ. Ασοογαϊης 
ἴο πε ΕΝ. ἄο., [ῃ6 ἤδῃι αἰΐδοῖζοα ΤῸΌΡΙδ5 : 
{Π6 πιοάθ οὗ αἴΐδοϊς θοῖηρ ἀθβουθο Ὀγ τῆς 
141, εἰγοιγηῤίοχμς οοσὲ ῥεάες ἐἼμς; ῥόρο ῥιι- 
γι ἀἰουογασεγαί: Ὀὰὺΐ δοςογάϊηρ ἴο {ῃ6 
ΟΠαϊάθθ ἃ νον αἰϊβογοπέ {πΐπηρ Παρροπρά: 

“ΤΟΡίνγαἢῃ (ΤΟΌΪΔ5) τὰη ἴο ἴπθ σῖνοῦ ἴο 
ννΆ5}} Πἰ5 ἴδεΐ, ἀπά ἃ ἤβιι σᾶπηθ βιι 6 η)}Υ οἷἵ 
ΟΥ̓ 1Π6 ΤΙΝΟΣ δηα ἀἄθνοιγθα [Π6 γοιηρ ΠΙΔΠ᾽5 
Ὀγοδά," Α Ἡδεῦτγον ἰοχὲ πον το Βοςμαγὶ 
( Ηϊεγοζοϊςοη. 11]. οἢ. χὶν.) δηά {παΐ δἀορίθα 
Ὀγ ΝΕΙΡΔΙΙΟΥ ἀρτθθ νυ {Π|5 τοδάϊηρ. [ἢ 
ἢιὰ5 σοσίδιη]ν {Π6 τιϑυϊί οἵ Ἔχρ αἰ πη ρ Παίαγ ΠΥ 
8Δῃ ΟἸΠογννῖβα αἰ ΠΊο] ράβϑαρο, [ποι ΒΟΟΠατί 
οἰΐεβ ῥραβϑαᾶροβ ὑγΠ]Ο ἢ} ἀβϑίρῃ ἴο {Ππ6 οὐχ 
5Ποϊθηΐ ὈΟ]Π655 ἴο αἰΐδοϊς ἈΠΙπη415 πα ΠΊΘη. 

ΤΠΕ (Πδ]ά., ΗεΡ., α]ρ., ἀπά [1414 «δἀά 
1ῃδΐ “1Π6 γοιπρ τηδη οὐ οὐ :"ἢ ἐχῥαδσεοης, 
εἰαγιατυϊέ ὑοοθ πάρη, εἰἴσεπο: 1)ογίγιο, 1η- 
ταάϊὲ τι ( 18..). 

4. ἐῤὲ ῥεαγὶ απά ἐῤὲ ἤΐυοῦ ἀπά ἐδ σαὶ] 
ΤΠ ἨδΡ. «πὰ (μα]ά. τηθπίϊοη πὸ πϑατί δηά' 
1π6 Ρ4}} ον. ὍὕΠαο οδ]θοξ οὔ {πὸ δάνιςθ ““ραΐ 
{πη ΠΡ δον "--οχρ]αϊπθα τόσο {ΠΥ ἴῃ 
αὐ. 7, ὃ ([ε 5ιιθβίαδηοθ. οἵ νυῃῖο ἢ 15 βίνθῃ 
Ποῦο ὈγΥ {πὸ (Π] 466) --- ταν Ὀ6 βίνθη ἴῃ {πὸ 
ϑνογ 5 οἵ {Π6 Τ{4]α, στ ἐγιῖγι πδοεσσαγία ῥέε αὐ 
»ηϑαϊσαηιθηία τἰ Πα (πΡ. ἴπ6 Ψ α]ς. ἀπά ΗΘ66.). 

5. ἐῤεν αϊά εαὐ 1) ΤΠ ΟΠα]ά. δἀάβ, “πῈ 
Ἰες τη6 τϑπλαϊ πη ἢ {Π6 τοδα " (ςρ. {πὸ 
Ηε0.). ὙΠῖ5 ργθβοηΐβ ὁπ το πουῖηρ οἵ δη 
ΟΥ̓ Ίη4] τοχέ νυ πῖοῃ τΠ6 Ψ Πρ. ἀπά [τ]ὰ πη ον - 
βίοοά αἸΠθγεηῖγ. ΤὙΠοθα ἰοχίβ ππακθ ΠΟ 
πιθπίίοη οὗ {πῸ πιθαὶ, δι ϑἴαϊθ {παΐ δου 
τοαϑίηρ Ρατέ οἵ [Π6 ἤδ},, σϑοϑώγι ἐμ ογ 21} 171 «ὐἱα. 
ΤΠΘ Νυϊρ. οοπίϊηιιθ5, (ἰκέεγα σαἰογιηΐ, χά 
σι πεογερέ οἷς μοι ῥεγυθηϊγεηπέ πὶ Καρες. 

Θ. ο αὐυῤαὲ 1.6] ΟΡ. ἴ[εὲ Ηεῦ. “νῇηδῖ 
Βοδ]ηρ τ] τοι ΡοΥοστη ὃ Ὁ ἀπά [{4]8, φμοαῖ 
γ γα 1471 65. 

η. ἐγοαδίο. .. χε] ἴΙἷῃ [86 ΟΚκ. {86 
ΒΆΤὴ6 ᾿νογά, ὀχλῇ. - - ὀχληθῆ., ὙΠΕ Ε᾿ Ψ.. 
ηα ΟΙΚ. αγὸ αἴοπϑ ἴῃ σγϑίουσι πο [Π6 Ἰαϑί ννογάβ 
ΟΥὨ {15 νοῦβο ἴο “106 ῬαγῪΥ νεχϑά. ὙΠ6 
ΟἴΠΟΥ ΝΟ ϑίοηβ ΔΡΡΙΥ Ππθπὶ ἴο {Π6 δου] βρι γι: 
ἐ.σ. (ΠΒα]ά. ““Ἐμλον ψν1}}} ἤθο ἴτοπι τη : ἢ ΨΝα]ᾳ. 
εἰέγα γιοῦ αεοράαῤ αὐ δου. Τὴ. ΗθΡ. δὰ 
(ΠΒα]ά. οπηϊξ 411 πιθπίίοη οἵ {Π6 ννοπηδη. 



ν. 9-13.] 

ΔΠΟΙΠΈ ἃ πηᾶη δέ παῖ ἢ νυν] θποϑ5 [ἢ 
ἢϊ5. ἐγεβ8, δηἀ ἢε 8514] θὲ Πβαϊ]βά. 

9 Απά νῇθη ΠΟΥ νεῖ σοπηδ ΠΕΔΓ 
ἴο δρεβ, 

Ιο ΤῊ δηροὶ] βαϊά το τῆς γοιιηρ 
πγλη., ΒΙοῖΠοι, ἴο ἀαγ νγε 5Π4}] Ἰοάρε 
ν ἢ Βαριια], ννΠο 18 ΠΥ ςοιιβίη ; Πα 
αἶδο πδίῃ οπα οἡἱγ ἀδιιρ τοι, παπιθά 
ϑαία : 1 ψΨ1}} βρεαῖκ [ὉΓ με, {παΐ 586 
ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 ρίνεη {ΠΕ6εα ἔογ ἃ υνϊΐα. 

Ἰ Οτ, ζρελε- ὃ 
γίζαγισο. 11 Βὸογ ἴο {πΠεε ἀοίῃ ἐς ἸΟΥο ΣΕ οἵ 

δ τ. Ποῦ δρρεγίαίη, βθβείπρ' ποῖ ΟΠΪΥ τί οὗ 
36. 8. μοι Κιπάτζγεα. 

8. αυῤίἑειε5.1] 866 1]. το, ποΐθβ, ὍΤδ 18] 
ΕΧρδη5. {ΠῸ τιδὲ οἵ {πΠ6 ρ]], αὠώ μαπάμηι ἦγ 
ἡῤεῖς οσμ]ογιίι γηαες. ΠΟ οδοϊ οὗ {ΠῸ 98]] 
ὌΡΟῚ {πῸ ον νου] θὲ {παᾶΐ οὗ ἃ βιϊπλι]δπί. 
{ΠΠ1]] τεοθηΐ {Ππη65 ἴῃ Ῥεῦβία ομθ. στα [ῸΓ 
ὈΠΠάΠ655 σδιιβθα ΒΥ ᾿πΠατηπιδίίομ οὗ {Π6 δγο5 
νγὰ5 ἰου πα ἴπ {πΠ6 τιδὲ οἵ {π|5 τηθδηβ (566 
ΒΙ55611}58 ποίβ 2: ἰοθο). Νὼο 510} δρρ!]ϊςαίίοη 
νοι], Πονγενοσ, θ6. τπι564 πονν ὈΥ {πὸ 5. Π]|6 
ΕπτΟρΡεδη ΡΠ γϑιοῖδη ἴῃ {ΠῸ σα56 οἵ ΒΕ ΠΓΟΡΘ δ η5, 
δηα Ἰθσοπηα ΟἵἩ 56 ΓᾺ] γ θα δ᾽ βίαπαϊηρ, 15 βαϊά 
ἴο θ6 ᾿πουγαῦ]α ὈΥ ΔηΥ Κποννῃ ΤΟΠΊΘΑΥ (ςρ. 
Ουϊςθεγιθῖ, Ρ. 197).. Πα Βεδίπρ οἵ ΓΟΡΙΐ 
ΑἰΓΟΥ ΕἸ γϑαγβϑ᾽ ὈΠΠ4Π655 (χῖν. 2) 15 υἱθννοα 
85 ἃ πηῖγαοὶθ, ἰονναγ 5 νυ μῖς ἢ (Θά ννᾶ5 ρ]θαϑϑά 
ἴο Ὀ]655 {πὸ ἤβῃ 8 58}] 45 ἃ τηθδῃ85 (566 χὶ. 12, 
ποΐθ): δηἋ 845 ἃ ΠΊΪΓΘΟΙΘ 1 ν}1}} σουηρατα νυ 
1ῃ6 τι586 οἵ πιοϊβίθπθα ΟἰδΥ ἴῃ Ὡποίπου οαβα οἵ 
δΙΙΠἀπ655 ([ὁΠη ἰχ. 6). 

Ιῃ τηογδ]Ζίηρ; [ΠπΠ6 ϑδἴοσυ, σομητηθηΐδίουϑ 
ἢανγα 566 η ἃ {γαῖ 1Π1Ρ]|16 4 ἴῃ {πῸ τιδὲ οἵ {πὸ 
ὈΙΓΘΓ Ὀαξ 5.1 πηι] ]ηρ; ἀπ οἰιγαΐϊνα ργορογίθ5 
οἵ {Π6 5411, νυ μι ἢ τπᾶν 6 βἰαϊθα τη ἐπ ννογά5 
οἵ Ειβέίιιβ, “ (οΥροσδ 5. δἰ ΠΙοῖο εἰ σοττορίϊο 
αἰνίηα, ΠΙΙΆΠΊΝΙ5 ὩΠΊΑΤα 51ΠΈ ΠΟΙΪΠΙ σαΓΠΔ]Ϊ, 
[Δ ΠΊΘη ΔΡΕΤΙΠΐ ΟΟἸ1105 ΠΊΘηΓ15. Β81ΠΉΠΑΓΙΥ ἔπ 6 
5ΠΊΟΪΘ [ΤΌΤ ἴΠ6 δπίγα!]β οἵ {πΠῸ ἤβἢ (Ὁ. 7) Πα5 
Ὀεθη ἴακθηῃ ἴο Ὀὲ Υρῖςοϑὶ οἵ {πὸ ἰποθῆβα οὗ 
ΡῬΓΔΥΕΓ ΜΜΏΙΟΏ, θη ΤῸΌΡΙα5. ργαγθά, ἄγονα 
ΑΥΨΑΥ͂ ἴΠ6 ““ νεχίηρ' " 6Υ1] ΒΡΙΓΠ ; ΟΥ̓ 5ΥΠΊΌΟ]ΙΟΔ] 
οἵ {πξ ἀδαίῃ τιηΐο 1ιιϑῖ 1] ἄθϑῖγο ἴῃ {Π6 σα56 
οἵ ΤΟδΙα5, νυ ΠΟ], ΡΥΘΘΘ ΠΕ πη {πῸ Προατίβ οἵ 
ΘΑΓΔ᾿ 5 ΤΟΥΤΠΕΥ Πυβθαπάβ, Πα σίνθη Αϑπιοάδιϑ 
ΡΟνΨΕΓ οὐοΥ {ποπη. 1 ,αϑίγ, {π6 ἤβῃ, ὈΥ ννοβθ 
ἄἀδαῖῃ ΤΟΙΣ ἀηα ϑαᾶγα ννεσε ἀδ]νογθά ἔτοτη 
ἼΠΕΙΓ 5θυεσαὶ 1115, 'ὰ5 θη ρῥγεβεπίθα 85 
Τα 5.1 8} } 7 [ογεϑμαάον πος {π6 Οἤτιϑὲ  μῸ 
“ ΓΠΓΟιΡἢ Π15 ἤἄδαῖῃ οὐ {Π6 ογοβθ μαίῃ ἐἠο- 
βίγογεα πῖπὰ {παΐ παα {πὸ ροννεῦ οἵ ἀδβαΐῃ, 
Ἔνθ {ΠῸ ἦ6ν1], αη Παίῃ ἠδ] νογθα ποθ ννΠῸ 
{ΠγοιΡῊ ἔδαγ οἵ ἀθαίῃ ννεσε 411 {ΠῸῚΓ 1 ΘΕΙπτα 
5πδ]εος ἴο Βοπάδρε" (ορ. ΗδΌ.. 11. 14, 15). 
Βεάδ (566 " Ποῖ. οἵ (μσιϑέ. Ἀππία. 5. Ὁ. ΒἸ5Η) 
ΕΧΡΓΘΘΒΘΩ [Π15 ΠΊυϑίοσυ πη {Π6 στἢγιηδ: 

“ἐς ῬΊΒΟΙ5 ἀ55115 
(υϊβίαβ εϑὲ ραβϑβιι5.᾿ 

ΠΟ. 

12 Απά {Π6 πιαϊά 15 [αἱγ ἂδπά υνῖβε: 
ΠΟΥ {Πογθίογα Πθὰγ π|6. ἀπά 1 ψ]} 
ΒΡΘαΚ ἴο πεῖ ἔεῃεγ ; ἂπ4 ψῇῆθπ νγὸ 
ΓαῖαΓη ἤῸΠπῚ Καροβ γνγε νν}}] ςε]εθγαΐε 
16 πηδγγίαρε: [ῸΓ 1 Κπονν {παῖ Βα- 
δ.6] σαπηοΐῖ ΠΊΔΙΓΥ ΠΕΙ ἴο Δποῖμογ 
ΔΟΠΟΓΔΙηρ το {Π6 ἰανν οἵ Μίοβεβ, διι 
ἢθ 584} ΡῈ ρι!ν οὗ ἄδθδίῃ, βΡε- 
σάιιβ6. {Π6 τῖρῆξ οἵ ᾿πῃογίίαποα ἄοίῃ 
ΓΑΙΠΟΓ ἀρρογίαϊπ τὸ {ΠεῈ ἐΠᾶπ ἴο ΔΠΥ 
οΟἴΠοΓ. 

13 ΠΕ {Ππ γοιηρ πηΔΠ ηβυγεγαά 
16 δηρεὶ, 1 μᾶνε ἢεβαγά, Ὀγοῖπμεγ 

9. [ο Καρεε] Ἐδίμεγ, "ιοθαΐαπο (ορ. τσ. 5, 
12); 50 {πε Οκ. Β, ΗΞεΡ., (ῃα]4., ἀπά [δ]. 
Ἐοθαΐδηθβ νγὰβ {πθ οἱ Υ ἴῃ νοι Β ἀριιοὶ ᾿ϊνοὰ 
(τοῖς Π|: η)- 

ΒΚ ΔΡΊΙΕΙ, βᾶγ8 Βεάρ, βἔαηςδ ἔοσ {πῸὸ (ὐ ὁπέ 1165 
ψΠοτη {πῸ Τιογα νἱδιιοά ὈΥ Ηἰβ ργθδομοῦϑ. 
ΕΤΟΠῚ Π5 το Ηδ ψοι]ά ακο Η5 βροιιβο, 
1Π6 ΟΒασοι οἵ {μῈ (επΈ 65. ὙΤΠῈ παπὶὸ οἵ 
ΘΑΓΔΗ 15 Πίεηρ ἴἕου ΗῚἰ5 μσοῇ : ΓΙῸΣ ννὰ5 ποῖ 
ϑάγα ἢ {Π6 υυἹΐα Οὗ [Π6 ραίγιασοι ΑΡγαματη, ἀπά 
θογα Πὶπὶ {Π6 50η οἵ ργοπΊϊβθ, 2. {π6Ὲ6 ἔτεθ 
ῬΘΟΡΙΘ οἵ {πὸ ματοι ἢ 

10. ἐν εομπη)] Οἷκ. συγγενής σου; Ὀείζίογ, 
“ΠΥ Κιηϑιηδη : ἢ" ορ. {πΠ6 Ψ ]Ρ. δπα Τέα]α, «οἷν 
γοῤίηφμις. ὙὕΠ6 Ηδερ. «πὰ (Π4]4. γϑαά, 
Ιηϑῖθαα οἵ σοί! οηϑῃρ, “ΤΣ 6 15 δὴ οἱά 
τηδη. 

οὔθ ογῖν ἀκεσῥίογ)] (ἀρ. Ψ]ρ. «ἀπά Τίαϊα, 
πδημδ γηασομίμηι πέημθ 72 δ7ρ1Ἴγαγε τἰϊαγε ῥαῤεοξ 
αἰϊαγε ῥγαίοῦ εαηι. ΠΘ ΝΟΥΒΙΟἢ5. ἰαΥ̓ ϑίγεβϑ 
ἼΡΟΠ ϑαγαβ Ῥοδιίγ, θοίι οἵ θοΩγ απά οἵ 
ΠΠαγασίοσ. 8586 ἰ5 μα σῥεείοσα (1τ4]4}; “ [Δῖγ 
ΟΥ Του" (ΠΕΡΙ “Ὁ ἜΠΕῚ αίπαν Ἰονθεν ποῦ 
ταποἢ ἢ ((Π414.}; εἰ φιμξοιψιο ῥοσσοαάϊέ 1} 
ἰγαάεέ (1414). “5816 15 ἃ βοοά νγοιηδη ἀπά 
[δασγθίῃ Η ϑαυβη " (("Πμ]ά.); “ογες οἱ ὀοπα “σαἱάο 
εἰ εοποέαῤ᾽ηέα (414): σΡ. Ὁ. 12. 

11. ἐῤὲ γίσρὲ] Ορ. {86 Ψ]ρ. εἰδὲ ἀεοῤεοίμν 
οὐγιγιῖς σμῤςσέαηέϊα εἴμ5, εἰ οῤῥογίεέ εαῦιὶ 16 

αεοῥοῦ 6 σοη σε). 

192. σεν 9.0, ἀφραὶ] ὍΤα ἰανν οἵ Νιιπι. 
ΧΧΧΥΙ. 6, ὅζα., ΡΓΘΒΟΥΙθΘα {παΐ ϑάγα 5ῃοι ἢ 6 
ΤΠΔΥΤΙΘα ἴο οπα οἵ Πεὺ [εὶπάτοά, δ 1 ϑὰγ5 
ποίῃιηρ οἵ {Π6 Ριιπιβῃπηθπί οἵ ἀἄθαῖῃ ἔα ]Π1ηΡ’ 
ἜΡΟΠ ἃ [αίΠΟΥ ΟΥ σιγή ἴῃ οα56 οἵ ἄἸ5οθε- 
ἄϊεηοα ἴο {πὸ [νν. ὙΠῈ ννογάβ “ βι ΠΥ οὗ 
ἀθδίῃ " αὔθ δρβοηΐ ἴγοπι {πὸ Ηςθ., (μαϊ]ά., 
Δη4 Ψα]ρ. ὙΠΕΥ͂ ἀγῈ σοπβι ἀθγο ὈΥ 5οπλα ΔΠ 
Ἰηςογροϊαίίοη ; ὈΥ οἴμουβ, ὯΔπ Π]πϑίγαϊίοη. οϑ 
{Π6 ΤΙΡΟΓΙ5ΠῚ οἵἉ Ἰαΐου {π|4415Π|: δηα Ὀν οἴΠο 5, 
85 1Π6 ἰθρᾷὶ ριιπιβῃτηθπί ἴῸΥ “ ΡΓδβιιπιρίιτιοιιβ 
ἀἰδοθθάϊθηςς ἢ ἴο {Π6 Τίανν Ἰαϊ ἄοννη ὃν ργῖθϑί 
ΟΥ̓ παρε (Ποῖ. χη. 12). ὍῊΒ ΠΙπηϊίοη ἃ5 
τοραγάϑ5 “'τηδίίευϑ οἵ σοπίγουθυϑυ," ἱπηροβθά ἴῃ 

ἘΣ Ζ 



Αζατγίαβ, {παξ τῃ15 πιαϊά ἤΠαῖῃ Ὀδεη 
σίνθη τὸ βενὸπ πιθης ὙΠῸ ἃ}} ἀϊβά ἴῃ 

τῆς πηαγγίαρα σΠαΠΊθΕΓ. 
14 Απά πον [ ἀπὶ {ΠεῈ οἢΪν 5οη οἵ 

ΠΥ ἔδτμοτ, δηά 1 πὶ αἰταϊά, [εβῖ, 1Ε1 

5ὸ ἴπ ὑπο Ποῖ, 1 ἀἶε, 45. ἴῃς οἵμεΓ 

Βείογτε : ἴογ ἃ ψίςκεά βερίγις. Ἰἰονεῖῃ 

μετ, ψῃὶσἢ Βυγίοῖῃ πὸ Ροάγ, δθυΐ 
1ἢοϑε ννῃῖοἢ σοπης τπηΐο πεῖ: ψΠετγε- 
ἴογε 1 αἷϑο ἔβαγ ἰεϑὲ 1 ἀϊβ}, ἀπά Ῥγηρ 
ΠΥ ἔλΠοΙ 5 ἀπ4 ΠῚῪ τηοῖπμοΥ 8 ΠΠ{Ὲ 
Βεσαιιβε οὗ πὶ|6ὲ ἴο {Π6 ρίανε ψτῇ 
ΒΟΓΓΟΥ : [ὉΓ {ΠῈῪ ἢᾶνε πὸ οἵμεγ 80ῃ 
ἴο θυΓΥ ἢ ΘΠ1. 

τις ἽΠεη {ΠῸ ΔηρῈ] 5α]4 τιπΐο ΠΙΠΊ. 
1)οβὲ τῃοιῖι ποῖ γε] πη 6Γ τΠ6 ργεςερίβ 
ννΠ ΙΓ ἢ τῆν ἔδίμεῦ σάνε {Πες, τηδέ Ποῖ 
5Ποι 4658 ΠΊΔΓΓΥ ἃ υν]ε οὔ τἢϊηῈ ονγῃ 
Κιηπάγεά ὃ νυ ηογείογε μεαῦ πη670 Ὁ ΠΥ 
ὈΓΟΙΠΟΓ ; ὉΓ 86 5Π4]}} θὲ ρίνεη ἴῃεε 

Τλϑαξ. χυ]. 8, 566 ΠῚ5 η4] ἴο {Π15 ἰαϑί ἴῃ- 
τογργείζαίίοη. ΝΠ). Χν. 30, 31) 5 ΤΟΥ ἴο 
τπ6 Ροϊηΐ. 

18. αἰε] Οπμία ἀκηιομίμι ὁσοϊαϊέ 1110 
(νυ!ς.). 

14. α «υἱεζεά «“ρίγ ἢ} ΗδθφΡ. «πὰ (μα]ά. 
τότε ἀοΠηϊίοϊν, “ Αϑιποάσδιιβ, {πὸ Κίηρ οἵ 1Π68 
ἀοπηοη5." (ὐομηπηοπίαζογβ 4ποΐθ {Π6 [Ό]]ονν- 
ἴῃς Ραβϑαβθ ἔτοση δ8[. Απριβίηο (6 1)6 οἰνιαΐα 
1) εἰ, χν. 23) ἴῃ 1) υδίγαίίοη οὗ {15 Ὀε]οῖ: 
“ ΟΥ̓ΘΒΟΥΤΙ πη ἴατηα αϑί. .. ϑΠναηο5 εἴ ῬΦη65 

. ΠΠΡΓΟΡΟ5. 5 ρο Ὄχϑίβδθ τ ]] 1] ΎΊθιι5, εἴ 
ΘΔΓΌΓΤΩ ΔΡΡΟΙΙ5θθ ἃ. Ῥεύορῖϑθϑθ σοποιθιίατῃ ; εἴ 
ηιοσάδπη ἀξελοποθ... . αϑϑιάπθ δῆς ἴπὶ- 
τη τ ΠἀἸΈΙτὴ οἴ τθηΐαιο οἵ οβοοσθ, ρ]πγο5 (4]65- 
416 αϑϑονογαηΐ, τ πος ΠΟραγΘ ἱπηριἀθηῖ 
νυ ἀθαίαγ.᾽ 

ἰο ῥμγν ἐῤεῦη}] (ΟΡ. ἱν. 3, 4. 
ῥοςοάεαί ῥαγεάϊαΐενι 1{]ογ γι. 

15. σι ριθ»ι εν ἐῤὸ ῥγοσερίς δ᾽. ΟΡ. ἵν. 12, 
132. ὙΤΠο οδ]δοίίοη, “πον [ῃ6 Απρο], ψῃο 
ννὰ5 ποΐ Ῥγδϑδθηΐ αἵ [ῃ6 {π|6ὸ {πΠεϑ6 ννογάβ 
ὙΟΓΘ ΒΡΟΚΘη, σαπὴθ ἴο ἴπΠ6 Κηον]οάρε οὗ 
{Ποτη,᾿ 15 Υαΐμοῦ ἴοο ῥγοβϑαῖς. ἀραγί ἔγο ΠῚ 
ΔΠΥ͂ 5ρροϑιίίοη ἴπαΐ ϑ ρου παῖιγα] Κηον- 
Ἰοάρο ννὰβ γαπίθαά ἴο (ὐοα 5 Αηροὶ], [Π6 σπηαίίοσ 
ΠΊΔΥ ὙΜ6Ὸ]} παν Ὀθθὴ ἐεἰδβοιιβδδθά. Ὀεθίνγθθη 
ΒΑΡΠΔ6] «πὰ ΤΟΡΙα5 “45 ἴπῸῪὺ ννοπξ οἡ 
ΤΠΟΙΓ ἸΟΌΓΠΘΥ ἢ (υ. 1). Τὰ ννὰ5 ΤΟΙ 5. Ί58 
παῖ ΠΙ5. ΟἾΪΥ 50 5Π0114 πλαττΥ, Ὀορμοῖ 50ῃ5 
(δε. ΗΘΡ. τοχί θεῖον), ἀπα ρογρθίιπαΐο {Ποὶγ 
Γατν ; ἢ ᾿πηροβθά ἸΡΟῚ ΠΪΠῚ ΟΠ6 Τοϑίγ οἴῃ 
ΟἾΪΥ (ἴν. 13). ΤΟΡΙΑ5. πλιδί Ππανὸ [6] {παῖ πὸ 
᾿πηροαϊπηθηΐ ἴο ΟΔΥΓΥ Οὐδ 5 ΦᾺΓΠΟΥ 5. νυ Ί5ἢ 
οχιβίθα ἴη [Π 6 σαβο οἵ ϑαγὰ (τ. 11); δηᾷ {ποτο- 
ἴογο 1 ννὰβ ἴῃ6. ΑΠρῈ]᾽5 οὔ]δοΐ ἴο σοσηονο ννμαΐ 

11414 αἀἀ5, δὲ 

ΤΌΒΙΤΣΥΝ. [ν. 14-τῇ. 

το να ; δηά ππὰκα {ποῖ πὸ τεςκοη- 
ἴῃς; Οὗ 1ΠεῈ εν] βριΓ1 ; [ῸΓ {18 54Π16 
ὨΙΡμΕ 518}} 5η|6 ΡῈ ρίνεη {πε6ὸ ἰπ 
ΠΊΔΓΓΙΑΡΕ. 

16 Απά ψῆξεη ἔῆοιι 5}α] σοπΊα 
Ἰπῖο {πΠ6Ὸ6 πηλίγίασα σπΠαπθεῖ, τποι 
5Π41 τὰκεὲ {6 ἴδϑῆεβ οὐ ρεγξιπλα. ᾿ 0 τ, 
ἈΠὰ4 5141} ἰὰὺ προὴ {Π6πὶῚ 80Π2Ὶ6 ὁ 
τῆς Πεαγέ δηά νεῖ οἵ τῆς βἢ, δηά 
5Π4] πγηάΚα ἃ 5πΊ0 Κα σι 1 : 

17 Απά τῃε ἄδν]] 5}4}1 5π|611 11, 
ΔΠ4 ἤξε ἅννᾶυ, ΔΠ4 πενεῦ σοπα ἀρδὶπ 
ΔΠΥ πτοία: δαΐ ὑνῃεη ποῖ 5Π8}1 
σοΙηθ. ἴο Ποῖ, Γ588. ΠΡ ΡοΙἢ οὗ γοιι, 
Δηἀ ΡΓᾺῪ ἴο (Πσοἀ ψΒΙΟἢ 15. πηϑγοῖι], 
νγΠηῸ ψν}}] ἢανα ΡΥ οἡ γόοις, ΔπΠ4 βᾶνε 
γοιι! : ἔβα ποῖ, [ὉΓ 8516 ἰ5 δρροϊητεά 
πηΐο {ΠπΠεῸ ΠΌΠῚ {Π6 Ῥερὶπηϊηρ ; δηά 
(Ποῖ 5Π41{ ργέβεγνα Ποῖ, πα 5η6 51Π2]]} 
5ο ψΙ τπε6. Μογβεξονοῦ 1 βιιρροβα 

᾿προαϊπηθηΐ ἠϊά οχὶδὲ (υ. 14). δ θερβδη 
(ἀσοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 ΗἩΘΌγονν) ΕΥ̓ ἀγρίης ΠΙπὶ ἴο 
ἄο Πὶ5 ἀπίγ ἴο Οοά «πᾶ τηδη: “δα {Π6 
1 οΥά, Δη4 Γοπλθθο ΗΠ πὶ (ΟΡ. Ψ Ὸ]Ε., τη .Α461- 
τἰοπὰ] Νοίθ) : «πὰ στο] ΠῚ Γ {πΠ6 σοπηπηαηά- 
τηθηΐβ οἵ ἐῃγν ΓΕ Πεσ "ἢ ἄζτο. ; ἀπά ἔΠθη ἀδβουιθοά 
{πὸ ΠΊΘ8Π5 ἴο 6 ερ] ογθά ἔῸΓ Θχογοιβίηρ [Π6 
6Ψ1] βρι τι (Ὁ. 17. 866 ποίδ δῖ {πε επά οἵ 1Π6 
σΒδρίογ). 

17. ῥγαν δ᾽. ὍὍΠὸ Ιαπριαρο ἀπά ογάεσ 
οἵ {πΠ6 Οὐεθκ 15 5115} ΠΠῪ ἀἸῆεγοπί; βοήσατε 
πρὸς τὸν ἐλεήμονα Θεὸν, καὶ σώσει ὑμᾶς, καὶ 
ἐλεήσει. ὙΠΟ Ιἴαϊα, Η 6Ρ., «ηὰ (μα]ά. ἄρτθα 
νὰ τὰ6 Εν. Δ: τῃ15, “ ΡΥΔΥ δηὰ δ25Κ ἴὺῸγ 
ΤΉΘΓΟΥ ἴγοη Οοά, πο παίῃ ςοπηπιδηἠεά 
ἼΡΟΠ γοιῖ ΗΙ5 Κιπάηθϑβ δπά Δ ΠΟ Ψ}1}} βαῖνε 
γοι Ποϑ]ηρ " ((Π]4.}); ““Ργὰν δηΐ βιρριοαΐο 
{π6 1Τ,ογά {παῖ Ης ννοι]Ἱά σοπηηηδηά Η!5 Κιπά- 
Π655 8Π4 Πρα]ηρ ἸΡΟῚ γοιῖι (ὈΟ.Π), πα Πα] 
μοῦ" (Ηεθτεν). 

αῤῥοϊμίε τριίο ἐῤο] ΘΚ. ἡτοιμασμένη ; 
ΓΑΊΠΟΥ “ Ργδβραγθά᾽ (ορ. Μαίί. χχν. 34); [ἴ4]4, 
ἐἀεσμπαία. ΤῈ ΗθΡ. ““πηθοῖ ΤῸΣ ἴῃθο" 15 
ἃ Μοὰ ιθ΄ ἴῃ Ἐμοῦ 1. 9, ἴθ ἴπ6 
«ΠρΡΟΚΟά οἵ," 5βε]θοϊθα τηαϊάθηβ οἵ {πὸ ξυΐασα 
Παθθη. 

ἔροῖι σραΐϊέ ῥγεσογς (σώσεις) ῥὲγ)] “ΤῊΪΒ5 
(οΡ. 16. Να]ρ. ἐμ ἡ ]αηηη σαπαὐὶς) 15 Θχρ] αἰηθά 
Ὀγ 1ῃ6 (Παϊά. “τοι 5Π4]Ὲ ἀθ] νοΥ ΠΟΙ ἔτο ΠῚ 
1π6 ἀδιηοη ;" δηα 5111 ΓαγΈΠΘΥ. τηοάῆθα ὈῪ 
τῆς. ΗΘΡ., “ὉΥ {πϊπθὸ Παπὰ {πὸ Τιογὰ 5}8]}] 
βᾶνθ ΠΟΙ ΠτῸπὶ {Π6 Παπά οὗ {πὸ ἀδθιηοη.» 

εὐ άγεη) ΗφΌ. “5οῃ8 :" 50 [104]4, νυ] ἢ 
αὐάδ, οὐ ἐγαγὲ δὶ σἰσμὲ γγαΐγες, ἀπ Δἀάϊθοη 
ἜΧρΙ͂οβϑῖνο (αἴου 1η6 Ἡ ΘΌγονν ΠΙΔΏΠΟΓΙῚ οὗ 1Π6 
οἸοβοϑδί ΚΙηΒΠΙΡ, ΟΥ̓ ΡΟΥΠαΡρ5. ἀδριοϊηρ [Π6 

ἐγ εὖε 7. 
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1ῃΔε 816 5}2}} θεαῦ {πες ἼἽβι]άγεπ. τΠίηρβ, μῈ ἰονεά πεῖ, ἀπά ἢϊ58 ποα. 
Νον γγῆεῃ ΤῸΡίαβ μΠαά Πεαγά τἢθ8εὲ νγᾶβ ᾿εεσεια!γ Ἰοἰπεα το Πεγ. γπομξίψου. 

ΒΑΡΡΥ͂ Ὀτοί ΠΟΥ [πὸ νυ ηΐοι σπου] θ6 {ΠῸ 
ὈΙοβϑιηρ οἵ {πΠ6 θοΥ5. 

ῥεαγὰ ἐῤοσο ἐῤίηρ)] ὙΠῸ [Τἰαα τραήβ, ΕΣ 
εἴω7ι σιαΐ εεἰ ΤοῤῖἼας σεγηιοπες Καῤῥαῤεὶ απ εἰὶ, 

ψιογίαῦὴ ΦΟΓΟ 6πὲ {{Ππωὸ εὐ ἐδ ἀοηιο τοηιϊτῖς 
ῥαϊγὶς {{μις, ῥιφοϊέ σογαξ ἐἼμδ, ΥΆΘΥΘ. σογῸ 15 
δραΐη ἃ ἴευπὶ οὗ {πΠ6 οἹοβθϑί γϑ᾽ δ  ΟΠ5 ΠΡ (ορ. 
(ΘΠ ΣΧ 5; 12). 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΒ ΤῸ ΨΕΒΒΕῈΒ 12»), 15), ΑΝ τό. 

19. Ἀοβθηῖῃα] (Ρ. ττό, ἢ. 2) τοίουβ ἴο {Π6 
Ταϊπλιϊοα] Βαρα Βαΐμτα (00. 120", 1215} 85 
ἰοϑεγιηρ {Παΐ Ἰπ Ἰαΐου {ἰπλ65 ἘΠ ἰανν οἵ Ν ιμι. 
ΧΧΧΥΙ. 8 ννὰβ ποΐ σοηϑιάθγοα οδ]σραΐοσυ. [{ 
50, ἴπ6 ψνογ5 “ρα ΠΥ οἵ ἀθδίῃ " ἀγα ἴῃ βίγοηρ 
ΠοΠτγδ!οίοη ἴο δῖοι Ἰαΐου Ορί πο ; ἀπά ἢα 
Πηάς {π6 οτἹρίη οἵ {ΠπῸ βϑίεγπου σοήθ ἴῃ {πὸ 
εἴοτίβ πιδάθ Ὀγ Ηοτγοά ἴο Ὀτίηρ ἀθουέ ργθαΐοῦ 
βίΓιοΐποϑβ οἵ ἴατην 6. ὙΠῸ Απιογθδηβ, οἵ 
{Π6 οἴποὺ Βαηά, ἀρρεαὶβά ἴο ἔννο δοςερίβα (6ο1- 
βίοῃϑβ, (4) {παΐ {πΠ6 ᾿η]πποίίοη οἵ Μοϑβοβ ἴο {πὸ 
ἀδαρμίοῦβ οὐ Ζε!ορμθ μα ννὰ5 πουοσ, ποῖ Ἔνθ ῃ 
αἴ {π6 {{π|6, σοῃϑιάθγθα 45. ἰανν, θιις ΟΠΙΥ 85 
δορά δάνϊοε; «πᾶ (6) {παΐ {παΐξ ᾿η]τπ ποῖ! ῃ 
ΔΡΡΙΙΘα ἴο {πΠ6 {τ1δ65 ἀπισίηρ ἴπΠ6Ὲ ΝΝ ἀπά θυηρ5 
ΟἾΪΥ, ἀη ποΐ ἴο Ἰαΐου {{π|δ85. Νονογί 6 1655 
{ῃ6 Μοβαῖς σ]6 ννα5 ΟΥ̓ ΠΊΔΗΥ [ᾺΠ111165 5.ΓΙΟΤΥ 
ΟὈβογνεά, δηα τοῦτα Θβρθο ΙΑ} }Υ---ϑβ νγὰ5 ἴο θῈ 
ἐχρεοίοθα--ἰη Ῥα]οβίϊηθ. 

15. ΤΠῈ Ν α]ραΐε ργοβοηΐβ 4π Ἔπίίγοὶν ἀἸΠθγοηξ 
τεροτί οἵ {πΠ6 ΑΠρ6] 5 σοηνθγβδίίοη ννἢ ΤΟΙ 5 
(Ὁ. 15, ζο.) ; 4 τϑροσέ 5. ΠΟΙ ΠΕΥ που βίης 
ἴο ὈραΓ αοίαίςίομ δηα βεραγαΐθ σοπιπΊθηΐ :--- 
τό. Τμπς απσεΐμς Καῤῥαεί. ἀἰκὶξ εἰ: “μα γε, 
εἰ οσἰεπάαηι δὶ φμὶ σεπὶ χιιδις ῥγαυασίεγε 
}οΐεεί ἀκηιοπίμηι. τῇ. Ηἰ παριφιηε χιΐ σΟΡ 16 .114791 
2α σμδοῤῥιμπέ, μὲ ])εε αὶ “6 εὐ αὶ σα 72167116 
ἐκεϊμαάκηέ εὐ σα Πῤιάϊηὶ “α σαεεηΐ, οἱσμξ ἔχης 
εἰ γιρΐμς φιιδις πος ἐπ ἱπίοϊρείμς. (αΡ. Ῥ5. 
ΧΧΧΙΙ. 9), ῥαδεξ ῥοΐεοείαίεηι ἀκ »1ογἼτ77γ1. ΤΜΡΕΙ 
ἐος. 18. Ἴμ απέεηι, εἰ27η1 ΠΕΓΟΡῤΕΓῚς ἐαηῦι, 171-- 
ϑ,γέσσμς σμδισμἑμ,ι, ῥῈῖ ἐγες αἰϊδς σογιέϊγιοης ἐσίο 
αὖ εα, εὐ πὴ} αἰϊμε πῖσὶ ἴηι, ογαϊοηίόμς σαεαδὶς 
εἰ77γ1 ἐα. 19. ἴῤοα μέθην ποοσίδ, ἐπ σθη 50. 7 0078 
21τεἰς,  ισαῤίξμν ἀἰαηηογίι. 20. ϑεοιγαία “σΕΓῸ 
γιοείο, ἐγ: εοῤτίαΐίοηο ταροίογμηι ῥαίγΓΙαΓ ΟΡ αΓΊ77Ι 
ααριϊίογίς. 21τ. ΤόΥπα ἀπίθηε ποοίθ, δομϑάϊε- 
ἐ]ογ16771 σογσεψμεγὶς, μὲ ΛΠ ἐκ ὐοὐδὲς ῥγΟΟΓ 7 17" 
ἡπεοίμηιες. 22. Ἱγαπρασία ατέθηηι ἐγ α ποείο, 
ἀεοίῤίες αἱγφίποης οἰ ἐἱηιογ 1) 0,111, ΑἾΡΟΓΟ 
Μίογιε γιασὶς χιαρε ἰἐδιώϊπε ἀμεῖπις, μὲ 1ῃ 
σορηης “ῤγαῤα δεπεάϊείίοποηι 1: ἤις σοησε- 
ψμαγίς. 

ὙΤΠῖ5. οἷοθϑ ΠΠιϑίγαΐθβ [ΌΧΟΙΌΙΥ ἃ σΠαγαο- 
τογίϑίῖς οἵ {πὸ υϊραΐθ π΄ ἀννε! Πρ ΠΊΟΤΕ 
πη {π6 οἴμεῦ ούβιοηθ πἀρὸη πε το- 
ἸΙρίοιιβ γαίπου {πη {πΠῸ ρΠγϑῖςα] οἰθπιεηΐβ οἵ 
1π6 ἀεἸίνογαποθ [ογεϑμαάοννεά. ΕἸ ΠῚ Ρ Πα 515. 15 
Ιαϊά ἀροὸπ {π6 τῖρῃξ ᾿πἰοπίίοπ νυ] ὙνΒΙΟῊ 
τηδυτίαρο 5ποι] 4 δ. τπιπάοτγίαικθη, ἀπά ἴπτθα 
Πρ ῖβ᾽ σοπΕποποα 15 Ὁπ]οϊηθαά, δοςσοιηραπηὶθά 

ΒΥ ργαγθσ. ΝΠ βοπια {πῸ ραββαρα 15 ΔΠ ΘΟ ἢ 0 
Οὗ 1Π6 βαγίῃρ οἵ (ῃγῖβῃ : “ΤΠΪ5. Κιπά (16. οὗ 
ἀοπΊοηἶα 4] ΡΟΒΒΘ5510η) σῇ οοπῖα ἰοστίῃ ὉΥ 
ποίμπρ θαι ὈΥ͂ ΡΓΔΥΘΙ͂ ἀηα [βίη "ἡ (ΜάτΚ ᾿χ. 
29). ὙΠῸ ἔ]56 δϑεϊπηαΐο οἵ τηδυτίαρο (Ὁ. 17) 
εηϊοσγίδιποα Ὀγ ἴποβο “πὸ ᾿ἰγα ψπουΐ σοά 
ῖῇΏ ἴπῃ6 νου], δὴ “ψῇῆοβε Οοά [15 {πεὶγ 
ὈΕΙ]Υ,᾿ 15 τορυκοα ἴῃ Ἰἰαησιιαρο νΒ] ἢ ψΨ}} 
ΤΕΟΔ]1] {πα οἵ {πΠ6 Μαγγίασο ϑούνιοθ ἴπ {Ππ6 
ΒοοΚ οἵ (ὐοππιοη Ῥσάυοῦ: “ Μαίγπιοην .... 
ΠῚ ΠΟΙ͂ οβίδεθ τ οὐ - 15. ΠΟ’ ΟΥ̓. ΔηΥ ἴο δὲ 
ΘΠ ΟΓΡΓΙΒΘα ΠΟΥ ἴακθη ἴῃ μαπα τιπδανιβθαϊυ, 
ΠΙΡΒΕΙΥ, ΟΥ̓ νναπίοη!Υ, ἴο ϑδιβίΥ ΠΊΘΠ᾽5. σαγηδὶ 
᾿5ῖ5 δη4 δρρείῖεβ πκὸ Ὀγαΐο Ὀθαβίβ {παῖ Πᾶνα 
ΠΟ ππάογϑίδηϊηρ." Ργχονίποῖαὶ ἀπά Π)]οσθϑδῃ 
βάϊοῖς μανε θπάθανοιγεα, θΐ παΐιγα! ]!ν ἴῃ νϑ]η, 
ἴο τπιακο δΙπάϊηρ' {π6 ἴἤτοα ἄδυϑ᾽ σοπίϊηθποα οὗ 
ΜΠΙΟἢ {Π15 ράββασα δεῖ {πῸ᾿ Ἐχϑιηρὶα (Ὁ. 18). 
Μέξεη [ουπά 1{ βαβιεῦ ἴο ἀρργϑοϊαΐθ {π6 ᾿ΠΘ]οης; 
ΔΟβίϊπθηοθ οὗ ΑἸθχίπβ οὐ {παΐ οὗ [Π6 581 Π|]}Υ 
ΚαυπΙίριηάθ απ ΠΟΙ Πιιβθαπηά (5ε6 (πἰρετχ]οεΐ, 

Ξ 21 ΤΣ 
᾿ Μοτγε ρυδοίίοαὶ νγὰβ {ΠπΠ6 δάνιςθ οἵ ἃ σάποῃ 
οἵ {π6 {πιτάᾷ (οσπο!]} οἵ (δγίπαρο: “πὶ 
Δοσθρογίηΐ θοηθαϊοίοπθπΊ, θαάθπιὶ ποσοῖς ΡΓῸ 
γονογθπίϊα ἰρϑῖι5 θοπθαϊοίΟη5 ἴῃ ΥἹΓΡΊη1- 
ἰαῖθ ρευτημαπθαηΐ" (ορ. Ἀδιβο 2. 1}; θα {Π15 
τοϑίγαιπί, ουπ θα οἡ τοβροοΐ ἴὸσγ {Π6 ϑὅδογα- 
τηθηΐ, ΠΊΔΥ 6 5814 ἴο παν θθθη νυ] Πάγαννη 
ὈΥ {π6 οιπο! οἵ Ττοηΐ ἴῃ ἕανοιι οἵ δη- 
Οἴου τα]6, νυ] ἢ βιιρροβίθα σοηΐοββδίοη δηά 
τοοθρίίοη δοΐογθο δπά ποῖ δίϊζευ ΠΊΑΥΓΙαΡ: 
“ἐ ϑαηςίᾳ ϑυ πο τ5. ΠΟ] 65. πογίδίασ, αὖ 8η- 
ἰδαιαπὶ σοηίγαΠαπί νοὶ] ϑβαϊΐοπὶ ἐγίάϊμο ἃπῖα 
τη ΓΙ ΠΊΟΠΙΪ ΟΠ ΒΕ ΠΊΔΓΙΟΠΟΙῚ 5118 ραοοδία 41]1- 
ΒοΠίοΥ ςοηἤίοθαπίσ εἴ δά 858. ΕΠ αυΊ5ε5 
βδογαπηθηΐιπη Ρ6 δοσοάαδηϊ. ὙΠ6 ΠιΙΠΊΡΟΓ 
ἐγίάμο ταῦ ΜΜ6Ὲ}1 Πᾶνα θθθη βιισβεϑίεα ΒΥ {πῸ 
ΠΙΠΊΌΘΙΓ Πα ΌΥ {πΠ6 ΑΠπρεὶ πεσε. ὍὙΠὲ 
ΒοοΚκ οἵ (ὐοιηπιοη ΡΥδυο (1549--ἰ|6ο4) [1η- 
ἀἸτθοῖν βιρρογίθα ἃ 5: ΠΉΠ]ΔΥ νἱθνν οἵ γϑοεϊνίης 
Ὀεΐογε πλαγγιαρο: “ΤΠ Πονν- ΠΥ ἃ ΡΟΥΒΟΠΒ5 
(Βα βαπλε ἦδυ οἵ {Π6Ὶ1 ΠΊΑΥΓΙαΡ6) Πλιιϑὲ γθοοῖνα 
τ1π6ὸ ἩΟΙΥῪ (οπιπιπίοη." ὙΠὲῈὲ Βιαϊοπ οὗ 
1662 Ὀοίῃ τοπιονθα {π᾿ σΟΠΊρΡ ΒΟΥ Π655 ἀπά 
τηοα πῆρα {Π6 {πιὸ οἵ γϑοθρίίοη: “1 15. σοπ- 
γνεηϊεπξ {παξ {ΠῸ πονν-ΠΑΥΓΙΘ ἃ ΡΟΥΒΟη5. 5Π0 0] 4 
τοοοῖνα {π6ὸ ἩΟἿΥ (Οπιπλιπίοη δὲ {ΠῸ {ἰπ|6 οὗ 
ΤΠΕΙΓ τηαΥγαρθ, ΟΥ̓ δὲ {πΠ6 ἤγβξ ορρουτηγ 
Αἴτου ἘΠΕΙΓ πηαγτΙαρ ." 

ΜάαοΝ ἀϊβδγθηοε οἵ ορίπίοη οχίϑίβ 45 ἴῸ 
ΜΝ ΠΔΓ 15 πιραηΐ ὈΥ {πὸ “ σορ]αίίο βαῃοίογι ΠῚ 
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ΡαϊτΙ Αγ ματι τη ἢ (Ὁ. 20). ΕΤΟΠῚ {ΠπῸ οοπϊοχί, 
σοπίϊπθποθ οὗ βρθοῖαὶ Κιπὰ 15 {μοιρηΐ ἴο Ὀς 
τηθαπηΐ, πε βοπὶθ ἤανθ ἰοιπα {π|5 ἴῃ {Π6 
νναἰ της οἵ [σοῦ ἴον Ἀδομο] (Οεη. ΧχΙχ. 20). 
ΟΥμοτβ. σοηϑίάογ ἴπς Ἰαηριιαρο ἴο θ6 ΠΊΘΙΟΙΥ ἃ 
τηοάς οἵ Ὄχργοβϑίηρ {Π6 ῬΆΓΆ]16] θθίννθθη {Π6 
σοι πηϊοαΐίοη ἴο ΤΟΙ ΒΥ ἢ ΑΠΡΕ] οἵ ΒΑΡΡΥ͂ 
πηαττῖοὰ 16 ἀπά τπ6 σοΟπημλπηἸσαίϊοη5. ὈΥ 
Απροῖα ἴο Αργαάμάτη, ἴϑαᾶο, ἀπά ἰάοοῦ οὗ 
γι α] πο 55 ἴπ {πε τυραρα 11 (ΠΡ. “. 22 
δηὰ Οεη. χχῖϊ. 17, 18 ζς.). Ηἰ5 τδυγῖαρα, 
1κὸ {ποῖτϑ, νου] Ὀ6. Ρ]θαδίης ἴο ΟΟά, ἀηά 
ὈΙοσθθά ΡγῪ Ηἰΐπὶ (ἈΘ5ο 8). ἀρ. τ Ρεῖ. 11. 

5; 7: 

ΘΗΠΆΑΡ ΙΝ ΝΠ: 
1 Μαρμο ἐεϊίρίζ Ζοδίας τυλαΐ λαα λαῥεγιεαῖ ἕο 

ἀξ αατερλίογ: 12 αγια] σίσνείζ 167, 271 »1α77α 96 
μεγείο ἀΐνι. 17 .516 ἦς ξογισεγεα ἕο 147 ελαγιὦεν, 
ἀγα τυεεῤείδ. τ8 “727 τηοΐλ6γ εογιγογέοίη, 167. 

ΝῺ ψῇεη ἘΠΕΥ νγεῖε σοῖηθ ἴο 
Ἐορθαδίδηε, ἘΠΕΥ σαπα ἴο {ΠῈ 

Βοιιβα οἵ Κδριεὶ, απ ϑᾶγὰα πιθέ ἘΠ 6Π|: 
δηά Δῇογ Το Πδά βαϊιιῖεά ομα δη- 
οἴμοι, 8η6. Ῥίοιρῃς τΠῈπὶ ἰηΐο {ΠῈ 
Βοιβα. 

2 ΤΠοη βαϊ4 Βδριεὶ το Εάπα ἢ] 
νυϊίς, Ηονν {Κα 18. {Π|5 γοιιηρ πηΔη ἴο 
ἼΟΡΙς τὴν σοιιβίη ! 

ἘΘΒΙΤ. ὙΠ [ν. 1--ὄ. 

16. Αἴου 1ῃΠ6 ννογάβ, “ννπθη {ποὺ 5}|4]1 
ΠΟΠΊ6 ἰπΐο {Π6 πηαγγίασο σΠατΊθοΓ ἡ (ΝΠ Π6Γ), 

με Ομαϊάθε δὰάς ὝΘΡΝῚ ΝΟΣ ΝὩΡ Ὁ 
ΠΟ ΓῚΠΠ ΠΣ", [π6 Ιαϑὲ ἔννο τνογάβ οὗ 
ὙΥΠΙΟἢ 5οπιθ (οΡ. Καιίθη, “ ΕἸ Π]οΙ πη ρ,᾿ 11. 5. Ψ.» 

Ῥ. 215) νοι] δ]ΐου ᾿ηΐο Π))3 Ὁ ΓΠΠ, “ τηϑίθδά 
ΟΥ̓ ᾿πορηβο. ὍὙῆδ6 Δ] θυ Οη 15. ΡΥδΟΙΊΟΔ}}Υ 
ἀἰβθασσοά Ὀγ {πὸ Ηδρτονν ΠῚ ΠΠΤ ΠΟΓῸ 
(φ. νἱῖ!. 2, ΗεΡ.) ἀπά {π6 (μαϊάθο οἵ ν]ῖ]. 2, 

ΤΟ) ΠΠΠ. ὙΠεβε ΒΕΒΊΟΙΘΠΕΠΥ αἰζοδέ {ΠῸ6 
ΟΥ̓ οΙΠ 655 ὍΓ  ἘΠπὸ, τεδαϊηρ. ΟΡ: Ρ' 182: 
ΝΌΙάοΚο, ὁ Μοπαίβθοσι οί, τι. 5. νν.) Ρ. 50, ἢ. 

2 Απά Βδριεὶ φκεά ἐπαπὶ, ΕἼΟΠῚ 
ννῃθηςα ἃΓ6 γε. δγθίῆγεη ὃ “ΓῸ νυ ΠοΠη 
ἘΠεν 58.414, να δἵβὲ. οἔ {Π6 8οη8 οὗ 
Νερβε δ πη, ννῃ] ἢ ἅΓ6 σαρίϊνεβ ἴῃ 
ΝΊΠπενα. 

4 ΤΠεη Πα 8ε]14 ο ἐῃεπ), 1)0 γε 
Κηονν “ΓΟΡΙΕ οὐ ΚΙηβπιδη ἢ ΑΠπά {ΠδΥ 
5614, γε Κηονν πϊπ|. ΠΕαη 8414 Πα, 
[5 Πα ἴῃ ροοά μϑδῖτῃ ἢ 

5 Απά {πεν 8414, Ηδβ 15 θοῖῇ αἷϊνε, 
ΔΠ4 ἴῃ ροοά Πϑδίτῃ : δπ4 “ΤΠ ΟΡΙ45 5414, 
Ηε 15 τὴν [ΊΠεγ. 

6 ἽΠοη Κδριαὶ Ἰἰθδαροά τρ, δπά 
Κιββεά ἢϊπη. ἀπά νγερί, 

ΓΘΗΑΡΤΕᾺΕ ΥἹἿΙΙ. 

1. Το Τἴα]α οχραηήβ [Π6 ἤγβδί βδεπίθποεα: 
ΕἸ ει “ὐεηϊσσεηΐ 11 εἰ οἱἑαίοηγι Εεῤαξαηα, εἰοῖ 
Τροῤῖϊτας αηφείο: “χαγίας γαΐεγ, ἄμε γ16 “οἱαῦη 
σεείαηι αὐ Ναστῤαείεηι, 

ϑαγα γιεΐ ἐβορι] Α τηθοίηρ κὸ ἴο {παΐ τὸ- 
σοτάθα οἵ Εἰ] 162. Γ δηά Ἰλθροίαῃ (θη. χχῖν. 
15 σ4.}, ΟΥ̓ Οὗ [ασοῦ «δηὰ δοΠο] (Ὁθη. ΧΧΙΧ. 9). 
ἼΠε ΟΚ. τοχὶ πὰ Ε᾿. Ν. ἀγὸ δοῃθ ἴῃ {Π1|5 46- 
Ππηῖῖθ τηθητίοη οἵ ϑᾶγα. “ΓΠῸ ΟἴΠΘΙ νΘΥΘΙΟἢ5 
τη ΠΟη ΟΠ]Υ {π᾿ τηθϑίϊηρ νν ἢ Ἀριο]. ΤΊ ι5 
τπ6 ΟΠμα]ά. (ορ. ἴπ8 Η6Ὀ.): “Απά {ποὺ σαπὴδ 
ἴο {π6 ποιιδθ οἵ ἀ θιιθὶ αἵ Αρθαΐδηϊβ, αηά {πὸν 
Τουπα πὶ Ὀγ ἀπ ἀοοῦ οἵ ἢ15 ποιιδο (σεαγ ε7) 
ἦρι αἰγίο, εἰγεα οὐ γι «ἰογῖς σώ, 1414), ἀπά 
{πιο Υ δα] θα Πϊπὶ (1. “ ἀβκοα αὐτου ΗΪ5 βθᾶςθ Οὐ 
γε το). ὙΠ Ρ]υγαὶ, “6 (2.6. ΤΟΡΙ 45) 
βα]υϊεα ἐῤόηι," ἰὴ 1ῃ6 1. Δ. δηά Οἷκ. ἰοχίϑ, 
ἸΠῚΡ}165, ποννθνουῦ, {Π6 Ῥγθβθθησο οὔ οἴπουβ θ6- 
δι 45 ϑάγα, νἱ 2. ἵἀαριι6] απ άπα. ὙΠῸ ΗΘ. 
σοηζίηιο5, “Απα πὸ (Ἀθιι6 1) βαϊαῖϊοα ἘΠθπὶ 
ἀθαϊη. Δπᾶ πὸ ϑαϊά ἴο ἴΠθπὶ, ὁ ἱπΐο {πὸ 
Ποιδ6 ἴῃ μθᾶςθ, Ἀπά {ΠῸὺ ννοπὲ ἰηΐο {ΠῸ 
ΠΟιΙ56 ;ἢ 1Π6 σοιιτίθοϑυ Δοσοιηραηγίην {πὸ αϑί- 
παιηδα αοῇ ὈοΙΠρ 5ρΘ ΠΥ ποίθα ὈΥ ἴΠ6 Τία]α, 
1 ἀϊκὶ! Κασιῤεῖ: Βεηὸ ααἰδαϊῖς, γαΐος, ἱπίγαΐο 
σαἰανὶ εἰ σαρὶ; εἰ ἱπάμκι 1105 ἐγι αἰογη11271 σιμά. 
ΤΠ ΝΡ. μου 5 αἴ οησο Ὀχιοίου, αηα ἴῃ {Π6 
βεοοπα οἰαιιθα δι ρει πο ηατυ ἴὸ {Π6 οἴμοι 

τοχίβ : 1πσγεσσὶ σι απμίϑηι αὐ Καριιοίογι, δὲ 
σμσοοῤ!έ ἐος Κασποὶ σεη φαμάϊο. 

ο. ΕΒάμα] ΠΕ Παπηθ 55 1Π65 “ 6] Πρ ηϊ.᾽" 
ΕῸΓ [Π15 1655 [ἈΠΆΠΠΑΥ Παπλθ {πὸ Ψι]ρ. ἀπά 
Τία!α παν “"Αππὰ :ἢὉ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἴτῸΠῚ ἃ Πηϊ5- 
Τάς οἵ ἃ ναγαηΐ οχί, Αάπαῇῃ. 

γη1} εοτια11}] Οἷκ. τῷ ἀνεψιῷ μου. Τἴα]α «ἀπά 
Ψὰ]ρ. εοηπσούγίημς ; ἀοἤηθα ΤΟΥ ΡΘΠΘΓΆΙΠΥ ὈΥ 
16 (ἢμα]ά. αηὰ Ηδθῦ. 45 "τὴν ὑσοίμεσ." [Ιὴ 
΄. 4 ἴῃε Ε΄. Ν. “ Κιπδπίδῃ " τοριεβεηΐς. {Π6 
“ἐ Βγοίπου "ἢ οὗ [Π6 Οἴου Ν᾽ Ἑβί οΠ5. 

8,4. Αςοογάϊηρ ἴο {πε (Παϊά., ΗΘ}., ἀπά 
Τίαϊα, [ἃ ῖ5 Εἄπα ὑπὸ 5115 {π656 ἡιθϑίοηβ, ποῖ 
Ἀδριο]. ΤΠ αἸΠόγθποο 15 πὸ αἰΠΊοα]γ. ΤῊΘ 
ΔΏΒΥΨΟΓ ἴῃ τ. 3, “ ἢ τὸ ὅζε., ἢδ5 θδθη 
νΑΥΙΟΙΘΙΥ ππάογδίοοά ἃ5 τοραγάβ {Π6 ἈΠρΟΙ: 
ΔΟσοΥἸηρ ἴο 5οΠΊΘ, μ6 νγὰβ ποῖ ἱποὶ δα, απ 
1π6 Ρ]τγᾺ] ννὰθ ΤΊΘΓΟΙΥ ἃ ΠρΡΌΓΘ οἵ 5Ρθθοῇ : 
Δοσογάϊηρ ἴο οἴποῦβ, 1Π6 Ἰδησιιαρο οἵ ν. 12 
ΡΟΓΠΊΪ5. οὔθ ἀθβου θα ἃ5 “ οἵ {πν Ὀγοίῃσθη," 
2.6. οἵ ἴπὸ σμι!ἄγθη οὐ [5.86], τὸ 6 πότ ἀθ- 
ΒΟΥ α 85 “ οἵ {Π6 βδοῆβ οἵ ΝρῃΓ ΒΑ πη." 

δ. ΟΡ. {με Ιία]4, ΕῈ ἡ)α αϊκὲΐ, ΕοΥῚΣ δε ὃ 
ΕἘ ἐΠΠρ' ἀϊκογεπῖ: ΤΌΡΗΣ δεὲ οἰ οἱπΐ. Τιρις 
Τροίας αἰκὶξ: Ραΐοῦ Ῥιθμς δαὶ ὧδ ψίο φιμαγὶς. 
ΤΠ Νυ]ρ. τεδάϑ: ἀργιο γημἰα ὀοπα ἰομογε- 
ζμγ δ ἐο, εἰἰϊκὶξ αησοίμς αὐ Ναρσμοίρ)ι: Τοῤῖα. 
ἐδ ψμο ἐπίογγοσας, ῥαΐοῦ ἰδές ἐσὲ. 



ΒΒ. 

ὕα σκεῖ- 
716 γΩ772, 
ΟΥ̓, Ζαγηό, 
7αηϊ5. 

ν. 7--12.] 

7 Απά ΡΙ]εβββα δίτη, ἀπά β)ϊἀ τιηΐο 
ἢϊπη. Ποῖ αγέ ἐΠῈ 8οη οἵ δὴ Ποῃποϑέ 
ΔΠ4 ροοά πιδη. 
Πεαγά {παῖ “ΓΟΡΙΈ νγαβ ὈΠη4. Πα νγαβ 
Βογγονντι], ἀπ ἃ νγερί. 

8 Απά [ἰκουνῖϑα Βάπα ἢἰβ νντε δηά 
ϑαγα ἢἰβ ἀδιρ τε ννερέ. Μογξονεῦ 
ΠΕΥ επίεγίαιπθά {πεαπὶ σΠβογίμυ]ν ; 
ΔΠ4 αἴζεγ τπδὲ {παν Πδ4 ΚΙΠ64 ἴᾳ τὰπη 
οὗ ἘΠ6 ἤοςκ, {ΠΕγ 8εΐ ϑβίογε οἵ πιϑαΐ 
οη {πῸ (4016. Ἴδη 8614 “ΓΟ Ια5. ἴο 
ΚΑρΡἢ 86], Βτοίπεῦ ΑΖαγίαβ, βρεὰκ οὗ 
ἘΠ οβε Ἐπὶηρβ οἵ γνῃῖὶςῃ τποιῖι ἀἸά5ὲ τα ]Κ 
π {Π6 νγᾶγς δηά ἰεὲ {Π18. θιιβίπαβ8. ὃς 
ἀἸβραίοπεά. 

6. μαῤεά 91] ΟΡ. {πε 1ἴα]α οὔ Ὁ. 1, ποΐϑ. 
ΤΠΕῈ (μΒα]ά. δ445, “Κ δι6] στα ἰονναγάβ ΠΙπὶ ἢ 
(δεε πε ΗεΡ.). 

“. ἐῤὲ τοῦ 97 αὔὦὶ ῥογεσέ πὰ ροοά γιαπ) Οἷς. 
ὁ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου υἱός---[ῃε 
ΠΒΑγδοῖοσ οἵ {Π6 ρεγίεοξ τῆδη. πὲ ΗΕβΡ., 
Ψυ]ρ., δηα [414 ναΥῪ 5115 ΠῈ]Ὺ {πΠ6 οΟρθηϊηρ 
ννογ 5 οἵ [Π15 νοῦβε: ἐς. [{4]4, οὐ αἰχίξ: Βεπε- 
αἰϊείίο δὴ οἱ, ΑΙ, φμορίαηι δομὶ εὐ ορίϊ7η2 Οἱτὶ 
ἤίμς ἐς τι; ΜΜἈΠῸ {πμ6 ΟΠΑ] 4. ἀρρ]ϊθ5. 1Π6 
Ὀ]οβϑίης ἴο {πε [ΕΠ θυ, “' ΒΙοϑβθά 6 ΟΌΙ, ἐμοὰ 
«τί 1πΠ6 50 οἵ ἃ στιβῃΐθοιιβ ἀπ μοηθϑβί πηδη." 
ΤΕ (μα! άθο δηά [041 πανθ δῃ 1πτθ δίς, 

δΔάαιτοη ἴο {Π6 ἰαϑῖ νγογή 5 οἵ [Π15 νεῦβε: “ΤΠ6 
Πδη45 οἵ ῥΡίοιιβ ΠΊΘη 8.6 νγθαιζοπθα ΒΘ η ἃ 
ΤΙρῃίθοιιβ τη ψγπ0 Παῖῃ ἄοπε δἰπιβδάθοαβ 
Δη ΤΩΔΠΥ͂ ΠΟΙ Δ ΠΤ] Θηΐ5 15. βί τ! οκθη ὈΠΠη4 ἢ 
((μια]ά.): Ο 2ηγεϊϊειέας »εαίογιῦι, χα ἐπ οξοαΐμς 
ἐπέ αἱ ἡμσίϊα εἰ γαείοπς εἰεεριοσγπας (Τ14]6). 

8. ΤῈ Ποβρι δ! τυ ἀθβουιθοα 15 ΡίγΙΆΓῸ ἢ] 
1πη σμαγδοίεγσ(ορ. σεη. χνηῖϊ. 1--8}), δη4 5.60 ἢ 85 
15. 511] ργδοιιβθα διηλοηρ ἴπ6 Βοάοιιϊηβ. [{ νγὰβ5 
ΡΓΘοΘαδ4, Δοσογαάϊηρ ἴο {Π6 [ἴ4]4, ὈΥ 1π6 πιδι14] 
ΔΌΪΟ ΙΟΠ5 (ΩΡ. Μαγὶς νἱ]. 2-5; [ὉΠ ΧΙ. το), 
εἰ ῥοσίφεα,ι ἰασεγιέ (νΑΥ. ἰοέξ στρ), αἰϊσομδπ- 
ἐγ αὐ εαπαρείμηι, Ἐπ 6 ναυϊαπί τοπάθυηρ οἵ 
ὙΜΒΙΟΉ,, ο ϊ, 15. βΒι ρροβθά γῪ σαΐθευϊθῖ το πᾶν 
θαθπ ταῖκθη ΒΥ ἐπ Νυϊραῖα ἃ5. 8η Δ Ὀγον Δ! Ο ἢ 
ἕο. ]οειέϊ, [πὰ 6 τοπάθγίηρ οἵ {παῖ Ν᾽ ευβίοη θεὶπς: 
οσέφιαι απέδηηι ἰοομ: σιιί, 

Τρεη τα Τοδίας ἰο Καῤῥαεη ΤΠ Ψαυϊραΐα 
ΟΥΪ5. ἘΠ|5. ῬΓΘΙ ΠῚ ΠαΥῪ σΟηγθύβαίίοη (ἴο τ. 
[1 4), 84 5οε5 βίγαιβῃξ ἴο {π6 ροϊπέ (υ. τι δ): 
Ομριψιο ῥογέαγείμν (Κασιοί) ἐος εἰϊσεμηιδογε αὐ 
2γαπάϊιωνι, Τοῤϊας ἀϊκὶξ: ΠΙς ἐρο ῥοαΐο ποῦ 7η1Ω71-- 
ἐἰμεαόο πεχιθ ὠϊδαρε, γῖσὶ ῥγμΣ ῥε 1 Π]ΟΉ671 22161771 
εοηγηιος, οὐ ῥγο»ηϊέέας γηῖδὲ ἀαγε ϑαγαηι, βἠλαγ 
ἑμαρι; Βα 1 15 ππσπρρογίθα, δη4 {πὸ πιβαϊ!δίίοη 
οἵ ΒΔΡΠΔ6] 15, ἴῃ 5.0 ἢ τηδίίογβ, δΔοσογάϊηρ ἴο 
Ρτγθοθάβηϊ (ορ. ὅεη. χχὶ. 21, χχίν.; 1 Κίῃρϑβ 
1 17). 

ἔρονε ἐῤίπος ο7, αυὐδίορ ἐῤοι ἀϊάσέ ἐα]ᾷ] 1.6. 
“ ρρΠσΕΓΠΐηρ {ΠῸ τηδίίευ οἵ ϑαγδῇ ἢ15 (ἈΔΡ116}᾽5) 

ἘΟΒΙΠ ΝΗ. 

Βιυξ ψῆεη πὸ Βαά. 

9. ὃ0 Πα ςοπηπηπγιηϊςαΐε {Ππ τηδίζζοῦ 
νι ἢ Βαριιθὶ]: δηα Βδριιοὶ βαἰά ἴὸ 
ΤΟοΡίαβ, Εδὰξ δἂπ4 ἀτγίηκ, ἀπά ππᾶκε 
ΠΠΕΓΓΥ : 

10 ΕῸΓ [ἴἴ 15 πιδεῖ {Πδξ ποι 5Π014- 
Εϑ[ ΠΊΔΙΓΥ ΠΥ ἀΔιρ το : παν ΥΓΠ616855 
1 ν1Π ἀςξοίαγα τπέο {πες {πὰ {τα 1ἢ. 

11 1 Πᾶνε ρίνεῃ ΤΥ ἀδιρΠΐζεΥ ἴῃ 
ΠΊΔΓΓΙΑΡΕ ἴο β8βνθὴ πΊθη. ψγὴοὼ ἀϊ6ά 
{πα πΙρἢς {ΠΕΥ σΔΠΊΘ ἰπ τιπΐο ΠΕΓ: 
ΠΘνΟΓΓΠ 6 685 [ῸΓ {ΠῸ ργαβεηΐ θῈ ΠΊΕΙΤΥ. 
Βυς ΤῸΌΡΙΑ5 5414, 1 νν}}} εαὶ ποιῃϊπρ 
ἢεγα, ἘΠ] νγε ἄρῖεε δηά ϑυνεαῦ οπῈ ἴο 
ΔΠΟΙΠΕΓ. 

12 Βδριιοὶ 9αϊά, ἽΠεη (κε ἢεγ 

ἀαπρηΐου, {παΐ ΠῈ σῖνα ΠΟΥ ἴο τη ἴο ψ δ "ἢ 
(Ηεθ., 530 ("μ4]4.). 

10. 2} ἐς γ1εε 1} ΟΥ̓́ “ΤῈ 15 Ὀθεξίεγ {Πδξ 1 βῖνθ 
ΠῈΓ ἴο {πθθ πδη {πΠδξ 1 βρῖνε μῈὺ ἴο ἃποίῃεγ 
Παβραηςα " (Η668.). 

1 «υἱ]} ἀεείαγε. . . ἐδ ἐγ 1 ὙΤΠΘ σοπηπιοπΐ 
οἵ δ8[. ΑἸηδγοβα (58ε86. Κθιβοι 2. 12). 15 ἴο {Π6 
Ροϊηΐ: ““Ἀδρι6] ργςοΙρΡιιο [ουτηδπὶ Πποποϑϑβίδίβ 
ΕΧΡΓγοβϑιῖ, 481 σοηῃίοιηρ αΐίοηθ μοποϑίδίϊβ, ΟἰἹΠῚ 
ΤΟρ Γθίασ, τυ ΠΙΙΔ ΠῚ 5118 Π| 1Ππ ΠΟΠ] ΠΡ Ὶ πὶ ἠδτοῖ, 
να Πποη 6. ἢ] ποη ἰαοθθαΐ, ἢ6. ΟἸΓΟΙΠῚ- 
ΨΕΠΙΓΕ Ρεϊογοπὶ ἰαοθηήο νἱάθγεξασ.. .. .. 
Ταβίιβ νγ΄ ῥ᾽ 15. Δ] 16 Π15. {Ππηοραΐ, εἴ τη] εθαῖ 
5101 πππρίαπὶ ΠΊΆΠΟΓΘ. ἢΠ]Ϊ4Π), 418 ΠΔ ΡΓΟΡΙΘΥ 
ΠΕΡΈ45 6]115 ΘχίγδηθῸ5 ρου ΟΠ [871.᾽ἢ 

11. ἐῥαὲ πίρῥὶ)] Α5 {π6 {ἰπ|6 ψγῃθη 1 ννᾶ» 
Ὀε!ονεά {παΐ ἀδπιοηβ αἰζαοκοά Ὀγιάθ δηά 
ΒΥ ορτοοπὶ (566 Ρ. 181; ΔΝ ΈΡΕΥΓ, Ρ. 246). 

7)ῶὃν δε ῥγεθεπέ ὧδ γ167..})]) Ερ. [4] οὗ 
αὐ. 9, “πατοῦν ΔἸΦΙ οἱ δας ποείσ.0. ὙΠῸ ΗΘΡ. 
τεδάβ. μοῦ: “εαἴ δη4 ἡτΊη]κ, ἀπα ἰθανα {πὸ 
τηϑίζου δ πη ; 2.6. εξ {Π6 πιδίζευ ταβϑί, ἸαῪ 
5146 δηχίείγ. 

Βιιέ ΤοῤΊας ταἱά 49..)ὺ ΑΠΘΓ {Π15, {π6 Ν Ὸ]Ρ. 
(ϑεε. οἡ συ. 8) ἰηϊγοάιϊιοθϑ ἃ σοηνεγβαίοη θ6: 
ἔνεθη ριιο] δηα ἈΔΡΠΔΕ]: ὁκοὸ απάϊίο “υογόο, 
Κασιοὶ ἐχῥαυϊέ, τείοης φια ἐυεπεγῖξ {Π]ις σοῤέδηι 
αἰΓῚΣ φμὶ ἸΠΘΥΕσΟΣ σμμΐ αὐ εαγὲ; οὐ {]ΊΟΓΟ σριέ 
πὲ 7ογίο εἰ ῥιῖς οἱγε Έεγ σογἐζησεγοί. ΕἾ ομμῦηι 
πιίαγεί, εἰ ποῖ ἀαγεΐ ῥείθμέξ τη γι φρο, 7, 
αἰἰχὶξ εἰ ἀπρείμε : ΙΝοΪδ {ἰγιογο ἀαγε δαγλ 1 ΐ, 
φμοηίαηι ῥμῖς ἐϊηηη θη} 1) πηι «ἰδὐθέμ σοργμα Μὰ 
μα; ῥγοῤίογεα αἰΐις πολ ῥοίμξ ῥαδογε 1 ίαηι. 
Τμπς αἰχὶὲ Κασμοῖ: ΙΝοῦ εἰμδίίο φμοά [λει 
ῥγέοσες εἰ ἰαογγηίας ηιέας 171 σογοῥεοίς σμο αὐ- 

γιϊφεγίί. ΕἸ εγθάο φιορίαηι Ἰἰεο ἤξοϊέ «οι “ὐδη17 6 
αὦ πε, τὸ ἰδία εοπμησεγείμ σοσημα οδ στ 
σεσιγαίκ7ηι1. ἰοσοηι Λῖογοϊ; εὐ πέπο ποίΐ ἀμδτμηε 
Φέγογ ψμοά. ἰδὲ ἐαηη ἐγαάαηι. Βὲ ἀῤῥγεβεμάίε,ις 
ἀεχίεγαηι πἠα σι ὅζο. (45 ἴῃ ἘΝ, α. 13). 

1111 αὐὸ αργεε αηὰ σπυξαῦ ὁπ ἐο αποίφεγ) 
(ρ. [μ6 σοπάιιοξ οἵ ΕἸΙΕ Ζεῦ (Οεη. χχῖν. 33; 49) 



ατό 

τοῖα Πεποθίογεῃ δοσογάϊησ τὸ 16 
Οὐ, ἠατυ. ᾿γηΔΠΠΟΙ, ἴογ ἴμοιι ἃγὲ Πα σοιβίη,. 

ἀπά 586 ἰβ {πῖπθ, ἀπά τῆς πηϑίοῖ αι! 
(οά ρῖνε γοὺ ροοά βιισσββθ ἴῃ 8]} 
τῆ ϊΠρ5. 

13 ἼΠεη Πα οΔ]]164 Πἰβ ἀδιιρ τοΓ 

ς4). Το Ε΄ Υ. εῖνοϑβ [Π6 βθῆβε σαίμεῦ {Π8Π ἃ 
ἐγαπϑαίίοη οἵ πῈ ΟΚ. ἕως ἂν στήσητε καὶ στα- 
θῆτε πρὸς μέ; ἴογ ἴῃς σογγΓοβροηάϊηρ τοπάογ- 
ἴης ἴπ {μ6 Ψυϊπαΐθ, 566 ἀπάθυ τ. 8. ΕῸΓ {π6 
ΟΥΠΊΟΥΓ 5θη86 οὗ ἵστημι, Τοίοτο ποθ 15. Ὀ5ῈΔΠ]Υ͂ 
τηδάθ ίο τ Μᾷαςο. ΧΙ. 38; Εσο]5. Χ]ν. 21. 

19. ΤῊ 1414 σῖνεβ Β ἀρ 1615 ἀΠσννοΥ {Πι|5: 
Μὲ ἀμόϊέες, ΜΠ], Καεῖο φμοά “οἱ. ΕἾ ῥὶς αἰϊείὶς 
ααγεοὶέ, αἴἴσοπς; ΤΙδΙ ϑάγγα ἀεεηπαία ἐπέ 56- 
εμέ ἡμάϊείμηε Πἰόγὶ Μογοῖ, δέ ὧδ καΐο γα 
εαὐμγε ἐσὲ Δἰδὲ 1Π]|αρὶ ἀαγ. “σεῖῤῥε σογογεῦι 
ἐμαηι, α γποάο {πὶ 1Π|ωὸ 7γαΐοῦ 65, δὲ δέξο ἐμὰ 
σΟΓΟΥ͂ δεὲ: ἀαίμ ἰδὲ ἐκ ῥοάϊογηο οὐ 1π «ἕθ- 
μι. ΕἸ ])οηιίπμς οἱ ὅθπε ἀϊσῥοπαΐ «υοδὲς 
ῥαρις ποείθι, οἱ ἡαείαξ “σοδὶς 7,115 ΥΊ ΟΥ ἀἰϊα7η εἰ 
ΣΕΙ͂Σ ὅζα. (35 ἴῃ Εν. ὃ. τ΄: 11)... ἘΠῸ ΠΡ. 
πα (Πα]4. σογγθθροηά νυ {πὸ Τἴα]α ἴῃ {π6 
1 ΥΠ5 οὐ {Π15 Ὁ] ϑϑιηρ, 85. 450 ἴῃ {Π6 δρρ]ϊοδίίοη 
ἴο ΤοΡα5 απὰ ϑάγδῃ οἵ {ΠπῸ ννογάβ “" Ὀγοΐπογ ἢ 
(,Χ Χ. ἀδελφὸς), “ 5ἰδίον," δ5 ἀθϑιβ παί!οη5. οὗ 
{πὸ ΠρΑΥ τ Ια ἸΙΟΠ5Π1Ρ πιοῦα δοσυγαΐοὶΥ ἀθῆπθά 
45 ““σοιϑῖπ "ἢ ὈΥ ΕἸ. Ν, 
στε γοῖ φοοίί σιμσοεος 1πὶ αἰ] ἐῤίηρ)] ὙΠΟ Οἷς. 

εὐοδώσει ὑμῖν τὰ κάλλιστα 15 ΤοΓΘ ροϑδί[ϊνε, 
(( 5}4}} (Ἰεδὰ δη4) ρῖνε γοὰ" ἄς.; δαΐ {πῸ 
Ργθοδίίνα ἴογπι οἵ {πὸ Εἰ. Ν, 15 βιρροτίθα ὈγῪ 
16 οἴου Ν  υϑιοη58---[[4]4 (566 ἀθονο), (Π4]ά., 
«πὰ ΗθΡ.: τὰ κάλλιστα ΔΡΕΥ τοργοϑθηΐβ {Π6 
μἰρμοϑί φορά οὐ ργοβρογιίνυ. 

138-15. ΤῊ ἀδίαι!]5. οἵ {Π6 πιαυταρθτσοοη- 
{ταςξ ἅτ Ἰηϊογθϑίϊησ, {Π15. Βείηρ ἴΠ6 οἱάοβέ 
τϑοογάρα ᾿ηϑίδησθ διηοηρ ἴΠ6 [ονν5 ΟὗἉ ἃ νυυτθπ 
“Ἰῃϑίσατηθηΐ οἵ σονοπαηΐβ." Ργϑνίοιβ ἴο {Π6 
Βα γ]οηΐδη Ρουϊοά ἴΠ6 ΘΘΡΟῖ 58] ννὰβ 5] ΠΊΡΙΥ͂ 
σοπῆγιηθα ὈΥ Οαἴμβ, ἃπ4 δοσοιηραηϊθά ] ἢ 
ῬΓοβθηΐβ ἴο {π6 Ὀγιάθς (θη. Χχῖν. 22, 53; 
χχχίν. 12). ὙΠῸ ᾿ηβίσιπηθηΐ οἵ σονθηδηΐβ 
(ν. 14) οΥ ““ ἀββά οὗ πλαύγίαρο" ((Πα]4., ΗοὉ.) 
πιοτὸ τηρηςοηρα (συγγραφὴ) Πα5 ἴῃ ἴῃ6 (Πα]ά. 
ἀη4 ΗεὈ. Ν᾽ εὐβϑίοηβ ἴπ6 παῖὴθ Κεοῤμδαῤ (Έ. “ἃ 
ὙυΓΠΠρ; ἢ). ὙῊϊ5 ἴογπι, στρ ΠΥ ἀοβηρα ΒΥ 
ΟΚ. Β βιβλίον συνοικήσεως ἀηά ΒγῪ [6 Τία] 
«πὰ ΝῸΪ]Ε. εοησογιρο το μς ], 15. ἀθοά ΒΥ {π6 
ΤΑΙ πλι δῖ ῸΣ ἴῃ 6 ““ βοι{ΠΘπλθηΐ" ννῖὶο ἢ 56- 
ΟἾΓΘ5. ῬΓΟΡΟΙΕ ἴο {Π6 υνἱῖδ (5θα Τμονυ, “ (8]- 
ἀϊίσοιιοϑ ΔΝ ὀστουθιι ἢ, σ. «.). ΤῊϊ5. ΠΊΟΙΘ 
15 ΠΟ 55 - κὸ ἘΥΔΠΒΔΟΙΙΟΠ ΠΙΑΥ͂ Πᾶν Ὀδθη ἃ 
Ιθθϑοη ἰθαγηθα ἔτοπι ἴῃς Βα ]οπίαη5. ἀπισῖπο 
16 οχῖϊθ. ἴῃ ἃ [0 ]6ῖ, ἀαἴοα ἘΠ6 πίη γϑασ οὗ 
Νθοηϊάιϊι5, Κίηρς οἵ Βαθυ]οη (8.0. 555-38}, 
αἰ! ϑίοη 15 τηδάς Ὀγ ἃ νυν ἴο ΠΟΙ ἄοντΥ ἰπ 
τῆς [Ο]]Οννπρ ἴουτηβ: “ ΜΥ ἀἄονντυ νγὰς ἢ 
Βἰπ-ἀἀιι-παΐαπ, τὴν Πιιϑθαπα. 1 δορά [ὉΥ 
ἴ{, απὰ ἢ, ἴῃ τπ6 κιπάποββ οἵ ἢϊ5. μθαγί, βρα]θά 

ΤΟΒΙΙ. ΠῚ. [νγ 12: 

ϑαγα. ΔΠ4 58ῃ6 σαπΊε ἴο Ποῖ (ΔέΠεῖ, δηά 
6 τοοὸκ πεῖ ὃν {πῈ Παπά, ἀπά ρᾶνε 
ΠεΓ ἴο δε ψίξ το ΤοΟΡίαβ, ϑβδυιηρ, 
ΒεΠοΟΙΪά, τακε Ποῦ αἴεγ σῖμε ἰανν οἵ ἜΣΩΝ 
Μόοβεβ. δπά ἰβαά Πεῖ ἅννᾶὺ ἴο [ἢγῪ 
[λῖΠπεῦ. Αμπά ἢε Ὀ]εββεά {πεῖ ς 

Δηὦ επίγιιϑβίθα 1 ἴο πι6 ἴῸΓ ἔμπέξιτα ἄαγ5.᾽ 
ῬΓΘΒΘΠΙΙΥ ἃ ἀδιρῃοΓ 15 ΠηαΥΓΙ  : “1 Δηα ΤῊΥ͂ 
Βαβθαπά ἴοοῖὶς Βιη- Δ ἀπ π-απηαγα ἴο 5ΟΠΒΠ]Ρ, 
δηά νυτοίε ἃ {4016 οἵ 15. βοηβῆϊρ, ἀπά τηδάθ 
Κπονγῃ παῖ ἴπΠῸ ἄοντυ οἵ ΠΥ δι οΥ νγα5 
2 ΠΊΔΠ8 1Ο 5Π61κ6]5 οἵ 5|1ν 61 δηά {Π6 Γαγηϊ τα 
οἴ ἃ ποι ( Τ͵δηβδοίίοηβ οἵ 8ος. οἵ ΒΙ160]. 
ἌΤΟΙ ἢ ὙΠ||. ΡΕ. 215). ΠΟ. δ πε ΟΣ 1 ΠῸ 
βϑ({Ποπηθηΐ 15 ποῖ βίνθη ἴῃ “ΟΡ 5. οαβ6 (ςΡ. 
Εχ. χχίϊ. 17 ἢ Ποαΐ. ΧΧΙ!. 29), θυΐ [δ6 
ἱπηρογίδηος αἰΐδοῃθα ἴο {πΠ6 αιιθϑίίοη ἴῃ ἰδίου 
ἘΠΠ165 15 δυϊάθηοθα Ὀν {πὲ πηϊπιιΐθ ἀἰγεοῖ!οη5 
Ἰαϊά ἄοννη ἴῃ ἃ γϑαίῖβε οἵ ἴΠ6 ΜΊΒΠΠΑΠ ΒρθοῖαΠΠν 
ἀονοίθά ἴο {πὸ διιθ]θοῖ. [1 ν}}} θῈ ϑδυῆῆοϊοπε 
ΠοΓο ἴο ποῖο {παῖ 1[ἴ ννὰβ ἃ ἀβῆηϊΐα 5 πη, ὙΑΥΎ ΠΕ 
ποΐ δοοογάϊηρ ἴο {πΠ6 οἰγουτηβίδηςοβ οἵ {π6 
Ῥαγίιοεβ, Ὀυξ δοσογάϊπρ ἴο {πε 5ίαϊε οἵ {πῸ 
Ὀτγιάθ, νυν μοί υ 506 ὑν ΘῈ ἃ ϑριπβϑίθσ, ἃ ϑυιάονν, 
ΟΥ̓ ἃ ἀϊνογοθα ννοΠΊΔῃ (566 ΔτΈϊο]6 “ Ματγτίαρσο ἢ 
1ῃ 5Π}1{Π᾿5 “ ιςοΐ, οἵ ἴῃ ΒΙΌΙ]Θ᾽). [πῃ πποάθυπ 
ἘΪΠΊ65. {Π|5. βίο πιθπέ 5 δοοοπιραηϊθά ὈΥ ἃ 
“( ἀρρά οἵ ρεπαῖυ," ἴῃ ἡ ΠΙΟἢ ἃ σογίδΠ 511ΠῚ 15 
ΠΑΠΊΘα 45 ἰογίοιθα ἴο {πΠ6 οΟἴμεῚ 5ῃοιυ]ά οἰ Π 6 Γ 
[41] ἴο Ρευέοσπη {πὸ ἀρτθοηθηῖ. ὙΠῸ Κεούμδαρ 
15. 5111 νυυτΐθη ἴῃ Πα] άθο, απ 15, 45 ἃ Τα]6, 
πΠΙΠ.6 1115 1016 το Ὀοΐῃ ραγίϊε5 (δες ΜΠ1115, μα 
ΒΥ 5}. [Θνν5,᾽ ΡΡ. 25--28). 

15. ῥὲ ἑοοῖ ῥοῦ ὧν ἐδὸ ῥαημα] Μαϊρ. αῤῥτε- 
ῥεπάθης ἀεχίογαηι Μίδα σμα, ἀεχέγς Τοδί ἐγα- 
αἰἱάϊέ. 

ἐαζε ῥὲν αὔογ ἐῤὲ ἰααυ οὶ Ἴο565] 8ε6ὲ 
τηᾶτρ. τοῖ. ὙΠῸ τὲ οἵ {πὸ ννογὰ κομίζου ἴογ' 
“τα Ἰκο "ἢ (Βογα δῃηᾷ ἴῃ “". 12) 15 ορροβϑά ἴο {π6 
νἷονν 5ΟΠΊΘ ΙΠ165 Θπίοσίαπθα {παΐ {Π6 σϑπηουδὶ 
νγὰ5. ΠΙΊΘΓΑΙΠΥ οὐ Πριγαίίνοὶυ Ἂἤθοῖϊθα ἃ 
5Πο0νν οἵ νἱοΐθηςθ, 

ἰεαά ῥὲῦ απυᾶν ἐο ἐδνφρ γαἰῤῥεγ)] ΜΝνογάς 
Αθβοπΐ ἔγοπι {π6 Ηδρ. «πὰ ΝΡ. Δ ΕΥΒΙΟΠ5, 
θὰΐ ἴουπά ἴῃ {π6 (μαϊά. δηά [{4]1Δ. ὙΠῸ 
Θββθησθ οὔ {Π6 τηαγγαρο σΟΓΘΙΊΟΠΥ οοπδίϑίθα 
ἴῃ Π6 στοπιοναὶ οἵ {πὸ Ὀτῖάς ἔγοτα Ποὺ Γα ΠΟ 5 
Ποιιδο ἴο {παΐ οἵ {π6 Ὀτιάθρτοόοῖη (ορ. Μαΐί. 
ΧΧΥ. 10) ΟΥ Οἵ Π15 [ίΠου. 

δὲ δΙ|ρυσοά ἐρωρῇ ὙΠ εποάϊοϊίοη ννὰϑ 
δίνῃ δηοηρ ἴπ6 [ονν8, ΠΟΐ ΠΘΟΘββαγ]ν ὈΥ ἘΠ 
Ῥγϊοδέ, θαΐ, α5. μοσθ, ὈΥ ἴμ8 εἱάθβδί στο]αίνα 
ΡῬγεβοηῖ. ὙΠῸ Ψυϊρ. βῖνεβ [6 ψογάβ οἵ 
Ὀ]εσϑίπρ: Το ῤγαβαηι, εἰ Ἰλομς Πταας, δὲ 
1) εις αςοῦ «"οὐϊεοιηι σἱξ, οἱ 1ῤη6 σοηγμησαὶΐ τος, 
2γιρϊοαίχμο ὀοηθαάϊο οϑθηι σαῦη ἐπὶ υοὖϊ. ΤῊΣ 
Ὀ]Θσϑίης πουν βίνθη ὃν {πὸ ΟΠ αζᾶῃ, ΟΥΓ τ ἱ ἰδίου" 
ΟΥ̓ {π6 βυπαρορῖιο (5θ6. Μ|1Π5 ἡ ς., ΟΥ̓ ἘΠΑΘΓ 
ΔΥΈΟΙς ““ Ματγγίαρο᾽" ἴῃ ϑηΜΠ5. “Ὁ ἸΟΓἸΙΟΠΑΤΥ͂ 
οἵ (μτιβιίίαη Απεϊαυ!165᾽}, 15. ἃ {ΠΑ} ΒΡ Ί νΙ Πρ’ 



ΤΟ τ, 
ἐϊοζεά. 

ν, 14--τ8.]} 

14 Απά οαἰϊεά Ἐάπα ἢϊ58 νυ], 
Δηἀ ἴοοκ ραᾶρεῖ, δπά Ἂαϊά νυτῖῖα δῃ 
ἰπϑέγιπηθηῈ ὁ. εουεμαρές, ἀπ 56] θά 
ιΐ, 

15. ἼΒεη {Ππεὺ Ῥερδη ἴο οδί. 
τι6 Αἴεγ Κδριιεὶ ςα]|164 ἢϊ5 στ 

Εδπα, Δπ4 8414 τιπΐο Πεῖ, ϑιβίογ, ρύε- 
Ρᾶγα Δποίμοῦ σμαπηθεῖ, ἀπά Ὀγίηρ ΠΟΥ 
π᾿ {Π11Πεγ.Ψ 

17 Ν ΒΙΘἢ ψῃεπ 586 μα ἄοπε 85 
6 Πδά διάάεῃ Πεῖ, 8516 Ῥτγοιισῆς Ποῦ 
ἘΠΙΈΠΕΓ: ἀπά 516 ννερί, ἀπά 5ῃ6 ἵτε- 

ἴο Οοά ταῖμου {Πᾶῃ ἃ Ὀ]ϑϑίπρ ὁπ ἔμπῈ πον]γ- 
Τ]ΔΥΤΙ  ΡαΙΓ. [Ι͂ἢ {Π6 5ο]θιηηϊΖαίίοη οἵ ΠΊΔΓ- 
τίαρο ἴῃ [π6 μυτοῦ οἵ ΕπρΡΙαηά, {πΠ6 Ὀεπο- 
αἸοΓΙΟΗ--ἔγασηθα ΡΟ Ὧη οΪά τηοήθ] (568 
“Ἡτοῖ. οἵ (τι βίη Απίϊα 1 165,᾿ 1. ως.) τττανοσίβ 
ἴο {Π6 ἴγρε μεῦε βρεοῖϊπεά, Οπε οἵ {π6 Ἷο]]θοῖβ 
564 Ορεπβ5 ἢ {Π6 βαπιθ ννογάβ: “ Ὁ σοά 
οἔ ΑΡγάμαπι, σοά οὗ ἴβαας, σοά οἵ Ϊαςοῦ, 
Ὁ]655 {πεβδῈὲ ΤΥ ϑβεγναηΐβ ὅσς.; ΨψἘ16 {πὸ 
Ὀ]Θβϑιηρ νοι [Ο]]ονν5 15 οἢ τ ϑιαηΖεα ὈΥ {πῸ 
ἱπνοσδίίοη οἵ {Π6 ΤυϊηϊΥ : “ ΟΟοά {πε6 ΕΑΙΠοΊ, 
Οοά {μ8 ϑοη, απά Οσοά {πεὸ Ηοὶγ Ομοβί, 
Ὁ]655, Ῥγεβεγνθ, ἀπ Κεορ γοιι ἅς. 

14. (ῤὲὴ «εα]ρά 1] 80 1]. ὍΠῈ ΗθΘΡ. 
ααἀάβ, ““ Βεΐογβ νυιῖπθ5565. ΔΝ ἴπο5565 ννοσ]Ἱά 
ςογίδιη]ν θὲ ργεβδοηῖ: ποποα {πΠ6 (Πα]4. (ςΡ. 
{ῃ6 Ψ]ρ.), ““«4πηα νυιἱΐπεβθεβ δἱρῃεά 1, 15 
ΠΠΈΈγΑ ΠΥ σογγθοῖ. ὙΠῸ ἀδεά οἵ τηδγτίαρα νγα5 
Τοδα Ὡδηά μαπήθά ουοῦ ἴῃ {ΠΕ Ὶ Γ ργθβεηςθ. ὙΠῸ 
ΠΌΠΑΒΕΙ νγὰ5 ἴῃ Οἱ {{τη65 (Ἀπ ἵν. 2}, ἴπ 1Π6 
{ἰπὶ6 οἵ 81, Ατηθγοβε (1)6 ἰαρϑῖι ΨΊΓΡΙΏ15,᾿ 
ν.), ἀῃηά ἴῃ πιοάθγῃ ἄαγϑ (Μ|Π|5, Ρ. 26), ἴβη. 
Βεΐνε {πῸ θείγοῖμαὶ απ πε δοΐμ8] πηατ- 
ΤΙΔΡῈ ἃ ῬΕΙΙΟά οὗ {ἰπ|6 ννα5. πι5118 1 Δ]]οννεά ἴο 
Ιαρβθ. ἴ[ἶπὲ|ῃ6 ραίγιαγομαὶ ἀρ 1815 νγὰ5 ἃ ἴδξυν 
ἄδγ5 (Οεη. Χχῖν. 55}; 1Π Ἰαΐευ {ἘΠπ|65 ἃ ἔμ} 
ΥΕΔΥ ΤΟΥ ὙἹΓΡῚΠ5 ΔΠά ἃ τποηί ἴοσ νι άοννβ ; ἴπ 
Το {{Π|65, 51Χ ΟΥ̓́νεῖνε τπποηΐμ5. ΠΠ 
16 Θαυ]Ὺ (γι βίδηβ {Π6 Ρρουϊοα πηῖρμξ θῈ ΔΗΥ͂ 
θεΐννθθη {πΠ6 ποχί ἔογίυ ἄδγ5, οὐ αἵ ἔυσίμθϑέ 
ἴνγο ϑιισσθθάϊηρ Υ 68 Γ5. 

15. Τοῦ ἐῤεν δεσαπ ἐο εαἱ] ΠΟΘ ἴδαϑβέ ννὰ5 
Τοραγάθα 85 50 δββϑθπία] ἃ ραγέ οἵ {π6 τπαγ- 
ΤἰΔΡΘ ΠΕΓΘΠΊΟΩΥ, {παΐ ποιεῖν γάμον Δο΄ηαϊγοά 
1Π6 βρθοῖῆς τηθδηϊηρ “΄ ἴο σο] γαΐα {ΠῸ6 τπαγ- 
τίαρο δαί. Τὸ {Πε [δαβί ἔθη 5 ἀπά πεῖρῃ- 
θΟυΥ5. ΈΓΘ 54} ᾿ἰηντοἀ (πη. ΧΧΙΧ. 22; 
Μαῖξ. χχίῖϊ. το; [,ὑἰ6 χῖν. 8; Το 11. 2), 
Δα {Π6 ξεβεινι 65 Ἰαϑίε βενθη (πάρ. χῖν. 12) 
ΟΓ δνβῇ ἰουγίθθη ἄδὺβ (Υ111. 19). [Ι͂π {πε 
ΡΓδβοπέ οαϑα {πῸ ἰηνιαίϊοπ ἴο ποῖρηθοιτβ 
ΘΘΘΙὴ5 ἴο μανθ Ὀθθη νυ] ἘΠ 614 (ςρΡ. ν111.. 12) 11] 
ἴῃ6. δοΐι8] γθϑα] πηαάδ 1 ΡΟΒ51016 ἴο ϑιιτηπΊοη 
πεῖ. ὙΠΕΥ ὁ ψεῦα τευ," 8665. (μ6 
ΗεὈ. ΨΝεγϑίοη. ὙΤΠῈῈ Νιυϊξαία ἰοιομπαβ {πῸ 
ἴδοξ ΤΟΓῈ ΒΡ ΓΙ ΕΑ Π] : ἐπ αξὶ σι, δεμραϊςοηΐες 
1) ει. 

ΤΟΒΙ ΕΣ ΠΟΨΕΙΙ.: 

ςεἰνεά {πες ἐξαῖβ οἵ πεῖ ἀδιιρῃτογ, πὰ 
8814 τιπίο ΠΟΙ, 

τὃ Βε οἵ ροοά σοπηξοτγέ, τὴν ἀδιιρῃ- 
τεῦ ; {Π6 Τοτά οἵ ἤξανβεὴ δηά βαγῖῃ 
δῖνα ἐΠ66 ἸΟΥ [ογ {815 Πγ βοῦγονν ; θὲ 
οἵ ροοά Τσοπηίογί, την ἀδιιρἢτογ. 

ΘΕ ΟΝ ΨΠΠ: 
3 7Τοδίας ἐγίσείλ, ἐδ τυϊοξοαῖ “2171 ἀτυαγ, ας 16 

τυᾶς ἑατρἠΐ, 4 4712 αγιαῖ ἀν τοῦδ γδε τ᾽ 1 
2γαγν. τὸ Μαρμοῖ ἐλοιερηξ 16 τυαᾶς ἀεααῖ : το 
ὁμέ ,ηιαίζγιρ' λέγε αἰΐσο, φγαϊδείά (ρα, τ αγια 
γιαξοίᾷ αὶ τυεα (γι 7εαςσέ, 

16. 8::2275] Εογ [815 {ΠΠ|6 ἔοΓ ἃ υυϊΐθ, ορ. ν. 20. 

αηποΐρον ἐραριόο)] Οἷ. “ἔπ οἴμποσ Ἵμδηλ- 
Ῥεγ (τὸ ἕτερον ταμεῖον), ΕἸΓΠΕΓ 45 δεΐησ 
αἰεγοπί ἔγοση {Παᾶΐ πιβιι ΠΥ ΟσσιρΙοα ΒΥ ϑάγδῇ, 
ΟΥ̓ αἸΠδγοπί ἴτοπὶ {παῖ ΠΊΑΥΤΙαΡῈ ΟΠ ΕΥ͂ 
γνΒΙ ἢ Ππαά θθθη {Π6 Ομ μηθεῦ οὗ ἀδαῖῃ (Ὁ. 11): 
“ ΠρΡΘ. Π6 {πηρϑϑίϊ ἰοοὶ σοπβρθοΐιιθ ϑαγα ΠῚ 
δηρογεῖ᾽ (Οτοί 5). 

ὀγίπο ῥὲγ π᾿ ἐῤ΄ῆίρῥεγ)] ΤΙΤξ ννὰβ {με οτιβίοτη 
δΔηοηρ {π6ὸ ΗδΡτοννβ {παΐ ἰΠ6 Ὀτιάθ 5ποιυ]ά 
6 ἢγϑί ᾿πἰγοάιιοεα ἴο ἴπ6 τη ΥΓαρ τ ΟΠ 6 Γ 
(ορΡ. σεη. χΧχίχ. 23). ΤΠΘ βαπὴθ Οἰιβίοπμι ΡΓα-- 
γΔ 1164 ἀῃηοπρ {π6 ἈΟΙΠΔΠ5 : 

“ὁ 7δῖη 1ἰσεΐ νεηῖαβ, τηδυία : 
Τῦχου ἴῃ {Ππαϊατηο [101 εϑί.᾿᾿-πΟατυτ 05. 

17. σδό γεεείυεα ἐῤὲ ἐδαγς 9 δὲ αι ῥέε} 
ΤΠ οὐτοιι5 τε ουῖηρ οὗ Εἰ. Ν. τηᾶγρ. 15 ἀπ 
ἴο {πε {ταηβίαϊίοη οἵ 4 τοδάϊηρ ἀπεμάξατο, 
᾿ηϑσίθα οὔ παῖ τπιβιι}γ δάἀορίοα, ἀπεδέξατο. 
ὙΠΟ [ἴα] βυτηραίῃ!Ζοβ νυ] ἢ {Π6 ππαγρ. ΓΟ πο -α 
1η8, Ἔχ ογ] ἰαεγγηιας. ΤῊΘ οἴμου Ν Υ̓ΒΘΙΟΠ5 
μανα ποίῃϊηρ' σΟΥΓΟΘρΟΠα Πρ ἴο {Π6 βεπίθηςβ. 

18. Βε 97 φοοά εο»ηγογ)] ΜΝ ογάβ. ἰνῖςδ 
Ταρθαίθα, 45 1 ἴο Ὀγίηρ ἀοαθ]6 ςοπιίοτί. 
ΎΠΕΟΥ ατα αυοίεα θυ οποθ ἴῃ {πεῸ [αἴ 
Μουβίοηβ, δη4 ἀγα αὐὔϑοπί ἴγοπὶ {π6 (μα]ά. 
«πα ΗδΡ. 

ξίυς ἐρεθ 709] ΟἸκ. δώῃ σοι χάρν. ΤΠ 
Εὸ Ν. ξΟ]]ονν5 τπ6 Μ88, νυ Βῖοι τα χαράν. Α 
ΒΙΠῊ1147 ναυ!α ΟΠ ΟΟΟΙΓ5 ἴπ ΡἢΠΘΠΊΟΠ 7, ὙΠΟΓΟ 
16 ΑΟΝ. ἀπά τῃ8. Ἀδν. Ψ. θοΐῃ δάορί χαράν. 
Ιῃ {π6 ργεϑοπί οαβδα {πΠ6 (πΠα]ά. απά Ηδθθ. 
τεχίβ αὐτὸ ἀἰνι 64 ; {πΠ6 414 ἀπά Ν τ]ρ. ἀγα ἴῃ 
ἕανουῦ οὗ χαράν. ὙΤΠυ5 ἴμ6 Να]ρ. τεδάϑ, 
])ογγιέγς εἰ ἀεὲ Εδὶ σαιιαϊμ7ε ῥγο ἐκάϊο φιοίά 
ῥεγρεσσα ἐπ: ἴῃ6 (Πα]ά. τεπάδγϊηρ 15, “" ΜαΥ 
{Πῃ6 Οοά οἵ πϑανεπ ({π6 1 ογά Οοά οἵ [5086], 
Ηδε0.) 5ιὲνν Κιπάπεββ ἴο {πεῸ {Π15 πἰρηΐ, ἀπά 
νναΐοῃ Οὐοῦ ἴπθθ, πα οῖνα ἴπεὲ ἸΟΥ͂ ἴοσ {πε 
5ΟΥΤΟΥν ἴποιι Παβὲ Πα 1ῃ Εἰπι6 Ραϑβί : 1ΠῸ Ἰατίευ 
νγοτ5 οἵ νι ἢ ἀγα ἴπ {π6 ΗΘΡ., ““ ργαπί {πθα 
ΤΠΘΙΟΥ͂, Δη4 παν ΡΥ οπἡ ἴπθα θδοδιιβα οἵ {πε 
ΒΟΙΓΟΥ ὙΥΠΙΟἢ Παῖ ραβϑεα οὐοῦ ἴπ66 τηΐο {115 
ἀαγ. 
με Τία]α οἰοϑθβ {πΠ6 γϑῦϑθ ἢ {πῸ ννοσάβ, 

ΕἸ ἐχπ Ἱπάο. 
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φι ὃ 

ΝῺ νψῆδη {πον Πδά βιιρρεά, {ῃδῪ 
Ὀγοιρῆς “ΤΟΙ 45 ἴπ τιπῖο ΠεΓ. 

2 Απά 85 πε ννεηΐῖ, με γειηθιθεγεά 
τῃ6 ννογάβ. οὔ δρῆδεὶ, ἀπά τοοὸκ {6 
565. οἵ 1Π6 ρεγπιπηεβ, Δη4 ραΐ {Π6 
Πεαγὲέ απά τῆς ἰΐίνεῦ οὔ {πε ἤβἢ 

ΤΟΒΙῚ, ἘΠῚ. [ν. 1--3. 

τΠογθιροη, ἀπα της ἃ 5πηοΚα Ζδεγε- 
«υ11}. 

2 ΤΠΘ ννῃϊς ἢ 5Π16}} ννπεη {Πε ὃν!] 
ΒΡΙΓΙΕ Πα4 51π|61164. ΠῈ ἢεξά ᾿πίο ἐπα 
υἰπηοϑὲ Ῥαγίβ οὔ Εἰσγρί, δη4 {Π6 δηρεὶ 
ΒοιιηἋ ΠΙπη. 

ΘΕΓΑΡΤ ἘΞ ὙΠῚ. 

ο. (ρ. νι {Π6 ᾿πϑίγι οι οη5 ἴῃ νἱ. τ6. ΤῊς 
ΟΚ. «πα ΕΝ. ΝΕΥΒΙΟη5. ΔΙῸΠ6. τη ηΈΟη “{Π6 
5865 οὔ ἴπ6 ρευ πη65. [ἢ 1Π6 ΟΠ]. δηά 
ΗΘ. 1π6 παι ΟΠΪΥ 5.“ Ραΐ Ἰροη ἃ Ρϑη,᾽ ΟΥ̓, 
δΔοσογάϊηρ ἴο ἴῃ6 1ἴα]α ἀπ Δ ]ρ., σαρεῦ σαγ- 
δοπες αἷωοσ. ΤΠ 1ἴ8]4 πηθπί!οηβ {παῖ ΤΟΙ 
τ} ὧδ σασεμίο χει ῥαεῤαξ το δἰ 7έδο 
2ιδεῖς; δοςογάϊηρ ἴο {με Ψ ]ρ., ΤΟΌΡΙΕ πϑοά 
ΟΠΪΥ ραγέοῦη Ζεεογς. “Τ}15 ΨΈΥΒΙΟη Πα5 ἴπ {ΠῸ 
Ρίαςς οἵ σαεοο [ῃΠ6 ννογά εαςοίαῖ]1---ὰὶ Ἰαῖο 
Τ ἀἴη ἀἸπλϊππΐῖνο, πη ἀθγβίοοα Ὀγ {πὸ (]ἹΟΒβΑυ 65 
ἴῃ 1Π6 58 Π16 56η56 (6ρ. Κδιβοι 2.2.). 

απά γιαάδ αὶ σηιοῖε ἐρεγεαυ!}} ὝΠΟ ἔατηϊ- 
φαίην ΟΥ ΑἸ5] [ΘΟΕ Πρ’ ῬΓΌΟΟ55 ννᾶ5, ΟΠ ηρ 
το ἴῃ6 (αὶ. δηπά Ηδρ., ἀρρ]ϊθά. αἰδὸ ἴο 
ΘΑΓΑ᾽5 βαυτηθηΐβ (ΠΡ. ΡΡ. 170, 182). ΤΠ6 δεῖ 
ἰ5. ἴα κθη ΟΥ̓ την (οΡ. {πὸ ἈΚ. (. φοπηπηθηΐα- 
ἴοΥ5 Β6ΓΘ) ἴο 5: ΠΥ [Π6 ΠΡ] οΥπιθπξ οὗ ΠΊΘΔἢ5 
«ἸνΊΠ ον ἀρροϊηΐθα ἴο οοιιηΐογαςΐ ᾿ΠΠΈΘΠΘΘ5 
Τοιιηα ἕαϊα! ἴο ϑδ γα 5. ῬγθνΊΟυ5. ΒΒ} Π65. 

Βεάες Πηάβ ἴῃ {Π6 νδγίοιιβ βίαρεβ οἵ ρτθὸ- 
ῬΑΓΔΙΊΟΠ ΠΟΙ Θπιτηθγαϊθα ἃ ἴγρε οἵ ψνῆδξ {πῸ6 
Ἠρφάνθηὶν ΒιΙθρτοοιη τοαιϊγοα οὗ ΗΙ5 Βυιάο. 
Δ Βθη ἀθοιΐξ ἴο δοςορέ. {πΠ6 μασγοι οἵ τῃ6 
ΟΕπμΈΠ65, Ης Ὀιά5. ΠΟΙ ἤγϑέ τεηοιηοθ [ῃ6 
1261], 411 ΠΙ5 νου 5. Πα 411 5. ροννοῦβ, δηά 
{Πθη σοηΐδ55 ΠΟΥ ΓΑ] τη 1Π6 οἷν Τυϊηϊίν. 

9. Τἴα]α : ΕῈ οάον ρίσεῖς ῥγοιδμϊέ ἀμηιοη λίγ. 
ΕΤΙΖ5οη6. απα ΒΙ55611] σιρροβο {παΐ {πὸ ἔοι] 
5Π16}} ογραϊθα ὃγ {πὸ θα γηηρ οὗ ἃ μα] -ἀθοαγθά 
Π5Π}5. Ἰἴνοὺ ννὰβ Δρργορσίαϊθ ἔοσ {π6 Ἔχραίβίοη 
οἵ ἃ ἔοι! βριγιῖ, η σοηίγαδέ ἢ {παξ συνθεῖ 
5Π16}} νυ Π]οι Ργορ [ἰαἴθ5. Π6 θοποῆςοηΐ Τ)εἰΐγ. 
Μαπηβίοσ (΄ Οὐἱῖ. ϑδογ. 2.1) δητοϊραΐεβ δπά 
ΔΏΒΥΨΟΥΒ 500} ἃ νἱθνν, οἴ πουνν δα Ππηϑιρρογίθα 
ὈΥ Δηγτπῖης ἴῃ {Π6 ἰοχί: “Οὐ οιηοάο ροίι 
ΟὐοΥ ΘΟΥΡΟΓΆ]15 Πρ αΓ 6 ϑρι τζαπη ἡ ϑ᾽οξ ΘηΪ ΠῚ 
15:15 ΠΟΠ ΠΟΙ ΟΤΙς βρι τσὴ, πθο ἔχ στ5 11 
Ἰρβϑιιση, ἴα πος ἴκεῖου πρῆϊθ Ὅὐοσ ροβϑιηΐ 
11Π1Ππὶ ΤΘΟΥΘαΓΘ αι Πδιβθδπὶ 11 ἔοοτο. Ηδ 
νοῦ] Ππά ἴῃ {Π|5 ϑίποῖζο ἃπαὰ 95116}} {ῃ6 
5Ύ1η 00] οὗἉ ΡΓΑγΟΓ, “αι: Ἰηδίαν γαροσὶς σα ΠῚ 
Ρεπείγαΐ " ((Ρ. Ῥ5, ΟΧ]Ϊ. 2), ἀπ Π6 θα οὗ 
ὙΠ ἢ ἴο “ σαί οἷ ἄθνι]5᾽ Ομγῖδε Ἡ ̓ π]56 1 
ἢα5 αϑϑοτίβα (Μίαϊξ. χυϊ]. 19, 21). ““Ψιχγέαυΐο 
ἜΥΡῸ ΟΥ̓ Οηἶ5 “ΟΡ οεὲ ϑαγα ἔιραΐιι5 οϑί 
᾿Αϑπιοάξοιιβ, εἴ ποη οἢϊοδοϊᾶ αἰϊαιιὰ οάουβ 
ΘΟΥΡΟΥ 15. ἴΠπηάἀς εἴ σΟΥ Ρἰβοῖβ οἵ πο ᾿δριξ 
Τα θοίαγ ἀσσθηϊ. Ογαίίο Θηΐπ σογάϊς οἵ Ποῃ 
Ἰαθίογιιπη ρἰαςθς 1) 60." (ρ. οἡ 1μ]5 διιθ]θοῖ 
ἘΣΧΟυΓΘΙΙ5 11., ἢ. 182. 

δε “εά ἱπίο ἐφὲ μέγιοσέ βαγὶς ὁ ΒΡ 80 
ΟΒα]ά. απά Ηερ. Οἷκ. τὰ ἀνώτατα Αἰγύπτου; 

ταῖμον ““Ὄρρεσ Ερυρί᾽ (ςρ. 1414), Π6 ἔγρα 
ΟΥ̓ ἃ νναϑίβ δηἀ ἀδϑοϊαΐθ Ἰαπη4 (ςρ. [54. Χ ]]. 21, 
ΧΙΧ.᾿ 5--Ξ0 ; ἘΖΕΙΚ. χχχ. 7πι2; Μαῖί(. χὶῖ. 43). 
ΤΠ νυ] θη 55 ννᾶ5 {ΠπΠ6 Ποιηδ οἵ ἴΠ6 6 ΠΊΟΠ5, 
585 ἴῃ6 “ΓαΙπλα (5ε6 ὙΝ εθεσ, Ρ. 245), ἀπά 
1ῃ6. ΡΙασθ οἵ πποϊθδῆηθθθ. ὙΠΘΙΓ ΠΟ] ηΡ5 
τὰ ηρ ΤΠῃγοΟΌΡΠ οι 1. 
ΠΕ στοπάοσγιηρ οἵ {πὸ Ν υἱραΐο, Τπς Καῤῥαεὶ 

απσείμς ἀῤῥγέῥεμαϊέ αἰκηηογιίιγι, εὐ γεϊϊσαἱέ 
ἐμὰ ἐπ ἀδσογίο σμρεγίογὶς ΖΕ σΥΡΕϊ, ΘΥΑΡΠα51Ζ65 
16 Θ.ΡΟΥΙΟΥΓ ΡοννοῚ οἵ {πΠ6 ροοά Απβδὶ οὐδὺ 
1Π6 61} ϑριγῖ. ὙΠῸ βοῦγοθ οὗ {Π15 ΡΟΨΕΓ 
15. ἀεβουιθεά ὈγΥ ἽΠομπηα5 Ασαΐπα5 (αποίρά 
Ὀν Ουἰζδει]ει): ““Τοῖι5. ογάο ργῳ]δίοπὶβ 
ΡΓΙΟ οἵ ΟΥΙΡΙ ΠΑ] ΘΓ οϑὲ ἴῃ 1260, εἴ ραγίϊοι- 
Ραΐαγ ἃ ογοδίμσῖβ, Βθσιη4ππὶ Πποα 1) 60 ΠΊΔΡῚ5 
ΔΡΡΓΟΡΙΠηπαηΐαγ. [1 ΘηΙτὴ ογθαζασγος ΒΕΡΕΓ 
Αἰϊα5 ᾿ὩΠιιοπτίατη Πα θοπΐ, αι διιπξ ρου θο οσ 5 
Εἴ 1260 ρτοριπηϊίοσθβ. Μαχίπηα διιθπη ΡῈ - 
δοῖίο εἴ ΡῈῚ ααπλ τηαχὶ πιο 1)60 ΔΡρσορίπ- 
“ιδηΐι δϑέ οὐθδ ΠΤ ΠῚ {γι η πὶ 1260, 
βίοις δηΐ δαηοῖ! ΑΠρῸ]. ΑΠρΟ]ι5, 411 οϑί 
ἸΠΓΟΓΙΟΥ ΟΥΙΠ6. παΐμγοο, ργοϑ ἀπο θι5 
«ΠἉ͵ην15. ΒΠΡΟσΙοσθιι5 ογάϊπθ πίσω, 418 
νἰγίιβ αἀϊνίπ Τπ5{{{1, οὰ ΙΠμγθης ὈΟΠὶ 
ΔΏΡΟΙΙ, ΡΟΤΟΥΓ οϑδέ ἡπαπὶ υἱγίι5 ΠαίιΧΆ]}15 
ΔΏΡΘΙΟΓΙΓΤη.᾽ἢ 

δὲ ἀπροὶ δοιιί ῥΐ'»] ὙΠῸ ον] ϑρισγιξ 
“γοΧρά πὸ τπογο ἢ ΤῸΡΙΪ δπηά ϑάγὰ (ὙἹ. 7). 
“ ΑἸΠΡαν , 2.6. ροϊθϑίαξθηι οἴτι5 σοι 1 οἵ ἴτὸ- 
ὨΑΥ᾽ (Αὐραβέηο, “1 αἰν. Ὠ εἰ, χχ. 7). αρ. 
ὙὝΠοπιαβ Ασηιυΐηα5 (1π (πΓὈου]6) : “Ὁ υἱάδπὶ 
ἀϊσαηΐ, σο ἀφο ϑιρογαΐι5. Πα] τη Πο- 
τηϊηθὴ Ροΐοβέ ἦἀδ σθΐοσο [οπίασε πος ἀθ δοάθπὶ 
Πθς ἠδ ]ῖο ρεοοαΐο. Οιπάδπι δυΐθπῃ ἀϊσιηΐ, 
ιοά ρΡοϊοβί α]ϊοβ ἐθπΐαγο 5θ4 ποῃ διυπάσιῃ : οἵ 
πος ΡγΟΡΑθΙιι5. ἀϊοϊξιτ,, 51 ἕαπιθη 16 ΠΡ αἴ γ 
᾿ι571π|6 δὰ δ] ηιιοά τορι (1 λπκὸ ἵν. 13). Ετ 
Βυ]ι5 γαΐῖο οϑί ἀπιριοχ ἢ τπὰ οϑί εχ ραγίο 
ἀϊνίη οἰοιηθηΐς, απἰὰ τ (ἸΠγγυβοβίουηιιβ 
ἀἴοῖῖ, ποη ἰατηάϊι ἀἸαθ 0} 15. Πομλΐηθ5 ἰθπίαϊ 
4ιαπηάϊι να], σοα ἀυαπηάϊι 1) 6115. ΡΟΥΠΆΙΕΕΕ. 
ΑἸΙα ταῖϊο δυιπηϊζιι οχ ἀϑεμεία ἀϊαθο}1. πᾶς 
ΑἸ τοβίτβ ἀἸοϊς ααοά ἀΠΙΆΒΟ] 5. ̓ηϑίασε ἴοτ- 
πηϊάαξ, αιυΐα ἐγ  πθηΕῖπ15. ΤΟΙ ΡῚΈ ἘΓΓΕΤΉΡΠΑΤΊ. 
Οτιοά ἔδπηθη Δ] ]α πο ἀαθ0}115 τθάθαϊ δά 
οι, “πο πλ αἰ πἰϑιῖ, ραΐθε ρὲ Ππ4 αποά 
ἀϊοίταν Μαῖί. χὶϊ. 44. 
Ηδ ““Βοιιηά Πίπι,᾽ 5γ5 Βεάο, ἴο γοϑίγαϊη 

Πΐπὶ ἔτοπὶ παχέϊηρ {πὸ Τα]. ὙΓΠΟῸΡΗ {Π6 
ΟΝ] ΒΡ ΓΙ 15. Ῥουτηϊ 64 βοπηθίϊ πιο. ἴο [οπηρί 
πῖθη, ἐπαΐ {ΠΟῪ τηαν Ὀ6 Ῥγονοά, γεῖ 5 Πα πἰη- 
ἀογοαὰ ἔγοιη 50. ονθγοοπηίηρ {Ππὸηὶ {Ππαΐ ΠΟΥ 
5Π0 114 411 ἔγτοπὶ {Π6 1Τὰ1ἢ. [ΓΕ 15 ἴῃ ἱκθορίπε 
ννἸ ἢ τΠϊ5 ορἰηΐοη {πα 5οπλο παν Το πΠα ἴῃ τπ6 



« (εη. 2. 
7: 18, 22. 

ν. 4-9.]} 

4 Απά δῇεγ ἐπδὲ {πὰν νγεγε θοῖἢ 
5ῃτπι ἴῃ τορϑέμεῦ, “ΤΟΡΙ.5 τοβα οὐξ οὗ 
1Π6 θεά. ἀπά 8414, διβίει, ἁγῖβθ, δηά 
Ιεξ τι8 ΡΓᾺῪ {παῖ (Ὡσοἀ νοι] Πᾶνα ῥ᾽ τΥ 
ΟΠ 18. 

ς Πεη Ρερδη “ Ὁδ]145 ἴο βαγ. Β]658- 
εἀ αγέ ἀποὺ, Ὁ (σά οἔ οἵ ἔίΠετῖβ, 
Δη4 δ]εβϑεά 1: ΠΥ ΠοΙγν δηά ρ]ογίοιιβ 
ΠΑΠῚΘ [ῸΓ ἄνεῦ; ἰεξ τῆς ἤδανεπβ δ]655 
1Π66. Δπἀ }} ἐῆν ογεδίιγαβ. 

6 “ΤΓΠοιι πηλάεβε Α ἀδήη, δη ἃ σὰν εϑί 
πὶ ἔνε ἢ15 ψια [ῸΓ δὴ Πεῖρεγ δηά 

Γγεαπεηΐ, βθοσθί ΟΥ̓ ΟΡΘΠ, 56 η5114] [θ πηρί! ἢ 5 
ἴο ννῃῖςἢ {Π6 τποηκ5 οἵ ἴπ6 ΤΠ αβ ᾿η ΤΠ ΡΡΕΓ 
Ἐσυρί ψεσε ϑδυδ]εοϊεα (ςρ. “ 51. Απίοην " 1π 
1Π6 “ ΤΙΟΓΙΟΠΑΤῪ οἵ (ΠγΙϑίαη ΒΙΟΡΥΆΡΗΥ ᾽), ἃ 
ῬΓΟΟΥ͂ {παῖ ΔΡΠ 86] ἀϊά ποῖ ἀδβργῖνε Αϑιποάθιβ 
Οὗ ΡΟνΕΥ [ῸΓ δνευ. 

ΤΠΟ ΗδΌ. οἰοβοβ [Π15 νεῦβθ, “" Απά πε ννεηΐ 
ουὖξξ οἵ {πΠ6 σμαιηθογ, δηα πον σις {Π6. ἀοοΥ 
ΟΠ {πεπὶ ἰννγαΐη ;" 10 συ μῖοῇῃ {πῸ [1414 4445, 
(Καῤῥαε]) γευεγσς δεὲ σορίμο; 1.6. ἔγοπῃ 
Ἐρυρέ ἴο {Ππ6 μοιιβε οἵ Ἀ δρτεὶ. 

4. εἰ τὸ ῥγαν ἐῤῥαΐ Οοά «υοιμ]ά ῥατυε }ὶἐν οἡ 
“] Α φομηραγίβδοη οἵ {πμ6 οἵἴμευ Ψεβίοη5 
16η45. σοιπΐθηδηςθ ἴο {Π6 ορίηΐοη {Πδὲ ΓΟΡΙΕ 
δηἀ ϑδγὰ ψεσα ποῖ {πθη {ΠΥ ἀννατα οἵ {πὸ 
ΠοπηρΙθῖα ἐδ] νούαποθ νοποῃβαῖοα τὸ ἴπ6Π|. 
ΓΠῈ Ψυ]ρ. μα5 8ῃ ᾿πίθγοϑδίηρ ναγδίοη δηἋ 
ΘΧΡΔηβίοη Ποῖ: Τμπς ῥογίαίις εὐ «Οἱ ΊΠΕ7Ὶ 
ΤοῤΊἼας, αἰἰκίΐφμο εἰ : ϑαγα, ἐχϑῦο εἰ ἐδ ῤτ ἘΠ Ε7711᾽ 
1)οιηγι ῥοάϊο, εἰ εγας, εἰ σεομηαμ7η1 ἐγας, χα ῥὶς 
ἐγιόμς ποοίϊδις 1)60 Ὑ70 ])Ώ1.; ἐεγ α ἀμ ε771 
ἐγαησασία ποοΐδ, πὶ ΠοσίγῸ ΟΥΙ,ΊΠμΣ σολ σῖο; ΚΠ 
φρῤῥε σαπείογ 771 (566 11]. 5, πΠοΐρ, {414} σης, 
εἰ ποῦ ῥοσοιμς 1έα ΠΟ μι], σἰσμξ σεηηίξς “μ᾽ 
ἡσπογαπέ 1)εὶ (566 χὶ. 17, ποΐθ). δασρεπίες 
αμΐοηι ῥα, 1 67, ἱποΐαη εῦ ογαδαπέ αηιῶο αἰεὶ, 
κέ σαπίίας ἀαγείμ εἰσ. 866. Αἀάϊίοπαὶ Νοῖθ 
0 Ὑ] 15- 

5. εὲ ἐδ ῥοασεῆς ὀϊεσς ἐδεθ 491 ὍὙΠα 
Ψαϊρ. ἐχραπάβ {Π|5 ἐποιρηῖ: δεπεάϊεαπέ ὙῈὲ 
εαἰλ οὐ ἐεγγξ, τιαγέψιε, εἰ 7οηίες, εἰ “μηηίπα, εἰ 
Ὁ71716.5 οΥ δα 17 ἐμαθ, ψις ἱπὶ εἰς σεπί. “ον, 
45Κ58 88. (ἱῃγυβοβίομη, “οδη {Π6 Πθᾶυθηβ Ὁ]655 
Οοά! ὙΠΕΥ Πᾶνα πὸ τποιΐῃ, ἴΠδν Πᾶνα ΏῸ 
νοῖςθ. ον οδη {ΠΥ ἄδοϊαγε ἴΠ6 ϑ]οσΥ οἵ 
Οοά» (5. χῖχ. 1)"; δηδ δ δῆϑννειβ: “4ΖΕε 
αἵ ποῖ. [ἢ {ΠῸ6ῚΓ Ὀδαιῖγν, στθαΐπθββ, Ποῖρηΐ, 
ΟΥ̓ΘΓ, Ρΐαςθ, ἰπ {ΠΕῚΓ Θνου]αϑίϊηρ ἀπ γδίοη, 15 
ἴπογα ποῖ 8 νοϊςθ, ἃ 5ρεθοῇ ργοοϊαϊπηηρ Η15 
ϑιοαΐηθθ ΠΟ Παΐῖῃ ογοαϊθ 50. ννοπάήοσία! 
ΔΠη4 50 Ὀθδα] ἃ {πη ἢ Ηρδάᾶνεη 15 516 ηΐ, 
θα 115 νΕΥῪ ἀϑρθοΐῖ βῖνοϑ υἰίζογαποα ἴο ἃ γοῖοα 
Ἰοιιάθυ πᾶ Ὀ]αβὲ οἵ {Γππιροΐ, ἃ νοῖοα νυ ΒΙο ἢ 
ἔξοιδα [Πγορ {Π6 ογοβϑ, ποῖ πγοῦρη {ΠπΠ6 
ΘΔΓ5᾽" (Ουτθετ]ε). 

6. απ ῥεῖῤῥεν απ σαν») (ρ. {μ6 Ῥεδαα] 
ἀβϑουιρίίοη οἵ [Π6 ἔγ6 νντδ ἴῃ Εμσο] 5. ΧΧΧΥΪ. 24. 

ἘΘΒΊΙΠΙΎΨΙΠΠΙΙ. 

ΒΈΑΥ : ΟΥ̓ {Πεπὶ σὰπηθ τηδηκίπά : {ποι 
Παϑέὲ βα14, 1Ὁ 15 ποῖ ροοά {δὲ πηλῃ 
5Ποι1 4 θὲ αἷοπμε: ἰδὲ τι8 πίακε ιιπΐο 
Πϊπὶ δη αἱά {πκῈ τιηΐο ΠΙΠΊ56 1, 
 Απά πον, Ὁ Τ,ογά, 1 ἕακε ποῖ 

ἘΠ15. ΤΥ 5:5[6γΓ ἔῸγ [πι8ΐ. δὰ πρτρ ΒΕ]γ : 
ἐπεγοζογε τλεγοι 1} γ ογάδίη {Πδὲ τγε 
πᾶν Ὀεςσοπηα ἀρϑά τορβΊΠεγ. 

ὃ Απά 516 8.14 ψ] ΒΙπη, ΑπΊεη. 
9. ὅ0 ΠΥ 5]ερέ θοΐῖῃ ἐπαῖ πίρῃί. 

Απά Κδριθὶ ἅἴοβϑθ. ἂπ4 νγεπέ δηά 
ΠηΔ46 ἃ σῦανε, 

ῬΑΞΒΑΡῈΒ ΘΟ 845. ΕΤΟΥ͂. ΣΠ: 2; ΣΧΞΙ. ἘῊΣ. 41Ὲ 
ΤΏΟΓΘ ἔα] 1 Υ]Υ Κποννη. 

Ἴ: ποὲ . ᾿ Ὁ ἰδὲ, δηξ ΓΙ.) ΟΕ. 
οὐ διὰ πορνείαν . . . ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας. ὙΠῸ 
Ηδερ. (ςΡ. (μα]4.) δἀάϑ, “" δεσογάϊηρ ἴο {Π6 
1ανν οἵ Μοβεβ δπά Αδγοη." (Ορ. {πὸ Ιδηριιαρο οἵ 
1π6 Ματγστίαρο ϑϑύνῖοθ ἢ {Π6 ΒΟΟΙ οἵ (οι πΊοῃ 
ῬΥΔΥΘΥ: “(Ματτίδρθ) 15 ποῖ “ἴο δὲ ἰαδϊζεῃ ἰπ 
Παη πηδανιβθαϊν, ΠΡ ΉΓΠΥ, ΟΥ νναπίοηϊγ, ἴο 
ΒΔ.ΙΒΕΥ ΠΤ] Π᾽5. σαγΠΔ] ἰιι5ῖ5. δηἋ4 δρρετίίοβ, .. 
θυ ΤἜνΟΓΟ ΠΠΎ, ἀἸβουθθ]ν, Δάν βθά]υ, βοθο ν, 
δηά τη {Π6 -ἴδαγ οἵ σοά." 

ΤΠΕ εἴῃϊοβ ἀπά επά οἵ πηαυσῖαρο ἀγὸ Ὀθδαί1- 
ΠῚ δηά (ογβεὶν βίαϊεα ἴῃ {πΠ6 Ψα]ρ. γα Πάθυης; 
ΠοΓα: Τ σεῖς ψιία ποῦ ἰμχιγί εαισα (50 [[4]4) 
Δεοίρίο ΣΟΥΟΥΘΩΙ ΤΙ ΩῊῚ σοι 6771, σε σοία ρο.- 
ἐογαΐς αἰ θο ]οῦ 1 χα ὀεοηεώϊεαίμ" ἩΟ,ΊΦ7Ι 
ἐπμ771 γι σεσμίᾳ «εομίογηη (ΠΡ. {πΠ6 ΗΘΡ. ἴῃ πεχέ 
ν 656). ὍΠ6 ““Ὁρτρῃΐποβ5 οἵ ποατί " (Η60.), 
1Π6 ρυσιέν, (Π6 σοπίϊπεποα (ΩΡ. Ν ]Ρ. οἡ σ-. 4), 
ἢ ΠΟ ὴ ΓΟΡΙα5. ἀη4 ϑαῦὰ επίθγοα ΠΡΟΠ 
ἘΠΕΙΓ Τ]ΔΥΤΙαΡΘ, 15, Δοσογάϊηρ ἴο 50ΠΊ6 Τοηῖ- 
πηθηΐδίουβ, ἔαγί μου ἱπα!σαῖθα ὈγῪ ἴπΠ6 ργεΐεσγ- 
6ποα 5ῆθννη ΕΥ̓͂ ΤΟΪα5 ΤΟΥ {πὸ ἴθυτη ““ ϑιβίθ.ἢ 

ἘΠπογοίοσγο ἡηθγο αν. . . ἐοσεῖφεγ) Οτη 
ἐ {Πογοΐοσο." ὙὍΠεὲ ΟΚ. ἐεχί μᾶ5 ἃ ἀἸἤδγθηΐϊ 
Ριποξιπδίϊοη 85 ννῈ}] 85 τοδάϊηρ : ἀλλὰ ἐπ᾽ ἀλη- 
θείας ἐπίταξον ἐλεῆσαί με, καὶ αὐτῇ συγκατα- 
γηρᾶσαι. ὕπο ΗΘ. τοδάϊηρ, 15, “' Αηά ΠΟΙ, 
Ο 1 οτά, Πᾶνα τ ΕΥΟΥ ΠΡΟῚ 115, Δη4 Πᾶνα σοπ- 
Ράϑϑίοῃ ἢ τ15, 8η4 Ἰοΐῃ τ|ι5 ἰοβ μευ ἴη Ρθᾶςθ, 
ΔΠΩ͂ βσῖνε τι 50ῸΠ5 ΨΠΟῸ ΠΠΔΥ Ὀ6 8. Ὀ] 55:5, 
ΟΟΟΙΡγΙηρ {ποιήβοῖνεβ ἢ ΤΥ [ἀνν. Τὸ 
1π6 [ενν ἴΠ6 ὈΙΓΕΠ οὗ 5οη5. σαυτθα ἢ 1 {ΠῈ 
ῬΟΒΒΙΘΠΠΥ οἵ δἰνίηρ ΙΓ ἴο {π6 οχρθοῖθα 
Μεβϑίαῃ. ὍΠΕ [{4]14 σοηΐαϊη5. {που 5. [ΓΌΤῚ 
Ῥοΐῃ {πεβθε Ψεγβίοηβ: {7} τη ογεαγὶς 70 τ, 
Το» ηΐ716, οἱ σογσοπ σοα1μ5 ῥαΥΙΓ ΕΥ̓ σα, ΤΏ) ῥᾷςε ; 
δἰ ἄα ποδὶς  ]ῖος ἱπι δεπεαϊοίίονθ. (( Πα]4. “ κοοά 
ομΠάγθη.) ὙΠῈ Νιυΐρ. ταῖμου πλαϊζοθ {Π6568 
ννογάβ {Π6 βρεοῖαὶ γϑηποϑέ οὐ ϑασδῇῃ: 1) 1χ1: 
ψμοχίε ϑαγα: ζρεγεγε ποδὶς, 1) 07711716, 211 56 ὙΈΓῈ 
ποδὶς; εἰ εογισοηοσσαηης αὐιδο ῥα] ε 7 σα. 

9. “πὦ Κασιιεὶ αγο56] ΜΝ υϊρ. εἰγεα ῥμ ον 
εαπέμῃι; (ΒΑ ]4. “1 {πὸ τη 416 οὗ {π6 πιρῃΐ. 
ΤΕ τπ6 Βοπιδη ἀϊνίϑίοη οὐ {πὸ ρα πο ΤΟ ΠΓ 
ννδίομοβ (δνεπίηρ, τα! ἀη]ρ]νῖ, σΟΟἸΚ- ΓΟ, 
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10 ϑαγίηρ, 1 922αγὐ Ἰεϑὲ ἢθ αἷδο θ6 
ἀεδά. 

11 Βιῖ ψῇεπ Βδριιοὶ νγὰβ ΠΟΠΊΘ 
ἰηἴο ἢὶ5. Ποιιβ6, 

12 Ηε αἰά υπίο Πἰ5 ψία Εάπδ, 
ϑεπά οπα οἵ {πΠεῸ πιαϊά5, ἀπά ἰδεῖ Ποῖ 
566 ψ ΠεῖΠοΓ Πα θα αἷϊνε : 1 ἠὲ δὲ ποῖ, 
παῖ νγε πιαγ θιΓῪ Πἰπι, ἀπά ΠΟ πηδῃ 
Κηονν 1{. 

13 ϑοτΠο πιαϊ ορεπϑα τΠ6 ἀοογ,αηά 
νγεηξ ἴῃ, ἀπά ἰοιιηἀ ἘΠ πὶ ΒΟΓἢ 516 6ρ. 

14 Απά σαπιο ἔοσίῃ, ἀπά το]4 τΠθῖα 
{μας Πα νγᾶβ αἷΐνε. 

1ς Πεη Κδριεὶ ργαϊβο (σοά, ἀπά 
5βαἰ4. Ο (4, τποιῖι ἃγῈ νγογίῃυ ἴο θῈ 
ΡΓΑΙβεα ν ἢ 41} ραγα ἀη 4 ΠΟΙγῪ ρῥΓαῖβα : 
τΠεγοίογα ἰδὲ ἘΠΥ ϑβαϊηΐβ ργαϊβα {Π6Ὲ 
ΜΙ 411 ΤΥ ογαδίιγεβ ; ἀπά ἰδεῖ 81} 

ΤΟΥ 5), 6 ἱπίοπάθα, {π6 σοοϊκτογονῖηρ 
νου] θῈ ϑοπίθννμοσα ἀθοιθ ΟΠ6 ΟΥ̓ ἴνγο 1Π 
[6 τηογηΐηρ (566. Ματῖῖς χὶν. 20, ποΐθ). Αο- 
σογάϊηρ ἴο {πε οἴμε Ψεογβίοηβ, ριε]} 5 
βούνδηίβ ἄπρ [Π6 σάνε δ {πε πηδϑίευ 5 
ὈιΙΔάϊπρ. 

10. 7 αγ]Ἱ Οτ. ΚΒ αριο]5 ννογάβ ἀγα 
ΨΔΓΙΟΙΙΒΙΥ ρῖνοη, ὙΠῸ Ν Ὸ]Ρ. ἐχραπάβ {πε ΟΙκ.: 
ΝΕ ζογίθ οἱρλ]} πιοάο ἐσεπεγὶξ εἰ, χο εἰ εείεγῖς 
1]Π|ς σερίεην ΟἿΓς χμΐ σμηΐ ἐησγεσσέ σὰ ἐαηι. 
ΤΠ6 ΟΠα]ά, ἀπά Ηερ. ργδοίίςα!!ν ἀρτεθ, “ 1 
1Π6 γοιιηρ; τῇδ α16, ννῈ νν}}} θυσΥ Πὶπα ἴπ {Ππ6 
ΠΙΡΗΐ, 50 {πα πὸ πηᾶη Κηονν ἰ (οΡ. Ε- Υ,, 
“. 12}, ἀη4 {ΠΕΥ6 νν}}] θῈ ΠΟ ΓΘΡΥΌΔΟἢ ἴο 15 ; ἢ 
ὑνοσ 5. νυν ΠΙοὴ {ΠῸ [4] το άουβ, 1) 2εεδιαΐ 6711771 ᾽ 
Νε ,ογίο ιογίαΐμ Τοδίας, εἰ ογρδις βαηι 
ἀεγίσῖο οὐ οῤῥγοῤγίιη. ΕἾ τοπσι)ι)ια θΓ μὲ 
.2::α»ι. 

10. (Πμα]ά. : “"ϑεπηά οπο οὗ {πε πιαϊάς ἴο {Π6 
ΟΒατ θοΥ ν] ἢ ἃ ΠΡ Πΐ ἴῃ ΠΟ Παηά ᾽ (ορ. [(α]ὰ 
ἴῃ τ. 13, ποίρ). 

ἐραΐ «αὐ γιαν δμτν ῥί»ι] ἨδΘὈ. «αἀ 45, ““ Βείοτες 
τπ6 Ἰρμε οὗ τιογηΐηρ ; ἢ ΔΨ ]ς. αρέεχμαρε ἐμ 
εεσεαΐ ἀϊε.ς. 

18. [ἴα] γϑαάϑβ, 1: ασεθησα ἱμεόγπα, ρει 
οαἰλι)ι, ὅζο. “ΤῊ τηθπίϊοη οὗ {μ6 “Πρ ἢ 15 
ΘΙ ΠΕ]Υ ἱπίθπαθά ἴο ἱπηργοθα προη [π6 τοῦ 
τῆς τἰπλ6---νῖ 2. πἰρῃς---οἵ [Π6 Θσσυτγθποο5 5ρ6- 
εἰῆςά, 

14. ἐοἰά ἔδει 49ς.1 (ΟΠα]ά. : ““ Β]655 γὸ {μ6 
Μαβίου οὔ ἴπς ννου]ά, [ῸΓ δ 5. αἰϊνο," ᾿Νμῃ-- 
ἐἰατυΐὲ δοηῦι 7151 11221, 5Βαγ5. ἴῃ 6 Ψ Πρ. ; ὐνῃῖ ἢ 
της 1414 Ἔχρίαΐηβ, εὐ πλρὶ για] ῥασοιώι. 

15. ΤΠΟ Ψα]ρ. τππ|ῖο5. [Π6 Ραγοηΐβ ἴῃ Πὶς 
{Παηκϑρίνίηρ τ ΔῈ δεποαϊκεγιοιέ 1) ο)ρ γι, 
Κασμοί αἱάεϊισοξ εἰ “πηα πον ἐὔμσ, οὐ ἀϊχογμπὶ 
ὅζο. ὙΠε {παηϊκδρίνίηρ 15 σίνθη Ὀγ ἴῃς ΟΠδ]ά., 
ΗΘὉ., [{α]4, ἀπά ν υ]ραΐῖο Ν᾽ ουθίοπβ, θὲ ἢ 

ΤΟΒΙῚΤ ἌἍἘΠῚ [ν. 1ο---2ο. 

ἘΠη6. δηρεῖὶβ ἀπά {πϊπα εἴας ργαΐβε 
1Π66 ἔογ Ἔνεΐ. 

16 ἼΠοιι ατέ ἴο θὲ ργαϊβεά, οσ τποὰ 
ἢαϑέ πηδάβ πη Ἰουξμ] ; ἀπά τἢδξ 15 ποῖ 
ΠΟΠΊΘ ἴο π16 ψγΠΙΟἢ 1 βιβρεςίεά ; δαΐ 
τΠοῖι Παβὲ ἀθα]ε νι τι Δοςσογάϊηρ ἴο 
ΠΥ ρίεαΐ ΠΊΕΓΟΥ, 

17 Ποι αγί ἴο ΡῈ ργαϊβεά, θεσαιιβα 
ποι Παϑὲ Παά πηεῖου οὗ ἔνψο {παΐ 
ννεα {Π6 ΟὨΪΥ Ὀεροζίεη σΠΙ]ἄγεη οὗ 
{ΠΕῚΓ [ΔΈΠεῖβ : ργαπέ {ΠῈπῈ πηεγουγ, Ὁ 
Τιοτά, ἀπά Πηϊ5ῃ {Πεὶγ [6 ἴῃ. Ποδτἢ 
ψΙΠ ΟΥ ἀπά πηδίου. 

ι8 ἽΠεη Κδριιοὶ μας Πἰβ βεγνδηῖΐβ 
το Π]] ἘΠ6 ρίανε. 

19 Απά Πα Κερέ {πε ννεάάϊηρ βαϑέ 
ἰουιγίθαη ἀδγ3. 

20 Βὸογ Ῥείογε ἐῃς ἀδγϑβ οἵ {πε πιαΐ- 

ΠΟΠΒΙ ἀογαθ]6. ναγιαϊοηθ. οὗ ἰαησιιαρο, 1 αἰθὸ 
ννἹἢ ΤΥ ΔΡΡΓΟΧΙΠΊΔΓΙΟη5. οὗ {πουρῃΐ; ἐν. 
Εμβα]ά. : “ΤΠ δη Κ ΘΕ] βαϊά, ΒΙΘσβθά ατὲ Ποιι, 
Ο Τιοτά Οοά οἵ πϑανϑῆ δπά ρασίῃ, ΓΒμοῖι ἄοϑὲ 
βία αἀηα ΠΟ ἀοϑί Π68], απά “ΓΕΥ Ὀ]οβϑὶης 
5. ΠΟΙῪ απά ριιγθ. [1,εἴ ΤῊΥ βαϊηίβ Ὀ1655 ΤΠΘο, 
ΔΠ4 411 {πε ογθαΐιγοβ οἵ Ἵ Πῖηθ Παπά, δηά Ἰθξ 
ΤΠΙπῈ ΑΠρεὶσ ῥγαῖὶδ ΤΠΘΘ [ῸΓ δνεῦ, δηά 
ΒΙοσϑδεά θῈ ΓΏΥ β]οσίοιιβ ΝΑ πιο, ἴοσ Ποῖ Παβί 
ΒΊΝΘΠ τ15 ἸΟΥ͂ ἢ ΤΥ στοαί Βοιπίυ, ἀπά ποῖ 
ἃ5 6 βδιιϑρεοίθα, Β]δὌββοά ατὲ μοι, Ὁ σοά, 
Ὀεοδιιβο ἽΠοιι: Παδὲ μα ριγΥ οἡ τΠθῖὴ ὈοΙἢ. 
Οταπί {Π6πὶ Ρθᾶς6 ἀπ ΠΊΘΤΟΥ Πα ἸΟΥ͂ ἴῃ {ΠΕῚΓ 
Ἰῖνθ5 [ῸΥΓ δνοσ." ΜΨα]ρ. : Βεροάϊείγιμς ε, 1)0- 
γιΐμθ, 1)εμς Πεγαθὶ, χα πολ σοι σὶἑ φμοηιοάο 
,μίαδαγια. Κδεὶσίξ δη1)1 γιοὐϊ τοι 21:5 ΓΊΓΟΥ- 
εἰδαηι ἐπα, εὐ ἐχ οἰμαῖεεΐ ἃ ποδὶς ἐτιϊγεΐσηγι ῥεγ 56 
φμογιίο7ι εο5σ. Πμογίμς ἐς αμέεηι ἀμούμς τεριεὶς 
(6. σ. 111. 15, 0. 17). ἔας ἐος, 1)ο»ιΐγο, ῥίεπίας 
δεπεάϊοεγο ἐξ, εἰ σαογίπείμηι ἐἰδὲ ἰαμάϊς ἐμ εἰ 
σῷ σαρίίαϊς ΟἼΈΓΓῈ μὲ σοσηοσσαΐ τρί υεγσίέας 
φεπέϊιηι, χιάα πὸ ἐς 1)οις σοΐμς ἦε τρί σογσα 
ΖΕΡΓΩ. 

18. Τα ΝΡ. ἀπά Τίαϊα θηϊοῖη [ἢ 6 ΠΠΠΠρ’ 
οὗ {Π6 ρύανθ ῥγἠισψιαηι εἰμεεσσεγεῖ ; ΟΡ. ΗΘΌ. 
“ Βρίοσε {Π6 τπουηϊηρ, 50 [Πα ΠῸ πηιᾶῃ πονν 11. 

19. ΤΟ τἰϑιιὰ] ρογιοά ΤῸ πΠ6 ΠΊΔΙΤΙΑΡΘ 
[δϑεινιο5. ννα5 βονύθη ἄαγβ (ΩΡ. χὶ. τὸ; ὅεη. 
ΧΧΙΧ. 27; [πάρ΄. χὶν. 12). ὙΠ6 οἰγοιτηβίδηοοϑ 
ἴῃ {Π15 σᾶϑ6 ὑνοῦΘ Θχοθρί πα] δηα {{]]}ν Θχρ]αΐη 
τ εχίεηθίοη οὗ {ἰπ|6. ΠΘ ΟἴΠΟΥ Ν Υβίοηβ 
ΔΥῸ πιοτὸ [01] ἴῃ π6 ἀθβογιρίίοη οὐ {Π6 ἴδαϑε : 
6.5. Ν αϊρ.: ὕχκογὶ αμίθηι σίας αἰχὶ μὲ ἐισίγμογοῦ 
εογικυϊυἑπ)ι, εὐ ῥγωβαγαγεί ΟΠ μ ἵη εἶδος 
ἐγαηέ {6 ἀσερεῤις ποσοσσαγία (ἀπ ΔΔαΙΈ ΟΠ ΔΙ] 
ΓΘΆΘΟῚ ἴὉΓ πιοτὸ ἴΠαη {πὸ τἰδ118] σονθη ἀαγϑ᾽ 
βίαυ). 71) κας ψιοψμδ 2ίησιος ααζζας εἰ χηαΐμοῦ, 

αγϊοίος οεεία 7δεἰξ (ΩΡ. «". 8; ἀηά {Π6 5: ΠΉΠΑΓ 
αἰνιϑίοπ οἵ ἰαθοιγ ἴπ θη. ΧυΠ]. 6, 7), δὲ 



γ. 21.] 

γίασε ὑγεῦα βηϊβμθά, Ἀδριεὶ Πα 5αἱά 
τπῖο ἢἰπὶ ὈΥ δῇ οαΐῃ, {δε Πα 85Ποι]4 
ποῖ ἀεραγέ 111 τη6 ἰουγίεεη ἄδνβ οὗ 
1ῃ6 τηδγγίαρα ὑγεῦα ἘΧριγοά : 

αγαγὲ ἐῤμ]ας ογρρίδης “ὐἹοὶηῖς σμῖς, σμ ΠΟ ἸΣαμ6 
αρἱεῖς (566 ν]]. 15, ποῖθ). ὍΠ6 ΗΘ. δἀάβ ἃ 
ΤΘάσΟη ἴογ {Π15 ““βσεαΐ ἴθαβδέ νυ] ἸΟῪ : ἢ νἱζΖ. 
“ῸΥΓ ΟΟὐ Βαίῃ πιδάθ {ποπὶ ο]αὰ συ {πὸ 
Αουπάδηςο οἵ ΗΚ τποΥΟΥ ἀπά Κιπάπ655.᾽ 

950. «ῥομίά πο ἀεῥαγὲ . .. ἐχρίγε)] ὙΠ 
Τία]α γϑαάβ, δίς εγὶς φιαγαάμεα,ιε οἱ διφθης 216ε1ι7)1, 
εἰ ἰφἰϊεαδὶς απίγιαηι 1146 γηδα, της πα ίοία), 
«οἱογἰόμς (ΩΡ. νἱϊ. 17, ποίθ) ; ἃ ἀδβογιρίίοη οἵ 
5ΑΓΔΪ ὙΥΠΙΟῊ 15 τεηάογο Ὀγ ΟΠ 4]4. δηά ΗΕερΡ. 
“ΤΥ ΤΟΥ̓βάκθη ἀδιρηΐογ."ἢ 

91. ΕῸΓ ἃ 510} αἰζογδίίοη ἴῃ {πῸ τηοάθ οἵ 
παατεβθ ΟΡ. Αοίβ 1 4. πὸ Οἰ816-, ΗΠ. 
Δ η4 [1414 Ῥγόβοσνο ἴΠ6 ἀϊγθοῖ τηοάς οἵ δάάγοβϑ 
1Ὠτουρ που ; ε9. (Π4]4.: “Τα κο ΠΑ] οἵ τὰ 
Βοοάϑβ πονν (' δηά ἔποιι 5Π41 σὸ ἴο {ΠΥ [Δί ΠοΥ 
ΜΙ Ἰον,᾿ ΗΘ60.); δῃὰ ψΏεη 1 πὰ ΤΥ ψ]α 
2Γ6 ἀθαά, ποι 5Π4]} ἴδϊκα 411. ὍΠοῖ 5Πα]ῖ Ὀ6 
ἴο Πὴ6 ἃ ἀδθαγ 50η, δηά 1 ν}}}} ΡῈ ἴο {πΠ66 ἃ 
ΤΑΊ σ, πα ΕἸ Π8}} ΤΩΥ νυν] ἃ ποῖ ΠΟΥ ΤΟΥ νου." 

ΤΟΒΙΠΟΥΤΠΙΙ. 

21 Απά {Πεη ἢς 5Ποι]4 τακε τῆς 
ΠΔ]Ε οἵ Πῖ8 ροοίβ, ἀπά ρὸ [Ἰῃ βαίειυ ἴο 
Π5. ΓΈ Πεῦ ; δηά 5Ποι14 ἤανο {πὰ γοβί 
γγμαθη 1 δηά τὴν να με ἀεδά. 

ὙὝΠΕ ᾿αϑί ννοσβ ἀύθ {Πτ|5 βίνθη ὈΥ {Π6 Τία]α : 
ΤΟΥΣ αρίηιο εδίο, Π]Ϊ, ἐ5ὸ ῥαΐεῦ ἔμ σι, εἰ 
“ππα γηαΐεῦ ἐμα; ἐμ σΏ)ΉΏ15 7105, οἱ ΦΟΥΓΟΥῚΣ ἐπέ, 
4 γιοάο οἱ 1π ῥεγῤείμιο. ΠΕ Να]ρ. ἀγορβ {πε 
ΘΟΙ]ΟΠ 141] ἔοιτη ἀπ ρῥγεβδθηΐβ {π6 τηδίζογ 
85 8Δὴ ἰδίου! αὶ] ἴασξ ; 12ὴ6 ογηιγλδμς «πίε 
χμ ῥοσεάεῤαὶ Κασπμοὶ, αἰϊγιϊάζαηε ῥαγίουι ἀδά 
οὐδ, εἰ 7δεῖξ σογῤῥέμγαηι τ ῥαγς αἰἰηηάϊα χε 
σηῤεγεγαΐί, ῥοσὲ οὐϊέμηι δογμηι Ἰοδία «ἰοηηζῖο 
ἐἰεανεγγεί. 

Α Βαρυ]οηΐδη ἰδὈ]εΐ οὗ ἔμ6 ἀαΐε οἵ Ναθοηϊ- 
ἄτι5, σοῃίδιηἱηρ ἃ ΤΠΔΥΤΙαΡΘ βθι]θπηθηΐ, [αγ5 
ἄοννῃ 85 ἃ ργεοθάοθηξ {Ππαΐ 1 ἃ τηδυγῖαρε σοη- 
ἰγαοῖ 6 σοποϊάθά, πα ἴῃς ἄοντΥ οὗ {πῸ 
ννΠ8 δηα {Ππ6 ῬΓΟΡΟΥΥ οἵ {Π6 Πιιβθαπα φῖνοη 
ὈΥ͂ ΠΙ5 [ποῦ θὲ ἴο {πὸ ϑαἰβϑίδοϊίοη οἵ 8]] 
ῬΑΓΓΙ65. σΟΠοοΓΠΘα, {πΠ6 ΟΠ] άτγθη ἴαϊκθ, οα {πῸ 
ἀδδίῃ οἵ Π6ῚΓ Ραγεηΐβ, ἃ {Π|Γἅ οὗ {Π6 Ῥγορεσίγ. 
Ἄν μαΐ Ῥθοαπηθ οὗ {πῸ τοδί ἄοεθβ ποῖ Ἀρρθαῦ 
(ὁ Τγδηβδοίίοηϑβ οὗ {πε 8ος. οἵ Β10]. Αὐοῃ. ν1}. 

Ρί. 2; Ρ- 277). 

ΑΠὈὨΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΤΕΣ ΤῸ ΟΗΑΡ. ΥνΠ].- 

Ατηοηρ ἴΠ6 ΜΙάγαϑῃϊτη οὐ (Δοπηπλεπίδγθβ οὗ 
[πΠ6 76 νη ΟΠΓΟΙ 5 πα Κπονῃ 85 ἴπ6 
ΜΙάγαβῃ “ΓΑπομιηα. (ομηρ θά ὈΥ οπα 
ΓΑπομισηα Ὀθη ΑΌΡα, ννῆο 15 βαιά ὈΥ πιοϑβί 
ΒΟΒΟΪΑΥ5 ἴο Πᾶνα ᾿νε ἴῃ {Π6 δίῃ σοπέυτΥ Α.}.; 
ἴῃ Ῥαϊθβίίπθ (ϑἔγαοϊ απά ΖιηΖ ρίαςο {πὸ οοτη- 
ῬΙΘΥ οἵ {π|5 ΜΙάγαϑῃ ἴῃ τπ6 οἵῃι σεπίμγυ, δ η4 
ἢϊ5 Ποπῖθ ἴῃ Οὐτξαοθ οὐ [{ὰ]γ; 5ε6α ἩδγΖορ, 
“ΒΕ ἦς. Ὁ. “ ΜΙάγαβῃ ἢ), ἴπ6 ψψοσῖς 15 1Π6 
ἢγβέ οἵ {πὸ Ηδρρδάϊς οὐ ΗΠ οπη]θέῖς ΜΙάγαβῃῖτη 
γΥ ΠΟ ἄ64]5 νυν της Ῥεηΐαΐθιςῃ 85 ἃ ΠΟ]. 
Ιη {Π6 Μαπίια δὐϊπίοη (1563) οὗ {π|5 ΜΊἀγαβῃ 
{ΠΕΓ6 15 8η ᾿πίογοϑδίηρ δα ΠΟ ὈΘΑΓΙΠΡ ΠΡΟΠ 
{86 δνεηΐβ οἵ {Π15 σμαρίου, νυν ἢ ΟσΟ 5. 85 ἃ 
ΠΟΙ ΠΠΘης ΟΠ ἴπθ ϑδϑοίίοη Ὀοριηηῖηρ “Οἴνα 
ΕΑ" (Π ευῖ. ΧΧΧΙΙ, 1). [ΓΕ 15 βξίνθ ποῖα δοοοσά- 
τη ἴο Νειι θαι θυ 5. ΓΔ ΘΙ Δί :-- 

“ΤῈ 15 ἰοππηά ἴῃ {πε ὈοοΙς οἵ ἈΔΌΡΌΙ Μόοβαβ 
Πδ4- Π ύβμδη (1 τ} σοηΐ. Α.}.), “ Ηδ Κορέ Πῖπὶ 
85 186 2ρρ]6 οἵ ἢ15 εγε᾽ (ει. Χχχῖ!. 1ο). 

-ὙΠ6 Ηοὶν Οπε (Ὀ]εββεά 15. Ηδ !) Κβερϑ ἴποβε 
ψγΒοὴ Ηδ {{165, {τὸ ἃ πδη Π0 Καοορβ ἴπῈ 
ΔΡΡΙ6 οὗ "15 εγθὲ. ὅνὲε μαᾶνθ δὴ ΘΧαπΊρΙθ ἴῃ {ΠῸ 
ΤΟΙ οΟννΙηξ; ΠΙδίοσυ. ΠΟΘΙ νγὰ5 ἃ σογΐδιη ΤηΔῃ, 
ΤΊΠἢ, οὗ Πίρἢ βδίδίὶοη, απὰ ἰθασπθά 1η {Π6 οΥδ] 
Ἰανν ; {Π6 βαπλα Πα « ἀδιρῃΐοσ, οἵ Ἔχοθθάϊηρ 
Ὀεδιιέν, 4 Π4 ΤηΟΥΘΟΥΟΥΓ Ρΐοιιβ, γῆ Πα θεθῃ 
ΤΊΔΥΥΙΘ ἘΠγΘΘ {ἰπ|6ὲ5 ἴο ἴπγθο τηθη, Ὀυΐ Θδο ἢ 
ἘΠΠῚ6 ΟἹ ἔπε τηουηΐηρ αἰζοσ ἐπ ἤγϑί πὶρηΐ οὗ 
1Π6 ΠΊΔΥΤΙαρΘ {ΠΕΥ ἰοιηἋ ΠΟΙ πβθαηα ἄδδά. 
5886 5α]4, “Μέρη 5}4]] {16 πὸ ΠΊΟΥΕ ἴοσ πιὸ; 1 
Ὑ}111 ἄννε]} 1 ἡ] ἀονν ποοά ἀπά βεο!βίοη, ππ|1] 

ΟΟΩὝ 5181] ἸΙοοῖκ ἸΡροη Π|6, δηπ ἴαϊκα σοπ- 
Ῥαβϑίοη.᾽ Απά 50 5Π6 σϑηδΙΠθ 4 ΠΊΔΗΥ Δγ5. 
Νονν {Π8ξ τίσ τηδη Παά ἴῃ δποΐπμογ οἰΥ ἃ νὉΥῪ 
ῬοοΥ Ὀγοίμοσ, ΠΟ μαά ἔθη βοηβ; 8η4 ἜυΈσΥ 
ἀδΥ ΠΕ ἃπά ἢΪ5. εἱάθδέ βοὴ Ὀγοιρηξ ἴῃ θιπ6165 
οὗ δέιοκϑ ἔτι π6 ννοοά, δηἋ 5014 {Πεπὶ, απὰ 
ΒΥ 1{Π15 πηθδη5 ἢ δΠη4 ἢ]5 υνῖϊδ8 δη4 ἢ15 ομ] το ῃ 
ΒΙΡΡογίθα {ποπΊβοϊνοβ. ποθ ποὺ 414 ποΐ 
5611 Δηγ, ἀπα {πῸῪ πᾶ ΠΟ ΤΠΟΠΕΥ͂ ἴο Ὀὰγ Ὀγεδά, 
Δη4 ἰπαΐ ἀΔΥ {ποὺ δἵε ποίμηρ. Οἡ {πῸ 
ΤΊΟΓΓΟΥΝ 1 ΠΩ ΠΊ6 ἴο Ρ455, ὑνῃθη {ΠΟΥ νγεπΐ ᾿πΐο 
{π6 τνοοά, {παΐ {πὸ ΤλΈΠου [απ θα ἀναγ. ὙΠῸ 
ΒΟΠἾ5. ΕΥ̓́65 ΤΠ ΨΠΠ ἴθαγβ Ὀθοδιιθα οὗ {ΠΕῚΓ 
ΡῬονοσίυ, δη4 ἢ 11ῆθ4 ΠΙ5 εγεὲβ ἴο ἤθάνεξῃ. 
ΠΕ 50 σοπβιἀθγθα 1η Π15. Πποαγί, δη, μανίην 
ἴδῃ ἰϑθανα οὗ Π15 [δ ΠΟΙ δΔη4 τηοίπου, ννεηΐ ἴο 
ἴΠ6 ΟἸΥ νγΠοΓα Π]5. ἀπο]6 ἄννοϊῖ, Απά θη 
Π6 δπίεσγϑα 5 ποιιβδθ, Π15. ΠΠΟΙῈ δηά ΠΚοννῖ56 
ἢ15 νυἹο ἀπ ἀδιρ ΕΣ ννογῈ ΘΧΟΘΘαΙΠΡῚΥ β]δά, 
Δη4 ϑ]ςθα ἢϊτη αἰζουῦ Π15 ΤΊ ΠΕῚ δ ηα 15 ΠΊΟΙ ΠΟΥ 
Δη4 1Π6 σμΠ]άγθη. Ηθ δροάς νυ ἢ ΠΪπὶ βανθῃ 
ἄδγϑ, δη4 δ {ῃ6 επά οἵ {Π6 βδενθὴ ἄδαγϑ {πΠῸ 
ὙΟΙΠΕ ΠΊΔΠ ὙγΘηΐ ἴο 15. ΠΠΟῸΪΘ, πα 5414 ἴο 
Ὠϊπη, “1 Πᾶνθ ΟἹ γϑηιδϑβέ ἴο «51. οἵ ἴπθ; θην 
τὴ86 ποῖ. Ηἰ5 τἰπο]Ὲ βα!α ἴο ἢϊΠη, “ 88Υ, ΤΗΥ͂ 
50η, ὙὙΠδζ 1{ 15 {πα {ποι ἀοϑιγοϑί. ΠΕ τορ] θά, 
ἐϑυνθα ἴο τη6. Απά 850 πε ἐϊ4. ὙΠεη Πα 
5814, “ΤῊ 15 {πὸ τϑαιιθϑέ ἰῃδὲ 1 δῖ οἵ {πεε: 
Οἷνα πὴθ ἴῃ ἀδυρΠοΓ ἴο τα. ΒΘ η {πὸ 
τηΔῃ Ποατά 1, πε ννερί. “ ΝΥ, ΠΊΥ 50ῃ,᾽ 5414 
Π6, “ΠΑΥ, ἴου β΄ οἢ 15 ΠΕΙ ννΥ, πηϊογίιπαίεὶν ̓  
[ἀπάτης ἴο τπ6 ἀθαῖῃ οἵ ποῖ μαβρδηά5]. ΠΕ 
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2 2 ΠΟΘΙΒΊΠΣ 

ΤΡ ΙΘ, “ Ενθη οἡ ἴποϑο [ουπιβ. Ηδ αϊά ἴο 
Ὠϊπὶ, “ΤΕ ἴογ ἴῃς βακθ οἵ τὴν τίοπθ5 ἴποιῖ ατί 
ΘΑΡΟΙ ΤῸΓ ΠΟΙ, ΠΊΑΙΓΥ͂ ΠΟΙ ποῖ, [Ὁ 1 ψ}}}} αἷῖνε 
ἴΠ6 6 δι νοῦ ἀπά βο]ά ἴῃ αδιιπάδηςθ, ἔοΓ μοι 
αὐτί ἃ Παπάβοπιθ ἀπὰ ννῖδα γοιηρ τηᾶπῃ; θεῖ 
[Κα τὴν δάνϊςθ, ἀπά θηάδηροῦ ποῖ {Πγ56]} νυ} 
μοι. ΗὀἜ δηβννεγοά, “ἼΠου Παδὶ δ᾽γεδαῦ 
ΒΨΤΟΓΠ ΘΟΠΟΟΙΠΪηρ [Π15. πιαίίογ. ὙὍὕΠῈ τίοῇ 
ΠΊΔΠ δᾷνν πον {Π6 τηρίίοσ ϑίοοά, δηά ἽἼοη- 
βεηΐθα. 80 πο ννεηΐ ἴο [5 ἀδιιρηΐοσ, δηὰ ἰο]ά 
ΠΟΙ ψνῃαΐ μαά ραβϑϑϑά θείννθεη {πθῖη. ἍΝ ΠΘη 
5Π6 Πραγά {Π|5, 5Π6 ννορέ δηά οτιθά οἱ ἴῃ {πὸ 
Ὀϊςέογποϑϑ οἵ ΠΟΙ 5011], απα ΠΠ|6 4 ΠΟΙ δυο5 ἴο 
ἤδάνύθη, ἀπά δαϊά, "Τοσγὰ οἵ {πὸ ννου]άβ, 1οΐ 
ὝΤῊΪΠ6 μΒαπά ΡῈ ἸΡΟη Πη6, ἀπά ᾿ἰοΐ ποῖ 1] {Π656 
αἴθ ἴον ΤΥ 5αἶκθ. ὙΥΒαΐ ἐϊά μὲ οὐ Ηε 
Βείγοίῃθα ΠΟΥ, ἀπ Ργθραγθα ἃ Ὀαπαιιοῖ, δηα 
Ἰηνιοα {Π6 ο]θὺβ οὗ {πΠ6 οἰζυ, δπά τηδάθ ἃ 
ΟΔΠΟΡΥ͂, ἀπ ἴπΠ6 ὈΓΙΔΘΡΤΟΟΠῚ βαΐ ᾿ἰηϑιάθ Ἰ. 
Απά ἃ οογίδίη οἱ ἀθσ πιθὲ Πἰπι-- -ἰΐ νναβ Ε]Π]Δ ἢ 
οἵ ὈΙΘσϑεα τηθΠΊΟΥΥ --ἀ Πα ἢ6 ο4]164 Πϊτὴ οἷ 
ΡΓΙναΐειυ, δηα ϑβαϊά ἴο ἢπη, “ ΜΥ 5οη, 1 ν}1}} 
δῖνα ἴπεθε τῖρηξ σοιη56], αηά ἀθρατέ ποῖ ἔγομη 
ΤΑΥ͂ ΠΟΙ Πη561. ὙΠεη ἔμοιι βιζςοϑί ἀόννῃ ἴο θαΐ, 
ἃ ῬΟΟΥΙ͂ ΓΔ ΜΜ}1} σοπιθ ἴῃ τιπΐο ἴπθ6 οἰδά ἴῃ 
ὈΙΔΟΚ δηά ἰαφίογθα σαγτηθηΐβ, θαγοίοοϊε, δπά 
5. ΠΔ1Γ βίδη ηρ ῈΡ Π|κ6 Π4115 (ορ. [00 ἵν. 15); 
ἢ 15 50 ΡΟΟΥΙ {Ππδΐ ΠΟΘ 15 ΠΟΠῸ Π|τὸ ΒΪπὶ ἴπ 41] 
{Π6 νου. ΨνΏΠρη {ποι βθοϑί Πῖπῃ, ἔποῖι 5Π 4]: 
ΑΥ56 τοτη ΤΥ βϑδαΐ, αηα ϑθαΐ ἢ]πὶ Ὀθβϑιάθ {Π6ο, 
ΔΠ4 πλαῖζο ΠΙΠῚ θαΐ ἀπά ἊἰσΊηΚ ; νγαϊξ οπ ΠΙΠὴ 
ὙΠ 411 [ΠΥ ΔὈΠΠΠΎ, ἀπ ΡαΥ Πἰπλ Ποποιτ, ἀπά 
Ιεξ ποῖ ἃ νγοσά οἵ 411 νυν οι 1 Πᾶνα βαϊά ἴο 
{πες [4}1] ἴο {Π6 βτοιπά:; 50 5Π41{ {ποῖ θ6 ᾿θΕξ 
ΪπΠ Ρεᾶςθ; ἀπά πον ἴ 9Ὸ ΤὨΥ̓ ννᾶγ.᾽ 80 {Π6 
ΟΙΑ τῆδη νγοπέ ἄνναύ, ἀπ {πὸ ὈΓΙ ἀθρτοοπῚ ννοπέ 
ἴῃ ἴο Π΄5 ρίαθθ. “ΓΠΘΥ βαΐ ἄοννῃ ἴο {π6 θδη- 
πεῖ, ἀη4 γῃθη {ποὺ Ὀθραη ἴο δαί {παΐ ροὺυ 
ΤΉΔΠ ΟΔΠῚΘ ἴη, ἀηἀ ΜΘ {πῸ ὈΥΠἀοΡΊΟΟΤη αν 
Ὠϊπὶ Πα βίοοά τρ “ΠΌΤ Π5. ρίαςθ, ἀπά θεπανεά 
ἴο ΠΙΠῚ ἴῃ ΘΥΘΓΥ Τοϑρθοΐ 45 (Π6 οἱά πιδη Πμαά 
1ο14. πη. ΑΜοῦ {πε Ὀαηαιιθῖ ἘΠαξ ΡοΟΥ πιαῃ 
ΠΑ]16 4 {πΠ6 ὈτγΙἀθργοοιη, τ πὸ ἴοοϊς Πἰπὶ ἴο ἃ 
σΒατηθοσ. Ηδ 5814 ἴο Πίπι, "ΜΥ 5οῃ, [ πὶ ἃ 
ΤΉΘΘΘΘΉΡΟΥ οἵ Οοά, δηά 8ΠΊ σοπὶθ ΠΙΓΠΟΥ ἴο 
[Δ Κ6 ἀνα  ἰῃγ 116. Ηε τϑριθά, “ΜΥ Ἰοτά, 
ΕΠΛΕ ΠΊΘ {ΠΠ|6; ἃ ΥΕΔΓ ΟΥ̓ Πα]ξ ἃ γεασ.᾿ Ηδθ 
ϑα!ά, “1 Ψ}}} ποῖ ἄο 50.᾽ ὙὝΠρη πο βαϊά, “1 τ 
Ὅς 50, κῖνε πῆρ {ΠΙΓΕΥ ἄδγ5 ΟΥ̓ 1Π6 βθύθῃ ἤδγ5 
οὔ {πε θαπαιϊοῖ. Ἠςφ ϑαἱα ο μϊπὶ, “1 ψν}] ποῖ 

ἰὼ [ν. 1--2. 

δῖνα {Ππ66 ὄνθὴ ἃ ϑἰπρὶθ ἄδν, ἴοσ {ΠΥ {ἰπλ6 15 
ΔΙΤΟΔαΥ σοπηθ.᾽ Ηδ τορ]ϊοά, 1 ΡῥγαΥὺ {Π66, 
νγαῖς ῸΓ ΠΊ6 158 1 σὸ ἀπά ἔαϊτο ἰθανα οὗ ΤΥ 
ννἹο.᾽ “1η [Π15 τοβρεοῖ, βαιά μθ, “1 ν}1}} ἀρτθα 
ἴο 1ΠΥ τεαιιθϑί. Οὐ {πογοίογε ἀπ σους ΌὈδοὶς 
αυϊοκΙγ. Ηε νεπί ἴο ἴμ6 οἤαπθοΓ ἡ ΠΟΤῈ 
516 νγᾶ5 ϑ᾽ {{1ΠῸ’ ΔΙοΠο ἀπά νγθθρίηρ ἀπ Ῥγαυ πη; 
ἴο ΠΟΙ͂ τοαΐου; απά αἱ ἴῃ6 ἄοοῦ οἵ {Π6 
ΒΔΓ {Π6 γοιπρ τηδη ΟΑ]]6α οἷ ἴο ΠΕΓ, 
Πα 5Π6 σαπιθ ἴο ορθὴ ἴο Πίπη; ἴπθη 5Π6Ὲ 
Ὀτγοιρῃξ Πἰπὶ ἱπΐο [Π6 σΠμαπθοΥ Ὀοϑιάθ ΠΟΥ, ἀπά 
σαιρηξ ΒΟ] οὗ Πίτη ἀπηα Κιββοά ἢϊπη. 8586 
5814 ἴο Πίτη, “ΜῪΥ Ργοίποσ, ΨΥ ατί ἔδποι 
ΠοΟΠΊῈ ὁ’ Ηδ δηβϑνεσγοά, “Τὸ ίακε ᾿ἰθρανε᾽ οὗ 
ἴΠ66, ΤῸΓ ΠΊΥ {1Π16 15 σοπῆθ ἴο ἀδρατγί δἴτοσ [Π6 
ὙΑΥ οἵ 411] {πΠ6 φαγίῃ, ἴοσ [Π6 Δῆ56] 15. σοπΊΘ, 
Δη4 Παΐῃ ᾿πίοσιημθα πιὸ {Παΐ ΠῸ 15 σοὴβ ἴο 
ἀδπΊΔ 4 ΤὴῪ 116. 8516 5414, “ἼΠοῖι 5Π4] ποῖ 
80, Ὀαΐ {ποῖ 5841 δὐιάθ Ποῦθ, ἀπά 1 νν}} ΡῸ 
ἴο Πἰὶπὶ Δη4 5ρθαῖκ ψ τῇ ΠΙπλ.᾽ 8516 ννεπΐ δπά 
Γουπηα Πῖπὶ ἀπ ἀϑκοα ἢἰπι, Ἅ Ατέ {ποῖ {ΠῸ 
ΔΠΡ6] γγΠ0Ὸ 15 σοπΊΘ ἴο ἀοπηδηα ΤῊΥ̓ Ππ5 απ 5 
1162’ ἨΗδ 5αϊα ἴο Ἔεῦ, “1 τὴ." 956 τερ! θα, 
“Ηςφδ 5181} ποῖ ἦϊθ πον: 1 15 νυυιτθη ἴῃ {Π6 
Τιανν, “ ΝΥ Βδῃ ἃ πδῃ Παίῃ ἰδίζθῃ ἃ πὸνν νυτΐθ, μ6 
5141} ποῖ βὸ οικξ ἴο νγδῦσ, ποι Ποῦ 5}41} ΠῈ ὈῈ 
ΟΠμαγροα ἡ] ΔΠΥ Ὀιιδίπθϑ5, θυ Π6 5411 θ6Ὲ 
ἔγθα αἵ Ποπῆθ ΟΠ6 ΥΘ 87, Πα 5118}} σῇ βου ΠΡ Πῖ5 
ν]θ ΒΟ πα Πμαίῃ ἰάθη" (1) 6αῖ. χχίν. 5); 
δηα {π6 ΗΟΙΥ Οπα (Ὀ]εββεά 15 Ηδ !}) 15 {τα 
ΔηἋ Ηἰ5 Ἰανν 15 ἐγαῖῃ. Νονν, 1 ποῖ ἴακα ἢϊ5 
1δ, ποῖ ψῈ τπακα {πὸ Τιανν ἃ 1ἴ6; 16 {ποῖ 
δοςορί ΤΥ νγογάβ, ννῈ]}]} ; Βαΐ 1 ποΐ, ποι 5} 4]: 
ςΟΠΊΘ ΜΙ πλδ ἴο {πὸ στοαΐῖ {τἸθιιη4] θοίογο 1Π6 
ΗΟ Οπο (Ὀ]εββοά 15 Ηε !)." ΤΠ Ηοὶν Οπα 
(ὈΙεβϑθά 15 Ηδ!) ᾿πηπηθ!αΐοὶν στορακοά {Π6 
ΔΏΡΘΙ, ἀηα Π6 ννϑπΐ ἢ15 νναὰῦ. ὍΠαΐ πῖρῃΐξ {πὸ 
Ὀγ46 «πα Ὀγϊἀθρτοοπὶ δορί τοροῖποῦ ; δηά 
1Π6 Ὀυϊάθ 5 ΓᾺᾺΠΟΥ πα ΠΟΙ πιοΐῖμοῦ ψγΈγα 
νγεθρίηρ ἴῃ {πε ῚΓ ΟΠαπΊθεῦ ; ἀπά θη πηϊά- 
ΠΡ σαπι6, {Π6 πιαῃ ἀηα {Π6 νυν ἅΤΌ56 ἴο 
ῬΓΘΡΑΙΘ ἃ ξ͵γᾶνθ ἴῸΓ {ΠῸῚΓ βοη-ἰη-]ανν Ὀαίοτα 
1Π6 Ὀγοακ οἵ ἄαννη. Ὑν θη {ΠΟΥ ἅγοβθ, {ΠΟΥ͂ 
Βεατγά {πῸ Ὀτιάθ απὰ υϊἀθρυοοπὶ 5ρογίπρ ἀπά 
ΤΩΘΙΓΥ ἰοροίπου ; 50 {Ποὺ υνεπί ᾿πΐο {Π6 ΤΌοση 
ἴο 566 ψνβείμου ἴ νγεῦα 50: [ΠΕῪ βᾶνγ, ἀπά 
ὙγΈ 6 ρ]δά, ἀπά μι] 5Π6 4 τὲ ἴο {πῸ σοηρτορα- 
τίοπ, Δη4 βᾷγθ ργαῖβα ἴο σοά. πὰ 1Πϊ5 15 δ 
ΘΧΆΙΏΡΙῈ μον ἴῃς ΗοΙν Οπο (Ὀ]εββθά 15 Ηδ 8) 
Κοορϑ ἴμοβα ννῃο {Γιϑὲ τη Η!Πι.᾿ 

ΘἸΑΡΤΕ ΤΧ. 
1 70ὐΐας σογαείλ ἐ ἀγιροΐ τέγιέο σαδαεῖ 0» ἐ.ε 

7107147. 6 7016 ἀγιρεὶ ὀγίγισοί ἐξ αγι σαδϑαεῖ 
ο ἐλε τυδλααΐγσ, 

ΠΗ ΑΡΤΈΣ ΙΝ: 

1. Το Νυϊραΐς θΘρῖπ5. {Π|5 σπαρίου ἃ5 [0]- 
Ἰοννβ: Ὑμπς “ορασὴξ Τοῤῖας αρσείμηι αὐ “6, 
μόνηι χιίάίδηι ῥογιΐηοηι ἐχίσίαιαδαί, εἰἰκίμε 
εἰ: “χζαγία "αίεγ, ῥείο μὲ αμρεμίξος αὐογύα Ὠιδα. 

ΗΕΝ Τορίαβ οδ]]ο4 Βδρῇδεὶ, 
Δηα 5414 τιηΐο ἢΪπη. 

2 Βτοίμογ ΑζΖατγῖαβ, ἴα Κα νυν τἢ {Π6α 
ἃ ϑοινδηΐ, αηἀ ἴνγο σαπ16]5, ἀπ ρὸ ἴο 

δὲ γηείῤροιηι ἐγαάαηε Εἰδὲ σον 771, 1101 ΕΓῸ ἐοπ- 
αἰϊσπμς ῥγουϊάρηξις ἐμώ. Ὕαληδη οὐὗδογο ἐδ πὲ 
ἀσαιτας ἐἰδὶ απίγιαϊα οὐ σοῦ αἰ δία, εὐ σαάας αὐ 
Οαδοήιμηγι ὅζε. ὙΠΟ ἀρέριαϊία εἰ σογ δα Υ6 ἴῃ 
της ΟΚ. «πᾶ Ε᾿. Ν. ἀεῆηρά ἴο 6 “ἃ βογναηΐ 
ἀπά ἔννο σδπΊοΪ5 :᾿ Π6 οἵπου ν᾽ ουβίοηβ ((ΠΑ]ά,, 



ν. 3--6.]} ἙΘΡΙΠ ΤΣ. ΟἿΠΩ 

Καρεβ οἵ Μεάϊα το (δθδεὶ, ἀπά δγίηρ οά σνῖῃ (Θσαθδο], ἀπά σαᾶνε Πΐπὶ τῆς 
πΠι6 {Π6 τποπογ. 8Ππ4 Ὀτηρ ἢΐπι το ἘΠ6 Παηάννγτηρ : γγΠὸ Βγοιιρ με ἔσσῃ θαρς 
ννεἀάϊπρ.. γγΠΙΓ ἢ ννεγα 86 δ] θα πρ, ἀπ σάνε ἘΠῈ ΠῚ 

3 ΒοΙ Βδριιαὶ Βαίῃ ϑνγοῦπ {παὶ 1 το Πίπι. 
814}} πο ἀερατέ. 6 Απά δαγ]γ ἴπ {Π6 ππογηΐπρ {πον ΓΟΘΕΕ 

νγεηΐ [ογἢ ΡοΟΓ τορείῃοι, Δπα σᾶπιὸ ὁ κσσο 
: Α ΖοῤΊἧας 

ἴο {Π6 νγεδαϊπηρ : δηά ἵΤΌΡΙα5. Ὀ] ϑϑεα ανα λὲς 
ἢ15. ψ]ΐα. 

τυΐγο, 
Ταπῖι5 

4. Βυῖ πιγ ἰλΈΠεΓ σοππίθι {Πα ἤδγϑ8 ; 
ΔΠ4 [1 ἐατγγ ἰοηρ., ΠΕ νν1}} θῈ νεγῪ βουΎΥ. 

5. 50 Κδρῃδεὶ νγεπΐξ οἷ, ἀπά ἰοάρ- 

ΗΦ6Ρ., «πὰ 1414} τεδα ““ἴουγ βεγναηΐβ ἀπά ἔννο 
ΟΔΠ16]5 " (4η4 50 Ὁ. 6 ἴῃ {πε Ψ]ρ..). 

2. σοΐο Κασε:)] Ερ.1.14,ν. 6, ποΐθ5. Ἐ θιιβοῃ 
4αοίο5. ἤογα {πὸ ἀἰϊδίδποθ 45 ἀθίθυπληθα ὈΥ 
ϑαϊηίθ- υσοῖχ (Ηἰβι. 46 Ἰ᾽Αοδά. Ἀογαὶα ἠ65 
ΤΠβογιρίοηβ, ὅζα,., ΧΙΝΠ. Ρ. 63}; ἔγοπη ΠΙΟΠ. 
1Ὲ νου] ἀρρϑδγ {Ππαΐ ἃ {γάνε]]οῦ οη ἃ ἀτοιηο- 
ΑΑΥῪ τηϊρης ΡῬΕΓΓΟΥΠῚ {ΠῸ ἸΟΌΓΠΕΥ ἔγοπα Εἰ οΡα- 
ἴαπα ἴο Ἀδροβ δηα Ὀδοὶς ἴῃ ἢἤνε Οὐ 51Χ ἄδγυ3. 
Οη {Π6 οἴμποὺ παηά, πλοῦα πποάθγῃ {γάνε] ]ο θ 
αιοίεα ὈΥ ΝΟΙάοκα (Ρ. 49, π. 1) «ἀπά Καα]]} 
(. Ζειϊίβοῃγ. Ε ἃ. Οεβίεισ. Ουχπληββίθη, 1882, 
Ρ. 215) ΤΕ] ΓΘ 51Χ ἴο εἰβῃΐ ἄδγϑβ ἴο 50 ἔγοπι 
Ἀδρο5 ἴο ΕΒ οθαΐαπα δἱοπο. 

ὀγίησ γιὸ ἐδ γιοηδν 49.5.7 ὙΠῸ οἴμοι Ψετ- 
510η5 (Ἔχοθρί {πὸ ΟΚ.) ργεΐαςσθ {Π656 ννοσάβ ὈΥ 
“ἐ φῖνβ τη ἢ15 θδὰρ' " ((Πα]ά. αηὰ Ηερ. ὍὙΠὲ 
11414 απὰ Ψαυϊραΐα παν εῤἧγοσγαῤῥιηι: 566 
ν. 3, ποῖθ). ὙΠ Ποῖ {Π15 {Π6 πΊΟΠΘΥ ϑνομ]ά 
ποΐ Πᾶνε Ὀδθη βῖνοῃ ΠΡ (566 Ὁ. 5). 

8. ΤῊΙΒ νεῦβα βῖγεβ {Π6 τϑάβθοη ΜΕΥ ΟΡ Α5 
σου] ποΐ ΠΙΠΊ56]  σὸ ἴο δροβ, δῃηα τ. 4 ἃ 
ΤΘΆΒΟΠ ῸΓ ΠΟ ἄοθ]αγ. ὙΠι5 {πῸὸ ΟΠα]άθα: “1 
σαηποῖ ΡῸ {π||Π6Γ, ϑδίποα Ἀ θιιθὶ Παΐῖῃ ϑυνοσῃ 
{παῖ 1 514}1} ποῖ ἀθραγί ἔγογτη Πῖ5. ποιιβθ Ὀεΐοτο 
Τουτίθθη ἄδυϑ: οπζως 7μπ)εγαπάμηι, δἀἀ45. {88 
[4]1ὰ (ΩΡ. αἰδο {86 Νυϊξαΐθ), φρθγπεγε Π071 
2. ετμηγι5. 

4. 2 1 ἰαγῦγ ἰοηφ] Οκ. ἐὰν χρονίσω 
μέγα: τῆοῖ ἐδῇηιεὶν βίαϊθα Υ {πὸ οἴποῦ 
ΗδεΡ. ψειβιοηβ: δ. 5. “1Ὲ οὔθ δύ δχοθθά {πῸ 
της" (Ηε8.), ἴῃ ἔγιια ἀρργθοϊδίίοη οὗ ΤΟΙ θ᾽ 
ΠΠ14] Ἐποιρῃΐ το Ομ [Αἴ Ποσ. ἀπ τποΐῃοῦ 
(ΠΕΡ. (Ρ. τ θα χι. 

5. δαρε «υῤίερ αὐεγὲ “εαἰεά “ῤ}] ΟΚ. τὰ 
θυλάκια ἐν ταῖς σφραγίσι (Ωρ. 2 Κίηρϑ γν. 23, 
Προ ἀν Πποπ (ΟΣ ΔΕ]: Ὁ ἜΧΡΙΑΙη5. ἘΠῈ 
(Βα]άβθ, “"πεαγά {παΐ (Τοῦῖγδῃ Ππαά ἰηνιθἀ 
Πἰπὶ ἴο {πε ννεάάϊηρ), μα Ἰαάθά {π6 σϑπΊ6]5 
ἢ [Π6 ΤποποΥ ἀπά οδῖηα ἴο ἴπ6 νγεάάϊηρ 
(ϑο Τία]α ἀπά Ης6Ὀ.). 

6. απά Ἱοῤῖῇας ὀϊεσσεά ῥὶς «αυὸΒ}} ΤὍΠῈ εχ- 
ΡΓΟβϑίοη πλαΥ͂ θ6 ἴακαπ ἴο πηθαη {παΐ ΤΟΡΙΑ5 

αϑικθά (ὐοά᾽5 Ὀ]θϑϑίηρ Ἰροη 5 νυῖΐθ, οὐ (νυ ἢ 
ΒΥ ΖΒΟΠΘῚ 845. ΕΠ ΠΊΔΓΙΖΙΠΡ᾽ [Π6 ΠΟΠΟ]Ιϑοη οὗ 
1Π6 τ ΑΥΓΙΑΡΘ [οβε "165. ΤΌΡΙ5. νγὰ5. ΠΑΡΡΥ 
ὙΠ, ΔΠ4 Ὀ]οββθα 1η, Πἷ5 γοιηρ νυ], πα οχ- 
ῬΓΕΘβεα Πϊ5 Παρρίπθββ (ςρ. {π|ά1 ἢ χν. ο, 12). 

ἼΠΕῈ οἴμεῦ Νεγβίοηβ ((Πα]4., ΗδΡ., 1[4]18, 
Δη4 Ν]5.) εἰ[ Ποὺ [Ο]οννεά ἃ γϑδάϊηρ “ Οάθαο] 
Ὀ]Εσβθά “ΓΟΡΙα5. ἀπ Πἰ5 να (50 Πρεη, ) 6 
ΔΝ εἰίβ, Οσιπηπη, ἀπ οἴποῖβ ; 5εὲ Αδαάϊοπαὶ] 
Νοίθ), ΟΥΓ ἢανα ᾿ηβογίθε βιιοἢ ἃ Β]Θσϑίπρ ἴῃ 
{Π6 ρίδαοθ οὗ {π6ὸ ννογάβ οἵ {πὸ Οκ. απά 
Ε᾿, Μεγβίοηβ. Ὑπὸ Ψ]Ρ. ρῖνεβ {πΠῸὸ πηοϑὲ ἀ6- 
[4116 4. Δοσοιπέ : (ργιηίε ἐπι σ  ἜσσμΣ ἐσ σοί αἰο)Ὀη1771 
Καριοῆὶς, ἐππυεηῖέ Τοδία7η εἰϊτοιογιδεπέουι (( ΠΑ]64. 
Δη4 ΗΞΕΒ. ““5ιτ{ἰπρ' αἵ {Ππ6 40]6 ἢ); οὐ ὀχοϊηοης, 
οσεμλα ται) 56 ἱγικυΐσεηε ; εἰ ευ Οαδεΐμς ((ΠΑ]4. 
Δη4 ΗθΘδ. ““ἴτοπὶ ἜἘχοθθάϊηρ ἸΟΥ 3), δερεα  κέχιο 
Ἰλοιηγι εἰ εἰϊχὶξ: Βεπεάϊεαί ἐδ ])ος Τεγαεὶ, χα 
λίπ ἐς ῥίζηι ΟἸΤΊ, εὐ {6 11, εἰ ἐϊριθηξῖς [ομ, 
εἰ εἰρεγιοσγηας Κασίεμες Δ ΕἸ ἀϊσαΐμ" δεπεάϊείο 
ΔΕΥ ἩΧΟΥΕ2Ι ἔμ4771 εἰ σΉῤΕΥ ῥαγεηίθς «ὐε5 1705. 

ΕἸ οἹάεαϊς Π]ος “σεσίγος, εἰ βηος ἡμογιγι αὐός- 
ἔγΟΥ 771, τσ 6 171 ἐ6γ ]α77»1. εὐ φμαγέαῦι ρέπεγας 
ἐϊομοηι ΕῈ οἹΣ 567716712 “"ε5 17 1721 Φεηοα οί α 
11)εο 1εγαεῖ, χεὶ γέρηαί ἐπ σρομία σαομ οι. 
ΤῊΗΘ ““ ]δβϑίηρ "ἢ 15. βίνεη αἰ θυθην ΒΥ {πὸ 
ΜΘΥΒΙΟη5, θδοἢ ὈΓΙΩΡΊΠΡ Οἷξ ΒΟΠη6 πον πη 
ΠΑΡΡΥ [δαΐιισθ ἴ[π {π6 Πα] άθα πὸ Ὀ]οβϑίης 
15, “ὙΠΕ Οοά οἵ Πδϑανθη ὑ]655 ἃ βοοά δῃηά 
Ποποϑδέ τηδη ὙΠῸ βγεῖ ῃ πο 4]π|5: δηά 
Ὀ]Εσβεά θὲ {πὸ Οσοά οἴ τηγ Κιηβιηδη ΤΟΙ, νηῸ 
Παῖῃ βίνθη {Πθὸ δηά ἴῃγ ἐδ που ἀπά ΠΥ πιοΐμεῦ 
1Π15 βοοά ννβ." Τ[Ιη {Π6 Τία]α {πὸ ἢγϑέ ρατί οἵ 
1Π6 Ὀ]Εβϑίης 15 ΨΕΥΥ Π|κ6 ἐπε Ψυϊραΐο, ἀΠδυῖης 
ΠῸΠὶ τὰ 'ἰπ [Π6 ορϑηϊηρ νγογάβ: βεμδαϊείμς 
1)ογρῖημς φμὶ αἰεαϊὲ ἰδὲ ῥασε,ι, ὅοηθ οἱ οῤέϊηιε 
ΟἿΓ, «ον. οἰ δεπεάϊοίμς ἐπὶ ΚΞ]. Τί Π6π σοη- 
ἘἸΠτ165, [)6} Ζ1δὶ δεηρα οἰ Ἰογιοῦηι, Π)ο»ΐγιιις εἶδ, εἰ 
ΧΟΥΣῚ ἐμῶ, εἰ ῥαὶγὶ εἰ ΤΑΥΤῚ ἩΧΟΓΙΣ ἱμδ; εἰ 
δεμεάϊείμς 1})εμ5, ψιιογιαηι «οἱάεο Τοδὶ εοποοῤγιίπὶ 
261 οἼγιϊίογι. 1 5.]γ, 1π6ὸ ΗΘΌΓονν ἜΧργθββαβ 
1Π6 Ὀ]αββϑίηρ {ππι5: “ ΒΙ6ββθά 15 1πη6 Τιοστά Οοά 
οἵ [Ιβγδ8], ηο Παίῃ Ἰοϊπθά {πθὸ ἴῃ ἸοΥ ἴο 
[Π6 νγοιῆδη, Πα τηᾶῦ Ηδ ἴῃ Ηΐβ5. ΠΊΘΓΟΥ βαῖνε 
ἴῃεε βοη5 ὈΥΚ ΠΟΙ, γῆ. ΟΟΟΙΡΥ {πειηβεῖνεβ ἴῃ 
1Π6 ἰὰνν οἵ {πε 1,᾿γά." 

ΑΠΘὨΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕῈΣ ΤῸ ΨΕΕΞΕ 6. 

Τῆς Ἡδσρῦτενν δαιίναϊοπί οὐ ἴΠ6 ννογάβ ἴῃ 
{με ἰοχὲ ψουἹά θ6 ἸΠΩΝ Πὶὲ ΠΦῸ Ὑ2)}-. 
ΠρΡεη, 1) 6 ΥΚ εἴΐε, Οσιπηπι, απ οἴου, ἴο βῖνα 

{ποπὶ {ΠῸ τηθδηϊηρ ἴΠπῸὺ ἄθϑισγο, νἱΖ, “6 
((αθ461) θ]6βϑϑθά ΤΟΡΙα5 απ Πῖ5. υυἹα, ἔλα 
Γι ξε στ." Βοβεπίηδὶ (Ρ. 148), ΔΟ 16 ϑοῖης; 
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ἴῃ {πὸ βιιρβοβέίοη {παξ ΘΑθδ6] σαν (ῃς6 Ὁ]655- 
ἴῃ, ννοι]ά ἴακεο τῇς Ἡθῦτονν ἴο πᾶν Ῥθθη 
ΩΝ ΓὨΝῚ ΠΣ ὙἼ2᾽}. ἴτοπὶ νυν] ἢ [Π6 ἡ νγᾶϑ 
ἀγάννῃ ΑΥΑΥ ἔπῸΠπῚ θεΐοτ ΤΠ ἴο {π6 επὰ οἵ 

ἘΌΟΒΙΤ ΕΣ [ν. 1--7. 

1Π6 ῬΓΟΡΕΙ Ππαπηθ ΤΌΡΙ45, 6.5. 1 “2)}» ἀπά 
Πθηοθ {Π6 πηβγθδάϊηρ οἵ τπ6 Οσεοκ, ΟἸἾΠΟΥ 
ΠΟΠΪΘοΐαΓ65 τηΔΥ Ὀδ 5θθη ἴῃ Οτίπητη (΄ Ζειίβοῃγ. 
Τ. ννῖ55. ΤΓΠβοϊορῖθ, 1881, ΗΕ. 1, ΡΡ. 50--:). 

ΘΗΆΑΡΤΈΕΙ Χ. 
1 7οδὴῤ αγιαἵ Ζὴς τοῦδ 17 707, ἐλε17, 5071. "7. .516 
τὴ γιοΐ ὧε «οηιγογίεαί ὧν Δἀεγ ἀμρδαγα, 1ὸ 
Καρπμεὶ σοραείζ Ζούϊας ἀγα] Δ τοῦς ἀτυαγ, 
τὐἱἱὰ Δα ἐλεεῖν ροοαῖς, 12 αγια1 ὀϊεεοίλ ἐλέ72. 

ΟΥ ΤΟοΡΙε Πϊ5 [εΠογ σοπηΐεά 
ΘΥΟΓΥ͂ ἀΔΥ : δη4 νγῆβη {Π6 ἀδγ9 

οὗ τΠ6 ἸΟ ΓΠΘΥ͂ νγεΓ6 ΟΧρΙγαά, δηἀ ἘΠΕΥ 
σΔΠη6 Ποῖ, 

2 ἽΠεη ΤῸΡΙ 5414, Ατγα μεν ἀε- 
τα 64 ἢ οὐ 18 (0861 ἀδδά, πὰ Ἐμογα 
ἰ8. ὩῸ πηδη ἴο βσῖνε ἢϊπὶ {Π6 πΊοποὺ ὃ 

3 ῬΠεγοίογα ἢδ ννᾶϑ νΘΓΥ 801ΓΥ. 
4 ΤΠοη ἢϊ8 ννἱα δαὶ τηῖο ΠΪΠΊ, 

ΜΥ 8οη ἰ8 ἀεαδά, βεείηρ. ἢς βίδυβῃ 
Ἰοπρ ; Δη4 8586 θερδὴ ἴο θεννδ1]} ἢΪπ|. 
Δηἀ 5414. 

5 δου 7 εαγὸ 2ὉΥ ποίδίηρ, τὴν 80, 
σἴπεθ 1 ἤαὺδ ἰοΐ ἐδ σο, τῇς Ἰίρῃξ οὗ 
ΠΪΠ6 ΕΥ̓Ε8. 

6 Ἴὸ νποπὶ ΤῸΡΙς 5.14, Η ο]ά ἐῃγ 
ΡΕᾶςε, ἴακε πο οαΐα, [ογ ΠΕ 15 βαΐαβ. 
 Βυὲ 586 5414, Ηο]4 τῃγ ρεᾶςε, 

Δη4 ἀξοεῖνε Π16 ποῖ ; ΠΥ 80 15 ἀεδ4. 
ΑΠπά 5}6 ννεηΐ οιό βνεῦυ ἄδὺ ἰπίο {Π6 
ὙγΑΥ ννΠΙ ἢ ΠΥ νγεπΐ, ΔΠ4 ἀϊ4 εαδΐ πὸ 
πχθδὲ οἡ {Π6 ἀδγίπιε, Δη ἃ σααβεά ποῖ 
γνΠοΪα πἰρ Π5 ἕο θεννδι] ΠΕ 50η “ΓΟΘΙΔ8. 

ΘΗΑ ΙΕ Χ- 

1. “ΤΟΡΙ οοτηΐοά,᾽ 5αγ5 π6 (ῃα]άθο, “πον 
ΠΊΔΗΥ͂ ἄαγϑ ἢ6 (15 50η) περήβά ἴο ρὸ ἴο 
ΤΘΟΘΙνα [Π6 ΤΠΟΠΘΥ͂, Δη4 ΠΟΥ ΤΠΔΗΥ ἦαγ5 ἴο 
Τοίαγη " (ςρΡ. {Π6 [{4]4). 

ἦῤεν εαριθ ποῖ] ὙΠ6 Ψ]ρ. ΘΧρ]αῖπβ, σαϊϑσα 
πμ ]α 771. 

2. Τρεπ Τοδὶξ σαἱ4] (ΟΒα]ά. δἀάς “"ἴο μἰπι- 
561: δ5 1 {Π6 ἀοιιθῖβ νυνί ἢ πο [6] νοῦ ποῖ 
ἴο θ6 5ροίζθὴ ἴο μῖ5 νυν]. 

“τὲ ἐρεν ἀεταϊπεά 5] ΤῊ πιϑι14] ΟἸΚ. τεδάϊηρ 
5 μήποτε κατήσχυνται; 1.6. “ΑΥ̓Θ [ΠΥ ἀοῃαιηθά 
(ΟΥ “ ἀἰξβαρροιπίοβα :᾿ ορ. {πΠ6 1,Χ Χία] ὑ56 οὗ 
1ῃ6 ννοτὰ ἴῃ “ΤΊΟΓΉΙΗΙ (οποογά.᾽ «. 5.) θ6- 
Οάιι56 ΤΠΟΥ͂ Πᾶνε ποῖ βοΐ {Π6 ΤὩΟΠΟΥ ̓ (ἀρ. 
Οτοίϊιβ, “δῃ οἰτιϑα 6]115 5ρὸ5 Ρεὺῦὺ Οθοὶϊ 
Πγθάο5 (΄ τί. θδοσ. 2.1); θαξ {Π|5 τοδάϊηρ 
Ἰ5-ττῖη δοσογὰ ὑἢ {η6 ΟΠΟΥ Ψογϑίομβ--- 
ἈΙ1ΔΠΥ ΘΟΥΓΘοῖΘα ᾿ηΐο κατέσχηνται (156) ΟΥ̓ 
κατίσχονται (1 Ὑ1151115): ἴΠπ|5, Ῥμέας φιαγε 
710 αὐ" βίμις τιθ 5. ἀμ ημαγὸ «οίεοιέμς ἐεὲ 
δι  (“υὶς. 80 1141.) ΤᾺΘ (α]ά. βιιρρογίβ 
1Π 15; “ΤΉΘΥ Ρουπαρβ ἀδίαϊη Ηΐτη {Πογρ." 

2: Οαὐαεὶ ἀεα] “ΤΟΡΙΕ μαᾷ ποῖ βθοὴ Πϊπὴ 
ΤΟΥ ἵννθητΥ γραῦ5. 

4. ΤΠ Νυ]ρ. τοαᾶβ: ἔλοδαὶ ἐρσίξμ Ὁ ογ 
ἐς ἐγγοηιθα αι ἰώμς ἰασγγηιὶς, αἰχίδ ἀϊοοδαι: 
Ἤει, ῥει 7716, Δ γι] } μὲ φιιά ἐδ γγιλείγητς 2έγε- 
ἀγίιαγὶ, ἐμηιθη οσμίογ ει πο ΓΟ ῦη, δαρσιζμι 
σἐπϑοίμες το γα, σο͵α μη αἱ γοσίγ, ΠΣ 
2οΔεΥαΥ ποσίγ (566 ν. 17, ποῖθ). Ογιηία 
σιγιμὶ ἐπ δ πιο ῥα εηίδε, ἐδ γιοῦ εἰρῥιίγεμς εἰ-- 
γιὲ ἃ ποόϊς. ΤῊ Ἰαπηθηΐαί!οη ἰ5 ἰοιςι- 
ἸΠΡῚΥ ΘΧΡΙΘ556 4 ΒγῪ ἴῃ6 (ΠΔ]4.: “Ὅν ος ἰβ5 τηρ, 
ΓΗΥ͂ 500, 1Πδΐ 1 5θπΐ ἴΠθ6 ἴο βὸ ἴο ἃ ἀϊβίαηξ 
ἰδληά ; τῃ6 ΠΡ ΟΥ̓ πηΐηθ ογθθ, ΜῊ αἰά 1 16εἰ 

ἴΠ66 σοῦ (Ορ. λυ} 5 Ἰαπιεπηΐ ἔοσ ΑΘ βδ]οτα 
(2 ϑαῖη. ΧυἹ]]. 33). 

5. 1 εαγὲ 707 ποἰῥίη9)] ΟΚ. οὐ μέλει μοι. 
ΘΟΠΊΘ σοΙηΙΠΘΠΐδίοΥβ ἴα {Π15 ἴο Ὀ6 δὴ ὃχ- 
ῬΓΘΒϑίοη Οἵ σομηραγίβοη Ὀαΐννεθη Πουβο τ δηά 
ΤΟΙ: “ἸΈ ννγὰβ ποῖ ΤΥ ἀοίηρ, ας {ΠΥ 
Γαι ΠΟΥ 5. ἐΠαΐ (ποι, ΠΥ 50η, ἀϊάδεέ σὸ ἀναγ. 
ὙΠογοΐοσο 1 ἀο ποΐ Ὀ]απΊα πγϑο 1 ἄς. ; θα 
5ΌΘΙ ἃ 56η86 15 ἰηγεβίθα νυ] ππππαΐιγα] ὈΙ 6 τ - 
Π655. ΕΠΠΟΥ [Π6 ννοσάβ 4Γ6 ἴο Ὀ6 ἴβκθῃ 85 Δῃ 
ΔΡΟΠΙΖΟα Θχργοβϑίοη οἵ ϑυϊοῖ, οὐ ἴῃ6 σοπ]θο- 
ἴμπγ4] τοδάϊηρ τη ὈῈ6 δάἀορίοά, ὦ (ΞΞ οὐαὶ) 
μέλει μοι, νΥὨΪΟἢ τῃ6 Ψα]ρ. πὰ ΟΠ] ά. (568 
ῬΓΘνΙοῖ5. ποΐθ) ῥέμ, “τνοο, ᾿πάϊοαῖθ ΟἿΟΣ 
(ΟΠ]ΘΟΕΧᾺ] το ϊηρθ ἅ1τ6 ὡς μέλει μοι, ΟΥ̓ 
σὺ μέλει μοι (ΕΥΙΖΒΟΠ6), ΟΥ οὐ μέλει σοι 
(ΤΙΒΟΒοπάοτῇ). 

ἦρε σὲ 9} γιῖπο εγὲ5] ΑΔ Ρευβοῃιβοδίϊοῃ 
οἵ {μ6 Ῥϑαὶπηδί 5 Ἐχργθβϑίοη (Ρ5. ΧΧΧΎΠΙ, το). 
ΕῸΥ 5] ΠΔ]ΔΥ ΤΟΥ Πη5 οἵ δηἀοαγπιθηΐ, ορ. 6. 
ΣΧχῖ. τὸ; Β5. ΧυΠ 8. ΖΕΌΠ ΠΣ 5. 

6. ον ῥὲ 'ς 5478] ϑοπῖα οἵ πθ Ψ υβίοηβ 
Δα γϑαβοηβ ΤῸΓ {Π15 ορίπίοη ; {παΐ οἵ {Π6 
ΟΠ], θείη ΟΥ̓ πὸ πιθᾶη5 οδ]οι]αΐϊθα ἴὸ 
ΥΘΑΘΘΙΓΕ Δ ΔηΧίοιιβ ΠΊΟΙΠΟΓ : “δ Πα5 τηρΐῖ 
ΟἾΪΥ ΜΙ 4η δοοϊάοπί." ὙΠΟ [Τΐα]α 15 ποτ Ὸ 
ΠΟΙ ο Πηρ : ϑαγοῖς ἐσὲ βῆ ποσοῦ; σφεα αἰψμα 
7ογοίίαη γηογα ἐἰοέΐηθέ 1 ϊος; ῥογο 671)71 χε σΙ221 
1110 Τὶ βάοϊ!ς δεΐ, οὲ ἐπ γηαἰγιδι ποσίγὶς (ΩΡ. 
{πῃ ΝῸ]ςΡ.). πο Η Ότγονν Ν αυβίοη σουγοϑροηά- 
ἴῃ; ἴο στ. 1-6 15 5:6. ΑΥ]Υ σοηἀθηβθα δηά 
Ῥάγτθη οἵ ἀθία!]5. 

Π. “Ἵπά σὐδ αὐεπὲ ομὐ ἢ ὍῪΠα Ομαϊ]ά. 
τοδάϊηρ 5: “ Αηὰ 5Π6 ννοπΐ οιἼζ ἰηἴο {Π6 ογοβϑ- 
ὙνΑΥ ὈΥ ἄδγ ἀπά ὈΥ πῖριΐ ἴο ἴΠ6. Ρ]ασθ νΠΕΓΘ 
ΠΟΥ 50ηὴ δῇῃοι]ᾶά ἀὐγῖνθ, ἀηα 5Π6 αἴθ ποίῃϊηρ 
ας ἔδαγβ ἴῃ {πῸ πἰρμΐ, ἀπά ΠΟΙ Ποατὶ μα πὸ 



ν. 8--τ2. 

{ΠῚ} της [ουγέεεη ἄδγβ οὗ τῃς ννεά- 
ἀϊπρ᾽ νγεῦα Ἔχριγαά, γῇ ἢ Κδριοὶ Παά 
ΒΥΟΓΠ {παΐ Πα ποιά βρεπά {πεῖα. 
ΊΠεη ΤῸΡΙ45 βαϊ ἃ το δριοὶ, [,εξ της 
90. [ὉΓ ΠΥ ἔἈΠΕΓ ἀπά ΠΥ πιοῖΠεΓ 
Ἰοοκ πο πιοῖε ἴο 866 ΠΊ6. 

8 Βιυξ Πῖ5 ἔϑίΠεγ ἴῃ ἰανν βαϊά τιπίο 
Πΐπι, ΓΑΓΓΥ νυ] πιθ, ἀπά 1 11} 56 πά 
το {Πγ [αίπει, ἀπά παν 518] ἀθοΐαγα 
τπιπῖο ΠΙπὶ πον ἘΠΙΠρ8 σῸ ννἹτἢ {Πδα. 

9 Βυὲ ΤΌΡΙ45 5414, Νο; Ραξ ἰεΐ 
ΠΊΘ 9Ὸ ἴο ΤΠΥ [αἴ ΠΕΓ. 

Ιο ἽΠεη Καριιεὶ ἀγοβθ. ἀπά φᾶνε 
ΒΙπὶ ϑαγὰ ἢ15 νυϊίε, δηα ἢΔ]Ὁ ἢϊ5 ροοάβ, 
βευνδηΐβ, Δη4 σδίεθ, ΔΠἃ ΤΠΟΠΘΥ : 

11 Απά Πα Ὀ]εββαά ἐμεπη, ἀπά βεπί 

ΤΟ χι 

ἘΠῈπὶ ἅννᾶγυ, ϑαγίπρ ΤῈ (Ποἄ οἵ 
ἤδάαναη βοῖνα γοῖι ἃ ργοβρείοιιβ ᾿οιγΠοΥ. 
ΤῊΥ σμΠ]άγεη. 

12 Απά Πα αϊ4 ἴο ἢῖβ ἀδιιρῃξογ, 
Ηοποιιγ την ἐδίΠεῦ ἀπά ἐπ πποῖπογ ἴῃ 
Ἰανν, νοι ἀγα πον ἘΠΥ ραγεηΐβ, {παῖ 
1 πιᾶὺ Πεαῦ ροοά τεροτγέ οἵ ἐῃε6. Απάὰ 
εξ Κιββεά πεῖ. Βάπα αἶθϑο 5414 ἴο 
ΤΟΡίαβ, ΤῊΣ [μοτὰ οὗ ἤδανεη ταϑίογο 
{Π66. ΤΥ ἄδαγ Ὀτοίμοῖ, απά σγαηΐ 
τπΠαξ 1 πιᾶὺ 866 ΠΥ οΒΠ]ἄγθη οἵ ΤΥ 
ἀδιρητεγ ϑαγα είοτε 1 ἀΐθ, {παῖ 1 
ΠΊΔΥ τα]οῖςα θεΐογα τπς ],οτά : θεΠοΪά, 
1 ςοπηπηϊξ ΤΩΥ ἀδιρῃτεγ τιπῖο {Πες Ἰοῦ ΓΟτ, ἐσ ὅσ 
ΒΡΕΟΙ4] {γιιϑέ: ννῃογοίογε ἀο ποΐ επίγοαϊ ἀέξ 
Πεγ ου]]. 

τεϑί." (ΗΠεῦ.: ““δηά 586 ἰαϑίεα ποίμίπρ δαΐ 
ἴθαγϑ ἴῸΓ ἄγ δηά πιρηΐβ.)) ὙΠὲ Ν]ρ. {ππ5 
ἀδερίοῖβ {π6 ἐδ γ [πε οἵ Αππα, ψμούϊαϊε ἐποίεις 
εἰγοιγςρίεϊεαΐ, εἰ εἰτειδαὶ αἱας οηηηες ῥε 7 μας 
σῥες χεηιεαηαξ οἱάεῤαΐμγ, μὲ ῥτοσμὶ «Ἱάεγες εἰμι, 
σἱ Μεγὶ ῥοσσεί, “σεηϊεπέει. “ΤῊΪ5. ΝΈΥβίοη [ᾶ5 
πΟΙΠΙΠρΡ᾽ ΠΟΥΓΕΒΡΟΠΕΙΠρ' ἴο {πῸ Εἰ. Ν. : “' δηά αἸά 
Θ6π ς - [0 Ξε6 ΠπῈ Ὁ (6πΠ6 Οὗ Ὁ: 7): 

μη} ἐῤὲ 7οιγίεεπ ἀκα}. 49)..7 ὙὕΤΠῸ6 ΟΠα]ά., 
ΗδΡ., 4η4 1ἴα]α ΒερῚΠ ἃ πον ΡαΓΆ ΤΑΡ ΠΟΙ ; 
ἐς. (Πα]ά.: “Απά ψπεη {πῸ [ουτίθεη ἀδΥ5 
ἍΈΓΕ ἐχριγεα " ἄς. 

9: ΟΡ πε ΟΠΔΙΟΣ : ς τς Τ' 111 Ξε πα] ἴο 
ἄθοϊατγα ἴο {ΠΥ ΓαίΠογ 411 {Πδὲ Ποῖ παϑὲ ἄοπα. 
Τοδίγαῖ δηβννεσοα μπ|, Οαἰνε πιὸ ἰθᾶνα ἴο 
Ταζγη ἴο τὴῦ ἴϑίμου." ὍΤμῈ Να]ρ. ννογάβ 10: 
νον. Ἔρ0 γη1:α7,1 γ711|7111π27Ὼ1 σαί! ὧδ ἐδ... 
Ομ ἸοδΊίας αἱΐ: ἔρο ποὺὶ χιΐα ῥαΐοῦ τιθς εἰ 
7ηαΐε7 ἩΙθα ηιοάο ἐδ σογηῤπέαγιέ, οὐ οΥμΟΙ α 
σΡΙΓΙέμΣ ΦΟΥΊ771 171 1ῤοῖς. 

10. «εγυαηί:)] Οἷκ. σώματα; ςρΡ. ὅεη. 
πασν Ὁ. (ΠΡ ΧΈΧε): .2. ΝΙΔΟΟΙ Ὑ{|: τοὺ; δι αν-: 
ΧΥΠΙ. 132. ὙΠῸῈ ννοτά (Ρ] 1.) 15 ποΐ ᾿η!τθαιοπΐ 
1Π Οἰαβϑίσαὶ Οσθοὶς ΤΟΥ Πυχτηδῃ ὈΟΙηΡ5, Πα 15 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ ΔΡΡΙΙΘα ἴο 5ϊανεβ (566 1.1446]1] δπά 
ϑοοίί, “1, 6χ.᾽ 5. 5.). ὙΠ τηθδηϊηρ ΠΘΓΕ 15 {παῖ 
Δάἀορίοα Ὀγ {πε Ε᾿. Ν. (ορ. (414.}, «πᾶ εχ- 
Ραπάθά ὈγΥ {πὸ ΗδΡ. ᾿ἰπῖἴο “ βογναηΐβ (Ππ|416) 
ΠΑ πηαϊ ἀ-ϑεσνυδηΐβ" (ορ. Να]Ρ. ἀπά [ἴδϊα, 
ῥῖγος εἰ ῥμοίϊα5). 

εαἰξϊο ἀπά γιοπε}}) ἘΣ Χραπάθα ΕΥ̓͂ πιοβὲ οἵ 
1μ6 ΟἴΠΟΥ Μεγ οῃβ : 6.95. (Πδ]4., “' 5565, δη4 
ΟΔΠΊ615, 5ῆ6θρ, ἀπά οχϑῃ, ἀπά βαυπιθπίβ (οἵ 
ἤπαε ποθὴ ἀπά Ρυτγρ]θ, Η60.), ἀπά νεββε]5 οὗ 
5ΠγοΓ δηα βο]ά." 

11. ΤῊς Ὀ]εβϑίηρ 15. αἰ το πε ]ν βίνεη Ὀγ {ΠῈ 
ΟἴΠοΥ Ψεγβίοηθ, μῖοῃ οοπίαϊη ἴῃ6 58 ΠῚ6 
1πουρης 45 [ῃ6 Οτεεκ, εὐοδώσει ὑμᾶς τέκνα 
ὃ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ πρὸ τοῦ με ἀποθανεῖν. 
ὙΠι5 (π6 Ψυϊραίε: “Ζπρείμς 1)ο»ηἼτ1 σαγοΐμς 
αἱ ἦρι ἹΠΊΠΟΓῈ “υεςέγο, Ζεγαμοαίψιε ὐος Ἱπεοίμ)ηες, 

“42οε.----Ἰοῖ, 1. 

εἰ ἱπυεμίαξ!ς ογιπία γεοίδ εἰγεα ῥαγοηέες “ὐεείγος, 
εἰ αἱάεαπέ οομ γιοὶ ἤ]ος “«σεείγος ῥγίμαχιατη 
γιογίαγ. ὙΠῸ ΗδςΡ. πα5 {πὸ οὔξοη-τθουτγτίης 
1πουρῃΐ (ςρ. ἴχ. 6, ποῖβθ), “Μεγ Οοά, {π8 
Τοτά Οοά οἴ γουγ [ΊΠογβ, Ὁ]655 γοιι, δηά Ἰθὲ 
Τὴ6 566 οἵ γοῖϊ 50η5 γγὴ0 ΟΟΘΟΙΡΥ͂ {μα πΊβοὶγο5 
ἴῃ {π6 Πὰνν οὗ {ΠῸ 1, οτά. 

19. Ποποι ἐδν ζαΐίδεν ἀπά ἐῤν τιοίβε ἐπ 
ἸΙααυ)]ὶ Νοῖβ {Π|5 ἀρρ]ϊοαίίοη οἵ {πὸ ΒῚΠΗ 
(Ομ πἠπιοηῖ. ἼἽ1Π6 [ἈΙΠογ-ιη-ανν δη4 
τη ΘΓ -ἸΠ-ἰανν ὑγεγα ἴο 6 ἴο ΠΟΙ “ ραγθπηΐβ," 
Οἢ {πΠ6 ρχϊποῖρὶα ἐΠπαξ Ποὺ Πιβθδη ἢ 5. Κιπάγοά 
θδοαηθ αἰσοὸ μού Κιπάγοά. ΕΠ ΠΥ θεΐνγεεη 
τοίου -ἰΠ-ἰαᾶνν ἀπ ἀδιρΠζοΥ-ἰΠ-ἰᾶνν ννὰ5. ΟΠ6 
οἵ [Π6 5ρὴβ οἵ ἃ σουγιρί δΔη4] “οΠΊΟΥΔ]5θ 
βίαϊε οἵ βοςιθίυ : 5ε86 ΜΊςδῃ υἱῖ. 6 (( πυτίοπ). 

ΤΠῈ Νυϊραΐε ἄγορβ {πΠ6 ἔουπὶ οἵ ἃ ρεῖ- 
50Πη4] δἀάγθϑβ, αηπ οἱοϑοθ {Π|5 σμαρίου ἢ 
ΒΟΙῚΘ. βίε ηρ δάνιοα ἴο ἃ πον] γ- ΠΥ 
σΟΌΡΙ6, σοπϑιβίηρ οὗ ἤνα σὰ]65: δὲ αῤῥγερεη- 
ἐεπίος ῥαγεηπέος βίαι σμαῦι, οσο αι! σετὲ ΦΩ771, 
δἰ αἰ σογ μη 1Γ6, Ὡ1Ογ δέος ἐαηι (1) ῥοηΟΥΩΓΟ 
σοζεγος, (2) ἀϊδίσεγο φιαγὶξι7ι, (3) γέρε Κη 
ἠαηι, (4) φεδογηαῦε ἀἰο)1171 εὐ (5) σοΙῤδαῦΣ 
ἐγγεῤγερεμοϊὀίίοην ἐαῥίδεγε (παρ. ΤΙΣ. 1]. 
1π| πὸ (1518: δηα 1815. 45. 10 {πὸ ἤν -, 
Βδριθὶ Ὀ]6θβο5 θαγα, αηα πάπα “ΓΟΌΪΩ5; Ιἢ 
{π6ὸ Ηδῦτγενν, Αππαῖβ Δα πιοη!!οη ἰ5 ραΐ ἴῃ 
Βριε 5 πουῖῃ. ὙΠῸ (Παϊ]ά. τοπάήογιηρ οὗ 
ΑΠηδ’5. Ὀ]οβϑίπρ 15. 85. [ὉΠ] ονγ5. (ΩΡ. αἰδο {Π68 
1414): “ΠΟΙ γί ΤῊΥ 50 δηά Π Ὀτγοΐμου; 
τᾶν ἴπΠ6 Οοά οἵ πϑανεπ Ἰοδά {περ 1π Ρθᾶς6, 
ΔΠ4 ἰδὲ πιὸ 566 τἱρῃζθοιιβ σμ] ἄσθη θεΐοτε πα 
οἵ ϑαγὰ ΤΥ ἀδιρῃΐεῦ (ΗΘ. “ ομΠάγεη βοοά 
1η {πῸ ϑιρῃΐ οἵ {πὸ Τιογά Ὀείοσγε 1 α16᾽). Νοῦν 
ΒΕΠΟΙά ϑαα ΠΥ ἀδιρῃίεῦ 15 ἴῃ {ΠΥ Παπά; 
οηΐγεδί ΠῈΥΓ ποῖ 6Υ}] 411 {π6Ὸ ἄδγϑβ οἵ ποὺ πἴ 
(Ρ (01: 1: τοῦ: ἝΟὉ 1πιρξδθα: ἵ ἂπὶ (Ὦν 
τποΐμοῦ, ἀπά ϑάγα 1ῖ5 ἴἢΥ νι. Μεγ Οοά 
ῬΓΟΒΡΕΓΙ͂ ΥΟἿΓ γΑΥ5 411 ἔπ ἤδγβ οἵ γοιτ Ἦνεϑ.᾽ 
ΤΠε ᾿ἰαϑὲ ννογάθ αὐτὸ ἴπι|5 ργεβεηΐθα ἴῃ ἔπε 
1414: ᾿λίισαΐ ἐδ 1)ογιίπες οἱ ἐίαηι, μὲ ΟἹ 15 ΤῈ 
ἴοεο ταᾳποίϊέαξὶς ογιμέδις εἰϊοότις αοἱΐα “σεσίγα. 

ο 
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ΘΗΑΡΤῈΕΝ ΧΙ. 
6 7οὐίας᾽ »ηοΐδεν ορίοίψ ἀε7 σογι φογρηΐγισ,, ΤῸ “7 
}αέλεν τιϑείείψ λέηι αὐ ἐλε ἄοογ, αγιαἱ γεεουεγεί 
δὲ σἱσλς 14 1 2γαϊρείά Οοα, τ αγιαἰ τυεῖ- 
εο»ιϑίλ λῖς ἀατερλ 67, 171. ἰατυ. 

ΕἼΤΕΚ τῃ6βε τῃϊηρβ Τ ΌΡ᾿45 νγεηΐ 
ΠΪ5 ννᾶγ. ργαϊδίηρ: (σοὰ {παῖ ἢς 

Βαά σίνεη ΠΪΠῚ ἃ ΡΓΌΒΡΘΓΟ 5. ἸΟΙΓΠΘΥ, 
δη Ὀ]οββοά Κ ἀριιο] δηὰ Εἀπὰ ἢΪ5 νν]ία, 
ΔΠΔ νγεηΐ οἡ ἢἰβ νγὰῪ {1] {ΠπαγῪ ἄτανν 
ΠΘΔΓ το ΝΝΙΠανα. 

97 «ῥρεεῖα! ἐγ ΟἷἸκ. ἐν παρακαταθήκῃ : 
Τία]α, ἐαπφιίαῦηι οηιηι ἀἰδρουὶ 271; ΥΩΟΥΘ ΡΓο- 
οἴοιιβ [ἤδη {Π6 ΠΊΟΠΘΥ “επίχιβίοα το, “Ὧε- 
Ροβιῖϊθβά νι (Οἀ0861 (ἴν. 1). ἀρ. τον. 
ΧΧΧΙ. το ἄς. ὍΠε [414 δ άβ; ΕῈῚ οσεμίαία 
ἐπέ πμίγοσψμο, εὐ αἰϊηιϊσιέ 1105. σαπος (ςρ. {Π6 
ΉΗΦ6}.). 

ΤΠΘ ϑυγίας. οἱοβϑθβ {πΠ6 σπαρίοσ ἢ {ΠπῸ 
τοῆθοίοη : “ Απα ΤΟΡίΑ5 γο]οϊςθά, ἀπά ργαϊβθά 
1ῃ6 Οοά οἵ Πδάνθη δπα θαγίῃ, ἀπά βαιά, ΜΥ 
νυ το 5. Ραγθηΐβ 504}} θῈ Ποποιγθα ὈΥ τὴθ {ἰκὸ 
ΤΩΥ͂ ον Ραγθηΐβ, 41} {ΠῸ6 ἄδγϑ οἵ τὴν [1{6.᾽ 

ΤΗΣ ἢγδί νεῖβδε οὐ Ἂἢ. Χχὶ. [ὈΓΠῚ5 ἴῃ [Π6 
ΟΠ α]ά. απὰ 1ἴα]α {Π6 σοπο!ηρ νοῦβο (ΝῊ 
515} σΠΔῊΡ65) οὗ (ἢ. Χ. 

ΘσΗΆΑΡΊ ΕΝ ΚῚΣ 

1. Το ΟΠ Δ]4. ἀΠΊΡ]1Π 65 [Π6 “ργαῖβθ᾽ ̓  ἴο σοά 
Δη4 {Π6 ““ ]Θσϑιηρ Ὁ πΡοὴ Βδραο] ἀπά Εάπα 
85 ΤὉ]]Ονν5 :- ΗΘ Ὀ]ο5βθά {πΠῸὸ Οοά οἵ πδϑανθη 
Δ η4 φασίῃ, ΠΟ Πα 5θηΐ Η 15 ΑΠρο] δηά ργοϑ- 
ΡΕγοα Πἰ5. ἸΟιγπον, δης Ὀ]οθθοά ΒΚ διιθ] «απά 
Εὐἀπδ ἢ Π15 νυ ἴθ, βαγίηρ, Μαν Οοά ΠΕΡ πιὸ ἴο 
ΠΟΠΟΙΙ ΜΟῚ 4}} [η6 ἄἀγ5. οἵ γοιγ ᾿᾿νο5. ὙΠῸ 
Ἰαϑί ννογβ ἀββϑιτηθ ἃ ΤΠΟΓῸ ΡΟϑιζϊνο ἔοστη ἴῃ {Ππ|Ὸ 
14], 7η μη 271 5. 21 ὲ ἃ ])ογιίπο ῥοπογωγὶ 
τος ὅζα. 

ἀπά «ὐθηΐ οὐ ῥὶς αὐαν 1111} ἐδον ἀγέαυ πϑαν 
τιπίο Νίπευε)] ΤῊΘ ““ΠΡΔΓ τπίο᾽ 5 ἀθῆπρά 
Ὀγ ἴῃς 1ἴα]α, ἄοπὸς «τοπίγεη ὥραγαρι (Να]ξ. 
ὥραγάη, δτηθηἀθά Ὀγ Ἀθυβοῦ ἱπίο Οαϊαε) 
ψια εἰυἱέας εφἰ τοπίγα ΓΝίπόαυοι ( Ὸ]ρ. φια οσὲ 
ἦπ γηθώϊο 1ππέγε εορέγα Νίπουοη, ππαρείηιο 
εἰ). ὙΠ ΟΠ]. δαπά Ηδ. τ 811 {πὸ ΡΙαςς 
“ ΑἸκτΙ5 " (αἰζοσθά Ὀγ {πὸ Ῥουϑίφη {γαηϑατ οι 
οἵ τὸ ΗδςΡ. ἰηῖο “Αἰάϊπι ), απ ππϊΐο ἴῃ 
ΡΙαοῖηρ ἃ “ΟΥΟΓ δραϊηθέ ΝΙίπονθῃ." ΤῈ 
ϑγγίας. 04}15 ἴἃ Κοβγα (οὐ Καϑιϊ, ροβϑϑίθ!γ {πὸ 
ΟΥΡΙη οἵ {ΠῸ Καισαρεία οἵ {πὸ Οτροκ τοχί Β) 
ΟΥ Βοβῦα. Μίδην σοη]θοῖιγο5 85 ἴο {Π|5 ραοο 
ΑΓ Του Ποοπ τ, Βαϊ πὸ ἸἀοπεΠοαίίοη οὗ ἴ{: 
τις νας. τραάϊηρ θοῖηρ, ῬΓΟΡΆΒΙΥ ἃ πηϊβρυϊηΐ 
ΟΥ δὴ οάἀϊζουϊαὶ οπηθηάαϊίοη ἴο {πὸ νν6}1- Κηοννῃ 
οἵ ἴῃ Μεβοροίαπηίᾳ (θη. χὶ. 210), Ποννθνοῦ 
ΒΟΟΡΥΑΡΒΙΟΑΠΥ ἱπασοιγαΐθ, γαῖ ου {πη ΘοΙη6 
᾿πλα Ι ΠΑΓῪ Ρασς οἵ {παΐ πατὴρ οἡ {πο τοιιο. 

ΤΌΒΙΤ. 9ἘῈ ἰν. 1--ὄ, 

2 ἼΠθη Βδρῆδοὶ βαϊά τὸ ΤΡ ἰδ, 
ἼΠοι Κηοννεθῖ, Ὀτοΐμοι, πον ἴδοι 
ἀἸάδε ἰδανε τὴγ ἔμεΠευ: 

3 1,εἴ υ Παβίς θείογο τῆν νυ], ἀπά 
ΡΓΕΡαΓα {ΠῸ Ποιιβα. 

4 Απά [ὯΚα ἴῃ τῆϊης Παηά τῆς ρ8}} 
οὔ τῃς ἢ8ῃ. 80 {ΠῸγ νγϑηΐ {ΠΕ ῚΓ νγᾶγ. 
ΔΠ4 {πΠ6 ἄορ νγεπΐ αἴζοσγ {πεπη. 

ς Νονν Αππᾶ ϑαΐ Ἰοοκίηρ δδοιζ 
τονγαγά 1Π6 ννᾶὺ ἔῸΓ ΠεῚ 8οῃ. 

6 Απᾶ ψἤεη 5Π6 εϑρὶ θά Πἰπὶ σοπη- 

Αςοογάϊηρ ἴο {πΠ6 Ψ Πρ... [Π6 ΡΙαςσθ ννὰβ γεδοῃθα 
κιγαἰδείγιο αἶϊ; Ὀὰΐ 1Π15 πλιδὲ θ6 ππάογϑίοοα 
ἃ5 1Π6 {Πὴ6 ἴδιζθῃ ΒΥ ἴπ6 σαγαναη ἡ θβουι θα 
Ϊῃ Χ. το. ΠΟ {{π|6 το γα ὈΥ {γάνθ!]ο 5 
Βοίννθθη πἰοθαΐαπα απ ΝΙΊΠθν ἢ 15. νΑΓΙΟΙΙΒΙΥ 
δϑίτηαίθα Ὀγ. σοπιπιοηΐαϊουβ ἔγο ΠῚ ΟΠ6 ἴο 51Χ 
ννΈα 5 (5θ6 Ο πἰθοι]εΐῖ, Ρ. 264). Α πιοιπηίαϊη- 
ΤΑηΡΟ (πὸ Ζαρτο5) Πδά ἴο θ6 ᾿γοββοά, δά {Π6 
ἀϊἤογοποθ θοΐννεθη {πὸ {ἰπ|6ὸ τοαυγοά ὈΥ ἔννο 
{τάν ]] 6 γ5. (τ. 3} τπουηΐθά οἡ ἀγοπιθάδγοβ ἀπά 
“ ΠαβΈ Πρ," ἀπ4 {Πα ὈΥ ννοσῆθῃ, αἰζοπάδηϊβ, 
Δη4 Πογάβ, νου] ΠΘΟΘΒβΆγΠΥ θῈ ργθαῖ. ὙΠῸ 
Ψα]ρ. ΠΡ]1Ι65 (5686 ἀῦονε «πὰ οἡ -'. 15) 
1ηδΐ ϑαγαβ ὈΠΙΙΘΩ ΘΟΠΊΡΑΠΥ ἴοοὶς οἰρμίθθη 
ἄδν5 ἴο τϑδοῦ ΝΊΠπονθη. ΠῸ ἰαζίου. Π4]Ὲ οἵ {μ6 
ἸΟΌΓΠΟΥ ννᾶ5 ρου ου πιο τηοσὸ γὰρ α]ν πη {Π6 
ΤΟΥ ΠΊο ,, ν1Ζ. ᾿ῃ βθνθὴ ἄδγϑ; πα {πογοίοσο ὈῪ 
ΤΟΡΙα5 ἀπά {π6 ΑΠΡῸΙ] ἀ]οπθ ἴῃ ἴπγθο ἴο ΤῸῸΓ 
ἄαγ5. ὙΠῸ ΨΝαυΐξ. 15. ποῖ, μουνενοσ, βιρροσίθα 
Ὀγ 16 οἴου Ν᾽ Ἔυβί 8. 

ο. ΠΟ ᾿πἰογγορσαΐϊνο ἔοσπὶ οἵ {πὸ Οκ. δηά 
Τα] 15 ἀτορρθά ὃγζ 1π6 οἴμου ψ ουβίομβ. ὙΠῸ 
ΗεΡ., ἢ ἃ {τι6 ἀρργθμθηβίοη οἵ ἃ 50η᾽8 
«αἰδοίίοη, αἀἀ5. {ΠπῸὸ ννουάβ. ἴῃ [{4]165, “ΠΟΙ 
Κηοννοβδί μονν μοι ἀἸά5[ ἰθανο {ΠΥ [αΠΟΓ ἀπά 
ἐδγ γφιοΐῥεγ ᾽ (0Ρ. ΙΧ. 4, ποίε). 

8. ΤΠ Νυ]ρ. τοδάβ: δὲ δ᾽ακοί ἐΐαψι ἐἰδὶ, 
)γαεοάαρημς, εἰ ἰεηίο σγαάμ σοχιαῦμγ 167 7105-- 
ἐγιογι γαηηἠ οἰγριτιὶ σιηι σοπγσε ἔμπα οἰ εἰμ771 
αριϊριαἑόμες (αΡ. Οεπ. ΧΧΧΙ. 13, 14). [πῃ 
ὈΙαΠΙο Ρἤγαθθ {π6 ΠΑ] ά. ριιῖ5 1ἴ, “δῖ τῇν 
νν]6 ρὸ ΒΘΠμΪπα τι νυ] ΟἿΓ πιθη, ἀηὰ 1 ἀπά 
1ποιι νν1}}} Ρὸ ἴο ρυθραγο 1ῃ6 Ποιιδο." 

4. Ἰαζε... 32] ὙΠἢδβα ννογάβ ἃγὸ ἴοιηά 
ἴῃ 411 {πὸ Ν ουβϑίοηβ θχοθρί {Π6 (Βα]άθο : {γῸ ΠῚ 
ὙΠΟ ἢ, 45 αἶσο ΠΌπι ἴπ6. ΗΘ0., 41} πιθπίοη οἵ 
16 “ἄορ "15 ἀρβοπΐ. 

5. Το (Πα]ά. τραάβ, “".ἀπά {πον ἔουπα ἢΪ5 
τη ῖΠ Υ 5 {Ππρ’ οἡ {Π6 ΟΥΌσδονναν Ἰοοκίηρ δθοιῖ 
[ἴῸΓ ΠΟΙ 5οὴ ἢ (0. χ. 6, ποΐθ). ῊΘ γθαγῃηρ, 
νναϊομίηρ Π{{6 οἵ {Π6 πηοῖμογ ἰ5 {Ππι5 ἀθβου θὰ 
δ. 16 Ν α]ρ. : “πηα αμέεηι σοάοῤαὶ φϑσιις αἱ α771 
ψιοϊαϊο ἦι σμῤογοὶ ο γηοπίϊσ, τριάδ γΟΡΡΊΓΟΓΕ 
2οϊεγαΐ ἐδ Ἰοησίριφμο. ΕἾ απ) δχ δοάδηι ἰοσο 
σρεσμίαγοί αὐπυεηΐμηι δἼμς, «Ἰαδ ἃ ἰοησὸ εἰ 
ἡ ]το ἀσπουϊέ Ὁεμϊομίθηι Μ  μ)η1 οὐδ, ΗΓ ΓΗ σα ΙΟ 
γι αἱ αἷγο σμο, αϊσοης ὅζο, “886. 5δνν," 



ν. 7--.12.} 

ἴῃς, 516 8414 το ἢϊ5 ἔδῖΠεγ, ΒοῈ ΠΟ] 4, ΤΥ 
80η σοιπεῖῃ. δηἀ {Π6 πηδη {Παΐ νγεπηΐ 
γνΊΓἢ ΠΪπη. 

7 ἽΒεη 8614 Βαρῆδεῖ, 1 Κπον, 
ΤΟΡΙ45, {παὶ ΠΥ [ΊΠ 6  νν}}} ορεη ΠΪ8 
ΕΥ̓ 68. 

ὃ ἹΠογοίογο δποῖηξ ποι! 8 ογα8 
νη ἐπα ρ8]]. ΔΠ4 θεϊπρ ργὶο Κα {πογα- 
ννΊτἢ. Πα 5141} τὰ. Δηἀ τῃς νυ] Π 685 
514] [4]1] αννᾶύ. ἀπ4 ἢξ 5}8]] ξες {ῃεβ. 

9 ΓΠεη Αηπᾶ τη ἰογίῃ, δπά Ε6]]} 
προη {Π6 πεοκ οὔ ἢεῖ βοη. δηά αϊά 

ΤΟΒΙΠΕΡ ΟἿ. 

ππίο ΠΪπη, ϑεοίηρ 1 ἤανα βθεη {Π6ο, 
ΤΩΥ 80η. ἔτοπη Παησοίοσίῃ 1 ἀπ ςοη- 
τεηΐ ἴο 46. Απά {πεν ννερί βοῖῇῃ. 

ΙΟ ΤΟΡΙΕ αἰδὸ νγεπέ ἐγ τονγαγά 
1Π6 ἀοοῖ, ἀπά βϑευμηθ]εά : θαε 15 βοη 
ΓΔ τιπΐο ΠΙΠΊ. ᾿ 

11 Απά τοοὸκ Βο]ά οὗ ἢϊ8 (βίΠεγ: 
δηὰ ἢδ βέγακα οἵ [Π6 ρ8}] οῃ ἢΪ5 ἐδ Ποτ 5 
Εγ68, βαγηρ. Βε οἵ ροοά Πορε, [Υ͂ 
[αι Που. 

12 Απά ψῆβῃ ἢΪβ8 εγεβ Ῥερᾷη ἴο 
81ΠδΓῖ, Πα τ εἀ {Πεπὶ : 

584γΥγ5 {πΠ6 ϑυσίας, “1{μ6 ἄορ σοτιηϊηρ δ {{]] 
βρερά. 

6. ἐῤν “οὐ εογεΐ]ὴ Οἷς. ὁ υἱὸς μου; 50 {Π6 
ΗΦ6Ρ., Βιιξ ποῖ {πὸ 1,αΑ(. ἰοχίβ. “ΤΠ Ι5 ΔΡΡΓΟΡτΙ- 
δἴίοη οὗ Π1Πη---ΤῊῪ 50η ᾿---οΙΓοϑροπήϊηρ ΙΓ 
{π6 ἰαηριαρα δπά {Πποιρηΐβ οἵ χ. 4, 5 (566 
ΠΟΐ65)--ἶβ ΡΥΔΟΙ ἢν σα ρρογίθα δγ {πὸ (Πα]ά., 
ὙΥΠΙΟΠ ΟΠ 5 ἴο πηθπίϊοη ΠΕῚ γείμπση ἴο ΤΟΡΙΐ, 
θαΐ τοδάβ: ““Απά ννῆθη 516 ϑᾶνν ΠΙΠΊ, 516 ΧΓδη 
ἴο πιϑεΐ Πῖπὴ " (ποΐ, 2. ἴο 15 [ΔΈΠΘΓ, 45 1η {ΠῸ 
ΟἴΠΟΥ ΝεΥβιοη5). ““Απά 5Π6 θιγαςεά δηά 
Ἰι556 4 ΠΙπΊ, βαυῖηρ, ΒΙεββεά θὲ σοά, Πῃο 
μαῖῃ Ὀγουρῃς ἰπθθ Ὀδοὶς ἴῃ ῥεᾶςθ, ἴου [ 
οοιηΐοα ἴο 566 ΠΥ ἴαᾷοθ. Πϑνϑῦ πηοῦθ. Απά 
ΠΟΥ͂Ψ, ΠΊΥ 501, νγῆν ἠϊάδβε ἴποιι ἄθ]αν ἴο σου ἢ 
Απά Πε [ο]ά ΠΕΙ δνουυίῃηρ. Απά 56 νγὰβ 
Θχοθθάήϊηρ ο]δά, δηα ϑαϊά το ῖτη, ὅσο ποι ἴο 
την [ἈΈΠοσ, ἀπ 1 νν1}}} βίαν ΠΟΥ πΠῚ1] {ΠΥ να 
ςοπηοῖῃ." (οπίγαϑί τ". 9. 

“. ΤΠο νψογήβ οἵ ἈαρΠ 6] 45 ρίνθη δΥ {Ππὸ 
Ψα]Ε. σοπίδ!η δη 1Π]  Ποίιοη ποΐ τηθηίοηθά ὈΥ 
1Π6 οἴου ΨοΥβίοπΒ: “412 κὠϊ 1ἱμέγοιεγῖς (ἰΟ77)11ι771 
ἐμαηι, σέαίηι αὐογα 1) 0271171τ|2271 1) 61,771 {π|1|721 ; 
εἰ σγαΐίας ἀσεης ΕἾ, αεεεά αὐ ῥαΐγε71 ἐπει77ι εἰ 
οσεμαγε ἐτι7γι ὅζα. 

1 ἄποαυ ἐραΐ ἐῤν ζμέρεγ «ὐ1]} ορὲπ ῥὶς ἐγε.5] 
Τη {πε εἤοστί ἴο 5ε6 {Π6 5οῃ στοϑίογθ ἴο ἢ]Π). 
ΤΠ ΗδρΡ., Ν α]ρ., ἀπα ἴα] Ργείευ {πΠῸ βθῆβα 
“1 Κηονν {Παᾶΐ Π15 ἜγῈ5 514}} θῈ ορεῃϑά ; 26. 
ἢ 1ΠῸ 54}} (Η6Ἀ}.}. 

8. απά δείπο ῥγἹεζεά ἐῤεογεαυρ, δθ σρα]] γα 
5.7 Τα [ἴα]ὰα ΤΟ] οννεά 4 ἀἸΠθγεηΐ γθδάϊηρ : 
εἰ ἱγισίάεἑ γηοα σα) θη ἐτ71 ; οὐ ἀεεογίαδὶς αἰδιισίγες 
αὖ οεμὶς εὔμς, ὅζε. ὙΠ 5ῃδτο ἴακθη ὈῪ ΤΌ 5 
1π το] θυῖηρ Π15 [ΔΊ ΠΟΙ 15 ΘΠ οΥβϑ δγ {πὸ Ν π|ς. 
(δες στ. 1ο-12, Ποί65). 

ῥὲ «ρα! τεὸ ἐῤφεε] ἀρ. {πὸ Να]ϊρ. ἱάοδὶὲ 
}αΐεν ἐπε ἰμηιεη εἰ, εἰ ἐπὶ ἀσῥεοίμε ἵμὸ φάτ 
ἀεὐϊέ. 

ΑἴἴοΥ ἔπ656 ννογάς {ΠῸ Ψ π|]ς. δ Ὧ5 ἃ νεῦβα οὗ 
ὙΥΠΙΟἢ πὸ ἔγαᾶσθ οχὶϑίβ ἴῃ {Π6 οἴμοι ΝΕΥΒΙΟΠΒ: 
Τμης ῥγαώςμομγγ εαπὶς ( ὙΔΘΙΠΟΥΙ νείογι5 
ἀοΠΊ 1," εχρίαϊη5 Οσοίιιβ, “αὶ ΑΥ̓Ρτ5. Ἰῃ 
Οἄγϑβθα Ὁ ψιὶ οἱγιμὶ γμεγαΐ 1π ἱα, εἰ ψιαοσὶ 
γι ἀαπνερίεσς, ὀιαραγγιοιίο σμθ εαμα 
φαπμάεδαί. Βεάο, ΓΟ] ονηρ ἀρ ἴπ6 {πουρμί 

ΠοιΙοΘα ἴῃ ν. τό, ποΐρ, ἀϊβεονθῦβ ἴῃ {πῸ6 ο]δά- 
655 Οἵ {Π6 ““ ἐος " {π6 ἴγρε οὗ {Π6 Ἰοὺ ψνμοτο- 
1  “ ἀοοΐοτοβ ἡ ((δο!ογ5)ὺ το]οῖοθ ἡ Πθη 
ΤΠΕΥ 566 {πάήθὰ ὈΥ {ΠῸῚΓ πη] ηἰσίσΥ Ὀτοιρπξ 
Ὀαοὶς ἴο {πὸ Τιοτά. “ὙΠΕΥ ταϊοϊσα δὲ ἴπΠ6 
Ρεσςερίίοη οἵ {ῃς σγονναγά οἵ εἴθγπαὶ 116, ἀπά 
ΡΓΟΓΊΙΒΘ {ΠῸ ἱπηπηθϊαΐο ἈΥσῖν 4] οἵ {Π6 ρας οὗ 
ΟΠ γιβί." 

Θ᾽. ΑΠΠΩ, πεγ5, {ΠῸ6 ΘΥΓΙ͂ΔΟ, “ΡΠ ὉΠ ἃ 
γ411 δηἀ τη [οσίῃ ὅζο." 

1 αηὶ εοπίθη ἴο αἰ] 80. ϑΥδθὶ σοι] 54 γ 
νγΠΘη ἢ ΟΠοδ ἀραῖη ΘΠ ΡΥ ΘΑ Π15 50 [οβθρῇ 
(6σϑεῃ. χὶνὶ. 30). 

10. ϑοπῖθ ννοσβ δϑϑισηθά ὈΥ {πΠ6 (Πα]ά. 
ἴο ΤΌΡΙΣ τηᾶὺ ΠΕΥ ργθοθάθ {πὸ δοσοιπΐ ἢ 
1Π15 νεῦβο: “Απά ψπθη ΤῸΡΙ Πραγά {παΐ ἢ15 
500 νγα5 σοΟπΊΘ, Π6 ννᾶὰβ5 θχοθθήϊηρ β]δά, δηά 
5814 ἴο ἢϊπ|, ΜΥ 50ῃ, ςοπῆθ ἰονναγάβ τηξ {Πδΐ 
Ι ΤῊΔΥ Κιβ6 ἴπεθ, [ῸὉΓ 1 οσδηποΐ ΡῸ ἰοναγάβ 
ἘΠΈΘΙΙ 

σἱιγδ]ρα] “ἙΟΥ͂ Πα ἀ]4 ποΐ 566," δἠ45 {Π6 
ΗεΡ. ὙΠῸ Να]ρ. πὰ5. βοιὴθ ἱπίθγεϑίηρ δά- 
ἀΠΠοη5: ΚῈ εοπσμσοης σοι ῥαΐίεογ εἴμ, τωρ 
οἵεπάεγις ῥεαϊδις σμγγ γ ; εἰ ἀαία πιαπῖε ῥάογο, 
οςο ΓΙ οὐτυἱαλη Κ]10 στο ; εἰ σμσείρίθης, οσειαΐμς 
δπὲ δἸ6771 ε1|771 ΚΟΤῈ σα; οἰ σωῤεγαπέ αγηδο ἤογὸ 
2τώ σαμάϊο. (ὐμρηιψιο αὐογαςσεηέ 1)εμηι (ΩΡ. Ὁ. 
7, ποΐθ), εἰ σγαΐίας ἐσ]: 5εγι, ςοησεάεγμηί. Τα 
στγιεηι. ΤοδΙἼας εἰὲ δ 6 ῥ᾽ τες, “γί οσιμίος ῥαΐϊγὶς 
σπῖ. 

11. Βὲ οἵ σοοά ῥοῤῥε] Οκ. θάρσει : ΤΑ ΟΥ̓ 85 
ἴῃ Τἴα]α, ΟΣ αγιΐγιο ἐσίο (ΩΡ. ν]. 18). ὙΠῸ 
πΠ θυ γηρ πουρμς ἰ86 8ῃ Θχπογίαιοη ἴο 
σουῦγαραο. ὙΠῸῈ οἴμοῦ Ψεγβδίοηβ, Ὄχοθρί {ΠῸ 
ϑυσίας, Πᾶν 6 ΠΟ ΤΟ ΠΊΔΤΙς ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑΙηρ ἴο [Π15: 
Ῥιι οπε Οκ. Μ8. πλακοβ ΓΟΟΙΈ δχοϊδίτη, 85 Π6 
[ε] [Π6 ϑιηατέ ἴγοπὶ (ἢ6 94]}}, ““ Νν μαΐ Ππαϑί 
ποῖ ἄοηα ἴο τη6, ΤΥ 50 ὃ " ἴο ΠΟ ΤΌΡΙΑ5 
ΔΉΒΥΜΟΥΒ, “΄ Γ 15 ἃ Π]ΘαἸοη6 ἴο Π68] {Π66 ᾽ (50 
16 ϑυγίδο). 

19. δεραη ἰο «“»ιαγ.] (ΟΡ. {πΠ6 Ψυϊραΐο, ΕΣ 
σέ λημ} φασὶ εἰϊγιϊαϊα7,ι. 7 6 ῥογα,η, εἰ εωρὶὲ 
αἰδισο ἐκ οσμ]ς ἐὔμσ, χμασὶ τηοηιόγαπα οὐὐΐ, 
ἐσγεά!. ΠΕ νϑμοτῆθηςο οὗ ἢ15 δοίίοη 15 ποθ 
θγ [με Τία]α, ΕἼ ἀεεογίαοἱὲ ἀμαόμς γιαπίδμς αἱ- 
ὀιιφίσος (566 Οἢ 11. 10) οεμογ 7: εὐμσ. ΟἿ ἰαϑὲ 
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.12. Απά τς νῇηϊζθποβ5 ΡΠΠ6 ἃ ἀννΑΥ 

ἔτοπὶ ἴΠ6 σοποῖβ οὐ Πΐβ αγεβ: 8ηᾺ 

ψγΠθη ΠΟ 5ανν Πΐβ βοὴ, Πα [6]] προη Β]8 

ποςοκ. 
14 Απά ἢς νγερῖ, ἀπ 5αἰά, ΒΙε556 4 

τί μοι, Ὁ (οά, ἀπά δ]εββοά 15 τἢν 

πάπα ἔογ Ὄνεῦ; απά Ὀ]εββεά δἵα 1} 

τῆϊης ΠΟΙν δηρεῖϑ: 

ΤΟΌΒΙΠ [ν. 13--τό. 

15 Εοὺ ποιὰ Παϑέ βοοιγροά, δηά 
μαβδὲ τακαη ΡΙΓΥ σὴ γι6: ἔοι, θ6Πο]ά, 
1 56ε6 ΠΥ βοὴ “ΓΟΡΙα8. Απά ἢὶβ 80η 
νγεηΐ ἴῃ Γα]οϊςίηρ, δηά το] 4 ἢΪ5. ΔΈ ΠοΓ 
{πε ρτγϑαΐ τῃϊη 95 παῖ Παὰ Παρρεπϑά τὸ 
Πϊπι ἴῃ Μεαϊα. 

τι6 ἼΠεη ΤῸΡΙς νγεπξ οὐ ἕο πιεθῖ 
Ηἷβ ἀδιρῃτεγ ἴῃ αν δὲ {πε ραῖθ οὗ 

.ςὈὉὈΘὉΘὉΘὉρὉῤὉῤὉῤὉῤὉῤῤ ΤΠ ’’’’Τ’ϊΤ’ϊ’ϊ’ἷ’ἷ’ἷ’ἷ’΄͵πτ-'ἷἷἴ““ --΄-Ῥ-----------' 

ΠΙΪα] αςξ οἵ ΠοΙ ρα] π655 ἴο ἢΪ5 [α[ ΠΥ 15 τεοοσάθα 

ΒΥ ἴπε Ψυϊραίε : Ομαηι (φεἱ]. αἰθιιφίπιόι) αρ- 

φγεῤεγάεης Τοῤϊας, ἐγαχὶ αὖ οστὶς ἐγώ, σέαξη1- 

μὲ αἱσιθη τερερὶ!. “ἨΦ 5ανγ {π6 ᾿ἰσῃξ ἀπά 
ΒΙουῃοα Θοα᾽ (ϑυτῖας). “ἀπά Οοά, 54γ5 
1π6 (Πμα]ά., “ταδάθ Π15 δβυῦεβ ὑνΠῸ]6 δ5 ἴΠῸῪ 
ννογο θεΐοσο, Απά ΤῸΡΙ τεϊοϊοβά δ {Π6 στϑδῖ 
βοοάποβϑ νυ] ἢ ΟΟἄ πα 5μθυνῃ Πῖπι." ὙΠῸ 
το]οϊ οἴηρ νγᾶ5 [δἰζθη πρ ΒΥ ΟἴΠΕΙ5 : Βὲ σίογ- 
εαδαπὲ [)ειι, ἱῤδε ἱάε]ϊεοῖ εἰ πἰχοῦ ἐγμς, εἰ 
οἸγιπος φιὶ φεἰοδαρέ εἰωνι (δ ]6.). “80. 5}4}} 
1π6 7ενν5,᾽ βϑαγ5 Βεάς, “ αἴϊογ [Π6Υ 5Π4}} πανθ 
Κπονγη ἴπ6 νΟΥΥ ὈΪΓΓΟΙ τηϑ]οθ οὗ {ΠΕ πιοβί 
Πα ι] ὉΠΟΥ͂, γοοοῖνο {π6 Ἰοβδὲ Πρηῖ. ὙΠΘΥ 
Βαγὸ {Π6 Ζεαὶ οἵ σοά, θαξ ποῖ δοοογάϊηρ ἴο 
Κπον]θάρο. 

ὙΠΟ πιοβίίοη νυ Πθίμου [Π15 νγᾶ5 ἃ ΠΛ ΓΔΟΊ]ΟῚΙ5 
Οὔγδ ΟΥ̓ οπη6 ἄπ ἴο παΐιγ8] πΊθδη5 Πὰ5 Ὀθθῃ 
ΒΟΙΥ ἀεθαίϊοα. ὙΠΟΥ γΠμῸ τῆιδε ογθα ἸΒ}Π| 
ἴο παγγαίϊνοϑ σοπίδ ἴηρ ΤΠ ΪΓα 0165 Πηα ΠΟΙ 
οπα φγοοῦ οἵ ἴπθ Ποιεοιιβ ὁπαγαοίοσ οὐὁἨ {815 
Βοοκ. ὙΠῸ ὉρΠοϊάθγθ οὐ 115 δας πα πΈο Υ 
ἄο ποῖ βπά ἴΐ πϑορβϑαγΥ ἴο ἀἴβοιι55. {15 ἴθβί. 
ὝΠΟΥ τοβὲ σοπίοπε τ [Π6 5ΟΌοΓ σοτηπηθηΐ οἵ 
1[ῃ6 (μαϊάθο απᾶὲ ΗδθΡ. ἰθχίβ, ἀπ “ σεϊοϊοβ ἢ 
αἵ τηἷ5 ᾿πβίαπος οἵ {πὸ “"ργεαΐ βοοάποββ᾽ οὗ 
σοά. 

14. δὶρετεά ἀγὲ αἱ! ἐῤίπιο ῥοὶν απο Α5 
τηοπηθοῦ5 οἵ Οοὐΐβ “Κιηράοπι ((Ρ. ΧΙ. τ), 
ὙΠῸ τ ηἰβϑίοσυ Ηἰβ5. Ὀ]οθϑίηρ ἴο πηθη (Η6Ό. 
ϊ. 14), ἀπά ἴο ψΨΠΟΠὶ ΠΟΠΟΙΙ͂ ΔΠ4 ΤΟΥΘΓΘΠΟΘ 
4γ6 ἄπο, {πουρῖι (Π6 βούνιςθ οἵ ργαῖβα Β6 δίνη 
το Οοά Α]οηθ. 

15. Ζροῖι ῥαεὲ σεοιγρείί, απ ῥασὲ ἐαζοη ῥ1ν 
οπ 716] (ΟΡ. ΧΙ. 2. ῊΘ οἸαβϑῖοαὶ σοίθγεησα 
15 ᾿οαΐ. χχχῖϊ. 39, ἴῃ Ἰδηριιαρε οὗὁὨ ὑῇ] ἢ 15 
δἀορίοα ὈγΥ τὲ ΗςΡ. «πὰ (μα]ά. Νευβιοῃβ 
Ποτθ. ὙὝΒοθθ Ψεγβίοηβ (ἀπά {μ6 Νυ]ρ.) δεῖνα 
ΤοθΙῦς τνογάβ που ΠΥ τεΐεγθηοθ. ἴὸ 
ΑὨρβεἶβ, ἀπ ἀγὸ πιαυ]τοα ὈΥ 5. ΠΠἸΟΙ ἢ ναυϊα ]Οη 
ἴο ἄδϑβοῦνα βοραγαΐο σιοίδιοη. Τῆς (Πα]ά. 
γοδάς: “απά ΤῸ Ὀ]εβθδεά Οοά, βαγίπρ, 
Β]οοοοά 6 Οοά, ΝΟ Βαῖῃ ποῖ νυ] θη 
Η5 Ὀθομπηῖν ΠΠῸΠῚ τῆθ, ἀπ παῖ Ὀτγοιρης τὴ 
ουξ οὗ ἀαγκποθο ἴο Πρῃς. [{ 15 Του ΚΝΒΟ 

οὐσικοϑὲ πα Πθαϊοϑῖ, ΉΤΟ 15 ΠΟΠΘ Κα ΤΉδο, 
ὙΥ̓μΟ πραϊοῖῃ ΓῸΣ πὸ τονναγά, απ {ΠΟΓῸ ἴ5 ΠῸ 
κοά ἴῃ Πϑάνθῃ ΟΥΓ οἡ δαγίἢῃ ψνὴ0 ἀοθῖἢ τϊρ ἢ Υ 
ἀοοάς κὸ ΤΠΉϊπο. ὙΠῸ τοπάρυϊηρ οἵ {Π6 
Ἡ 60.195 : “ΒΙοϑορά 6 [6 1 ογὰ Οοά οὗ [9γδο], 
ΒΟ ορεποῖῃ ἴῃ6 ογο5 οὗ {π6 δ]πά4, ἔου Ἠδ 

Βα ορεποά πιῖπα ογεθβ. ΒΙ}βββά 15 Ηθ, δπά 
Β]οϑϑθά 15 Ηἰβ. Νπιο ἴου βυθοῦ δηα θυϑσ, ΠΟ 
Βαΐῃ βῆθννῃ 1Π15 ργοαΐ Κιηάπεββ ἴο πΊΘ, ἔῸΣ 
Ης 5ιηϊζοῖῃ ἀπά μρδίθῖη, δηὰ ΚΠ]θῖῃ δηά 
τηδκοίῃ αἷϊνο ἢ ἀπ Β]οββθά, γε Ὀ]εθθεά 15 Ηθ 
Ὁ ΒΟ Παΐῃ ργοβρεγοά ΠΥ Ἰοῦγπου, αηά ΠΟ 
μαῖῃ Βγοιρηξς {ποθ ῬΔῸΚ ἴο τ15 ἴῃ Ρβᾶςθ δπά 
αυϊοίηο55.᾽ 

ὟΠε Ψογϑίοπβ ΒΌΡΡΙΥ βοιὴθ ἀοίβι]5. ψΒ]Οἢ 
πιαῖο ἴμθ ςἴουυ τῆοτο οοηποοῖθα. ὍΠῚ5 
1π6ὸ (Πα]ά. : ““Τοίγγαῖ τἢθη τοϊαϊεά ἴο ἢΪ5 
ῬΆΓΠΟΥ 411 ἐπα μῈ παὰ ἄοπθ. Απά {ΠΟΥ ργϑ- 
Ρατεά πε Ποιιβα ; δπά {π6 Ψ]5., παγγαῦϊα 
ῥαγεπέϊδις σμὶς γυῖα δοπεπεῖα 1)εὶ, χα Κεῖ σὲ 
εἶγοα δἰώ7ι ῥὲγ ῥογιῖπεηε χμὶ δι ἰμχεγαΐ: ΘΧ- 
Ραπάθα ΒΥ {π6 [ἴα]α, οὐ ἡπάϊσαοἱέ ῥαΐγὶ σ5πὸ 
{ρούϊας, ψιοπίαι ῥεγγξεία ὁπ «υἷα ἡΠΠπις δθηθ ἃ 
Πογιίηο [1)60, εἰ ψιία αὐξμΠξ ῥεσιίαηι; δὲ 
ψιιογγιααδ»ηοκίμι ἀσεορὶὲ ϑάγγαηι βίαι Καρις 
ῥεϊῖς μχογέηι, εἰ ψιμῖία “σεπὶέ εἰ ἱῤδα, οἱ 7αη1 
ῥγοχίριο ἐπὶ ῥογίς Νίπίυθ. Ασοογάϊηρ ἴο Ὁ. 
3, Τοθῖα5. δηά 1πῃ6 Απροὶ Παά ““ αβίεά ἢ οῃ; 
ΔηΔ, 45 ἴ νοι] βθοπὶ (στ. τ, 16), ἰθανης; 
ΘΑΥᾶ ΠΟᾺΓ “16 νμαΐα οἵ Νίπονθ. ὙὍὴ 
Ψαυϊραΐοθ, Πουνευοσ, μΒα5 ἃ ππίαιθ τοδάϊηρ Ρτα- 
σράϊηρς {π6 ννογάβ ἀθονο: ἴσγέσσα ἐσὲ δ αηὶ 
2οο φορέει εἷος δάγα, τιχον Δ εἴτις, εἰ οπιηἷς 
“χανιϊδα σαπα, εἰ ῥέσογα, εἰ σαριο]ὶ, οὲ ῥθομπία 
γηίία πχογὶς, σοὶ εἰ 1]]α ῥέσιρία χιαηι τ σοβῥογαΐ 
α Οαδεῖο,--- ΔΡΡΑΥΘΠΕΥ τοοκοηίηρ ἴΠ6 σέῤῥθ2ι 
εἴϊος ουννατα ἔτοπι [Π6 φιάεοίγιο αἰϊδ οὐν νυ Ἀ]Ο 
«( ΠἸΒΆτδη ἢ" νγᾶ5 τοδοῃθα (566 Ὁ. τ, ποῖθ). ὙΠῸ 
δοσοπηΐβ τὸ ματα Ϊν ἴο θ6 σθοοῃοι]οά. 

ΎΤΠΟῈ ΠΕΠΊΡΟΙ “βονθη (δ 18.) βιυρρεϑίβ Δῃ 
ΔΠΠΘρουῖο δ] ἱπτογργοίαξοη ἴο Βθάθ. Π6 βθύθῃ 
ἄδγ5 ΤΡ ΡΥ ἔπὸ Ἰισης οὐ βρί τίξιιδὶ στᾶσο, ὑνμ] 0 ἢ 
15 δορ  Πουτα. Νοῖ {Π] δῇϊου βϑυθὴ ἄδυ5, ὑνΠΘῊ 
ΟΟΙΕ ννα5 σοϑίοσθα ἴο βιβιῖ, ἀϊὰ πὸ υνϊξθ οὗ 
Ηἷ5. 5οῃ δπίοθυ. 80, ποῖ {Π] αἴτεσ ᾿π48θᾳ 5}}8}} 
μαγθ θθθη θη] πο πϑα ὈΥ [ἈΠ ἀπ 5}}8}} πανα 
τοροϊνοα τῃ6 βονθηίοϊά ρσγάοθ οἵ {πὸ ΗΟΪΥ 
Θρίτγῖς, 58.811} {πὸ (το οοπηθ ἴο ΠΟΙ, {Ππαΐ 
[Π6γ6 τη  δ6 οπο ἔο] ἃ πα οπδ Προ, οηα 
Βοιιβο οἵ (μγιδὶ Τουπάθα ἸΡΟῚ ΟΠ6. ΘΟΓΠΟΓ- 
βίοῃρ. 

16. (μαϊά.: “ὙΠποπη ΤῸΡΙ ννοηξ ἔουτῃ νυ ἢ 
Η15 ϑοὴ ΤΟ γ δὴ ἴο πιθοῖ ΠΪ5 ἀδιρ ογ-ϊη-ἰανν, 
δηα ΒΑΡΠΔ6] ΙΓ Ποπὶ; "ἡ τα κΚΊηρ; ΠῸ Τ᾿ ΠΈΙΟη 
οἔ Αππᾶ (8686 τ. ὅ, ποῖθ). Ὑπὸ ΗΘΡ., [14]6, 
δηᾷα ϑυτγίας τοργοϑοπξ ΤΟΙΣ ἃπηα Απηᾶ 5 βοΐῃρ: 
Του τοροίμου τὸ πιθοὲ ϑαᾶτα. ἄππαὰ νγου]ά 
ΡΙΌΒΑΡΙΥ παν στοϊασπθά ἴο ΠΟΙ Ποιὴθ ΔῈ 



ἢ Ταπῖιιϑ, 

ν. 17--3.} ΤΟΒΙΤ. 

ΝΙΊπενε, γα]οϊοίηρ, ἀΠ4 ργαϊδίπρ (ΠΟα : 
ΔΠΔ {ΠΟΥ ὙγΠΙΠἢ 8ᾳνγ ΠἰπῚ ρῸ π|δί- 
να ]]6 4, Ὀεσαιβα μΠ6 Πδά τεςεῖνθά ἢΪ5 
515}. 

17 Βυὲ ΤῸΡΙΕ σάνε {Ππδηκ8 Ρεΐογα 
1Π6π|. θεσδιιβε (σὰ Πδά πηθου ο ἢΪΠ1. 
Απά ψῇϑη Πα οαπηθ πραγ ἴο δαΐα ἢῚ5 
ἀκαιρίαν 1η ἰανν, Πθ Ὀ]εββεα Ποῖ, βαγ- 
ἱπρ, Ποῖ ἃτέ νγεϊσοπηθ, ἀδιιρῃίου : 
(οὐ Ρε ΡΙεββεά, ννῃῖο ἢ παίῖῃ Ῥτοιρῃς 
{Π66 τπιηΐο τι8. ἀπἀ δίοετϑά ὅς τὴγ ἐλ Πεῦ 
ΔΠᾺ ΠΥ πιοίμεσ. Απά {Πδγ6 νγὰβ ἸοῪ 
ΔΙΊΟΠρ; 811} ΠΙ5 Ὀγθί γα νυ ῃ]οἢ νγεγα δἵ 
ΝΊΠπενεα. 

ιτ8 Απά Αοπίδομδγιβ, ἰδη4 ΝΑ 5045 
τυῖο ἔς . 
αἶϑο εαἰρά ᾿Ϊδ ὈΓΟΓΠΕΓἾ8 50η. ΟΔΠῚΊΘ: 

αδύας. 19 Απά ΤΌΡΙΔ5᾽ ννεάαϊηρ νγὰβ Κερί 
8Ένεη ἀΔγ5 ΙΓ σγεδί ἸΟΥ. 

ΟΠ ΧΤ]Ι. 

ΘΕΡΒΉΣΟ ΧΤΙ, 
5 Ζοὐῖέ ογεγείζ λαζῇ ἐο ἐλ ἀγιροῖ 707 Ζὶς ας. 

6 διέ .ε εαἰζίλ ἐλεηε ὀοίζ σίας, απ ἐχλογέ- 
εἰλ ἐζεγι, τῷ απα ἐσ είλ ἐλέη ἐλαΐ ἦδ τυᾶς ατὲ 
αγιηρεῖ, 21 αγτιἰ τυαᾶς 56671 710 21076. 

ΗῈΝ ἼΤοΡῖε ς4|16ἀ4 Π15. 5οη Τὸ- 
ὈΙΑ5. ἀηὰ 84 τπῖο ἢϊπι, ΜῪ 

80η. 866 [Πδξ {Π6 πιὰῃ Πᾶνα ΠΙ8 νγᾶβ 68. 
νυ ΙΓ νγεπέ ννΠἢ {Π66, δη ἃ {Ποῖ πηιιϑῖ 
σῖνα ΠΙπη ποῖα. 

2 Απά ΤῸΡΙ45 βαἱά υππίο μἴπ, Ὁ 
ξλῖμοτ, ἴῈ 18 πὸ Πδίπὶ ἴο π|6 ἴο δσῖνθ 
Βΐπη ΠΑ] οὗ ἐῃοβϑα τπϊηρβ ἡ ῃΙοἢ 1 Πᾶνα 
Ὀγοιρῃε: 

2 Εογ ἢς μαίῃ Ῥγοιιρῃξ πη|6 ἀρδίῃ 
ἴο 1Π66 ἴῃ βαΐείγ. ἀπ τηδάθ ννΠο]6 ΠῚΥ͂ 
νυ α, Δη 4 Ὀγοιρῃς π16 ἘΠ6 πηοπΕΥ, ἀπά 
ΠΠΚανγίβα μεα]θα ἘΠεα. 

ΠΟΙ ἤγϑέ ννεϊσοπια ἕο ϑδγα, η4 πον δοσοῖη- 
Ραηϊθά Ποὺ Πυιβθαηά. 

ἐφεν «αὐῤίερ τακαυ ῥίηι σοὸ ηιαγυεἰ] (ρ. 
τπ6 ΤἸία]α: οἱάεῤῥαπέ Τροῖίη, χε εγαΐ 11. ῥογία 
Νήπευε, “υϑηϊομίθηι, δ αρεὀι]αγέεδηηι δμ71. Ο7)1711 
αἰγέμίθ στα, 71677)11716 «αἰαγιέθ εἰ ᾿ηαηη1771.; οἱ 721:7Υαπ 
δαγέμγ. 

117. Τροιι αγὶ «υεἴοσογιο, εἰαιιοῥίογ] ΟἷΚ. ἔλθοις 
ὑγιαίνουσα θύγατερ; τοῖα [ΠΠΈΘΓΆΠΥ τοργο- 
ἀπορά ἴῃ {ππ6 Τἴα]α: μὲ αὐῤτοῤίπημαοι ἹΤΡοῤῖας, 
αὐάπμεεηις ϑαγγα7,2 τ Ογ 771 σπαῦι, ὀεηοα κι 111 
Τροῦδὶς, ἐΐσοης; Ζπέγα σαπα, ϑαῦγα Μία. Βεη6- 
αϊείμς ες. . - - εἰ δερεάϊείις ΤοδΊϊας Ἵμις 
»ηδ5, εἰ δεπραϊεία ἐπα Πα; ἱπέγα 1 «ἰογηημ771 
ἑπαρι σαπα, {πη δεπεαϊοίίοπε εἰ σαμάϊο. “Ἠξ 
Ὀγουρηΐ ΠΟΥ ἰηΐο Π5 ποιιβο,᾿ δή 45 {πΠ6 (πα!ά., 
“ἐ η4 Ὀ] 655 α μεσ, βαυϊηρ, Μααν Οοά βεῖνε {πεα 
οὗ {Π15 νυ τὶρμίθοιιβ ομΠ]Πἄγθη, Πα ΠΊΔΥ͂ ΤῊΪΠ6 
ΕΥ65 δηά {Π6 εγεβ οἵ {ΠΥ τηοΐμοῦ ὈΘΠο]ά 
τποτη.᾽ 

18. “εῤΙιαεραγις απ ΝΝαρδα] Οη {πὸ 
ΤΟΥΠΊΕΥ, 566 1. 21, ποῖθβι ὙΠ6 βθοοπηά Π8ΠΊ6 
15. βίνθη 45 “Ν θα] Βγ [Π6 [ἴΑ]α, ““ ΝΑθδίῃ 
Ὀγ ἴμῈ Ψυϊραίε (ΞΞ Ναδαΐῖ, τ Κίηρϑβ χί. 26), 
δα “1. 404η ὈΥ {πε ϑυτγίῖας. ὍὕΠ6 1468 (566 
τηδγ. ΤΟ ΠἀογῖηΡ) ἐπᾶΐ ΝΑ5θ45 νγὰϑ5 4150 ἃ Πδ1ὴ6 
δίνη ἴο ΑοβΙδοΠΔΙῚ5 15 ΘΙ ρροτίεα Ὀγ Οτοί5, 
ΒΙ55611 ὅζς. ; Ὀαΐ τεϊεοῖϊεα ὈὉγ ΗΠ ΡΘΗ ΕΙά ἀπά 
Ουΐθοτῖεῖ. ὙΠῸ ἴουτπευ οοηϑίάθτβ Ναβθδθ 
(ς Βγοί οι 5. 5οῃ "ποῖ ἴο ΤῸΡΙΕ θὰ ἴο ΑοΠϊα- 
ΘΠάτιι5 ; ἀπά {Π6 Ἰατίο  ἀΓΡῚΙΘ5 ἴοσ ἘΠε εχἰβίθηος 
οὔξτννο βεραγαΐο ἱπά] ν! ἀτπι4]5 μοσθ, οἡ ἘΠΕ »υου πη 
παῖ ἴῃ χῖν. το {πε ργορεῦ γϑδήϊηρ 5 “" Νδ80 ἢ 
(85 βίνεη ὈΥ {πε [1414 φηά 81ηα1{. (Ἱκ.) Ἰηβδίθδα 
ΟΥ “Απηδη," «ἀπά {παῖ “Νδάδρ {πεῦρ δηά 
«ΝΑ Α]  ΠΟΙδ ἀῦὸ {ΠπῈὸὲ βϑαπίθ Ρεύβοῃβ. 1ΠῈ 
ἀϊβέγεηςς θεΐννεθη “ Νδάδθ ἢ δηα “"Ν4Ὀ8] ᾿ 15 
ποῖ Ρεῦπαρβ ᾿πϑιρογαθ] 1 τοραγάθα ἃ5. ἃΠ 
Αἰτογαϊίοη ἀπε ἴο ἃ βοῦῖρο, θα π6 Ἰ4οπεῇοα- 

το 15 ργθοδτίοιιβ, ἀπά {Π6 οχϊδίθποβ οἵ πο 
{ΠπᾶΠ ΟΠ6 ῬΘΊβοη ΠΟΙ 15 5ΠΟ] 6 ΠΕΥ βαρροτγίθα 
ΒΥ ἴπ6 ρίιγαὶ οἵ 1π6 [{4]4, ΨῈ]Ρ., αηά ΗΘ0.; 
1Ποιιρὴ ΠΟ ΠΑΠΊ65 816 βίναη ἴῃ {Π6 ἰαϑί-πατηθά 
ἰοχί: “4411 {π6ὸ [ον ΠΟ ψΈγα ἴῃ Νίπθνθῃ 
το]οϊοθα νυ Ἱ ἢ ρτθαΐ ἸΟΥ δ {Π|5 βσϑαΐ Κιπάμθβϑϑ 
ννΒΙΘἢ {πε Τοτὰ πα σπθννη ἴο ΤῸΡΙ δπά ἢΪ5 
50η. Απά {ΠΕῈῪΥ βᾶνε ΤΟΥ Δ} ΤΠΔΠΥ͂ ΡΥΘΟΙΟΙΙΒ 
εἰ Π5. ὙΠῸ ΡΑΓΆΡΤΆΡΠ 15 ΘΠΕΓΕΙΥ Δρβεπί ΠῸΠῚ 
της (Πα]ά. ἰεχί. 

ςΗΛΡΤΒΕ: ΧΙ 

1. Τῇς (μα]ά. νεγϑίοη οἵ {Π15 σπδρίευ 15 
ποΐ ΟὨΪΥ Ὀτίείεσ, θαῈ ἴῃ Οἴμο Ροϊπίβ [Ὁ Π]ονν5 
ἃ ἀηϊηπε τοδάϊηρ (σε Αἀάϊομαὶ Νοίθ). 

ΤΠῸΟ ἐνεηΐβ ἀθβου θεά ἴοοῖκ ρίαςθ, δοσογάϊηρ 
ἴο {π6 ϑυτίας, ὑνυβοη [Π6 ἔθαϑί ννὰ5 επάθα δηά 
{μ6 ριιθϑίβ ννεῦῈ ΒΌΠΕ. 
ΤΠ Να]ρ. ριῖ5. {Ππ6 Ιαηριιαρα οἵ ΤῸΡΙΈ ἴῃ 

1π6 ἔουπῃ οἵ «ἃ 4ιυοϑίοη: Ομ ῥοσοιις ἀἰαγα 
Οἶγο ἐσέ σαπείο, φιιὶ «"εη1} ἐδοιηι 5 ἃ ἃ Ἔχραπαάϑβ 
1π6 ἴουσ Βοποῆϊβ πιυπηογαϊθα ὈΥ ΤΟΡΙ45 (Ὁ. 4) 
Ἰπῖο 716 εἰμχίξ οἱ γεάμχι σαλι)ι1, ῥεοιηαηε ἃ 
Οαδείο Ἰῤσε γεσοῤὶέ, μοῦ 71 ἦρα 716 ῥαδεγε δε], 
εἰ ἀκ ηηογίμηι αὖ δὰ ἦῤσθ εορηῤεσοιῖέ, σιαμα 1721 
ῥαγεμέϊδις εὐμς γεεῖΐ, τηοὶῤῥ σι αὶ ἀἰδυοΥ ΩΓ ]Ο716 
δισεὶς ἐγίῤεϊ, ἐὸ φμοψμθ ἱάεγε γδοῖ! {2167 
εἰ, εἰ δογὶς ογιηϊδιις ῥέε ἐμὲ τ Ρ δΣ 1 σις. 
Ουϊά ΤΠ} αὐ δίσε ῥοέεγίγιις αἰ σηιι7ηι αγὲ 5 

1 νγὰβ ποῖ ΟἠἱΥ ννμαΐ 411] σου] (0 ἴὉΓ οπα 
ἴο οι 411 ψψεγα ἱπάθθίθα, Ὀυι---οοοτγάϊηρ: 
ἴο {πΠ6 ϑυτίας--- ΤΡ] 45, οοπβοίοιιβ οἵ {Π6 βσθδῖ 
ΒΟΓΎΙΟΘ ΤΠ ἀογεα [0 ΠΙΠΊ561Ε παν! 8]}}γ, εχ -τ- 
ΟἸαϊπη5, “1 4150 πᾶνε δῃποιρ Ὁ Πογον ἢ ἴο 
ΤΕΟΟΠΊΡΘηΒ6 πη" (0ρ. ὅσεῃ. χχχί, 11). ὙΠῸ 
ΗδεΡ., οὐ {Π6 σοπίγαγυ, 15 [655 αν 58} ἴῃ ἀοπᾶ- 
τοη. ΤΠῸ ““ψαρο5᾽ (ν. 14, 15) Δη4 “ΠΟΤΕ ᾿ 
416 αϑϑεβϑβϑά δ “" Πα] [ΠῸ 5: 1νῈὺ ἤν ΒΙοἢ ΤΟΌΙα5 
Ῥγοῦρμς ῬΔςΟΚ. 
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ΓΟ σ, τυΐέκ 
ἀογιοιγ.. 

4 ὙΠεη {Πα οΪά πιδη 8414, [{ 15 ἀτπι6 
ππΐο ΠΙΠῚ. 

ς 80 Πα οδ]]δά τῃς δηρεὶ, δπά ἢς 
584 πηῖο Πἰπι, Τ Κα ΠΆ]Ε οὗ 81} παῖ 
γε Βανε Ῥγοιιρῆῖ, απὰ ρὸ ἄνγὰν ἴῃ 
βδίειγ. 

6 ὝΠεη Πε ἴοοκ {πεπὶ θοῇ δραγί, 
δηά βαἱά τπιπίο {Π6πὶ. Β]655 (σά, ργαῖβα 
Ηΐπη, ἀπ 4 πηᾶρΉ  Υ ΠΪπ|, ΔΠ4 ΡΓαΪδ6 ὨΪΠῚ 
[ογ τῆς τῆϊηρϑ ΠΟ μα Παῖῃ ἄοπα 
ππίο γοιι ἴπ {πε βίρῃς οἵ 4}} τῆλ Ἰἷνε. 
1 5 ροοά το ρτγαΐβε (σοἀ, ἀπά Ἵχαὶξ ἢϊβ5 
πᾶπΊ6. ἀπά ᾿Βοπουγαθὶν το 5Πανν ἰοσίῃ 
1Π6 νγνοῦκβ οἵ (σοά ; τπεγείογε θὲ ποῖ 
βίδοΚ ἴο ρύαῖβε ἢ]Π|. 

6. αῤαγ] ΟΚ. κρυπτῶς ; [ἴ]α, αὐσοοπάϊέε; 
ψαΪρ. οεεμξε. 

2γαϊΐδε ῥίνε ... 1π| ρὲ οἰσῥὲ 9" αἱ! ἐδαὲ [1.6] 
(οηπροῖ, 45 ἴη ἴῃς ΟΚ. δη4 1,4. Ν ἜΓΒΙοΠ5, ἴΠ 658 
1λδὲ νοσάβ ἢ “ργαῖβα Ηϊπι": ““Ρ͵αῖββ 
Η!πὰ ἴῃ {Π6 5ιρῃξ ὅζο., ἴῸΓ 411 ἄς. Ορ. Ρ55. 
ΧΟΙΪΟ ας; ΟΧΙΝΠ. τ. ὙΠ6 Να]ρ. 5ρθοῖῇεβ ραγίι- 
Οα]ατγ, ψα ἤξοῖϊξ “υοὐϊδοιηι τισογὶσογ αι 
σμα7. 

7. ΤΠΟ σοπποχίοη οὗ [Π15 νϑῦβα ἢ νυν παῖ 
ΡΓΘΟΘΩ65 15 [Π15 : “ Βα ποῖ 5ἰδοὶς ἴο ργαῖϑβε σοά᾽; 
μὴ ὀκνεῖτε,--- ἀόῊ ποῖ 5οΥαρΡΙα. ΟΥ Πεϑιίαία 
αδοιζ {Π|5.1 ΤΠΘΓΘ ἅΓῸ τηδίζουβ νυ ΓΘ θη 6 
ἴο νν ΠΟ ἢ 51||6ηο6 15 σοϊάθη ; 510} 85 ἴμ6 σοοά 
ἀεεάβ οἵ πιδη, οὐ 1Π6 αὔαιγβ οἵ Κίηρβ. Οοοά 
ΤΏ ἄο ποῖ νυ ]ϑ ἴο Ὀδ6 ῬΓδΙβθά ; Κίπρδ ΤΠΔΥ͂ 
ποῖ νν]ϑῃ {ΠῸῚΓ «ἤδιγθ το Ἰποννη. Β6Ὲ 
5 οὶς ἴο ῥΊΓαῖδα ΟΥ̓ΤΘΥΘΔΙ διο ἢ {Π|ηρ5; θαΐ 
ΡΓαΙΒΘ αἱοιά (ὐοα 5 σοοάποβϑ πη σϑύθ8] {ΠπῸ 
ΌΓΚ5 οἵ {πὸ Κίηρ οἵ Κίηρ58. Ηἰ5 ΤΊΟΓΟΥ δηά 
Βτοαΐηθββ, Η]5 Ιονθ Δηα πλα]θϑίυ, σΔἢ ΠΘΥΘΓ Ὀ6 
ΡΓαϊδο Θποιρῃ." Νοῖθ {πΠῸ δητ ἢ 6515 “ ρβοοά ἢ 
ἀηἃ ““ΠοπΠοΙΓΔΌ]6," “Ἢ ΚΘοΡ οἷοβο " δηά “τὸ- 
Ὑ611,. ““βεσσεῖ " δη “ἡ οσκ5,, “ἃ ἘΠῚ πα 
πῇ ΟἸοσοι 

Οἡ [ῃ6 οἴποῦ Παηά, {ποτ ἃτ6 ““βθογεῖ 
τιϊη 5 οἵ οὐ ννῃῖοἢ σαηποΐῖ θ6, ἀπά ἀγὲ ποῖ 
ἴο 6, γενθα]θα ἴο {ποβο ἱποαραῦ]6Ὲ οὗ γθοθίνηρ 
πο. Οτίροη αηά 8[. Αἰ παπαϑίιβ πϑϑα {Π15 
Ραββαρο ἃ5 ἃ ρῬγοΐθδί ἀραϊηδί ᾿ΧΥΘΥΌΥΘηςΘ, δπά 
8ἃ5 Δὴ ΔΕΪΠΟΥΓΥ [ῸΓ ποΐῖ αἀϊβοιιβϑίης ὈΙνΠ6 
τηγϑίουϊοϑ θεΐοστε {πῸ ργοίΐαπο δηὰ πηθε]ονϊηρ; 
(δεε. Ομυτγίοη 2. 1). 

σέο γε 1} ΟΚ. μυστήριον ; Τία]α «πᾶ Ψυϊρ., 
σαςγαριθη τ), ἴῃ 6 ἔτδητιθπΐ 1, ας] στοηάογίηρ οὗ 
τΠ6 ΟΚ. ννογά (ςρ, ΔΝ 154. νἱ, 24; Ὁ δῃ. 11. 30, 
471 ἕν. 1. 20, χΥϊϊ, 7). 

ο ἐραὶ «αὐῤῇῆε ἱς σοοά. .. ἰομεῤ γοιῇ ὙΠΟ 
νγογάβ ἀγα αὐβθηΐ ἴγοιη {ΠῸ Τιαίϊη Ὑ οΥβίοηβ, 
1Π6 ΗδὉ., ἀπά δοπὶς Οἰκ. Μ98., 1Πῃοιρἢ βοπὴθ 
οτος. παν ο ἴακθη {πο πὶ ἴο σοηΐαίη ἔῃ ς Ἰοδάϊης 
τπουρῃῦ οἵ της Ἰθοοὶς ( οβθπίμα], Ρ. 1.23). 

ΤΟΒΙΤΟ ΣΕ [ν. 4---. 

" [εἰ5 σοοά ἴο Κεερ οἴοβε {Π6 8ε- 
ογεῖ οὗ ἃ Κίηρ, δας [τ 15 Βοποιγαῦ]α 
ἴο τενθαὶ τῆς νγνοῦκβ οἵ (ὐοά. 
τας νυ ῃΐς ἢ ἴα ροοά, ἀπ πὸ εν]] 5}8]} "Ὁ 
τοις ἢ γοιι. 

ὃ Ργάγεγ ἰ5 ροοά νι ἐϑείηρ Δπά 
ΑἸπη5. ΔΠ4 τἱρῃτθοιιβη 688. 
ἢ τὶρίθοιιβηθθ8 185 θεία. τἢδΔη τ 
ΠΟ ἢ ὙΠ πηγρῃζθοιιβηεθ8. [1 8 
Βεδιίεγ ἴοὸ ρῖνε δ]η18 {Πδη ἴο ἰὰῪ τρ 
Βο]ά: 

9 “ῬοΓ αἰπιβ ἀοίῃ ἀνε. ἔτοπ “ οἷ. 4. τὸ 
ἀδαίῃ, δη4 5}.4}} ριιγρα ἄνγὰυ 8}] 51η. 
ἼΠοβε τῃδέ Ἔχοίοῖβα δἰπ|5 ἂαπά τῖρῃ- 
τξοιι5η 688 5Π8}] θῈ Π|164 νι Ππξε : 

ΤΠ {γαηϑίδτίοη “ἴοι Οἢ "ἢ ΠΑΓΩΪγ ΘΧΡΓΘ5565 {Π6 
εὑρήσει οἵ ἴῃ Οσῖ. “ἘνΠ᾿ πᾶ ““Τουοποα 
ΤΟΡΙΌ, θυ ΠΟΥΘΥ [Π 5ΘῈΟΝ ἃ ὙΨΑΥ͂ ἃ5 ἴο στο ῇ 
ΟΣ Πηα Ὠἴ5 ἀεέρεῦ 116. ΟΡ. 5: χοῖ οὐ τος 
ΤΟΥ: ΧΙ; 21: ΝΙδΔΕ . ΣΧ: 28... ΕδΕ ΠῚ 1 

8. ΤὴΘ Ἰαηριιασο οὔ Ἐδρῆδοὶ ἴο ΤῸΡΙ 
5Π0114 ΡῈ σοιηραγοά ἢ {παῖ οἵ ΤΟΡΙ το 
ΤΟΡΙα5 ((ν. 7--τι, 16). [{ 15 45 1 {πΠ6 Αῃρεὶ 
ΤΟΙ 464 ΤΟΙ οὗ 15. οννὴ δάνϊςρ, αηά {πθη 
Ροϊηΐθά ἴο [Π6 τονναγα νυν ῃοῆ οΟὈράϊοπος ἴο 
{πα τάνιοθ Πα Ὀγοιρπξ ἴο Πἰπὶ απὰ ΤΟΡΙ85. 
ΠΟ Τία!α γε πάθυϑ {ΠῸ Οροπῖηρ ννοσγ5, Βορα 6ςὲ 
ΟΥ̓ΩΙΟ σμρ1 76 ιγῖο, εὐ εἰδεηοσγηα σπ2721 7] ϊα. 
Οπ [πὲ ἴἢγθο σαγάϊπα] νἱγίιιθ ποῦ Ὀγοιρῆξ 
τοροίμοτ--ς ΡΥΔΥΘΥ, [αϑίπρ, ἀπα Δἰμ δεῖνι ηρ ἢ 
π-ορ. {π6 ᾿δηριιαρο οἵ ὙΠομμα5 Ασιϊπα5: 
“ Τ) ΟΠ Πι15 ροηϊ {τὰ οροῦα (Μαζζ. νἱ. 1--18),, 
δα αι ΟΠΊΠηΐα 4114 γοάποιπηίισ. ΝΠ ΟἸηΠΐδ, 
48 4|141115 [οἱ αἀ το ΠΆΠΑ 11ΠῚ 56] ρϑιτ ἴπ 
51115 σΟΠΟῚΡΙΒΟΘΠΓ15 ΓΘ ποις δα 16] ΕΠ] ΠΠΠῚ, 
αιφοιτηηι6. νογοὺ ἤιπί ΡῬγορίοσ αἰ] θο ΟΠ ΠῚ 
ΡΓΟΧΙΠῚΪ τοάποι πίιγ δ ΘἸΘο ΠΊΟϑυ Π4ΠΊ, η1:- 
ΘὈΠΊΠΙΘ. γΕΙῸ Ργορίθυ. οὐ]ζιπὶ 1261 Παπηΐ, 
Τοαποιπίιγ «(ἃ ΟΥΔΙΟΠΟΠῚ " (αποΐοα ὃν σπῖ- 
Ὀου]ο). 

9. (ρ. πλᾶγρ. ταῖ. δηά χῖν. τι. [1 ψ}1}} θὲ 
ΟὈβοσνθά {παᾶΐ [815 ραβϑασθ ἄννθ}]5 ἴῃ ΥΘΓῪ 
ΤΟΠΊΔΓ ΚΑ Ὁ]6. Ἰαηριιαρο. Οἢ ΔἰΠιβρίνηρ. ὍὙΠῈ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ5. ᾿Ι56 4 ΔΙῸ 5 ΤΟΠΡῸΓ {ΠπᾺΠ {Ποβ οὗ 
Τ)δη. ἵν. 27 (οΡ. ΧΧ. ἀπά Ν]Ρ.), πὰ βοπὶα 
ΠΟΠΊΠΘπίδΐουβ ἦἄὸ ποῖ Ποϑιίαΐ ἴο αθβοσῖθα 
1Π6 τοαοῃϊηρ 45. ΟὈΥΟΙΒΙΥ ἴῃ σΟΠ ΔἸ  ΙΟῃ 
ἴο {πΠ6 ἰοίῖοῦ ἀπ βριγς οἵ {Π6 σαποηΐοαὶ 
ϑογρίασοβ Οἴμοι, ποννθνοσ, ποίϊοο {ΠῸ 
ΡΓΟνΟΓΒ 4] οΠαγαοΐοσ οἵ {πΠῸ ΘΧΡΓ ββίοηβ τἰιϑοά ; 
ἴῃ. 4ιφ!Ποαίοηβ ἱπιροϑθά οἡ {πὸ ἤγϑί ρατγί 
οἵ 1ῃ6. νεῦβ ὈῪ {πὸ βϑοοπά, «πὰ {πῸ ςοη- 
ἀϊοη αἰζδομθαὰ ἴο θοίῃ ἤμϑίϊηρ απ 8]Π|5- 
᾽ν! ηρ---π6. θεῖπρ δοσοιηραηϊθα νυ} ΡΓΑΥΘΓ. 
[0 πλὰν 6 ὑτροὰ {παΐ {πὸ Ράγαθ]65 οἵ {πὸ τῖοῃ 
ἴοο] (1μκ6 χὶϊ, τό-21) δπὰ οἵ {ῃς ““στἱοῇ 
δ᾽αϊζοη ἀηα 1,4 Ζατι5" (Τιαϊκὸ χνῖ. 19), 85 αἶβδὸ 
τῃρ σοτηπηοηΐ οἵ (Πγὶδὲ προη οπο, ἦν πο μου 

Ζ7)0 “τε 5. 

5 [{π||6 ὁ 5. 37- 



ν. 1ο---ἰ.} 

1 Βυξ τ{πδὺ {Παΐ 51Π ἃγβ βῃ δ ΠΊΪ68 
ἴο {Πεὶγ ον [Πξ6. 

11 ϑτεῖν Γψ}}}] Κααρ οἰοβα ποιῖηϊηρ 
ἔτοπη γοι. ΕῸΓ [ 5αἰά, [ νναβ ροοά 
ἴο Κεαρ εἶοβε [ῃδ βεογεῖ οἔ ἃ Κίηρ. Βιιῖ 
τΠδῖ ἴἴ νγὰβ Ποποιιγαῦ]ε το γενεαὶ ἐΠῸ 
ννογκβ οἵ (σα. 

12 Νὸονν {Ππεγείογε, ννῆεη τποιῖ ἐϊά5Ὲ 
ΡΓΑγ. ἀηἃ δαγὰ τὴν ἀδιιρ τοῦ ἴῃ ἰανν. 
Ι ἀϊά Ὀτπρ {Π6 γετπθιηγαπος ΟΕ γοιΓ 
ΡΓΆγεΙβ δείογε {Π6Ὲ Ηοὶν πε: δη4 

ΤΟΒΙ ΧΙ 

γνΠδη ἔποιι ἀΪ 45: θιγγ {Π6 ἀεαά, 1 νγᾶς 
γνἢ {πες [ΚαννΊβο. 

13 Απά ψῆξη τδοιι ἀϊάἀϑε ποῖ ἄεἶαν 
ἴο Γἴβ8 ΠΡ, Δπα ἰβανε {ΠΥ ἀϊηποῖ, ᾿ἴο 
50 ἃΠ4 ςονεγ {πε ἀεδά, ἐγ ροοά ἐςεά 
νναβ ποί Πιά Ποπι π|Ὲ : δι 1 νγἂβ νι ἢ 
ἜΠΕΕΣ 

14 Απά πον (ΞΦοά Παίῃ επί πια ἴο 
ἢδαὶ {πθῈὲ πὰ δαγα τὴν ἀδιιρῃίογ ἴῃ 
Ϊανν. 

Ις [1 πὶ Κδρῇδεὶ. οπς οἵ {πε βενεῆ 

δαῖη {π6 ΠΟΪ]6 ννου]ά απ γεΐῖ ἰοβα ἢϊ5. ονγη 
501} (Μεῖί(. χνὶ. 26, 27), ἱποιϊοαῖθ ἃ ποῖ 
1655 ἀϊἰβέίπος ὑναυπΙηρ ἀρ αϊηδέ 56 ]Π5}655---ἰΠ 6 
Τνίηρ ἀθαίῃ---α σογγθοῖνο οὗ νυ ]Οἢ 15. 4] Ππι5- 
ΒΊνηρ. Βυΐ {πΠ6 ραβϑᾶρθ σουίδι ΠΥ τοῆθοϊβ 
ΒΑΌΡΙΠΙς ἰοαομῖηρ οἡ {6 5ιδ]εοῖ (566 
Βιιχίογβ “ ΚδΡΌΌ. 1,6χ.᾽ σ. ὕ.; Μ|η|5 “ ΒτΠ5ἢ 
]εν5, Ρ. 273; ΕΔΕΥΒΠΕΙΠῚ 5. “1.16 οἵ 6515; 
1. 534). 
ΤΠ 1, αἴ. Ν υβίοηβ χρη [ἢ Δ] οΓ δίαίο- 

τηθηΐ οἵ {πῸ ἰοχί, ἀπά ἱπάϊοαΐθ {πὸ {ΓΠΕῚ ΠπΠ6 
οὗ ᾿πτοσργοίδίοη (ορ. ἴν. το, ποΐθ). ὙΠι5 {πὸ 
1141, ἐπάογϑβιηρ ἴΠ6 ορϑηϊηρ ννογάβ. οἵ 1πῸὸ 
ΥΕΓ56, ΟΠΊΪ5 {πὸ ννογά “ αὐ] (511), ἀῃη4 το πάθ 5 
1πΠ6 ννογάβ νυ ΙΟ ἢ ΓΟ]]ονν, (δὲ Ἴαοίμγέ εἰεεγιοογ-- 
παηι οἰ 7115 6 γα ]οηεγι εὐ 7 Ἵ 11 α71, σαὐμγαὐμηίμῦ 
αἰία εἰόγηα: 50 ἴπ6 Νιυϊ]ραῖο, εἰρεγηουγηα ἃ 
γιογίε ἐϊδεγαΐ; εἰ ἱῤῥα εὐ ψίς ῥηγραΐ ῥεςεαΐία, 

εἰ γαεῖξ ἱμπεηῖγε 2215 ὙΙσογ αι εἰ «Οἱ α77 
αἰεγπαηη. Ομ απμέεηι ἡαείμρη ῥεσσαΐι,ι εἰ 1γι1- 
ψιϊαίε71, ῥοσίδς σι} (Ἰ1771ω5 στ. 

ὙἼΠΕ “ ἄθαίῃ " οἵ {Π15 νθῦβθ μα5 τΐοσε ἴπδῃ 
ΟΠΘ πηθβηϊηρ. Εσοτὴ ἄθδίῃ ἀϊά Ἰονίηρ ΟΠ65 
βᾶν8Ὲ δη4 ΘΟΠΟΘᾺ] {Π6 τη Πποβα ἄδθοάβ. οἵ 
Κιηπάποββ ἴο {πθὸ ἀδαά, απ ψνποβθ αἰπη5 ἴο 
{π6 ΠΙνηρ, γοῖο Κπονη ἃηα τοπηεηθεγθά 
((- 19, 20, ποΐθ5). ἘΕἼΟΠῚ ἃ 5: ΠΉΠ1ᾺΓ ἀθαίῃ 
Μδηδββε5 Ἔβοδρϑά (χῖν. το). Αβαίη “ἄδθδίῃ 
ῖ5. {πε ἀθαίῃ :πΠΙοῖθ προῃ {ποιήβοῖνο ὈῪ 
Ππο586. “ΠΟ ἃΓῈ δποιηΐϊθβ ἴο {πῸῚΓ οὐνῃ [Πἴὸ ἢ 
(ὦ: τὸ: Β5: 1χ- 6: ῬΤΟΥ. Υγ11| 716; νΝΊ56ΣΙ 12ὴ, 
πε σοπίγαϑδε ἴο ὑγῃ]Οἢ 15 “18 ἢ πονν δηά ἴῃ 
16 ξαΐατε. 

ἼΠῈ εβίπηαΐθ οἵ δἰπιβϑῖνίηρ [ουπιθα ὈῪ 
ὙΠοπΊιαβ Ασ 1 Π85 15 85 [Ο]]ονν5 : “' ΕἸΘΟΠΊΟσυ Πα 
ἴπ 56 ᾿ἱποϊ δ νἱγξαϊοπιὶ ΟΥΔΓΟΠΙ5. οἴ. 16]1Π|1 
ἀΠΡΙΙΟΙ ταΐοπα: τ΄. “τα Οἰθολοσυ πα ΘΕ 
σοπϑβετ, σα] ἀδίμγ, ἀθὈιτοσοπι δ οὐ ΠτΠὴ 
εἴ 16] απαπάπιτη εἴ 4114 θοπα, αι ροΐοβί, [δοῖθη- 
ἄστη ΡΓῸ εο, 4111 ἀθαϊθ. 2“. 48 ΘΙ ΘΟ ΠΠΟσυ πᾶ 
Ρτορίεγ ΤΠ ειπὶ ἀαΐα οϑὲ ατιαϑὶ απ ἄδτη οὈ]αῖο 
Πθο ἔδεΐϊα. . . ΟὈ]αΐο αιἴοιη ᾿ρϑὶ 1260 ἴμοΐα 
ὙΙΠῚ ΟΓΑΙΙΟΠΙ5 μαροῖ. ΕἾ δι πλΠΠΈΘΓ ἴῃ απ ηζΠη 
θοπα οχίοσίοσα δ σοΥΡΟΥΙ5Β. σΟηβουνα [ΟΠ ΠῚ 
ΟΥΑΙ ΠΑ ΠέμΓ, ϑ γασίίο Θχίθγπούιπη. ὈΟΠΟΙΙΙΠῚ 
ΡΕΙΓ Εἰβεπηοϑυῃαιη, Πταϑὶ υἱγίῖθ Ἴοητςίπεῖ 
76]απῖιτη, 40 τηδοθγαίγ σΟΓΡ 5. (ρ. {π6 
ΗἩοΤΥ τοη ΑἸπι5-ἀθεά5,, ἀπά ΟΠ τίοη 5 
ΘΧΟΘΙΙεπί ποίς Πεγο. 

12. «υῤεηι ἐῤοῖι ἀϊάσέ ῥγαν 57 ὙΠῸ ΗΕΡ. 
Δ465, “ οἡ δοοοιηΐ οὗ {π6 {τ δ ]αἰίοπ οἵ γου τ 
5011 {6}: 11. Σ, τον 1τὶ, τοὴ: 

1 ἀϊά ὀγίηρ ἐῤὲ γεηιθριγαπεθ 97 γοτ ῥτΩγεΓ 5 
5.1] ΟΚ. προσήγαγον τὸ μνημόσυνον τῆς 
προσευχῆς ὑμῶν. (ρΡ. “. 15; Αοςἴϑ χ. 4; Βεν. 
ὙΠ]. 3, 4. ὙΠΟ ᾿αηριαρα οὔ [π6 ΗΘΌ. ἰοχῖ, 
“1 ΟΠδτθα γουγ ΡγαΥ συ Ὀοίογο {πὸ ἴἤτοπο οὗ 
Οοα; «πᾶ οἵ {με [,Α[. Νεγβίοπβ (ορ. {πὸ 
Τἴα]α, οὐέμ δ »ιϑηιογία7ηι οὐ αἰ ]ογῖὶς “πὐεσΐγς ἐπὶ εογι-- 
σῤεείε εἰαγτέαξίς 1)εῖ, εὐ [ες 1), ᾿πττηαΐθ {παῖ Π|κ6 
1Π6 “ϑυνεεῖ βανοιγ᾽ (1,6ν. 1]. 9) οἵ ἃ 5δοιὶ- 
ἤΠοδ {ΠΕΘΙΓ ΡΓΑΥΟΙΒ ΕΓ. δοσθρίδθ!θ ἰὸ Οοά. 
ἈΔΡΙΔΕΙ δηά {πῸ ΟἾΠΟΓ “ΠΟΙ Αηρεὶβ (τυ. 15) 
Ργοβεπί 1Π6 Ῥγαυθῖβ ποῖ 85 πιεάϊαΐουβ δηκὶ 
ἸηΓθΓοΌββοῦβ, Δ Ἷπρ νἱγίπα 0 ἘΠῸΙΓ ΡΥΔΥΘΓ5 
ἔγοση ΤΠΟΙΓ τη γΙ5,---ου {Π15 θ6ΙΟπρθ ἴο ΟἿΓ 
ΘΑΨΙΟῸΤ (ΟΠ γσΙϑί. ἃ]οπθ, ἴΠ6 ΟΠΙΥ τηουἸοσοι5 
Μεαάϊδίοσυ θεΐννεεη Οοά απα πιδη,-- θὲ 85 
ΤΊ ΘΘΒΘΉΡΟΥ͂Β ΓΕΙΔΙΙΠρ᾽ ΔΠ4 ΤΘΡΟΓΕ Πρ ΟἿ ΡΓΔΥΘΓΒ 
θείοστε σοα (Β1], φποίεα Ὀγ (μιτίοη). 

ΒῸΥ {Π6 ἐνεπίβ δ] Πα θα ἴο ἴῃ {ΠῸ Ἰαϊίου ρατέ 
οἵ [Π15 γεῦϑε δη4 [ἢ Ὁ. 13; (Ρ. 1. 17; 11. 1--τ7. 

18. 1 «υας «υἱὲδ ἐξέ] Α5 νγαΐσμοῦ δηά 
ὙΠ Π655:; 845 οπ6 οὗ “{πε εγοβ οἵ {π6 1Τιοστά 
ὙΠΟ τη ἴο «ἃπά ἴῸ {σγουρὰ {πῸ6 ΠΟΘ 
δασῖμ" (Ζεςῇ. ἴν. το). 

14. Ῥτονίοιιβ ἴο {Π1|5 ἀθοϊαγαίίοη οἵ Οοαβ 
ϑοοάΠ655, 5οιη8 οἵ {Π6 Ψ βίοΠ5 ᾿ἰπβογί ἴῃ νατυ- 
ἴΠ8 ἴθγΠῚ5. 8Δη Θχραπαίίοης ὙΠῸ ϑἰπιρίεϑέ 15 
1Π6 [ἴ4]4, ννμ ἢ τοϑάβ, γηλρετς σι7721 ἐθηίαγε ἐδ 
εἰ ϑαγγαῦη 7117 4271. {π|2|77η1: 115. 15 ΘΠ]Αγροα ὈγῪ 
1η6 Ψι]ρ., φμία ἀςεοῤίμς γα [1}260, πάγει 5θ 
Μαὲ μὶ ἱεπία!ο ῥγοδαγεΐ ἐξ (ΩΡ. 2 ΓΊτη. 11. 12; 
7άπιε5 1. 2 ἄζε.), δαπά {π6ὸ Η 60. “οὐ πΠαῖἢ 
τθα {πε6 ὈΥῪ {π6 ὈΠΙΠ4π655 οἵ {π|πὸ ου65, ἴῸ σ 
{πῸ Τιοτά {το {πὸ τιὶρῃΐθοιιβ." ἀρ. Εςο]ιβ. 
1 ἘΣ ΝΝΝ 1Ξ6- 111: 5: 6: 

15. οὔδ οὗ ἐῤὲ σευεμ ῥοὶν απσοὶ5] (ΟΡ. Ἀδν. 
ΜΠ 2. πὲ ΗῈΡ. ὅπ6 ϑύ τας οὐ {Π6 
ΠΌΙΉΒΕΘΙ “ βενεξη ἢ: “1 δπὶ {πὸ Απρε] ἀρ !δε], 
οπςβ οἵ {π6 ρυῖποθβ ΠΟ πη Πἰϑίεσ Ὀείοτο {Π6 
[ῃτοπο οὗ β]οσυ " (ςΡ. {πε Ηδ6Ά. οἵ [)3η. Χ. 13). 
ΒΚ ΑΡἢΠ8Ε]--ἴσιθ ἕο Π15 παπΊ8 (111. 1.7}-- ἀΘβουθθ5 
ΠΙΠΊ56]Ε ποῖ ΟΠΪΥ 45 {πῸ “ἊΠθϑ θυ "ἢ (Ὁ. 14), δα 
85 σοπιραηίοη οἵ ΤΟὈΙΕ ἴῃ Π15 ἀπι{165 οἵ ἴονα 
τονγαγάβ Οοα δηά πιαη (τ. 12, 13). 
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ΒοΙν ἀηρο]5, νυ ΠΟ ἢ ργαβθηΐ {ΠῸ ΡΓΑΥ ΕΓΒ 
οὗ τῇς βαϊηΐβ, δηΔ νγῃϊοῃ ρὸ ἴη ἀπά 
οὐἱ Βείογε {πὰ οἷοτν οὔ τπη6 ΗοΪγ 
Οηςο. 

τ6 ἼΠεη {πον νγεγα Ροἢ ἐγοι]ςα, 
αηἀ [6]1] τιροη {ΠοΓ ἴμςεβ : [Ὁγ {ΠΥ 
[βαγεά, 

17 Βιιξ Πα βαϊά τπίο {Πεπὶ|, ΕΘΑΓ 
ποῖ, ἔογ ἴξ 584} σὸ νγε]] νι γοι ; 
ΡΓΑῖβα (ὐοά τΠεγεΐίογε. 

ΤΠΟ Ρργονίοιιβ Πἰβίουυ Παὰ5. Γιατ ΠοΥ Ὀγοιρμί 
ΒΪπὶ ἔογνναγά ἴῃ {πΠ6 σπαγαςοίοῦ οὗ βιδγάϊδη- 
ΑἼρΡΕΙ ἴο {π6 {γανθ!]ηρ ΤΟΌΙα5. .Α5. 5 ἢ Π6 
5 ἔννίοθ βραγοαά ἴῃ (ῃ6 ΒΟπΊαη σδίδοοπΠΊΌ5, 
Πα Δ]]Πδίοηθ ἴο {Π15 Β[ΟΥΥ 88 ἵγθαιθηΐ ἴῃ 
16 “ΜΙ Απεῖομϊ. ὙΠΕῈ Βοπιᾶη (δίμο]ῖς 
ΟΒΓΟἢ Βα5 βίνθη ἴῃ ΠΟΙ ΠΥΠΊΠΒ ἃ Ραςθ ἴο 
{Π656 [δαΐισοβ οἵ ἢἰ5. σμαγαοῖθυ, ὙΠ6 ΝΈΒΡΕΥ 
Ἡνπηη ἴοσ Οοί. 24-- 

“« (ο]απἄδτητβ νθπθύδηΐθβ ΟΥΉΠ 65 Ο06]1 ὈΙΠΟΙΡΕΒ, 
Θεά ρῥγεοῖρας Πάθ]θπὶ τη θα]! σαπ δἰ σου 6 
ἘαρΠδοίθιη, ἴῃ νἱσίαία 4] αηΐθγη ἀοθτ ΟΠ ΘΙ : 
Οὐο οὐβίοας Ργοοι] Ρ6]16, αχ ΟΠ γἰβίθ Ὀ 1] 5511η6, 
Οἴμπε ποίαϑ 1η]τηϊοὶ. Μαπάο οοΥγάδ αἴ σούροσα 
Ῥαταᾶϊβο γθάάβ πο πο5 5014 οἱθπηθηίία "-- 

Πα {πὸ ΡΓΑΥΟΓ ἴῃ {πὸ “ΤΕΠογαυίατη ΟἸθτῖ- 
ΠοΓ τη ᾽ (“ ΑΉρΟΙ 5. ἘΑΡΙ46] σοπϊθέγ ΠΟὈΪ5- 
οὐτὴ ἴπ υἷα, τ στὴ ρᾷςθ, βαϊαίθ, δὲ βϑαάϊο, 
ΥΘν ΥΑ ΠΊΠΓ δα ΡΓΟΡΙΙΑ ᾽,), ΑΓ ΓΤΆΠΠΙΑΥ ᾿ηϑίαποθ5 
οὗ ἴπ6 πο] νυ πο {Π15 Γοαΐασο οὗ ἴΠ6 ΒοοΙκ οὗ 
Τοδιΐ Πα δοηυϊγοά ονοῦ {Π6 ΤἸΓΡΊΟΙΟ  ᾿ϑί5 
οὗ οι. “νΒθη ἃ βφοοά Αῃρεὶ, 5αϊά 
Απίοην ἴῃς Μοηΐς, “ ἈΡρθαῦβ ἴο ἃ βοοά τηΔΠ, 
Π6 ΤΠΔΥ νΚ6}} αἱ ἢγϑί ργοάιιοα ἃ ἔδβο]ηρ οἵ ἴθαῦ 
οἡ. δοσοιπηΐ οἵ Πἰ5 πηννοηίθα ἀρρθάγαηοα; Ραΐ 
ἴῃ ἴῃ6 οπά πὸ ᾿θᾶνθβ ρθᾶοβθ 2Π4 βρι γί] 
ςοπηξογί." 

Οπ ἴδο ηιιθβϑίίοη 5 ἴὸ (ῃ6 οὐἱρίη οἵ {Π6 
ΠΌΠΟΙ “5βθύθη," 566 ΕἸΧΟ ΓΒΕ 1. ὃ 1. (2). 105 
γα ΠΘΠΟΥ͂ ἁηοηρϑί [Π6 [ενν5. 85 ἃ βδογβά δηά 
Ῥεσγίθος πυιτηθοΓ 15 ὈῪ τ ΔΠΥ͂ ἱγαςθά ἴο ἴΠῸ δοΙΡ- 
ἴυγ4] τοοογά οἵ {πῸ τοδίίοη ἀπά {π6 {Πποῦθοη 
πτοιηάοᾷ βαογθα βορίθπηϊαὶ ἀϊνΊϑιοηβ ((ΠῸ 8545- 
Ὀαῖῃ, [η6 ϑα ας 4] γϑαγ, [Π6 [01166} γα Γ 
1πδη ἴο ΒΑΡΎ ]ΟΠΙ ἢ ΟΥ̓ ῬοΥϑίδη 1ΠΠΊΊΘΠΟΘ5. 

16. Ον. 7υἀρ. νἱ. 22, ΧΙ, 22; ὍΔῃ. Χ. 7; 
1 χχῖν. 5: Ἀδν. 1. 17. 

117. ,ὸγ 1: στρα]! χοὸ αὐεὶ]] «υἱὲ γοῇ ἘΔΙΠΟΥ, 
“ ΡθδοΘ 5Π4}1 ΒῈ τ γοιι." ΟΡ. [Π6 ἨςΡ. δπά 
τ ραχ «οὐϊδειγ οἵ {Π6 1 ατη Νουβίοηβ. ΤῊΘ 
115114] δα] ταΐϊοη 15 ᾿πτεπαθα (ορ. Μαίί. χ. 13). 

ῥῤγαΐε Οοά ἐφεγεζογε)] Οἷκ. εὐλογεῖτε εἰς 
τὸν αἰῶνα, ἃ5 ἴῃ ὦ. 18. ΗφὈ. ““ΒΙ655 {π6 
Τιοτὰ ἴογ {π656 στοδέ ἀπα ννοΠ θυ] {Π]Πρ5 
νν πο ἢ Ηδ Παῖ ἄοπο τηΐο γοιι.᾽ 

18. ποὲ 977, αην οι" 97 »ιῖη6] “ΓᾺΡ ννογάβ 
τὸ ποῖ ἴο θ6 πηάογβίοοα 45 1 ἴπΠ6 Απρο] μαά 
πτηάροα ννμαΐ πὸ πα θθθη Ρουπη ρα ἴο ἠο: 
θυΐ, ἃ5 [6 νγογάϑβ [Ὁ] οννης ἱπαϊςαῖο, [Παΐ {πὸ 

ΤΓΌΒΙΓ αι [ν. 1τ6---2ο. 

τ8 Εὸγ ποέ οἵ ΔηΥ ἴανοιιγ οἱ ΠηΪΠ6. 
θυ ὈΥ [Πα νν}}} οἵ οὐγ (ὥσοά 1 σᾶπιε ; 
ὙΠΟ ΙΌΓα ργαῖβα ἢΪΠῚ ἰοΓ Ἔνεῦ. 

19 4411] {πηεϑὲ ἄδγβ 1 ἀϊά ἀρρεξαγ ἀΘα ει 
ὃς 10. 3. 

ἀξ. 13. πηΐο γοῖ : δι [ ἀ1ὰ ΠΕΙΈΠΟΓ εαΐ ΠΟΥ Τὰ 
ἀτηΚ, Βα γε 414 566 ἃ νἱβίοῃ. τὸ: 

20 ΝοντπΠογοείογο ρῖνα (σοά ἐῃδηΚ5: 
ἴογ 1 ρὸ ῸπΡ ἴο Πἰπὶ {Πδξ 86ηξ πη ; δι 
ννγιῖς 811 ἘΠ]η 05 σῇ] ἢ ἅγα ἄοπα ἴῃ ἃ 
Ῥοοκ. 

τηοίϊνα αἵ ὑνοσὶς Πα θθθη 51Π1Ρ16 δηδ [ΠΟσΟ ἢ 
ΟὈβάϊθποθ ἴο “1Π6 νν}}] οὗ οἱ---- 5 45 γγῈ}} ἃ5 
ΤΟΙ 5--Οοα. 

19. δίυάν {πΠ6 σοπίγαϑβί υνἹἢ {Π6 σἰδίθπηθπΐβ 
οὗ {Π6 τηᾶγρ. τϑῆ. ΤῈ ΗΘ. απά Ψα]ρ. ΠΕΥα 
ΑΥΘ Θχραηαΐοσυ. ΤΠι5 {π6 ΗΘΌ. 15: “Νον 
ἃ5 ἴο ΤηΥ56]}, 411 πὸ {1π|6ὸ 1 ννὰβ ἢ γοι γα 
βᾶνν ΠῚΘ ϑαΐ δηά ἍτΊηῖς, [ΟΥ̓ 50 1 ἀρρθαγβά ἴο 
ὙΟΙ Θγο5; γε 1 αἸ4 ποι Ὶ θαΐ ποὺ ΠτΊηΚ.᾽ 
ΤΠῈ Νυὶρ. τοαάβ: "αεῤαν ψμίάεηε «σοὐἱδοι271 
γ»ιαηάπμεοαγο εὐ ὀϊδεγε; σοί ἔσο εἰδο ἐμευϊιδηὶ δὲ 
2οίπι, ψεὶ αὖ ῥογγρδιις αἹάεγὶ πορ ῥοΐεοί, {107 Σ 
Δ 1Πη.Θγ ϑίϊηρ ΤΟργοποίοη Οὗ νυ ΒΙ ἢ 15 Το πα 
ἴῃ ἴπΠ6 ννοτάβ οἵ πὸ Απηρθὶ νγῆο δάάγοϑϑοβ 
7οδςοῃῖπη, {πὸ σορυΐϊοα ἔΊΠου οὗ ἔπ ΨΙΓΡΙη 
Ματγυ, “ ΕἸθι15 πιθιι5. 1Πν]5101}}5. οϑί, εἴ ροΐι5 
ΤηΘι15. 40 ΠΟΙΆ ΠΙθι15 πηοσίδ!θι15 νἱ 6] ΠΟΙ 
Ῥοίεβε {ΠῚ “ΟΠ. ΑΡος: Ν. ΤῸ 1 276) 
Ασοογάϊηρ ἴο {ΠῸ6 Ἰαΐο [Θυν5ἢ Ἐπθοορυ, 1Π6 
“ ΠΘΆΨΘΗΪΥ ΘΊΟΥΥ ᾿ νγὰβ {π6 ἔοοά οἵ Αηρεῖ5. 
ΤΆ ννὰϑ ΟἿΪΥ ἴῃ ἀρρϑαάγδηςο, ποΐ ἴῃ σϑα νυ, {Πδὲ 
[ΠΟΥ δθεπηθά ἴο οδί {|κθὸ [6 πιογίαϊβ ψν Πουὴ 
{πεν νἱϑιίοα ΟΝ θοσ, ρρ. τόι, τότ). Πα 
58Π16 ἸΠτοΥΡΓο ΕΟ 15 Ραΐ ΠΡΟη {Π6 πηδΓξ. ΤΟ 
(νεῦετ, Ρ. 150). 

ΕῸΓ ἴπΠ6 ΘΌΠΟΙΓΑΙ Πιδϑίίοη ταϊδθά ὈΥ ἴπ6 
ννογ5 οἵ ἴΠ6 ΑΠρῸ], 5θ6 Μαίί. χχῖ. 30; [6 
Χχῖν. 390. Μαχίθηβοηβ {πουρῃξς 15. ψοσίῃ 
αοίηρ: “ὙΠ Θββθητα] ἀπά αἰ βΕ ΠΡ. Π5Π1ΠῸ: 
ΤΑΙ] 5. 1η ἘΠ σοποθρίίοη οὗ 8ὴ ΑΠρΡῸ] ἅτ ποῖ 
ΡΟΙΒΟΠΔΠ ΠΥ, Ὀιὲ δρισιξ ἀηα Ῥοννοσ, οραγαῖης 
ἃ5 Ἰηϑ ΓΘ 5. [ῸΓ {Π6 {Π]Π]πιοπε οἵ {π6 ΠΟΙΥῪ 
ἀοϑιρη5. οἵ Ῥγονϊἄάθησθ ἴῃ {πὸ ᾿νε οὗ τηθη." 
( Ἰϑορλδίϊοβ, ὃ 71.) 

920. σίυε Οοά ἐφαπᾷε] ΜΝ ογάβ ργεοθαθά 
ἴῃ [6 ϑγγίας Ὀγ 1π6 ἱπ]ποίϊοη, “ Ααὶβο ἔγοπὶ 
1π6 φαγί." ὙΠῸ Να]ς. δα 45, εὐ παγγαΐε ΟἹΊ1α 
γε γαῤίηα ἐἦμς. 

1 5ο τ 1ο ῥίηι ἐραὶ σερΐ 716] “ΤῊ τϑβοπι- 
ὈΙαποθ οἵ {ποθ ννογάβ ἴο [οἢη χνῖ. 5, ἀπά 
1Π6 τϑοοσά οἵ {πε ἀϑοθηβίοη οἵ {πὸ Απρεὶ, 
τηαΥ 1Ππδίγαΐα {Π6 ΓαΠ}ΠἸτ ἐγ οἵ ἘΠ6 νυτϊῖουβ οὗ 
ἴη6 Ψεγδίοησ. νΒΊἢ σοηΐαϊη {πο πὶ νν ἢ {πὸ 
Ἰαηριαρα δηα ονοηΐβ οἵ ἴῃ6 Νανν “Γ οβϑίαιηθηΐ, 
θὰς ποίΐηρ ποσθ. νιάθπος οἰ που οἵ {πὸ 
σΔΠΟΠΪΟΔ] ννοσίῃ οὗ 1ῃ6 ΑΡοοτυρῆα, οὐ οὔ 16 
᾿ηΠαθηος. οἵ (ἸΠτιδίίαη {ποιρηῆς ἀρὸη {Π15 
Βοοῖϊκ, οσαπποῖ 6 ἀδθγινθα ἔτοπὶ {Ππθπ. (ΟΡ. 
της ΗΘΡ. ἰοχί μεῦα: “᾿πά πονν Ἰεΐ πΊ6 ΡΟ, 
ΔΠ4 1 Μ}}}} ρὸ ἴο πὸ Οοα ΝΟ βεηΐ πιὸ ἴο 



ν. 21---2.]} 

21 Απά ψΠεη {ΠΟΥ δἴοϑα, {παν 8ᾶνν 
Π]Π ΠΟ ΠΊΟΓΕ. 

22 ἼΠΕεη {ΠΕΥ σοηίεββεά της ργεδέ 

ΤΟΒΙΕ ΕΊΣ. 

Δινά νγοηάογῇι] ννοσκβ οὔ (σοά, πα μονν 
1ηε δῆρεὶ οὗ {πε Τιογά Πδά Δρρβαγοά 
τπηΐο {Π6Π|. 

γοῖι. 80 ΠΟΥ 5επΐ Πἰπὴ ἀνναύ, Δη4 Ὀ]Θββθά {Π6 
Τιοτά ἴοσ 411 Π15. Απά πε Απρεὶ οἵ {πὸ Τοσὰ 
νγεπέ ῸΡ ἴο πθασυθῃ (ορ. {π4- Υἱ]. 21 ; ΧΙ]. 20), 
ΔΠΩ ΔρΡρθαγεά πὸ τῆοσα ἴο ΤΟΙ ἀπά ἢἰβ βοῃ 
ΤΟΡγ 8}. ᾿ 

αὐγίὶΐδ. .. ἡπ αὶ δοοξ)] “Πα {Πε656 ἐνοπΐϑ δηά 
ΤΠΘΙΓ ΙΕΒ5Οἢ5 τηϊσῃηΐ 6 ργεβεγνεα δηα Πμαπάρή 

ἄονγῃ ἴο ρΡοβίεσιίγυ. Ορ. 16 1. 3; ]Ϊομη 
ΧΧΠ 25. Βαδν ΠῚ ΣΤ ΤΌ: 

Ο1:ο0. ΤΙ Ψυ]ρ. τεδᾶβ: ΕΖ ομ2ὲ Φάς 
ἐἰϊκίσσεί, αὖ ἀσῤεοίμ εογιηι αὐ αΐμς ἐσέ, εἰ πἰέγα 
δ1771 “ΟἹάεγ6 7102 ῥοΐμεγμπί. ἹΗπς ῥγοσίγαί! ῥὲῦ 
δογας ἔγὲς ἵπ γαείοηι, ῥεπεάιχεγμη 1) ετ77η; εἰ 
ἐχοιρεηίος, παγΓαϑογ μι ογηπία τη γαδιία ἐγ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ.. 

ΤΠ (Πα]ά. Ψεγβίοη οἵ {Π15 σπαρίου 15. 85 
ἴοΠΠονν5 :- 
ΦΝΟν ΠΕ ΠΟΥ ὑψεπί ἱπίο ἴπΠ6 ΠΟι56, 

ἘΔρμδ6] ἀϊά ποῖ Ἂπίογ νυ {ποπη, θα. ννεπί 
Ηΐδ ννᾶγ. ΑΘΓ ἃ ἔϊπηα ΤῸΡΙ 5] το “ΤΟΙ δ}, 
Οο οιυέ ᾿πίο πε τηδγκοῖτ-ρίασθ, ἀπά 68]} ΟἿἿΓ 
Ὀγοΐμεῦ Αχαύυδῃ, {πα 1 ΠΊΔΥ͂ οῖνε ΠΙΠῚ 15 
ναρε5, ΔπΠἀ νγὲ ν}1}}} δ44 ἴο {πεπὶ, θεοδυβθ Π6 
15. ἃ {γυβίυ δηἀ ποποϑί πη. Απά ΤῸ Δ 
ννεπέ ουΐξ ᾿πΐο {Π6 τηδτ]τεῖ- ρΪαςο, αηἀ βοιρΠΐ, 
Ὀυΐ ἔουπά ποῖ Βδρμδοὶ, ἀπά μθ επααυϊγεά 
φθοιξ ΠΪπῚ οὗ 411 {π6 ρθορὶε οἵ {π6ὸ ἴονῃ, θαΐ 
ἢς ἀϊά ποΐ ἢπά ἃ τῆδῃ νγνῆο Ππαά ϑβϑθῆ ἢ1Π|. 

Ης τεζυγποά ἴο Π15 [τ ΠοΓ, δηα βαϊά ἴο Βῖπη, 1 
μαννα ποῖ ἔοιιπα ἢ. ὙΠΘη Π15 [α ΠΟΥ Κπονν 
τπδΐ 1 νγὰ5 {πὲ ΑΠροὶ ρΡμδ6], νῃοπὶ σοά 
Π84 5εηΐ ἴο ἄθ]ῖνοῦ ϑασδῃ ἔτοπὶ (Π6 Παπάβ οὗ 
1πΠ6 ἀξδιῆοη, δη4 ἴο θα] ἢϊ5 εγεβ' Απά Πα 
ὈΙεβϑδεά Οοά, ϑβαγίηρ, ΒΙοβθϑδοά θὲ σοά,  ῈἘο 
βδεηΐ Ηἰ5 βοοά Απρεὶ ψ] ἢ ΤΥ 50η, δηά ὟΝ μο 
ῬΙΓΟΒΡΟΓΕα ΠΙ5 Ἰοῦγπον, πη Παίῃ Πποα]θα ἔννο 
ῬΟΟΥ͂ ΔΠ6 5101 ΡΕΟΡΙΘ {|κ6 οὕ βεῖνοβ. Απά {τῸΠῚ 
1Πδὲ ἀΔΥ ἴὈγννασὰ Οοά ργόβροσεά ΤῸΡΙ ἀπά 
ΤΟΙ 8ἢ Π5 50η, 8ΔΠη4 σάνε ἢ1ΠῚ ΟὨ]]ἄτθη οὗ Π15 
να ϑάγαῃ. Απά Κθιιεὶ ἀπά Εάηδῃ 15 νυ α 
αϊεά, ἀηα ΟΡ γγδὴ ᾿ῃΠοσιοα 4} {Ππεῖγ βοοάϑ.᾽ 

755 

ΘΉΒΗΝ ΧΕ ΠῚ 
776 ἐλαηιςρΖο7ιρ᾽ τέγιέο (ὐοαῖ, τυλίοῦ 1 οὐ τυγοίδ. 

(ὐοἄ ἐδδὲ ΠΙνεῖῃ ἔοσγ Ἔνεῖν δη4 δ] εβϑεά « βεαε. 
θεὲ 15 Κιίηράοπι. 32. 39. 

1 ὅ81η. 2. 

ΗΕΝ ΤῸΡΙΕ ντοΐε ἃ ργάγεγ οἵ 
ΓΕ]οΙοΙηρ,, πὰ 5αϊ4, Β]εββθα θὲ 

2 ΖΕῸΓ ἢε ἀοίῃ βοουγρε, δπ4 δίῃ δ. 
ΤΉΘΓΟΥ͂ : Πα ἸεδάδξἊ ἄοννῃ το ΠΕ]], δη 

ΘΗ ΕΝΕ ΕΠ 

1. α ῥγαγοῦ 9} τεγοϊεἰη5) “ΤΟΡΙ 5. “ Εππι- 
ΤΟΠαγϑς ΡγΑΥΟσ, 85 δὴ οἷά ναοῦ Πᾶ5 
ΟΔ]Π16 4 1{, 15 βοπιθίῃιηρ ΤΟΥ͂Θ {π8Πη 8 ΤΊΕΓΘ 
ςεηΐο οἵ ϑογι!ρίασα ἰθχίβ ποῖ νεΥῪ ΔΡΡροϑβίίεΥ 
ϑίγυηρ ἰορείῖμοσ. [1 45 πῆρῃΐ θεὲ οχρεοίεα, 
ἸΆΥΡΟΙΥ σοΙΠροβοά οἵ {ποιρηΐ5 Ἔχρυθβϑθα ἴῃ 
ϑοχιρίασε Ἰδηριαρα (οΡ. [οπδἢ 11. ; Τ)Δη. ΙΧ. 
5, δῖοι: 56. ἘΠΚῸ 1 46 ὅζοι : {Π6Ὸ Β͵ΑΥ͂ΘΙ ΟΕ 
Μδπαββε8 ; δηἀ οοηίγαδί Αὐἀάιοη5 ἴο ΕΙΠΟΓ 
ΧΙ, 8 ἄζο., χῖν. 23 ὅζα.), 1 15 αἴσδο ἴΠ6 υαἱξθεγαησα 
οὗ ἃ Πρατί ἀἸβοθγ Πρ ἴῃ ΠΊΘΓΟΥ ΔΠη4 ΠΘΔΙΙΠΡ' 
νοπομβαίθα ἴο δὴ ᾿ἱπάϊνι πα] {πΠ6 ἴγρα οἵ τε- 
ἀετηρίίοη δηά βαϊναίίοη οἤδγθα ἴο Πῖ5 πδίϊοη 
(υ. 6). 1 ἰ5 ποῖ 5ε!-Ἰαιιάδίίοη διέ 56]! !πὰθηο- 
Θδίοη ὑνῃοἢ γᾶσεβ ἴῃ {Π6 το ΠδὈΠΠ]Πδίοη οὗ 
Π5 οὐ ΠοπΊ6 δηά {πὸ ρεσρείπδίοη οἵ Π15 οννῃ 
ΤΆΤΛΠΥ ἃ {γρε οἵ {Π6 “τε Π της οἵ {Π6 ἴδ θογ- 
π8016 οἵ [πΠ6 Εἰνευ]αβίϊηρ Κιηρ " 1η {π6 δασίῃ] Υ 
7εγυβαϊθπι (στ. το, τ6--18), Π4 οὔ Π6 ΡοβίθυιΥ 
οὗ Κ1ῃ6 ομΠ]άγθη ο {Π6 15" (Ὁ. 13). (45 15 
ΟΥΏ ΒΟΙΓΟΥ νγὰ5 ἃ τεΠοχίομ οἵ {ΠπΠ6 πδί!ομδὶ 
ΒΟΥΓΟΥ (1Π]. 1--6), 80 ἢϊ5 Βαρρίπθβ5 νγᾶ5 {γ}ῖς 4] 
ΟΥὨ ὨδίΟΠ 8] Παρρίηθ55. [ Ὀείοσα 1{ νγᾶ5 “ρτο- 

Βί8Δ016 ἴο 16 γδίπευ {πη ἴο Πἰνα ἢ (111. 6), πονν 
ἄοεβ ἢ σεπηηα ΠΙΠΊΒΟΙΓ ἃηα ΠΙ5. ΦΈ]Π]ονν- 
σου γυσηθη, “ Ηδ Ἰεδάδίῃ ἄονη ἴο ΒΕ]], δη4 
ὈΥΙΠΡΕῖῃ ΠΡ ἀραΐη ᾿ (συ. 2). 

ΎΠΕΓΕ 5 πὸ (Παϊάδβο ἰοχί σουγοβροπάϊηρ ἴο 
(115 ομαρίεσ, απ {πὸ Ἡῦγενν. ργεβοηΐβ ἴἴ ἴῃ 
ἃ ὙΘΓΥ ΔΡΟΓοναῖθα δηά αἰ Πδγοπί ἴοστη (5668 
᾿Αἀάιπεοπαδὶ Νοίο). 

διεσσοά ὅδ ῥὶς ἀϊιράογη) ὙΤῊΘ ΟΚ. αδπηά 1,«ἵ. 
Ψεγϑίοπβ ἀδίδοῃ π6 ννογὰ “' ὈΙ6ββεα ᾿ ἔγοιη 
(ἨΗΐ!5 Κιηράοπι," δηα σοπῆπα 1 ἴο {Π6 ἢγϑβί 
οἴαιιθθ. ὙΠι5 {π6 [ἴα]: Οπκοπίαηι ἐπ ΟἸ τα 
σαομία γερημηι ἐεὲ ἐἰέισ. ϑόυηθ ἴα ““ ΗΙ5 
Κιηρ ΟΠ ἢ 45 δὴ Ὄχργεβϑϑίοη δαπϊνα]θηΐ ἴο {Π6 
μοϑβὲ οἵ Αηξεῖβ (ορ. Χὶ. 1.4); οἴπεγβ Πηά 1ῃ {ῃ8 
Ρῃγαβθ δὴ δητοιραίίοη οἵ {πε Βεαίτιάεθ ρτο- 
ΠΟΙΠΟΘΩ͂ ΟΥΕΓ ἴποϑε ΠΟ 81Ὲ ἴῃ δηά οἵ {π6 
᾿ηράοπῃ οὗ πϑανεη (δι. Μδίξ. ν. 3--:2). 

Ο.. (Ρ. ΧΙ. 15 8Δπ4 πηᾶγρ. ΤΕ Ποτα. [π᾿ ἢ6 
ψυϊρ. οἵ στ. τ, 2, ΟΟα 15 δ ἀγοββαα ΡΕΥΒΟΏΔΠΥ, 
ΔΠ4 ποῖ 45 Ὀγ {πε οἴμοι ἰθχίβ ἱΠηρ}Υβ ΠΑ ΠΥ : 
Μαρπιις ἐς ])ογηῖηε. . .. Τὰ Παρεήίας εἰ σαυας 
εἰ ποῦ δοΐ φωὶ εὔσίαξ γηαπῖε ἑμαηι. “ΤῊΙ5 
ἀϊτεοῖ ἀρρεὰὶ βῖνεϑ ροϊπξ ἴο {πὸ ομαγρε ἴῃ 

τ ὙΥγ154. τό. 

13 
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ὁ Ὥςξαϊ. 
30. 3. 

ΒΤ: 

θγπρεῖῃ ἀρ ἀραΐπ: ΠΕΙΓΠΟΓ ἰ58. {ποτα 

ΔΗΥ͂ τῃδῖ σἂη ἀνοϊ ἃ ἢ 5 Παηά. 

2. Οοηξαθ5 Βἰπι Ὀείογο {ΠῸ (ΘεπΈ}]68, 

γε ομ]άγεπ οἵ 15γαθ] : [ὼγ ἢε μαῖῃ 

Ξοαδίτογο τι ἀπιοπρ; {Π6Π]. 

4 ὝΠετε ἀξοίαγο Πῖ5. βυθδίπΕ88, απά 

δἜχίοὶ Ηἰπὶ δεΐογε 811 {πε ᾿ἰνίπρ : [οΥ 

Βα ἰβ οἱ [νοτά, ἀπά Πα ἰ5 {πε (ἀοά οὐΓ 

ἘλιΠοΥῦ ἴογ νεῖ. 
ς Απά Βα Ψ|]} ϑοοῦγρθ τ8 ἴου 

οὐ ἱπί φυϊεῖεβ, ἀπά νν}} Πᾶνε ΠΊΘΓΟΥ 

ἁραΐπ, ἦαπά ν}}} ρδέμοῦ τι6 οὐ οὔ 

411] παιίομβ, διποηρ ψγΠοπὶ μ6 Βαῖῃ 

βοδίτεγοα τι8. 
6 1ῇ γε τυζη ἴο Πἰπὶ ψΨ] ὙΟᾺΓ 

ψγΠοΪς Πεαγῖ, ἀπά ἢ γουγ ψνΠο]Ὲ 

παϊπα, ἀπά ἀθα] ἀρτὶρ με] Βοΐογε ἢϊπι, 

ΧΙΙ. ΠΕ 
(Πθη ΜΜ}] Πα ἕὰγπ ππίο γοῖι, ἀπά νν}}} 
ποῖ ἢἰ4ε Πἰβ ἕδος ἔτοπι γοι. ἽΠετγο- 
ἴογε 866 ψγῆαῖ ἢῈ νν}} ἀο ν ἢ γοιι, 
δηἃ σοηξεοβ πὶ Ὑνἢ γοῦγ νγΠ0]ς 
πιο, ἀπά ργαῖβα της Τογά οὗ πιὶρῃξ, 
Δ οχίοὶ τῆς Ὄνεηαβτηρ Κίηρ. [ὴ 
1ῃ6 ἰαπά οὗ τὴν σαρτίντγ ἀο 1 ργαῖβε 
πη. Δη4 ἀδοΐαγε ἢῖ5 τηϊρς ἀπὰ πιὰ- 
7651 ἴο ἃ βίπβι παίίοη. () γε βἰππθῖϑ, 
ταγη ἀπά 40 7μ5τἰςε Βεΐοτε Πΐπὶ: ἦν ΠῸ 
σδη 16}} 1 ἢς ψ}}}} δοςερί γου, αηὰ 
Πᾶνε ΠΊΕΓΟΥ͂ οα γοιι ἢ 
11 νυ} εχίοὶ τὶν (οά, Ὧπά πὴ 

8011} 5}2}} ργαΐβε {πε Κὶηρ οἵ ἤθανεη, 
ΔΠ4 5}8]] γε]οῖσε ἴῃ ἢΪ8 βΎθαίπεβ8. 

8 Τ,εῖ 4] πιεη 5ρβαῖκ, δπά Ἰεῖ ]} 
ΡΓαῖδα ἢΪπὶ ἔογ ἠΐς τὶ ΠΕΘΟυ5Π688. 

τ '----Φ----.-
--- ------ς-ςςςς-- 

“. 53: ἌΝ ΒΑΓ Ὶ, ΤΌΡΙ, ἃ5. Δ 1πά νι τπι41] Πᾶνα 

ἄοπμο ; γοιι, [5γΔ 6], 85 ἃ Πϑ[ΙΟη 4150 ΠΌΤΝ 

4. Τρεγε ἀδείαγε ῥὶς σγεαίπεν6)] Οὗ. 16. 

χχχῖ. 3. ΒΟΥ “ βγϑαδίπεββ" {ΠῈ 1ῖα]1ὰ ["ὰ5 

(χΏΟΓΟΥ ἡ (γηίφεγἰοογ 471); 85 ἴ ψγεῖα ἀε- 

βηΐηρ “ΠΟΙΟΥ͂ ἢ ἴο θ6 {πὸ Πίρμεδί ἀθοϊαγαίίοῃ 

οἵ Οοὐδβ (" ξιοαΐπεϑβ" (ΝΠΊ. χῖν. το; Νεῖ. 

χῖ, 22. Οφ. με ΟοἸΙεοῖ ἴογ ἴπ8 ταί 

Θυπάαν αἴοῦ Τυϊηϊγ). ὙΠῸ Να]ξ. οοπηθοῖβ 

Ὁ. 4 ΜῈ} αν. 3, ἀπά ἀθῆποβ πον ἴμ6 ἐνθηΐ οἵ 

1Π6 ἀϊθρουϑίοη τηδὺ θ6 τι584 ἴο {Π6 φῬγοραβδίίοη 

Οὗ {πὸ ἔσιθ τοὶ ρίοη : Ομοπίαρι ἰάξο αἰ σρῥεγο 

τος ἱπίεῖ ρεπίεσ, μι ἱφπογαπέ δπη1, μέ Ὅς 

ἐπαγγοίίς τιϊγαὐὶἠα ἐὔμ, εὐ γαοίαϊς σεῖγε ἐος 

μία πολι αἰπις 1)εῖις ογιμῥοίεπς ῥγ ΖΕ Ε1771. 

5. δὲ «υἱΠὶ τεοιγσε τ461] 80 186 Οἷς. (1. “1ῃ 

οὐ ἰπυῖτ65᾽). ὙΠῸ 1ιαΐ. Νεγβίοηβ Πᾶνα 

{πΠ6 Ραϑί ἴθηβθ, εασίλσα υἱὲ πος ῥΓΟΡΙΕΓ Ζμ]φιιῖ-- 

ἐαίος ποείγας (δ 5.) ; ἀπά {πῸ 1ἴα]ὰ σΠΔηΡ 65 

186 ρούβοῃ {προσ που ἘΠ νοῦβο 85 1 ἀγαννηρ; 

ἃ αἰδεϊποίίοη Ὀοΐννοθη ΤΟΙ ἀπά ΠΪδ Ρθορὶο, 
᾿“αχε!ατἱέ τος. . «. εοἰλσεί οος ὅζα. 

ὝΠΟ που] “ μαϊποσίηρ οὐἱ οἵ 41] παᾶ- 
τἰοπδ᾽ (ορ. Του. χχχ. 3) 15 ἴο ἴαϊκε εῇθοί, 
δοςογάϊηρ ἴο οπς Ἦδφθ. ἰοχί, “πη 1Π6 ἸαϊίεΓ 
ἀαγ5.} 

6. αΡ. Ῥευῖ. Χχχ. 2-4.- νοσγάβ. οοστα- 
βροπάϊπρ ἴο “1 γε ἔπτη. . - - ΠΌπι γοι ἢ 
ΔΥΘ νναπίϊηρ ἴο {π6 ν α]ραΐα. 

εοη 55 ῥίγι αὐἱὴρ γογ αὐροΐε το} ὝὍΠΘ 
1414 τορϑαΐῖθ ἴπῸὸ βδοπΐθπος οὗ 1ῃ6 Ῥσθνίοιιβ 
οἴδιιδο : ορ  θηγϊγιὶ 1{Π1 ἐπ Ἰοίο εογδ “υεσέγο, πὲ 
 αεϊαις εογαηι 1110 εγίἑαΐενι. “Ὡς Ψ ]ρ:. Πὰ5 
α αἰβοετγοπῖ γοδάϊηρ: “φριεῖίε ἐγροὸ χς ζεεῖξ 
γηοὐϊ τειηι, οὐ εἰμι {ΙΡΊΟγῈ εἰ ἐγεριογ  τΟΡ 1 67)117ι1 
111. 

2Γγαϊςε ἐῤε 1ογὰὶ γι} ΟΚ. τὸν Κύριον 

τῆς δικαιοσύνης, ἴπαξ “τἹηΓΘΟΙση 655. νυν ΒΙ ἢ 
Θχδι το ἃ παίίοη " (Ρτον. χῖν. 34). ὍΠὸ 1,αἵ. 
Ψογσϑίοπϑ ναΎ {π6 {πουρηῖ οἵ {πΠ6 Οτδοῖ: 

{πι5 1π6 Τἴα1α, δερεάϊεϊίε Π)ογγείγιο ἐπι 7 Πα; 

δηᾶ {πὸ Ψ ]Ε., ἐχαϊίαΐε ἐπ ορεγίδις “εσέγς. 

ἐφεὲ ἐυογ ασίϊης Και] ΟΚ. τὸν βασιλέα τῶν 
αἰώνων (ερ. Ῥ5. οχὶν. 13); [«8{. ΜεΙβίοηδ, 

γέσεσι ταεμίογμι. “ΤῊΝ. 15 ῬγΘίογα Ὁ ]6. το τῃ6 

ἐγαηϑιαϊοη. ἀΡμοΪά ὈΥ͂ 5οπιρ, “ Κίηρ οἵ {π6Ὲ 

φο5, ἴῃ 1Π6 5θῆβε οἵ ""νου]άϑ" (Η668. 1. 2). 

α «ἰηζμ! παϊοη] ἔθνει ἁμαρτωλῶν. 1 {Π6 

ιι56 οἵ ἔθνος Ὀ6 ΡΓΘββθα ἃ5 ἀραϊηβί λαὸς --ἴῃ6 

[ΟΥΠῚ π5ι1 8} ἀρρ θα ἴο {πὸ [Θυνβῃ παίίοη--- 

1Πὸ “( 5] παίϊοη ἢ δηᾷ [Π6 “" ϑίπποῦβ ἴῃ ἴπ8 

ποχέ οἴδιιβο νν 1] θ6 [Π6 Αϑϑυτίδη (οΡ. [οηδἢ 1. ; 

Ν}. 11. α; 64]. 1. 15); δυῖ 1 {πε τεγπὰ 

ἁμαρτωλοὶ Ὁ Δρρὶἰεά ἴο “ΓΟ 5. ον ῬΘΟΡΙΘ 

ἴπ [πΠ6 ποχί οἴδιιβθ, “πὸ βί πε] παίίοη ἡ ἴη- 

τοπαοά 15 1παΐ οὗ ἴμ6 [6νν5 (ςρ. 1. 5, 6). ὙΠῸ 

ΠΟΙ σοηΐοχί 5 ἴῃ ἕανουῦ οἵ {π|5 ἰαϊίοῦ 

ΔΡΡΙΙοδτΊοη. 

αὐῤο εαη ἐεὶ] 17. δὲ αυἱ]] ἀεεορὲ γοιῇ ΟΕ. εἰ 

θελήσει ὑμᾶς : “ Ππά ρ]θάδιιτα ἴῃ γοιι, ἀπά 50 

δοοορί γοι "Ὁ (ρ. Ῥ5. χυῇῇί. τῷ; ΧΙ τὺ: 

Μαῖξ. χχυῖ. 41; 1οπαῇ ἢ]. 9); “Εογ Οοά," 

δαάς οπο Ηρ. ἰ(ὀχί, “15. 01} οἵ οοπηραβϑίοη 

ἀπά ρσαοίοιιβ, ἰοῃρϑιβοσίηρ, πα Ρ]ΘΠΐθοι5 Ϊῃ 

ΤΔΟΓΟΥ ἀηά {γι᾿ (οΡ. Ῥ5. ΙΧΧΧΥΪ. 1 δὴ: 

ἡ. 1φὸ Κίπρ 47 δεαυεη)] ὙΠῸ ΡΠγαβθ, τὸ- 

Ρϑαϊοα ἴπ τ. 11, Οὐομ 5. ἴῃ 16 σαποπίσαὶ 

Βουρίατοβ ἴῃ ΤΠ 8ῃ. ἵν. 37 ΟἾΪγ. 1 ΠΟΥΓΟβροπ 5 

ἴο ἃ νι επκπονη ΒΑγ]οηΐαη. ἴογπλα (ΩΡ. 

Ὅκηῃ. ἵν. 19, ποθ), αηὰ 5 ἀρριορυϊαῖθ ἴπ {Π6 

τηοιῃ οὗ πὸ ψΠο, {κὸ ΤΟΙ, τεϑιάθηξ ἴῃ 

{πὸ πάϑὲ οὔ Αβουγίαπ ἰ4ο]αίγυ, σου] ταῖβο 1Ὲ 

ἴο [5 οηἱν Ἰορ᾿πιαῖς ΟὈ]θοῖ. “ ἨΟΠΟΙΣ «πὰ 

τα] έν, βᾶγβ ἃ Ηςρ. Μ5., “'ἅΓῈ Ὀείοτο Ηϊπι ; 

δἰγοηρίῃ ἀπα θαι ἅτο ἴῃ ἨΪ5 ϑαποίιαγυ ἢ 

(οΡ. Ρ5. χονῖ. 6). 

8. 1ὲ αἰ! ῥγαὶδε ῥῖνι γῶν δὶς τὶφῥίθοιαηος) 

ὙΠῸ ΟΚ. Πᾷ85 ἃ οὐτίοιι το πάοθγιηρ, ἐξομο- 

λογείσθωσαν αὐτῷ ἐν Ἱεροσολύμοις, 51ΠΡ]1Πρ’ 

ουξ “ {πὸ Βοπιὸ οἵ Οὐ 5 οἱδοῖ" 45 “1ῤὲ ρίας 

ς Τοπδὴ 3. 
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9 Ο Τ7εγυβαίθπη, Ἐπ 6 ΠΟΙγ οεἰέγ, 'Πε 
νν1}}} βοοιγρα {Παρ ἰογΓ τῃγν σΠΙ]ἀγαπ᾿ 5 
νγογΚ8, ΔΠα νν}}} πᾶνε ππθῦον ἀραὶη οα 
[6 50η8 οὗ {Π6 τὶ ρἢτεοιιϑ. 

το (ὔἴἶνε ργαΐβα ἴο {ΠῸ [,ογά, 22. ἠδ 
ἧς φορά: δηά ργδίβε [Π6 βνευδβείπρ: 
Κίηρ, {παῖ ΠΙ8 τἀ θεγπαοὶα τηὰγ θὲ 
θυ] 4εἀ ἴῃ {Π6ςῈ ἀραὶπ νυ Ἰογ, ἀπά 
δὲ Πῖπι πιᾶκα Ἰουῆι! {Πογα ἴῃ {Πεε 
ἘΠοβ6 [Πὲς γα σαρίϊνεβ, ἀπΠ4 ἴονε ἴῃ 
{Π66 [ὉΓ Ἔνεγ {Ποβε {πᾶξ ἀγα πηίβογαθῖθ. 

11 ἦΜδην πδίϊοῃβ 5Π8]] σοπτε ἔγοπη 
ἔν ἴο {πε πᾶπης οὔ {πε [,ογά (σοά τ ῃ 
δ᾽ 5 τη ἘΠεῖΓ Παηά5, ἐνεη οἱβ το τῃς 
Κίιηρ οἵ μεάνεῃ ; 81}] ρεπογδίϊοηβ 5Π8]]} 
ΡΓΑΙβα {πε α νι σταδῖ Ἰογ. 

ΤΟΒΙΙΕΊΧΤΙΙ. 

12 (ἰγβ64 ἀγε 811] πον σης Παῖς 
[Π6 6, δηά δ]εββεά 5}4]] 11] θὲ ψῃϊὶς ἢ 
Ιονε {Πεε [ογ Ἔνεγ. 

123 Κεϊοϊσα ἀπά θὲ ρἱαλά ἴογ {πε 
σΒΠάγεπ οὐ {Π6 1ι8ὲ : (ογ ἔπε 5181] 
θεὲ ρδίμεγεά τορείμοῖ, ἀπά 5411] Ὁ]685 
της [,οτά οἴ τΠῸ 18{. 

14 0 Ρ]εβ8ε4 χγὲ ἘΠΕΥ νυ ῃΐ ἢ ἰονε “ Ῥ5. 1... 
{Πε66, 23ῶΥ' τῃεν 5141} τα]οῖίσα 'π ἢν ᾿ 
ἵρεαςα : δ]εβ5β6 4 αγ6 ““ΈΠοΥ ννῃΐςἢ Πᾶνε νγϑν Θρς: 
θεθη βούγοννι! ἔογ 811 τῆν βοοιιγραβ5 ; 7 τκαϊ 6. 
ἴογ ἘΠΕΥ 5141] γεϊοῖςε ἔογ {Π6α. γγῃεῃ 19: 
{πον Πᾶνα 86βη 8]} (ΠΥ ρίογγ, δη4 5}4}] 
θε ο]δά ἔογ Ἔνεζ. 

15. [,εξ ΠΙΥ 801] Ό[655 (σοά {ΠῸ ρτεαὶ 
Κιηρ. 

ὙΠΘΓΘ τῆθη ΟἸΡΗΐ ἴο ννοσβῃρ "ἢ ([9Πη ἴν. 20), 
Δηἀ 5ιιρροβίίηρ [Π6 βιθ]θοξ οἵ [π6 ποχέ νϑῦϑβϑ; 
50 4150 {ΠῸ θυσίας, ΤΠ Τ αί!η Ν ἜΓΒΙ ΟΠ 5 ΓΟΠΩ6Γ 
1Π15 νεῦβθ αἰ ΠΟ ΠΕ ]ν, ἐσ. Ψα]ρ.: Βεπεάϊεῖίε 
.1)ο»111|14271, ΟἼ1716 5 οἰδεῖ εὐμ; αϑὶΐε αἷες ἰδία, 
εἰ φοη 7)11)11 111. 

9. ἐξ ῥοῖὶν εἰ1}] 80 {πΠ6 1ίαϊα. ὙΠ Οἷς. 
15. πόλις ἁγίου, ἀπά {π6 Ψ ]ρ. εἰυϊέας εἰ, 
θαΐ 5οπῖθ ργείεσ “"οἴγ οἵ {π6ὸ ΗΟΙΪΥ ΡΙαςθ 
ΟΥ ΤΈΠΊΡΙ6 "ἢ (οΡ. σ“. 9). ὙΠε [1,α[. Νεγβιίοηβ5 
ΟΠ ““ Δη4 νν}}} Πᾶνε ΠΊΘΓΟΥ ... .. ΓΙσῃίθοιϑ; ἢ 
ἱπηρογίδηϊ ννογάβ, νυ] οι ἀἸ5Ε ΠΡ ἰδ {ΠῸ “' 5οη5 
οἵ τῃ6 τιρῃΐθοιιβ," 26. {π6Ὸὸ {τὰ σμ]άτθη οὗ 
ΑΡγΑΠΔΠῚ, [588ς, ἀπ [ας 000, ἔγτοπη {ΠῸ τε ]]οῖ5 
Δη4 Ἰἀο]αΐγοιιβ “΄ σμΠ]άσθη "ἢ οὗ [6γιιβαθπη. Α 
ἘΠ ον. Ἰεχὲ δ5. ἔγοιη 761. χχχῖ. 17, " ὙΒΕΙΟ 
15 ΠορῈ ἴῃ {π|πῸ επά, βϑαῃ {πὸ 1, οτά, δά 
ΠΥ σΠΠάΓΘΠ 5}|4}} σοπηα ἀραὶη ἴο {Π61Γ ονγῃ 
Βογάοτγ. 

(οτηπηθπηίαίουβ αἰΐδοῃ ἴο {Π|5 ργορβείϊς 
ουΐθιγβδὶ (τσ. 9-18) {πε6 ννἱάθϑε δ] ]} βίο ηϑ. 
7Ἐγιβαίθπη 15 ποῖ ΟΠ]Υ {ΠπῸ πιαίογιαὶ οἰτΥ {Π6 
νν6}1- Κποννῃ σδρίΐα] οἵ ἴμ6 ΗοΙγν [,4πά, σα 
4150 {ΠῸ ἴγρε οἵ {π6ὸ ασγοῃ οὗ ΟΠ γῖβὲ (Ὁ. 11) 
Δη4 οὔ [Π6 πδανεη)ν οἰἵγ (υ. τό ἄος.). 

10. ,οῶ0γ ῥὲ ἱς ροοά] ὍὙΠε Εἰ. Ν. ΦΟ]]οννεά 
1Π6 τϑδάϊηρ τῷ ἀγαθῷ ΟΥ̓ ὅτι ἀγαθός ; διιΐ {πε 
ἀ5114}}ν το θῖν ΟΚ. τοχί 15 ἀγαθῶς (Τἴα]α, 271 
ὄοπο), ἴῃ6 5εῆβδθ οἵ ψἘ]Οἢ 15 ΘΧργοββθα ἴῃ {Ππ6 
Ιαπρτιαρα οἵ {πὸ σθποῖαὶ Τ μαηΚβοινίηρ οἵ τῃ6 
Βοοκ οἵ (ὐομημηομ ΡΥΔΥΘΓ, ““ 5ῃδνν ἴοσίῃ ΤΥ 
ΡΓΔΙΒΘ ποΐ ΟΠ ἢ ΟἿΓ 11ρ5, θΕ ἴῃ ΟἿΓ 
Ἰῖνεβ᾽ ὅζα., ΟΥ̓ ἴῃ {Π6 ΠΊΟΙΕ 5ρΡ6014] ἔοστη δρρα- 
ΤΕΠΕΪΥ ᾿πίοπάθα Ὀγ {πΠ6 Ψα]ρ. 2: δομὶς ἱπὶς ; 
γΖ. {Π6 αἰνίηρ ἰο οά οἵ οπϑῖβ βιιθβίαποα ΟΥ̓ 
Ρτορεγίγ᾽γ. Α Ηθθ. τοχί ᾿ἰπβοσίϑ : “ ΕῸΓ 1{ 514]] 
ΠΟΠῚΘ ἴο ρΡ455, {παῖ Ηθ 5}8}] γεΐιση πιηΐο ἴΠ66, 
ΔΠ4 58.411] σαιιϑε Ηἰβ5 Ναπια ἴο ἄννε}} ἴπ {Π6 
τηϊάβδε οἵ ἴῆθθ. Ηθ 1} θυ] ῸΡ 4}} τἢΥ 
νγαβϑίε ρίαςθϑ, δηα νν1}}} σαῖποῦ τιπΐίο {Π66 ἢ 
ἾΟΥ 411 [ῃγ σαρεϊνγ. Απά Ηδ ΜΠ] ρ]απί 81}} 
τῆν 50Π5 ἴπ {86 πηϊάϑί οἵ {Π6Ὸ ΤῸΓ Ἔνεσ." 

11. 1ο ἔφε παρε οΚ ἐῤὲ Γιογά σοα] ἘΠΙΠΟΥ 
Θαινα!θηΐ ἴο [Π6 ΨῸ]Ρ. σά ἐδ, οὐ ἴο {Ππ6Ὸ ρίδεθ 
μεσ Ηδ [5 παπιϑά, 2.6. [ογβαϊθη. (ρ. Ρ5. 
ἸΧΧΧΥΪ. 9, ΧΟΥΪ. 7, 8 ; 158. ἰχ. 6; Μίςβδῃ ἵν. 2: 
ΖεςΠ. νἱ1]. 22. ΠΕ ννογάβ5 οἵ {πὸ ΟΙκ. δπά ἢ. 
Μ ΕΥΒΙΟἢ5 86 ργθοθαάθα τη {ῃ6 1, ἴῃ Ν ἐγϑίοηβ 
ΒΥ νγογ5 τεΠβοίίηρ {πὸ ἰαησιιαρο ἀπά Ἐποιρ ϊ 
οἵ ἴϑ8. 1χ. 1-3, ζΖπε «ῥἰεμαϊάα γμσεδὶς, εἰ 
ΟὔΙγες πες ἐεγγ αὐογαῤιπέ ἐὸ (. .. ἡμσεῤμηξ 
2,1 ογγιγιίόμς ἥηϊδτις ἐογγ, [1414}ὺ, ἢ ονιάθπε 
Δ] πδίοη ἴο (ἢ τιβέ, {πὸ Μεββίδῃ, {π6 “Τρ μς 
Οἵ 1Π6 ννοῦ]ά," {6 “ΤΡ ἴο ΠΙΡμίοπ {πΠ6 
(ἐπι 65. ὙΠῸ Θμυσοῃ Πα5 δὐοῦ Ἰονθά ἴο 
566 [η {Π6 νἱϑδιὲ οὗ {ΠῸ νυῖβε πιθὴ οἵ {πῸὸ Εἰδϑί, 
{ΠπΠ6 τεργεβοηΐδξινοβ οἵ {πΠῸ Πθαΐμεη νγου]ά, οπθ 
ΓΟΙΠΙπιθπί οὐ ννογάβ ννμῖο ἢ 5Π4}} ΡῈ ρουθος!Υ 
ΤΘΔΠ1ΖΘ 4 ἴῃ {πΠ6 ΟΠασοἢ {Πρ μδηΐ (ΟΡ. 4150 
154. ΧΙ ΙΧ. 22). ἀρ. τΠ6 [,4ξ. Ν  ΥΒΙΟΠΒ5 [ῸΓ ΟἾΠΟΥ͂ 
Ροϊηΐβ οἵ θχραπβίοῃ ἴῃ 1Π]5 γϑῦβθ. 

19. Ομγεεά. .. ῥαίε ἐρεε] Ἂρ. Οσεη. χχυΐ.. 
29; Ναπι. Χχῖν, 9. ὙἼΠ6 [414 (ςΡ. 450 6κΚ. 
Β.) δπ]αῦροβ {Π15: 727αἰδαάϊεϊ! ογιπος φμὶ σρεγ- 
γ171: ἐδ, Εἰ ὁ)917165 φΐ ὀίαεῤῥογηαηε ἐδ: για] ϊο 
δ 71. ΟἹ) ψμΐ οὐ ἐδ, ΕΓ ΟγηποΣ εξ ἀἰὐχογίγ 
“ὐεγόιιγι ἀμ γ 1771, δἰ ΟἸΊ765 φΐ ἀδῥογηγέ ἐδ δἰ 
εἰοσ για ὩΊΏγΓῸΣ ἔπος, δἰ ΟἾΊ765 φμΐ σμϑιυεγέμηὲ 
ἐμγΓες ἐμᾶς, εὐ ογιπὸς χμὶ ἱπεοπάμπέ ῥαῤιέαίϊοηες 
ἐμᾶς (οΡ. Π)6αΐ. Χχνη. 15. ο.). 

ὀϊεσσεά ... ἰουε ἐῤεε] ἘΟΥ “Ἰονθ᾽" {Π6 
Τἴα]α δηά Νὶ αἱξ. ἤμανα “" Ὀι114,᾿" ἀνε!]ηρ γαίῃ εῦ 
ἼΡΟΠ ἴπ6 πηαίθγαὶ ταϑζογαϊίοη (τ. 10) {μᾶπ 
1Π6 βριγιίμα]. 

13. ΤΟ Ὀοδα 1] 4] οσγαίίοη, “ἐπ σΒ]Πσθη 
οὗ {π6 1πι5ῖ (οΥ, “πε βοηβ οἵ {πΠ6 στὶρῃίθοιιβ,᾽ 
τ. 9). . . ἴῃε Πιοτά οὗ {πε 1ι51,᾽ 15 Ιοβέ ἴῃ {δμὸ 
1,Αἴ. Ν εύβίοηπβ. ὙΠῸ Ὑθαγηηρ' [ῸΓ {Π6 ραῖῃεῦς 
ἴπρ ἰορϑίμευ οὗ {πΠῸ 1 Ι5ρεύβίοῃ ἴο [ΘΓ 546 ΠῚ 
15 οὗ {γεαιιθηξ οσσαστθηοθ. Ορ. Π δη. ΧΙ. 7; 
Οτάς. 510 01]. 1.. 734; Εποοῖ Χο. 33; 4 Εβαγ. 
ΧΙ 20, ὅποι; 2 ΝΙδςςο: 1ϊ: 18: 

15. Τα 1414 Ἔχραπάβ {Π15 νεῖβε: “πέρια 
γιϑα, ῥεημδάϊς 1)ογιΐζιο γοσὶ γασπο, ψιΐα ἰἰδεγω 
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16 Εοῖ Τεγιυβαϊεπη. 5}4}} 6 θιΠ]|0 
ἋΡ νΠ βαρρῃΪγεθ, ἃη4 απΊογα] 5. 
Δηἀ ρῥγεβοίοιιβ βίοης : ΤΥ ννα}}5. δηά 
ἴονγεῖβ δηά θα ]οπηθηΐῖβ νυ] ἢ ΡιΓΕ 
8014. 

17 Απά τς ϑίγεεῖβ οὐ [εγιιβα]θτη 

ΤΟΒΙῚ, ΧΠ| [ν. τ6---ἰϑ8. 

5121] θὲ ρᾶνεά νυ] ὈΕΓΥ] πα οαγ- 
θιιΠο]α δηά βίοποϑς οὔ Ορηῆιγ. 

18 Απά 411] πεῖ βίγεείβ. 52] 580. 
ΑἸ] Ια ; Δη4 ἘΠΟΥ 5}Π8}} ργαϊβα ἢΪπ. 
βαγίηρ, ΒΙεββεά ΡῈ (:οά, ννβῖο ἢ Παῖῃ 
Θχίο!]εά 1 [ῸΓ ἐνεῦ. 

Ὁ ἡδεγαδὶέ, 5δεα. Ἀθαβοὶ 2. 1) Ηϊογμδαϊοηι, δὲ 
φαϊπεαδ!ὲ ἐογμηι ἐἰογης ἐἠδίμς ἐτι ογιγία σαδομία 
σαφεομίογινι (ἡ ]Ρ. φμοπίαηιε ἐδεγαἹὲ σεγμα οι, 
εἰπυϊἑαίονι σμαῦι, αὶ επηεΐς ἐγιδιι αϊογδμ). 
ες (Ν αἱ]. Βεαΐμ) Ἔγο οἱ γμογῖπ τοἰϊψμζ 46 
Ο)11716 γε αὐ «οἱάεπάμρι εἰαγιἑαΐεγε ἐμαηι, εἰ 
εοηἤέεπα 7,1 210))11711 γεσὶς δἰ. 

16: ΤΩ. ἜΡ: [582: 1τἰν. 11; Τῶ: δον, ΣῈ 18 
ἄς. ΤῊ ἀϑϑισητηθηΐξ οὗ Ἰανν εὶς ὅζο. ἴο ναγίοιιβ 
Ρᾶγῖβ 15. ΤηογΘ αθἤηϊΐα ἴῃ πΠ6 [Ιία]α: Οὐ έϊα 
Ηϊογμσαϊεηι σα  ῖγο εἰ σηαγασάο φαἰϊοαδιιηίμ: 
ἐκ ἰαῤ᾽Ἰάς ῥγείϊοσο ΟἼΊ7ΟΣ 7171 ἐπὶ, οὐ ἐμῦγος 
Ηϊἰογμσαἰθηι αμγὸ φαϊηεαῤμηίμ, οἱ ῥγοῤισηαομία 
ἐγ αἰὸ τημπάο. ΕΟΥ {Π6 56 ῬΓΘΟΙΟΙ5 δίοποϑ 
Δηἢ [ῃ6 ΠΡΘΠΙΟΙ5. 1 [ὩΠΟΙ ΙΓ] σΟΠΟ] 5 οἢ5 
γν ΠΟ Πᾶνα θθοη ἄγανγῃ ΠΌΤΩ ΠΟΙΓ ΠΟ]ΟΙΓ5. ΟΥ̓ 
ΟΥ̓ΘΓ, 566 ποΐεβ ἴο δθν. }.. 5. ὙΠΟΙΓ ΡΤ Υ 
Δη4 ]πΠ5[Γ6 76, αἵ 1θδϑβί, ἃ ἴγρε οὗ {Π6 μϑάνθη)ῃ 
{γϑάβιγο, οἵ {πὸ ἸΠΟΟΥΓΠΡΈ]6. σοοά {πηρ5. οὗ 
Οοά ((μεχίοη). 

17. σρα! δὲ ῥαυε4 ἡ ὙΠ ΟΚ. ψηφολογη- 
θήσονται ΘΟ ἴ65 {π6 ἰάθα οἵ ἐθβϑβοϊαίθ 
Ῥανοπηθηΐ, ἃ Πηοϑαῖς ΔΥΓΔΠΡΘΙΏΘηΐ ΠΟΙΠΠΊΟΠ [Π 
1Π6 Ποιιβθ5 οἵ [Π6 στίοῃ Ἀοπιαη5. ΠΕ ρᾶνο- 
ΤΘηΐ 5}4}} ΡῈ, δοσογάϊηρ ἴο πμ6 Ψυ]ξ., ἐκ 
ἰαῤίάε εαπάϊάο οὐ γιμπάο (ορ. Κδν. 11. 17; 
ΧΧΙ, 18}, 1πΠοὰρ ΒΚ Θβο ἢ. σοη]δοξιιγο5. εαπαάϊαο 
εἰ γημηάο ἴο Ὀ6 ἃ ΘΟΓΓΙΡΙΙΟΙ ΤῸΓ εαγόιιομίο 
(1814). 

σίοηες 0.7, Οῤῥιγ] (ἀρ. ᾿ Κίηρβ ἰχ. 28; 
2 Εμζοῃ. νἱ1]. 18. ὙΠ πιμπηστοι5 δηά 
ΑἸ ΕγοηΈ νον ἃ5 ἴ0 {πΠ6 ροϑβι(ίοη οἵ 1Π15 
τη 10 }}-ἀἸβριιζθα ρ]ασθ τπλανὺ Ὀ6 τοάιισρά ἴο [ΟὩΓ. 
ΟΥ̓ο5. ἃπἀ βϑορταρμοῖβ Πᾶνα ἴοιηα 1 ἴῃ 
(α) ϑουΐβοσγη Αταθία, (2) ἴῃ βαϑὲ Ἴοαϑβί οἵ 
Αἴπσα, (3) [Π6 δαβίθγη ραγίβ οἵ [πάϊᾶ:; ουὐ τὰ - 
Βαγαθά 1ἴ (4) 45 ἃ Ἑο]]δοῖϊνε παπηθ ἕο ἀϊβίαηξ 
Βοι ΘΓ ἰαηάθ5. ὙΠῸ πιοϑδί ργοθαθ]8 5ἰΐα 
ὑνοι]ἀ Θθοηὶ ἴο Ὀ6 Οἤ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΟἾΠΕΙ οὗ ἴΠ6 
σοαϑίβ οἱ (1). Ορ. ῬΊΈβ56Ὶ ἴῃ ἘΠ ΟΙΖΟΡ, 
ΕἸ ΒΩ τς : 

18. αἱἱ ῥοῦ σἰγορ)] Οἷκ. ῥύμαιι ὍΤμε 
115118] τηθδηΐηρ ἴῃ {πΠ6 ΒΙΡ]Ὲ οἵ {Π6 ΠΑΙΤΌΥΨΕΓ 
βίγθεϊ οὐ “1δπθὸ "ἢ 45 αἰβι!ηρ μα ἔτοπὶ {Π6 
Ὀγοδάογ βίγθοΐβ, πλατεῖαι (. 17: οΡ. ἔυκΚ8 
Χίν. 21), 15 ποῖ Ρϑύμαρβ ἴο 6 ργοϑβθά ΠεΊο. 
ΎΠΕ οἱεξ οἵ τπ6 1,αἴ. Ν᾽ ΥΒΙΟΠ5. ΠΊΔΥ ΡΟΪΠΈ ἴο 
{π6 ΟἾΠΟΙ 158 οἵ ῥύμη, ἃ οἰϊγ-ιαγίετ. ΠΟ 
“ἰ βἔγροῖβ ἢ ΠΟΥΘ ῬΕΥΒΟΠΙῪ {Ππο58 γπῸ ἴῃ ΠῈπΠὶ 
Υαῖδθ ἔῃ ““δηάϊθϑβ ΑἸ] 14." (154. Ιχ. 18; 
Καον. χῖχ. 6). ὙΠΟ [,κἴ. ΝεΥϑίοηβ ἀδίδοῃ {πὸ 
ννοσγάβ. “' ΒΙεββεά " ὅζε., οτη ννῃδὲ ργθοθάθβ 
{Π6Π|, ἃπἀ τηδῖκο {ποπὶ {Π6 υίεγαποθ, ποῖ οὗ 
[Π6 βίηρϑυβ ἴῃ {π6 βίγθοῖβ, θιιὲ οἵ ΤΟΙΣ Πϊπι- 
561: 6.5. 114], Βερδάϊείμς 1)ογηίπες, χα ἐκαἰξαΐ 
ἦδ, εἰ ὀεροαϊοίμς ἐπι ογηρία σεμία σαδομίογμηι: 
ιιογιί 771 121 ἐδ δεηθάϊεθί 7071671 σ ΩΡ Ο 1271. ΣΊΜ2771 171 
4 6} 7114221, 

ΑἸΘΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤᾺ. 

ΤΠΟ Ἡθθγονν Πᾶ5 5ΟΠΊΘ ᾿πίθγθϑίϊηρ νυ] ΟΠ 5 
Οἡ ἴΠ6 δοοορίεα ἰοχίβ. ΝοΟΡδιοΣ ρῖνοβ [Π6 
{γδηϑιαῖοη ἃ5. [ῺῸ]]ονν5 : -- “ Ατ [πα {πιὸ 
ΤΟ γγ ἢ ννγοΐθ ἀοννῃ 411 [Π656 {πῖηρ5 ψΊ ἢ 
Ἶογ. Απάὰ ΤῸΡΙ 5αϊά, ΒΙθβθβθά 15 [η6 1,οσὰ, 
τπ6 »γοαΐ (οά, Ὑν Πο ἀοοίῃ πλαγνθ]]οιι5 ἐμ’ ηΡ 5 
ἴο ΗΙ5 ΡΘΟΡΙς απὰ Η!5 βουναηΐβ. Ηδ ϑιηϊζοίῃ 
ἀπά Πρλ]θῖῃ, δη4 ΚΙΠ]ΠΘΙη δηα τηδϊκοίἢ αἰΐνο, 
ἀπά ὈΓηροῖῃ ἄοννη ἴο Π6Ὶ] «πᾶ ΠΘῃ ὉΡ. 
ΝΥ ΒΟ Παΐῃ ἀἰβρθυβθά τι5 ἀπιοηρ' [Π6 (ΘΕ 1165 ; 
ψγ6 ἀγα θομπά ἴο ΡὈ] 15} 411 [ἢ656 σπᾶν] οι 5 
ὙΟΥ 5 Δηοης; [ἢ6 πατοη5. Απηά γο, Ο Ομ] άγθη 
ΟΥ̓ [5.46], 6 βίγοηρ ἀπά ἰθοξ γοισ πρατὲ θ6 οὗ 
βοοά σουγαρο, ἀη4 Ἰεῖ ποῖ γον Βαπάς θ6 
ὙγΘ ΑΚ, ΤΌΤ ὙΟΙΙ ὙΝΟΥΚ 5Π4}} θ6 γονναγάθά, ἀπά 
Ης ΜΠ νγαῖϊξ μα Ηδ πηὰῦ 6 ργαςίοιιβ. ἴο 
γοιι, Δη νν}}} θ6 οχαϊθὰ {παῖ ΗΘ πᾶν Πανὸ 
ΤῊΘΓΟΥ͂ ΠΡΟῚ γοῖ.. ΕῸΓ (Π6 Τ,ογὰ 15 α Οοά οἵ 
ἡπαρηηθηΐ ; Ὁ] σβθα αὐ 411} Ποὺ {Ππαΐ νναὶξ [ῸΓ 
Ηἰμ. Απᾶ γε, ΠΥ ΟΠ] ἄγθη, σοπίϊημθ. ἴῃ 
ΑἸΠ5, ΡΓΑΥΘΟΥ, ἀπ ΒΙΡΡΙΙσαοη Ὀοΐοσο τῃ6 

Τογὰ ὉΓ 411 [Π6 ννου]Ἱά, [ΟΣ 41]πΠ|5 ἀπ ῬΥΑΥΟΥ 
ἄτσινε θδοῖκ {πὸ ἄθογεθ, ἔοσ 1 15 βϑαϊά, “ἀπά 
4]πὶ5 4ο ἀο] νου ἔτοπὶ ἀθαίῃ. Απα Ὀ]οββθα 15 
τῃ6 Τιογά, ΝΟ Παῖῃ βθννῃ ἴο τὴθ πὰ ΠΥ 
ΤΑΊ ΠΟΘ. Δηἃ ΤΥ ἔογο Δ ΠοΥ5, ἃ Πα ΘυΌΥῪ Οη6 νν ΠΟ 
Βα {τγιβίε τη Η 1π|, ννοηάθβ, Πα Ππᾶγυο]5, 
Δη4 »γοδΐ δηά θυσι]ο ἢ ηρ5. Ο 1 οτά οἵ {πὸ 
ὙΟΥ] 4, 5Πθνν τ1ι5 ἴῃ ΟἿἹἿ αν βαϊναίίοη απ 
τοαἀοιηρίίοη Υ {Π6 σοιηϊηρ οἵ πὸ ἈΘάθοΠΊοΣ 
Δη4 {μῃ6 ὈυμΠ]άϊηρ οὗ ΑΥἹἸΘῚ] (2.6. [ΘΓ ΒΑ] 6] ; 
ΟΡ. 188. ΧΧΙΣ. 1, 2) δεῖοσε- [26 δγὲβ ὋΣ αἱ 
15γ8 01, δἂ5. 1 15 δαϊά, “1η ἢϊβ ἄδγβ [πιάδἢ 5}}8]]} 
θ6 ϑανθά, δηά [5γ86] 51}8}} ἄνν8}}] ϑδίεὶν -᾿ 
Δη4 ἰξ 15 νυτθη, “Απα {π6 ταηδοπηθα οἵ {Π6 
Τ,ογὰ 5141} σϑέσσῃ ;᾿ δηά ἀραίη, “ΤῊ Τοτὰ 
ἄοίῃ Ὀυ1ἃ ἀρ [ογιιβαίθιη, Ης βαῖπογοίῃ το- 
Βοίμου 1Π6 ουζοαϑίϑ οὐ [5.46]. Β]Θϑβθά ἴ5 16 
Το [ῸΓ ονοῦ, Απιθη πα Ατηθη. 

“«Ἐπ4 οἵ τπ6 θοοῖς οἵ ΤῸΡΙ, {πὸ 5οη οὗ 
ΤΟΡΙΕ]. Ῥγαῖβε ἰο σοά." 



ΙΟυ, ἀξ 
7107γ6 αγιαῖ 

ν. 1---4.} 

ΘΕΓΑΡΊΘΕΝ ΧΙνΝν. 
3 7οὐῖξ οἡυοίζ 175 {72 4οἼἼογις το ᾿ς δογ1, 8 τῤεείαϊέν 

20 ἴδαυε Λήηγγσυθ,. τὰ .72 αγιἰ λὴς τοῦδ εἷΐσ, αγιαῖ 
αγὲ ὀτεγίρα, 12 7ούζας γεγιουείλ το ᾿εαΐαιε, 
14 αν] {λέγ αἰϊεα, αγίεγ ἀδς λα λεαγά ο7 “δε 
ἀενέγιεοίίογε οΥ Δήγουε. 

Ο ΤΟΡΙΕ τηδάς Δη επά οὗ ργαίϑίπρ' 
(οα. 

2 Απά δε νγὰ8 εἰρῇξ δαπά ΠΕΗ͂Κ γεδῖβ 
ο]4 νγῆεη ἢ ἰοϑέ ἢϊ8 815 ἢϊ, νυ ἢ νγᾶβ 
Γεβίογαά (0 Πίπη δἴζεγ εἰρῃξ γεαῖβ : δηά 
ΠΕ φᾶνε αἰπη8, δη4 ἢδ ᾿ϊπογεαβθά ἰῃ 

»ἴογεζεα». [Π 6 ἔξαγ οἵ πε Πογά (ΠΟ, ἀπά ργαϊβεά 
ΠΙΠΊ. 

ΤΟΒΕ Χ ν. 

3 Απά ψῆβῃ Πα νγᾶβ νεῖν ἂρϑά, με 
ς4]16ἀ ἢΙ5 βοη. δηἀ {Π6 5]χ 890η8 οὐ ἢΪ5 
80η, ΔΠη4 5414 το Πίπη, ΜΥ 8οη, ἴακε 
ΠΥ σΠΠ]Πάγεη ; ἔου, θ6Π0]4, 1 δπὶ ἂρεά, 
ἈΠ δῖη ΓΕΔαΥ ἴο ἀξδρατί οἷμέ οἵ 118 
16. 

4 ὅοὁ ἱπίο Μεαΐαᾳ, τὴν 8οη, γ 1 
ΒΌΓΕΪΥ ΒεΙανα ῆοϑα {πϊπρ8 νυ ΠΊ ἢ 
4 [οπᾶβ {Π6 ρίόορῆβέ βρακε οἵ Νίπενε, “ 7]1.παὴ 3. 
1Παξ ἴἴ 5Π4}1} θὲ ονεγζηγονγη ; δπά {παΐ ἢ 
ἴογ ἃ {{π|ὲ ρεᾶςθ 5Π4}} γδῖῃεγ θὲ ἰπ 
Μεάϊα : δπά {πμδξ οἱἵσ Βγεί γα 58}4]] 
116 βοφίζεγεά ἴῃ ἘπῸ δϑαγῃ ἴοτ ἐπΠδΐξ 

ΘΗ ΡΟ ΙΧ ν-: 

Ὁ. εἰσῥὲ «πὰ Μ)ν γεαγς οἰ] ὙΠῸ Νογβιοηβ5 
δηἢ Μϑ88. ἃῇὲὸ ΠΟρεΙ συ δὲ ναγίποθ ΠοΓσ. 
ΒΙΙΠΠ655 σαπη6 ΠΡῸπ ΤΟΙ: θη Π6 νγᾶ5 50, 
ΟΥ̓ 5ό, ΟΥ̓ 58, ΟΥ̓ 62, ΟΥ̓ 8ο, ΟΥ̓ 88 γεαῖ5 Οὗ 8568 
(ϑεε Ουἰθετεῖ, Ρ. 343); 58 βεὶπρ ἴΠ6 ΠυΙΠΊ ΘΓ 
ΔΡΡγονθά ΒΥ {π6 Ῥεϑί δυίπουιε5. ὙΠΟΓΘ 15 
5Ι ΠῚΠΑΥ ἀἸΒΟΥΘΡΆΠΟΥ 45 Γοραγάβ {πΠ6 ἀπγαίίοη οὗ 
Π15 πὸ (δεε Ὁ. τι, ποίρ). 

47 ε͵ εἰσ ῥὲ γεαγ 5) Ἡδτα «ἴσο (Π6 Ψεγβίοπβ 
γΑΙΥ. ὍὙΠηε ὅϑυύιας πα5 {Π6 πιθοῦ 7; [{Π6 
(μΒαϊ]ά., Η εὈὉ., [4], ἀΔηά Ψα]ρ., [π6 ἡυτηθεγ 4 
(568 11. το, ποΐθ). 

ἀπά ῥὲ σατε αἷγις 49..71 ὙΠαῖ 116 οὗἨ χαϊεῖ 
Βοοά «πᾶ οἵ ““ ἀΔ11}Ὑ Ἰπούθαβθα ΤΟΥ͂Θ ΔΠ4 ΠΊΟΤΘ ἢ 
ἴῃ 1Π6 βϑύνίοα οἵ Οσοά (πασὶς 7)διι7ι εοίεγε, 
1414) 15 θαι }}Υν ἀδριοίεά, 1 τη 5115 ΠΥ 
αἰ σοηΐ τεστηβ, Ὀγ {πὸ Να]Ρ.: Ἀοφιίι)ι ὍἜΤῸ 
ΟΦ σῷ πὶ ραμάϊο μέ, εὐ σὲ ὅοπο ῥγογξείι 
ἐϊγιογς [δὶ ῥεγγο ΧΙ 11 ῥάεο. “ΓΠΘ σομηπηθηΐ 
Οὗ δὴ οἱά νοῦ (Βαάννε!! τη ἦ ατιΐ. Θ8ουῖ ᾽) 
Β1ΠῚ5 ἴ ΠΡ {πι|5: ““Ουγβαπὶ ρϊδίβίῖ5 ὃς 
ΤΟΙΙΡΊΟΠΙ5 1Πδ{Π{π||π|πΠΔὶ ΠΟῚ 1ΠίοΥΓΡΙ 564 οοη- 
ἘΠΙΠΝΙΕ ὩΡ: 5; ᾿χχι" τὴ: 

8. αυζξοη ῥὲ αυᾶς «"6γ} αρε] [1 ῥογα γον ϊς 
(ὕυ!ρ.)., ΠΕ ΠΟΠΊΒΕΥ ΟΥ̓ ΠῚ5 »ΥΔΠ50η5 νγὰ5 
56 υθη, ἀεοοτάϊην ἴο [1414 4π4 ΨΝιυ]ρ. ὙΠῸ 
ΘΥΓΙΔΟ δηά 4 ΗδΡ. ἰεχί τεδά : “" ὙΝ Πεῇ 1 81 
ἀοαά, δηὰ {ποι Πμαϑί ὈυσΙθα πιθ, 566 {παῖ δου 
ΤῊ ἄδαίῃ ποι σοπίϊπιιθδὲ ΠῸ ΙΟΠΡΟΓ ἴῃ 
ΝΙπονεῆ. Τα ΠΥ ΟΠ] άγεη δηά 411} {παῖ 
ποι Παβί δη4 βρὸ ᾿πΐο Μεάϊα ζο.᾽ 
ΤΠ [ογοϑοαϑδί οἵ {πὸ Γαΐαγο ποσὰ σίνεη ὈΥ͂ 

ΤΟΒΙ 15 Ὀαϑθα προη ἃ θε]16 τη {ΠῸ ΕΠ] πο πε 
οἵ Οοὐ 5 νψοζά 45 ἀδβοϊαγεά ὈγΥ Η!5 Ῥσυορμεῖϑ: 
85 ΒΟΉ 1ἴ 15 ποΐ πηϑι64 ἴο {Π6 ΟἸΘΑΓΠ655 οἵ 
ΒΡΙΓΙΓΠΔ] νἸβίομι ΒΟΠΊΘ1Π165 σοποβαίθα ἴο οά 5 
ἴΓπὰ6 βουναηΐβ 85 ΠΕΥ͂ ἀρρυόδομθαά {Π6ῚΓ ἐπά 
{πἜτι: παν τ 2, ΣΙΝ. 20). ΠΠῸῈ0 {Ππ|6 4πὴ 
)ΟΟΔΘΙ ΟΠ ὙγΈΓῈ ΔρΡΡΓΟρΡγΙδΐα : “ Απηϊῖπηδ, 4 η6ο 
ΔΡΡΓΟΡΙπηπαί δα πιογίθμ, ργοορηοβοῖ ηπ|2- 
πὶ ξαΐαγα σι Π|αΐθ δι πδίατο " ((Υ̓ΕΡΌΓΥ 
{π6 Οτεαΐ, φιοίοα τη Οπἰθετ]εΐ, Ρ. 349). 

4. “8δο ἀϊγεοῖ γοῦν Ποαγίβ, Δ] ΟΥΖ65 
Βράρ, “1τῃαΐ γε ΠΊΔΥ ἰεανε 1π6 ἄθϑίτεβ οἵ {Π15 

1|86 δηά {Π15 νου] 5. “σοηνογϑβαίοη.᾽ ὙΝΠΠ 
411 {π6 Πϑατί 56εὶς Πθδυθηὶ υ {Π]ηρ5.᾽ 

ἼΠΕῈ [Ιἴα]α ἄοεβ ποΐ Ἰπηϊξ {ΠῸ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
ΟΥ̓ οἱά ἴο {παῖ οἵ Τοπδαῖι πού σοηῆπο {πὸ 46- 
βίγΓποίοη ἴο ΝΊΠαυθῃ : Ογιγΐα ἐγιζιέ, εἰ πσεηϊεγιξ 
ΤΉ “1: πμ οἱ ἸΝίποεη, ῶ ἰοομ σμηΐ ῥγοῤῥείδ 
]εγαεῖ χοὸς ηη15]} ])ογιίπις. Ογηιμία δυεγϊοηέ, 
μῤηίψμε 211711|6 {117 εχ ογιγιίδτς σεγόϊς: σοα ογιγία 
φΟλ ζηησεη: ἐδηηῤῥογίδμς σις, εἰ ἐπ Μεάϊα εγὶξ 
σαίμα γιαρσὶς φμαῦιὶ 12 σαν], οὐ ΜΑΣ 172 
Βαῤτγίοπε: φιία σεῖο ἐ5ὸ εἰ εγεαάο φρο 771 ΟἹ, 
ψμῶ αἰἰχίξ 1)ογηἼγι5 ἐγ μ71} εὐ ῥοῦ ε] ΗΜ; Εἰ 7071 
ἐκοεάεέ “σεγόμηι (6 σεγηιογίμς [1)ε]΄. ἸΌΠΔἢ 
(1. 3) μα ἀθοϊαγθά ἴο Νίπενυθῃ οὐ β 1π4ρ- 
τηθηΐ {παΐ ἴῃ ΤΟΥ͂ ἄδγϑ τ μου] θῈ ονεῦ- 
γον. ὙΠ ΝΙπονιῖοβ μα “ τὰγποα ΤΠΌΤη 
{ΠΕ 11 6.1] νναυ, αηά (σοά Πα τερεπίθα οὗ {π6 
6Υ11, {πα Ηδ πᾶ ϑαϊά {πὶ Ηθ νοι] ἦο 
ππΐο τπεῖῃ ; ἀπά Ηδ ἐϊά τὸ ποῖ" (]οη. 11]. το). 
ἍΜ ΠΘη ΤΟΡΙΕ Ποῦ ἄθοίαγαβ Πῖ5. σοηνιοίοη 
{παῖ ΝΊπονθῃ δῃοι]ά γεῖ ΡῈ ονογίῃσγοννη, [1ἴ 
15. δυνἱάθπί μ [6] {μαΐ {π6 τερεπίαποα οὗ 
ΝΙΠηθν ἢ Π44 θδοη θιΐ 5ποτί-Πνο (ορ. [15 
ΘΧΡΟΙΊΘΠΟΘ, 11. 18, ποΐθ, δηά. τ. 1ο, ποίθ). 
Ταάρτηοπί τηϊρηξ ἴαγτυ, ἀπά μ6 ἀοε5 ποΐ ἀβῆπα 
ἴοο ΟἸΟβοΙν μεθ ἴξ βδῃου]α σοπιθ (2 οῤε εγτέ, 
Ψα]ρ.); Ὀαξ σοπλα τ ννου]ά, δηα ἴῃ {πΠῸ6 {ἰπ|6 
ΟΥ Πῖ5 βδοῆ58. ΤῈ [81] οἵ Νιίπονεῇ ἴοοῖϊς 
Ρίασε ἴῃ Β.0. ὅοϑ ([) 6] Π[Ζ50}}}) οὐ ἴῃ Β.Ο. δοό 
(Ηοιηημ61), θη [ἘΠμοϊακὶπὶ τγὰ5 Κιπρ οὗ 
]Ταάδῃ (2 Κίηρϑβ χχῖν. 1). ὙΠῈ Μεάθβ ππΠά6Γ 
ὐγάχατοβ ἃπά {πὸ Βαθυ]οηΐδηβ ὑπάθγ {Π6 
τον πτργίηοο ΝΕ Ομ πο ΖΖαῦ ἀδβίγογεά {πα 
οἰἴγ, «ἀπά τϑάποθα Αβϑυγία ἴο 4 Βαθυ]οπίδπ 
Ρτόνίηςθ. Μεάϊα νγὰβ Π6η ἃ 548 σΟΙΠΙΓΥ 
ἴο ᾿νε ἴῃ ἔπη ΑΒΘΥΓΙΩ : 50 ἴΠ6 ϑυσγίας. ἤ6Υθ, 
“ Ῥέδσα 5}4}1 ταῖμεῦ ΡῈ ἴὴΏ Μεήϊα [μδη [ἴῃ 
ΝΊΠΕν ἢ δηα διηοηρσϑί {πΠ6 Αϑϑυγῖδηβ δηα 1ῃ 
Βαρυ]οη." ὙΠπῈ “ ργορμεῖβ διάβα ἴο ὈΥ͂ 
1Π6 [ἴ4]1ὰ πιὰ θῈ Νδμαπὶ (111. 7. Οτοίπι5 
ὑγοι]Ἱά γοδά Ναοὺμ ᾿ἰηϑίεας οἵ Ἰωνᾶς), ΖερΠα- 
ΤᾺ ΠῚ {1| τ) ΙΞΩΙαΝ (ΣΧ. 5; 12; Χὶν. 25)» πὰ 
ΜΊςΔΗ (ν. 5). 

οἵ( ὀγείφγοη σοφαὶ! [16 σοαϊογοϑα ἐπ ἐδ φαγὶ 
7 ουι ἐραΐ ροοά ἰαπ4) Ἀδίποσ, “ οὐ ὈγθίΠσοπ 
ἴῃ [με Ἰαηα (26. {πῈ γετηπαπηΐ οὗ {π6 ἴδῃ {τ 65 
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[,“»» ευδῦ 
ἷξ ποῖ ἴῃ 
τῆς 
Ἰλοπηδῃ 
ΤΟΡΥ. 

ϑοοά ἰαηά : δηά 7εγιβαΐαπὶ 5}4}1 ΡῈ 
ἀεβοϊαΐς, ἀπά της Ποιιθε οἵ (ὩὥΠοά ἰπ ἴἴ 
581 θὲ διιγπεά, δηἋ 5}8}} θῈ ἀεϑβοϊαίε 
[ογ ἃ {ἰπ|6 ; 

ς δΑπά {Παΐῖ ἀραίη (ΞΠοά νν}}}] Πᾶνε 
᾿ΤΊΘΓΟΥ οἢ {Π6π|, Πα ὈΓηρ {Π6ΠῈ ἀρ ΔΙ 
ἰπῖο τη6 ἰλπ4, νυν ποα ἘΠογ 514}} δι}14 
ἃ ἴοπηρίθ, δας ποῖ Κα ἴὸ {πε ἢΙβέ, 
ὉΠῈῚ1] τΠ6 εἰπε οὗ {παῖ ἂρὲ θὲ Πι]Π|164; 
δηἀ δογνναγά {ΠῸν 5}4}} γεῖιιγη ΠΓῸΠῚ 
αἰ ρίαςεβ οἵ 1πεὶγ σαρτεἰνιεγ, δηα θα 114 
ἋΡ [Θγιβα]θπὶ ο]ογίοιιϑὶυ. δη4 {Πεὲ 
Βοιιβε οἵ (ῷΦοὐ 53}4}1] ΒΡῈ θὰ1|Ὸ ἴῃ τε ΤῸγ 

ἜΘΕΙ [ν. 5---8, 

ΘΥΘΓ ὙΠ] ἃ ο]οσγίοιιβ δι] 41] Πρ΄. 85. {ΠῈ 
ΡΙΌΡΠοῖβ Πᾶνε βροκεη {πούθοῖ. 

6. Απά Δ]] παξίοῃβ 5}4}} ἐὰγη, δηά 
ἔθαγ τῆς Πιοτά (ΠΟ ἐγα]γ, ἀπά 58}2]} 
θυγν ἘΠΕΙΓ 14ο]5. 

7 80. 588]] 41}1] παΐίοηβ ργαῖβε {Π6 
ΤΟΥ, ἀπά ἢἰβ ρϑορὶς 5}4}} σοῃΐοβϑ 
(ὐοά, 4η4 ἐπε 1 οτά 5141} εχαϊε ἢΪ5 
ΡΘΟρΡΪΕ ; δη4 81]1] ἐποβε ννῆϊοῃ ἰονε 1ῃ6 
Ποιὰ (σα ἰπ γαῖ ἀπά 7βεῖςε 5}2]]} 
ΓΟ]ΟΪ ΓΘ, ϑΠθνίηρ ΠΊΘΙΟΥ ἴο Ομ 
Ὀγαίῆγοη. 

8 Απά πονν, τη 8οη, ἀερατί οι οὗ 

16 ἴῃ {πὸ απ «ηά Ἰοϊπθά το {Π6 {τ 65. οἵ 
]Τυάδῃ πα Βοηϊατη!η}) “5141 6 ϑοαίογεά 
ἄς. ὙΤἢΘ ϑγγίας τεαάβ: ““ὙΠθ γχοϑὲ οἵ ΟἿΓ 
ὈγΘίμγθη. οἵ [ἴ5γ8 6] ὑπο ἄνν6}}] ἴῃ [6 Γιι5α] 6 πὶ 
5.4} 116 δοαίζογθ ἴῃ {πὸ νΠΟ]6 βασίῃ "ἢ ἄζο. 
ΤᾺ “ βοοά Ἰαηά ᾿᾿ 15 Ῥαϊθδῖίπο (Εὐχοά. 11. 8). 

ὝΠΟ [0414 οῖνοβ ἃ ἀἸΠθγοηΐ σθηδα ἴο {ΠῸ Ἰαϑέ 
ννογάβ, ,ηαίγες ποσΐγὶ, ψμὶ ῥαῤίίαπέ 15 ἐεγγα 
71εγαθὶ οὔρεος αἰϊῥεγροηέμ, εἰ ἐκ 1Π]Π[ σαῤίϊυὶ 
εἰμεόηί αὐ ἐογγαηι οῤῥίηιαγα. ΤῊ Ψα]ρς. 
ΤΠ ἀθυηρ 15 ΡΓΟΡΑΌΙΥ πραγοδέ τὸ ννῆδξ ΠΊΑΥ 
ἢανθ θθθη ἴῃ 1Π6 τηϊηἋ οὗ [Π6 βρθακοῦ: ,ηαΐγες 
που, ΩμΣ αἰϊῥεγοὶ σμπξ ἃ ἐέγγα Ιςγαρὶ, γος 
“οεγέθηξι" αὐ δα77. 

7ῶγ α ρ|6] ἘΜΛΙΠΟΙΓ δὴ 8]]ϑίοη ἴο {ῃ6 
[οὐ πη] ηδίοη οἵ {ΠῸ 11] ρογιοά οἵ 70 ὑϑδγβ 
(Πδτὶ Σαν, ΤΊ, ΧΣΙΧ: Τοῦ ΗΠ Ἰχ 2). ΟΣ ἕο 
ἴπθ ἄαννη οὗ 1ΙὈΘγΥ Δηποιησθά ΒΥ ΕΥΓιιβ 
(Εζχαᾳ 1. 1). 

5. πο Πζε ἰο ἐδὲ ἥγε] ὅ8εὲ ἘΖγα 111. 12 : 
ΤΔῃ. ΙΧ. 25; Ηδρᾷξ. 11. 4. “Νόοη δᾶ πιαρῃϊῇῆς- 
σϑηζία εἴ β]ουία 5ἱ βίγισέισα βρθοΐδειγ, πο 
ΔΊΟΥ. Β]ΟΓΙᾺ δἱ Ἀορπιπη ΟΠ ΓΒΕ] βριγτιι8 16 
Ποηβι ἀθυθίιγ" (Βαάννο}] ἴῃ “ ατῖῖ. 84.γ.). [1 
5 ἴο {Π15 1ἄ64]-- [ἢ ἤπα] Ε]Π]πγοπέ οἵ {πὸ 
Μοββίδηϊς μορθβ---ἰπαΐ [Π6 ννογάβ ἕως πληρω- 
θῶσι καιροὶ τοῦ αἰῶνος (ςρ. Τ)4η. ἰχ. 24 ἄζς.) 
Ἰοοὶς οηνναγά. ὍΠηο τοπάθγίηρ οὐ {πὸ ΕἸ. 
ΒαΥΑΪΥ ἄοθβ Ἰυδίϊσθ ἴο {πὸ ΟΚ., ἈΠῈ ἐπὸ 
[ἴὰ]ὰ Πὰ5. δῃ δ] οσοῖμου αἰ Πθγθηΐ ΤΟ ΠΕ οτΙηρ,, 
φιοαάίμσημε γοῤίθαΐ ἐοηιρς γιαϊραϊεἐἰοητίῦι 
(Ὀ δϑυῖ. Χχνη. 15. ὅζο.). 

[Ι͂ἡ [ῃ15 νϑῦβο, ἃ Ηθρ. Μϑ. πηαῖθϑ βουθγαὶ 
Δα ΕΙΟΠ5 ΟΥ̓ ΔΙ Ρ] Παίς: “ΤΠ ΘΓΟ {ΠΥ 5}14]] 
θυ) ἀραίη {ἰὸ ΟἷΕΥ̓ ἃπΠ4 ἃ ἴδπιρὶο.... .. ἃη4 
ΠΟΥ 5118}} σοηείπηιιο ΤΠῸΥ6 τηλην ἄαγβ ἘΠῚ] 
εὐον ΤΜΠΗΠ1οα. ὙΠ15 15. ΓΟ]οννοα Ὀγ ἃ ρατὰ- 
ΒΤΑΡΗ ννΠΐ ἢ ογοίο}}5. γοῖ ἀποίμου ἐαρεινιίν : 
“ΑἰΟΥ [Π]5 {ΠῸῪ 5}}4}} γὸ ἄννὰγ ἰηΐο ἃ ΝΟΙῪ 
ΕΥΪθ οι σαριἰν]γ. Βιιξ (π6 ΠΟΙ ἀπά Ὀ]οσθοα 
Οοὐ 5}|4}} θῈ τηϊπι] οὐ {πο πὶ, ἀπ 5881] 
ΒΑΙΠΟΥ {ΠῸΠὶ ἔγοπιλ {Π|6 ἔοι “ιαγίουα οὐ 16 
ννου], Δηα αἰζογνναγὰ [ΠΟΥ 5}|8}} τοΐαση.. ..ἅ 
θυ] ηρ; ἀπὰς 411 {π6 Ἰαπὰ {πογθοῦβ {πΠαΐ 5 
ἀδβεγξ 584} θὲ Π]Ιοὰ νυν Ρθορὶο, ἀπά 811 {παῖ 

ἴθαΓ Οοά 514}} σϑίμπση Ἐπ ποὸῦ. Απά {π6 
[8 ΠΊΡ]6. 51.4}1} θ6 ογεοῖθα νυ 4πη ΘΧοο]]θπΐ 
θυ] Ἰηρ, ὙΠ] ἢ 5114} ποῖ θὲ ἀεβίτογθα ουὕ[ 
ΟΥ̓ΕΓΓΠΓΟνγη ΤΟΥ ον Ὶ Δη4 δνου. 

Θ. “ῥα}} διινγ ἐρεῖν Ἰάοἱ"] κατορύξουσι. ΕΡ. 
ΕΝ. ὍΕ Οεξα. ΧΙ 7: ἘΣΖΕΙΣ σχτῖσι ΝΗ: 
Δη4 [ὉΓ {π6 ννογήϑβ, [58. 11. 20 δηά [ῃ6 [{]ἃ 
ἤογθ, γεϊηφμεηξ ογηγὶα ἰάοία στα, χε σοάμειριΐ 
2110. χαι]δο ἐγγογο. ὙΠ 1,αἴ. Νουβίοηβ δἠά ἴο 
{π6 το]θοίίοη οἵ Ἰά0]5 ἃ σοιηϊηρ ἴο [6 Γιι54 16 ΠῈ 
Δ η4 ἀννο]]!ηρ {ΠογΘ, νυ μθη θ. ΠΊΔΠΥ͂ ΠΟΠΊ ΠΊΘη- 
ἰαΐουβ ἴακθ [Θγιβα]οῖη ἴο θ6 ἰγρίοαὶ οἵ {Π6 
ΟΠ τΟἢ οἵ (Πγῖβί, τη νυ ΠΙοἢ {ΠῸ τπΐοῃ οἵ [ονν 
Δη4 (ὐθηΈ 116 15 ΡΟββ1016. 

“. απά αἰ ἐροσο. .. σὐῤοαυϊηρ ὉΙΟΓῸν ἐο ΟἿ 
ὀγεέῤδγεη) ΤΠ 1,4. Ν᾽ ἜΥβίοπ5. Πᾶν που βίης 
νΑΙΙΔΙΙΟΠ5. ΠΡΟῚ {Π15 ποιρηῖ. ὙΠῸ [ἴα]α 
τοδάβ: 11 αἷδ 11|α, ει αἰ σοηῆία δὲ ΟἼΊρς 
για ἱπ 11] ογι, εὐ σαμάεόμηξ χεὶ εἰ λστοι 
ει «ὐεγμῦι: φμὶ απίθηι γασίμι ἱπὶψιξαΐοηι 
Εἰ ῥεσεαΐμι, «ἰοηεϊογιέ ἐδ ἐεγγὶς ογιμμα : τΠ6 
ΨαΪρ.. 15 5ῃοσίου δηα 511] πόσο ᾿πἀθροηάθηΐ, 
φαπμαάοι ἐπ ἐα ( [ΘΥι15816 1} ογγθς γέσὸς ἐγ 
αὐογαηπίος γέσοῦι ἰςσγαθὶ (ΩΡ. Χ1Π. 14,15, ὌΠ. ; 
158. ΧΙΠΧ. 7; 23)» 

8. ΤΠηΘ δἀάτοϑβϑ οἵ ΤΟΙ πονν Πα ΠΡῈ5 ΠῸΠῚ 
ΘΘΠΟΙΆΙ] απ Ργορῃθίϊς γϑπιαγκα ἴο ννΠπαΐ 15 
ΡΘΥβΟΠΔ] ἴο ΤΌΡΙα5. ΕὙΟΠῚ σοπϑι ἀθσῖηρ ννῃαΐ 
584}1 θ6 {πὸ ξαΐζαχο οὗ Π]5 ρΡθορίθ, μ6 βΡᾷββϑθ5 ὁἢ 
ἴο ςοηβι θυ νυ παῖ πλαν Ὀγΐηρ ΠαΡΡΙΠ655 ἴοὸ ἢῚ5 
οὐ 50η απά ἢὶ5. σ]άγθη, απ τη ἀοπηϊπαηξ 
ἴἄθα ἴῃ ἢἰ5 πιϊπη ἃ 15 [Π4 σοπέαϊποα ἴῃ {ΠῸ ]αϑβί 
τνογβ οἵ ο. 7: ΠΡΟ {Π|5 Π6 Θη]α 65 ἴῃ {Π6 
ΨΟΙΒ65 [Ο]]ΠοννΊπς,. 

ΤΠΟ (Παϊάθο, νυ μῖοῃ Πα5. ας ΠΠῚῚῸ σοβθπι- 
ὈΠΙΠρ; τυ. 1--7, ΤΑΥ͂ θ6 βαιά ἴο Ὀδρίη [15 1αϑδὲ 
Παρίου μοσθ. [{ Πα5 ἃ τοχί αἰ ἤθυϊηρ πιο 
ἔγοσῃ {παΐ ρίνθη ἴῃ {πὸ Εὐ. Ν᾿. : “ ΑΠΟΥ (δουηθ) 
ἄαγΒ ΤῸΙ [61] 5ἰοκ, αηά οα]]οά 5. 50η 
ΤοΡίγγαῃ, απα οπ]οϊηθα ἢϊπὶ {Π6 σομηπηαη- 
τηθηΐβ οἵ Οοά, ϑβαγίπρ ἴο Πίην, Μν βοῃ, ἀο 
Βοοάποϑϑ 411] 1ἢγ ἄανδ ἴο {πὸ Ροοῦ «πὰ {πὸ 
τίς, ἀπά ρῖνθ αἰπὶβ 411} {ΠΥ ἄαγ5, ῸΥ {Π6 βακΚο 
οἵ νϊοῃ Οοϑά ν}}] Ό]655. 411} ἴΠ6 ννουῖα οὗ 
της μαηάθ. ὙΠῈ μογτὰ Ὀ]οσβθοά ΑὈγαμαπι 



ν. 9---το.]} 

Νίπενο, Ῥεσαιβε {πα τποβε {Πϊπρ8 
νυ Πῖ ἢ {Π6 ργόρῃδθὲ [οηᾶ5 βϑρᾶκε 5}4]]} 
ΒΌΓΟΙΥ σΟΙΠ6 ἴο Ρ888. 

9 Βιξ Κεερ {ποῖ {Π6 ἴανν δηά {Π6 
ςΟΠηΠηΔΠἀπηθηΐ8, ΔΠ4 5ῆενγ {ῃγ586} Ὁ 
ΤΊΘΓΟΙΠΙΪ ἀπ 1ι|8ῖ, {πᾶ ἰξ ΠΊΑΥ ΡῸ 
ννῈ}} νυ ἢ {Πεα. 

ΙΟ Απά θυτγ πι6 ἀβοθηί]γ, ἀπά ἘΠῪ 
τηΟΥΠΕΓ ὙΠ πηῈ ; δι ΓΔΓΓΥ ΠΟ ἰΟΠΡῸΓ 

ΤΟΒΙπῖν. 

αἴ Νίπενθ. Ἀθη ο ΠΡΟ, ΠΥ 80η, 
ἢονν Απηᾶη Παηα] 64 ΑςΠἰδοΠάγιι {Παΐ 
Ὀγοιρ ες Πϊπι πρ, μονν οὐκ οὗ ᾿ρης Πα 
Ὀτγοι ρος ἢϊπῚ ᾿πίο ἄδγκηςθβ5. ἀπ 4 Πονν 

σΠΆΓιιΒ νγὰθ ἰϑανοά, δι 1Π6 οἴπεῦ Πα] 
ἮΙ58 τενναγά : 
ἀλγκηεβ8. ᾿Μάδηδβϑεβ σάνε 8]Π|8. δηά 

Ε Ἂ ἥ Ι Οσ, 2ν:- 

ἢξε γενγαγάβα πὶ ἀραίη: γεῖ Αςηϊα- σὲ 
Ταπῖις 

Ἧ εδάβιῃ, 
ἴογῦ Πα νγεπέ ἄοννῃ [πΐο δ έζοδα. 

Ι Ἑοσα. 
«υἀΐοεῖ ἐδ 

γυεά. 

εβοαρεά {6 ϑΠηδγεβ οἵ ἀδδίῃ ἵν ]ς ἢ λαά τοί. 

ΟἿΓ [[ ΠΟΥ οἡ δοςοιιπί οἵ ἴπ6 4]πὴ5 ἀπά {{Π|᾿᾿|5 
ΠΟ Π6 ραν: δης α͵5ὸ ἴβϑαδς, ἴῸὉΓ {παΐ 6 
αν {π{ΠπΠῸ δηά 414 δἰπηβάθοάβ; δηά 50 ἤθη 
Ϊαςοοῦ ννεπΐ ἴο {πε ποιιβε οὗ [θη δηἋ ργαγϑά, 
ἢ νοννϑα οἠἱύ ἴο βῖνθ {|πΠ6 δη4 δἱπὶ5 ἴο {πὸ 
ῬΟΟΥ͂, δης {πεγοίοτο (σοά πιαήθ ἢΙπη ΡΓΌΒΡΟΓΟΙΙΒ, 
δηἀ σᾶνο ΠΙΠῚ 4}} {ΠπΠαΐ ἢ αϑκθά, ἀπά ργθβϑοσνθά 
ΒΙπὶ ΓγΌ ΠῚ 1 ἀθαη πα Π15 Ὀγοΐποῦ Εἶδα. Απά 
ΤΕ ποῖ 40 κ6 45 {ποὺ ἀϊ4, ΗΘ νν1}}] Ὀ]655 ἴπθα 
45 Ηδ Ὀ]6σϑθθά {ποπ. Απά ἢδ βη]οιηθα {π6πὶ 
ΟἾΠΘΥ ΠΟΙ] Δ ἠΠη6 ης5 ; ἀπ μη 6 δά ππαθ 
8Δη 6ηἀ οἵ ἀοϊηρ 50, Π6 ννὰβ βαϊπογεά ἴο ἢ15 
ΡΘΟΡΙΘ." 

Βοίῃ {Π6 [ἴα]4 απά Ψ  ]ρ. ρῖνο {πῸ δ γθβ5 
85 ΒΡΟΚθη ποΐ οἡἱύ ἴο ΤΌΌΙδ5, δι ἴο Π΄5 50η5. 
ἼΠΟο56 ΝΕ ΥϑΙοἢ5 Παᾶνθ ΠοίῃΙηρ ΓΟΒΟΙὈ]Π1Πρ Ὁ". 8, 
ὙΠΟ 560 Π15 ἃ τϑρεϊοη- οὗ Ὁ. 4. ΕἾ πιρις, 
ἍΙ, οὐϊς γιαπάο: ϑεγΐο 1)ο»γιῖηο 11 “σε ]ἑαΐε, 
εἰ ζαεῖίε εογα»ηι 1Π|0 φιοι 1ρεὶ ῥίαςοι; εἰ μῆς 
“ὐεσέγὶς γιαπααίο, τὶ γαείαπί γμεϊας οὐ εἰθε- 
210 γα, Εἰ σἱγιΐ 716ηιογες (.1)61), εἰ ὀεριϑαϊοαι 
γΟ7)1671 ἐῤοίμς 1: ΟἹ» ἐδηΊῥογ, 171 “σογἰἑαΐδ, 171 
ἐοίο εογείε σμο, εἰ ἐπι ἰοία οἱγίμίο σα (ΤτΑ]4). 

Θ. ἄξεῤ ἔρος . .. εογηηιαηα,ηιο)] ὙΠΕ 
βθηΐθηοα σου ΘΡΟΠἸηρ ἴο [Π15 ἴῃ {πὸ 1,δἵ. 
ΔΜ ΕΥΒΙΟΩ5 5. ἃ σοπηηθηΐ προη ἴξ : {πΠι|5. 1Π6 
Ψα]ρ.., δεν 1)ο»η1710 11 “σεγἑαίο, δὲ ἱπᾳμγηΐθ 
μέ γαείαξς ψα ῥίαείία σε 11. 

σῥέαυ ἐῤγοεί γπεγε ἢ Οἷκ. γενοῦ φιλελε- 
μων (ἁπ. λεγ.), ἴπΠ6 Ροϊηΐ οὔ ψῃϊοῇ 15 ποῖ 
Ὀγοιρης οὐκ ἴῃ “τηογοῖξι}]. δϑίγεβθ 15 δυῖ- 
ἀεμῖ!γ Ια! οἡ δἰμηβάθθάϑ, αηα ΤΌΡΙ45 15 δ ἄθη 
ἴο Ὀδ ἃ ““Ἰονϑῖ οἵ δπιβρίνιηρ." [Ιἢ [Π15 56η86 
Ῥοίῃ [1414 αηὰ ΜΝ]. ἴαϊτα {πὸ {ποις ῃς (566 
ἀθονο). " 

ἐῤαΐ 1 γ1α} 50 αὐ] αὐἱὲ ἐῤε6] ὙΠῸ Να]ρ. 
1πΠΕΠπηαΐο5 ἴῃ ννπαΐ βεῆβο {ΠῸ θχϑῦοῖβα οἱ ̓ πϑέϊσα 
Δ η4 ἰπηβάθοήβ ΤΥ Ὀτίηρ βοοά: μέ οἱρὲ 
7)167710γ85 [1}26], εἰ δεπεώϊεαπέ 171 11 ΟἸΘΊ711 
ἐθ:ΊΡΟγ 1.2 “σεγΙἑαΐε, εἰ 151 ἐοία “οἱγἐμίε σμα. 

10. ΤΕ τεδάϊηρ οἵ {πὸ [ἴ4]4 ποσα (ςρ. αἰβὸ 
[με Ψ ]ρ.) 15: δίμσις ὑέγο, ΑΙ, εχὶ α ἴΝέμσσε, 
εἰ ποὶϊ γηαηογε ῥία : σεα φμασηφηε αἰ σεῤο ϊογιὶς 
γηαἰγ 771 ἐμα771 οἰγαα 7716, δοάίε)γι αἶϊ6 πο] ᾿1ΑΊΕγΘ 
ἦπ ἤηϊδις ογμ; «ἱάεο ἐγι1γι ψεῖα τηίία ἐρπϊχμίέας 
ἐπέ ἦη 1], εἰ είϊο γ»εμίξα ῥεγ είν (οΡ. ΝΜ 154. 
ΧΙΝ. 25), ἐἦ 7101 (ΟἩ }μμγεἰ μη ἐπ7. 

Κοριεηιύον ῥοαυ “γιαη ῥαγα οί “εῤΊῇ᾽αεραγμ) 
ὝΠΙ5. οριϑοάθ 15 πηθηίοηθά ΟΥΪΥ ὈΥ {πε ΟΚ. 
Δη4 [Ιἴ4]4 ἰεχίβ, δηὰ 15 αἰ γθητΥ τοηάθγεά 

ΒΥ {π6 ϑνυτίας, “" Ἀθιηθιηθοῦ πον ΑΠαῦ τὸ- 
αιπο4 ΑΚΙΚαΓ, πο Ὀγοιρῃς ὰρ ΤΟΡΙ.; 
Οὐπτοβ. πᾶν βοιρηξς ἴο ἰάθη ν Ατηδη ἢ 
{πΠ6 Ηδηηδη δηα ΑςἢμίδοΠαγιβ ν ἢ {πΠ6 Μοτ- 
ἄδοδὶ τηθπίϊοηθά ἴῃ ἴπΠ6 Βοοῖς οὗ Εβίποῦ (6ρ. 
ΟτάξΖ, “ Μοπαίβοῃσιι,᾽ τ1.5.ν7.57 Ρ. 401). ὙΠῸ 
ΙΗ Ὠ]ΕΙ65. ἴῃ ῃ6 ννὰνὺ οἵ ϑδιιοῇῃ ἰἀθηεΠοδίϊοη 
ΔΘ [ᾺΓ βυθαΐθγ {Π8Π ΔΗΥ͂ ΓΟΘΘΠΠ ]ΔΠΟῸ5. (566 
ἃ. ΟΥΕΟ4] ΔΠΑ]γ 515 οὗ [Π6 τηδίίου ἴῃ ΕὙ]ΖΒΟΠ6). 
1 15 ΡεΥπαρ5 ΠΊΟΓΘ Παίισαὶ δη4 5᾽πηρ]6 ἴο 
πΠάογβίαπα ἴπ6 ράβϑαρο 85 ἴπθ σϑοοτά οἵ δῃ 
ενοπί ἴῃ ΤΌ 5. ον [ᾺΠΉΠ]Υ, ἴο νυν πῖοἢ ΑςἢϊΑ- 
ΟΠΑΓ5. ὈΘΙοηρΡ Θά (1. 21, 22), ἃη 85 δὴ {Π1|5- 
{γαίῃ νυ] ἢ ννοι]ά σῖνε ροϊπξ ἴο {ΠῸ δάνϊοο 
Ργεοθάϊηρ 1“. ΤΟΙ Παά 1414 σσοαΐ βίγθθθ ΠΡΟη 
{Π6 ουὐΠναίίοη οἵ ονβάϊοποε ἴο (σοα β ἰανν, 
Ἰπβέιοβ, δη4 δἰπιβάθοάβ, ἀπ {πη ἢ]14] ἀπίν οἵ 
Ῥαγίηρ {Π6 Ἰαϑέ βθρι ! οῆγα]! στἰΐο5 ἴο ἃ Ραγθηΐ. 
ὝΠΕΥΙΘ ΟΔΠΊΘ ἴο {Π6 ἀγ]ηρ ΠΊΔΠ᾽5. ΠΙΘΠΊΟΤΥ {Π6 
ΘΧΑΠΊΡΙΘ. ἡν ΠΟ ΑΟΠΙΔΟΠαΓι 5. ἔπ ΓΠΙ5ῃ θα οἵ {Π6 
ΒοΟά τῆλ δηἢ οπῈ Ατηδῃ (οὐ ΑΠ40) οἵ {πὸ 
θα4. ΒΙΠΊΡΙΥ ἴο Δ]Ππ46 ἴο {15 ννὰθ Θποιρῃ ; 
{πὸ ἀδία:]5 νου]. ΒΡῈ Κποννῃ ἴο ΤῸΡΙ45, ἀπά 
{Π6 Δρρ]!οδίίοη οἵ {π6 ἰΙθσβθοη 8 δαϑῪ οπθ. ΤὴΘ 
[414 μὰ5 Ναάδῃ ᾿πϑίθδα οἵ ΑπΊδη ; {Π15 δηάή 
1Π6 ϑυγίας ΑΠᾺΡ ἅγθ ΡΟββίθ]6 ᾿πάϊοατοηβ [Πα 
1Π6 {ΥΔΠΒΟΓΙΌΟΥ οἵ {πΠ6 Οτθοῖς ἰοχί μα Ὀοΐογα 
ΠΪΠηῚ 50ΠΊΘ ΠΑΠῚΘ ΟἴΠΟΙ {πη ᾿Αμὰν, θυῖ ρΡγο- 
[ογγθα 1 {γῸΠῚ Π15. ννῖ5ἢ ἴο [ΘΟ ΠΕ Υ {Π6 βίου 
ψ ἢ {Παΐ οἵ [Π6 Ηδπηηδη οἵ {Π6 Βοοκ οἵ Εἰβίμοσ. 

οἱ 9 Πἰσδὲ. .. ἱπίο ἀαγάπευ.)] (Αοιημηθη- 
ἰδίουβ π5114}} 7 τπάογϑίαπα {Π15 ἴο τηθαη {πᾶξ 
Απδη τοάιποθα ΑΟΠΙΔΟΠΑΓΙΙ5. ἔγο ΠῚ. ῬΓΟΒΡΟΙΙΥ͂ 
ἴο Δἀνεγϑιῖγ. “6 τηϊβρι θα ΠΙπη,᾿ ΘΧρ αἰ η5 
{Π6 ϑυγίας, “{παΐ Πα 5ῃοι]ά ποΐ ροβϑθβϑ5 {Π6 
Ιαπά." Βαΐ {Π6 [ἴα]α ἀθριοῖβ 1 85 δὴ αδἰζεπιρέ 
ΠΡΟῚ {π6 1Π|ὸ οἵ ΑὐΠΙΔΟΠΑΓΙΒ; {6771 αἱ τυ 1771 
ἀεάμκῖξ ἔτι ἐγ γα791 αἰδογσῖι7γι. . .. φμώοίοῖ ΙΝαάαὸ 
““εῤἸεαγιηι οσεϊάεγο. “δ δβοαρϑά," δήάς5 {Π6 
ϑυσίας, “᾿πΐο {πε ἸΙρῃΐ οἷ οἵ {Π6 5σῆασε νυ] οἢ 
ΑΠΌ Ππαά ἰαἰά [ῸΓ Πῖπι, απ οπίογθα ᾿ἱπίο 
Ροβϑθϑϑίοη οἵ {πε ἰαπά. ὍΤΠαῈ [1414 (αἰκθ5 
1Π6 ““Π6᾽ 1π “πον Π6 γονναγάθα ἢ]πὶ ἀραΐη ἢ 
ποΐ 845 τΟἕοΥσΙ Πρ ἴο ΑΟΠΙΔΟΠαΓ5. ΓΟυνγ ἸΠρ’ 
Ατηδη ΜΠ Ροοά ΤΟΥ 6ν]], θὰ 845 σϑίουγιηρ ἴο 
Οοά, γεααϊαϊἐ 1) εις για αι ἐ {μμισς ἀγιΐὸ Καοϊεη 
ἡῤοῖμς. 

Μαπας.:.5] ὙΠΘ ΠΑΠῚΘ 15 ἃ ογϑδ ἴο ΟΥΓΟΒ: 
ΠδίαΓΑΠΥ [Π6 Πα οχρεοΐθα 15 ΑσἢΙΔΟΠΑΓΊΙ5, 
{πΠ6 τοδάϊηρ πο οἵ {π6 1] ἀπ ϑγγίας ; Βαϊ 
ὙΏΠΘΠΟΘ ἀΥΌ56 {ΠῸ τοδήϊηρ Μανασσῆς ᾿ ϑΟΠΊΕ 
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"ΛΟ τ, ἐλε. 

{ΠΕῈΥ Παά εξ ογ Βΐπὶ: θιιξ Απηδη Ε]} 
ἰπῖο {ΠῸ 5πάᾶγθ, δπΠ4 ρεγιϑῃθά. 

11 ΝΥ Πεγείογα πονν. ΠΥ 80η. ςοη- 
5146 γ ψνῃδξ δἰπι5 ἄοεῖῃ, απ πον στρ ἢ- 
τδοιιβηθβ8 ἀοίῃ ἄείνεσ. Ὑνμεη Πα 
μια 5αἰά {Ππεβ86 τηϊπ 98. Πα ρᾷνε πρ {ΠῸ 
σΠοβέ πη ἀπ Βε4, θείης ἂπ Βυπάτγοά 
ἀπά εἰρῃς απά ΠΗ͂ν γεαῖβ οἷά : δηά 
'ῃς Βυτγιοά Πϊπὶ ΠοποιγΆθ]γΥ. 

12 Απά ψβεπ Αππᾶ ἢῖβ πιοί ποῦ 
νγὰβ ἀεδλά, πε διυτεά Πα ψ ἢ ΠΙ5 
ἔπεσ. Βιυὲ ΤΌΡίαθ ἀεραγίεα ἢ 
5 νυ ἀπά σμη]άγθη ἴο Εοραΐαπε ἴο 
Εδριιοὶ ἢϊβ ἔΔΈΠΕΓ πῃ ἰανν, 

ΤΌΟΒΙΠῚ ΟΣ [ν. τοῖς. 

13 μετα με θεσαπὶς οἷά ψ τῇ 
Βοποιτ, ἀπά πα Ῥυτοά Π5 (ΔΈΠεγ ἀπά 
ΠΠΟΙΠΟΓ ἴῃ ἰὰνν Ποπουγαθγ. ἀπά Πα 
ΠΠΠ ΓΙ 4 ἘΠΕΙΓ ϑβιρβίδηςθ, δπαά ἢΪ5 ' Οτσ, 4σο- 

ϑεσοϑαΐ, 
ξλῖ μοῦ ΤΡ 5. 

14 Απά ες ἀϊεά δὲ Ἐορβαΐδηε ἴῃ 
Μεάϊα, Βείηρ δὴ δΒιιηάγοα ἀπά βανεῃ 
ΔΠᾺ {νγεηίυ γααῖβ ΟΪα, 

1ς Βαΐ Ρεΐογε Πε ἀϊεά ἢς Πεατγά οὗ 
(Πς ἀεβεγιςξίοη οὗ 'ΝΊΠενο, νυ ΠΙΓ ἢ νγὰβ 
τ κεη Ὀγ Ναθιισποάοποβου δηά Αϑββπε- 
Γ5 : δΔηά Ρεΐοτγε ἢ15 ἀβαίῃ Πα γε]οϊσβά 
ονεῦ ΝΙίπονο. 

Πᾶνα ϑιιρροβοά 1 1Π6 Ηθῦτονν παπια οἵ {πῸ 
Οἰ. Αοβίδομαγιιβ; οἴποῖβ, τοδάϊηρ ΑἸηΟη 
ἰηβίθραά οὗ Απιᾶπ, τϑοῖνγ ΑοΒΙΔομασιι5 ὈῪ 
Μαμαββθῆ, δῃα τοῖο ἴο 2 Εβγοη. ΧΧΧΙΙ. 
20--25; ΟἴΠοῦβ, ἀραΐη, σοιηξ Μίδηαββαβ ἃ Πη15- 
τοδάϊπρ ἴοΥ Ναϑραβ (χὶ. 18). [Ὁ βθεῖηβ ἴτη- 
ῬΟΒΒΙΌ]6 αἵ ργεϑοπί ἴο δυσῖνα δ ἃ ϑδίβίδοίουΥ 
Θχρίαπαίίοη. ΓΠΘ ΠαΠΠΘ νγᾶ5 σΟΠΊΠΊΟΠ (6. 
Τα ἢ ν11]. 2), απ {Π6 δοΐ δ] πἀθ4 ἴο ἴῃ {ΠῸ 
ἰοχέ τηὰῦ πᾶνε θθθη οπ6 Κπονη ἴο ΤῸΡΙ 5 
ἔτη. 

σαῦε αἰγις ἀπά ἐσεαῤεά ἐδὲ σπαγες 9 ἀφαΐ] 
αν. ἴν. το, χὶϊ. 9, οἵ ΒΟ ἢ [Π15 Ραβϑαρα 15 
᾿πηἰοπάθα ἴο θῈ ἃ ργδοίίσδὶ 1Ππ|ϑιγαίοη (568 
Ὁ. τ1). 

11. αη' ῥιμάγεί ἀπά οἰσῥὲ απὰ Δ») ΟΥ 
102, Δοςογάϊηρ ἴο {Π6 ΨῸ]ρΡ. ἀηα ϑυτσῖδο ; ΟΥ̓ 
112, ΔΟσογή!ηρ ἴο {ΠῸ Τἴα]α, διηδῖ. ἰοχί ἄζα.; 
ΟΥ̓́Τ 50, Δοσοογάϊηρ ἴο δοῖηθ Μ|55, 

Αἴ {Π6 επά οἵ “". το Π6 σοποϊπάϊηρ ννοσγ5 
οἵ τῆς. (πιαϊά. νϑυβϑίοη Ππά {πο 1Γ ρΪαςα : “ἀπά 
Αἴζου μἰ5 (ΤΟΙ 5) ἀθαῖμ, σσοά Ὀ]εσθοά ΤΟΡὶγ- 
γαῖ, Ὀθοαιιθο ΠῈ ΠΠΠΙ]Θα {πὸ σοπ Πα Ἰηθηΐ5 
οὗ ϊ5. [αἴποσ, ἀπά Ηδ πιά πὶ θχοθθάϊηρ, 
ῬΓΌΒΡΟΙΟΙΙ5, ἀπ θαβϑίονγε Ὁ] βϑίηρ οἢ 4]1 {π6 
γνΟΥΚ5 οἵ Π15 παηά5. 

“ ΒοΠοΙ ἃ ννῈ Ἰθασῃ Πονν σσοδΐ 15 [Π6 βουνοῦ 
ΟΥ̓ ΑἸ πὴβ αηα {Πη65. Βδϑοαδῖβο ΤΟΙ ρᾶνθ 4]ΠΊ5 
ΔΠ4 5βϑραγαϊθα ἢϊ5. ἘΠῚ Θ5. 45 15 πηθοῖ, ἤονν {πὸ 
ΗΟ Οπο (Ὀ]οββεα 15 Ηδ !}) τουναγάθα Βῖτη. 
Απάᾶ Ὀδοδιιδο {πῸ [Ποῦβ οὐ {π6 νγουϊα Κπονν 
ἴπ6 Ῥοννοῦ οὗ 4]1η5, {πουθίοστο ΠΟΥ σανα περά 
ἴο ποῖ. Οἵ Αὔγαμαπη 1τἃ 15 υυτίθη, ὁ Απά 

Π6 βάν μίπη ἘΠΠ65 οὔ 41} (6 η. χὶν. 20): οἵ 
ἴϑαδς 1ἴἴ 15 νυττῖ6η, “ΤΠ θη ἴβαας βοννϑά ἴῃ {Παΐ 
Ιαηά  (Οφη. χχνὶ. 12), δηε “δον ]ηρ᾿ Τ]ΘΔΠ5 
ποίη οἶδ {Πα Δ]ΠΊ5, 45 ἴἴ 15 ϑαϊά, ἐϑον ἴο 
ὙΟΌΓΒΟΪν 5 [ἢ Δ]π|5᾽ (Ηο5. Χ. 12}; οἵ Ιάςοῦ ιἰ 
15 υυτιτῖθη, " Απα οὗ 41} {πα ὙΠοῖι 5Π4] ρῖνο 
τη6, 1 1} διισοὶν αῖνα {πὸ τοπῖἢ ἀπίο ΤΠΡΟ 
(σεη. ΧΧνΗΪ. 22). ΤῊΘ επά οἵ {με πἰβίοτυ οἵ 
Τοθίγγαῖ. Ῥγαῖβο ἴο σοά." 

12. ἀεῤαγίοά.. .. το Εεδαίαπο)] Τῇ ΤΟ 1} 1. 

14, 15. 6 Πἰβίογι αν οοτγοοί, ΤΌΒΡΙα5, νυ ἢ 116 
Τινίηρ; αἱ Νίπηθνοι, μα οβοαροά {Ππ6 ἔγοι]65 
γνΒΙσ ἢ [611 προη Ε)οθαΐαιηο ; Πονν ΕΥ̓͂ ΓΟΠΊΟΥΙΩΡ; 
ἴο Εἰοθαΐαπθ 6 ννοι]Ἱά οϑοαρο {πῸὸ {τοι ]65 
σου ηρ ΠΡῸΠ ΝΊίΠηονθῃ. “80 ἴπῸΠῚ ἃ5Ὲ ἴο ἃρ8 
{ΠῸ νναγηϊηρδ οἱ (σοά 8 ργορῃμοῖβ παν θθθη ἃ 
Ῥγοίθοξςοη ἴο (ὐοα 5 ρβθορῖο, απά ἃ πιϑδῃβ οἵ 
{πο 1 ργοβοσναίίοη. (ρ. 81. Μαί(. χχῖν. 1.5--ξ.:8.᾽ 
((ματγίομ.) 

138. ῥὲ ὀιιγίοά . .. ῥοποιγαθν} “1Ἰη Βο- 
Ῥαΐαηο᾽ (ϑγτγῖδο). ὍΘ 1,αἴ. Ν᾿ Ἔυβίοπβ γθοοσά 
ἃ ῬΓΕΥΙΟΙ5. {γαϊξ ἴῃ ΤΟΙ α5᾽ Παγδοίου : ἡπσεπὶΐ 
ἐος (φοζογος σμο5) ἱπεοίμηηες 1 σοπϑοΐμέε δοηα ; 
εἰ σι 41771 ΦΟΥ 7721 σο5ο!ἐ (σαγαηι ῥαῤεδαὲ τεηδοΐμεις 
ἐογιιι ῥογογοθ, 1414), δὲ Ἴῤδὲ εἰαμοξ οασιίθς 
ἐογιι (]5.). 

14. ΤῈ Νυϊρ. «ἀάς: αδώϊέ χιεϊηέαηε σοηι6-- 
γαϊογεῦι Μη|οΣ, ἤἰογιῦε σμογη. ΕἾ ᾿ς. ΘΉ71 
φακάϊο σορε γι ἐμηι. ὙΠ ἀρ6 βίνβη ἴῃ {Π6 
μ᾿. Ν. δπμά Οἷ. 15 ναγ ΟΌ 5]. σίνθη ἃ5 117 ὈΥ͂ 
1π6 Τἴα]α, το ἴῃ ἴμ6 ϑυσγίας, ἀπά 99 ἴῃ {π6 
γὰρ. 

15. δαζεπ ὧν ΝΝαδιιεφοάοποςογ ἀπά “4 σσμογα) 
Βδίμοῦ ὈΥ ΝεΡιιομαάποζζασ, {πΠ6 ἀτονη- 
ῬΓΪποα. ἃπ4 βϑποσαὶ οὗ ΠῚ5. [Δ Πποτ5 (Νάθο- 
ῬΦΙΑΘΘαΣ 5) ΔΥΠΊΥ, ἀπ Ουάχᾶγοθ (8686. τ. 4; 
ποΐίθ). ὙΠῸ [414 Παὰ5 {πῸ παπὶὸ “εῤίσαι' γὸχ 
Μεάογηι. ὙΠῸ ϑυτγίας δήά5 {πα ΤΟΡΙα5 
Πραγα «150 “οἵ {π86 σαρεϊνιγ ᾿ῃἴο ἡν πίοι 1Ὲ 
(πὸ ρεορὶς οἵ Νίπθνθ) τνᾶβ᾽ αυτά ἱπῖο 
Μεάϊα; ἀπά πὸ ργαϊβθά {πῸ6 1νοτὰ [Ὸσ 4}} {π6 
{πϊπρ5 {παῖ Ης Παά ἄοπο." 
ΤΠ ἀηδομγοηϊσπὶ ὑνῃ ἢ ἱπίτοάιισεβ Α5- 

ΘΈΘΙΙΙ5. ΠΟΙ 5 ΟΠΪΥ ᾿η[6 115 Ὶ0]6 οἡ {πὸ βιρρο- 
διοη {παΐ {π6 δοσῖθο σαπρης αἵ ἀποΐπου παπιθ 
ςοππηροίρα τ {π6 πιὸ οἵ Εἰβίμου (ορΡ. “. 1ο, 
ποίρ). 
ΤΠ Ν α]ρ. οἴοβοβ 115 τοχί ἢ τ [Ό]]ονν- 

ἴηρ; τοοοσᾷ οἵ {πὸ ἀοβοοηάαπίς οἵ “ΓΟΙ85 :-- 
Ο»ιιγῖς αἰΐοηι σοσηα ο ἐμ, οἰ Οὐ) ς ΦΦΉΘΓΩΤΟ 
εἰμ ἐπ δοπα «ἱΐα εἰ ἱπ σαποία δολθ σα 016 
εγγιαποῖξ, ἡ πὶ ἀοεεῤίϊ ἐσφομΐ ἐω2)1 .1)60 ίαη 
ῥο»ηἱμίδις, εἰ σμποὶς ῥαῤιίἑαμεϊδιης μι ἰοῦ γα. 
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ΠΣ 9} ΠΡ ΠΠ ὃν ΟῚ" Ὀρὴνπ Ὁ πῦον ὃν 
. ΘΠ ΠΡ) δ.) 

“Τροπ ἴπτεα (πΐηρα {Π6 νου] βἰδπάθι : ἀροη {πῸ Τὰν, ἀπά ἀροη {Π8 ΓΙ υγργ, ἀπα ἀροη {πα 
ΘΒονῖηρ οὗ Μεογοῖαβ. (ϑίπθβοῃ {πὸ [πϑι: 2) γῆ ἀϊόδέλ, ἴ. 2.) 
“Ὁ Αβϑυγίοσ ρεπεβ Μεάοβαμες εἰ Ῥεῖβϑαβ ΟΥθπ5. Πιϊΐ, ἀθϑρθοιβϑίπηα Ῥαγβ βθυνι θη [πὴ : 

Ῥοβίᾳψιδηι Μίδοβάομεϑϑ ρταθροίποιθ, τὰχ Απέϊοομτιβ ἀ4βπηθσθ ΞΡ υβε [ΠΟ Π 61 δἰ τηοτο5 ὐδθοουτπι (ἀγα 
Δαπίχιιβ, 4ιουηΐητι5. θυ δ! σαπίθπι ἴῃ τη 6 11π|5 πχαίατοῖ, Ρατίμογαπὶ Ὀ6110 ΡΥ  Π1π5. εϑί, παι θα 
ἰοπηροϑβίαϊα Αὐβαοθβ ἀββοϊνοεγαι."---ΤΑς, “752. ν. ὃ. 

Πολλαὶ γυναῖκες ἐνδυναμωθεῖσαι διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐπετελέσαντο πολλὰ ἀνδρεῖα. ᾿Ιουδεὶθ 
ἡ μακαρία, ἐν συγκλεισμῷ οὔσης τῆς πόλεως, ἠτήσατο παρὰ τῶν πρεσβυτέρων ἐαθῆναι αὐτὴν ἐξελθεῖν 

3 Ἀ - 5 7, - “ Ὁ Α ς Ν “ , 5.2 ΦΎΣΕΙΣ “ 7 
εἰς τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων" παραδοῦσα οὖν ἑαυτὴν τῷ κινδύνῳ ἐξῆλθεν δι’ ἀγάπην τῆς πατρίδος 
καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ ὄντος ἐν συγκλεισμῷ, καὶ παρέδωκεν Κύριος ᾿᾽᾿Ολοφέρνην ἐν χειρὶ θηλείας.---5. ΟἸΕΜ. 
ΕΟΜ. 1. 55 ; ΠΙΘΗΤΕΟΟΊ, Ρ. 159. 

““Τίομη ῥ]ασαϊε αὐ ῥγαθίθυ βογιρίαγαθ σαποηΐοαβ ΠΪΠ1] ἴῃ Θοο] βία ἰθσδίι 50 Πουηΐηθ αἰ ν᾽ ΠΑΎΠΤη 
βου ρίασασατη. ϑῈπέ δαΐθμη οαποηΐσας βουρίπταθ (απ αβίβ, Εἰχοάπβ,. 
Ζλ1γα Οὐρεγιεῖ οΥ Οαγέλαρε, Α.Ὁ). 307. 

81. ΟἜΝΕΒΑΙ, ἘΈΠΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ 
ΤΟ ΑΝΟΙΕΝΊ ΗΙΘΤΟΒΥ. 

ΗΝ Βοοκ οἵ 1061 ρτοίβϑϑεβ ἴο 
ΘΌΡΡΙΥ ἴῃς ΒΙβίοσιοαὶ παγγαΐνα οἵ 

ἃ. 56 1165 οἵ βνεηΐβ ὑγΠ] ἢ οσουτγθα ἴῃ Ῥα- 
1εϑίῖπθ βοο δῇεγ {Π6 τείαση οἵ {π6 [εν 
ἔγτοπι Βα υ]ομΐα, απ {πῸ τοϑίοταίίοη οὔ Π6 
ΤαρΙ6 (οι. ἴν. 2; ν. τᾶ, το). Οἱ {Π6 
οἴπεὺ ΠαηΩ͂, Ὁ ἀϑϑατηθβ {Ππαΐ (ἢ Αϑβυσιαῃ 
δηα Μεάϊδη τποπδτο ἢ] 65 γ Ε.6 511] Ἔχ β]η ν᾽ 
αἱ ἴῃ βροοὺῖ οἵ {π6 βἴοτγυ. Τῆπ5 αἵ [Π6 
ουΐδεῖ γα δῖα πιεί ὈΥ̓͂ ἃ {ππάαδιηθηίΐαὶ 
ςοπίτδαϊοίίοη, ΠΟ 15. ἸΠΘΧΡ ΠΟ θ]6. Οἢ 
1π6 αϑϑιπηρίίοι {παΐ [Πς6 ὈΘΟΪς 15 ἃ ΠΠ[6τᾺ] 
Τπιἰϑίοσυ. Απᾶ ψΠϑη ἴἰ 15 δα αθα {Παΐ, Οἡ 
ἴπῃ6 τηοϑὲ Ἀγουσαῦϊα σοηδίγαποίοη,, [Π8 

1 866 Ο. ΟΠ, “Τ)α5 Βαοι {πα1{π᾿ (1 εἰρ:ίρ, 
1861). ὙΠα ρτοἤιβα ᾿βαγηΐπσ, τη οὗ 1 ΠΟΥ 
δηταααίοα, νος ΔΝ ΟἹ μὰ5 Πθτα Διηα5564,, ΟἿΪΥ͂ 
5Πιϑυν5 [παΐ [π6 Πιἰβίοτγιοαὶ οπατγαοῖοσ οἵ [ῃ6. Ῥοοκ 

οαπποί Ὀ6 βυβίαι θά. 

“2οε.---- ἵ7οΐϊ. ἢ, 

εν 7π61}."---4γ2λ Οαιοῦε οὗ 

ἀοοοππηΐ οὗ {ΠῸ6 σαπηραῖρτ5 οἵ Ἡ Ο]οίθση 65 
ῬΓΙ51165 ]Γ ΡΟΙ 04], σθορταρῃϊοαὶ, ἀπ 
β ται ρΊ ἃ] 1ΠῚΡΟΒ5101Π||165, γγΧ6 8686 δ Τῇὔδε 
ἐπαὶ γα μαγε ἴο 60 ψΊῃ ἃ ουκ οἵ Ποίίοη, 
ποΐ ἃ 500 ΕΥ ΟὨΤΟΠΙΟΪα οἵ Ρυβοηα ενεηΐϑ. 

8 Π. ῬΑΤΕΙΒΘΤΙΟ ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΕΒ ΑΝῸ 
ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ΠΑΝΟΌΑΛΘΕ. 

ΤΠ βιδὶ δχίθγηδὶ ἰαϑ ον ἴο {Π6 
γΟΥΪ 15 {Π6 τείδσεμοα τη ἴπ6 ΕΡΙ5]ε οἵ 
Θ᾿ ΟΙΕΙπδ περ Οἱ ΠΟΙπδ (1 δῇ (ΟΟΥ. 55), 
γττ6 ἢ ἰονγαγβ {Π6 οἷοβδα οἵ (8 ἢτγϑβί 
σΘμίυτΥ οὗ οὐἵ εἴτα. [0 15 αἷ80 οἰϊβά Ὀγ 
5, ΟΙειηθηΐ οἵ ΑἸθχαηάσια, αστ]Π1Δ,2 
δηα Οἤρϑη,} ηο ΟὈδοτναϑ: Περὶ Τωβία 
ἡμᾶς ἐχρῆν ἐγνωκέναι ὅτι τῷ Τωβίᾳ οὐ 

᾿ς ΘΈτοπην [15, .110. ἵν. Ρ. 6Ὲ7: 
2 Ὡς Μογορ. 17, “μὖ ,7ι. 
8: ΣΈ ΤΟτη- Ο 1} πᾶ 1665; “Ια, 10 18 76 ται. ;᾽ 

“Ἐριϑι. δά Αἰποδηππι,᾽ ο. 13, οἰϊεα 1ῃ τεχί. 

Ἀ 
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χρῶνται (οἱ “Ἑβραῖοι) οὐδὲ τῇ Ἰουδίθ. 
Οὐδὲ γὰρ ἔχουσιν αὐτὰ καὶ ἐν ἀποκρύφοις 
“ βραϊστὶ, ὡς ἀπ’ αὐτῶν μαθόντες ἐγνώκαμεν. 
Οηρεη, {πϑγθίοσθ, πα ἀϑοοσία!ηθα ΟΠ, 
1ῃ6 εν ἰπαΐ ἃ Ἡεῦτεν ἰεχί οἵ Γπα10} 
γγα5 ὉΠΚηονη. 5. Τετοπηθ, ΠΟΥΕνῸΘΥ, 
τ564 ἃ Οἠαλάεο ἰαχῖ ἴῃ Ῥγραυιηρ᾽ Π15 ΠΕ 
Τ,αἴϊη νευϑίοη. [ΪἿ}ῃ Ὧϊ5 ρτείδοα ἴο {μ6 
Ῥοοῖϊκς, ΠΟ 5Που 14 6. οομηραῖοα ψ]ἢ 
{παΐ το ΤΟΙ, Π6 νυυῖῖο5 : “Αρυά Ηδε- 
Ῥτάθοβ ΠΡΘΥ {πά]τῃ πο ἩρΊορταρῃα 
ἸεσΊαῦ : Οα]115. διοίογίαβ δα τορογαπάα 
1114 σα 6 1ἢ σΟΠ ΘΠ ΟΠ ΘΙ ν ΘΠ ΠΠΐ, ΤΏ]Π115 
Ιἀοηθα }πάα]σαίασ. ΟΠ] άδαθο ἰαπΊθῃ 561- 
ΤΠΟΠ6 ΘΟΠΒΟΙΙΡίι5, ἸΠΐΘΥ ΠΙΒίουΙα5. ΘΟΠῚ- 
ΡῬαίαίασ, 5664 41 ππης ΠΡτιτη ϑυποάτι5 

1 ΤῊΣ Οτεεῖς οἵ [πε Τ,ΧΧ. 15 [ῃΠ6 βοῦσοα οὗ 
1Π6 ϑγγίας απα ΟἹᾺ 1,1 νϑυβίοηβ. 

Τῆς ατδεὶς Μ55. ργδβεηΐ ἃ ρύϑαΐ ναυϊείν οὗ 
γβδά!ησ5, Δη4 μανα Ῥθθὴ στοιρεᾶ ὈῪ ΕὙΪΖΘΟἢ 6 
ἴππ5 : (οά. 11. ( αἰϊς.) σῖνεβ ἴῃ6 ρυγαβί ἰεχί ; 
(σα. 11, (ΑἸΘχ; ΝΟ. 22: 52. ΒΡ). ΠῚ ἹΠΙΕΡΙΟΤ 
βίαίε οὗ 1. ὙΠῸ ΟΥΠΕΥ οἰγϑίνοϑ [4]] ἱπίο ἔνγο 
ΘΤΟΊΡΒ, 85 [Ὁ]]Ονν5 :--τ 

(1.) Οοαάα.. 44, 71, 74, 76, τοῦ, 1ο7, 236, ἀπὰ 
οἴβῃ 23. (2.) (οάά. 64, 243, 248, 240 ; οἴζεῃ 
Βιρροτγίβα Ὀγ 111., 52, 55. 
ΤῊ ἰοχί οὗ [Π6 (ομιρ!αἰοηβίαη δπᾶ ΑἸάϊη6 

δα! οη5 ((ο. 4.14.) [Ο]]Ονγ5. πον [Π6 Οἤ6, ΠΟ 
1η6 οἴ ΠΘΥ σΤΟΙΡ. 

ΤῊς ἰδχΐ οἵ θοῇ στοῖιρ, θϑρβοῖα!]ν {Ππαξ οὗ [Π6 
[ΟΥΤΉ ΘΓ, ψΆΥ]65 σΊΘΔΙ]Υ ΠΤῸΠῚ {Π6 ΔΙοΠείυραὶ ἰθχί. 

Ἴννο ΟΙΠΕΙ ἰοΥπὴ5 οὗ {πΠ6 ἰοχὶ αἵ βθθη ἴπ 
Ο(οα. 58, ψνῃ ἢ 15. ΓΟ] ονγεα ῬΥ {(πΠ6 ΟΙά 1,1 
Πα ϑγγῖΔς ; ἀηα 1ὴ (οαά. 19, 1Ιοδ. Βοίῃ ἃζα 
αἰτοιηρίβ ἴο γβοοπβίσπος ἔΠ6 ογάϊπασυ τρεῖς ἰοχί. 

ΝΊΟΚΟἝΚ Πηας ἴΠ6 σοτηπιοη ἰθχί ἴῃ (οά. 11., 111. 
(23), 52, 55. Τῇηρ οἴποῦ Μ55. [811] 1ηΐο [6 ἔννο 
Θ͵ΤΟΙΡ5 :--(1.) 64, 243, 248, 249; (2.) 44, τοῦ, 
71, 74, 76, 236. (οαά. 58, 19, αηά 1οϑ οοηϑίπἴ6 
Δῃ ἱπάθροπάρθηϊ στοῖρ, ἢ ἡν] ἢ (Π6 ΟἹΑ 1,αἰπ 
Δη ϑγτίας δοοοσᾶ, Δ ΟΙΚΙηΥ τυτϊΐοβ : “1Π6 
αὐδοῖς νουβίοη οὗ [πη 1,ΧΧ, 15. ργδβοινϑά ἴῃ ἵνο 
ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ τϑοθηβίοηβ : (1.) Οοά. Μαῖα. οὐ 1]. 
(4 οοηΐ.), απά (οᾶ. ΑἸεχ. οὔ 111. (51 
σΘηΐ.), ὙΥ 1} ΠΌΤΠΘΓΟΙΙ5 ΤΊΪΠΟΥ [Ο]]Ονγ 5, ΘΒΡ ΘΟ ΠΥ 
52, 55. (2.) (οα΄. κὃ (19, 108), 1 τῃ6 ΟἹΑ 
[ατϊη (ἸἈ6ρ. πα 5δη-οΥπ.4), απμαᾶ ὙΝα]ΐομ᾽ 5 
ϑγτίας, Τὴ υϊραία οοπβίϑία οὔ ἃ ποὺ απᾶ 
ΨΘΥῪ ΔΥΌ ΓΑΥΥ ἀσοοιηΐ, αἰζοῦ ἂη ΟἹΑ Τιαιη ἰοχί, 
ὙΠΙΟΠ. νγὰ5. 1561} ἃ βοιηθνηαΐ γος {]ονγίπρ οὗ 
1Π6 5θοοΠά τϑοθηϑίοη. ἘΠ βίου! α]]ν, [Πϊ5 γυϊραίς 
ΨΥ ΘΥΒΙΟΙ 15 ϑγΟσ ἢ] 655,᾽ (Ὁ 

Δ ΙκλαΓ 15. σίρε ἴῃ Ἠϊς ὙοΠΊΑΥ] 5 ἀροπ {Π6 
ναϊις οἵ (οά, σ8, νυν ῃῖο ἢ ῥγοβθηΐς ΤΥ δοιΐα 
ΘΙ ΘΠ ἤαιοη5. οἵ [Π6 σομηποη ἴοχί (566. (ἢ6 
ΟὐοΥηπηθηΐατγ). ΠῚ αἀάς (Παΐ Δ] ΓΠοιρῊ γε μανο 
Ὀὰΐ ἃ ϑἴπρὶε ἰγαηϑίαίϊοη οὔ {π6 Ἰοϑὲ ἩΤΟΡτονν 
ΟΥρΊ πα], ἀπα {Ππαὶ 'π πο 5ἰηρῖς Μ8. χαϊίε ριγο, 
γεῖ (Π6 για ἴοχί πιαὺ 6 τοϑιογθα [τῸπὶ ΤΊ οἤ η- 
ΠΟΥ 5. εα. οἵ (οά, Ναῖίο. νυνὶ [ῃ6 νατίαηίς οὗ 
Οοά, ΑἸεχ. (1850), ἀπά {[Π6 ἀρραγαίις οἵ ΗΟ] τηος 
Πα Ῥαϊβοηβ, ϑα θαι οσ, απ Δ α]οη. ὙΠὸ οχ- 
ἴγθὴθ ΠἸ θγα] ηθ55 Οὐ [(Π6 {ταπϑαἴίοη ἤτοι {πὸ 
ΗδεΡτανν 15 ἃ τηαίοσαὶ Πρ. 

ΠΝ ΘΟΘΕΙΘΝ πἸΘ ΠΠΗ: 

ΝΙοδθμα. 1 ΠΙΠΙΏΊΘΙΟ ϑβ8 Ποία ΤΠ 501]Ρ- 
[ἀτασατη ἸΘΡΊ ΠΥ σοπηριία556, δοσαθνὶ 
ΡΟΒ[]ΔΊΙΟΙΙ νϑϑίταθ ᾿τητηο ΘΧΔΟΙΟΩΙ : οἵ 
ΒΘΡΟΒ1{|5 ΟσΟραιοη 5. Παῖθιι5. νϑ6- 
ΤΠ ΘΠΓΘΙ ἀτοία θαι, πππς ππδη} [πο τας η- 
ΟαΪδτὴ (661, ΠηαΡῚ5 56 5117 6. 56Π511, Π18 ΠῚ 
ΕΧ νεΥθο νϑυθυτὴ γα ϑίθεγθηβ. Μα]ΟΓΌΤη 
ΘΟαἸΟτΤη ναγ]θα 6 ΠῚ ν] 1 Ο5] 55: 1 ΔΙΏΡι- 
ἴαν!] : 5014 δὰ πάρ ἰηίθ] Πρ θητα ᾿Ἰπίερτα 
1η ψϑῦθ15 ΟΠ] δ 6 15 ̓ην Θη1γ6 Ροΐα], Τ 0115 
ΕΧΡΙΘ551." ΜΟΪΚηλαΙ, ᾿Ἰπαθθα, πᾶ5 ραΐ 
ἃ ΒΊΟΒΒΙΥ ὉΠΓΔΙΓ σΟΠΒ ΓΙΟΊΙΟη. ΠΡΟΠ [Π15 
ΡῬαβϑαρε.ΐ Βαΐ, 8ἃ5 τεραγάβ [Π6 ΝΊΟΘηΘ 

1 Ἧς {Ππ85 Ρδιαρῆγαβο (Π6 ῥ]αΐη βἰαΐδθπηθηΐ 
{παΐ {π6 ῬοοΪς ννὰβ νυυϊθη ἴῃ Πα] θα : “1655 
Ῥύςἢ ἰδὲ (16 βοθοη αἴδ Ἰαξθ πίβοῃς {᾽ εΡοσβείζαηνσ 
ΜΟΥ ΤῊΪΓ ΚΙΑΓ Ζεῖρὶ) τὐβρυϊπσ]]ο ΟΠ Δ] (8 150} 
Βεβομυ θη "ἢ (“ ΕἸη]οῖς, ἴῃ ἀϊς Αροκτ.᾽ Ρ. 8). 
Οὐπἰηυ]ηρ ἃ Κιπμα οὐ οὐἹοϊδιη ὈΥ ΠΙΟΩ 8 ῃ 
ὉΠΟΙΘΗΐ ὙὙΓΙΘΥ ΤηΔΥ ΘΑΒ1Πγ 6. πηδάδ ἴο σοπίγασϊος 
ἘΠ 561{, Δ η4 ἴο 580 δἰπιοϑὲ δηγίῃὶησ {Ππαΐ ἃ 
τηοαθυη ΟΥς Ὀ]θαβοθ, ΜΟΙ ΚΠΊΑΥ νυυϊῖθ5. (114. 
ῬΡ. 9, 10) : ““νεῆη ΗἩ]ογοηντηιβ πτη βοίογέ ἄδς 
ΝΆΠΟΓΙΕ σοβασί Πμαΐ, “βοῖα δὰ 4πα6 ᾿πίε]]Πρεηία 
Ἰηΐασγα ἴῃ νογ]5 ΟΠ] αἰ οὶβ (522) ᾿πνθηϊγα ρΡοίαϊ, 
Τ Αἴ] Π15. ΘΧΡΙΘΒ51,᾽ 50 ἰδέ 4α5 «θη Ρατ τ Δ εἶδα 
6116 ἰἰΠρεγπηᾶββϑισα Κα ἱἰγζθ 465. Αὐιβαγίϊοϊκθϑ, ννὸ ὃσ 
μδιίΘ. βασθῆ 50]]16ῃ : “ἴῃ νευρὶβ οοαά. ΠΠ]ΟΥΆΤη 
ναυϊουιτη (1 Αἰ] που), 4π οχ ΟΠα]αῖοο 56γ- 
ΤΉΟΠ6 ῬΓΟνΘποιιηΐ., 1 Θη αν Ὀ]6Ι θὲ ΡῈ Γ ΔΊ Οἢ, 
4455 Ἡ]θγοπυτηῖ5 ἤθη Μιπα οἴνγαβ Ζὰ νῸ]] σο- 
ΠΟΙΠΠΊΘΠ ἢαΐ, νν 16 1Ππὶ ἀα5. Δ ΟΠ βοηβί Ὀεσορηεί. 
“νον 685 ο( Πῖεγ )εἀ θηξ]]5. Ζὰ ν16] οαθυ, νγᾶὰϑ 
ἀϊθϑβϑύηδὶ (ἀ5561}006 1βΐ, Ζιιὶ ννθηὶσ σεβασί Παΐ, 5 
ΕΥΡΊΘθΕ 50 ῇ θβπηπηΐ σθηῖσ, (1.) Ε Ὀεβίθμι 
[αος 50 βεῖηθ ρᾷηζα Ατθεὶΐ ΠῸΥ π᾿ ΕἸΠΕΥ ΔῸ- 
Ἰε γε άθη, ἀΌΘΥ Δ οἢ τπιπιϑίθ] πάθη πηα ΑἸ]Θυδὶ 
ταῖῃθηάθη ΔΊ άεγραθα Ὧ65 Κεῖ. [,Αἴ., 50 ΖΙΨΑΓ, 
(85. ΕΓ βϑῖρβε ἤθη Αὐβάχιοϊς 1π σαπΖ ΑΝ ΠΠ]κγ- 
ΠΟΘ ἢ νυν] θἀθυροσοθθη Παΐ, 56] ρ5ῖ σορθη 5εῖπθ 
Αὐἱ 1,αἴθῖη. . .. ΝΙΟΒ δἰπιηαὶ ἄθη συ θο Ιβοῆθῃ 
Τοχὶ Παΐ δσ Ρ6ὶ ἀ]θβου βοΠ πο] ]Θυτσθη ᾿ποατα- 
{πὰ ποὰ]α νου] ηθη. (2.) Εδ 1ῖδὲ ΟΩ] τηῦρ]ο 
Ὧἀθ5 αἀἴ6 πάθη βοῆοη Ζὰ 56ῖπο Ζεϊξ εἷπθ 
οΠδ] ἀδΊβοημθ Βεϑαγθειϊαησ 465. βοπῦπθη, νὴ (δ6Γ 
ΑΘ μα] πα Ἰθοῆθη Κίγομθ. 50. ΠοΟῖ σοΠα]θ πο αι 
Βυοῆθ5. σεηδοῃς ΠάΡΘη ; οἷηθ βοόίομα Μερι]αΐϊ 
τποομίς ἄθπὶ Ἡ]ΘΥΟ ΠΥ Πλι5. Ὀ6Ὶ οἰπθῖὶ πάθῃ Ζὰ 
(δϑίομε ρεϊςομηηθη βοῖη. ΝᾺΓ ἰδ 5ῖ86 δηὶ 
νγεηϊρβίθη αἴ Οὐ πά]αρα ΠῚΓ βοῖπθ που γαϊπη- 
οα]α ροννογάθη, θη ΟΓ Παΐ, νγ]6 65 βομοὶηΐ, 
σαν Ἰκοῖπ (Πα βοὴ νουϑία πάθη, οὐθυ ἀοοῇ νἱοὶ 
Ζὰ τηΔηρ Πα ζ, νν]6 ΕΥ̓ ῬΙ͵ΟΙ, ἴῃ ΤΟ απ 5ο] ϑὲ 
σεβίομι.) ἨἩΗδά ΨοΪΚπιασ τοαᾶ 16 “ῬΡυο]. ἴπ 
Τα η 1616 πι,᾽ νΠοτα Το πι ἀθβουῖθε5 {Π6 ραϊηβ Πα 
ἴοοῖς ἴο Ιϑφασπ ΟΠμαϊἄθθ, οπαϊηρ ὙΠ της βίαίο- 
γηθηΐ {παΐ μ6 σου] στρα δηα ὑπαουβίαπα {Παΐ 
Ιαηρσιασα Ρείίου ἴΠαη Πα σου] βρθαὶς 1 (“Ἐε 
αἴ νου [αΐθαῦ, 54π|6ὸ αα ῬΥαθβθηΐθη αἰ 6 ΠῚ 
τ] ΡῚ5. ῬΟΒϑι ΠῚ ΒΘ ΠΟ Πμθτὴ ( Πα] ἀαἴσιιηι ἰθσοῦα δἵ 
ἸπΈ6 Πρ ογο πα η 5οηαγ6,᾽) [πῃ [Π6 βαπη6 ργοΐδςα, 
ἢ βᾶγ5 οὐ ᾿δηΐοὶ πα ΤΖγα, Ῥυθοίβεὶυ ἃ5. οὗ 
Τα, τμαΐ {πον γεσθ “ΟΠ αϊάαθο βθυποΠ 8 
σΟηβογρίοβ.") ΟΠ ΚΙλΓ᾽5. ΟΥἹἸΟἴβτὴ ὩΠΟΌΪΥ πηδσ- 
ηἰῆθ5 ἴΠ6 οοἰποίάθηοοβ οἵ ΡῬῃγαβθο ρου Ὀοΐννθθη 



ΠΝ ΕΘΟΘΘΙΟΝ ΘΠ ΠΒΊΚΕΙ. 

ΒΔΠΟΙΟΙ, 1 ΠΥ παγα Ῥδθη ϑἰαίβα ἴῃ 
ΒΟΙΉῚΘ. ΠΙβίοΙΥ οὗ {πΠ6 (ὐοτη0 1} Καονῃ ἴο 
5. Τογοότηθ {παῖ {πάᾶ1{Π} Πα {πογοῖη ῬΘΘη 
αποίβα, ΟΥ ΟἰΠΕΓ586 ΤΕΟΟΡΏΙΞΘα 85 
Βοχρίαγα, ΔΙ Πουρ ἢ πὸ ἰτασα οἵ της δεΐ 
15. ἴο ΡῈ οππά ἴῃ [πΠ6 εοχίδης Αοίς απ 
Οὐδῃοη5 οὗ [Π6 ϑυποά ; ΟΥ̓ ““Ἰδρι 0 ἢ τα Ὺ 
ΒΙΙΏΡΙΥ ΤΕΟΙῈΓ ἴο ἃ 5ἰαίεηηθηΐ οἵ Π5. οοΥ- 
Ταβϑροπαάθηΐβ (οἵ. Βαάννε}}᾽ 5 σαηγατῖς : “ Ετ 
Ἡ]ΘΤΟ ΠΥ Πλι15 νἹ δ [οΐδιη ΤῸ ΠΟῚ ἩΪ5] 
εχ ἀπΡια ἔατηα Παθι 558 ἢ). ΑἹ [Π6 ϑατηα 
ἘΠπὴ6 5. Τεοτοπηθ ΠΙΙη561 Πα ΠΟ ρτθαΐ 
ΟΡΙπΙοη οἵ {πὸ ναΐμπα οἵ {π6 θοοκ.ι Ηδ 
ΔΡΡΕαΐβ ἴο ἢᾶανε ἄθαὶϊὲ σι 1 τη [ῃς 
ΒΕΠ6. [Ἀ5ΠΙΟη 45 ψι ἢ ΤΟΙ, ῃ]ο ἢ Π6 
{γα 5166 ΔΙοηρ ψι {πά|ΠΠῃ (298 Α.Ὁ. αἵ 
ΒΘΙΒΙΘΠ 611) : [Πα 15 ἴο 5αγ, Π6 δι ρ]ογεα 
ἃ Ἐν 5 ΘΟ ΠΟΪΔΥ [ἈΠ1]ΠΔΥ ἢ ΡΟ Ἠδ- 
Ὀτανν δ ηα (ἸΠΑ] δα ἴο {γαῃϑαΐα δ] πα ἔγο πὴ] 
τη6 ΟΠα]άθα ἰοχὶ ᾿ηΐο Ηθῦτεν ; μ6 ἢπη- 
561, τὰ ἴατη, αϊοίαςηρ Π15 ΓΔΕ] νΘΥΘΙ ΟῚ 
ΟΥ τ1πΠ6 ἩδΡτονν ἴο Δ Δι 6 515 (5668 
ΒΥΘΕ ΙΗ Ἰπ ὙΠῸ): ΠΟΙ. ΠΕ (ΕἸ]Ξ τίς: 
οοϑὲ ΠΙΠῚ “΄ πΉ1π|5 6161 Ια οσΘ πὴ Ὁ {π6]1}, 
“πη Δ} ᾿πΟῸ γα οἰ]. ΓΓΠΙ5. ΠΊΔΥ 
ΟἾΪΥ Τηθ8ῃὴ [πε ἤτγϑί τουρῇ ἀγαΐ; Ὀπί 
ἴῃ ΔΗΥ͂ οᾶ56, ΜΠ τορατὰ το Τπα1{Π, {Ππ6 
ὙΟΥΚ τγὰ5. 40Π6 [ἢ ρζεαΐ Παβίβ, ποί ἴο 
ΒΔΥ ΟΔΙΘΙΘΒΘΙΥ ; [(Π6 {Ἰϑη5]δίουῦ, 85 Π6 
Β8Υ5. ΠΙΠ561{, πού αἰζοηρίηρ ψνοτγα- ου- 
ὙγΟΓΩ͂ Ἔἀχαοίηθϑϑ, 50 Ιοῃρ' ἃ5 6 βϑοιυτθά 
Δ ΘαπΙναϊθηΐ 56η56. δ δαάϑς {παῖ ἢς 
αἰ ποῖ (τοι ]6. Πιτη56}Γ ἀροῦὲ {Π6 πι- 
ΤΠΘΙΌΤ5. Δ Πη6] ΔΥΡΙΓΓαΤΥ ναγαηΐθ οὐ Μ55. ; 
ΟἾΪΥ ΟΟΠΟΘΓΠΙηρ ὨΙΠη561{ ἴο τορτοάπος 
ΟΥ ΡΓΙΥΘΘΘΙνα ἢ ΠῚΒ ΟΥ̓ ὙΕΙΒΙΟΩ ἰῃο56 
ῬαγΠοι]αγ5. οἵ [Π6 5.ΟΥΎ [ῸΓ ΜΏΙΟΠ ΠΕ 
σολ]4 ἢπα, νι ἃ οἶδαῦ ρεγσερίοη οὗ 
1Π6 56η88, σΟΙΓΟΒΡΟΠΟΙηρ βἰαίομηθηΐβ. Τὴ 
[ῃΠ6 ψγογά5. οἵ 15 Πα] 466 οοάσθχ (“ 5οῖα 
βα 446 1π|6]]Πρϑηία τηΐθστα [η΄ νΕΥΡΙ5 
ΟΠ δ] αθὶθ ᾿ἤνθηϊτα Ροίμι, [ΓΔ 15. δχ- 
ῬΓΕ551). ΗΙΒ. ψΟΥῖς ΔΡΡΘαΙ5 ἴο ἢᾶνα 

τῃ6 Ψυϊσαία απ (Π6 ΟἹ Τιαιῖη, νν 116 1 αἱίο- 
Θείμεσυ [8115 ἴο σῖνε ἃ οὐβαιθ]6 Ἔχρ] αηδίοη οἵ {Π6 
ΠῸΠΊΘΤΟΙΙ5Β Δ ηα] 5ΕΠΠπῖηρ αἸΠ}Υθησθ5. ΜΥ ονη 
ΠΏΡΙΘΘΒΙΟΙ 15 {παὶ {π6 Ψυραία ἰοχὲὶ ΤηΔῪ ΘΙ 
Ἅ611 ῬῈ τερασάβα 85 ἃ ἔτεα. τεπάογησ οὗ ἃ 
ΟΠΒδίάθε. χβοθηβϑίοη οἵ Μι|αγαβῆϊς οἤαγδοίου. 
(ϑεβ Αρρεπαὶχ 11.) 

1 ΝΙΊΟΚΚΕ5 ἀὐριιθ5 {παΐ ἴῸΥ {Π|5 νϑὺν γθαβοπ ΠῚ5 
[αΘΕΠΪΠΠΟΠΥ ἰ5 411] [ῃΠ6 τῇοτθ ψαίπαῦ]α : “΄ Πδῖὴ 
Ἡ]ΘΥΟ ΠΤ, τ15 ΠῚ νογιίαίς σοδοίπ5, πα παπαῖ ἴΐα 
48 σοπίειηρίο [ἰρτοὸ ἃν Ἡρτγαεὶβ, εἸθβηαθ 46 
δαοίογαία σαποπίοα, ἰδϑ ποδί οϑϑοί," ΗΘ 
[Ὠ1η]κ5. [μ6 111061]. ϑυποά. αρ. Μαηῃβὶ, 11. 747 5 ζ.» 
Ρίονεβ {μαΐ {πὸ Νίοεπθ Βδίποιβ ἄταν πὰρ ἃ 
Οαίαϊορταε οἵ ϑογίρίιγοβ. 
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Ῥβθὴ ποΐί 50 1ΤὩΠπῸἢ ἃ {τα 5] ατοη. οὗἩὨ {ΠῸ 
ΟΒδάθς Μ5. ἃ5. ἃ νει! ποδίϊοη ΟΥ̓ ΤΟΙΌσηῚ 
ΟΥ̓ {π6 ΟΙΑ Τιαῦη ἰοχί Ὀγ τηθαη5 οἵ {παῖ 
οοάδχ, ννῃ]Ο ἢ Π6 ϑιρροβεά ἴο Ὀ6 τῆοτο 
Δα Πθηίο ; δ ηα] {15 δοσοιιηΐβ ΓῸΥ {πὲ 
[χοῖ, οἵ ννῇ]οἢ ΜΟΙ ΚΠΊΔΥ τα ]κῈ 5. 50. ΤηΤΟ]], 
τπαῷ [Π6 Ιαηρσιιαρο οἵ {ῃ6 Ψυϊσαΐίε ποῖ 
56] οτὴ σοΙηοΙ 65. ἢ {Παὶ οὗ τπ6Ὸὸ ΟἹά 
1 αἴη, νῃϊοῃ, οὗ σουθθ, Ια Ὀείοτε 
5. 7]οτοσηα, (ΘΕῈ Αρρεπαᾶῖχ 11.) ὙΤηαὶ 
Ὀεϊηρ 50, 1 15 δνάβηΐ {ῃδὲ {π6 (Δ]- 
ἄξε τοχί τητιϑὲ Πᾶνε ἡ Πθσεα σοηβ᾽ ἀουδὈ]Υ 
ἴτοτῃ (8. ατεοῖκ οὗ [πε ϑερίπαριηΐϊ, ΠΡΟη 
ΠΙΟῆ τῃ6 ΟἹΑ Τιαίίη 15 Ραβεά, Απή 
5708. Δἰπηοϑὲ ΘΥΕΥ Π᾿π6 οὗ [πΠ6 ατεεκ 
ῬΙΓΘΒΘηΐβ. ΠΠΠΊΙ5[ΑἸκ8 Ὁ]6 τηα 5 ΟὗἨ {{4Π51α- 
τοὴ ἔτοτη ἃ ΗΠ ἜΌτανν οὐ ρΊη8], 10 15 64 π4}}ν 
ενιήδηΐς (Παὲ {πΠ6 ΟΠ Πα] θα ἰοχί τι564 ὈῪ 
5. Τϑτοπθ 14 ποῖ τοργθϑθπὶ [Π6 οἱ δϑί 
[ΟΠ οἵ [Π6 πδιγαίϊνα, αὶ τητϑί 1{561Ὁ 
ἤαγα Ῥθθη ἃ ἴδε ἐγδηβίαίτοη. ΟΥ δάδρ- 
τατοη οἵ της Ἡδῦτον δοσοιιηΐ, νγ ΠΟ ἢ 1 
ἢ15 ἀΔΥ νγὰ5 0 Ιοηρεσ δχίδηϊ. 

1 ΤΠΙ5 ΠΑ] θα νευβίοπ ἸΠΔΥ δνθπ Πᾶνα ῬΘεπ 
της ἴτοπ ἃ ατθεῖς οὐ 1 δἰϊη ἰοχί ; 45 ἀρρϑαῖβ (9 
Πανθ Ῥθθὴ (6 οαβθ6 ψ ἢ {π6 μα θα ΤΟΡΙΐ 
ῬᾺΒΠ5Π6 4 ὈΥῚ τ. Νειραιθσ, ὑνῖοἢ ρταβθηίβ 
ΒΌΟΙ 5Ρ6]]Ππρ5 αἃ5 2), 4, βοῇ τεολ]}] 
Καροβ δηα ῬΡαγαῖς, γαίΠοῦ πῃ [Π6 παίῖνε ΠαΠ]6 
Επαρᾶ (Νεπμαϊ44) ; ἀπα ΠΟ τντῖῖος ΠΝ 
(οἴ. ντρ. Τὰα. 1. τ, Ἐξ αίδ 15) ᾿πϑίθδα οὐ ΝΙΝ 
(Εζτγα νἱ. 2); 15 2" (οἰ. ατσξεὶς ἀπα 1,δἱ, Τίγριν, 
ΤΙρτΙΠ) ᾿πβίοδα οὐ {πΠ6 ΤΙρ]αῃ οὗ {πὸ Ταύρττη 
8Δη 4 Ταϊηλια ; Ἵρ δ, Ἰπβίβθαα οἵ ἽΣ )ΓΠῈξ ; δπ4 

ΝΞ 1ηΞίθδδα ΟΕ ΥἽἼΞΆ (ΞΞ ΝΛ Ἴ2)). ΘΈΟΠ {γ4Π5- 
Ἰαϊοη5 νγεσα τδᾶβ ὈΥ Π6 [ονὺ ἀοννῃ ἴο ἃ οοτη- 
Ῥαγαίίνεϊυ Ιαία ρευϊοά. ἽὙΠπ6 Πί]6 Μερ]αῖῃ 
Απεοομοβ, αἰσὸ οδ]]εα {πῸ ατεεὶς ΚΝΟ]], γείοσγεα 
ὈΥ ΖυηΖ ἴο {πΠ6Ὸ αρε οἵ {π6 (ἀβδοηΐη ([Π6 ροϑβί- 
Αδεπιατῖο ΚΔ 15), ἀπ ἢτϑί οἰϊθα Α.Ὁ. 941, 15 ἃ 
σα86 10 Ροϊπί. [{ εχίβίβ 'ὴ Ομαϊάθε (απα 1ἢ ἃ 
Ἡ ΕΡτονν {γα πϑ] δίῃ ἐπ γ  ΠΟΠ), ΟἹ ν ΠΙοἢ δοοοιηΐ 
1)τ. Τ6]Π1ΠΠο]ς βαγϑ 10 πλαδὲ θ6 ““νεγὺ οἱ α." 
Τασ ἢ πᾶν παν Ῥεθη ἄοπα Ἰηΐο ““ (ΠΒα]άβο,» 

ἴου {μ6 Ῥεπεῆέ οἵ {π86 Ῥα]ββιϊπῖδη ἀπ Μεςοροία- 
Τηΐδη [ανγ5, ἴῃ {π6 {τὸ Ῥείννεεη Οχίσεη δηά 
Τεγοιηθ. 1 ποῖ δοοιἀδηία!]ν ᾿οϑί, {πὸ Η εΡτονν 
ΤηΔΥ Πᾶνα ῬΕΘη ΒΌΡΡΓαββεα Ὀγ {πΠ6 ἈΔΡΡΙ5 οὗ δὴ 
ΘΑΥ]ΟΥ Ῥουοα, Ῥϑοαῖιβα {Π6 θΟΟΙΪς σ]ουῖῆοβ {Π6 
Ἡϑηοηθδη [ἈΠΊ]Υ, ὙΠΟ Πα Ὀεοομθ {ΠπῸ 
ΟΡ]εοΐ οἵ ῬΠαγίβαϊς Παίτγεά. 

ΤΠΗΪ5 Τηἰγοα. νγὰβ δἰγθδαν ἴῃ ἴγρθ, θη, ὈῪ 
[Π6 ἰπάπ655 οἵ {π6 Ιου, 1 τεοεῖνεα ἃ οορΥ οὗ 
γ. Απίοπμ ΠΟΙ “1)ὰ5 Βιςοῇ ΤπάᾺ1{Π. Ηδ 
ΠοΙά5 ἐΠαΐ 5. Τϑγοιηα ἰγαηβϑ]αίθα ἤοηὶ {πΠῸ ατϑδεῖς, 
γθίδ ηηρ, ΠοΟυαν ΟΣ, ΟΠΪΥ 50 πο οὗ ἴἴ δ5. ΠῈ 
Του ννατγαῃί [ΟΥ̓ 1ῃ 15 ΟΠαΙ θα Μ5. Ηδ α14 
ποί δἰ δ 1ΠΠ[6ΥΆ]Πη 655; ας ἃ5 ἢθ νγὰβ ὑ 1 ηρ᾽ 
ἔου ΟΠ γι βίη ΠῸ ἡγε γα [ἈΠΉ1]Π1ΑΥ 1 {πῸ ΟἹ 
Τ,αἴϊη, μα οοπίογ θα ἢἰ5 πον νϑύϑίοη {Πουϑίο, 50 
ΕΥ 5 Πα νγὰβ 4016. [1η εἊϑβιπιαίηρ [Π6 ἀρτεο- 
τηδηΐς Ὀθίννθοη {Π6 ἔννο, βοὴ δ]]οναηοα πλιιδὲ 
ΡῈ τηδάβθ [ὉΥ {ῃ6 δἱζθγαίίοῃϑ οὗ Ἰαίθυ ΠαΥΠΠΟΠ]ΖΘΙΒ, 

ΙΣ 2 
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ΙΒᾶνο 5414 {Παἰ [Π6 ατοοῖκ οὔτε 1,ΧΧ. 

-ἰῇε οἹ 6βϑὲ δχιβίηρ ἔοστη οὔ ἢ παγγαίνα 
--ἰβ ποῖ {ῃ6 οτἹρίηαὶ] ἰοχί. Υῆε Πηά 1ῃ ἴἴ 
ποῖ ΠΊΘΓΕΙν {Π6 τπι5118] ΡΠ ποση πα οΠατδο- 
ἰοτιβέϊς. οἵ ασθεῖὶς τυυθη ὈῪ 7ανγ8. Τί 15 
ποῖ πηογοὶν αὐθοκ ἃ σοσίαιη ΒΡ ΙΚΙΠΠΡ 
οἵ Ἡερταϊβιηβ. ΤῊ Ἰαηριαρσα ἃ5 ἃ ΠΟ]Θ, 
[Π6 συῃίδοίςοαὶ σοπβίσιοιοη, {Π6 τηοάδ οὗ 
ῬΓΘΒΘΒΠ Πρ ἀνθ πΐβ Δηα 14685, {Π6 σΈ ΠΟΙΆ] 
σοΟΠΡΙΘχίοη οὐ {Π6 νου, 50. 1ὙΓΘ5]5ΈΠ0]}Υ 
βιρσρεβί ἃ ΗΘΡΥΘΥν ΟΥΙΡΊΠΑ], [Παΐ 45 ἃ σ1]6 
10 15 ΘΑΞΥ ἴο αἰνίπμα ννηαΐ {πΠ6 Ἡ Ρτονν 
τηῖϑὶ αν ὕεδη. ΤΠ ΕΓ 15 ΠΟ ΠΕΒΕ [Ὁ 
1ΠῸϑίγαΐθ {Π656 ϑίαϊειηθηΐβ ΠΕΙῸ, ἃ5. 1Π6 
1ΠΠπ5 γα 0 οὗἩ {Π6 πὶ σοηϑεπἴε65. Δ 6556 ῃ- 
114] οἰθιηθηΐ ἴῃ {Π6 σομηπηθηΐατγυ. 

8 11. ΤΑΤΕ ἹΝΕΕΒΕΕ. ΕΒΟΜ ἹΝΤΕΒΝΑΙ, 
ἘΥΙΘΕΝΟΒΕ ΑΝῸ ΤΒΑΘΙΤΙΟΝ. 

δὴ {ῃ6 ἀαίς οἵ ἴπ6. Ῥοοκ ΡῈ ἀείετ- 
τη 1 {Π1ΠἸς 50, αἵ Ἰεαϑὲ ἀρρστοχι- 
τηδίεϊγ. Α5 νψγὰ πᾶνε 56βῇ, 10 15 ἢτϑί οἱἱθά 
ῬΥ 5. ΟἸδιηθηΐ ἰονναγήβ {πΠ6 δα οἵ ,(ἴπ6 
Πτϑδί ΟΠ γιβίαη σοπίατγ. Βαϊ 1 οσδηποί, 
1ΠΘΥθίοσθ, ἄρῦθα ΜΠ 50 ΠΟ] αΥ5. γγη0, ΟἿ 

Πα ΤΟΥ οἤαποθ. Τη {Π6 ϑοηρ οἵ 7061 (οἢ. 
χΧν].), 5. Τϑύόπηθ Πδἔιγα ΠΥ τοί! θα {Π6 Ιαησπασα 
Οἵ « ἴδια ἤγτηη (οἴ. ΝΥΟΙΕ). Νειῖμογ 1Π6 
Τ,ΧΧ, ποὺ (Π6 ψυϊραΐα ργθϑεηΐβ (Πς6 οὐ]ρῖπηαὶ ἰεχί 
1] ο]αΐθ, Τη θοῇ πο γ 15 ἃ σουίαϊη ΠΌΠΊΡΟΥ οὗ 
ΟὈν οῖ5 ἈΠ ΡΠ] ΠοαίΙοη5 ; ΘΘΡ ΘΟ ΑΠ }γ ἴῃ {πῸ6 1,ΧΧ., 
ὙΨΏΙΟΝ σοπίαϊηβ βοῖὴβ ἤίζθθη ψεῖβαβ τοσα [πῃ 
1η6 ψυ]ραία. 

Τη 5ριῖ8 οὗ {ῃ15, 1 5ῃου]α τηγβεῖῇ σαν, ““εβρε- 
ΟΙΑΙΥ ἴῃ ἴῃς Ψυϊραίε.:" οἵ, ποίξδβ αδἱ ν. 12; 
ν]. 20: Χ- 55 χν. 2:9. ἜΠῈ Ραβθῶρθ; οὔ 1: 
12 Ὀ-1ό, νν]Οἢ 15 ψναητηρ ἴῃ ἴῃς Ψυϊραίςα, 15 
ΟΟΥΔΙΠΪΥ σοηιῖηθ, 1 βίγ]6 ἀπά βυρβίαπος οουηΐ 
ου δηγίῃηρ. Οπ τ Πα οἴου μαπα, Δ ῊΥ ΡΏγαβοῈ5 
ΔΑ βεπίθποοβ ἴῃ (ἢ Ψυϊραίς Πᾶνα [Π6 Ἰοοῖς οὗ 
Θ]οσβθβ ἀηα Ἔχρδηβίοηβ. Τῆς Ψυϊραΐθ, μούχενου, 
15. ἀπά] αἰβραγασοά ὈΥ ΜΟΙ παῦ πᾶ ὄν 
ΒΥ ΖΘ. Τὸ ππάοιθίθα]ν ρῬυθβοῦνεθ 5ΟΠῚΘ 
[ξαΐαγοβ οὗ ἴΠ6 ΟΥΡῚΠα] παγγαῖΐϊνο, νῃῖοῃ Πᾶνα 
Οἰβαρρθασθα ποτὰ ἴῃς Οτρεῖς : 866. ποίθβ Οἢ 
ΟΠ 11. 2 Ὁ 1 1,0 . 184; νἱῖ. 5, 7.9 Σῖν 12: 
ΒΟΟΣ ..15. 28. 

1 ΤῊ νυυϊΐογ, {πουοίογθ, νγὰβ ἃ Ῥαϊοϑι απ, ποῖ 
δὴ ΑἸεχαπασίαη [6 ; 85 15 αἶβὸ ἱπαϊοαϊθα Ὀγ (Π68 
Ἰπε[πηαΐα πον )θάρα οὔ ἢς ἰορορταρηγ οἵ σαῆδδῃ, 
ὙΒΙΟΙ. οἸ τη πλοῖβ [τοι ρ 1Π6 ἐοχίμα! οοτχιρίίοης 
οὔ (ἢς Ῥοοϊς. 

2. Αἢ ἱπιροτίαπε ροΐῃηξ ἰ [Π6 σοπιραταίϊνα 
Ἰπίτθαιθπου οἵ τρεῖς ραγίῖοῖοθ, ὙΠι5 μὲν ΟσοΓ5 
Ῥαξ οπος (οἷ. ν. 20) ; ἂν, ΟἿΪΚ [Ουγ {ἰτη65 ; ἄρα, 
τε, οὖν, ποῖ αἱ 411. δὲ 15 νγαπίϊηρ ἴῃ ἔοι 
ΟΠαρίειβ ; ἀλλὰ ἴῃ ηἶπθ. ὙΤὴ6 σοΟΙΠΠΠΟΠ τπι56 οὗ 
σφόδρα (-- ΗΙ6Ὁ. ἽΝ )2), πᾶ (ῃς ρ]βομπαβίὶς οχ- 
Ῥταβδίοη οἵ {πΠ6 τοϊαίϊϊνε (ἐν οἷς. ,. ἐν αὐτοῖς, 
οἢ. νἱϊ. τὸ; ὧν. , αὐτῶν, οἷ. χνὶ. 4) 5Που]ά 
αἶϑο ΡῈ ποίϊςρα, 

ΠΝΤΕΘΟΘΟΤΙΟΝ ΘΕ ΙΗ: 

1π6 στοιηά οὗ {15 [οΐϊ, (ακθη ἴῃ σοη- 
ΠΟχίοη ΜΠ (ῃ6 516 ποθ οὔ ῬΠ]]Ο ἀπά 
ΤΟΒΈΡἤα5, δϑϑισῃ (15 ΟΥ ἃ ἰαίεσ ἡαΐίβ 
[ΟΥ [Π6 σοπηροϑιίίοη οὗ [Π6 Ῥοοκ. Τῆς 
ΔΥρασηθηΐ ΟΠ] [Π6 51|6ηῸ6 οἵ {π658 
ΔαςῃοΥβ, 1 δαπης6α, του] ρτονε ἴοο 
ΤΠ. ΤΟΒΘΡΠτι5. ΟΠλϊΐ5 100 45. ΜῈ]] 
85. {π6ππἢ; ρειπαρβ Ὠξοαῖιβα, ἃ5. ΝΊΟΚα5 
{Π|ΠΚ5, μῈ 614 ποῖ Κπον Ποτα (οὸ ἢΐ 
ΕἸΓΠΕΥ ἰηΐο Πῖ5 Πἰβίουυ : ψ 816 ῬΉΠΟ 
[4115 ἴο ποίϊςβ, ποῖ 74 Π{Π οἱγ, θαΐ τΠ 6 
Θηςτα Αροσῖυρμα. 5.. ΟἸδιηθη 5. τείετ- 
ΘΠΟΘ ΒΠΡΡΙΙῈ5 ἃ Ζογηιίγς αἱ φηόνι. Τί 
ἄοεθϑ ΤΟΙ; 1 ΠΏΡ]165 ἐπαὶ {π6 Ῥοοκ 
Παά αἰγθαάν εχιβίθα [ΟΥ̓ 50Π16 σοηϑιάθυ- 
4016 Ῥειοα ; ΓῸΓ {{π|6 τητιϑὲ 6 δ᾽]οννεά 
ΑἰτοΥ [Π6 Ραθ]Ποαίίοη οὗ {πΠ6 ἩδΡτανν 
ΠΑΥΓΑΙνΕ [ῸΓ 115. {τα 5] ίοη τηἴο ατεεῖς 
Δ Πα τϑοθρίοη ᾿πἴο {πΠ6 ατθοῖκ ϑουιρίυγαβ. 
ΤΠΘ ΟΙΠΕΙ ΠἸπ1δ σα ΟἾΪΥ ΡῈ ἤχεά, τ 
δῇ 411, θγ τΠ6 1ηἴθυηα] πα] σα οη5 οὗ {ΠῸ 
ῬΌΟΙ 1561: ὙΠπ6856 αὖ Ὅποα ἘΧΟΘΙΠΩΒ 
[ηΠ6 {{π|65 οἵ {Π6 Του 5 ΠΟ Π τον δηᾶ 
1ῃ6 ΒαΡυ]ομαη Θχ]θ. ὍΤη6 Ραβϑαρθϑδ 
αἰτθααν οἰἰ68 {ν-. 2; νυ: τ 7.) Ἐξ: 
ῬΙΘΒΒΙΥ 4 551:5ὴν {π6Ὸ δνθηΐβ παιγαίθα ἴο {ἢ 6 
1Πὴ6 ΘΑ οΥ ϑαρβεαπθηΐ ἴοὸ {π6 
τείαση πο ἰῃ6 Οαρνιῖγ. Ιῃ {πεῖ 
(α56, Πονγανουύ, {πΠ6 Δα ΠΟΥ ἢα5 {{8Π5- 
[ουτθα {Π6 σοπα ΠΟ 5 οἵ Π15 ΟΥΏ {1Π16 ἴο 
ΔῊ ΘΔΙΠΘΥ ΡῈ ; [ΟΥ, ἃ5 ΕΥΙΖΒΟΠ 6 ΟΌΒε ν 68, 
1ῃη6 Ἰερὰ] βἰαπάροιηϊ, [Π6 δἄναπος ἴῃ 
ΠΘΙΘΠΊΟΠΪΑΙ ϑἰγοίηθϑβ, [Π6 ΟΥΥ̓ ΤΟΥ γψεῃ- 
θθδηοθ, {πΠ6 Ἰοησ ΟρΡτθϑϑίοη νΏϊΟἢ σοη- 
ϑατςαΐαϑ [πΠ6 Ὀδοκρτοιηᾷ οὗ {πε ρίθος,: (Π6 
Τη ΘΠ ΓΟῊ Οὗ {Π6 5 θα εν (προσάβ βατον) 
δηα 1Π6 δνε οἵ {ῃ6 ποὺ ΠΟΘΙ (προνου- 
μηνία, ον. ν11]. 6), ἀηιὰ ἴπ6 ταίθγθηοθϑ 
ἴο [η6 ϑαηῃθ τη (γερουσία), ππ οι θα ]ν 
Ῥοϊπΐ πι5 ἴο {Π6 Ἰαΐθϑι ρσθ- ΟΠ τιβαη οθῃ- 

1 ΨΟΙΚΙΊΑΓ πτρὸϑ {παξ [Π6 ῬοοΙΪς πητιδὲ Β6 Ἰαΐοσ 
{Ππαπ Τ)ουη απ, 5. ΓΟβθρ 5 ἄοα5 ποῖ τηθπίϊοη ἴΐ, 
ΔΙΓΠΟῸΡῊ Π6 πλαῖςοϑ πιδα οὐ διοἢ {τ ΠΊηρ' Δα ΠΟ Π5 
ἴο {πε Πἰβίογυ οὗ 1586] ἃ5 τὸ Ἰουηά ἴῃ 3 1 βάγαβ 
ἀπ (ῃς ατοοῖς Ἐβίμοσ, απα ννὰβ ἴοο ππουιϊοα] ἴο 
βιιβρθοῖ {π6 {γαῖα οἵ [π6 Ῥοοῖς, μαὰ πε πον 1{. 
Ηδ Ῥαββ65 ονϑῖ 70}, Ῥθοδιιβα 15 Ἰοσδ! τ 15 Ἔχίτγα- 
Ῥαϊθϑι απ, ἀπ 115 βα]θοῖ τπΠ6 ῥυναΐθ Πἰ βίου 
οἵ ἃ ποῃ-}5γΎδο]ϊΐο, 

ἩΠΠρΡΘΠ6]4 βαγ5 Τοβαρμαβ 414 ποῖ 56 Τα! ἢ, 
Ῥδοδῖβο ἰΐ νγὰβ δὴ ΑΡοοσύΡΠΟη. 

Ἐνναϊά ψνγοῖς οὐδου]ατν : “οπ ῬΒΙΠΟΙ οὗογ 
7Τοβορμυβ. εἶπα Απβρίθιαηρ δὰ αἴεθεβ ΒΟΟΣ 
δυνγατίοη Ποὶθϑοὶ αἴθθα σι θηχίθη ΜΆΠΠΟΓ πῖομὲ 
Κοππθη.ἢ» 

2 ΚΟ] αἴτπις {πΠ6 σοπίγατγυ, ἴῃ {Π6 ἱπίογοϑί οὗ 
Ἠϊβ [Ππδόσγ, νυ ἢ τοίευβ ἴΠ6 ονθηΐβ οὗ Τυ ἢ ἴο 
ἴῃς {ἰπ|6 οὗ Ατίαχθυχϑϑ Οοἤι5, 



ΘΙ ΘΝ ΘΠ ΠΠΘΊΕΓΕΙ: 

{7165 ΤΟΥ {Π6 ἀαία οὔ βίοτν. ὙΠ {Π19 
ΤΟ ΓΠ8] Θυιάθηςσα Γ[ανν15}} (γα ΠΟ ἀσοοτάς 
(58εα. Αρρεπαάϊχ 1.), δ5. 1 ς 8115 ΤᾺ 1 {πῸ 
ἀδαρηίου οἵ Τομη {π6 Ὀτοίπου, οὐ οἵ Μαῖ- 
[1 Π185 {[π6 {ίΠεσ, οὐ Τπᾶὰ5 Μδοοαθειι5.2 

ΤῊ δπέϊγα ἀρβοποβ οὗ ἸΔο]αίγυ (οἢ. ν]]. 18) 
ἜΧΟΙ 65. {Π6 ψΠΟΪ]Ὲ Ρευϊοα οὗ {πὸ ππομδύοῆν. 
Ἀπά4 [Π6 ἔδοεϊ {Παΐ [5186] 15 ποί αἰνι 46 Ἰηΐο ἔνγο 
Κιηράοτγηβ, θαΐ {Παΐ {Π6 τυλοίσ σοι ἴΥΥ Οὔδγ5 {πὸ 
ΗΙρῊ Ρηδβί ἀπ ϑδημϑάσιη (ἰν. 4, 6 ; χν. 5, 8), 
Ῥοϊπίβ ἴο {Π6 ρετιοά οὗ ἴπΠ6 ΗἩϑπηοπθαη σογοση- 
τηδηΐ. 

2 Ζυῃζ, “ (οἰίεβαϊ βπβί!οῆς Μοτγίιᾶρε ἄστυ 
Τυάεη,᾽ Ρ. 124. Α5. {Π1ὶ5 νοῦς Πὰς Ὀεοοῖης 
Βοαγοθ, 1 ΜΠ] Πούα ἀρρεπα [Π6 δας ΠΟΥ 5. τοιηατκ5 
ὍΡΟΝ ΟἿ Ῥοοϊ. ““Μ|Ιΐ δεγ Μδαοοδθδίϑομθη 
ΘΆΡΘΗ βίθῃξ 4α5 Βυοη Τπ64 1 1ῃ εἴπου ἀορροϊίθη 
Μεγνγδη βοῃδξι ; εἰπα5 ΤΠ6115 οἹεθΐ 65 της ο]εϊοἢ- 
[4115 416 ϑαρα εἰπεῖ Εὐ]όβιησ ππα εἰπθ5 δηρο- 
ὈΠΟΠΘη Κ᾽ οἰἰκϑίβδίας : δηουπίῃ 6:15, τυῖχά ἴῃ ἄογ 
βρᾶζεγεη Ηαραάα [πα 11 415 ΤΟ Ποὺ 465 [οοπαηδη 
οὔδγ 465 Μαίδίῃϊα τπα «]5 Η ε]ἀϊη ἀεσ Ηαϑπιο- 
Πδβομοπ Ζεῖς ἀαγρεβίθ]ς. Ἐπ πάθε 9ἰοῇ ἴῃ 
ΕΙΠΕΙ γῸη (6ΠῚ φτὶθοῃ]βοῆθη Τοχί νο]]Πρ ΔὉ- 
ννϑΙσμο πη θη (ἀοβία!ς, ἴῃ θη ϑδιητη]πησθη ὯΕΥ 
Ἡδρδάϊβομθεη (ἀεβοῃϊομβίεη. [Μερ1]]. δδη]ῃ, 
οἢ. 6, ἅς.];; πα βοῆοη Ἡ] Θγοηυ Πη115 τηϑ]άθ 4δ95 
Τααι 1ῃ ἀγαπη  ἰβομου ϑργάοῆα νοὴ θη Τπάθπ 
ΠΙομς 415 Καποηίβομθ ϑ σι, βοπάθγη 415 οἰπθ 
(ἀαβοβίοῃία. Ῥείγταοῃίθε τνυσάθ. Ἐπ ψγᾶτε ΜΟΙ] 
τηδρ] ἢ (1455 1ἴπ Εἰ ΠῸῚΓ Ῥδ᾽ θϑεΠΘΠβίβοῆθη ϑίαδέ 
Ζατη ΑΠΠΘη]κΘη 8η 616 Ἠο] επί μαΐ εἰπεβ ὟΝ εἰ θ65 
εἰη Ψοιϊκϑίεδε σϑίειοσί ἢ ἀπά πδομάδπι 16 ἡ ῆτα 
Δ εγδη]βϑιησ᾽ νΟΥσΈ556 Ὑγ81, ΠΑ Εἰ ΠΟΙ Τ]ΔΠηρ- 
ἴδοἢ δυβρεβίαίζθίεη ϑαρα Ῥ]αΐζ σειηδοῃέ Παίίο, 
ἀν Τπα] ἢ Ζὰ ἘΠτθη εἰπε (εϑοῃιοῃΐθ, νοσηαπατῃ- 
ΠΟ πΟΟ᾿ νοῦ (οΥΓ Ζεχβίοσπηρ 465. ΤΟΠΊροΙ5, 
δγαϊοπίεδι νναγάς." 
Ηρ σοπποοίεα ΤΠ ]Π (Πδ τενοῖὲ οὗ 

ΘΠΉΘΟΙ ὈᾶΓ ΟΟοἤεΡθα (Α.Ὁ. 132). ΜΟΙΚηηατ, ψ] ἢ 
ΤΟ ἸΘαγηϊηρ Πα σγθαίοσ ἀοριηδί5Π1, 1Π515[5 
{πα [Π6 ῬοοΙς 15 ἃ ἔσθ ἢἰβίοιυ, ““νε]θα ἀπάᾶογ 
{Π6 ἴοτπηβ οὗ Ο. Τὶ Ιδησπαρθ, δηά τυ θη ἴοσ ἴῃς 
[βϑέϊναὶ οἵ νϊἱοΐουυ πε] οἡ {πῸ6 12ίῃ Αἄαδγ, αἴϊου 
Ττα]αη 5 ἀβδίῃ :᾽ ἴῃ [δοΐ, ἴου {ΠῸ ἤτϑί σϑ] εγαίίοη. 
οὗ ἴῃς γογΣ 7 εγγαιος (Τα) 5 Π)4γ), αἱ {πῸ επά 
ΟΥ̓ Α.Ὁ. 117, ΟΥ [Π6 Ῥεριπηϊηρ οὗ 118. ὙΤΠῈ 
“ Ρχοξαπαιίοῃ "ἢ οὗ ἊἿἢ. ἵν. 3 15 {π6 ἀδϑίγαοέίοη οὗ 
1η6 βεοοῃά ΤορΡΙῈ ΡΥ ΤΙ ; [Π6 Ἀαίατῃ 15 (Π68 
ταϑίογαίίοη οἵ {Π6 βδογιῆοεβ οἡ ἴΠ6 Τειηρ]6-ϑϊίε, 
σοηοοαςβα Ὀγ Ηδάτίδη δ {π6 Ῥεριπηϊηρ οὗ ἢ15 
ταῖσῃ, Ῥαξ δ]πιοϑδέ πη] Ἰαίον  Πάγαννη (!). 
ΜΟΙ ΠΊΔΥ Ῥάαβαβ Π15 βρβου]αίοηβ ἸΡΟοη {Πς6 ἀαία 
ἔαγη]5η6α ὈΥ ταί (΄ Οεβομιοῃίς ἀογ Τπάεη,᾽ 
ἵν. 136-148; Βεοη]η, 1853). Ηᾶδ :ΔΘηεΠ65 {Π6 
σατηραῖρῃ οὗ (ἢ. 1. γι Ὑτα]απ᾽5 ἢγϑί Ῥαγίῃϊδῃ 
Ἐχρεάϊιοη (ΠΟ (αϑϑῖιιβ, ΙΧυἹ]. 15). Βαΐ, δ5 
Τάρβιαβ οὔβογναθ, “" ΤΥααη ταίπγηθα Ῥεΐοσα μα 
84 ἄγε ογοββαα ἐπε ΤΊρΤΙ5, ΠΟ ἢ 1655 γθδοῃθα 
Ῥαυίηϊα Ῥυόρεῦ; σπου Πανίησ {Πιπηρ θα ἴῃ 
ΔΗΥ͂ ᾿τηρογίαπέ βησαρσεπηηεπί, ἔοΥ ἴΠ6 5ΠΏΡ]6 γβᾶβοῃ 
τῃδὲ ποπα βιοῃ Παά οοοιτεα ; σπου Πανίησ 
ΠΟΠΊΘ Ιηΐο ΤΟ] ]Ἰϑοη ΜΙ Οβύπορβ, {πΠ6 Ῥαγίῃδῃ 
Κίηρ ; ψιποὰὲ Πανίηρ σθθη εἰπε Εποραΐαπα οὐ 
ἈΠαρδ6 ; τη ἢ 1655, πανίησ ἴα κα 411 [6 οἴου 
ΒΟ ΡΟ] 5. οὗ [ῃ6 Ῥαγίῃίαπβ. Ηδ ΟΠἿΪΥ σοΐ Α5 
ἔᾺῚ 85 Μεβοροίαιηϊα, ἀπα ἰῃ6 Ῥαγίπίδη ρον εσ γγᾶ5 
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δ .ῚΝ. ΑΥΤΗΟΕΚ᾽5 ΘΤΑΝΌΡΟΙΝΤ ΑΝῸ 
ΟΒΙΕΟΤΥ. 

ΤΠ ῬΟΟΙΪς σαῃ ΠαγάΪγ ΡῈ οἹάθυ {Πα 
της ΕἸγϑί ΒοοΚ οἵ Μδοοαῦβθβ, ΠΟ ἢ τγὰ5 

ἴογ {Π6 Ῥσθβεηΐ 5111 ἀπ γοϊτθη. {ΠΠΑ͂ΕΥ 5. .ἢ οἷτ- 
Οαπηδίδηοοβ, ἴο 16]1] (68. [416 οὗ Τυγαδη 5 Ἔβχρίοἱί5 
ἰοῦ {Π6 811 οἵ Ἐοραίαμα δαπᾶ [Π6 νἱοίοιυ αἱ 
ἈΠαραδ (Τπα. 1. 15), νγαὰβ δουηθι ϊπρ τηοτα [Πδἢ 
Ἔνθη [6 Ί5}. ̓ ππα Ρ] Παί]Οη. νγαθ σαρΆὈ ]Ὲ οὗ." ὙΠῸ 
οαΙΡαῖση οὗ οἢ. 11. σὴ ΟἾΪΥ 6 δϑϑιπηϊ]αίθα τὸ 
ΙΔ] 5 Βεοοηα Ῥαγίίδη νγαγ, ὈῪ βϑισηϊηρ' τη οἢ 
Οὗ τῃ6 παγγαίϊνε ἕο θῈ τηθγθ ροβίϊσα] γουμδποίηρ Οα 
{Π6 Ῥατί οἵ {πΠ6 ΤΊ δαῖπου. Αἱ [Π6 βατὴθ {ἴπη6, 
ΜΟΙ ΠΥ ἰα]κο5. ΤΟΥ σταπίβα Πἷ5 οὐ σοπηροΐίεποθ 
ἴο βεραγαίε [δοΐ τόση Ποίΐΐομῃ, Ἀγ ἃ βοτί οὗ ῃΙβίογί δ] 
αἰν!ηδοη ἀρραγθπέῖγ. ΑἸΓΠοσρη Οτᾶϊζ μαᾷ 
ἀξοΙατθα (Ρ. 138) (Πδὲ ““τπδγὰ 15. πὸ ᾿ηάοαϊοη 
{πὶ {π6 εν ἴῃ Ζαϊέρέζγισ. ἀββαιτηθα ἃ ἡγαυ κα 
αἰεπθ ἀπάεῦ ΤΥδ]απ,᾽" ΜΟΙΚΙΠΔΥ τπαῖτος {Πθῖὴ 
Ῥαγεοραΐς ἴῃ [Π6 σϑηθιαὶ οὔΐθγθαὶς οὐ 1Π6 7ενν5 
οἵ ὔγτγθῃβ, Ἐργρί, Ουριιβ, απ Βαρυ]οηΐα, γῃΪ ἢ 
ἴοοῖς ῬΙασβα 1ῃὴ [Πε ἰαϑέ γϑαγ οἵ ἴπαΐ δπΊροσοῦ 
(Α.}. 117); δῃηα Πα βιρροβεβ ἱπαΐ {ῃ6ὲ Μοουΐβῃ 
Ῥηηοα 1μιβῖπ5 Οὐϊείιβ, σου Τ͵α]απ ἀρροϊπίεα 
ΒΟνΘΓΠΟΥ οὗ Τπᾶάφα (ἡγεμὼν ᾿Ιουδαία5) ἴῃ τεοορ- 
ΠΙ ΠΟ. Οἱ ΠΙῚ5 56υνοεβ ἴῃ οὐ βῃϊηρ [Π6 ταν οὶ] 1ἢ 
Μεβοροίαπηϊα (Εἰ πι56}0. ἵν. 2), ργοοβεαθά δ οποα 
ἴο ΒΈΡΡΥΘΘΒ {Π6 πηονοιηθδηΐ 1 Ραϊθϑίϊπθ, Βιεΐ 
Ἔνεη 1{ [Π6 δοσουπί θα οοττγθοΐ, ἰῃ6 δρροϊπίτηθης 
οὔ Ουϊδίι5 5 50 ΠΠΟ] ΘΠ ΠΥ Ἐχρ]δίηθα Ὀγ Ὑ γα] απ 5 
ΔΡΡΥΙΘΗΘΠΒΙΟΠΒ; Δη4, 8ἃ5 ἃ πηδίίου οἵ ἴδοΐ, οἵ 
ΟἾΪΥ Δυςῃου 165, (Π6 αρἰἰομηδίοτθ οὐ Τὴ ῖο δπά 
ἘΒΘΡ 15, 58. ποίῃϊηρ ΟΥ̓ ΔΠῪ δοίιδ] τἰϑίηρ ἴῃ 
Ῥαϊδθβϑίϊηθ. 11 15 ἔπιε Πδὲ ατϑϊΖ (ρ. 146), οα {π6 
δτοιηα οὗ οσεγίαϊπ ΑΡΌΙηΙσαὶ Ῥαβϑαροθ, δββοσΐβ 
1Πὲ 1π6 7ενν5 οὔ Ῥαϊεβίϊηβ αἰϑὸ οἱρδηϊζεά ἃ 
ΤΕ ]]Π1οη, μοδα θα ὈΥ {{]|8ππ5 οἵ ΑἸοχαμπάγια ἀπα 
Ῥαρρυβ8. Βυΐ Βε δᾶάβ5: ““ὕροῃ {6 παίυτα οὗ 
{πΠ6 νψγαῦ ἴῃ Τπ66α, [Π6 βοῦγοαβ δῖα δ᾽ίορείῃεῦ 
516 ηῖ. ὙΠΕΥ οΠ]γΥ ποία {παΐ ἰπ (Π6 ἢτϑὲ γϑδῦ οἵ 
Ηδάταη, ΟἹ 52 γ8δ15 δἰζεγ. (Π6 «ἡ δϑίγιοίίοη οὗ 
{ῃ6 ΤΕΙΏΡΙ6, (Π6 [ενν το 6 }164 ἀραϊηβέ Κοπηθ."ἢ 
ΤῊ νὰ ““1Π6 νγὰγ οὗ ΟἿἷΐοβ " (Ροϊβθιηοβ 586] 
ΟΙ05) οὗ [Π6 7}Θνν]βῃ παγγαῖϊνοθ [Ι͂ἢ {Π6 τηϊᾶϑέ 
ΟΥ̓ Β15 σᾶγθοῦ οἵ Β]Ιοο 5Π66, Οὐδέ νγαβ τθοδ]]θα 
Ὀγ Ηδάτίδη, ργοθαθὶν αἱ {Π6 ῥγαγϑῦ οὗ {ῃ6 76νν8, 
ΔΠΑ ῬΕΓΠΊἰβϑίοη σίνεπ ἴο το ρα] 4 ἰΠ6 ΤΕΠΊΡΙ6. 
Οὐϊδία5 νγὰβ Ραΐ ἴο ἀφαίῃ Ὀγν Ηδαγίδηβ ογάθχβ ; 
8. ἰποϊάθπέ ΨΏΙΟΉ, δοοογάϊηρ ἴο ΜοΟΙ]κτηδγ, 15 
ΒΥΠΙΡΟΙΖΟα ἴῃ Ππ6 1 ὈΥ (Πα 5]αγίπρ οἵ Ηο]ο- 
ἔεσηθβ. ὙΠῸ θυ ]5} [οβΕΠΠΟηΪ65, ΠΟυνανῸσ, δ 
Ῥοίῃ οθβοῦσα δ η4 διιθίσποιβ. ὙΠῸ Ρᾶββασα ΠῸΠῚ 
{π6 ΜΊβηπα (ϑοία ἴχ. 14 : εα. ΛΝ άρθηβε:], Ρ. 962) 
Τιη5 : “Ἰη {Π6 νγὰγ οἵ Ν᾽ εβραβίαῃ, {ποὺ (24. {πΠ6 
ΘΔΠΠΘαἼ1Π) τηαάθ ἃ ἄδογεα ἀραϊηβδέ [Π6 οὐου 5 
ΟΥ ὈΠαδρτοοπιβ, ἀπ ἴΠ6 {ΠΠΠΡΓΘ] [τερεαΐθα, 
Αἰη 74}. [Ιπ (Π6 νναῦ οἵ ΤιΊα5, [ΠΘΥ τηδάβ ἃ 
ἄδογθα αραϊηϑέ (Π6 οσοννῃβ οὗ Ὀτά65, δηα {παΐ ἃ 
Τη8Π ἴθαοῃ ποί ἢὶ5Β 580ὴ Οτϑεῖὶς.᾽" ατξίΖ δρᾶ 
ΜΟΙ Κημαγ Ποτα οοπ]θοίαγα ΟἸΐοβ (112) ἴοσ ΤΙίος 
(Θ᾽) ; ἃ« τεδάϊηρ γῇ ἢ [ΠΘῪ 4150 δϑϑι1Π16 ἴῃ 
ΘΘάοΥ ΟΙαπι ἈΔΡΡα, ο. 30 (ποΐ 31), οἡ {Π6 βίσεηρίῃ 
ΟΥ [Π6 δος [Παΐ 1)6 Ἀοβϑι᾿β βα!οη σῖνεϑ 1, (ϑε6 
Μέεοῖ πάγη, ὈΥ Κ᾿. Αζαυδῃ Μ|η-Πα-᾿ Αάυτη- 
τηῖτη : Μαπίπα, 1574.) Βαΐ ποΐ ΟΗΪΥ 15 {πε ϑ646γ 
ΟἸδμη, 45 ΝΟ Κηιαῦ δ] ]ονν5, ἃ τ οἢ οοττβοίθα δηά 
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ῬΓΟΌΔΌΙν νυυιοπ ἢοΐ 50 νϑΙΥῪ ἸΟηΡ [6 Γ 
1ῃ6 οΪοβα οἵ {πε τεῖσῃ οἵ Τοῦ Ηγτοδηι5 
(ΠΡ Β'Ὁ. τοῦ): δέ τὶ δος: Ἐν]. 23 97. 
ῬεμαΡ5 νγε τῇδῪ τοίου ΠπᾺ1 ἴο [Π6 τη 6 
οἵ ϑα]ουηθ- ΑἸοχαημάτα (8.6. 79-70), ΠΟ 
βΒισοθοᾶθα τὸ {ῃ6 φονθυητηθηΐ οἡ {Π6 
ἄἀφβαΐῃ οἵ πεῖ βεοοῃαᾶ Πυβυαηα, ΑἸΟΧα ΠΟΥ 
7Ταμηδθιιβ ; δηα ἴῃ ΜΠΟΘ6. ΘΟΙΠ0115 [Π6 
ῬΠατγίβαϊς οὐ Πρ οὐ ποῦοχ Ῥδυΐυ νγὰ5 
ἀοιμϊπαηῖ, ἽΠπ6 ῬΟΟΙ ΤΥ ἴπθη Ὀ6 
ΤΟΡΆΤΘ ἢ ἃ5 Δ αἰζεηηρί ἴο τϑοοῃηη 6 Πα 
ῬΠΑτίβαῖο. ῬΓΙΏΟΙΡΙῈ5. ὈΥ ἃ ϑδοιΐ οἵ ἢΠ15- 
τοτῖοαὶ ον 6], οβίθηϑιΥ Τοὰπἀθα προ᾿ 
τοοοτα5 οὗ {Π6 ΕἸ εχ ραβῖ, θὰ ΘϑϑθηἘ18}}Υ 

Ἰπογροϊαίθα τνουῖς ; 1)8 ἸἈοβϑὶ δ βαϊοη βθοιη5 
ἴο 5ἴαῃηα δόμα ἴῃ 1Π15 Ῥδυς οι] σΟΙΓΘΟΙΟἢ (ΟΓ 
ΤΙΒΡΥΙηΐ 3): 566 1Π6 δᾶ. Ῥαθ]]5η6α αἱ Μαπίμα, 
1513, {Παΐ οἵ (επεργαγάμβ, Βαβ11Π1α6, 1580, ἀπά 
τπαΐ οἵ (ὐοπβία πίΠΟΡ]θ, 1516. ΤΠ ]Ἰαβί τεδάβ : 
ΚΕ ΒΥοπλ ἴΠ6 να οἵ Πετοα ἴο [πε νψαγ οἵ '}6- 
Ῥαβίαμ, δἰσην γεατβ. Απα {Π656 ἴῃ {Π6 Ῥσθβϑθηοθ 
οὔ 16 ΤΕ ΠΡ]6. Ἐτοπὶ ἴΠ6 νγὰγ οἵ Ν᾽ εβραβίδῃ ἴο 
1η6 ννὰσγ οὗ Τιίιβ, ΠΥ δηᾶ ἵνο γεαῖβ. [ΤΠ6 
ΠΌΠΏΡΕΙ5 Δ΄ ΘΧΡΙΟΒΒΘα ΌΥ ὑογᾶβ, ποΐ ὈΥῪ {6 
ΠΌΤΊΘΥΑΙ 515 5.1 ΕἼΟΠῚ ἴΠ6 ννὰγ οἵ Τιςας ἰο [ῃ6 
νναῦ οἵ Ῥεὴ (οζίρα, βἰχίθβεη γϑαῖθ. Απᾶ [Π6 γγᾶῦ 
οἵ Ββὴ (οζῖρα [7.6. Βατ (οοΠ 64], [τος γεβατβ δά 
ἃ Πα] [Ιμηριραά οὗ “,εγοά (7177), [86 οἴμεσ 
ΘαΠοη5 γοαα ΟῚ} δ, νΒΊΟΙ ἸΟΟΚΚΚ Π|κα ϑθνθῖιβ, 
Ῥΐ γγῃῖ ἢ ΨΟΙΚΗΊαΥ σοοΥγθοίβ ἰηίο ϑαθῖηα5. ὙΤΠΘ 
ΠΌΙΊΘΙΑΪ5 ΔΙῪ ἴῃ (Π6 αἰἤεγεηΐς βἀϊοηβ. Τί 15 
ΒΑΓ ]γ ϑαΐβ ἴο Ὀ1114 ἸΡΟΙ 50 τπποοτγίαϊη ἃ ἰοπηαδ- 
τοη ; θαΐ ὄνεπ 1 ΟΙΐος. "ὈῈ οοτγγθοῖ, απὰ Οπϊθίις 
Ἰηςο πη 66, [Π6 τείδσθοποθ ν}1}}} 6 ἴο ἴῃς ΠΙβίοσγιοαὶ 
γγαΥ ἴῃ Μεβοροίατηϊα, ποῖ ἰο {πΠ6 Πυροίποιίϊοδὶ 
ΟἠΘ ἴῃ Ππάφα. Δ ΟΙΚτηαν Ια οι ἴῃ ναΐη ἴο ἴοσγοα 
τῃ6. νογὰς οἵ ϑραγίίαμιιβ, “1 γοῖα ἀθπίαπθ δο 
Ταϊαθϑίπα τοῦθ 6 ]] 65 δηϊπιος. οἰϊοσεραηΐ," ἱπίο 
ΘνΊάθποα οἵ δὴ δοίπα] τανοὶὲ ἴῃ 7πᾶθα : ἀπά ΠΘΠ 
(᾿ Ἡδπάριοἢ,, Ρ. 56) πε παοίεβ ἃ 5ίαίειηθηΐ 
το]αϊησ το Τλιβῖιβ Οὐϊδίι5 (ὥςτε ἐς τοὺς ἐστρα- 
τηγότας ἔγγραφῆναι, καὶ ὑπατεῦσαι τῆς τε Παλαι- 
στίνης ἄρξαι " ἐξ ὧν που καὶ τὰ μάλιστα ἐφθονήθη 
(16. Ῥγ Ἡδανῖδη) καὶ ἐμισήθη καὶ ἀπώλετο), ννΣ1ἢ 
τη τϑιγατῖς ὑπαὶ {Π6 1αϑὶ βεπίθπος οοηίαϊηβ “ {Π6 
Πποηης οἵ [Π6 οπεῖγο ΤΠ} - Ρόθηι ; ἢ ἀπά δοίμα]]γ 
νϑηζαγασ ἼΡΟΠ {Π6 [Ο]]Ονηρ Ῥαγαρηταβα οὗ ἴΐ: 
Λούσιος μάλιστά που πρὸς τῆς Ιουδαίας (Ἰουδίθ) 
ἀπώλετο, τὴν κεφαλὴν ἀποτετμημένος, Ὦδ [Ὀτο65 
ὉΡΟῚ ΟἿΓ Ῥογοθρίϊοη ἴΠ6 δχίγθηια δι Ποῖα Πν οὗὨ 
[15 1Πθοτν, πὰ 1ῃ6 Προ] θσβηθββ οὔ βπάϊησ ΔΗΥ͂ 
Τ6 8] ϑιιρρογί (ῸΥ 1 ἴπ ἴῃς ἀοουτηθηίβ ἴο νῃΙΟἢ Β6 
γΘίογβ 5, ΤῊ 5 ρΡ]6 {τας 15 (Παΐ [ῃς Βοοῖς οὗ 
7 απ ργαβοπίβ ποῖ {Π6 5:18]16ϑὲ ἔγαοο οὗ ([ῃς δίαίθ 
Οὗ ΤΘνν]5ῃ αἤαϊτς ἴῃ [ῃ6 Ἰλουλαπ {ἰπ|65 : πα (ῃ6 
οἰζαιίοπ. ὈΥ 5. ΟἸθιηθηΐ οὐ Ἰλοπιο ἰ5 οὐ ἰ(56 1 ἃ 
[α[4] οδ͵θοίίοη ἴο Δ ΟΙ]Κ πλατ᾽ 5 ΤΠ ΘΟΙΥ. (8εε 
Τἰρμιίοοῖ, “ΕΡΡ. οἵ 5. ΟἸ]επιθηῖ,᾽ Ρρ. 4, κ;; 
ψΠογα ἴΠῸ ἀαίς οἵ {ΠῸ δορί] 15 Πχϑᾶ ἂς Α. Ὁ. 95.) 
Δϑ5 ΤΑρβίιβ μὰθ ροϊηΐεα ουΐ, (ῃ6 γοϑὲ 7 μγγαρίος 
(ον Ζ7γγα»105) οἵ ἴῃς ΜορΊΠ]α Τδαμηί ἢ ποϑα τοὶ 
τοίου ἰο Τ Τα]δη αἱ 411, θὰΐ τὸ {πΠ6 Ἐπ ομγαῃ ρϑηῆθσαὶ 
Ἀυξα5, {Π|6 ἐνγαλε)τές ἡΥ 0 ΟΥαΒμ α Βα ΟΟΟΠθΡα. 

ΕχΙΠοΥ οὐ] θοιίοης ἴο ΜΟΙ Κπι τ’ 5. ἱμθουῪ ΜΠ] 
Ὀς ἰοὰπαὰ ἴῃ {Ππς οομηη ηΐατυ. 

ἘΝΕΘΟΌΞΓΈΕΈΙΟΝ ἜΘ Ὁ ΘΈΕ: 

ἀδρθπηαϊηρ ἸΡΟη Τϑοο]]θο Ιοη5 οὗ {Π6 ἂρα 
πη Θ Ἰαῖθν Ργθοθαϊηρ {πα οἵ [ῃ6 
δαΐηοῦ. [1 ταν δὴ αἰϊγαοίίνε ριοίασα 
οἵ [π6 ροϊάθῃη {{η|65 αἴϊζογ (η6 Ἀδίμσσῃ 
(οἢ. ἵν 2 575.); ψῆεπ ἴΠ6 τογαί δπὰ 
ῬομΕΙΠΟΔΙ Πιηοιοη5 παα ποΐῖ γεῖ ῬΘΟΟΙη6 
Ἰοϊπ 64 1ῃ 1]]-ομθη θα πηίοη 1ῃ {Π6 5816 
ῬΘΙΒΟΙ ; Ὀθοδῖιβ8 ἴΠ6 ρονογητηθηΐ οἵ {ΠῸ 
Ταϑίοσυθα, παίίοη ννὰ5 σοπαποίθα Ὀγ {Π6 
ΗΘ Ῥιαϑβί, αϑϑιϑίθα Ὁ (ῃΠ6 (ουηο1} οἵ 
Ἐ]αΘΥβ. ([η6 ϑδηῃθατ1}), ἀπ ἴῃ6. Ρθορὶα 
Κηθν ΠΟ Κιηρ ας ΤΕ πονδῇ (οἢ. ἴν. 6, 8 : 
χν. 5, 8). Ατβίοθυϊιβ, {πε ἢτϑὲ Πυβθαπα 
Οἱ ΒΔ]ΟΓΊΘ, νγὰϑ α150 ἴῃς ἢγϑί οὔπο Ηϑιηο- 
ΠΘΔΠ ΡΟΝ ΕΡΙΙΠΟΘ5 ἴο ἀβϑιπι6 ἴΠ6 πη- 
ῬΟΡΕΪΑΓ {116 οἵ Κιηρ, τ ΟΡ Ϊατ αἱ Ἰθαϑὲ 
ψΙ ἢ τ(ῃ6 ῬΏΔΙΙ5Ε 65 ; δηα ΠΘῚΓ Βεοοπά Πι5- 
Ῥαηά, Ταηπδοῖβ (Η 6. 7 πηδ], Τοπδ Δ), 
μαα θδδβὴ οοπίθηϊ ἴῃ ἴΠ6 ἢτϑὶ ἄδθοδάς οἵ 
ἢ15 τεῖρῃ ΜΠ [Π6 ἘΠ]6 οἵ ΗΙΡῚ Ῥηαβὶ 
ΟἾΪγ. [{ ννὰβ ἃ {1π|6 οὗ τη] Πασν δηΐοῖ- 
ῬΙΙΒ6, ἀσσηρ ἡ Π]Οἢ ϑαϊοιηθ οοπμάποίεα 
ΠΟΠῚΘ Αἰαιγ5 1 [Π6 ΠΑΠΊ6 οἵ ΠΟΙ ἀὈβθηΐ 
Οοηϑοῖί. ΑΠΟΥ τῃ6 Ὀτθαοῃ Ὀεύνεθῃ 
7Ταημηαὶ δηα ἴῃ6 ῬΠαγίβθθϑ, ἢΠ6 15 βίυἹθα 
ΟἹ [15 ΟΟΙη5 “Τομδίμδη [ῃ6 Κιπρ," 
“ΑἸΕΧαΠοΥ ἴΠ6 Κιηρ." Νὸον [πη Βοοκ 
οἵ Τυα ἢ Ρτοίβϑϑεβ ἴο ἄθβοῦιθα ἃ {1Π|6 
γγΠΘη ΤΠΕΥΘ νγὰ5 ΠΟ Κιηρ ἴῃ [5186] (2.2. {Π6 
{π 6 ῬΤΙΟΥ ἴο {π6 Ἡ ΘΠ] ΟΠ ΘΔ ἢ ἀ551Π}0 110} 
οὗ [μ6 ΚΙΠρΡῚΥ {1{|6) ; ἀπά 1{ 15 ἃ ίαοϊ ἰΠαΐ 
ΔῇοΥ 1η6 ἀβαίῃ οἵ δμῆδειιβ, 50 ΙΟηρ᾽ ἃ5 
ΘΔΙΟΤῚ6 ᾿νε, ΠοῚ ε]δϑῦ 5οη, Η το ητ5 
11., νγὰβ οὔἱγ ἨΠΡῈ Ῥυιαβί ; δπὰ δ ποι ρῇ 
ΘΑΙΟΠΊ6 ΠΕΥΒ6]Γ γνὰ8. ΠΟΠΊΪΠΆΠΥ ΒΟν ΘΓ ΘΙΘΉ, 
[η68 τα] οἵ Ῥονγεῦ Ιᾶγ νΠ τῃ6 ῬΠΑτΙ- 
5665. ΤΠΕΙΘ νγὰ8 ἃ Ππθθη, ας ΠῸ ἤζη᾽ 
1ῃ 5186]. Α ννοῦκ νυυτῖθη ἴο ὩΡΠΟ]4 {πε 
ῬΠατίβαῖς {Πθοῖν οἵ σονοσητηθηΐ Ὀγ ΗΊΡῊ 
Ῥγιθϑθῦ δἀηα ϑαηῃθατη τ]ρηΐ γγ6}1 Πᾶνα 
ΔΡΡβαγϑά ἀππηρ {Π15 ρευιοα. 

1 ΤῊΘ τηρηίζΐϊοη οὗ {πῸὸ ἘΝ ουῖίο5 ἃ5 ΠΟ Ή165 οὗ 
1Π6 7ενν5 ἀθρεημαβ οὴ Ὁ. Τ᾿ σχϑοο]]θοιοηβ, απᾶ 
ΟἹ ἴῃθ6 ἀαία οὔἹ Μδοο. ἱν. 61; ν. 1-32. Οοη- 
ΒΘα]ΆΘηΕγ, ἴ ἄοοθβ μοὶ ρίονβ, δἃ5 Τιθπουμηαηΐξ 
ΒιρΡοβοα, {παὶ (ῃ6 ῬοοΙκ 15 οἱάθυ {πᾶπ {Ππ6 {ἰπὴ6 
ΟΥ̓ Ϊομη Ἡγίοδηιβ. ΘΙΠΉ1]ΑΥ σοπϑιἀθυαί]οη5 1η- 
να ]Π]ἀαῖθ Μονοῖθ᾽ {Πθοὺν {παΐ τῃ6 δαῖποῦ Παβ5 
{γδηβ[ουσθα [ῃ6 ΡΟ] Ἰἴο8] ρθορταρῃν οἵ Πῖ5. οὐ ἢ 
ἄαγ ἴο 1ῃ6 ραβί, Ῥθοαῖιβα ἢ ἱποϊπάθθ ϑογίῃ- 
ΟΡΟΙΪὶ5 αηα ϑαμηαγῖα ἴῃ {πΠ6 ΓΘ υν 5 ἢ βίαϊθ (οἢ. 11]. 
ΙΟ; ἷν. 4), ,ούθαθ {ΠΥ πνοτθ ἱπαθρεηάοηί οὗ 
7Ταάφθα, {11 Ἡγγσαμιβ σοηηποσθα ἀπ ἀπηθχϑᾶ 
[Πθηι (Τοβθρῃ. “Απί. χὶϊ. το, 3). ὙΠΟ γοίθσθπος 
ἴο ϑαιηαῖία τὴὰὺ Ὅ6 δχρ᾽αϊηθα ὈΥ 1 Μᾶδοςο. χὶ. 
28, 34, απᾷ {Πῃ6 Πραιπθηΐϊβη οἵ {Πθ6 βθα-οοαϑὲ 
(ὁ. ϊ 28) Υ͂  ΜΈδου νυ. 15; 68; ΣΧ. 60. 785 77» 
δὃ6 ; ψιΠοῦΐ [Π6 ἀϑϑισηρίίοη {παὶς τῃ6 Ῥοοὶς 15 
ῬΙΟΥ ἴο 1πΠ6 ἰαβὲ γϑαῖβ οἱ Ταππαριβ, νη σοη- 
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Τὴ ννϑανὶπηρ Πῖ ἀἸΠδοῖς τοιηδποθ, {ΠῸ 
Δα ΠΟΥ ἄταν ΠΕΘΙΚΥ ἸΡΟῚ δι. ἢ ἢ βίου! 4] 
Κηον]θᾶρα αἃ5 π6 Ῥοββϑεββεί, ὈΟΥΓΟ ΠΡ 
τηποἢ ἔτοτὴ {Π6 βαογθα τϑοοσα5 οἵ Π15. οὐ ἢ 
ῬΘΟΡΙΘ, δηὰ βοιμθίμ!ηρ το (ἢ 6 1655 
[ΔΠΔ1]ΠΑΥ ΠΕ] οἵ ΓΟσεῖρη ΠΙδίοσυ. [π {πε 
ΠΑΡΡΥ ρὲ ψῇΙΟ Π6 Ρτοίεββεβ ἴο 4Ὧε- 
5010 6, ἃ 5158] 46] νούαποθ οἵ {Π6 σοση- 
{τ μπαα Ῥεβθὴ ψοη ἤοπιὶ Ηθανϑῃ, ὈΥ αἰηΐ 
οὗἉ Τ]ΡΌΤΟΙΙ5 Δ Π 659 ἴο {Π6 Ρτθοθρίβ οἵ ἃ 
ἀενεορεα Μοβαῖϊδηη. (οα σου] ποί 
Ἰοοῖς ψ τ ᾿πΠΠοτθπσα ἸΡΟΠ {π6 ΡΆΡ]1Ο 
ῬΙΔΥΘΙΒ ΔΠᾺ ἴαϑίβ οἵ ἃ πηϊθα ῬΘΟΡΙῈ 
(ΟΠ ΙΝ 1513): ΟΟΙῺΡ. ὕ Μίαζο, 11]. 
46-49ς. ΤΠΕ Ιεββοῃ οἵ [518.6}}5 ραϑβί νγὰ8 
{Πα ““ν Ὠ1]5ὲ παν ϑιη πα ποῖ Ὀθίοσα {ΠΕ} 
(Ὁ ὙπῈ ΠΙΟΞΡΕΙΘΟ; - -- δι ΜΙ ΠΕΝ 
{ΠΟΘ ἀερατίθα ἴτομ {πΠ6 γα ψΠ1ο Πα 
ἀΡροιϊηϊβα ἐπθη, ἴΠοΥ νγεῦα ἀαβίτογβα ᾿ 
(ο". ν. 17, 18). ὙΥ̓́μαΐ {Πᾶΐ ναῦν νγ85, ἴῃ 
τῃ 68 Θϑιπηδίοη οὗ [Ππ6 νοῦ, 15 δνιάθπί 
[το 1π6 δοσοιιηΐ ΠΟ ἢ ΠῈ σῖνεβ οἵ ΠῚ5 
Πατοηα (οἢ. ν111. 4-6). 58 15 ΤΕρτε- 
ϑϑηϊθα ἃ5. ἃ το δηα Ὀθαμίι] ψιάον 
(α ΠΟΙ] ΙΠθηΐ, Ραμα ρ5, ἴο (Π6 τογαὰὶ 
γ] ον 58]ΟΤη6), ΠνῚηρ 1 5.Ὑ1Οὔ 5ΘΟ] Ι5]0Π, 
ΠΟΤΕ γησ {Π6 ΠΕ5}} ψ ἢ {Π6 διιβίθυ! {165 
οἵ ἃ πη, νγεατῖηρ β5δοκοίοίῃ ποχί {ΠῈ 
ΒΙΣΙΠ, ΚΕ ΡΙΡυ ΒΈΠΙΟῦ 15. Ἐχσα ρὲ ΟἿ ἡ ὑΠῸῈ 
δνθ5 οἵ [π6 βαθθαϊηβ. απα {π6 βαρ δ 5, 
864 [Π6 ενϑϑ οἵ [πΠ6 πεν ΠΠΟΟΠ5 Δ Πα [Π6 
ΠΟ ΠΊΟΟΠ5, ἀπα τῆς ἰξαϑίβ πα βοϊθηῃ 
ἄδγϑ5 οἵ {πε ποιιβε οἵ [5186]. ΤΠ ρυεδίεγ 
ΒΕΓ οἴη 655 ἴῃ ἰῃ6 ΟὈβεγναηοα οὗ [δϑίϊνα]β 
ἐχδοίϊεα ὈΥ {πε τρια ῬΠΔΓΙΒΕα 15 Πεῖα ὈῪ 
1Π]Ρ]]οα το «ἀνοςαίθ. Νοῖ οἠἱν {πε 
ΒΔ θα ἢ5. δηα [Π6 ΠΕΡ ΤΠΟΟῺΒ ὙΥΠΙΟΠ {Π6 
Τιανν ῬΙΘϑου 6, ἀπ ψνῃ]οη ΑΠΙΙΟΟΠ 5 
ΕΡΙΡΠαη65. βοιρης ἴο ΡΟ] 15}. (1) 4η. νἹῖ. 
25 1 Μδοο.1. 45; Μερι δίῃ ΑπῇοομαΒ  ; 
Μιάταβῃ Ηδπποοδῇ ; ζω, Ζ277.4), Ὀπΐ 150 
1ῃ6 δνεβ οὗ ἴποϑβε ἰβϑίιναϊβ γΈΥῈ ΠΟΥ τα- 

«ποτε {π6 ἴονη5. οἵ [μ8 σοαβί (Τ7Όβθρῃ. “Δπί.᾽ 
ἘΠῚ τ, Δ; ΟἿ. ΧΠῚ. 12; 2)- 

Οη [πε οἵπεὺ παπά, ἃ [εν νυ! πρ' αἰζευ Α.}. 70, 
ΠῈη {Π6 ϑαππθαγη ἴοοῖς ΠΡ 115 ἡπαγίουβ αἱ 
7ατηηΐα, ἡγοι] Παγα]Υ πᾶνε τβοϊζοηβα {Παξ ἴοννῃ 
α5 μϑαίμοϑη (ςῇ. 11. 2ὅ ; οἵ. 111. ὃ). 

7Ταάσίιι ἀϊε5 αἱ ἴμῈ ρὲ οἵ τος (εἶ. χνΐ. 23). 
ΤΕ ἰἴ5. ἃ ουτγίουβ [δος [παι ἴτοτὰ {Π6 δοοδθϑβϑίοῃ οἵ 
Απεοοπαβ. ΕΡΙΡΠαπ65 ἴο {πε ἀβαῖῃ οἵ ϑδίοιπμα 15 
ἃ Ῥοτοά οὗ ἀθοιιΐ 1το5 γεαῖβ (175-70 8.6). 

Αραΐη, 1 Τα ἢ ΡῈ βιρροβεά ἴο παν Ῥβεὴ 
23 ΜΉΘ 5Π6 ΚΠ|εα Ἡ Ιου μθ5- ΝΙσαποΥ ἴῃ ΙΟῚ 
Β.6., 516 τηιδὲ πανε ᾿ἱνεά 82 γϑαῖβ δου {παῖ 
ἐνεπί, ἴο σθαοῦ {πε ἄρα οἵ τος. Βαῖΐ 82 ἀεάποίοά 
[τοπὶ 161 Ἰδανοϑ 79, ἀπα 79 Β.6. νγὰ5 ἴΠ6 γὙξδγ οὗ 
ΘΔΙΟΙο᾽ 5 δοσθβϑίοι 85 5016 τοῦ, ΟἿ. αἰβοὸ ἴῃς 
ποίβ οἢ (ἢ. Χυ]. 25. 

αυτά ἴο 6 ορβοσνβά, ἀαἸγουπτηοίβϑοη 15 
{Π6 [αϑΐ οἵ {πΠ8 ργοβείγίβ ΔΘ Ιου 5 5] ΠΟ ουιν 
(ΟἿ τὶν το). Πα 15. Ξ61ὦ ((ἶν ΧΙ. 12) 
ἀθουέ {ΠπΠῸ6 πη ]ανν Πα] 655. οἵ ὄνθῃ “ τοποἢ- 
ἴηρ ΨΠ [Π6 Παπα 5 {Π6 Πυβίίτα5. οὗ 
ΟΟΥΏ Δηα {π6 θη 5 οὗ ψ1πΠ6 ἀπά 01], ἀπε 
Τα 15. Δ] ΙΟη5. Ὀείοσθ ῬΥΑΥΕΓ ἂπὰ 
Ὀεΐοτθ Πϑὺ ἄδ]Ὺ τηθ8] (οἢ. ΧΙ. 7--9), 15 
εν άθδηοβ ἴῃ {π6 βαπηθ αἰγθοίίοη. ὍΤΠῈ 
πη Ππθποα ἢ (πΠ6 Μοβϑὲ Ηρ οἵ 5ποῇ 
Ζ68] ἴοσ {πΠ6 1ανν νγαβ, ἴθ. [Π6 δαίΠου 5 
Ἰπαστηθηΐ, Ῥτδοῖοα!ν πη θοσπ θα. ὍΠ6 
ΕἸ εῖβ. οὐ Βαμα] α. βαρ Ροβο [Παΐ Τπ61{Π}᾿ 8 
ῬΓΑΥΘΙΒ ὙΥ11] ὈΓΠηρ᾽ {Π6Π} τα] (οἢ. ν 11]. 31) ; 
ἃ ἀδίδι] ννῃϊο ἢ τ 4115 {πΠ6 Τ  ν]5}} ϑουΥ 
αθοὰς Ομΐαβ ((ὐο 4), (8116 4 ΘΠ, 
γγΠ0 ννὰ5 Δ0]6 ἰο οοεῖος {π6 ΑἸ ρΥ 
ὈΥῚ [15 Ῥ͵Γᾶγεῖβ. (Ὁηϊαθ νὰθ οοη- 
[ΘΠ ΡΟΥΑΙῪ 1 ΘΙΠΊΘΟη. ὈΘη ΘΠρβίδοῃ : 
τ]αῖ, 17:77...) ὙΠῈ ἀπάτα} Πε 4 ἀρρτορα- 
[οη Ὀεβίονθα προ ἴπ6 {τεδοἤοῖοιιβ 
οΥπ Ιγ οἵ {πῸ ραίγατοῖ Θιμηθοη---ἃ ἴδα- 
ἴὰτ6 ἴῃ {π6 1 ὙΠ] Πὰ5 Οσσαβιοηθά 
ΒΟΠῚ6 ῬΕΙΡΙΟΧΙΪΥ ---ἰθ ΘΑ 5117 ἀοσοπηίθα [ΟΥ̓ 
ὌΡΟΩ ΟἿἿΓ {πθοῖῪ οἵ {πΠ6 οτβίη οἵ [ῃ8 
ῬΌΟΙ. , ΤΠ ὉΠ ὅπ]. τ (θἘξ αἴθ ΙΧ. 2) 
ΘΠΉΘΟΩ ἤρττεβ 5 {π||{Π᾿5. ΟΥΒΊ ΠΑ] δη- 
οϑβίου ; ἃ ίδοϊ ΠΟ αὖ ομσα ΤΟΙ 1645 τι 
{παῦ ἃ ϑίπίθοῦ. νγὰβ ἰῃς [ογείαιπευ οἵ 
Τι6α5 Μδοσάθειιβ, πο ἰαίμεν, Μαίία- 
τΗϊα5, νγα5. “1ῃ6 βοὴ οἵ [οπη, [Π6 50η οἵ 
ΘΠΏΘΟΙ "ἡ (1 Μδος. ἢ. 1). ΒΠΘΟη Μγ88, 
ἴηὴ ἰαοί, ἃ Μδοοαῦθεδη (βείίεσ, Ηδβιηο- 
Ὠ684Π) ὨδΙη6 ; δη4 ἴΠ6 ἱπουρῃΐ οἵ [ῃς 
ΟΙΑ νυ ει ταῦ ἤανγα δ τας θα “ ΒΙΠΊΟΩ 
(οΟΥ Θ᾽πη60}} οα]164 “ΓΠΑ551,᾽ } {π6 Ποτοῖο 

1 ΤΠΕ ϑυχίας μα5 7 Ζαγοῖ, 1.6, ῬευΠαΡ5 ““ 58161α- 
Ῥθατοσ," ἴτοτη (814. 5. Ἵ, Ζ γὅ, ““4. 51 π616 τ 
οἴ, Αταῦ. ζιγγᾶς απὰ 2715, [γουη Ζμι7γ5, ““ αὶ 581614.᾽ 
ΑἿἸΙ [π6 βριμεῖ5 οἵ [πΠ6 να Ὀγοίπουβ νου] παία- 
ΤΆΠΥ θῈ ποῖ ἩοΡρτονν Ραΐ ΤΘνν]5}- Αὐατηθαῃ, ἴῃς 
νουπδοῦϊατ οἵ {πὸ {{π|6. [ἢ {Παΐ οα56, ““ δα α15 ἢ 
ἰ5 ἀου 1655 ἴπ6 αδααὶ οὗ {πῸ ϑυγίας. νϑυβίοῃ : 
ἢ ΔΡΡε]]αΐνα Πποπὶ δα (ϑυγ. φασι), ““ἴοτ- 
ἴὰπ6,᾽ τηδαπίηρ ““ [πο]τγ,᾽ εχ (οἷ. Οδααὶ, 
Νύπη. ΧΙ]. 11]. 

ςς Ανδίδῃ," ϑγύ. ἀζατυγᾶη, ῬΘΥΠαΡ5. ΠΊΘΔἢ5 
“{π6 ραᾳ]θ᾽" (ποτὰ “ἽΠΠ ΟΠ]. ἀπὰ ὅγυυ., αδόμις.. 
“αῆ. 

ΤΗΘ ““ ϑαναίαπμ᾽) οὔ 1 Μᾶδος. νἱ. 43 5ποι]ὰ 
αἶδο ΡῈ Αναγδῃ. 

“ς ΑΡΡΙ 5, {π6 βιυπαμηθ οἵ Τοπαίμδη, 15. ἴῃ 
(Π6 ὅγυ. Ζ}αῤῥῆν, νυ οι τῆαν θ6. σοπιρατθά ἢ 
[π6 τοοῖί ὉΠ, ““ἴο αἱρ,᾽) ἀπά {πθη ““ἴο ββατοὴ 

ουἱ,᾽ ἐχῤίογαγε, ἐχεορήίαγε. ΑΡΡΒ5. ΜΠ] {παδῃ 
086 ἃ φοοᾶ παᾶηὴθ [ὉΥ ἃ πλ ΠταΥν Ἰθαου (οἴ, αἴ5Ὸ 
1τη6 ΗΘΌὉ. ιι565 οἱ Φ5Π). 

ἐς Μδοοαθειι5," πε πιοϑὲ ἰαιηοιβ οἵ ἴΠε58 
δρ ποῖβ, μα5 Ῥθθη ναι οΒΥ ἀεχῖνεά. ὙὍΠ6 
ϑγηίας πα5 77εφόϊ, ἀπά [Π6 πᾶπιθ 15 50 ΨΎΠ Θ 



248 

ΘΕ] ἀθγ Ῥσοίπου οὗ Τπ|4ὰ5, Πο ννὰ5. τθοορ- 
ΠΙ5ο ὦ α5 ΗἸρῃ Ῥγιθδί δηᾶ σὰ]οῦ οἵ (8 
7ενν5 ὃν Πεπηείτιβ ΝΙσδίοσυ (142 8.6.) 
Δ ΠΩ αἶθοὸ Ὀγ ἴῃς. Ἐ μηδ η5,---ἃ ΤΟΟΟΡΏΙΙΟΏ 
ΒΟΙΘΙΊΉΪΥ ταςποα Ὀγ ΠΡ σταίΐθα] σουηίτυ- 
Τη6η, ψὴ0 αθογθθα (Π6 ροιτηαηθηοα οὗ 
1056 Ποποιῖθ ἴο ΠΙΠ] «Πα 5 ΠΕΙγ75, 
“ ἀΠΠ] {Ποτὲ ΘΠ ου]α ἀΥ156. ἃ [αἸΠ{ὰ] ῥτο- 
ῬπεΡ" .(α Μδος: χῖν. 250 592.:). Βαϊ [6 
ΟΠΙΘΙ τοίθσθηοθ τῇΔΥ 6 ἴο 8 ιηοῖΠΕΥ 
ΘΙΠΊΘΟΙ, 0 νγᾶ8, 1 Τὴν νἱθνν 6 σΟΥΙΓΘΟΙ, 
ΤΊΠΟΤΕ ΠΘΑΥΙΥ {Π6 Δ ΠΟΥ 5. σΟΠΙΘΙΠΊΡΟΥΙΆΓΥ ; 
1 τηθδὴ {Π6 ἰατηοιιβ ϑηθοι ὈΕη ΘΠηεδίδοῃ, 
γηΠο δα της ῬΠαγβαϊς ρασίγυ ἀπτηρ (Π6 
ΤΕΙΡῊ5 οἵ ΑἸοχαηδγ 7 ηηαθι5 Δη6 ΑἸοχ- 
Δηάτα ϑαίοσηθ. ΤΠ15 ΘΙΠΠΘΟη νγὰ5. δἵ 
Ιδεαβδί οἱοϑοὶν σοπηπεϑοίθα σι τη6 ΗἨδ5- 
ΤΩΟΠΘΔῊ ἴδυηΙ]Υ, ἃ5 6 15 οα]164 [Π6 απι6 6’ 5 
“ Ῥχοίμεγ᾽" (( Βευδομποίῃ, 484,1]. 21). ΗΙ5 
᾿ηἤποποθ, ΠΟ ἢ ἴῃ [Π6 ΚΙΠρ᾽ 5. {{π|6 Πδά 
Ὀδθὴ ρτραΐ, Ῥθοαπθ ὉΠΡΟΙΠαθα ἀπ 6 Γ 
ΘΑΙΟΠΊΒΘ ; δηά, 1 γα τηδὺ οτααϊ {Π6 ΓᾺ]- 
ταῖς δοσοιηΐβ, 15. πΠΤΘΙ τ] ηρ Ρατίγ- 
ΒΡΙΠῚ ἄγονα ΠΙΠῚ Οὐ ἴο ἃ ΤὨΓ]Θ55Π655 
Ἔνθ ἢ ϑαΓραβϑίηρ {πΠαΐ οὗ 5. ῬδίΓ ΓΟ ΠΑ] 
Ππαγήθϑαῖζα πα Ρῥτοίοίγρθ. (868 “ 76Γ18.Ψ 
ΘΑΠΠΘατ.᾽ νὶ. 6; 4Δη4 Ραβϑαρθϑ οἱἱβα 1 
Ιηἰτοῦ. ἴο ϑιιϑαηηα.)}} Ατηοηρ {Π6 
βίαϊυίεβ. δπαοίθα Ὁ ΠΙμη56 1 δηα ἢὮ15 
Ῥατίν ὑγεῦα σουία! ἢ ΟΠδηΡ 65 1 {Π6 αν οὗ 
Θνάθησθ, ΘβΡΘο ΠΥ αἤεοπηρ {π6 Κιπηά 
ΟΥ̓ οΠαῖροθ ΘΧχΘρΠΠ64 ἴῃ {ῃ6 ϑίουυ οὗ 
Θ΄ βαηηδ (σα, 127.Χ4) ; θα σογίαϊη τοριι- 
ΙΔ ]Οἢ5 ρτοίθοιηρ τΠ6 τιρης5. οὐ τηδυτιθά 
γγΟΠΊΘΗ (4. 5. {Ππαΐ 1ῃ 411 Γαΐαγα τηδυταρο- 
οοπίγαοίβ. {πΠ6 ὨπΒΡαπα 5Που]α ἀχϑοῦία 
Δ ἸΠ5ΕΓΠΠΊΘηΐ, τ Δ ΚΙηρ 411] ΠῚ5. σοοῦϑβ 

ἴῃ [ῃ6 ΜορΊΠα Απείοομιβ ("3Ρ)2), μετα 1 15 

ἜΧΡΙαἰηθα ἴοὸ τηθαῃ ““ 5] νου οἵ ϑίσοῃρ Οπα6β ἢ 

(ΞΡ Π ΠΡ), ῬΙΟΡΑΌΪΙΥ ῬΥ ἃ ΡΪαΥ οἡ Π. 

ὈΣ 23. 1Τ τ τηἰς {Παΐ [Π6 τννογὰ βῃου]α θ6 ψυυιθη 
δὰ 32, ἀπα {Παΐ [Π15 15 δἰ ἴΠ6Γ ἃ Ῥορα]αῦ ργοππη- 

αἰαίίοη οἵἨ δ ΡΝ), ἴῃ [Π6 βθῆβε ““Π6 Ψο {γδοῖκβ 
ΟΥ̓ ἴγασθϑ οὐδ᾽ (οἴ. Τὰατρ. Ῥτον. χχὶ]. 30 ; Μασοοίῃ 
10 ἃ, 4ποίαα ἴῃ Τ,ανγ᾽5 “ΟΠ α]ά. Ἡ αν υ θυ ἢ,᾽ 
ΜΠ οτος {Π6 τοοῖ 15 ΟΡ] θα Ὀγ γεαςλοζ1λγε)1), νυ Ϊο ἢ 
ἈΡΎΘΟ5 ΜΓ νΠαΐ 15 βαϊα οἵ Τδ5 ἴπ 1 Μδοο. 11]. 
5, καὶ ἐδίωξεν ἀνόμους ἐξερευνῶν : ΟΥ̓ 656 ἃπ ΑΡΠΟΙΪ 
[ογπηιαίοη ἔγοῖη 200) (32)), ἴπ ἴῃς. βθῆβε ““ἢ6 

ΜηῸ Ρίεγοοϑ {ΠγοΡἢ ἢ ὙΠ ϑυνογᾶ ΟΥ̓ ΘΡΘΑΥ 
(Η6}. 111, 14; 2 Κίηρβ χυ]]. 21; 7οὉ Χ]. 24, 
ΠῚ): 2). 

1 «ἐ ΘΑ] ἰκ. Ἐ]ΠΙΟΖου, Αἢ ΘΧαΊΡ]6 (τηαν 6 566 }) 
ἴῃ {Π6 σαβ6 οἵ ϑ'πηθοὴ 6 πη ΘΠ θίδομ, γηο Ππαπροά 
ΟΠ αἱ ᾿βοαΐοη. ὍΤΠΕΥ βαϊά τπηΐο Πϊΐτη, 
ΕἸσῃν ννοπιθη Παηροα Πα ; {Ππουρὴ {Π6γ ἀο ποῖ 
(6 ρ4}}})}) βεηΐθηοθ ἵνγοὸ ῬΘΙβΟη5 ἴῃ Οἠθ ἀαγ." 
(Τταοὶ “ Νοζίαϊη :᾿ Τίνουπο, 1770.) 

ΝΕ ΘΙ ΘΤΟΝ ΘΟ ΙΡΊΗΣ 

Π16}016 ΓῸΓ ΠΙ5. τυ θ᾽ 5. ἄον τυ), ἀπ αὶ τϑϑίσοί- 
ἴηὴρ ἴῃ6 ΡῬονεῦ οὗ ἄϊνοσοα (οἰ. ΤᾺ ἢ 
ΙΧ. 2). ἼΠ6β6 ΤΕΙΟΥΠῚ5 Τ]ΔΥ πᾶν ὈΘΘη 
Ρατίγ, 1 ποῦ ΠΟ], ᾿ηἰοπμ θα ἴο συδν 
8. [8 Π1816 ΤΌΠΟΥ ; 8Δῃ ἸηΓΘΠΠΟῚ ΠΟ ΠΊΔΥ 
4150. Ὀ6 γβοορηϊβοθα 1 ΟἿἿΓἿ ΤΟΠΊΔΠΟΟΙ 5 ΡΟΥ- 
{γαϊίασγα οἵ ἃ ννοπηδῃ, δηα {Ππαΐ ἃ ψιάονν, 
85 ἴΠ6 βανίοι οὐ 1Π6 σοιϊημηοηνγθα ῃ.} 
ΑἹ τΠ6 5416 {{π|6, πὸ ἀοιθί, [Π15 ΤΈΡΓα- 
Βθηζδίοη ϑαυρραϑδίβ {Π6 θα 655 οὐ [Π8 
7Θν 5 σοι} 1Υ, ΠΟΙ ΒΙΠΘΥθα ἴτοπὶ {πΠ6 
Πα ΠΊΔ βία ροϊηΐ, ἀμ τονῖνο5. οἱ πη6- 
ΤΟΤΙ65 Οὗ στϑαΐ (6] νου ηοο5 Ψτοιρης ὈΥ 
ὙΥΟΠΊΘΠ, 5110 δἋ5 ΠΟΥ δ η4 [86] δῃά 
ἘΒΊΠΟΓ ; ὑνΏ116 ΠασΪν νϑ]]ηρ ἃ {ΠΡ Πα πΐ 
500 δ {Π6 ἀεδίδαϊ οἵ ἴῃς ϑυσίδηβ ὈΥ 1ΠΕῚΓ 
ΠΕΠΊΘΙΙΟΑ] 1Π[ΘΤΙΟΥ5. 

δ Ν. Ηιβ 5Ε ΟΕ ῬΞΘΕΡΟΝΥΜΒ. 

Τί ψν}}] θῈ ενιἀθηΐ ΔΙσοαάγ {Παΐ 1 τορατά 
τη6. σΠ]θΓ ῬΙΌΡΟΙΓ ΠαΠΊ165 ἰὼ (Π6 ΒοΟΚ οὗ 
Τα 45. σονουηρ Δ] 5] ἢ 5 ἴο 1Π6 Ῥεῖ- 
5005 84 ΠΙΒίΟΥΙΟΔΙ 5: {πα 05 οὗ ἃ ρετιοά 
ΠΟ ἢ ἸΙαΐου {Ππ8η τπ6 {{π|6ὸ5 ΠῸΠπῚ ΜΏΙΟΝ 
{ΠΟΥ ἀτα ΟβίθηΒ1 0 }Υ ἀογινεα, ὍΤῆὴΘ ΠαΠη8 
οἵ τΠ6 Πούοῖηθ, {π|1{Π, νν ΠΟ να {Π6 
ΟἿΪΥ [ΟΥΤ ἀνα] 4 016 ἃ5 ἃ [θη] η1η6 οἵ ΓΤ πι48}} 
- ΠΟ Εγ, οὗ οουγδ6, 10 15 [Π6 ἔθ] η6 οὗ 
ΤΕμπα! (566 ποίς, “ἢ. ν11]. 1)---ῦνὰβ ἀοαθί- 
1655 σΠοβθῃ 8ἃ5 ϑιισοοϑίηρ ἱπαΐ οὗ Τπά85 
Μαςοαθει5.2 ΤΠῊΘ “ ΝΑΡΙΟΠΟ ΟΠ Οβου "ἢ οὗ 
[Π6 ϑδίουυ, γγῆο τεῖρηθα οὐεῖ (Π6 “Αββυ- 
Τί ἢ 5" 1η “ΝΙπανεὴ της στϑαΐ οἰἵγ,᾽ δῃὰ 
ὙΠΟ 5]εν Αὐρῇπαχαάᾶ Κιὴρ οἵ {πΠ6 Μεάθϑ5 
ἴῃ {πΠ6 τηοππίαιη5 οἵ Ἀαραι," 15. ἃ Ρεῖ- 
ΒΟΠαΘΘ. ὈΠΙΚΠΟΥΏ ἰὼ 5ΟΌΘΥ ΠΙδίοτσγ, δ η6 
ΟἿΘ ϑγΠΟΩ. {Π6 Ἰαΐοὶν τοοονοτθα Δ ηΠ4]5 οἵ 
Αϑϑυσα Δ ηα ΒΑΡΎ ]Οη. πᾶν τηδθ ΠΊΟΓΘ 
{ΠΔῃ Ἔν ε  ἸΠΊΡΟ551016. Βαῖΐ {π6 αἸΠου ΠΥ 
νΔΉΪ5Π65 ΨΠΘη ΜῈ ΤΟΙΠΘΙ ΠΟΥ {παΐ [Π6 
τ 8] ΝαΡιοποάοποβου, πο ταζεα [6χι- 
58 161 ἀπ 1Π6 ΤΕΠΊΡΙςο, απ ἀδροτίβα {Π6 

1 Τῇ ΘΆΪΟμΙο ἴα. ραν Πἰηϊοα αἱ, {Π15 Ἔχρ  αἱπϑ 
[Π6 σομη πα ηϊησ, ἁἰπηοβὲ ΠΙΘΘΗΪΥ αἰ ς ἀ8- 
ϑιηθα ὈΥ Πα] ἴῃ ΠΟΥ ἱπίθγνιθνν ἢ 1Πς 
ΕἸ]άοτο, δηα οἡ οΟἴμοσ οσσαβίοηβ (ο ἢ. 1]. ΤῸ ; 
Χῖν, δ᾽ χὺν 8)» 

3 ΤΙ ΨΠ] ΡῈ βθϑὴ {πα 1 ἄο ποΐ Ποϊ]ᾷ {Π6 4116- 
σουΐοαὶ νίονν οὐ ατοίϊιβ ἀπά οἴ μοῦβ, ϑνΠΊΟ ἢ τ το 5 
Ταάι Ταᾶθα, απᾷ Βθίμα]α τπ6 ““νἱγρῖπ οὗ 
ΤοΠονδῇ ᾽" (50 Β|55611 5111]), ὙΥΆ]Ο]. 1αϑί, ἂς. Ενναϊὰ 
ΟὔΟΓν 65, νγὰϑ Ῥαγ ομα ]8 ἴῃ (τοί π5᾽5 (αν, θὰ 15 
ΠΟ ἸοηροΥ 50. 866 ποία οἢ οἤ. ἵν. 6. 

8. ΟἹα Ῥοχϑίαῃ ᾿λαρᾶ; τῃς πιοάθγῃ λα. Βαϊ 
τῆς 1,ΧΧ. μα5 αραι ἰοῦ ἨδῸΡ. Ἀδὰ, τ1ῃ6 ΠῚ 
τοῦλ Αὐρμαχαᾷᾶ (ἄρῃ. χὶ. 18). 
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765 ἰο Βαργυ]οηία (Β.Ο. 588), Ῥθοδπῖα ἴῃ 
{π6 {πουρηΐ οὗ {ΠΕ ῚΓ Ροβίθυιυ της φῬτοΐο- 
ἴγρε δῃά βυπῖῦο] οἵ 411 ἔγτάπηοιβ οΡ- 
ῬΓΙΘΒΒΟΥ5 οὗ {Π61Γ Παίοη ; ΔΠ4 ἃ ρτοθα- 
ὈΠΙΥ δὲ οποα βιρθαβδίβ 1561 {Παἰ 50 Π16 
Ἰαΐευ Κίηρ, 50οπ16 “πον ΝΡ ΟΠ Δα Π6ΖΖΑΥ," 
Απίοομιβ ΕΡΙΡΠαμ65 [ῸΓ ᾿πβίδῃςθ, ΠΊΑΥ͂ 
θὲ ἱπίθῃ θα ὈΥ {15 δἀποῖθπὶ ῬδτΙα]]εὶ. 
ΤῊΙ5 ΒΡ ἜΒΓΟΙ 15 ΟΠ ΠΙΠηΘα Ὀγ της δος 
{παὶς ““Αϑϑυσδη5᾽ πὉπαουθίθα!ν βἰαηαβ 
ἴου ϑ'υσίὴβ5 ἴῃ [πΠ6 Ἰαΐθυ }ν]5 ἢ τἰϑαρα 
(56 7 βαρ: “Απί. ΧΙ. ὁ, 7). Απᾶ τῇ 
“ΝΑΡΌΟΠΟΘΟΠΟβοΟΥ ἡ ἀβηοίθϑ 5Β0Π16 ,(Θν77671 
Κίηρ, γε 566 δ Ὅὔσα ΨΥ 15. σδρ [8] 15 
οΔ]164 ““ΝΙΠανεῇ "ἢ ταῖποσ [Πῃ ΒΑΌγ]ΟΩ ; 
ἴου ΝΙ θΘνε ἢ νγὰ5 {ΠῸ6 σδριία] οὗ [π6 Αϑ58γ- 
ΤΙΔ 5 (ΞΞ ϑυυ5). [Ι͂η {π6Πἢ, {Πογαίοτε, 
““ ΝΙΏΘνΕἢ [ῃ6 οτεαΐ οἱἵγ" Ψ1] τηξϑῃ 
Αποοῃ {π6 Οτεαΐῖ, [6 σδριΐα] οἵ [ΠῈ 
ΘαΙθιοιάθ. (1 αι [ῃ6 54Π2|6 ΨΆΥ, 
““ ΒΑΡΥ]ΟΙ ἢ τηξαηβΒ ΒοΙηθ ἴῃ [6 }]15} 
ΨΥ ηρ5 οὗ {πῸ ἢτδί ἔννγο σεηίατ!65 : οἵ. 
1: Ῥεῖ. ν. 13 ; δη4 Αροοδῖγρϑβε 2455221.) 
Τῃ [15 σΟΠΠΘΧΙΟΙ 10 15 ἸΠΓΘΥϑίηρ ἴο ΟὉ- 
561γ 6 ἰΠαί, δοοογάϊηρ ἴο {Π6 δἀαρίδίοη 
οὔ ΠΕ βἴουυ τῇ [ἢ ΜΙάγαϑῃ (σα, Ῥ. 1.3, 2), 
ἘΠῸ 5 5.6 1165 ΡύγσΘ ὑΠῸῚ ΘΠΘΙΩΥ ἴο 
Απίοςοῖὶ (Τ1πά. χν. 5, “ραϑὲ Τδϊηδβοιβ," 
ΜΒΙΟΠ νὰ [ῃ6 σδριίαὶ] οἵ {π6 οἱ ϑυσῖδῃ 
ΚΙηρΟΠ)). 

“ ΑΥρμαχϑᾶ," δρϑϊη, 15 ἃ ἩδΡτον- 
ΒΙΡΙΙΟΑ] εἴμπϊς πϑῖηθ, δηα ποί ἃ Μεάϊδῃ 
ΤΟΥ] οπα (ςἢ. 1. 1). [Ιἴ 15 τπ6 (Πα [6 
ΒΙΟΥΥ σοΟηηθοίβ ΜΠ ΑΥΡΠαχΧαα σογίβιη 
ἀείβ:]5 οἵ ρεῆππαε Μααϊδη ΠΙβίουυ ; Ραΐ 
ἴΠο56 ἀείβι]8 Ὀεϊοηρ ἴο αἸοσθηΐ ΚΙηΡ5. 
ΠΕ ίοτΠΠοδίϊοηβ οὐ οθαΐδηδ ἀγα ἀβου θεά 
ὍγΥ Ηετοάοίιβ ἴο (Π6 ἢἤιβὶ Κιπρ οἵ {Π8 
Μεάσθβ, πο ἢ6 (8115 Τ)εϊοοθ5 (Ηάΐϊ. 
1. 98) ; {π6Β Μεάϊδῃ βονβθίθιθη γγὙὴ0 νγὰϑ8 
ἀείβαιεα δηα 5]α1η ὈΥ {Π6 Αϑϑυγδῃ5 γ)ὰ 8 
ἢ15 ϑισοθββοσῦ, Ρηταοτίαβ (Ηαϊ. 1. 102) ; 
δια 1 νγὰ5 {Π6 50ὴ οἵ {πε Ιαἰίθσ, γαχαγθϑ, 
ΠΟ 1ῃ σοΟΠ] ποίου. ἢ ΝΑΡΟΡΟΪ 5547, 
{π6 (ίΠοσ οἵ Νειομδάη6ΖΖαΥ, Δοῃϊανεά 
(πΠ6 ἤπαὶ ονεγίῆσον οἵ [6 Αϑϑυγιδῃ 
ΘΙΏΡΙΓΕ αἱ {ῃς [8]} οἵ Νίπανθῃ (8.0. 607). 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ, 45 Γ ρϑίιθ οὔβοσνεβ, Αυρῃαχδά 
βία 5 ἔου {πΠ6 Μεάϊδη βονογειρῃ ΑΥ̓Ρας65, 
οἵ ψῃοιη (ἰδβίαβ τοϊαίθϑ νηαΐ Ἡδγοάοίαβ 
ΤοΙαία5 οἵ Ογαχατθβ (Ποῦ, ὅ51ς, 11. 24 
59.), Δ} τη κ6 5. Πϊηὶ 416 1 216 Ζιυεζγζ. 
͵)647 οἵ ΝεΕΡαΟ ΔΩ Π6ΖΖΑΥ, Β.Ο. 5932 (566 
ΠΠ τ τὴ πὸ ΒΟΟΙ͂ς οἱ 716 085; 
ἴῃ ἴδοϊ, σοπίδιη ϑοηθ στϑα] δ᾽[Ποιρἢ 
ΟΠ ιβ6α ΤΟΙ ΠΙΘΟΘ ΠΟ65 οὗ [ῃ6 τοῖρῃ οὗ 
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{πΠ6 βίοτος ΝΕΡΙΟ Πα πο ΖΖασῦ, ἰηΐοτ- 
γγΟΥΘ ἢ ἴῃ πΊΟίΪοΥ [5 ῃ]οη. ὑνἹΓἢ ΤΘΟΟ]]θο- 
ἰἸΟη5 οὗ ΟἴΠΕΥ δ ηα Ἰδαίου π|65. 16 ηου- 
τηδηΐ Πα5 βιιρρεϑίεα ἃ ΡΙδΊ51016 ΔΘ πμῆ- 
οδίίοη οὗ ΑὐΡμαχδᾷᾶ μι Ατίαχίαβ, {Π6 
[ουπμ θυ οὐ {ῃ6 Κιηράοπι) οἵ Αὐπιθηΐαᾳ, 
Δα οὗ Ατίαχαία 15 σαριία] ; ψΟ νγὰϑ5 
ἀείβαϊθα «πα οσαρίυτοα θΥῪ ΔΗΠΟΟΙι5 
ἘΡΙΡΙαπο5. Γ(ΑΡΡΙδ, “ΘΙ; Ρ: ἘΓ78Β); 
7π5ὲ δ5 Αὐρμαχαί, {π6 Ῥυα]Πᾶου οἵ ἘσΡα- 
ἴατια, δΔη4 ἰουμήευ οἵ {πε Μαεάϊδῃ τποη- 
ΔΙΌΠΥ, γγὰ8 ψγουβίθα δΔη6 5141 ὉΥ Νδρυ- 
σΠοάομοβοῦ. [Τ1 15, δὲ 411] δνεηΐβ, σαύίδιτ 
{μαὲ σϑησπίηθ Πιβίοιυ Κπονῖβ ποίῃηρ οὗ 
8 Αϑϑυσίδῃ ᾿ἰηγαβίοῃ οἵ Μεάϊα βοῇ 85 
τῃαι ἀβϑου θα τη Τπά πῃ. ὙΠῸ τηοππ- 
τηθηΐβ ταοοτα πὸ σαρίατα οἵ Ἐποραΐδμα, 
ΠΟ ΚΙΠΙηρ οἵ “ ΑΥρῃαχαᾶ." ΘδυρΌη τηδαβ 
ἃ ἴξυν Ἰητοδβ προ ὟΥ. Μεάϊα : θαΐ {Π6 
ΑΘΘΥΓΙΔἢ5. ὭΘΨΕΙ Βα απεα [Π6 ΙΠΙΘΓΙΟΥ 
ἴξεε ϑαγος; ΕΠ 0. 6θὴ: ΠῚ 721 Β:Ὸ: 
ΘΑΤΡΌΏ σου] ἀδροτί [5γδ 6] 165 το ““[Π6 
οἰ65 οὗ ἴῃ6. Μεαβ5," Ρογάθυ οἱ[165 τημβί 
ΡῈ πηϑαηΐ. ϑΘηΏΔΟΠΘΥ πηδθ Δ δχ- 
Ρεάιοη ἀραϊηδὲ Μεαΐα, θπς ΜΠ πὸ 
στθαΐ ϑοοθθθ. Εβαυπδαοη ἱπνδαβά 1 
τερεδίεξαϊυ, δηα Πᾶ5 τεοοτάβα 15 σαρίαγα 
οἵ ϑιάιτραῖμα δπα Εραγηα, ““Ἰογάβ οἵ 
βϑίτοῃρ οἱἰ[|65, δηᾷ ΠΟῪ ἰῃτθα οἴπεΥ 
Μεάϊδῃ οἰτγ-Ἰοτ 5. σα τη 64 ἴο ΠΙ5 γοκα. 
Βαϊ ΠΕ 5ρεᾶῖκβ οἵ [Π6 σουηΤΥ 85 σα πηοίΐθ, 
Πα απίτοάάδη ὈΥ ΠῚ5 ἰαίπειθ, Ηἰ5 
ΘΙΠΘΟΘΘΘΟΥ ΑΘΘΌΓΡΔΠΙΡΑΙ τλδβ ὩῸ Ἔχρε- 
ἀἸτίοη ἀραϊηθὶ Μεάϊα, 580 [8 δ5 Ὑὲ 
Κηον. Βαΐ “Μεαάδϑ᾽ ΄ῇ ΟἿἿ ΜΨΟΙΚ ΠΊΔΥ͂ 
ὙΕΙ͂ ΜῈ] ἀδϑισπαία {πῸὸ Ῥαγίῃϊδηβ, ΜῆΟ 
ϑιισοεοαρά το της Μεαο-Ῥούβίδῃ ΘΡΊΡΙΤΘ ; 
Δα “Αὐρμαχαά᾽ ρϑύπαρβ ἄοεβ ΠΠΟΥΘ 
{πη Πῖηΐ δὲ {ῃΠ6 Ῥαγίμίαη. τογὰ] {Π||65 
Αἴϑβϑᾶςθβ, Αὐβδοῖ6β.}: Αΐ 80 ταῖβ, {π8 
βοϊβοίίοη οἵ {πῸ παῖηθ οαηποῖ πᾶνε ῬΕ6η 
ΘΠΕΓΕΙ͂Υ ἀΥθιτασγ, ῬαῈ νγὰ5. ἀουΉ1655 ἄ6- 
[ΕΓ] 64 ὈΥ ἀΘθοθδηο6 ΜΠ 5016. ΤΟΙ 

1 0 Ἐν], ψ ῃοὸ 1Δοηεῆες ἰῃς Ἡ]ρΡῊ Ῥυιαβί 
Τοαοῖπι τ ἢ Τομπ Ἡγτοδπιβ, 8π4 οοπηπθοίβ {Π6 
βίου οὗ Τὰ 1 ] ἢ (Π6 ννὰγ οἵ Τ)επηείγιαβ 11. 
ἀραϊηδὶ Εργρί. ἌΝ Π16 {Π6 ϑυυίδῃ ἴογοθϑ γεσα 
γαναρίηρ ἴΠ6 βθα-οοαβί, [Π6 [θοῦ {γϑ 16 α ΤΟΥ 
ἔξασ οὗ {π6 {|κ6 ἰγεαίπηθπί. ΤᾺ 611} νγαβ Πουθίοσα 
νυ θη ΟΥ̓ ΘοΙη6 Ῥαίτγὶοί ἴο βποοιγαρα γαϑβία ποθ, 
Ῥὰΐ [Π6 ἀδηρείοιιβ παπιθ5 οὗ [Π6 ρῥγθβδεηΐ ὙΨΕΈΕΓΘ 
φοποθαϊθα πἀπάου Πϊδίοτίς αἰδσιιίβεβ (΄ Θβο ἢ. ἵν. 
541 {.). ὙΠΘ οΡ]δβοίίοη 15 ἱπαξ 1ῃ6 υηδΐπ ἴδοῖβ 
οἱ [Παὲ γγχᾶσ αἵ ποῖ ἀἰβοθύη! ]6 [ἢ ΟἿἿ 5[ΟΓΥ ; 8π4 
{παΐ, οα [Πἰ5 νίενν, ΝΡ ΠΟ οποβοῦ 065 ἀαἰΥ 
οΥ ἴνγο ψε Ὺ αἰ ἤδθγεηξ σπαγαοίθυβ, ν1Ζ. ΑἸ ΙΟΟμ 5 
Θιάείες απὰ Τ)οπιοίσίβ Π, 566 ἘΠ Ζβομα ἂπά 
ΤΊ Ρ515. 
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ΒΙβίουϊοαὶ παῖηθ. ὙΥΠΕΊΠοΥ ΜΟΙ ΚΙλαΥ θ6 
ΤΙρηΣ ΟΥ ΨΎΟΠΡ ἴῃ ἢϊ5 βδαπαίϊοη οὗ Ατ- 
Ῥῃαχαά ψ ἢ Αὐϊαναβάθβ, Δη ΑΥΠΊΘΠΙΔ ἢ 
Δηα «50 ἃ ΜΙ βάϊδῃ του] παπηθ, πο Πα 
ΕΧΡΙαΙη5 ἴο τηϑᾶῃ ““ἼΠῈ ατεαὶ Κίηρ,"; 
Δηα σοΟΙΏΡαΤΕῈ5. ΜΠ Αὐβασαβ,  ΠΙΟΠ Το ΠΠ 
Μδ]41α5 (Ρ. 351) τθηειβ ὃ βασιλεὺς : 11 
15 δ Ἰβαϑί οθγίαιῃ {παΐ Αὐβαοθβ γγὰ5 {ΠῸ 
{116 οὗ {Παΐ ““Κιηρ οἵ Ῥειβία δἀπᾶ Μϑάϊα" 
ἀϑαϊηδὲ ΠΟΙ 1) επηθίσι5 ΝΙΟαίου τηδθ 
Π15. 111-ϑίαυσεα Ἂχραάϊοη πο Μεαϊΐᾳ, 
Θμαηρ ἴῃ ΠΙῚΒ ΟὟ σαρίνιν (γε. τάτ 
Β.6.), 45 τεϊαίεα 1ῃ [πΠ6 ΕἸτϑὲ οἵ Μδοοδ- 
665 (1 Μδος. χῖν. 1--2). ΤῊ σδιηραῖρῃ 
οἵ Ναβιοῃοάοπμοβοῦ ἀραϊηϑέ Αὐρπαχδ 
γγὰ5. ΠαγαΪγ οοποαινβα ᾿ππἀθρεμαθημγν οὗ 
115 Ὀτιεῖ δοσομηΐ, ΟΥ̓ οὗ πΠ6 βοισοθα οὗ 
10 ; ΔΙΓΠΟῸΡ {π6 αχίσθποὶθβ οὗ ΠῚ5. ρἱοῦ 
[οτοβα (Π6 δυίπου οἵ [611 τὸ οοπαποῖ 
[Π6 ἰταῖῃ οἵ δνεηΐβ ἴο δῇ βχδοῖν ορρο- 
5116 5516, 50 {Παξ 11 15 [η6 Μεάήϊαδηῃ βονε- 
ΤΕΙΡη ὙΠῸ 15 ἀοἰδαϊεα, ἀπηα [ῃ6 Αβϑυγίδῃ 
τΠδὲ {πῸπρῃ5. ὙΥΠαΐ, Πονγανεσ, ρυῖηοὶ- 
ῬΑΠῪ οσσιριθα ἰῃ6 πη οὗ {Π6 οἱά 
ΤΟΙΩΔΏΟΘΘΓΙ τγα8, 1η 4}1 Π|Κ6]1Ποοἅ, [Π6 6χ- 
ῬΡβάϊοη οἵ Απίϊοομιβ ἘΡΙΡΠαη65 ἰπΐο 
Ῥεῖβῖα, ἃ5 Ψα 5}|4]] 58εὲ6 (1 Μδοο. 1]. 
Φ1Γ.371 1.1 59Ζ7.; 2 80ςς. ΙΧ, 1--3). 

Ἠο]οίεγηθβ, ἴΠ6 “" σῃθῖ σαρίαϊη ἢ οὗ 
1ῃ6 Αββϑυγίδῃ8, θθαῖβ ἃ ΠΆΠΠῚ6 ΨΏΪΟΝ τα- 
56 ΠῚ 65 ΜΘάο-Ῥευβῖο γαῖποσ [ΠΔῃ Αϑϑυτο- 
ΒαΡυ]οπίαη ἀ 65 στ 0 η 5 : ἢπι5ῖ ἃ5 Βαροδᾶβ 
1ῃ68 Εἰπιιοῆ, Π15 τηα]οττ-ἄοιηο, ὈΘαΙ5. ἃ 
ΠΔΙΩΘ. ΜΏΙΟΝ 15 5ΙΠΠΡΙΥ ἃ Ῥείβίαῃ. ἰδ ΠῚ 
ἀδποίηρ Θδπποῃ (566 ποίς, ΟΠ. χίΐ, 11) ; 
ἀηα 75 αἃ5 ΝΑ ΠΟ οποϑου 5 ἀδιηδηᾶ οὗ 
“ἐ βασίῃ δ η4 νγαΐοσ," 1 τοΚΘη οὗ 50} Π115- 
510}, 15 Δ ΟΌΨΙΟΙΙ5 ΓΕ ΠῚ ΠΙΒΟΘΠΟΘ οἴ ἃ [Ά1η1- 
ΠΙᾺ Υ Ῥουβίδη οτιβίοπι (οἢ. 11. 4).- ὟΥὲ πϑϑά 
Ποῖ 5ἴ0Ρ ἴο σοῃβι θυ (τοί 5᾽5 ΔΙ] ρΌΤΙΟΑ] 
ΘΧΡΙ ΠΑ ΊΙΟη Οἵ [Π15 ΟσΌΤΙΟΙΙ5 Πατη6 ὈΥ {Π6 
ΤἸΏΟΤΘ ΟἸΤΙΟΙ5 ““ (Παϊᾶρθα ἢ ΦΠὸ ἼΒΠ, 
“ΠΟΙΟΥ͂ 5Θρ 15. ἩΟ]οίδγη 65 (Π6ῖα 15 
ὯΟ ὦ ἴῃ 1ῃ6 ατδεῖς οὐ [πΠ6 ϑγγίαο) ψουἹά 
566 1ὴ ἴ0 6 ΤΏΘΙΟΙΥ ἃ νατίδηΐξ 5ρ6]]Π1ηρ οὗ 
ΟΤἸΟΡΠΘΓΠ65, 8Π ΔΓ ΠΘητο ῬΟΙβίΔ ἢ [ΌΤΤῚ, 
Δῃ4 ἴῃ ἴαοϊ ἃ βίδπαϊηρ {Π|6 οἵἩ [ῃς Κίηρϑ 

1 ΤΊ αὐίϊοϊα ἰ5 ἃ πϊϑίαϊκο, Αροοοτγάϊηρ ἰὼ 

Εννα]ά, ἼΒῦ, ΟΥ̓ ΤΑΙΠΟΥ Ἴ5»Ὁ, ἶδ (ΟΥ̓ τηαυ Ρ6) ἃ 
ΝΟΙΥ ταγα ἈδΌΡίηἰς Ἰοαηννογαὰ ἴτοπὶ (ῃ6 Οτροὶς 
(ΞΞ λειοφόρος, ““ Ῥοοίγ-Ῥεατοῦ ἢ. ϑρίθρεΊὶ μὰς 
ΟΥΑΠ]Ὺ Ἰπίογπηθα τὴς {Παΐ {Π6 (ογη παΐίοη τφερνὴς 
ἴῃ τδθοο- Ῥογβίδη ΠδΙηῈ5 15 ἸΦθπιῖοαὶ νἱ ἢ {Π6 
ΟἹά Ῥεγβίαη ψαγέριο, “" βρ]εηουγ." ΤῊδ παιηθ 
ΟἸορἤθγης5, ἱμθγοίουθ, 15 Ρευμαρβ δααϊναϊοπί ἰο 
186 ΟΥτθοῖς ἰθύτη εὐρυφαής. 

ΘΟ ΘΤΘΝ ΘΕ ΘΙ ΕΝ 

οἵ Ὁαρρδάοοϊα, θοῇ ἴῃ της Ῥεύβίδῃ δηά 
ἴῃ. {πΠ6 ϑβ]βιοια βροοῃ. Απᾶ ψῃβηῃ [1 15 
ΟὈΒογνεα {παΐ δὴ ΟΥΟΡἤ τη 65 βαΐ οα {Π6 
(δρρδάοοϊδῃ [ἤτομα ἴῃ [Π6 γΘ ΑΓ 158 8.0.3 
--ἰῃδξ 15, ἴὴΏ {π6 {πὸ οὗ Τοπαΐμαῃ {Π6 
ΗΙΠΡΉῈ Ῥχιδβί, [πΠ6 ὑσοίπευ οἵ Γπ4ὰ5 ΜαςἼοα- 
Ῥαιι5---ῦνα οὈίαϊη ὩπΟίΠΕΥ σοἸποΙάθποα 50 
ΒΕ ΓΙΚΙΏΡΊΥ σοΥγο οΤαίϊνε οὗ ΟὐἹ [Πθοτν {παῖ 
10 σῇ Παταϊν ὈῈ σοηϑιἀογεα δοοιβηΐδὶ. 
ἼΤΠ6 τοὰ] ΟΡ θη65 νὰθ ἃ ΠΑΙ͂ 
ἸΒΌΓΡΕΙ, οὗἨ ἁ ν]οϊθηΐ ἃηα ὉΠΒΟΤΠΡΈΙ]ΟΙΙ5 
ΟΠατδοίεσ, πα νν 611] χπδ}1Π 64 οἡ {Π656, 1 
ΟἿ ΠΟ ΟἰΠΕΓΙ στοιπάϑ5, ἴο ΗΪαΥ [Π6 ρατί οὗ 
1[Π6 βϑανασθ Αϑϑυσίδῃ σἜΠΘ6ΓΑ]) 1η (Π6 ἀτατηα 
οἵ Τὰ. Ἡδῖθ, ἃ5 1 50 ΤΏΔΠΥ ΟἴΠΟΓ 
Ἰῃηϑίδηοθϑ, {Π6 δαῖΠοΥ Πα5 ἀναι]θα ΠΙΤη56 1 
οὗ δοίιια] ἢ βίουυ [ου ἴΠ6 ῬαΓΡοΟβαβ οὗ Πὶ5 
ὨΙδίοσ! 4] Ποίίοη. Πα Ππᾶπ16 οὗ ΔποίΠεῦ 
ΟΠΙΕΡ δοίου ἴῃ {π6 ΡὈ]ΑΥ͂ 5ΌΡΡΙΙ65 γεῖ 
ΔΠΟΙΠΟΥ ΠΙηΐ οἵ ἴπΠ6 ἀρ οἵ οὔζ 5ἴοχυ. 
ΤΠῈ ΗΙΡῚ Ῥγιθδὶ σοῃίθιηρούασυ ΜΠ 
Τα ΘΠ 15 Τοαοίτη (ςἢ. ἵν. 6) : ἀπ Τοδοὶηὶ 
15. ἃ νατιαηΐ οἵ Ε]]ΔοΙΠ,25 γῇ νγαβ {Π6 
ΗρΡτεν---ἰηδΐ 15, [ηΠ6. ΟΥΡΊη8]---Πδπα οὗ 
της. ἩΙ]ΘΠΙΖΙηρ ΠΙΡῚ. ρτιθϑί ΑἸοῖμηι5, {Π 6 
ὉΠΠΒΟΓΆΡΌΪΟΙΙ5 Δάν ούβατυ οἵ [πᾶὰ5 Μαοσα- 
θει5 (1 Μδος. νἱ]. 5.) 8η4 Π15 Ὀτοΐπου 
7ομαΐμδῃ (1 Μᾶος. 1χ. 54 524.). ΤῈ 
γθ αἰἤεγεποα ανιάθηὶ Ὀεΐνεθεη {πῈ 
Ποιτίοιθ ἃηὰ {πΠ6 ΠιΙβίοτιοαὶ Τοδο ΠῚ, 
ΠΤ Ϊγ γα 5 {Π6 οτος οἵ {Π15 οοϊποι- 
ἄδηςθ, θη νγῈ ΤΟΙ] ΘΠ ΘΓ ἴΠ6 ΔΥΡΙΓΓΑΤΥ 
ΟΠδγδοίου οὗ {Π6 σους ἩΠΩ͂ΘΓ σομβιοτὰ- 
τ[ἰοη. Α,5 ροϊηΐθα οι ἴὴ [Π6 ποίβ σα ζρε., 
10 15 αἴ50 {τπ6 {Παΐ [οδοῖπη νγὰβ {πΠ6 παῖδ 
οὗ ἴῃ6 ϑιιοοθββοῦ οἵ [οόϑῆπα, ἴΠ6 ἩΙΡῊ 
Ῥηαβί οἵ ἴπ6 Ἀείσσῃ (Νεῇ. χὶϊ. 10) ; ἃ 
αοῖ ΠΟ ἢ τηδθ {Π6 πᾷ Π16 4}] {Π6 τόσα 
54.016 Ὁ {Π6 ῬΌΓροβαβ οἵ {Π6 νου, 
ὙΠῸ ὙΊ5Π65 1 ἴο ἀρΡρϑαῦ {παΐ ΠΙ5. ῥὑτο- 
[655684 ΠΙβίοτυ Ῥ6] ΟΠ 5 ἴο {Π|6 {{πὴ6 Ἰτητη6- 
αἸαῖοὶν βαρδθαιθηΐ ἴο ἴπΠ6 τρίστη ΠΌΠῚ 
τπῃ6 Βαρυ]ομίδη (δρίινιν (ας. ἱν. 2, 3). 
ὙἼΤΠῈ Ἰοηρ βρεθοὺῦ οἵ ΑσἽμίοσ {πΠ6 Ατὰ- 
τηοηϊΐθ, νυν] ἢ 15 ἃ τοίτοβρθοίΐ οὗ ἰβγαϑ τα 
ΠΙδίουυ [τῸΠ] {Π6 {1π165 οἵ ΑΡγαῆαμῃ ἴο 
[Πο56 οἵ {π6 ἘχΠ απα ΒΑ ϑιοσ ΙΙΟΙ, 15 
Βα ΠΠοΙοπὶ ρτοοῦ οἵ {Π15 ἀββθυίοη (566 

1 νγε ποϑᾶ μοί, ἐπογοίοσο, τ Κ Ε1] ἀπᾶ Οαι- 
ΒΒ], σαρροβα {παΐ ἴπ6 Ῥαβὶβ οὗ {Π| βίογυν 15. 
1ῃ6 οαμηραϊση οὗ Αὐΐαχθυχεβ Οὐἤιβ ἀραϊπηβὶ 
Ἐσγνρί, ἴῃ ψῃϊοῆ ἃ Οαρραδοοίαῃ ρχίποα οὗ ἰῃϊ5 
Παιηδ ἴοοῖὶς ρατί (Π1ο4. ὅ51ς. χΧΧΙ.). 

2 ῬΟΙΪΥΡ. 111. 5,2; Δε] ἴδῃ. 11. 41; Αρρίδῃ. " ἀδ 
Το Ρι5 ὅσ. 47, νἤθγα ἴΠ6 βρϑ᾽]ησ 15 ΟἹΟΡ ἢ τη 65. 

3 Τῆε Ψυϊραία τεαᾶς Ε]]Δο τ, εχοθρὲ ἰὴ 
ΟἿ» χν᾿ 0, 



ἘΝΕΕΟΡΟΘΕΙΘΝ Θ᾽ 75 Έ.ΈΕΗ: 

ἘΞΡΕΟΙΘΙ ΝΥ Ὁ τ τὸν τὸ) Βιΐ {Π|95 15 
ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ [ΠΓΘΙΑΤΥ ἄσθνίοθ ΟΥΓ σδρτοΘ, 
Δ Πα ἄοε5 ποῖ βχοϊπᾶβ [ἢ6 ΔΡρ]Π αν 
οὗ τὴς ἸΙαηρταρα ἴο ἃ 51121187 ογοὶα οἵ 
ενθηΐβ ἴῃ ἃ ἰαίεὺ δρὲ (οΐ. {πε ὅτι ἢν 
ἔρημος οἵ ΤΘτιβαΊθιη, ἢ τ Μδος. 1. 20; 
111. 45). [Ὁ 15 ποῖ ρϑύπαρβ ᾿πϑιρηϊῆσαπί 
{παΐ {πε ἰεῖπ] προσφάτως οἵ «ἢ. ἰν. 5-- 
ἃ Ῥαββϑαᾶθα ὑγῇοβε τη ΘΔ ΠΡ 15 απἰΐ οἶθδυ, 
ἴῃ 5ρι{6 οἵ [π6 δὐρυτηθηΐβ οἵ ΝΊΟΚος δπὰ 
ΟΠ 6Γ5---Τ  ΟσὙ5 1ἢ {Π6 58 Π16 σΟΠΠΟΧΙοΝ ἴπ 
1Π6 ῬΥΑΥΕΥ οὗ [Π6 ῥγθϑίβ δἰζευ ΝΙΟ ΠΟΥ 5 
{πτϑαῖβ ἀραϊηδὲ {πὸ ΓΤ ΊΡ]6, ΠΟ ἢ ἴουτ 
γΘΔΥΒ. ῬΓΘΝΙΟΙΒΙΥ Πα Ὀθαη ταϑίοσθα ὈΥῪ 
Τυας Μδροσαρειβ (τόνδε τὸν προσφάτως 
κεκαθαρισμένον οἶκον, 2 Νίαοο. χίν. 356). 
ΝΙΟΔΠΟΥ 5, 1 ἰακα 1ὖ, 15 Ζλς ῬΕΥΒΟΠ ΔΙ ΠΥ 
ΠΟΠΟΘΑΙΘα πΠάΘΥ [Π6 Ῥβεπάοηγμι ΠΟΪο- 
θυ π65---ΟΥΟΡΠΘΓΠ65 ; ΑἸ ΓΠΟΙΡῚ Πα ΙΝ] πι8] 
{115 δη 510η9]6 ἀδἴ8115 τηαὺ θὲ ἀετινεα 
ἔγοῖὴ ψγνηδΐ 15 ἰο]α οἵ οἴμεσ ϑυστδῃ σΟη.- 
ΤΩΔΠΟΘΙ5 οὗ ἴπΠ6 Μδοοαῦθδῃ, οἵ, ἃ5 α 
Οπρηΐ ἴο 580, Ηδβηηοηθδῃ {Πη6. Θ1Π11- 
Ἰατ]γ, Αἰ ΠΟῸΡἢ τότ πη οὴθ οἵ [Π6 
ΘΥΤΙΔῊ ΤΠ 5Ι0Π5 Οὗ Γπᾶθα τηδῪ θὲ {Πποιρῃΐ 
ἴο ΡΙθβθηΐ ροϊηΐβ οἵ οοπίδοϊς σι [πς 
Ἐχρεαϊοη οἵ Ἠροϊοίεγμθθ, 1 δπὶ οοη- 
νι πορα τ[Παΐ {πΠ6 ἐχρεαϊποῃ οἵ ΝΙΟΔΏΟΥ 15 
1Π6 οπβ {παΐ ἀοτηϊπηαίβα τπ6 τηϊηα οὗ {πες 
ὙΤΙΓΘΓ. ὙΤΠῈ ογετίητον οἵ ΝΙΟΔηΟΥ δηά 
[ῃΠ6 Ῥεπεδήϊηρσ οἵ ἴῃ6 “τη {πα Ὀᾶτα 
ἀδδάϊν μαΐθ ππίο ἴϑ5γ86]" (τ Μδοςο. νἹ]ῖ. 
26) νγα8, δἱ ἰβαϑδί ἴο [π6 Ἰαΐευ. 7 Ἐν 15}} 
᾿ηΔ ΘΙ δΊΙΟη, ἴΠ6 σταπμα ανεπί οἵ ἰποβαὲ 
ἘΠΉΘ5 ; ΔΟσΟΓΙΟΙΏΡΙΥ 1 σοπϑίπε5. {ΠῈ 
ΟΠ Παχ Δ Π6 σΟΠΟΙβῖοη οὗ ἴπΠ6 ϑεσοῃά 
ΒοοΚ οἵ Μδοοαρθαθ. ἴῃ ΤῊ ΟΡΙΠΙΟΗ, 
τπςη, {π6 ΒοοΚκ οἵ πα πῃ 15 ἃ ἔτεα οοτη- 
ῬΟΒΙΠΟΩ ἴῃ {Π6 ΤΠ ΠΟΥ οἵ {πΠ6 Ἡαρραάα, 
ῬΠΙΠΟΙΡΑΙΠΥ θαβθα ἀροη ταοο]]θοίοη5. οὗ 
τς ἔξδαΐβ οἵ [πΠ6 ἤδτοῖς {π|85 ; δ η 4 ΠΟΤΕ 
ΘΘΡΘΟΙΆΙΠΥ ἀΡοῦ ἴπ6 ἰμοί5. τεϊαίεα ἴῃ 
τ ΜΙ ΟΟ: ΠΙ|: 27-ἰν: 1, γ|- 1΄-, ὙΠ: 
50. τὸ 2 Μαρῦ. χ- Ἱ-Ὁ, ΣΧ. 1-ὃ: Χύ- 
Α σΑΥα ΗΠ] σου ρατίβοη οἵ {Π6586 Ῥαββϑαρδϑ 
ψΊΠ [Π6 σοΥγροπἸηρ᾽ ρΡοσυίοη5 οἵ ΤΠ 
νου] ΡΓΟΌΔΌΙν σὸ ἴαγ ἴο σοηνίποθ ΔΗΥ͂ 
ἘΠΡΙΘ] σε τεϑάοσ οἵ ἴΠ6 ϑβαρβίδῃτα! 
{τ ΟΥἹ {πΠ|5 νιν. Βαΐ, πα 666, [π6 
ὨΠΠΊΘΓΟΤΙΒ. Τα ἰοιοΠ65. ἃ5. Ὑ7Χ6Ὲ}} ἃ5 
ἰδύσ θυ Τα ϑε Ὀ] πο 65 Ὀγ ΠΟ. Δ ΔΠΠΠΙΥ 
ἴΏΔΥ 6 Θϑία ]15η64 θεύννεθη ἴ[Π6 ΒοΟΙ οἵ 
Τασ! ἢ ἂπὰ τπΠ6 Μαοσαῦθαῃ ΟὨ͵ΤΟΠΙΟΪ65, 
ΟδΔἢ ΟΠΪΥ Ὀε εϑετηαίθα δαβαπαίεϊν αἱ {πΠ6 
οοϑί οἵ ἃ {Ποτοιιρὴ σοΙηρατγαΐῖνα βίαν οἵ 
τη6 ἴτεα Ῥοοκβ. Τὸ ροϊηΐ ουΐ ἃ ἔδνν οἵ 
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{πεῖ. Α5 Νααριοποάομοβου οΪαϊπβ 4ο- 
ΤΩΪΏΙΟΙ. ΟΥ̓ΕΓ Επσγρί (ςἢ. 1. 9, 1ο, 12), ἀπά 
᾿πναθ5 [πάρα [ἢ Ρατβαδηοα οἵ ἃ ΡἜΈΠΕΓΑΙ 
ΒΟΠΕΠῚ6 Οἵ νη ἜΔΠΟΘ ΠΡΟῊ Δ]] {Π6 νυν εϑίθσῃ 
ΠΟΙ ΓΙΘ5 ; 50 ΑΠΈΠΟΟΠΙΙ5 [61] ἀρὸπ Τ6τι- 
58 161 ΟἹ. Π15 τοίαστη ΠΌτη Ἰηνααιϊηρ Εσγρί 
{τ ΜᾶΘΟΣ 1 τὸ τὔζι, 20 σ7.9:); ΜΠΊΘΗ Πδ 
Παα ἀϑριτεα ἴο ἀπῆοχ ἴο ἢῖ5. οὐ ἀο- 
ΤῊ] ΠΙΟΠ5. Α5 Ναθιοποαοποβού ᾿πνϑα 65 
Μεάϊὰ δηᾶ επίοτβ Εοθαίδηθ (ςἢ. 1. 14), 
850 ΑπΈοομι5. ΕΡΙΡΠαη65 ᾿ηναάθϑ Ῥϑυβῖα 
(1 Μίδοῦυ τῷ. 2τὴ, ἘΠΙΒΙΒ. ᾿ΒΠΘΙΒΕΡΟΙΙΒ 
(2 Μδοο. ΙΧ. 2), δῃα σοιηθβ5 ἴἰο Ἐοθαΐδηβ 
(2 Μδος. ἴχ. 2). Α5 Ἡο]οΐευμεβ οσοββεά 
τῃὴ6 ἘρΡηταίοβ δηα ἀδβϑίσογεα 411] [ῃ8 
“Π15}) οἸΠ65 (ἢ. 11. 24), 50 ΑΠΕΠΟΟΠι5 
οτοβϑϑα {Π6 Ἐπρηταϊοβ ἀπ α νγαηΐ ΤΠτουρἢ 
1η6 “ΠΙΡῊ σουηίτιαϑ᾽ (1 Μδος. 1]. 27). 
Α5 ἴὴῷ ΤᾺ της ᾿Ἰμναάοιβ οἵ Τπάθα ἃ16 
“ ΑΞϑΥσΔ 5," 50 ἴῇΏ Μδοσαῦθεβ ΝΙΟΔΠΟΥ 
15. σΟΙραΙοα ἴὸ ΞΘΩΠΔΟΠΟΥ 5. ΘΏνΟΥΚ5 
{π| ΜΙΘΘΟ. ἔνα, 55); αἴ ΡΒοίη τπῦῖπᾶι 
Ῥᾶβϑᾶρε δῃηᾷ 1Ἷἴῃ 2 Μᾶδος. ν]1]. 19, Χν. 22, 
1η8 ἀδϑίσασοη οὗ [πΠ6 Αϑϑυσδὴβ 15. ΤΏ 6 Π- 
τἰοηβα ἴῃ σΟὨΠΘΧΙο ΜΠ ΝΊοΔμοσ. [ἢ 
Τὰ (1. 8) ΝΑ οΠΟΘΟΠΟΒΟΥ ΔΡΡΘΔΙΒ 
8.5 ἃ ἀββίτου οἵ τε} 165 δηα 140]5 ; 1ῃ 
: Μᾶδοα. νἱ. 2 (2 Μδος. ᾿χ. 2) Απίϊοομ5 
ΔΡΡΘαΙβ 85 ἃ τοῦ εΓ οὗ ἰθιηρ]65. [Ἃἢ Τ[ὺ- 
ἀπ, Ζ α, νὶ. 2, Ναθισ ΠΟΘ ΟΠΟΒΟΥ ΟἰΙΠ5 
ἜΧΟΙ βῖνα αν: 1 [ῸΥ ΠΙη561Ὁ; ἴῃ 2 Μδοο. 
Ιχ. 12, Απίϊοολιι8, ἀυ]ηρ ΤΙ ΒΟΥ ὈΪ]γ, σοΠ- 
ἴδϑοθαϑ ἐπαῦ “ΤΆ 15. τπεεῖ ἴοὸ θὲ βιθ]θο 
ππῖο αοά, ἀπ [Ππαΐ ἃ πηδῃ {Παΐ 15 τηοτία] 
5Ποι14 ποῖ ρτοπα!ν {π|η}κ οἵ ΠΙΠη561{ ἃ5 1 
ἢ6 ψεῖα αοα.} ὙΠπὲ ποῦ]ε Ῥβαὶπὶ οὗ 
Ταάι επᾶβ. ἢ ἃ ΡτΟΡΠΘοΥ παῖ {π6 
Τιοτά ΨΜΜ11 ἰακα νεηρεᾶηοα οὐ ἴῃ6 [065 
οὗἩ 5186] Ὀγ “ρυζίηρ ἤτα ἃΠ 4 ὑγΟΥΤη5 1ἢ 
{πεῖν ἤσϑῃ ; Ῥαΐ {Π15 15 ῬΎθοΙβεὶν νΠδΐ 
Ῥείεὶ Απίοομι5 ΕΡΙΌΠαμ 5, δοοοταϊηρ᾽ ἴο 
{πε ἰταδιτοη 1ἢ 2 Μδος. ἰχ. 9, 1 ΠΟ 
1π6 Δυῖποῦ οὗ Τά] τνὰ5 ΡτΟ Δ ΌΙΥ 8ο- 
αυαϊπίςξα, ἴῃ ΜΏΙΟἢ οαθ56. μ6 Ππᾶ5. Ῥαΐ Ἰηἴο 
ἢ15 Πετοὶη θ᾽ 5 πποπίῃ ἃ Κιπα οὗ ψιαζίεῖ)1147)1 
2οεξἕ φυεγίμι (ποηπἰγαϑὶ τ Μδος, νἱ. ὃ 592.). 
Απα Ιαϑὶ, θαΐ ποῖ 1δαϑί, {πεῖθ 15 {86 

1 ΤῊ 5ἰυ]ς οἵ Θεὸς, αἀορίεα Ὀγ {π6 ϑεἰθιοὶά 
βουθγεῖσῃβ, ἀπα [π6 ρῥτοίαπαίίοη οἵ 1Π8 ΤεΩρΡΙ 6 
Υ Απέϊοομιιβ, 15 βυϊποίθης ἴο δοοοσπέ [οσ {ΠῈ 
ΗἩαρρααίϑιβ τορτοβθηίαιίοπθ. Βαΐ, οἵ οουτβθ, ἴΠ6 
ἰοχὲ οὗ 761 {Ππ 15. ΟΠΪΥ ἀῃ ΘΧΙΓΘΙΛΘΙΥ οοπογοίθ 
τηοᾶς οὗἨὨ βυιηθοιζίησ ἴπΠ6 ϑγυίαπ βου θυ ἢ 5 
γϑβοῖνα ἴο ἀρτοοὶ {πά4αΐθπι, ἀπᾷ τϑρίδος 1 ὈΥ͂ 
ἩΙοπὶς ἱπϑιταςοὴθ: ἃ Ταβοϊαίίοη ΠΟ νγὰ5 

τῆς ῥυΐπιθ βοῦτος οἵ ἴπ6 Ἡαβιπμοόμθδῃ τανοὶὲ ὉΠᾺΕΥΓ 

7Τυᾶα5 ΜαοἼοραθειβ. (ΟἿ. αἰϑο ΕΖειὶκ. χχχὶ. 11, ΗΞεὈ.) 
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ΤΟΙ ΔΎ ]6 δου ἴῃ (πΠ6 Μαυϊραίε 
(Οἱ: ΧΙ. 21), τ ΏΙΟἢ [6115 τ8 [πδὲ [6 
ἀαΥ οὗ Τπ61{Π᾿ 5. {ΠῸΤΡἢ νὰ οὈβθυνϑ 
ὈγΥ 1ῃ6 ϑνν8 ἂ5 δῇ δ ηηῖα] [δαϑί [ΠΟΤῚ 
ΠΘΥΙ {ΠπΠ|86 ΟΠνγατς. (μοι 6 171: 27,65 621767)1 
(671). “ΤῊΪ5 ποίϊσθ τᾶν παν δχβίθα ἴῃ 
5. 7 γουηθ᾽5. ΟΠα] θα οοααχ : ΤΠοΥ6 ΡΓῸ- 
ῬΔΌΙΥ 1 εἰ οα 65 4 σοπ]θοίαταὶ 146 η{1- 
Βοδίίοη βιιρροβϑίεα ΡΥ [6 ἈΔΌΌΙ Ψῃο 
αϑϑιϑίθα Ὠϊτὴ ἴῃ {Π6 {γα 5] ΠΟ ΟΥ̓  {Π6 
Ῥοοκ. Αἱ 84]] ενεηΐβ, 1 Ροϊηΐβ δρρᾶ- 
ΤΟΠΕΥ ἴο [Π6 [δϑίϊνα! Κῆουν 45. 16 γολὲ 
Λῆεαλο7, (Π2}.2 Ὁ") ΟΥ ΝΙοΔΠοΥ 5 ΠΑΥ 
(21} Αἀδγ), 24 ἴῃ6 οοσοαβίοη οὗ ἢ15 
ἄξδίῃ, Β.6. 161 : ΟΥ, 85 [6 [εν ]5 ἢ ΕΓΒ ΟΠ 5 
οὗ [Π6 βίου αϑβϑιηθ (566 ἴπΠ6 ΑΡρεπαῖὶχ 
Ῥ6]ον), ἴο 1ῃ8 ββίϊναὶ οἵ [πΠ6 Τα ]Ἰοδοη 
οἵ {ῃ6. Τεϑηρ]6 (Π51})Π, ΟΠ ΚΙ : τὰ 
᾿Ἔγκαίνια, Ἐϊπσαοηΐα, ΓΟΠ Χ. 22), γΏ]Οἢ 
Ῥεραῃ Οἡ {Π6 25 (ΠΙ516ι, Πανὶηρ θΘΘ 
᾿η5{πἰ6α Ὁ [πάᾶὰ5 Μδροδθειι5, Β.6, τς. 
“ΓΘ [ΟΠΏΘΓ 15 ΤηοΎ6 ΠΠΚα]γ, θοΙ οα ΟἴΠ ΘΓ 
δΔοσοιηΐβ, ἀηα Ῥθοδιδβ6 {Π6 Ψα]ραΐα 5ρεαῖκ5 
οἴ ἃ ομδ- ἄδὺ σβἸθργαίίοη (οξ τ Μᾷδοο. ν]]. 
49); ψΠθγεαβ {π6 ΤΠ αϊἸοδίιοη νγὰ5 Κερί 
“ΌΥ {Π6 5ραοβ οἵ εἰρίινὶ ἄδγϑβ" (1 Μδοο. 
ἵν. ΒΟ): 

1 ἐς ΤΠ ἴῃ Οὐ] πάαυο Ἡ ΘΡΓΑ σι ΠῚ ἀϑϑὶρ- 
ΠΑΙΙΓ 25 ΤΠ Π515 ΠΟΙΪ 41 (ὐαβῖθα αἹοιίαγ ᾿ ((οτη. 
ἃ 1,Ρ.). Βαϊ ποίμίηρ οὗ {πε Κιπα 15 ἔουπα ἴῃ 

ἘΝΕΘΙΘΘΘΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΊΗΙ: 

τῆς. Ἡδρτύονν οα]θπήατβ ; ἀπα Βαϊποὶά5. τἹΡΉΕΥ 
Οὔβοσναϑ : “Αἴφαϊ ἀ165 116 πυ πα παπὴ δϑί Πα ἰτι5 
ῬΙῸ [δβίΐο ἃ 7. 46ο]5, πεηὰθα ἁρπόβοαηΐ ἰδ] θηὶ 
ΑἸ αθιη ἀἸ6 πὶ, αὰξ υϊοαιαπὶ ἰα]θ 6556. σαβίμμη, 
Δίδγηο φοίθγ2η: 7μαίαεογιηε τ16711107162ὲ γεεΐέ 
αἰζεοζεές ἀμ)σηιοα ἡ 7,511, ΤΠ ΤΟΥΡΘΥΥ ἡ Π]Οἢ 
ΚΝ. Αζαγῖαβ. (46 Βοϑβϑὶ) ἰταηϑὶαίθα ᾿πΐο Η οΡτονν, 

ἀπάο ἰῃ6 ΠΠῈ οὗ "ὙΦ ΞΟΝΠ ΠΡ ἼΞΌ 
(Μεοῦ Ἐμπδϊηι,᾽ 111. 32, [0]. Ιοῦ, 2), ψΒΙΟΒ 
αϑϑεσίβ (Παΐ {πῸὸ ΗΙΡῊ Ῥυϊδβί 7ϑβηπα, {Π6 ΑΈΠΘΥ 
οὗ Τοακίτη, ““νχοίς (Π6 Βϊβίοτυ οἵ Τὰ ἢ, ἀπά 
οτάἀαϊηθδά {Παΐ {Π6 τη Θ ΠΊΟΥΥ οἵ ΠΕΥ 4] νούαηοθ θῈ 
Κκαρέ βνεῦυ υϑατ,᾽" 15 ποῖ δὴ δὌχοθρίίοῃ ἴο {68 
βίαϊθιηθπίξ ἴῃ Τ4]105. (ὐθυίαϊη τποάθυῃ [ονν5 παν 
οοπηθεοίθα {π61{Π᾿5 ἔδαβδί τ {Π6 Ἐποαθηϊα, σοη- 
[αϑίηρ ΠΕΥ ν]οΐουυ ν ἢ {πᾶΐ οὗ ἴπΠ6 Μδοοαθραβ. 
Τὴ ἃ ΠυπΊη γθοοϊνθα τηΐο {Π6 Ἰἀ᾿{πῶ15 ΠΟΙ Ἔχρ]οῖῖ 
15. ἱπίθγνγονθη νν ἢ {Π6 νἱοίοΥν οἵ Τ1α5 πα {Π6 
1) εα!]ςαίοη ; Πεποα Ιὰ. ραν Δη2Ζ {“ ΤΖΕΠΊΔο ἢ 
Π.αν]α,, ΜΊΠΘηαυ. 4, 8δῆὴη. 622) ΤΕΙΊΔΙΚΘ : 
“ἐ [πα 1, ἃ Ῥγανε Ηθργοννεββ, Κι ]164 Ἡ ο]οΐθυπεβ 

(ΝΣ Β9Ν), [Π6 σαρίαϊη οἵ {πε Ποβί, ὑγθῃ 588 
Ια Ὀεϑίάβ ἢϊπὶ οἡ 5 οοῦοῇ, ἀπά οὐΐ οἵ Πϊ5 
Βεαά.. . . δ8 1 15 νυγιτἴθη ἴῃ [Π6 ΒΟΟΙΚ οὗ ΤΠ 61Π. 
ΤῊ6 ἔπη οἵ {Π15 ενεπὶ ψὰ Κπον ποῖ; [οἴ 
Βανα ἰοιπηα ποίμϊηρ οὗ 1 ἴῃ Τοβαρμαβ: Ραΐ 
δΔοοογάϊηρ ἴο {πε ροεσῖ, {Π6 Ἔενεηΐξ ὁσουγγθα ἴῃ {Π6 

ἄαγϑ οἵ ἴΠ6 Ἡδβιηοπθδηβ᾽ ΠΕ "Δ Ὶ 5) 

ὮΣ ΠΟΡῸΠ ΠῚ ΠΠ ΠΡ Ὁ ὝΝ) ἼΘΝΩΠ 
ὈΣΝΔΦΠ 52,2). Αἤεγ ἃ ἔδνν στεπηαυκβ ΠΡΟῚ 

1Π6 ἀποργίαϊ νυ οὗ [Π15 ανιάθποθ, ἀδῃΖ τοίδθυϑβ Π15 
τοδᾶσςσ ἰο Κ᾿. Αζαγίαβ (1. 5.), ΠΟ γε]θοίβ. {Π15 
ορ᾿πίομ, απ ἱπάθβα ἴῃ6 ψγΠο]6 βίογυ οὗ [πάῃ 
(ϑεβ τῆς αἰϊδοιββίοη ἴῃ ϑε]άβξη, “1)6 ϑ'υπθα 15,7 
111. 12.) 

ΑΡΡΕΝΟῚΙΣ 1. 

Ι 1] πον σῖνα (π6 ἩΟΡτενν ἔουπη5 οὗ 
[6 δίἴοσυ, σείεσγσεα ἴο αῦονε, ψῃϊοῇ 1 
ἰγαϑὶαία ἴοτη (με ἰεχὶ οἵ τσ. Δά. 
ΤΘΙΠλοκ, “Βοῖ μὰ- ΜΙάγα5},᾽ 1. 130. σφ.» 
11. 12 σφ. 

ἨΊΒΤΟΒΕΥ ΟΕ ΤΌΡΙΤΗ. 

“ΤΠ 5ἴοΥυ βο65 (Παΐ ἰῃ6. Κίηρ οὗ {π6 
(ΘΒ Ό]Ὲ5. οαπὴθ. ἀραϊηβὶ ΓΘ 5816 η} ὙΠ Π 
[ουίν {Πουιβαηα Τη]ρ]Υ Τπθη Οἵ νου, 
Δη4 Ῥαβιερϑα 1 Τηδὴν ἄαγθ. Απάᾶ {Π6 
σΠΠ]Πάγθη οἵ [β5γὰ 6] νγθῖθ αἰταϊα οὗ {πη 
ττουρἢ 1Π6 5ερα δηα [Π6 ἀἰβίγθϑϑ ; δηά 
{ΠΟΥ ΜΕΘ ἴθ στοαῖς {πρυ]αῖίοη. Απά 
[Π6ΓΘ ννὰϑ 1ἢ [6 ιβα] θὴ ἃ (ΔΠ156] οὗ {Π6 
ἀδιρῃοιβ. οὗ 1Π6 Ῥτορμοίβ. Αμᾶ ψρη 
5Π6 δ8ανν [Πα {πΠ6 “Θϑί γι ΠΟ ννὰ5. ρτθαΐ 
Δη4 τῆς «Πη]]οΙΙΟἢ βίγοηρ,, 516 Ρε ΠΟΥ ΠΠ6 
ἴῃ ΠΟΙ Παηᾶ, ὡηὰ ννεηΐ [οστίῃ υ] ἢ ΠΟΥ 
τηδ], ἀηα ΚηοοκΚαοά αἱ (ῃς αἴἰγ σαΐο5, απ 

5814 πηΐο {πΠ6 ροτίευβ : Ορδὴ {Π6 σαΐβϑ 
{πα 1 Τὴᾶὺ σὸ ουῦ; ρειδάνβηίυσα (Π6 
Ηογ Ομα (Ὀ]6β5εα ΡῈ Ηδ !) Ψ11} νουκ 
ΟΓ 16 ἃ 5]5}) Δη6 ἃ ψοποΥ, Δ Πα 1 5}4]]} 
ΚΙ] [Π15 ᾿Π46] (2513), ἀπμα [5γὰ6] ψ1}} 68 
βανβα ὈΥ ΤΥ Ππαη. Απᾶ {Πθν 5814 τπιηΐο 
ΠΟΥ : Ὗε ν1}} ποῖ ορβῃ ; [ὉΥ ννὲ ἴβαγ {παῖ 
ἴποιι ἀδϑιταϑὲ οὴα οἵ {πΠ6 Κιηρβ Ποῖβε- 
τη ἴο Ὀ6 ννβααθα ἴο ΠΙΠ, ΟΥΎ {παΐ {ποτὶ 
ΜΠ ἔτατὴθ 6ν}} ἀ6βιρη5 ἀραϊηϑί [16 οἱἵγ 
ἴο ἰ8Κ6 1. Απάᾶ 516 5814: Ἐὰν Ὀ6 1ΐ 
ἴοῖὰ τὸ; ῬπΓ 1 {παδὲ ἴῃ (6 ΡΠ οἵ 
Ἡδανεη ἴο ΠΕΙ͂Ρ πη6 ἀρϑιηβί {Π15 βπθιην. 
Απα 5118 ϑϑννασα πηΐο ἵπθῖη ὈΥ 76 Πονα] 
16 (Φοά οὗ [5186] ; απᾶ {πδν ορεπβά (Π8 
βαῖθ5, Δη 5Π6 νγϑηΐ Του υν 1 ἢ ΠΟΥ τηδ]ά. 
Απμᾶα 516 οδπιθ πηΐο {Π6 ἰδπΐ οἵ [Π6 Κίπρ, 
ΠΩ ννϑηΐ ἴῃ Ὀδίοσα ὨΪπὶ ; δηα (Π6 ἀδῃη56] 
γγὰβ5 ΘΧοθ ΘΙ ΠΡ]Ὺ ὈΘαυτα] (ἸΝ 5 Ἵν). Αμὰ 
ψΠΘη [Π6 Κιπρ βανν ΠΟΙ, 5Π6 ΤοπΠη6] ρΥαοα 
ἴῃ Πὶ5 βἰβῆῃΐ, μα οίαιηθα τλθτου θαίοσα 



ΠΥ ΘΙ ΘΝ ΘΟ ΠΘΠΘΊΕΡΗΙ: 

ἢ. Αμπαᾶ [ῃ6 Κίηρ βαϊα ππίο Ποῦ: 
ὙΠῸ ατῷ ἴποιι, ΤΥ ἀαιρη τοῦ, ἀπ ΘΠ ο 6 
σοτηθβδὲ που, Δ Πα ὙΠΙΓΠΕΥ σοσϑὶ ποι 
ΑΠα 586 5416 πηΐο ἢΐτη : ΟΥ̓ [Π6 ἀδιρῃτοΥβ 
οὗ 16 ρτορπεδίβ δὴ 1: 1 Πβαγα ΠΌΤ ΤΗΥ͂ 
(του {Παὶ (που 10 σαθάπιο ἐΠς οἰτΥ ἀπά 
ἴα 1 ; 501 σαιηθ ἴο 1ηἰγϑαΐ [ῸΓ ΤὴΥ [1ἴ6, 
πα της Π|8 οὗ τὴν [αίπατ 5 ποιιβε, ἰο 46- 
ἸΙνῈΓ {πη ΠΕ η ἴπου ἰαϊκεβδί 1ῃς6 οἰίγ. 
Απα {Π6 Κιηρ 5814 πηΐο Πεὺ: 1 Μ1] (ὁ 
ΔΟσοΟΙΩΙηρ ἴο ΠΥ νοτά, Δ η4 1 δηλ ψῈ]] 
ῬΙΘαβϑα ἴο ἴαϊκε πες ἴο τη6 ἴο ψιθ. Απά 
51η6 5α]4 ππίο πὶ: ΜΥ Ἰοτά, Ο Κίηρ, 
ῬΕΠοΟΪα 1 δηλ ἃ5 οὔα οἵ {Π1|π6 Παπαμηδια8 : 
ἄο ψ παῖ 15 σοοά 1ῃ 1Π1η6 αγε8. ΒΒ 1 
τητιϑί δοσιαιηΐ ἴΠ66, τὴν Ἰοτά, Ο Κίηρ, 
[μαΐ 1 δὴ πποϊθδῃ (ΠῚ) "35 1), δπα ἴῃ 
1η6 δνβηϊηρ 1 5181} Ὀ6 τϑααν [Ὁ {ΠῈ 
Ῥαϊῃ (πϑοῦ. πλ). ΒΙΑ τὰν 5εγνδηίβ, 
1ῃ. {πΠ6 δνεῃῖηρ ΠΘη [Π6Υ̓ 566 ἴγ7ῦ0 γγν ΟΠΊΘ ἢ 
βδοίηρ ἴο {πε [οππίαϊη, {πα {ΠΥ ἸΙΟΟΚ 
ποῖ ΠΡΟΙ τι5, δηα {πΠαᾶΐ [Π6Υ̓ 5ρϑαὶς ποί 
ΜΙ τι5 ΡΟΟΩ ΟΥ 6ν1. Απάᾶ 1 Μ1] φρῸ 
δηα Ῥαΐῃε, δηᾶ τείατῃ ἴο ἴπ66. Απᾶ (6 
Κιηρ Ῥαάβ παΐ 50 1 ΡῈ ἄοπθβ. Αμά ἢ 
Τα] οἱ θα ψ ἢ στθαΐ ΠΟΥ ονεῦ ἴΠ6 ἄδηη5ε], 
8 η4 ον Γ Π6 ροοά πδν8 Παΐ 5η6 Ὀγχοιρῃς 
πηΐο {Π6 Κιηρ. Απᾶ Πα ρδίπεγϑά 411 Π15 
ῬΙΠΟ65 Δη6 Π15 βενδηΐβ, δηα τηδάς {Π6Πὶ 
ἃ Ῥαπαπεῖ, ἀηα 414 δαΐ, ἀπα ἄταηκ οἵ [πΠ6 
Ὑ1Π6 ἃ η νγὰ5 ἀσπη θη, Δη4 5]ερί Πϑανη]γ. 
Αμά 411] ἀδβρατίβα, Ἔνεῦν ομ6 ἴο ΠῚ5. ΟΝ ἢ 
ἰεηΐ, Πα ποῆδ νγὰβ ἰεΐς στ {πε Κίηρ, 
5ᾶγ8 [Π6 ἀΔΠ156] πα {Π6 τηδι. Απά [ῃ8 
ἄδηηβεὶ] αἀιτθοίθα ΠῸΥ ἤρατί ἰο Ἠδδνθῃ, 
Δ 516 τΤοβὲ δῃᾶ ἄγεν {Π6 ϑινοτσά, δηα 
σαὶ οἵ πού 1ῃ6 Κιηρ᾽β Πεδά, δηά 
50Π6. ΟΔΙΤΙΘ ΠῚ Πεδα 1ῃ ΠΟΙ Παηάᾶς : 
Δ Πα [ῃ6 ὕνο οἵ πεπὶ επί δηα ραβϑβϑά 
ΤΠγουρῖ ἴΠ6 ΟΔΙῚΡ, Δ Πα ΠΟΠΘ 5ρΡᾷΚῈ ἃ 
γα ἴο {ποτὴ, ππ|1] [ΠΕῪ Αττινεα δἵ [Π6 
σαίε5. οἵ Τεπιβαίθη. Απα 516 οδ]]θά 
ἴο {Π6 ροτίειβ, 8δη4 ϑαϊ4 ππίο {πεῖ : 
Ορθὰ με ραΐεβ, ἴοῦ [6 Ἡοῖν Οπα 
(Ὀ]ε5ϑθα ᾿Ὲ Ἠς !}) παῖ ΠΟΙΡΘΠ τηθ6, δπά 
1 μανα 5]αϊῃ [Π6 βῆθιηγ. Απά {Π6γὺ ᾿ὲε- 
ἸΙανεα ποῖ με ψοτάβ. Αμπά {ῃεγ8 νγὰ5 
οπαβ οὗ ἴπ6 Κιηρ᾽β ῬυΠσ 65 (ΟΥ̓ σαρία! 5) 
ΜΏΟ 564 ῳ ἴο 580 1ο {π6 Κιηρ, 1,δὲ [815 
ῬΘΟρΡΙῈ αἵομθ, Ὀδϑίασα {πθηὶ ποῖ, δηά 
ἤρπὺ ποῖ νι ἰμϑῖὰ ἴῃ Ῥδί 16, ἴοσ {ΠΕῚΤ 
(οά 15 ΜΠ τΠ6ἢ, δηα Πα Ἰονείῃ ἴῃ 6Π}, 
ἃΠ4 ΜΨ1}} ποῖ (6! νὰ {Πετὴ ᾿πἴο ΤΠγ Παπά. 

1 Ἀρδάϊησ Γ᾽). Ὅτ. 76 }ΠΠῸῖς μα5. ῥηηίεα 
ΓΙ Ἴ12, “Ἷπ ΠεΥ Ῥοβοιη.᾽ 
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566. ψῆῃαΐ Π6 παῖ ἄομα ἴο ποθ ῆο 
γαῖα Ὀείοτα ἴπεθ, ἴο [Π86 ἰοὐπιοσ Κιηδϑ 
Δ Πα ἴο {πΠ6 Ῥυησ65 (σαρίαϊη5) πο Ὀε- 
ΒΘ α [5186], ναὶ τγὰβ {ΠῸῚὉ Ἰαἰίοσ επά. 
Απάᾶ Πα τα] Πρ|16 4 ἀγραπηθηΐβ (ΠῚ ΠΕ} Π), 
ὉΠῚ1 [ῃ6 Κιηρ νγὰθ ᾿ποθηβεα δἵ Ἠ]Πὴ ; 
ρα [π6 Κιηρ σοτη πη 464 ἴο ὈΙΠΩ͂ ΠΙΠῚ, 
Δα ἴο Παηρ᾽ ΠΙΠῚ ΠΡ αἰϊνα Ὀ6βι46 [6 βαΐβ 
οὗ [Π6 οἴ΄γ. 

“ Απα ψΠΕη [Π6 ἀατη56] αν [μαΐ {Πα Ὺ 
γΕΓ6 ποί Ρ]ςαβθα το ΟΡΘῇ [Π8 βαΐίβ, 5Π6 βαϊἃ 
το Ποηι: [γα ΨΜ1Π] ποῖ 6 Πθνα πη6, θῈ ΠΟ] 4 
{π6 σαρίαϊη Παηρίηρ᾽ ἴΠοτα Μ}1}] Το οορ 58 
ἢ15 πΠεραᾶ, Απά {πΠεὺ Ῥε]ονεά [Π6 ψοσαβ 
οἵ ἴπΠ6 ἀδιηβεὶ, απ ορεηθᾶ 16 ραΐίε. 
Απα {πεν 5ῃενεα {ῃς Ποαά ἰο ἴπ6 παηρϑά 
σδρίαϊῃ, δπα ἢς τεοορη!βεα 1ἴ Δηα 5414 : 
ΒΙ655εα ΡῈ Τεπονδῃ, πο Παῖΐῃ ἀ δ] νοσγθά 
Ὠΐηγ ἰηΐο γοῦγ παπᾶ, πα ταϑοθθά γοῦ 
ουξ οὗ Πῖ5 απ. Απᾶ [Π6 {π]πρ᾿ νγὰβ 
ΠΟΙ56 4 αρτοδά, αμα {π6Ὸ γουπρ ΠΊΕ 8Π4 
1Π6 ὙγΑυΠΊΟΥ5 οὗ [5186] σαϊπεγθαά ἰορϑίῃου, 
Δα ΤΠΕῪ ἴοοῖκ {ΠΕῚΓ ϑυνογαϑ 1ῃ [Π61Ὁ Παηά, 
Δα {Π6Ὺ σα ἴο [8 οδιηρ, 84Π4 γε 8 
οὐγῖηρ ΜΙ ἃ Ἰοπα νοῖοθ, Ἡ θασ, Ο 15186], 
16 Τιοτά οὐὖὐ οα 15 Ομε Τιοσα ! Απά 
ἴπ6 τηξη οἵ ἴῃ6 οδιὴρ 8807 {Π6Π}, 48 
ψγεηΐ ἴο {ῃ8 Κιπηρβ επί, δηα β8ὺν {παῖ 
{ΠΕ ῚῚ σΠαΡΊΟ τγα5 46δ ; δηα {πον ἢςα, 
Δηα ες ΤΠΕῚΓ ἰθπίθ. ἀπ {ΠΕῚΓ ΠΟΥΙΒ65 
Δα 411 {πεὶγτ πγεα ἢ, ἀπμα βανεα ἘΠΕΙΓ 
18 : πα 15γα 6] ρυϊϑαθα αἴζου {Π6 πὶ ἀπο 
Απίος, ἂδπά τείασηθα ἴῃ Ρρεᾶςθ, δηά 
ἴοοῖΚ πυποΐ 5Ρ01] οἵ {πεπὶ (ΠΝ 2). Απά 
1ης6 ΕἸ οι πα ψῖ56 πηθη οἱ [5786] ρὰ- 
{πεγϑά τορϑίμογ, απα ννεπΐ ᾿πίο ἴῃΠ6 Ποιιδε 
οὗ Τεποναῇ ; δηα Ὀ]εβδεά δηᾶ ργαϊβεά 
Τεμοναῖ, πο ρίνεῖι {πεῖ ταϑῦ ἔτομη 8] 
ΠΟΘ] Θμθιηϊθθ, Δη4 ψποῸ βανγεῖῃ {πεπὶ 
ἴῃ [6 {{π|6 οὗ (του ]6. Αναν, απα σοη- 
Βυτηθῖῃ 5 ῬΤΟΠΊ565 ἴῃ Π6Π0, ἄο. Ηδ 
ἴῃ Πῖ5. ΠΊΘΙΕΥ Μ011 ἄο 5:55 ΔΠ4 ΜΟΠαΘΥ5 

(ΓΝ ΌΒΣ Ὁ.) ΜΠ ἃ ἴπ ἴπ6 {πης οὗ 
1π6 ρυεϑθηΐ αἰβίγεϑϑ, 85. 6 αἰ νὰ Οὐγ 
ξα[Π6 15. 
(ΤῊ ς Ηϊβίοτυ οἵ Τπα 1 15 θη 64.) 1 

1 ΤΊ ψ|1 ῬῈ βεεὴ {Ππαΐ ἴπ {Π|5 δἀαρίαίίοῃ οὗ [Π8 
5[ΟΥΥ ἴο {π6 Ραγροϑβαβ οὗ {π6 ΜΙάγαβῃ, [Π6 Ῥσοροῦ 
ΠΔΥΉ65 816 411 οπιτοα, 751 α5 ἴΠῸΥ αὐ ἴῃ {Π6 
51 Π1118Ὁ δἀὐαρίαίίομ οἵ ΤΟΙ ννΒῖοῖ Τγ. ΝΝ ΘΟ ΡΑΊΟΓ 
μα5 ρυϊηϊεα ἔτοτα ἴῃ6 Μιάγαβῃ Ταημῦτηδ (ΒοοΙς 
οὗ ΤοΡΙΐ, Ρρ. 36 522.). ὙΠε νατίαι!οηβ ἔτοσὴ {Π6 
ΑΡΟΟΓΥΡΠΆ] δοοουπὶ (Τὰ, ἃ ἀαυρμίεσ οἵ {πῸ 
ῬΙορΠείβ ; ΠῸΓ δχοῦιβα ἴω νἱβιτπρ [Π6 ἐοαπίαϊη) 
ΤΑΥ͂ ῬΕΥΠαΡ5 ΡῈ ἴγᾶςθϑ οἵ δ οἱάθὺ δηά ἱηάβρθη- 
ἄεπὶ Ηδῦτον πατιιαῖϊνθ. ΠΥ. ΤῈ] Ππ 6 κ οΡβεσνεϑδ: 
«ς ΤῊΪ5 5ῃοτί ἢἰβίουυ οἵ ΤπᾺ 1 15 Τουπα ἴῃ [Π6 
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ΟΥ̓ [Ὡ6 πεχί ρίεςε, ἴ1πὲ “2Ππαγασὰ 1α- 

“Παρμβζαλ, τ. 76] π εὶς ΟΡβεσναβ: κΤΠΕ 
ΜΙάγαβη, μαῖα ῥυϊηϊβα ΤΟΥ {Π6 ἢγϑδί {1Π16, 
αἰζευ ἃ Μ5. οἵ 16 ΤιειρΖὶρ δίῃ 5- ΒΙΌ]1ο- 
τπ6κ ((οά. ΧἼ]. οἔτπα ρῥυϊπίβα οαΐδ]οριο), 
ὙΥ ΠΟ 50 σοπίδὶηϑ5 [Πς΄ ΗΙβίοτυ οἵ Γπα {π᾿ 
σίνεῃ ἄῦονθ, 15 οἵ φτϑαΐ 1προυΐίδῃςθ, ἃ5 
1 15. 16 ΠΙΠποτίο ππκηονη βοῦτοα οὗ 
1τῃ6 τηοϑβὲ ᾿πηροτίαηί Ἡαροδάϊο δἰθιηθηΐβ 
ψΟΥΚΕα ἀρ (σεγαγφεεζει) ἴθ ἴπ6 [δϑίδ] 
Ροδιῃβ οὗ {Π6 νο Βα ὈΡΑ ἢ 5 οὔ ἢ ΟΠαπακα- 
ξαϑί.} ΤαᾺ ἢ 15 ποτα Ὀσουρῃϊ 1ηἴο οοη- 

ΠΟΙ]Θοοη οὗὨ 5114}1 ἰβίογϊοβϑ ουὐ Πὥ" “Ἷ2Π οἵ 
ΝΕ. Νιβϑίτη Ῥεη [8οο [-. εἶτο. Α.Ὁ. 1030]; ἀδηά 
ΔΙ ΈΠουρ. (Π6 παπλα οὗ ΤΠ 15 πο ἐπαγοῖη τηθη- 
τἰοπϑα, ἃ βίαπας δὌΧρύβϑν ἰὼ [ῃ6 4771 Σ 
(2) οὗ ἃ ΝαίίἽοαη Οοάθχ 285, 'ὴ Μίάγαςῃ 
Νο. ΧΙἼ]. οἵ οὔζ οοἸ]θοίοη, δηα ἴπ ἃ {{| Μ. 
οἵ τῃ6 Βοαϊ]είαπθ. ΤῊ 5ἴοτγυ 15 ΡΥ ΌΪΥ ἰαῖκθη 
ἔτομὰ 4η ΟἹ ΗΘΌγανν Ργθβθηΐαίϊίοη οἵ {ΠῈ ἢ βίου 
οἵ Τασ 1, ἡγῇ] ἢ ἴῃ 5οπιθ ροϊηΐβ ἀθνἰαίεα [το 1] 
16 Δροοῦυρμα] Βοοῖς οἵ Τπα 1, ὙῊΘ ΠαπΊ61655 
οαρίδϊη 15 [Π6 Ατητηοηϊίθ ΔΟΠΪοΓ οὔ Πα ἀροογυΡ ΠΑ] 
το]αίϊοη." 

1 ΚΤ ἃ ῬΥΔΥΘΥ [ΟΥ̓ ἴῃΠ6 ἢτθέ ϑαθραίῃ οἵ 1ῃ8 
Ῥδαβέ οἵ {πῸ 1) βαϊοδίίομ, ὑνΒ]οἢ Ῥερίης 3 Ὑὶνς 
ΣΦΓῚ 2 ΒΝ, τη6 Ῥοοῖς (οὗ 71 1{Π} 15 τηθη- 
τἰοπθ αὶ ααϊΐα Ρ]ΔΙΠΪΥ ἴῃ σοηποχίοη ΜΠ {Π6 
ΤΟ] Ιρίοιι5 ῬΘυβθο 0 η5 ὉΠΩ͂ΘΥ Απίϊοοπ5. ΤΠῈ 
Παῖηθ5 οἵ πα], Ἡο]οίθγηθβ, ΔΟΠΪΟΥ, ἀὺθ ὃχ- 
ῬΙΘΒΒΙΥ σίνοη. ΑἸΤΠΟΌΡΗ γα σδηποῖ 580 πον 
οἰα {παΐ Πατρν 15, γεῖ νγα τητιδέ σοηο]άθ Πότη 1ἰ 
{Παΐ {πΠ6 Πετοῖς ἄββα οἵ {πά1{Π 15 πὸ 8016, Ραΐ ἃ 
ΙΘ 4] ενϑηΐ, ἃ5 γα 566 1ἴὴ {παΐ Ῥύδυει ἃ βοτΐ οὗ 
{τα !τοη. ὍΤὴ6 ἀδεα νγὰβ ἄοπα ἢ {Π6 {ἰπ|6 οὗ 
τὴ6. Μδοοαρθαη νναῦ; πὲ {η6 Ῥοοῖΐς τητϑὲ Πᾶνα 
Ῥββθη νυϊτίθη Ἰαΐθ, ἰοὺ [Οβορπτι5 ἀο65 ποῖ πη θῃ 10 
15. οοπίθηΐβ, {Πουρῇ [οπα οὗἩ βιιοἢ βίου θ5.᾽᾽--- 2226 
“2οζγγῥῆεηε ἀ(δς ΑΙ. 7. σοῦε 27. (πιείγηαγιι, 2215- 
Ζγϊ ίφγαῤῥϊηεγ, ΑἸίοηα, 1841. 

“ἐ ΒΟΠῚΘ Ῥγθίθηα {Ποτρ σοῦ ἔπνο {πάᾶ]{Π5, (Π 6 
οἠδ οὗ Βείμυ]ῖα, ἃ. οἵ Μογασῖ, πὸ ΡεΠθα θά ΟἹο- 
{ΥΠ65 ; {Πη6 οἵποὺ οἵ Τθυιβα θη, 4. οὗ Μαϊιίδίῃϊαϑ, 
ΔΗ 5ἰβίου οὐ 1485 Μδροοαθιιβ (ΟἹ 45 οἴμειϑ 58 γ, 
4. οἵ Τομη 16 Ἡ αϑιηοηθδῃ, ἀπ βἰβίεν οὗ [π485), 
ὙΠῸ ννὰ5 Ἰονβα ὈγῪ ΝΊ δ ΠΟΥ, σθποαὶ ππᾶρθυ Π)6- 
τηρίσίας (1 Μδος. ν]]. 26), αηα ΚΙΠ]6α Πΐπη, πᾷ σαί 
οἵ Ηἰ5 ῃθαᾶ, αρουΐ [ἢγϑθ γεαῖβ αἴζου (Π6 Μδςοα- 
ρα νἱοίουυ, ἀπ νν 116 Τὰς νγὰς αἵ ψναὺ ψ ἢ 
δῖπα. Ἄν Ποπος Κὰ. (ἀθαδ]α! Βδη ΤϑοΠαὶΐ, (αΠκίησ 
αὔουξ (ῃΠ6 Μασσαθεδη Ἐχρ]οϊΐβ, οὔβογνος  “ Απὰ 
[815 ἀο] νθύαποθ 15 ἴῃ ΟἿἿ ΟΥᾺ] ἐγαα 100 (π53}), 
[Παΐ ΝΊΟΘΔΠΟΥ νγὰϑ Κ᾿] Ὁ τηθδηβ οὗ ΤΠ Ῥαῖῃ 
Μαιμγ ἢ, σνῃοπὶ ΝΊσαποΥ Ἰονϑα ρυθαῖγ, ἀπά 
516. σαῖὴθ τπηΐο ἢϊπη, Δ η σαν Ἠΐτη νϊοίπαϊς. οὗ 
σἤθθβα ΒΟ σαιδα {Πἰγϑί, ἀπ τπαᾶς πηι ἀσπὶς 
Δ Πα ΚΗΘ Πΐτη. Απα 5ῃη6 Ῥγοιρῃς Ηἰ5 μθαᾶ τὸ 
Βεγ Ῥγοίῃογ; ἀπά {Πθὴ (Π6 768 νγεπὲ ἀραϊηβι 
1ἴηΠ6 ατεοῖβ, ἀπα Κι]Π]δα τΠθὰ, πα ἄγον [Πθηὴ 
ἔτοτι {Π6 ἰαπα οὐ ἴϑγαθὶ. [1 15 τίρῃις (μδὲ γοὰ 
5ῃου ἃ πον {παΐ {ποτα 15 ΠῸ πιθηίίοη οὐ ζπὶς 
ὙΟπΊΔ βάν {Π6 ΜΙάγαβη, νη.) Κ. ΝΙϑβίμη, 
54 Ὀ. σδρΡ. 11.» Ὀγησθ. Τογυνασά." (“ Αὰ ΑἸἹΡΙε- 
Β'π,᾽ 1.» {{, “Τ)ε Θαραίο,᾽ σ8Ρ. 2, [0]. τοῦ τι 
Ιηάςεά, ΚἈ, Νίδββίπαη {ποῦθ, οὐ ἰηρ ΤᾺ ἢ 5 

ΠΝ ΤΕ ΘΙΟΌΘΤΙΟΘΝ πὸ ΘΕ 

ΠΟχίοη ΜΙ (6 ΟΠαπαϊα- βαβὲ [1.5. [ῃ6 
[βϑίιναὶ οἵ τπ6 Τ)βαϊοδίοη ΟΥ ἘΠΟΔΘηΪΆ, 
Θϑί Ὀ]Π5Π6 4 ῬΥ 7π485 ΜασσδΡειι5] : δης 
1π6 παγγαίϊνα οἵ Ἠδηηδῇ, {πὸ ἀαπσηϊου οὗ 
Το η, 15 Πδσα ᾿πηρατίβα ἴῃ νῸ νϑΎβ: 05." 
1 τπαηβ]αΐθ σι ἢ Ῥουίοηβ οἵ {π6 ΜΙάγαβῃ 
ἃ5 ὈΘΔΥΓ ΟἿ ΟἿ 5ἴΟΓΥ :-- 
“6 ΒΔΌΡΙ5 μανε Παηάεα ον ἃ5 

[Ό]]}Ονν5. [Ιη [πΠ6 ἀἀγϑ οἵ {Π6 Κιηράοπι οὗ 
16 ψιοκαβα Τ7αναη, {παν ἀθουθαα ἀραϊηϑβὲ 
1514 6] [ηαΐ. . . ΨΠΟΘΥΘΥΙ͂ ΤΑΙ ἃ ΨΥ ]6, 
5η6 5Πο]4 ΡῈ ψνεάαβα το 1ῃ6 φΟνΘΥΠΟΥ 
(1227, ἡγεμών) βιβί, δῃηά αἰίογνναγαϑ 
80 ὕδοκ ἴο Πϑὺ πιιβθαπά. ΑΠπά {Π6ὺ νγϑηΐ 
ΟἹ ἴῃ {15 ΨΥ ἴἢγεα γεαῖβ 8Δη6 εἰρῃϊξ 
τη ΟΠ 5, ἈΠ0] [ῃ6 ἀαπρηΐου οἵ Το τΠ8 
ΗΙΡῚ Ῥηϊαϑδὲ νὰ νεαβα. [Δοσογάϊηρ 
ἴῸ Ὁ ΝΙΡΊΠΙΝ  Ὑ δπτ ἢ, ΟΡ. ν᾿ ΒΡ δας 
8Ρ. Μεγεσ, “ἄξε ἔδει 5 Ηδθρτ., 1 ψὰβ 16 
ΟἾΪΥ ἀδαρηίεῦ οἵ Μαϊίίαϊηϊιαθ θθὴ 70ο- 
Πδηδη, ἴῃς ΗΙΡῚ Ριϊθβί.] ὙΠΘη {παν 
16 ΠΕΥΓ ἴο {Π15 σον ΘΥΠΟΥ, 526 πποονοσθα 
(Π}»3) πο πεδᾺ, δηα τϑηΐ ΠΟΥ ο]ΟΙΠ 65, 
8Π4 βίοοα Ρατα τη {Π6 ἴδοθ οἵ [Π6 ρξορὶο. 
ΒΘ ΓΑΙ νγαν Γπ|ἀ5 Δ Πα Π15 ὈΓΘΙΠΓΘη ὑγῈ τα 
ΠΠΙ6 ἃ ἢ ᾿πα]ρηδίϊοη ἀραϊηδί ΠΥ, δπα 
5814, ΒΙΙηρ ΠΟΙ [οτ το Ρυτη ; δηᾶ [δὲ 
ποὶ (15 ταδί 86 τονθαῖεα το ΠῸ 
Θονεσηπηθηΐ, οἡ δοσουηΐ οἵ ἀδηροΥ ἴο 
᾿νῈ 5 : [0 516 παίῃ πασζαθηβά ΠοῚ ἴοα ἴο 
Ῥεοοῖηβ πακθα τῇ {πὸ ἴβεβ οἵ 4]1] [Π15 
ΡΘΟΡΙΘ. ὙΠΕδη 516 5814 ἴο ἢϊπ, ον 
5141} 1 ὈὴῈῊ Ἔχροββά ἴο βοούῃ Ὀδβίοσα ΤΥ 
Ὀγοιίτθη ἀηα ΤΥ ΠΠΙΘμ5, πα ποῖ ΡῈ 
ΕΧΡΟΒΘΩ͂ ἴο 50οῖὴ [ἴῃ {Π6 ουθ5 οἵ δὴ πη- 
ΟἸΤΟΠΠΊΟΙ56 4 Δηα πηο]θαῃ ΡΘΙΒΟΠ, 51Π66 

ΠαΙΊΘ, πα βρεακίηρ οἵ {πε ἀαιυρμίου, ποὲ οὗ 
Μαιαγαῃ Ῥὰΐξ οὗ Τομαπαῃ Πὶβ5 50η, ἰαϊκθῃ 1 
ΒΌΡΡοββ ἴογ Τα ἢ Πουβ6 1, βαγβ {Ππαξ [ἢ6 αὐδεῖκβ 
“ ἀρογεθα ἀραϊηβί 411 16 Ῥείχοι θα νἱγρίηβ ὑμαὶ 
[ποὺ 5που]α ννϑα {πθπὶ ἢηβί ἴο [Π6 βΌνΘΥΠΟΥ : 
απα ΌΥ ἃ νγομλδη 5 Παπά ἃ 5|8Ὲὴ ννγὰβ ἄοῃθ, ὑνΒ 10}. 
ἴΠ6Υ [6}1 ἴῃ ἴῃ6 ΜΙάγαβι ; νἱζ. ὑπαὶ τῃ8 ἃ, οἵ 
7Τομαπαπ τηαᾶθ [Π6 σΠϊοῖ οὗ [Π6 θπθν θαΐ οἤθθβα 
{11 ἢ νγαὰβ ἄσαηϊς, απᾶ οαΐ οἵα μὶ5 Πϑαᾶ ; απᾶ 
[ΠῸῪ 411 δε. Απαᾶ ἱμπογοίογα 1 νγὰθ τηδᾶθ 
Οἰβζοιη ΤΥ ἴο δαὶ Ὁῃ66β868 αἱ ΟΠαπυκίκαῃ.᾽ Πδποα 
ΚΝ. Οςάδ ἢ βαγ5 ἴξ 15. ρυόθαῦ]6 {παῖ θη {π6 
ΜΕρΡΊΠαΙῃ Ὑααμ Πα Ῥδοοιὴθ ΟὈβο]θίθ, {Π6 
βᾶροβ οὐ (Π6 ἰἰπιθ ἀργθθα ἴο σοππηθοῖ Ππ41{Π᾿5 
ἴφαϑὲ ἢ (Π6 το]οϊοϊηρσ οἵ ΟΠΑΠαΚΊκΑἢ, {που ρ 
16 ἔννοὸ πα Π5 τνοτ αἰἤδσθηι. ἡ (ϑεϊάθη, ν᾽ ηο 
οἰΐδος. 411 15 ποσὶ “Μϑοσ ἘΠαΪηῚ,᾽ 11]. 51, [0]. 
163, 2, πᾷ «ἀας {παΐ {Π6 γοϑὲ Δ ζα)107 νγὰ5 
Ααδγ 13 ἴῃ βρυίηρ, ΜγἘ11|6 Π6 Ἐπσαθηΐα νγοτο Π6]4 
ἴῃ υννἱηΐοι, δῃα τη6 ὑννο δαβίβ ὑγθτθ ΠΘΥΘΥ σΟη- 
[56 τ βαρ ΟἴΠΟΥ : 1 Μᾶρο. νἱϊ. 43, 49 ; 
2 Μαοῦ. χν. 26; ΠΌΞΕΡΗ͂: Απὶ.᾿ ΧΙΪ, 7,.7 Σ ΤΟ 5. 
Τῆς Μαοοαρθαη [πα] 15 ἃ Ποιϊοη.) 



ἘΝ ΘΟ ΘΝ Θ᾽ 70 ΙΗ. 

γ6 δ΄ϑ ψ]]ΠΠηρ᾽ ἴο Ὀαίγαν Τη6, Δ Πα ἰο ὈτΤΠΡ’ 
τὴ ἴο 16 ἢ τη6. πεη 7πᾶδς5 δηά 
ἢ15 οοπίδἀεγαϊεβ ()»}32Π) Πβαγάᾷ {Παΐ, 
ΠΥ ἴοοϊςκ σοιη861 ἰοβϑϑίημου τὸ Κὶ}} {Π6 
ΘΌΨΕΘΥΠΟΙ. Θ ΓΑΙ να ἴπΠοΥ οἱαα {ΠῸ 
(ΔΠ156] 1ἢ ΤΟΥ Δ] δἰς 16, δα τη θ ἃ ὈτΙΑ] 
ΠΔΠΟΡΥ οἵὗἩ τηγτίία, ΠΌμ {Π6 Ποιιβα οὗ 
Ἡβημηοηδὶ ἴο (Π6 Ποῖα οἵ (Π6 ρονοῖ- 
ΠΟΙ; 8ἃη4] 41] {Π6 τηαβίθιβ οἵ ἤατρ δηά 
οἰζἔεση σαηηθ, 8Πη4 [Π6 πηδϑίουβ οὐ ἤηιϑῖο ; 
Δ Π4 {ΠῸν ννεύα Ῥ]αγιηρ Δη6] ἀδηοιηρ' ΠῚ] 
1ΠῈῪ σαπα ἴο {Π6 φΌνΕΓΠΟΙἶ 5 ΠΟιι56. 
Ὑ Ώθη τπ6 Κιηρ Ποατα ἰΠαΐ, ἢ6 βαϊὰ ἴο 
ΠΙ5 ῬΓΠΟΘ5 ΔΠ4 ΠΙ5 ϑείναηΐβ, ΒεΠο]ά 
ὉΠΟΘΙῺ; Ὑπαν αἴ Οἵ πΠῈ σιθδὶ ὍπῈ5 οἵ 
15γ86], οἵ 1ῃ6 5εεα οἵ Αδύοῃ {π6 ῥτὶδϑί: 
ον ο᾽αα τὸ πον ἴο ἄο τὴν ψ11}]} ! νγοσίῃν 
816 {πεᾶὺ οἵ ρτεαΐ ρου. Απᾶ ἢδθ Ῥαάε 
οᾶιδα 15. ῬΠΠσῈ5. (σαρίαϊ 5) δηα Π15 
βαύνδηΐβ ἴο σῸ Οιίϑιάθ, απ {π|4α5 δη6 
ἢ15 σοηΐξάεδγαίεα νεηΐ [ἢ ὙΠ Π15. 5Ιβίθυ 
ἴο [6 φσονξύηού. ἈΑπᾶ {πεν οαΐ οὔ ΠΙ5 
Π6αα, «πα 5Ρο1]εα 411] {παὶ ῃῈ Παά, δηά 
1164 ΠΙ5. ῬυΙησ65. ΔΠη6] ΠΙ5 βευνδηΐβ, Δπ4 
ἰτοάθ᾽ ἄοννῃ [Π6 Τανδηϊπη (τε ε 5) πἰ- 
ΓΘΠγ,. βάν {πὸ τοῦ Οἱ {πὸ Κιηραοτη. 
Απα [5186] γῆ νεῦσε 1ἢ {Π6 οἱτγ νεῖ [ἢ 
ΤΕΙΤΟΥΙ͂ ΔΠ64 {ΓΕ Π]Π1ηρ, [ῸΓ ἰῃ6. βακα οἵ 
ἘΠΟΘΘ. ὙΟΤΠΡ' ΠῈΠ᾿ ὉΓ 5:86]. " Α σΟΙδΘ 
ἔτοτη βδάνεη (ΟΡ ΓΔ) οᾶπια (οττἢ ἀπά 
5814, ΤΠΘ γοιηρ᾽ ΤΠΘη, γηΟ τγεηΐ [οσίῃ ἴο 
ΤΊ Κ6 νγαῦ ἢ Απίϊος ἢ (2122), Πᾶνα 
᾿δαϊηθα {Π6 ν]οίοτγ 1} Απα ποβα γοπηρ 
ΤΏ6η Ταίϊαγηθα, Δ η4 σππί [Π6 σαΐθβ, δηά 
ψτουρηΐ ταρεηΐδηςσθ, δηα] οσσπριεα {πειη- 
56 Ινθ5 ψΙΠ (Πη6 Τὰν, απ νι νγουΐκ5 οὗ 
ΤΠΘῸγ. Ππεη {πῸ ιηρ οἵ {π6 ατξεῖκθ 

1 ΤῊ ΟΠ6 βεηΐθηςσθο 15 ἴῃ Ασαπηαῖο, ποῖ ἩΘΌγονν. 
Τῇ βθεπὴ5 ἴο 6 Ῥοιγονεῖ Ποπὶ ϑοία ἰχ. 13 
(απ 76τ5}.), τ Ετα τγα τοδα δ5 [Ὁ] ονγβ, ΟἹ 
1η8 διυϊμοπίν οὗ Ἀ. 7οβῆσα Ῥβὴ 1,Ἔνὶ (Π. 225 
Α.}.) : “ὙΠΟ τόβα δἔζσ. ῃῖτὴ (2.6. Ζβομασίδῃ 
Ῥεβη 76 οῖα 4) ὃ Τ76γα μηδ ὅπ Βάσαοῃ. ΑΠΘΓ 
1ΠῈῪ ψεγε ἤεαά, [Π6 Ἰαΐθὺ ῥρτορῃείβ, Ηδαρραὶ, 
Ζεομαυίαῃ, δηα ΜΑ]αομ. ΑἸογ ἴμθιη, [Πε ΠΟΙῪ 
ΘΡΙΓῚ (2.6. Ῥσορῃείο ᾿πβρίγαίοπ) οθαβϑά ; Πον- 
ΕΥΕΙ͂, ῬΕΟΡΙΘ ἀνϑι]θα {πϑιῆβεὶνεβ οὔ ὀαΐᾷ φδΐ, 
Αἢ ᾿ἰπβίαποθ. ΘιπΊθοη {πε Τπιδί Πρατά ἃ δαζ χόδ, 
ὙΠ6η οοϊηϊπρ οαΐ οἵ {Π6 ΠΥ οἵ ΉΟΪ165.. Απά 
6 (02) αἱ, 51]1αἴη 15 1ῃΠ6 ΔΙΏΥ οἵ ΟοΙΙκα5 

(Ὁ 51} ἢ Ὁ), ἀηα Π15 ἄδογθθβ ἃγα ἃ] 56, 
““ (Αποίπετ) ᾿πϑίαποθ. ὍὙΠ6 γοιηρ τηθη Πδᾶ 

ΒΌΠΘ [ον ἰο ἤσῃΐ σι Απίϊοοῃ. Απα Το Πη 
1Π6 ΗἸΡῚ Ῥυίθϑι μεαγὰ ἃ ὀαζᾷ χὥδ, νγθη Π6 σατηθ 
ουξ οὗ Π6 ΗοΙγ οἵ Ηο]]65, δπα 1 βαϊαᾶ, ΤΠ6 
γοῦηρ τηθη {Παΐ τηδάθ νγὰῦ ἢ Απίϊοοῃ Πανα 
Βαϊηθά {πΠ6 νἱοίοτυ ' Απα (ποὺ ψτοία ἄοννῃ {Π6 
ΨΘΓΙΥ͂ {Ππη6, Δη4 ἢχοά 11, ἀπ ἀεἰοσιηϊηθα ἐπαΐ ἴῃ 
ἴΠ6 56]}-βάτὴβ μουν (Πς [Πϊπρ οαπης ἴο ρα55.᾽ 
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Πρατά {παΐ 15γα 6] Παά ΚΠ]Π6α ἢϊ5. σονοτῖ- 
ΠΟΥ, 6 ρμάϊπογθα 411] Π15. ρεξορίβθ, δπά 
σᾶτηθ Ὀδίοτα [6 πιβα]θιη τυ ἢ 5ϊθσα, δη4 
1η6 7ενγ5 ΨΕΙΘ 5ΒΟΥΘΙΥ (οΥγπΠε. Απᾶ 
{ποῦ νγὰ5 πε ἃ ψιάονν νγνοιηδῃ, {πά 11 
ὈΥ Παᾶιη6 ; 8η4 516 ἴοοῖκ ΠΟΙ πη414, δηά 
ννϑηΐ ο {Π6 σαΐθϑβ οἵ ᾿ οὐ ιβαϊθιη, δ η4 ϑαϊά, 
Τεὶ τη6 ρῸ ἴοτίῃ, πα Ἡδανθῃ (ὨΡΠ) 
ΤΊΔΥ ΜΟΙΚ ἃ ΠΤ 0]6. ὈΥ ΤΥ απ. Απά 
{ΠῈγ ορεπθα πηΐο Πεῖ, πη 5η6 ψεηΐ 
[οσίῃ, δηᾶ ψεηΐ ἴο [Π6 ἰτοορθ. ΑἈπᾶ 
{ΠῸΥ 5414 πηΐο Ποῖ, Ηονν [αιγ ποῖ τί ! 
5η6. 5414 πηΐο {Πθη], ΜΥ ρ]θαβασγα 15. ἴο 
5ΡΘαΚ πηΐο {Π6 Κῆρ. Απᾶ 516 ψεηΐ 
Ῥείοτε ἴπΠ6 Κῆρ. Απμα Πα 5814 πηΐο θυ, 
Ὑγηδΐ ββεϊζεϑί πο ἢ Απά 5Π6 5414, ΜΥ 
Ἰοτά, 1 8Π} ἃ ἀδιιρῃϊου οἵ ἴῃ στθαῖ Ομ 65 
οἵ ἰ5γδϑῖ, δηα τὴν Ὀτγθίῃγθη ἃΥ6 ῬΙΌΟΡἢΠ (5. 
ΑΠΑ 1 Πρα͵γά, 6 η {παν γεσα ΡΓΟΡ 6 5υ- 
1η5, ἴΠαΐ [0- ΠΟΤΌΝ [6ΥῸ ΒΑ] τὴ. νν}1}} [81] 
Ιηΐο (ΠΥ παπᾶ. Ππθη Π6 Πεατὰ 1, Π6 
ΤΕ]ΟΙ 64 ψ ἢ στθαΐ Ίου. Απά Πα δά ἃ 
ΤΔΏ Οἵ ΠῚ5 γγ1586 τ6η ΨΠ0 τι564 ἴο νγαΐοῃ 
π8 βἰρῃβ οἵ Πβανθη (Π15}2), ἀπά Πα 
νγὰ5 ψοηΐ ἴο 540: 1 566 {πΠδΐ [5186] 876 
τοίασηϊηρ (ππΐο (οα) ἴῃ ρῬβῃϊΐθεηοθ, δπα 
{πα [που νι] ἠοΐ ῥΎανα}}] ΟΥΕΥ {Π 61}: 
Ταίατῃ παηΐο [ΠΥ ΡΪασθ. Απᾶ [Π6 Κιηρ 
νγὰ5. ΠΙΙΘΑ ψ 1 Παρ ΊΊΟη. ἀρα!ηδί ΠΙΠ1 ; 
Δ η4 [πΠ6 Κιηρ Ῥαάβ 5εῖζε ἢϊπη, δηά Ὀιηά 
Πϊ5 παπᾶς δηά ἔδείϊ, ἀπα Ππαηρ πὰ οἡ [Π6 
{τε Ῥεϑιάβ Τοσιιβαῖθπη. Απά {ῃ6 Κιῃρ 
5814, ΤοΟ-Πηοστονν, θη ΓΘ 54] 6 [816 1 
Ιηΐο οὔἵ παῃάϑ, γα γν11} Κα] ἢ. ΑΠα 
τῃ6 Κιηρ Ῥε]ανϑα {Π15 ΠπᾺ ἢ, ἀη ἃ Ἰονϑά 
ΠοΥ, δηα βαϊἃ πηΐο που, [5 10 {ΠΥ Ρ]Θαβιγα 
το ΡῈ ἴακβῃ ἴο ψιίαΡ Απά 5Π6 5414 πηΐο 
Βῖπη, ΜΥ Ιοτὰἅ, Ο Κιησ, 1 δὴ ποῖ ψ σίηυ, 
58. 06 ΤῸ ΟΠΘ οἵ ἴῃγ βϑυναηΐῖθ. Βαΐ {{Ὸ]γ, 
51166 [ΠΥ Πραγί 1πο]]π 6 ὲἢ {πογϑίο, οαπ58 8 
Πατα]α ἴο Ρρ855 πγοιρ} 411 {Π6 Παρ, {παῖ 
ΕΥΟΙΥ ΟΠΘ6 (Παΐ βθοίῃ ὕνο ὑγοιηθη ΡΟΙΠΡ' 
ἴο {πΠ6 [οπηίδ!η τοι ῇ {Π6ΠῈ ποῖ : θεσδῖι58 
1 πιιβί ρῸ {πΠ|{ΠῸτ| ἴο νγα8. τη 56} Γ 8ΔΠ4 
ἴο Ὀαΐηθ. ϑιίγαιρηίναν [πον σαιιϑεα {Π6 
ΠαΓα]4 ἴο Ρ855 [Ὡγοιρ ([Π6 σΔΠ1Ρ), ΔΠ4 
5η6 414 580.0. Απᾶά [Π6 Κίηρ τηδ46 ἃ στξαΐ 
Ῥαπαιεί, ἀπά {πὰὺ αγαηὶς Δη4α ΨΈΓΘ 
ἀγαηκθη, Δ η6] αἰζεγνγαγαάθ νγοπΐ 411, Οη6 
Ὀγ οΟΠΕ, ἴο {Π6ῚΓ ἰεηΐ5. Απα [(Π6 Κιηρ 5αΐβ 
10 ΠΕΙΓ θΟΒΟΠΊ, Δη4 Πα 5]Ϊερί. Απά {Π15 
Τυάίῃ πψεπΐ πα πῆρα 5 σνοσγαά (0""), 
Δ 4 σα ΟΥ̓ Π15 Ποδά, δηα βίρραβα οἴ της 
Πη6η σραγπιθηΐ (0512) ΠΡΟ τη. Απά 588 
ψαηΐ ΜΙ {πῸ Κιηρ᾽ 5 Πααά ἴο {Π6 σαίεϑ οἵ 
7ο ιβαίθιη, απα 5414, ΟΡρθὴ πὴ [ῃ6 βαΐεϑ8, 
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[ΟΥ αἰτθαάν παῖ {πΠ6 ἩΟΪν μα ντουρῃηΐ 
ἃ. ΤΊΙΓΔΟΙ]6. (Ὁ)) ὈΥ ΤΥ παπᾶ. Απά {πὸν 
5614 τπιηΐο ΠΟῚ, [5 1 ποῖ 6 ΠΟ Ρ ΤΟΥ {π68 
{Παΐ Ποῖ Παϑβί ρΙαγεα {π6 Πατ]οῖ ἀπα αθαὶῖ 
ΠΟΥΓΙΡΕΪν, ὑπαὶ μοι αὐτί 4150 σοπηθ ΜΠ 

οὐαῖς ἃπηοηρ τ (Ν ποῦνε ΠΣ) 
Θ ΓΑΙ] νναν 5η6 5Πενεα {Π6πὶ {Π6 ΚΙηρ᾽ 5 
ἢθαά, ὙΏθη {ΠῸΥῪ 5807 1{, {ΠΕῈΥ ΟΡεηβά 
τῆς. ραΐεϑ απαᾶ σᾶπια οὐ, ἀπ Ταϊβθα (Π6 
ΟΙΥ, Ηδατ, Ο [5.86], ᾿ εῇονδῃ οὐσγ αοά, 
Τεποναῃ 15 με! Πμαη {πΠ6 ατϑεκβ 
Πεατά {παΐ, {Ποὺ 5414, Το-Ἰηοστονν {Π6Ὺ 
Ὑ1}] σοιηθ ἀραϊηδὲ 5... Δπα ἰῃϑυ νεηΐ 
ἴο {Π6 Κιηρ, ἀπ Ῥτοιρῃς τα οὐ Πεδά- 
1655; 8η6 1{Π6ῖ6 [6]] ἸΡΟΠ {Π 61} ἸΘΥΤΟΥ 
Δη 4 ἀτεδά, ἀπα {Π6Ὺ 411} ἢβ. Απά ἴϑ5γ86] 
Ῥαϊβαθα αἰζου {Π6π|, δηα ΚΙΠ]6α οἵ {πθηὶ 
ΕνΘΥΓ 50 Τ]ΔΗΥ͂ (Π)23Ὶ Π23). 80 τηὴδὺ {πε 
ΗΟ Ομα (Ὀ]655684 ΡῈ Ἠδξ!) ψοῖκ νεη- 
Βθᾶηοθ. ΟἹ ΟἿἿΓ ΘΠΘΙΏΙ65. βρθθάμυ, δηά 
Πα βίθῃ [ῸΥ τι8 βα! ναίοη, Δοσοτγα!ηρ ἴο {παῖ 
ψνΠἸοἢ 15 νυθη, “ Απά [Π6γ6 5Π4}1 σοπλα 
ἴο Ζίοῃ ἃ Ἀ βαβεπιθυ. 

Ἂκ ΩΣ ὃἢε 3 ἊἋ 

“ΤΠ 611 βϑεοσα 5141] σὸ ᾿ἱπίο {ΠΕ6ῚΓ οὐνα 
Πρατί, δπα {Π6ῚΓ Ῥονν5. 5141} θῈ Ῥτοϊζθη. 
5416 Νὰ. Βιπηθοη ῬΕῃ ὙοοΠδὶ : ΤΉΏ656 ἀ΄6 
1ῃ8 ατϑεκβ ΠΟ τηδαα νγαῦ ΙΓ [Π6 Ποῖι5α 
οἵ ἩΔΒΠΤΊΟΠΔΙ Δ Π6 15 5005. Απᾶ [ἴῃ {πΠ6 
Που͵ {Πα {Π6Υ δηΐογθα ᾿ἰπίο {πη6 ἰθρΡ]6, 
ἃ ατβεκ νϑηΐ δηα ἴοοϊς [Π6 ῬοοΙς οὗ {πῸ 
Τὰν, ἀπα Ὀσοιρηΐ ἴῃ Ἡδηπδἢῃ {6 ἄδιρῃ- 
ἴεΓ οἵ Τοῇῆπ [6 ἩΙρΡῃ Ῥηδϑί, ψῇοβα 
Ῥαδαιν ννὰ5. ῬΡΘΘΙ]655 ἴῃ [Π6 νου] ; δηά 
5186 νγὰβ ννεαθα τὸ Ἐ]ΘαΖασ Ῥεη Ἠδ5}- 
ΤΏΟΠ81. Απα [Π15. ατροῖ ᾿πἰθη θα ἴθ ρὸ 
ἴῃ πιπΐο ΠΟΥ, ἴῃ {ΠῸ Ῥγαβεποα οὔ με Πιι5- 
Ραμα δπα ΠΕΥ δίῃθυ. 414 Τοῇη : 1 ἴῃ 
ἴῃ6 ἩΠΡῊ ῬΙδϑί, ἃ ηα ΤῊΥ 5005 αἵθ [ἢγθ6, 
Δ 4 τῃοὰ αὐτὶ Ἡ ΑΒ Π]Οη δὶ, πα {ΠΥ 50Π5 
ΔΥΘ 56 ΘῊ ; ἰὸ (ἡγε 816) ἔγψεῖνε, δοοουάϊηρ 
ἴο 1π6 ὕνεϊνα ΤΎΡ65. 1 ἰτιϑὲ {παΐ {π6 
ΗΟ Ομ Μ}}}} ὑγουῖς ἃ τλΐταοϊα ὈΥ ΟὐΓ 
Ὠδη45. ϑιγαισηϊνγαν Ἐ]ΘαΖασ ἅτε {Π6 
βυνογά, δῃηα ΚΙΠ]Πδα τη ατϑεῖ : ἀπα Πα 
5814, ΜΥ ΠΕΙΡ 15 ἴτοτη ἴπ6 Τιοτά, πὸ 
τηδ6 ἤδανθη δηα θατίῃ. 

ΤἼΘ ἸοηροΥ Πϊβίουυ οἵ Τα ρα 56 

1 (α]οα Ἐσβηραὶ; Ἰἰνοᾶ αρουϊ Α.Ὁ. 
Κοραίεα δυΐμου οἵ τχ6 Ῥοοὶς Ζομαν. 

120. 

ἘΝΕΘΙΟΘΘΤΙΟΝ ππΘ ΘΊΕΙ 

Ὀν ΤΟΙ] πεῖς (οὐ. αἰλὶ 11. 12--22) Κοορ5 
ΟἸοβθυ ἴο {πΠ6 Αροούυρμαὶ παγγαΐῖνε τΠΔῃ 
ΘΙΓΠ6Υ οἵ τῃ6 ργεοβάϊηρ. ΤῈ 15 ποῖ, μον- 
ΕαΥϑΥ, ἃ ἰγαηῃϑιαίοη οὗ {πΠ6 Τ,ΧΧ, οὐ [6 
γαυϊραία, [ποιρἢ οἴζθη ἀρτθείησ ἢ τπῸ 
Ἰαϊίο ἀραϊηβδὶ ἰπ6 [ΟΥΠΕΓ (566. ποίεϑ5).ἷ 
ΤΠ 5ἴουυ 15 ποῖα τείοϊα ἴὴ ἃ ροοάᾶ 
ἩΡτον βίγ]α, τ ἢ ἃ οορίοιι5 ᾿πέθσνγεαν- 
ἴηρ οὗἨ Ρῆταβθβ δῃα ραβϑϑαρεὲβ ΠΌΤ [8 
Ο. Τ. ἽΤΠδε ορεηίηρ βεπίθηςθ, θουτονε 
ἴτοτὴ [πΠ6 “ ΜερΊ]αίῃ Απεοομοβ,᾽ 15 {815 : 
“Απάᾶ 1 σαῖηθ ἴο ρῬᾶ85 ἴῃ ἰῃ6 ἄδγϑβ οὗ 

ΟἸοΐδτπος (55) τῃ6 Κίηρ οὗ Ταναῃ, ἃ 
Κιίῃρ στβαΐ δηά βίτοηρ :-- --ἢς μαᾶ ςυθαμποαᾶ 
ΤΩΔΗΥ͂ ῬΓΟΝΙΠΟ65 Πα 5] Πρ Κίηρσβθ, Δ Πα 
ΤαΖ6 4 {ΠῸ6 1 οαϑί]θθ, δῃᾶ Ῥυγηΐ {Π6 1 
Ῥαΐδοθβ (οὐ. [6 Π1065) νι το :--ἰη τῃ6 
{γε ἢ γεαγῦ οὗ Π15 τεῖρτι Πα 5εΐ 15 ἴδ 8 
ἴο ΡῸ ὉῸΡ Ὡπά ϑβυράιπθ Τϑιιβαθπη [Π8 
Ηοὶν Οἰἰγ. ΤΠ ἀ56 οἵ [6 “Μερ. 
Αηίΐ,, 4 οῖκ ἢιδὶ αυοίεα ὈγῪ ϑαδάυδῃ 
δοη (941 Δ.}.), Δη4 Δοσογαϊηρ ἰο Ζ.ηΖ 
ποῖ ΟἹ οΥΓ ἐπα {πᾶς ρῬειοά, ρύονεβ {Π6 
Ιαΐθμθϑθϑ οὗ {ῃ15. ΜΙιΙάγαβῃ; ῬὈπί 1 πλᾶῪ 
ῬΙΈΒΕΙΝΘ 50ΠῚ6 Δ ηοΙθηΐ πγαίοτα]5,Ἠ, ΑἹ- 
τπουρ πα Ρίθος 15 ἴοο Ἰοῃρ' [ὉΥ 1ηβ56Γ- 
[ἰοὰ Ποῖ, ροϊηΐβ οἵ ἰηΐεγοϑέ Μ11 ΡῈ 
ἰουηα ποδοαά 1η [Π6 σοϊητηθηίατυ. ΟΠΙοῦ 
διηοηρ ἴπ6586 ἀγα {πΠ6 οούγθοῦ παηηηρ Οὗ 
Τυσι 5 [Ποὺ ἃ5 Βθο (μοὶ Μετατηᾳ)Ζ; 
566 ξη. χχυ]. 24: [Π6 ποῃ-πθηοὴ οὗ 
[ῃ6 παῖηβ οἵ Δοῆϊοῦ, ΠΟ 15 σα] ]θα ἃ 
ΠΟΠΠποΙΘα Κίηρ ; ἰῃ6 ἀεδβιρπαίίοη. οὗ 
ΟΠ ΑΡτ5. δηα ΟΠαΥΠ5. ἃ5. Ρτοϑίβ (ποῖ 
6141615), ἀηα οἵ ΟΖίαβ 5 [Π6 δίας ΥὙ7ογα᾽ εἶ, 
“Ῥῆηοα οὗ Ι5γ86]" (ομίεξ οὗ {πῈ 5δῃ- 
Ποατη ἢ), ἀηα [Π6 σοηβθαπθηΐ ΟἸ 5510 5 
οἵ τῇς ἩΗϊρῃ ῬΡτιεϑὲ Τοδοίτη- ΕΠ ΟΙΠ,. 
Ναίΐαγα!ν, {πΠ|5 ΜΙαταβἢ. 15 οΠαγαοίοσιζοα 
ὈΥ πυμηετοι5 ΡΤ νι οὴ5. ἀπ Ἔχρδῃ- 
5]0η5 οὗ [Π6 οὐἹρίηδὶ βίοτυ, δοσοσάίηρ ἴο 
{Π6 ταϑίς οἵ {πὸ ππκηονγῃ Δα ΠΟΥ, 

1 ὥρνοταὶ ΗΌτγανν ἰγαπϑαἰίοηβ. οὗ ΤΠ ἀρ- 
Ῥθατγϑά ἴῃ {Π6 τό ἀπά «7ίἢ οδηζατίοβ (586 ἃ ποῖ 
ἴῃ Νειραποιῖβ ΤΟΙ, Ρ. ν11.). 1 Πᾶν βθϑθὴ ἴνγο δ 
[πΠ6 ΒυΈβη Μάβεϑιπι ; απα δὴ δάϊοη 1165 θθίοσα 
τὴ6 Ὑ ΠΙΟἢ νγαβ ρυϊπίθα αἱ δ ίθηπα ἴῃ 819. ΤΉ δβα 
βαϊτομβ ῥέον ἴμ8 Ῥοριυ]αυν οὗ τῃ6 βίουυ τ 
[Π6 τηοάθτῃ 7868. [ τπαν Πού τϑοοτα ΤΥ ΟὈ]1- 
σαίίοηβ ἴο ΤΥ οἱ Ῥαρὶ], Μτ. Α. ἃ. ἘΠῚ5, οὗ τῆ8 
ΒΥ Θη. Μαβϑατη, ννῆο πὰς σίνϑῃ τη6 το Κιπά 
ΠΕΙΡ ἴῃ νει γιηρ γΘίοΥΘ ΠΟ 65, 

ΝΟΤΕ.---ὰαβ ἴο (ῃ6 7θννΊβἢ ἴδαβὲ οἵ ΟΠαπυςαἢ, ἰο ψ ΐο (ῃς ΜΙάτγαβῃΐπι το]αίθ, [Π6 [Ο]]οννῖησ 
ΡῬαϑδασα ἔγτοτῃ ἴπῸ Τα] πηι 5. ἰηβίγεοίϊνο : “« ὙΥΠαΐ ἰς ὉΒαπακία δ ΤΠαὶ νυ ῖο ἢ τπ6 ἈΑΡΌΙΒ5. πανα 
ἴαῦρηι : Οη {Π6 25} ἴῃ Ομ ΐϑθα, (ἢ ς εἰρῃξ ἄαγβ οἵ σμπαμακίτα ἀγρ, ἴῃ {Π6 ν Π]Οἢ ἃ Τηδη ΤΠΔΥ͂ ποῖ 
πλοιγη, ἃη ἴῃ (Π6 νν Ϊοἢ ἃ πηδῃ τηαῪ ποί αἰΠϊοὶ Ηϊπιβοῖῖ, ΕῸΓ Βθη {Π6 βίαν -Ὑ Ουβ Πρ ΡοΥ5. θηϊοσϑά 
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1Π6 ἐδπυρὶθ, {ΠῸῪ ἀθῇ]6α 411 [Π6 οἱ]5. {παΐ ννετα ἴῃ ἐπ [θα ρ]6 ; πᾶ θη {πα ᾿εἰηράοπι οἵ ἴῃΠ6 Ποιιβο 
οἵ Ηδβῃμηομπαὶ ργαναῖ]θά, ἀπαὰ σοπαϊποιρα {Πθηῖ, πιθη βοισῃξ πα ἰουπα ποί βανα ἃ βἴῃρ]θ νἱα] οἵ οἱ] 
1ῃαΐ νγὰβ 1α14 ἃρ (1ΠΠ2[},ΩΗ, Ἐχ. χνὶ. 33, οἵ “11εἰ ονεῖ,᾿ Ζῤζα. 23), νι [ῃ6 568] οἵ {ῃ6 ΗἸρῃ Ῥυϊεβί. 
Απᾶ {ῃδϑῖεὲ νγὰβ ποῖ {ῃϑβὶπ βᾶνα ἴοῦ οπα ἄαγ᾽5 Πρῃτησ, ὙΠεΥΘ πγὰ5 ἄοηθ {πουθνν ἃ τηΐγαο]α 
(3), «πὰ ἐμον Πρ μἐθα ἔτομι ᾿ξ εἰρηΐ ἄαγϑ. 
ϑοοά ἄαγϑβ νυ ῖτὰ “Ζ]αϊίοῖ απὰ “οάα᾽ αὐ." 

ΕῸΣ ΔηοίποΥ γϑαῦ {πον ἤχεά ἴπεῖη, πα τηδάθ {πῃ επὶ 
(11. Βα. ΘμαΌΡαίῃ, 21 Ρ, 1. 21 ἔτοιῃ 6ηά.) 

ἈΡΡΙΕΝΝΙΘΕΧΟ ΤΊ: 

1. ΤῊΕ ὝὔΠΘΑΤΕ ΑΝῸ ΤΗῊΕ ΘΕΡΤΟΑΟΙΝΊΎ, 

5, Τετοιὴβ. [6115 τπ5 ἢ ΠῚ5 ρτιοίαςα ἴο 
7Τι61}--- 

(1) Τμαῖ π6 παά δηῃά υ8ε4 ἃ πα] άθο 
ταχὺς 

(2) Τπαὶ πῈ τηδήθ Π15. νεύβίοῃ 1ὴ {ΠῸ 
ϑτβαίθϑί ΠΌΤΤΥ, 5 ίοΙηρ᾽ {1Π16 ΠῸΠῚ ΟΥΠΕΥ 
ῬΓΘβϑίησ Θηραροιηθηΐβ. (“΄ ΒΕΡΟΒ [15 οσσι- 

ῬδιοΙθιι5. απ1Ρ115 γε παηηθηίου ἀστοί θαυ, 
ἔπος πηδπηῃ ᾿πο ὈΥα που 18 πὶ (661) ; 

(3) Τμαὶ με αἱ ποῖ ἰτοῦθ]α ἀρουῦί 
γψΕΥΡ8] ρῥτθοϊβίομ, θα νγὰθ σοηίεηΐ ψΊ 
8 απ γαϊθηΐ 56 η56. (( ΤΠΔΡῚ5. 56,5 6 
ΒΘη51 ΟΠ ΠῚ 6ΘΧ γΘΙΡΟ νεγριιη {τα η5- 
ἸΈΣΘΗ͂Κ ἢ). 

(4) ΤΠαΐ ἢ 5:1ΠἸΠΊΔ 11} αΠ5Π}15564 ΠΌΤΩ 
ΠΟΠΒΙἀογδίοη ἴῃ6 νοι το ηρθ οὗ 
Μ55., ᾿Ιηϑίθδα οἵ {τγιηρ (α5. ἃ τῃοάρϑγῃ 
ΘαἸΟΥ τηϊρης 40) ἴο σοηϑίτγιοϊ ἃ ΒΟ 6Γ 
ταχύ ΒΥ σοιμῃρατίϑοη οἵ ποῖὴ (“ Μυ]ζογιμ 
ΠΟαἸοιΠ) γατθίαίθη Ὑ]Γ]ΟΒΙ 55: Δ 47)1- 
ΩΣ; ΟΣ Οἷπ- ΤΧῚ 12, 115}: 86 

(5) Τπαῖ 6 ντοίας ἀόνῃ [ἢ Π15. 1 Δ 
ΨΕΥΒΙΟΏ ΟὨΪΥ ἴΠο56 Ῥουίοηϑ οἵ {πΠ6 Παῖτὰ- 
{ἰνε [ΟΥ ΏΙΟΠ Π6 νγὰ5 8016 ἴο πα οἶθαγ 
γγαιταηΐ ἴῃ ἴῃ6 ψογάβ οἵ 15 Πα] άθο 
ΘΟΡΥ : ἰποξ 15 ἴ0 58 ΠῈ ἵπᾶδ' 15 
ΟΠμαιἄθα Μϑ. {πῃ ἰαπάαστσα, τ ποῖ {π6 
8016 βοῦτος οἵ ΠῚ5. πεν δαϊίοη οἵ {πῈ 
5[ΟΥΎ (““ Βο]α δὰ απ86 1η{6]Πρϑηΐῖα Ἰηΐθρτα 
ἴῃ νευθ15 ΟΠδΙ ἄδοὶβ ᾿ηνθηῖϊτα ροίαϊ, 1.8- 
ἘῺ15. ἜΧΡΓΙΕΒΒΙ ᾽). 

Ι {Π1η1 {Π15 δοσοιηΐ [ΔΙΤ]Υ σοττοϑροη5 
ψΠΠ τ πδὲ να Πηά ἴῃ ἴ[π6 νυϊραίθ, Τακα 
1π6 ΟΡβηϊηρ᾽ οΠαρίου. 

1. ““ ΑἸρμαχαά 1τ|ἰὰπ]πθ τὰχ Μϑάοσχιτῃ 
σεὐγεσασεγαΐ ηημίας φοογίοδ 17)126710. 5240, 
67 Ἴδε αοραίβεαυΐέ εἰυϊζαΐε)ι ῥοίε)ι215.517)117)2 
χα; αρῥεϊαυϊέ ᾿εδαξαις." 

Οομηρατίηρ᾽ {π15 ΜΠ [Π6 Οτοοῖ (ΕπίΖ- 
50 6᾽5 (εχ), γα ποίβ (παῖ, ἴου {Π6 588 
οἵ ἀνοϊαϊηρ {πΠ6 Ιοῃρ ῬατβηίΠαβ15, ΜΓ ΠΙΟΙ 
τποτα βυβρεηάς [Π6 ῬΓΠΟΙ͂ΡΑΙ βθηΐεῃοα, 
1πΠ86 το πάογηρ οἵ Ἔτους δωδεκάτου τῆς 
βασιλείας Ναβουχοδονόσορ ὃς ἐβασίλευσεν 

“12οε.----ο, ἢ, 

᾿Ασσυρίων ἐν Νινευὴ τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ 
15. ἰγα Ὡ5[ΘΥΓΕα ἴο ζ. αὶ (" Αηπο ριον ἄπο- 
ἀθοῖ πο ΤΟΡῺΪ 511 ΝΑΡΙΟΠΟΦΟΠΟΒΟΙ τὸχ 
ΑΒβυστΊ σι 61 Τορηααΐ ἴῃ Νίηανυς οἰἶν!- 
ἰαῖβ τηᾶρηδ ἢ). ἼὍΤΠ15 δηάα οΟἾΠΕΥ ἰγαη5- 
ῬΟΒΙΠΠΟΠ5. ΠΊΔΥ ἤᾶγε Ῥθθη πιαήθ ἴῃ {πῸ 
ΕΧΘΙΌΙΒ6 οὗὁἨ [Π6 {γαηϑ]αίου 5 “Ἰβουθίίοη, ἃ5 
ἢ. ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ ΤΘΠΟΙ ΠΟ 65. 81] ργθίθμοα ἴο ἃ 
16 τὰ] [Ὁ] οντηρ᾽ οἵ Π15. ΟΥΙΡΊΠΔ] (9 σμΡ7.). 
Βυΐ 1 15 45ο Ρροβϑιῦϊθ, δηά 1 ἰπϊηῖς 
ῬΙΌΡΔΡΙΘ, {παὶ Π6 ἔοππμα 1 αἰγθαάγ ἴῃ ΠΪ5 
ΟαΙάβα οοᾶδχ ; 85. γ3αδβ δἰπηοϑέ σθυςα!η]ν 
[Π86 οα58 ψ ΙΓ [Π6 βἰαίθμηθηΐβ 1 [8116 5, 
σμὀγεσασεγαί ἡηιμἼας φολίες ἐγηφογῖο σῖμ, 
ἄχο,, ψῃ]οἢ Πᾶνα {ΠΕῚΓ ὄχαςοῖ ραγα]]6 15. ἴῃ 
[πΠ6 ορβηϊηρ βεηΐθησθβ οἵ ἴπ6ὸ (Ππαϊάεξα 
“ΜερΊΠ]αῖῃ Απποοποβ᾽ : 1251 ΦῺ9 δ Π 
δ ΡῚ -ττ ΝΖ ΝΣ δ δ “55... Ὁ} Ὁ 

ΟΝ πὸ Ἴρ56. 5 )]ρανὶε τηυ]ίαβ 
αἰνιἰαῖθ5.. ,. . ἴρ56. δϑάϊβοανι αἰνιςαΐθμ 
ΤΩΔΡΊΉΔΙΠ . . . Εἴ ΔρρΡε]]ανς βαῃ Απίϊο- 
ΟΠ Ια. 

2. “ Ἐχ Ιαρι:ριι5 αυπδαγας5. εἰ βθοί!β : 
[θοῦ ΠΊΠΙῸΒ 6}1π|5 1 ἸΔῈ πῇ ΟἹ ὈΙ ΤΟΥΤῚ 
βαριπαρτηΐα, εἰ [ἢ ΔΙ πα! πθτὴ σα ΤΟΥ τι ΠῚ 
{Πρτηΐα ; {ΠΓῸ5 νΕ͵Ὸ 6}115 ροϑα 1 41{|- 
{π6]Π 6} ΟΠ Ιτοστη σα πίιη}. Τηδίθαά οὗ 
1πΠ6 Ἔχαοῖ βρβοιποδίϊοῃ οἵ {π6 αἰ η5ΙΟ 5 
οὗ {Π6 βίοῃεβ (εἰς πλάτος πηχῶν τρίων καὶ 
εἰς μῆκος πηχῶν ἕξ.), γα Πᾶνα Πεῖα {π6 
Ῥτιοῖ σεποτα] Ἔχρσθβϑίοη φιαιγαζίς, ν] ἢ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ἀπε ἰο {π6 (Ιβαϊάβε ἰδχί ()}3 2) ; 
8:54 1 566 15 ἈΙΓΙ ΓΑΤΥ ἰο δεῖ ἀἄοόνῃ ἰπ6 
γα δ οη5. οἵ [Π6 ὨΠΠΊΘΙΑΪ5. ΘΧΡΓΘΘΒΙΩΡ 
ἴπ6 πεῖιρῃς πα Ὀτεδάςῃ οἵ [π6 νν 8115 
ἴο ΔΗΥ͂ ΟΙΠΘΙ βοισοθ ὑπαῃ {Π|5 ΟὈνΙου5 
ΟΠ. 

ΤΠ6 ἐπὶ ταῖς πύλαις αὐτῆς ὈγῚ ΜΏΙΟΙ 
1ῃ6 Οτεεῖ ἀδβουιθεβ {πΠ6 ροβιίίοη οὗ {π8 
ἰού 5 15 οπγ 6. ϑόοτηθ {πῖηρθ τηαν Ὀ6 
ΒΙΡΡοΟΒΘα ἰο ἢανα θβεη ἰθῖς οί, θθοδιιβδ 
5. ΤΙ πη νγὰ5. ΨΎΙΠΠΡ ΠαΒΕΠγ, Δ ηα (14 
Ὡοΐ σΟΠΒΙΩΘΥ πηϊηπί6 ΔΟΟΌΓΑΟΥ Εβϑθ πη 18] 
ἴο Πῖ5 ἴαβκ. Ἠςξ ἄοθϑ ποῖ 580 παΐ ἢε 
Τα ἀογεα αὐ ϑἰαϊειηθηΐβ [ῸΓ ΠΟ Π6 
ἰουπα δαυνγαϊθηΐ ψνογβ ἴῃ Π5 ΟΠ] ες 
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ΘΧΟΠΊΡΙΑΥ, θα {παὶ πῈ τοηογθα ποίῃηρ 
ψΠΙΟΙ Πα αἸα ποὶ Πηα ἴΠοτο, 

4. ΚῬΕΥ σἀυδαάγιμη νΕΥῸ ΘΑΓΙΠῚ [αΐἴτι5 
ἘΓΓΙΤΊΠ] 16. ν]ΟΘΠΟΓΠῚ ΡΟ πη 5ραῖῖο ἴθ η- 
ἀοΡαΐαγ ; ροβυϊίαιθ ροτίαβ ]π5. ἴῃ 8]}{- 
τπά!ηθῖη {ὰγτιηὶ ἢ; 4. ΕΓ ρ]ουθαῖαγ 
αυαβὶ Ῥοΐθηβ ἴῃ Ροΐθηϊία ΘΧΟΤΟΙ 5 5.1, οἵ 
1ῃ. β]ουία “πα  ΡΆΓΙΠ 5. ΔΓΠΤη.᾿ 

ΚΌ 3 ἴακθϑ ἴῃ6 ρίαςς οἵ καὶ τὸ πλάτος 
αὐτῶν (1.6. οἵ [Π6 ἴοννοΓ5) ἐθεμελίωσεν εἰς 
πηχεῖς ἑξήκοντα, ψΠΙΟΙ 15 ΠαΙΒἢ δη64 
ΟΌΒΟυ͵Ε : ζω, γιοΐ, σα ἴθ. 8. ΤεΎΟ 8 
Πὰ5. Ῥοῦθμαρ5. βίνθη ἃ ἰόοοϑθ ῬδΙΆΡΓΑΒΘ, 
ΘΧΡΓΘΘΒΙηΡ, Π]5. ΟΠ Ἰάθα οἵ [Π6 56η86, 
γ1Ζ. {παὶ (ῃ6 ἰονοῖβ ΨΕΙΘ 561|Ά 765 οὗ 
20 ἴδεϊ θδοῖ νὰν, ας ψιπουῖ τροκοηῖηρ 
ἴπ 6 ΤῊΠΕῚ 5186 (7. Χ 20 Ξ θ0ὴ. Ρι 85 
ἢ6 ρὍΌΘ5 Οὗ ἴο τη8 Κα (Π6 ραΐεβ 85 ΠΙΡἢ 
85 ἴπΠ6 ἴονοῖβ (1οο ΟἸὈ115), ΜΠ ΘΓΘα5. {Π6 
αὐτεεκ Πᾶ5 καὶ ἐποίησε τὰς πύλας αὐτῆς 
πύλας διεγειρομένας εἰς ὕψος πηχῶν ἑβδο- 
μήκοντα (70 σΠ115), 1 {Π1ΠΚ Π15. ΟΠα] θα 
ἰεχί ἤεῖα ἀραϊη αἸΠΟγΘ αὶ ΘΟΠΒΙ ΘΓ ]Ὺ 
ἔγτοτὴ ἴΠ6 ατδεῖ. 

ΤῊ6 ψογάβ (υ. 4), “ Εἰ ρ]ογαρδῖιῦ 
4451 Ροΐξῃβ ἴἢ ροϊεηία," ὅζο., ΠΠΔῪ τα- 

ῬΓαβθηΐ ἃ ὉΠπαϊᾶθε. οὐρίηδαὶ: ΠΕΠΦΝῚ 
ΝΣ ΠἽἼ ἽΡἸ] ΠΙΟΠῚ ΠΙΠ3)3 ἐδ Ἴ3}5 
(οἴ. 761. 1Χ. 22), θὰ ΤΠΘΥ δῖ. ῬΡΟΞΒΙθΙΥ ἃ 
ἴτε ἰγτθαϊιηθηΐ οἵ εἰς ἐξόδους δυνάμεων 
δυνατῶν αὐτοῦ καὶ διατάξεις τῶν πεζῶν 
αὐτοῦ (ΟΥ ἁρμάτων αὐτῶν, Χ,., ΟΙΑ 1μἴ., 
ΘΥΓ.); ἴῇ ΨΏΙΟΙ οᾶ56, ΜῈ πᾶν δῇ [1η- 
ΒίαοΒ ΟἹ ““ 5θηϑιῖη Ὁ 5651 {Π5}5- 
ἔεγθησα. (3). [πϑίθαα οὔ δαπουίηρ ἴο {Π6 
Ῥα]4 ϑβἰαϊθιηθηΐ οἵ {6 σὙϑάβοῃ [Ὁ {Π6 
δτθαΐ Ὀτθδάςῃ οἵ [Π6 ραΐθβ (40 οπ}105), 
ὙΠΟ ἢΘ ΟΠΪ5, Π6 πηακο5 {Π6 τηοσα] 
τηοῖϊνα ῬγΟΠΪΠθηΐ, ἴΠ6 ἰονγε οἵ ἀἸβρίαν 
ὙΠΟ δοϊπαϊεα [ῃ6 Κιηρ ἴῃ ἴπ656. 1}1]1- 
ἸΔΤΥ Ῥαρθαμίβ (οἴ. οἢ. ν. 7). ΤᾺΪ5, 
ΠΟΥΘΝΘΙ, 15 ΘΧΔΟΙΪν Πᾶς ὁπ ψοῦ]ά 
Εχρβοΐῖ ἴῃ ἃ ΜΙάγαϑηϊο ἰγθαϊπηθηΐ οὗ {Π6 
ΒίΟΥΙΥ ; Δ σομῆγηβ {Π6 ΞΠρΡΡΟΒΙΠΟΏ, 
γΠΙΟἢ 15. Οἴου 56. ΡΥοΡΆὈ]6, ὑπαὶ {πε 
ΟΠαϊάθο οοάθχ τπιϑθ4 Ὀγ 3. Τϑύοτηθ νγὰ5 
ΒΙΠΠΡΙΥ ἃ Μιάταθῃ Ὑθμιά ἢ [ουπηαεα 
ὌΡΟΙ 8 Οἱ εχ ἰθχί. 

τ. 5. “Δηπο Ἰριαγ ἀποάδοϊηγο ΤΟΡῊΪ 
51 ΝΝαθυοποάοποβου ΤῸΧ ΑΑΒΒΘΥΓΙΟΙΊΙΠῚ, 
αα] τορηααΐ 1ῃ ΝΊπονα οἰνταϊα τηαρπα, 
Ρυρπαν οοηΐα ΑΥΡΠαχα δ οὐ ίριηε 
4147)1,᾽ (υ, 6) “τὶ ΟΔΙΠΡΟ ΤΠΔΡΏΟ 4] 
ΔΡΡΟΙΙαΐατ Καραι, οἰτοα Εὐρ ταίθῃ αἵ 
ΤΊστη οἱ Τα ἄαθοπ ἢ ΟαΡΟ ΕἼ ΙΟΟἢ 

ΠΝ ΤΕ ΘΙΌΒΘΟΤΙΟΝ ΦΘ ΘΘΙΡΗ. 

ΤΕρΡῚ5 Ἐ]Ιοοτυτη." 8566 οἡ Φ. τ. πὲ 
1[411ο]Ζε βεηΐθημοθ δ [Π6 επᾶ οὗ ζ. καὶ 
ΟΟΥΓΟΘΘΡΟΠἦς ἴο {πΠ6 ΟΡΘΠΙηΡ 5ἰαίεηηθηΐ 
Οἵ ζ. τῷ ἴῃ ἴῃ6 ατθοκ (καὶ ἔλαβε τὸν 
᾿Αρφαξὰδ ἐν τοῖς ὄρεσι Ῥαγαῦ), ἀπ! σοη- 
ΟἸπ465. 411 {Πα 15 βαϊα οἵ [ῃ8 νγὰσ ψΊ 
ΑὙΡΠαχδά, ἀρουξ ΏΙΟΠ τῃ6 αταεκ ἢδ5 
ἴουγ ΔΙ ΠΠΟΠ 8] νεῖβ865 (13--τ6). 

Ιὴ ζ. 6 {π6 ῬΙΌΡΕΟΙ ΠΔΠῚ65 ΠΙΓΓΠΘΓ 
ἄδῆπα [π6 Ἰοσα]ν οὗ [η6 ατεαΐ ῬΙαΐῃ : 
ΡῬαΐ ἴῃ (ῃ6 ατθοκ {ποὺ ἀθῆπα {ΠπῸ 411Π165 
οἵ ΝΡ ΌΠΟΠΟ“ΟΠΟβΟΥ : καὶ συνήντησαν πρὸς 
αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινὴν 
καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὸν ᾿Βυφράτην 
καὶ τὸν Τίγριν καὶ τὸν Ὑδάσπην καὶ ἐν τῷ 

πεδίῳ ᾿Δριὼχ ὃ βασιλεὺς ᾿Ἐλυμαίων. ΤῊΣ 
ψιυϊραίο Α͵σὸ ΟἿ 5 (Π6 οἷοβα οἵ {πε 
γΕΙθ6 : καὶ συνῆλθον ἐθνηὴ πολλὰ εἰς 
παράταξιν υἱῶν Χελεούδ. 

ἼΠ6 ΟΠΙ5510η5 Ιηᾶ Κα ἃ 50 5ἰα πα] 
ἀἤδγεποβ ἴο {πΠ6 παϊγαῖϊνθ. Αἱ ἢτχβί 
βἰσῃς, 1 ἸΟΟΚ5 ἃ5 1 81}1 πηοίϊνε ἴοσ Ναρυ- 
ΠΟ ΟΠΟΒΟΥ 5. ΘΙ 55165 Δ ηΠ [ΟΥ̓ ΠῚ5. ὙΔΓ 
προ {πῃ γήεδί νεῖ δ πηϊηαϊθά, Αο- 
σοτάϊηρ ἴο [η6 τεεκ, [π6 ομ]εοὶ οἵ τῃ8 
εχρεάμοη οἵ Ηο]οίθυηθ5. νὰ. ἴο ΡῈ ΠΙ5ἢ 
1π6 ψΏΟΙῈ Ὑεβί, δη4 δβρθοῖα! ν {πάδ8, 
ἴοΥ Ταιβιηρ ἴο 56Πη4 αποίαβ ἴο ἴΠ6 ὙᾺΓ 
δραϊηβὲ ΑὙΡΒαχαῦ. ΤΤη6 (δεῖς: ἸΕΣΙ 
1[561{, Ποννενεσ, ΟἸΪΥ 5:51 Π65. {Π6 οοη- 
ἰξηΐβ οὗ Ν.᾿ 5. πηδϑϑᾶαρα ἴο [Π6 Ὡδίοη5 ὈΥ͂ 
ἃ 51ηρ]ῖ6 ὈπΠεῖ Τοπλατῖκ (. 11) : καὶ 
ἐφαύλισαν πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶσαν 
τὴν γῆν τὸ ρῆμα Ν. βασιλέως ᾿Ασσυρίων, 
καὶ οὐ συνῆλθον αὐτῷ εἰς τὸν πόλε- 
μον, ὅτι οὐκ ἐφοβήθησαν αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἦν 
ἐναντίον αὐτῶν ὡς ἀνὴρ εἷς, καὶ ἀνέστρεψαν 
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ κενοὺς ἐν ἀτιμίᾳ πρὸ 
προσώπου αὐτῶν. ἘῸΓ 41] {Π1|5 {π6 Ψὰ]- 
ϑαῖς Πὰ5. ΟἿΪΥῪ : “ΟἿ ΟΠΊΠ65 1|Π0 ΔΗΪΠΊΟ 
οοηίΐτα αἸχοσιηΐ {- [Π6 ἢγδὲ ἴἤγθα νου 5 
οἵ 1π6 Οτδοκ) εἴ στο βου ηΐ ΘῸ5 νΆΟΙΙΟΒ, 
εἴ ϑίηβ Βοῆοσα δο]θοογιηΐ ἢ (- καὶ ἀνέ- 
στρεψαν . . . αὐτῶν). 

Τ 15 Θα5Υ ἴο βιιρρεδί {παΐ {π6Ὸ οὔϑβου- 
ΤΙΓΠ65 Οἵ 2, ὁ τῷ [πε ΟἿΘΟΙ (8Ε8 ποῖδ 
σα ἦρος.) γνετρ ἴθ! ἀηα ϑυ  ]ν βοΐ στιά 
οἵ ΡΥ 5. 7εγοηδ ; δῃᾶά [παΐ ἴῃ Φ. τὶ ἢ15 
Πγίηρ Παβίθ, ἀπ ἀθϑίσα ἴο οὐσία] τράπη- 
ἄδηοῖθβ, γθϑα! θα ἴῃ ἴΠ6 ΟΠ 5510). οὗ δὴ 
ΘΘ5Θ ΠΈ14] οἷαιιθθ. Βα 1 σαπποῖ {Π|η]ς 
{πᾶς βιο ἢ 5 ρΡΟΌΒΙΟη5. ἀσοοιηΐ [ῸΓ 8ἃ]] 
τ[π 6 Ρϑου αν ΡῬΠμθποπιθμα οἵ 15. νθ βίῃ, 
ψ ΠΏ] ἢ τηᾶν, [ἢ [αοΐ, θ6 ΠΟΤ 58 {Ἰ5[Δοο ΠΥ 
ΘΧΡΙΑΙηΘ4 Ὀγ Τοίδγθηοβ ἴο Ραγα}16] ΡΠ θπο- 
τῆθπα ἴῃ {Π6 7615} [ΌΤΠῚ5. οἵ [Π6 5.ΟΥῪ 



ΠΝ ΟΡ ΕΘΝ ΟΠ ΟΊ ΤῊ: 

(ΑΡρεπαῖχ 1.), ν ῖ ἢ τη Κα ΠΟ Δ]]Π5ῖοη δἱ 
411 το {π6 Ἔἀχρβεαϊ!οῃ ἀραϊηβϑὲ Αὐρπαχαί. 

Τὸ Ιαἴεὺ 7 ϑ 5}. δα τοΥ5 {Π6 ἀβϑιρημηθηΐ 
οἵ Τεαβο 5 [ὉΓ δῇ αἰίδοκ προ Ππάῆδἢ δηά 
7 5416} 566 Π]66 ἴο 6 ΠΊΘΓΘ ΒΕ ΓΡΙ] βαρ. 
ΤΗ6 “Κιηρ οἵ [Π6 (ἀβῃ]ες᾽" νναὰβ {Π6 
ΠδΕα7Α] ΘΠ ΘΙΥ οὗ ἴΠ6 Ποῖιθα δΔη4 ρξεορὶε 
οἵ οα (Βειῃ-εἸοα ἢ). 1 5'ρροβε, [Π6ῃ, 
τῃδὲ τὴ {π6 Ναϊραίε γα Πᾶνε ο] θα (τας 65 
οἵ {π6 πιδε οἵ ἃ [6 ]5ῃ- ΠΑ] 466 το θηβι ἢ 
οὗ τΠ6 βίου, ἴθ ψΏΙΟΠ {π6 Ἰηἤπεηος οὗ 
ΒΟ ἃ ΡοΙηΐ οἵ νἱεὺν γγὰ5. ΔΙΓθαΥ ἴο ἃ 
ΠΟΠΒΙ4ΘΥΆθ]6 οχίθης Ἐχϑιηθ! πε. [Ιἰ 15 
ποίθννοσίῃγυ ἰῃδΐ φψ. 7 ἴῃ {πΠ6 ν αἱραΐβ ορἝη5 
ΜΠ ταὶ ταν 6 ταρατ θα ἃ5 Δηοῖ ΠΥ 
ΤΕΔΒΟΠ [ῸΓ {Π6 ΘΠ 4 55165, Πα ΟἿ6 ΤΠΟΙΘ 
1η. δοοογάδησα ψΊ Ἰαΐου {ον ]5}. 14685 : 
Ζίμις ἐχαζίζαζιμηι ἐεέ 7 φρηηηι Δῆ, οὐ 407) 6715 
ἐἰδυαήμηι ὁδί. ἽΠΘ ψγουα5. ΤΘΠ]Π4 τι5 οἵ 
Ῥᾶβϑαρθϑ ἴῃ {Π6 ΒοοΙς οὗ 174 η16] (ἰν. 30 ; 
ν. 20), ἃηα [ἢ ΤῊΥ ᾿πᾶσηηθηΐ 5ΌΡΡΙΪΥ ἃ 
αἰδείηςος ἰτὰςα οἵ ἴπΠ6 Ομα]άδα νευϑίοῃ οὗ 
Ταα ἢ. [ΙΕ 15 πηρ 164, ΓΠοῸρΡἢ ποί 5416, 
τη {Π6 βῆνογβ ἀθιηδηαθα {Π6 τ|5114] τε- 
σορηϊοη οὗ [ης ατεαῖ Κι ηρ᾽5 5 Ζεγαϊηΐγυ. 

ΤΠ6 ΟἸΙΒΒΙΟη. ἢ ΜὙΠαΐ [Ὸ]]ο5. οἵ 
ἐς ῬοΙϑία,, “6 ψεβὶ, “ΑΠΈΠΡΑΠπ5," 
ἈΠῸ (πὸ ὉΟΗΘΟΣ (7. 7); οἵ ““ ΒΕΙΑΠΕΙΝ 
κ΄ (ΘΟ ΠΕΙΟΤΞΙΣ κι (ΘΟ 66 5 ΦΠΡΥΡΟ ἈΠῚ [5 
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οἸΕ65 (σϑ. 9, το), δη4 οὗ [Π6 παϊηθς οὗ 
[Π 6 σΟΙΙΠΕΓ165 1 Ζ. 12, ΠΠΔΥ 4150 Ὀ6 [Ἀ1Π]Ὺ 
ἀΒΒῸΠηΘα ἴο ᾿Π6]ΠἸσαΐα 51 Π111Δ 7 ΟΠ] 55]Ο 5 ἸῺ 
[ηΠ6 Ομαϊάβε Ἵοοάθχ. ΤῆαΥ πᾶνε {ΠΕ} 
Ἔχαοί ρᾷΎ8116] 1 Ἰαίεσ ΜΙάτγαβῃϊς αὐαρία- 
οΠ5. οὗ {π6 ΑΡοοτυρΠα] παγγαΐνεβ. (οξ, 
ΑΡΡεπαῖχ 1. ; δηᾷ [ῃς ϑίοτγν οἵ ΤΟΙ ἴῃ 
τ[ῃ6 ΜΙάτγαβῃ Ταπηϊπ)ᾶ, αῤμα Ν᾿ ΙΔ οΥ 5 
ΤΟΡΙ, Ρρ. 326--38). 

ΤΠΘ τεαάϊηρθ Ἴασαξοῦ ἴου Ἡγάδβρεϑ, 
εογμηι ἴοΥ ἘΠἸγγπαθουμπτη, Οὐα7 ἴου 
(αἸαδα, Μδϑδε ἴου (σθβεπι, τϊρηξ ΡῈ σοΥ- 
ΓΠΡΌΟΠ5 οὗ ἰῃ6 ΟΠα]άθε οὐἹρίηα]ς. Α5 
ἴο Τα΄άαβοη, {Π6 ἢΙβὲ [ἢτθ6 σοηβοηδηΐβ 
ΘΟΥΓΟΘΒΡΟΠα 50{ΠΟΙΘ ηΠγ ΜΠ τῃ6 Οατεεκ 

ΠᾶτηΘ ; ΕἼοὶ ΟΝ ΡΟ) 5. ποῖ 1 ἴῸΠ 

ΕἸγιηδοὶ ΟΝ 0»), Οα]αδα (πνδ}) παῖρδς 

Ῥεοοης (βάαγ (ΠΡ) ὈΥ ΟΠ 5510. οὗ Ο᾽ 6 
ἸειίοΥ Δ ηα σΟΠΠΟΠ σΟΠιβΙοη5. οὗ {Π6 
ΟἴΠο 5, ἃηα [6558 (1.955) τῆν 6 {πε τϑηι- 
παηΐ οἵ ἀοβηδη (Ἰ})). 

ΤΠΕῈ τοῖα Ἰπχίαροβιοη οὗ της ΟἹά 
Τιαῖη ἰεχί ψ ἢ τΠ6 Ν᾽ υϊραία 15 σπου ἴο 
5Π6 νυν ΠΟΥ ΤΠ ΠΟΠ ΟΥὙΠΟΥ {Π{{16 γαῖ {Π6τα 
15 ἴῃ ΝΟΙΚΠΊΑΙ 5. ἀβϑθστίοη {πᾶς [Π6 Ἰαζίευ 
15. ΠΊΘΓΘΙΥ Δ} ΔΥΡΙΓΓΑΤΎ ΔΌτασηιδηΐ οὗ {Π 6 
[ΟΥΠΊοῚ. 1 δήά [Π6 ἢτβϑί οπαρίεσ ἴῃ Ροίἢ 
τεχίβ, τοίη 4 ὈΔΊΙΟΥ. 

2. ΓΗΕ ΟΙ,Ὁ ΤΑΤΙΝ ΑΝῸ ΤῊΕ ΝΌΙΟΘΑΤΕ. 

(Όβδρ. 1.) 

ΟἹά 1.αἱϊη. 

Ι Αῇπο ἀποάξδοϊμηο ταρηϊ ΝαΡοΠΟάΟΠΟΒΟΥ 
411 τορηανς Αϑϑυσηβ ἴῃ ΝΙηῖνα οἰν!ίαία τηαρηδ, 
ἴῃ ἀἴθθιι5 Αὐΐαχαίῃ γορὶβ, αὶ τερηαν ἴῃ ΜΕα]5 
ἴπ ΕοΡαΐμαπα οἰνιίαΐθ, εἰ δραϊῆοανι [αγγειὴ 1Π 
ἘΞΟΡαίΠαπμα, 

2 Ετ ἴῃ οἰτοαϊξιι τησῸ5. 6]115, εχ [ἀρ αῖθι5 
Ἔχοὶϑίσ, Ιαςπάϊπθ οὐδ! ουατη {τίπτη, εἰ ΙΟηρΊ- 
τὰάϊπη6 σα ΤΟΥ ΠῚ 56Χ : εἴ ἔδοιέ δ᾽ Εἰ] θυ η ΠλαΥΪ 
σα ζοτιιπὶ βεχαρὶπία, δἰ ἴυτγεβ σοπϑίϊζαϊς βαργα 
Ῥοτγίαβ 6.5 σαι τουατη σαί : 

3 ΑἸ αἀΐποπι εἰ Ἰαςπάϊηθπὶ βασγαπτη ξιηάανῖ 
ἴπ σα {15 σεχαριηΐα : εἰ ἔδοιε ρογίαϑ 6715 θβχϑιτ- 
σοπίαϑ 1 δἰτατη σα 115 Ξκεχαρσιηία, εἴ Ἰα(π4]Π 6 πὶ 
Θαγιτὴ σα {15 απδαγαριηΐα, 

4 Δα εχιίαπ 4αδα σα αΠη ΘΑ ΤΊΤΗ. 

5. ΕῸ [δοϊξ Ῥ6]]υτὴ ἴῃ ἄϊθριιβ 1115 τοχ ΝΡ ΟΠο- 
ἀομοβου δάνεβιβ σεσοῖ Ατίαχαςῃ 

6 Τῃ σδιῆρο τῆᾶρπῃο, Πὶς εϑὲ οαπηρὰβ Ἀαραπ. 
ΕΠ σοπνεπογιηΐ ἴῃ ΡΌΡΉΔΠ ΟΠΠΠ65 ΠΑΡ απίε5. ἴῃ 
τηοηίδηῖ5, εἰ ἘΠπρἢταΐίο, εἰ ΤΊρυϊ, εἰ Υ ἀ65ρὶ, ἴῃ 
ΘΔΤΏΡΙ5 Αὐἱοίῃ σορὶβ ΕΠ πθούιτη : εἴ σο]]οροιπηΐ 
Ξ6 σεηΐεϑ τηπ]ῖδα δα Ῥε]]ατη Π]Ποσπτη (ΟΠ 6] ] παῖ, 

Κμσαίε. 

1 ΑΥΡβαχαδά [ἴίαηιθ, τεχ Μεάομπιτη, 50}]- 
βανεύαὶ τηι]ίαβ σεηίεβ ΠΠΠΡΟΥΙΟ 510, εἴ ἴρβα 
Δραϊποανὶς οἰνιταἴθπὶ Ῥοΐθη 1βϑιπηδτη 18 Π} 8ρ- 
ΡΕ αν ἘοΡαίδη!5, 

2 Ἐχ Ιαρίαῖρις πυδάτγαςί5 εἴ ββοίῖβ ; ἔδοϊξ 
ΤΩΌΓΟΒ. 6]ι5 ἴῃ ἰδ πᾶ ]Π 6 πὶ ΟἸΙοστὴ βορίπα- 
σἰηΐα, εἰ ἴῃ δἰεπαῖηθη σαθΙογα πη ἰγϊριπία, 
ἴαΓΓ65 ΨΕΙῸ 6]15 Ροϑβα [ἢ Δ] ΕΠ] ΠΘτὴ Ο ὈΙΓΟΓΙΙΠῚ 
αρηΐατη. 

3 ῬΟΥΓ αυδάσιμη νΈΥῸ Θαγπτη, Ἰαἴτι5. πἰγι πη τι 8 
νἸΟΕ ΠΟΥ ΠῚ ΡΘαππὶ 5ραίίο [πα εραΐαγ, ροϑβυϊίαια 
Ῥογίαϑ 6]5 ἴῃ δἰ Ε{π|]Π 61 [ΠΥ ΠΙΩ͂ - 

4 ἘΠῚ ρβ]ογιαθαΐασγ 481 ροίΐθῃβ ἴῃ ροίεπίϊα 
ΕΧΘΥΟΙ[α5 511, δἰ ἴῃ σ]ουία Δα ΓΙΡΑΤΙΙΙΠῚ 5.1ΔΥΠΠῊ. 

5 ΑΠΠΟ ἰρίίαγ ἀποάδθοιμηο γασηὶ 581 ΝΑΡα- 
ὉΠΟΔΟΠΟΘΟΥ ΤΟΧ Αϑϑυτσαη 411 ταρηαθαΐ 1ἢ 
Νίηϊνε οἰνιαΐα τηᾶρηα, Ραρηανιΐ οοηΐζα ΔΑτ- 
ῬΒαχαά εἰ οθπι1ΐ Εἰ1ΠῚ, 

6 Ιῃ σαρο πιάση 641 Δρρε]]αίαῦ Ἀδραι 
οἶγοα Επρητγαίθη εἰ ΤΊρυη οἵ [αἀαβοη 1Π ΘΔ ΠΡΟ 
ἙΥΙΟΟΘἢ ταρὶβ ΕἸ] σοσ ἢ. 
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Οἰω 1,αἱΐγ. 

Ἐπ τοῖϊβιε ΝΑ ΘΠΟαοπΌςΟΥ Τὰ χ Αβϑυυ!ουτιηι 
αὦ οππθβ ἱῃΠαθἰϊαηΐοβ Ταπηπαθ, Ῥαβι 5, οἵ 
ΟἸΠοἴαμι, ἃ Ἰθραπηάβοιτη, Πἰραπαπι εἰ Απία]!- 
Ῥαπαῖη, οἴ οοπίγα ἔδοϊθ Πὶ ΠΊΔΤΙ5, 

8. Εἰ φαυὶ 5ιπξ ἴῃ παιϊοηΐθι5 (αυπη6]1 εἰ (α]ααά, 
οἱ Βιρουουῖ (ἈΠΠΘαθ 1ῃ σαΠΡΟ τῆᾶρηο βάτο] η, 

9 ἃ «ἃ οπῖπθβ 4υἱ ογαπέ ἴῃ ϑατηατία, εἰ ἴῃ 
οἰν ΔΈ Ρὰ5 615, οἵ ἴγαὴβ Τογάδηθπι πβατθ Ἡ]ογα- 
βϑ]θη, οἱ Βαίμπαπα, εἰ Ομεὶαβ, εἰ (δάβθβ, εἱ 
Πυταϊπα Αερυρίῖ, εἰ Ταίηαβ, εἴ απηθββαβ, εἴ 
ΟἸΊΠΟΠῚ ἰογιαπὶ (ἀθββθη, ἄοηθο νϑηϊαίαῦ βυργα 
ἼΠαποοβ εἰ Μειρηΐβ, εἴ οπηθ5. 4] ᾿ηΠαὈϊίαπΐ 
(Δ]ΠΠ|ἀθα τηατὶτἰπηα 1η Τογάδηθῃ, ἴπ ἰοΐατη [θυ 
Αδργρίῖ, ἄοπες νοπίδίαγ δα ἤπθ5 Αθιορίδθ. 

11 Εἰ σοπίοιηρβοσιπέ οὐῇηθ5 ἱππαθιίαπίθβ 
ἰθύγατη 1Π|ᾶπὶ, νουθατη ΝΑΡΌΙΟΠΟΔΟΠΟΒΟΥ ταρὶβ 
Αϑϑυυϊοσιπη, ΠΕαΘ σοΟηνΘπούπηξϊ οὐτὴ 10 ἴῃ 
Ῥγδθ πη, αἶα ΠΟῸΠ {ἰπη ΘΓ πη  Θἰτὰ : 564 ογαΐ 
ΔάνθΥθιιθ ΘῸ5 αιιαϑὶ ΙΓ πππ5. ΕΠ γὙϑιηϊβοσπηΐ 
Ἰεραΐοβ 6ε]15 ναοιοθ, 51Π6 ΠΟΠΟΥΘ ἴδοιθβ [γζαγιρ', 
{ἀο]61] δουιη, 

12 Εἰ ἰγαίΐι5 εϑδί τὸχ Ναθιοποάοποβοσ δά 
ΟἸΏΠΘΠῚ [ΘΥΓΑ Τὴ 11 τὰ ΘΠ πη ηΐου, εἴ }πσανιΐ ῬΕΥ 
566 ΠῚ ὙΟΡΤΪ 5111, ΠῚ ΠΠΔΟΥ ΘΥΒΙ ΤΠ 56 1Π ΟΠΊΠΟ5 
ἤπο5 ΟἸΠἸοῖαθ εἰ Ἰραυηαβοὶ εἰ ϑουίμῃϊδα, εἰ ἰπΐου- 
[δοϊαγαχμη σ]δϊο 5ὰ0 ᾿ἹπΠα απο Μοαδ] εἰ ἢΠ]1Ὸ5 
ΑἸΠΊΟΠ εἴ ΟΙηΠοΠῚ [πάδϑαπὶ δἰ ΟΠΊΠ65 4π| ἴπ 
Αεργρίο 5ιπΐ, ἀβάθ ἀὰπὶ νϑηϊαίατ τη πῃ Δ ΠῚ, 
εἱ δὶ Πηϊίπμηα ἀπογιιηὶ ΔΘ] ΠΟΥ. 

ἢ Ἐὼὲ Ῥυδθραγανὶξ 56 ἴῃ νἱστίαία δια δανθυϑιιβ 
τοσοῖὴ Ατίαχαιῃ ἴῃ ΔΏΠΟ βαρίϊμηο ἀθοϊμιο : εἴ 
1ηνα]αϊξ ἴθ Ραρπα 51ᾶ, οἱ σϑάθρι ἴῃ ρΡοϊεϑβίαϊα 
5118 ΟἸΙΏΠΕΠῚ νἰγπΐθιη ταρσὶβ Ατίαχαίῃ, εἴ οὐ Π ΘΠ 
εααϊαΐαση 6715, εἴ ΟΠΊΠ65. ΟἸΓΓΙ5 ᾿ἰρϑῖα5, οἱ 
ἀοιηϊηαίι5 Θϑὲ οἰνιταζαμη 6]115. 

ἜΣ Ἐὺ ΔΌΠῚ ἀβαὰα ΕοΡαΐμδπι, εἴ ΟΡ ϊπαϊξ ἔτ 5 
675, εἵ ργδβάδίιβ εϑί ρ]αΐθβαβ 6715, εἴ οὐπατηθηΐα 
6]115, οἴ Ῥοβαϊ δὰ ἴῃ ὀρρυόρυῖο : εἰ σϑριΐ γθρθπὶ 
Δυίαχαίῃ ἴῃ τηοητθα5 αρσαὰ, οἴ Ῥδυοιβϑιέ 1ΠΌτὰ 
ἴῃ Ἰαποαδὶβ. δῖ, οἱ ἀἰβροσαϊαϊε οὰπὶ πἀβαὰθ ἷπ 
ΒοαΙουπιιτὴ ἄϊθ πη. 
ἜΧΕ ἘῚ γανουβιβ αὶ ΝΑΡΌΙΟΠΟΟΠΟΒΟΥ γὸχ ἴῃ 

ΝΙηΐνεη, ἴρ58 εἴ δχογοϊζιιβ, τα] πο νἱγογατα 
Ῥο]]αϊοσιι οορίοϑβα Πἰτηΐβ : εἴ αγαΐ 116 Βθουσι5 
Βα ϊαης ; οἵ δρυ]αΐαβ εϑὲ ἴρβ8 εἱ νἱτίιιβ 6}ὰ5 Ρετ 
αἴ65 οθηίατη νἱρὶηι, 

ἹΝΤΕΘΌΓΤΙΟΝ 109 799 Η. 

Κμϊσαΐο. 

7 Ταης οχαϊζαΐαμη. εϑὲ τοσπαπὶ ΝΑΡαοΠοάο- 
ΠΟΒΟΥ, οἷ ΟΟΥ 6715 οἱθναΐαπι οϑί ; εἴ τηϊϑῖε δά 
ΟΠΊΠ65 4πὶ Βα Ια απξ ἴῃ ΟἸΠἸοῖα οἰ Ἰλαμηαβοο οἱ 
ΤΡαπο, 

8 Ἐπ δᾶ σεπίος σπαθ βαπί ἴῃ Οατιηεῖο εἰ θα 
εἴ ᾿πῃαθιταπίθθ (δ  ]αθαπη 'π ΟΔΙΡΟ ΠΊΑΘΡΠΟ 
ἘΞάτεοη, 

9 Εἰ δᾶ οπηπθβ αἱ ογαπέ ἴῃ ϑατηαγία, εἴ ἰγαῃϑ5 
Παπηθη Τογάδηθπι ἀβαὰα δα Του 5] 6}, οἴ ΟΠΊΠ ΘΠ, 
ἰευγατη [6558 4πουβηιθ Ῥογνυθηϊαίασ δα [ουτηϊηο 5 
Αδιμορίδβ. 

1ΙΟ Δα Πος οπηθϑ πηϊδὶ παηίος ΝΑΡασΠποᾶο- 
ΠΟΒΟΥ͂ ΤῸΧ ΑΞΒΥΓΙΟΥΠΠῚ ; 

1 Οἷΐ οἸπθ5 ὯΠῸ ΔηΪΠη0 οοπίτα αἰχουαηΐ, 
εἴ σι ἰβούπηΐ 6ο5 ναοοβ, οἰ β'π8 ΒΟ ΟΥα ΔὈ]6οα- 
ταί. 

12 Τὰπο ἱπάϊσπαίϊιβ Ναθυσποάοποβου σὰχ 
δάνθυϑιβ ΟἸΠΠΘΙη ἰευγαμη 1Π|4πὶ Ἰιγανιςΐ ΡΘΥΓ 
1Ὠγοπιιπὶ οἴ σορθ πη βαπὶ Ζαρα ἀοἰοπαογεί 58 ἀ8 
οὐ ηἾ 115 το σὶομΐθιι5 ἢΪ5. 

ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ 1Π. 

ΛυΤΗΟΕΙΤΙΕΒ. 

(οηβῖι. Δροβί. ν]. 2 (ἐπὶ Δαρείου). 
7115 ΑΠΊσδμπι5, ἀκα Θυϊαθ, 1774 Ὁ, 

ἘΠ 7ὴ5 Ἂ; Ζῆν Ὁ, ὦ: (δ)5ιοτῶ, 
Οχίοτα, 1τ8ὃ324 [Ναριοποάομποϑβου - 
ΟΡ Υ569]. 

ἘιβοΡ᾽5, Οἤτοη. (Αυμηθηΐαη Ὑ' οΥβ οη), 
1]. 201. 

5, Αἰμαηδϑῖιθ, ΕΡΙδῖ. Ἐδϑῖ, ο, 26ς, “7. 
ΜΊρπο, χχχίχ. 1. Ρ. οὔξ. 

5, ΑἸἴρτοβο, 6 ΟΥ̓, Μίῃ. 3, τῷ; 110. 
ἄς Νιάυϊ5, 7; Ἐρϊϑβί. (Ι. 1. 63. : 

5, Αυρυδηο, θ6 Οἷν. Πεὶ, 1τδ, 26: 6 
Ἰθοοῖ. ΟἾτϑι; 2: ὁ. 

Οομο1]. (τι μαρίη. 11. 47 (α. Μαμῃβὶ, Π], 
801). [7 πιῤ. Τλατῖι5.} 

(πο }]. ΗΙρροη. 36 (Μαῇῃβὶ, 111, 924). 



ΠΥ ΘΝ ΘΙ ΠὈΠΘΤ ΠΗ: 

ΙΠποσθητ! ΕΡΙ5ι. δα Εὐχϑαροσῖπη) (Δ ηϑὶ, 
111. Ῥ. 1040). 

5. Τεῖόπιθ, ΕΡ. 54 δᾶ Ευπαῃ ; Ιῃ Αρ- 
βαθοτα ΟὐἸτηαπί, σᾶρΡρ. 1. ; Ριδεῖ ἴἢ 
110 τ. ϑα]οῃη 15. 

ΑἸσουη, ἴοι. 11. 422, (0]. 2 σ. (ΕἸΟΡΘΙΙΙ, 
ἘδΈβροη, 1777). [“]π61{ νέο εἰ 
ΤΟΌΙ.. . αθι5. δαοίου! 5 5ΟΠΡΙ 
5ιιηΐ τηϊηῖτης οοηϑίαϊ.᾽} 

Βαδάα, 6 ΤεΏΡΟΥ. εἰ 46 86χ δείαδί. 1. 
Οοηταά. Ῥε]Ποαηι5. ΤΟΙ. ν., ἢ 480 

ΠΟὨ ΙΠΘΠ ΙΓ ΟΠΊη65 ΠΟΙ Ν᾽ εἴθυῖβ [ἡ- 
Β ΓΘ ΗἿ 4] δαηξ αχίτα (ΔΠΟΠ ΘΠ, 
ἩδΡταίσπμ (ΤΊΡΊΤΙ, 1535). 

ΒΌΘΘΕΙ. ΗΙϑι. Τὰς]. Ἄτοι, 1 δβι, 11. 61:.- 
Βε]]αττηῖηθ, 6  εῖρο 1) εἱ, 1. 12. [7 πηι. 
Μδηαββε 5 σαρανιίν.] 

Ηπεί, Τ)εμηοηϑίτ. Εὐνδηρ. Ρ. 2364. 
Ι,.. (Ἄρρειιας, Νοίας τί, τὰ 110. Τπά ἢ 

ΑΡοοΥ. 
7. Ἀδίμο!άβ, (βηβ. πῦτ. ΑΡοοῦ. Ῥ.τδεὶ. 

ΙΧΧΊΠ., ο0]. 846--847. [Τα ριμ]γ οὗ 
Βοτηϊο! ἀϊπιπη, ᾿απΟΟ  Π111Π|, ῬΘΥ] 111. 

7. 5. Θειάθη, 1)6 ϑυῃβατ5, 111. 132. “27. 
(Αμηβίεϊοά. 1679). 

ΘΙ ΘΕ Ν ΕΙ δ 5ι:. ΡΙδΘΙθοι: χνν “77. 
Ῥᾶρ. 728 σφ. Ξ 

Μοπίζαποοη, [4 ψέμιέ ἄς 1 ἩΙβίοῖτα ἄς 
Τα (1690). [Αρτθαβ ἢ ΒΕΙ]αῖ- 
ΤΩ]Π6. 

Γ. Βαάᾶψνεϊ], Ῥτοϊερ. 1ῷὼ πᾶ, αΖ. ]. Δ. 
ἘΔΡτιοῖα5, ΓᾺΡτ. ΤοΡῖαθ, [πιά ἢ, εἰο. 
(ΕἸαποο τί, τ 691). 

ἙΑΡτίοῖ5, 1. Α., ΒΙΡΠοίμ. ἄταβεο. (εά. 
ἘΠΆΤΙΘ5, Π|. 727)- 

ΘΑΡαθσ, ΒῬ᾿. ΒΡ]. 5... ει. ΨΟΙΒΙΟ. 
ἌΠΠΙΟΣ 561 ΕΙΣ ΠΑ]: 1 740). (4115, 

ΕἼ51)5 0 : Ὺ 
προ ατοίι5, Απποῖ. ἴῃ. Δ εῖ. “Γαβί, Π|. 

11τ--25 (ε4. ,ορεὶ, Η4115, 1776). 
ΕΙΟΠατά Ατηα]ά, (ὐοτημηθηί. οη. ΑΡΟΟΥ. 

(εα. 2, Τιοπάοῃ, 1760). 
ΘΘΠΊ]οΥ, 7. 8., ΔΡΠΔη4]. νοη ἔτειοσ Τ᾿] ηΐοτ- 

5.10 ῃ. 4δ5. Κ ἀπο η5, 11. 120 ἢ. 
ἘΠΟΠΠοτη, 7. (., ΕἸΒ]οΙπηρ᾽ πῃ 416 ΑΡΟΚΥ. 
ΘΟΩ ὯΒ5 Α 1, 201 "Ὁ {{ΠΕῚΡΖΙΟ. 

1795). 
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Ι, Βευίμο]ας, Ἡΐϊβεέ. Καὶέ, ἘΠΗ]οἰταηρ,, ν. 
2535 (ΕΠ]δηρεη, 1816). 

Γσ. Α. »δῇϊ1, Ελη]θιῖ. τη 416 1]. ϑοῆτ 
ἴθ, ΡΡ. τος “Φ. ([ΕΙΡΖίρ,, 1820). 

06 Μγεῖίε, ἘἸη]ειαηρ (εα. ϑΘοἢτδάδευ, 
1860). 

Μονεῖβ (ΒοηΠοΥ ΖΕ: ΒΟ τη Πιγ ῬΉ]]. ππὰ 
Ἰα τς ΘΟ]... ΗΕ τῷ; ΚΟΙΠ, 1825). 

Ουϊπηδηη, 1) 16 ΑΡοΟΚυΡμθη 465 Α. Τὶ, 
(ΑἸίομα, 1841). 

γγεῖίς, Β., ὅρες. ἘἸ]η]εῖῖ, τη. 416 ἀδαίοτο- 
απ: - ΒΌΟΙΘΥ “65: Ἂν ἘΠ. 1π΄ ἘΠΟΙΟΞΙ, 
Ηϊ58ι. Καὶί. ἘΠ1η]. (ΕΥεῖθατρ, 1844). 

7. Μ. Α. ὅς ῃοὶζΖ, Ἐϊη]ειίαην, ΡΡ. 587- 
ό:τ (ΚΟΙη, 1845). 

Εν], Η!ϑίουυ οἵ [5Γ86], ν. 474 59. 
Ἄδιι55, ᾿η ΕὙΒΟΝ δηα ταθου, 11. 28. 
ἘΤΖβομο, Ο. Ἐ᾿, Ἰὴ Κα ἀτΖροίαϑϑίεϑ Εἰχοροῖ, 

Ἡδηάρποῆ, 11. (1 εἰρΖίρ, 1853), δηά 
ΘΟΏΘΗΚΕ] 5 ΒΙΡ]]οχίοοῃ, 5. υ. ΤΠ. 

ΝΊΟΚα5, 1., 6 πρτὸ ΤΠ (Ὁν ται 5]ανίαθ, 
1854). [1Ζ δ». ΝΕΡΌΟΠηςΖΖζαῦ {Π6 
Οτααδί.]} 

Τά ρϑῖαβ, Α., ὕερθεῦ 465 Ῥαςῃ Τα ἢ ἀπά 
5616 ΠΘιθϑίθῃ 1) 0] γε ίβομοσ (1Ρ]α., 
1850, 1.). 

Ἐν ]4, Δ ΠτροΠΕΥ ἀδὺ ὈΙΡΙΒΟἢ. ὙΥ 1556 }- 
βοῃδξι, ιχ. (αὐιηρεη, 1858). 

νγείζεσ. δῃᾶ ν»εῖίε, Ποῖ. Ἐπογο]. 46 ἴα 
ἹὙΠέοϊορια (δίμοιὶ τα (Ρατ15, 1861). 

ΤΙΝ Ἰ ΑΡΌςΙ: ΘΙ αοε, ἜΣ ᾿ς 6 
Ταρατάς (1105115, 1861--ὃ). 

ΨΟΙΚηλασ, α., ΗδπμάΡαςο ἢ ἦεγ ΕἸΠ]οιἐπηρ 
ἴῃ. α16 Αροκῖυρποη (ΤΡΙηροη, 1860). 

ΟΠ, Ο., Τ)ὲ5 Βιοῃ Τπά ἢ (1μΕΙΡΖιρ, 
1861). [7 πηι. Τ᾿ 518}5 τη] ποσίν. ] 

ΤΕΙΠἜῈκ, Αα., Βεῖ μὰ- ΜΙ ΎΆ5}), 1. 11. 
Ἐπ Ζϑοῖϊα; (ὁ. Ἐν: Τὰρτὶ ΑΡΟοΥΣ είν δθι: 

ατϑεςοα (1 ΕΙΡΖΙρ, 1871). 
ΟΠυτίοῃ, ὟΥ. Ἀ., (Ομ θηΐατυ 5.Ρ.Ο, Κ, 

(ΠοπμᾺοῃ, 1880). 
ΒΙ55611, Ἐν Ο, ἴῃ 1 ηρο᾽5. (ΟΠ ἢΐΔΤΥ 

(Νὸν Ὑοσκ, 1880). 
ΟΒαυτίομ, ὟΥ. Β., ΤΠ Τὐποδηοπῖοδὶ ἀπά 

ΑΡοοτ. ϑεπρίατεβ (ΤΠ οπάοη, 1884). 
1)45 Βιςἢ {πα1{}---οἴης. ῬΙΟΡΠείϊο. 

Αμίοηῃ ὅ.Πο]Ζ ( ΠγΖθυτρ, 1885). 
Τὴ: 

Αααϊηογι ἐο γιοίσ 2, 2. 245.1 Τ τὴ ἱπίουπηεά {παΐ [π6 Βοα]εῖδη Μ5. οὗ [η68 ϑβάθυ Οἴαιὴ (Ορ ρεηπείῖπι, 
317; Νευρδποι, 692. 8) τεα5 ΟῚ ; δπὰ {Παΐ 'ηΏ Μ5. Ἡπηῖ. 487, Νευραθοῦ 2107. 1, [Π6 ομαρίεγ 
15. τ ϊββίησ, 



70 91-.ΓΗ. 

ΓΗΠΑΡΤῈΚΒ 1. 

1 “4᾿»,9λαχαά αοίλ γογέγν Τξεθαΐαγιο. κ' ΛΙαὖτι- 
«λοκίογιο5ο0 7. νιαϊοίμ τὐαῦ ἀραϊγιοέ ἀΐηι, 7 ατιαῖ 
εγασείλ αἱά, 12 “1ὲ ἐλγεαζεγιοίζ ἔλοσο ἐλαέ 

τυοιε γιοΐ αἰαὶ ᾿ΐγι, το αγια ξἰϊεέλ 4 γ2λαχαά, 
16 αγιαὶ γεΐμεγηοίλ ἐο Δίγιευε. 

[ Ν τῇς «να! γεαγ οὗ {πε τείρη οὗ 
ΝΑθιςΠοάοποβοῦ, νν πο τεϊρπεά 

ἴῃ Νίπονο, [Πς ργοδξ ΟἸΥ ; ἴῃ {ΠῸ ἀΔγ8 

ΘσΗΑΡ ΒΕ Ὶ: 

1-5. Τε Ἡδρῦταὶς οαϑί οἵ {Π6 ῥαβϑαρθ 15 
ΠΟΙ ΘΑΌ]6. Κὺ. τ βδίαγίβ ψΊΓΠ ἃ ἀοίοθυη! παίϊοη 
οἵ {ἰπ|6, “Τῇ {Π6 τννο ἢ γοαγ οἵ Νοθαομδά- 
πΘΖΖαγ," Ὀκΐ {πὸ τοϊαϊίοη οἵ {π6 ονθηΐ συ μι ἢ 
μαρρθηθά ἴῃ {παΐ Ὑθαῦ 15 βιιβροπάθαά ὈΥ {πὸ 
Ιοπρ Ῥαγθη 6515 οχίθπαϊηρ ἔγοπὶ {πΠ6 ννοσγάβ5 
ἐν 0 ΤαΙρηοα ἴῃ ΝΙπανο," ὧ. 1, ἴο {πΠ6 επά 
οἵ «. 4. ΠΘη {ΠῸ6 πηαὶη βοπίθηςθ 15 γοϑιπιθά 
Ὑν ΙΓ «. 5 : “ Απά κΚιηρ ΝΟ ΠΔΠ6ΖΖΑΓ τηδάα 
ὙνΑΓ ἴῃ ἴποβο ἦδγ5.᾽" 

1. 11 δὲ ἐαυο γεαγ.] ΤῊΘ {ννε! ἢ ὙΘΑΓ 
οὗ {πΠ6 ΝεθυομαάποΖζΖαγ οἵ Ο. Τ᾿. ΠΙβίουυ ννὰβ5 
186 Τοαστη οὗ ΖοάθΠ4}, {πῸ Ἰαϑί Κιίηρ οἵ [ππ6Δἢ 
(ϑεα Τεγ. χχχῖ. 1). Νον [ἷπ παῖ γεὰγ {ΠῈ 
Ιπηρ5 οἵ Βάοτη, Μοαῦ, Απηπιοη, ἼΤγτα δη4 
διάοῃ, βοιιρῃς ἴο ᾿πάϊπιος Ζράρικια ἴο 101 1Π 
ἃ ΒΌΠΟΓΑΙ τουο] ἀραϊηβέ ΒΑΌυ]οη ( 61. ΧΧΥΙ]. 2, 
ΠΟΠΊΡαΓΘα ἢ Χχν]. 1). ὙΠῸ {ἰπ|6ὸ ννοι]α 
0ὲ πάρα [ὰνοιγαθ]ο, 1 ΝΟ ΟΠ ΠΟ ΖΖΩΓΙ ννὰβ5 
Θηραρθα οἰβθννῃογθ, 580 1η Μάϊ (566 ΤΠ ΠΟΪτου, 
“ΞΟ Ά50Π. ΑἸ 11... 343, φυοίοα ὈΥ Α. 8ς}0]2). 
ΤῊ ϑυγίδο βᾶγ5: [ῖπ {π6 ἐῤίγίεομ ὙΘΑΥ. 
Ο. Δ οΙΗ, πο ἰ᾿πϑιϑῖβ ΠἸΡΟῚ {πῸ Πίβίοτνι- 
ΟἹ] Τπαγδοίοσ οὐ ὠμά, ἀπά Ἰἀθπεῆθ5. Νε- 
Ὀυομαά ποῦ ἢ Κιποϊαάδηιϊβ, ἤχοθ {ΠῸ 
ἀαΐῖο ἃ5 ὅ44 Βι. Βιξῖ [ῃ6 Κιποίδάδηιι5 οὗ 
Ῥι(ΟΪοΤΩΥ ἰ5. ἴΠ6 ϑαγάδπαρα]β οἵ Βογόβιιβ, [Π6 
ΑΘΒΟθΔΠΙΡΑ] οὗ {Π6 τηοπιιτηθηΐϑβ, νυ ῆῸ ΒΘΟΔΠΊΘ 
Κιηρ οἵ Αβϑυγίαᾳ 668 ΡιΟ., ἀπ δϑδϑιπηθα {ΠῸ 
Βίγ]6 οἵ “ Κίηρ οἵ Βαθυ]οη 647 Β.0., Δ γ [Π6 
ΟνΟΥΠγονν οἵ Πῖ5 ὈΓΟΙΠΟΥ ϑ4Π1α5-ϑιιΠη- ΠῚ : 
Δηὦ ΑδϑιγΌΔηΙρΡα] Πὰ5 Ἰο πὸ γοοογα νυ μαΐονοῦ 
οἵ [πε ἥν γὙθαῦϑ᾽ ννὰγ ὙΠ ῬΗγαογίοβ, κίηρ οὗ 
Μεάϊα (644-630. Β.0.), ἀϑϑιηθα ὃν ΔΝ ΟἹ, 
ΨΟΪΚΙλαΓ {Π|π|κ5 {πα {Π6 ἴννγο Πιπηθοθ 12 
Δ 13. ἅτ ὈΟΓΉ Τηϊβίαϊκοβ ἴῸΥ τό (1Β΄ ἀπά 11’ 
ἴον 1. 

Νιαῤιιοβοάοηοσογ] Ναβουχοδονόσορ, (ἢ 
ΒΡΘΙΠΠπρ οἵ {πὸ 1, ΧΧ, απ ας. ὙΠῸ παῖϊνο 
Βαυγ]οηΐαη ἰπβουρίοηθ αν Να-θ᾽-ἀτης-ίκιι- 
απ- τ τ πα ποὰπισ, 1.6. Λιαδῆ-ἀμάμτγγίπμφι, ΟΥ̓ 
Νιαδῆ-ἀμαῆγ-μρμν, ἴο νυ μοι. της Ναβουκοδρό- 
σορος οἵ ϑίγαθο «ηἋ οἵἴμοῦ Οὐσθοὶς ἢἰδίουιη5 
ΘΟΠΊΘΒ ΥΘΤῪ ΠΟΤ. 6 σομητηοη Η ον. Βρο] Πρ; 

ἰ5. ἽΝΝΣ 212), Νιῥῆκαώηεςςὰν (2 Κὶηρβ. Χχίῖν. 

τ, ὅζο.) ; Βαΐ ἃ {πΠ6Γ γαηβοσρί οἵ 1Π6 Παπηδ 
5. θχμιθιοα ὈΥ {π6 ΗδεΡ. ἰοχὲ οὐ ἕξη οἵ 
76γ. χιῖχ. 28, ν1Ζ. ΝΥ ]2122), ροϊηϊθα δ {πὸ 
Μαβογοῖβ Ννιῥηἀακνγεφςαγ, Ὀὰϊ ὙνΏ]Οἢ ΤΠΔΥ͂ 

μᾶνο θθθῃ Οὐ ΡΊΠΑΠΥ Ργοποιποοά ΝΣ ὙἼ212), 
Νιδ(ἄγδίκοάγ᾽ ὅφθν; οἴ τ[ὰ6 Κη οἵ Εν2τὰ 1. τ, 
ΠΝ ΝΣ 212). ὙΠ πηθϑηϊηρ οὗ [15 του] ἘΠ]6 
15. “Νέερο, βιιαγά ποι {Π6 οσοννη ! " (ΟἿ, αἰβὸ 
7εἴ. ΧΧχῖσ. 1, ΣΤ; ΧΙΠῚ- ΤΌ: 

αὐδο γεϊσπεά. ΒΘ ΟΙκ. ἰοχί σή 5. συγ δὲ 
“Πφογγίαης ( Ασσυρίων) : ἀη4 ϑγτγίας 4η4 ΝῸ]ρ. 
«(ἃ Κη 9, “4 εῥιγ, τὸ χ ΑΒΒΥΧΙΟΓΙΙΠΊ, δἔζου {Π6 
Κιηρ᾽5 παπιθ. ὍΠῸ Ποιοι5 σμαγαςοίοσ οἵ {πὸ 
γος {Ππ15 ὈΘΟΟΠΊΘ5 ουνϊάθηΐ 2, ἠϊγιΐηο. ΝῸ 
ΒΟΥΘΓΟΙΡῊ Οὗ [15 ΠΑΠῚΘ ΘΥΘΥ ϑυναγυθα {Π6 βοθρίγα 
ἴῃ ΝΊΠΟνΘΙ, ἡ ΠΟ ννὰ5 ἴακθη δηα ἀδβίσγογθα 
αΕἶγο. ὅο7 Β.0. ὈγΥ ΝΆΡΟΡαδ!αββασ, {ΠῸ {δίμου οἵ 
ΝΟ ποΖΖαῦ ἀη4 Γοτιηογ οἵ {πα ΒΑΌν]ο- 
ΠἶΔΠ ΘΠΊΡΙΓΟ νυ ΙΟἢ σΟδῸ ΠΡΟ {ΠῸ τι]η5 οἵ {π6 
Αβϑυσγίδῃ. 

ἡμ Ιδίπουε, ἐδεὲ φγεαΐ εἰΐγν.] ΟΕ σεη. Χ. 12; 
ΠΟΠΔΙ 1 ΥἿν. 111-.2.. 1. Τὰ Ὁ ΠΟΙ 1: το ἢπ 
1Π6 ΠΑΥΤΟΥΨΘΙ 56Π56, {Π6 παπὶθ Δίου ἀθποῖοβ 
{Π6 ννεϑί οἰΐγ, ννμιοῇ αν ορροβιίθ {πΠῸ ργεβοηΐ 
Μοβι], ἀπά ννὰβ {Π6 του] τοϑίάθποθ οὗ ϑ6ηπα- 
ΟΠΘΓΙΡ ἀηα Αβϑιγθδη]ρα] : ἴπ [Π6 νυ] 6 Γ 56Π56, ἰΐ 
τΟΡγΓοϑθηΐϑ {Π6 νΠΟ]6 σου ρΡΙοχ οἵ ἴοννπβ ἴῃ {πῸ 
ΔΉΡ]ο Τουτηθα Ὀγ ἴΠ6 ΤΊΡΤΙ5 ἀπ4 {πὸ ΖαὈ, {Πι5 
πο! ἤϊηρ; ποῖ ΟΪΥ ΝΊΠΟν ἢ ΡΓΌΡΟΓ (Κανμηκγ, 
ας αἰθοὸ (δία (Διηηφιῆα), πὰ Κὶ 6βθη, νυ ]ο]ὶ 
ΙαῪ Ὀθίννθθη {ποπη, 85. ννῈ}} ἃ5 {πὸ πη κποννῃ 
ΒΕ ΘΒοΡοί"-ἴσ, απὰ Τλύτ-ϑασροη (Κῤογεάδαα). 
ΤΠ οἰγοι οἵ {πο 56 ἴοι ἡαυίουβ νὰ5. ἀθουξ 
ΠΙΠΟΙΥ π1165. ΤΠ Αϑϑυσίδη Δήμμα, ΓΝ] (τΑτοὶν 
Νιῖῖ; οἴ τὰ6 ΟΚ. Νῖνος), ἀἸδϑιιδο ἴπ6 οἱ άοβϑὲ 

ΠΑΙΊΘ, ὗὥκηπα ἀὶ, “ ((ῃς ροάάθβ5) Οδππαβ 
ῬΙαςο :Ὁ ἃ {{]Ὸ ἀαίηρ [Γοπὶ οἰτο. 39οο Β.Ο. Αο- 
σοτάϊηρ ἴο Ν᾿ ΟἸκπλαγ, ΝΊπουθῃ ἴῃ [πᾶ] 15. Απ- 
τος {πς Οτοαΐ, {πὸ ἀ οσλδη σδριΐα] ἴῃ {πὸ ΒΕ) αβί. 

“νρῥαχαά Ἀποίμου Ποιτοιι5 παπιθ, ποῖ 
Οσσαγτίηρ ἴῃ {ΠῸ 115ῖ5 οἵ Μοάϊδη Κίηρϑ5 ἴῃ Ηαΐ. 
«πη Οἴοδβίαβ, απ ΟΠΪΥ ἰππονν ἃ5 ἃ ΒΘΟΡΎ ΡΠ ΪοΔ] 
ΟΥ οἴ ππῖοα] ἀθϑιβπαίϊίοη ἴῃ {πὸ Ὁ. Τὶ (8ὃ6α 



γι. 2. 

οἵ Ατρμαχαά, ννῃῖσ ἢ τεῖρηθα νοῦ {ΠῸ 
Μεάε5 ἰπ ΒΕ ραΐαηο, 

Οδεη. Χ. 22, 24; ΧΙ. 190-13.) ὙΠῸ ΠΑΙΠ6 15 οχσ 
Ρἰαϊπο Ὀγ (ὐεβεπηῖιβ (΄ ΓΤ ΠΘΒΔΕΓΤΊΙ5,᾽ 5. ο..) ἵτοπὶ 
1ῃ6 Αταθὶς ᾿μηζα, Ὀουπάσγυ, ἀπ [ῃ6 ργόροῦ 
παῖ (ρεσεά, ἴπ6 Ἔροπγπὶ οἵ {π6 (μὲ]- 
ἄδδηβ οὐ (ραςτάΐηι (Ο 6η. χχὶ!. 22). Αὐρῃαχαά 
νοι {πιι5 τπθὰη μηὶς (ραϊάκεογμι. ΟΥ̓. 
[΄Θβερμιιβ, “Απίϊα.᾽ 1. νἱ. 4: “ ΑὐΡμαχδά παιηθά 
{πο56 ννῆο ἃ.ΓῈ πονν οδ]] θά (μα άθαηβ Ασρπαχα- 
ἀδαη5. Βοομαγί σοπ]θοΐϊιγοά {παὶ Αὐταρα- 
ΟΠ 15. (ΡΊΟΙ. νἱ. 1), ἃ ἀϊβίγσιοϊ οἵ Αβϑυυῖα ᾿γιηρ 
ΠΟΑΥΓ ΑΥΤΊΘΠΪΩ, νναὰ5 ἴΠ6 ᾿πά!ρθποιι5 ποθ οἵ 
{π6 (Πα! ἀθδηβ οὐ Αὐρῃαχαάϊθβ 15 ἡ βίσιοῖ 
15. σα ]]οα “γγαδερα, ΟΥὍὨ Αγῥαερα, ἴῃ ἴΠ6 Αϑϑγυ. 
᾿πΠϑοτιρίοη5. Οἵ. {πὸ Αὐπιθηΐϊδη “αᾳ. Τί 15 
ῬΟΒΒΙΌΙ]6 παῖ {πὸ δπῖποῦ οὗ [πᾶ] Πα5 σοηΓιιβοά 
{πὸ παπηθ οἵ “γόαεες, {πῈ Πγϑί Κιηρ οὔ πὸ Μϑάε5 
Δοςσογάϊηρ ἴο (ἴδβίαβ, ννῆο Γοῖρηθα 28 ὙΘΑΓ5 
ΔΙΟΓ νου χουν! ηρ' ϑαγδπαρα 5, ἢ {πῸ Ο. ΓΤ. 
Αὐρμαχαά. Δ Ἰ ΚπΊαγ, Πουνευθυ, ννῃῸ σΟηβι 6 5 
{παῖ “Μεάδ5 ποσὰ ἀβποίθϑβ {ΠῈ “" πθο- ΜΙ β65 
ΟΥ̓ ῬαγίΠδη5, [ἀθητ1Π65 ΑΥρμαχαά ἢ Ατία- 
ναβϑάθβ (1)1ο (855. 40, 49, 51), {πὸ ΟἹά Ῥεογϑίδῃ 
““γία-ζασῥάα, μέγας βασιλεύς (566. Ηαΐ. νἱ. οδ ; 
Υ11. 61), ἀηὦ ῬοΙ]ονὶ “γί- σα, ΑΥ̓Όασο5 ; ἀπά 
πηαἶτο5 Αὐρμαχδά ἴῃ ἔπε Ὁ. Τ᾿. ἀθποίς Μεάήϊα 
ἴἴ[56 1 ΔΝ ΟἹ οα {πὸ οἴποῦ Πμαηά, τηδ πΐα! 5 
1παΐ Αὐρμαχαά ἴῃ {πάπ| 15 Ρηγαογίοβ (ἔγχα- 
«υαγέϊ 9), [Π6 βδεςσοηά Κιηρ οἵ Μεάϊα, δοςσογαϊηρ; 
ἴο Ηεγοάοίιιβ. Ῥογπαρβ ἴπΠ6 ΠαΠπΠΊΘ 15 ἴο 6 
σοιπραγοα ἢ {παΐ οἵ Αὐβασοβ (1.6. ΜΙτι- 
ἀαΐοβ. 1.}, πο 15. ς]]οα Κίπρ οἵ Ῥογϑία δηά 
Μεάϊα, τ Μᾶδος. χῖν. 2, ἀηά ψο τεϊρῃεά 
ΕἸΠΟΣ τ70) Β.Ο- 

ἐδὸ Μεάθ.)] Ἡάαϊῖ. 1. 95-1320 βῖνεβ. [Π6 
ΠΙβίουυ οἵ {ΠῸ6ῚΓ ΘΠΊριγο το ἰἴ5. ἐοιιπάδίοη 
Ὀγ Ι)εἴοςεβ ἴο ᾿ἰῖ5 ονθυζῆγονν ὈΥῪ ΟΥὐγιιβ {Ππ6 
Ῥεγβίαη. Ηδθ 5ἴδίθϑβ {παΐ ““ἴπΠθ Αϑϑυσίδηβ γα]θά 
ΌΡΡΕΥ Αϑίαᾳ ἴῸγ ἤνε πυπάγοα δηά ἰννοηίῦ 
γεαῖθ ὙΠῸ ΜΙΕ65. ποῖ ἘΠῸ ΠΙΒΡ [Ὁ 
ΤᾺ]56 {Π6 5ίαηάατά οἵ τενοῖὶ. ἔΤὍὙΠΕΙΓ 
βίγαΡ]65. ΤΙῸΓ ΠΡΟ νΕΓῈ ϑιισοθϑϑίαὶ, δηά 
{πῈ6ὶ οΟἴΠΕΥ ϑαθ]εοῖ. παίίοηβ [Ὁ] οννεά {πΠΕῚΓ 
ΘΧΑΙΊΡΙθ. Αἱ ἤτβδὲ {πὸ Μεάββ ᾿ἰγεὰ ἴῃ 56 |{- 
ΒΟνΘΓΠΙΠΡ᾽ Ὑ1Π|4 6 σΟΠΊΠΊΠΠ11165, δ ανθηξι}}ν 
Πεῖοςεθ ΟΥ̓ «ὐιῆςο σοΐ ΠΙΠΊ56}Γ πιαάθ Κίηρ, 
Δη σεη γα 5θ {ΠπΠῸ ρον Ὲσ οἵ {Π6 παίίοῃ αἵ 
Εἰοθαΐαπα. “Δ Πεη ποθ Πδά ροζΐθη {Π6 σα]ο, 
ἢδ σοπηρο!ε4 [πὸ ΜΘ65 ἴο τπαῖκα {Ππ6πΊβοῖνοβ 
ἃ ϑἴπρ!θ ἴονη.. . . Ηδ δυΠῸ νν8}15 στοδῖ δηά 
βίγοηρ---[ποϑ6 {Παΐ ἀγὸ πονν οδ]] θα Αρθαίαπα-- 
Τἰβί Πρ; 'π οἶγοὶθβ οπθ νη {πὸ ΟἴΠΟΓ, ἀπά 50 
οοηίτνϑα {παῖ π6 οπθ οἰγο]α τοβα ἄθονα {πὸ 
ποχί ὈῪ [15 θαϑίϊίοηβ οηἱγ." ΤΠ15 βίγοηβῃο! α 
βίοοά οἡ ἃ τοιιπ 81], απ {ΠῸ σἱηρ νν4}15 νυ γα 
56 ύθῃ ἴῃ ΠυΠΊθΟΓ, νυ πη {πε Ἰαϑί οἵ νυν ΠΟ ἢ νγετα 
1Π6 του] ραΐαςθ δηα {γεάβϑισγ. ὙΤΠ6 Ὀαβίϊομβ 
ὙγΘΤῈ Ραϊπίθα νυν ῃϊΐθ, Ὀ]ΑῸΚ, ΡαγΡΙΘ, δ]ι6, ἀπ 
Ὀγρμὶ γϑά ϑιιοοθββίνεϊυ, απ {π6 Πρ μοϑί ἔννο 
ὙγΕΓΕ 5] νογθά αηα βἹ] θα (Ηα.. 1. 98). 
ΤΕ Μεάθβ ἅτὰ τηθπίοηθά ἴῃ {Π6 οἰποῖ- 

᾿ ΦΌΟΙΈΕΗΣ 

2 Απᾶά δι] ἴῃ Ἐςοραΐαπε. ννδὶ]]ς 
τοιπ ἃ δἀροιξ οὗ οἴοποβ πονῇ τἢγθο 

ἔου πα ̓ Πβογρίοπβ Ὀγ Καριηιαᾶη-γαγὶ (812--783 
Β.0.), ἀηᾷ ργοθαθ]ν ὈῪ Πῖ5. πηπιθήϊαϊο ρτθάθ- 
ΠΘ55οΥ5. δ Ἂρ1- ΚΑ αγηιριάγι ΔΠ4 ΘΠ ΑΙ ΠΘΒΟΥ [Π. 
(Δεςεδϑιί Β.0. 869). ϑαγροη ἴοοκ 812 1)αϊμάζι, 
“ἘΠ Ποιιβα οὗ [)εἰοςοβ,7 « ἠϊβίσιςς οἵ Μϑεαϊαᾳ, 
ΔΠ4Δ οαττθά ΟἹ 1ἴ5. μοῦ Τ)αιακκιι (οἶτοα 
715 Β.0.) ὙΠ15 Ρουπαρβ ἰθα ἴο {πΠ6 ογεῆςα- 
τοη οἵ Εἰοθαΐαηα, απ {ΠῸ σοπ γα] ϑαΐίοη οἵ {Π6 
Ῥοννοῦ οἵ {πὸ Μράϊδη {{1065. 

Εοϑαίαπε.)] 866 ποΐθ οἡ ΤῸΡΙς 11. 7. ὙΤΠῈ 
ΒΙβίουι αὶ σαριία! οἵ Μεάϊα, οδ]]6 4 τη Ο. Τ᾿ 
““εῤηηιείρα, ΕΖγα νἱ. 2 ; {Π6 τηοήδγη Παριαάάλι. 
ΤΠῈ ΗδΡ. παπλὸ 15. ἃ ἴοιτη δϑϑι πη ]Π]αῖθά ἴὸ 
Ηανιαΐῤ, 80 ἃ5 ἴο βιιρροϑδί {ΠῸ τηθδηϊηρ εἰέααεϊ; 
Ὀυΐξ {Π6 ΟΥΡΊΠ4] ΠαΠῚΘ νγὰ5 ποΐ ϑϑηηῖο. [}η 
1Π6 Δηη815 οἵ Νθοηϊάιι5. ΘΟ ΠΥ ἀϊδοονογοά 
{π6 δρϑ!!ηρ 15 Α-ϑαιη-ίασηι. ὙΠῸ παίϊνο 
ἴουπὰ οὔ 1Π6 Παπηθ ννγὰ5 Παπρριαίάγα, ἃ5. ΔΡ- 
ΡΘΔΓΒ [ΠῸΠῚ [Π6 1Π5οΓἸρΡίΙο5 αἱ Βεμδέπη. ὙΠῸ 
ΒΑ ]οΟΠΐΔη 5Ρ6]] 1 ηρ [πῃ [6 ϑαπηθ ΠΟΥ ΡΊΙΟΠ5 
1ῖ5 Α-ϑα-τηδ-ῖασηι. [Ι͂ἢ {Π6 5ιχίῃ γϑαγ οἵ Ναὰ- 
Βοπίάι5 (Ναδῆ-π 4), ἴῃ6 Ιαϑὲ Κίηρ οἵ 
Βδθγ]οη, παῖ 5. εἶτα. 550 Β.0., αγγιιβ ἴοοῖκ 
Ἐπ οθαΐδηδ, δἴου ἀθθαςπρ Αϑίναροβ (  μυέρῆ), 
νη, Δοςογάϊηρ ἴο Ηογοάοίιιβ, νναθ {Π6 βσοη οἵ 
γαχαγθβ, {π6 βοὴ οἵ Ῥηγδογίθβ, {πῸὸ βοὴ οἵ 
Ἰ)εἴοςεβ, γγπο [ουπάθα {πὸ Μοαάϊαη ΘΠΊΡΙΓΕ, 
δηά “ΒΠΠ," 26. ΤογεπΠοά, {Π6 οἰϊγ. ΨΟΙΚΠΊΑΓ 
54 γγ5 {παΐ Β οθαΐδηα ἰπ [π6Π{Π 15. ἃ βύπῖθ0] οὗ 
[Π6 ΡΡΑΓΘΠΕΥ ᾿πνίηο]ῦ]6. ροννοῦ οὔ {πε Ῥαγ- 
{Πϊαη5; διιῖ Πα βοθβ οἡ ἴο ἰἀθπ ΠΥ τ ἢ 
ΝΙΊΒΙ015, [Ππ6 βίσοηρῃοϊ οἵ πὸ Αὐϑαοια Κιίηρβ 
1η {ΠΕ 11 βίγπρ ] 65. ἀραϊηϑδί {πὸ δο]θιιοιάβ, δπά 
αἰζογνναγ 5 ἀραϊηδὲ [Π6  ΟΠΊΔ 5, ἃ5 ῬΟββββϑοῦβ 
Οἵ ϑγγῖα. Ηδ δνϑὴ βιιρβοϑίβ ἃ σοπΊθι Δί Οῃ 
ΟΥ “σιαά, ἃ [Θυνῖϑι. πᾶπλθ οἵ ΝΙ5ι 15, ἢ 
Βαίπαε, τῃαΐ οὗ ἃ ἴοννῃ ΠΘδΓ 1 (1ΠῸ ὅυγ. Βαέΐπον 
εκογίσ); τμτι5 “εεαά- Βαίσια Ξε "θαΐδπᾶ. 

2. “πὰ διι1] τη Εσεφαΐαηο αὐα]ὶς γομρά αδομί.] 
(οαά. το, τοδ: καὶ φκοδόμησεν Ἐκβάτανα 
(ρῖο ἐπ᾽ ᾿Εκβατάνων) καὶ περιέβαλεν αὐτῇ 
κύκλῳ τείχη καὶ (3 ἐκ) λίθων κιτιλ., {πτ|5 
τη Κῖηρ “ Αὐρμαχαΐ " ἔοιιπά Εἰ οθαΐαπα. 80 {πῸ 
ΨΪΐϊρ.. 2256 πεώεατυέ εἰοἱαΐουι ῥοίοη για. 
ὙἼΠῈ ϑυγίας Π85: “δηά Π6 δι1)Ὲ ἃ ἴοννεΥ 1ἢ 
Ραργαΐίαπ (9) ἀπά αἰγὶ 1 ]Π ἃ νν4}} ἴῃ Πενν πη 
βίοπϑϑβ." (ἝἋἱ, ΟἹά [1,αἴ. φεαϊηεατοιέ ἐμγγδηι ἐπ 
εϑαίῥαπα εἰ 15 εἰγοιί τηγος εὐμα. (Οἥ. 58 
ΟΠ 5 ἐπ’ Ἔκβατ. ΔΠ4 τοδή5 πύργον ἐκεῖ. 

7 οἰοπες ῥεέαυη.}] ἐκ λίθων λελαξευμένων. 
ΕἸ χοῦ χχχῖν 1: 2 ΚΙΠΡΕ ΧΙ 12: ΕἾΖΟΚ.: 

ΧΙ. 43. Ηεῦ. ΓΔ ἡ); Ψυ]ρ. εχ ἰαῤῥαϊδις 
φμαάγαϊίς εἰ τεοίΐς. Τακίηρ {π6 οὐδ αἱ 
21 ἴῃ., ἴπ6 βϑίοπεϑ νεῖ 5 Γ{. 2 ἴη. Ὀγοδά δηά 
ΤΟΣ ΠΠ ὁ ἴπὶ ἰἴοηρ, 6. ΤΟΥ ΙΠΟδ Θη5 ὍΚ 
ποθαΐαηα ννογο ἀπάοιιθίθα ἢν τοπλαγ κα 016, ἀπά 
ΕΥ̓ ἢ ΡΓΟνΈΓΌΙα]. 866 ΤΠοπηϊϑίϊοβ, ἡ Οὐ. ΧΧΥΙ. 
Ὁ: ὙΠΟ. {ΠῚ ΖΞ ΠΕ): 5886. ἀἰξὸ ἜΠΗ 1: 08, 
ααποίῖεα σπῴγα. ῬΟΙΪΥΙι15. τοαΐοβ {παΐξ Απίϊο- 
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οαδ᾽15 Ὀγοδά δηά ϑἰχ συδ]ῖ5 ἰοηρ, δηά 
πγαάς τῃς Πεῖρῃς οὗ {Πε νγἃ}} βενεηῖυ 
οὐδ᾽ῖ5.. Δη4 τῆς Ὀγεδάτῃ {πούοοῦ ΠΗ͂Υ 
σαΙ5 : 

3 Απά 86ῖ {πε ἴοννοῖβ ἐπεγθοῦ τροῃ 
(ῃς ρσαΐοβ οὗ ἴϊ, πη πιιπάγοά σα 115 λ1σῆ, 
πα της γελάσῃ {Πεγθοῦ ἴῃ ἐπα [οππάδ- 
το ΓΠγθοβοοῦα σα 108 : 

4 Απά Πε πιδάς 1η6 ρδίεβ {πεγεοῖ, 
ἔνθὴ ραΐεβ {Πδὲ νγεῦε γαϊβδεά τὸ {ῃ6 

σμι5 {Π6 Οτεαῖ ἴῃ ἢἰ5 Ῥαγίμιαη σαΠΊΡΑΙΡῊ 
(299 8.6.} σατὴθ ΠΙΓΠΟΙ, Δη4 ΡυγΓϑιθα Π5 νὶο- 
ΤΟΥΥ 50 [ὯΓ 845 ἈΠαραθ. δ ΘΧρυ55]Υ τηθη- 
τοη5 {παΐ Εἰ οθαΐαπα ννὰθ πΠννα]Π]δα (ἀτείχιστος 
οὖσα), ΡῬΓΟΡΑΡΙ]Υ ΔἸγοαάν ἴπ {πὸ ἔπηθ οἵ ψ ΒΙΟἢ 
᾿ο 15. τ ηρ. ΑΥΤΟΥ Δ]Πππάϊηρ ἴο {Π6 τπᾶγνο]- 
Ἰοι5 βίγθη στη οἵ 115 οἰϊδήδὶ, δηα {πῸ ᾿πογθά!θ]Ὲ 
ΒΡΙ που οἵ 115 Ρα]αςο, μῈ ϑδίαίοβ {Παΐ δ πο ἢ 
1 μαὰ θδθοη ρ] απάογοα ἴῃ {ΠῸ {ἰπη6 οἵ ΑἸοχ- 
Δηογ, ΑΠΕΡΌΠιι5, ἀπ ϑεϊθισιιβ ΝΙσδΐου, γεῖ 
ἈΠΈΟΟΠΙΙ5 ΠιαηαρΘα ἴο ΟΔΥΓῪ ΟἿ᾽ ΠΘΑΓΥ 4οοο 
[α]θηΐ5. [τῸΠῚ ἃ [6 πΊρ]6 {πογθ. (ΡοἹγΌ. Χ. 27- 
29, Ἡποίοα Ὀγ ΝΟΙΚπΊΑτγ.) 

σευεπὲν ομὠ.] (οαά. το, τοϑ, εἰσ ίν; ΟἹά 
1 αἵ. οἰκὲν; Ναϊρ. ἐῤίγιγν. ὍῊΘ Ὀγεδάς οὗ {[Π6 
νν8}}5 Δοσογάϊης ἴο (ο΄. 1. ἀη4 {Π6 Ν ΠΕ. ννὰ5 
σευεηΐν οὐὈϊ]1[5. ὙἼΠΘ ϑυσγίδο δηά ΟἹ 1,αἴ. οτηῖί 
16 Ὀγοδάτῃ. 

ὝΠΟ Ὀγοδήτῃ οὗ ἴΠ6 ννα}}15 οἵ ΒαθΎ]ΟΠ ννὰ5 
ΠΥ ““τόυὰὶ " οδΙ5, ἀπά {π6 πεῖσις ἔσο 
Βυπάγοά. (Ηἀ1.1. 178.) ὉΠ νν8}15 οἵ Νιπο- 
6} νοῦ οπα διιπήγοα ἔθος Πρ, ἀπά Ὀγοδα 
ΘΠΟΙΡΉ [ῸΓ [ΠΓΘΟ σΠαγιοίβ ἴο ἄγινα αθγθαβί ΠΡΟη 
{ποῖη. (9 1οά. 81ς. 11..3.) ΜΟΙΙμΔΓ {τὰν οὁὉ- 
ΒΕΎν 65 {Παΐ {Π6 Δα ΠΟΥ ἢδ5 ἄσγαννη ΟἹ Π]5 ΤᾺ ΠΟΥ͂ 
ἴῃ ἀθβουθιηρ {Π6 νν4}15 οὔ Εποθαΐαπα, αηά {παῖ 
6 ἢὰ5 σοῃζιδθα [Π6 ΟἹ νν 4115 ψἢ {ποβ6 οἵ 
{Π6 ατηοι8 οἰϊα 6]. ΤΠ ργοροχγίίοη οὗ Ὀγθδά τι 
ἴο ΒεΙ ἢ 15 αρϑυγά (50 ΕἸΘΠΠΟΙΏ). 

3. “πώ «εἰ δὲ ἐοαυεγς, Θ᾽. 1.11. «πὰ ἐδὲ 
ἠοαυόγς 97 11 (1.6. [ῃ 8. νν4}}} «οὐ δ ομ ἐῤὲ σαΐος 
97 ῥὲν (1.6. [ῃι6 οἰἔγ), ογδ ῥιγιαγεοά εμόϊὲς (1.6. ἴῃ 
ὨοΙΡ ΙΕ). ΜΨυ]ρ. ἑώγγος σε ἐἼμς ῥοσιὶ ἦγ 
αἰμἐμαά ον εὐ! ον γι σομἐμε7ι. ' 

απ ἐῤὲ ὀγεαάϊδ ἐῤεγεοῦ ἐπ δὲ ϑοιμιάα- 
ἐΐοη, 49...) “ΤΠ Οὐθοὶς ἰ5 καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς 
ἐθεμελίωσεν εἰς πήχεις ἑξήκοντα. ΑΙΙ {πΠ6 
Μ55. εἶνε αὐτῆς, ννΒΙΟἢ. σοι] ΟΠ] τοίου το 
1η6 εἶἦν. ΒΥ ΖΒοΠο. βαϊῖβ αὐτῶν, αἰτοῦ Οδδῦ. 
ΟΕ ΟἹὰ 1,αἴ. ἸαΠπἀἸηθπὶ δαγι)ι. ὍΠΗ Ὀγθαάτῃ 
οὗ 16 ἡοαυεγς αἵ {η6 Τοιπηάαδίϊίίοη. ννὰ5 οἰχίν 
οσυδιῖ5. ΗἸρμου {πον θθοαπηθ ΠΑΙΤΌννοσ. ΤῈ 
ὙΝ}4}} ἕοννοῦβ οἵ ΝΊΠΘΥΘΗ νγοῦΘ 1 5οὸ ἴῃ ΠΙΠΊΘΟΓ, 

᾿Δη4 6Δ0ῃ 20ο ἴδοι Πρ. (1) 10ἀ. 81ς. 11..3.) 

4. “πὲ ῥὲ »ιαώάε ἐδὸ σαΐες ἐδφογθοῦ, δανομ 
ξαϊες, Φ᾽..})1 1Δι. απά ῥὲ »ιαάδ ἐφεὲ ψαΐος οὗ 
ῥὲγ (1.6. ἴῃ. οἰἵγ) ψαΐες χιδίηισ 10 ἃ ῥεῖσῥὲ 9 
σουεηΐν σμὐῤϊς. (ἸΟαά, 19, τοϑ, εἰσίν; Οοάα. χ.. 
ΟΥΓ., ΟἹ 1,«ἴ., οὐχὶ. 

ΒΘ ΡΒ  ψ τ . [ν. 3--.Ψ 

Πεῖρης. οἵ. βενεπίυ οἰθ᾽ῖ5. ἀπά τς 
Ὀγοδάτῃ οὐ {Πεπὶ ννὰβ ἔογυ οἰ Ι[5,, ἔῸΓ 
τῆς σοίηρ ἔοστ ἢ οὐ 5 πηὶρ ΠΕΥ ἈΓΠΊΪ65, 
ἈΠ [ὉΓ τῃ6 βεϑίξίηρ ἴῃ ΔΥΓΓΑΥ οὗ ΠΪβ 
Γοοΐπηθῃ : 

5 ἔνεη ἴῃ {Πποβ6 ἄδγβ Κίηρ Νδρυ- 
σΠΟάοπΠΟβοΥ πηδάθ ννὰῦ νγἢ Κίηρ Ατ- 
ΡΠαχαά ἴῃ {πς σγοαΐ ρ]αίη, νγῃ ἢ 18 
της ρ]αίη ἴῃ {Π6 Βογάοιβ οἵ δραιι. 

6 Απά τπεγε σαπια τπἰπΐο Πἰπὶ 8]]} 

ον ἐῤρὲ ψοίηρ γογῈ 9 ῥὶς γ»ιϊσῥὲν ἀγηιὶος.ἢ 
Οτθεκ εἰς ἐξόδους δυνάμεων ((οὐά. το, τοϑ, δυ- 
νάμεως) δυνατῶν αὐτοῦ. Δυνατοὶ 15 ΒΕΓ 4 508. 

ΞΞΗ 6. ὩΣ 33, δόγοῦς, αυαγγίογς : οἵ, τ ΟΠ τοη. 

χῖχ, 8, χῖ. τι. ΗΘ. ῥσοθ. γ)}33 ΓΝ ν ππχρ, 
7ον ἐῤὲ φοίγς γογ δ 97 ἐφὲ ῥοσῖς 97 ῥὶς «ὐαγΓΙοῦς; 

ΟΥ̓ 1655 Ρσγοῦ. ἴω ΤΠ ΘΙᾺΣ τδνῦ, )ῶγ ἐῤρὲ φοίπ 
γε 4} δὶς »λσδὲν δοσίς. ὙΠῸ δυνατοὶ ΤἼΔΥ͂ 
ἀεποΐθ {πΠ6 ῥογιεηηοι ΔΠ4 εῤαγίοίν» ---- 231 

Ὁ ἼΞ)---ὰβ ὁρροβϑά ἴο {πὸ πεζοὶ ΟΥ̓ γ)οοέγιεηῃ: 
ςἔ 2 αἤγτοη. χυ]]]. 4. 
ΤΙ σθάβοη ἴῸΓ {Π6 οχίγδογάπατν Ὀγοδά ἢ 

ΟΥ̓ {Π6 βαΐθβ νγὰβ {παΐ {6 ἁυτην πλῖρμξ 6 4016 
ἴο ΠΊΔΓΟΙ ΓΠΓΟΙΡῚι {Π6Πὶ 1η ΟΥάου οἵ Ὀδί6. 

ἀπά 70. ἐδ σϑέδηρ ἱπ αΥγαν 97 ῥὶς 7οοΐιοη.] 
ΤΠΗΘ Οτρεὶ διατάξεις, ἐἰϊῥοσίἑίοης οἵ ἸΤΟΟΡΒ, 
οσσιΓ5. Η αἴ. ᾿χ. ζό ; Π)επιοβίῃ. “ ἀθ (ου.᾽ 248. 

Η:Ρ. ἴσα ὙἼ) (1 αμγοη. Σἱϊ. 23, 238}; ΟΣ 

ἘΠ ΤΞ ΡΊΟΡΝ; οὗ, αἶϑο τ Κίηρϑ νῖ. οἱ; 2 Κίπρβ 
ΧΙ. 8. (44. το, τοϑ: εἰς ἐξόδους δυνάμεως 
δυνατῶν αὐτοῦ καὶ ἁρμάτων αὐτοῦ καὶ εἰς διαταξ. 
κιτιλ. ϑυγῖίδας: “"ἴογ {π6 βοϊηρ ἔογίῃ οἵ {π6 
Ομαγοΐβ οἵ 5. ὩΥΤ γ." ΟἸα 1,4. αὐ ἐπα τἑιι 
φιαάγισ γι σα (271. 

5. Εσεμ ἱπ ἔῤοῦο ἀαγς ἀϊης ΙΝαδιεφοάοποσοῦ" 
»ιαάε αὐαγ.} ἘῸΓ {Π6 Ρῇγαβθ ποιεῖν πόλεμον 
πρός τινα 566 Ϊο5}!. ΧΙ. 18: 1 (ῇγοη. ν. 1ο. 
Ιη ΗΘΌ. ο »ιαζε «υαγ΄ «υἱὲ (ΤΙ οὐ Ὁ). ὙΠῸ 
ῬὮγαβΘ σα πη ΤΘΔῃ ΠΊΘΓΟΙΥ ἴο ἀδοαγε ΟΥ̓ δεῖ 
ΟἹ ΝΝΔΥ, ἃ5 ΝΟΙΙΠΊΔΓ ἤπάβ 1 ΠΘΟΘΒΘαΤΥ ἴο 
ἀϑϑοσί. 

ἦμ ἐῤὲ σγεαὶ ῥ]αὶη.) ΜΟΊ 15 υΥΌΠρ᾽ ἴῃ 
τηακίηρ 2 (ἐν) δαιυϊίναϊθπέ ἴὸ ἐπὶ, ἐϊδογ, ΟΥ̓ 
οὖ, ἴου 1Π6 ῬΓΡροβοβ οἵ μῖ5. Ρθου]αῦ {Πθοσγ. 
Ης τοιηαγκδ: “ὙΠ πογίπογη αἰϊβδίσιος οἵ ἀπὸ 
Ῥαγίμίαη γρα]πλ, ἀγοιηἢ {Π6 στθαΐ ρ]αῖη (ὁπ 
{πὸ γτιι5), ποῖ {Π6 ΔΝ. αηὰ 8. οὔ πὸ Κιηράομπι, 
ννὰβ δ {Π6 οιμδες {π6ὸ οδ]θοΐ οἵ “Γ͵Α]α ἢ 5. ννὰΣ 
ἀϑαϊηδὲ {π6 Αὐϑαοιά.» 

ἐπ ἐδὲ δογάενς 9, Κασαμ 16. ἴῃ Κὶ Παρίαηα 
(Ρίο]. νἱ.. 2, 6); ψ ποτ “Ἔαρος (ΤΟΙ Ν 
14) νγᾶβ δἰ[υπδϊθά. ϑυσχίας 1) γ (1), Π)Δη. 111. τ. 
ΨΟΙΚπαΓ αιοΐοα ἔτοπὶ ΑἰΠθηθοιιθ. ἃ 5ίαϊο- 
πιθηΐ {παξ πὸ Ῥαγίμίαη Κη ρΡ5. Ραϑβοα {Π6 5 πη- 
ΤΟΙ αἱ Ἀπαραρ, αηα {πὸ ννϊηΐου αἱ Βαυ Ομ. 
ΤΠ ἴον (ἈΠαρᾶ) 15 πιθητοηθα ἴῃ {πο  ϑη- 



ν 0: 

{πον {παῖ ἄννεϊε ἴπ {ῃ6 ἢ1] σοιιπέγγ, 
Δα 811] ἐμαΐ ἄνγεὶε ὃν Επρηγαΐοβ, δηά 

ἀϊά44, οἢ. 1. ὙΠΟ “ βγεδΐ ρ] δίῃ " 15 1Π6 {4016- 
ΙΔη4 οὔ 1: αἰ- 4) ενιὶ (Μϑάϊα Μαρπα), θεΐννεθη 
Κοουι απὰ {π6 ταηρο οὗ Εἰ όμγς, 8. οἵ τ (45- 
Ρίφη (ὟΝ ο"Π.Ψ 

6. “πὰ ἐῤογο εαριὸ τἰπίο ῥί»ι.) 17... ἴο 
ΝΕΡΙΟΠΔάπθΖΖαυ (ποῖ ἴο ΑὐΡμαχαά, 85 Ν οΙΚ- 
ΤΊΔΥ ἈΘΒΕΠΊΘΒ ΤΟΥ {Π6 βαϊζο οἵ 15. Πυροίθ515). 
ΤΠΕ ρἤγαβο συναντᾷν τινι (ΠΟΥ Δη6 αἵ [οβῇ. χὶ. 
20, πρός τινα) Τῆᾶῦ ἀδθποίθ ἃ ἔτ Πα ]Υ οὐ ἃ μοβ- 
{Π|6 πηθϑίϊηρ. Ηογο {Π6 ΓΟΥΠΊΘΓ 56 η56 ΠΟ] 5, 85 
ΔΡΡΘαΓ5 ποῖ ΟΠΪΥ ἔγοπὶ {Π6 βρβοιπθά Ἰοοδ] 165, 
Ὀιΐξ «ἴσο ἴτοῖη {Π6 οοπίγαβίθα ὈΘΠανίοι οἵ 
ΟἾΠΟΓ παίίοηβ (τυ, 7-11), Δη4 ἴπΠ6 σοηβθαπθηΐ 
ἀδοϊδίοη οἵ {π6 Κιηρ ἴο ἴαϊκα νθβηρθδῆσα οἡ πὸ 
Ἰαϊίοῦ : οἵ. αἰδο ἢ. ν. 4. Πα σϑδάϊηρ οἵ (οαά. 
19, ΤοΟϑ, ΠΟΙ Δ 46 εἰς πόλεμον, απ {παῖ οἵ οάά. 
Χ. 58, ψΥΠΙ ἢ 150 βῖνε εἰς πόλεμον, Ὀμπὲ ΟΠ, 
πρὸς αὐτὸν, ἀπ4 {Π6 ϑγτίας σι  ὍοοΝ οὐὔσλῦο 
δἰ ἐφγεηοὶ σμηὲ ΠΟΜΓΩ 1771, ἸΤΆΡΙ165. {Π6 Ποϑί!]8 
ἱπίθπίίοη ; θυῖ ἴῃ {παΐ οα56 ΨΥ 15 ποῖ {Π6 
Κίηρ γτεργθβδθηΐθα 85. γ νηρ᾽ γΕΠΡΘΔΠΟΘ. ΠΡΟῊ 
1Ππ6 56 ΠδίϊοηΒ5 4150, ἴῃ τ. 12 «ᾳ.ὶ ὙΠῸ ΗθΘΌ. 

ΓΔΥ͂ πᾶνε Ὀδδῃ ἽΕΙ ὙοΝ ς: ΟΠ τ (ἰἤτοπ: 
ΧΙ. 17. ὙΠῈ “ ΠΠ]-ΟἸΠΕΓΥ ἢ 5 [Π6 Ζαρτοβ 
ΤΑΠΡῸ Εἰ. οἵ Αβϑυσία ; ποῖ Αὐϊαθεπα ( ΟἸΚτ 61), 
ποῦ Πιάφα (Ἐνν4]4). 

41} ἐῤῥαὶ ἀκυείξ ὃν Επμρῥγαίε. ὙΠῸ Οτθοκ 
οἱ κατοικοῦντες τὸν Εὐφράτην 15 Δη ᾿ἱποχαοΐ 
εαυϊνα]οπί οὗ οἱ κατοικ. παρὰ τὸν Εὐφρ., νν ΒΟ 
Πη645 ἃ ΡΆΓΑ4116] ἴῃ ῬΟΙΪΥΌ. 111. 42. 2 : τοὺς κατοικ. 
τὸν ποταμόν. Οἵ, Ντη, ΧΙ], 30: κατοικεῖ παρὰ 

τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν -- 1) ποῦν Ὡὺν, 
Ειῤῥγαίος ἰ5 ἴπε Ῥογβίαῃ [χγάξις, ἴπ6 81.- 
ΤΊΘΓΙΔη ωγα-ηπγῖι, “’ στοαί σῖνοσ." ὙΠΟ ποη- 
ϑουημς ῥηγα, “ ΥἹνΟΥ," Πὰ5 τϑοοῖνθά ἃ ϑϑιης 
ξοστη ἴῃ ἴπ6 Αϑϑυσο- ΒΑ υ]οπίδη βαγαΐί, ἀπά 
τπ6 ΗθΡ. ῥβόγαιφθ. ὙΠῸ ΤΊΡΥΙ5. ννὰ5. σα]6α ὈΥῪ 
{ῃΠ6 διυπηογο- Ασοδήϊδηβ ]άϊσπαΐ, ]άϊσπα, ἀπά 
7άϊσπιι; ὈΥ ἴῃ6 Αβϑυγίδηβ δηἀ ΒΟΥ ]ΟΠΙΔΠ5 
7]άϊσίαὶ απὰ Πσίαὶ; ὈΥ ἴπῈ Η εῦτενν5 Πιάάεηοὶ 
(σεη. 11. τ4;: Πδῃ. Χ. 9): ἴῃ 6 ΤΑΥΡῈΠῚ5 
δηα ΤΑ]πιά, 1) σ]αΐῤ, νυ νυ μῖοῖ [Π6 τηοάθγῃ 
Αταῦῖς Πλσίαὶ σοϊποῖάθ5. ὙΠπῈ ΟἹά Ῥεγϑβίδη 
15 Τισγα (οἴ, τῃ6 Οσθοκ Τίγρις), 1 ἀπά σ Βεϊηρ: 
ἸηΓογομαηροα 85 ἴῃ Ῥεγϑίαη Βαάδιγι τς ΒδθΡεὶ, 
Ρογς -- Ῥὰϊ!; οἴ, αἰἴδὸ Οτοΐθγποβ, ΟἹ]οίουπ65. 

απά Ηγάκαορε. ἢ ὙΠῸ ἡμάϊαν τἰνευ οὗ 1Π15 
ΠπᾶπΘ (ϑαηβοῦς ζήαςσία, ταοάθση [Π6]4Π}} 
ΠΑΓΩΪΥ δι15 ἴῃ σοπηθοίίοη ἢ {πῃ6 Επ- 
Ῥμγαΐεβ δὴ ΤΊρτΒ. ὙΠῸ ϑυσίδο Πα5 {ΠπΠ6 
ῬγΟθ40]6. οὐἱρίηδὶ, {71α1---ἰ.ε. ἴῃ 6 Ελα]δοι5. οὗ 
ΠΝ Ὁ ΕΠΙΞΟΣ Ν Α[: νἱ: 721, ΟΕ 194Π-. ΝΠ: 2: 
Τη {πῸ6 ᾿πβουὶρίϊοηβ. οὐ ϑοπηδοποσῦ Δπη4 ΑΒΡΙ. 
1 15 οαἹ]]δά μῶν {πἰίαταταὰ, ἴμ6 τῖνοσ ὕ]]ά᾽ α, 
ΔΠΩ 5 ἀδβογι θα 45 Πονίηρ 'ἴπ {πὸ ἱπηπηθ- 
ἀϊαΐα περ θοιγΠοοά οἵ 81:54. ϑοῆγαάεγ 
ΒΑΥ5 1 15 ἀοιθΕ 1] νυ με Που [15 ΤΙΝΟΥ 15 1ῃ6 

ΦΌΕ Ὶ- 

ΤΊρτβ, ἀπά Ηγάαβρεβ, δηά {πὸ ρῥ]αίη 
οἵ Ατίοςἢ {πε Κίηρ οἵ {π6 ΕἸγνπιθδηβ, 

ΒΔΠΊΘ 45 {π6ὸ (μοαβροβ (Ηαΐ. 1. 188, ν. 49), 
2.6. τὴς. πηοάθγη Κεγοῤα, Ποννηρ; ννεϑδί οἵ ϑιιϑα 
(ΚΙεροσῦ), οὐ. ἔπε ργοϑδεπέ Καγῆη, βαϑὲ οὗ 
81.158 (Ὠ οἰ ΠΈΖΒΟἢ, “ Ῥαγαάϊοβ᾽). ΕΥ̓  ΓΖΒΟΠ τ δ 5 
ἴο ϑίγαθο, χνύ. 3) ὑγοσο “πη (Πποαβροβ δηά 
{πΠ6 Ελυ]αθιιβ ἀπά ἴῃς ΤΊΡΤΙΒ ἢ ΔΥῸ ΤΠ ΙΟΠΘΩ 
ἰορθίμοῦ δ5 ἀἰβίϊποῖς τίνεῖθ. Αἴ ΔηΥ͂ σαῖς 
Ηνάαορες ΤῊῪ δ δῇ ΟΥΓΟΥ ἴοσ ὥροαςῥες. ΟἿ. 
ψ ΙΓ 5 “ Μεάιϊι5 Ηγάδβροβ ( θοσξ. ἵν. 211), 
ΔΠ4 Ἡογδοο 5 “ΦἈθυ]οϑιιβ Η γάαβρεβ." ὍὙΠῈ 
ΟἹά 1,41. Μϑ85. βκῖνε Ἡγάαβρὶ, Ηγάπαϑβ, δηά 
Ι4415. Τὴ Να]ρ. Ππα5 7αάαοοηι. 

απά ἐῤὲ ῥίαϊπ 4 “γίοορ] ὝῊΘ σΟΠΊΠΊΟΠ 
τοδάϊηρ; καὶ πεδίῳ Εἰριὼχ 15. ΤηΘΔΠ]ΠΡ 1655. 
Οδαῦ νου] σάηςο] πεδίῳ. ΜΟΙΚπιαΓ ααϊίβ : 
καὶ τὸ πεδίον ᾽Αρ. Τοῦ βασ. ΕΥϊίΖδοΠα, καὶ 
ἐν τῷ πεδίῳ ᾽Αρ. ὁ βασιλεὺς ᾿Ελυμαίων, σοτη- 
Ραγηρ ἴπΠ6 ϑυγίας, γῇ] ἢ Πᾶ5 2 ἐφ ῥίαϊηη 
9.) ““γίοερ ἀπ 9 Εἰαηι, ἃ5. Δῃι ἀρροϑιξίοη ἴο 
ψΠαΐ φργεοθάθβ, δηα {πὸ ΟἹ 1,Αἴ. 25 δαρηρὶς 
((οά. Οεῖμη. 15, εἰ εαλιῥοσ)ῦ. ὙΠ Μυΐξ. 
4150 τῆ Κ65 {Π6 οδιιβα Δῃ ἀρροβιζίοῃ: 22 σαῦηρο 
Επίοεῤ γεσὶς ΕΠεογι. (Οἠά. 23, 44; 64, ὅζε. 
καὶ πεδίον; 111. 58, 236, 249, καὶ πεδία; το, 
1τοϑ, καὶ τὰ πεδίαι “ΓΙΒΟΠοΠἀοΥῇ (1875) 6αΠ15 
καὶ πεδίῳ Εἰριὼχ ὁ βασ. Ἔλυμ., θαὰξ ποίε5. 1Π6 
ΑἸΘχαπάσίηθ. ναγαηΐ καὶ παιδία ᾿Αριὼχ, «γα 
ἐῤὲ σομς (1.6. αυανΤΊοΣ ΟΥ̓ 7οΠ]οαυεῦς ΟΥ̓Ρῤεοῤ]ε) 
9. «Ἅγίοερ---ἃὰα6,ὀ Ρ]αι51016 γϑδάϊηρ. Βυΐ {Π6 
ϑΥΤίας 566 ΠῚ ὈΓΘΙΟΓΔΌ]6, 45. Ε]Απι- βία πα ννα5 
[Π6 Ἰοσδ!γ οὗ {πὸ σῖνοσ ἤοαβρεβ. ΒΥ Ζβο με’ 5 
τοχί Ορροβϑβ “"{πὸ ρ]αίῃ " ἴο ““1π6 Π1] σοππίτγγ.᾽" 
“πὰ Ἰπ ἐῤὲ ῥίαίπ “γίοοῤ, ἀἴηρ 977, ἐδὲ Εἰγηιθαλις, 
(σοὶ ῥίρι). ὙΠῸ πᾶπὶθ Ατίοοῃ οὐ ΕἸΤΙΟΟῃ 
οὔσαῦβ Οεδη. Χίν. 1, 9: [ζ4ῃ. 11. 14. Τί ἢᾶ5 
4150 θθδη τοδά ἴῃ {Π6 σι Π ΘΙ ΟΥΠ 845 ΜΒ γἱηι- ῆ, 
Κίηρς οἵ [1,αγϑα, ἀπά βοὴ οἵ Κνάμγ- αι, 
Κίπρ οἵ Ε]αη. ΗἜε τεῖρῃθα οἶγο. 218ο- 
2140 Β.0., ἃη4 ὈγΥ {πε σοπαϊοβδέ οἵ ΝΙϑβὶπ 
Ὀδοαπηα πιαϑίο οἵ ϑοιίπεῦπ ἂπά Μιάσ]ο 
Βαθυ]οηϊα. Εἰἴτο. 2170 Β.0. 6 πηδάβ {Π6 
εχρϑάϊτίοη ἴο ϑοιίῃ Ῥαϊθβέηθ τη σοη] Ποίίοη 
νι Κιάπν-ίασανιαῦ Οἵ ἘΠΑΠῚ, ἀπ ΟἴΠΕΓ 
ΡῬΓΙΉς65, 85 Γο]αϊοα ἴῃ σεη. χῖν. (866 ἩομηΠΊΕΙ. 
“7.16 ψουβϑ 56 Κι], Ὁ. 422.) ΤΠ6 
ΠΑΠῚΘ ἰ5 δα να]θηΐ ἴο {πὸ Αββϑυσίδη “4γαφ-δίη, 
“ἐς βούψαπί οἵ {Π6 πηοοη- οά." 

ἐφε ἀϊις οΓ δὲ ΕἸγγηιθαημσ ἘτυΖβομα 
ΓΟΠΊΑΓΙ5. {παῖ ἴΠ6 σεμλέϊθ 15 ὨΘΟΘΘΘΑΙῪ ; {Π6 
ΠΟΙ ΔΕγ6. ΟΠ ΟἾΪΚΥ Ὀ6 ἃ ἰαΐθσ εὐσοσ. Ηδς, 
Ποννονεσ, βαϊ5. Π6 πομλϊπαΐϊνο, νυ] ἢ Δα Πη15 
οὔ Πα Ἔχρίαπαίϊοη βίνθη ἄρον. (οαά. χ. 19, 44, 
58, Δ]. βασίλεως; τοϑ, ο. τοῦ βασίλεως. 80 
1π6 ὅ5υζ.; ΟἹά 1,4ἴ., δηά Ν α]ρ. ὙΤῊὴῈ Ενηιδαης 
416 {πΠ6 ρεορὶς οἵ ξιμνηιαῖς, αὶ Ῥεύβίδῃ ἀἰβίσιοϊ 

(ΡοΙνΌ. ν. 44,9), θαῖΐ πεσε {[μ6 Ηξεθ. ΡΨ 15 
τηθδηΐ (80 ϑυγῖδο), 2.6. ϑιιϑιδηᾶ. 

ἀπά “σεγγ »ηαην παΐίονς, 9 ε.]ὴ ΕΥΙΌΖΘΟΠΕ ΟΠ 5 
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ΔΠἀ ΝΕΓΥ ΠΙΔΠΥ͂ Παίϊοηβ οὗ {Π6 508 οἵ 
ΟΠε]οά, δϑβϑοιη]εἀ ἘΠαπηβεῖνεβ το {ΠῸ 
Ὀαῖι6. 

γ Πεη Ναβιομοάοποβοῦ Κίηρ οὗ 
[ῃ6 Αβϑυγίδηβ β6πΐ τιηῖἴο 1] τῃδὲ ἀννεϊε 
ἴῃ Ρεγϑβία, δη 4 τὸ 81] τῃδὲ ἀννοὶε ννεβί- 

16 σεγν---σφόδρα, ἃ ξανοιυτίθ ννοσά ἴῃ {πάῃ 

(απά ὅγζ.). Τιβομποπάοσε σγεΐδιηβ ᾿ἴ; οἵ. Η6Ὁ. 

ἽΝ ΠΞΠ, 1410. (Π6 οἴδιιδα τηϑ: “πε ἐφεγὸ 
εαρὸ ἐοσοίφεῦ (Ὁ) γιαην παΐίοης ο ἐδο αγΓαν 
(παράταξιν, απεῖεν, τ ϑΆγη. ΧΡ]. 8; ΟΥ̓γρ2 1 1α, 
τ (ἤγοπ.ν. 18} οἵ ἦρε σογις ΟΣ ῤείεμά. ἸΤαράταξις 
τς 4150 πιθαη ὀαΐίίε; οἴ. ῬοΙΪγΌ. 1. 40. 1. 
Χελεοὺδ, (ο4. 11]. 23, 44, 58, οἴ πηι]. Π τ. ; 
Χεσλαιουδὰ, (οά. χ.; νι]ρο Χελεούλ. ΟἸά 1.«ἴ. 

(ρεϊομέρ βαρ ροϑίβ ΝΠ 98 Ὧ5 [πὸ (μα]άθα 
τοχὲ οἵ [πᾳ (δα. 11. 18). Ψα]ρ. οπιίβ. 
ϑυΓ. : ΚΑΠά ΤΊΔΠΥ͂ ΠαΐΟη5. ννεῦα φϑίμογοά 
τοροίῃοῦ ἴο ἤρῃΐ ἢ (2.6. ἀραϊηβι) ἐῤὲ Οραί- 

ἀξαηις ἐν πὶ ϑϑες 5. ὯΝ. Τηῖβ γιαν δ6 οὐἱβῖπαὶ, 

ΔΙΓΠΟι ΡΒ. οὐ ΝΕΡΙΟΠ πΘ 27 5 ποΐ Κίηρ 
οἵ {πε ὠῤδαϊάεαηῃς, Ὀὰῖ οἵ ἴπΠ6 Αβϑυγίδηβ; Η6Ρ. 

ἽΦΞ 3 Ὅν, “ΜΠ [με βὸπ5. οἵ (μεβεά, 

2.6. ἴῃ 6 ὩΝῚΞ ΟΥ (Παϊάθαηθ. Εννα]ά ΠΙπΠΚ5 

Χελεοὺδ ΞκΞ ΗΘ6Ρ. τη, ΘΥΥ. ξέν ἑαίῥα, 

Δη4 {Πδξ ““50η5 οἵ {Π6 ΠΊΟΪ]Θ ἢ νγὰβ δ {πῸ {π|6 
ἃ ΠΙΟΚηαΙηΘ οἵ {Π6 ϑυγίΠ5.; ἃ νεΎῪ ἀουθί[α] 
ξ655 δοοορίθα ὈγΥ ΝΟΙἸΪΙ ΔΓ, ννῆο 5665 ἰπ ἰΐ 
ἃ [Θννῖϑὴ βοοῦ αἱ {πὸ βοπιᾶη ΠῊΠΙΑΓΥ͂ 
“ Πρ οΥ5. Οἡ {Π6 σΠΠΠΟΙΓΟΓΠῚ ΤΟΙ Πιθηΐ5 ἴΠ6 
ΠαΙηΘ γιά Καίάμ (οὐ Καίαϊ) ἀθποΐθθ βοπιθ- 
{ἰπι65 {Π6 ννῇο]θ οἵ Βαθυ]οηΐα, βοπιθίϊπηθ5 ἐπ 6 
ϑΟΙΠογη ρατί οἵ ἴἴ, ἔτοπὶ Βαργυίοη ἴο {Π6 
Ρεγϑίδη Οὐ Ετσοπὴ {Π15 παπτθ {πῸὸ ΟὙθεὶκα 
Τουπθα {ΠεῚΓ Χαλδαῖοι. ὙΠῸ Ηφῦ. (αςταζρ»ι 
ἢα5 ποῖ θθθη ἔοιιπά ἴῃ {ΠῸ οπποοστη. ϑομγαοῦ 
Βιιρεοδίβ {μας ἴῈ νγὰβ ἀογῖνθα ἱπηπιθα δον 
ἴτῸπὶ ἴπ6 ΒαὈΥ]οηΐαηβ, ἀπά ἰ5 [Π6 ΠΊΟΤΟ 
ΟΥ̓ Π4] ἔοττη. ὙΠῸ Χελεοὺδ οΥ Τά 15 
ποῖ ΠΠ]Κ6 Καλάίμ (1). Βαΐ ἴξ παν δὲ (μΠπηδά 
(Κἠκυαάραν) αἴγονε Βαράδ; ὑΖεὶς. χχυ. 22. 

Ἱ. Τρεη) “πά. 80 “Βιυῖ" (τ. τι), 
““ὙἹΒεγεξογε ἢ (υ. 12), " ὙΠ θη" (υ. 13}, Α]50 
(υ. 15), “80 (συ. 16). [πῃ 8]] ἔπθ56 οαβϑϑ [6 
Οτεοὶς μα5 καὶ, Δηδννουϊπρ τὸ {πὸ ΗΘ. «ὐααυ. 

“εη1 το αἰ.) ΤΟ ἀθημαηά {Ποὶγ ΠΟΙρ 
(υ. 11). Εογ ἀποστέλλειν ἐπί τινα, ςἔ, Ἡ αἱ. 
νὴ. 64. ὝΠΟ ϑγγίας οπλϊίβ “ ΑἸ] ἐμαΐ ἄννοῖε ἴῃ 
Ῥογβία," 2.6. Ῥεγϑίβ, Ρογϑία Ῥυοροῦ. ΜΟΙ ΚΠΊΑΣ 
5. ΟὈ]σοα το 64}1 {Π6 τπηόϑϑαρο ἴο Ῥρυϑία “πη- 
Πἰδίοσγιςσα)," Ὀθοδιιθο Τ σαΐαη πα πὸ ΔΕ ΠΟΥΙΥ 
{πογο. 

αἰ! ἐραὶ ἀαυεῖε «ὐυεείαυαγα. πρὸς δυσμαῖς, 
αὐ ἐφὲ σιρησοὲ, 1 ἐδ αὐδεὶ: οἷ, 11. το; τ ἢ τοη. 
Υ]], 28. Βιυῖΐ (οαά. 19, τοϑ, 58, 44, ἅτε. τολή 

ΦΠΙΤΕΕ [ν. γ---8. 

νναγά, δπάὰ τὸ {ποθὲ {παΐ ἄννεϊε ἴῃ 
ΟἸ]Ιςοῖα, ἀπά [)απηδβοιιβ, ἀπά [|ΡᾶπΠιι8, 
Δη4 ΑΠΈΠΡαηιι5, ἀη 4 το ἃ}} ἐῃαὲ ἀννεὶε 
ΡΟη {ΠῸ 868 σοαδϑβί, 

ὃ Απά ἴο {Ποβὲ ἁπηοηρ [Π6 ΠΑΙΙΟΠ5 
τΠδὲ νγεγα οἵ (ὑδύπιεὶ, δπὰ (σαἰδαά, δηά 

πρὸς δυσμάς, «υεεἰαυαγάΞε ἐπὶ δυσμάς, (ἢ. 11. 6. 
ἼΙ5 ΒΈΠΟΓΑΙ 6 ΡΠδί!οη 15 ΒΡΘΟΙ 564 ἴῃ νυ παῖ 
[ΓΟ]]ονν8---νῖΖ. ἘΠ6 ρθορὶθ οἵ (Ποῖα, ἄς. ὙΠῸ 
Αϑϑυσίδηβ οα]]οά ῬΠορπηϊοα - Ραϊθϑίίηθ ηηάξ 
“ῤῥαγτγὶ, “τῇς. σοιηίγυ οἵ ἴη6 ννγεβϑί. (Οπῖ 
απά αἴζου αυεεἰπυαγά.) 

απ 7 1φαπιςσ, απ πὲ] απ. 2.6. (οοἸ6- 
ϑγγία, Ὀδίννθθη {Π656 Ράγα}16] γα Π 65. 

μῤον ἐφὲ σεα εοασί.) 1.11. συεν αφαϊησέ (κατὰ 
πρόσωπον) ἐφὲ εοαςί. ἼΤΠΗῈ ΗδὉ. τηϊρῃΐ 6 

ὯΝ Π τον, σεη. χχν. 18, Π) 6. ΧΧΧΊΙ. 49; ΟΥ̓ 

ΜΠ 50, Οεη. χΧχῆϊ. τ7; Βαϊ τποσθ ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ 

ὈΠΠΒΟ Ὁ ον ὉΠ ἼΣΟΝ; οὔ, ϑγγ. Ῥμοεπίοϊα 
δηα ῬῃΠΙδίϊα ἀγὸ ᾿ποπἠθά. ΤΠ μι πηθγαίίοη 
οἵ Ἰοσα! 165. ἃ πα ΟἸΕ165 15 ΣΘΟΡΥΑΡΠΙΟΠΥ δοςι- 
ταῖθ. (οἠά. 19, τοϑ, απ ἐῤοσο ἐῤραΐ ἐαυεὶξ ἴπ 
]αρηιγία ἀγα 1)α»ιασοις, ὉΠ Χ. β͵νο5. υἱαλγρία 
ἔογ ῥεγοεία. ἼΠς ΟἹ 1,1. «50 σοηΐαϊηϑ [Π15 
πᾶπιθ, δῈ ποῖ {πὲ ΝΡ. (ΟΥ οἷ 1. 428: 
ΠΕ τηϊβίακ ΤΥ Πᾶνα οὐ βἰπαϊθαά ἴῃ {πΠ6 ΗΘ6Ό. 
125, ἀεχίονγ, ϑεὰ ἴῃ {πΠ6 βθῆβθ οἵ χιρέγαδίς. 
᾿λαιηάβοιβ Δη4 {π6 ΤΠ θᾶποη ἰαΥ «ομέρ οἵ 
ΕἸΠΙοϊδ. 

8. 4πά4 1ο ἐφοτε αριοῦς ἐδὲ παίΐϊοης, ᾽ς. 
Τῆς Οτεεὶς 15: καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῦ 
Καρμήλου. ... καὶ τὴν ἄνω Ταλιλαίαν καὶ τὸ 
μέγα πεδίον ᾿Εσδρηλώμ. Α5. τ ΖδοΠῈ τὸ- 
ΤηΔΓΚ5, τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι ἈΡΡΘΑΙΒ. ΠΊΘΑΠΙΠρ- 
1659. [{ ννὰβ ἴο {πὸ παΐϊοῃβ {ποιηβοὶνοβ {παῖ 
{Π6 πλοϑϑαρα ννὰβ βθοηῖ. Ηδ ϑρροβεοβ {παΐ {ΠῸ 
ΗΘ. οὐἱρβίηα! ννὰβ δἰἴποσ ὅἼΠ2, ἐν τοῖς ὄρεσι, 
οΥ ὙἼΦΞ, ἐν ταῖς πόλεσι, νγἈ]1Οἷν ννὰ5. σοηϊιβοα 
ὈΥ {πε΄ Οτθοὶς γαπϑίαΐοῦ νι ΘΩΞ, ἐν τοῖς 

ἔθνεσι. ῬοΙΠαΡ5 δ) Ἴ3Π ἜΞ ὌΝ πᾶν 

τήθαη, απ ἐῤοῦσε αὐδο ἀγὲ ἱμπείμάρί ἐπ ἐδὲ 
παΐΐοης 4} Οαγηιεὶ. ὙΠΟ Ν α]Ε., πον θνου, μὰ 5 
εἰ αὐ μέμίος μα σμηΐ ἱπη Οαγηιοίο; ΒΥ. 
απ ἰο ἐῤὲ ἐηῤαῤΙίίαγές ὁ.) (ἰαγηιοί. [Ι͂ἢ ἢΪδ5 
Δηχίου ἴο ῥέον {παΐ ἐῤὲ ὕεαυλ ῥοῤμίαϊοη 
ΘΥΟΓΎ ΠΟΘ 15 ΠρΡΡουπιοβί ἴῃ [6 ννυυϊ του 5 τηϊπα, 
ΨΟΙΪΙΚΠΊαΓ ΘΧρίαϊηθ {πὸ Ρἤγαθθ Ἂἃ5. δαιῖνα- 
Ἰοηΐ ἴο καὶ (τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ) τοὺς ἐν τοῖς 
ἔθνεσι, ἀπ οὈ͵θοῖ5. ἀραϊηδὲ ΒΥ Ζβοπθ {Παΐ ὮΝ 
ἰ5 λαὸς, αηὰ ")} ἔθνος. ΤΠΘΓΘ ἀγθ, Πουν ν Υ, 
τοῦ {Πα ἃ πιιπάτοα ράβϑαροβ ἴῃ {πὸ 1, ΧΧ. 
ἴπ νῃῖ ἢ ὮΝ 15 τοπάογρα ἔθνος. ΔΝ ΟΠ ἀοίοπηά5 
1τπ6 ΟΚ. τοχὲ οἡ ἴπ6 σγυοιηά {παΐ [Π6 ννοοάϑ, 
σάνο5, ἀπ υνἱπάϊηρ νά] γ5. Οὐ (λγτη6 ] ννοῦα 
1Π6 παΐιγαὶ ἀϑυ πὰ οὗ τορθο5 ἔτοπι ἴπΠ6 Α5- 
ΒΓΔ ἀπ ϑυγῖαη ᾿πναβίοηθ. ΓΠΘ56 το ΡΘῸ5 
[ΟΥπθ ἃ πα θοΥ οἵ ρου ἱπάοροπάθηξ σοπι- 



ν. 9.} 

τΠ6 Πίσμογ (σΔ11Π|6ς, ἀπά τπ6 ρτεδῖ ρ]αΐπ 
οὔ Εβατγείοιῃ, 

9 Απά το 8}] {Πδξ νγεῦε ἴῃ ϑαπηαγία 
ἀπ τῃ6 οἰτίεβ {πεγεοῖ, ἀπά Ρεγοπά 

τυ 165, δοσογάϊηρ ἴο {ΠΕΙΓ 5ΕΥΘΥᾺ] ΠαΙΙΟΠ5. 
“(ὐδ]αδά " οὐ ΟἸ]οδά, {πθὸ ΠΠ]- σοι πίγΥ θαϑί οὗ 
Τογάδηῃ, 15 πιθητοπθά οι οὗ [[5 ρίαςθ, ἴῃ ογάθυ 
ἴο σοιρὶῈ {πὸ ἴννο Πρ απ 5 τοροίπεουῦ : οἵ, οἢ. 
ΧΥ. 5; 1 Μᾷδος. γ. 9. Βιυΐ Α. δ.ῇῃο}Ζ δοαυίοεὶν 
βιιρρεβίβ {πδΐ ““ (δυΠΊ6],᾽ ἴῃ {πὸ ἀγοπαῖς βίγ]α 
αἰδοῖα. ὈΥ {πμ6 διΐποῦ, βίαηβ ἴῸΥ Ῥαϊθβδίιπο 
(ἘΠῚ τ: ἢ; Ε΄ τοὺ Ἰυ50 25 Ὁ (ΟἹ ΠΕ5...) 15 ἘΠῸ 
(ΟΙΠΙΓΥ Ε᾽. οἵ Ιογτάδη. ὙΠι5 {πΠ6Ὸ ψΠΟ]Ὲ 
ΠΟΙΠΈΓΥ Δοσογάϊηρ ἴο [5 ἔννο αἸ ΒΟ 5 15 ἢγϑί 
τηθπίϊοποά ; ἀπά ἴπθη {πὸ σουῦΐθ οἵ {πΠῸ βηνουϑ 
15 βίνθη τομῇ ποτίῃ ἴο βοιίῃ. 

ἐδὲ σγεαΐ ῥίαϊῃ 9}, τάγεϊον.] (Ἡ. νἱῖ. 2. 
(64 Εβάγοϊοη, οι. 11. ο; ἰν. 6. ΨοΙΚ- 
ΙΔ ΡὈΓΟίου5. ᾿Ἑσδραήλων, ἃ5 ἃ ϑ6η. Ρ]αγ. οἵ 
᾿ἜἜσδράηλα, {πγουποιξ {πῈὸ ὈοοΚ. Ηθῦ. 

ΝΡ) ῬΟΣ, “1Π6 νδ]]οῪ οὗ [ἘΖγεεὶ." ὅ8ο {πε 
5γΓ. 8εὲ6 1 δος. χίϊ. 49; [οβερι. "Ἀπεϊᾳ. 
ΧΙ ϑς δὲ 

Θ. ϑαγιαγία ἀπά ἐῤὲ οἱος ἐῤέγεο} ϑατηδγία 
ΒΕΙΘ ἀδθποΐεβ ἴπθ αἰϊβίσιος 580. οδ]]θά, 45. ἴῃ 
οἰ. ἵν. 4; ἴΠ6 Σαμαρεῖτις οἵ τ Μᾷδοο. Χ. 30; 
ΧΙ 28: (ἸἿ {πὲ ΟΠ165.: Οὐ ΘΑΤΠΣΤΙΞ,." 2 ΚῚΠΡ5 
ΧΧΙΠ. 19. ΤῊΙ5 τι56 οἵ {πὸ [ϑυπὴ 15 ἴὰσ ἔγοτῃ 
θεὶπρ “4 οἰθδασ ργοοῦ {παῖ {πῸὸ διῖμοῦ νυτοῖθ 
θεΐογα {π6 Βαθυ]οπίδη Ἔχι]θ,᾽ 45 ὟΝ ΟἹ αϑϑοσίβ. 
1 τηοσοὶν ργονεβ Κπον]θάρο οἵ ΒΙΌ]1σ 4] ρηγαβο- 
ΟἸοΡΥ ᾿(ςἔ, α͵5δο 2 ΚΙπρβ χυΐϊ. 26; 67. ΧΧΧΙ. 5). 

δεγομαῖ “ογάαη.] ἽΠ6 Οὐθοκ πέραν τοῦ 
᾿Ιορδώνου, ἀπά {πὸ ΗΕΌ. [1 Π ἼΞ}), σΘΏΘΓΑ ΠΥ 
ΔΑ ΡΓΟΡΟΓΙΙ͂Υ ἀδϑισηδΐθϑ {Π6 απ δαβί οἵ {Π6 
]ογάδη, {πὸ Ν. Τὶ, Ῥεγαθα; ϑοπηθί πη65, 85 
μογθ, [ῃ6 ορροβϑίῖθι Μονοῦβ, “{{πίργϑιομ. 
ἀδογ ἀ. Βι0]. μγοη. Ρ. 240, ἀὐξβιιεβ {παῖ 
ΞΖ. οὐ Ἴ2.)3Ξ πιϑδηβ Ὀοίἢ αἰε5 εἰΐς ἀηα 7εηεεϊίς. 
ϑοπιθεπιθ5. {Π6 ΔΠΊ Ι ιν 15 σοπηονθὰ ΒΥ {πῸὸ 
Δααιτοη οὗ ἃ Ρἤγαβα 5 ἩΙ γιηρ αὐεσίαυαγα, ἃ5 
1 Π Ξε ν. τ; χα 7: 96. χὶρ 79: τ ΟΕ ΡΟΝ: 
ΧΧΥΙ. 30: ΟΥ̓ ἐσυΐαυαγά, 85 ἴῃ Ϊοϑβῇ. 1. 15, 
ἈΠ ΧΗ 22: [π᾿ (ἘΠ. 1 ΊΟΥ ΠῚ .92Π|. 
ΧΙ 7. Π05Π-. ΙΧ. ΤῸ τ΄ Κιηρθ ν. 4; 1 ΤΕ 8Π5 
ἴπΠ6 ννεβίουη 46, τποιρὴ πὸ ἀοίογπηπηα- 
{να ἴα δὐάεά. Ηρθτα 1Π6 5.0. μΒα5 ἴΠ6 58ΠῚ6 
ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΠ --“»:α»; Ιξεὺ: Δἀη4 {π6 ὰυϊξ. 

ἐγαπο ἤηηεπ Χογάκαπει. 

Βείαπε. Οτεεὶς Βετάνη. (οά. 11. Βαιτάνη ; 
Χ. Βατάνη. ϑ8ϑ0ζ. Βαΐίποη, ΟΥ̓ Βεΐδῃοῃ, 2.6. {Π 68 
Βηθανὶν οἵ Επι5ε 0. Οποχηαβί., ᾿η {Π6 ΠΠΠ]- σου πίτν 
ΠρΓ Ἡθῦτοη. ΔΝ οἹΗ, πὸ {πη Κ5 {παΐ {Π6 
ὙΥΤΙΓΟΥΓ ΠΟΥ ΡΆ5565 ΟΥ̓ΘΓ ἴο ἴΠ6 σοιΠίγΥ οΘαβί 
οἵ Τογάδη, 1ἀθπίιῆθ Βείαπο νυ Βδβῃδῃ. 
Βυξ Πἰ5 ““πδομοχ 5. ἢ 113. 15 ἀπθίοι ; [ῃ6 

Αγαγηδὶς ἔοστηβ θεῖὶπρ Ὁ) ΠῚ3, δ) 32, δηά 
ἸΠῚΞ ; οἹά. Τἃ(ενγ,᾿ ΟΠ]. Δ γί. ὙὍΠΒ ρδοα 

ΤΌΟΒΕΡΗΥ 

Τοτάδη τἱπΐο [ογιβαΐεπη, ἀπά Βείΐδης. 
ἀπά ΟΠΕΙ] 15. ἀπ4 Κὶ αάε5. ἀπά τε τίνει 
οὗ Ερνρεέ, ἀπά ΓΔρῆπΠα5, ἀπα απγε888. 
ΔΠά ἃ1}} τῃε ἰαπά οἵ (εβϑεπὶ, 

ἱπξθπάθα ἰ5 ροῦβὰρβ ΠῚ ΠΞ, Βείῥταποίρῤ, 

7Τοβῆ. χυ. 59, ἴθ ργεβοηξ Βεὶξῤ ““πῆπ, δθουῖ 
ἤνθ τλ1165 πούῖῃ οἵ Η θῦσοη. Βαΐ Α. ϑ86}0]2 
βᾶγβ Βείαπία ἐγαπς «ογάαηενε ἈΘΥΘ τηδτῖτβ [Π6 
Ἐς. θογάεθσ, 45. Ηδῖμὰ} {πε ΝΝ., «πὰ Καάδβῃ 
1πΠε 8. 

Ορεμς. Χελούς. 
Χελλούς: χ. Χεσλούς. Αςσοογάϊηρ ἴο ΒΥΙΖΒΟΠΟ, 

δηπσπ, Ηαἱρῆϊ], 75}. χν. 58; θα 1] ρ51115 54 γ8, 

σοσίδιη]ν ποῖ Η ΑἸΠ], Βαϊ ΑἸΠ5 (οΥ Ε]1ι54) ἴῃ 
Τάππηθα, {πὸ ὥραϊμάσαῤ οἵ ἴῃς Ταϊπππά, {π6 
ΡΓεβοηὶ Εἰ Κρμίατα. 80 ΜΏΠΙαδι, αἴτεσ Κὶ οἰαπά 
Δη4 Βοβθίηβοη. “ΓΒ 15 οἰθαυ!ν τὶσηΐ, 85 {Π6 
ΟΥἄΘΓ οἵ ἐπυτηθγαίίοη ργοσθθάβ ἔγοτη ποσίῃ το 
βοιίῃ. ὙΠῸ ϑυσίας μᾶ5 ϑ ̓ ς, Καϊδη. 

Καάε.. Καδής. Κεοάθθῃ πη Τπάδῃ, [ο5}. 
Χν. 23. 80 ὅγγ.; ΟΥ̓ Καάθβῃς- Βάγηθα, ἴῃ {πῈ 
ἀρϑοσῖ οὗ Ζίπ, οα {πὸ θογάθγβ οἵ Βιοπι, ΟΥ̓ 
ἴῃ 1π6 ἀδϑετί οἵ Ῥαγαη (1 |ρ5115). ΔΝ οἱ ἢ 5 
πηθίΠοά οἵ τοβίοτίπρ ΟἸ]οδα ἔοσγ ΟΠ 6]11|5, ἀπά 
Κογοκ- ΜΙ οα0 ἔοῦ Καάδβ, 15. τηάγυε]οιβ, θὰ 
ποῖ σοηΥἸΠΟΙηρ. 

ἐδὲὸ γίωογ ο,0Γ, Εργριζῶ Νοῖ (ἢὲ ΝΙΘ 
(᾿τιίζβομθ ἀπά Ψοϊκιμαγ), δῖ τπ6 ἤγαών-εἰ- 
γίσρ, οὐ ΒἘ ποίκοϊασα, ἔπ αἰνιἀϊηρ ΠπῸ Βε- 

ἔννθοῃ (δηδδηῃ ἂδπά Εἰβυρί. Ηδθῦ. ὨΣΊΣ ΟΠ, 

Τοηογοά 845 Ππεῖθα ποταμὸς Αἰγύπτου ἴῃ 
τ Κίηρθ, Υἱι, ὅ5. ΝΙΌτΕ. ΘΟΙΓΘΟΙΥ ὡς 
χειμάῤῥου Αἰγύπτου, 2 (ἤτοη. Υἱῖ. 8. (οά. χ. 
ἢδ5 τοὺς χειμάῤῥους ἴεα. ὙΠΕΓΕ ἰ5 ΠΟ τοίοτ- 
Θῃοθ ἴῃ ψΠαΐ [Ο]]ονν5 ἴο κπ6 ἴννοὸ αν !βοη5 
οἵ Εργρί ἴῃ {ῃ6 Κοπιδη {{π|6,᾿ ἃ5 ΝΟΙΚΠΊΔΓ 
ΒΙΡΡΟΒΕΒ5. 

Ταῤῥηπες, απ Καριθσσο, απά αἱ] ἐῤὲ ἰαπά οὔ 
Οετεηι.1 16. ἴμ6 Τ)ε]ῖ4Δ. ὙΠῸ ψνογάβ ἀθρεηά 
Ἰπητη  Ἰαίοθ]υ προ ῥὲ σεγΐ ππΐο (υ. 7). 80 1ῃς 
ϑγ1. Εσιζβομα τπἀεγϑίδηάβ τοὺς κατοικοῦν 
τας ΔΒ41Π. 

ὙΤΑΡΠΠΕ65 15 Ταφῥαηῥες, θυ. Χ]Π]. 7, 8,9; ΟΥ̓ 
Τῶραῤῥηδῥες, Ἐ2οἸκ. χχχ. τ8; οἵ ψνβῖοἢ {Π6 
Ταϊη5, αἱ Το 1)εγεηημι, ννεΥΘ ΓΟ ΠΕΥ οχοα- 
ναϊεά ΒΥ Μτ. Ε]πάετβ Ρείσίθβ. ὙΠπΠε ΤΧΧ, 
0411 {πῸὸ ρίαοθ. Τάφναι, 85 ἴοτθ, δηά Τάφνη. 
1 15 πε δάφναι αἱ Πελούσιαι οἵ Η αἴ. 11. 20, 
ΟΥ̓ Δάφνη, ἃ [ογ Ποα Βογάογ οἰ πραῦ Ῥ δ] 5Πππ|. 
ϑυγ. Ταῤῥῥῖίς. ἈδπΊΕΒ56 --- --αμεσσῆ --- {π6 
Βδδτηβοβ οἵ Εἰχοά. 1. τι, απά {π6 ΚΒ δηηθ565 οἵ 
6 η. ΧΙΥΪ. τα; Εἰχοά. χί!. 37. (80 ὅνυ. πεσε.) 
Ιη Οεη. χἰνῖ. 28 {πὲ ΤΠ, ΧΧ, μᾶ5 γῆ Ῥαμεσσῆ 
ον Ηθῦ. 1 γηνν, ρὲ Ἰαπά 97 Οοερομ; οἵ. 

Θεη. χῖνὶ. τι, ὕπεγα {πε Ηερ. μια5 Ἰαπά οὔ 
Βαριθῖεςσ. ΔΥΆΘ565 νν85 ΔΡραγΘ ΠΥ {Π6 σδριΐαὶ 
οὔ Θοβῆθη, μοτο οα]οὰ Οαβεῖα. (ὅ5γγ. Θοβμεη.) 

“ κς 

267 



“26ὃ 

ΙΟ {ΠΠῈ] γε σοπια Ῥεγοπά ΔηΪ5 
ΔΠ4 Μειηρηϊβ, ἀπά το 411 τῆς [πΠὲ- 
διταηῖ5 οὗ Εργρί, πη1}] γε σοπης ἴο 
1ῃς6 Ὀογάειβ οἵ ΕτῃΪορία. 

11 Βιυξ ἃ}1 ἐς ᾿πῃαδιίαηΐθ. οὗ {πε 
Ιαπά πηαάς Ἰίρῃξς οἵ τῆς σοπηπηδηά- 
πγεηΐ οἵ ΝΡ ΟΠΟΔοπΠοβοῦ Κίηρ; οὕ τῃς 
Αϑβϑυγίδηβ, πϑιποῦ νγεηξ {παν ΜΠ 
ἈϊπΊ το 1Π6 δία ; ἔογΓ {ΠῈῪ σγεγα ποῖ 

ΦΌΌΙΤΓΗ ΙΕ [ν. το---᾿ 2. 

Αἴγαα οὐ Πϊηγ: γεᾶ, ἢ νγὰ8 θείογε 
{Π6ΠῈ 845 ὁΠ6 πηδη, ΔΠ4 ἘΠ6Υ 856ΠΈ ΔΥΨΔΥ͂ 
ἢ]5. ΔΊ θαβϑαάοιβ ἔΓοτη {Π6πῈὶ τυ] Ποῖ 
εἴξεςς, Δπ4 νι ἀϊδρταςα. 

12 “Πογείογε ΝΑΙ σΠΟ ΟΠ Οϑου νγὰ5 
ΨΕΓΥ ΔΠΡΤΥ νν]Ὲ ἢ 41} (Π15 σοιιπέγν, ἀπά 
ϑΥγΓΘ ὈΥ ἰδ τἢτοης δηά Κίηράοπη, 
τΠδὲ Πα νγοι]ά ϑιγοὶγ ΡῈ ἀνεηρϑά προ 
411 ἐῃοβε ςοαϑίβ οἵ (ΠΠἸςοΐα, απ 1) Απια58- 

10. ὕμ}:} γε εορι6.)ὺ Ουαυτξεκ ἕως τοῦ ἐλθεῖν 
Ξξίῃε σοιηπῖοη Ηδρ. Ν᾽ ἭΣ, 

δεγογμα Ταηιὶς «πα Ποριρῥὶς ἢ Οὐρεὶς ἐπάνω 

Τάνεως κι ΜέμφεωςΞΞ ΗΕ}. ἘΐΡὴ εν Προ, 
αὖουε Ζοαη αγα Μοῤφ. ϑυγύ. σο 7χαγ ας ἰο Ζοαρ 
απά ἐο (,ωσχλ6.) Μεριῤῥὶς. Ζοαδη, {π6 ννε]]- 
Κπονν ΟἸΥ οπ ἔπ6 ϑαβὲ Ῥδηὶ οὗ {πεῸὸ Ὑ δηϊτϊς 
ΝΕ : 566 [58. χίχ. τι. Μειιρῃΐβ, {πὸ Ερυρ- 
{απ ]επ-ποζον, “ ἔαῖγ Πάνθη," οα]]θ 4 ῬῪ τῆ 
Ἡεῦτοννβ ΜΟΡΗ δη4 ΝΌΡΗ, α΄ οἡ {πὸ ννεϑέ 
θδηὶς οἵ {π6 ΝΊ]6, βου οἵ ΟἹά ὕαἶτο: οἴ 158. 
ἘΣ. 17: 

ἦρε δογάεγς 9.065 ΕἸῤιοῥίαἢ 1.6. 5} ΟΥ̓ 
Μετχτοξ, βου οἵ Ἐρυρί, ἴῃ6 Αϑϑυτίαη Κῆζα 
Δη4 Ληείμρῥι. ΨΝΟΙΗ͂ ἀδνοΐοϑ ἔθη ραρθβ οἵ 
εἰαθογαΐθ ἀυριτηθηξ ἴο ργονα {Ππαΐ ἴῃ {6 Τί ἢ 
ΟΘΠΓΟΙΣΥ Β.Ο. 1ῆ6 ον Οὗ Αϑϑυσία 5{1}] ὃχ- 
ἰθηάδα ἰο Εργρί; 50 ἰῃμαΐξ 1πΠ6 δυΐμοῦ οἵ 
Πα 15 ποῖ τοηρ ἴῃ τηδκίηρ ΝοΡαςῇ, 
ἀοιηαηά οοηίηρθηΐβ ΠῸΠῚ (Ππαξ ΠιΔΓίογ. 
Μάςῆ οὗ ννβαῖ ΔΝ ΟΠ δά άιιςοϑ 15 ουξ οἱ ἠαίο ; 
θέ νγα πονν Κπονν ἔγοπι [ῃ6 Αβϑυγίδη 4Πη8]5 οὗ 
Ἐβασῃαάάοη (681-668 8.0.) ἀης ΑΘ5 θά ΠΑρΪΑ, 
Ὠ15 βοὴ (668-626 8.0.), {παξ ϑδοῖ οὐ {Π656 
Κιηρβ σοπαιογο Ἐρυρί, ἀπά Ὄχρο θα ΤΊγμα- 
Καὶ της ΕΒ ορίαπ ἔγοπι ἐΠαΐ σοι ΠέΓγ. ΟἿἹΓ 
ΔυΐμοΥ, Ποννανου, βρθαῖβ οἵ ΜΝυεῤμοφαάποσπαγ, 
ὙΜῆΟ νγὰ5 ποΐ 8δῃὴ Αβϑυτίδη Κίπηρ, διιῖ ΠΟ, 5 ἃ 
ἐγΑΡ ΠΟ ΠίΑΤΥ ᾿πβουὶρίϊοη ργονοϑ, ἱπνα θά Εἰ ργρί 
1η 568 Β.0. (566 ϑοῃγδάου, ᾿ Κο  Πηβοῦγ. ̓  Ρ. 364). 
ΘΌΟ, νάριθ ΔΠ4 ἱπδοοιγαῖο Κπον]θάρο. ὁ 
ἴΠπ656 πηδίζουϑ, 85 ἵΠπΠ6 Βοοκ οἵ [πα] πα ΠἸςαΐο5, 
ΠΑΥΟΪΥ ὙΘαΠΪΓΘ5. ΤηογῸ {Πὰς ἃΠ δοσιιαϊπίαποθ 
ΜΠ της Ο. Τ᾿ ΤῸγ 115 δἀδημπαΐο Ἔχριαπαίίοη 
(5ε6 Τεγ. Χ]Π], 8. σφῳᾳ.). 

11. αἱ ρὲ ἱπῤαῤιἑαηίς 9 ἐδ Ἰαημά.] 80 ἴπὸ 
5ΥΓ. δηα (οαά. 19, 58, 23, 4]. ΕΥΙΖβοπο οαϊὲς 
{Π6 ΒΥΡΘΓΒΟΙΙΟΔΙ, αὐ ρὲ ἱηιραῤίέαηπες ογ αἱ! εφὲ 
Ταμά. ΟἿ. οἷν. 11. τ. ὙᾺΟ ““Ἰδηα Ὁ 1ὴ ἡπιοβίϊοη 
15 ἀβῆποά ἴῃ υτ. 7-1ο. ΟΕ, αν. 12: “8}1 {Πὶς 
Τουπίγγ." ΤῊ ἴουτὴ ἰ5 σο]]θοῖϊνο. ΨΟΙΚηλαΣ 
Πηάθ “Ὄχαρρογαίίοη" ἴῃ [Π15 δίαϊοιηχθηξ οὗ 
ΒΘΠΟΙᾺΙ ἀδἤδηοο οἡ {Π6 ρατί οὔ {πὸ νγθϑίοση 
ΠΟΙΙΠΕΓΙο5 ; θοαιιθθ, ἃ5. ἃ πηαίίου οὐ ἔρος, 1 
ἦ065 ποΐῖ ἣξ ἴῃ νυ] τη Ὠἰδίουυ οὔ Ὑχα]δη᾿β 
“ ῬατίΠΐδη "ἢ ν Αγ. 

ὀφίογε ἐῤενι.) 1.6. ἴῃ πεῖ δἰ σι, ἴῃ ἘΠοῖν 
ἡπάρτηθηί. Το Οτροὶς ί ἐναντίον αὐτῶν τῷ 

ΗεΡ. ὩΠΣΒΡ οὐ ΠΣ Ὁ, ΟΕ οἷ, ν. 21; νἱ. 
22. ΣΧ: τ- 

Ως οὔ 714,.1] 80 (οάὐά, 111. Χ. 19, 23, 52, 
εἴ σλμ]ξ. ΠΡΌ ζ., ϑυ1., ἀηα ΟἹά [μ«ἴ. ; νυ]ρο, ἴσος. 

ΗςΡ. ὙΠ Ὁ ἾΝΞ, ὑνμῖοἢ τηθαηβ5 ἂρ ομ γαῖ 

ἀπά πὸ Ῥιογε; ἃ5 ἃ τήϑσα ἱπάϊνι άπ], ποῖ “’ ΕἸ 
ον ΠΠΙΟΠΟΓ Μδηη, ὠπῖς ἀδ τημ 15, ἃ5 
ἘγιΖβοιθ Θχρ αἱ η5 {ΠῸ ΡἢΓαβθ. 

απά ἔῤεὲν σεηΐὲ ατύαῦ . « - αὐἱδ΄ ἀΐσγασε. 
ὙΤΠῸ νοῦ 15 ἀνέστρεψαν, “επί ῥᾳεξ, εαμσεά ἐο 

ἐμ ὀαοῖᾷ; Ἠδ6Ὁ. 13} 95), (οἀά. 1]. Χ. 19, 58, 
4]. σογγθοῖ ᾿ηΐο ἀπέστρ. [1{. απά ἐῤεν ἑμγπεά 
ὀαεοῖ ῥὶς τηδσσοηθοῦΣ ΟἸΙῤὲν 12 αϊσῥοηποι ὀογογε 
Ζῤεῖσ πες ((οαά. 111. 64, 4]. 2» ἐῤεῖσ Καςε). 
“ Ἐτηρίγ " 15 Ηβςβθ. Ὠ, σαεσμὶς τιαρμϊδης, τὰ 

ἡπγεεῖς (Ἔη. ΣΧ. 42; ΚΝ ΠῚ 1: 2Ὲ : ΘΠ: 
ΧΥΪ. τό; 2 84Π|. 1. 22). ὙΠΕΥ ἀ]4 ποῖ ρῖνε {π 6 
ΡΓΟβθηΐϑ νν]Ο ἢ ννοῦα {Π6 τιδι14] το Κοη5 οἵ διὉ- 
Πηϊβϑίοη (2 Κίηρϑ χυῇ. 31). “1 ἀἰἸΒῃ ΠΟΙΙΓ, 

ἅς, ὈΠΌΞΡΟ (ἢ 03) ΠΊΡΟΣΞ, αἔ τὰς 
ἰγραϊπγοηξ οἵ Π) αν 5 ἀπ θαβϑαάουβ ὈγῪ Ηδπιη 
[Π6 ΑτἸηπηοηϊΐα (2 84πὶ Χ. 4). 86 ἸΙεᾶριια οὗ 
Ἐρυρί δηά {πὸ ννοϑίοσπ Ροννεὺβ ἀραϊηδί {Π6 
ΠΟΠΊΠΠΟΠ ΘΠΘΠΥ Αϑϑυσία ἰδ θαβθά οἡ {ΠῸ 
ΒΙβίογιο] γοοογαβ οἵ ἴπθ Ο. Τ᾿ 866 2 Κίηρβ 
ἈΠ]. 21: ΧΙ͂Χ. 7 ἴα. ΧΧΧ 2, ΧΧΣΙ Ἐν ΕΠ 
ΣΧΧΥΙ. δ: Β.ΖΕΙ: ΧΥΐ- 18: 

10. ἐῤῥαΐ δὲ «αυομίά στγεῖν ὧς αὐεησοά πῤοπ.] 
ΤΠΕ σοπηηοη Οτθοκ ἰοχί 15 εἰ μὴν ἐκδικήσειν, 
ννΒΙοἢ ΒΙΘοΙς οα Ηθθ. νἱ. 14 δχρίαϊηβ ἃ5 ἃ 
τηϊχέασο οἵτπο σοῖς ἔογπλ]ἃ οἵ 5υνθασῖηρ ἢ μὴν 

ἢ τμ6 Ἡ Ἔργον εἰ μή (δ ὉΝ). ἘτίΖϑοο 
οαϊ5 ἢ μὴν, αἰτοῦ (οά4. 23,44, 71, 4].7 νΝΠΠ ἘΠῸ 
ΤΟΙηΑΥΪς “' 566] ΒΕΒΡΙΟΟΥ ΒΟΥ] ΘΠ τη} 6556 εἰ μή. 
ῬτοθαθΙΥ 6 ἔσιιθ ἰοχί ἰ5: εἰ μὴ ἐκδικήσει, 
νν ΠΙ ἢ ἀοοογάϑ ἢ Ἡ 6Ὁ. ἸάϊΟΠ,. 

αἱ! ἐφοισο εοαοὶς α ΟἸ]εῖα.] Ἡδτοα απά αἀραΐῃ, 
οἢ. ἴἴ. 25, π6 τογπὶ ““ οοαϑίβ ἀθηοίθβ ποῖ 
1ῃ6 Ἰαπά Ὀθογάογίηρ οἡ ΕἸ] οῖα, Βας ἘΠ6 τουτὶ- 
τοΥῪ (πε5) οἵ ἸΙοῖα, 1. (Ποῖα [561 (11ρ- 
51115). 

Πλανιαςεις. 850 (ο4ά4. χ. 44, 64, 4]., ϑΥΓ., ἃπα 
ἀουθι]655 τ ΗῸΡ. Ετυϊέχβομο βαϊῖθ Δαμα- 
σκηνῆς, λαγιαςεομξ, Ὀδοαιιβ {Π6 ννΟ]6 ἔθυτὶ- 
ΤΟΥΥ 15 ἀδποίοα, απ ποῖ [Π6 οἰΕΥ ΟὨ]γῪ (8.80. 
ΧΙ. 2): 



ν. 13---ἰ5.} 

οὐ8, ἀη4 ϑγτία, ἀπ4 {πὲ Πα νγοιμ]ά 5] 
ψν ἢ τῃς ϑνγογά 411 {Π6 ᾿πΠαθϊταπίβ οὗ 
της ἰληά οὗ Μόοδβϑ, απά τῃς Ἵμι] άγεπ οὗ 
Απηπηοη, ἀπά ἃ}} [πιάθὰ. πα 11 {παΐ 
ψνεγα ἴῃ Εργρί, 1{Π] γε σοπια ἴο {Π6 
Βογάοτβ οὗ {Π6 ἔνγο 8688. 

13 ἼΠΠΕεη Πα πιαγοπεά ἴῃ ὈαζΕ]6 ΔΥΓΑΥ 
νὴ 15. ρονγεῦ δραϊηϑέ Κίησ Ατ- 
ΡΒαχδά 1ῃ {πΠῈ βενεπίθεπίῃ γαῖ, Δπ4 
Πα ργενδιϊθα ἴῃ ἢ15. δία : ἔογ Πα ονεῖ- 

δ)γγία] ὙΠ (εγπὶ 15 Πεῖα ιιϑε4, 5805 
ΕΥΙΈΖΒΟΠΘ, ἴῃ {π6 νυ] 6. 56 η56 οἵ {Π6 απ νυν μῖ ἢ 
βίγθίο πο ἔγοπὶ Τ ΔΓι5 Δηα Απηδηι5, Ὀθννθθ ῃ 
τῃ6 Μεάϊξογγαηθδηῃ ἀπ Επρῃγαΐῖθθ, ἴο {ῃ8 
Ατδθϊδη Π) 6βογί ἀπά {πΠῸ θογάογ οἵ ρυρί. Δ 5 
{π6 Ηερ. ΡΟ ὉΠ, ἄγαηε 7 1)αηιασεις 3 

(2 84π1. υ]11. 5.) ΤῈ 5 υγ. μιᾶ5 ,. Βαϊεράώη, 

{παΐ 15, ἴπ6 Ατὰῦ. Βαϊτάμ, Ἡ Ὁ. ΜΒεῥεσῥεαη, 
ἴπΠ6 Οτεεκ δενέῤοῤοϊ!Γ, ἃ5. ἴῃ ἢ. 11]. 1ο, 2 
ΝίασοΣ ΧΙ 20; 5Π 50 ΡΙῸΡ. πεῖθ. ὙΠῸ 
ΠΑΠῚΘ 4150 ἀδθποίεβ. {πΠ6 αἰϊβίσιος οἵ βδβπδη. 
ΤΠ ΟἹΑ [μΑἴ. ϑεγέφίαε Ῥγο. πηθδη5 δογέφοῤοϊ!ς, 
Σκυθῶν πόλις. 

ἐῤεὲ τηραῤιίαπὲς 97 δὲ Ἰαπά 97 οα 8 γγυ.: 
ἐῤὲ «αυἱδὲ γηι6η: 97 οαό. (ΕἿ. [)Δη. 11.12. ΤΠΕῈ 
Μοδθιΐοβ ᾿νε βδοιίῃ οἵ {πὸ Αὐποη. ὍΠΟΥ 
ΔΥΘ ΤΠ ΠΗ ΙΟΠΘΩ ΔρΡ41η, Οἢ.. ν. 2, 22 ; ΥἹ. 1; Υ]]. 8. 
ἊΝ ΟΙΗ͂ ἀὔριιεβ {παΐ 45 {πο56 ραϑβϑαρεβ---[β θη 
αἰοηρ ἢ Ζερμδη. 11. 8π1ο; [6Γ. ΙΧ. 25, 26; 
ΧΧΥν. 15-2:ό; ΧΧΥΪΙ. 1--3---5ῃονν {Πα {π6 Μοα- 
Ὀϊῖε5, Ατηπιοηϊίοβ, αηα Εἰ ἠοτηϊε5 σεσα δὲ {πὸ 
{ἰπὶ6 ἱπάεροπάεπί βίαϊεβ, πη 85 οβθρῆι5 
((Αηἰ.᾽ χ. 9. 7) ΘΧΡΥ͂ΈΘΘΙΥ αββϑοσίβ {παὶ Νεθιι- 
ΠΠΔάΠΟΖΖΑΥ νγα5 {πὸ ἢγϑί τὸ τεάτιοθ {ποπὶ ἴο 
ΒΕ Ὀ]θςίοη, ἔγοση νυ Β] ΟΠ {ἰπ|6 (694 Β.0.) οαννατ 5 
πο σγεσα δυδ]εοξ ἴο {π6 Βαθυ]οηίαπβ, Ρετ- 
514η5, Δ ὉΠΩΘΥΓ οηη Ἡγγοδπιι5 ἴο 1Π6 [θνν5 
(105. “Απί. χι. 13. 5) ὅζα.), 1 ἔο]]ονν5. [Πα 
της ονεηΐβ γο]αϊθε τη {π|άΠΠΠ πλιιδὲ θ6 τοίεστοα 
ἴο {Π6 4ρὲ Ὀεΐοσε πὸ Εὐχη]δ ([). ΑἸηπιοη νγὰ5 
ποτίῃ οἵ Μοδῦ, βαβὲ οἵ Τογάδη, απ βοιίῃ οἵ 
ἘΠῸ 7 Ὅθο.Κ. 866 οἷ, ν- 2; 5; Ὑ]. 17; 18.;.0]- 5. 

αἱ! ωάεα] ἴπ ἴμῈ ψΊΟΓ 5εηβα οἵ {πε 
7ἜνΊβἢῃ Ἰδη4, βαϊεείζπε. 

ἐῤὲ ἑπυο σεα-. 7] Ασςοοτάϊηρ ἰο Μονεῖβ δῃηά 
ἊΝ ΟἹΕΣ, της ἔννο δἵτὴβ οἵ {π6 πρρεῦ ΝΊ]Θ, {πε 
Αϑβίαθογαβ δηα Αϑβίαριιβ, νυ μῖ ἢ βαυσγοπηα {ΠῈ 
5]απά οἵ Μετος (ϑέγαθο, συ]. 1), 2.6. ΒΕ ΒΙορΡία. 
ΓΕ, «. το: “με θογάογϑβ οὗ ΕΚΠΙορία." Οτεαΐ 
Τἰν 5 ΔῈ οδ]]6α 5θδϑ ἴῃ Ηδθρ. απά Ασὰρ. Οἱ. 
153: χσῖ τ; 7εν: 11. 16; ΕΖΕΚ. ΧΧΧΙΙ. 2: ΨῸ]Ε- 
ΤΠΑΓ {Πῖηκ5 οὗ {Π6 δα 8εα δπά {πε Ῥογβίδῃ 
Οὐ (9); οἴμεῦβ ρζοροβα ἴπθὸ θά ὅεα δπά 
της Μεαϊΐογγαπθδη, ψῃοτα Αὐαθῖα τηΑΥΌ 65 
ψἸ ἢ Ἑργρέ (1 |ρ5ῖ15). ὙΠῸ Ψα]ρ. ομηϊῖβ 1ΠῸ 
ῬΓΟΡΕΙ Πδᾶῖη65 οὗ [Π15 νϑῦβθ, 4Π4 σοποπάθβ {Π6 
ΟΠαρίθν ΠΕγα, ραβϑίπρ οὐεῦ με ἀεδβίγαποίίοη οἵ 
ΑὙΡαχαά δηά {πε ἔδαϑξπρ {παΐ [Ο]]οννοά. 

Τὺ ΠΤ, 

ἴῆγανν 411] {π6 ρονγεῦ οἵ Αὐρμαχδά,. 
ἈΠ 4}1] Πὶ8 Ποίβεπιθη, ἂῃηὰ 411] ἢΪ5 
σΒαγιοίβ, 

14 Απά Ρεςδιης Ἰογά οἵ ἢϊ8. οἰ 168, 
Δηά σαπιε τπίο Εἰ ραΐαπθ, ἀπά ἴοοκ 
της ἴονγεῖβ, ἀπά ϑ8ρο]δά {π6 ϑβίγεεϊβ 
1Πεγεοῖ, ἀπά τὰγηθά {ΠῈ θεδιτ {Πογο- 
οὗ ᾿πΐο 85Π4Π|6. 

1ς Ηε τοοκ αἷϑθϑο ΑἱῬῇμαχδά ἰπ {πε 
τηοιιπίαϊ π8. οἵ Βαραι, ἀηά βπιοΐθ ἢ]πὶ 

13. Τρεη δὲ »ιαγοφεά ἐπι ὀαίεϊε αγγαν, 49 
“πὰ ῥὲ ἄγεαυ τ η Πΐπὸ, ἴο βῖνθ Ὀαι]16. 8507. 
απά ῥὲ γιαάδ σεσεν ῥὶς αγηι)γ. “ῬΟΜΕΓ ἢ 15. ΔΠ 
οἷά ἘΠΡΠπν ἰθυπὶ ΤῸΥ ἀγϑν, ἀπά (ῃ6 Οτθεὶς 
τογτὴ (δύναμις) 15 50 τεηοΓοά ἴῃ Ὁ. τ6. “ὙΠΕ 
ἘΠΕ ΊΙ5ἢ ΡΟΝΨΕΓ 15. πϑᾶσ, ἰδἀ οἡ ὈΥ͂ Μδὶςοϊπὴ ἢ 

(Μδοθειῃ, ν. 2, 1). Το Ηθρ. 2)Π ἀπά {πε 
1,41. «οἷς Δ΄6 5᾽ ΠΉΠΑΥΥ πιο. Καὶ παρετάξατο 

ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ -Ξ ῚΞ ΠΌΠΟΙ ἩΠΩΝ), 

ἐπ ἐῤὲ τουεηίεομρ γεαγ.] ΟἿ, ποίβ οἢ σ. 1. 
ΝΑΡΟΠοάοποβοῦ τοάποθβ ἔπ Μαεάδβ ἴῃ ἢἰ5 
βϑυθηΐθοηῖῃ γὙθαγ, Δ ἃ 15 {Π||5 16 ἔξ ἔγθο ἴο δἰίδοῖ 
[86 7ὸνν5 'ἴπ {π6 εἰβμίθθηίῃ ([6γ. Χχχῖ. τὶ 
ὉΠΣ ΤΠ τὴ: 

14. «ῥοϊϊεα. ] ὝὍΠῈ Οτθεὶς 15. ἐπρονόμευσε, 
οἢ. 11. 23, 26; χν. 6. ϑοπβ Μϑ85, οογγεοΐ 

προενόμευσε. ΤΕ τγογά ἴ5 ἰαΐθ, δηά ἀβποίεβ 
1ο ζόγαχε, ῥἰμπάετ, ταύυαρε. 

ἐφεγεο Οὐδεῖ αὐτῆς, φΓ δε, 1.6, {π6 οἰἵγ. 
ΤῊΣ παρ Βοθαΐδηδ 15 ἃ πϑιΐ. Ρ]αΓ. 

ἐμγποά ἐῤδὸ ὀεαμέν ἐῤεγεοῦῇ ἱπίο σῥαηιε.] 

Ἐτζϑομο βαϊίϑ : καὶ τὸν κόσμον αὐτῆς ἔθηκεν εἰς 

ὄνειδος αὐτῆς. Οοἀά. 44; 71, 4]., ΟἸά Τ1.«ἴ. καὶ 

ἔθηκεν αὐτὴν εἰς ὀνειδισμόν, αγ6! δὲ γιαάε 1 (1 πα 

οἰγ) ἃ χσεῤγοαερ; οἴ, Β8. χ]ῖν. 13,14. ΤΕ 5γΓ. 

μα5: απά αἰ ἐῤεὶν δεαιέν ἐδὲν πιαάε ἡιίο ἃ τὲ- 

ῥγοαερ. 

15. Ηἑ ἰοοξ αἰτο.7] 1.6. ἴοοῖκ Πὶπὶ ΡΓΙΒΟΠΘΥ 

ὙΠοη ΠΟ νγαβ ἃ Γυρίεϊνο. ὙΠῸ “ πιοιηίδϊηβ οὗ 

Βαραδ τὸ 1π6 τϑῆρα οἵ ΕἸΡΕΓΖ, ΤΠΗΪΠΡ, 

ἔτοῖὴ βαϑὲ ἴο ννοϑέ ἴῃ πὸ πούίῃ οἵ ἈΠαρίαπα. 

σηιοίο ῥίγι ἐῤγοισῦ «υἱὲ δὶς ἀαγί.] ΟΥδοκ 

κατηκόντισεν (5μοΐ μἴπιὶ ἀοννη) ἐν ταῖς ζιβύναις 

αὐτοῦ. ΤῊΘ ζιβύνη (αἶΞο ζηβύνη ἀη4 ζηβήνη) 

ΟΥ̓ σιβύνη (αἴϑο σιβύνης ὅ.} οἵ. σιγύνης, Ηάαϊ. ν. 

9) νγὰ5 ἃ ῥιιρίϊηρ “ῥέα, Δα 56. ὦ σῥεαῦ ΟΥ̓ 

21ε (Ὀϊοά. χνῖϊ. 27). Σιβύνιον (ΡΟΪγΌ. νἱ. 

257.9). ἴπ 61. νἱ: 23 1ἴ τοηάοτϑ ΗθΡ. 1113 

Ἴαρμίμρι. Τὶ νγὰ5 ἃ Κὶπά οἵ ΒΠΊΔΙ]ΙΟΙΓ ΒΡΈΔΓ, 

ὙΠΟ σοϊάϊευ σατο ά δἰπηρ πὶ {πὲ 

58 οΟ]4ογ5 (1 84π|. Χυΐ!. 6, 7, 4.5)» 15 τι56 αἸ 167, 

ἐφε Βαῤνίοπίαης «απά Ῥεγσίαης (16Γ. νἱ. 23: 

1. 42), Ρτο. ἔατηιϑῃεα ἢ ἃ ΡΕΏΠΟΙ, πκ6 

1Π6 σρθᾶσ οὗ {πὸ {Π|4π5 (( ὅεββη. "1 Π65.᾽ σ. υ.). 

[π 158. 11. 4, ζιβύνη τοπάοτβ Ηερ. ΤΠ δαςία, 

δόρυ. 

ζ 610) 
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τΠγΟι Ρἢ νυ ἢ ΠΙ5 ἀατγίβ, αηά ἀεϑίγογεά 
Ὠϊπὶ τττοι!ν τΠδὲ ἄν. 

16 δ8ο Πε τστεΐιγπηεα δἰζεγννασά ἴο 
Νίηενε, θοῖῃ ἢς ἀπά ]1 ἢΪ8 σοπΊρΔηΥ 
οὗ ϑιιπάγν Παίίοηβ, θεῖηρ ἃ ΝΕΓΥ σγεαΐ 
τα] ττἀθ οὗ πο οὗ ννᾶγ, ἀπά {Πεγα 
ἢ ἴοοκ ἢἰβ βαβε, αηἀ θαπαιείθά, θοῈἢ 
ἢδ δη4 ἢἰβ8 δπηγ, ΔΠη Βιιπαγεά ἀπά 
τνγεηῖν ἄλγ3. 

------ 

ΤῸ 5 ᾿πηργό Ὁ ]6 {πᾶ {Π6 ΔιῖπΠοΥυ οὔ [πάϊτἢ 
15 Ποσῦθ βινιηρ {πε {για ἀδία:]5 οὗ {πὸ ἀεἔδαί 
ἀηα ἀἄθαῖῃ οἵ Ῥηγδαογίοθβ, ἴΠ6 βϑθοοηά Κίηρ οἵ 
[πΠ6 Μεάβθβ, ννῇθη 8554 1Π1ηρ {πΠ6 Αϑβυτδη5 οὗ 
Νίπονθῃ (Ηάΐ. 1. το). Δ ΝνοΙΗ ΠοΙ5. {παῖ 
5ΟΙ 5 1ἢ6. σα56; δη4 δ445 {παΐ ἔπ6 σσιθ] ἐν 
οἵ ΝΘ ΟΠ ΠΘΖΖαΥ Δοσοιηΐϑ ἴοσ [Π6 ΟΠ υσμθά 
ΤονθηθΘ οἵ ὐγάχαγοβ, ννῆο 1) 6097 Β.Ο. παά {ΠῸ6 
βα ΓΒ αΟΟἢ ΟΥ̓ υυἱποϑϑίηρσ {πῸ6 [4]] οἵ Κὶπο- 
Ἰαάαη 5 μοιιδθ δηἃ θῆριγθ [ΓΊΡΒΙι5. ΤηΔΥ 6 
ΤΙΣ ΐ Ἰῃ 5 ΡΡΟϑΙ Πρ ἃ ΓΟΠΊΪΙβοθησθ οὗ [)ΑΥΠ5᾽ 
νἱοΐοτυ αἵ ἡ ἤασαθ οὐοσ Χ αίσιάα, ννπο ρτεϊθπηά θά 
ἴο ἀδβδοθηΐ ἤοπὶ γάχαγθϑ, ἴΠ6 Αὐθαςθβ οὗ 
Εἴβα5. 

ἐῤαὲ ἀαγν.) ὙὍὙΠῸῈ Οτρεὶς 15 ἕως τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης, ΟΥ ταύτης ((οαά. χ. 19, 1ο8 ; ϑὅγΓ., ΟΙά 
1,Αἴ.}: κε ἐῤαΐ (ἐδὶ5) ἐὰν. ἘτυιΖβομα οχ- 
ΡΙαίη5: “ΕΥΟΠῚ {πΠ6 ἀδΥ οὗ πΠ6 Ὀδί]6 ἀπῚ] 
τΠπαΐ ἄἀν ἡ νυ ]Οἢ Π6 [γιιϑέ ἢϊτη [Πγοιιρη, Π6 
ννὰ5 ἀδϑίγουϊηρ ΠΙΠῚ δηαἀ Π]5. ρον  υ{ίου]ν.᾽ 
ΠΪ5 15 ἉΡΕΠΟΙ4], δὴ π6 τϑαάϊηρ “πιπΐο {Π|5 
ἄαγ,᾽ ἱπιρὶ γηρ [Πας {πὸ Μεάθβ μα πϑνογ βἰποα 
ΤΟΟΟν ΓΘ ΤΌΤ {Παΐ ἕαία] ονογίῆγονν, 15 σοῦ - 
ἰαῖη]ν ΡΓΘίθγα]6, μου ἢ ποῖ 50 5 ΓΟΠΡΙΥ 5100- 
Ρογίεα θγ Οτθεκ Μ955. 845 1η6 οἴμοσ. Μοτε- 
ΟΥ̓́ΘΓ, 1Π6 ΡΏΓΑΒΘ 15 σοπηπιοη ἴῃ Ὁ. Τ᾿. Πἰβίοσίθβ, 
ΠΟΓΘα5 1ξ ννοι] ποῖ θῈ Θαϑυ ἴο ἥπά ἃ ράᾷγδ!]οὶ 
ἴο 16. αἰϊογηδίινα γϑαάϊηρ, ΜΟΙ ΠιαΓ 5. “' Ὀ[5 
Δα 16 π6 Ζεῖ (ὴ ἀεν Νοθιυκδάηθζαγ- ΓΊΔ]Δ 15 
56 ]08ὲ Π6]) σοπίδίηβ δῃ δ ΓΑΓῪ Ἔχίθπϑδίοη οἵ 
1Π|6 δίαϊοτηθηΐ οἵ {Π6 τοχί. 

16. δὸ ῥὲ γείμγποί αὐογαυαγα ἢ 1,11. ἀπά 
ῥὲ χεἰμγηθεί αὐἱερ ἐφορι. ΑΟΝ΄ βθθπηβ ἴο σοῃξιβθ 

᾿ ᾽ - - Ἀ ΄ - 

μετ᾽ αὐτῶν νν]ῖἢ μετὰ ταῦτας, ὙΠῸ τοίθγθποο 
οὗ τῃ6. ῬΙΟΠΟυη αὐτῶν 15 ποῖ νΕΥῪ οἰοατ; δα 
6. ῬΥΒΟΠΟΓ5. Πα ΒΟΟΙΥ͂, τι} }}Υ πιοπίϊοπθά 
1ῃ. 5110} ΠαΥΥΑΓν 65, ἈΡΡΘΑΥ ἴο θῈ πηραηΐ. (οαά. 
19, 1τοδϑ, ϑυζ., ΟἹά 1,χἴ. ογηϊί αυὴρ ἐῤο,ρι. 

αἰ! ῥὶς εοριῥαην 9} σιριάγν παΐίομν.] ΤΠ 
ατεοκ ἰ5 πᾶς ὁ σύμμικτος αὐτοῦ, αἰ! ῥὶς »ιϊκοά 
γι μιίε, 1.6. ἢΪ5 ἰογοῖση. δυΧ  ]ΠἸατῖθ5 οὗ 

ἀἰΠογοηΐ παίίοηθ ; Ηθ. ΔΊ ΟΞ, Ἴ6:. σχχν. 
209-24; 1 Κίηρβ Χ. 15. Τάγρ. αρχίϊα. ΓΕ 
ὁ ἐπίμικτος, (ἢ). 11, 20; ΕΖεϊκ. χχχ. ς : Εχοά. 
ΧΙ, 28 ; αἶϑδο Η ἀϊ. υἱῖ. 5 ς, ὁ σύμμικτος στρατὸς 
παντοίων ἔθνεων, οἵ {Π| τη οἴ ]Θ ν ἁΓπῚν οἵ ΧΟΥΧοθβ. 
ὙὟΠΘ Ρἰγαθο ἰδ δηγίῃΐηρ θυ ἃ δι 0]. ἀ6- 
βουϊρίίοη οὗ Ἀοπηδη ἰορίοηβ, ράεο Ν᾽ ΟἸΚΙΊΔΓ. 
Βεΐογε (15. ρῆγαβε (οαά. 19, 1οϑ ἰπβοσΐ καὶ 

ΤΟΒΡΙΥΙΤΉΙ ἘΠ [ν. τό6---τ, 

ΟΗΑΡΤῈΕ 1. 

4 “οίογεγηες ἐς αῤῥοϊγιίδιί σεγιογαῖ, 11 αγια 
ἐλαγρεα ἐρ σραγὲ γιογθ ἐλαΐ τοὴδέ γιοΐ γ]ρία, 
15 ΔΙ ἀγήιν αγιαἱ φγουϊεῖογι. 23 7116 ῥίαεσες 
τυλίολ ἀπ τυογὲ αγιαὶ τυασίεα ας ἦε τυε,ιέ, 

ΝῚ ἴῃ τῆς εἰρῃτθθητῃ γρᾶγ, (ἢς 
ἔνγο ΔΠ4 τννεητίεῖῃ ἄαγ οὗ τῆς 

Πιβέ τηοπίῃ, τΠεγα νγὰβ τα]κ ἴη {πε 
Βοιιβε οἵ ΝΝαδιισΠποάοποϑοῦ Κίηρ οὗ {ῃε 

πᾶσα ἡ παράταξις αὐτοῦ, ἀπε αἰ! ῥὲς (ταρυ]αγ Ὁ) 
479}. 

δείηρ αὶ ὍἜΓν σγεαΐ γι μιάο, 49 52 ὍΤῊΪ5 
ΟἸαιιθθ ἰῖ5 'ῃ ἀρροϑβίτοη ἴο {Π6 ργθοθάϊηρ : οἵ, 
1 88Πι. ΧΥΪ!. 33; 2 94Π|. ΧΥΪ]. 8 ; (ἢ. ΥἹ]. 2--7, 
Χν..2. ὙΠῸ 801. δὴᾷ (οαᾶ. 23, 44, 71. 7)11- 
Ιοῦ τηᾷκο ᾿ξ σοτογάϊπαῖο: ἀπά αὶ ὉῈγ}) σγεαΐ 
της. ΓΒ αἰἸβΕ Πρ Ί!5Πη65 {ΠῸ6 ΓΘΡΊΪΑΓ 
ΤΓΟΟΡ5. ἔτοπὶ {πΠῸ Τηϊχοα πλ]τπ46, ἃ5 ΔΝ ΟΠ 
ἀ65ιγ65. 

απ ῥμηάγεοιί απὰ ἐπυερν ἀαγ)5.7 ΑΠΑΘΈΘΓΙΙΒ 
δᾶνθ ἃ ἴδαβί οὗ 18ο ἄδγϑβ: Β)βίῃ. 1. 3,4. Α8 
ΕΥΙΈΖϑο]ια γοιηαῦῖτβ, {Π6 ἰθηρίῃ οὗ {Π15 τϑὶαχα- 
(ἸΟ 15 ποΐ 5ῈΓΡΙ ΘΙ ΑἰΓοΥ 5 οἢ 8η ἀγάμποιβ 
Πα ΡαΙΡη. ΜΔΟΪΚΙΠΑΥΓ ΠΟΠΊΡΑΓΕ5. {Π6 5ῃονν8 
Βίνοη ὈΥ ΤΎΔ͵ΔΠ αἰ ΠΡ 123 ἄαγ5, δἰοΥ ΠῚ5 
αείαῦι στηραῖρη (Π) 1ο (455. 68, 15). 

ΘΙΑΡ ΒΕ ΥἹ- 

1. 1π ἐῤὲ εἰσῥέεεμ γεαγ.] ἴῈ ἈΡΡΘαΥβ5 ΠΌΠῚ 
(ἢ. 1. 1,13) 1τό {Πα [15 τεδάϊηρ 15 σοστϑοῖ. 
Μογξουθῦ, {πο γ6 τηΔΥ θ6 ΠΕΙῸ ἃ ΓΟΠΊΪΠΙΒΟΘ ΠΟΘ 
οὗ 1μ6 Πιβίογιοαὶ ΝΟ μδάποζΖαγ, ννῃο ἀ6- 
βίγογθ [Θγιιβα]ο ΠῚ ἴῃ Πἰ5. οἰβ ἢ θθητἢ ΥΘΔΓ, 
Δοσογάϊηρ ἴο [Π6 {Ππ6 σΠΓΟΠΟΙΟΡῪ (587 8.0. 
2 Κιηρδ Χχν. 8, [6γ. 111. 12, πγιδέ 6 σογγεοΐθα 
Ὅν, ΤΕΣ 1". 25: οὗ Πόβερῃ: ὁ ἈΠΕ τσ ΕΡ 
“ροηΐγα ΑΡΙΟη,᾽ 1. 21. [[{|Ρ5115). ΤῈ Ψα]ρ. 
[45 αι ἐεγ ϊοάφείγιο; Ὀδοδιιδο τ Ρᾷ5565 ΟΥ̓ 
οἰ. 1. 13π16, δηά {Π10Κ5 οὗ 1. 1, 5; ΜΨΏ816 
(οἄ. 58 δηά {Π6 ϑυγσ. τεαά: “"Απά ἴῃ δε 
ἰννθηΐυ ἀπά εἰρἢ γϑαγ." ὙΠη8 Ηθθ. ννογάβ 
ῸΓ δέη δηα ἐτυεγιὲν σαὶ μξ Θαβη]ν θ6. σοπξιβοά 
νὰ ὅσοι ΟἴΠΟΥ, ἴῃ ἃ δαάϊν ννυυτἴθη οὐ ἔλα θά 
Μϑ.: ΠΦ Ὁ, ἡεα; "ΠΣ, ᾿αυεπῖν. ΙΒ ΔΡΡΙΪ65 
ἴο {π6 ποχί ναγίαπέ αἷἰδο. ὙΠῸ ΟΚ. ΠυπΊθ γα] 
55:5 ιη΄---κβ' 4150 τηϊρ ἢ θαβιν, ΟΥ̓ ΔΠ ΘΥΓΌΓ 
οὗ {γαπϑροβιζίομ, θ6. τπγποα ἰηΐο κη΄ --οιβ', ἃ5 
ΨΟΙΪΚΙλδΥ βιιρβαβίϑβ. 

ἐφ ἱπυο απάὰ ἱαυομέοί ἐὰν οΓ ἐῤῥὲ ἥγεὶ 
»ιογ. ὙΠΪ5 αἸβὸ τηΔΥ Ὁ ἃ σουτθοῖ σϑπ]ηἷ5- 
σοποο οὗ {6 τρὰὶ ΝθιοπαάηθΖΖαῦ (566. ποῖα 
ΟὨ ἱ. 13). Βυΐ Οἀοά. 58 ἀπὰ {Π6 ὅ5γχ., 2φδ 
ἑαυ. Ὑ8Πε6 ἢγϑί τποπίῃ ννὰ5 Νίβαη, Ὀθρῖη- 
Πρ ΜΆΓΟΝ τς. Τὴδ “τοίσση οὐ 16 γε, 
ννὰ5. ΔΠοΟΙθ Εν “1Π6 {ἰπὶ6 θη Κίηρδ ννεπέ 
ξουτ ἴο δδι6 : 2 88πι. χὶ. 1. ΤῈ βρεοῖ- 
Ποδίίοη οὗ {πὸ τποπίϊι ὈΥ͂ ἃ ΠΕΙΠΊΘΓΑ] γαῖ ΠΟΥ {Π8Π 
ὈγΥ ἰἴ5. παπηθ ἴ5 Δῃ ἱπηϊζαϊίοη οἵ {Π6 ἀποϊθπί 



Κα Θλτ. 
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Αβϑυγίδηβ, τΠῖ᾿ Π6 5Ποιι]4, 85. Πδ βαϊά, 
Ἄν ηΡα ΠΙΠ1561Ε οἡ ἃ]] {πε βαγίῃ. 

2 ὃο ΠΕ οδ]]θά ππίο ἢϊπὶ ἃ] Ηϊβ 
ΟΠ ΓεΓ8, Δηα 41} 158. ΠΟΡ]ο5, απ ςοπη- 
ΤαλΠηΙσαῖθα νυν {Π6πὶ ἢΙ5 βεογεξ ςοϊη- 
86]. Δη4 “ςοποιάεα της ΔΙΠΙςτηρ οὗ 
{1πΠ6 ψῃοΪα δαγῖῃ οἷἱἷκὧπαῺοῦ ἢἰ5. ονῃ 
τηοιῖῃ. 

3 ἼΠεη {πεν ἀεογεεά το ἀεβίγου ἃ]]} 

ΕΝ ΝΙ. 

ἤε5ἢ. τΠαξ 414 ποῖ οδεὺ {ΠῈ σοπηπιδηά- 
τηθηΐ οὗ 5 τηοιῖῃ. 

4 Απὰ ψῆεη ἢε δὰ επάεά ἢΪ5 
σοιιη86], ΝΒ Ποάοποβοῦ Κίπρ οὗ τῃς 
Αϑϑβυγίδηβ σα] 64 Ηο]οίεγπεβ τπ6 ςἢϊοῦ 
ςαρίδ!η Οὗ 15 ΔΙΓΠῚγ. 
πΠῖΟ ΠΙπΊ. ΔΠὰ 5414 ᾿μηΐο ἢ ΪΠΊ. 

5 ἼΠιι5 861 {πὸ στααῖ Κίηρ, τΠῈ 
ἰογά οἵ της γγῃο]ε βαγίῃ, Βεῇο]ά, ἐποι 

πο  τττοεοντοᾶονν-οι’΄Ἃὦὦ-ψὁονυν Ἤ ------ -- - -Ἕ, ὁ ὁὁὅὁ6ὖὁὃὅ σ5}'᾽ὈὉ΄΄ Π.ΠΠὟί Ξε οἷ) . 

ΗΘΡ. βίγ]18. ΜΟΙ ΠΩ ΒΕΔ ΠΡΟΙΥ ἀβϑιιπιθ5 {παΐ 
ἘΠΟΙΡῊ {Π6 νυ ΠῈΣ Παῖς ἴῃ [Θυνῖϑὴ ηϑῃίοη 
ΤΘΟΚΟηΒ Νίβαη (ΜΆΓΟΠ}) ἃ5 ἔπε ἢγϑε τποπίῃ, μῸ 
ἢιἃ5 τθοκοηθά {Π6 γϑαῦβ οἵ {Π6 Κίηρ᾽5 τείβῃ ἴῃ 
ΚΟΠΊΔη ἔβη ΠῸΠῚ [ἀΠ|ΑΥΥ. 

ἔῤεγε αὐας ἐαϊᾳ.7] Α βοοά τϑηδοσίηρ οὗ {πὸ 
Οὐεεκ ἐγένετο λόγος (Η Ὁ. ἽΔῚ Π᾽Π). 

ΑΙ] 16 εαγὲ.)] Βδῖμογ, ἰαπά (1. τι, 12). 
50 4150 1ῃ Ὁ". 2. 

2. δὸ ῥὲ εαἰϊεά τγιέο ῥίηι.] ΟἸκ. καὶ συνε- 
κάλεσε. ΤῊ ΗδΡ. πιὰὺ Πᾶν θθθη 5ἰΠΊΡΙΥ 
ρα ῥὲ σα]ρά μηΐο αἱ], ὅχε. (2 Πἤγοη. χχίν. 6). 
80 {Π6 ϑυσίδο. 

ῥὶς οὔῆεενς.] τοὺς θεράποντας αὐτοῦ, ῥὶς 
αἰεπάαπίς. ΗΘ ΗδΡ. ννᾶϑ ργόθδὈ]Ὺ ΡΝ 
δὶς σεγαυαηές. 

ποδίε:.}] μεγιστᾶνας. Ματγκ νἱ. 21. ΗδεθΡ. 
ὙΠ, δὶς ῥγίπεες. 

407»17711{5:1ςαἱεοα «ὐἱ1ῦ ἐφοηηι ῥὶς σϑογεί εοιριτοί.] 
ΤΊ, 2αοεά «υἱέ ἔφερε ἐδὲ »ηγοίθνν ογ δὲς εοτρσεῖ. 
ΤῈ 15 ἀἸΠΊσ]ς ἕο βιιθβθα πα Ηοῦγονν 115 τὸ- 
ῬΓαβθηΐβ. ΕὙΙΖΒΟΠο᾽5. σε ουθηοοβ ἀγὲ ἰτγ616- 
ναηΐ. ΤῊ ϑυγίας 85, “ δη4 τϑυθα]ϑά ἴο ἔμϑῖὴ 
π6 ββθογεῖ οὗ μῖ5. μθατί. ὙΠδ οΥΙβΊπα] ΤΊΔΥ͂ 

μβᾶνε θεεὲπ ἸΠῪΣ ἼΘ ὩΠῸ δ))): «πὰ τες 
πεαίοά ἴο ἐῤερι ἐδε σδογεὶ 9 δὶς ρίαηι. (ΟΕ 
ΑΙΠΟΒ 11]. 7; Ὧπ4 00 χυ. 8 (Τῃεοά.). “Ὁ 
ΞΞ μυστήριον; οΥ,Ὁ ὨΠΔΣ ὩΦ), «πιά ἀρέογ- 
7γι1γ1ε6] «16 ἐξοηγὴ ῥὲς σδογεὶ εοιισεί. 

εογοἰμείοεί ἐδὲ αρηοίίπο 97, ἐδὸ αυδοῖς φαγὶ 
ΟἿΣ 97, δὶς οπυλ τιομέῤῥ.) ὍΠΗ ΟΙΚκ., συνετέλεσε 
πᾶσαν κακίαν τῆς γῆς, 15 ἴο θ6 φοπιρατοά Μ]Π 
2 ΘΆΠ. ΧΧ. 5 Δη4 ΧΧΥ. 17: συντετέλεσται ἡ 
κακία παρ᾽ αὐτοῦ, ““ ΕΝΝῚ] 15 ἀοίογγϊηθα οἡ ὈῪ 
ΗΪπὶ :᾿ συντετέλεσται ἡ κακία εἰς τὸν κύριον 
ἡμῶν, ““ ἘΝ}1] 15 ἀδέθγπη πο ἀραϊηβί ΟἿ πιαϑίου.» 
ΕΥΙΈΖΘΟΠΘ. 85κ5: “ΤΠ οριηθ ἱπίογργοθ ΠΊΔ]6 

ΠΡ) ῬΓῸ ΠΟ)»}} ΨΟΙκππαΥ αἶδὸ ΨΓΟΠΡῚΊΥ 
Τοηάθτς “ΕἼ δίε]ῖθ ἀαγ ἰδ Βοβῃοὶξ ἄδγ 
Ετάς. Βιξ (ὰῈὰ Ηδερ. ργόθαῦγ ννᾶβ 

ΠΕ ἢ ἀπ οΞΡΟν ΠῚ 553}, αλά' ἀδλεγηαίπξιι 
ΕὉ1] αφαΐηοὲ αἰ] ἐδὲ Ἰαρά ομέ 97 ῥὶς γηομέῤ, 1.6. 
ΒΥ Πὶ5. σου] ἄβογεα Ἐμθη τοί. 

8. Τῤεμῃ ἐῤεγ.] Ἐτηρμαδίϊς, καὶ αὐτοὶ; [6 
ΤΟΥ͂Δ] ΘΟἸΙΠ56Ι]ΟΥ5. ὙΠῸ ϑυγίας σοππθοίβ {Π|5 
Ὑ]Π (Π6 Ἰαδὲ οδιιβε οἵ τ. 2 ἴπιι5: “ἀπά ἴξ 

ΟΔΙη6 ἴο Ρᾷ55 θη ἢδ6 Πδά ἢηϊβῃθά βρεβακίηρ 
ΕΥ]] ἀραϊηβί 411 {ΠπῸ Ἰαηά,, {Παξ ἐῤεν αἰδο δοςερίθά 
ἴο ἀεδίγογ," ἕο. Ηδθρ. ὉΥ 9)» ΠΠῚ. 

αἰ ἤει. Α ΗΘ. Ἔχργοββίοη : 5ε6 σῇ. τἱ. 
ΤΊ. τ, ΤῊΣ ΤΟ: 

ἐῤαΐ ἀϊά ποέ οὖεν, 45" ..1 οἱ οὐκ ἠκολούθησαν ; 
ἃ ΠΟΠΒΓΓΠΟΓΙΟΩ δοσογάϊηρ ἴο {Π6 56Π56, 85 ἴῃ 
Οδη. νἱ. 13. ὙΠῸ ϑγγίας σγϑηάθγβ, “ ἼΠΟβα 
ΜηὴῸ ἐϊά ποῖ ῥεαγάεη ἐο ἴπθὸ ψψοσά οἵ {πε 
ΚΙΠΡ 5 τη, συ ΒΊΟἢ ΙΟΟΚ5 85 1Σ{ΠπῸ ΗΘ. πχαβί 

μάν θθὸπ ΓἼΡΩΠ 5. ΡΞ Ἡοοσνο ἭΝ, 
4, “πώ «υδὲηρ δὲ ῥαὰά επάφά ῥὶς εοιηρο ἢ 

1,11. ἀπά 1ξ σαῦιδ ἐο ῥασς αὐρελι ῥὲ ῥαά εοπεϊμάρά 
(2). ὅζα. 

Ἠοΐφγεγπε:.) “ΤῊ 5 Π4ΠῚ6 15 ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ ἀθθαβθά 
ἴοστη οἵ γοῤῥεγπες, ἃ βίαπαϊπς {16 οἵ {Π6 
ῬΓΙΠΟ65 οἵ (δρρδάοςϊα, {κὸ Απέϊοομιβ απά 
ΘΕ ]ΘΊΙΟΙΙ5 ἴῃ ϑυτῖα. [{ οσοιγβ Βοίἢ ἴῃ {πῸ Ῥετγ- 
58 δηά ἴῃ {π6 ϑεϊθιοϊά ροσιοά. ὙΠ ΒΓ Ι5ἢ 
ΜβθιΠῚ ΡΟββθ5565 ἔννο 5  σοΐηβ ποῦ θοά 
ΟΡΟΦΕΡΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΎ, 
9 Ογοῤῥεγπες ἀἴπ Ἱοίογίοιις (158 Β.0.). ΤΠο56 
Ταοῖβ τη]Π]!αΐθ 5 ΓΟ ΡΥ ἀρϑὶηβδέ Δ] ΡΟ ΖΙ Πρ; 
Ἰπτογργείδίίοπβ οἵ ἴπΠῸὸὶ πᾶπὶα ΗΟΪΟΡΠΈΓΠ65. 
866. ΡΟΙΥΌ. 111. 5.. 2; ΑΡΡ. δὅυγ. 47; «Δε]ΐδη, 1. 
41; ΪΤιβίίη, χχχυ. 1. Ηπεοῖ ἸΙοηρ ΔρΡῸ ςοχη- 
Ραγεά 1Π6 Ῥεγϑβίδῃ “ΤΊΒβαρἤογηθ5, ῬΒΑΥΠδΟο5, 
ΤΠΐλρΠοσηθβ, ῬΠΑΓΠ ΡαΖιιβ, ζο. (ΟΕ, αἶδὸ {Π6 
ΠᾶΠη65 οἵ ἔννο Μβαϊδη ργίποθβ σοηημπθγθά ΒΥ 
Ἐβατῃαάάοῃ, 816 ΠΓ-Ράγπα ἀπ Επρασπα. ΤῊΘ 
5ΥΓ. β͵Ίνε5 ἘΞΌΝ Ο “αγπᾶ (9). 

ρίς ῦ εαρέαϊη οΥ δὶς ἀγηιγ.] ἀρχιστράτηγον 

τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. ἨδΘΌ. ἾΝΔν Φ, εαῤέἑαΐγ 
7 ῥὶς ῥδοοεὲ (7πάξ-. ἴν. 2). 

«υδίορ «υᾶς πεχέ μπίο ῥῖ»ι.) δεύτερον ὄντα 
(ἔνε ουγδϑῖνεβ ηρτονο {Π15 ἱπΐο δευτερεύοντα) 

μετ αὐτόν. ἨδΘΌ. ἽΠΠΩ, ῥὶς φοτοπά : 566 
1: (ἤτοη. ΧΥΪ. 5; δηά ςἔ, 2 (ἤτοη. Χχχυπ!. 7. 
2 ΚΙηρ5 ἵν. 13 βῆθυνβ {πδΐ {Π6 σοπιπιδηάογεϊη- 
ΟΠΙΘΕ ννᾶ5 σα ]}ν ποχί ἴο {πὸ Κίηρ ἴῃ ταπκ ἀπά 
ῬοννοΓ. 

5. Τρ τα ἐρὲ ργεαὶ ἀΐη, ἢ (ΟΕ, 
ἘΖΥΔ 1.2: “ὙΠι15 581 Ογτι5, Κίηρ οὗ Ρογϑβία, 
ΤΠ Τογά σοά οὗ Πθανθη μαῖῃ φίνθη ΠῚ 81} 
1π6 Κιηράοιηβ οἵ {π6 βαγίῃ." 2. Κίπρϑ χυῇ. 
19, ““ὙΠι5 5 {πΠῸ6 βτεδί Κίηρ, {πὸ Κίηρ οὗ 
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5681: σὸ ἔσῃ ἤοπῚ ΠΠΥ ρΓαβεηςο, ἀπά 
τακε νι τα πιεπ {Πδὲ {γιιϑὲ ἴπ ἘΠΕῚΓ 
ον 5 ΓΘ ΠΡ, οὗ ἰϑοΐπηθη δη πιιηάγοά 
Δηά τνγεηυ Ποιιβαπηά ; ἀπά τῆς πιιπι- 
ῬεΓ οὗ Ποίβεβ ψιτῃ {Πεὶγ τοῦθ ἔνγεῖνα 
τΠποιιβαηά. 

6 Απά {ποι 5Π81} ρὸ ραϊπϑέ 811 (ἢς 
νγεϑέ σοιιπίΓυ. θασᾶιιβα ΤΠ6Ὺ ἀϊβοθογοά 
ΤΑΥ͂ Ποπη πη Δ Πα πηθηΐ. 

7 Απά τοῖν 8μα]ξ ἀδοίαγε τπίο 
{π6πὶ, τμαῖ ἘΠΕΥ ρῖεραγε [ὉγΓ Πι6 

ὙΠΟΙΤΉΗΣΤ ΙΝ. [ν. 6--ο. 

ΘΓ ἀπά νγαΐογ: ἴογ 1 νν}}]} σὸ [ογτἢ ᾿ ΑΠοτ τῆς 
᾿ ἢ τὴν ΤΠΔΠΠΕΓΙ οὗ 

ἴῃ ΤῊΥ γνγάτῃ ἀραίηβδε {Π6π|, ἀηἃ ν]}} ἴῃς Κίπρε 

ςονοῦ ἴπῸὸ ψμοῖς ἴβος οἵ τπ6 δβδγῃ ἕο νβοῖα, 
Ξ - τῇ δπά 

ψ ἢ της ἔξει οἵ πιῖπθ ἈΓΠΊΥ» ΔΠ6, 1 ΣΕ ασεΣ 

Ὑ}01}} σῖνε τΠ 6 πὶ [ῸΓ ἃ 5601] ππίο {Πεπὶ: τόθ τ Τα 

8. 8ο {Πα {Πεὶγ 5141Π 5Π4}1} 8}] {Πεὶγ δοκπονν 

νΆ]Π6γ8Β ἀπά Ὀγοόοκβ, ἀπά {Π6 ΤΙΝΟΓ ὑοῦ ψεῖς : : τὴ ΤΣ τρεὶ 
5ῃ811 θὲ Π]1οἀ νυ τπεὶγ ἀεδά, {1} [τ ἰοτ οὲς 
ονεῖῆον : ἐδ». 

. . 67: 

9 ΔΑπά 1 ν}]}} Ἰεδά τ οπὶ σαρέινε8 ἴο ζμς. 
τῃς αϊπηοϑβέ ραγίβ οἵ 811] τΠ6 βαγτῃ. 

5868, 

τὺ π΄ 9995.5.".---5.-"---..----------  -  Ἑ-Ο----- πο 

Αβϑυσία." “Ὑμο Οτεαΐ Κίηρ ἢ νγὰϑ {Πθ σοπιπΊοῃ 
βίγ]ς. οὗ 1ῃ6 Ῥουβίδῃ βουθγθίβῃβ (566 Χεπορῃ. 
ΑΔ. ῥα-:1)1), 45. οὗ π6 Αϑβϑυσγίδῃ ἀπά Βαῦγ- 
Ἰοπίαπ τηοπάγοῆβ. Ὀοΐογα {ποπὶ; 6.5. πὔξωσ-αῤ- 
ἑάάίια ἴαγγ ταφῇ ὕαγγε ἀαηρ ἴασ ἀἰξεάξι, 
« ΒΞασῃαάάοη, π6 στεαΐ Κίπρ, {μ6 ταϊρ τυ Κίηρ, 
16 Κίπρ οὗ πιυ! 465. (ΟἿ αἴ5ο 1)δη. 1]. 37: 
ἵν. 22. Βίγθη Νίοκοβ δάπηῖβ παῖ [Π6 βρθθοὶ 
ΒΊΟΝ [Ο]]ονν5 15. Δη ἰάθα] σοπηροϑβιξοη ἀκ ἴο 
{π6 δυΐμοσ οἵ {πΠ6 θΟΟΚ. 

ἐδοι τφαὶϊξ ρο ζογὶ ἥγονι γρν ῥγέθεπεε. 
Οεη. ΧΙ. 46. Ηδεθ. “ὙὝΒοα 5Π4]0 βὸ οἱ 7707 
δεζῶγε γι. ἩἨἩδηπος εἰρῃξ οἰγϑῖνεβ βῖνε πρὸ 
ἰποίθδα οἵ ἐκ, ἀπά Ψεῖ. 1,αἴ, ἢδ5 απέε. Βοίμ 

ΡΓΘΡοβιοηβ ἀτὲ οοηΐαϊπθά ἴῃ ἐπ ΗΘΡ. ὩΒΡΌ. 

θη ἐῤδαὶ ἱγισὲ ἐπ ἐρεῖν οαυη σἰγεησί.)] (ΟἹ. 
Ῥϑ. χχ. 6. Α. Ψ. “ὝΠΕΥ ἰμαΐ ἰγαδί ἴῃ {ΠΕΙΓ 
ννοϑ!ἢ " (ΠΧ Χ. δυνάμει). 

97, 7ϑοίγιεγι ἀπ ῥιιπιάγεά ἀγα ἐτυετέν ἐδοιςαηπά.] 
[πη ργορογίίοῃ ἴο {Π6 σαν ΓΥ, 45 ἴθῃ ἴο ΟΠ6. 
Θ0Π01Ζ απάὰ ΝΙοΚο5. δ]]6ρο {πΠ658 “ εχαοΐ πππη- 
θο 5" ἴο θὲ ργοοῖβ οἵ {πῸ ἢ βίους Ἵπαγδοΐθυ 
οἵ 16 ψοσκ ([). ὙΠῸ πυπηθεῦ οὗ [οοΐμηθη 
15 ἴΠ6 58 Π16 85 ἴπ ᾿ Νίδος. χυ. 13 ; ἃ βιιββαϑίνα 
ΠοΙΠοΙάδηςα. 

ἐπυείυε ἐῤομσαπά] ὙΠῸ οοπιπιοη ΟΚ. 
τοχί 5 μυριάδων δεκαδύο, νΥ ΠΟ ἢ τλα]ζο5. ΠΟ Πὶ 
644] ἴο ἴπ6 σαναιγ. 7. 15 δ5μεννβ {παῖ 
1πὸ τῖρμς τοδάϊηρ 15 χιλιάδας δεκαδύο, “ ἴνγεῖνα 
τποιιϑαπά." 80 ἀοάἀά. 11. ΕΧ ΟΘΟΥΤ.; 11]. 52, 64, 
4].,) 501.) ἀπά Ο]ά 1,41. 

6. ἐῤοῖι ταὶ! σο ἀραϊμε ] ἨδΡ. ΠΝ 

ΠΝ ΡΟ, απά ἐφοι τῤαΐξ ροὸ ξογὶ ἴο πιθοῦ. ... 
(ϑο ΟΚ. ποτα.) ΟΕ, ποῖ οἡ Ἵμδρ. 1. 6. 

γη}) τογγιγγιαηεἰγγιοη.)] ΟἷΚ. δὲ «υογά 9 »ην 
γιορ. ϑύςοῃ νου] θ6 [π6 ΗΘΌ. «150. 

4. ἐῤαὶ ἐδεν ῥγέραγο 77 γιὲ φαγὲ αγια «υαΐέογ.] 
Ιη τοκϑη οἵ θη Γ6 ΒΘΌΓΓΘΠΩ͂ΘΥΙ ; ἘΠ Οἰδ[ ΟΠ αΓΎ 
ζοστηϊα οἵ ἴῃς Ῥουϑίαη Κίπρθ ἴῃ ἀθπηδηάϊης; 
δι Ὀτησϑίοηθ. 866 Ηάΐ. νἱ. 48, 49. ΡΙαΐ. 
“ὙΠοπηϊϑί.᾽ 6; ῬοΟΙΪΥΌ. ΙΧ. 28; 1[Πη᾽ν. ΧΧχν. 17. 
ΤΠ αὐΐποῦ ἴΠπ|5. δἰσιθυιῖο5 ἃ Ῥουϑίδη οἰιδίοπι 
ἴο ἴῃς Αϑϑυσίαηβ. ΔΝ ΟἹ ἀϑϑιπλθς {παΐ μΘ 15 
το; θαΐϊ τπ6 οὐποιἔοστη ᾿πβου!ρί!Οη5. πιθη- 
τίοη 0 διιοῖ ἰογπλιΐα. “ΕΟΥ πη]6 15 ποῖ ἴῃ [86 

ΟΥ̓Δ ΠΤ Οτθεῖκ τεχί, μας (οάά. 58, 64, 41 
1ῃ6 ϑγγίας, απὰά ΟἹ 1,4ἴ. μανε ἴἴ. ὍΠΘ 56εη56 
Το]υΐτο5 ἰΐ, ἀπά {π6 Ρῇγαβα ἴῃ Ηάΐ. 15. οοπ- 
βίγιιθα ἢ ἃ ἀδίνα. 

ψοῖσο5 7- ἅτ ογηοα ΒΥ {π6 Ψυϊξαίε, 

Δηἃ οὖ. το 13 ἅτ στεργεβεπίοα ὈΥ “ ΤΕΪπα 

ΟΥ̓́Θ 5.411 ποῖ βρᾶτϑ Δηγ Κίηρέομι; ΔΠη4 ΕΥ̓ ΕΓΥ͂ 

[πορά οἷΕΥ μοι 5Ππ41} τεάποςβ ἴοσ πηθ. Βαΐξ 

1 ἀοιυθὲ ννμοῖμεσ Δ. θ0Π012 15. τρμξ ἴῃ ΟΔΠΠΠρ; 
[πΠ6 ραβϑᾶρα ἃ Ἰαΐο. δηιρὶΠοδίίοη, 85. ἴπῈ 
ΡΒ ΓΑΘΘΟΙΟΡΥ 15 ΠΟ ΒΟΥ Ηεθγαῖς 1ῃ οαϑβί. 

«υἱ! εοτυεν" ἐφ «υροίο ζαεε 9 τὸ ἐαγὲρ, Φ' . 
Θεπ. ἴ. 6: πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. 
Εἰχοά. νἱϊϊ. 6, καὶ ἐκάλυψε τῆν γῆν Αἰγύπτου. 
[πη Εχ. Χ. 155) 1Π6 Ρῆγαβα 15 ᾿ι564 οἵ {πε Ἰοσιιβίβ. 
(Ε το τον ν- τὸ; ὙἹΊ. 18- 

1 «υἱΠ! σίτυο ἐροηι 70γ α “ῥοῖ] ΟΒΔρΡ. ἵν. 12 ; 
ἘΖεῖ, χχυ. 7; 58. Χ]. 24. 

μτίο ἐῤεριἢ 1.46. πίο ΤΟΥ͂ ΔΙΠΑΥ. ϑΟΠΊΘ 
Μ85. οὐὲ τὲ, Βαξ ἴ 15 Τμαγδοίογ ΒΕ ΠΑ} 
Ηδθτονν, ψμῖοι ἴθ σατο εθ5. οἵ Ργοποιλῖηδ] 
ΔΙΊ ρα Υ. 

8. δο ἐῤραὲ ἐῤεὶν σἰαὶπ σρα]! 111 ἐῤοῖν σα]]ογς 
«πὰ ὀγοοζυ. ἢ “ὙΠΒΕΙΓ 5]αΐη "ἢ 15 οἱ τραυματίαι 

αὐτῶν. Ηεδ. ὉΠ οὅπ. ΟΕ εἰ. νἱ. 6 ἑπζεα. ΤᾺς 
μῖρη-ἤονγῃ 5ίγ16 οἵ {μ6 βρεεοῖ 15 που ΠΡ ΉΪΥ 
οοπδίβίοπε ἢ Οτϊθπίαὶ τη) θ ποθ. 
« ΨΆΠογ5 ἀπ Ὀτοοκβ 5Βῃοι]ἃ θῈ γαυΐπες ἀπά 
«αυᾶάγε (ΟΥ α«υαἱογοομγσεσ, σι ]ες). ΟΚ. 
φάραγγας. - . χειμάρρους. δε. ΡΕΙΠΔΡ5. ἃ5 
ἘΖοὶκ. χχχυ. 8: “Απά 1 1 ΠῚ] 5. πιοιη- 
ταῖπϑ ἢ Πἰ5. 5]αΐη ; ἴῃ ΠΥ Ἀ1Π|5 ἀπά ἴῃ ῃῪ 
γΔ]Π16γ5, απ ἴπ 811 [ΠΥ τίνευθ 5881] {ΠῸῪ [4}} 
[Παξ ἃτὸ 5]αἴπ ἢ {Π6 ϑυνοσά. 

αγά ἐδὲ γίανεν οὐρα]! δὲ μ]ά «υἱὲ ἐῤεὶν ἀεαά, 

11 ουεγοαυ. ΟΚ. καὶ ποταμὸς ἐπικλύζων 

τοῖς νεκροῖς αὐτῶν πληρωθήσεται. (ΟΕ 158. ᾿χνΐ. 

12ὥ. ὙΠῸ ψοτά 15. οο]]θοῖνο. Ηερ. Ρτοῦ. 

ΝΟΣ ὈΠΥΒ ἢ ὉΠῸ), 
9. “πὰ 7 «υἱΖ! ἰραὰ ἐφενη εαῤίϊυες. ΟΚ. 45 

ΗΦ6Ρ0. 1 αὐδῇ ἰραά ἐῥεῖν εαρ ον. ΟΥ̓, 2 (ἤγοηῃ. 
νἱ. 36, ΧΧΥΠ. 5; 158. ΧΧ. 4: 

ἐο ἐδὸ μίγιοτέ ῥαγὶς 97 αἰ ἐδε εαγὲ Τὸ 

ἐῤὲ ἐπείῖς 9 αἱϊ ἐῤὸ εαγὶρ. ΟἿ. 158. Χ]. 28 ; χὶν. 

22. Ηοὖ. εἰμεν πὶ ΓΝ οὐ “δ πὶ ΒΝ 



ν. 1ο---τ 5. 

ΙΟ ἼΠοιι ἐπεγείογα 5Π4]} ρὸ [οσίῃ, 
ΔΠα ἴὰκο Βείογεμπαπα ἔῸγΓ πηα 41] {Πεὶγ 
σοδϑίβ : ἃπά 1 {πδνὺ ψΨ1]}] γι6] 4 τῃοπι- 
8ΕἾἶνεβ. τπιηΐο {ΠπεῸ. ποι 504] τεβεῦνε 
{ΠῈπὶ ἴογ τὲ {11 (ῃ6 ἀδὺ οὗ {Πεὶγ 
ΡΕΠΙΒΠ πη Πέ. 

11 Βιῖ ςοποεγηϊηρ {Πεῖη ἐΠδΐ γεθε]. 
ἰδὲ πο {πῖπε εγε βρᾶγε Π6πὶ ; θεῖ ριι 
1Πεπὶ ἴο {ΠῸ 5ἰδιιρ τοῦ, Πα 5Ρ01] ἘΠ6 πὶ 
ννΠαγαβοανεῦ ἴποιι ροαϑί. 

12 ογΓ 88 1 ἴΐνε, ἀπά Ὀγ {πε ροννεῦ 
οἵ πῖν Κιηράοπη, ννηδίβοανεγ 1 Πᾶνε 

10. Τῤοιι ἐδεγεζογε τραΐϊξὲ ρο γογίῤ, απά ἑαζε 
δέγογεραηα 707 »ι6.7ὺ ἵν. 41 11. 1, 15. 
ΓΆΚο Βεἰογεπαηά᾽ --- προκαταλήψῃ --- 

γνοσ] ἃ 6 5]ΠΊΡῚῪ ἼΞ 8: (ΑΕ, 85 ἴῃ [αἱ 1. 
12. 111. 28. ΟἹΑ 1«ἴ. ῥγαεοεομῤῥαῤὶς. ὙΠΟ ννοτά 
ἄοαβ ποῖ οσσιγ ἰὴ {πῸ Π,ΧΧ. 

αἱ ἐφοῖν εοαςί..] «ΑἹ ἐῤοῖν δογάετ, 1.6. 1Π61ῦ 

ΘΠΓΓΘ ΓΘΥΤΙΓΟΤΥ : ὈΦῚ3. Ὁ, 7πάξ. 1. 18. 

ἀπά 1} ἐῤεν «υἱ]! γιοϊ ΟΚΚ. «πὰ ἐδεν «υἱ 
γιά. 80 ΗΦΡ. ἐκδώσουσι 15 Τάτα ἴῃ ΓΙ ΧΧ, 

Ηδε. ργόῦθδθὶν Ἴ5 ἸΝΝῚ, ἀραὶ ἐῤεν αὐ1}} σολτδ 

γι ἴο ἔφεε, οὐ ἘΞ) Ἰ2 21, ἀπά ἐῤεν «υἱ[] 

δίς ἐῤοηισοίαυες πῤ, 2 Κ. ΧΥΠΙ. 30, 31; ΟΥ̓ 

ΤΑΙΠΟΓ Ῥ Ἵ Ἰ2Π21, ἀπά ἐδον «υἱἱ σίυε ἐῤέδ 

α ῥαπά, 2 (ἤτοη. ΧΧΧ. 8. 

ἔἐῤοιι τραϊξ γέσογαε ἐῤεῦι 707 η16.1 διατηρέω ; 

ὝΝ), σεγυαυἱέ, Οεη. χνῖϊ. 9, 1ο. 

{111 ρὲ ἀαν 47 ἐρεῖν ῥειὶς ῥηιθηΐ.) εἰς ἡμέραν 
ἐλεγμοῦ αὐτῶν, 2 Κ. χίχ. 3; ἡμέρα θλίψεως 

καὶ ἐλεγμοῦ. Ηδ6Ὀ. ΠΠΣῚΠ, ῥόοέπα, εασέϊσαΐο. 

Ηοβ. γ. 9: ΠῚ 2, 2η: ἐῤὲ ἀκα» 97. 

11. Βιμέ χοριεογηίηρ ἔφθη ἐρῥαΐ γεεί, ἰεὲ ποῖ 
ἐῤίγιε ἐγὸ σῥάαγε ἐφοηι.] ἈἘδΐπογ, Βιέ (μῤοη) 
ἐῤοσε ἐῤαΐ αἰτούεν ἐῤίηε ἐγὲ ρα] πο σραγε. [Ιῃ 
Νύτη. χχ. το, ὩἸ2Π, “γα τε 615, 15 τοπάθγοά 
ΒΥ 1,ΧΧ. οἱ ἀπειθεῖς. ῬεΥΠαρ5 {π6 Ρἤγαβθ 

πιϑο Ποῖα νγὰ "Ὁ δῦ... ον {πὸ ΡὮγαβΘ 
ἐς ἘΠ1Π6 ΘΥ6 5Π4}] ποῖ 5ρᾶτγθ, 506 76 Κ. χχ. 17: 
6 εη. χὶν. 20; Πδαΐ. νἱ]. τό. 

διέ ῥμὶ ἐδερι το ἐδὸ σἰαιδίεγ.] ΤΊ. το σίυς 

ἐδεγι ἰο, (σε. ΕΥ̓, ΕΖΟΚ. 4. ε. Ῥεγμαρα Ὁ ΠΠΙΦ 

ον ὙΠ 53. 120] ΤΠ ὩΠΠΌ, 16γ. χνΐ. 
3 ΕΖΕΕ: Σχν- 7. 

χυῤογεσοευεῦ ἐφοι σοοσ] ΟΚ. ἐν πασῇ τῇ 
γῆ σου, ἐπ αἰ! ἐδν ἰαπιά. ΜΝ εἰῖς βιιβρεοΐβ ἃ 
τγδηϑαἴουβ τηϊβίαικο ἢ δη4 ΕὙΠΖΒΟΠΘ ἜΧΡΙΔΙΠΒ : 
“1ἢ6 Ἰαπά σοπαϊογοά ΌΥ {π6ς. Βαΐ σοῦ 15 
ΤΊ ΒΕ οπαεα Ὁ (οαά. το, τοδ, 58, 44; 8]., 
ΘΥΓ, ΔΠῈ ΘΠ [52 [15.196 ΔΠῈ ΡΣ 1; 
2, 6, {παΐ 15 πιθαπΐ. 

“12οε.---- οί, 1. 

ΦΌΌΙΤΗ. 

ΒΡοκεῆ, τῃδὲ Ψ}} 1 ἀο ὈΥ πηΐπε 
Παπά. 

12 Απά (δκε {ποῖ Πεεά {παΐ μοι 
ἘΓΔΏΒΡΊΕΒΒ. ΠΟΠΘ οὗ {π6Ὸ σοπηπηλπά- 
τηθηΐβ. οἵ ΠΥ ἰογά, διιξ Δοσομηρ 58 
{Πεπὶ Πι]]γ. ἃ5 1 πᾶνε σομηπηαπάρά 
{Π66, Δπη4 ἀδβἔεγ ποῖ ἴο 4ο {Πεῃ. 

14 ἽΠεη Ηοϊοΐεγμεβ. νγεπὲ [οστῃ 
τοῖα ἘπῈ ργεβεποα οἵ ἢ18 ἰοά, ἂπά 
σΔ]16 4 11 τῆς ρονεῦποιβ δῃηἀ σαρίδί 8. 
ΔΠ4 {Π6 ΟΠ σοΓ5 οὗ {Π6 δυπιυ οὐ Αββι: 

Ι5. Απά Πα πηιιβίεγεά τῃς6 σἤοόβεπ 

12. ας 1 6.1] ζῶν ἐγώ, εἴ. Νιιηι. χῖν. 21. 
δ ὙΠ, ΠΙΟΙΒ {πὸ 1,Χ Χ, Ἔχραπάϑ ᾿πΐο ζῶ ἐγὼ 
καὶ ζῶν τὸ ὄνομά μου. Εἷἵ, ἙσΠάρ. χΙ. 7: .Χ]]. 
4. ΠΕ Ρδγίοῖρ]8 νυ {ΠπΠ6 ἢγϑε ρουβ. ΡΥοη. 85 
ΠΘΓΘ 15 ποΐ οιη4 εἰβδενποσο, (οα΄. χ. 19, 44, 
1 ΑΞ ΤΕ Δα ζῶ- 

«υδαΐίφοεεῦ 7 ῥάσα σῤοζεη, ἐῤαΐ «υἱ]! 7 4ο. 
ΟΚκ. 1 ῥα φῥοΐεη, ἀπά 7 «υἱἱἱ ἀο (αἰ], 58, ΟἸΙά 
1,41.) ἐῤὶς «υἱὲ πιΐιο ῥαπά. 80 ΗβθΌ.: εἴ. 
158. χὶνὶ.. τὰ, “2 ΠῚ Ἠδ; 158. χχχυ. 32, 

ΓΝΙ5. Πρ, ΘΥΥ, “Ββοδιιβε (45) 1 ᾿νε ἀπά 
ΠΥ ΚιηροπΊ, ννῃαΐ {Π|ηρ05 1 πᾶν βροίζῃ, 1 
Ὑ}01}} ἀο {ποιῇ 41} νυ τ ΠΥ Παπά.» 

[1 2, 

18. “πώ ἐαζο ἔῤοις ῥεεά, 49..1] 111. ἀπά ἐῤοι, ἢ 
αἰδο τραϊξ ποὶ ἐγαημοργεσς αλν οη6 οΓ ἐῤδ «υογάς. 

ἘΠῸΡ ΠΣ ὙΠΞΠΤΟΞ ἸΞῺΠ δ ΠΝ ΠΠΠ} 
δμΐ αεεορηρ ρ ἐδορι γεν.) ἐπιτελῶν ἐπι- 

τ ΠΕΡ. ΡΞ Π πος; {πε6 Οτεοκ ρατ- 
ἘΙΟΙΡΙΘ. τοργθβθητπηρ [Π6 ἩΘΌ. φἄνογθια] ᾿πΠη1- 
{ἰν6, 85 5114] ἴὴ {ῃ6 1,ΧΧ. 

εν ποὶ ἐο (ο ἐῤερ.) 1Δι. Τροῖς τραϊξ ποὲ 

γοίογι (ῤγοίγαος) ἰο ἀο ἐῤεηι. ἘΘΌ. ΝΟ) 

ΤΊΣ ΝΠ. ὙΠῸ ΟΚ. οἸΟβΕΙυ [Ό]Π]ονν5 1ΠῸ 
ΗΕ. Ι΄Ἰοπὶ οἵ {Ππ6 εοϑηρ ἠεητεζιΐαγ» νΘΓΌ. 

14. ἀπά εαἰϊεώ αἰ! ἐδὲ σουεγηογς απ εαρ- 
ἠαῖγηις, απ ἐδὲ οὔεεγσ.) Βαῖμοσ, πὰ εαἰἰεά 
αἰ ἐῤὲ ῥγίπεες, απά ἐρὲ σοπογαίς ἀπε οὐε7- 
σΘΩΓΣ ΟΥ̓ ᾿ΠΙΘΥΙΟΥ σοΙΠΙηΔη4ογ5. ὍὙΠῈ δύ- 
νασταῖι ΤΩΔΥ͂ ΤΟΡΙΟβοηΐ δ 85 ἴῃ ΝΠ. 11. 18, 
ΟΥ̓ 22 85 1ὴ τ (βγζοῃ. ΧΧΥἹ]. 1, ΟΥ̓ 2 2 85 ἴῃ 

τ Θ6Ππη: Ὡς 8, ΟΥ̓ 57 85 'π Ῥγου. Χχνυ: 6: τμ6 
στρατηγοὶ Εἰ μοΥ Ὡ 22, 45 Νεῇ. 1], τό, ΕΖεκ. 
ἘΧΠΙΝ 6 ῸΣ Ρ τ ΠΤΟΝ: ΧΙ ὁ. Π6 
ἐπιστάται ἅγ6 ΡΥῸΡ. ὩΠ 5, 2 Κιηρϑ χχῖν, 39; 

εν 1 25. Βιὺὲ (ΟΠ ΣΧ: τὸ, τοῦ; τοὺς 
σατράπας. Εἴ. 2 (ἤτοη. ΙΧ. 14. 

“Ἅππγ.) ὙΠῸῈ παῖϊνε παπΊα οὗ {Π6 σοι ΤΥ 
(Αϑϑυυῖα), 15. ΟΥΙΡΊΠ4] σδρίία], απ 115 βού, δ5 
ἈΡΡΕαΥΒ. τῸΠῚ {Π6 ᾿ηϑοτρίίοη5. ὙΠῸ Ρεορὶα 
βίγ] 64 ΓΠοιηβοῖν 65 “' 50ῃ5 οἵ Αββγ." 

15. “πώ ῥὲ »ιμοίεγοιί ἐφὸ οὐοσεγι γγ1671 707 ἐφ 

Ἴ 
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ΠΠ6Π οΓ τς Ὀαί]θ, δ5. ἢϊ5 ἰογά Πδά 
ςοπηπηαηάθα Πΐπη, τιηῖο Ὧἃη διπάγεά 
ἈΠᾺ ἔνγεηῖν {Ποιιβαηά, δἀη4 ἔνγεῖνα 
{Πποιβαη ΔΓΟΠ ΕΓΒ Οἡ ΠΟΙΘΕΡΔΟΚ : 

16 Απά Πε ταηρεά {Πεῖη, 88 ἃ ρύθαΐ 
ΔΥΓΩΥ͂ 15 ογάθγεα ἔογ τῆς ννγδγ. 

17 Απά Πα ἴοοκ σδπιεῖβ ΔΠ ἃ 45868 
ἴΟΓ {ΠΕῈῚΓ ΟΔΥΓΙαρΕ8, ἃ ΨΕΙΎ ρβῖααΐ 
ΠΙΠΊΌΕΓ; ΔΠ4 5Π66ῥ0 δηά οχεὴ δηά 
βοκῖβ νυιΠοι ΠυΊΕΓ [ῸΓ {ΠΕῚΓ ῥτο- 
ν]βΙοη : 

ΨΕΡΟΙΠΉΗΣ ὙΓῚ [ν. τό---20. 

18 Απά ρ]επίν οὗ νἱςέι] ἔὉΓ ἐνεγΥ 
ΠΊΔΠ ΟΥ̓ τῆς6. ΔΙπιν, ΔπΠ4 νϑγΎ πηιςἢ 
Θ0]4 ἃπά 8|ϊνοῦ οἷκξ οὔ {π6 Κιπρ 8 
Ποιιβ6. 

19 ἼΠεη Πα ννεπέ [ουίῃ δηά 81] ἢἰ5 
Ρονγεῦ ἴο ρὸ θείογτε Κιπρ Νδριςμο- 
ἀοποόβοῦ ἰπ 1Π6 νογᾶρε, ἀηἀ ἴο σονεγ 
}} τ1η6 ἔλςος οὗ τῆς βαγίῃ ννεβίνγαγά 
ΙΓ ἘΠΕΙΓ οΠατοΐῖβ, ἀπ4 ΠοΙβαπΊεθη, 
ΔΠ ἃ {ΠΕῚΓ σμοόβεη [οοΐπηεη. 

20 Α ριϑαῖ πιιπηθεγ 4150 οἵ βιιπάγυ 

δα !]ε.1 ἠρίθμησεν, δὲ εοιπίεά : οἰζμογ ΤΠ 
(5ο ὅγ7ζ.), 2 84Π|). ΧΧΙν. 1 ; ΟΥ̓ [Π6 σΟΠΊΠΊΟΠΕΥ, 
ἼΞ9; τ (ΟἿΥ: ΧΧΙ. 2; ΧΧΙΙ 4: ΟἹ 5, Ἱ (ΠΤ 
ΧΧΙ. 6. “ΤΠ σῃοβθῃ πθη ᾽ 15 ἐκλεκτοὺς. ΟΕ. 
]άρ. Χχ. τό δηά4 1 84Π1. Χχχυϊ. 2. (οάά. το; 
58, ὅ4, 4]. τεδά ἐπιλέκτους, ἃ5 ἴῃ Ὁ. 19, δηά 
ΒΒ: 11: γ. 

7ῶγ ρὲ ναί. ὝΠΟ Οτθοῖκ 5 εἰς παράταξιν. 

ποπρου. Ἰυσρ τσ 125. ΘΟ ΘΝ: 

ἀγορεγς ὁπ ῥογοεῤαοζ.] ἱππεῖς τοξόται. 

ΠΩΞ ΘΡ5. ΙΒ; ὉΡ τ ΟἾἶντ: ΧΟ, 1 951: 
ΣΧ 2. ΟΣ ΠΡ Ξ; 2 ΟἿΝΕ. Σὶν. 7: ὉΓ 
ΓΙ ὙῬΩ), 14. χυ. 17. 501. δογεεηιθῃ σῤοοί- 
ἥπσ «1 ἐῤὲ ῥοτυ. ΨΝΟΙΗ͂ Ππά5 ἴῃ {π|5 ἀδία] 
ἃ τηαΓΚ οἵ ΠΙβίουιοδὶ γαῖ, θθοδιιβα {π6 Αβϑου- 
ΤΙ ΠΟΙ͂ΒΒ ννΈΓΘ ἁὐτηθά ἢ θονγ5. Οἡ {Π6 
οἴποῦ Παηά, ΝΟΙΚΚΠΊΔΓ 15 ΘΟ] 4} σοηῆάεπξ {Παΐ 
1Π6 ἐφείέες Μαιιγι οἵ ᾿“ΓΥΑ]Δ ἢ 5 ΠΙΘαθηδηΐ 1,1151115 
Οὐρίιι5, ννοπὶ Π6 Ιἀθητῆθ5 νΠ Ἡ οΪοἴδγπεβ, 
ἀγα ἸηΠ]οαῖθα ΒΥ {πὸ Ρῃγαβο οἵ {ΠῸ ἰοχί. 

16. « σγέαΐ αγϑ1).] 

ὉΠ ᾿2, 1) 4η. χὶ. 1ο. 

17. “πώ δὲ ἱοοξ εανιοῖς πᾶ α55ε5.1 ΤῊΣ ΟΚ. 
ἴοχί αἀάβ: αηά γρπῖος. ΘΟΙὴΘ σα Γβῖνοβ ΔπΠ4 {πὸ 
ϑγγίας δηά ΟἹά 1,«[. (οςοἄ. (ογΒ.) οπηῖί. 

7ον ἐρεῖν εαγγίασες.] Οἷ. εἰς τὴν ἀπαρτίαν 
αὐτῶν, 70 ἐῤεὶγ ὀαρσασο. ὙΠῸ ουτίοιιβ 
ἀπαρτία ΤΘΟυΤ5 ἴῃ Οὗ. 111. 11: γἱ]. .18. [ἔ 
ΤηΘΔη5 ἀποσκευὴ (ϑιι445, Ἡ ΘΒ ΘΒ Ϊι5); 2.6. 
ΒΟΙΒΘΠΟ] ἃ τεολοῖϊς, σοοάς. 80. Ο]ά 1,αξ. Πεγο, 
αὐ πίεγοϊα ἐογμρι. ὙΤῊΘ ννοσὰ οὐἱρίπα!ν 
τηθδηΐ οο»ρ εἰτονι; οἴ, ἀπαρτίζω, ἐο σοὶ ποιάν, απὰ 
ἀπαρτισμὸς (Ταικο χῖν. 28). [Ιη Ἰαΐογ ἴβᾶρο, 
1ξ 5: πῆ 5. ἃ Ρυθ]1ς. ἀπιοίίοη (Ὸπὶ ἀπαίρειν). 
ῬΟΙΠΙΧ, Χ. 18, ΓΟΙΉΔΤκ5 [ῃδξ 1 15 Δη 7οπῖς ννοτᾷ, 
Δηά 15 ιϑοα οἵ ἐῤὲ λσδὲ πιίοησὶ!ς (τῶν κούφων 
σκευῶν) ΜΜΠΪΟΙ Οὴθ ΟΠ Πδηρ αἴ Ὁπθ᾽᾿ 5 δἷάο, 
Δηα -- τὰ ἔπιπλα; 1.6. »ηοσϑαὐ ες ἃ5 ὁρροβοά 
ἴο βχίιγες (Τ Ὠπογά. 11. 68). ὙΠῸ ,ΧΧ. 
{ΠΟγΘΌγ 15 Τἱρη 1ῃ 5ΟΠΊΘΕΙΠΊ65. τιβίηρ ἴξ [ῸΓ 
δαρφακο. “ἀπαρτία. ϑΑΥΟΪΠα,᾽ 58 γ5 “ΤΥ͵ΟΠΊΠΊΪΙΙΒ, 
“418 56 1η5[ΓπΠηΐ οἱ ἀπαίροντες ΡΓΟΠοϊδορηΐοβ." 
Ι͂π ᾿ὑχοά. χὶ. 16, ΝΠ. χ. 12, [Π6 [6 ὙΠ γο πο 5 
ΘῸ; ἴῃ Νιμπι. χχχὶ. 17, ἢ; δῃηά ἴῃ δι. 

Ἐ 

πλῆθος πολέμου --- 

οτος δ, ὙῈς ΘΥΤΙας Πᾶ5 “ἴο ΟΑΥΤΥῪ ΖῤΟΣΤ' 

γουϊςίομς," «ϑσιμωνοζ, Αοἰδ5 χῖν. τό. ΠΕΡ: 

ῬΟΓΠΔΡ5 δ Ρυ. ΝΠ. 1γ. 19, 24- 

σρθορ ἀπά οχεῖ ἀπά σοαΐΣ.] ϑ0ἢ δοσοιη- 
ῬΑΠΙΠηΘηΐ5. ποορϑϑιϊαϊθα δον πηαγομηρ. (ΟἿ, 
2 ΚΙηρΒ ΠῚ]. 9. 

“ Ῥγονίϑβίοη "᾿---παρασκευὴ ---ἰϑ Τα ἴΠ ΠΧ Χ, 
(Εχοά. χχχν. 23; Χχχῖχ. 43 ΞΞ ΠῚ ; πᾶ 
2 Μᾶςο. Χν. 21, τὲ δ᾽] ἴῃς τεῆς τη Γσοσηπλ.) 
ἘΣΙΖΒΟΠΘ 15 ΠαγάΪν τὶρμΐ ἴῃ βαρ ροϑίίηρς ΠῚ 

ἢδεχθ. (ἀξ [16 “ϑγιῖδς ΙΔ  οϑ] ΝΣ ΟΣ ΤΗ͂Σ 

.7οοά. ῬεΥπαρ5 πον, σϑρη. 1. 29 ; ΟΥ̓ Ξνοῦ, 
2 Οὗἴτοης Χι τὺ: Ε5. Χῆν. 12. ΒΥ ΖΘΟΠΟ 
Το Πἤοθγθ ““ΖῈΓ Αἰιϑγ ἰδίπηρ ἀογ ϑοϊαδίθη 8ῃ 
ΕἸΕΙΒο ἢ." 

αὐἱέδομέ πριν] ὧν οὐκ ἦν ἀριθμὸς Ξε 
ἼΞΟΣ δ, ὙΠῸ ΘΧρΓΌββίοη. σοι 5. ἀβαΐη, 

τ. 20; (ἢ. ν. το. [{ 15 ἃ σοιηπηοη ΠυΡοΎθοΪ6 
ἴῃ ΗερΡ., δῃηᾶ αἰθὸ ἴῃ Αβϑυσίδη ἐᾷ ηιαηὶ, ͵α 
πῖδα. 

18. “πώ }[επὲν ο7) «ἱείπιαὶ ΚΓ δυόῦν ἡιαῆ ΟΣ 
ἐῤὲ αγῦη}.}] καὶ ἐπισιτισμὸν παντὶ ἀνδρὶ εἰς 
πλῆθος. ἘἜἘπισιτ. 1ῖ5 {ἴΠ6 ΤΟΡΊΪΓ νοστὰ [ἢ 
ΤΧΧ. ἴον ΠΝ, εἰδιις, ἃ5 ἰὴ θη. Χὶν. 21. εἰς 

πλῆθος ἰ5 25, (οά. χ. οπιϊξς ἐξ οἴκου 
βασιλ. πολ. σφόδρ., Ὀυιξ 115 ΒΘΠΕΪΠΘΠΘ55. 15 
Ργονεά Ὀγ 115 Η6Ὁ. φαϑβί. 

19. 20 50 δεζόγε ἀίης Ναῤιεοάοποιον. ἨΘὉ. 

ἼΡΩΠ ὉΒ ΡΟ. ((οάά. 44, 74, 76, 8. 
τϑδ πρὸ προσώπου τοῦ βασ. 

εφραγίοίς, αγιαἰ ῥογ τορτθη, αγιεἰ ἐρεῖν εδοσεπ γοο - 
71ε.}] Ἑ;χΟΩ. χῖν. 6; 7) 9, 18, 23: 105Π. ΣΙ. 4: 
7υσρ᾽ ν᾽ 2.1 ΘΔ ΠΣ ΣΙ, 2 ΚΊΩΡΞ Ι Ὑ2᾽ 
ΧΙ, 7, ΧΥΪΠ. 24. ὙΠῸ “ {ΠΕΙΓ ᾿" (αὐτῶν) τοίοΥϑ 
ἴο ““ΡῬοννεσ." [{|5 ννδηζίηρ ἴῃ (οάά. 44, 74, 
γ6, 4]. 80 ϑυσγίδο: “δηά οουεγ ἴμ6 ἔς οὗ 8]] 
16 Ἰαπά οἵ {πὸ ννεϑὲ νυ ΤΠαγὶοῖβ. ἀπ νυ 
σΒόβθη Τοοΐπηθη.ἢ 

20. «Ἵ σγεαΐ πιρριδθ αἰδο 9 σιριάγν σομη- 
ἐγ. Ἐδίμοσ, ἀπά σγεαὶ αὐας ἐδὲ ηιίκχεοά 
γε μάο, ἐδὸ ἰοεσιίς, ἐδαΐ αὐοηΐ γογὲ τυὴἱὋ 
ἐφόηι; Οἰκ, καὶ πολὺς ὁ ἐπίμικτος ὡς ἀκρὶς 



ν. 21---23.} 

ΠΟΙ ΠΈΓΙ 65. σᾶπη6 νυ ἢ {Π6πὶ {ΠΚὸ Ἰοςιιβίϑ. 
ἀπά κα {πε βϑᾶπά οἱ {πΠῈῸ εαγίῃ : ἔῸγ 
τῆς πυυΠεειι4α νγὰ8. νυ!Ποιιὲ Πιιτ θΕΓ. 
21 Απά {ΠΕΥ νψγεπί (τ οὔ ΝΙῖ- 
πενε τἢγτεα ἀαγβ᾽ ἸΟΌΓΠΕΥ τονγαγά 
{πε ρίαϊη οὔ Βεςα!θιῃ, δηὰ ριτο με ά 
ἴοση Βεςο.]θ ἢ Πρ {Π6 τηοιιπίδ! ἢ 

συνεξῆλθον αὐτοῖς. ἵΤῊΘ ἴννο 51Π1|11605 216 
σοιητηοη ἴῃ ΗΘ. : 566 [π΄ ν]]. 12,“ Απα {Π6 
Μιάϊδηϊίο5..... ἸΑΥ͂ δοῃρ ἴῃ ἴΠε6 ρ]αίη [π|κ6 
Ἰοσιιϑίϑ ἴοσ πυα] τπ46 : δηα [Π6]Γ σα Π16]5 ννετα 
ποι Πα Γ, 45 {πε βαηά ὃν {ΠῸ βϑαϑιάθ [ῸΓ 
Τα επ6.6.) ΟΕ 4150 εῃ: ΧΧΙΙ. τὴ, ΧΧΧΙΙ. 12: 
ΠΌΞΙΣ ΧΙ "2 αὐ ΘΆΤΏ: ΧΠῚ" 5 ᾿ΥΝ ΔΕ; 11. τ. 

ἘῸΓΣ “ἐπίμικτος ,5εὲ6 ἢ. 1. τό. ΤΠ ϑυγ. 
ΠΟΙ τι565 {Π6 βᾷπὴθ ῬψΟγά 45 ἴῸΓ {πε τηϊχοά 
τα] 46" οἵ Νιιμι. ΧΙ. 4 (μα ΣΕ: 

Πάο ἐρὸ σαπά ο7 ἐδ εαγὲφ. (Εἴ. σεη. χιῇ. 

τό; ΧΧΥΠΙ. 14. ΜΌΓΘ τι5118] 15 Ὡ Π ΠΠ5, ας ἐρὸ 
σαπά φῇ δὲ “εαβ. ΤῊ ὅυγ. μᾶ5. 1κ5}» [δὰ 
ἐφ ταπά ο7 ἐφὲ εαγίφ. ὙΠῸ 1,δ[. τοπάογίης, 
γησίαῦ, αγεαε γιαγίς, ἈΠ 5 Ττη]ϑ]οα ΕΥΙΖβο δ ̓ ῃΐο 
βίδίηρ, ““ ΕῸΓ τῆς γῆς, ΟΥΓ. . .. 716 715." 

21. “πώ ἐῤὲν «υεπὲ ζογ οΓ, ΝΝήπευο ἐῤγεε 
ἀἰανγο᾽ 7οισπεν.} 80 ϑγυγ7., (οά. 58, ζζο. ΕΥΖβοΠ 
εαϊῖ5 ἀπῆλθον. . . ὁδὸν, ΠΟΙΏΡΑΙΙΠΡ 2 84Π1. 

ἵν 8. 531,11} Ἰ2ΟῚ), ἀπά ἐῤεν «υεπὲ ἐφὲ 

«ὐαν οὔίδε “γαδα. 6 ἀθβοσί θεΐννεθῃ Εσγρί 
ηἀ Ῥα]θβδίίπθ ννὰβ ἃ ἸΟ ΥΠΕΘΥ οἵ ἴῆγοα ἄδγ5, 
Δοσογά!ηρ ἴο Ἡ 41. 111. 5 (αθοιιέ ὅο Π11165); δο- 
ςογάϊηρ ἴο Εἶχ. χν. 22 “ἐᾳ., ἴπ6 [5γδϑ]ῖοβ ἴοο Κ 
ἴμγθα ἄδυϑ ἴῃ τηαγομῖηρ ἔτοπὶ “411: ῆεα το 
ἨΗοαυαγαρ (ΜΑγΔ}), ἃ ἀϊδίαδηςε οἵ 36 Π11|65 Ξξ 
12 Τη1165 ἃ ἄαγ. 

ἐοαυαγα ἐῤδὲ ῥ]αϊη.) ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου. 

ΒΟ ; 85 ἴηὴ σξεη. ΧΥΠ]. τ6. 80 {Π6 ϑυχίδς, 

Βεο οι .] ἘτιίΖβομα δα5 ἀκα  τθι 4]. 
Βεκτι(ηε)λα(έ)θ. ὅϑγτγίδα Δα Ξξ 

ΒΕμ- Κα Πα, ΔΡΡαΓΘηΕΥ ““ Ηοιιδο τ 514 ΠΡῈ- 
{{ξ} τ Οτοῖίας ςοπ]θοςιγοα Βαεέαϊα]ο, βου 
οἵ Απίοοῃ (ΡίοΟΙ. ν. 15, 16), νυ]! ἢ 15 βογΠαρς 
τίσμέ; {Πουρῖι 1Ὲ {Π15 ρα ἰὰ ἴῃ (αϑϑίοί!β, 
ὙΠ ογῈ Ρ[Ο]οαΥ ἤχαβ ᾿ἴ, τ νγὰβ5 50ΠΊ6. {ὐγΈΠΙΥ͂ 
ΤΉ 1165 ἀἰβίαπε ἔτοπὶ “ Νίπενοι " (Η]ΘΓΆρΟΙΙ5 : 
“«ἷά. ἐ7γα). Τά ρδιιθ οὔβεσνεβ {πὲ {Π|5 νγᾶβ 
ΤΟΥ {πὰ ἃ ἴπγεθ ἀδυϑ᾽ ΠΊΔΓΟΠ ; 4 ἄδγ᾽5 
ΓΛΆΤΟΙ, δὲ πηοϑί, ποῖ ΕἸ ΈΣΕΙΣΕ ἤνθ ΈΟΡΥ. 
ΓῚ1165 (ζεη. «ΑΠαδ. 1. 2). 51 1. 2; δὴ). ΠΕ 
Ἐοπλδη ἃ ηά Ῥαγιμίδῃ ΕἸ Δὲ ομὸὰ ΟΥ̓ 5ἰδί!οῃϑ, 
ΜΕΓΕ 2 ἴο 2: ΠΉ1165 δραγί. 

ΎΤΠΕ Βαιτουλι(εί)α οἵ (ξοάά. χ. το, τοϑ, ἀπά 
ΟἸά 1,«1. Βείῥιμία ἀπ Βιῤῥιαί, τοδί οὴ οστος- 
πϑοιβ ἰΔοπεβοδεέίοπ. ΒΥ ΈΖβοθο {πίπκ5 ἘΠῸ 
γος ἀαγϑ᾽ ἸΟΌΓΠΘΥ ΡΟΪηΐ5 ἴ0 50Π16 Ρδαθ ἴῃ 
Ν. Μεβοροίαπηϊα, ἴπ {πε ἔπ] ΑΠΕΠοτηπιβα 
οὐ Μυάοηϊα. Βεΐ {ῃϊ5 ἀοθβ ποῖ ἀρῦϑ νυ ἱῃ 
ὑνΠδΐ [ΓΟ]]ονν5: “ Απά ριτοπεα ἴτοπὶ (ὅγΓ. ἀπά 

ΨΦΟΌΙΙΕΒΕΤΎΙΤ. 

γνΠΙς ἢ ἰ5 δὲ {Π6 θεῆς Παπά οὗ τῆς Ἰρρεγ 
ΕἸΠΙοϊΔ. 

22 ΓΠΘη Πα τοοκ 411 ΠΙ8. ἀύτηγ. ἢ15 
[οοΐπγεη. Δη4 Ποίβεπιθη, ΔΠ4 σΠαΓΙοΐ8. 
ἀπά νγεπέ ἔγοπι {πεηοα ᾿πίο {Π6 ἢ1]}} 
ΠΟΙΠΈΓΥ ; 

23 Απά ἀεβετογεά Ρῃιά δηά [,ιά, 

ΟΙΑ [,4[. οὐεῦ ἀσαϊηο) ΒΘΟΙΠΘΙμ. πϑαῦ {Π6 
τηοιπίαϊη, νυν μοι 15. οα {πε Ἰἰθῖς Βαπά (1. 
πουίἢ) οἵ ἴῃ6 ΤΡΡοσ ΟἸΠ]ΠοΙα," 2:6. Πραῦ Π6 

Τδαγιβ: ὈΝΟὉ ἜΦΝΣ ἼπΠ ΟΥΝ ΓΟ ΏΡΔΟ [ΠῚ 
ΠΟ Π ὉΔῚΠ γανο, Α5 ὕὍρρεγ (16. Εαβίθυῃ) 
ΕΠ οΐᾳ 15 Τεδοῃ θα 50 4. ΚΙγ, “ ΝΊΠΘΥυΘ ᾿ ΠΊΑΥ͂ 
τηθαη ἰώ “ὐδΐμς, ΟΥ̓ Βαμθγος (}ήε»ηδ1}), 
ὙΥΠΙΟΠ, 85 Η]ΘΓΆΡΟΙΙ5, Ὀθοδιηθ οἵ πον ἱπιρογί- 
Δ ΠΟΘ ὉπΠΩΘΥ {Ππ6 86] 5 {1,1Ρ5185). 

Εγοῖα {πε Νυϊραία Μηείοίδὶ (τ. 23) Οτοῖπιβ 
ςοπ͵θοϊιτοα Με]ΐα οὐ Μεϊίθης, [Π6 Αβϑυσίδη 
Μεἰαϊ, ἃ ΤΥ αὶ [ἃ] ρΡ]αΐθαι ᾿γίπρ ννεϑί οἵ {πὸ 
Νογίμογη Ἐρηγαΐῖοβ, ἀπα νγαΐεγεά Ὀγ {Π6 
τίν  β Τοζηια δε ἀπ δι απ 8. Με] (214- 
]α 16,0) νγὰβ ᾿ῖ5. Ἵῃ θοῦ οἷἵν ; ἀπά {Ὠγοιρῖν {Π15 
ΡΙαΙη τη οπα οἵ {Π6 ΠΝ δυδαΐῖ σου ΘΓΟΙΔ] 
Δη4 τ] ὰγῪ τοδ5 ΠΠΙ Πρ [6556 Γ βία νυ ]ἢ 
Νίπονθ ἢ δηά Βαρυίοη. [{ 15 ρεῦπαρβ ποΐ δὴ 
ἸΏ5Έ ΡΟΥΔΌ]Ὲ ΟὈ]θοίοη {Παΐ “΄ [Π15 ρίας νναβ δ 
Ἰθαβί 3909 ΕΒ ΠΡΊ5}}. τλ1165. ἔγοση. ΝΊΠον ἢ "ἢ (Β]5- 
5611). ὙΠε Βεζα᾽α Ὀεΐνγθεεη {Π6 ἔννο Ἵμδῖη5 οὗ 
Τ᾿ Θθαποη νοι] Ὀ6 45 τοπιοΐθ ΠῸΠπῚ ΝΙΊΠΘΥΘΗ, 
ΔηἋ {ΠῸ νυτῖογ οἵ ἃ τοσπάποθ Πκ [π 61} τηϊβ μΐ 
᾿πλαρῖπα [Πδὲ [Π6 στθδῖ ΔΥΠῚΥ͂ τη ΓΟ 6 Τοο Π1165 
ἃ ἄδγ, Πονγθυο  ᾿ΠΠΡΟ551016 5.10. ἃ ἔδαΐ τηδγὺ 6. 
ῬοββίθΙγ, Ποννανεῦ, {Ππ6 ΟΥΡῚΠ4] γθβάϊηρ νγὰ5 
ἐῤίγίν 4αγ-ς. ΨΟΙΚΙΠΑΓ, ὙΠῸ πιακο5 Απίϊοοῃ 
Ξε Νίπονθῃ, δηα Βϑοῦ] οι (“ἴπ6 Ηοιβε οἵ 
ΘΙ ΡΠ ΓοΓ ἢ ) ἃ ΞΥΠΊΌΟΙΪ 4] Πατηθ ἴῸγ ΝΙ5115, 
ςοπ]θοΐαγοβ ἐῤίγέοεσ. ΑἹ {πΠ6 βαπθ ἴπη6, πὸ 
ΒΌΡΡΟΘεβ Βεοι Π]θῖῃ ἴο βίαπα ἴογ Βεὴῤρ Κεγεώ, 
ἃ Ὠγροίμποίϊοαὶ ΗἩθῦγενν δαιυίναϊθηΐ οἵ (οτ- 
ἀπξηο --- Καυτάϊδίαη. Βαΐ 10 45 6 ΔΥΡΊΙΟ5, 
ΝΙΠΟν ἢ - Απίϊος, ενεη τηϊτίοοη ἄαγ5 ννου]Ἱά 
ὈῈ ᾿πϑῆηοϊθηΐ [ῸΓ {Π15 Ἰοηρ τπάγο ἢ οἵ ΠΊΟΓΟ 
{πη τοῦ τη1]165. Δ α]ρ. ει ῥογγαη- 
σὐσσο πες “εογγίογμθι, “«εηϊ αὐ σιασπος 
γιοηΐες “ἴηρε πὶ σμπξ αὶ οἰμίσίσο (ΟἸ]είαε. 
ϑγτίασ: “ Απά ἐποαπηρθά ΟΥΕΓ ἁραϊηδέ Β., 
ὨΘΔΓ το {π6 πηοαπξ οἵ Αρδηξ,; (οά. 58 Πα5 
ὄρους ᾿Αγγίου οὗ ἐστιν ἀριστερὰ κιτιλ. ΟἸά 
1,41. Αρρε; (οά. οὐ. “π5ε. ὙΠῈ ὅυγ. 
ὙνΟΓά Τηθδη5 εγαίογες (ΤΟμη 11. 7), Δη4 15 
τι564 ὈΥ ΒαγΠοΡγαθιι5 οὗ [Π6 810]. Π γο]σδηῖς 
ἐΥαΊΕγ. Ε τ [Ζβος ςοη]θοΐιγ65 ἀγκὴ ; Ν ΟΙΚΠΊΑΓ 
ἀγχοῦ οΥἩ ἄγχι; ΔΝ ΟΠ, [ῃ6. τηοάξτγῃ “κε 
1)ασΡ, ἃ 5ΒΡῸΓ οὗ π6 Ταυγιιβ βουτη-νγοϑὲ Οὗ 
“αϊαΐορ; 1 ρβῖιι5, ϑοπιθ ῬΑ οἵ [Π6 ΑΠΊΔΠΙ15. 

28. ΠΣ ἀεείγογεά.] καὶ διέκοψε. ΗΘ. 
ΥΞ, τα αμζοη. χὶν. 11. Ὑπὸ ΗθΌ. οτἹρίηδὶ 
ΤΘΔΠη5 “Ὀγοκο ἔουτ ἢ προη," ταΐῖποῦ {ἢδη 
ΡγΟΚα {Ππγοιρἢ "Ὁ {Π6 ΘΠΟΙΉγ 5 {|πῸ (διακόπτω, 

ΠΝ 2 
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Δηἀ β5ροι]εά 81] της σμ] ἄγη οὐ Ἐκ 45568, 
δηά τπ6 ΤἢΠ]άγεη οὐ [5π|86], νυ ῃ]ς ἢ 

ΕΠ ΉΣΕΝ ἵν: 55. 

νΟΥῈ ἰοννγαγά {ῃῸ νυν] άογπθοθ αἵ {Π6 
90 1} Οὗ {Π6 ἰαπά οὗ τῆς (Πε! ΠἸλΠ58. 

Χεη. “Απα.᾽ 1. 8, το). ϑγγίδο οὐς.»ρ “ {ΠΕ 

ἀεκιτογοά : Μεῖ. 1, αἴ. δοπείαϊ. ἘΥΙΖΒΟΠΘ 
ἰδ τη ἴῃ τ πάοτηρ ΚΞ “Πα βοδίζεγοα," 
“ογείγομίο. ΜΟΙ ΚΠΊΑΥ᾽5. ΘΟ Πιθηΐ οἡ {Π15 δηά 
{πὸ ΓΟ] ον Πρ νουβθ 5. νἱτἰαϊθα τη σγθαΐ ρασγί 
ὈΥ 5. ἴα!ϑδαε δϑϑιιπιρίίοη [Πδΐ οἢ. 1. 6 Τεῖο 5 ἴὸ 
1Π6 4111ὁ5 οἵ Αὐρμαχδά, δη4 {παξ [Π6586. νευύβεϑ 
ἀδβοῦῖθο {πεῖ Γ ΟΠ βιϊβοπιθπὶ ΡΥ ΝεΡαομαά- 
π6ΖΖατ---ΓΓα]δη. 

Ρρμά «πὰ 7μι4.1] ὝΠΟ656 ἔννο παπιε5 (Η60. 

ἀπά 115) οσσυγ τορείμεγ ἴῃ [εγ. - ΧΙνϊ. 9: 
ΕΖΟΚ. ΧΧΧχ. 5, ΧΧΥ. το. [ἾΙἢ {Π6 ἔννο ἔουτ Ὁ 
Ραβϑᾶροβ (τ πὰ βῥεμῤ δῃὰ 7 ἃΥ6 Ἀτηοηρ; 
1Π6 Δι Χ Πα γ]65. οἱ ἴΠ6 ΕρΥρίδη ΔΓΠΊΥ ; 1η {ΠῸ 
Ιαϑί, “ὙΠΕΥ οἵ Ῥεοίϑια δῃά οὗ [πα ἀπά οὗ 
ῬΒαξ ἢ ἀΓ6 ΤΠΘΓΟΘΠΆΓΙΘ5 ἴῃ {ΠῸ τη [ΌΓΟΘ5. 
Ῥεέβία, θα, ἀπά Ῥμαΐ στϑοὰσ τορεῖμου 1ῃ 
ἸύΖεῖς. Χχχνῇ!. 5. πα τηᾶγ 6 {πὸ Καάμ οὗ 
τῃ6 ργρίϊαη τηοπιτηθηΐβ, 2.6. ἴΠ6 1 γάϊδΔη 
᾿ΠΟΓΟΘΠΑΓΙ65 οὗ ρυρῖ; 5ε6 θη. χ 6,13. μα 
15. Ποσθ, αἵ 411 θνεηΐβ, ΡΥ Δ ΌΙΥ ἃ ποίῃου Παίοη 
οἵ Αϑία Μίπου, ννῃῖ ἢ βαρρ θα Πἰγοά ἴγοορβ 
ἴο Εἰργρί δηά οἴμεὺ δηοϊθηΐ βίαίθβ. [ἢ [58. 
Ιχνὶ. 19, Ρῃπί απ 1,4 ἀγα ΠδΙηθα δ]οηρ ννΊἢ 
“ΓΑΥΘΠΪΘῃ, ΤΑ], ἀπὰ4 |αναη, 411] αὐυεορίογηι 
ΡΘΟΡΙΈ5. ΚποθοΙ πὰ ΕγιΖβομθ 1ἀθη ΠΥ 1 
νυ 1ἰδγα ; ἀπ ΕΥ̓ ΖΒΟΠΘ ΠΙῚΠ|κ5 ΤΠΘΓΟΘΠΔΓΙΘ5 
ΤΑΥ͂ θ6 τηθαηΐ ποθ. Βιΐξ ννεὲ μανθ δἰγθδάν 
566 Π ΤΌΔϑοη ἴο ΠοΙά {πΠᾶΐ {Π6 νυυ το Υ ΤΟ] ]Υ 
Τπθ8η5 ἴο τοργοϑοηΐ ΗἩο]Οΐογπο5. ἃ5. ᾿πυδαϊηρ' 
Αϑῖα Μίπούυ. ΔΝ ΟἹ 15 ρΡουπαρϑ σΓΙρ ἢ ἴῃ πηδ κὶ Πρ’ 
Ῥμιά Ξῷ {πὸ (ὐο] μα η5, νν ΠΟ ΔΓ6 βαιά ἴο πᾶνθ 
Ὀδθη δὴ Βἰρυρίίδη οοϊοηυ, Η {. 11. τος (οἴ. 
τῆς. ΒΙοσορίγρμιῖς Ῥαηΐ, {π6 (ορίίς ῬΠοΙ, Ῥοί, 
ἀπά {Πς οἷν ΡοΙΙ, αἴ {π6 πιοαῖῃ ὉΓΊ(Π6 ῬΙΔ5|5) ; 
ηα 1, ΞΞ ἰῃς 1 γάϊαη5. “1 1Ρ511|5, πονγουοῦ, 
ΟὔΌδβογνοβ {παΐ, {π6  αιγιι5 θοῖηρ {Π6 “ ΨΌΙἸκοΥ- 
5οῃοιάς, 1 15 ΠΘΟΘΘΘΑΥΎ ἴο 5661 [πι|4 δοιίῃ 
οὗ τὰ, ἴῃ ΤΡρεγ Μεβοροΐαπλια. (Να]ρ. “Νονν 
Πα διουπιρά {πὸ τποϑβί Ἀτηοιβ οἷν οἵ Μείοιηι,» 
2.6. Εἴ που Με]ΐθηθ, οὐ Μ8]105 ἴῃ (Π]]ςϊ 4.) 

αἰ ρὲ εὐῤάγε 9 Κασσ.ἢ ΟΚ. πάντας 
υἱοὺς ΡῬασσεῖς. (ὐοά. χ. Πα5 ἹΡαασσεῖς. ϑγτῖδς, 
«Ωὐοαν 9 «οἱ», 2» “ Τίταβ (Οεῃ. Χ. 2) ἀπά 

Βαπιθβοβ᾽ (Εχοά. 1. 11). ΟἹά 1,4ι. Τρίγας 
εἰ Καορὶς. 6. ναυϊαῖοη ἡηαν Ὀ6 ἄϊπια ἴο δὴ 
ἀοοϊάθηίαὶ αἀπρ!οαῖοη. οἵ 1Π6 5.]}180]6 -ρας. 
ὙΠΟ Ναϊς. απὰ (οά. αοτρ. οἵ ΟἸά 1,αἴ. ρἷνθ 
ΟἿΪΥ ὙΠαΙβίβ, 1.6. Ταῦϑιβ (ΗςΡ. Ὁ.) ἴῃ 

ΟἸΠΙοῖα ; νυν μῖοι την ὈῈ ἴπΠς ἔτσιια τοδαϊηρ, ΕΠ 

“ΓΑΓΘι5. ννὰ5 ἱπηροτίδης ἀπάθυ ἴΠ6 ϑο]θιοϊάς, 
απᾷ Ταΐϑιθ απὰ ΜΆ]1ο95 (ΜΟΙ ο 1) ἀτὸ παπηθὰ 
τορϑίμοῦ ἴῃ 2 Μίαςς. ῖν. 30. ΟἸἰδουνῖβο, 
ΜΝ ασθος τὰ θῈ6 Ῥῶσος ΟΥ ἹῬῶσσος, ἃ τηοιη- 
(αἰη ομαΐη ἀπά ἴοννπ, 8. οἵ Αμπάπιιβ, οὴ {Π6 
εὐ] οὗ ᾿δϑιι5; οὔ Ῥασσεῖς ΞΞ κου οἵ ΕΖοῖκ. 

ΧΧΧΥΪΙ. 2) 3; ΧΧχχίχ, τ (Η Ὁ. ΖΝ), ἸνΠοτο 

Οὐ 15 οα]Π]6ά “π6 ργίηοε οἵ Εοϑῃ, Μ βῆθοῃ, 
Δη4 ΤῊ]. [Ιῃ {ῃϊ5 οαθε αἰθο ἃ ρθορὶβ οὔ 
Αϑῖα ΜΙπουσ, ἴῃ μ6 ποῖρῃθουσῃοοά οὗ ΟΠ] εΐα, 
ἍΜ] 6 πιοαηΐ; Ὁ Μοβιθο ἴ5 {πὸ Αϑϑυσ. 
Μηιωζι, απὰ ΟἹκ, Μόσχοι, ργοθαθ]ν βοπιθννΠο το 
ἴη {Π||6 Αγπιθηῖα, Ν. οἵ Μεϊίοπο, Ν.Ε. 
οἵ Τυβαὶ], 2.6. [6 Αϑϑογγ. Ταδαΐϊξ απὰ ΟΚ. 
Τιβάρηνοι, ἴῃ {πδ΄ σΟΙΠΙΓΥ αἴζογνγαγ 5 οδ] θά 
(δρραάοοϊα. 866 ϑοῆγαδογ, ᾿ Καὶ Θ᾿ Ππϑοῆτ. ππὰ 
ἀ45 αἰΐε Τεβί.᾽ ρρ. 82-84. “μιά δπά 1,ιὰ 
Δηα 4}1} [Π6 ομ Πάτθη οὐ Κὶ αἀ5565 τηϊτϑί πηθᾶη {πὸ 
ῬΘΟΡΙΘ5 οἵ (Ποῖα ἀπά ἴπ6 ΓυΓΓΠΟΥ ννοβί: 1. 7 
(ϑ.Π 012). Τιίρϑιιθ ΠῚ ηΚ5. οἵ ἀθβοσὶ {1065 
Δθοιξ  αϑβοῖπα οὐ᾽  θϑϑαΐϊηα, 1.6. Καςτο - δι 
ΟΥ Κ Θβθῃ, αἴ ἴπ6 μοδά -νναΐουϑ οἵ {πὸ μα θοσα5, 
Δη 4 Οἢ ΟΠ6 οἵ {Π6 σῃοῖ σαγάνδη τοιΐθϑ ΓΠγο ἢ 
Μεβοροίΐαμηϊα. Ηθ ἱ᾿πίογργεῖβ {πΠ6ὸ Οὔβοιγο 
ΒΘΟΡΤΆΡΠΙΟΔΙ] ἀαΐαᾳ οἵ οὐ. 23-5 85 [Ὁ]]Ον5 : 
ἩοΪοθπῈ5. ΤΠ ΤΌ 65. το τΠ6 ποπιδ ΑὙαὺ5 
1η ϑοιίμογη ΔΙ ϑοροίδπηϊα ἴῃ ἃ Βου ἢ -οαβίο 
αἀϊτθοίίοη {πγοὰρ ἢ ἴΠ6 ϑγγίδη ἀδβοσί, ργοβϑαπης- 
ΔΌΪΥ οὐ {Π|| ἴδπηοιβ5 οαγάνδη σοιΐο ἔγοπι Ρ]- 
τῆγτὰ ἴο Ῥεῖσγα, ἀπά τῃγοιρῇ Π6 τοοκΥὺ ἴαϑί- 
Π65565 οὐ {πΠ6ὸ Ναβθαΐδθδῃβ, ππ|1] ἢ6 τόδ 65 ΓΠ6 
568 ἴῃ π6 ποιρηθοισποοά οἵ ΑΡγοπα οη ἴπ6 
Αο]δηϊς ρα] (Ν Όη. ΧΧχΧΙ. 34), 1 “1Π6 568 
(Ὁ. 24) θὲ ποῖ 5:1ῈΡ]Υ {πΠ6 Μοάϊξοσγαπεδη αἱ 
ἘΠΙΠοΟΟ] τα, οἡ {πΠ6 θογάθυϑ οἵ Ασαθῖα Ρείγαθα 
84η6 ΕΡΥΡΕ (4. 12. ὙΠῸ “ΠΡῚΝ ΟΙΕ165. ὁτὲ 
1ῃ6 ἔαπιοιβ γος κ τοννῃβ οἵ {πὸ Ναβθαΐδθδῃβ ; 
{πὸ “ΤΊ ΝΕΓ, ἢ ΟΥ ΤΑΙΠΟΥ τογγοπί, οἵ “ Αὐθοηδὶ 
15. οπθ οἵ {Π6 νναάγβ ἴῃ Ρορι]οιι5 ἀπ νν6}}- 
νναϊεγεά Αταῦῖα Ῥείγαοα, 1 τ θῈ ποῖ ““τῃ8 
τουτοηΐ οἵ ργρί" (ΔΝ δήγ--ἰ- Αὐῖβ). ὙΠθηοο 
ἩοΙΪοἴδγπο5 πάτο ο5 ἴοὸ ἴΠ6 θογάογϑ οἵ Ῥᾳ]65- 
τἰη6, αηὦ Δυγῖνθβ (Ὁ. 26) «αἵ {π6 ποιηδά 
Μ|ΙαΙαπΙΐο5, δου ἀπά βοιίῃπτοαβδέ οὐ Ῥαιθϑίπα 
((ῃβίθαά οἵ νυ ῃῖο ἢ ΟΠ6]1τ5 ἀπα Καὶ 65 ἴῃ "ΟΠ 
γν ΓΘ ὨΔπΠΊΘΩ, (ἢ. 1. 9, αη Μοδθ «πὰ ΑἸηπΊΟῃ, 
οἢ. 1. 12): ννβεποθ πὸ ργοσθθαάβ πουίῃ ἴο {π6 
Ρίαιη οἵ 1) ἁπηάβοι5 (Ὁ. 27). 

αἱ δε σοι οΓ ἐδὲ ἰαπά 9 δὲ (βεοϊἼ]Ἕα».. 
ΟΙκ. πρὸς νότον τῆς Χελεών. (44. 11. τοϑ, 58, 
τ, ἃη4 {6 ϑγγίας, τοδά Χαλδαίων. ϑυτίδς, 
«Απᾷ {πΠ6 50η5 οὗ [ϑῃῃπλα 9] ννῆο ἄνν 6 }} ἴῃ {πὸ 
Ὑν]Πάογηθ55. ννῃῖοῃ ἰδ οα {πὸ δοιῖῃ, «πὰ ἃ]} 
{μ6 Ἰαπά οἵ ἴπὸ (μαϊάρθαηβ." ΜΝα]ρ. οὐ λλ]ος 
Τεῤ»ιαοὶ φμὶ ἐγαπέ εογιίγα γαείοηι ἀἰθσογ ἢ δὲ 
αὐ αμρέγιι ἐόγγας (ἰεἰϊοη. ΟἸὰ 1,41. εὐ Μ]ῖος 
Τεριαθὶ φμὶ ἐιραῤίίαπέ εοπίγα γασίοηι ἀἰθσογ 
αὐ αιμρίγρι (Οδοϊθογιίς ἱεγγα (Οραϊάαεογιώ. 
ΤΗς Μ85. εἶνε Χελλαίων, Χελαίων, Χελλέων, 
Χελέων, Χέλλων. ΕΥΙΖΒΟΠΟ {Πϊη]κ5. (Πα ἀθαηβ 
α ἀουθει! σογγθοίίοη. Ν᾿ ΟἸΚΠΊΑΥ σΟΠβ οΥ5 11 
ΟΥ̓ ΡΊΠΔ] ; ἀπά 1 Ἰρϑῖι5, ἰ5. οὐἹτῖς, ΠΟ] 5. 1 τὸ 
θ6 διιδϑίαπεα!ν τὶρης 45. ἃ ἀθιθυμηϊπαῖίοη οἵ 
1Π6 Ἰοσα!γ. ΨΝΟΙ διυιρροϑίβ Χάλος (Χεη. 
“ΑΠΔΡ.᾽ 1. 4,) 9), ἴῃ Ἰαΐεγ (μαϊοιϊάϊοθ δηὰ 
(Πα]ο 5, οα ἔπ πουῖπ Ὀογάουβ οἵ ἴῃ ϑυτο- 



ν. 24---26.]} 

24. ΓΠεη Πα νγεηΐ Ὄνοῦ Επιρητγαίεϑ. 
Δηα νγεηΐ τῆγοιιρἢ Μεβοροίαμηΐα, ἀπά 
ἀεβίγογεα 411 ἐπε ΠΙΡ ἢ οἰτία5 τΠαξ ννεῖα 
τροη {Π6 τίνει Αὐθοπαὶ, 6} γε σοπια 
ἴο {Π6 868. 

2ς Απά Πε ἴοοκ {ἢς Ῥογάειϑβ οἵ (ἱ- 

ΚΌΙΤΗΙ :. 

Ἰιςΐα, ἀπ4 ΚΙΠ6 4 411] ἐπδὲ γαβίϑεε ἢΪπ|. 
ΔΠ4 σαπηα ἴο {πΠ6 ΡῬογάεδιβ οὐ [ἀρἤποῖῃ, 
νγΠΙΓ ἢ νγεῦα τονναγά τῆς βοιῖῃ, ΟνεΓ 
ἀϑαϊηβϑέ Ατὐδρίδ. 

26 Ηε ςοπηραϑ864 αἶβο 1] τῆς ςἢ}}- 
ἄγεπ οἵ Μδάΐδη. δηά θυγηδά τπρ {ΠΕῚΓ 

Αὐδθίδη 1) 6βοσέ ; 580 56 Π01Ζ. ΒΙ5561] 15 Βασάν 
ΤΙΣ ἢς 1η τϑίοσυσιηρ ἴο {π6ὸ (Πο]Πτι5 οἵ ςἢ. 1. 9. 
Ὗνε πῖρῃΐ ᾿οπΊρασα ΟΠΟ]]6, Ὀεΐνγεθη. {πὸ 
ΕΌΡΗγαΐθβ δη4 ῬΦΙΠΊγτἃ. 

24. Τρεμ ῥὲ αὐεπέ οὐὐεῦ Ἐπῤῥγαΐίε..)] ἨοΪὶο- 
θυ ΠῈ5. 15 τεργεβοηίθα 85 σϑίγβοιηρ ΠΙ5. βίερϑ 
ΔΠη4 ογοβϑίηρ {π6 Εἰ ρ ἢ Γαΐθβ ἀραΐη, [ἢ ΟΥΩΘΥ ἴο 
τάναρα Μεβοροίδπηϊα, δἰ ΠουΡ ἢ 1 νναβ5 ΓΙ Πα Ϊν 
ΤοΥΎΙΟΥΎ ((ἢ.. 1. 6). ΑἸΘΥ 1Π15 Π6 ὁποθ ποτ 
ΤΘΓΠΓΏ5 ἴο (ἸΠΠ]ΠΙοα (Ὁ. 25). ὙΠΕ656 ᾿πούθά!θ]6 
ΤΠΩΓΌΠΕ5 ἴο δηά [τὺ Ὀεΐνγεθη θαϑί απ ννεβί 
ἀεπιοηϑβίγαίϊα {π᾿ ἘΠἢΙ5ΓΟΥΙ 4] παΐασγα οἵ {ΠῸ 
ΠΑΥΥΤΔΊΙνΟ. 

ἀεείγογεά.] διέσκαψε. (ἸΟά6. 11. Χ. 19, 64, 4]. 
κατέσκαψε Ξε ὉΠ, 1 ΚΙηρ5 Χχυ πῇ]. 30; οΥ ὙΠ), 
Τά. ν]. 9. ΤΓΟΙΆΠΊΙΙ5 σῖνε5 ΠΟ ἰηβίδῃςθ οἵ 
διέσκ. 'ἰῃ 1,ΧΧ. 

ἐδὲ δέ εἰμε5.] ΓΊΝΞ ὈΡ, Α5. ἴπ ΝῈῃ. 
1 25. 90 ἘΠ᾿ ΠΙ ὃν ᾿ 

ἐῤὲ γίυεν “γδοπαὶ.] ΕΥΪΈΖΒΟΠΟ, τοῦ χειμάῤῥου 
᾽Αβρωνᾶ. (οάά. ὅ4, 4]. μανε ᾽᾿Δρβωναΐ;: Χ. 58, 
Χεβρὼν ; το, τοϑ, Χευρὼν ; ΟἸ]ὰ [,«ἴ. Βεεεοῦ; 
ΝΕ. «πὰ Με. 1,«ἴ. (οοά. (οΥὈ.) “αγιόγο. ϑυγυ. 
“αῤόῥοκ (1). Μονεοῖβ βιιββεβδίεα ἽΠ2Π ἼΣΩΣ, 

ἔρῃ {Ππ6 ΟἴΠΟΙ 5:46 οἵ {πὸ στίνοῦ ; ἢ δηά {παῖ 
ἴῃ6 {γδηϑιαίουῦ τηϊδίοοις 21) ΙῸΓ ἃ ΡΓΌΟΡΟΓ 
Πᾶῖηθ. Οὐοίϊιβ τηᾶκεβ Ατροπαὶ -Φ (Ππᾶ- 
ΒοΓα5 ΟΥΓὁ ΑΡοΥΓαβ, Αὔογαβ, π6ὸ Πάδηῆγ. Βυΐ 
1η6 ΟΚ. χειμάῤῥους 15 ΥΑΙΠΕΓ ἴμ6Ὲ ΗδΕΡ. 

ὉΠ), αυαάν, ἴμΠαη ἽΠ2, γζυεῦ; δηα ἴπΠ6 (Πδ- 

ῬοΙὰ5 ἰ5 ἃ στῖνθσ. ΜΟΙΗ͂ Ἐπ|ηκ5 {παξ {πὸ 
ἴογτη ὈΘ]οηΡ 5 Ργοροῖῖὶν ἴο “αηιόγε, ἃ Πάτα ρτο- 
ΒΟΓνΘα ἴῃ {Π6 Ψ ]ρ., δὰ ποῖ ἴῃ {π6 ΟΚ. τεχί. 
ἮΤΘ ΤΕ ΙΕ 5 το Ῥτόδορ: “196 5611. ῬΈΣΘ, 11: δ. 
Δη4 1)6 δϑάϊῇ Τι51. "1. 8, ὉΓ Μαιηθυῖ, ἃ 
Τογίγοϑϑ Βα Ὀγ ΠἸοοΙθίδη ἤνθ ὰ οπηαῃ ΠΊ1165 
οι οἵ Ζεποῦῖα, νυ ῃῖοὶ πα πᾶνε βίοοα ἢ 
ἃ νγαϊογσουγθο οὔ {πΠ6 ϑϑῖὴηθ παπΊ6. “Πα 
564" τρῃς {πη πιϑδη {πὸ ΕΠ ργαΐοβ, ΠΓ ποῖ 
186 Ῥεγϑίδη Οὐ: οἱά. ποίθ οα οἷ. 1. 12- 
50Π012 οδ]εοῖβ ἐπαΐ ἘΠ15 παπιθ ἄοθβ ποΐ 51 
ἴπΠ6 τυβηϊηρ πηοιηΐαίη ϑίγθαπη γῇ ]οἢ [Π6 
ἘΠ ΠΡΗΓαΐθβ 15, {1} 1 στϑδοῃηθ5 Βαῦγ!οη (οἴ, 
76γ. 11... 35). Βιιΐξ πειῖπου 15 {πὸ ΕΠ ΠΡῃγαΐθβ ἃ 
παραὶ. ΑὈτοπα (Ναπι. ΧΧΧΙΙ. 3.4) ΠΙΔΥ͂ Πᾶνα 
θδθη {Π6 παπιθ οἵ βοπιε ππίτπουνη ννδάν, θὰ 
ΠΑΥΑ͂ΪΥ, 45 ὅ.0Π01Ζ βιρροβεβ, ἃ ϑΞύποηΥ πὶ οὗ 
ΕΡΗγαΐο5. 

95. ἐῤὲ δογάεγς 9 ΟἸ]εῖα.] 1.6. ἴπ6 ἴογτι- 
ἴογο5, πες, οἵ (ποῖα, θεΐννεθη {π6 “ΓΔ ΌΓΙΙ5 
Δη4 [Π6 Απηᾶηι5. ΝΟ, Ποννευοσ, ἈΥΡ 65, 
ΜΠ βοῖὴθ 5ῆον οἵ ργοθδθ!γ, παῖ “1Π6 
Ὀογάοιβ οἵ ΕἸΠ]ΠἸοῖα " τηθαπ5 πε αἰϊδίγιοϊ5. οἵ 

Νογίμογη ϑυσγῖα ἴΠθη πο] 464 ἴῃ (Ποῖα. ΟΕ, 
(η6 Νιυϊραΐῖε : ΕἸ οεεμῤῥαέ ἐδγηηΐηος εἴτ 
(Λεεοροΐξανηίαε) α (Ἰϊεία παψιθ αὐ πες ψαῤῥεί. 
Ποῖα {ππ5 οχίεπάθά ἴοὸ {πὸ ΕΒ πρἢγαΐοδβ. 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ {πα νϑῦβθ 15. ουξ οἵ 15 ρίαςθ, δπά 
5Π01]4 [Ο]]Ὸνν Ὁ. 21. Βαΐ ρΡοσπαρδ {Π6 ψυυ το Γ 
Ϊἶθ ΟἿΪΥ ταοδριΓ]αηρ ΠῸΠῚ “. 23: “80 
Π6 ἴοοϊικς {π6 θογάοθγθ οἵ ΕἸΠ1ςῖα," ζο. ὙΤΠ6 
“ Βογάθυϑ οἵ Ϊαρῃθίῃ "ἢ ΠΊΑΥ αϑϑῖρῃ {Π6 {πη 
οἵ {Ππ6 τπάγοῇ {Πγοιρῇ Μεβοροίδμηϊα ; ἀπά {ΠῸ 
ΕΧΡΓΘΒΒΙΟη “ ΟΥ̓ΘΥ ἀραῖηδί Αὐαθῖα "τᾶν ἀδποῖθ 
1η6 σοιιηίΓ165 Εὐ. οἵ της Ῥεγϑίαη ἰῇ, τη {π6 
ἀϊγεοίίοη οἵ [πάϊΔ4, νν ἢΙΟἢ σΟΥΔΙΗΪΥ 116 “ ΟΥΕΓ 
ἀϑαϊηϑί, ΟΥ̓ ΓΑΙΠΟΥ 2: Ξοπὲ οἵ, [Πα 15, Β). οἵ 
Αταῦια (Ν μι. 111. 38; ΧΧΙ. 11). ΕἸνοΟΥβ 6 ΥΟ 
βοηΐ ο Ῥοΐβία, 26. ἴπ6 ϑαϑί, 85 ὁρροβθά ἴο 
ΕΠΠΙςοῖα, [Π6 ννεβ ἢ δηά ἀϊβίδηοθ 1ἰ5 ποΐ δὴ οὔ- 
Ἰεσΐίοη. Α5 ἴπ6 δὔνουβ ψεσα σϑρι]βθί, 
Ἡο]οΐογποβ τητδί πθοθά5. πηΆγῸ ἢ} ἘΠ] ΓΠΘΥ 4150. 
ΑΠΑΒοΓ 5. Γα]οὰ “[τῸΠπῚ [ηϊ4 ἴο ΕἸΠΙορΙα "ἢ 
(Εβ:}. 1. τ; ν1]. 9), ἀηἃ ΟἿΓ ΔΕΓΠΟΥ 5Θοη5 ἴο 
ἈΒΟΥΙθ6. {Π6 58 ΠΠ6 ΘΠΟΥΓΠΊΟΙΙΒ ΤΟΥΓΙΓΟΓΙΘ5. ἴοὸ 
ΝΑθιοποάοποβοῦ (80Π0]2). 

ἀι|ε4.1 κατέκοψε ΞΞΞ ἢ" (6εη. Χῖν. 5,. 7)» 

“ἐ βῃηοΐθ.᾽ 
αἰ] ἐραΐ γεσὶσίεά ῥί»ι.] ΟΚ. π. τοὺς ἀντιστάντας 

αὐτῷ οἵ Ὀευΐ. ἴχ. 2 (ΒΡ ΣΝ Π), οΥ 
Νιιπι. χχί!, 23 (33). 

ἐφε ὀογάεγς ὁ, “αῤῥειΡῚ ὝὙΠΕ ϑυτγίδο 
οὐηϊ5. Μονγεῖβ {Π1|ηΚ5 Νιαδαΐαεαης (Ναβα- 
ταίων) ΤΩΔΥ͂ πᾶνε θδῈη ἴπΠῸ οΥρῖηα]. ΤὍΤΠὸ 
Ψα]ρ. Πα5: τφθ αὐ πες αῤῥεί, φμΐ σι 
αὐ ατοΐγιι (1.6. τὸ 1Π6 δοιίῃ οἵ (ΠΠ1ς]4), πὰ 
ΟΠ 5.“ ΟΥ̓ΘΓ ἀραϊηδέ Ασαθία." (Π]ρϑι5 γα η5- 
ἔευβ ἘΠ15 Ρῇγαβο ἴο {πε θοριπηΐϊηρ οἵ {Π6 νϑῦβο, 
50 45 ἴο σοπιιοεῖΐ [ἴἴ ννιτἢ “πὸ 564. οἵ συ. 24.) 
ΔΜ ΟΙΗ͂ τἀοπίῆοβ “' [ἀρῃϑῖ ἢ ̓ ΜΠ ΓΠ {Π6 ρ]αΐθαιι 
οἵ ϑαρῤῥάᾶ, ννῆϊοἢ οχίθη 5. 1ἴη ἃ Πουζμου!ν ἄϊγεο- 
τοη τσ {πὸ εφε] Ηαιγᾶπ. Α5. 1Π15 γδῆρα 
ΤΥ Ὀὲ 5αἱά ἴο ραγί {πὸ ϑυγίαη ΠῸΠῚ {ΠῸὸ 
Ατσαθίδη 1) 6βοσί, {Π6 ἀδθβοσιρίϊοη “ {πε θοσγάθυβ 
οἵ Ϊαρπεῖ ἐοαυαγάς ἐῤὲ ϑομίρ οὐδγῦγ ασαϊποΐ 
“γαῤία" ϑυϊῖβ τὴ6. Ἰοςα!γ. ὙΠῸ Ἰαΐοσγ [ονν8, 
Πποννενοῦ, τεραγάθα {ΠῸ γαηρεβ οἵ Απηδηιι5 Οα 
16 ννεϑί ἀπά Γδιγι5 οα ἴπ6 Πποσΐῃ 85 ἀἰνι ἀἸην; 
1Π6 ροβίογιυ οἵ ϑθΠθπὶ ἔτοιη {παΐ οἵ [αρμεῖ 
(1οὈβερῃ. " Απί. 1. 6. ἰ, αποΐβα ΡΥ [{|Ρ5185). 
ΨΟΙΚΙΊΑΙΓ {πογοίοσα βρροβοθ (Παϊοιάϊοθ 1ῃ 
ΤΡΡΕΙ ϑυγία ἴο θὲ 1ῃς ρίαςε ᾿πίθπάθα Ποσα. 

26. Ηἐ εοριῤραςσεά αἰσο αἰ ἐῤὲ εῤϊ᾽άγομ οΚ 
“ΜΜαάϊαπ.)] “πώ ῥὲ «υεπὲ γομπά. καὶ ἐκύκλωσε, 
2») ; Πάρ. χι. 18, Ψαϊρ. αὐάμαϊέχιο, νυ ἈϊςοΙι 
ΡΓΕΒΌΡΡοΟΒΟ5 2.9), Οἡ {Π6 ᾿πόσγίἢῃ «πα βαϑβί 
51465 {Π6 πτοιιηΐδ! 5. ΔΙῸ 50 Ρῥγθοϊριίοιι5 {ἰπαΐ 
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τἈθεγηδοΪθβ, ἀπά βροϊ θά {Π6ῚΓ 5Πεερ- 
ςοΐα8. 

27 ἽΠεη ἢς νγεπὲ ἄοννῃ ἱπίο {Π6 
ΡΙαῖπ οἵ Τλαπιάβοιιβ ἴῃ (ῃς6 τἰπιε οὗ 
ννΠθδὲ Παγνεβί, ἀη4 ΒιγηῈ ΠΡ ἃ} {ΠεὶΓγ 
ἢΠε]45, ἀπ4 ἀεβίγογεά {πεὶγ ἤοοκβ ἀπά 
Βεγάβ. αἷϑο ἢθ 5ρο δά {Πεὶγ οἰτἰθ5, ἀπά 
αὐίε νγ νγαϑίοἀ ἘΠΕῖΓ σοι ΠΈΓΙ65, Δηά 

ΌΤΙ: ΤΙΣ [ν. 27--28. 

δπιοῖθ 411 {ΠῸῈῚΓ γοιπρ τη6η ὙΠ ἐΠῈ 
εἄρε οὗ {Π6 βυγογά. 

)ὃ ᾿ΓΠογείοτε τε ἔβαγ δηά ἀτγεδά 
οὗ Πῖπὶ [6]] Ἰροη 811] {πὸ ἱπ Πα τἀ πί5 οὗ 
1Πε6 864 σοδϑίβ, ννῃὶο ἢ ννετε ἴη ϑΙ4οη 
ἈΠᾺ ἼΤὙΓιι5, Δη4 {Πδπὶ {Ππαΐ ἄννγεϊε 1π 
δ δηά Οεἰπα, πα 11 {πὲ ἄννεϊε ἴῃ 
]επηπαδη; ἃπ4 {πον {παῖ ἄνγεϊε ἴῃ 

{πεῖν Ρ]αΐθαιιβ σὰπ οἷν 6 ἀΡΡΥΟΔΟΠΘά ὈΥ͂ 8ῃ 
ΔΥΙΩΥ ἔγοιὰ {Π6 βουῖῃ (ΟΝ ο΄). Εογ “ηαάϊαη, 
1.6. ΜΙαάΐδη, οἴ. Αοἰβ ν]]. 29. 8.012 βδαγϑβ ἴῃ8 
ΠΑΠῚΘ 15. ΠΟΓΘ ἀύομαῖὶς [ῸΓ ἴπΠ6 ΑΥ̓ΑΌ5 ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ. 
Μαδιὰμ 15 {π6 τοδάϊηρ εἀϊοα ὈΥ ΕΥΙΖβομα 
Ττοῖὴ (Ἰοαα. 11., 111., Χ., ὅξο. ὙΠῸ σε 5 ἀ1ὲ 
ΡΙ ΓΑ] ἴῃ (ΔΟά. 58, 5γΓ., δηά Ο]Ἱά 1,Δἴ. 

ἐῤοῖγ ἑαδεγπαοοσ. ] [6. τοηῖ5. ΟΕ, 5. ΙΧΧΧΗΙΪ. 
6; ΤἸυάρ. νἱ. 5; 2 Κίηρϑβ Χι]. 5. 

σῥοϊϊοάί ἐρεῖν σῤεοροοίοσ.] ΖΘΡΠδΠΙΔ ἢ 11. 6, 

ὈΣΝ᾽ 1). ΟΕ τ μγοῃ. ἵν. 4τ; ν, 19-22. 
ΤΠ ΟΠ οῦ βοαΐβ οἵ [πΠ6 ΜΙ αηΙο5 νγοσο οἡ {πὸ 
Ἐ᾿. δηά Ν. (εγγαςοβ οἵ {π6 [606] Ηδυγᾶη. Οε 
Οη. ΧΧΧΥΙΪ. 25-.ώ8 ; [Πιάρ, νη]. 4π12 (Νοῦδἢ 
ΞξΞ Κεμαίῃ, δ Ν. Ἂχίγεπηυ οὗ [606] Ἡδυγᾶη ; 
ΝΝ ΤΩ, ΧΧΧΙΙ. 42:1 ἼγΟΙ, 11. 22). ΔΠΘΙΘΗΠΝ 
161 {065 οχίθπαάθα ἔγοπι {πΠ6 {ΠΟ ΠΕΙΘ 5. οἵ 
Εργρί απ τΠ6 ϑιπαῖϊξ!ς. ρεηϊηϑι]α ἴο Μ6βο- 
Ῥοΐατμηϊα : 566. Εὐχοά. 11. 15 σφι; ΝΠ. ΧΧΙΪ. 4. 

ὩΠ. 1ηι ἐδ ἐΐγιο ογαυῤεαΐ ῥαγυες.] ἐν ἡμέραις 
θερισμοῦ πυρῶν. Ἦερ. ὩΘΠ ΝΡ 2: 

Οεη. χχχ. τ4; 74. χν. 1. ὙΠῸῈ {ἰπ|6 νου ]ά 
Ὀδὲ «ἁρουΐ {πῸὸ Ὀοριηπίηρ οἵ [πη6. ΜΟΙ ΚΠΊΑΓ 
ἡγιασίπες ἴῃ 6 τοῖἢ γϑαῦ ἴο θ6 ᾿πάαϊοαῖθα Ὀγ {πὸ 
βίαϊοπιθηΐ, 50 ἃ5 ἴο δι  Πῖ5 Ιάδα οἵ [ΙΓ 
Β|1ΟΟΟΒΒΙΥ 6 ὙΘΔΓ5 Οὗ νγαγ, ΓΟργοϑθηίηρ {πΠῸ τότ ἢ 
ἴο {πΠ6 τοῖῃ οἵ τη6 ΕἸηροσοσῦ Τ͵τα]αη. [Ι͂ἢ 
Τϑα]γ, {Ππ6 [θννΊ5ἢ ΤΟ Δ ΠΟΘ Πὰ5. Δ] οννοα ἔὰγ 
ἴοο Π|{|6 {π|6 (οἴ. “. 1) ἔογ {πΠ6 Ὄχρεαϊοπβ 
οὗ [Π15 σπαρίογ. 

αεείγογεά.) ἔδωκεν εἰς ἀφανισμόν. (ΟΕ 

2 ἤγοη. Χχίχ. 8, προ ἘΣ. ἘΣ ΖΕΙς. χν- 8, 

ΠΡΟ ὙΠ ἼΠΠ)), 
ἐῤεῖσ οοκε ἀπά ῥεγάς.] τὰ ποίμνια καὶ τὰ 

βουκόλια ; 2 ϑᾶτη. χίϊ. 2, ἽΡ3) Ἰδν , τ Θάτη. 
χχχ, 20, " 3ΠῚ “ὙΠ. ΟΕ οὗ, ΠΙ, 9. 

αἰτο ῥὲ σροϊϊεαί ἐρεῖν εἰ{ϊ5.23 “πὰ τῤεῖν εἰξῖος 
ῥὲ «ῥοϊϊεά. ἐσκύλευσε, ποῖ ἐπρονόμευσε, 85 ἴῃ 
σν. 23,26. Εἔ, 2 ἀἤτοη, χῖν. 14: ΗδὉ. 13. 

μἰογὶν «υαφίεα.1 ἐξελίκμησε, ΟὨΪΥ ΠοΓΟ ἀπά 
ΔΝ 54. ν. 23, καὶ ὡς λαίλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς. 
[ῃ θΟΓἢ ΡΙαοο5 {ΠῸ 5.7. τη 6γ5 155, υομέϊαυϊέ, 

“αν ηποννοα," ρος {Π6 τπϑδηϊηρ ἰ5 “τηδάο 
οπηρίν ᾿ ὃν γαναρίηρ. “(οἰπηίτγίοβ  5ῃοι]α θ6 
}|]αΐ»ς. 

σηγιοίδ .ςς σαυογά] ΑΟ σοπηπιοη ΗδΡ, 

Ρἤγαβο: 2Π ἘΡ ᾿ Ἰ Νύτη, ΧΣΙ, 24. 

28. Τρεγεΐογε ἐφε ζξαγ απά ἐἀγεαά 9 ῥῖγι.] 
σεη. Ιχ. 2; σαί. χὶ. 25. ΤῊΪϊ5. γοῦϑο Ῥεξίεῦ 
ὈΘΡῚΠ5 (ἢ. 111., 5 ΕΥΠΖϑοῆο εἀϊῖ5. Ψα]ρ. ΟΠΊ5 
1Π6 ῬΓΟΡΘΙΓ ΠΑΙΠ65. 

αυῤ΄ορ αὐϑγὸ 1μ διάομ. .. Τγγιδ, . .. 967)1- 
πααη.}) ἈδΙΠΟΥ, 1ο «υἱέ, ἐῤοτ αὐδὸο «ὐεγὸ π 
δἱάοη, ζε. ΤῊ ΨΠΟΪ6 15 ἃ ἔασίμου ἀθῇῆπηϊ- 
τίοη οὗ ““1Ππ6 ᾿πΠδθιδηΐ5 οἵ (Π6 568 Ἷοαδϑβίβ.᾽ 

5.7.1] (Οοάά. 19, τοϑ, Σοὺδ; χ. Τοὺρ ; ϑνΓ. 
εοὐαω. ΕΠζΖβομο βαγ5 [παῖ 1 5ῃο] ἃ ΠΕ ΔΙ ΗΪΥ͂ 

θεὲ Τοῦ (Δωρᾶ, τ Μᾶςοςο. χν. τ1); ΗδεΡ. 1, 
ἃ βθαροσί ἴῃ {πθ ποισῃθουσΠποοά οὗ (αγπΊεὶ. 
ΤῈ 15 ποΥΘ ΡΓΟΡΑΌΙΥ Δη δοοϊἀθηΐα] τορι οπ 
οΥ τπ6 ργεοθάϊηρ Τυτγο, Ηδςρ. Ἢν, (ὅσ, πονν 
οΔ]16 4 ΒΥ ἴῃ6 Αταὰρϑβ δοογ (50 Εὐνν] 4). 

Οεἰπα.] ΑςοΠο-Ρίο]πηαῖβ, ἃ πανθη Ν. οὗ 

Τοῦ ; 7υρ. 1..21. ῬΘΥΠαΡ5, ΗΘ: τνᾶβ ᾿Ξ Ὸ- 

(οἀά, 11., 11., ζζο., τεδὰ Ὀκείνα ; 19, 1τοϑ, τοὺς 
Κινναίους; 50Γ. Ὧἀη4 ΟἹά 1,Αἴ. οπιῖ; 58, 
ἐπέκεινα. ΜΝ ΟΙΗ 5ίγδηροιυ τἀθπέπο5 Οοἰπα 
τ Χνᾷ (1.6. (δηδ8η), δοσογάϊηρ ἴο Ηδοα- 
ἴδθιιβ δηἋ οἵποῦβ {Π6 οἱ ἀδθϑδέ παπὶ οἵ ῬΠθπίοῖα : 
Δη4 {Πδϑη ἀγριιοβ {Ππαΐ Χνᾷ οΥ ᾽Οχναᾶ ποτα ἀε- 
ποΐεβ {π6 οοαϑδὲ ἔγοπὶ [απιηΐα ἴο (δθβαγθᾶ : 
δΔηἃ [Π15, ἴῃ ογάθσ το ἢχ {π6 ρίαςε βου οἵ 
οτ. Βιιϊΐ ἃ ἴοννῃ 15 νναπίβά, ποΐ ἃ [ΠΡ οὗ 
οοαϑί!δηά. 

εριηααη.) ατγηηΐα, 2.6. Πὼ3"), 2. (βγοῃ. 
ΧΧΥΙ. 6; ἃ ῬΒΠκηθΘ οοαϑὲ ἴονσῃ. ἀξ 
τ Νίαςς. ἵν. τοῦ ν. 58, ῬΠΙΟ(ΟΡΡ: 1... 7) 
ἀθβοῦῖθοβ 1 45. ῬΟρΌ]Οιιβ, τποϑίυ [Θυν 5, ἀπα 
Ῥοββοβϑίπρ' Δ Ασδάθιηυ δηὰ ϑαππθαάγίη. δ οΙκ- 
ΤΊΔΓ γαπεῖος [Πὰς [ἀπΊηῖα 15 πιαάθ τοῦθ ΡτῸ- 
Τα πο ηΐ ἴῃ 15 δοηΐθπος {πᾶ ΔΠΥ͂ ΟἴΠΟΓ ἴοννῃ ; 
τηδέξ, ἴπῃ ἴδοΐξ, ([πΠ6 οΟἴμοὺ παπῖθθ Πᾶν ΠῸ ῥαγί!- 
ΟἾΪΑΓ σἰσηϊῆοδηςθ, διυιὲ {παΐ Ταπιηῖα 15 τηθη- 
ἘΙΟΠΟΩ͂ 45 1Π6 τοϑιάθηος οἵ ἴΠ6 ϑαπηῃθάτγιπ, ἀπά 
σοηΐτο οἵ τπ6 [Θννῖϑῃ γονοὶὲ ἀραϊηϑδὲ ΓΥαΐδη. 
ἍΜ Ί 15 ἀτεϊῃοῖα] σοηϑβιίγιοίοη ἤθγο πα οοη- 
Προῖβ 8ἃηὴ ΘΠ] Υ ἰογοθά ἱηίογργοίαϊίοη. οἵ 
ςἢ.. ἰν. 6, 8, ἀϑϑιιπληρ [μαξ {Π6 Θχργοϑϑίοη “ἴῃ 
1Πο56 ἄδυϑ᾽ ἱπ|ρ]165 ἃ σοπίγαδξ υνἱτ ΤΟΥΠΊΘΥ 
ἄαγϑ5, νυθη ἴΠ6 ϑαηῃθαάγη ννᾶ5 ποΐ αἵ [θγιβα- 
Ἰεπὶ Βι αἵ Ταπιηΐα. [ἀπιηΐα 15. Πογ πηθπιϊοηρά 
85 511] α ῥεαίῤφεμ, ἱπογοίοσγεο ποῖ «ἃ ὠδαυΐεῤ, 
ἴοννῃ (οἴ, «. 28 ΜΙ οἰ. Π|. 8). ὙΠ Βοοὶς 
οὗ Ππ4Πἢ 15, ἐμογοίοσθ, οἱάθσ τη Α.Ὁ. 70, 
νΠθπ {πὸ ϑαημοάτγίη γοπιονθα ἴο [ἀπιηΐα δου 
1ῃ6. [8}] οἵ Τογιιβαίοπι; οἱ άθυ αἰδὸ {πάη ῬΏΙΟ 
Τάδριιβ. 



ν. 1-4.] 

ΑζΖοίιβ απά ἈΑβϑβοαΐοη (βραγεά πἢἰπὶ 

ΒΎαδίγ. 

ΘῊΡ Β  1Π1- 
Ζῆεν ο7 ἐλε σεα εραφίς ἐγείγοαΐ 707 Ξεαςο. 7 170- 
ζογξγηιες ἐς γεκοίοσα ἔλεγε: ὃ γεέ λὲ ἀξεέγογείζ 
ἐλεῖγ ροάς, ἐλαΐ ἔλεγν »ι79 712 τυογ 12 ογιῖν Δια- 
ὀφεελοαίργιοσογ. 9. 272 εογιοΐλ γιεαγ' ἐο 7ιαέα. 

"μι 

Ο {πεν 8επί Δπηθαββδάοῦβ τπίο 
ς Ἡϊπὶ ἴο {γεδξ οἵ ρεᾶςε, βαγίηρ, 

2 ΒεΠοΪά, νγε {πΠ6 βεγναηίβ οὕ Να- 
ΒιισΠοάοποβοῦ {πε οτθαΐ Κίηρ ἰἰῈ θε- 

Αξοιι. ΤΕ Οἷς. ἔἕοστηῃ οὔ Αϑῃάοά, ΠΝ, 
{π6 Αβϑυσ. “:άμάμ, τπ6 τιοάθγηῃ δ εῆά. Μεη- 
τἰοπθα ἃοὴρ ψῖῖ []αΌπεῃ, 2 (ἢγ. χχνὶ. 6. 
566 Αοΐδ υἱ1]. 40. 

““:εαἰοη.] Αποίπον ῬΠΠ]]βπα ἴοννῃ : ἡρρυν; 

Αβϑυσ. Ζυφαϊῆπα οΥ Πφα ῶπα. 866 [ο 5}. χι]. 3. 
ΘῸΠΟ χ᾿ 8 δΔ6] καὶ ἐν Παζη “ΔΠῚ [1π 
ΘΥΣΕΩ 50 Ὑ1- ἢ] ο; Δη4 ΟἸ]ά 1,4ἴ. εἰ 

Οαξα. ἨδΌ. ΠῚ. 28 ννὰβ ῬΡγοῦδθ]γ νυυϊ θη 
ΒΥ {πὸ δυῖμποῦ οἵ {π|61{Π,͵ 45 βυτπρ’ {Π6 Ρογιοά 
᾿ι6 ῥγοΐδθϑδβϑεβ ἴο νυυιία οἵ (566 [61. ΧΧν. 15. σῳᾳ.; 
ΧΧΥΙ. 2 94.,.-Ῥᾶβϑᾶρεβ ϑνῃΐϊοῦ ἢΘ 56Ὲπὶβ ἴο 
Πανθ Παά ἴῃ ἢῖ5. τηϊη ποθ δηα εἰβθννῃεσο. 
(Ε. «ἢ. χι. 6 νι [6γ. Χχυῖ. 6). 1, Αἴεῖ βαϊοΥ5 
Ομ 64 1{, θεσαιιδθ αἰτου 115. ἀδϑίγοἴοη ὈΥ 
ΑἸοχαηάογ {ῃ6 στοδὲ {πῸ ἴοννῃ ἸΔΥ ἴῃ ΤᾺΠΠ5: 
5866 Αοΐβ 111. 26; δίγαθο χυὶ. 2. 1 Ψ}}] θὲ 
ποίϊοθα ἐπμαΐῖ 411 {π6 ΠαπΊο5 [ἴῃ {Π15 γΈῦβ6 ΔΓΘ 
αίνθη ἴῃ {Π6 ογάθγ οἵ {Π6ῚῚ ΟΟΟΙΤΤΘΠΟΘ, [ποτα 
ποίη ἴο βοιίῃ, Ἔχοθρί {πῸ βϑιιρροβεά Ἰ)Ου, 
νν οἢ 5ποι]4 γοἠοαυ ΑςςοΠο. 

ΘΕΑΙΒΊ ΒΕ: 11: 

1. 0 ἐγεαΐ  ῥεαςθ.) λόγοις εἰρηνικοῖς, 

«υἱὲ ῥεαςοίμὶ αυογάς ; ΟἿου ΠΞΞΙΕ ΘΟ ΘΥΤΙΔΟ: 

ΘΕ ΘΗ τ 24: ἸΌΕΠΙ 1.26: α Νίασοι ν- 48- 
ψαϊς. ΤΊ ιης τηβοσηΐ Ἰθραῖοβ 5105 ἘΠΙνοτ- 

ΒΑΓ ὈΓΡΙΠΠῚ ἃ0 ΡΓΟΥΙΠΟΙΆΓΙΠῚ ΤΕῸΡῈ5. δ6 
ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΟΒσ, ϑγγίαε σοϊϊοεί Μεροῤῥοίαγηιίαε εἰ 
δγγίαε ϑοόαί εἰ 1ι1ὐγαε αἰχιο ΟἸϊείαε. Απ 
ἜΧΡΙαπαίοσυ δάαϊτῖοθ. “ϑγυῖδε 5004], 16. 
Ατδιη-Ζοῦαῃ, τ ΟΠ τοη. χῖχ. 6; Ῥϑβαὶ]πὶ Ιχ. 
{|6. ὙΠῸ ἴοσπὶ {1 Ἴῤγας 15 ἃ ἀἰΠιοα]γ. ΜοΙκΚ- 
ΠΊΔΓ, ὙΠῸ πιο ἢ ΠΊΙΒΡΓ]ΖΟ5 {Π6 Ν Ὸ]Ρ'., ΓΕΙηΑΥ ΚΘ: 
(ς ἨΙΟΤΟΠΥτλι5. ΡΠαηζαϑιγι δι5. ΒΥ ΒΒ Θσοτα ππά 
ὈορρΡεΙ-  οϑαγίθη : ϑυσία (ϑατ. 11. 28), 8008] 
(ϑοά, ϑοιιά, 2ῤ1ά.) εἴ ϑγτγία (1. 12) Μεβορο- 
τατηῖδο ! (11. 23), [ἀργὰ (Ρι4) δἴαιια (σὰ ! 
(. γ)» Βα πῆγα, 1 ποῖ ἃ πηιβγθδάϊπρ οἵ 
{π6 ΗδὉ. ἴογ Ζοόαπομ (1. 7), Ροϊηΐβ ἴο βυρί 
((. 9). 8ε6 οἡ τ. 9 ἐπα. Αρσροταϊπρ ἴο 
ψυΐρ., 1. τ5, Ηο]οΐδγποβ βίαγϑ ἴῃ Τάϊωρεα 
τηϊγν ἀαγ5 (Ὁ. το), ἀπά [ῃ6ῃ 565 ὉΡ ἀβϑιηβῖ 
Βειμα]α (11. 1). 1 ἘΠ αἴίαςοῖκ ννὰβ Ἐππ5 πιδάς 
ἔγοτη {πὸ δάθ οἵ Εἰάοπι, ὕεγμσαίοηι ταιιδὲ παν 
Βδοπ πθ ροῖϊπέ αϑβϑϑα]θά, 45 {π6ὸ Μ|ΙάγαβἢΪπι 
ΔΟΓΠΔΙΠΥ βίαΐθ, ἀπά ἃ5. ἴπθ6 πᾶπὶθ Βείγ]ιια 

ΨΕΟΙΊΕΙΡΗΙ 111. 

ἔογε {Πα ; 1158 118 858. 5141] θὲ ροοά ἴῃ 
τῃγ 55 }0. 

2 ΒεμοΪά, οἷ᾽ Ποιιβε8, ἀπά 81] οἱ γ 
Ρίαςεβ, δηά 1] οἵιγ Πε] 45 οἵ νυ ῃεαΐ, ἀπά 
ἤοςοκΚβ, ἀπα Πεγάβ. ἀπά 811] {πΠῈ ἰοάρεβ 
8 οἷν [ἘΠ15: ΠΕ ΠΟ ΙΌΓΘ ἘΠ [Δ Ε᾽: τῖ58 
ἘΠΕπὶ 45 1 ρἰβαβεῖῃ {Πεα. 

4 Βεμοϊά, ἐνεπ οὐ οἰἰε5. ἀπά {πῸ 
᾿ΠΠΔθΙαηῖ5. {Ππεγεοῦ ἀγα ΠΥ 8εγναπίϑ : 
ςοπΊα ἀη4 ἀδα] νυ ἢ {Πεπὶ 8 βεειηθίῃ 
θοοά τπιηΐο {Π66. 

(Βεὲ ’είοαῤ, ““ποιιθδα οἵ (σοά 7) πιῖσῃξΐ ᾿πηρ]γ. 
γε ἴῃ σ. 3, {πὸ π]ς., εκ τ[ῃ6 Οτεεκ τοχῖ, 
τῆα Κ65 {π6 αἰΐδοϊς σοπλο ἴγτοπὶ {Π6 ποτίῃ. ΤΠι5 
ἴνγο ἀἸβθσγοπε σοποθρίοηβ ἀρΡΘΩΓ ἴο Ππανα θΕ6Π 
διηδὶσαπηαϊθα ἴῃ {ΠῸ ργθβοπί ἴοσπι οἵ {Π6 βἴουγ. 
Ῥγοπῖ (ἢ. 1. 12, 11. 3, 1 15 Οἰδαγ {παΐ {π6 οτι- 
51Π4] [δα νναβ {Παΐ 411 {πΠ6 σου πίγιοϑ {πα παά 
ἀἰδορουεά {π6 Οτοαΐ Κίηρ ννΈΓῈ ϑι βϑΙν ΕἸ Υ 
τοάιοε ὈΥῪ Ηο]οΐογποβ; 26. Εβυρὶ ἴο 1ῃ6 
Ὀοτγάεγ οἵ ΕἸΠΙορία, Εἄοπι, Μοδῦ, ἀπά Ατὰ- 
τοη. ΠΕ ρύδβθηςο οἵ Βαοτιηϊίοβ, Μοδθιίοβ, 
ΔΠ4 ΑπΠΊΠΊΟΠΪζ65. ἴπΠ ΠΙ5. ΔΥΠῚΥ ἱπΠΊΡ]165 {ΠΕΙΓ 
ΡΓανίοιβ γοάιοίίοη (εἴ. 11. 6). ὙΠιι5 1ἃδγα -Ξ 
Ἐρυρί, ἀπά {Π6 τηθαπίπρ ἰ5 {παΐ θοίογα πιακίηρ 
[15 αἰΐδοϊκ οἡ [5.46], Ἡ οἱοίουποβ μα τοάπςοεά 
411 τῃ6 οἴ ΠΟΥ σομπίγθ5, ἀπ σαίπογεα {ΠῸῚΓ 
ἔογοββ ἴογ {π|5 1αϑὲ σσαπά ριιῦροσθ. ΝΕΙΠΕΓ 
1πΠ6 1,ΧΧ. ποῦ {πὸ Ν ]Ρ. βῖνεβ ἔπ6 ΟΊ Ίηδ] 
τοχέ ρεσγίδοιν, θα ἔγοπι ἃ σοπηρατγίβοη οὗ θοίἢ 
νγῈ βιδίπου τΠπαΐ {Π6 ΟΥΡῚ ΠΩ] ἀββθυίϊοη ννὰ5 παῖ 
Η. τππᾶγοπμρά Ὀγ {πε οοαβὲ ἴο Εβυρί, απά τὸ- 
τὰγποά γ Βάοπι, Μοδῦ, Απηπηοη, πα ϑογίῃ- 
ΟΡΟΪΙ5, ἴο {ΠῸ ρῥ]αῖπ οἵ Εβάγαθιοη (8502). 

Ὁ. 6 δεζογο ἐῤεθ.1] παρακείμεθα; 2 Μᾷαςα. 
Ιχ. 25. Ηετα {πῸ νψογά ἀδποίθβ δοβοϊαῖο 
ΒΓ ἸΙσϑίοη. ΤΠΘ 5ΥΓ. Π45 “1.0 νγὲ ἅγὲ βίαπαά- 
ἴῃς; θεΐογθ {πο ἢ (ΞΞλΞ Ὁ ]σι)- 

μὲ μς ας σῥαὶ! δὲ σοοά 1π ἐν εἰσί] 866 
Οεη. χυῖϊ. 6; χίχ. 8. Πα ΗΘ. ννὰ5 Ργο Δ Ό]Υ 

ΠΣ ΟΞΙ͂ ΞΕ ΕΩΞΙ ἵν) ΓΟ, ἀο τριίο τις ἀεεογα- 

ἐπ ἰο ἐῤὲ ροοά 1η ἐῤῖπο εγε5. ΟἿ, αἰϑὸ υσ. 1 
Δηά 4. 

8. οἱ ῥοι5ε5.1ὴ αἱ ἐπαύλεις ἡμῶν, ““ ἴαττη- 
βίεδαβ." Ηδεῦ.. ὈΣΝΠ ; Ϊοβῖι. ΧΙ, 23, 28. 
Ἂς: “ ὙΠΠ|5 065." 

αἰ οἱ Ποίας 97, αυδεαί.] πᾶν πεδίον πυρῶν, 

ΘΠ ΠῚ 5, “ἐγ ΥῪ ΠεΙά οἵ ψῇηεαὶ. ΟΕ 
(ἢ. ἵν. 5. ϑυγ. δἱΐ οἵων βεϊάς ἀπά ἐρὲ υαἤϊεγς ο 
ΟἿ᾽ ΦΟΥΉΙ. 

Ἰράσε:.] μάνδραι, “ ἴο]45,᾽ 45 ἴῃ (ἢ. 1. 26. 

4. «εγυαπίς.] δοῦλοι, ἴῃ ΗδΡ. 3), 45 
παῖς ἴῃ “". 2 (1 (ΒΓ. 1]. 3.5; Δηα 1,Χ Χ, ρα..:17η). 

ἀεαὶ «υἱὲ ἐῤο»ι.] ἀπάντησον αὐταῖς. ΠΕ 
(Οεγπδη ““ θοσοσηθ ᾿ἤΠΘη ἢ 15 τι564 ἴῃ [Π6 584Π1|6 Ξε ξ 

279 



280 

ξ 80 {Π6 πε σδπι ἴο Ηο]οίεγπ 68. 
Δπἀ ἀεοίαγεά τππίο Πὶπὶ δῇογ. 118 
ΤΩΔΠΠΟΓ. 

6 ἼΠεπ σαπιὸ ἢς ἄοννη ἑονναγά {ΠῸ 
868 σοσϑῖ, Βοῖἢ ἢς ἀπ4 ἢΪ8. ἃΥπηγ. ἀπά 
βεῖ ΘΆΓΓΙΒΟΠΒ πη τῃς ΠΙρΉ οἰτῖ65, δηά 
ἴοοκ οἷν οὗ {πεπὶ σἤόβεη ΠΊΘΠ ἴογ 
αἱά. 

ἴννο 86Π565 οὗ “τηθϑίηρ νυν] ἢ Δη4 “ ἐγθδίηρ,᾽ 
“ Ὡ51ηρ ἢ ψῈ]] ΟΥ̓ 1]]. 

15 ἃ ᾿ἰαΐδ 86 οἵ {Π6 ΟΙἸκ. ἀπαντᾷν: 
2 Μδος. νἱ!. 29: 23 Νίδος. Π|. 205. [ΤῈ πὸὺν 
εα. οἵ 114446}] «πα ϑοοίξ ἄοεβ ποΐ γϑρ βίου 1{. 
ξε6 ΡοΟΪΥΌ. ΧΙ]. 17. 3.} 

ἂς φορεῖ σοοά πηΐο ἐρεθ.] ὡς ἔστιν ἀγαθὸν 
ἐν ὀφθαλμοῖς σους ΑΙ ΤΠΟΓΘ ΠΙἴΘΓᾺ] ΓΟ ΠάΘΥΙ Πρ; 
οὗ [6 ἨδΡ. ρῆγαβε οἵ σὺ. 2 δηά 32. (ε. 
2 Κίηρβ χυῇ]. 14. Ψα]ρ. ἤεηὶ ποδὶς ῥαείδεις 
εἰογγιΐγιις, εἰ μΐθγ8 σογ ΟἹ 10 πο γο σἱσμέ ῥ᾽ασμογ]ξ 
εδὶ. 

5. ἴεν ἐῤὶς γιαπποσ] κατὰ τὰ ῥήματα 

ταῦτα. ἨδΡ. ΠΡΝΠ ὩΣ ἼΞ, “ δοοογαϊης ἴο 
{πε56 νγογάϑ5." 

1πϑίθδά οἵ “"{Π6 πιθη," ϑυγίδς αηά ΟἹά 1,δἱ. 
Πανθ ““[Π6 ΠΊΘΘϑΘηΡΟΥΘ "25 1ἢ τ. 1. 

6. Τῤέῃ εαηιθ ῥὲ ἄοαυπ ἐοαυαγά.) “πώ ῥὲ 

εαπῖθ ἄοτυπ πῤοπ; ὃν ἼΗΣ ὃν -- δι ἴῃ Ἰαΐς 
Ξίγ16. (οά. ς8, παρά. Ο]ά 1.1. ἡμκέα. ἘΎΟΥᾺ 
᾿απηάβοιιβ, Ἡ ΟἹΟἴου ΠῸ5. τη γῸἢΠ 65 ἴο {Π6 σοαβί 
οἵ ἴῃς Μεαϊζουγαηθαη, δη4 Ράᾳ5565 [ΧΟΡ ἢ 
[Π6 ἀϊδίσιοῖ5. οἵ διάοη, Τ Ύτγο, 1) οσα, ΑςοΠο, 
Ταπηηΐα, Αϑπάοά, απὰ Αβοδίοη (ςἢ. 11. 28). 
ἼΤΠΗΘ ΡΘΟΡΙΘ 5ισγθη θυ (οἢ. Π. 1); θαΐ Πα 
ἀοβίγουβ 4}} ἘΠ61Γ [ΘΠ Ρ]65. [ἢ {Π6 ΨΠΟΪῈ δο- 
Ἄοοαπηέ ((ἢ. 1.--111.} ΤΠΘΥΘ 15 Ποίῃϊ!ηρ ἴο ΘΔΓΓΥ͂ τι5 
θογοπά {Π6 Μαοοάθοδη {ϊπη6 (1,1ρ51115). 

ἦρε σα εοαςί.] ἡ παραλία. ΗΘ6Ὁ. ὉΠ ὉΠ: 
1 Μαοςο. Χὶ: 8. 80 ϑυσ. (ἔ, Ζερῖ, 1]. 5,6: 
ἘΠῚ Ὁ: 

σε φαγγίσοης.}) ἐφρούρησε, ἃ νογὉ ποῖ 
δίνη ἴῃ ΤΥΟΤΊΤηΙ5. Βαΐ φρουρὰ---φρουραὶξε 
᾿ 3 Ὁ2 (2 8δπ|. νυ]. 6, 15}; καὶ ἔθετο Δαβὶδ 
φρουρὰν ἐν Συρίᾳ κιτιλ. (1). 

.7ογ αἰά.) εἰς συμμαχίαν. ῬοΥΠαρ5 εἰν. 

οὐ ΠΌΠΡῸΠ ὙΝ τὸ συμμάχους, (οά. 58: 

ΤΠ νεγΡ 15. ΟΠΪΥ αιοΐοα ἔνςθ, δι. ᾿ (ἢ γ. 
ΧΙ. 21 ; ἴΠ6 ΠΟΙ ΟΠςΘ, ἴῃ “Γ ΓΟΠΊΠΊΙ5. 

ἡ. αἰ] ἐῤὲ δοιρίνν γομη αὐοι ἢ πᾶσα ἡ 
περίχωρος αὐτῶν. Οοά. χ. αὐτῆς, ὙΠΟ ἢ ΤΥ 

θῈτῖρῃῖ. ἢ 23 ΠῚ ὅ5). Ἐτίἔζϑομο ΒΑΥ 5 
ἽΞ3Π; «οἔ Οεη. ΧΙ. το. 

«αὐ νσαγίαπάς, «υἱἱ ἀαπεθς, ἀπά αὐἱὲῤ 

εἰγιόγε ἢ Ὁ ΒΙΠΔῚ ΠῚΠΣ ΠΥ Ου3. 90 
ΤορΒ ΠΑ" 5. ἀδιυρ!τον σαπηθ ΤΟΓΕ το τηθθὲ ΠΟΥ 
ΤΑΊ ΠΟΥ “ὙΠ ἘΠ ΌΓΟ]5. πὰ νυν τ ἀδηςρβ," [υἀς. 

ἘΠΠΘΙΤΗ: ΠΠῚ᾿ [ν. 5--- 8, 

7 80 {Π6γ δη4 ἃ]] {πε σοιιπέγυ τοιπὰ 
Δθοι τγαςσεινεά πεῖ ν᾿ ραηδηά8, 

νΊ [ἢ ἄληςεβ, ΔΠ4 νυ] Ὲἢ ἘΠΊ ΓΕΪβ. 
ὃ εξ Πα ἀϊά ςαϑὲ ἄοννη {ΠεῚΓ ἔτοη- 

Ἐ|6Γ8. ΔΠ4 οιχ ἄονγῃ ἘΠΕΙΓ σΊοναβ: [ῸΓ 
ἢς Πδ4 ἀδογεεά ἴο ἀθβίγου 81} ἐπΠῈ ροάϑβ 
ΟΥ̓ τῆς ἰληά, τῃαΐ 411] παίίοηβ 5Ποι]4 
γοΥβἢ]ρ Ναθις Ποάοηοβοῦ. οηΐνγ, ἀπά 

ΣΧ. 2... (ἐδ ἜΧΟΙΣ. χν. 20; 'Ε5. ΟἹ. ἢ (βπρ.} 
«(6 Ὁὲ Ι1ῃ τὰ ἰδεῖ, σϑὰγ5 Οστοίϊ 5. 

8. γεὲ δὲ ἀϊά εασὶ δοαυη ἐρεῖν 7γοπ ον 5. 
καὶ κατέσκαψε πάντα τὰ ὅρια αὐτῶν. ΙἸΐ 5 
ῬΓΘΙΓΥ ΟἸΘΑΥ {πα τὰ ὅρια 15 ἃ πηϊϑίακθη 

τοπάοτίης οὗ ΓΊΞΠ, “της ΠΙΡΗ Ρ]αςα5,; 
{Π6 πιδι18] ννοσγὰ ἔοσ νυ ῃΙοἢ ἴῃ τἀπὸ 1,Χ Χ. 15 τὰ 
ὑψηλά. ΟΕ Ὁἢ. ἵν. 1. κατασκάπτω Ξε ΠΣ 15 
τι564 οἵ ονουΠτοννίηρ οἵ αἰΐατβ (1 δα. χα. 3; 
ἘΠΠΡ᾿ς «11. 2). τ ὙΠῸ ΘΥΤ.- δᾶ5 σι ουσι, 

“(ἘΠΡΘΙΓ [οΠΡ]65. ΟἿ 1 ρβιιβ᾽ βυρροβδίοη οὗ 
ἱερὰ ἴογΥ ὅρια. ἘΒεβίάθβ, “ Βίρῃ ρίαςοϑβ ᾿ δηά 
{- 3) ὌΝ - Β͵ΤΌΥΘ5 ἢ ΔΓΘ ΘΟΙΏΓΊΟΠΙΥ ἀϑβοοϊαίθα ἴῃ Ο. Τὶ: 
δι. 2 ΚΙΏρΡΘ 'ΧΥΙ 10. 1. ΧΗΠΕ: 2: Σ ΧΙ 
ΧΗ 16. 

ἐμ ἀοτυμ ἐφοὶ" γοῦν. καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν 
ἐξέκοψε. “Οτοόνεβ᾽ 15. 8Δη ἱποοσσθοΐῖ στο πάου- 

ἴηρ ἴπ {πῸ 1 ΧΧ. τὸν ὈΣΝ ον ΠῚ Ν ἐσ. 

2. ΠΝ κιν. 2, ΧΧΧΙ: 1; ΧΧΧΙν; 2: 4Π6 1Π 

ἐ ᾿Θαιή. υἱ. 3, χίϊ. το, ἕογ ΠῚ ΌΠ, 
“(αν ἄοννη {πεὶγ Αϑμογαῃ5᾽ μοῦ] ὈῈ 
οοτθοῖ. ὙΠῸ ΑΘΠΟΓΆ ννὰθ ἃ τΟοί]655 δι 
ποΐ ὈΓΔΠΟΠ]655 {τιηὶς οἵ ΡΙΠ6 ΟΥ ΟἴΠΘΥ Ἔνου- 
Β͵ΘΘη {τθο, ρΙαηϊοα ἴῃ {Π6 φασί 45 1Π6 βυπΊθο] 
οὔτΠ βοάάθϑβ Αϑῃζογοίῃ, νυ ΠΟ ν᾽ α5 ννουβῃρροά 
ΒΥ 4}} ἔπ ϑϑπης ταοθβ. ΕὙΙΖΒΟΠο; ᾿Αϑίδσίθῃ, 

Ϊ ᾽» Δ Ο ὁ ἣν « ῃ Αϑίασίθθ! ! ἀογ. θυσίας : σιὰδ ᾿ 1Π 6 }Γ 

Ἰ4ο]5:" « ἴογπι νοῦ τοπάοτθ ΠΝ ἴῃ 
2 Κιηρβ χί. 6. 866 Μονοῦβ᾽ " ῬῃδηΙϊΖΙοΥ, 
Ἰ. 561 οφῷ., 4η4 ϑοῃ]οζ πα ἴῃ ΚΘ ἢ πὶ 5 
“Ἡ ηαννόγίογθιοῃ Β10]. ΑἸΕ.᾽ «. «. Αϑίαγίθ. 

)ῶὼγ δὲ ῥαά ἀεεγεο.)] Οοοά Μϑ85, τοαά: 
ΟΣ 1 ννὰ5 βίνεῃ ἴο πϊπὶ:" 2. ὉγῪ Ναρι- 
σΠΟἀοποβου, 5 ύ0Υ. “ΕῸΥ πὸ παά ρίνθ [6η- 
ἰτυκίοα το Η.] ἴπ βεοσζεῖ, ἴο ἀεϑίτου, ὅζε. 
80. (4. 58, ἐν μυστηρίῳ. ΜΝ ΠΕ. ῥγαέεεβεγαὲ 
ἐγιΐγγι 1111 ΙΝαῤμεδοάοηοσον Γεκχ. 

2ο ἐδείγον αἰϊ ἐδὲ φοάς 97 τῤὲ ἰαπά (οι. 
2 ΚΙΏΡ5 ΧΥΠ]. 33 “64.; ΧΙ͂Χ. 12,13 : 58. ΧΧΧΥΙ͂Ϊ. 
19. 
ΤἼΟ ἀποϊθηΐ Αβϑυσῖαηδ νΟΥΘ ννοηΐ ἴο ΟΑΥΤΥ 

ΟἹ [ογοῖρη Ἰάο]5. ἃ5. ἸΤΌΡἢΪθ5. Ἐϑασῃδάάοη 
τοοογάβ ἢἰ5 γοϑίογαϊὶοη οἵ δοῦλο βοὐβ ἴο {ΠῸῚΓ 
ΟΥ̓ ΡῚ ΠΑ] Ονν πο β, αἰζου μ6 δα ᾿πβου θα {Ποπὶ 
νΊ ἢ {Π6 τηϊρν παπῖο οἵ Αβϑιγ. 

αἰ] ἰοησμος ἀπά ἐγὶδοσ.] Οοἴηρ. 1) 8η. 1]. 4, 
ἵν. ἀν ν. 10.:} Βανι. ὙΣ ὦ, 011: 0, 



ΦΌΒΙΥΓΗΣΗΙΙ. ν. 9---το.] 8. 

1Πδὲ 811] τοπριιθϑ ἀπά Εγ1θ 65. 5Πῃοι4 ς8]] ἀγδείοη. ΠΘαΓ τπίο ᾿7αάεα. ονετ ἀρδϊηϑί ΤΣ, . 
“ Γ 

ιου, 5.- ΠΡΟη Πΐπη 85 ροά. {Π6 'ργεαδί βέγαϊε οὐ [υ46ἃ. 
9 Αἰδο με σᾶπηβ ονεῖ δραϊηϑβε "8- ΙΟ Απά Πε ρτςΠεά ΡΒεΐννεεη (σεθα ἀὐλσος 

17. στ. ργεαΐ δατυ. 

“Ζοέλανι, 
ἐἴγείο,. 

σοι εα]] προλι ῥίηι ας σοά.)] ἐπικαλέσωνται 
αὐτὸν εἰς θεόν, "““τηῖὶρῇηῃξ ἴηνοκθ τη ἴῸΓ ἃ 
ΒΟΩ ; Ἔβρβοῖδ!ν ἴῃ οαἴπβ. Οἵ τ (ἢγ. χνίϊ. 
13, 22, ἴου {Π6 σοῃϑβίγιςοςοη. 

ΕῸΓ {Π6 βἜηθσΑ] βθηβε, ο, 158. χῖν. 13, 14; 
ΕΖ6Κ. ΧΧΝΠ]. 2, 9, ὙΠ ΠΘΓΘ τπ6 Ρσΐποθ οἵ ΤΎΤΟ 
15 Το ργεβθηΐθ ἃ5 βαυἱηρ, “1 8Π ἃ βοά -" ΕΖΟΚ. 
ΧΧΧΙ. 11, ἡνΠοσο ΝΕ ΟΠ Π6ΖΖΑΙ 15 δ] θα ᾽ο] 
ϑογῖγι, “ 1Π6 βοά οὔποθ πδξϊοῃβ :᾽ 4150 2 Μδςο. 
ΙΧ. 12, [ 8ῃ. ΧΙ. 36 «4., Υἱϊ. 25, 1π6 ἱπιρίοιιβ 
ΡτάΘ οἵ Απίοομιβ ; Αοίϑ χἱϊ. 22, οἵ ΗἩ ογοά: 
οἵ ΑΠΕΟτὶσί, 2 ΤΊ 655. 11. 4, ““ΠῸ Τὀρροβθίῃ 
Δ Πα Θχδιζθίῃ ΠΙπη56] ἀθονε 411 {Παξ 15. οδ]Ἱ]οά 
Οοά," «πὰ “56 ἢ ἴῃ {πΠῸ ἰβπιρὶς οἵ Οοά, 
5Πθυνίης; ΠΙΠη561 [πὲ ἢ 15 Οοά ;" δῃηά ἰδϑβέϊυ, 
οἵ {πε θεαϑβί, κθν. χη. 7, 8. 

ΤῊΘ ὑΟΥΘΠΙΡ οὗ Π6 Β ΟΠΊΔΠ ΘΠΊΡΟΓΟΥΘ5 ννᾶ5 
Οτϊεπίαι. ὍΤῆθ ῬΏΠΑΥΔΟΙ νναβ οδ]]θα σρέα, Ζα, 
“ βτοδί βοά." 8εε Κ δποιιῇ, “ΗἸθθογί 1,θοξαγαβ, 
1879, ΡΡ. 162 “εφ. Βιιξ [Π6 σοτηπΊΔηα ἴο ΡΑΥ͂ 
αἰνίπε Ποποῖτβ ἴο ΝΑΙ ΟΠοάοποβοῦ ἄθοα ποῖ 
δ]ηξ δἵ {Π6 ου]ξιι5 οἵ ἐπ (δθβαῦβ, αἃ5 ΝΟ ΚΠΊΑΓ 
ΔΒΒΌΤηΘ65. ΤῊ 5ΕΓΠΔΠη65. Οὗ (6 ϑε]θιοϊά5, 
ΔΗΓΟΟΠα5 11., ΓΝ., ἀπά ΨΊ., Θεὸς, Θεὸς ἐπι- 
φανὴς, ἐπιφανὴς Διόνυσος, 416 ΤΊΟΓΘ ἴῃ ΡοΪΠί. 

Θ. [πβίεδα οἵ {Ππ|5 νϑῦβθ {πῸὸὶ Ψυϊραῖθ Παβ: 
Ῥεγγαησίεης αμέδ)ι ϑγγίαηι δοϑαὶ οἰ Ο)»1716771 
“1ῤραγηοαηηι οι) Δετοῤοΐα)ηίαηι “ὐϑπὶξ αὐ 
Τάμηηαεος 171 ἐεγγαηι Οαόάα (τοαα Οεδα!). “ΤῊΙ5 
βιιρβεδίβ {παΐ {Π6 “ΟΥΡΊΠ4] ἰοχέ οοπίαϊποά 
ΠΊΟΥΘ {πδῃ οἰἴΠο (ῃ6 Οτδεὶς οὐ {πὸ 1, Αἴ 
ΨΘΥΒΙΟΏ Πᾶ5 Ρῥγθβοῦνθά, ἴῃ ὑν ΠΟ οαθ6 {πῸ 
γυϊξπαΐθ ΓηΑΥ τϑοογτά οἴμοσ ορογδίίοηβ ρτὸ- 
ΤΠ ΠΑΤῪ ἴο {Π6 ᾿ἱπναβϑίοη οἵ [π4θ4. ““8008] 
15 Ζοθαῃ. Αρδπηδθα νναβ ἃ ἴοννῃ αδπά αἰϊϑίγιος 
οη ἴῃς Οτοπίεβ, Ν. οἕ Ἡδιηδίῃ, 50 παπιοά ὃν 
ϑείθιοι5. ΝΙοδίου ἴπ ΠΟΠΟιΓ οὗἉ ΠΪ5 νυ (3ο1-- 
281 Β.0.). 1 “Αραχηδα᾽ βἰοοά ἴῃ {πὸ οτί- 
ΒῚΠ4] ἰοχί, οὐσὔ θΟΟΪ τηϊιδὲ 6 Ἰδαίου {πδῃ 
ἴῃς {πὴ6 οἵὗἉ [Π15 Κίην. ὍὙὴ6 τηᾶγοῃ ἘΠτγοι ἢ 
πε Ιαηὰ Εἰ. οὔ Τογάδη κσάἀἡ 1Τάμριαθος, 58-- 
ἀυηρ Ατηπηοη δη4 ΜΟΔΡ οἡ [Π6 ννᾶῦ, 566ΠῚ5 
ΤΠΠΡΠδ ὍΥ Οἷς ν. 2, 5; ΥἹ: 2, 5: ΥἹῖ. 85 δὲς. 

“ἤ[ο ῥὲ εαηιὸ. . . Ψἁμάεα.] Οἷκ. καὶ ἦλθε κατὰ 
“πρόσωπον ᾿Εσδρηλὼν πλησίον τῆς Δωταίας. 
Ἰ)οΐαθα 15 ΟἸθα τ ἃ Οτεοϊζεά ἔοσιη οἵ {πὸ 

ΗΘΡ. ΠῚ; Π2 ἢ, Οεη. ΧΧχνῖ. 17. Ποία γίη 

5. ἃ ἄτι]. 2 Κίηρϑ υἱ. 13; ἸΓ 5. (Τα οοη- 
τΥδοίοη οἵ {πε οπάϊηρ -αγὴμ ᾿πΐο -π 15 ζςοπη- 
ΟΠ ἴῃ ΑΥ̓αΠπΊαῖο.) [ποδὶ οὐ αἰξαοκίηρς 
]ά64 ἔγοπι {Π6 νγεϑί, 45 πη Πἰβίογί αὶ οοη- 
ὩΌΘΓΟΥ νου] Πᾶνε ἄοηθ, ΗἩ ΟΙοίουπο5 τη ΓΟ ἢ 65 

ΠΡΔΟΚ ἴο {Π6 ποσίῃ. 

ΤΧΧ. δωθαϊ(εῦμ. 80 ἴῃ «ἢ. ἵν. 6 ; νἱῖ. 3, 
18; Ψ111. 3. ΒΓ. ἴΠ6γ6 Ὡ.»Ζο»» 85 1 5ῃοι] 

ὃε τεδά. Ηδεγε «-6ο;- ἼΠΕ ΡΪαςο 511] θθαῦβ 

[Π6 5416 ΠΕΙΊΘ ΔΠ6 1165 4 ΟΥ̓ 5 Π11165 5. ΟΥ̓ εηζη, 
ποῖ  ΠῸΠΙ {Π6 Ρ]αῖπ οἵ Ειβάγαθϊοῃ. ὅγγυ.: 
πα ῥὲ εαηιθ ἐο 7εαγεεὶ πυῤ΄ερ ἐς δεσίάς ])οΐδαλι. 
ΒῸΓ {πὲ ῥΡαίη οὔ [6 Ζγθθ] 85 Δη ἱπηηΠ ΠΊΟΥ Ια] 
ὈαςΈ16- σσοιπά, οἕ ἘΠ ππαὶβ οἵ Τ᾽ αΐπιο5 [1]. 
(τόοο 8.0.), Ὧπά Δ ἸΘθπηαηη 5 “ Αθρυρί. 
(σεβοῖν. Ρὲ 628; Τυ6ρ΄. 1ν- ὁ: 1 ΘΑπι. Χχῖσ. α: 
Ι ΚΙηρβ χχ. 26; 2 ΚΙῃρβ Χχί. 29: 1 Μδος. 
ΧΙ, 49. ΨΟΙΪΚΠΊΔΥ ὙΥΓΟΠΡΊΥ. ἀββουίβ (1) {παξ 

1Π6 παπῆθ 5 Ροϊηΐθ Ὁγ {πε Μαβογοῖβ Ων 

(δ); (2) μα 1,ΧΧ. νέες Ἰεσραέλ, ἀηά 
1Παῖ {Π15 τϑργθβεηΐβ ἴῃ6 οὐ βῖπα! ργοπιιηςῖδ- 
ΟΠ (5661 ἘΠΟΞ 1: 5, ΤΊ, “Ἰεζραέλ. ΠΠΠῸ 
(ΟΡ μ. 1, ΧΧ, ρῖνεβ Ἰεζραήλ, Ἰεσδραήλλ) ; 
(3) παῖ ᾿Εσδράηλα (ων), [Π6 ἔογπι π΄ {61 {Π, 
ὈΘΙΟηΒ 5. ΘΧχο  βίνεὶγ ἴὸ [Π6 {ἰπη6 αἴζον [οβε- 
ΡΠ; δηά (4) {πὲ {π6 Ηδθ. ἴῃ {ι|41 ἢ ννᾶ5 

ΝΡ ΤΙΝ (). ἘῚὺ τε ϑυσ, πεῖ ὸ|Ρ;, ἀπῇ 
ἘΣ ΠΒΘΡΠ5᾽ Ἰεζραιέλ. 

οὐεῦ αἀραϊΐμσέ ἐδὲ στγεαΐ σἰγαϊ οΓ᾽ ὕσμάρα. ἣ 
ἐστιν ἀπέναντι τοῦ πρίονος τοῦ μεγάλου τῆς 
Ἰουδαίας. Πρίων, “ἃ 5ανν,᾽ τιιϑὲ Β6 τπιηάήογ- 
βίοοα οἵ ἃ «7677 ΟΥ̓ΒΑννΠ Κα (5ογγαΐθ 41) τποιη- 
ἰαΐη τιάσε (Οστοίμι5). ἘΘΙαη παν πάνθ θΘθη 
ΤΙΡΠΕ ἴῃ ϑιρροϑβίϊηρ {παξ {πὸ τοῖς ἐγδηβίδίου 
οὗ {πι6Π{Π τηϊβίοοις ἊἸ})}2, ρ]αΐγι, ἕου ὙΦ, σααυ 
([38. χ. 15). ὍΠδ οδ]δβοίιοη 15, {πδξ {π6 Ῥ]δίη 
οὗ Εἰβάγδθιοη ννὰ5 ποΐ Ἷδ]] δά 2, φ]αΐη, δας 
ΡΟΝ, “αὐΐεγν. Αςοογάϊηρ ἴο 56Π0]2Ζ, [Π6 Ρ]αΐη 
[5610 15 “16 στϑαΐ βανν,᾽ δ5 1ἴ σῖβ ἐπ πηοὰη- 
ἴδῃ ΓΔηΡΘ ἴῃ ἴννο. 
ΤΕ ΟἹ [μΑ[. ἴοοκ ῬΙΐΟΠΟΒ. 85 ἃ ΡῬΓΌΡΕΟΓ 

ΠΑΠ16. 5Ποι4 Δωταίας θῈ τοδά δὲ ἴπΠῸ επά 
α͵5ὺὸ ᾿ἰπηϑίεδά οἵ Ἰουδαίας: ΑΕ οἢι. ἵν. 6: 
κατὰ πρόσωπον τοῦ πεδίου τοῦ πλησίον 
Δωθαΐμ. ΨνοΙΗ͂, πὸ ΠοΙ] 5 {παΐ “ (μα]άθε 
νγὰ5 {πΠ6 ΟΥΡῚΠΑ] ἰαησιαρα οὗ ὑὐκαϊἑ, ἀὐριιθ5 
{πΠαΐ {ΠῸ [οΥ πῇ οΥῸ ννὰ5 δ, σααὺ ; δηά {πΠαΐ 
1Π6 Ἰοσ δ] ΠΥ 15 Τοπιη τη 1 ]είδεγα οὐ ἤασῤαγα, 
«ηά {πΠῸ ρᾷ55 οἵ ἡ“γζμ Μαςταίμδεα, ννιθτθ 
{πΘ [400 ο]κΚ δηΐογβ {πὸ Οῥον, Ἐν. οὐ Τογάδη. 
Βιιΐξ “πὲ 5ἂνν᾽ 15 “ οἵ ὕκάεα," δῃὰ 50 ἸαῪ 
ννεϑί οἵ {Π6 σἱνου. 

10. σεόα «πά ϑεγέῤοῤοϊ..).] ΟΚ. Γαιβαὶ ; 
(ο΄. Π|. Ταιβὰν, ἀῃ ΟὈνίοι5. πηϊδίακο ; (ο΄. 
19, τοδ, Γεβὰλ᾽; 58, 23, Γαβαί. ϑγτίας δος 

Ψεί. Τιαΐ. σαδε; Ψυ]ς. σαδαα. “ΤΙΝῈ (θυ πὴ ΠηΔΥ 

6 « οογταιρίϊοη οἵ (ΠΠΡοα, ΩΣ ἃ τἱάρο οἵ 

τηοιηΐδ!η5 ἀπ ἴοννη (ἈΟ00. “ Ῥ4].᾿ 1. 288}; 
Πονν υἱεϊδόγι, ἀΌοιΈ 6. τη1165 5.7. οἵ δΒεϊεάμ. 
Βυΐ {ΠοῖῸ ννὰβ ἃ ὅεῦθα (ϑεδα) «θοιξ 6. τηῖ]65 
ἄιε 5. οἵ Ἰλοΐίπδηῃ, ου ἴπ6 τοδά Ὀοίννθεῃ 
ΘΠ τα δηα ὕεπῖπ. ΔΝ ΟΠ {Π]η]κ5 οἵ ἃ ςου- 
ΤαΡΙΙΟη οὗ Βαραῦα (ΑΥΡΟῸΡ) Ε.. οἵ ογάδη. 



282, 

Δηἀ ΒογίΠοροίίβ, ἀπά {Πεγα Πα ταγγεά 
ἃ ὙΠΟΪα πποπῖῃ, πὲ Πα πηρῃξ ραῖθοΓ 
τορείμεγ 41}1 τἢς σαγγίαρ 68 οἵ ἢΪ8 ἈΓΠΊΥ. 

ΘΗΆΡΌΒΕ ἵν. 
2 774 7ετυς αγὲ α͵γαϊά ο77 ᾿͵οϊογέγηιος, κα ἀγα 
,ογέν ἐλὲ ἀμ. 6 7εν οΓ «δείλειιζία ἑαΐδ 
ἐλαγρὲ οὔ ἐλε ασοαρσεσ. 9. 7 γαε γα ἐο 
7αοίγρ ἀγα 27αγε7. 

ΟΥΝ τῆς Ἵμ]άγεη οὔ [βγδε], ἐΠαΐῖ 
ἄννεϊε τη {πάδα, Ποαγά 811] ἐπδξ 

Ἡοϊ]οΐεγηεβ ἐπ6 σἢϊοΕ σαρίαϊη οἵ Να- 
ΒιυσΠοάοποβοῦ Κίπρ οὗ 1Π6 Αϑβϑυγίδῃβ 

ΒΌΙΠΓΗΙ: ΓΕ [ν. 1τ- 3. 

Πα4 ἄοπε ἴο {Π6Ὸ παίίοηβ, Ὧη4 δίζεγ 
ννΠδΐ πηδηΠοΓ Πα Παά 5ροι]δά 811 {ΠεὶΓγ 
τα ΠΊρ|65, Δη4 Ὀγοιρ ἢ Έ {Π6πὶ ἴο ποιιρῃξ. 

2 Ποετγείογε {ΠΟΥ νγεγα ἘΧοθθα ΠΡ] Ὺ 
αἴγαϊά οὔ ἢϊπ), ἀπ ννεῦα ἐγοι θ]ε ἃ [ῸΓ 
7εγιβαίεπ), ἀπά [ογ της τεηρίς οὗ ἐπα 
Γιογά τπεὶγ οά: 

3 ΕοΥ {πον νγεῖαε πεν]ν ταειγπϑά 
ἤοπα 1Π6 σαρειν!γ. ἀπά 11 {Π6 ρεορίε 
'οῦ Τυάεα νγεῦε ἰαΐεῖὶν ρδίπεγεά το- ΟΡ 
ΘΕΙΠοΓ : δΠ4 {Π6 νεβ5ε5, πα {Π6 δ[τδγ, 
Πα τΠ6 Ποιιθ6, νγεῖα βα ποῖ θα Δέτογ 
τῆς ρτγοίαπατζίοη. 

50Π01Ζ ΙΓ σοπια Μ58. τοαάβ στα], “4 Ῥὰτ- 
ῬΟΒΘΙΥ οὔβοιτχο ἀδϑιβηδίϊοη οἵ {π6 Π1]- οι ΠΙΓΥ 
οὗ [πάΔ}." 

“’ ΒΟΥΈΠΟΡΟΙ 5," ΟΥ Σκυθῶν πόλεως, ἰ5. ἴΠ6 

Δηοϊοπ Ἰδ) ΓΞ οὐ Βείμβῃδῃη, 2.6. “Ἅ Ποιιδθ 
οἵ τεβϑὲ; " {105}. χυΐῖ, τὰ; [π8Ρ.1. 27). Τ ΧΧ. 
Βαιθσάν ἥ ἐστι Σκυθῶν πόλις. Αὐσοοτάϊηρ ἴο 
ἈΘΙαπά δη4 (σδβεηῖιβ, ἴπΠ6 ρίασθ νγὰβ 50 
(4164, ποῖ Ποπι {πε ϑουίῃίαη οσςσιραίϊοη 
(Ηετοά. 1. 105), δας 85 {μ6 ἢγϑέ οἱἵγ οἵ {πὲ 
αἰδίσιοι οἵ ϑμεζοῖ : Ῥ5. ἴχ. 6. Ψοϊκιηαῦ οχ- 
Ρἰαῖη5Β Σκυτῶν πόλις ““ ϑομαομῃαιβθη : θα 

ἸΝῺ 15 ποῖ ἸΝΘ. ὙΠῸ Ταϊπιια νυτῖίοβ 8 

ΞΞ Ασδθ. ων (ρΡγεβ. παπ|6). (Ἕἷ. ποΐβ οῃ 
οἢ. 1. 12. ΠΕ Τοπηδΐη5. Δ16 Οἡ 8η εἰθναΐεα 
βροΐ ΠραΥ ἃ ἴοσά οἵ [πε Ϊογάδῃ. 8501. δ... 
2 Νίαοσ: ΣΙ. 20. 

ἀπά Ἴῤέγε δὲ ἐαγγίοά αὶ αὐυδοΐο γιομὶδ] καὶ 
ἦν ἐκεῖ μῆνα ἡμερῶν, ὮΝ") ΦῚΠ ἘΦ "75. 

ΥΣ. πλοῦ, ἘΣ: ΟΣ Επε ἸΧΧΙΣ: τὴ ; Ὁ 

2 Κίηρβ χυ. 309. ΨΟΙ ΠΑ ἀρεμηιες {Ππαξ ἢΪ5 
ῬΑ ΑΓΔ ἢ ΚΘΠΟΓᾺΙΪ νγᾶ5. γαναρίηρ {Π6 ΘΟΙΙΠΙΓΥ 
411 {815 {ἰπ|6, 'ἴπ {Π6 ΤηΔΠΠΟΓ Ργοβοροά 
ἴπ οἷν. 11, 8 σχ., ἀπ {Ππᾶξ {Π|5 ννὰβ {Π6 σϑαὶ 
οσοβίοη οἵ [Π6 Ριθ]1ς τπουγηϊηρ; Γεσογάθα ἴῃ 
ΟΠ. ἵν. ο σφι; Ὀὰΐ {παΐ [Π6 νυ Ύ ΠΟΥ οπλ5 πιθη- 
το οἵ ἴποϑα βου η 5, ἃ5. ππϑιϊδ0]6 το ἃ 
[εϑναὶ ρίεςο. 

σαγγίαψες.] Βασραρε: 566 (ἢ. ἴϊ. 17. ΟἹά 
Τ1,αἴ. «ὦ εοἰ ισεηαἰμ)ηι Ο)1)1677γ1 ἐχοΓοἰ {71 αἰγ μές 
“μάξ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ Ιν. 

1. 1ῤὲ εῤηἸάγεη 7, 7εγαεὶ, ἐραὶ ἀπυοῖε γι “ιμάεα.Ἷ 
ΟΟΠΡ. 2 (ἤτοη. χχχὶ. 5, 6, “ὙΠΟ οἢ] ἄχθη 
ΟΥ Ιδγὰ8] ἂπ [άδῃ, {παξ ἄννοὶς ἰὴ (πὸ 
οἸΕ65 οὗ [πιά Δ}, ἀπάθγ Ἡ βζοκκίδῃ ; χὶ. 2," ΑἹ] 
ἰϑγ8 6] ἴῃ ΙΔ ἀη4 Βεηϊ]αηγίη : χχὶ. 2, 
“15 Ποβμαρμαίῖ, Κίηρ οὗ Ι5γδε]: χχνυ 19, 
23) “ΑὮΔΖ, Κίηρ οὗ [5γ86].᾿ 

αἰ! ἐῤῥαὶῤ Ηοϊογεγηες.. ., βαά ἄοπο ἰο ἐδὸ 
παΐϊο»5.}) 2 Κίηρϑβ χίχ. τι. (οά. ς8 δηὰ ΟἹά 

1,«[. μανε ἐν τοῖς ἔθνεσι. 80 8γτ. ἰχ5" 9, 
ἀγροῦ ἐῤὲ ῥεοῤίες. 

ῥὲ ῥαά «ροϊϊρά αἰ ἐῤεῖγ' ἐεριρί5.] (οἄά. το, 
τοϑ, ἐῤεῖγ 1άοἱ]ς, εἴδωλα. ϑ8ϑυγ0. “{ΠεῈῚΓ βοάϑβ.; 

Η Ὁ. ργο δα ΙΥ ὈΠΠΟΝ. 

ο. Τρεγεζογε ἐῤὲν «ὐογὰ ἐχεεεάϊπησὶν αὐγαϊά ο 
ῥίνι.] καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα σφόδρα ἀπὸ 
προσώπου αὐτοῦ. ἸὩΞῸ ΝΘ ἼΝΘ ἸδΝὴ, 
οἴ. (εη. νἱϊ. 19, “ {Π6 νναἴδυϑβ ργευ]θ ἐχοθοά- 
ἴηΡ]ν," ψποτα {π6 ΗΘΡ. τορθαΐβ {π6 δάνεογθ. 
ΟΟΘα. Χο τὸ: 58, δἱ.» νει [8ὲ. 5γην ΡΟ 
σφόδρα οποδ ΟΠ]Υ. 

αὐόγε ἱγομώϊρά 20 γ᾽ “εγισαίοηι.] ἐταράχθησαν 

-- 152) (65. χινῇ. 5); “ ἴον 1. τΞ δῦϑυν ὃν 
(ὁ υτ)- ΟΡ Σ ΝίΔοΟΙ ΣΙ" 25. .5: 

8. ον ἐδὲν αὐεγὸ πεαυὶν γείισπθ. ἘΔΙΠΕΓ, 
Βεεσαιίσο ἐδον ῥαά 7μ5ὲ φογη6 τ 7γουι ἐῤὲ σαῤῥϊυϊέν, 
ὅτι προσφάτως ἦσαν ἀναβεβηκότες ἐκ κοτιλ. 
ὙὝΠΕΥ «ἐπέ μ᾿ ἴτοπι {πῸ ρ]αίη5. οἵ Βαθυ]οηῖα 
ἴο {π6 Πρ Ια πη 5 οἵ Ῥ]θβίπα. 

αἰ! δὲ ῥεοῤίδ ὁ “ιάεα «ὐεγὲ Ἰαΐεὶν σαἐῥεγεά 
ἐοσεῖῥεγ.] Ἐαἴμογ, ῥαά ὅδεη σαϊ εγοά ἐοχοίδε" 
(συνελέλεκτο). ΤΠ ἡνΠΟΪῈ νοῦθα 5 ομηϊτοά 
ὈΥ Νιυϊραῖθ. ὙΠῈ τπηαγρίη, “ ουΐ οὗ [πιάθ4,᾽ 15 
186 τοδάϊηρ οἵ (οάά. 58, 52, 64, ἄς. Πδ 
ΡΘΟρΙῈ μαά βαίπογθ τορβοίμοῦ τσ {πὸ 1) 6ἀ]- 
οαἰίοη οὗ {πε ΤΟΠΊΡΙΘ, βαγ5 ΕσΙΖβομθ. Βιΐ 5 
ποῖ 1π6 τϑίογθησα σταΐπου ἴο {πὸ “ βαϊπουῖηρ ἢ 
οΥ ἴπ6 ρθορὶς οιξιοἵ {π6 ναγίοιιβ. ρίαθθβ οἵ 
{Πεῖγ Ὄχι Κπηά. 154. χὶ. 12; 5. Οχὶνὶ. 2, 
ον]. 3; 61. χχῖχ. 14, Χχχί. το; Μ|σ: 11. 12. 
ΕΓ. εἰ. ν. 19, “ὙΠΘΥ ἅτῸ σοπιθ ῸΡ ἵἴτομα 1Π6 
Ρίαοοβ νυ ποτ {Π6Υ̓ ἡνοτα βοαίτοσγθα." 

αὐεγὸ «απο εα. κά οι σοπεεογαίδά. 
ΨΟΙΚπιαΥ ἄοοσβ νἱοθηςε ἴο ἴΠ6 παυγαῖίνο ν μη 
Β6 ἰπϑιϑῖς {παῖ ἴπ6 [θγπὶ5 ναὸς, οἶκος, ἄο ποῖ 
τλθαη ἐερηρίο, ῥοιιδε, ἴῃ 1Π|5. Ῥάββαρθ, δι ἃ 
ΠΊΘΓΟ ζεπί. Ηἰ5 τϑίθγσθποθ ἴο οἷν. ἰχ. 8 15 'γγθ- 
Ἰοναπί : 566 ποία ἴπογθ.0 Μῶόοσγα δρροϑίζοϊν Π6 
αὐά5: “ ΗδλΙΑΙΥ ννὰ5 {πΠ6 δύων οὐ Απτοοθι5 
ἘΡΙΡαπο5. Ὄχρο!]οὰ ΠΌπὶ [ογιιβαϊοπι, δηᾶ ἐπ 
Αἰζαστ οἵ Βιυσπὲ ΟΠδχηρ τοϑίοσοα ὈῪ [πάἀ5 



ν. 4-5.] 

4. ΤΠΕΓοίοτΘ. ἘΠῸῚ 5ε6πὲ ἱπίο δ] 
1Πεὲ ςοαϑίβ οἵ ϑαπηδτια ἂπά {πὲ 
ν]Παρ 68. ἀπά το Βείδβογοη, ἀπά Βεἰ- 
πηθη. ἀπά Τεγίσπο, ἀπά τὸ (ὑΒοβα, 

Μδοσδθδιιβ πα Π15 ΤΟ]. Οννοῦβ, ἀπ {πὸ ϑαπο- 
ἵπαγΎ σοηβθογαιθά δἴγεβϑῃ δἴζοσ 115 ργοίαπδίίομ, 
ὙΠῸ Π ΠΟΥ ὑγΕΓῈ ΟΠΟ6. ΠΊΟΓΘ ᾿π] ΡΟ Π]6α ὈΥ {πὸ 
τπγοαίῖβ οἵ ΝΙσδηοσ." ὙΠΟ δυΐμοῦ οἵ [πάῃ 
μᾶ5 8ῃ ευὐὰε ἴο {Π15 ρ8γ4}18]1. ΔΜ Πηδΐ 15 μεσα 
5816, 1 ἴδοξ, ΔΡὈ]165. νΕΥῪ νγ6}} ἴο 1πΠς6 Πιβίουυ 
οἵ {π6 Τρ] ᾿η.ἴπ6 Ηδβιποπθαη {π|6. Βαΐ 
ἴι ἀοε5 ποῖ ἀρτϑξεὲ ψ] ἢ [Π6 ΞΕ ΓΟΠΡῸΓ ΘΧΡΓΘΒΒΙ ΘΙ 
οὗ ςἢ. γ. 18, ψυΒΙΟ ἢ [ΠῚΡ]165 ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ρτο- 
[απαίϊοη δαΐ ἀεηπο θη. 

ἴον ἐῤὲ ῥγοζαπαίίομ.)] ἐκ τῆς βεβηλώσεως. 

ΤΙΝΙ. 80 ἴπ 2 88πι. χὶ. 4; φοπηρ. 2 ΦΡῚΡ, 
1,6 ν. χυΐϊ. 19. [ 

βεβηλόω τοπάθγβ ὑδηῃ ΤΠΔΠΥ͂ {{πΠ|65, ἐ. 5. 
Εχοά. χχχὶ. 12. [ὴ [,δεν. χχὶ. 4, βεβήλωσις 
Οσοιγ5. ϑυγίασ : “ἀπά {πΠ6 νϑβ56]5 δη4 [Π6 
Αἰΐατ μά Ἰαίεϊγ Ὀθθη Πα] να ἔτοπὶ {Πς6 πη- 
ΟἰθαηΠ655 (φοραῖς ννογάβ ψπ ΗΘ. ΠΣ Θ 
Δη4 ΖΡ). ῬεΓΠΑΡΚ }}),σι; Ζέγηῤίε, ὰ5 ἀτορρεά 
ουΐ, ον ηρ; ἴο ΠΚΘη655 ἴο ἢ], σι; ἰαΐεῖν. 

ΎΤΠε ἢγϑί Βδίυση νγᾶβ ἴῃ 536, ππάοΓ ΖοΙθ- 
θα 6] αηάὰ ΤΙοϑῆια. Ὅπὲ σορυΠ]άϊπηρ οἵ {πὸ 
“ΓΕΠΊΡΙ6 ννᾶ5 σοπιρ] ἴθ ΠΩ 6Υ ΠΤ) ΑΓι15, 516 8.0. 
ὝΠΟΓΘΟ 15 ἃ ἰάσιιπα οἵ δδοιΐ ὅο γεαῦβ θεΐννεθη 
ἢγϑί δῖχ ομδρϑβ. οἵ Εἶχα ἀπά ννμαΐ [ὉΠ] ονν5. ΤΠ 
ΒΘΟΟΠα ΘΟΪΟΠΥ͂ πο Ατάχουχεβ Γ᾿ ΟΠΡΊ ΠΛ Π115 
ννὰ5 οοπάποίοα Ὀγ ΕΖγα, 458 Β.Ο. (ΕΖ. νι1.-χ.). 
ΝΟ ἢ νγὰβ ϑθηΐ 8ἃ5 ϑΌΨΟΥΠΟΥ, 445 Β.0. 
(Νεἢ. 1.--ν1.). ΕΖτα ργοτηπ]ραῖθα {π6 [νὰνν, 
αηά θοιπά {πῸ ρθορὶα ἴο οὔβεγνα τὸ (Νεῆῃ. 
γἹ1.--χ.). ΝοΠοπλΙδἢ ρα] 5ρθοῖαὶ αἰξοπίίοη ἴο {Π6 
νν4}15 οὔ {Π6 εἰΐγ. ὍΠο Εδβίϊναὶ οἵ Πϑ)εἀϊοδίίοη 
Οὗ 16 πϑνν νν8]} 15 τθοοογάθαά ἴῃ Νθῇ. χι. ὙΠῸ 
ΠΙβίουυ οἱοβοβ νΠΠ Πῖ5 βεοοπά νἱϑιξ ἴο [6τιι- 
5416Π|, 4322 ΒΟ. ΤῈ ἰδηριαρα οὗ οὐγ ἰεχί 
σου ΔΙ Π]ν βθοπὴβ ἴο ροϊπί ἴο ἃ ρευσϊοά ἱτητηβα!- 
ΔΊΟΙΥ βιιθβθηιοπί ἴο 516 Β.0. (οπΠΊρΡ. Αἰ5ο {Π6 
δοςοιῦπέ οὗ {πε ρυχιβοδίίοη οἵ ἱμῈ Τ παρα ὈῪ 
7.445 Μαοςδθειῖιβ (1 Μδος. ἴν. 36 “44.). 

4. αἱ! ρὲ εοαςί.] πᾶν ὅριον, “ΘΥΕΙῪ 
Βοτγάογ." ϑυγζ. οὐηῖίβ “' βνεγυ." “" ϑαπηδγία ""- 
λ.6. 1μ6 τουτιτοσυ οἵ {π6 Νουίποτη Καὶ πράοιη--- 
νγὰ5 αἵ {πε {{π1ι6 τείεσγοα τὸ ᾿ππαδιϊθά ΟΥ ἃ 
τηϊχϑα ΒΟαΥ οὗ ἴογεῖρῃ σΟ]ΟΠϊβίβ, νν ΠΟ να οἡ 
Δηντπίης Ὀαΐ ΓΙ ΠΑΙΥ ἴογπιβ νν ἢ Π6 τοβίοτοα 
ΠΟΠΊΠΊΙΠΙΠΥ ΟΥ̓ [ογιιβαϊθπὶ (566. ΝΕΉ. ἵν, 1,2; 
νἷ.; Ετὰ ἷν. 1--1οὺὴ; δποΐμευ τη {ἢ [{Π6 
Βοῖοι ἐμαγασίοσ οἵ {Π1|5 παγγαῖνθ. ΝΟ ΚΠΊΔΓ 
ὉΓΡΘ5 1Ππαΐ {Π15 ἔδαίιγα οὗ {πΠῈ ϑατηαγαπ5 πλιὰ Κ- 
ἴπῷ; ΠΟΠΊΠΊΟη οΔι1586 ΜΙ [μ6 [εν ἀραϊηβὲ {ΠῸ 
ΘΠΟΓΙΩΥ͂ οἔ τα] βίοι βυιϊῖ5 [Π6 Ἀ ὁτηδῃ ρεσῖοά ἀπά 
παῖ οηἱγ. Βαΐ [ομη Ηγτοδπιιβ ἴοοις ΘΙ ΟΠ απη, 
ἀεβίγογεα {πεῈ ϑαπιαγιΐαη ΤΈΊΡΙ6, ἀπά οἂρ- 
τυτοα ϑαιπδτία 561 δἰζογ ἃ ὈΪΟΟαΥ ταϑβἰβίαπος, 
δδουξ τοϑ ΒΟ. Ηδ δρρβαῦβ ἴο πᾶνβ δηπεχρά 
[Π6 ΨΠΟ]6 ἰογγϊζουυ, νυν μῖο ππάθυ ΑἸΘχαπάοΥ 

ΦΌΓΕΉ ΙΝ. 

ἍΠῚ Ἐβοα, ἀπά ἰο (ἢε νίαν οὗ 
ΘΆΙαπη : 

Απά ροβϑβεϑϑεά {πεπηβεῖνεβ θείογε- 
Πδηά οἵ 811 τῆς ἴορβ οἵ {πῈ ΠΙρῇ τποὰη- 

7αηπαιιβ 5111 Βεϊοηροά το {πε Ἡϑπηοη 85. 
866. [Όβερῃ. “Απί. Χ]. 9 σ44.; ΧΕΙ. 15. 4- 

απά ἐῤε (ςο»»εὴ) “οἱ ασε5.] καὶ κώμας. 50 
ἘτιΖβομο, ἔτοπι (οάά. {|. 243, ὅζα.; εἰς τὰς 
κώμας, 58.  α]ρο, Κωνὰς (ΡΓΟΡ. ΠαΠη6); κωνὰ, 
(οάά. 11. 44, 4].; κωλὰ, χ.; κεϊλὰ, 19, 1τοδ. 
ΟΙἹΑ 1,41. οὐ εασέο]α εἰ ἱσος εἴ. 

απά 1ο Βείφογοη.] ϑυγίας σοηπθοίβ ψ] ἢ 
ΡΓεσβάϊπρ: “ἀπά ἴο ἔπε νΠ]]ασθ5. οἵ Βεῖμ- 

Βοτοη ἢ (7:28 ΕΥΖΒομΘ 5ᾶγ5 {π6 καὶ 
αὔερ κώμας 5. “ σογίδίηγ σϑημΐπηα  (ΟΠΥ͂ 
ἔουγ Μ958. οπιϊί ἴἴ : 23, 44, 71) το6). Αςσοογά- 
ἴῃ; ἴο 1Π15, [Π6 ῬΓΟΡΘΥ ΠΑΠΊΘ5 ΒΡΘΟΙΕῪ 5οπὴ8 οὗ 
1Π6 κῶμαι. 

Βείφογομ Βεϊεῆν, ΝΟΝΝ. οἵ [Ἔγαβαίθπη, 
7οβ5ῃ. χ. στ; σ᾿ Ὁμγοῃ. ΥὙἱ]. 24; 1 Μδος. ΙΧ. 50. 

Βεριεπ. Βεϊ-ηιαΐμ. βελμαὶν ; 580 (οά. 11. 
βαιλμαὶν, 11. ᾿Αβελμαὶν, (Οὐά. χ. το, τοῦ. 80 
4150 ἴῃ Ἑἢ. Υἱῖ. 2, Ὑ11|..2, χν. 4. Ηδεγα 58 Π45 εἰς 
᾿Αβελμεελείν -- ϑγτίας. ΑΒΕ]-Ἰ ΘΒοΪδῃ, 1,9} 
Ἰ]ακλο. Ὑῇδ ρίαςσς πιιδέ Πᾶνα θΘῈΠ ΠΘδΙ 
Τοΐμαη, οἢ. νἱ]. 3: 566. ποΐθβ ἴπθγα δηά δ 
οἰ. γ|1.. 3. ΟἹά 1,4ξ. ΑΒεΙπιαπι. ΑἸ ΘΙ πη ΠΟΙ δῇ 
(Ετῤτοῤμᾷ) 15 ἀθοιξ 15 πλ1165 Ε᾿. οὗ 1) οίπδη, 
δηα δϑουΐ 12 8. οἵ Βείμβῃδη. [}η πάρ. νἱῖ. 22, 
2 Πἤτοπ. χυὶ. 4, ΑΡεϊπηδὶπὶ ξξ Αθε]- θεῖ ῃ- 
πΊδα μα, ΠΟΥ Ῥάποαβ (2 54Π|. ΧΧ. 15), «461|- 
εἰσξαγιφ. Δςσςογάϊηρς ἴο ὙΝ ΟΙΗ, οί ΑΡε]- 
ΜοΒοΙαῃ απά ΑΡεὶ- Μαΐηῃ νεῖ παιηθά τη {πὸ 
οΥβῖπαὶ ἰεχί. Ηδ ᾿ἰάἀθμίῆςθβ Ἐπ ἰαϊίεσ ἢ 
Αδποη (]ΟΉΠη 111. 23). 

ροδα.] Χωβά. Οοά. Χ,; Χαβά; ὅγγτ. “ἴῃς 
ΚΙΚΚατ᾽ οἵ εἴσγοῖθ οἵ ἴῃ ]ογάδῃ. ὙΠΕΓΘ ννὰ5 
ἃ ΗἩοῦδαῖ Ν. οἵ Παπιαϑοιιβ,  δη. Χῖν. 155 νυ ΒΙΟ ἢ 
οαπποῖ 6 πιϑαπί πούθ, ποι ρ πιοπιοπϑα ἴῃ 
ει. χν. 4, 5 (Χωβαΐ, ὅγῖ. ]9ϑα»). Ὑπὲ ρῥΐαςε 
1ῖ5. ποΐ 1Δ4επίποά. 

Ετογαἢ Αἰσωρά, Ὀὺὰξ (οάά. 19, τοδ, 

᾽᾿Ασσαρὼν [ἡ ΠΊ; εἴ, Σαρών, Αοἴϑ ΙΧ. 25; 
εἰς Βεθουὴλ, 58; ᾿Αρασουσία, Χ.; ὅγγτ. Βείἢ- 
Βούοη; ΟἹά [1,4{. Βεῖοπ, Βεῖισ, Βείμαγα. 

Οτοίϊας ἀπά Ἐσίζβοπα {πηκ ΝΠ, ᾿Ασώρ. τ᾽ 

Οεϑβεπίαβ, Βαιθωρὰν---ἶ.6. ΒεῚἢΠ-Ηδιτδη, σοπη- 
Ρατίης ἴπ6 ϑυτγῖας. Δ ΟΙΗ, Βείμβαγ; [οϑβἢ. 
ΧΥ 58- 

ἐῤὲ “σαΐϊεν ὁ.) ϑαίονι.] τὸν αὐλῶνα Σαλήμ. 
Μονεῖβ {Π1η|κ5 Ξε [πὸ ὅπάσοη. ΕὙΙΈΖΒΟΠ 58 ν5 
δα] τα (9). ΜΟΙ δαγ5, πε ρΡ]αΐθαι οὗ 
Μκμεῤπα πρατ ΝΝαδ]ῆς, ἴθ ἴπ6 ποσί οἵ ψνμῖοῇ 
ποτ ἰδ ἃ ρίαςθ 5111 οα!]θ διαλέει ἀπ ἃ {1068 
Βεπὶ ϑαίζη. ΤΏτΤΟΙΡΙ {π|8 Ρ]αΐη τιπ5. {Πα 
στοαῖ πουΐῃ τοδά ἴο [θγιιβαίθιη. ὅγ. “πὸ 
Ῥίαῖπ οὗ (Οαἰΐαπι, ὩὉΐΝ τς ΘΙ ἸΕαΙΞ ἐξ 

“Ἵμίοπα (1) εἰ “γίοοία εἰ ϑείορε 11 ῥογ  ΟὨ77 
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(αῖπ5,. δηά [γε πο ἐπ6 ν]]ασο5. ἐΠαΐ 
γΈΓῈ ἴῃ {Π6π|. ἀης ἰαἸ4 τ ν]στιια 5 [ΟΥ 
[Π6 ῥγονίβίοῃ οὐ νγὰγ: ἔοσγ {πε ὶγ πε] 45 
γγεγε οὗ ἰαΐε γεαραά. 

Ηἰογισαΐο. ὙὍὙΠῸ6 Μυϊξαία αν ἴοσ {86 
ὙΠ ΠΟΪΘ. νοῦβο: ΕἸ τηϊβουιηΐ ἴπΠ ΟΠΠΠΘΠῚ Θ4Πη8 - 
τίατη ΡΘΓ εἰγομίέμι [ἢ [ῃ6 ΚΙΚΙΚΑΓ] α5ηπ6 [ογῖσμο. 

5. ̓ ογεμεά.) Ἠςθ. ργόθθ]ν ἸΡῚΠ5}: 2 (ῃτοη. 
ΧΙ ΥΤ} 12: ΧΧΥΙΙ. 4. 

ἐῤοὶν Πειάς «ὐεγὸ 9705) ἰαίο γεαῤεά.] ὮΝ ΝΡ 
ὉΠ ; ΟΙκ. “ Βδοδιιβα {ποῖγ ρ]αἰη5 μά 75 
Βόθη τοαροά. [πδϑίϑδα οὔ “δηᾶ Ἰαἱϊά αρ 
νἱοίπαῖβ.. .. Οὗ νναγ," ΘΥΥ. [85 “ δηά σταϊβϑή 
ἘΒοῖη 845 ἴοσ ννασ. Οἷ 2 ἀἤγοη. ΧΧΧΙΪ. 5. 

6. υοαείνι ἐῤὲ ῥίσ ῥγίοσ ἡ (οά. 58, Ἰλια- 
κείμ Πεῦα δηά ἴῃ τ. 8; 50 ὅ0Γ. ἤεῖθ δηΐ 
στ. 8,14. Νυΐξ. ΕἸ] ΙΔΟΠμΐτα ; 50 Ν εἴ. 1,4[. (ςοά. 
(οτθ.), μεῦε δηά ἴῃ σ. 14- 866 ΝΈῈῆ. χί!. 26, 
“ Το αἰκῖπη {Π6 δοὸὴ οἵ Ιοβῃιθα [Π6 βοὴ οἵ 
Τοχαάδκ : αἷϑδο Νβῖι. χίϊ. το, “Απά 7οβῆπα 
θοραΐ [οἱ κιπι, ννμοβο Τουστίῃ ἀδβοθηάδηΐξ ννὰ5 
Η ρΡῊ Ρυιθβί η {Π6 {{π|6ὸ ΟΓ ΑἸοχαπάογ [Π6 Οτοαί. 
ὝΠΙ5 ἀρτθοβ ἢ [Π6 βίαίεμηθπὶ οὗ τ. 3. 
Ῥϑειάο- ΡΏΠ]Ο βίαίεβ {Ππαΐ [6βϑμπα, (ῃ6 ἔΠεν 
οἵ Τοϊακίπη, ννγοῖα {πά1{Π᾿5 Πιβίογυ, δπα ἀο- 
οὐθθ τῃ6 ΔηΠ118] ΠΟΙ ΠΊΘΠΠΟΥΔΊΙΟΠ. Οἵ ΠΟΙ 
ἀε]νογαηςε ( ϑθρμογ ΓΘ ἀ]άϊΔῃ Πα- ΑἸ Κοβαηατι, 
ΔΡ. Μεοῦ Εἰπαϊπι, 111. 32, [0]. το, 2). Βι5- 
56}1}5 ποΐβ 15 στο θναηῖ. [οδοὶπὶ (Βαγ. 1. 7; 
: Εξάσ. ν. δ; ϑιβδη.) 15 ἴῃ6 58 ΠΊ6 ΠΑΠΊΘ 85 

Τοίαἰκίπα οὐ [6 ποϊακίτα ; Η6Ό. ὩΡ Ἵν, ςοη- 

(ταοίθά Ὡὴ); [Πδξ 15, “ Ὑδῇμ ββίβ] 56 ἢ. 

ΕἸ] Ιακιμ, ΗἩΘῦ. ὈΣΡΟΟΝ, 15. ἴῃ πιδδηϊηρ 50Ππ0- 

ΠΥ̓ΤΊΟΙΙΒ: ““ Ε] Θβίδθ! 5μεῖῃ. Οἵ, 2 Εἤτοη. 
ΧΧΧΥΙ, 4,), 2 ΚΙηρθ ΧΧΊΠ" 24... ΕΒ ΠἶΞῸ ἘΠΕ 
ἴνγο [ΟΥ̓ ΠῚ5 οἵ {πὸ παπῖθ οἵ {πὸ Ἰαϑδὲ Κιηρ οὗ 
Ἡηηδίῃ ἴῃ {πῸ Αβϑυσίδη ᾿Πβου] ρι]ΙΟη5. ϑΑΥΡΌΠ 

(4115 ἰπὶ Ὑ4-τ|-1--αὶ (ἸΠΞῚΠ5) ἴῃ οπα ἴη- 

βουϊρίοη, ἀπὰς {Π|- Ὁ] -μταϊ ΟἼΠΒΟΝ) π 
ΔΠΟΙΠΟΥ. ἢ 

«ὐρίο αὐας 1π ἔροσο (αγ- ἐπ σεγιαἤουι.] ΤῊΣ 
ΔΌΛΟΥ Θν] ΘΠ Τηθαη5 ἴο σῖίνθ ἃ οδγΈι] 
Δϑϑισητηθηΐ οἵ {Π6 ἀαΐο, ἀη4, ἃ5 ννὸ ἢᾶνθ 5θθηῆ, 
6 ἰ5 σοῃϑιδίθπί ὑἹἢ ΠΪ5. οννῃ δἰαίϊοπηθπΐ. ἴῃ 
α-. 35, [πουρη ποῖ νἹ ΤᾺ] Πϊδίουγ. οδοίτη 
αυας Ηρ Ῥυίοδί δου στό Βι0. ὙΠοΥδ 15 
{Πυθίου πὸ πορά ἴο δ]]θροσΖθ {Π6 Παπιθ5. 

Βειῥιια.} ΟἸκ. Βετυλούα. Βεϊγ]ῆα. 58, 
Βατυλωά. 866 οἢ. νἱ. 10, 111. 11, ΧΙ. 7, ΧΙ. 
το. (οά. χ. Ποῖα Πᾶ5 Βαιτουλία, Ὀπΐ ἴῃ ΟἾΠΟΥ 
ΡΙαςθ5 Βαιτουλουά. ΟΙά 148... να]ρ., Βεῖμ- 

ΦΌ, “Ἄ 

1114; ϑ0υ1. οδο Δα; ΒΟῃ-Ρα]]ὰ. ΤῈ τεῖος 

οὗἩἨ [π6 ννποῖο σοιπίσΥ ἀθροηἀθ οὴ (Π6 ρ]αςο, 
οἷν. ν]1]. 21 σῳ., ἀη4 115 5ιζπδίϊοη 15. τηϊππίοὶν 
ἀοϑουῖθοα ; γεῖ 1 μὰ5 ποῖ θδθη ἰἀοπιῆρά, Δη6} 
15. ποῖ Κποννη ἴο Ὀὲ πιοητοηθα ἀηγννῆθσο δι 
ἴπ 15 θοοΐκ, νυ Π]Ο ἢ, ἃ5. 50 Π01Ζ Οὔβεσνοβ, ἰ5. ἃ 

ΌΤΙ ΙΝ. [ν. 6. 

6 Αἰθο Τοδοῖὶπηῃ {πΠ6 ΠΙρῇ ρυίεβῖ, 
νΠΙΟἢ νγὰβ ἴῃ {Πο56 ἄδγ8 1η [6γιιβα- 
Ιεπη, νυγοΐία ἴο {πεπὶ τῃδέ ἄννγεϊε ἴῃ 
Βειεμια, ἀπά Βειζομπηεβεμαπη, νν ΠΙΟΠ 8 

βίγαηρο ἴαοξ, οοπϑιἀθσίηρ [ἢδὲ [Ππ6 πιοϑί ᾿πϑ]ρ- 
πἰΠοαηΐ ν]]Παρο5 οἵ Ῥαϊθϑίϊηθ ἀγὸ θη ΑἸ Πηθα ἴῃ 
μἰβίοσυ. ΕΥιΖβομθ, Ποννονου, σαγ5 [Πδΐ ἴο 85- 
5Π|6 1 ἴο θ6 ἃ πιθῦθ Ποίίοη “" θε]οηρβ ἴο {π6 
ΒΤΟ55 Ποίίοηβ οἵ {Π6 Ἰθασηθά. 

Ι,.. Ῥε]Ποαηι5 Τπουρῆς π6 ΟΥΙΡΊΠ4] πᾶπὴδ 

νγὰ5 ΠΟΎΣ, ψ ΒΟ. Π6 ΘΧχρ]αϊπθα “ ἀοπλιϑ5 

ΡΑγ ΤΙ Θπε15. ἀοπλίπιιπλ, γ6 ] ργὸ ἀοιηΐηο σσανῖα 
ΡΟΓΘγΘΠΕ5, ν6] οὐϊαπι ΥἹΓΡῸ ἀπ ηϊ." ΝΕΙΓΠΟΘΥ 
ΟΥ̓ {Π656 τπθδηϊηρδ5 15. ΡΟΒΒΙθ]6 ; ἀπά ἢϊ5. ΗΘ. 
ννογά Βείρῥῆίγαρ 15 Τουπηθ ἀραϊηβέ {Π6 ἰαννβ οἵ 
[Π6 Ιδηριιαρο, ἴῃ βρίΐε οἵ νν παῖ Ν ΟἸ Κυηα  4|16 ΡῈ 5 
ἴο {πΠ6 σοπίγατυ. ΕῸγ Βεέρμ! 15. ποῖ 1Π6 βαπῆθ 
45 Βεῤῥμίαιδ; πὰ 1 1 ννεσθ, Ἰοσα] ΠαΠΊΘ5 ΑΓΘ 
ποΐ σοπιροιηάοά νυ] {πὸ ΤΠ ̓νῖπθ [4Π. [0 5}. 
Χν. 28, 2 (ῇτοη. {Π|.- 1, 416 θχοθρίϊοηβ ννμῖ ἢ 
Ρτονο [6 στ]θ. ὙΠΟΓΘ ΠΊΔΥ 6 Δη δ] }ϑίοη ἴο 
154 14} 58 δεΐῥιιαί δαὶ (γον, “ νἰσσῖη ἀρ ΠῈΓ 
οἵ δίῃ ; ἴῃ ννμῖο οαδα Βείμ] 14 15 [εγαβα- 
16 π|, 45 ἴπ6ὸ ΜΙάγαϑηίση τεργοβοηῖ. (ΑΕ ςἢ. νἱ. 
τι Ῥε]]Ισδηι5. βιιρροβδίβ Βείμ- ΕἸ, “Ποιβα οἵ 
Οοα.) Ὑιὸο Βείῤ- Εσαρ οἵ Οτοίία5 15 αἶδὸ 

᾿πΠΊΡΟβ5 1016. Μονοῖβ σοπ]θοςιγοά που πΠ5}} 

ἀἰογγις ἀσεεροϊογιῖς, ἔγοτη 115. Ιοσδὶ ροϑίξοη ; ἃ 
ποῖ πρό 4 ]6 5.15: ΒΕ ΟΠ, ἀβϑι πη ηρ {παῖ τῃ 6 
ΠΑΙηΘ 15 ποῖ βυυήθο οι]. Ηϊχιρ {πουρης οὗ 
ἽΠ᾽3, Βιτζοσ, Βιθθὴρ, ἴατοιιβ ᾿πΠ Βαγσοσῃθ θα 5 
Του έ, ἀθοιξ ννμῖοῆ {π6 “ΓΑΙπλιιά ρῖνεθ. 50 
ΤΊΔΗΥ͂ ἕαθυ]οιι5 ἀθία:]5. ΜΝ ΟἸΪΚΠΊΔΓ ἱπο]]η65 ἴο 
1η15. νον, ἀπη4 βαγ5 [ῃδξ ρεῦπαρβ {Π6 το πΊδ]η5 
οἵ ϑέδμῆν τὰν τοργοϑοπξ {Π15 “ Βείμαγ," δηά 
1π6 “ Βείμεῖοα " οἵ άπ. Ης ἤπΑΠγ δο- 

ςορίβ. ΔΝ εἰῖο᾽ 5. Βείμι]α Ξξ πος ΓΞ, ἀογιις 

1)εὶ. Τὰ 15. αἵ Ἰθαϑὲ ουσίοιβ {παξ Βοῖμ]} ([ο5}.. 
χῖχ. 4) οὐ Βείμιοὶ (1 (Πγ. ἵν. 30) ννᾶϑ5 ἃ ϑ2,ιθοϑ-- 
ἠὲ οεἴἴγ. ΟΕ ποίξ οἡ οἷν. ν1}]. 1. Βαιτυλούα 
ΒΙΓΟΠΡΊΥ ΤΟΒΘΙΊθ]65 βαίτυλος ἀπά βαιτύλιον, 
ννογ5 ἀθποίίηρ βαογθά (πηθίθου!ο) βίοποϑ, δηά 
οοπηθοίθα ὈΥ πιοάθγῃ βομο]ατβ νυ τη6 ΗΘ. 

ΝΞ, ΒεῖΠ6]. Α5 “ποιβδθ οἵ [δἤννθὴ ἢ 
(Ηοβ. νυἱῖϊ. 1) πιθαῆβ [νη 5 ἰαπά, λε. 
(απααῃ, “Ποιιβθὸ οἵ ΕἸοδἢ ΠλΑΥ͂ ΡΟΓΠΔΡ5 
μανθ ἴπ6 βϑαπὶθ 5θη86 μεῖθ. ΖῃηΖ {ποιρ} 

5)Π ὮΞ (ἴοπι. Μαδϑβεσοίῃ, ς. 2, ὃ 2) πηῖρ]νὶ 

μανο θθθη οοττιρίοα ἱπίο “)Π ΠῚ. 116. 

(ΟΠΩοΥ ϑδιιρροϑίβ [ὰ6 πιοάθσῃ δ ῥὶ]α (Ῥα]. 
Ηχρι. Επηά, Οὐατγί. ϑίδί., {π]Ὺ 1881); ΟἴΠο 5 
δαγῆν, ἃ τόσ κῪ ΠῚ νυ στυΐη5, νυ μῖοἢ ΔΝ ΟΠ 
ἰάθη ῆθα νυ Βοιοπιθϑίμαση. ϑο μα] ἔοιιηα 
Βοίμα]α ἴῃ Βεὶρ 93 οα Με. ΟσἸροα (" Ζ. Ὁ. 
Μ. σ᾽’ π. 1,8. 48 1}; δπὰ οἰ ' βιιρβεϑίϑβ 
τΠπαΐ τΠς ϑυτίας ΒϑίΠ- ΡΠ} 15. ἃ γα πβροϑιτοη οὗ 
Βοιμ- ΤΡ : Βα ἰ5 ποῖ 1114] Οὐ]αρ τβαιῖγθα 

Βεϊονιεσίφα»ι. Βεζ(αι)τομεζα)σθαϊμ. ϑντῖας, 



γ. 7---0.]} ΨΕΠΘΙΕΙΕ 

ΓΟ τ, 15- Ω Ι ἡγε ΟΥΕΙ ραἰπϑέ Ἐβάγδείοη τονγαγά τῃ6 
ἸΟσ, ΟΡΘη σομπέγυ, ΠΟᾺΓ ἴο [)οταΠ|. 
μ-  ΟΒιατγρίπρ' τΠεπη ἴο Κεαρ {πὸ ρα5- 

ϑᾶρ65 οὗ {Π6 Π1] σοιηίγνυ : ἰοῦ Βγ τῃεπὶ 
1Πεῖα νγὰβ ὯἃΠ δπίγαησε ἱπίο [πάδᾶ. 
ΠΑ ΙῈ ννᾶβ ΕΔϑΥ͂ ἴο ϑίορ {ἢδπὶ {Παΐ 

- νου σοπα τιρ, θεσαιιδα {ΠῸ ρδ8- 
ΤΟτ, Ζτῦσ φᾷ ρα ψγᾷ8 βίγαϊζ, ᾿ῸΓ ἔνγο πηθῃ δὲ {πε 
αἰ. Πηοϑῖ. 

---... 

δῶ Δα; εξ, χν. 4. (οά. 58, βαιτομασ- 
σαθαίμ. Νφαῦ Βείγ!μα, δι α]5ὺ τππηϊζποννη. 
ἡ ἐ Βοῖ56 οἵ ἄοιθ]ε Ὀδυτιογβ: ὩΠΌ, εἰαιοῖέ. 
50Π01Ζ5 ΠΣ Π ΓΞ 15 ΠΏΡΟΒΒΙΡ]6 Ηθρτον. 
ἍΨ ΠΗ {πῸ οπιρτηδίϊοαὶ Βοί μα] α ἀπά Βεϊοπιθβ- 
ἴπατ οἵ {Π15 θΟΟΙΚ, να ΠΊΑΥ͂ Ρουμαρ5 σΟΠΊΡαΓΟ 
{ηΠ6 Βεοίμτ-ϑυσα (Βεέῤιξισ, “Ὠουθθ οἵ {πὸ 
ΚΟΟΚ" -- Ποιιβε οἵ σσοά 3) δῃά Βείῃ-Ζαομαγιαβ 
ΟΕ τ ΜΙ ΟΣ 71 17.) )δ᾽ὺ τῷ. (ΟἹ. 0511: χνυ. 58 ; 
2 Ὠγοη. ΧΙ. 7: 1 Μᾷδςς. χῖν. 332. 1 ,γ5145 θ6- 
ϑίθρθά Βοίμϑβισα, Β.Ο. τό2, αἴΐζογ {πὸ Ρατγιῆσα- 
το οἵ {π6 ΓΘΙΡΙΕ ἴῃ τό. 

} «ὐῤῖεῤ ἰς οὐεῦ αραϊγοί Εσάγαοίον. ἀπέναντι, 

ἰ ΕΘΗ ΞΞ ΡΥ (Εχοά. χῖν..2). ϑυσίας : “" ψῃ ἢ 

᾿ (ατ6) αὔονεὲ ΤῊὴῈ ὅ8ᾳνν, ψ ΠΟ 15 Ὀεΐογα 
! δὲ ὃ 

, 76ζγεεὶ " (}1;ωλο, “εγγα). 80. ΟἹ 1,δϊ. ἀπά 
(ὡοἄ. 58, ἐπάνω τοῦ πριόνος ἀπεν. ᾿Εσρηδών. 

ἢ 866 Οἢ.. 11. 9. 

ἐοαυαγά ἐῤὲ οῤῥοη εομγέγγ.)] Βεζογε ἐῤὲ ρῥίαϊη. 
ΘΥΓ. ““δηὐ δθεΐοσε {πε στεδῖ ρἰδίη." “"Βεΐογε 

ἵ ΤΘΩΠ5 “ἴ1Ὸ {πὸ δαϑὶ οἷ: 5011. Π6 Ρ]αΙΠ Οὗ 
Γ Βλοίμαη. ΟἸἹά 1,Αἴ. απά (οά. 58 4150 γϑδά “{πῈ 

δτοαῖ ρ]αϊη. 

ΤΠ. 10 ζεεῤ ἐδὲ ῥασσασες.) διακατασχεῖν τὰς 
ἀναβάσεις. ΜΝ εΥΌ ΠΕΓΘ ΟΠΪΥ ἴπ 1,ΧΧ. “Ῥᾳβ55- 

ΡΈΕΙ 15 ΠΟΙ, αεεοηί, ῥασς; Νυπ). ΧΧΧΙ͂ν. 4; 

Δη4 τπι5ι4}}Υγ. ϑυσίδο, “'561Ζ6 γε ἴῃ δβοθηΐ οἵ 
ἘΠΕ ΠΟΙ ΠΈΒΙ (Ὁ ὉΠ: τἴ, 7; 11 1, 1; Σὶν. 
13 τὸ ΜΠΗΘΟΣ 111: Τὸ: 

ὧν ἐῤερὶ ἐῤεγε αὐας απ ἐπίγαπεθ] ὙΤῤγοιαΡ 
ἐῤοηι αὐας ἐρὲ ερέγαπεο : δι αὐτῶν ἦν ἡ εἴσοδος. 
ΠΕ τοδάϊηρ οἵ (σά. Χ., ἦν ὁδὸς εἰς, τηᾶγ ΤΕΡΓΟ- 

βεπί {πε Ηδρ. ΠῚ) ΠΡ Δ ἘΦ 3. ὙΠ 
ΡῬίαςθ ἀθβουθθα ννου]ά βθοτὰ ἴο θ6 [Π6 ΠΑΥΤΟΥΝ 
Ρᾶ55 ἰϑδάϊηρ ΠΡ ἔγομη υ͵επῖη, ἘΠ6 ἀποϊοπέ (σπαθα 
οῃ. Εννα]ά Ἰἀοπειποά νυ Βοίμα]14) οα 
1π6 βομίῃ 5146 οἵ {πε ρ]αίη οἵ ᾿υβάγδει!ομ, ἴῃ ἃ 
5... ἀϊτγθοίίοη ἴο ϑαπιασία. Αθόονθ {815 Ρᾶ55 
116 1Π6 στἷπβ οἵ δάμη) (Βείμα]1α, ἀοοοτάϊηρ το 
ΟΥ̓ ΠῚ). 

ἐῤορι ἐῤαΐ «υομα εογι6 μῤ.1] προσβαίνοντας. 

(σά. ς8,τοὺς ἀναβ. ΗΘΌ. ἀοιδ61655 ὈΣυΠττΝ ς 

50 ἴπ6ὸ ϑυτίαο. [Ι͂ἢ 051. χν. 7; πρόσβασις ΞΞ 

ΓΙ (προσβ. 15 ποΐ εἴνθη 'π Τ οτημλ.). ἦν 

εὐχερῶς Ξε ἔχει εὐχερῶς : οἴ. “ἢ. νἱϊ. το, οὐ γὰρ 

8 Απά {πε οἢι]άγεπ οὗ [5γαρὶ ἀϊά 
45 [οδοὶπι ἴΠ6 ΠΙΡῊ ρῥτίεϑε μαά ςοπι- 
τη 64 ἘΠαπ. νυ ἐπε ᾿αποϊεπίβ οἵ ! ον, φο- 

Φ677107. 

411 1ΠεῈ ρθορίε οἵ [5γδε]. νυ ῃϊς ἢ ἀννεῖϊε δὲ 
[εὐβαίθιη. 

9 ἼΠΕη Ἔν εΓΥ πηδη οὗ 1ϑ9γδεὶ οτεά 
το (Πσοά ψ] ἢ σγεαῖ ἔεγνεπου, ἀηὰ γῆ 
σῇθαέ. νεῃεπίθπον ἀϊ4 {παῪ ΠαπΊ0]6 
{ΠΕ ῚΓ 808 : 

ἐστὶ εὐχερὲς προσβῆναι, κιτιὰ. ᾿ΓΥΟΙΏΓΙΉΠΙΒ ΣΊνΕ5 

εὐχερὲς οποε (Ρτον. χῖν. 6 ΞΞ 50). διακωλ. 

Υοτητη. βῖνε5 ΠΟ ἰηβίαηοο οἵ {Π1|5 σοπηροιπά. 
866 1 88η1. Χχν. 26, ἢ 1)212, δηά 14. 33. 

7ογ ἐπυο γιοῃ αἱ ἐῤὲ ηιοσ ] ἐπ᾽ ἄνδρας τοὺς 
πάντας δύο, 70Υ ἐπυο γε ἐπ αἰ]. ΟἿ, 2 Κιηρ5 
γ]. τ; 158. 'ΧΙ͂Χ. 20... ΘυΓΙας " “ θοσδιβ6 1Π6. 45- 
σεηΐ (ΔΛ) νγὰ5. 5Π18}1, θυύθὴ ἴῸΓ ἔνγο πιθῃ 

τορϑίμεγ. ΗἨδῦ. ρτοῦ. ΣΝ ΠΟΡΌΠ ἜΝ 
ἸΡ ΠΙν. 

8. ἐῤὲ ῥίσο ῥγίοεί.) ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, ἸΠ3Π 

δ. 1511 
«υἱὲρ ἐδὲ απεῖομξς Γ᾽ αἱ] ἐῤὲ ῥεορίε οΥ Πεγαεὶ.) 

καὶ ἡ γερουσία παντὸς δήμου Ἰσραήλ, “ ἀπά 1ῃς 
δα ηΠΘατη οὗ 411 {Π6 Ῥβορὶθ οὗ [5Γ86] ; ΗδΡὈ. 

ΝΣ Φ᾽ ὮΝ Ὁ. ὩΡ). 8γτ. ἴων, σέ. ὙὍῈ 
γερουσία, ΟΥ ϑεηδίιι5 οἵ οΙάογθ, “ἢ. χί. 14, 
Χν. 8; Δηβινοσηρ ἴο ννπδΐ {ΠῸ [δ ννβ5. 641} {Π6 
᾿Υ1Π25. ὙΠῸ βονοπίγυτ-Ο Πα ΟΥ βανεπίγ (ἈΔΌΡΙ 
Τυάδῃ ; εἰϊεα ἴῃ Τα]πι. ᾿ ΒΑΡ. ϑαηηῃβάτ. 1. 6) 
ΠΟ θε 5. (σύνεδροι) Οὗ ἴπΠ6 Οτϑαΐ ϑαημθασιη 
ἄννεὶξ αἵ [εγιβαίθπι (( ϑαηπεάτ. χ. 3). ὙΠΕΥ 
16 1Π6 πρεσβύτεροι οὗ Ν. Τ. ““Αποϊθηΐϑβ ᾿ 
ἴῃ ΟἹά ΒΕ ρΊ5ἢ ΞξξῷΖ δ άνιβευύβθ, σοι ΠΒῈ ΟΥ̓ ; ἐς. 
ΙὯρῸ νγα5 ΟΠ 6 1105 “ ἀποιθπί. 

«υδίοε ἀπυεῖέ αἱ “εγι  αἴεηι.)] Α5. ἴΠ6 Οτεαῖ 
ϑαηπῃδάσιη Παά ἴο ἄο : ἐκάθηντο ΞΞ 13. ", «αἱ. 

9: Ὀγίδα 10. ΘΟ ΟἿ 2 ΜδΑςΟ ΣΙ ὁ: 

Εχοά. χῖν. το; ΝΣ δος ὉΞ ΠῚΠῚ δὲ Ἰρυν, 
80 50Γ.,) οὐλὴ δὴν, 

«υἱὲ σγεαΐ ζέγυσπεν . . . σεῤεηιθης»ν.] ΒοΙ 
ἐν ἐκτενίᾳ μεγάλῃ. Ἰοη. 11]. 8, ἐκτενῶς ΞΞ 
ΠΡΙΠΞ. Ηδθγθ ρεῦμαρβ {πὸ ΗδθΡ. ννὰβ “ἹΠ3 

ἽΝ. ϑγτίας, “’ ]ῈΠ 411 {πεῖν Ποατί, ΕΞ ΞΕ 

1πϑίθδά οὔ [Πε βθοοῃά ἐκτενίᾳ, (οὐ (. 19, 58, ἀπά 
ΟἹΗ͂ 1.51. εἶνε νηστεία. (ΔΕ 155: χχχν. 132, “1 
ΠαΠΊ]6α ΤΥ 5011 νυ [αϑιϊηρ.." ϑυγίας α]50, 
“ ἀῃα Βυχμηθ]οα {ΠΕῚΓ 5011} «υδέῤ α σγεαΐ γα“. 

Ηεθ. ρεῦμαρβ 3) ΟἾΝΦ 3205). ταπεινοῦν 
Ψυχὴν Πα5 ἃ 5ρεθοῖα! τείοσεηοθ ἴο ἔββίϊπρ. 
διασζείοι 15 τη ΟΠ α ἴῃ «Ὁ. Το, 485 1ἴπ {πὸ 5. 
ΜΕ. εὐ μη απο αἰ), σας 17 γε  Μ2111 5 
εἰ ογαἰϊομόις. 
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οϑό 

10 ΒοΙΠ {Πογ, δηά {Πεὶγ νγῖνεβ, Δη4 
{Πεῖὶγ σἢ]άγεη, ἀπά {Ποῖγ σας, ἀπά 
ΕΥΕΙΥ 5ΓΓΔΠΡΟΓ ΔΠ4 ΒΙΓΟΙΙηρ, ἀηἀ ἘΠΕΙΓ 
Βευνδηΐῖβ Ὀοιρης ὙΠ πηοηθγ, Ρὰΐ 
βᾷ  ΚΟΙΟΓ ἢ προη ἘΠΕῚΓ ἰΟΙΠ5. 

11 ἼΠιι5 ονοῦν πΊΔη ΔΠ4 νγοτηδη, 
ἀπά τῃ6 {Πππ||ὸ σἢΠ]άγθη, ἀπά {ΠῸ ᾿πΠᾶ- 
Βιεδη 5. οὐ [εγιβα!οπη, [611] Ῥεΐίογε τῃς 
ΤΕ ΠΊρΡΙ6. Δπὰ σαϑί ἅ5Π65 τιρὸη {ΠΕ|Γ 
Πεδάβ, ἀπά βργεδά οξκσΖ. πε βδςοκΚ- 
Οἰοῖῃ Βείοτε {πε δος οὗ της οτά: 

ΤΟΙ ΙΝΕ [ν. 1ο--ἰ 2. 

αἶδο {ΠῈῪ ριξ βδοκοίοιῃ ἁροιέὲ {ῃ6 
ΔἸτΑΥ, 

12 Απά οετϊεά το τἢς (Ποἄ οὗ [5γδε] 
8} νυ] πα σοηϑεπέ Θαγπεϑάϊν, {Πδὲ 
ἢ νγοιυ]ά ποῖ οῖνε {Πεὶγ ἢ] ΓΈ ἔργ 
ἃ ῬΓΘΥ. ΔΠ4 {ΠΕῚΓ. νγῖνεβ [ΟΓ ἃ 58ρ0]}, 
Δηἀ4 {Π6 οἰτἰ68. οὐ ἘΠΕῚΓ ᾿πΠΠογίαποα ἴο 
ἀεβίγιςσίοη, ἀπ ἃ ἘΠ6 βαποίιαγΥ ἴο ρῥγο- 
[ληίου ΔΠη4 τερίοδςοῃ, δη4 [ὉΓ {Πε 
ΠΔΓΙΟΠΒ ἴο ΓΕ]ΟΙΪςα δῖ. 

12 ὃο (ὡοά Πεδαγά {ΠῸῚΓ ῥγΔΥ Γ8. 

10. εὐ᾿]άγεμ.1 νήπια. ὩΞΘ, Ϊ6Γ. ΧΙ. «ὁ: 

ΟΥ̓ ὈΠΡΟΝ, 2 Κίῃπρϑβ υἱϊ. 12, “ Βαθε5. ὙὍὙΠὲ 

ΘΥΓΙΔΟ βιιρβοϑίβ ΠΡΟ). ψυϊΕ. οτηϊίβ : θα οἴ. 
2 ΟΠ ΣΧ. Ττ2; 70ΕἸ 11; τὸν ΠΟΠΔΙΣ ΙΝ. ΤΊ: 

21 εα}}1..7]0 ΟἷΙ, ἸΟΙΠΔῊ 11..7, 8. ὙΠῈ 
Κίπρ οἵ ΝΙπονθῃβ ἄθογϑ : “ [μδξ ποῖ Ποῦ πηδη 
ΠΟΙ͂ θεαβί, που ποὺ Ποοῖὶς, ἐαϑίθ δηγίῃϊηρ ; ἰοΐ 
1Ποτὴ ποΐ [θα ΠΟΥ ἡ{Ἰη]ς νναΐοσ. Βιξ Ἰθῖ τηδῃ 
«πη Ὀθαϑέ θῈ σονογθά νυ] ἢ 5δοϊζοϊοίῃ, δηα ΟΥΥ 
ΤΙΡΏΠΠΥ ππίο Οοά. δὅγγίας, ν π|ρ., ἀπά Νεῖ. 
1,«ἱ. (ες. Κερ. σεῦπη. 4 (οΥγὈ.) οτμϊί. 

Ἔογν οἰ γα ἀπε δ] γε] .] πᾶς πάροικος καὶ 

μισθωτός. Ἐχοά. ΧΙϊ. 45, ΗΘ. 3) ἈΦ, 

σεγυαης ὀομσδὲ αὐἱὲϑ γιοπον.] καὶ ἀργυρώ- 
νητος αὐτῶν. ΠΕΡ. ὩΞΌΞ ΠΩ) ὴ, Οεη. χυΐ!. 
232. ΟΙΑ 1«ἴ. ἐρηΡΉ 15. 

μὲ σασζοίοι πῤοῦὶ ἐρεῖ" ἰοῖη5.] ΟΟσδη. ΧΧΧΥΙΙ, 
501 ΚΠΏΡΒ ΣΧ 21- 

11. Τῤιις ἐυεγ» γηαπ.] καὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ, 
ἀπε ἐγ} τιαῦι ο᾽ ]ςγαοί. 80 ϑυυῖδο. 

ἐδὲ Μὲ εῤ᾿άγεη.) τὰ παιδία, 5] ΧᾺΡΙΥ ἐῤὲ 
εἰ Πάγεπ. ϑγυῖας, απα αυοιαῦ ἀπά ρν ( ἐαἰνα). 
Η 60. 2, παῖς. 

ἀπά τρὲ ἱπραῤ!ίαπίς ο᾽ Χεγισαΐεονι. ΕΥ̓ ΖΒΟΠ 6 
Οπ5 ἀπά, νυ (Δοάά. 11. 58, 74, 1οϑ, 248. 
ΟἸΙά 1,«ἴ. ἀπά 85.710. τϑηάθσ, ἦν ῃο ἄννεὶξ τη 
7Θσυβα]θπη,᾽ τοίους ἴο [Π6 ΤηΘη, νγοσηθη, δηά 
ΟΠ] άτθη. 

ΤᾺ] δέζογε ἐρὲ Ἱθριρ]6.1 Ἰη ΗδΡΌ., 45 ἴῃ {6 
51. νεῦβ.: ΠῚ ΠῚ ὉΠ ΞΟ ὨΠΌΏΒΟΡ 105). 

εαοσί ἀὐσρὲς πῤοῦ ἐῤεῖν ῥοαάς. ἐσποδώσαντο 
τὰς κεφαλὰς αὐτῶν (2 ϑατη. ΧΙ. 19); ΒΕ ΖΕΙς. 

ΧΧΥΪΙ. 20, ΠΝ ον ἜΣ ὌΡῊ, “ΙΟΠΊΠΊΙΙ5 

πῖνοϑ. ΟἿΪΥ 115 ᾿ἰπδίαποθ οἵ [Π6 νυ σποδόω. 
ΠΟ ϑυσῖας οπ5. [Π6 οἸδιιβο. 

ἀπά σῤγεαά οἱ ἐῤεῖγ σασζοίοι δοζογο ἐδ ζαεο 
4 ῥὲ 1,ογά.)] ΤῸ οχμῖθιὲ {π6 ἄθρίῃ οὔ {πεῖν 
ΘΟΥΎΟν ἴο ἴπΠ6 1) Ίνπ6 ογο. Οε, (2 Κίηρϑ χίχ. 
14) ἴΠ6 νναῦ π᾿ γῇ] ἩΖοκίαῃ βργοδα ϑρη- 
ΠΑΟΠΟΥΙ 5. Ἰοτῖογ θοίοσο τῃ6 Το. ἨἩΦ}. 
ΠΡ Ἰ») (ςἔ 2 84π|. Χχὶ. 1ο). (οά. 
58, ΟἹ« 1,«Αἴ., “ Ὀεΐοτε {ΠῸ ἴδοα οὗ [Π6 ἴθηρ]ο οὗ 

16 1,οτά.᾽" ΟΠατίοη βυρϑοϑίβ {Παΐ {ΠΟΥ βργθδα 
[Π6 βϑδοϊκοϊοίἢῃ ἴο δῖ προη ἴΐ, κα ΚΊΖραῃ οα 
1η6 τοοκ. ὅϑυσίας δηά Ναϊρ. οὐ. ὉΠ 
Ἰαϊίον βῖνεϑ {πὸ ννῇο]θ νεῦβα {Πι|5: “"Απά {πΠ6 
ῬΓΙοϑίβ ᾿ἱηνεδίθα {Ποηηβοῖνοθ νυν ΠΔΙΓΟ] οἵ ἢ 5, 
ἀΠηα {πῸ ῬαΡ65 {Ποὺ οαϑί ἄόννῃ Ὀεΐοσα {Πα ἴδοθ 
οὗ 1Π6 [Ἐπιρ]6 οἵ {πὸ 1, οτγά, ἀπά {Π6 δἰΐασ οἵ [Π8 
ΤΙ, οτά ἘποῪ σονογεά νυ Βαϊ το] οί ἢ. 

19. αἱ] «υἱῤ΄ οπεὲ εομϑεηΐ.] ὁμοθυμαδόν. 
ΟἹ 1μΑξ. ριίαιίγιες. ϑγτῖας, ἢ ακῷν “85. ὁΠ6 

(μη), “2ε. τΟρείποι.. ΠΕΡ: ἪπΙ ΓΞ, οι 
γηομρ. 

ἐαγηεσ ν. 
“. 9 σεῤγα. 

ἐκτενῶς. Ιοη. 1]. 8, ΠΡῚΠΞ; 

ἐῤεῖγ εὐιάγοηπ. νήπια; εἴ. “. το. ΤῊ ϑυτῖδς 
Πα5: “ὙΠπαΐ 6 πῖρηΐ ποΐ εῖνε {ΠΕῚΓ ΟὨΠ]Πάσθη 
δηὰ {ΠῸῚΓ νγῖνεβ ἴο σδρίϊνιγ, ἀπ ἘΠΟΙΓ οἰΤ165 
ἴο ἀοϑβίγαοίοη. 

δε σαπείμαγ. τὰ ἅγια. ΡΠ, Νυπι. 
Υἱ. 19 (50 5010. 6.6); οὐ  ἼΡ2, 1,6ν. χχ: 2- 

απ 70γ ἐδ παίΐϊοης ἐο γεζοίεθ αἱ] ἐπίχαρμα 
τοῖς ἔθνεσι. (ὐοαά. 58, 71, 74, ἅς., ΒΌΡΡΙΥ 
καί. Βυΐ {π6 ννογβ σοηῃϑίζαξς δη ἀρροϑιτοη ἴο 
ννμαΐ ργθοθάθβ: “4 {πϊηρ ΤΟΥ ἴπ6 ποαΐμοη ἴο 
τοοϊοθ νοῦ. 866 Εἰὐχοά. ΧΧχίϊ. 25: “Ηετς. Εαγ. 

250. ἶδΡ. Ε35 που», ΟΣ ἃ ΨΠΙΒΡοΥ- 
ἴῃς δίποης ἴπ6 παίϊοπβ." (ἝΟΥ Εσοῖαδβ. χυπὶ. 
31: ΧΠΠΠ, τα, “ ΙΔπΡ Ιηρ-ϑίοοκ." ΑἸ5ο ἐχθροῖς 
ἐπιχαρτὰ πέπονθα (“ Ῥτοτη. Ν]ηοῖ.᾽ 158). 

18. σοάα ΟΚ. ἐῤῥὲ 1ογὰ (κύριος, 1.6. ΠῚ7Π))}. 
80 ϑγγῖδο. 

ἐῤεῖν ῥγαγεγ" ἢ ΟΚ. ἐρεῖν “οἷτε (τῆς φωνῆς 
αὐτῶν). ϑ80Ὑ. ομηϊίβ. Ψα]Ρ. οπλϊῖ5 [Π6 νυ Πο]ο 
γΕΙ56, δίνης ἰηδίθδα: “ὙΠθη ΕἾΔΟΝ Πη, 
1π6 ΠΙΡῚ ργοδὲ οἵ {π6 1 ογά, νυθηξ ἀθοιξ 4}} 
[5Γ86], δη 5ραϊζα τπιπΐο {Π6πὶ, βαυῖηρ ; Κπονν γ68 
{παῖ {Π6 1 οτὰ νν}}}] ΠΘατκθη ππῖο γ ΟἿ ΡΓΑΥΘΓΒ5 
1 γε βιίβαίαβϑευ οοπίϊπιι ἴῃ [ἀϑίϊηρθ ἀπά 
ΡΓΑΥΘΥΒ ἴῃ {Π6 σβῃξ οἵ {πὸ Τιοτά. Β6 γε 
τη] οὗ Μόοβοθϑ, {Π6 βεσναπὶ οὗ {Π6 1, οτά, 
γνΠ] ἢ Ονουίηγονν ΑΠΊΔ]οῖκ, νυ πὸ {τιιβίθα ἴῃ Π15 
Οὐ νΔ]Ο ΙΓ, Δη 4 ἴῃ Π15 οὐ ἢ βίθηρίῃ, πα ἴῃ ἢ15 
ΟΥ̓ ΔΙΙΩΥ͂, Δηἀ ἰπ ΠΙ5. δ} 16] 45, ἀπ ἴῃ ΠΪ5 
ΤΠατοΐβ πὰ ἴῃ ἢἷδ ΠΟΥΒοπΊΘη ; ποΐ Ὀγ ἤρμίϊης 



ν. 14--1.} 

ΔΠ ἃ Ἰοοκεά τπροη {Πεὶγ δ σεοηϑ : [ῸΓ 
{Π6 Ῥεορίε ἰμβίε4 πηᾶην ἄδαγβ ἴῃ 8]] 
1 46α ἀπ4 [ογιβαίεπη θεΐοτε {πε βαπο- 
τα ΓῪ οὗ τΠ6 ],ογὰ ΑἸπηρ ἢν. 

14 Απά ]οδοίτπη {π6 ΒΙρἢ ργίεβί, 
ΔΠ4 411 1Π6 ργίεϑδίβ {Πδξ βίοοά Ῥείογε 
1η6 1, ογά, Δη4 ΤΠῈΥ ἡ ἢ] ἢ τηϊπίβίεγεά 
ππίο {π6 [ογά, μαά ἘΠεῖγ Ἰοΐπ8. οἷγί 
νν ἢ βασΚο οί, ἀηὰ οἤεγεά ἐπε ἄδην 
θιγπέ οἤεγίη 8, συν ἘΠ6 νονγ8 ἂδπά 
ἔτεα οἱ β οὔ τΠ6 ρβορίε, 

Ι1Ις Απά Παδά 85Π68 οη {ΠΕῸῚΓ ΠΉΪΓ68, 
ΔΠ4 οτεἀ τπιπίο ἐπε Τ,ογά νυ 41] ἘΠΕῚΓ 
Ρονγεῖ, {παξ Πα νοι] ἰοοκ προ 8}} 
1ηε Ποιιβε οὗ [5γδ6] συδοϊ οι γΥ. 

ΦΌΒΙΓΤΕ Ιν. 

ΘΗΛ  Ε νς 

5 “εὐτογ ἐοϊοίά οϊογόγηιος τολαέ 114 ἤειυς 
ἄγε, ὃ αγιἃἰ τυλαί ἐλεῖὶγ Οοα λαα ἀογιδ 707 
ἐλεηὲ; 21 αγι1 αὐσίτοζζ γ101 10 ιφίαζε τὐΐζλ 
Ζλογι. 22 «41 ἐλαΐ λεαγα ζἀζψε τυέγὲ ογεραφα 
αὲ λέγε. 

ΗΕΝ ννὰβ 1 ἀδβοϊαγεά το Ηοϊο- 
ἔεγη 68, [Π6 σἢϊεξ σαρίαϊη οὗ {ΠῈ 

ΔΥΙΩΥ͂ Οἵ Αϑβιιτ, {πδξ τῃς σἢΠ]άγεη οὗ 
Ιβύδεὶ Παά ργεραγεᾷά [Ὁ νγαΐ, δηά 
ἢαά 5ἢπὲ τὸ {Π6 ραβϑβᾶρεβ οὗ {πε ἢ1]] 
σοιπίγυ, ΔΠηΠ4 Παά ἰογί πε [841] τῃς 
ἴορβΒ οὔ {πθ ΠΙρῇ 8ἢ11||5,. ἀπά ἢδά 
[αἰ ᾿πιρβαϊπηθηῖβ ἴΠ τῃ6 ΠΠαιηραίρη 
ΠΟΙΠΈΓΙΕΒ : 

ΜΠ ϑυνοσά, θυ. ὈῪ ΡΥΑΥ Πρ νυ] ΠΟΙΥ ῬΥΑΥΕΥ5 
(κχ. χν. 8 σεῳ.). 80 5}4]] 411 {Π6 δ ῃθΠΊ165 οἵ 
15.868] θ6, 1 γε Ῥύβθνοτγε ἴῃ {Π15 σου {π8ξ γα 
αν θορσιη." ὙΠῸ Ιἀϊοπιβ μοῦο ροϊηΐ ἴο ἃ 
(Πα ] δε. οΥἹ ΠΑ] --- 6’. γηαηοηέες ῥοῦ» Ια, ἐς 
τον 25. ἸΓΕΜΙ6 σα εἰ 1 ῥοίεμέα σα; ΝΥΉ116 
{Π6 δχρδηβθίοη 15 ἴῃ [{ῃ6 πηππΠοῦ οἵ {πε 
ΜΙάγαβῃ. 

Ἰοοζει τον ἐῤεῖν αὐἼίιεἰοησ. Οἷ. εἰσεῖδεν, 
]οοζεά τιπέο ογ" ἱγιίο ἐῤεῖγ αὐ ἤείου. ΟἾοΘ. ΟΠΙΥ 
ἴῃ 1,ΧΧ,,, 45 νδυαηΐ ῸΓ ἐπείδεν 1η ΕἾΧ. 11. 25 
(ὑπ } ἸΠῸΝ. ἼΝς ποῖ δὲ .411 {δ1.}}: ὅ8δγῦ. 
᾿μνοξξ ιν: ΘΓΕ ΘΙ Ἔν: 42: 

ῶγ τὲ ῥεοῤίε. γαείοά.] καὶ ἦν ὃ λαὸς 
νηστεύων, απά ἐῤὲ ῥεοῤίδ αὐεγε γασέϊησ. 80 
ϑυγσ. (Ῥ]υ1.). 

δεζογε ἐδὲ σαρείμαγν 97 δὲ 1ογὰ “4 ἠ]γιὶς δὲν. 
ϑυγ. “Απά [6]] ἄονγπ Ὀεΐοσγε {πΠ6 ποιιβα οὗ {Π6 
ΒΑΠΟΓΠΔΓΥ οἵ {Π6 ΤΡ Υ 1,ογα.ἢ (οά. χ. Πᾶ5 
ἐν πάσῃ τῇ Ιουδαίᾳ καὶ οἱ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἔπεσον 
κατὰ κιτιλ. ΤἼΘ ΟἹά [1,4ἴ. ἀρυθθϑ ἢ 1Π6 5 υγ. 
ΗεΡ. ΓΊΝΣΝ ΠῚΠ᾽ Ξξ κύριος παντοκράτωρ ἴῃ 
ἸΕΧΟΧΟ ἘΡ᾿ 2 θῖν. τὸ; ΚΓ ΠΣ. ΣΙ: Ὁ. 

14. ἐῤαῤ «ἰοοά ῥείῶγε ἐφὸ 1ογά.} 
αἰϊεπάαπί5. Οἵ. 2 ΚΙηρδ 1. 14; ν. τό. 

απά ἐῤεν αυῤίερ »ιϊηϊείογεά τριίο ἐφδε 1,ογά.] 
76. [πμ6 1 ονιΐθβ, Οὐ ᾿ΠΙΌΓΙΟΥ πη Πἰβίουβ (1 (ἢγ, 
ΧΟ, 17:2 (ἶΓ. ΣΣΙΙ: 6); ΒΡ ΠΉΙ5. 

ἐῤὲ ἐἀαϊν ὀιιγηὶ ογεγίηρς.] 

Α5 

τὴν ὁλοκαύτωσιν 

τοῦ ἐνδελεχισμοῦ, ἼΘΙ ΠῚ (Ναπι. χα. 
6: ΣΤᾺ 111. 5)- 

αὐἱῷ ρὲ σοτὺς ἀπά 7γΧὲεὲ σῇ... “πώ ἐῤε 
“αὐοαυς ἀπά ἐῤε “υοἱμηίανν σιν. ΟΕ Τὸν. υἱ!. 
ιό, ΠΣ) 12; Ναπη. ΧΧΙΧ. 39, Ρ᾽υγΆ]. ὙΝ 85 

τπς Ηδεθ. ποτα ὉΠ Π3)) ΜΠ 5712} 

15. ῥεῖν γ11|7γὲ5.1 τὰς κιδάρεις. ἘΧ. ΧΧΥΙΙ. 
49, ΤΊ ΞΔ, “ Βοπηείβ; Χχυῇ!. 4,).37,) ΓΒ ΝΟ, 

( ΟἸΚΚΠΊΑΥ εῖνεβ κιθάρεις, “ Ηατίδη," νοι 
Δα Πουῖγ. Οτοίϊι5 αιοΐε5 ΒΡ]. “ (οηνῖν. ἵν. 

ὁ ἱερεὺς μιτροφόρος--οὗ (πε [658 ρυὶθϑίβ.) 
ὙΠ ΤΟΥΠΊΘΥΓ νγοΥῈ 5 ΠΟΥ {πὸ τηϊγοβ. οὗ {Π6 
ΠΟΠΊΠΠΟΠ ΡΓΙΘβίβ ; {π6 Ἰαϊζοσ ννὰβ {παΐ οἵ {π6 
ΠΡ Ρῥγεδί. ΟΕ. Ἐβίῃ. νἱ. 8. ΕῸΓ [π6 ΟἿΪΥ 
[αϑί ογάδι ποθ τη Μοβαῖς ἰανν, 566 1,6ν. χυΐϊ. 29: 
Κη {Π6 βθνθηίῃ τηοπίῃ οἡ {πΠ6 [οπῖῃ ἦδΥ οὗ 
1Π6 πιοηΐῃ, γε 5}4}1] Δηοῖ νου 5015 {πε 
δ͵θαΐ ἄδΥ οἵ αἰοποπηθηῖ. Βαϑίβ τα] ρ]16 ἡ 
ΔἰΓΕἸ ἘΠΕῚ τε τη τ ΜΙ ΠΘΟ: 11: 4η “4.8, 
δη4 βίῃ. ἵν. 1-- ; Αροογ. βίῃ. χὶν. 1, 2. 

αὐ αἰ! ἐῤεῖ" βοαυεγ. Μ]ρ. ἐκ Ἰοίο σοῦ 6 

σμο. ἨδεΡ. Ὁ ΝΟ 53, θεαί. νἱ. 5. (μετα 

αἷσο Ἵ220. 532). 
ἐῤαΐ ῥὲ «υομ]ά Ἰοοῖ προ αἰ] ἐφὲ ῥοιίδε 9 1ςγαεὶ 

φ,αεοιςσῖν.] εἰς ἀγαθὸν ἐπισκέψασθαι, ἐο «υἱεἱέ 
ΟῚ. ΒοΟΩ; ΡΞ; 1.5: ψΠ δ: ΓΚ 1 7, 8. 

ο 

(ὥγγ. ιι5ὲ5. βαπηθ ννογά ἤθσῈ 45 ἴπθσθ, τω...) 
Ψα!ρ. μὲ “ἱεϊέαγοΐ ῥοῤμἼμηε σι Πσγαθ]. ΓΕ. 
4150 [6Γ. Χ]ῖν. 29, εἰς πονηρά, ἀη4 οἤδρ. ΧΙ. 
20, ἐν ἀγαθοῖς, ““ἴο νἱδῖξ πθ6 ψ φορά 
{Π|ηρΡ5." 

ΘσΠΗΑΡΤΕ ν. 

1. ἐῤαϊ.] ΟΚ. διότι ΞΞ ὅτι, ἀςς. ἴο ἰαΐεΥ τἰ5ᾶρ6. 
ἌΤΙΞΕΣ ΕΠ νι 8. τ᾿ 

ῥαΐ ῥγεῤαγεά 707 αὐαγ.] Μυ]ρ., φγαεραγα- 
γε “6 αὐ γεσίσέοηαίμηι. ϑυΥ., ““ 5βειη]οά 
ἘΠΟΠΊΒΕΙγ 5 ΤΟΥ να Γ,," ὙΠΟ Π ΠΊΔΥ Ὀ6 ΟΥΡΊΠΑΙ. 

αἰ ρὲ ἑοῤς 9 ἐρε ῥίψ δὲ.) ἘἈδίμοσ, ενοτῪ 
ἴορ οἵ 4 ΠΙΡῊ πηοιιηΐαίη (2 Κίηρϑβ 1. 9, ᾽ν ἢ 
ἽΠΠ). ὙΤηὲ Νυ]ρ. Πμᾶ5 ΟΠ] ὧἊὸ 2:0" 1771 
Ζπἔπόγα σοροἰμε: σογιέ, ἴΟΥ [Π6 Ἰαϑὲ ἔῃ γθ 6 οἰδιισεῈ5 
οἵ [Π6 γεῦβα. 

ῥαά ἰαϊά 1ηιρεάϊγιεσιίς 1π ἐρὲ ἐραηιῤαῖση 
εοπγέγῖες.1] ΟΚ. ἔθηκαν ἐν τοῖς πεδίοις σκάν- 
δαλα. 801., αηὰά Ιαϊὰ αριμερες ἴῃ π6 ΠεΙά5 

([}..5}. ΟΙά 1,4ἴ. εἰ ῥουμεγμηξ ἠπ σαριρὶς 

οὔγδεπαϊομῖα. ΤΠΘ ΗδοΡ. πη Παγθ θθθη 

ΟἿΣ : οἵ 1εν. χῖχ. τ4. δ᾽), “δῃᾶγε, ἰ5 
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“88: 

2 ὙΜΒεγον ἢ Πα νγᾶβ νΟΓΥ ΔΠΡΤΥ, 
ἀηἀ ΤἈ]164 411] τῇς ργίηςος οἵ Μοαῦ, 
ΔΠᾺ τῆς. σαρίαϊη5 οἵ Ατηπιοη, δηά ἃ]]} 
16 φονθίποῦβ οὗ {ΠῸ 868 σοδϑί, 

3. Απά Πε 5414 τιπΐο {Π6π|, “ΓῈ]] π|α 
Πονν. γε 80η8 οἵ (ὑπαπδᾶδη, νὑγῆο {ἢ 18 
ΡΘΟρΡΙΘῈ 15. {παΐ ἀννε! ]εῖῃ ἴῃ {πε Π1]] 
σοιπίγγ, ΔΠ4 νγῆδε ἅγα {Π6 οἰ [65 {παῖ 
{παν ᾿Π ΠΑΡ], ἀπ ννηδὲ 15 {ΠῸ πλιπ|- 
τις. Οὗ {Π6]Γ ΔΓΠΊΥ, ἀπ ννΒεγθίη 15 

50 ΤΟ ΠΑογοα Ϊοϑἢ. ΧΧΙΠ. 13, Δη4 ΕἸβθννθεσε; 
Ρ5. ΟΧ]. 5, “ β1η5. ἴῃ σ΄. 20 2,77α, τι 15. υϑϑά 
Π]ΘίΡ ΠΟΥ ΑΙ] ἴῃ 8 ΠΊΟΓΑ] 56η56, 45 ἴῃ {πάξ. 
1]. 3; 50 (ἢ. ΧΙ]. 2, Δηἄ οἴζεη ἴη Ν. Γ. Ῥσορ. 1Π6 
σἐἱοῖ οἵ ἃ ἴταρ, ὁπ ννἤ] ἢ {ΠῸ ῬΑ] 15 ρΙαοθά - {πὸ 
{γα Ρ-ΒΡΥΙηςς ; 4150 ο4}164 πάσσαλος Δη4 ρόπτρον 
14. 4ἀηά ὅς. «. “.) ΡΙ8115 ἴῃ τπ6 ρ]αὶπβ5 
ΟΣ] ΡΥΘΔΕΥ ΘΙ ὈΔΓΓα55 ΔΠ ΘΠΟΙΩΥ 5 πιονε- 
πηρηΐ5 (ςἔ. Οεη. χῖν. 8 “64.). Οοτῃ. ἃ 1,4ρ.: 
ἐἐ ξύ5ϑαϑ ΟσΟ 85, ΠΛ ΠΓΙς65, οἕ ρα]οβ. δοιΐοβ, ἴῃ 
486 Ἐγδηβειηΐεβ ᾿πσδυΐα ΑϑϑυσΙ σοΥΓΘγοπέ. 
Μαγῖσες (( τί. ἵν. 13) ννεσα “" οδ]σορβ᾽ στ 
588 ΓΡ ΡΟΪΠΐ5 [ἢ θυ ΓῪ αϊγθοίίοη, νν ΟΠ ἘΠΟῪ τι564 
ἴο ΒθΌΓΥ ἴπ {Π6 5 Το Πα [ἢ ΟΓΩΘΓ ἴο ΙΔ πλ6 ΠΟΙ͂565. 

2. ἢῥογεέαυερ δὲ αὐας τσεγν αρογγἢ [11ῖ., 
ΔΠα ἢ ννὰβ βΎΘΔΕΥ δηγαροα νυν] ΔηΡΟΙ. ὅ80ΧΓ., 
“πα {Π6 ψνγδίῃ οἵ Ἡο]οΐδογποϑ ννα5 Κιπαϊθά 
ΒΥΘΔΪγ." ἽΝ “Π ἘΝ ἽΠ)). 

ἐδὲ ῥγίτσες ... ἐδ εαῤῥαϊης.] τοὺς ἄρχον- 
τας. .. τοὺς στρατηγοὺς. ΠΡ ς τς Ὁ5220, 

Ἐ7ΖΕΙς, ΧΕΙ Ὁ, 12, 22. 

Φοεγηογ 5.) ϑαῖγαρβ ἢ Ῥουβίδῃ. ργου]ηο 4] 
ΒΟΥΘΓΠΟΥΙ͂Β. 50Ὑ.) “ Ποδβ5. οἵ {Π6 οἱ[165 νυ] ἢ 
ννοτο ὈΥ [Π6 568. ΟἹ]ά 1,Δξ. ΕΣ ογιγιος γιασίς- 
ἐγαΐμς γιαγ Ἰιαὲ γερίοηίς. 

83. ποαυ.) δή. ΗΘ. δ), ἃ ργεοδῖῖνε ραγ- 
τοῖο. ΕΠ ΈΖΒΟΠΟ βαγ5 1ἴ ὍσοιΓ5 ἔουισίθθη {{π|65 
ἴηι [πᾺΠἢ. [Ὁ ἰ5 νναπίϊης Ποσὸ ἰπ {Π6 ΘΥΤΙΔΟ, 
ΟἹά [,«ἴ., Νυἱραΐῖς, (οάά. χ. ς8. 

6 σοπς 9 ὥρβαπααη.) “ΤῊΪ5 δἀἄγθ85 15 ΟΠΪΥ 
δ] 0]6 το ἘΠ6. Ῥθορὶβ οὔ {π6 Ἴοαϑβί, 65Ρ. ῬΠοο- 
ηϊοῖα, ποῦ οἵ Μοαῦ ἀπά Ατηποῃ. 

«ὐρο ἐῤὶς ῥεοῤίε "ἢ ΨΜΒΟ [5 115 ΡΘΟρΡΙΟ ἡ 
Α ἀἰϊγθοῖ ιοϑίίοη. ἄπ Αβϑυυίαη ΘΟΙΏΤΠΔΠΩ͂ΟΥ 
οἵ τς {{π|65 ψν θη Τππ4Δ ἢ νϑα5 ΤΘΑΠγ Ὀγοιρς 
ἰπῖο σοηΐασξ νυ ἐπαΐ ροννου, ννουἹά Παγά]ν 
Πᾶν Ρυΐ 5110} αιιθϑίίοηβ ἃ5. ποθ. ὙΠῸ 
αι. ΒΕ Οη5 ἅΓῸ ποῖ, Ποννθνου, ἴο θὸ ΓΟσαΓ ρα ἃ5 
᾿ΠῚ ΡΥ] Πρ’ ΔΠΡΘΙ ΟΥ̓ΒΟΟΓΙΉ. 

ἐῤῥεὲ ῥιϊεομηίνγ.ἢ 16. Ῥαϊοβίϊηθ ΡΙΓΌΡΟΓ. 
ΤΠς σοιηΐγγ Ν᾽. οἵ {ΠῸ [ογάδῃ ἴ5 ϑιιπηπηθά ἘΡ 
ἴῃ “ ἘΠ15. ἔα! γ ΠΠΠ]- σοι ΠΕΓΥ ἀπ {πῸ 1, θαποη 
(Δ) δας 111. 25). 

από αὐϑαΐ ἀϊγισ ἰς σοὶ ὁποῦ ἐῤερι, οΥ" εαῤέαϊη 
φ ἐῤεῖν αγηιν.) ΟΚ. καὶ τίς ἀνέστηκεν ἐπ’ 
αὐτῶν βασιλεὺς ἡγούμενος στρατίας αὐτῶν. 
ΚΑΠΑ νῆῸ 5. δθῖ ΠΡ ΟὐΟσ {Πρ 5 ἃ κίηρ; 

ΤΟΓΓΉ Υ. [ν. 2--. 

{ΠΕΙΓ Ρονγαῦ ἀπά ϑγεηρίῃ, ΔΠ4 ννῆδέ 
Κίπρ ἴ5. 588ῖ ονϑῦ {Π6πΠ|. ΟΓ σαρίαϊη οὗ 
ἘΠΕΙΓ ἉΓΠῚΥ ; 

4 Αμά ψῃγ μανε {πεν ἀείεγπηϊποά 
Ποΐ ἴο φοπηα Δηἀ πηδεΐ τη6. ᾿ΠΟΓΕ ΤΠ 
1} τῆς ᾿πῃδθιταηῖβ οἵ {ΠῈ νγεϑί. 

5 ΓΠεη 5414 Αςπῃίογ, τῃς οαρίαίη 
ΟΥ̓ }} τῃ6 80η8 οἔ Απηπίοη, [,εξ ΠΥ 
ἰΙογά πονν ἤἢθαὰγ ἃ νγοτά ἔοπιὶ {πΠῈ 
τη τἢ οὗ τῆν βεγναηΐ, ἀη4 1 ψ}}}} ἀε- 

ΠΟΙ] ΠΩ ἸηΡ’ ΓΠΘΙΓ ὩΓΠῚΥ ἢ 50Γ., “ Αηά ψῇο 
ἴ5 {π6 Ῥσίπος { [3ν;] {μαΐ βίαπάθι [.9]5] 
ΟΥ̓ΘΓ {Π6Πὶ ἢ [ἢ 5 ΤΈΡΙΥ ΑΟΠΪΟΥ οΠϊΐ5. ἴο 
ποίίϊοθ {Π15 ραγέ οἵ 1η6 αιιοϑίίοη. ἍΝ ΟΕ 

οἷ, δ: δ: 
11. 9. 

ΒΙΓΔΉΡΘΙΥ ΤΟΙΊΑΓΚ5 {Παΐ 1Π15 ννοι]α ποῖ παγα 
Βδθη 50, ᾿ξ πὸ σοι] αν ἁηβινοσθά, ΤῊϊ5 
ῬΘΟΡΙΘ μᾶ5 πὸ Κιηρ ; 1ξ 15 βονοσηθά ὃγῃ ἃ ΗΙβῃ 
Ῥτιεδί. ΔΝ ΟἹ δά ἠ5 {πὶ ΑΟΠΪΟΓ σοπμἤπο5 Πἰ5 
ΔΉΒΥΨΟΙ ἴο ἔαοῖβ νυ]. }) [Π6 Αϑϑυγίδη σοι] ποῖ 
ἢανθ Κηοννῃ, ογλ Πρ {ΠῚ Π 5:5 ΡΈΠΟΓΑΙΠΥ ΚΠοννη, 
ἐ.5. ἴῃς δοϊ {πΠαΐ [π6 τοὶ πῖηρ Κίηρ οἵ [5γδ8] 
(02), [οϑίδμ, ννὰθ. ἃ ΤΎΠΟΥ ἢ ΔπΠ4 Πὸ ϑιιρρεϑβίβ 
{παῖ {Π15 Ἰαϑξ αιθϑίοη ΠιαΥ Ὀδ ἃ 5Πη6 61 αἵ {π6 
Ἰΐηρ ἃ5 ἃ τῆθσο θογ. Νοῖ βαίἰβδῆθα ψτἢ {}}15, 
ΜΟΙ Ἔνθη {Π|ΠΚ5 1 νοῦν ΠΚογῪ {Παΐ ΑΟΠΙοΥ 5 
ΟΥΤΡΊΠΔ] ΤΟΡΙΥ ἀἸά σοπίδ!η βοπὶθ τοίθγθηςσα ἴο 
16 Κιπρ, νν ΠΙΟἢ ἃ [Θννῖϑ θοῦ οὔ {πὸ Μδο- 
σαθθαη {ἰπ|6 Πᾶ5 δ] πηϊπαῖθα ἔγοῖὰ {πῸ ἰοχε! 
ΑἹ] 115 15. ΒΡ Ϊν ἀγΕ Ποῖα], απ ΤὰπΠ5. ΠΟΙ οΓ 
ἴο {πὸ ᾿π4Π]Ἰοδί!οη5 οἵ {πὸ ἰοχί 1561. Νὸ τπθη- 
τίοη οἵ ἃ Κιηρ 15 Ραξ ᾿πίο {πὸ τηοτῖῃ οὗ ΑΟΠΙΪΟΥ, 
ΤΟΥ {Π6 βπρ]6 τθάϑοη {παΐ {Π6 {ἰπὴ6 αὐογ {Π6 
Ἀδίαση 15. ἰηϊθπάθα, ἃ5. τ. 19. ΘΟΠΟΙΠΒΙν ΟΙΥ 
5Π6νν8. (ΟΕ αἱβο Ἷἢ. ν111. 18--20. 

4. ῥαυς ἐῤεὲν «εέεγηιίηο.) κατενωτίσαντο. 
ῬτοΡρ. {Ππ|5 νϑυὉ ᾿ηθδη5 “ἴο ΘΑΓΤΎῪ ΟἹ {πὸ ὕδοῖκ. 
Τη Ἰαΐου τἰϑαρθ, 1 15. “το ραξΐ ΘΠ οπθ᾿5 θαςκ," 
“ τε]εςοῖ. [Τ ΥοπηΠλ. ἄο65 ποῖ βῖνε {Π6 τνοσά.] 
τ ζβομα οχρίαίηβ, “ἴο ραξ Ὀθμιη4," “βοοσῃ ἢ 
(ὐδιξαποείξεη, “εγαςσῥέεηι). (Οα 4. 64, 243,248, 
(ο. ΑἸΙά. τϑαά κατεγνώσαντο, “ἴπδγ Θϑίβεμηθα 
ἸΡ ΠΥ," α5ὸ 4 ἰαΐθ πἰϑᾶρὲ ; Ῥο]υΌ. ν. 27. 6. 
Ψα]ρ.: Εἰ φμαγὲ. .. 1512 σοη θη ρ γι 7} πος, εἰ 
ποθ ἐχίογμ οὐτυἱανι ποόϊς. ὅϑ 00. : “πὰ ννῆν 
μανε {ΠΟΥ ποῖ θθθὴ ψ]]ηρ (2.6. ΠΥ Πᾶνα 
Ποὺ τοιβθ 4) ἴο σοπια ἴο πιδοῖ τὴ ὃ ̓ 2 

ΝῚΔΡ 13} δῦ. 
ἐῤὸ αυες..1 80 ϑγτγίδο δῃηά ΟἹά 1,αἵ. Ψυϊξ., 

{π6 Εὐαβῇ : 2π Ογϊοπέο. 

5. «Αερίογ ἢ ὍὙΠε ΟΚ. ᾿Αχιὼρ Θσσιγδ ἰπ 
Ναμπη. χχχῖν. 27, ἃ5 ἃ {πηβ)τςτογαϊίοη οἵ {ΠπῸ 
ΗςρΡ. ΠΝ, ΑΒ, ρυποθ οἵ ΑβῇΠοῦ 
Α,ΧΧ. τεαῦ ἢ ΠΣ Ἴ) [Ὁ 15. σοΙλΠΊΟΠΪΥ 
ἀϑϑιηθα {παΐ ἴῃ [ἢ ᾿Αχιὼρ τΟργοβθηΐβ ἃ 
Βγροίμοιῖςα! ΗςὉ. ΝΣ, ἂ5. 1“ Ὀτοῖμου οἵ 
Ἰρηΐϊ,᾽ οὐ “Το πα οὗ ΠΠρμῖ. ΟὐομπΊρ. {πὸ ϑυστίας 
7 Ἂ 

δα. Βαΐ 5ιοῖ ἃ ΤΠΘΙΔΡΗΟΥ 5θθπὴ5 ἴατ- 
τ. 



ὁ (εη. 11. 
31. 

γ. 6---ὃ,]} 

αοἴαγα τιπίο {πδε6 {πὸ ἐγ ΠΟΠΟΘΓΠΙ ΠΡ; 
τΠ 15 ΡθορΙβ, νγῃ ἢ ἀνγε!!ς τ πθαγ τπος, 
ΔΠ ἃ 1ΠΠΔΡΙτοΈ ἢ τῃδ 1] σοι πέγίθς ἀπά 
1ΠεγαῈ 514} πο [ἰ6 σοῖπε οιἷξ.ὸοῦ {Π6 
τη οι ἢ οὗ ἐῃγ βεγνδηΐ. 

6 ΤΠ ρεορίας αἴεὲ ἀεβοεπάθά οὗ 
τῆς (μαϊάδβαῃβ: 

 ΦΑΠπά {πεν 8ο]οιγπθά Πεγοίοίογε 

ΦΌΕΒΗΣ ν, 

ἴῃ Μεβοροξαπηΐα, Βεσαιιβα ἐπε ν σγουῦἹά 
ποΐ [Ο]]ονν τῃς ροΐβ οὗ Ἐπεῖγ [ΔΈ οῖ5, 
ννΠΙΟἢ νγαῦα 1η {ΠῸ απ οὗ (Πα ] 46. 

8 Εὸῖ {πεν ἴἰο τῆς ὙΝΑΥ οὗἉ {ΠΕ]Γ 1 Οἵ, τυθηΖ 
οιεἕ ολ, 

ΔΠΟΘϑίουβ, ΔΠ4 νου ῃρρεά τπ6 (οά οὗ 
ἤράνθη, της (ὩΠοά ννῃοπὶ πον Κπεν: 
80 {ΠΕΥ σαϑέ {Π6πὶ οἷξκ ΠΌπι Ἐπεὶ ἕδος 
ΟΥ {Ποῖ φροάβ, ἀπά {πον εά ἰπίο 

--------ππππππππππ-π-͵ππππρῆ- ᾿Ξ -- ..  6πἰὖἰ παν σα ἀν δεν ει, 

Τοῖοῃθα; δηά ΑΠΙΠυα τη θὲ ἱπίοπάθα ἴο 
5ΙΒΉΠΥ “ ΒγοίΠοΓ οἵ [πάδἢ ἢ ΟΥ̓́“ Οὗ {πε [6ινβ." 
(Οἔ οἱ. χῖν. το.) ὙΠπὲ ΜΙάγαβῃ (( Βεὲ μαὰ- 
ΜΙΠάτ. 11. 12} ἱπίγοάιιοθβ Αςμΐου ἘΠπ|5 : “ Απά 
ἃ Κιίηρ ποὺ Πεαά Βϑθὴ ϑιθάιμποα ᾿πάογ Πἰ5 
Παηα 1η ὈαίΈ]6, ησνγογθά δηπ ϑαϊά τππΐο Πἰπι: 
ΕΟΥθΘαγ, Ο Κίηρ, ἤουιν ἐπ Εἴου πα] ΘΟ, {πὸ 
ΟΟοά οΥ [5Γ86] ! 

«υὐίε εἰαυε ει πϑαν ἐῤεθ, αρα ἐγιῤαδίέοι ἐδὸ 
211] δομρέγθς.)] ΤᾺ ΈΘΥΔΠγ, “’νΒ] ἢ ̓ ππαθ τοί ἢ 
{15 ΔΠῚ οοιιπέγγ, ἀννθ]]πρ; ΠΘΩΓ ἐΠπ66. 8γγ. 
Δ  ΠΙΟἢ ἀννο]]ΘῈ ἢ πθαν {Πθὸ ἴῃ {Πἰ5 τποππίδίη. 
ΟΙά 1,«ἴ. φεὶ ἡηῥαῤίέαί ἡμχκέα γποπέαηπα ἰσέα. 

πο [4.1 ΑΟΠΙΟΓ Ἰηϑἰβδίβ οα {Π6 ἐγαίῃ οὗ ννμαΐ 
ἢ6 Πδ5 ἴο {6]], Βδοδιιβα πὸ ποννϑ ἰξ ν 11 ΒῈ ππ- 
ΡΙεαβαηξ ᾿ηξογπιαίίοη. Η 5 βρβεςῇ 15 οθυΐοιιβ!υ 
80 ὐβίγαοί οἵ Ο. Τ᾿. μἰδίοσυ. (Ε Αοίϑ υἱῖ. 

Θ. ἀξεεεπάεά οΓΓ δὲ (ραϊάραησ] εἰσὶν 
ἀπόγονοι Χαλδαίων : οἵ, 2 ϑ84πι.. Χχί. 18. 

Ηερ. ὈΣΞ. ΣἹ Ὁ) οὐ ΠΠΒΕ 50: οὕ, 5γτ. 
ἰλοσιο}» φηἀ ΟἹΑ 1,«[. (αηά Ψυ]ραΐθ) ἐκ 2σο- 

ϑεπῖε (ῥα άαεογη. 
ΑΡγΑΠάτὴ τηϊρταϊθα ἔγοπι “ΤῸ οὗ {π6Ὸ (Π8]- 

ἄ665,᾿ ΠΟ ννα5 ποί ἴῃ Μεβοροίδηία (ΚποθΕὶ, 
ΕΥΙΈΖϑθο 6). ὕὮδτ 15 {πΠ6 ὕὕχμ οὗ ἘΠπ6 οἰ Π  ΠΌΥΤῚ 
Ἰῃβουρίοπβ, ἴΠῈ Ργοβθηΐξ σιΐπ5 οὔ Μωδεΐν, 
ΟΥ̓ ΤΑΙΠΕΥ Μἤμφαγγαγ, ὁπ 1ῃ6 τῖρμξ 546 οὔ {ΠῸ 
Ἰϑπρηγαΐεθ ἰη δοίη ΒαΡυ]οπῖα, [ἢ6 Μδε 
Καϊάμ (1) οἵ 1Π6 ᾿πβουὶρέίομβ 868 ϑοῆγδάου, 
“Κ, Α, Ὑν᾽ Ρ. 129 “ε44.; Οεῃ. ΧΙ. 26, 31. 

ἡ. ἐῤεν σογομγπεά.] ΟἸΚ. παρῴκησαν, ΗΕΡ. 
Ἴ; οἵ σ. 8, ΑΡγαΠ απ βίαυ ἴπΠ Μεβοροίαμηϊα 
αἵ (Βαγγδη νγᾶ5 ἃ 5ο]ουγηΐηρ (ΟΕη. χί. 31 σεζ.; 
ΧΙ, 1--). ΠΕ 58Π16 βχργθϑϑίοη ΠΕΥ ἀθβουῖθο5 
5γ8 615 [ΒΕ ΠΠΡΟΓΑΓΥ βϑι]οπηοπέ ἴῃ Ερυρί, τ. τὸ 
{{ΘῈπ’ ΣΙΝ]: δ᾽ τεζ.; Β5. ον. 22. ὙΠ 267 
27171671} 56 {ΠΘπλθηΐ ἴῃ (δ Πδδη 15 ο4]]164 κατοικεῖν 
(ὥν. 9 8η4 τ6) Δη4 κατοικίζεσθαι (υ. τ9); ΗΘὉ. 
3... 

Ζδεν «υοἰμά πο γ7ο]]οαυ.] Οἷκ. οὐκ ἐβουλή- 

θησαν ἀκολουθῆσαι; ΗΘ. "ὙΠὶξ ἼΡΣ ἡ νο, 
ΟἿ τ Κίηρβ χυπὶ. 18; Ησοβ. 11. 7, ΧΙ. το. 
“ΤῸ δῸ ΟΥ̓ ΝΥ Α1κ ΔΙΓΟΓ ἢ ἃ 5οά, πηθᾶπϑβ ἴο βϑῦῖνε 
ἢ. Ψα]ρ. ποϊμογιηξ σεφμΐ ἄεος; Ο. 1,. 
γμιοἠμογμγ οὐεαϊγε αἰ1ς. 

δὲ σοάς 97) ἐῤεῖν γα ῥεγσ ἢ ΑἹ ΟΥ [ποτ νγαὰβ 
ἃ ξ͵θαΐ [οηρ]6Ὲ οἵ δῖη, πὸ Μοοη-οά. [η- 
ΒΟΥ ΡίΙοη5. οἵ {ῃ8 οἱά Βαδυ]οπίαη Κίμρϑ 
ὕτ- Βα, Ῥθυπ- δῖ, Κὶάιγ-πιαθικ, ὅἄς,, ἀπά 

Ζ42οε.-----Ἰζοῖ, ἢ. 

ἤηΑΠν οἵ Ναθιηά 4 (ΝΑροηϊάιι5), (ἢ 1αϑὲ 
κίηρ οἵ Βαθυ Ομ, μαννα θθθη ἰοιιπά οἡ {Π6 βροί. 
ἨἩομηΠΠΕ] ἢχοϑ ἐπ ἀαΐο οἵ {Ὑτ- Βα τι απ 5 5οὴ 
[)υη-ΕΊ, αἴ εἶτα. 2870 Β.Ο. (Ε, 705}. χχῖν. 2,14, 
ΔΎ ΟἿ [αίμουβ. ., βεινϑά οἵμου βοάϑ.᾽ 

αὐδίορ ἀὐεγε ἐπὶ δὲ ἰαπά οΚἡ᾽ Ὡραϊάεα ἢ οἱ 
ἐγένοντο. ὝΕΣ τοϊαΐνε σϑίθυβ ἴο “ΤΕ Βοῦσ; 
566. [05}..} ς. Βιξ (οά. 58 δήά5, ἔνδοξοι, 
ἐς Ποῃουτοα." ϑοϑυΥ. .- οοσι»; “ψνμιοὴ ΝΣ τ γϑ 7) 

ἘΠΟΥ νγεῦθ Ποποιτίηρ ἴῃ {πὸ ἰαπά οὔ {πε 
Βα] άεεβ :; δηά Ο.β 1,. φμὶ Κμδγερέ ἐγὶ ἰογγ 
(ρα άκεογιηι ῥοπογεδ. ΗΘ τοϊαξίνθ πὸ 
ΤΟΟΥ5. ἴο τΠπεῖῦ σοάβ. (ε 7051.. χχῖν. 14. 

8. Σὸν (απά) ἐῤὲν 167} δὲ αὐαν οὐ έῤεϊν απεθς- 
1ογ5.} καὶ ἐξέβησαν. ΗΘ. ρτοὉ. ὙΥΤΩ γ10)}. 

(οά. 58, ἐξένευσαν -- ἢ ἴῃ [πάξ. ἵγ. 18. 

(Ττοιηπη. βῖνεβ ἐκβαΐνω ΟἿΪΥ ἴῸΓ πον, (0 
80 τ0Ρ.7) ὅσ. “δὲ ἐπτηθα «δε ἔτοπὶ Ζῤε 
δοάς οἵ {πεῖγ Ποτβ.) Ο. 1,. «εὐ «δοϊίπα- 
τεγαγέ ὧδ ἱα ῥαγεηίεηι σπογι. Μα]ε., δ: 
σογεηίες 1έαψμο σαογεομίας ῥαΐγιηι σμΟΥΜ771. 
(ΕΚ τἘ6 πιδὲ οὔ {π6 ννογά “'ννὰν " ἴῃ Αοίϑ ἴχ. 2; 
ΧΙΧ. 9, 23; ΧΧΙ!. 4. Ηδτγε ἴἴ ἀδπηοΐοθϑ ἃ πιοάθ 
Οἵ νγοΥΒΠ]Ρ ΟΥ̓ ΡΕΟΠ]ΠΑ’ οα]τι5. (ΟΕ, 2 Κίηρβ 
ΧΥΪ. 3.) “1Π6 νναῦ οἵ {πε Κίηρϑ οὐ [5γ86],᾽ 2.6. [ῃ6 
οα]έι5 οἵ {Π6 Β 8415. 

ἦρε Οοά φῇ βεαυεπ.] ϑ8ϑεθ ΤῸΡΙ χ. 12: ἀπά 
οὗ. Τυάρ. νἱ. το; χί. 17. ΤῊ ἘΧχργεβϑίοῃ ἰ5 
ΠΟΙ ΠΊΟΏ 1Ϊη {Π6 Ἰαΐο θΟΟΚ5 οἵ {μ6 Ὁ. Τ᾽, ἐ.5: 
2. ΟΠΤΟΠΟ ΧΧΧΥΙ 217; ΕΓ Τ᾿ 2, ΤΡ ΤΣ; 
1) 4ῃ. 11. 37, 44. 1 τηθδη5 {π6 σοά ψ»ῆο ἴ5 6π- 
1ῃγοηρά ἴῃ Πράνθη (ἢ Ρ5. 11. ᾳ; Π Δη. 11. 28, 
ἵν. 37). (ΟἿ [Π6 γε Ὺ δποίθεπί {16 οὐδ Απι, 
Ζ1-4ηηα, ““βρίγιξ οὗὁ ἤθανθη," ὈῪ νυ μῖς ἢ Πα ἰ5 
Ἰῃγο καα αἵ {πὸ ἐπα οἵ {πὸ 8 ΠἸΟ Δ Π ΘΧΟΓΟ 5 η5. 

ὝΠΕΓΕ 15 ποΐ τηπ0ἢ} γογὶ βι τ Πτπ46 ἴῃ {5 
ΒΡΘΘΟ οἵ ἐῤὲ “γιηιογιίέε Αςμϊοσ. Μοβμα {πὸ 
Μορδθίΐο, ἃ σβα]]ν Πἰ βίου 8] ρθυβοπαρθ, δοαϑίϑ 
Οὗ ΤΠ6 νἱοίογιθθ ὑυῃῖοι μΠ6 Πα ἡὑνοη ὈΥ ΠΕΡ 
ΟΥ̓ (Πε πΊοβἢ ονοῖ ἴ5γδ6] ἀπά [θπονδῃ. 

ἐῤρε (σοά «ὐδογι ἐῤεν ἐπεαυ.) Ῥοσθαρβ “ ἔοιιπά 
ουξ," ““φάτηθ ἴο ἱζπον " (Τ υογά. 1. 132}; 
ΟΥ̓ ““Δοκπον)εάροα,» ““ τεοορηϊβθα ᾿ (1 (ογ. 
ΧΥΐ, 18). ΗΕ. ργοθ. ὑπ) (ἔΖεκ. χὶ. το, 12). 
ὙΠΟ ΟΚ. ἐπέγνω 15 4150 τπιϑεά ἔογ ὝΞΠ. 80 
ϑγγίας, Ο, ἵΓ,. οἰ φάογασεγιηξ Πλριώγε εαεί, 
1)εμμ7η1 ψμ6771 ξΟρΊΟ“Εγ711, 

50 ἔξεν σασί ἐῤθηι οἱ 77.071 ἐδ ασθ 97 ἐφεὶ»" 
50(5.}] ὙἼΤΠὴ6 5ιρ]εοξ ομδηρεβ ἴο τπ6 (Πα]- 

υ 
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ΕΠ ΙΈΝΝ [ν. 9-12. 

Μεϑοροίαπηῖα, ἀπά ϑ5ο]οιιγηθά {Ποῖα 
ΠΊΔΠΥ ἄΔγ3. 

9 ἼΠεη σεπεῖγ (Θοά σοπιππαπάθα 
ἘΠ6πὶ τὸ ἀερατγέ ἔτοπη {ΠῸ ρίασθ ννῆθγα 
{πεν βο]ουγηθά, ἀπά το ρὸ ἱηΐο {ΠπῈ 
Ἰαπᾶ οἵ Ὁπαπαδη: ψγμεῦα {πον ἄννεϊε, 
ΔΠΔ4 νγοῖε ἱπογθαβεά ἢ ρο] 4 ἀπά 
ΒΝ εγ, Πα νυν [ἢ νοῦν πιιοἢ σδίεο. 

το Βιιῖ ννῃδη ἃ ἔδπηῖπε σονογαά 81] 
σε. 46. [ῃε ἰΔπ4 οὗ Ομαπδδη, “τῃεν ννεπί ἄονγη 

᾿ ἴητο Εργρῖ, ἀπά βο]οιιγηθα ἘΠαγο, νν ἢ 6 
ΠΕ ννεῦα ποιιγβῃθ 4, ἐδη4 Ὀερδπιθ 

ἘΠεγα ἃ ογθδέ πλἰετιι46. 580 ἘΠδΔξ ΟΠ6 
σου]ά ποῖ πιιπηθεγ {Πεὶγ ηδέϊοη. 

11 7 ΜΒεγείογε {πε Κίπρ οἵ Εργρε ζ Ἐχοά. ε- 
ΓΟΒ6 ΠΡ ἀραϊηϑε {Π6Π|, πα ἀδαὶε 50- 
ἘΠῚ νὰ Ἐπθιη, δη4 ὈγοιρηΈ {Π6πὶ 
ἴονν νι Ἰαθουγηρ ἴῃ ὈΓΙΟΚ, δηά 
τηδ 46 {Π6Π| 5Ϊανεβ. 

12 ΕἼ ΓΠΕΠ ἐπεγ οτεά υὑπίο ἐπεῖῦ Στ 
(ὐοά, ἀπά ὅΠε ϑιηοίε 2}1 {πε ἰαπά οἔ κ Ἐχοά. γ, 
Ἐργρέ νυ τἢ Ἱποιγαθῖς ρίαριιαβ : 80 τῃς δ ὃ ἕξ Ὁ 
ἐΕ ργρίίδηβ σαϑέ {παπὶ οὐκ οὗ {ΠΕῚΓ ; Ἐκοα. 

εἰ χοά. τ- 3 Ὶ 
ἘΞ ϑ|0Πτῖ, 12. 31, 33 

ἄκαπβ. Ηδθ. ὩΠΠΟΝ ΒΟ ΟῚ»). 8. 
“ἐ φῃηα πο οδιιβθά {Πδπὶ ἴο βὸ ἴοσίῃ," 2. Οοά. 

( ΒΎοτα [Π6 ἔαςο οἵ {ΠΕῚΓ βοὐϑ5᾽ Ξξξ οι οἵ {πΠ6 
Ιαηα, νυν] ἢ νγᾶ5 σοποοῖνοα 45 {Π6 ἄννθ! της οὗ 
1η6 σοάβ. Ὅ.δοαβ οὐ {Π15 Ιοοδὶ σοποερίϊοη οὗ 
ΠΟΙ ἀγα ἔουπά πη [ῃ6 Ο. Τ᾽, ε.9. 2 Κίηρϑβ 
ΧΥΙ. 18, 20, 22. “ἼὙΠΕ Τ,οτά τεπηονεϑά [5γδ6] 
ουξ οἵ Πἷ5 βδμί (ΠΌπι Ὀεΐοσα Π15 ἔα ς 6). ὙΠ 
5) ΟΡ 15 Ἔχρίαἰπθα ΒΥ “" ἴ5γδοὶ νγὰβ οαγγιθά 
ἀνναῦ οἷξ οὔ 5 οὐνῃ ἰαπά." ΟἿ, στ. 12 δηά τό. 

ΤΠΟ [οννΊϑῃ {γα οη [6115 Οὗ ἃ ρεγβθοιοῃ 
'ἴπΠ σοηβθηπθηοα οἵ Ποῦ ΑὈτάπαπη Πεοά ἴο 
ΟΠμασγᾶπ. 866 Ϊόβθρῇιβ, ᾿“Απξα.᾽ 1. 6. 5. ΤῊΕ 
Ταϊηλα τοϊαῖθς παΐ ΝΙηγοά οαδὲ Πῖτ ᾿πΐο 
ἃ ΠΟΥ ἔαγπασθ ΤῸ τοίαβίηρ ἴο νγουβῃ]ρ ΠΙ5 
140]5. 

9. 2ο»ι δε ῥίασε αὐδόγε ἐφεν σογομγποά.)] ΟΚ. 
ἐκ τῆς παροικίας αὐτῶν. παροικία ΞΞε παροίκη- 
σις, ἴμε6. δοΐ οὗ βοϊουσηϊης ἴῃ ἃ [Όγεῖρῃ ἰαπά. 
Ηοτο ἴἴ 15 1π6 ρίας οἵ βο]οισηϊηρ, [Π6 Ἰαπα οἵ 
1Πη6 πάροικος. [ἡ Οεη. ΧΙ. 1, Μεβοροίαμηϊα 15 
ΒΡΟΙΚΘη οἵ ταῖμου 45 ἴπΠ6 ρευτηδποηΐ Ποπιθ οἵ 
ΑΡγαμαπη5 ἴατηγ. ΟΕ ϑευΐ. Χχν]. 5: “ἃ 
ὙΥΔΠἀουῖηρ ΑΥΑΙΊΘΔΠ ννὰ5 ΤΥ [αί που " (Η66Ἀ.}). 

ΤΠΘ δῦ. ννᾶ5 ρσοῦ. ὨὩΠ Δ ΙΝ, (εη. 

ΧΧΧΥ͂Ϊ. 7, ΟΥ “Ὁ ΠΙΞ; οὗ τπ6 ὅσ. “ἴγοιὴ 6 
Βοιβθ οὗ 1Π6]Γ ᾿πῃογιίδηοθ." ΟΕἵ, «αἷἰδο 5. 
ΟΧΙΧ, 54: “Δ 23. 

αὐόγε ἱπεγεασεά.] ὝἽΠῸ ϑυγίας ρῖνεβ {Ππ6 
Τηδαπίηρ: ἤρτὸν τὶσῇ π΄..." ὝὍἈ6 ];. 
ΟΠ 5 [Π15 ΠΑ] οὗ [Π6 νοῦβθὸ. (αὶ σεη. ΧΙ. 2: 
“Απά ΑὈγὰπι ννᾶ5 γοΥῪ τοὶ ἴῃ σαί ]6, ἴῃ 5Π]νου, 
Δηά ἴῃ μο]ά. 

10. Βηὲ αὐυῤόη ἃ γαριῖηο εουεγεά. .. Ἐφ» 
11. : Απά ποὺ ννοπί ἄοννη ἱηΐο Βιρυρί, ἴῸΓ 
ἃ ἴατηϊηθ μπαὰ ςονεγοά {ῃῸ ἴδος οἵ [6 Ἰαπά οἵ 
(απάδη. (Οξεη. ΧἸΠ. 15.) ΤῈ ἨδΡ. οἵ {π6 

βοοοηα οἴαιιϑο ΡΓΟΡ. νγᾶβ ὃν πΠ ὩΡῊΠ 5 
"ῷ ΥὙΝἜ ὩΒΤΌΞ, Οϑεη. ΧΙ], 56. ΩΝ 

αὐῤὶϊε ἐρὲν αὐόγὲ ποι ροώ,.) ΟΚ. μεχρὶς οὗ 
διετράφησαν. ὅδ. ὙἹ1; 2; 1. 20, 21. ΤῊῈΘ 
Α. Ν. 15 τρί, ΘΓ βου 5. “ἘΠῚ ποὺ ἔοηά 
Θβίο Πα ΠΟ 6 ἀρ α]η 15 ΥΌηΣ. ΟὙΟΓΙ 15, ΓοδἸηρ; 
διεστράφησαν νΥ»1} (οά. 248, (ο. ΑἸά., εὁχ- 
Ῥ]αϊηοα ““ ἄοποο πλα]θ {γασίαυὶ σοοροῖὸ : 1) 6 

ΔΝ εἴΐς, “" ἀΠῈ] {ποὺ στοίαγηθά," νι οι ννου]Ἱά 
ΤΑΙΠΕΓ θὲ ἀνέστρεψαν, 05}. νἱϊ. 3. ΒΓ. 
“Δ η 4 ἘΠΟΥ ἄννεϊε {Πογθ, ἀπ ὑνοσα ΠΟυσΙ5Ποα, 

ααο; Ζ4]ο. 
στο ἐῤαΐ ογε εομ]ά γοΐ ππριδεγ ἢ ΟΚ. καὶ οὐκ 

ἦν ἀριθμὸς τοῦ γένους αὐτῶν. (ΟΕ, ϑγτῖδο: 
« ῃηα {Π6Γ6 ννὰβ ποΐ ἃ ΠιπθοΓ ἴο ἘΠΕῚΓ {{1065.᾿ 
ΕῸΥ {μ6 ἔδεΐ, 5εῈὲ. Εχοά. 1.7. ΨΝαϊρ. : ἀδβοθη- 
ἀεγαπέ ἴπ Αθρυρίμτῃ, ΠΗσηπ6. ῥεσ ψιαάγιησεη- 
ἦος αγιῦος 515. την] ΠΡ] ΔΕ] δαπΐ, αἰ ἀἸ Πα ΠΠΘΓΑΤῚ 
ΘΟΓΙΠῚ ΠῸΠ ρΡοββϑεῖ δχογοῖζι5. αἵ. Εχοά. 
ΧΙ]. 40. 

11. ἀεαϊέ σμδελ]ν αὐὴὲ ἐῤορι. .. ἠπ ὀχ. 
ΟἸκ. καὶ κατεσοφίσαντο αὐτοὺς ἐν πόνῳ καὶ 
πλίνθῳ καὶ ἐταπείνωσαν αὐτούς : “Απά {πον 
(16. τε Ἐρυρίϊδηβ ; ΟΥ̓ ᾿Ἱπάθβηιοῖν, ΡεορΙΘ) 
ΟΥ̓ΘΕΓΓΘΔΟΠ Πα Ἐποχὴ ἡ (ΟΥ̓ Τῃτοιρ ἢ, ΒΥ.) 10 ]], 
8η4 ἢ ὈτΙοΚ(- πα Κη), ἀπ Ὀτγοιρμς {Π6πὶ 
Ιονν. ὙΠῸ ἢγϑί νϑὺρ οσοιγ5 ἴῃ {ἢγθθ ΟἴΠΕΓ 
Ραβϑαρβθϑ οἵ δουιρίιγο, ν1Ζ. οἢ. χοτο; Εὐχοά. Ϊ, τος 
δ 4 Αοἴβ νἱῖ. τος. ὙΠῸ ϑυγίας ῬΓΟΌ. ΘΟΠΊΘ5 
πραγοϑὲ ἴο {η6 ἩΌγον : “ Απά {Π6 Εργυρίίδηβ 
Δ͵ΥΌΒ6 ἀραϊηδί {Π6ΠΊ, «πα εαίῥ νυ ᾽5 6] γ ἢ ἘΠ οτα 

(αϑσ»Ζ]ο; οἕ τ ΠΏΞΠΙΣ, Εὐχοά. 1. το), ἀπά 

τηδάθ {Ππθπὶ βοῦνα ἴῃ Οἷα δηα ὈγΙΟΚ5, ἀπά 
Ὀτγοιρι [Π6 ΡΘΟΡΙΘ ἰονν, απ πιαάθ {Π6Πὴ 5ανθβ." 

80 (οά. 58, ΟΙά 1.4. ΟΕ ΒΌΞΡΒΝ ἼΘΠΞ, 
Ἐχοά. 1. 14. ἼΤΒε Ψυϊρ. «αἰϑὸ μὰ5 22 {ιίο 
[(οάά. χ. 58, πηλῷ] εἰ ἠαΐεγε. 

12. «υἱὲ Ἱπειγαίο ῥίασιος.] 866 Ἐχοά. ΥἹ]. 
σέᾳ. ΟΙκ. ἐν αἷς οὐκ ἦν ἴασις, “ἴῃ νΜΒΙΟ 

{ποῖ νὰ ΠῸ Πραηρ: ΗδεὈ. ΠΡ ΣΝ 

ΝΒ, 16γ. χῖν. το; 8501., “ἴο ψ μοι {πεγα 

ννὰ5. ποῖ μρδ]ϊηρ." Ψα]ρ. ΟἿΪΥ ῥίαρί: ααγιὶς. 
ὙΠΟΙΘ τηΔΥ 6 ἃ τοίθγθηοθ ἴο ἢ6 Ῥοννθυ]οββ- 
Π655 οἵ {πῸ πιαρὶοϊδηβ, νυ ο56 ἀγίϑ ἀν αιϊθα ποῖ 
ἴο «ἀγοτί {Π6 πιοσο [ΘΎσ Ὁ] 6 Ρ]αρ 65 [ΠῸΠῚ ἘΠΘῚΓ 
Οὐ Ρούβοτϑβ (Πὐχοά. 1χ. 11). 

εασὲ ἐῤογι ομὲ ὁ. ἐῤεῖγ οἱσδ] 1. ἄτονθ 
{ποπὶ οὐκ οἵ {δ᾽ σουηΐτγ. 866 οἤ τ". 8 σπεῤχα. 
(ἔξ, Ἐχοά. χι!. 29: “ἼὝΒΕΥ ψεῖα τῆγυβὲ οὐὧξ 
οὗ Ἰῦργρὲ " ((6. βαπιθὸ Ηθθ. νεὺρ 85 ἰὴ ὅξη. 
1: 24): 



ν. 13-τ67 

οὐλψς 13 Απά Τ(ᾳοα ἀτίοεά τπεῈ Βεά εεὰ 
ΣΈχοά. βεΐογε {Πεπ|, 
ε΄ 14. ΑΠά ἐργοιρῆς {Πεῖη ᾿το πηοιιπέξ 
Ζλδ τυᾶν οΥ 
Ζλε ευτὲ- 
αἰογγιοος ΟΣ 

Ζηια. 

δ1η8. Ὧη4 ἤ(ὑδ465- Βαῦπθ, ἀπά οςαϑί 
ἰογίῃ 41} {παὲξ ἄννεὶϊε ἴῃ τῆς ψ]άετ- 

Ε΄. πεβ88. 
2.1. ἔΑΙδ5 550 {ΠΕΥ ἀννεῖέ ἴῃ {πε ἰαπά οἵ 
γε ΝῸΠῚΌ. 21. 24, 25- 

ΤΌΒΕΓΠΙ ν: 201 

{Π6 Απιογίτεβ, ἀπ 4 τἢεν ἀδβίγογο ΒΥ 
{ΠΕΙΓ 5ΕγρῊῃ 411 τῆθπὶ οὗ ίβεθοη, 
ἃΠὰ Φρδβϑίηρ ονεῦ [ογάδη {μου ροβ-" 795}. 3: 
Β6886 4 8] τΠ6 ἢ] σοιιπέγγ. β 

16 ΦΑπά {πεὺ ςαϑὲ ἰογίῃ Βείογεζ 106Ἀ. το. 
{Ππα6πὶ {Π6 (ὑμαπδαηϊίο, {Πα Ῥμεγεζίεε, ἢ 
τῃε [εθιιϑίτε, αη ἃ ἘΠ ϑγοπεπηϊίε, ἀπά 

18. ΤῈ υϊραΐθ μαγθ, ΡγοθδΌ]ν [Ο]] ον προ: 
{πε (μαϊάθε Μ|ιάγαβῃ, ᾿π θυ ρο αΐθϑ [ΠΓ6 6 νϑυβ65, 
ἀοβουιθίηρ ἴπΠ6 [5γαθ! το ραβϑαρα οἵ {π6ὸ Βεά 
868, Δη4 {Π6 ονθυνν οὶ πηΐηρ οἵ {πὸ Ἐρυρίϊδηβ 
ὈΥ με νναΐευϑ. 

14, “πὰ ὀγοισδέ ἐῤοηι ἐο τιομπί δια.) ΟΚ. 
καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν τοῦ Σινᾶ. ὅϑυγ. “ἀπά 
τῆλ {ΠῸπὶ σοπΊα ἱπίο {πῸὸ νναὺ οἵ Μοιπῖ 
51η41. ϑοῖὴθ Μ,88. πᾶνε ὄρος ἴογ ὁδόν. 

Οαάε.- Βαγηθ.) Κάδης Βαρνή, 1.6. Καάε5ῃ- 
ΒΑγπθᾶ, ΟΥ̓ 5ΙΠΊΡΙΥ Καάθϑῃ (350 ϑυτίας). 866 
ἸΘΌΕΠΙΞ 2: ΝῊ: ΧΧΣΊΙ: 8: [05 ι. Χ' 41- 

ἀπά εαδί γον αἱ! ἐῥαὶ ἀαυεῖξ γι ἐδὲ «αυἱ]άε7-- 
γ655.}] 1.6. ΟΟά οαϑὲ {πεπὶ Του Ὀεΐογο [5γα6]. 
ΘΟΚΘΌΠΗ 52; 64. 248: (Ὁ: ΑἸΙα., ὅτ; ΝΈΕΣ: 

Ἶ Τ,αῖ. ΒΥΖθοπο βαϊίβ, “ ἀπά ἐῤεν ςαϑί Τοσίῃ. 
ΤΠῈ Νιυ]ραΐθ οπιῖβ πῸπιὶ (αδάθ5- Βασπθ ἴο 

18 επά οἵ σ. τς. ΑΠΘΥ Ὀγϊηρίηρ [5γὰθ] Ἰηΐο 
1Π6 ἀεσεγία δίμα τηογιέϊς ᾿.. 1 φιεϊδιις γ1ι71- 
φμαῦε ῥογῖο ῥαῤἼέαγε ῥοΐμϊέ, εἰ μήμις “οηεΐπῖς 
γεημΐευϊέ, τῷ ἴ6}15. οἵ {πῸ ϑινεεϊθηϊηρ; οἵ {π6 
ὈΙΓΕΓ νγαΐευϑ οἵ Μαγδῃ, ἀηὰ οἵ {πὸ βιρΡΡΙΥ οἵ 
Ὀγεδά ἴγοπι ἤδάγθη ἀιπιτίηρ ΟΥ̓ γεατβ. [ 
ΘΟΠΕΠΙ65 : “ἊΝ Ποσόνευ {ΠΟῪ δἀναπορα νυποιῖΐ 
Ῥονν δηά δύτονν, αηά υυἱποιέ 5ῃ161]4 δη ἃ βννοτά, 
{πεῖῦ Οοά [ουρῃξ ἔοσ ἐπθπὶ νἱοζοτϊοιιϑγ. Απά 
ἴποῦθ νγὰβ ποῆθ {παΐξ {{ΠΠΠΠΡ 6 ΟΥο {Παΐ 
ῬΕΟΡΙΘ, βδᾶναὸ ψγμῈη τ ἀἠσρατίεά ΠῸπὶ {ΠῸ 
ψγΟΥ5ἢΡρ οἵ {πῸ6 Τιοτά 1|5 σοά. Βιι ψῇῃεη- 
ΒΟΘΨΘΓ ΠΟΥ͂ ϑΟΥΒΠΙΡΡΟΑ Δποίπεσ, θοϑιθ5 ἘΠΕῚΓ 
ΟΥ̓ ΨΕΙΥ Οοά, {πεὺ ψγεῖῈ βίνβεβη Οοὐξεῦ ἴο 
ΒΡΟΠΙηρ,, Πα ἴο {πὸ βϑννοσά, ἀπά ἴο ΥΘΡΥΌΔΟΗ. 
Βιιΐ ψΠΕΠβοονΟΥ (ΠΟΥ τορεπίθιὶ {παῖς {πεν 
παά ἀεορατίθα ἔγοια {ΠπΠῸ ὑνουβῃρ οἵ {ποῖ Οοά, 
1π6 Οοά οὗ πεανθη βᾶνε {ΠῸπὶ υδ]οιτ ἴογ γεϑίβίς- 
Δης6.᾽ (ἔ σ΄. 17,18. ΤῈ ψΠΟ]6 Ραββϑαβρα 
ΡΓεβεηΐβ εὐϊάθηξς ἔγασοβ οἵ ἴῃ6 (ἀμαϊάθβε οτἱ- 
δ᾽πα]. ΤῊΘ 5ίαίοπιοπί {πδΐ {Π6 [5γϑθ 65 δα- 
νδησρά ππαγηιεά το [ῃς οοπαμποϑί οἵ (δηδαῃ 
15 το Ηδρραάα. Ὑεῖ ἴ οοπίδίηβ {Π6 {τπ6 
1πουρμὲ ἐμαῖς {ΠΕῚΓ τηδίθγιαὶ να ρΡΟἢ5 ννΕΓΘ 85 
ποίην σομηραγοά σμ [Π6 βρί γιέ] ἀπά 
ΤΟΥ] ἔογοοϑ ΠΟ ὑνεῦα ἀυγαγθα οἡ {ΠΕῚΓ 
5146-- -ἴπθ βίεσῃ ΡΥ ἀπά βίγεπιοιβ (ἢ 
ΔΠεῖ ΤΏΔΠΪΥ νίροιγ. δοσιϊγοά ΒΥ ἘΠΕῚΓ Ιοπρ; 
ἀἰβοῖρ!πθ ἴῃ ἐπε ἀθβοσγί, νυ Πῖ ἢ ἀβϑασεα {Πθπὶ 
οὗ νἱοΐοσυ ουϑὺῦ {πε εβεδιηϊηδΐε ταραβ οἵ (απαδη. 
(ΟΥΠο] 5 ἃ 1, ἀρῖάε αυοίεβ 8. [εγοόσηθ, ΕΡ[βῖ. 
ΧΙ, : “’ Νοβίγίβ ρεσςαίὶβ ῬαγθατῚ ἴοτίεβ διηΐ, 
Ποβίγ5. γ᾽ 15 Β Οπιαπι5 ἔπραίαῦ Ἔχογοῖϊίιβ "-- 
ἃ Ῥγοίοιπα ἐγαίῃ, ἀρρ!σαῦ]6 ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ἔπ 

Τ]ΠῊρ; ΘΠΊρΙτα οὗ 15. ἄδγ, δι ἴο 411 ρο Εἴς α] 
Δη4 5001] βυϑίεμηβ ἴῃ 41] ἀρῈ8 οἵ {πῸ ννου]ά. 

15, ἐῤὲ Ἄριογῖέες.] ΓΓῊΘ ΠαΠῚΘ ΡΓΟΒ. ΠΊΘΔΠ5 
ΗἸΡΗΙαηογβ : οἵ, ἐΠ6 τασὸ ΗῸΡ. ΟΝ, κασι), 
ἀγόογῖς (158. ΧυΙ!. 6, 9). 

4 Ετεώομ.] (οά. 58 δ 45 καὶ Βασανίτας, 
“ Δη4 {π6 Βαβῃδηϊίοβ. 866 Ναπι. χχὶ. 33-ξ5. 

(οά4. 19, τοδ τεδά καὶ πάντας (οπι. τοϑ8) 
τοὺς Ταβαωνίτας, “«ἀπη4 41} {π6 ΟἸΒεοηϊΐοβ.᾽ 
ΤΠΘ ϑυγίας Πα5: “ἀπά {πΠ6 βοηβ οἵ Ηθϑῆθοη 
{ΠΥ ἀεβίγογε ὈΥ {πεῖν τηϊρμϊ. (ΟΕ, Ναπι. 
ΧΧΙ. 26 «ἐφ. Ἡ Θβῆθοη νγὰ5 ἴῃ Απιουϊζθ σϑριταὶ. 
ΒΙ55611 ΒΕΓΔΏΡΕΙΥ 54γ5 : “ὙΠα οἢϊο οἰΕΥ οχ ἐῤὸ 
ερηάγεηι 9 “γιριογι νγὰ5 Ἡ θϑῆθοη." Εἴ, 2 ϑ8η1. 
ΧΙ ἘΣ ΧΙ 2. 

ἔῤρεν ῥοσςεσσεά αἰ] ἐῤὲ δὲ}] δοιρίγν.] ἐκληρο- 

νόμησαν. ΠΕΡ. Ἢ», ““ἴο ἴαἶκα ροββεββίοῃ οἵ 
ΤῊΘ ΒΠ]-σοιηΐσν οὔ [πάλῃ ἀπά ΕἸΡΉΓΑΙΠῚ 
(ϑεε. Ϊοβῆ. χὶ. 16), ποῖ Ο]θαά ἀπά Βαβῆδη 
((μυχίοηλ), ἴοσ που ἴοοϊς ροββθϑϑίοη οὗ 1ξ δου 
Ραβϑίηρ οὐεῖ (διαβάντες) {πε [οτάδη. 

16. δεζογε ἐῤερι.) ἐκ προσώπου αὐτῶν, (οὐ. 
19, 23; 44: 58,4]. ἀπὸ πρ.; ΜΜΏΙΟΙ 15 ΡΓΌΡ. τσ. 

(ἔ 2 Κίπρϑ συ, 18, 18 ὑγ)0, ὙΠΙΟΗ 15 50 

τεηάογεά ὈγΥ {πε 1,ΧΧ. (ἀξ σὺ. 8, 12 σηῤγα- 
ὙἼΠΕ Ἰδὲ οἵ {π8Ὲ παίίοηβ οὔ (ὑαηδαπ νυ] ἢ 

[Ό]]ονν5. πλαῦ θῈ σοιηραγοα νυ {παΐ ἴῃ ὅεη. 
ΧΥυ. 19-21 ; δηᾷ {Παΐ ἴῃ ΕἰχΟά. 111. 8, 17, ἡ ΒΙΟἢ 
τΘοιγβ, ΜΙ ἃ ἀἸΠογοηΐ ογάθ οἵ παπηθβ, ἴῃ 

Ὅ5ΞΠ- ΧΙ 2, ΞΠ 8. 
ΤΠῈ Νυϊραΐε οῖνεβ {Π6 51Χχ παίίοηβ πΊθη- 

τοποα ἴπΠ Εἰχοά. δηά Ϊοβῃ., πὲ ἴῃ ἃ ἀϊεγοπί 
ογάογ. 

ΎΤΠΕ ϑυοποπηία (καὶ τὸν Συχὲμ) οὗ οἱ [15 
ἄο65 ποῖ ἀρρϑᾶγσ ἴῃ δἰἴποῦ οἵ {Π6 ἀποῖίθπξ ΟΠ65. 
ῬοΥμαρ5 {π6 δῖ Ποῦ στοπηθ πη θογε Κ᾿ ΒΠΘΟΠΘΙη 
{π6 5οη οἵ Ηδηου ἐῤε Ηϊυϊέο" (ΟΌεη. χχχίν. 2; 
οἵ, ΧΧΧΙΠ. 18), ἀΠη4 5ιιϑειπἰε 4 ΘΠΘΟΠοτ Ια ΓῸΓ 
Ἡϊ;ἱΐο, ΜΙ ἀρΡρθαγβ ἴῃ ἴπθὸ Να]ραΐε ἀπά 
ϑγγίας, ὙὍΓΠΙ5 15 1Π6]}1}10]6, 85 ἁποίβεγ τοίεγ- 
Θης6 ἴο {π6 τονθηρα οἵ ϑ1ΠΊΘΟῃ, ἔΓῸΠῚ νν ΠΟΤῚ 
Τα ἢ «πὰ ΟἾΖιαβ δῖ πιδάβ ἴο ἀεδβοεπά: 
ἘΠ τ ΙΧ 2 ΠΕ ἸΠΕΘΠΠΟΝ ΟἹ ἐΠῸ 
δ: μουηθ πἀπαοιθίθαν σαὶπβ Ροϊπί, 1 τ θ6 
ΒΙΡΡοβθά ἰῃδὲ Ηνγτοδπιιβ Πα τϑοθητν ἴακθη 
ΘΙ: θεῖ, θη {π6 ὈΟΟΚ νὰ5 νυυιῖθη. Οἵ 
ποῖΐθ οη Ἐς ἢ. ἴν. 4. 
ΤΠ Οεγρεϑιίεβ οὐ ΟἹ βῃϊθβ ΓΘ ΠΊΘη- 

Ἐἰοποά ἴῃ {πὸ 115ὲ οἵ ὅση. χν., θὰ ποῖ ἴῃ ἴποϑα 
ῦ 2 
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Φ Τιυάρ. 2. 
τ ὍΣ Ἂς 
7) 8. 

411 τῆς (ΠΘεγρεϑίτοβ, ἀπ ΠΟῪ ἄννεε Ἰὴ 
1Πδξ σοι ΠΈΓΥ πηΔηΥ ἀΔγ3. 

17 Απάὰ ννηἶθε {πον 5᾽ππθά ποῖ 
Βείοτες {πεῖς (ὐοά, ἘπῈῪ ρτοόβρεγεα, 
Βεσδιιβα {πὸ (Ποά {Παΐ παίει ἱπΙ ιν 
νγὰ5 νυ ἢ {Π6Π|. 

τ8 Βιυῖ Ἄννῃ {πὸν ἀδραγίε ἤῸΠῚ 
1Π6 ννᾶὰγ ννῃϊο ἢ ΠῈ ἀρροϊητεά {Π6Π], 

ΤΌΘΙ ΤΉΝΕ [ν. 17--10. 

{ΠοΥ νγεγα ἀδβίγογε ἴῃ την ΒαςΕ168 
ΝΕΓΥ͂ 8οΓ6, 7ΔηἋ ννεῦα ἰδ σαρίϊνεβ ἰπΐο ἤ 5 Κίμρϑβ 

25. 9; 1ὸ, 
ἃ Δπά (ῃδὲ ννὰβ ποΐ {Πεϊτγ᾽ 5) δηά ἘΠ τὰ; 
[ΕΠ Ρ 6 οὗ {πεῖν (Ὡσοἀ νγὰβ οαϑδέ ἴο {πῸ 
στο α, Δη 4 ἘΠΕΙΓ ΟἸΕΙ65 νγεγα τα Καη ὈΥ 
16 ΘΠ ΘΠ168. 

19 “Βαξ ὑπονν ἅγθ {ΠΟΥ τοζιγποά το ὁ ἕστα . 
»3: {Πεῖγ (Ποά, ἀπΠ4 αἴξ σοῖηδ ΠΡ ἤοπι {Πα 

οἵ Εχοά. «πᾶ Ϊο5}. 
705}. χχίν. 11. 

(ΟΕ αἷδο σεη. χΧ. τό; 

ἐπ ἐδαὶ εομμγγ.] Οὐ. ἐν αὐτῇ, “ἴῃ 1ἴ; 
ΗδεΡ. ΠΠ3, ἃ οοηβίγιοιίοη κατὰ σύνεσιν. 80 

1Π6 ϑγγίας, σιῶ. 

17. “πῶ αὐῤίϊεὲ ἐρῶν σἱπηθα ποὶ δεζογο ἐῤεῖν 
Οοά.) ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ αὐτῶν. [πιά Π]. 12 ; 
2 ΚΙΏΡΒ ΥἹ], τ8, Χίϊ. 2. Ηρ. 3, "τη 
{Π6 δνε5 οἵ." 

δεν ῥγορῥεγε ΟἸκ. ἦν μετ᾽ αὐτῶν τὰ 
ἀγαθά. 80 {π6 ϑγτίδο: “νὰ. θπὰ ψΕΓῈ 
ϑοοά {π|ηρ5. Μα]ρ. ἐγαηπέ εἰ 1|]5 δοπα. 
ΟΕ δἴγδοῇ νἱ. 1ο. 

δεεαισο ἐῤεὲ Οοά ἐῤῥαῤ ῥαΐε!ρ ἱμίψιέν αὐας 
«υἱὲ ἐῤε».}] Οἷκ. ὅτι θεὸς μισῶν ἀδικίαν μετ᾽ 
αὐτῶν ἐστιν, “Ὀδοδιιδ6 ἃ βφοά Παδίϊηρ 1Π]] ΠΥ 
15. νυ {Π6π|. ΠΘΙΓ ΠΟΙ ΓΟΠΔ] ΡΥΟΒΡΟΓΙΙΥ 15 
1Πι15 Θχρ αι ὈΥ {π6 ῬΘΟΙ]ΠΑΥ ΤΠαγδοΐου οἵ 
1ΠΕῚΓ σοί. 

(ὐοά. 58 τοδάβ: ὅτι ὁ Θεὸς αὐτῶν μισῶν 
ἀδικίαν ἐστιν. ὙΠῸ Ψυϊρξαίθ. οῖνοβ [Π6 βϑπηθ 
Β6η56: 1})εμις οη17η1 1]]1ογιιγ οὐέ 1πὶφμἐαΐε21. 
ΗΘ ϑυγῖας νΑΓ165 [Π6 56 ῆ58 δρδίῃ: “"θθοδιιβα 
ΟΟά [15 πὸ {Παΐ παΐθί πη] υγ." ΟΥ̓ 5. ν. 4, 5. 

18. ῥὲ αῤῥοϊπίεά ἐῤῥε».)] διέθετο αὐτοῖς. 
ΙΒ γΟΓΡ ᾿5114}}}7 τοηάθυβ [ῃ6 Ηθρ. ΠῚ, “ἴο 
ΠΌΠΟΙ 46 (ΡΓΟΡΟΓΙΙΥ, οἰ) ἃ σονοπαηΐ." ῬΟΥΠαΡ5 
ΠΝ, Κρ. σου η64,᾽ νγὰ5 ἴπ6 ννογὰ Ποσο, 

45 Ἰη 7105}. Υἱ]. τ. ὙΠ6Ὲ θυ. [Π85 κῶ; 1: 

γιαπάσουϊ. ΚΕ. Ῥ5. ον. 8, 9. Οχ, ῬΟΙΠΔΡ5, 
2, “6 ραν: οἵ. Νυ]ρ. ψμαρι ἀεάογαξ 1{1]ς 
1)ομ ; πὰ Ηοϑ. σι. 8. 

δὲν «ὑεγὲ αἰεςίγογεά.] ἐξωλοθρεύθησαν. 
ΕΥΙ Ζ5ΟΠ 6 ΤΟ ΑΙ ]ς5 {Παΐ [Π6 ννοσὰ 15 τιϑοὰ σοία- 
ἐϊυεῖν, ΤΟΥ τΠαΐ 1Π6 ἀδβίγιοίίοι) νναβ ποῖ ἰοΐδὶ. 
ΟΥ̓ 2 Κιηρϑ χῆ]. 7, ἀπώλεσεν : ἀπά Ῥϑ. ΙΧΧνΠ]. 
ἦῷ “ΜΒρη ᾿ὶθ δίονν {ποπὰ, Τπθὴ ΠΟΥ βοιρπΐ 
Ἴ1Π|.ἢ 

“67} 50γ6.1] ἐπὶ πολὺ 
ΠΟΥ ἃ ΨΕΙῪ ἰοηρ ννἈ116.; 
ἔμυ5, Νν!Ι5α, χυῇ. 20; Τμυογά. ν. 16. (ΟΕ, 
150 158. ἷν. 7: ἐπὶ πολὺ ἀφήσει, ἃ5 τοπάοι- 

ἴπρ; οἵ ποῦ ΠΡ, “ΗἬὌ ΜΠ] πη] ρὶγ ἴο 
Ραγάοη." ΤΠ ψου]ὰ ροῖνα 1Π6 βθρῆβθ οἵ 
“ἐοἴϊθη." [Ιη οἤδᾶρ. χ. 7 ἴπ6 ρῆγαβο ἐπὶ πολὺ 
σφόδρα Υοοιγ5, ἴῃ [Π6 56η86 οἵ “'( νΘΓῪ βυοδί]ν : 
οἵ. Α. Ν. “ΝΟΥΥ 50 Γ6,᾽ ἃ ΤΟΠΟΥηρ ΡΓΟΙΟΥ γα 
Ποῖο Ὀγ 1)6 ΔΝ εἴίε απᾷ οἵμουϑβ. 

σφόδρα. ἘΔ ΙΠοΥ, 
ἐπὶ πολὺ οὐσοσιγς 

ΤΠΘ ϑυσίας οπλϊίβ {Π6 Ρηχαβ: ἔπ Ψυ]ραΐο 
Πιὰ5 ἐλ ογ ΙΑ στιέ ῥγαε ς αὶ τις παίϊορ- 
1δις. 

ἀπά αὐόγὸ ἰρὰ εαρίϊε5.1 Τί 15 ΄υτθ ΟΌνΙΟτΙ5 
{παῖ {πΠ6 ΒΑΡ ]οπιαη Ὄχι] (588 ε0.), αηὰ {π6 
ΤΘΓΠΓΠ πΠΩΘΓ Ζογ 46] Δη« [Θ5Πιιὰ (536 Β.6.), 
ΔηἋἃ ἀρ ῖη ἸΠΩΘΥ ΕΖγα (458 Β.6.), ἀγὸ τοίοσγοα 
ἴο ἴῃ ὧτ. 18, 19. (ΟΠΒΘΠΠΙΘΠΕΥ {πΠ6 ρῥὶοΐ οἵ 
1ΠῸ δίουυ 15 ποΐ ρυϊοσ θεῖ βιιθβοηιθηΐ ἴο {Πποβὸ 
δυθηΐβ. (ογη. ἃ 1ριάθ ποΐθϑ τπΠδΐ {πὸ Ζοζαὶ 
ΘΔΡΕνΥ οὗ {πὸ [ὸνν5 ννὰβ {παΐ οἤδοϊθα ὃγῪ 
ΝΡ ΟΠ ποΖΖαγ, Γτοτὰ ννμῖοῖ {Ποὺ τοςαγπθά 
Ὀγ {πΠ6 δάϊοΐ οἵ γγιβ; ἡ Πμοῦθαβ {παΐ ννῃϊοῖ 
ΒαΡΡΘηΘα πηάθῦ ΜΑΠΆΘ5Θ ἢ. νγὰ5. ΟΠΪΥ ΡΑΓΊΙΔ], 
85 νγὰ5 450 {παΐ οἵ {πὸ ΓΘ ΤΙΡῸ5. [ἢ {ΠῸ 
τπηὸ οἵ ΗΘ Ζοκίδῃ. 

ἐῤε ἐοριρίδ ἐρεῖν Οοα αὐας εαεέ ἴο ἐδ σγοιμηά.] 
ἐγενήθη εἰς ἔδαφος. ““ ΕδοίιπΊ δΘβδὲ ἴῃ ρανῖ- 
τηθπίιπη,᾽ (Ὁ, ἃ Τ,.; “5010 δοαπδίιτη," Ν᾽ ἴδ Ὀ 115. 
ΙΒ οἰαιιθθ η4 [Π6 ποχί ἃγὸ οπητίοα θΥ {πῸ 
Ψαυϊραΐθ, ρευπαρ5 θθοδιιβα 8. [ογότηθ ρογοεῖνοα 
{Ππ|| σοηίγδαϊοίοη ᾿πνοϊνθά 1ῃ σΟΠπθοίηρ ἃ 
βίοτυ οἵ ἴπΠθ ροσέσοκχης ἀρ ἢ ΝΟΌΙςΟΠδά- 
ΠΟ,ΖΑΥ. ΟἸά [1,Δἴ. ἀευεημῖξ ἐόρηρ μη (δὲ 11]ογ 1271 
αὐ σοΐμρι; δηα δοριρἑμ)ι ἐδὶ ἱῤδογιθγι Καοίμηι 
ἐσὲ 1π ῥ]αη 6. ΟΥ̓. οἰ... χυ]. 5. ΠΟ ϑυσγῖας μα5: 
δ, δ ]οσι; “ θεοδπηο ἴογ ἃ {γατιρ!ηρ." ΤΠΙ5 

Βιιρροδίβ {παὶ {πΠ6 ΗδΡ. ννᾶϑ ὈΡΎΟ» ΤΠ, 

ὙΠΟ 15 50 το πἤογθα ὈΥ {πὸ Ῥοβηϊο αἵ [58. 
ν. 5. (ἔ Μῖὶς. νἱῖ. το. [Ιΐ ἰ5 οδυϊουϑὶν ἃ 
Τογοθα σοπβίγιοίοη ἴο Γοίου {Ππ656 ὑνογάβ ἴο ἃ 
ΒΙΡΡΟΒΟα ἀθβθογδίίοη πα ραγίϊα] ἀθϑίσιοίίοη 
οἵ {πὸ Τοπιρὶς ὈΥ Μάαπαββοῖ. Τὴ ρῆγαβθο 
ἀοθποΐοβ {παΐ {ΓαΠΊΡ]Ιηρ; ἀπά ἴοοϊ νυ ΒΟ ῇ 
νου] [Ο]]ονν οἡ ἐευε ίρ «υἱὲ ἐδὲ σγοιιπά, 
ποῖ ποῖα ἀθϑθογδίίοη, 85 ΝΊΟΚΟΒ ἀπα οἴποῦ 
Ἐ ΟΠΉ5 ἢ οχροβιίουβ πιαϊπίαϊη. ὙΠῸ ἴοννβ 
[δαγοα Ἐπαΐ {Π6ῚΓ [οπρ] υνουἹὰ θ6 ἰτθαΐθα ἃ5 
οἴμοῖβ μαά θθθη : ἌἽἢ. ἵν. α ; ἴχ. 8. Βο Πα τη 
ἃ Πα ϑΟΥΓΑΓΙΠ5. σΟΠΒΙἀου {ΠῸ νγοσάβ 4Π ἰπίου- 
Ροϊαζίοη, οϑβίθπϑι θυ θθοαιιβθ {ΠΟΥ ἀτὸ ποΐ ἴῃ 
{πὸ Ν Ὸ]ρ., τθαΠν θθοαιιβο {πον σοηίγδαϊος {Π6 
Ἀγ Ρροίμοϑὶβ οὗ {πὸ θυ] ἀαΐο οἵ {Ππ|5 “ Πϊδίουνυ. 

19. ον. .. αγὸ Ἄορβὸ τ.] “ΤῊ Ρἤγαβο 15 
ΡΓΟΡΟΙ͂Υ τιϑοά οὗ βοϊηρ ΠΡ ἔτοπὶ {πὸ Ἰονν] 5 
οἵ Βαῦυ]οηΐα ἴο 7ογιιβαϊθπι. Οἵ. ΕΖγὰ 1. 3, 5. 
ΤῊ Νυϊξαῖθ ΥΟΠΡῚΥ σοπηθοῖβ τ ἢ {ΠπῸ 
“ Ώ1] σΟΙΙΠΕΓΥ : δὲ αρεσομάθγμηὶ φιοηίαπα ῥαξς 
Ο7Ί)16. 

γορι ἐφὲ ῥίασος αὐδόγὸ ἐδὲν αὐόγὸ σεαϊογεά. 



Ι ΟΥ, 
Ζλεῖν 

ν. 20---22. 

ΡΪίασεϑ νυ παῦε ΠΥ νγεῦα βοδίίογοά, ἀπά 
ἢανα ροβϑεβββά [εγιιβαίθιη, ννῃοτα ἘΠ εὶγ 

λατε ΒΆΠΟΤΓΙΔΓΥ 159 ΔΠ4 ἴαγα βεαϊβά ἴῃ {ΠῸ 

ἀευοιίνερς. ἈΠ] ΠΟΙ ΠΈΓΥ : [ῸΓ [Ὁ νγα5 ἀδβοϊΪδία. 
20 Νονν {πεγείογθ, τὴῦ ἰογά δηά 

ϑονεγηοῦ, 1 Πεγα ΡῈ ΔΠΥ͂ ΕΓΓΟΓ ἴῃ {Π|8 
ΡΕορία, ἀπά {πδὺ 817 δραϊπϑέ {ΠῸῚΓ 
(σοα, εξ τι8 σοπϑβιάογ τΠδὲ Π15. 588}} ΡῈ 

ἐκ τῆς διασπορᾶς οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ. Δια- 
σπορά 15 ποῖα {Πα ἠαπά οὐ ῥίαεε οἵ {πεῖν ἀἸβροῦ- 
βίοῃ (ΒΥ Ζβομθ). [Ἐ ννὰ5 ἃ σοπηπιοη ἀεβίρπα- 
τίοπ οἵ {π6 [ενν5 βοαίίογθ δρτοδα ἴπ ἴοτεῖρη 
Ιαηά5; οἴ. ΤοΠη υἱῖ. 35. 80 {Π86 ϑγτίδο: “{ΠεῪ 
ΓΘ βαίποσθ ἔγομη {πΠῸ ρασθβ ποτα {Ππὸν 
γγΟΓΟ βοδί(ογεά." ὙΠῸ τοάιιπάδηξ οὗ. . . ἐκεῖ 
πο ἄοιυθί τεργεβεπίβ {πῸὸ Ηερ. Ὁ τ . ΟΕ. 
ὍΝ Ψ11.-22: ΒΥ. ΧΙΙ- τὰ: 

)ῶνγ 1ξ αὐας ἀεδοϊαίε.) ὅτι ἢν ἔρημος. ὙΤΠΕ 
ϑυγίας Το ΠάοΥ5: “ΑΠπα ἄννεῖξ τη {ΠπῈ τποιπίδϊη 
ὙΠ ἢ Παά θεεη νναϑίθα." ΜΨα]ρ. ομαϊῖ5. 1 (ὁ 
ποΐ 8566 {π6 ροϊπί οἵ ΕσΖβομα δηα ΒΙ5561}}5 
ποίε : “816 Ὀγαιοῃίθη 4150 πιο ἀθυβαιθθη 516 ἢ 
ννὶθ [ο 1546 Π1᾿5 νυν οιτου Ζὶὶ θοπηδομίσθη." ΠΕ 
τοβϑίοσο Ὄχὶ]θ5 βεῖ!θα ἴῃ {π6 ΠΠ]- σοι ΠίΓΥ 
θθοδιιβ6 10 ννὰ5 ἀδθροριε]αϊοά, ἀπ ΤΠῈῪ νυ ]ϑπβά 
ἴο ΤΕΡΘΟΡΙΘ 1. 

20. νοαυ ἐῤεγεγογε.] καὶ νῦν. ΠΙΜῚ, {π6 

τι51141] "6. πηοάςδ οἵ ἄγαν ῖπηρ ἃ σοΠο] βίοη. 

721») ἰογά απὦ σουεγηπον.] ΠΕ Οτροῖς δέσποτα 
κύριε ΥΘΟΙΥ5 1Π οἢ. χὶ. το. ὙΠῸ σομηρομπά 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 15 ΡΟΓΠΔΡ5 ΠΊΟΥΘ ΠΌΙΊΌΙΥ 501 ὈΠη]5ϑῖνα 
1Π8π ΕἸΤΠΟΥΓ ΤοΥπὶ ὈΥ 1561 ννου]ὰ 6. Βαΐ {πε 
ΘΥΓΙΔΟ μᾶ5 ΟΠΙΥ͂ “ΤῊ ἰοτά : {πΠ6 “ΝυΪ]ρ. γιὲ 
εἰογιΐηο; ἀπ δέσποτα 15 νγαηίϊηρ ἴῃ (οα΄. 44, 
58, τοϑ, 8]., ἀηά Νεῖ. 1,αἴ. ΤΕ ΗΘ. ννᾶ5 ὑγοῦ. 

Υπτνς, τὴν Ἰογά. Α5 ΕσιΖβομα ροϊπηΐβ ουΐ, 

δέσποτα κύριε 5ΟΠΊΘΕΙΠη65 ΤΟ Πθυ5 {πΠ6 αἰ νπα 
Ἐ{π|π6 ΠῚ ΠΡ ΣΝ ; 6.5. Οεη. Χχν. 2: οἔ, 158. 1. 24. 

ΖΈρεγε ὁ6.)] εἰ μὲν ἐστιν. “ΓΉΪ5 ἴ5 {Π6 οη6Ὲ 
5016 ὁσοῦσγεηοο οἵ {πὸ ρδτίο]θ μὲν ἴῃ {Π6 νν ΠοΪ]Ὲ 
θοοκ. ΤΠΕε ΗΘ. πιαὺ μανα θεθη δ Π Ὁ Ὀδ; 
οὗ, ϑγτίας ἰσιιλυν Δυὶ εἰ 

ἐγτογ. ὍΥ. ἀγνοήμα, ἀπ τπιηνντ{πρ; οἤδηςο ; 
Οεη. ΧΙ. 13, ΠᾺ Ὁ, “ἃ πιϊβίαϊκβ." ΜΟΙ ΚΠΊΑΓ 

ΡΑΓΆΡΗΓΑβο5 “ Καίη ΑΒΔ] νοπὶ Ο οβοῖζ (Κεῖπο 
ἀνομία). ὙΠῸ οςορπαῖα ἀγνοία ἴ5 ιιδεά ἴῸΓ 
ὈΣΝ, “ ρυΠε (Οεη. χχνΐ. το; οἵ. 2. Ὁβτοη. 

ΧΧΥΙΪ. 13}; δπά νΒ, ὁ γρυνοὶῖ,". “ οἴξηςε " 

(5. χχῖν. 7); δπά ἴον Π)λ Ὁ), κα ϑἷπ οἵ ἵβπο- 

Τάπς6,᾽ “δὴ εὐγοσ (μεν. ν. 18). ΟΕ Το 
111... 3. “ὙΠΕ Ηρφθτονν ποίίοη οἵ 5ἴη 5 ἐπδΐ οἵ 
Ια ΠάοΓ οὐ ἀογοϊςίίοπ, απ {πὸ ννογαά 15. ἀ550- 
οἰαϊοά ΙΓ οἵ πεῖβ {παΐ ᾿παἸσαΐο ογγου, [ΠΥ οὐ 
ννδηΐ οὗ 511} δῃά ἰπϑίρμς (1 88πὶ. Χχυΐ. 21}. 
ΤΠΙ5 ἰάθα Πα5. ναγίοιιβ δρρ οατίοπβ, δῖ, ἴῃ 

ΦΌυΌθῊΣΥ. 

ἘΠΕΙΓ στα]η,, ἀπά ἰδὲ τι ρῸ τπρ, ἀπά νγα 
5Π4}} ονεγσοοπηα {Π6Π|. 

21 Βυῖ 1 {ποῖα ΡῈ πο ἱπί ιν ἴῃ 
ἘΠ ΕΙΓ πδέίοη, ἰδ τηΥ ἰογά πον Ράᾶ85 ὃγ. 
Ιεϑὲ πεῖν [ογά ἀείβηα τΠ6π|. ἀπά {ΠΕῚΓ 
(σοά Ρε ον {πεπη. ἀπ νγε θεςοπὶα ἃ 
τΈργοάςῇ ΡΒεΐοτα 81} ἐπα νγοι]ά. 

22 Απά ψῃεη Αςπογ Παά Πηιβμοά 

ΡΑΓΓΟΙ]ΑΓ, ἃ ΤηΔῃ 15. αἵ ἔα] νῃθη Π [4115 ἴο 
ΓᾺΠΠ] ΠΙ5. Θπραροπηθηΐβ, Οὐ ἴο ΟΌΘΥ 4 ὈΙπαϊηρ 
ΘΟΙΠΠΙΔΠΩ͂ ; ἃη4 ἴῃ ἩΘΌτγονν Ἰάϊοπι {πὸ ἴδ]στα 
15 ἃ ὁ“ 51η,᾽ ννβεῖμου τ θῈ. να] ἔα ]Παγθ, οὐ θὲ 
ἄτι ἴο ΓοΥρο 1] Π655, Οὐ ον η 6 δἰτορεῖμου ἰη- 
νοὶπίατυ " (Κοθογίβοη ϑιλῖίῃ, “Ῥυορπεῖβ. οὗ 
15Γ86],᾿ Ρ. 102). 

ἰεέ τις εογοίάεν ἐραΐ ἐῤὶς σραϊ! δὲ ἐρεῖν σι. 
80 1Π6 ϑυγίας γοπάθυβ. ὙΠῸ Νυϊρσαῖε ομηϊῖϑ5. 
ΟΥ. καὶ ἐπισκεψόμεθα ὅ, τι ἐστὶν ἐν αὐτοῖς 
σκάνδαλον τοῦτο, “ἴπδη ννὲ Ψ] 566. ἴο [ΐ, 
ννηδί {η15 οἴδθηςσθ ἴῃ {ΠῸπὶ 15. Ο,ΟἽἿ {Π6 τιδὲ οἵ 

ΣΣῚ ἴῃ 2 αἤγοη. χχίν. 6, ὑβεσα ἴῃ Τ᾿ ΧΧ, 

Πα5 διὰ τί οὐκ ἐπεσκέψω. Βιϊΐξ {πΠ|5 ΟΚΚ. γεγθ 
πιοϑβί [γεα τι  ΠΕΠΥ τοηάθιβ ἼΡ5. [)ογοβου, ἔπεγο- 

ἔογθ, ἰγαπϑαΐθϑ: “" ὙΠΘη ννα ΜΝ} ρα ΠΙ 5} 1Π15 
οἴδησε ἴῃ {Π6π|, ννπαΐθνου τ᾿ θ6. Βεΐ τῃ6 
ΗΕ. πιὰ Πᾶνα Ῥθθη βἰΠΊρΡΙῪ 12") 5), ““Ἰεῖ τι 

566. ὍὙΠεὸ καὶ ἱπἰγοάιπιοῖηρ {ΠῸ ΔΡΟΔΟΒΙ5 15 ἃ 
σουπηοη ΗΘ. σοπδίτγαοίίοη. 

οαδγοορε ἐῤεηι.} ἐκπολεμήσομεν αὐτούς, 
“ ἤρῃξ μη {πεπὶ, “ αἰίδοῖς {πεπι. Ηδ66}. 

ὨΞ ΣΟΙ. : ἘΣΟΩ͂Σ τὸ τὸς {Π|ΠΡῚῸ Σὲ: ΣΖ2 80 

ϑυτίαο: “ἀπά ἰεΐ τι ΡῸ ΠΡ δπά ἤρῃί ψ ἢ 
{ποπὶ: ΜΠΙΟΠ 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ {Π6 πιθαπίηρ. 

Ο1. [εεὐ ἐῤοῖν 1ογὰ επί ἔρορι, απά ἐῤεὶγ 
Οοά δὲ χὺγ ἐῤορι.) Ἰὰ αἴ πιου,, 1,6ϑὲ {πεῖν Γοσγά δηά 
{πεῖς Οοά ἀείεπά {πθπλ. Πα ννογά “ ἀοίθπα,; 
ΟΚκ.. ὑπερασπίσῃ; “ἴο ΠΟΙά ἃ 5Π16]4 ονετ, “ἴο 
5}1614,᾿ 15 τπ6 ΗΘ6Ό. 123: ςἔ. 2. ΚΊηρ5 ΧΙΧ, 34: 

ΧΧ. ὁ; Ὑπὸ 3). [Ι τϑοιγϑ ἴπ οἢ.. νἷ. 5. 

(οά. κ. οἸη5 ὁ κύριος αὐτῶν καὶ. 80 Ψ]Ε. 
Δη4 5υΓ. ς 

απά αὐε Φεεουιθ. καὶ ἐσόμεθα. ῬΑΥΌΑΥΟΙΙ5 

ΟΚ., θαξ νευὺ βοοά Ἡθργον. ὈΠῸν 12} 15 

ὭΝΠῚ ὈΓΡΙΊΟΝ, 
ΤΠΟ Ιάδα {Ππαξ παίίοπαὶ γα νυ ῦβοβ θεϊοκοηθά 

1Π6 Δῆρεῦ οἵ {Π6 παίϊομαὶ ἀ6Ι ΕΥ̓͂ νγαθ ΠΟΠΊΠΊΟΙ 
ἴο 411 {π6 ϑειης τασθθ. Βιΐ Αςῃιοῦβ τεοορ- 
πἰξοη οἵ {πὸ σωῤγέσιαςν οἵ ἴπ6 Οοά οἵ [5Γ86] 15 
85 ὉὈΠΕΙϑίογίςαὶ 45 ἢΪβ ἱπετηαΐθ Κπον]θάρε οὗ 
ΒΙΡΙΪςΔ] μἰβίογυ. 

οΩ. “πά αυρεη “εῤῖον ῥαά  ηὶςῥεά.] ἘΔίΠου, 
« Απά Ιξ σάπια ἴο ραᾷ55 γπθη Α. Παά Πηϊβῃεα.; 
ΟΠ οΥ̓ ἔννο ΜΙ88, οἴηϊξ ἐγένετο. 
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Ι συ. 
αραΐιδέα 
71  ν 
4,7. 

{Πε686 βαυίηρϑ, 8}] [Π6 ρβορίβ βίδπαάϊηρ 
γτουη ἃ ἀθοιῖ τῃς τεπτ τηγπηπγαά, Δη4 
1Π6 σΠϊε πηθη οὔ Ἡοϊοίογηςβ, δηα ἃ]] 
{πα ἄνγεϊε Ὀν 1Π6 868ὰ 5146, δηά ἴῃ 
'Μοδθ, βρακε {Πμαΐ ἢς 5ποι]4 Κι] Πἢϊπ1. 

23 Εογ, 5.47) ἐἦεγ, νγε νν}}]} ποῖ ΡῈ 
αἴγαια οὐ τῆς ἔᾷος οὔ {π6 σμη]άγεη οὗ 
ἴϑ9γδε]: ἔοι, ἰὸς 1 15. 4 ρεορίβ ἐῃδξ Ππανε 
ΠΟ 5[ΓΘηΡῚ, ΠΟΙ ΡΟΥΡΕΓ ἰἴῸΓ ἃ ϑ8ΈΓΟΠΡ; 
ὈΔΈΕ]α. 

24 Νονν {Πογεΐογε, ἰΙογά Ηοἱοίεγηςϑ, 
γγῈ ὙΠ] ρσὸ τπρ, δηά ἘΠΕΥ 5}4]} ΡῈ ἃ 
ΡΓΘΥ ἴο ΒΡ ἀδνοιιγεά οἵ 11 {Π1π6 ΔΓΠΊΥ. 

2717 ηγε4.] ΟΥ̓. καὶ ἐγόγγυσε. ΤΠ καὶ 
5. ᾿ιβεά ἃ5 ἴῃ Ὁ. 2ο. Ηθῦτοιν βυπίαχ εοογαϊ- 
παΐος οἸαιιθθ. νυν ϊοῃ ὙΝ δβϑίεγη βρεθοῇ ῬΥΟίου5 
ἴο «μδογάϊπαίε. ϑοῦλθ Μϑ89. ογηϊξ καὶ, απ 50 
{86 ϑγγίδο, (Οἵ. ςἢ. νἱ. 1. 

φράζε ἐραΐ ῥὲ σῤοιμίά ἀ11} δῖ». ΟΥ̓, ργοροβοά 
ἴο σου Πτὴ ἴο Ρίθοθβ; οἵ, Πἢ. νἱ. 2, ΤῸ {πΠ6 σοη- 
Ξίγποίίοη. ΟἿκ. εἶπαν. .. συγκόψαι αὐτόν. 
Ιη Χρη. “ ϑυιηρ.᾽ ν11]. 6, ἀπ4 οἰβθννίοσο, συγπ 
κόπτω ΤΊΘΔΠ5 “ἴο {ΠγᾺ5} βοιηάήϊν." [}Ὲη {πε 
ΠΧΧ. οἵ σεη. χχχίν. 30, ἴἴ σϑηάθγβ ΠΞΠ, 

“10 5η6., ΤὍδδ ὅγυγ. μ85 “ ἴο ουξ Ηἴτὰ οἵ" 
σιζαοωσνανΝ ; {πὸ ας. εοσίξαδαρέ ἱπίογ- 
εεγε εἰρη. ἼΤπθὸ Ηδρ. ΤΥ Πᾶνα Ὀθθῃ 

ἸΓΊΞΙΡ. ἡ ἼΩΝ). 
238. οὔρεος. Ἐσ᾿ΊΖβομο οαϊ5 ἀπὸ υἱῶν Ἴσ- 

ραήλ. Βιυῖτ{Π6 οχρυθβδϑιοη οἵ {πὸ Α. Ν. 15 αἰπιοϑὲ 
ΘΟΥΓΔΙΠΙΥ ΟΥΙΡΊΠΔ], ἃ5 ΓΟΡΓΘβθητηρ; {ΠπΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ 
66. Ἄσοπϑίσιοξοη ν] ἢ νοτθ5 οἵ χεαγίης (δ 

252): Τ6γ. 1. 8. 10 5 ργεβεγνθά ἴῃ (οάά. 58, 

52, 8]., «ηὦ ΟἸἹά 1,εἴ., ἀπὸ προσώπου. ΠΟ 
ννοσα 325, “ἴσο, ΤηΔῪ Πᾶν Ὀθθη οπ 64 1Ἰη 

βοπῖο Μ88., Βοΐογο {πὸ βἰ ΠΆΠΑ Σ ΣΦ, ΠΟ ΘΟΠΘΟ 

7ὸγ, ἴο, 1 ἰδ αὶ ῥεοῤίο ἐραΐ ῥαυε πὸ σἐγοησί. 
Α τηοπάδοϊοιιβ ϑϑουίίοη, 1Ε [Π6 σχϑίοσοποθ 6 
ἴο {Π6 {π|6ὸ5 οἵ {π6ὸ {πάῃ τηοηάτοῆΥ ; θα 
ΡΘΥΘΟΌΥ δια ]6 ἃ5. ἃ ἀδθβογρίϊοη οὗ {πὸ 
ΤΌΘΌ]Θ. σΟΙΟΩΥ οἵ τοϑίογθα οχῖ]οθ, ὑνποπὶ {π6 
Ῥογβίδη βου θυ Ι Γη5. Δ]οννοά ἴο σϑρι]4 [6γὰ- 
βάϊθπη. ΟἿ, {Π6 βῖθεβ οὔ ϑαηθα]]αΐῖ απὰ “ΤΌΡΙ Δ 
(ΝΕ ἢ. ἵν. 2,3). ΤῈ ΜΨυϊραΐς ρΡαΐβ [6 οδβθ 
ΟΥΘῚ ΠΟΥ ΒΙΓΟΏΡΙΥ : δο)Ὀηη6 5 ΖΠΟΥ 165, δὲ σἷπὸ 
ἸΓΙΜΙ 6, οἰ 5116 ῥογπα αγίϊς ρσπαο. Βα 
{Π|5 αἵ ᾿ϑαϑέ ννοιυ]Ἱά ποῖ 6 ἔσιιθ οἵ Νουα 5 
ΒΆΠΑ ΠΕ ναύτου - Ὀ.]Π]ἀογβ (ΝΘ ἢ. ἵν. 12. σεῳ.). 
ΟΥ 2 Κίπρβ χυ!. 20: “1 Παᾶνθ σοιη56] ἀπά 
ϑίγοηρΊῃ [ῸΓ {πΠῸ νναγ." ἍἋΓΠΘ ϑυγύ. Ποῖὸ Πα: 
ΤΟΥ ἰξ 15 ἃ ῬΘΟρΪθ ἴῃ ννΒ]Ο ἢ 1 ΠῸ βίο ηρίῃ ΤῸΓ 
νναγ." (ΤῊς πλαγρὶη 15 ᾿ποουρσοί.) 

24. α ῥγὲν ἐο δὲ ἀδυομγοά, 1 Ιουδαν, ΤῸΥ 
ἴοοά. ὙΠΟ ΟἸΚ. Ρἤγαβα εἰς κατάβρωμα γΥδοιιγ5, 
οἰ. Χχ. 12. (Ἷ Νιιηι. χὶν. 9, ὅτι κατάβρωμα 

ἡμῖν ἐστιν Ξε ΗοὉ. ὉΠ ἡ) ΟΠ 5.) Ρ, χῖν: ἂν 

ΤΠΘΙΤΗ [ν. 23--2. 

ΘΉΑΡΟ ΒΕ ΥἹ. 

3 “Ποϊογεγηιες αἰδοξίφείλ σοα. 7. 11ὲ ἐλγεαξεροίζ 
““εὐίογ, ἀγα σεγιαφίχ λ172 ατῦαγ. 14 7114 
«Βεῤλιεζαγις γεσείυε αγιαὶ ἀέαγ ἴηι. τ8 Ζ.εν 
7)αἱ ἴο φγαγεν, αγιὦ εογιγογέ «4 ελῖογ. 

ΝΙ] νπεη τὸ ταπλε οὗ πιθῃ 
1Παΐ ννεῦε. δροιιξ {Π6 ςσοιης!] 

νγᾶβ σεαβθά, Ηοϊοΐογηθβ {Πς σῃεῖ σὰρ- 
ταῖη οἵ {Π6 δἃῦιην οἵ Αββιγ βα]ἀ τηΐο 
Ας Ποῦ δηά 4}} της Μοαδδῖίος θείογε 8]] 
[Π6 σοΙΠρΔ ΠΥ οἵἉ ΟΥ̓ Π6Γ ΠδΙΙΟΠΒ, 

2 Απά νψῇὸο αγί ποι, Αςῆϊοῖ, αἀπά 
τῃ6 ΠΙ ΓΕ Ιηρθ. οὐ Ερἢγαϊπ), τπαΐ ποῖ 

ΤΠΟ ννογὰ “ἕοοα ᾿ [85 [4]Π|6ὴ οἷ οἵ {Π6 ϑυσίας 
τοχί. Το Ψυϊραῖθ οπλῖ5. {Π15 νοῦβο, αηα σοη- 
οἸαάθ5. {πῸ σΠαρίου {πι5: “ὙΠαΐ, {πεγοΐοσο, 
ΑΟΠΙΟΥ ΤΔΥ Οὐ {παΐ Π6 15 ἀθοοθινιηρ 115, ἰθῖ 
115 5Ὸ ὉΡ ἰηΐο {πὸ πηοιηΐϑ!η5: δης ὑγμθη {ΠΟῚΓ 
την τηθη Πᾶνα ὈΘΘη ἴδικθη ῬΥΙΒΟΠΘΓβ, ἔπη 
1θξ ἢϊπὴ Ὀ6 βίγιοκθη {Πγοιρἢ νυ ἢ Π6 ϑυνοσά 
ΔΙΟΠρ ἢ {Ποῖ : {πᾶξ ΘΥΟΥΥ ΠΔΙΟΠ ΓΠΔΥ͂ 
Κῆονν {Πα ΝοθιοπαάποζΖαῦ 15 σοά οὗ {πῸὸ 
Θαγίῃ, δηὦ Ὀοϑιάθβ πἰπὶ {που 15 πΠοπῈ ΟἴΠοχ. 
ΟΕ 158: σιν: ΤΥ} τὴ ; ΣΙ. 8: 

ΘΕΓΑΡ ΒΕ ὉἹ. 

1. ἐῤὲ εομγε1}.) ἡ συνεδρία. 80 (οάά. ΠΙ., χ. 
(οπηπλοη ἰοχί, συνεδρεία. ΗΘ ννογά τϑοιτ5 
1ῃ Ὁ. 17 δη6 ὉΠ. ΧΙ. 9. (Ο Χρϑη. “Μϑιλ. ἵν. 2, 
3 (ἃ οἴγοὶθ οἵ {τἸοη5 ; “ {ΠῚ π5. ΤΠ σοι Π01}] ἢ). 
τὸ συνέδριον 15 ἃ ΤΟΙ Ἰ5114] ΟΧΡΙΟβϑίοη. ὙΠῸ 
ΤΟΙ Πηρ5 σοηβί ΠΥ Πιοίιαΐθ Ὀθίννθθη -ἰα ἀπά 
-εία (1... ἀηά 8. “. «".).Ψ 

απά (ἰοὺ αἰ δὲ Μοαι!ε5.7 ὅ8υγ. οπηῖίβ. 
ΤῈ “βϑοη5 οἵ Μοδθ" 5βοπὴβ ἴο ἀδθποίς πὸ 
ΡΘΟΡΙΟ5 θαϑδὲ οἵ {πὸ [ογάδῃ 45. ἀἰβεϊποΐ ἔγοπὶ 

.ἴΠποβε οἵ {Π6 ννοϑί, ννῆο ἀτὸ Ἱποϊ πάρα ἴῃ {π6 
ἴσα το ογεα “ ΟἾΠΕΟΥ πδίϊοηβ.᾽ 866 πεσχῖ 
ποΐθ. ΤΠ Μοδρθιΐοβ ἀγὸ τηδθ 50 ῬΓΟΠΊΪΠΘηΐ 
Ὀθοδιιβο οἵ {Π6 1 {ΓΔ ἸΟΠ4] ΠΟϑΈ ΠΥ ἴο [5Γ86]. 
ΟΕ, ν. 22, 23, δῃά Ναυη. ΧΧΙΪ.--χχν.; [εὰ. 
ΧΧΙΙ. 3), 4; ]άρε5 11]. 12. σεῳ.; 2 ΚΊΏρΒ ΧΙ. 
20, ΧΣΧΙν: 2; Β5. ἸΣΧΧΗΙ Ὁ; ΖΕΡΙ. 11: δι ΤΕ Ζ: 

κι} ἐδ σορηραην φ7 οὐδοῦ παΐίοης.] ἐναντίον 
παντὸς τοῦ δήμου ἀλλοφύλων, “ Ὀεΐοτα 4}} {π6 

ΡΘΟΡΙο οὔ(ῥε: (οαά. το, τοϑ, ὧς.) 4116Π5.᾿ Ρ., 

ἽΞ 53 ΤΊ ΠΕ σ95. (ἢ 158. Ἰχῖ. 5; Νπι. 1. 

20,22. ΤΠΘΤ,Χ Χ. γοπάοβ Π6 ΗΘ. Ρδ]  έζηι, 
ῬΠΠΙϑηθ5, ὈΥ ᾿Αλλόφυλοι (πᾶ. 11. 3: τ 
ϑασῆ. ἈΠ. Φὴ} ΝίαοΟ. ΠΙ: 47): ΝΕ ἼὍΠΟΥ 
{πογοίοτο πη ογδίαηα ποῦο ἴΠπΠ6 ΡΘΟρΙο5. οἵ {ΠῸ 
οοαδί. ὙΠῸ ϑυγίας Πὰ5. ΟἹΪΥ “ Βείοσο 411 {πὸ 
ΡΘορΙβ." Μιυϊραία : “Νον τ σάπια ἴο Ρᾷ55, 
θη {πον Πα σραβθα ἴο βρϑαῖς, Ἡ Ο]οίθυηο5 
θοῖηρ; ἜΧοθθαΠΡΊΥ ΔΠΡΤΥ, 5814 τηΐο ΑςΠϊοι.» 

2. ἀπά ἐῤὲ ῥίγεϊε οΥ Ερῥνγαῖηι. καὶ οἱ 
μισθωτοὶ τοῦ Ἐφραΐμ. “ΓΠΪ5. Ρῃγαβο ΟσςιΓ5 



ν, 3--4.] 

Πιαβὲ ργορῃεβιθα ὩΠΊΟΠΡ τι8. ἃ8 το-ἄδυ, 
ΔΠ4 Πιαϑὲ 8414. {παΐξ νγεὲ 5ῃοιϊ4 ποῖ 
ΠΆ Κα νγαῦ νυ {ΠῸ ρθορίς οἵ [5γδεὶ, 
Ῥεσδιιβε ἐπεῖγ (σοά ψν}}}] ἀεί τἤδπὶ ὃ 
Δ Πάν Πο 15 (Οσἧἄ δι ΝΝαΒιι Ποάοποβοιὴ 

3 Ης ψ1] 536π4 ἢϊ5 ροννεῖ, δη4 υν}}} 
ἀεβέγου {ΠῈπὶ Πότ 1Πη6 ἔχος οὔ {ῃε 
Θαγίῃ, Δη4 {ΠεῖΓ (Ποά 5Π4]} ποῖ ἀε]ϊνοῦ 
1Π6π: Βιιξ νγε Π15 ϑενδηΐβ νν}}} ἀε- 

154. ΧΧΥΠ]. 1, 3) ἴοσ ΗΘ. ἐγεπβαγαάς 97 Ερῥγαϊηι 
--ἃ σοηξαβίοη οἵ ἼἼ3.Ψ, εὖγῖμς, νυ ἢ. ἼΣν, ζ16γ-- 
εεπαγῖμα. ῬοΥπαρβ, {πογοίοσθ, 6 ΗΘ. ἴθ πὶ 
ΠΘΓΘ ννὰ5 ἀγισιξαγάς. 18 {Π6 τϑδάϊηρ ΕἸΡΗ ΓΑΙ ΠῚ 
15 ΒΟΙΠΩ, να Πηιιδί δσϑιπ6. {πᾶς {Π6 τιδι14] 
ἀεϑιβπαίίοη οἵ ἴπ6 πουΐπογη Κιηράοπι 15 8Ρ- 
ΡΘΕ βοπηθνν μαΐ 1Π 6] ΤΟΙ ΒΥ ἴο {πώίδΔῃ; 50 
πα ΑΟΠΙΟΥΓ πα Π15 ΓΟ] ον 5. 4’ Ὸ σοπίοιηρ- 
{π ΟΊ 1510 σα ]]6 α [Θυν!β ΒΙ ΓΘ] Ιηρ5 (ΟΥ̓ ἀσιη Κατ 45). 
Βαΐξ {Π6 Ατηπηοηϊΐεβ υνεγα ποΐ ΠΟΤῈ ΓΙ ΘΠ ]Υ ἴο 
1Π6 τοϑίογεα σοτητηπηϊίν οἵ [ογιιβα] πὶ [μη {Π6 
Μοδρθιίεβ (εξ. ΝΕεῆ. ἴν. 3, 7). [ἢ τ. 5 ΔΟΠΙΟΥ 15 
Δάἀαγοθθοά 45. “δὴ ΠΙγΈ]Ιηρ; Οὗ “4ηγηηιοη," «πὰ 
(οαά. 19, τοϑ τε 50 ποσῦθ ΤΠ ϑυσίας Π85: 
ΠΟ ατὲ μοι, ΑΟΠΙοσ, ἀπά 411} τη6 5οηβ οὗ 
Μοδθ δηά {πὸ Πισο]ηρ5 οἵ Ατήσπηοη ᾿" ΟἿ (σά. 
58, καὶ τί σὺ ᾿Αχιὼρ καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Μωὰβ 
καὶ οἱ μισθωτοί σου υἱῶν ᾿Αμμών. ϑ᾽ΠΊΠΑΥ]Ὺ Ν εἴ. 
1,«Γ. ἘΡΗγαῖπη, {πο σείοσο, 5 ΡΓΟθΔΥ Δ ΘΥΓΟΥ 
οὗ {γαηβουτιρίοη. ὙΠῸ Νιυϊραΐα οτηϊί8. 

ἔφοιι ῥασί ῥγοῤῥεςῖοά.} Ἀπ ἸτΤΟΠΙοἃ] ἜΧρίοβ- 
5106 : “ Παβί ραν {πῸ ργορποί." (ἵ 2 (τοη. 
ΧΙ 2 σε Π:: ΧΗ]. ΤΩ ΓΚΥΞΙ “δῆς 

ας ἐο-ἰαᾳγ.7] καθὼς σήμερον. ΗδΞθ. Ὁ. 

για αὐαῦ «υἱὲ ἐδ ῥεορίε.] τὸ γένος. .. 
πολεμῆσαι. ὙἼΠΕ τιϑιι4] ἰαΐα σοηβί γι 00 : Ξξ 
ἴο ΤΉΔ|Κ6 νγᾶγ ΠΡΟΙ, Ὀεϑίερθ. ῬΟΪΥυΌ. ΧΙ. 19. 3. 
ΕἸΙα5516 4], ἐπί τινα, πρός τινα. ᾿πϑίεδά οἵ τὸ 
γένος ᾿Ισραὴλ, ἴῃ. ΘΟΙΠΠΊΟΠ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ γνοι] 
6 υἱοὺς Ἰσραήλ. Βαυΐ {π6 Νι]ρ. Πα5. ψεης 
1γαοὶ, θὰ ἴΠ6 ϑυυ. ““1Π6 ρξορὶε οἵ [5γ86] 
(νΓΟΏΡῚΥ τοπάογοα ἴῃ Δ αϊΐοῃ “Ἅοπὶ Μ|ὶς 
15γ86]. 

ἀπά αὐῤο ἰς Οοά ὁμὲ ΙΝαδιεῤοάοπονον 9] ὙΠΟ 
Οκ. πα5 {Π6 διέοθ, ὁ Θεὸς, 50 {παΐ {πΠ6 5θ6η58 
ῖ5: Απά ψῃο 15 ἐῤὲ ἐγμδ βοά, ζο. Τὴ ΗΘΌ. 

ὈΠΟΝΠ: οὗ, τ Κίηρβ χυῇ. 39. ““ []εμονδῃ 

15. {πὸ ἔτι Οοα ! ἢ (Η 60.) ὙΠΟ ϑυγῖας δάάϑ, 
“ἢ ΚΊηρ οὗ 411 {πε βαυίῃ." 8ο (σά. 58, ἀπά 
ψεῖ. [,«[. (οοάά. Κερ. ἀη4 Οεχ1}.). 

8. ῥὶς ῥοαυεγ.] 

ΗΘ. ὅπ (ϑο ὅγτ.). 

ἀπά ἐῤεὶν Οοά «ῥα ποί ἀοἰΐυεν ἐδθ»ι.] 
ΕΥ 2 Κίηρβ χυῇί. 32-5; ΧΙΧ. 12, 13 ({Ππε 
ΒΙ ΠΉΠΑΥ Ἰαηριαρο οὐὗὁἨ ϑεππδομ θ᾽ 5. ΘηνΟΥ͂Β ἴο 
ἩΖεκία ἢ). (Οἵ, α͵θο τ Μίδος. νυ]. 34: 2 Μδςς. 
ΣΥΣ 52. 

αὐἹ}} ἀδσέγον ἐδ ας οπε ψιαη.] ΟἸκ. πατά- 

΄ ἌΣ 

τὸ κράτος αὐτοῦ Ξε δύναμις. 

ΦΌΟΒΕΓΗΒΟΥΙ: 

ΒΈΓΟΥ {Π6ΠῈ 88 ΟΘ ΠΊΔΠ : ἴογ {ΠΟΥ͂ ΔΓ6 
ποῖ δ0]6 ἴο ϑιιβίδι πη {Π6Ὸ ρονγεῖ οἵ οἱ 
ΠΟΙ568. 

4 ΕἘὸγ στ {πεῖ να ψΜ}}} ἐγεδά 
{Π6 πὰ ππάεἰ ἔοοΐ, ΔΠ4 ἘΠΕῚΓ ποι] 8 
5411 θεὲ ἀγιηκοη νι ἢ ἘΠΕῚΓ δοοά, ἀπά 
{Π6ῚΓ πε 45. 5Π8}} θῈ ΠΙΙεὰ νντἢ ἘΠΕΙΓ 
ἀεδά Ῥοάϊεβ, ἀπά ἘΠῈ]Γ ἐοοϊβεερϑβ 512]} 
ποῖ ΡῈ δῦ]ε ἴο ϑίαπαά Ῥείογε τι8, [ῸΥ 

ἕξομεν, “ΜΝ1}1 5πγ6. 8ε6 Νύτη. χὶν. 15: “1 
{ποῖ ΚΠ {Π15 ΡΘΟρΡΙΘ ἃ5 οπθ πηδη. ΒΥ Ζβοῃα 
Βαγ5 1Π6 1Ἰάθα 15, "80 βονγθῦϊθβθϑ νν}}} {ποῪ θ6.; 
Βυΐ ἴπ6 ρῇγαβθ 566 ΠῚ5 ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ΓαΙΠΟΥΓ [Π6 
ποίίοῃ οἵ ἠοΐαὶ εἐχίογηιπαίϊο. ΝΝΘΙῸ 15 5814 ἴο 
ἢανα νυ]5Πθ 4 {Παΐ {Π|6 Ρθορὶα οἵ  οπια παά δι 
ΟΠ6 προῖς, [πΠαξ πὸ πηϊρις θεμοδα {πεπὶ }} αἵ 
ΟΠΘ. βίγοκθ. Μαϊς. οἰ ῥεγΟ ΣΟΥ 05 
ΟἿ716.ς σἱοιεὶ 07)11716271 1{711{771. 

72ῶγ ἔῤεν αγὲ ποὲ αὖΐδ ἐο σιϑέαϊι ἐδ ῥοαυεῦ ΟΣ 
οἵ(7) ῥογσεσ.)] ΠΘ ϑυγίας Πδ5: “"δηά ἴπεῸΥ Ψ1}} 
ποΐ βίαηἀ βεΐοσε ἐῤὲ πεϊσῥίγι οἵ ΟἿ ΠΟΥ565,᾽ 

ἼΞ οὗ Τοῦ. ν. 8; Νεῖ, 1,4[. ἔραπηηρ (σις 

γ»ια721), ΟΥ̓ ἴοτος (οζη); [6γ. ὙΠ]. τό, ΠΡ, 

ὙΠΙ5 ννογά, ΟΥ̓ ἃ οοβηδίθ ἴΌΓΠῚ, ΠΊΔΥ ἤᾶνα 
βίοοά ἴῃ 16 Ηδερ. εχ. ὙΠῸ ργορμοίβ οἵ {πῸ 
Ο. Τ. οἴζεπ 41ΠΠπ|46 ἴο Πούβθ5. 85 ἴΠ6 βίγεηρίῃ 
οὗ ᾿ἱπνδάϊηρ ἀγπῖθ5. (ΟΕ 158. ν. 28; Ηδῦ. 1. 8. 

4. ΕοΥ «υἱὲ ἐρεηι αὐε «υἱ]] ἐγεαςκ ἐῤεῦηε τρτε 6" 
)οοί ὍΤῊΪ5 15 ἴπ6 τοδάϊηρ οἵ (οὐά. 52, 64, ἃ]. 
(καταπατήσομεν). ἽΠῸ σοΙηπΟοη ἰοχξ Πα5 
κατακαύσομεν, “ΜΘ Μὴ] θιγη ἴπμοπὶ Ὁρ,᾿ 
ὙΥΠΙΟἢ 15 ππϑι 4016. Εὐϊίζθομο δἀορίβ. κατα- 
κλύσομεν, “ννὲ ΜΠ ἄδ5}} οὐθῖ, οὐ ἄβ]προ, 
ΟΥ̓ ΟΥΘΓ ΠΟΙτα {ποι : οἴ, ΔΝ ἰβάομη Χ. 4, 19; 

ΗΘςΡ. Ὡρν,, Π Δη. χί. 26. 8ὃ0 (οάαά. 19, 55») 

44, 41. ὙΠῸ ϑυγῖας τι565 ἃ ΒΈΠΟΓΆΙ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ : 
(ς Βροδιι58 να Μ}1] ἀοβίγου {πεπὶ" (9.2), ἀπά 
οπλϊῖ5. “ἢ {πειη." 80. ἀοαά. Χι, 58, νεῖ. 
1,αἴ. (ἀεἰοδιηηι). 

ἐῤεῖν τιοιγίαϊης σραὶ! δ ἐἰγιζοη αὐτὲῤ ἘΕΙ͂Γ 
δίοοά. ὙΠῖβ ἤριγα 15 τιιϑϑά ἴῃ [58. χχχίν. 7: 
“ΡΉΘΙ ΙΔ Πα 514}} θῈ ἀγιηὶς (Α.Ν. 5οαϊκοά) 
νΠ ὈΙοοά," ὉΠ ὈΥΝ ΠΗ): δ 150 

ΧΙνΙ. το ; δου. ΧΧΧΙΙ. 42. 
ΠΕ ϑγγίας βθθπὶ5 ἴο πᾶνε τεδά τὰ ὅρια, 

ΚΕ ρΙΓ ΒοΓάοΓ5,᾽ ᾿πϑίοδά οἵ τὰ ὄρη. 

απά ἐρεῖν 7οοίείοῤε σα]! ποὲ δὲ αὐϊε ἐο σἰαγά 
δεζογε τ. καὶ οὐκ ἀντιστήσεται τὸ ἴχνος τῶν 

ποδῶν αὐτῶν κατὰ πρόσωπον ἡμῶν. δδῚ 

ἌΣ Β ὩΡ.Ὶ ὯΞ ἼΡΠ. ΟΕ, 705}. 1. 3: 70ἀρ. 
11. 14, “ὙΠΟ 5016 οἵ {Ποῦ ἴοο 5141} ποΐ ϑίαπά 
ἴαϑι Ὀεΐοσα τι5,᾽ 2.6. ἘΠΟΥ 5841} Γὰπ ἀννᾶῦ. ΟΥ̓, 

ῬΟΓΠαΡ5 ὉΠ). ΡΟ» Ὁ ὙΠ. ΠΕΕΙ5᾽ Οὗ ΕΠΕῚΡ 

ΤΕΘΕΣ ΠΡ. γι. [45 ᾿λξσστ. τ Ἑ ΓΊΞΡΝ, 
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ΤΠΕΥ 5841] υξίοι]γ ρογΙ5 ἢ. βαῖτἢ Κιίηρ 
ΝΑθιςοΠποάοποβου. ἰογά οὗ 1} ἐπα βαυίῃ: 
ἴου πε βαϊᾷ, Νοης οὗ την νγογάβ. 5Π8}} 
θε 1η νδϊη. 

ς Απά τβοιι, Αςἤϊου, δη ΠΙΓΕ Πρ οὗ 
Αἰηπιοη, ὙΠΟ ἢαβϑὲ βροκεὴη {Π6868 
νγογάβ5 ἴῃ {ΠῸ ἀαν οὗ {π|π6 [π|4υ1γ. 
58Π]Ὲ 866 ΤΥ ἔδοβ ΠῸ πῆοῦα [ΤῸΠῚ ἢ ]8 
ἄγ, ἀπῚ}} 1 κα νεπρθᾶηςα οὗ {Π]8 
παῖίοη {Παΐ σάπια οἷ οἵ Εργρί. 

6 Απά {πεη 5181}} {πὸ οννοτά οὗ 

Ῥ5. Ιχχυ. 19, τὰ ἴχνη σου. ΕΥ̓ ΖΒΟΙΘ ΘΧΡΙ Αἱ Π5 
1Π6 Ρἤγαβο 45 Ῥοθί αν βαιά ἴῸσ “ἴΠοΥ νν}}} 
νυ Πϑίαη τι5 αυλέρ πὸ γοοΐσίορ, ποῖ αἵ 4]].᾽ 
ἌΝ ΔΕ} : “80 {π{|1Ὸ νν}} [πον βιιβίαϊη Οὐσ οηβεΐ, 
{παῖ ποῖ δνυθη {ΠῸῚΓ ἰοο ΡΥ Πἴ5. νν1}] ΤΟ ΠΊΔΙΠ : ἢ 
2.6, ΠΟΥ νν1}}} ἕαῖκο ἴο ΠΙρ ἢ ς ἴῃ βιὰ Παϑίθ νυ Πθη 
ΠΟΥ ἀοβΟΥῪ τι5, {παῖ γοι νου] ποῖ ὈεΙΙο να 
ταί 1Π6ὺ Παά δυο γ βϊοοα ἴῃ οὐ νναγ. (Παγίοη 
βιρροϑίβ [παῖ [Π6 ΡΏΓαΒ6 ΠΊΔΥ ἜΧΡΥΘ55 σοηϊοπηρί 
ἴῸΓ 4 ρϑορὶς ψῆο ἔουρις οα ἔοοΐ, νιποιξ 
σΠατοῖβ οὐ Ποῦβθθ. ΤῊΘ 56η56 ΠΥ ΡῈ: ὙΠῸ 
ἴγαςοθϑ οἵ {Πεὶγ ἴθθξ 5841] ποῖ γοπιαὶη ὈΘογο 18: 
νῈ ΜΝ} ϑυνθορ ἀν ΘΥΕΙῪ νοβίϊρα οἵ {ΠῸΠὶ 
ἔγοπι [πς ἴασθ οἵ {πὸ θασίῃ. ὍὕΠῸ ννογβ νυ Πο ἢ 
ΤΌ]]ονν, “ΒΟῸΣ (ταΐμοσ, θαι: ἀλλὰ) {ΠπῸῪ 514]}} 
ἘΓΓΟΥΪΥ ῬοΥΙ5}, [ἄνοῦτ (Π15. ᾿πίογργοίδίοη. 
Β155611 τοπάθγθ: “ Ἀπά ποῖ ΒΥ οπμϑ ϑΐἴερ 5141] 
{πον νυ] Πδίαπα τ|5,᾿ νΠΙΟἢ ἀο65 ποΐ τ ργοϑθηΐ 
{π6 στερεοῖς. 

“( ΤΙΓΟΥΙΥ ῬΟΓΙ5ἢ 15 ἀπωλείᾳ ἀπολόυνται, Δῃ 

᾿παϊξαϊίοη οἵ Η 60. ἡδὺ ἼΣΟΣ, 80 ϑγτίας, 

ὃν ῥὲ σαϊά, ΙΝοηθ 9 γὶν «υογεῖς φῤραϊ δὲ 15 
“«αἱη.}1 ΤΙ5 15 {πὸ σοδάϊηρ οἵ (οάά. 64, 243; 
248, ἄς. (μου ἴογ αὐτοῦ). ἘτϊίΖδοθα εαϊί5: 
εἶπε γὰρ, οὐ ματαιωθήσεται τὰ ρήματα τῶν 
λόγων αὐτοῦ ((οαά. χ. 19, τοβϑ τερά τοῦ 
στόματος αὐτοῦ); 1.6. ΕΟΥ ΒΘ δΘρακθ; [Π6 
ὙΟΓ5. οἵ ΠΙ5. βαυϊηῦδ (ΟΥ̓ πιο} Ψ01}} ποί 
Ὅ6 Δπηι]}16 ἃ. . ΤΠ6 ϑυύ. ᾽45: ““δε14 Ν. [6 
Ἰογὰ οἵ 411 {π6 βαυίῃ, ννοβο ννογ 5. 5141} ποῖ 
τοῦτ Ὀδοϊτνναγά." ὙΠῸ ΗΘ. πλὰὺ ἢανο θθθη 

ὩΡῪ ὙΒ ΥἼΔῚ ὙΌΝ ἸΔῚΦῪ ΝΟΥ, οὔ, [58. 
Ἰν. 1ἱ. 

5. “πῶ τρομ. Ἰλαΐποσ, Βαϊ ποι ; σὺ δὲ. 
57. -ο"0.}: 

απ ῥίγοἰϊης ΚΔ ριριοη.] 866 Οἡ τ". 2 σηῤγα. 
“Ατητηοηϊζο ΠΤ ΘΠ Ιηρς ! ἢ ἃ ἴοστη οὗ ἀθιιβο, ἰπι- 
ῬΙγίηρς ὑπαΐ Ασπιου 5 ροοά οἤϊοθ μαά θθθη 
Ῥοιρῃῖ ὈΥ ποθ ννοθο οαῖθα ἢ6 μαά 90 
ΘΑΥΠΘϑυ ρ]θαάοθά, 

Ζρὶς παίϊομ ἐῤῥαΐ σαηιθ ομὲ οΥ Βα» ΟΚκ. 
τὸ γένος τῶν ἐξ Αἰγύπτου͵ “6 ϑγγίας 
ΒῈΡΡ] 165. {ΠῈ νου : “1ῃΠ6. ῬΘΟΡΙΘ ἐῤραΐ δαριὲ τ 
ἔγτοτη ργρί." 80 (οά. 58, τῶν ἀναβεβηκότων, 
«πὰ νεῖ. 1,αἴ. [1 15 ποῖ ΠΘΟΘβϑασΥ ἴο ἰπϑὶϑί 
Οἡ ΤΟΠαογηρ γένος, “ταςσο (ΒΙ55611), ἕο 1 

ΨΌΒΙΨΗΣΕΝΙΗΣΙ [ν. 5--. 

ΤΑΪΠ 6 ἈΓΠΊγ. ΔΠ4 {Π6 πιυϊτειιάε οὗ ἘΠ 6 πὶ 
1Πδξὲ βαῖνε πΠΊ6. ρᾷ85 {πγοιρῇ ΠΥ 514658, 
Δη 4 ἔποῖι 5Π41 [81] ἁπγοηρ {ΠΕῚΓ 5ἰδίη, 
γν ἤθη 1 τεΐυγη. 

7 Νονν {Πογείογα τὴῪ βεγνδη 8 5Π4]] 
Ῥγηρ Πες Ῥδοῖκ ᾿πίο {πὸ ἢΠ] σοιιπέγγ, 
ΔΠ4 5}8]] 5εξ {Π66 ἴῃ οπς οἵ ἘΠ οἰ Εἰ65 
Οὗ ἘΠῈ ραβϑᾶρεϑβ: 

8 Απά τῇοιῖι 5Πα1 ποῖ ρεϑγίβῃ, 1} 
{ποι ΡῈ ἀδβίγογεά νντἢ ἘΠ 6πι. 

9 Απά 1 τδοῖι ρεγϑιιδάς ἘΠ Ύ561Ὲ ἴῃ 

ΡΓΟΌΔΡΙΥ τοργοβεηίβ {π6 ἨδΡ. ὮΝ, “ Ῥβορὶβ 

(ϑο ϑγγίας). ἩοἹοίουποβ τθαη5 ἴο (4}1 [ῃ6 
εν α παίΐοη οἵ «σασές ; ἀπά, ῬΈΥμαΡ5, 85 
ἊΝ ΟἹ ́  βιισ σοϑῖβ, ἴο οοπίγονοσγε {πε ῖΓ Πα] άθδῃ 
ἀεβοοπΐ (ἢ. ν. 6). 

6. ἠῤὲ «“«αυογ. ΟΚ. ὁ σίδηρος. “ΓΥΟΓΊΠΊ 5 
δῖνοϑ Πγδ 6 ραϑϑαροβ οἵ [00 1ῃ νυν ἢ {πε Η Ὁ. 
22Π, ““βιυνογά," 15 50 τϑηάογοά ὃγ 8 ΕΧΧ, 

ΤῊ ϑγγίας Πᾶ5 [σχ,.ρ; “5 νοτά.» 

ἐῤὲ τι μαθ.) ὁ λαὸς, τἴπ6 τεδάϊηρ οἵ τπ6 
Μ4858., 15. ῬγοΌΔΟΙΥ ἃ σογγαρίίοη οἵ ἡ λόγχη, 
“[Π6 βρβαγ; δεῖ. 1,4{. Ἰαπεεα. ϑγτῖας [5 9}.42, 
Ἰαπεεα; ἴῃς Η 6. Π2Ἵ, ΝΕ. 1ν. 12. ΕΥ̓ ΖΘΟΙΠΘ 
εαϊ5 ὁ χαλκὸς ἴπΠ [Π6 58Π16 56Π56. 

}α.ς ἐῤγοι}.] διελεύσεται. (οά. 58, εἰσε- 
λεύσεται. 80 ϑγτίας. ὙΠῈ ΗΘΡ. ἼΞ}) τηῖρηξ 

θὲ τεηαοτεα ΌΥ εἰξπεῦ. (δ ἘΞ, ὌΧΧΙΝ 4.5.5; 
Δηά 1 π|κ6 11. 35 (ὅγγ.). 

αὐῤόῃ 1 γχείιγ.)] ΔΝ ΒΘΠΟνοσ 1 ταεΐυγη, 
ΠαΠΊΕΪγ, ἔγοπὶ {πὸ Ἔχρθαοη ἀραϊηβί {πὸ [δ νν8. 
Ἡο]οΐδσυποβ {Πγοαΐθηβ ννμαΐ ἢ ΜΝ} ἄο ννΠθη 
ἢδ᾽ Τεϊαγη5 νἹοϊοσγίοιιβ, ΟΕ. Ππάᾶρ. ν111.. 7, 9; 
1 ΚΙηρδ ΧΧΙΪ. 27, 28. 

Π. Ινοαὺ ἐῤεγεζογο. ϑι᾽ΤΆΡΙν, καὶ, “ Δηά." 

σρα!] ὀγίρισ ἐδεὸ δας. ἀποκαταστήσουσί σε. 
ΒΥΙΖΘΟΠΘ 5αγ5 {Π15 1 ΠῚ 15 ΠΟΓΘ 1564 ἸΠΟΧΔΟΙΥ 
ἴοῦ 1Π6 βαρὶα ἰάθα οἵ ρῥἠαοίτιο ΟΥ̓ ΠΑΡ 1715 ἈΝΥΑΥ͂ 
(ῥἱγηιοσ οί ίομ, γον δγῖησοη):; οἵ, ὦ. το ἀπά 2 Μδςο. 
χν. 2.οθ. Βαΐ τηαν ποῦ ποῖ ΡῈ ἃ Ἴοονοσί 1η- 
ϑιηπδίίοη {παῖ ΑΟΠΙΟΥ Πα5 σου θθθη ἴῃ {πὸ 
ΘΠΟΙΏΥ 5 οαηρὶ ὙΠῸ ϑυτγίας, Πουνθυθυ, Πὰ5: 
“ ΑΠά ΤΥ 5ουνδηΐβ 5Π4}] Ἰθδά {πθ6 ο- ἀν, ἀπά 
Ἰεανα {πο ἴῃ οπα οἵ {πΠ6 οἰ[[65 οἵ [5Γ86].᾿ 

ἦπ οὔδ 9.7 ἐῤὲ εἶδες 9 ἐδ ῥασσασεν] τῶν 
ἀναβάσεων, 1.6. ἴῃ: ΟΥ̓ ΠΟΤ ΟΠ οὗ {πΠ6 ἀϑοθηΐβ 
ΟΥ Ράᾶββθβ ἰθδάϊηρ πρ ἱπῖο {π6 ἈΠ]-οοιπίτνν ; 
ἃπα δοσογα! ΠΡ ]γ οπο οἵ {Π6 πϑαῦοβέ οἰ 65 οἵ {ΠῸ 
Θηθιηγ. Εἷ, οἢ. ἵν. 8 σεῴγα. ΟἸΠο 5. θχρίαῖη 
1655. δια Ό]γ, οπο οἵ {πὸ οἰζἴ65 ἴο νυ μῖοῖ γοὰ 
Πᾶνα ἴο ἀϑοθηά, 26. διπαϊθα οἡ {πὸ Π1]]5. 

8. “πώ Ἰῤοιι τραὶὲ ποὲ ῥεγίερ, ὦ. ἨἩοἱο- 
ἔΌΥ ΠΟΘ 5ρατθβ μἰπὶ Ἐπαΐ μ6 πλὰν ὈῈ. Ὀτοῦρης ἴο 
τ α]Ϊσο ΓᾺΠ]Ὺ Π6 ἔΟ]]ν οἵ Πῖ5 ννογάβ, νποη ἀ6- 
βί ποίου [8115 ἸΡΟΠ 15 ἀϑϑιπιθα {ΓΘ 65. 

Θ. “πώ 17 τροῖι ῥεγσμαάο ἔρνη} ἦα ἐδ ηεϊηά.} 



ν. 1το---τ3.} 

ΠΥ πηϊπα τΠδὲ {Π6Υ 51]}] ποῖ θὲ τακεη, 
ἰδὲ ποῖ {ΠΥ σοιιπίεπαποα [8]: 1 Πᾶνε 
ΒΡΟΚαη 1ἴ, ἀπ ΠΟΠΘ6 Οὗ ΠΥ νγογάβ 518] 
θῈ ἴῃ ναϊη. 

το ἽΠεη Ἠοϊοΐεγπεβ. σοπιπιαηήοά 
Π15. βευνδηΐβ, {Πδξ νγαϊεα ἴῃ ἢΪ5 τεπΐ, 
ἴο τ2Κ6 Αοπίοῦ, ἀπα Ῥτηρ Πΐπὶ ἴο 
Βεεμυ]α, ἀπά ἀεἰνεῦ Πἰπὶ ἱπίο {ΠῸ 
Βαπάβ οὔ {πε σι] άγεη οὗ [5γδεὶ. 

11 80 ἢΙ8 βεινδηΐβ ἴοοκΚ Πἢϊπὶ, δπά 
Ῥγοιρε Ππὶ οὐ οἵ {Π6 σαπὴρ ἰπίο της 
Ρἰαϊη, δη ἃ ΠῈῪ νγεπὲ ἤτοπὶ {Π6 πηϊάϑε 
οὗ {πε ρ]αίη ἱπίο 1π6 1] σοιιπέγυ, ἀπά 

ΦΌυΙ ΕΠ ΟΥΙ, 

Πα ΠΊ6 τιπίο {Π6 ἰοιιηΐαηβ {Παΐ νγεῦα 
ππάογ ΒεεΠιιήῖδ. 

12 Απά ψῇεπ {ΠῸ τπηεη οὗ {πε οἰΥ 
54. {Π6Π|, ΠΟΥ ἴοοΚ τπρ ἘΠΕῚΓ νγεὰ- 
ΡΟηβ8, ΔΠ4 νγεπί οἷ οὗ {Π6 οἰτγ ἕο τῃς 
ἴορ οἵ {πΠ6 ΠΠ]: ἀπά δνεγυ πιᾶῃ {Πᾶΐ 
τπιϑ84 ἃ 5|1πρ Καρέ τἢδπὶ ἴτοπὶ σοπΊπρ: 
ὉΡ ὈΥ σαϑιηρ οἵ βίοπϑϑ ἀρβϑίηϑέ {Π6Π]. 

12 Νενοιίῃεῖεββ Πανὶηρ δροίζεη 
ΡΠ ἀπάθγ {Π6 ΠΠ]|. {παν θοιπά 
Αςῇϊοῖ, ἀπΠ4 σαϑὲ ἢϊπὶ ἄονγη, δηά ἰδ 
Πΐπη αἵ τΠ6 ἴοοϊ οἵ {π6 1], ἀπά τα- 
τυγπη64 το {Πεῖγ ἰογά. 

Τ1|.: Απά 1, ᾿π4θοά, {ποὺ Πποροϑὲ ἴῃ {Π|πὸ 
Πρατί. ὅγγ.: “ἍΒεεαῖσε ἴμποιι μαβί ἐποιρξ (οΥ 
ΠΟΡΘ() ἴη {πῖπ6 Ππεαγί.᾽ 80 (οά. 58, ἐπεί. 

εξ ποὲ ἐῤν εοιγέοηαηες 341. [6. ΒῈ ποῖ 
ἀἰϊβοοιγασοα ; ἄδβραῖτ ποῖ. (Οἵ, σεη. ἵν. 5, 6; 
1 881). ΧΡ. 32. ὙΠὸ ΟΙΚ. 15 συμπίπτειν, 
Δη4 {πῸ ννοσά τοίουβ ἴο {πὸ σπδηρε οἵ ἔδοϊδὶ 
Ἐχργθϑϑίοη ὙΠ ὅυγ. Π85 : “" ΔπΠ4 [ΠΥ ἴδοθ 5}8]] 
ποῖ ἸοοΙκ ἸΡροη βοοά {Π|ηρΡ5. Βαΐ {Πς ΟΚ. 15 
Ῥγοίοσγα 6. Ἡ]ΟἴθυΠ65 15 50 5116 οἵ νυἱοΐογυ, 
1παΐ ἢδ ᾿πίουργεῖβ ΑΟΠΙΟΥ 5. ν]51016 ἀἸθηηαΥ ἴῃ 
{ΠπῸ 58 ΠΊ6 56η56. 80 {πὸ Ν α]ραΐο, ἴοσ ἃ δα ά5: 
εἰ ῥα ]οῦ χμὶ Καεῖορι ἐπμαγηι οδέϊπεΐ αδεσεάαί α ἐδ, 
“1 σεγόα ηιεα ῥαθο ῥμέας 1ρηῤίογὶ ποῦ ῥο5:6. 

σῥα]] δ ἦι ““αἱπ.] Οἷκ. διαπεσεῖται, “’ 5Π4]] [4] 

ἴο {π6 βασίῃ." ΗδΌ. ὉῈ), “το 8}. Αἥἤρυτε 

ἀογινϑά ἔγοτα {πὸ [Ὰ]Π|Πηρ οὗ ἀθδα {Πϊηρ5 ἴο {Π6 
δτουηά. (ΟΕ 2 Κίηρϑβ Χχ. το. 80 ὅϑυγίδς. 

10. ἐῤαὲ αυαϊίοί 1π ῥὶς ἐεπί] οἱ ἦσαν 
παρεστηκότες, ἨΗδεΡ. ὨΛ1))Π, “πο ψνεγε 
βίαπαϊπρ (Ὀγ)." 80 ὅυσ, Νοί “ βίοοά δγοιιηά 
(Β155611). σῇ 2 Κιῃρϑ5 ν. τό. 

ο Βεῤῥια.) εἰς Βετυλούα. (οά. 58, Βα- 
τυλωα; 44; ἐν Βαιτηλουα; 64, 243, (ο. ΑἸά. 
Βετουλουα; 74; ἐν Βαιτυλουα; τού, εἰς Βαιτη- 
λουα; τοϑ, Βαιτουλιαν. (ΟΕ. ποίε οἡ «ἢ. ἴν. 
6 σεῤγα. 

11. 80 ῥὶς τεγυαπές ἱοοῖ ῥίη:.}1 ϑγτίας, “Κ Απά 
ἃ πιδῃ ἴοοϊς Πίπη.; 

ἐῤὲ ῥαϊ.) τῆς πεδινῆς, {ΠΕ Ιανε] ρ»τοιπηά. 
διῤγα, τὸ πεδίον. 81. οπηῖίβ. ΔΝ ΙΗ σὰγ5 
1{π6 ρ᾽αίη 15. {πὲ ἤγάάν Βαϊτάμ, ννυθῖοῃ. {Π6 
Αϑϑυσίδηθ δπίοσοα ἴγοη {πὸ ΟΠΟγ, δἴετγ 
οτοϑϑίηρ ἴῃς Τογάδη. ὙΠῸ “ οιπΐα!η5. πΠΩΟΥ 
Βείμα]4 "ἢ Πα ἰἀθπίιῆθς ἢ “4215: “άϊμά, τῃς 
Δηοϊοπέ ἔοιιπίαϊῃ οὐ [6276 6] (1 84π|. χχῖχ. 1), 
5.5.Εν οὗ ψΠΙοΝ τὸ {πὸ σιπ5. οἵ Βεῖέ 7|7}ὰ. 
ΘΕ ΌΠΕΡΣ ἵν. 7. 

«επί. ἀπῆραν. ἨΘΌ. ἼΜ)5), Νμη. χχχί, 
7, εἰ σαοῤίς. Β155611 ΨΥΓΟΏΡΙΥ το πάθγβ, “Δ η4 
δογε ῥίγει ἔγοτη {πῸ τηϊάϑί,᾽ ἄς. ὙΠῸ νϑγῦ 15 
1ΠΓΔΠ51{|γ6. 

12, ἐῤὲ γιθη ὁ ἐδὲ εἰΐγ.] ΑἸτοῦ {Π656 νγογ 5 

της ΘΚ. δήάβ, ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους. 
ΒΤΙΖΒΟΠΘ. ἀ5βιπη65 {Π15 ἴο θ6 “4 πϑαῦεὺ ἠε6ῇ- 
ηϊτοπ οἵ πόλεως," 2.6. ἃ ἀεδδογιρίίοη οἵ [[5 
Ροϑιίίοη. Βαΐ ἴῃ {παΐ ᾿αβα ποῖ ἡ] ννοι]Ἱά 
1π6 οπηβϑίοη οἵ {πΠῸ6 ἁυίϊοϊθ θ6. μάγβῃ, θα {πὸ 
Ποπϑβίγποίοη ννοσ]α θ6 ΔΟϑο] ἴον Ἰησογγοοΐ, α5 
νγῈ 5014 οχρεοΐ ἃ ἠδίϊνε ἐπὶ τῇ κορυφῇ, ποῖ 
8ΔΠ δοοσιιδαῖῖνθ.Ό. ὙΤΠῈ ννογάβ ἃ δυἹἀθ ΠΕ] Υ 
δοσοπηΐοα ἔογ ΕΥ̓͂ {πΠ6 νναπάρσιϊησ οἵ ἃ σοργ!ϑῖ 5 
ἜΥ6 ἴο {Π6 ποχί ΠΠΠ6, ὑγΠῈΓῈ ἘΠΟΥ ΡΓΟΡΟΓΙΥ ΟσΟιΓ 
αἰΐζεῦ τῆς πόλεως. Ηδῖα {ΠΕΥ δγὰὲ στρ ΒΓ 
οπλττεα ὈΥ (οά. 58, ὅγγτ., νεῖ. [,«ἴ. 

απ δοῦν 7167 ἐραΐ μσεά α οἤΐηο.. Φ ὙΠ 
ΑΝ. Ραγαρῆγαβοβ {πΠ6 βθοοπά ΠΑ] οἵ {Π6 νϑῦβϑ. 
ΤΠ ἸἴΕΓΑΠΥ τ 15: ““Απά δυΈΥΎ 5] ΠΡ Ὲ (ἀνὴρ 
σφενδονητὴς) ΠοΙά ἴαϑδε {ΠΕ ἀϑοθηΐ (12. {ΠΕΙῸ 
ὙΑΥ ΠΡ), 84π4 δμῃοΐῖ ἢ βἴοπεβ δὲ {ποπη.᾽ 
“ΓΓΙΟΠΊΠΊΪΝΙ5 σῖνεβ Ὀς οπα ΟἴΠΟΥ ἰπβίαπος οἵ 
διακρατέω, ““ἴο ΠΟ] ἃ ΡΙαςο,᾽ νἱΖ. 3 Ε)54. ἵν. 50. 
ΒυΖϑοῃα βαϊῖ5 διεκράτησαν. (οά΄. 58, 23, 44, 
ὅζα., ΓΟΔά {ΠῸ βίπριασ. ΠΟ ϑγγίας σοπηθοίβ 
“ἐ ΘΨΟΓΥ 5105 ῸΓ ἢ ἢ {ΠῸ ΤΌΥΤΛΟΥ οἴδιιβα, δπά 
ΠΟΠΈΙΠΙ165 : “4η4 {πον ἰοοὶς {ΠῸ ἀϑοθπί.» 

18. ΜΛιευεγίφρείεσς ῥαρῖηο σοΐίεη ῤγ]).} 
ΤῊΘ σαθ]θοῖ 15 σμδηροα ἔγομη {Π6 ἀοίθηεγβ οἵ 
1Π6 Ρά55 ἴο {Π6 σοηνου οἵ Αομίοσ. Πα ΟΚ. 15 καὶ 
ὑποδύσαντες ὑποκάτω τοῦ ὅρους. ΟΕ. Ηαϊ. ἴν. 
75) “ἴο 5110 ἴπ τπιπάογ:᾽ «ἷ5ὸ Ηάϊ. 1. 21, “ ἴο 
8ο ππηάεγ;" Ατσὶβί. “δ αβρβ, 205, “"ἴο Ἵυῦθερ 
πηάογ." ὙὙὝὙΠε Νυϊραΐε μα5: 21} απέθηε ἐἰζσεγ- 
ἐεγιίος α' ἰαίεγε ηιοηΐσ. ὙΠῸ ϑγγίας, “ Απά 
1ΠΕΥ βοΐ {πὲπὶ νναῦ ἔγοπι ἔποηςο " (Μαίι. 
ἵν. 12}, ΡΓΘΒΊΡΡΟΞΕ5 ἀποχωρήσαντες, ἴπε τεαά- 
ἴηρ οἵ (οά. 58. 

ἀπά εασέ ῥῖηι ἄοτυη, απαὶ [67 δίηε αὐ ἐδὲ χοὲ 
9 ρὲ δι ΤΕ15 ποῖ σα σογγθοῖ ἴο βαὺ {παΐ 
“1Π6 ΟΚ. εχ ἀθβουῖθοβ 1 85 1 6 νναβ θοιιηὰ 
Πα {Πδη τ ] θα ἀοννῃ ἃ βίθορ ρίαςο αἵ {πὸ ἴοοΐῖ 
οἵ {πε πιοιππηίαϊη ᾿ ((ματίοη). ὙΠῈ ννογάϑ 
416, ἔδησαν τὸν ᾿Αχιὼρ καὶ ἀφῆκαν ἐῤῥιμένον 
ὑπὸ τὴν ῥίζαν τοῦ ὄρους---1.6. “ἼἽΠΟΥ Βοιιπά Α. 
ηα ἸΘΙ͂ Πὶπὶ σαδί ππάου ἐπ6 τοοί (2.2. δὲ {Π6 
ἔοοῦ) οἵ {πε πιοιιπίαιπ, ὙΠῸ ννοτά ῥίπτω 15 
τιϑεα Ποσθ 45 ἴῃ Οξεηῃ. ΧΧΙ. 15, “ Απά 516 οδϑί 
1Π6 ομΠΠ]ἃ ππάθυ οπα οἵ {πῸ βῃγιιϑ5 :; δηά [8 
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14 Βυξὲ τῆς [βγδο 68 ἀοβοθηήεά 
ἔτοπη {ΠΕΙΓ οἰτν, ἀη4 σαῖηα τιπῖο ΠΪπη. 
Δηἃ Ἰοοββά Πϊπη, ἀη ἃ Ὀγοιυρῃς Ηἰπὶ ἰηῖο 
Βειεμι]α, ἀηα ργεϑοηῖεά ἢἰπὶ τὸ ἘΠπῸ 
ΒΟνΟΓΠΟΥΒ Οὗ {ΠῸ οἰτγ: 

Ι5 ΠΙΟΝ νγεῖα ἴπ {ποβα ἀἄδγϑ8 
ΟΖίδ5 {πε βοὴ οὕ Μίςμα, οὐ τπε ετῖδα 
οἵ δίπηθοῃ, δηά (ὐμαθυῖὶβ 1Π6 8οη οὗ 
(ΠοῖΠοηῖ6], ἀη4 (Παγπηβ {πὶ 8οὸη οἵ 
ΜειςΒΙεὶ. 

16. Απά {Πεγ οδ]]64 τορεῖμογ 81] {Πα 
ΔΠΟΙΘηῖ5 οὗ {Π6 οἰτγ, 44 ]} ἐπ 6] γοιτῃ 

ΠΕΠΘΙΤῊ. : [ν. 14---τ8. 

ΓᾺΠ τοροίποῖ. δηἃ {ΠΕῚΓ ννοπηθη, ἴο Π6 
ΔΒΒΘΠΊΌ]Υ. ἀπ {ΠῸν 8εῖ ΑςΠοΥ ἴῃ {Πα 
πη 51 οὗ 81] ἘΠ6 ΙΓ ρεορίθ. Ἴδη ΟΖίδβ 
ΑΒ Κα Ππὶ οὗ {Πδξ νυ σῇ νγὰ8 ἀπο. 

17 Απά Πα δηϑνγεγεά δηά ἀδβοϊαγοά 
ππΐο {Π6 πη} ῃς ννογάβ. οὗ τῆς. σοῖς} 
οἵ Ηο]οξούπεβ, δηά 81} {π6 ννογά5. τῃδέ 
ἢ Πδά βροκϑὴ ἴῃ {ΠῸ πηϊάϑε οἵ πε 
ΡΓΪΠσα5. οἵ Αββϑιιῖ, πὰ ψνΠαΐβοονεῦ 
Ἡοϊοΐξγηεβ μά βροκβη ργοιάϊγ ἀραϊηβέ 
της Ποιιβε οὗ [ϑ5γδε]. 

ι8 ΠΘη {πε ρθορίς [0]] ἄοννῃ δηά 

1ΠῸ ΤΊΟΓΘ. ΔΡΡΓΟΡΓΙ αἴθ, 85. ΑΌΠΪΟΣ ννὰ5. θοιπ 
Παηά ἀπά ἴοοΐ, ἴο ργενεπέ Π15 ἐβοαρθ. (Οἱ {πὸ 
ϑυτσῖδο: “ΑΠα {ποὺ Ὀοιπά Α., αηά Ἰοῇς μἰπὰ 
(αϑέ ΠΩ͂ ἴῃ ππηοιιηΐαη. ὙΠῸ Ψαϊραΐο 
ΒΔγ5: “ΠΙΞανογιηξ ΑΟΠΙΟΥ τά ἀγόογει τη ϊθι5 
εἴ ρβάϊρι5. (ΟἿ 1οὸῦ χχυηϊ. ο, ἴοσ [6 ΗΘ. 

ΔΨ’, ““τοοῖ;,᾽ οἵ ἃ πιοιιηΐαίη. 

14. εαηη6 μγιο ῥῖῇ»:.] ΤΠ Οτὐδεϊκ 15 ἐπέ- 
στησαν αὐτῷ (ΟΥ̓ ἐπ᾽ αὐτὸν, 45 1ἴὴ (ο΄. 11]. 64, 
4]., ἀπ ἃ Ε ο] 15. Χ]]. 22), “βίοοα ονϑὺ ΗΪΠ :᾿ δηά 
50 ἴη6 ϑυτίας γθηάθυβ. ὙΠῸ Μ|Ιάγαβῃ (6ΠΠ|ποὶς 
11. 12) Πᾶ5: “Απά {π6 Κίηρ σάπια ᾿ηΐο ἐπ6 
54] ΠΑγ65. οὐ Τδγιιβαίθη, θοιηά νυ [διίουβ 
οἵ 'τοη. Απά ]Πιὸ [οιπ4 ποτ {Π6 εαρέαϊης ΟΣ 
δε ῥοτέ ὁ Τεγαρὶ, ΤΠ 22 θεη ΜΊοδ ἀπά 
ΘΕ ΤΗ͂Ν 

15. Οπξίας ἐδὲ σον οΚΥἡ᾽ Μίερα.] 1. ΤΠ 224 ἢ, 
1ῃΠ6 σδοὸὴ οἵ ΜΙοδῃ; Ηδερ. ΠΣ 53 τὴν, 

ΜΟΙκτ ΑΓ Ἰὰν5. ΠΟΘ 1655 βίγοθϑ οἢ {πὸ ἕαᾳοξ {Πδὲ 
ἴπ656. ΘΟ ΟῚ ΠΔΠ165 ἀθηοίο “ΜΥ βίσθηρίῃ 
15. [4}},᾿ Δπ4 “Δ Π ἰ5 {τ [δ Ὁ τεβρβοϊίνεϊγ. 
1 Κ6 Ππι4 1 πὶ Πουβοὶ, Οίαθ ἴα οὗ {Π6 ἐτῖθθ οὗ 
ΔΖΉΙΦΟΊ, ὙΠῸ 15. Β]ΟΥΙΠ ἢ κ5. 8ἃΠ ἈΚΥΘΠΡΟΥ οὗ 
586], οἷ. ἴχ. 2. Ρτοθδθ]γ, ἘΠ ὑνΠΟ]ςῈ ροριι- 
Ἰαϊίοη οἵ Βοίμι]1α 15 τπἀουβίοοα ἴο Βο  ϑιπιθοη- 
ἴῖΘ. ὙΠΟΥΘ ἡγοῦ 8᾽πἸθοηϊίο5 ἴῃ [Π6 ΠΟΥ 85 
ὙΜ}6}1 45 ἰὴ {Π6 βου (2 (τ. χν. ο, χχχίν. 6: 
οἵ. ὅεη. ΧΠχ. 7). ὙῊΪ5 πηϊπαῖΐο ἐοιιοῖι ἱπαἸοαΐοϑ 
1Π6 ΔΕ ΈΠΟΥ 5 ἸΘαΓΠΙ Πρ ἴῃ ΤΠ6 ἀπε] Ε165. Οὐ ἢἰ5 
ῬΘΟΡΙΘ (8ς}ο]2). 

Οῤαύγὶς ἐδὲ σοπ 9 Οοἰδομῖε! ἢ ὝΠ6 ΠαΠιΘ 
ΕΟΠΑΌΓΙ5. ΤΘοιγ5, οΠαΡ. νἱ1}]. το; χ. 6. ΤΠ6 
ΠΟΠΊΠΊΟη ΓΘΔΠΙ Πρ; Πογρ 15 ΑΡυὶβ  θαϊ {πὸ ϑντίας 
«ὗς.» ΟΠΒΑΡτ,, ἸηΔἸσαΐε5. ἃ ΗΘ. "2 Π, (μὰ- 
Ὀτγὶ οὐ που] (Νυτη. χχνὶ. 4.5), νυ] ἢ νγὸ Ημά 
ἴῃ ἴπ6 ΜΙάγαβῃ. 80 (οά. ς8, χαβρὶς ; Νοί. 
1,Αἴ., ὠραόγς. ΕΥΪΈΖϑοης οἀϊῖ5. χαβρεὶς, ἴον 
(οασιπ τ δ 5. 

ΟΠΑὈΥΙ τηϊρμε θῈ6 ἃ οοπίγαοίξίοη οὐ ΠΠΒαΡ- 
ΤΊ] ἢ, σοοίμς γρδς ἐαὲ αῤ, ΟΥ̓ΪΖαρ δεὲ σοοίμς. 
Δ ΟἸΙΚΠΊΔΓ 5665 ἴῃ {Π|8 πᾶπὴθ (ῃς ΠῚ )2Π, {Π6 
βθογοῖ βοοί θυ Ἵξηονν Ζραϊοίβ Ἵδ]]ΠἸηρ, ἐΠοιηβοῖνος 
Οραῤεγῖρι (ποῖ (ῥαῤνῖρι), 1.6. σοοϊὶ, σοάαζος, ννμο 
ΔΟΘΟΥΘΙΠρ ἴο ΠΪπὶ ννοῦο {Π6 ΠΠ6 ἀπά 501] οὕ ἐπ 
ΠΟῚ τανοὶὲ οἵ [πιάρα. ΕῸΣ [Π]5 βδϑθοῖ οὐ οἰ 

οἵ Ποΐ ραϊγιοίβ, Πα ψφιιοῖοβ. Οτᾶξζ, “ Οοβοῖι. [5τ. 
ἵν. 85, ΠΟ θά565 5 δοςοιιπί οἡ “ Τοβϑιία 
Τ)ΘΠΊ81,᾽ 3,4, ἀπά “ Βεομογοίῃ, 3ο. (σοίμοπῖεὶ 
ἰ5 ἴῃ τῃ6 1,ΧΧ. δαυίϊναϊοπέ ἴο ΟἾΠηΙΕΙ, Η 60. 

ὌΝΤΙ ([ο5ῃ. χν. 17), σον: ἴοπ. ὍΠΕ ΗΕΡ. 
ἔα δ] βοιπα “αγὶι 15 τοργοβοπηίθα ΒΥ πε ΟΚ. 
ΒΑΙΏΠη8, αἃ5 ἴῃ {πῸὸ ννογάβ σαζΖα, (σοιποσγδῇ, 
ΔΠη4 ΤΥ οΟἴποιβ. 8501. Απαίμηδ᾽ 6]--τὰ σΟΥ- 
ΤΡ [ΌΤΙ]. 

(ραγηιὶς ἐφὲ τον οὶ ἡΜοϊοῤῖο! ] (ΟἸΠΑΥΠῚΪ5. 15 
16 Ηδερτενν "ΦἼΞ, Οδγη (Οδεη. χἰνὶ. 9). 
ΜΟΙ ΠΊΑΓ ΟὈ]θοῖβ ἕο {Π15 85 ᾿ϑανίπρ {Π6 Παπιδ 
ὙΠ ΠοιΕ βυτηθο]ῖς ἔοτοθ, ἃΠ4 Ῥγόροβοβ ΠΡ 2ἼΠ, 
ἐευοΐεά ἰο Χαῤ, ἃ πᾶταθ τππἰτπουνῃ ἴο ΗΘΌ. [1{6- 
ταΐαγθ, πα νοὶ ννοι]ά ταῖῃοῦ βυρροβέ ἔπῸ 
ΤῊΘΔΉΪΠΡ 221») εφογοηι ἐς “αὐ, τΠΔη 1 αηὶ ἀφυοΐεά 
ίο Ψαῤ. Μογβϑονοσ, {πὸ ὥῤεὲῤ 15 βοίξ, ἀπά {πὸ 
ῬΙΌΡΕΓ ΟΚ. ἐαυϊναϊθπί ννου]ά ΡῈ “Ἑρμίας, ποῖ 
Χαρμείςς. ΟΕ Νυμπι. χῖν. 45; 05}. ΧΙ. 5) 14; 
Χυ. 309: 1 Ὁβτγοῃ. ἱν. 3... 1 ἀο ποῖ τπάεργ- 
βίδης ΝΟ ΟΙ ΚΠ ΑΓ 5 ββοσίοη, “ 16 (οαά. Γὔἤγθη 
ν]ΕΙΠ ΘΓ ἃ Π2Π.’ ὍὝΠὲ (οἀά. Πᾶνα 
Χαρμεὶς (1]., χ.); Χαλμεὶς (111.); Χαρμὶ (44; 41.); 

να]ρῸ, Χαρμίς. ΜΈΙΟΠΙΟΙ, {π6 ΗΘΡ. ὈΑΘΞΡΙΟ, 
Μν ἀϊΐῃᾳ ἐς ΕἸ (Ό τη. χὶνὶ. 17). ὙΤᾺΘ ϑυγῖδο 
Β45: Μδηβῃδὶ. (οά. 58, Μοχισὴλ; Χ. ὁ τοῦ 
Σελλὴμ;--νἀΥαηΐβ νν μοι ΠΠπδίγαΐϊο {πὸ Ῥγοΐθδῃ 
ΟΠ ΔΠΡΘ5 ἴο ννΏ]ΟΙ ΡΓΌΡΟΙ ΠΑΠΊΘ5 416 δι θ]θοΐ ἴπ 
δηοιοηΐ Μ88. 

16. ἀπά ἐῤεῖν «υογιοη.1 (ΟΟοἄ. 58 «45 καὶ τὰ 
παιδία. 80 {Π6 ϑυγίας, ““δη4 {Π6]Γ ννοπΊθη 
Δη4 {ΠΟΙ} 505; ἀηά νεῖ. 1, «ἴ. 

αοζεά ῥί»ι 9 ἐδαὲ «υῤίωορ αὐας ἄοπθ.] Τι116- 
ΤΆ], Αβικθά μὶπὶ {Π6 δνθηΐ, τὸ συμβεβηκός. 
80. ἴΠ6 ϑγυγίας : “' αϑικθά ἢἴπὶ παῖ πὰ Παρ- 
Ροποα " (1,πκὸ χχίὶν. 14). 

117. ἐῤὲ ῥγίπεος ἡ “σι ἘΣ ΈΖβομο οαϊῖ5 
“Π6 ῥσῖποοϑ οἵ {Π6 βοὴβ οἵ Αββιι τ" υἱῶν 15 
νναητηρ ἴῃ (ο΄. 58, 64, 4]., ϑγτγίας ; θεὲ 10 15 
ΡΓΟΡΑθΙΥ οὐ βῖηα]. ΑβϑιθαηρΡΑ] 04}15 ἢΪβ διὉ- 
Ἰθοῖβ5 “δοῃβ οἵ Αβϑιχ." 

“ῥοζεη ῥγομάϊν.] ἐμεγαλορρημόνησεν. ἮθΌ. 

ὍΔ}; ἘΖΕΙς ΧΥΣΥ Τ ΘΥ̓́ΣΙΔΟ; 29)ο;.2}» 
“ἐπ  ΡΏΙ ΠΟ ΒΙΠΊ561 1. 



ν. 10--21.} 

νγουβΙρροά (Ποά, ἀπά οτιθά ππίο (Ποά, 
ΒΑΥ ΠΡ. 

19 Ο Τοτὰ (Ποα οἔ Πδάνεη, Ῥεπμο]ά 
1Π6ΙΓ ργάθ, ἀπά ΡΙΓΥ {Π6 ἰονν δϑβίαϊε 
οὗ οἵ παίίοη, ἀπά Ἰἰοοκ τιροη {Π6 ἔδεε 
Οὗ τΠοβ6 {Πᾶΐ δῖα βαποῖῦποά τπΐο ἘΠθα 
115 ἀαγ. 

ἽΝ Ὁ} 9.16 ο- αἰ ΣΟ Ἐ 

20 ἽΠΘη {ΠεΥὺ ςοπηξοτίε4ά ΑςπΠίοι, 
ΔΠη4 ργαϊβεά Πὶπὶ ογθαίϊγυ. 

21 Απά ΟΖίιαβ ἴοοκ Πίπι οἷ οἵ {πε 
ἈΒΒΘΠΊΌΙΥ τιηΐο ἢΪ8 Ποιῖιβθ. δη4 πηδάς 
ἃ ἴβαβί ἴο τῃε οἱάδιβ ; ἀπά {πα οΔ|164 
οα {πε (Φοά οὗ ἰβγβθὶ ἃ}1} τπδὲ πῖρῃς 
ἴογ Πεἰρ. 

18. εγίοά τρΐο Οσοά.] ΒΥΖΒΟΠΘ Ομ5 ““ππίο 
Οοά ; «πᾶ 50 {Π6 ϑυγίας, ννῃϊο Πᾶ5: “Απά 
αἰ! [Π6 Ῥβορῖο [61] τοῦ ἐῤεῖγ γασος, Πα σγου- 
5ῃ|ρροά Οοά, «πὰ δηβννεγοα δηά σα." (Ἃἱ 
{Π6 Νυ]ραΐε : Ονγιηὶς ῥοῤιίμο σεοίαϊξ ἱπ )οϊε77):, 
«αἀογαημίος 1) ο7ρ1711ι271, εἰ ςΟ7)17711|711 ἰα» τοι αἰ ]0716 
εἰ ἤεῖε τιπιαγίγιες ῥγόσες σας 1)οηηῖπο ἐμάεγμμί, 
εἰϊσεηες. ΠΕ ϑυσίας ]ΟΟΪκ5 ΟΥἹΡΊΠΔ]. 

19. δεῤοϊά ἐρεῖν ῥγί.) Οκ. κάτιδε τὰς 
ὑπερηφανίας αὐτῶν, “Ἰοοὶς ἄοννπ ἸΡΟΠ {ΠΕῚΓ 
ἀἰβάδιη 1] θα] 1 Πρ5 "ἢ ΟΥ̓ “ ἀἸ5ρΙαγϑ οἵ ἀϊβάασϊη." 
ΙΒ Ρ]ΌΓΑ] ΟσΟμΓ5 ἴῃ Ρ5.Ἰχχῖν. 3 (.Χ Χ.). ΤῈ 
ϑΥΓΙαΟ Πα5 {Π6 5 πρι]αγ, νυ μΙοἢ τᾶν δ6 τὶρῃΐ. 
80 {πΠ6 Νυϊραία: [{πέμογε σμῤεγῥϊαῦιε ΦΟΥΜ771. 
Ι͂η ΗΘ. {Π6 ρῥ]αγ. οἵ δὴ αϑϑίγαςϊ ποι 15 οἴΐθη 
τι56 4 1Π 5110} ἃ 56η56 ; ἐ.. Β5. ΧΙ. 7, ““ΤΙρῃΐθοιι5- 
Π655 "15 ΠΡῚΝ, “ὙΤἹΡΠΐθοιιβ ἀβα]ηρ5: ΧΧ, 

δικαιοσύνας. [πδίεδ4 οἵ κάτιδε (Τ) επί. ΧΧΥΙ. 
15), [6 (οἥά. Χ. 19, τοδ τεδά ἐπίβλεψον. 
ΟἿ ἸαΙη νοῖ; ΗΟ 11: 1 ΘΆ ΠῚ ΤΟΥΤῚ ὉΠᾺΡ: 
1Χ. 9 “η7γα. ΒΙ55611 15 ψτοηρ ἴῃ ΤΟΠοΥηρ; 
κάτιδε ““ὈΕΠΟ]4,᾽ ἀπά ἐπίβλεψον “ὈεΠοΟΙά ἴο 
ῬαΠΙ5ῃ." ὙΠῸ Ιάδα οἵ ριιηἰβῃϊηρ 15 σοηΐαιποά 
ποΐ ἴῃ {π6 νεσῦ δι ἴῃ {πῸ οοπίεχί. (Ηε 
ΒΘΘΙῚ5 ἴο Πᾶνα τηϊϑιιπάογδίοοά ΕΥΙΖβομθ.) 
Μοῦθονεγ, ἐπίβλεψον οσοιιτβ ἴπ {πΠῸ ποχί 11π6 
ΤΏ ΕΠ Ε ΞΘ ΠΞΕ ΟΝ «ΠΟΘΙ Τὰ ΡΙν ὥροπ -- «ΟΣ. 
ἘΠ ΧΙ]: 

Ἴοτυ ἐςίαίε.7] Οἷκ. ταπείνωσιν. ΠΟ 58Π1Ί6 
ῬὮΓΑΒΘ ΓΘ ΟΙΓ5 Οἢ. ΧΗ]. 20. 

ΤΠΟ πιραηϊηρ 15 ἀἰδῤγεσσοα εομαϊϊτοσ. ΕΥ̓. 
Τα1Κ6 1.48. ΤΠ6 ΗΘΌ.15 2) ; 566 1 ϑδ1Ὼ. 1. 11 
Δα 1, ΧΧ, ᾿ 

ἔφονε ἐῤαί αγὲ σαπμοίεάί ἀπο ἐρεθ.] τῶν 
ἡγιασμένων σοι. ΗΕ. ἡ ἼΡ0, 154. ΧΙ]. 3; 
2 (ἤτοη. χχυΐ. 18. Οοὐδβ Π}]]οννεα οπ65 νγεῦο 
ποῖ ΟΠΙΥ {ΠῸ βασογάοίαὶ οἰαβθθεθ δηΠα ῬΕΥΘΟἢ5 
ἘΠΕΘΙ ΒΡΘοΐα] το] ρίοιιβ ΟὈ] σαί! 5, 51 Οἢ 85 ἘΠ 6 
Ναζαγιίοβ (Οσοίϊ5), δας {πα σο]]Θοΐῖνα [Θννῖβῃ 
ῬΘΟΡΙΘ 45 ἴπθ σποβοη οἵ σοά. ὙΠῸ Νυ]ραΐα 
ἰαθ: εἰ ἡαοίοῦε σαπείογμι, ἐμογα)ι αἰΐεπαε. 
ΤΗΪ5 βιισροϑίβ ἴπ6 Ηερ. ἢ  )ἼΡ, “(ῃγ βαϊπηίβ :᾽ 
ςἔ, Ποαΐ. χχχῆ!. 2; 5. χνὶ. 23. Βαΐ [μ6 ϑυσγίας 
τοδάβ: ““δηά Ἰοοὶζ ἸΡρΟὴ ΤΠΥ ϑαποϊ ΠΑΓΥ ἢ 
(..α οἱδολ. Ὁ ΓΟ: ἵν. 3, 12. ΤῊ τῆν θ8 

Τρ, ΤῈ ΟΗΪν ἴηνοῖνοϑ αἰ γεπί νοννε]- ΡΟ 5 
ἴπ {Π6 ἕοσιηοσ ΗςΘΌ. νοσγά. 

ἐδὶς ἀαγῇ ΟΚ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 116. 
ΠΟΟΚ ὉΡΟΠ τι5 ἴπ ἴπΠ6 ργεβθηΐ {ἰπ|6 οἵ ΡΟΤΊ]. 
ΒΙ55611 ψΥΟΠΡΙΥ σοηηθοίβ {ΠπΠῸ Ρἤγαθα Ψ ΙΝ 

“ΕΠ ο56 {παξ ἅγὸ βδηοῖ θα ππίο {Π66,᾽ 85 1 
ΒΟΠΊΘ 5ρΘοΪ4] δοῖ οἵ βαῃποιποδίίοη πα Ὀθθη 
ἄοπε {παΐ ἄδγ. 
ΤΠΘ ΜΝιυϊραΐίς αἠάβ: ““Απά 5πὸν {παΐ {Ποιι 

[ουϑαϊζοδέ ποῖ {πϑῖὴ {παΐ {γιιϑὲ ἴῃ {πε6 (χαό- 
σαιγηοηες ἀεὲ ἐδ); αηὰ {πὸπὶ {παΐ {Γιδέ ἴῃ 
ἘΠΟπΊβοῖνοβ, απ Ὀοσβὲ οἵ {ΠΕ ]Γ ον ὈΓΑΥΘΙΥῪ, 
ἴποιι ἠοβί αθαβο." 

50. ἐῤεν εο»ρι ογθά.] παρεκάλεσαν, 2 ϑᾶτη. 
ΧΙ. 24: ΠΕ 1. 12: ΞΞ 3115. 80 {πὸ ΘΥΓΙΩΟ 
«πὰ Μυϊραΐο: εομϑροίαι! σμπέ ΑεῤίΊου. ΚΕ. 
Παράκλητος, ᾿ΠΐοΓΟΘΒΒΟΥ, ΟΥ̓ (ΟΠ ΟΤΙΟΥ, 45 ἃ 
ἀεϑισηδίίοη οἵ ἴπῈ Ηογ Ομοϑί. [Ι}η {πῃ Νὰ}- 
σαΐα (αἴθ [π6 (μα! 66) {115 5Βῃογέ νεῦβε 15 
ΘΧΡΑΠαΘά {ππ5: “ὙΠῸ ννεθρίηρ, {πεγοίοσο, 
θεῖηρ ἐπ θά, δη {Π6 ργαγοῦ οἵ {Π6 ΡβΟρ]θ5 8}} 
ἄδγ Ἰοης θεΐπρ Πηἰϑνθά, πον σοπηξογίθα ΑΟΒΙου, 
βαγίηρ : ΤῈ Οοά οἵ οὐχ [αΠοΥ5, νυ μοβα τη]ρηϊ 
τοι παϑί ἀθοϊαγθά, νν}}] ΠΙΠ1561Ὲ βῖνε {Π66 {Π15 
ΤΟΟΟΠΊΡΘΠη56, {πᾶς ποῖ ΥδίΠ ΘΙ 514] 566 ἐῤεῖ) 
ἀεϑίγαοίίοη (ἀπά ποῖ {ποὺ {πϊπ6). Βαΐ ἤθη 
οἷἵ Οοά 5881] μανθ βίνθῃ [Π15 ἀθ] !νεύδησθ 
(ιφεγξαξο»1) ἴο ἢΪ5 βευναηΐβ, ηὰν Οοά ΡῈ νυ] 
ἔπθθ αἷδο ἴπ {πῸ τηϊάϑε οἵ τι; {παΐ {ποῖ 4 η4 
411 ἐγ {τθ 45 στα ᾿ἰνα υνἹΠ τι5, 85 1 Ρ]θαβθῖι 
{πε6. (ΟΕ, {με ΟΙἹά 1,4[1η: Π,εεπίος, σμο- 
»ιοάο «υἱδιι Κμογὶ [1)ὲ0 (δ ποδὶς, εὔὶἘ δ 
ἐδειι; 1.6. ΤΠΟῖΙ 514] 5ῃασα οἱσ ἰοῖ ννπδῖ- 
Ἔν Ύ 1 με. 

ΟἹ. γπαΐε α 7εας.] 

Η:Ρ. πριν ϑ9)ὺ, Οδεη. χῖχ. 3, ἀπά οἰβθνμογο. 
Α δαπφιεΐ οΥ ἀγίπάίγ ἕο βί 15 {π6 ϑδίσιοϊ τηθδπ- 
ἴῃ. νε πιυβέ ποῖ ποῦ ἘΠΊ οἵ ἃ σΔΓΌΙΙ58], 
Βυΐξ οπὶν οἵ 4 ΠἼΘ Πα Ιν πηθ68], βίνθη ΟΥ̓ νγὰν οὗ 
Δοςογάϊηρ; 4 ποβριίαθ!α γεοθρίίοη ἴο Ασμίοσ. 
Εἢ. «ἢ. ΧΙ. το. 

απά ἐφεν εαἰϊρά οπ ἐῤὲ Οοά 97 Τεγαθ ] ὍΤΠῈ 
ψιυϊραΐα 15 τλοσα ἱπί6} 1510 ]6 : “οσέοα (αἴζοΥ {Π6 
[δ451) Ὅεγο εοπτυοσαΐμς δεέ οτθηγιῖς. ῥοῤπἶμα, εἰ 
26" ἐοέαηι ποοίφηι ἐμίγα δοοίεοίαηι οὐ α ΘΘΥΙΤΙΐ, 
οίεγιίες αμρκίϊίπιι α 1)εο 1σγαεί. ὝΠΕ ϑυσγῖας 
15: “ Απά [6 (2. Ο2145 }) οα]θα πηΐο {πΠ6 Οοά 
οἵ [5] 411 ἴπ6ὸ πιρῃΐ, παῖ Πα πῖρηΐ ΠΟΙ͂Ρ 
{ποπὶ. Ὑπὸ ΗςΡ. πιὰῦ Πᾶνα θθθη {πὸ 1η- 
ἀεβηιία δ 5], “ΔΠ4 ὁΠ6 (4164; 2.6. {Π6 ΡΈορὶὸ 

οὗ Βείγ]πα ἴπ σθηογαὶ οα]]οα ἴοΥ ΠΟ]Ρ. 
ὙΠῈ ννῪ ἴπ νυ ΒΟ ΑΟΠΙΟΓ 15 Ἰθ[ς ἴο [4]] ἱπΐο 

1π6 μαπάϑ οἵ {πε [ενν5 Γθυ ]Π45 τι5 οἵ ΝΡ 5 
δοςοιπξ οἵ ϑίποηῃ απά {πὸ Γσοΐδηβ, “ Αθη.ἢ 11. 
57 σε. ΒΙῖ55611 τοπιασκβ {πᾶξ “ 1Π6 τπη5ι5- 
Ῥοοξίπηρ; σοηπάθηςο ννΠΐο ἢ 15 ΠοΓα δοσογάθα ἴο 

ΟΚ. ἐποίησε πύτον. 

πος, 



2300 

ΟΗΑΡΤΕᾺἊ ΓΥἹΙ. 

ΤΠοογογηες Φεοσίθοοέλ Βείμιία, 7. αγια εἰοῤῥοίλ 
216 τυαίεγ γγονὲ ἐλόηι. 22 7λεν γαϊιΐ, ανπαά 
72)1147),2147 αφαϊγιοΐ 16 σουόγηογο, 30. τῦΐο 270- 
2,156 ἐο γίοίαῖ τοΐδλήγ Ἴυε ἄαγο. 

[μ 

ΗΕ πεχὲ ἄδν Ηοϊοΐξιπεβ. σοπι- 
τη Π 464 4}} Πβ. Δγπηγ, πα 8]]} 

ἢϊβ. Ρθορίβ ννῆϊο ἢ γγεα σοπηα ἴο ἴακε 
ἢ Ρατῖ, {παξ {πον 5Ποι]4 ταπιονε 
{πεῖ σαπῚρ ἀραϊηδε Βοίμι]α. το (λα 
Δίογεμαπά της αβοεπίβ οὔ {πῸ6ὶ ΗΠ] 

1Π1|5. ΘΟ πέ]6 Αςμίοτ-- -αθ αἰζογννασάβ οα {πὸ 
Ραγί οἵ ἴῃς Αβϑυσυίδηβ ἴο {πα|1}---ἶβ βοαυ ον 
παΐιΓ4]." (χη. ἃ [νρΡ. νυυϊΐθβ, ϑν ἢ Γοοσο ποθ 
ἴο 1Π15 ροϊπξ : “'ΝΌἢ ἴαπΊθη δἰπὴ ΠΟΠ51115 δι15 
ΔαΠΙδιιθγιιπῖ, γν8] Ὀ6]]0Ὸ ργαοίθοθγιιηξ, σα 
ἘΓΔΉΒΓ ΑΓ. δβιιβροοία οδὲ ἤάθβ, δἷς. δῃἰπΠὶ 
σα Ποῖα {γαπϑειρίθηϑ δα Αβϑυσῖοβ, (Πιιβαὶ 
Δ ΑΡΒδοπθτὴ 2 ϑάπη. χυΐ. ϑίποη δά ὙΤτο- 
7λΠο5, Ζορυσιιβ ΠΤ) Αγ] Ἡ γϑίαβρίβ ἄπχ δα Βδογ- 
Ἰοηΐοβ, 605 μοβίθιιβ 5ι115. {γδαἸΦογιηΐ. Απά 
ΜΟΙΚΙηΑΥ ΠΟ 5 4οΥ5. ἐΠ6 νΠΟΪο ἐρίβοάςδ δατηῖγ- 
4016 (ἐγ Π]ε).. 

ΘΗΠΆΑΡΤΒΕ ὟἿΙΙ. 

1, αἱ ῥὶς ῥθορίε αὐδίερ αὐεγὸ δοῦλε ο ἑαξε 
δὶσ ῥραγ! ἡ ΟΚ. παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ οἱ 
παρεγένοντο ἐπὶ τὴν συμμαχίαν αὐτοῦ. ὙΠΟ 
ϑγγῖας Πᾶ5: “' 811 γῆ σαπηθ ΨΠΠ Πΐπι (σι) 
ἴο ΠΕΡ Πιτη." [Ὁ 15 Ῥγόθδθ]α ἐπαξ {πὸ ΟΚ. 
{γδηϑίαΐου πηϊϑίοοὶς Ἷ)3}), “Ἄν! ἢ Βΐπι, ἕο 9}, 
“ἢ15. Ρβορὶε.; ΕῸΓ [6 διχι ]αγῖθβ ἰηἐοπθά, 
566 (ἢ. ν. 2 σηῤγα. 

ἐραὶ ἐῤὲν τῤοιμ γϑριοσανο ἐφοῖν καρ ἀσαϊποὲ 
Βειδεα.) Οἷκ. ἀναζευγνύειν ἐπὶ Βετυλούα, 
“ἴο 5εΐῖ ουξώ ἀραίηδί Βείγ]α : “ἴο Ὀγθαὶς τπρ 
ΟΔΙΉΡ, Δη4 τηᾶγο ἢ προη ΒΒ. Ὑπὸ πνογά δη- 
5.νΟΓΒ ἴο {πῸ Η 60. "02, Εἰχοά. χῖν. 15. 

ἴο ἑαζε αγόογοραηά.] Ιπ {π6 ΟΙΚ. (Π15 15. σο- 
ογάϊηαϊθ τυ (Π6 ΤΌΥΠΊΟΓ οἴαιιδο: “ Απά το 
ῬΓΘ-ΟΘΟΙΡΥ ἴῃ 6 Ρα5565. ὙΠῸ Να]ραΐοε ἀρθτο- 
νἱαΐθϑ {ΠῸ νϑῦβο; Ποίογογηθς απίθηι αἰΐογα αἶϊδ 
2 γα! ἐχογοὶ τις σπῖσ, μὲ ἀσοομαργοέ εοῖ-: 
ἐγα Βειῥμέίαγι. (Οοαά, 19, τοβ δαά καὶ ποιεῖν 
προφύλακας, “Δη4 ῖο 5εῖ ἃ ναί. (ΟΕ 
ΝΘΉἢ. ἴν. 9. 

2. Τρεη ἐῤεῖγ σἰγοῦιο 16 γοριοασαί ἐροὶ» 
εαηηῤ5.} 1 11. “ ΑΠπά {ποτ βοΐ οὐ ἴῃ παΐ ἄν 
ΘΥΟΓΥ ΠΊΪΡΉΓΥ τηδη οὗ {Πποπη. ὙΠῸ ϑγγίας μαὰ5 
[μ6. ΡΙαγα] ; Ψ]ρ. οπηϊί5. ΟΕ τ 8απὶ. χῖν. 52. 

ἀπά ἐδὲ ἀγηῖν 97 ἐδὲ γιό 977 «υαγἢ ΟΚ. καὶ 
ἡ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν πολεμιστῶν, “ἀπά 
{π6 ἴογοα οἵ {Π6Π|, ΠαιηοΪΥ, οἵ {πὸ τηθη οἱ νναγ.» 

ΤΠο ΗεΡ. πιαῦ παν θθθῃ ΠΌΠΟΙ ὙὉΝΝ ὈΡΠ), 

Δη {ΠῸῚ1 ΤΌΓΟΘ, πιο οὗ νγαγ." Βιυΐ {πὸ 
ΒΓ. Πᾶ5. 5] ΠΊΡΙΥ, “πα 411] {Ποῖγ ἕο Ὁ 

ΠΡ ΈΞΕΗΙ. [ν. 1--3. 

ΠΟΙ ΠΈΓΥ. ΔΠ4 ἕο τῆλε νγᾶγ ἀρδίηβέ [ῃ6 
σΠΠ]άγεη οἵ [5γδεὶ. 

2 ΓΉδη {πεῖν βέγοηρ πηθη Γοπηονοά 
ΠΕῚΓ σαπιρ5 ἴῃ δὲ ἄδγ. Δη 4 {Π6 ΔΓΠῚΥ͂ 
ΟΥ̓ 1Π6 πηθῃ οὗ νγᾶγ νγὰβ δῇ Πιιπαγαά 
ΔΠΔ δθνθηῖΥ ἘΠποιιβαη ἰοοΐπηθη, ΔπᾺ 
ἔνγεῖνα ἘΠοιιδαη ἃ Πουβθπιθη, δεβί 46 {πὸ 
Ῥαρραρθ δη4 οἴμοι πιθὴ (Πδξ γγεῖα 
«ἴοοϊ ἀπιοηρ {Π6Π|5 ἃ ΨΟΓΥ βγθαῖ πλι]- 
τιῖ46, 

3 Απά {Πεγ σαπιροά ἴῃ ἐπα νδ]]οῪ 

ΡΠ), (οαά. 58, 249, ἀπά {π6 ΟἹΑ 1, Δεἴπ 
450 οχπιϊξ “πθη οὗ νναγ. 

αὶ ῥιαίγειί ἀγα σευεηέν ἐῤοισ απ 7δοέγτει.} 
ΤΠ ϑυγίας ρῖνεβ 172,οοο, 8η4 ομηϊβ γοοΐξηηιεηι. 
ΤΠ ΟἹά 1,Αΐ., φοσογάϊηρ ἴο (ἀοά. Οεγπι. 15, 
δῖνοϑ {ΠῸ 581ὴ6 πιο γ ; θα (οά. οτΙ. ἀπά 
1π6 Νυ]ραΐθ σῖνα τ 2ο,οοο, 85 ἴῃ (ἢ. 11. 15. [ἢ 
Π|κὸ της ηηοΥ, {Π6 ϑγτίας, ΟἹά 1, φἴϊη, «πὰ Ψὰ]}- 
δαΐα ρας {Π6 ΠουβοπΊθη αἵ 22,οοο ἰπϑίοδά οἵ 
12;9οο;---ἰπ πασηθ Γ βίνθη αἵ Οἢ. 11. 1 5, 45 ν}Ὲ}} 
45. δΥ {π6 σοτηπιοη ἰοχί μοσθ. (σά. χ. τϑδάϑβ 
“ἐ ρΙρῊΐ {ΠΟιιΒΑ Πα Τοοίτηθη, απα ἔννοῖνε ἱπουβαπα 
ΠοΙβοιηθη." ΜΟΪΚΠΊΔΙ 1π|501Π65. {Π6 σοι Ο ἢ 
οχὲ ὈΚΥ {π6 στϑπιατῖς {παΐ {Π6 Τοοΐπηθη πδά 
ΠΟΠΕΙΠΙΔΙΠΥ ἹΠογθαβοα δίποα {πὸ ουΐδεῖ : οἵ. 
οἢ. Π|. 6. ΤῊς ἰοΐα] οἵ {ΠῈ Πουβεπίξη τα- 
τῆλ η6 4 πΠΑ]ΓοΥθά, {Πς ἱππεῖς τοξόται ὈεϊΠρ' 
1Π6 ΡΓΌΡΕΙ σιιασά οἵ τΠ6 ΜΟοοτγίβη. Ργοσοπβα] 
1,αδι5. Ουἱοίιι5, νοὶ πὸ ἰάἀθπίϊπο ἢ 
Ἡο]Ϊοίεσποβ (Ρ. 241). ΔΝ ΟἹ βιρροβθβ {παῖ 
δο,οοο τΌΟρ5, Ομ ΘΗΥ ᾿η!απίσυ, μα σοπὴθ ἴῃ 
ἃ5 ΠοπΕηροηΐβ. ἱτῸπὶ {ΠῸ βθαθοαγα οἸ65, ἀπά 
ἔτοπὶ Μίοαρ, Απησποη, ἀπά άοπι. ΠΕ ναγῖα- 
ΤΙΟΠ5 ΔΓ, ΠΟΥ ΘΥΘΙ, ΤΠΟΤΘ ΘΆ5}Υ δσσοιπίοα ἔοτ' 
ὈΥ {π6 Πυροίμοϑὶβ {παΐ ΠΕΙΠΊΘΓΑΙ 51:55. μᾶνθ 
θθθη σοΥΓιρίθα ἴῃ {πὸ οοιιγϑο οὗ ἘΓΔΠ5ΠῚ 55. 

δου ἐῤδὲ δασσασε.) 

ἀποσκευῆς. ΠΟ ϑγυγίαο Το πο 5 2:5"): δ5 ἴῃ 

1: Μᾶδος. ν. 13, 2ο; ἃ ννοσάά νυ ἢ τοργ βθηΐβ 
{π6 Ηδεν. ἢῶ, “1116 ομθ5,᾿ ἴῃ Οεη. χχχῖν. 29, 
ΧΠΠΙ, 8, ἄζο,, ἀη4 ΡτΟθΑΡΙΥ Ποία αἴ50. 

ἀπά οὐδεν ηιοπὶ ἐφαΐ αὐεγὸ αὐϑοΐ αριοησ ἐφορι.} 
( ΟἸΠΟΓ Ὁ 15 ποῖ ἴῃ {πὸ Οτροῖκ, νυν μι ἢ 15: καὶ 
τῶν ἀνδρῶν οἵ ἦσαν πεζοὶ ἐν αὐτοῖς. [Ιηδίοδά 
οὗ πεζοὶ (οάά. το, τοδ τοδα πολλοί ; ἀπά (ο΄. 
58 τοαἦβ παρεξοδευταί, 1.6. “ἘΓΑν ΘΠ] ΠΡ; σοπι- 
ῬΑΠΙΟ 5, ἃ ννοσὰ ποῖ βίνθη ἴῃ “ΤΥ ΟΠΊΠΊΪΙ5 ΠΟΥ 
ἴῃ 11441611] ἀπά ϑοοίί, θυξ βιρρογίθα ΒΥ {Π|Ὸ 
ΟΙά 1,«ἴ. εἰπε εἰς εογιϊαγιίεσ. Ἔν αὐτοῖς, 
“ἐ ΙΉΟΠρ; {Π6ΠῚ,᾿ ΠΊΔΥ τοῖο ἴο τῆς ἀποσκευῆς, 
θγ « οοῃϑίτιοζίοη κατὰ σύνεσιν. ΤΏΡ “1Π6 
Τ6η ΨΜΠῸ νγοῦα οὐ ἴοοϊ " ἀδποΐθϑ ἴΠ6 βθορὶθ 
ννΠ0 δοοοιηραηϊοα {Π6 “ θαρραρθ᾽ οἡ ἴοοΐ. 
Βα 1ξ πλαν αἶδοὸ τοο ἴο [Π6 ΔΥΤῚΥ ΡΓΌΡΘΓ, ἀπά 
{π6πη {πὸ πιϊχοα πιὰ] τ6 οὗ οἰ. 11. 20 νν}} θ6 
᾿ηϊοηάθά. Μαυϊραΐο: φγαρίοσ ῥγαοραγαϊίοηος 

ΟΚ. χωρὶς τῆς 



Ι͂ 7,007): 
)οΐλαΐη:, 
7απῖι5. 

Ι Οτ. 
“Βεα»ε 
2 εἰά. 

Ζ ΝΡ. 
22. 4. 

ν. 4-.} 

ΠΘΑΓ τπηΐο Βείπι]α, Ὀγ ἐῃς [οιιηταίη, 
Δηἀ ἘΠ6Ὺ 5ργεδά {Πα πΊβοῖνεβ ἴῃ Ὀγοδάτῃ 
νεῖ Τ)οιΠαὶπὶ ὄνεη το Βεἰπηαΐπι. ἀπά 
ἴῃ Ἰεηρὲῃ ἤοπὶ Βειμυ]α ππίο " ὕγα- 
ΠΟη. ὙΥΠΙΟΙ 15 ΟΥ̓ΟΓ ἃραίηϑὲ Εβάγα- 
εἰοπη. 

4 Νον {πε ομ] ἄγεη οὗ [5γδο], νῃ θη 
πον 8ᾷὺνν {Π6 πηιτίτιια. ΟΕ 1Π6Π|. 
γΡΕΓῈ σΥΘΔΕΪΥ {γοιὉ]6 4. ἀπ 5414 ὄνοῦ 
ΟΠ6 1ο ΠΪ5 περ θοιιτ, “ἸΙΝονν νν}}] ἘΠοβς 

ΤΌΘ ΈΡΕΥΙΙ. 

πιθη ἸἰοΚ ἀρ {πε ἴαςς οἵ τῆς δβαγίῇ ; 
ἴΟΓ ΠοΙΈΠΕΓ {Π6 ΠΙρΡἢ πιοιιηΐαὶη8. ΠΟΙ 
{Π6 νδ]]6γ8. ΠΟΥ τς 1115. αι 4016. τὸ 
θθαγ {ΠΕ }Γ νγεῖρῃί. 

5 ΠΟΘ ΘνοΙῪ πιὰη ἴοοῖκ ὑΡ ΠΪβ 
ννΘΆΡΟη8 Οὗ νγαΐγ δπά ψῆεπ {παν 
44 Κιπμάϊθα ἤιδθ προη ἘΠΕΙΓ ἴονγαϑ. 
ἘΠΕῈΥ ταπηαίπθ ΔΠ4 νγαίο θα 8]] {Πδΐ 
Πρ ἢ. 

6 Βιυῖ!η {Π6 βεοοηπά ἄδυ Ηο]οΐεγποϑ 

ΟἸγΟγμι 1]ο71ι771, χοὸς οσεμῤασεγαΐ εαρῥϊυϊίας, 
εἰ αδάμο!! γμεγαημὲ ἐξ ῥγου πεῖς δὲ τ ὶδμς 
τι11ϑ γσαὸ γιαυεηέμίϊς. “ΤῊ 15 ΠοΟΐ ΨΕΥΥ ΟἸΘΩΓ 
Τ αἴϊη, θιΐ 1[ 566 ΠΊ5 ἴο τηθαῃ {πΠαΐ Η οἹοίθυπμεβ 
Παα 5ννε! θα ΠΙ5 γα η κα ὈΥ σΔΥΥγ Πρ ΟἹ 411 {πὸ 
ὙΥΑΥΤΙΟΥΒ ΟΥἩ {Π6 ργονίησοβ {ΓΟ Ρἢ ΠΟ ΠΟ 
ΠΔ4 πηαγομεά. (ΣΕ, {ΠῸ ϑυγίδς: ““δη4 Ὀεβιθ5 
1Π6 πιθη ἡγΠ0 σαΠΊ6 ουξ πηΐο {Π6πλ.᾽ 

8. δν ἐρὲ γοιιπέαϊ.) ἐπὶ τῆς πηγῆς. ΗΘ. 

ὉΠ γυπῶν, ἐκ θυ {ΠῸ Γοιιηΐαϊη οἵ {πὸ νναΐθυϑ. 
ΕΓ. σθϑη. χνϊ. 7. ΤῈ ϑυγίδς [85 1 50 Πεῖ6. 

ἐδεν σῤγεαά ἐῤοηιφοίυες ἐπ ὀγεαάέρ οὐδ 
Τοΐῥαϊ)ι ἐπὐελι ἐο Βεϊριαῖ»ι.)] ΓΘ ϑυγίας Πᾶ5: 
“πὰ ἐῤὲ ὀγεαάθρ 97 ἐῥε εαῦηὴῦ «ὐᾶς 77ο721 
Καμέῤίηι (40 ΟΥΤΟΥ ἴοΓ Τα 11} δεη τιγ10 
““δεϊ-ηιοῤῆέρο (τι ΟΥΓΟΥ ἴοσ ΑΌΘ]-ππθ]ο, {πὸ 

ΗΘ. ΠΡ ΠΟ ὅπ, 1 ΚΙηρβ χίχ. τό. 1 ραγάθ 

εα1Π|5 ΑΒὰ]-πιθῦϊο ἴθ ἴπ6 ϑυγίας Προ). 
7π|π5 σογγθοίθα ἐπὶ ᾿πίο ἀπὸ, 50 45 ἴο τεδά 
“Το Το ΠαΙη. ΤΟΙ ΠΑΙΠῚ 15, οἵ σου 56, 
ἸθΟΙΠαπ: 566 ὉΠ ΟἿ᾽. 111. 9. [π (οσάᾶ. 11]. Χ. 

(οά. χ. 
Π45 ᾿Αβελβαίμ; (ὐοάά. 19, τοϑ, ᾿Αβελμαείν ; 
44, 41]., Βελμέν. ΠΕ ΠΟΠΊΠΊΟΩ ΤΟΔΙηρ 15 
Βελθέμ. Τιρυΐ. (ομοΓ σοιηρατο ἤγαηάν 
Βεϊαγτορ πιθαὺ «ει. 

εὐεη 0.1] 80 ἴπε6 σοΠΊΠΊΟη ἴοχί (καὶ ἕως). 
ΕΥΙΖΒΟΠ 6 οΠΊ5 καὶ, αἰτοῦ (ο΄. Π]. Χ. 19, 5.5) 8]. 
Βιεΐ [πε ϑυσῖας 15 ἴῃ ἔανοιγ οἵ 1{, ἀη« 1{ δοςογάβ 
νι ΗδΡ. τάϊοτα (})}). 

απά 15 ἰοησρ ἤγουν Βοίριἠα τἰγιίο (γαγπο.] 
αγαμῖοη, ᾿πΠ ΟΚ. Κυαμὼν, πΠιθαη5 ἃ “θεδη- 
ΠΟΙ δῖ. ΠΘΟΡῆτ. Ἢ. ῬῸ ΤΣ 8: 8... ΠΡ 
ϑυγίας μα5: “πώ 1,5 ἰεπσίῤ αὐας τρίο Καάρηίη 
ἴ ἘΠΊΟΝΣ [5 :Ξ} οῤῥοσϊίε “Ψεσγεεί. “ΕΎΟτη 

Βείγ!α " (ὅγγ. Βείμ- ρα] ἢ) Π85 ον! ἀθ Εν [6 ἢ 
ουΐ οἔτπο ἰοχί. ΤΠ ΟἹ 1,4. τεαάβ ( ΠΕ] ΠΊΟΠ8, 
πο ν Ὸ]ς. (πο πιοπ; (οά. 58, Κελμὼν, ᾿πϑίοαά οἵ 
ἀγαπῖοη. ΠΕ ρυγα Οὐδεὶς ΠΔΠΊ6. οαΠ ΠΑΓΩ͂ΪΥ 
θὲ τῖρῃξ. Μονοῖβ Ἴοοηϊθοίαγεά ΤοΚΙηδατη, 
1: Κίηρβ ἵν. 12 (Ηερ. Ὁ})25), [ἢς ῥγθβεπί 

ΕἸ- Καϊρ»ηόᾶι, οτν τΠ 6 οαβέθγη 5ῖορε οὔτῃθ (δυπιοὶ 
τΆηΡΕ, ΡΟ 15 Π11165 ΝΟ οἵ [6 Ζγεεὶ (Ζεσ πη). 
ΠΟ ΒΘΌΠ15. 08115 1 Καμμωνά; [ογΌπΊΘ, (ἸΠΊΔηΔ. 

ΤῸ ννγὰβ ποῖ {π6 ϑαῖηθ 45 δοη, [πᾶρο5 ΧΣ. 5 

(Η6Ὁ. ἡ}, νυῃΐοῖι νγὰβ ργοσ ΡΥ ἴῃ ΟἸ]εαά. 
Δ ΟΙΗ, ἁἴοσγ ϑομι! «πὰ Εἰίογ, τἀθ ΠΕ 65 
αγαῆοη ψ]ἢ {πΠῸ ργοβοηΐ Κήριϊερ, οη {Π6 
ΒΟΠΙΠΟΓη 5] ρο οὗ Γ1{|| Ηστηοη, «ρου [ἢγθα 
Π1165 ΝΟῸΝν. οἵ δεῖ 17}α. 
ΤΠ Ψυϊραῖθ ἀθῆποβ ἴπμ6 ἸΟοδ]ΠΥ ἴῃ ἃ αϊ- 

ἴεγεπί ΠΊΔΉΠΟΥ: “ΕἾ “επεγμη ῥέε ΥΓΟρΡ]αἸγιδ7)1 
7107 πε αὐ αῤ΄εσεηι, αὶ ΥΟΒΡΙΟΙΣ ΒΌΡΕΥ 
Το δίῃ, ἃ Ιοοοὺ 411 ἀϊοιζαγ ΒοΙπια, παῖ δά 
ΕΠ ΘΙπηοη 411 οϑί οοπίγα Ἐβάγοϊοη." ὙΠ8Ὲ 
1{4]1ο]Ζοὰ ννογάβ δυρροδί [ογιιβαίθτη, 45. Α. 
Θ0Π0Ο]Ζ ΤΟΥ ΚΒ : οὗ, 158. ΧΧΧΥΙ. 24, ἀηα Ὁ. 7 
θεῖονν. ὍΠὸ Ἔχργθϑϑίοη “ υνμῖ ἢ ἸΟΟΪ5. ΟΥ̓ΘΓ 
Τ)οίΠδη " πηᾶῦ θ6 σοιηραγθά ἢ ΝΊιπι. ΧΧΠΠ. 
28, “ΠΕ ἴορ οἵ Ῥϑου ψνῃῖςἢ ἸοοΙκοίῃ ἰονναγά 
7εϑῃπποη. ὍΠΗ 1,ΧΧ. {πογὲ σεπάοτβ ΗΘΡ. 

ΠΡ 31, “ἐν ῖοῖι Ἰοοϊκθῖῃ. ἐοτΈΠ, ὈΥ τὸ παρα- 
τεῖνον, ἴΠ6 νεγῦ οἵ {πὸ ργθϑθηξ νεῦβε (παρέ- 
τειναν; “ΠΟΥ 5ργοδα {Π6ΠΊ5Ε]ν 65 ὔ). 

4. Ινοαὺυ «υ1} ἐῤότο γιέ Παρ τ ἐῤὲ ἤαες οὶ 
δὲ εαγίρ.] Α το πίβοθηςα οἵ {πὸ ψνογάβ οἵ 
1πΠ6 Μοδθιΐοβ νβθη δ]αστηθα αἱ {π6 δάναποθβ 
ΟΥ̓ 5086] ἴῃ {πῸ οἱά {{π|65 οἵ {πΠ6 σοπαϊαβί οὗ 
(απδδη, ΝπΠι. Χχί!. 4. “ὙΠΕ δαγίῃ ᾿ 5ῃου]ά 
6 “.411 {π6 βαγίῃ " ΟΥ̓ ταῖμευ “απ. ὙὍὙΠ6 
ϑυγῖδο οπηϊΐβ {Π6 πηθίαρῃοῦ: “ἊΝόονν, ποθι Π8Ὲῦ 
4}1 {πε ἕαςε οὗ {π6 απ, ποὺ {π6 ΠΙρΡ τποὰη- 
[41Π5, ΠΟΙ {π6 ννδάγϑβ, Ποὺ {πῸ Πεῖρηϊβ5 νν}} θα 
ἘΠΕΙΓ νγεῖρ μι." ὙΠε Νυϊραῖΐε ἀϊνεγρεβ ἃ βοοά 
464] ἔαυί που ἔγοπι {πὸ Οσθοῖ ἰοχί : “Νον {π6 
σμΠάγθη οἵ ἴ5γαθ], ὑυμθη {ΠΟΥ δανν ΓΠ6 τη]{1-- 
{πὰς οὗ {πη}, ἴπγονν {ΠΟ πηβοῖνεβ ἄοννῃ ἸΡΟῚ 
1Π6 φδαγίῃ, Ρῥυζεηρ ἀ5η65. Ἰροη {ΠῸῚΓ Ποδάϑ, 
ψΠ ἢ οπα τηϊη ργαγίηρ {παῖ {πὸ (σοά οὗ [5Γδοὶ 
ννου ἃ σπονν ΠΪ5 ΤΠΘΓΟΥ͂ ΠΡΟῚ 5 Ρθορ θ." Οἱ. 
“ἢ. ἵν. 11. ΕῸΓ {π6 δχργθϑϑίοῃ “' θθαΓ {ΠΕῚΓ 
ψεῖρμ," 5ε6 σσεη. χα. 6. 

5. πῤοῦ ἐῤεῖν ἐοτυεγσ.] ϑυγίῖδο ἪΝ «39 

ϑσι»»α6)» ρῃ {π6 ἴονγεῖβ οἵ {ΠΕ ῚΓ νν4115," 

2.6. [6 νν8}15. οἵ Βείνυα. ὍΠΙ5 15 ΡΥ Δ Ό]ν 
ΟΥΡΊΠ4]. 80 {πΠῸ ΟἹ [,δη δηά (ο΄, 58. ΤΠΘ 
Ψυϊραίθ Ἵχρίδιπβ ἴππ|5: “Απά ἰακίηρ {ΠΕ 
γγΕΔΡΟ 5 ΟὗἉ νγδγ, [Π6Υ̓ 58ἴ ΔπΊΟη Σ᾽ ΡΙαοο5 νῃ]οἢ 
1οδά ἴο {π6 ἔγαςκ οἵ 4 παύγονν ραΐῃ Ὀοίννθθπ 
ἈΠῚΥ ΡΙασθϑ, δηἃ ὑγοῦα Οἢ ΔΓ 411 {παΐξ ἄδΥ 
Δηά πηἰρηῖ.; ; 
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Ὀγοιρης ἐγ 411} ἢϊβ Πούβαπηθη ἴπ {ΠῸ 
55 ῃϊ οὗ τῆς σμ]άγοη οὗ ἰϑγαοὶ ννῃῖςο ἢ 
σεῖς ἴῃ Βειμι]α, 
 Απά νιίεννεά {6 ραββαρὲβ ΠΡ ἴο 

1ῃ68 οἰζγ, 4Π4 σδπια ἴο {Πα ἐοιιηΐδ!π5 οὗ 
ἘΠΕΙΓ νναΐθβ, ἀπὰ ἴοοΚ ἘΠαπ|, δηά 8εΐ 
ΘΆΓΓΙΒΟΠΒ. ΟΥ̓ ΠΊΕΠη ΟὗὨ νγᾺΓ ΟνΕΓ {Π6Π1|; 
ΔΠ4 ἢ ΠΙπΊ56 1 ταπηχονοά τονγαγά ἢΪ5 
Ρεορίο. 

8 ἽΠΕεη σάπια τπίο ἢϊπὶ 411] της 

ΠΠΠΒΙΤῊ. ΝΣ [ν. γ---το. 

σΠΙοΕ οὗ ἐπε μη] άγθη οὐ Ελβαιι, ἀπά 81] 
1Π6 φονεύποῖβ οἵ τε ρεορίε οἔ Μοδῦ, 
Πα τΠ6 σαρίαϊπβ οὗ τῃς 5εὰ σοδϑέ, δπά 
5816, 

9 [εξ οὐζ ἰογά πον ΠδδγΓ ἃ ννογά, 
πὲ {πεῖς ΡῈ ποῖ 8η ονογίῆγονν [π 
{Π1Π6 ΔΥΓΠΊΥ. 

10 Εὸγ {15 ρεορίε οὗ {πε Ἵβη]άγεη 
οὗ [5γδ6] 4ο ποῖ ἐγιιδξ ἴῃ {ΠΕῚΓ 5Ρ6 885 
ας ἴπ τη6 Πεῖρῃε οὗ {πΠ6 πιοιιῃίδίη8 

ΕῸΓ {πὸ νναἰομ-ῆγαβ, οἵ, τ Μᾷδοςο. ΧΙϊ. 28, 29. 

“. ἐῤὸ εἰϊγν.7] 80 (σά. 58, ἀπά {π6 ϑυτγίδς, 
ΔΠ4 Ργοῦδ ον τπΠ6 ΗδΡ. οτὔἱρῖπα]. ΕΥΙΖβομα 
βαϊ5 “ἘΠοΙΓ οἰἔγ." Η ΟἸΟ ΘΓ 65 τηΑἸκ65 ἃ σαν ΑΙ ΓΥ 
ΤΕΘΟΠΠαίββαηςα οἵ {Π6 Ἰοσα] γ. 

ἐΩ7)6 ἴο ἐρὲ γομπέαϊης.) ἸλδίΠογ, “' βρι θά οἱξ 
με Τουηίαϊη5. ᾿Εφοδεύω -Ξ ἼΞΠ,, ““5εαγομθά 
οι," Τειῖ. 1. 22ὥ.0. ὍΤΠ6 ἢγϑέ ἔοι νογθϑ5 ἴῃ 
115 ὙΈΥ56 16 Ρ]ΠΓᾺ] ἴῃ (π6 ϑγγίας. 

σεξ 9ΑΥΤΊΦΟΣΣ ΟἹ γ1ὲπ ΟΥ᾽ αὐαγ οὐδ ἐῤεῦη. 
ΤΠΘ ννογά στο πάογοά “" βαγΓΙ5οη5᾽ (παρεμβολὰς) 
ἴθ. δε ὈῪ ΡοΪγθῖι5 δηὰ οἴμευ Ἰαΐθ Οσεεὶς 
ὙΥΙΓΕΓΘ. ἴῃ (Π6 5θηβε οἵ δαϑρ. [Ι͂π Αοΐϑ χχί. 
34 1 τηθδηβ δαγγαςῖς, φιαγίεγς οἵ ἴτσοορβ. [{ 
15 ἘΠ6 τιβιι}] το πἀθγίηρ οἵ {π6 ΗΘ}. ΠΟ, σαι, 
ἐμσαηιβγηθηΐ, αν (οἴ, στρατόπεδον), ἴῃ {Π6 
1,ΧΧ. Ψνμαῖ 6 Οτεεὶς ἐοχί, {πογεΐοσο, 
βίαϊεϑ. Πθσα 15 {πα Ἡο]οίεγποβ ροβίθα ἰτοῸρ5 
οἵ 5ο] ἀϊθυβ ὈῪ {πὸ [οιιπίαϊηβ ἴο βιιαγά ἘΠ οιη. 

Ι͂η {6 Νυΐρ. να στρα: βόγγο Ηοϊοζεγπες 
αἰμ7η εἰγομῖέ ῥῈ 7 φγγΙ7ηι, ΤΈΡΟΥΙΣ μοί ζοης φμὶ 
Ζη μεδαέ ἀφιαεάμοίμηι 1] ]ογίη ἃ ῥαγίε αποίγαὶὲ 
ἐχίγα εἰ οἱαίεηι αἰϊγίρεγεί; οὐ ἱρά ῥγαεεοῤιξ 
αημαεάμοίηηγε ἡ ογινι. “ΓΘ Ῥαβϑαρθ 15 προ υ- 
ἴαηΐ, 845 σοπῇῆγΠΊΪ Πρ 8. [ΘΓ ο᾽5. βἰαίοιηθηΐβ 
1ῃαῖϊ Π6 ιιϑεὰ ἃ (μαϊάθε ἰοχί. ὧπθ οδῃ 
ΒαγάΪγ οοποεῖνα οὗ 15 βοίηρ ουξ οἵ ἢΪβ5 ννγαῦ 
ἴο 2ησεηέ 5 0ἢ ἀθία!]5. ἃ5 ἴπθ56. ΝειΈΠευ {πῸ 
Οὐδεὶς ποὺ {πὸ ΟἹ 1, αἴη ἰδχέ τπθπίϊοηβ {Π6 
ΒΡΤΙηΡ Δη4 15 δαιδάϊοί. ΨΝΟΙΗ ᾿οπῆθϑ 1 
ἢ “11:1. εἰ ΤἹμάειάορ, οὐ τπ6 τἰάρε ἀθονς Βεὶέ 
Π7α. Βαῖ «οἴ. 16 ΜΙάγαβῃ (7ε]]Π1πε]ς, ἢ. 1.2-- 
22), Ὑν ΠΙΟἢ το]αΐθϑ {πιι5: “ Απα ΟἸοἴθγποβ ἴῃ 
Π15. βοίηρ τοιπά {ῃ6 τηοιπίαϊη ἴοιπά {πὸ 

ΣΉ ΕΕῚ ΟΥ̓») ΟΥ̓ νναΐθυ {Ππαΐ νγοσο οιζδιάθ οὗ 
τπ6 οἰἵγ, ἀπά σογητηδη 64 ἴο “τοοΐ οι, ἀηα ἴο 
ΡῺΠ ἄοννη," ὅς. ([εγ. 1. το). Ὑπὸ Ψα]Ε. 
ΠΟΠΕΠι65: ἤὔγαρὲ ἐαγμ 1 π07] ]ογσο ἃ Ἡπιγὶς 

7οηίοσ, ἐκ χιάδμς εγ ει αἱάεφαρίι ῥαιπῖνο 
ἀφμαηι, κεἰ το οὶ αι ῥοίίπς ψμαηὲ αὐ ρο- 
Ἰαμάμηι. “ΓΏΘη [ΌΠ]ονν ἴῆγοθ νοῦϑος σοῦγο- 
ΒΡΟΠαΪης ἴο τ. 8-ι6 ἴῃ ἴΠ6 Οτὐθοκ. ΤΠ 
γυϊκαΐθ ον] ἀθΠΕ]Υ ᾿πΊρ]165 1Π6 οχίϑίθποθ οὗ ἃ 
βρυηρ οἡ {πῸ Π1]}] ἀθονθ [Π6 ἴοννῃ, 45 νγ611 ἃ5 
ΟΥ̓ ΟΥΠΟΙ5 1 {πὸ νΆ]ΠοῪ Βοῖονν (866 τσ. 7, 12, 
17 οἵ (π6 Οτθοκ). ὙΠ6 Ἰαΐϊίον. Δ ΟΕ [Π]ηκς 
ΔΥ6 {Π6 5ΡΥΪη 5 ἰϑϑιηρ ἔΓΌ ΠῚ [Π6 σΟΠΡ]οιποσγαῖο 
οἰ Εδ δὰ πηθοϑίϊηρ ἴῃ {Π6 {16 ΡΟΟΪ οδ]]οά 

ΟοΙ]αῖη 5. Δ ΕΙ], θεῖον Βεῖῖ Πᾷ. ὍὮγ. Α. 
56Π012 {π1ηΚ5 (Πδΐ {πὸ Οτϑοκ ἰεχί Ρεΐγαγϑ {Π6 
μαηά οἵ δὴ βἀϊῖΐοσ. Ηὸθ βαγϑβ {παΐ [6 ιι5α]6 πὶ 
15. [Π6 ΟἿΪΥ ᾿πβίδηςθ ἴῃ 411] Ῥα]θβίϊπα οἵ ἃ πηοιη- 
ἰαἰη ξογίγεϑβϑ βείξίηρ 115 ννδίοσ ὈΥ δη δαυθάπος 
ἴῃ ΤΠ 6 τηδηποῦ ἀθβου θεά ; απά {παΐ {πΠ6 δ4π6- 
ἀποῖ ἔγοπι {Π6 Ροοὶβ οἵ ϑοϊοιποῃ σΟΠΊ65 2771 
ἐῤὲ ϑομίφ. ὝΤΆΙ5 [πΠ6 ποίϊςα οἵ {πε Νυϊραΐα 
1εα5 ἴο ἘΠ6 βιρροϑίεοη ἐπαξ ἴπ {ΠῸ ΟΥΡΊΠΔ] 
ἴοχὲ {πΠῸ6 ρίαοθ Ὀοβιοσθά ὈΥῪ Ἡο]οΐδγηοβ νγὰ5 
ο41164 Βείγιαα, ας Ρ] αμην ἀδβουι θεά 45 [6γὰ- 
54 ]6 ἢ. 80 δι ἃ5 {με Οσθεὶς ἰοχέ Δ]9ΠῈ 15 σοη- 
ΠΟΓΠΘΩ, [Πς6 δἰαίοιηθηΐ οὔ -". 7 τηΔΥ 6 5ΙΠΊΡῚῪ 
ἃ 511ΠἸΠΊΑΤΎῪ ΔΗ ΟΙραίίοη οὗ νυ παῖ 15 αἰτζοσνγασ 5 
1ο]4 δἵ Ἰθῃρίῃ ἴῃ υτ. 8--17. 

ἀπά δὲ ῥίηισεί γεριουεά ἐοαυαγεί ῥὶς ῥεοῤ]6.] 
ΤῊδ νεῦρ 15 116 βᾶτηθ 85 ἴῃ τ. 1, 2, ΥνἱΖ. 
ἀνέζευξε, ἀπὰ [ΠῸ πιοδηϊηρ 15. ΠΟΓΓΘΟΙΥ βΊνθπ 
Ὀγ {Π6 ϑγγῖίας: “"δηά Πα ΒΙπη561Ὲ τοζασπεά ἴο 
ἢ15 Ῥθορῖθβ," 26. ννεπΐ θδοὶς ἴο {Π6 ΔΥΠΊΥ, Ιθαυὶης; 
{Π6 βιιαγάβ δὲ {Π6 βρυ!η 85. 

8. ἐῤὲ εὐῖεῦ οΥ ἐφὲ εῤ᾿]άγε 97, σαι.) ἈΔΊΠοΥ, 
1Π6 οΠϊοῖβ, ΟΥ̓ ῥγίποθβ. Ὑπὸ ““ομΠ]άτθη οἵ 
Β5αιι ἢ ἀγα ἴπ6 Εἀοπηῖθβ, {Π6 πρασ Κἰπαγρά 
δηα ΒΙΓ[ογοϑὲ ἔοθβ οἵ πθ [ϑγδϑὶῖοβ, ἀπά ΠΕΙΓ 
ῬΓΟΙΆΪΠΘ ΠΟΘ ΠΟΙΘ, νΠΟΓΘ ἴΠῸ ΘΠΌβθη ΡΘΟΡΙΘ 15 
αϑαῖη {πγραΐθηθα ἢ ἀεβίσιοίίομ, ἀδρεπάβ5 
ΟΠ 5110}} ραβϑαρῈ5 45 ΕΒ Ζο]ς. ΧΧΧΥ. 5 σφᾷ.; ΧΧΧΥΪ. 
5. Ηδρτζτε {ΠΕῚΓ τηδ]οίοιιβ Θχρθοΐδίομβ ἀγ6 ἴο 
Ὀ86 υἱίογ!γ ἐγαιβίγαϊεσα. ἋΟΥ αἷδο Ναπι. Χχ. 
14: οι. 11. 3; χχὶ. 7, 8; ΟΡ δά} 5 ὑσο- 
ῬΗΘΟΥ; ΑἸΟΒ 1. 11,12; Ἐ5.: ὌΣΧΧΥ 5. 6 
ἀοδισπαίίοη. “ ΟΠ] άγθη. οἵ Εδαιι ἡ Οσοιγθ. ἴῃ 
Ῥδαΐ. 11. 22; 1 Μδοςο. ν. 3, 65. ὙΒ6 50ΧΓ. μα5 
“ἘΠ 6 Ποιιβα οὗ Ε)5διι." 

9. αη ουεγίφγοαυ.) ΕΥΙΖΒΟΠ6 οα 5 θραῦσμα; 
1. τα" ἘΓΑΡΙΠΘΏΣΣ τ ΡΙΘσΒ᾿. ΟἹ. ΟἿ. Χ1)- ἧ- 
(οάά. 19, 1τοϑ, 64, ὅο., τοαδά θραῦσις, “ἃ 
Ὀγρακίηρ,, ψΒοἢ δυϊ5. θεῖίοσ. Οἵ. ΝΥ Ιβά. 
ΧΙ. 20, ΜΠ ΘΓΟ {Π6 ννογὰ 15 τοηάογοα “ ἀο- 
βίγαοίοη." ὙΠ6 ΗοΡ. ππὰν μαννα θθθη ΠἼΞ3)2, 

( ρῃ ηρ, “ ΡΙαριιΘ," “ 5αιρηΐογ," νΒοι. 15 
το πάογρα θραῦσις ἴῃ Νιιμη. ΧΥΪ. 48--50 ; 2 54Π). 

χυΐ].7. Βαξτηοτο ΡΟ ΔΟΙΥ 1ἴ ννὰ5 ἼΣ ; ΟΕ. Π6 

ϑυσῖας [9 δηᾶ 76γ. ἰν. 6, νἱ. 1. 

10. »πομηέαϊπ.. ΟΥ̓, ΕΖεκ. χχχν. 12, “ ΤῊΥ 
(ΕΔοπι8) Ὀ]αβρμθηλῖθϑ . . - ἀραϊηϑί [Π6 πλοιιη- 



ν. 11---τό.} 

νν Παγεῖη {Πᾶν ἄννε]], θεσαιιβα ἰξ 15. ποῖ 
ΘΕΑΒΥ͂ ἴο σΟΠ16 ΠΡ ἴο {Π6 ἴορβ οὗ {Πεὶγ 
τηοιιηΐδ1Π8. 

11 Νον {πεγείογα, τὴῦ ἰογά, ἤρῃες 
Ποῖ ἀρδίηβέ {Π6Πὶ ἴπ Ὀαῖ]8 ἀὔγαγ, δηά 
ΠΕΓαῈ 5141} ποῖ 80 πηι ἢ 45 ΟΠ6 ΠΊΔΗ 
οὗ τῃγ ρβορίβ ρεγίβῃ. 

12 Κεπηδίη ἴῃ [ΠΥ σαιηρ, Δη4 Κεαρ 
4] τ1πΠ6 πιεη οὗ {πϊπ6 ἃγπηγ. δηά ἰεΐ 
τῆν βεγνδηΐβ σεί ἱπΐο {Πεὶγ ἢδπάβ. ἘΠε 
Γουιηΐζαίη οἵ νγαΐεῖ. νυν ΙΓ ἢ ᾿Ἰβϑιιθῖῃ ἔστ ἢ 
οὗ τῆς ἴοος οὗ {πε πιοιιηΐίδιῃ : 

123 ΒῸΓ }} {ΠῈὸ ᾿πῃδθιταπίβ οἵ Βε- 
1πυ11Δ Πᾶνα ἘΠΕΙΓ νγαΐεῦ πεῆςα : 80 
5141} τΠϊγβὲ ΚΙ] {Παπη, ἀπ ἘΠαΥ 5121] 
σῖνα ΠΡ ἘΠΕΙΓ οἰέγ, ἀπ να ἀπά οἱγ 

ΤΕ ΕΙΤΝΙΙ. 

ΡΘΟρΡΙῈ 5141} ρὸ τπρ ἴο {πε ἴορβ οὗ {πε 
τοι Πίδη8 ἘΠπαΐξ ἃ΄τ6 ΠΘδῖ, Δη4 νν}}]} 
σΑΠῚΡ προη ἘΠ6π|. ἴο νγαΐςἢ ἐπαΐ Πποπα 
50 ουξκ οὗ {Πε οἴἴγ. 

14 80 {ΠῈὺ δηά {ΠΕῚΓ νγῖνεβ δηά 
ἘΠΕΙΓ σἢΠ] ἀγα 5}4}}] θῈ σοπϑιιπηεά νυ ἢ 
[Ἀτηῖη6. απά Ὀεΐίογα ἐπῸ ϑυνογά σοπηα 
ἀραϊηϑΕέ {Π6Π|. ΠΟΥ 514]} θὲ ονεῖ- 
τῆγονγῃ ἴῃ {Π6 5ίγεεῖβ ψῇεγα {ΠῈῪ 
ἄννεὶ!. 

15. ἽΓΠιι5 5ΠΑ1Ὸ τΠοῖι γαη ἀογ {Π6πΠὶ δῃ 
6.1] τενγαγά : δεσαῖιβα {ΠΕΥῪ ταρε]]6ά, 
ΔΠᾺ πηεξ ποῖ ἘΠΥ ροίβϑοῃ ρεδσθδθίγ. 

16 Απηά {Πεβε νγογάβ ρ]εαβεά Ηοΐο- 
ἔΈγπεβ ἂηά ἃ]] Πὶβ βεγνδηΐβ απά Πα 
ΔΡΡοϊΪητβα ἴο 4ο 85 {Πεὺ Παά βροκεη. 

.-- ριιιιιιιιττ΄΄΄΄Π΄᾿ὯὩτ΄ΠΠΠτςτςτςτσ}ΞὯΕρσοσοσ“΄΄ΎἷἝἽΊΎΓΎ΄΄΄ ὃ ὃἢὃἢὁΘἢὁ ὁΘ8ΈὨἨ. 

ἰΔῖῃ5 οὗ [5Γ86] : δΔη4 ΧΧΧΥΙ, 1, 2) 4. ὅσ. ΑΪἾβο 
ει χτν. τὶ 2- 

αυῤεγεῖν ἐφεν ἀκπυε} ΟΙκ. ἐν οἷς αὐτοὶ 
ἐνοικοῦσιν ἐν αὐτοῖς. “ΓΒ ΠΠΠΟΪ455104] ἔογτη οἵ 
ΘΡΘΕΘΟΠ 15 5]ΠΊΡΙΥ 8η ᾿πηϊ δί!οη Οὗ {Π6 ΟΥ̓Δ ΠΑΤῪ 
ΗδεὈ. πιοάς οἵ βχργαββϑίηρ {ΠπῸ τα]αίινε : Ἴνς 

ἘΞΞ ἘΞ ΠΙΞΠ ΟἿ οἴ γ- τὸ; σ᾿ 2) ΧΥΪ- 4. 

11. οδὲ πο αφσαΐϊποέ ἐῤεηι ἐπὶ δαΐεϊε ἀγγαν.] 
Το ποῖ ργοςθθά ΒΥ ρι[ομοα Ὀαΐθ, θυΐ Υ 
ὈΙοοΚαάθ. Ὑπὸ ΟΚκ. 15 μὴ πολέμει (ποῖα {Π6 
ἴξηβα; ἄο ποῖ “"ὉδΥΥΎ Οὐ ἴπ86 νγαγ 7) πρὸς 
αὐτοὺς καθὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως, “᾿ ἃ5 
ἃ ΜᾺ οἵ Ὀαί{16-ἰη-1πὸ ροα5 οἡ." ὙΠῸ ϑγτῖδο 
Π85 5ΙΠΊΡΙΥ : “100 ποῖ νγὰγ ψ ἢ ΠΕΙη 85 νγΑΓ 
15. (ϑι14}10} τδάθ. Εἷἵ. [με ΟἹά [1,4ἴ. «ἠεμέ 
ισπαΐτ 1π δεϊϊο; ἀπὰ (οά. 58, καθὼς πόλεμος 
πολεμεῖται. ““ῬΕΓΊΒἢ ᾽ 15 ““ [411 τὴ ἴμ6 στεεκ 
Δηα ϑγγίδο. 

10. Νεριαῖη.} ᾿Ανάμεινον. ΤἼΘ τὶρπί γοδά- 
ἴῃ 15. ῬΓΟΌΔΡΙΥ ἀλλὰ μεῖνον, Δοσοτάϊηρ ἴο 
(οά. 58, ϑγτίας, ἀηά ΟἹά 1,4. 

ἀπά ζθορ αἰΪ ἐῤὲ γιεμ. ΤιΈοΥΑΠΥ, “ Κεθρὶηρ 
ΕΥ̓ΘΓΥ͂ ΠΊΔΠ ;᾽ 2.6. ποΐ 5δουιΠοῖηρ ἀηΥ. διαφυ- 
λάσσειν ἈΕΙΘ Τηδ8η5 ποΐ 20 σπμαγά, ῥγοίεοί, ἃ5 
ἴῃ (ἢ. ΧΙ. τό, ΠΧ ῸΚῸ6 ἵν, το, ΠΟΙ͂ ἦο αν τ 1π 
σΖογ , 85 ἴῃ (ἢ. χὶ. 13; δαΐ ἐο χείαϊπ. 

7ροι 1ϊ. τοοΐ (ϑγύ. “ποπὶ ππάθν ἴπ6 
ΤΟΘΕΞ. Ὁ): οἱ. ΟΓΙ. ΥἹ- 12- 

18. ῥατυε ἐῤεῖν «υαίεγ.] ὑδρεύονται; “νὰ, 
ἀφιαηι ῥαμεῖ!, απ. Χχῖν. 11, 19, ὅζα. 

ἐδε ἐοῤ-ς 970) ἐῤὲ ηιοιιγιέαϊίγις ἐφαΐ ἀγὸ πεαῦ.] 
ΟΚ. τὰς πλησίον κορυφὰς τ. ὀρέων. (οά. 58 
οἸηϊίβ πλησίον; «πὰ 50 ΟΙἹά [,α«ἴ. Ραΐξ ὅγγ. 
Πμα5: “Απά νγε, αὐδο αγὲ τυ ἐρεε, νν1}} 5Ὸ ὉΡ 
ἴο {ΠπῸ δορ οἵ {Π6 πιοιιηΐδ!πϑ νυ ΠΙΟἢ ΔΓ ΠΘΔΓ.ἢ 

ἐο «υαίορ ὙὍΠθῈ ΟΚ. 15 εἰς προφυλακὴν 
(ΘΕ ἘΠ τ τ᾿ σχῖν. 2); “ῸΣ Δἢ ΟΠΡΟΒ ΟΣ 
“( Δάνδῃοοά ρυατγά.;» (ἔ, ΤΠιογά. ἵν. 30. 500. 
“ Δη4 νγὲ ν}1}] νγαΐςῃ.7 

14. εομοριγιοί «ἱέρ᾽ Μαριίμθ.) 1,11. 5}4]]} 
τΠ6] ΔυνΑΥ ἴῃ πε ἔδυηϊηο ; τακήσονται ἐν τῷ 
λιμῷ. ΤΠ ΗδεΡ. 15 ποῖ {πκοὶν ἴο παν θθθη 
5») 2, “πη πθ-ϑποκοά," νοι ἴῃ 1) δῖ. 

ΧΧΧΙΙ. 24 {πε 1,Χ Χ, γοηήογϑβ: τηκόμενοι λιμῷ, 
Δηα ἴον ΒΙ ἢ ΒΥ ΖΒΟΠῈ τοῖουβ, [{ννᾶ5 ΡΥΟΌΔΌΪΥ 
ΖΞ ὈΩΣ, 2 84Π1. Χν]]. 1ο, οὐ Ρ22, εν. ΧΧΥΙ. 

39. ὍΤΠε Ἰαζίου νγογά τηϊρξ ννῈ}1] ἄἀθβοσιθε {Π6 
Θπηδοϊδίίοη οἵ ννδηΐ, 45 1 ἀθβοῦθε5 {Π6 ΠΠηρ; 
ΟἹ οἵ δὴ {πσγουρη Ρίαρια (Ζεςῇ. χὶν. 12). 

ϑγγ. «ῷ «ἀϑῷϑϑ, “ {Π6Ὺ 5181} θ6 σοῃϑιπιθά 

ὙΠ ΠῚ τς Ὁ" 

οὐεγίῤγοαυπ ἐπ ἐρε σἰγεείς αὐρέγὸ ἐδὲν ἀαυε]}.} 
1.10. 614 Ἰονν ἴπ {πθ βίγεείβ οἵ ἐποῖγ ἀνε ]ηρ. 
καταστρώννυμι ἴον ὭΠΦ᾽, ΡΥορΡ. ἔσφαξεν, Νιιπ,. 
Σίν: τόν (ΑἸ: δ - “Ὁ ΕΠΘ Ππ ΕΠ τ 5. ἘΠ ΘΙ δ). Τα 
15 Τάτ τη {πὸ ΤΧΧ. ὙΠΕ6 δ. διᾶθ  ἶ; 
ΜΜΠΙΟΝ ΤΉΔΥ ες ΟΥΡΊΏΔ]; οἵ [6Ὑ. ΧΙΙΧ. 26. [{ 
ΟΠ 5 “οὗ {πο 1Ὶ ἀννε]]ηρ. 

15. γοπάο ἐῤοηι αὶ οὐ} γεαυαγά.) ΟἿ. Τἀπη. 

Εἰ. 64, Ὁ) ΠΡ ΣΌΝ; ἀπά [|κ6 χίν. 
Πρλν ἩΣΙΑ : 

ἐδγ ῤέγσοθ] ἘἘδίμοσ, 0) μεσ. ὝὌδε 

Η Ὁ. νγαβ Ῥγοθδθὶ]ν δου Ἴ2ῈΡ ἜδΝΝΣ, δ. 
εἴτ αμτοη. χῖ. 17, καὶ Δαβὶδ ἐξῆλθεν εἰς 
ἀπάντησιν αὐτῶν; πη [Π6 ϑυτγίας, ““Απά 
εαγι6 ποὲ γογῤ 1ο γιεεί ἐῤεθ ἴῃ ρϑαςθ." [Ι͂π 

Ιαΐε Ἡ οὔὕτονν ΣΡ 15 Θαφιινα]επί ἴο ΠΝ ΡΟ. ΤΠΘ 

τοαάίης οὐχ ὑπήκουσαν ((ο664. 52, 69, 4].) οἀπ 
μαγάϊν θὲ τιρῃΐ. 

16. ἐῤεσ6 «υογάς.7 ΟΙκ. ῥεῖν ννοτάϑ. 

ῥὲ αῤῥοϊπέεά.] “ΓῊΪΒ 15 [Π6 τϑαάίηρ οἵ (οἥά. 
111. Χ. 5.5, 58, {πΠ6 ϑυγίας δηά ΟἹ]ά 1,α[. [πϑέθδά 
οἵ καθὼς (οαά. 11. Χ. 55; 58, 8]. Πᾶνε καθὰ, 

ὙΥΒΙΟΙ 15 ἃ ΟΙΟΒοῚ ᾿πλ!δέοη οὗ {π6 ΗΘ. Ἴ᾽3. 

συνέταξαν (ΟΥ̓ -εν) 15 ποί ““Τεβοϊνοά ἢ 
(ΒΙ55611), δας “ σοπηπηιαηάοά,᾽ “ ογάοεεα. [πῃ 

995 



304 
17 80 τῆς «Πρ οὗ {Π6 σμι]άγθη οὗ 

Αππηπιοη ἀερατγίοά, Δη4 νυν] ἢ {πο πὶ ἢνα 
τΠοιιβαηά οὗ τῃ6 Αβϑυγίδηβ9) δηά {Π6 Ὺ 
ΡἰτοΠθ 4 ἴῃ τῆς νδ]]ογ, δη4 ἴοοκ τΠῸ 
νναΐοιβ, ἀπά τῆς ἰοιιπίαίπβ οἵ τῆς 
νναΐεῖβ οὐ τπ6 σμ]άγθη οἱ [5Γ86]. 

18 ΠΕη της σΠΠ]άγοη οὗ ἔβαιι νγεπέξ 
Ρ ΨΠἢ της ΘΠ] άγεη οὗ Απηπηοη, ἀπά 
ςαηροά ἴῃ τπ6 ἈΠ] σοιπν ονοῖ 
ἀσαϊηϑὲ Π)ο Πδ1Πὶ : ἀΠ4 ΤΠ6Υ 86ηξ 80Π16 
οὗ τῃδιη τονναγ {πὸ βοιῖῃ. δη 4 ἐονναγά 

τῆς 1, Χ Χ. 10 15 σοτηπΊοη ἴοσ ΠΝ, γιοἱ. ΕΥΤΖ2- 

50Π6 15. ΨΤΟΠΡ ἴῃ ΘΧΡΙ ΔΙ Πἰηρ [6 ΒΙΠΡΊ]ΑΙ 45 
᾿πἀοἤηϊίε : “ 2απ Ὀοβιιτημηΐο." 

17. “»ιριοπ.] (οαά. 19, τοϑ, ΟἹά [1,Αἴ., 
δηά ϑυγίας τοδά οαδ: οἴ. στ. 8, 13, 18; 
Δηἀ (ἢ. ν. 2) δὶ Ὑ]. 1, 5. (ΟΟΙΏΡΑΙηρ στ. 17, 
18, ΜΙ Ὁ. 8, 1 σοΓΓΑΙΏΪΥ ἸΟΟΚΒ 85 1 {π6 
ὙΤΙΕΥ σοηΐιθοα οΥ ἰ4θηίῃθ Μοῦ απά 
Απηοη νυ] Θαοἢ οἴποσ. ΤῊὴς ΟΚ. παρεμβολὴ 
υἱῶν ᾿Αμμὼν ἄοε5 ποΐ ΠΊΘΔΠ, 85 ΒΙ5561] ἀϑϑοσίϑβ, 
ἐᾷ ἀοίδομπηηθηΐ οὗ ἴΠ6 σμΠ]άγθη οἵ Ατμηπηοῃ : ἢ 

ἴί γθργοβϑθηΐβ {πὸ ΗΘ. ᾿Ξ) 33 ΠῚ, ἀπά [ῃς 

Α. . 15 σογγθοῖ : οἵ, νεύβθ 12, τομπὰ νΒΙΟ 1Ε 
ΔΡΡθασβ {παῖ [ΠῸ «υδοΐο ὈΟΑΥ οὗ {Π|6 Δι ΧΙ ΠΑ 165 
1η 4ιιοβίίοη 15 ᾿ηἰθπάθά. 

2 ἐῤὲ οαἰϊγν.]Ὶ Ἡδτα δηα εἴβενμοσῦα {Π6 
ϑγγίας τοίαϊῃβ {π6 ΟἹκ. ἴοστα: ἰϑοδοΐΪ, 2.6. 
αὐλῶνι. 

4 1ῤὲ «υαἱεγ5.1] ΟΟἄ. 58 ἀηά ϑ5υγ. οΠΊΪ. 

18. Τρερ ῤὲ εῤ᾿]άγεμ 9 ἔσται αὐϑηΐ τ «υἱὲ 
Ζρὲ εῤ᾿]άγεπ 977 “γιηιον.)] “πώὼῶ ἐῤὲ τοης 97 σαι 
ἀπά ἐῤὲ σοπς ὁ7) «“γριμιοῆ «αὐοηξ μῤ. (ΟΟαά. 1]. 
Χ. 44, 8]. τοδά οἱ υἱοὶ Ἡσαῦ. ἘΧΤΙΖΒΟΠΘ ΟΠΊΪ5 
1Π|6 ΔΓΈΙΟΪΘ Δ ηα ΤΟΠΩΟΙΒ : σο716 9 ἐδ σοῖς οΚ 
Πσαῖι ἀπά ἐῤὲ γεσέ οὐ δὲ σοης 9 “ριφιοα. Ῥαΐ 
ἴῃ {Παΐ σα56 να 5ῃοι ἃ Πᾶνε θχρεοίθά ἃ ρσθρο- 

5 Ἰοη, ἴο ΓΟΡγοβθηΐ {πΠ6 ΗΘ. τῶν ΛΞ 9. ΜΠ ΠῸ 

ΔΓΈΙΟΪΘ ἴῃ οἱ υἱοὶ ᾿Αμμὼν τοίογ5. ἴο ἘΠ 6 ῬΓΘΝΙΟΙΙ5 
. τηρητίοη οἵ [η6 υἱοὶ ᾿Αμμὼν ἴῃ “. 17. ΤΠΕ 
ΗδΡ. νου ΡῈ Ὡἀπαγίῆγοιιβ ἴῃ ὈοΐΠ οδ565. 
(οά. 58 «ηά ἴπ6 ΟἹά 1,αἴ. γτοαά: ἐῤε σοης οὗ 
“Ἵ»ηιριονῖ αγιεἰ ἐδ σους 9 ἕδεαμ (υἱοὶ ᾿Αμμὼν καὶ 
υἱοὶ Ἡσαῦ) ; αηὰ {Π6 Ἰαϊΐου αὐάς: δὲ δι2ῦι εἷς 
,]οδὶς “ρεγγίογιι «ποίεε Πα. 80. 1ῃ6 
ϑυΓ.: “ δηά νυ] [Π6Πὶ 5οη5 οἵ Αβια ἔννεῖνο 
τποιιδαηά.» 

226} “σεη1.1 80, “ Ὠδ βθηΐ." 

Ἐχγεδο!.] “ΤῊ σοτηπΊοῃ γοδάϊηρ 15 Ἐκρεβὴλ. 
ΒΥ. εἀϊ5 ᾿Εγρεβὴλ αἴζον (Δοαα.11.Χ. 234]. (οάά, 

᾽ γ 
19, 1το8 Πᾶνε ᾿Ακραβὴλ; ἴμ6 ϑυηας Δ ον. 

ΤῊΪ5 Ροϊηΐβ ἴο ἴῃς “ΓΑΙ πλιάϊο ΠΣ ἼΡΨ, ἔλθ Ακρα- 

βαττὰ οἵ ΤοΞορ νι5 (΄ ΒΕ]]. {πι4.᾽ 11]. 3,. 5}, 1Π6 
ΑὐΟΥΑΡΙ οἵ Ελιβοθ 5. Πα [ΘΥΌπηθ, ποὺν {ΠῸ 
ὙΠαρο οὐ “ζγαα, ἀθοιΐ ἔθη π]ὸ5 5.}}, οὗ 

ΠΟΙ ΓΉ ΕἸ: [ν. 17---19. 

1Π6 βαϑί, Ἴνεῖ δραϊηβέ ΕΚΥΘΡΕΙ, νυ ῃὶς ἢ 
158. ΠΘαΓ τπιηΐο (ὑδιιϑὶ. τΠδξ 15. ἸροΠ {Πα 
Ῥήοοκ Μορομππιγ ; ἀπά {ΠῸ ταϑί οὗ της 
ἉΓΠΩΥ͂ Οὗ 168. Αϑβϑυγίδηβ σαπηραά [πῃ {Π6 
ΡΪαίη. δηά ᾿σονεγεά {πὸ ίαςε οἵ {δε 
νοὶ ἰδπά: δπη4 {Πεῖγ (εξηΐβ δηά 
ΟΔΥΓΙΆΡ 65. νγῈ ΓΘ ΡΙΓΟΠ 64 ἴο ἃ νΕΓΥ ρίθαΐ 
πα] εἰ τας. 

ΤῸ ΠΕ. ἘΠΕ ΠΟΙ άτεη ΟἹ Ἴ5ΙΔῈΙ 
οὐεἀ ππίο {πὸ [ογὰ τπεὶγ (σά, Ρε- 
σᾶιι86. ΠῸῚΓ Πεαγέ [16 4. [ῸΓ 1} ἘΠεὶγ 

Ναθ]ά5. ΤῈ ράνο 15 παπὶθ ἴῃ [Π6 Ἐὶ οὐήδῃ ρὲ ἴο 
{86 ἀἰϊδέγιςξς οἵ Αογαθαΐομο ἴῃ (θηΐγαὶ ΡΔ]Θβίπο. 

ρι:.] ἘσϊίΖβομα οαϊβ χοὺς, ΟΠπι5. (οαά. 
19, 1οϑ8 τεδά οὔζ. ὙΠ ϑυγίας μᾶ5 «Φα2. 
αἴι5} ; {πΠ6 ΟἹά 1,Αζ., Ομ5. ὍΘ ἔοστὴ χουσὶ 
(εὶ 15 βθπίηις ; αηα Μονοῖβ πηὰν θῈ τὶρῃξ ἴῃ 
Ποππθοίίηρ 1 νι "ΠῚ, “(ας Π1ς," 2.6. 1π6 
ϑαπηατίαη5. “ΓΠΘ Ἰείίου δα νγὰ5. ῬΥΟΠΟΙΠΟΘΩ͂ 
Π|κ6 . θγ {πὸ Ἰαΐθν [ενν5; δῃηα 1ῃ6 ϑαπηδυ δ η5 
ΔΥῸ ΤΟΡΊΠ]ΑΥΥ ϑίγ]θά ὈΥ {Π6 σοπίοιηρίοιιβ 
Παπ]6 οἵ ἙὐΠ165 οὐ (Πα θδῃ5 ἴπ {Π6 1 Δ]- 
τα. (ΟΕ 2 Κίηρδ Χυ]. 24) 30, ἔ0Υ {Π6 ΟΥΙΡῚΠ 
οἵ {Π6 ἴδστη. 

ἐρε ὀγοοῦ Ἀαΐμοσ, ἐῤε αὐαίεγσοιγαξδ, ΟΥ̓ 

ἐογγεμέ δεά, ΟΥ̓ Στ; ΑΥτδρ. αν, Ἡ Ὁ. ὅπ), 
ΟΙκ. χείμαῤῥος. ΤΟ παπῖθ “ ΜοομΠΊΓ 15 
ΡΓΌΡ. σοΥγρί. ὙΠῸ ϑυσίας γοδάβ θοῦ ; {Π6 
ΟΙά 1,41., Μδοβυγ; απ ἴῃ (οά. ΟοΥπι. 15, 
ῬοομοΥ (26. Ῥεοῦ; οἴ, Φογὼρ ἴῃ ΤΕ ΧΧ. οἵ 
Ναμη. ΧΧΙΠ]. 28). μι], πο ΙΔοπΈΠ65 
ΟΠδὶ ἢ [Π6 ργοβοηΐ «90 ωγὶρῤ, ϑυρρεϑίβ [Π6 
Ἰγάάν ΜΜακῥγῆγινορ, νυ ῖο ἢ ἊΝ ΟἹ δοςθρί5. Α. 
ϑ0ΠΟ]Ζ, ΜΙσμτΊδβι, αθοιέ 8 πη1165 Ν. οἵ [θσὰ- 
βα]θη. ὙΠῸ Το Βα] πὶ [Ὸ]]ς Ἰοϊπθά ἴῃ [Π6 
Ῥαγβαε οὗ {πΠ6 Αϑϑυσίαηβ (Χν. 5), ΒΟ ΠΟΥ 
σου] ἃ ΒΑΓ μανὸ ἄοπθ, παά {πὸ Ῥ]δίη οὗ 
ἘΒαγδθοη θΘθη {Π6 βοθπὸ οἵ {π6 τουΐ. 

πε ἐβεῖν ἱομΐς πα σαγγίαρες αὐεγὸ ῥιἑοδοά 
90 ὦ φὲγν σγεαΐ τη μάθ.)ὴ Βίμοσ, “ ΑΠά 
{πο ῖγ ἐοπίβ ἀπά θαρραρο (αἱ ἀπαρτίαι : οἴ. (ἢ. 
ἴϊ. 171 11, 10) ννεσα ριϊοῃεά ἴῃ (2.6. δηοηρ, 
ψ ἢ) ἃ συοαΐῖ [Πτοηρ (1.6. ΟΥἩ σαΠΊρ-[Ο]Ονν 15), 
Δηα {πὸ ν (26. [Π6 θη γ6 ἈΥΠΊΥ, στη Ρ- [ΟΠ] νυν 5 
Πα 411) οαπὶς ἴο ἃ ΥΘΓΥῪ βτθαΐῖ μι] τάς. 
ϑυτίδο: “ Απά {ποὶγ θη5. αηὰ {πῸὶΓ θαρραρο 
ὙΨΟΥ͂ ΘΠΟΔΠΊΡΙΏΡ ὩΙη Πρ; {Π6Πὶ, Δ Ὑ ΟΓΘ ΥΘΤῪ 
τηδηγ. ΒῸΓ ὄχλος οὗἉὨ οδιηρ- Ο]] νυ ῦβ, οἵ. 
Χεη. ὁ ΑὨΔ0.᾽ 1]. 4,26. 

19. 2ῤ6 1ογά ἐῤεὶν Οοά Ἐτιίζβοιθ οαϊίβ 
κύριον Θεὸν αὐτῶν, ΔΠΑΓΠΓΟΙΙΒ5, 45 ἴῃ ΗΘ. 

ὈΒΩΡῈ : ὉΠ ΤΟΝ Πὴπν, “ἸΏ νν ἢ {ποὶῦ Οοά.» 
Βιΐ (οάά. χ. 58,23, 4.4, 4]. πᾶν κυρίον τὸν Θεὸν 
αὐτῶν. 1 ἰ5 ν}6}1 ἱκηοννῃ {παΐ κύριος νι] Ποιΐ 
{Π6 ἁτίοϊο, ἴῃ {πὸ 1, Χ Χ, απά Ν. Τὶ, τορυθβθηΐβ 
της βαοσρά ΝΆΑΜΕ οἵ {πὸ Οοα οἵ [5.86], {|κ6 
[Πς ϑγτγίας ἤν δον ἐἰογρίπι. 



,. 20---22.} 

ΘΠαπΊΪ65 Πδ4 σοπηραββϑεά {Ποῖ τοιπά 
ἀδοιιῖ, απ ΤΠΕΓα ννᾶ8 ΠΟ ὙΥΔΥ ἴο δβσαρα 
οι ἔτοτη ἀπιοηρ ἴΠ6π|. 

20 Γι 4} τπΠ6 σοπιραπηυ οὗ Αϑϑβιιγ 
γαπηαϊπεά αδοιΐ {πεπὶ|.0 Ὀοῖῃ {ΠεὶΓγ 
[οοΐπλεη, σΠαγιοῖβ, ἀπ Πούβαπηθη, ἔοι 
ἈΠ τῆϊγΓγ ἄδγβ, 80 {παΐ 4}1] {Πεῖγ 

ΦΌυθΙΕΕΟΥΕΙ. 

ν655615. οἵ νναΐεσ [164 ἃ}}] τῆς ἰη- 
Βαδιταπηίβ οἵ Βειμα]α. 

21 Απάὰ τἢε ' ςἰβίεγῃβ νγεγα ετηρτϑά, 
ΔΠ4 {ΠΕΥ Παά ποῖ νναΐϑγ ἴο ἀτίη Κ ἘΠοὶγ 
ΠῚ] [ογ οπα ἠδ ; ἔογ πεν σάνε {Π6ΠῈ 
ἀτιηκΚ ΒΥ Πιθᾶβιιγα. 

22 1 Πεγείογα {Πεῖγ γοιηρ σΠΠ]άγεη 

ἐῤεὶν ῥεαγί χαϊε.] ΟΥ̓, “ {ΠΕ 5ριγιῖ ννᾶβ 
ξαϊπιμοατίθα," 4 ρίγαβο οσσαγγηρ ἴῃ Β5. ΙΧΧΥΊ]. 
5 (ΧΧΟ.): Ηερ. λ ΠΘΜΠΠ, “σαΥ βριτι 

[αϊπίθίῃ  (Α. Ν. 15. ονεσινμεὶπιθ). (Οἵ. Εο- 
οΟἸἰτι5. ἵν. 9. 

ῥαά εονιρῥασσεά ἐφερι.)] (ΟἿ 1Π6 δίογυ [1ῃ 
Τοόβερῃ. “ ΒῈ]}. {π|4.᾽ 11... 7,32, σοποογηίηρ {Π6 
ϑδιηδγδηβ, ννμο, ἡ ἤθη Ν εϑραϑίδῃ ννὰ5 πηάγοἢ- 
ἴῃ [πγοιρ {Π6ῚΓ ΤΟΥΓΙΓΟΥΥ ΟἹ 5 νναῦ ἴο 6- 
ΤΌ 54]6πῚ, ΟσσιρΙοα τΠ6 ἴορ οἵ ΟετϊΖίηι ἴο 1Π6 
ΠΕΠΊΒΟΓ οὗ ττ,όοο βίγσοηρ, ἀπ ννοῦο θεβεῖ ὈῪ 
1η6 Βοπιδηδ5 ἃ ΠΟ]Ὲ ἄδγ ; ἀπά, [Ποιὰ Ρἢ 50 ὴ᾿- 
ἱπρ' ἸΟΎΓΙΒΙΥ ἔγοπι ποαΐ, πη ροσ, ἀπα {Π|τϑέ, [ῸΓ 
1π6 τηοϑέ ρατέ ργοίογγοα ἄθδίῃ ἴο δι ΠΊ]5βίοῃ. 

ἔῤεγε «υας πὸ αυαγ.1] ὙΠΟ ΟΚ. 15 οὐκ ἦν, “τί 
νγᾺ5 ποῖ ροβϑίθ]θ. 80 {πὸ ὅγγ. ἰοσιδαδο. 

20. εογραην.} ΤΠ τοηάογιηρ οἵ συναγωγὴ, 
ὙΠΙΟΙ 15 {πὸ τοδάϊηρ οἵ (οάά. 23, 44, 64, ΑἹ. 
ἘσιΖβοπο εἀϊ5 παρεμβολὴ, ““ σαπὴρ :᾿ 50 (οά. 
58; 5ΥΓ. “ ΠΔΠΊρ5." 

αδομέ ἐῤοηι.) ὙΠῸ ΟἸΚ. ἰ5 κύκλῳ αὐτῶν, 
ΔΉΒΥΟΓΙη ἴὸ (6 ΗδΡ. ὨΓῚ329 ἡ ΘΥ: 

ἘΡΕτΝ 
ιν απά ἐῤίγιν ἀἐαγ..7] (οἄά. 19, τοϑ τϑδά: 

ἡμ. δεκατέσσαρας καὶ μῆνα ένα. ὟΤἼΘ ϑγτγῖας 
Π45, “ ἴννο το Π5 δηα ἴουγ ἄαγϑ :; νν ἢ νυ ΠΟ ἢ 
ΟΙά 1,Α1., (οά. ΟεΥπι. 15, ΔΡΥΕΕΒ: 4 εόπμς 
ψμαΐμογ εἰ γηεηοόις «μού. ὙΠῸ ΜΝιυϊραΐς 
Βᾶγ5: ““σαΠΊΠι6. ἰδία οἰιδίοαϊα 267 αἰΐδς αὐλοί 
ξιϊϑϑοῖ οχρὶοίᾳ." Ψοκιηαγ Ππάϑ ἴῃ {πε οτάϊ- 
ΠΆΓΥ Τοδάϊηρ π΄ ἱπηρογίαηξ σογγοθογαίίοη οἵ 
Π15 ΡῬθου ασ ΤΠροσῪ ἀθοῦέ {ΠῸ βιιθήθος οἵ {πὸ 
θοοκ. Ὑπὸ 34 ἄδγ5 οἵ {Π6 5ἴθρθ, ἰοβρβίμεγ 
Μὰ {πὸ 5. ἄαγ5 οἵ Ἔχρεοίαίζὶςοη (τυ. 30 2277), 
Δηα ἴπῈ6 2 ἐανδ ἱπιηθάϊαίε!Υ ργθοθαϊηρ {Π6 
ὈΙοςοκΚαάθ, ππᾶκθ 41 ἄἀαγϑ8, ΟΥ̓ 1 τηοηΐῃ δηά 
11 ἄαγϑ; δηδ {π6 ἰηναάθυβ μΒα4 Ὀοίογε βη- 
ξατηροα ἃ ΜΠ Ο]6. πποπίῃ δεΐννεθη Οοθὰ ἂηά 
ϑουΈμοροΙ 5, οι. 111. το. ὙΠ ΤΘβ]Ὲ 15. ἀθοι 
21 τηοπίῃϑ ἴου [Π6 νυ ΠΟΪ6 νγαγ, νυ ΠΙΟἢ ΠΘ βου 5 
τνα5 ἴπὸ ἀπιγαίϊΐοη οἵ {πὸ [πάρα σατηραΐρη οὗ 
1 ιβῖτι5. Ὁ υἱδέιιβ, νυ μῖ ἢ θαραπ ΘΑΥ]Ὺ ἴῃ {ππὸ οὗ 
ὙὝτα]απ᾽5 τοῖῃ γραγ (οἴ (ἢ. ἰν. 5), ἀηά οπάβά 
ΜΠ Ὑτα]αη5 ἀθαίῃ 9-τὸ Απριϑβὲ οἵ {Π6 βατηθ 
γεασ. Βιι 5686 {πε [πἰγοάιπιοίοη. 

ὙὟΠΘ ἱπιργο Ὁ} ΠΥ ὑπαὶ 50. βτθδξ ἃ ἴΌγΟΘ 
“νου 16 1416 σοιηα 5.0 ἃ [ΟΥΓΓΟ55. [ῸΓ 39 
ἄγ ἰ5. ουϊάθηί. Μουθουογ, 85 ΝΟ κπλαγ ὁὉ- 
56 Ύν65, {δ {π6 Αϑϑυσγίαπϑ γεγο Δ0]6 [0 ὈΙοοκαάς 
πὸ ΡΙαςθ 50 ςοιῃρὶ εΐοὶν 5 ἴο ουΐ οὔ 11 εχίιΐ, 

“422ος.---- Το. 1. 

115 15 ΠαΓΪΥ σοηδίϑίθηξ νυν ἢ {Π6 σζαϊθπηεπέ οὗ 
Ἑἢ.. ἴν. 6, 7, νγνῃ]οἢ ᾿ΠΡ]165 (Παὲ Βείγ!α σοπη- 
τηδηάθα [Π6 ΔΡΡΓΟΔΟΠ 65 ἴο {πώῴρᾳ. Δ Υ αἰά 
ποΐ Ηοϊοίογμοβ ἀθίδος ἃ ϑιβιοϊεπέ ἔογοθ ἴο 
ἰηνοϑὲ {πε ρίαςθ, ἀης ρᾷ85 οὴ ψ ἢ {πὸ τοβέ οἵ 
15 ΔΥΤΑΥ͂ ἴο [Θγιιβαίθτη ἡ ΟΡ υ]ΟιΒ]Υ {Π6 βἴουυ 
ΠΟΠορηΐγαΐθϑ ἰἴβ6]  ΠΡΟῊ ἃ 51η9]6 [ογίγοθθ ἴῸΓ 
1Π6 5αΚε οἵ ἀγαπηδίῖς οἤθοῖ. (ΣΕ οἢ. ἵν. 4 σφ4.; 
ὙΠΟ, ΟΥΠΟΥ ΡΟΙηΐ5 οἵ γεϑιϑίδηςθ ΔΓ Θπιιπιθγαϊθα. 

αἰ] ἐρεῖν εσσοῖς 97, αυαΐεγ γα ]οα.1 1.6. ὉῪ 
ΤαΠπηίηρ ἄτγ. ΒΥ ΖΒΟμΘ. ΤΟπλαττ5: “ ΕἸη[4- 
ΠΠοΓ βίαπάθ πάντα τὰ ὕδατα. Βιιϊ {Π6 ροϊπίὶ 
οὔ {πΠ6 Οτθοῖκ 15 {παῖ {Π6 ΓΘ ΠΡΟΥΑΓΥ 5ῈΡΡ]165 
ννΠῖσἢ {Π6Ὺ Πδά ἴῃ {Π6 ΙΓ ν6556]5 ννοσα θχῃδιβίθα 
θγΥ {πε επά οἵ {πὸ {ἰπ|6 βρεοιῆθά. Εὸσ {Π6 γεγὺ 
(ἐξέλιπε, οἰπὶ Δοσιι5. Ρ6Γ5.) οἵ, Ῥίον. ἴν. 21, 
ὅπως μὴ ἐκλίπωσί σε αἱ πηγαὶ κιτιλ. (,ΧΧ.). 
ΟΕ 3150] ὉΠ- ΧΙ Ύ2 27: ϑ γᾶς: Ὁ ΔΠΕ ἘΠ Ὸ 
᾿ΠΠ ΔΙ 4ηῖ5 οἵ ΒΟΙΠ -- ρα] ]} Θπηρεϊθ {ΠΗ 1: νναΐου- 

γ65565 (σιμαΐο; ἴ35 Ὁ: οἵ, ϑίγαςἢ χχί. 1ο, 
14, ΜνΠΘΓΟ {Π6 5 Π6 501. ννογά 15 δε. [ ργο- 
ΡΕΙΙ͂Υ πλθδῃ5 22}, αὐε]], εἰσέογη, ἃ5 ἴῃ οἢ. ὙΠ]. 31. 
Ῥαγπθ ϑιηἢ τοηάετβ τ τας, ὀγάγία, ἴῃ ἴῃ 8 
ΡΓΟβθηΐ Ρράββϑαρο. 

91. ἐῤὲ εἰδέοεγησ.] ΟΚ. οἱ λακκοί; ΗδΕΡ. 
ΓΞ, ΡΙ[5 ἴπ νυ μῖο ἢ {Π6 Ταϊη-νναῖου ννα5. 60]- 
Ἰεοῖθά. ὙΠ ϑυγίας μᾶ5 ἃ ννοσγά 5. ΓἸΟΕΥ πηθαη- 
ἴῃ’ σάζης (1 ϑατη. 1. 24); δι 4150 τιϑϑ οἵ ΔηΥ͂ 
Κιπά οἵ σε.56] (1 κα χχῖ. το). (Οά. 58 δα ά5: 
καὶ οἱ λακκίσκοι αὐτῶν, ἃ ννογὰ ποΐ δίνεη ἴῃ 
Τ1144611 ἀπά ϑοοίί. 80 {πε ΟἹά 1,αἴ. ῥμέεὶ οἰ 
εἰφίογηαο. 

ἐῤεῖν Δ 1Τι1ῖ. πἀηΐο {Ὁ]Π655: εἰς πλησ- 

μονήν. Ηεῦ. γα. Εἰχοά. χνυ!. 23. Ὶ 

ὃν »ριεασιγε.] ΟἿ. ἘνΖοΚ. ἵν. τό, “ΠΟΥ 5118} 
ἀσίηὶς νναῖοῦ ΒΥ τηθάβιγο "Ὁ (Η 60. Π) 23); 

{Πα 15, ἴῃ ΤΊ ΒΟΥ  ὈΪῪ 5Π14}} 4 Δ Π{1165, ἴῃ ογάθυ 
ἴο πιαϊκα {πο πὶ ἰαϑὲ 5 ἸΙοπρ' ἃ5 ρΡοβϑϑίθ]θ. ὙΠῸ 
ϑυσίας ΓᾺΠΒ5 {Π||5 : “ΑΠα {ΠΕῚΓ ϑἰκίηβ (οὐ νγαΐθυ- 
Ροΐ5) νγϑῦε δπηρίϊθά, ἀπά Ἐπογὸ νγὰ5. ποΐ [οι 
τπΐο {Π6Πὶ νγαΐου ἴο ἄγη, πα {ΠῸῚΓ θΟγ5 δηά 
{Π6Ὶ1 ννοπιθη ἕαϊπίθα (ννογα βίσιΚθη, αὐ;}.2]: 

Τυάξε5 ἵν. 21) Ὀθοδιιβα {ΠῸγς νγὰβ ποῖ 1οΓ πηΐο 
{ποῖὴ νναΐου ἴο ἀσπὶς ἀπά ἴο θὲ βα[ἰϑῆθα ομδ 
αν ; Ὀδοδιιβθ ΟΥ̓ πΊθαβιιγα [ΠΟΥ τἰιδεα [0 ρμῖνε 
1Π6πὴ νυαῖου (ο, Τομη 11.234). Απά {ΠεῚΓ ΒΟΥ 5 
ΔΠη4 ΠΕΙΓ νγούπθη απ {ΠΕῚΓ γι [αἸηϊθα (ΟΥ 
γνοτο ἰγουθ]ο ; οἵ Οεη. Χ]. 8) 50Γθ, Δη4 

Χ 

305; 

ΠΟ τσ, 222ς. 
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ψγετα οἷ οὗ Πεαγῖ, δπα {ΠΕῚΓ ννοπΊθ ἢ 

δηά γοιηρ πιθη [αἰητοά ἔογ τηϊγβῖ, ἀπά 
[61] ἄοννη ἴῃ της βεγεοῖβ οὗ τῃε οἰτγ, δηά 
θγ τΠε ραββᾶρεβ οὔ {Π6 ραΐββ, Δη4 {Π6γῈ 
ννᾺ5 ΠΟ ΙΟΠΡῸΓ ΔΠῪ 5[ΓΘ ΡΤ ἴῃ {ΠΕπη. 

22 ἼΠΕη ἃ}} τῆς ρθορὶβ ββοπι θά 

το ΟΖίαβ, ἀπά το τῆς ἌἽῃ θῇ οἵ {πο οἰγ, 
ΒΟΙΉ γοιηρ πιθη, ἀπά νγοπΊθη, δη4 
σΒΠ]άγεη, ἀπ αὶ οτῖθα νυ ἃ Ἰοιά νοῖςε, 
ἀπά 514 θείογα 4} τΠ6 εἰ ἀβυβ, 

24 οά Ρὲ ὀ͵μάρε Ῥεΐνγεεπ τι8 δη4 
γοιι : [Ὁ0Γ γε Πᾶνα ἀοθῃο τι8 ργθαΐζ ᾿Π]1Γγ. 
ἴῃ {παῖ γα Βᾶνε ποῖ τϑαιγοά ρθᾶςα οὗ 
τε σΒΠ]Πάγθη οὐ Αββι, 

ΚΠοα ἔγοπι {Π|γϑί, ἀηα [6]] ἴῃ {πὸ βίγθοῖβ οἵ {π6 
εἰζν, απὰ ἴῃ {π6 θηίτῖοβ οὔ {π6 βαΐθϑ, δηὰ ἔπεσα 
νγὰ5 ποΐ ἴῃ {Πθπὶ βίγεηρίῃ. 

οο.. “ΓῊΪ5 νθῦβθ σοηβίβίβ οἵ ΓΘ ΠΙΒΟθη 5 οὗ 
{πΠ6 1,ἀπιεηΐδίίομβ, 6.5. [}8π|. 1Ϊ. 11, “ὙΠ 
ΟὨΠάτοη. ἀπά {π6 διιοκ]ηρθ 5ΌΟη ἴῃ {πὸ 
βίγοοίβ. οὗ {πὸ είν; 26. τὸ, “ΤῊΥ γοὰηρ 
ΘΟὨΠάγθη παῖ ἴαϊπί Ὁ ΠαΠΡΟΥ ἴπ {Π6 ἴορ οἵ 
ΘΥ̓ΘΓῪ 5ἰγοοῖ ᾿Ὁ 16. 21, “ὙΠῸ γουηρ ἀη {Π6 οἱ 
116 οἡ {πὸ στοιπά ἰπ {Π6 βίγεθῖβ; ΠΥ ΥἹΓΡΊΠ5 
Δ Πα ΤᾺΥ̓ γΟΙΠΡ' ΠΊΘη ἀΓ Δ Π6η Ὀγ {ΠῸ βϑυνογά : 
ἦΦ. ἵν. 4, “ὙΠΟ τοημαθ οἵ {ῃ6 ϑαοϊκεῖηρ οἰ]4 
οΟἰθανθίῃ το {πὸ τοοῦ οὔ μῖβ πιοιῖῃ ἔοΥ {Π|γϑί.᾽ 
ΤΠ Ννυϊραΐο οπλῖβ {Π6 νεῦβα. 

αὐόγε ομὲ 9 ῥεαγ ἢ ὙΠῚ5 15 τρί. ὙΠῈ 
γ ΓῸ 5 ἀθυμέω: οἢ, (ΟἹ. "1. 21. Νοῖ “5Βυνοοηθά 
((μαγίοην, ἴοσ νυνὶ ἢ ἴῃ 1, πη. 1. τα ἴῃ6 ννοτά 
15 ἐκλείπειν, ἃ5 ΠΟΓΘ, αη ἴῃ {μ|Κ6 ΧΥ]. 9 (δ ΓΙ Εν, 
ἴο [41], θ6 νναπί!ηρ). 

ὧν ἐῤὲ ρασσασος οὶ ἐδὲ σαΐε5. δῖπογ, ἐπ 
ἐδὲ ῥασσασες, κα. ὙΠῸ ΗΘΌ. ννὰ5 ἘΠ ΚΙ ΩΝ 

«Ε Ῥχον. υἱῖ. 8; οὐ. ΠΙ͂Β, “ επίγγ,᾽" σουηθιποά 

νι Ἔν Οἢ, “ μαΐο, δ5 ἴῃ Τπάροϑ5 χνὶ. 16, 17; 

οὐ ΠῚ δ 20, Ῥτον. νἱϊ. 3. (Ε Ἐπ6 ϑγτίας 
ααοίοα ἀθονθ. 

28. “ὙΠΟ σΒΙοΓ οἵ Πο οἷν " (τοὺς ἄρχοντας) 
ΔΥῸ 1Π6 58 Π16 δ5 “16 ο]ἄουβ," 26. [6 Οὐσογιιβία, 
ΤΩ Ψυ]ραΐο οπλῖβ5. ὈοίΠ. 

δοὸ» γοιιης 7η165.1 Β ΔΊΠοτ, [6 γοιηρ πΠΊθη (οἱ 
νεανίσκοι). 

924. Οοὦ δὲ γιάσο δείαυδθη τι αγια γοι.1 ΤῊΪ5 
ῬὨγαβΘ ΟσσυΓ5 ἴῃ Οδ6η. ΧΥ]. 5, ΧΧΧΙ. 53. 

γε ῥαυε ἄοπὲ τς σγοαΐ ἱπγμγγ. Τῖ. γε ἀϊά 
ἴπ τι5 κυοαῖ γόης, ΟΥ̓ ΠΟ Βρθα ΚΙ ηρ ΡΟδοΘΆθ]6 
τϊη 5. νυ ΓΠἢ [Π6 50η5 οἵ Αϑϑίνιισ 115 15 Ριτ6 
Ηοῦτονν Ἰάϊοπλ. ΕῸΥ ἴῃ Ἰἰαϊίου. ρῆγαβθ, οἴ, 
Τοῦ. ἰχ. 8, “Οἠθ βρθακθί!) ρθδσθαθ])ν ἴο Ηἰ5 
ποῖ θουγ ἢ Πἰ5. ππουῖῃ." ΕΗ. «ρεαζεὶρ 
2έατο «υἱὲΡ. “ΤῊ ϑυγῖδς γθηάθυϑ αἴ ΠΟΥ ]]ν, 
ΟὟ αἷδο {πὸ Ν υἱραΐο : ὕμάϊεοί 1)δις ἐγ ο)" πος 
εἰ ἐδ, φμορίαηι ζδοϊ οὶ ἐπ ποῦ τταία, ποίθης Ἰοφμὶ 
ῥαείδεε εἰ) σαγγς. 

ΤΠΟΙΓΗΣΧΗ [ν. 23--27. 

25 ΒΟΥ πον νγα Πανα πο ΠεΙροῦς; δι 
(Θοἀ Πδῖἢ 50] τι5 ἱπῖο {πεὶγ μα πΠά58. [παῖ 
να 5Ποι]4 θὲ τῆγονγῃ ἄοννῃ Ὀείογα 
1Π6πὶ ἡ] ἘΠΪγβϑε δηα στοαί ἀδβεγισίίοη. 

26 Νὸον τΠεγείοτε ς4}}] {ἢδπὶ τπῖο 
γοιι, απηά ἀε]ϊνεῦ τΠς νυ μοὶς οἰτΥ ἴῸγ ἃ 
8601] το {Π6 ρθορὶε οἵ Ηοϊοΐξεγπεβ, απά 
ἴο ἃ}] ΠΙ5 ΔΙΤΩΥ. 

27, ῸΣ [Ὁ 15. δείίεσ ἴον [15 [0 95 
τηδάα ἃ 5601] τιπῖο {Πεπὶ, ΤΠΔη ἴο 416 
ἔογ τΠγβῖ : [ῸΓ νγα νν}}} θὲ ἢϊ5 βευνδηΐϑ. 
τΠδὲ οἵἷμγ 501115 ΠγανῪ ᾿ἷνε, ἀπ 4 ποῖ 866 ἴΠῸ 
ἀφαῖῃ οὗ οἷ ἰηΐαπῖβ. Ὀείογα οἱμἹγ Ἔυ 68. 
ΠΟΙ Οἷα νγῖνε8 ΠΟΙΓ οἷ σΠΠ] ἄγη τὸ ἐϊε. 

95. Εογ ποαυ Ἐμοῦ, “ Απά πον. 

αὐ ῥασο γὸ ῥεϊῥευ ἢ ἘΕὙΖβομα δα. οὐκ 
ἔστι βοηθὸς ἡμῶν. Βιιῖ (οά. χ. μα5 βοηθῶν 
ἡμῖν; ἀπά (οάά. 58, τοϑ, ὁ βοηθῶν ἡμῖν. “ΓῊΪ5 

ἰδ πάτο πὸ Ηοδ, Ἰάϊοπι - ἢ) Ἣν γΝ. ΟΕ 
2 ΚΙηρβ χῖν. ζό ; Τοῦ Χχχ. 13. 

Οοά ῥαΐΡ «οἱά τις ἱπίο ἐῤεὶγ ῥαπάς.] ἩΘΌ. 
Ρῆγαβθ. (Ὁ Ππᾶρα5 11. 14, Χ. 7: 1 88Π). ΧΙ!. 
9. ΤΠΕ ἴάθᾳ 15: Οοά πίῃ ἠδ] νογθα τι5 ᾿ηΐο 
{ΠΕ ῬΟΥΟΥ, 85 {ΠῸ]Ὺ 85 1 ΠῸ Παά ϑβο]ά τι5 ἴο 
{Π6πὶ ἴοσ ϑανεβ. (ἝἋἱ {Π6 ϑυγίας, “ὙΠῸ Τοτὰ 
Παῖῃ ἐεἸϊυεγ δά τι5 ᾿πῖο {ΠῸῚΓ Παηα5.᾽ 

ἐῤγοτυη ἀοαυπἢ τοῦ καταστρωθῆναι. Ε. 
ποΐθ οἡ τ. 14 σωῤγα. ϑγγίας, “δὲ ννὲ τηῖρῃς 
θὲ ςοπϑιιπηθα Βεΐογθ {Ποιη." 

26. εαἰ! ἐῤορι τιπΐο γοι.1 ἐπικαλέσασθε 
αὐτούς. Νοῖ “ οηΐγοαΐ {ποπὴ " (440). ὍΤΠα 
ϑγγίαο. Πὰ5 5'ΉΡΙΥ, “" 64}} {πδπὶ :" Ὀὰΐ {πῸ 
Ψψυϊραΐο, “ ΕῸ πῆς σοηρτοραῖδ ἘΠ ΘΥΒΟ5. χα 
ἦη εἰοἱἑαΐο σι αἴ Βροηΐο ἰγδ Δ Π1115 ΠῸΒ ΟΠΊΠΘ5 
Ρορυ]ο Ἡο]οἴογη!β5.᾽ 
ῶγ α “ῥο ἢ εἰς προνομήν. ϑγτίας, “ ἴῸΓ οἂρ- 

{ἰν65 δηά θοοίγ." 

ΟἿ. α «ῥοϊ] διαρπαγήν. “ὙΠδη ἴο αϊδ6 
[ου {Π|τϑῖ Ὁ 15 ὁπ θα Ὀγν ΕΥΙΖβοιθ. {15 ουπα 
ἴη (οαά. 52, ὅ4, 4]. (ἢ ἀποθανεῖν ἐν δίψη), 
θυ 15 ΠΊΘΓΟΪγ Δη Θχθρϑίῖοα] δα ἀτοη, ΤῊ ϑυσίας 
σῖνοϑ {πὸ νϑῦβο {Πι|5: “ Βθοδιιβα ἴῈ 5 Βοοά ἴῸΓ 
15 {παΐ ννὲ θθοοπιθ ππΐο ἴποπὶ βογναηΐβ δη4 
παπάπιαϊ5, ἐμὰς ΟἿ 5011] πλαν ᾿ἶνο, τΠδΐ ννῸ 566 
ποΐ νυ] ἢ ΟἿ Οὐ ΟΥ̓ 5 {πὸ ἀθαῖῃ οἵ τΠ6 οἢ}]- 
ἄτη δηᾷ {πΠῸ ννοπΊθη δηά {πὸ 50η5, νυ 16 ΤΠ 6ῚΓ 
5011} [αἸπίθ τ." 

αὐὸ αυἱ]] δὲ ῥὶς σογαπίς. ἘΛΔΙΠΟΥ, “' ννὸ 5818]}} 
Ῥθοοπο 5[ανοϑ : ἐσόμεθα εἰς δούλους ᾿πηϊϊαΐο5 

18 Ηδδ. ὈΣΤΔΡΡ ΠΟΤ). 
ἐῤαὲὶ οἵ σοιῖς γηιαν “ΐθὸ ἀπά πο σε. ΤΑῖ, 

“ Δ ΟἿ 5011] ν}}}} Πνὸ (θη. Χἰϊ. 13 ; ΧΙΧ, 20)» 
Δ νγὲ 5Π4}] ποῖ 566,᾿ ἄς, 

δεζγε ἢ] ΜῈ ; ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

ἜΣ ὍΞ, 
ΗΘ. 



ν. 28---32.} 

48 Ὗνε τὰκε ἴο ννυη6885 ἀραϊηβέ γοιι 
{πῸ6 μεᾶνεπ δηά {πῸ βαγῃ. δηά οἷ 
(Ποἀ «πά [ οτά οὗ οι ἔα Πεῖβ. ννῃῖ ἢ 

ἐρν ἐδε ΡαΠΙ ΒΗΓ τι5 Δσςογα Πρ; ἴΟ Οἵα 51η5 Δπά 
ταξδμῖπρ, ον ἢ 6 518 οὗ οὔ ἔδέΠεῖβ. ᾿[Πδὲ ἢς ἀο ποῖ 
ἴδτπος ΔΟσΟΓΑΙΠρ 88 νγα ἤᾶνα 5414 {ἢϊ5 ἄδγ. 

29 ἽΠΠΕη {Πεῖα νγὰβ ργεαΐ νγεερίπρ 
νγ ἢ πα σοηϑβαηΐ [π [Π6 πηϊάϑὲ οὗ {πα 
ἈΒΘΕΙΠΟΙΥ ; Πα {Π6Υ οτεα τιηῖο {Π6 
Τιοτὰ (Πο4 ψΊ ἃ ἰοιά νοϊςα. 

ΤΌΟΘΕΡΕΙ ΤΙ, 

20 ἼΓΠεη 8αϊ4 ΟΖίαβ ἴο {Ππ6πὶ. Βτε- 
τγεη. δε οἔ ροοά σοιγαρα, ἰεξ τι8 γεῖ 
ἐπάμτα ἤνε ἀδγ8. ἴπ {ΠῸ ννῃϊοἢ βρᾶςς 
τῃ6 Τιοτά οὐγ (Ὡσοά πηὰὺ τη ΠἢΪ8 
ΠΊΘΓΟΥ ἴονγαγα τι5: [ογ Πα νν}}}] ποῖ 
ἔογβακε τι8 τπἰίου]γ. 

231 Απά [ΙΕ {Π686 ἀδγβ ρά885, δπά 
{Πεγα σοπηθ ΠΟ ΠΕΙρ τπιηἴο τι89 1 ψν}}} 40 
Δοςσογά!ηρ; ἴο γουΓ ννοτά. 

32 Απά ἢς ἀϊβρεγβεά (6 ρεορΐβ. 

ἦο 6. ἐκλειπούσας τὰς ψυχὰς αὐτῶν, 11. 
ξαϊ τη, ῬΙΠΙΠΡ ἀΥΩΥ ἃ5 ἴο {ΠῸ61|17 501115 (Δ 
δοσιιϑαίϊνο οὗ “ Πρασοσ ἀθἤηϊοη 7). (ΟἿ. Ὁ. 22 
σΓΩ ; ΘΟ. Υ111. 31. 

28. ἤἶὲ ἑαζε 10 «υἱέπεας ἀσαϊηοέ γοι ἐῤὲ 
ῥεατεῖ ἀπά ἐῤὲ ἐαγῤ.] ὍΠΙ5. δα]αγαίοη 5 
ΟὈνΙΟΙΒΙΥ Ὀογγοννεά ἔγοπὶ 1) επί. ἵν. 26, “1 
(411 Πδάνθη δηά βασῖῃ ἴο νυ]ηθ55 ἀραϊηϑί γΟΣ 
{115 ἄαν, {Ππαΐ γε 5}4}1] ϑοοῃ υἰζευ]ν ΡογΙ5}.᾽ 

«πα οἱ Οοά απά 1ιογά 97 οἷν γαΐρεγς.] 80 
1μ6 Οτεεκ. Βιυΐ κύριον τῶν πατέρων ἡμῶν 
ΤΟΡΓΘθθηΐβ πΠὺ Ηθῦτονν Ρῆγαβθ. ΡτορδΌὶΥ 
τπογοίοσο, (οά. τῷ, τοϑ, δη {Π6 ϑυγίας 4.6 
Τρ (τὴν γῆν καὶ κύριον τὸν θεὸν τῶν πατ. 
ἡμ.), ““Απηάτμῃο Τιοτά (ΗΕ. [εἰνονδῃ) {πε Οοά 
οἵ οἵ [Δ Πογ5.᾽ 

}ισσρεῖρ τς ἀοσογαϊγιο ἐο οἵα οἴ25.1 ἐκδικεῖ 
ἡμᾶς κατὰ τὰς ἅμ. ΒῸΓ {πε σοπδίγιοίίοη οἴ. 
Ηοϑ5. χίϊ. 2. ΤΠῈ Ηδθῦ. ψοι]ά θὲ ““ ν]ϑιζεῖ ἢ 
ἜΡΟΠ 115 ΟἿ 51Π5 "ἢ ΟΥ̓́“ ΔοσοΟΙήΙΠρ' ἴο ΟἿἹΓ 51Π5.᾿ 
ὙΠῸ ϑυγίας. οὐηβ “δηά {πῈ6 δἰπβ οἵ ΟἿΓ 
ξαῖμεγβ." 80 (οά. 58. 

ἐῤαὶ ῥὲ ἀο ποὲ αἼοογεϊγιο ας αὐ ῥασε σαἱά 
Ζρὶς ἐαγν] 1 ϊ., “ἴῃ ογάεγ 1Πδὲ Π6 τηδὺ ποΐ ἀὸ 
Δοσογάϊηρ ἴο μεθα βαυϊηρβ ΟΠ 1Π15 ἄγ." 
ἘσΖθομθ {π|ηΚ5 {π6 βυθ]θοΐ 15 σοά, νη, 45 
1ἴῈ ἀρρεαγθά, ννὰ5 γεβοϊνεά ἴοὸ βῖνε {86 ὉΡ 
ἰηΐο {μ6 ροννϑῖ οἵ {Π6 Αβϑυγῖδηβ (Ὁ. 25). ΤΠ 
ΒΙΡΡΙΙΔηΐ5 σαν, ὅν ε δάϊιγα γοι ΒΥ 4}} {Παΐ 15 
Ποϊά ϑαογθά ἴο ργονοηΐ {Π6 σϑϑ]β να μανα 
ἀοβουθεα (τ. 27) ὈΥ δη ἰ᾿ἰπϑβίδηϊ 5.ΓΓΘΠΩὉΓ 
(. 26). Ἀποΐίμοῦ τηοάθδ οὗ πηάογβίδηαϊηρ [15 
ϑοιπθνν δῖ Οὔβουγο οἰδιιδθ 15 ϑιισρ δία ὈΥ {π6 
τπαγρΊπ, ““Ἶη ΟΥ̓ΟΥ {παῖ Ηο]οΐδγηθβ τηαν ποῖ 
4ο," ἄς. 80 (μυγίοη, “παῖ ΗΟ]. ΚΙ] τι5 ποΐ 
ΜΠ {Πἰτϑὲ ἀπά ρτϑαΐ ἀδθϑίγιοζίοη ᾿ (Ὁ. 25). 

Ῥογπαρϑ {Π6 βιιδ]εςξ 15 ᾿η4θῆπηϊίο, “ἴῃ οΥάοΓ 
{παΐ οὲ ἀο ποῖ, 2.6. “1η ογάθγ {παῖ 1 τηᾶὺ ποΐ 
θὲ ἄοπο" α σοπιηοη Ηθθτονν σΟΠϑίΓΠΟΊΙΟΗ : 
οὗ 158. νἱ. το. [ῃ ΔΗηΥ͂ (56 ἵνα ΔρΡρθαῦβ ἴο Ὁ 
τπιϑοά 6] ρεϊ αν, Π|Ὸ ὅπως, ΨΥ] ἃ ποΐίοη οὗ 
γνΆΓΠΪ ΠΡ’, ὅρα ΟΥ̓ βλέπε Ὀεΐηρ τιηἀογδίοοί, ἃ5 
ἴῃ Ματῖκ ν. 22. παΐ {πὸ Ηεῦγον ννγὰθ 15 
ΔΠΟΙΠΟΓ ηαοβίίοη. (οάά. χ. 23 οπηϊέ μή, ἀηά 
{μ6 ΟἹά 1,κἴ. μα5. κό Ταείαίίς ; ἴῃς. Ψυϊβαΐο, 
(Ἰοριἐθε αγηι75 ῥοάϊο εαοίμ7ηι εἰ ἐγ 771... μὲ 7471 
ἐγαάαϊὶς εἰπυϊέαίονε ἐπ τηαρι γ11ΠΠ1π6 Ἡο]ο Έγηΐς, 
δἰ οἱ Μπὶς ποσίϑῦ ὀγέαϊς ἐπι ογ6 φίααϊὶ φμὶ ἰοΉ 5107" 
δὔεϊεια ἐπὶ ατάϊέαίε οἱδῖδ, ἃ5. 1Ὲ 411 {πον ἀοϑιγοὰ 

ννᾶ5 {Ππαΐ 5ῃογί ννοσκ τϊρνξ θ6 πλδθ νν] ἢ {Π 6]. 
ϑυγίδο, ““ἴο 4ο (βογαπα 18] ̓ πῆη.} Δοσογάϊπρ ἴο 
1656. ννογάβ οἡ {πὸ δύ οἵ {π|5 ἄδγ." ΤῊΪ5 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ΟΥΙΡΊΠΑΙ. 

99. Τρε ἐῤέγὸ αὐας σγεαὶ αὐεεῤῖηισ, 49"ε.ἢ 
ἘδίΠμου, “ Απά {Ποῦδ ἀγοβο ἃ στϑαΐ ννεορίηρ ἴῃ 
{πμ6 πτϊάϑε οἵ {Π6 Ὡ5βθπΊ ]γ--- οἵ 4}} τορεῖπογ. 
(ἢ Εχοά. χίχ. 8. “Ομοθυμαδὸν 15 ὙἼΠΠ) ΞΞΞ τα. 
ὙΠΟ ϑυτίας ριιῖ5 {Ππ|5 ρῆγαβο αἵ {Π6 δπά οἵ {π6 
ποχί οἰδιιβο, “ Απα {ΠΕῪ οτθά πιπίο {πὸ [οτὰ 
ΜῈ ἃ οι νοϊοθ 4}1 οἵ {πθπὶ τορεῖμογ. Τὴ6 
Ψυϊξαίς, «ἴον 115 (ῃδ] 4θο οὐἹρβῖπαὶ, 445 ννηδί 
ἘΠΕΥ ϑαϊά---ἃ ςθηΐο οἵ ἐποιρ 5 Δη ἃ ἜΧρΓ βϑίοη5 
τοῖσι 5: ον]: 6: 2) ΘΔΠΠ: ΧΧΙ͂ν: Τὰ: Ε5᾽ ΟΧΥ͂Σ 2. 
706] ". 17. “Ῥνε πᾶνε ϑἰππεά μιῇ ΟὐΓ 
Ταϊ πούβ, να πανθ ἐθα] ΥοηρΡΊ]]γ, να Πᾶνα 
ἄοπε [πἰυϊγ. [00 ἴποιῖῖ Ὀδοδιιβα ποι ατί 
ϑοοά Πᾶνε ΤΠΟΓΟΥ͂ ΠΡΟ 115, ΟΥ᾽ ΜΙ [Π]πΠ6 οννη 
ΒΟΟΌΓΡΘ ΡΕΠΙ5}. ΟἿ 1ΠΙΠ] Ὁ] 165, ἀηα 46] να ποῖ 
{πὸπὶ {παΐ σοηξοβθ ἴΠ6 6 Οὐ τππΐο ἃ ΡθΟρΙῈ 
{πα Κποννείῃ {πθ6 ποῖ; {παΐ {πῸὺ 54Υὺ ποῖ 
ἉπΊοης {π6 παίίοηβ, Δ  Ποτα 15 {πεῖ Οοά: 
Απά ψῆεη, {το ἢ {π656 οἰαπΊοιγβ, δηά 
Ὑνθατ θα νὰ {Π656 Ἰαπηθηΐδίίομβ, {ΠῈΥ Ππδά 
Ῥεςοπιθ 5:16πΐ, ΟΖίας τοβθ, θαι μπεα 1 ἴθαγϑ, 
Δηά 5414, ὅζεα.; 45 ἴῃ Ὁ. 30. 

80. ἐπ ἐῤὲ «υῤΊερ σρασὸ ἐῤὲ 7,ογά ομγ Οοά 
γιαν (αὐ) “μτη ῥὶς τέσ ον ἐοαυαγα 15. ὙΒαΐ 15, 
ὈΥ 5επάϊηρ τι5 γαὶπ. (Οἵ. οἰ. ν]. 71, ΠΘΓα 
ΟΣΖῖα5 θερβ [πάϊτπ ἴο Ργὰν ἴογ {Π18 σεϑι]ῖ. 
Βαΐη «δπά {πθὸ σοπβοθαϊοπηΐ [θυ ΠΥ οἵ [Π6 501] 
ὙΜΕΓΘ ΘϑρθοίαΠΠν γοραγαθα 85 [Π6 βἸΠ οὗ ]επονδῇ. 
(Ε 7061. 11: 23, 22; Ε105. 11. 2Ὶ 77. 1Ε7- Σιν. 
22:1 Κίπρϑ χυὶ. (ΤΠῈ ϑυτῖας 85, “ἍῬεῖ- 
σμαπςο {πε Γοτὰ οὐγ᾽ Οοά Μ1}} ὰγη,᾽" ὅζο.) 

μέξεγὶν.] εἰς τέλος, ἃ ἰΓαπϑ]αίίοη οὗ {πὸ Η6Ὁ. 

πρῦ, «(οΥ ϑυοσ.) Ἕξι(ἤτγοη. ΧΧΥΠ]. 9, ΠΕ 
{Π6 1,ΧΧ. «͵5ο ξῖνοβ. καταλείψει, “ἔογϑαΚε," 
ἴον ΠΣ ΤΠ “ οαϑί ΟἹ “ τεϊεςῖ." 

31. απά ἔφεγγε σοῦ πὸ ῥεῖ τιέο τι5.1 ΟΟά. 58: 
καὶ μὴ γενήται βοήθεια ἐφ᾽ ἡμῖν. 80 {π6 ΟἹ 
1,αἰ. ποῦ ΚΑΟΥΙΣ σΉῤῸ πος ααμίογίηι; ἀπά 
{πε6 ϑυτίας, “ Απά 1 ἥνα ἀδγβ Ρα55, ἀπά {πϑγὰ 
ΒεςΟΠΊΘ ποΐ ἴο τι5 ΠΕ]ρ. Αἴ {Π6 επά ὅγζ. [μ45: 
“γα ΜῈ] ἄο (50 Ν]ρ.) δοοογάϊηρ ἴο {π656 
ὙΜΟΓΩΞ (ἷὗ τ ὅσ. Χχί. 23: 

80. ῥὲ ἀϊτρῥεγσεά.) ὙΠῸ ΟΚ. 15 ἐσκόρπισε. 
Εἴ. Τομη χυὶ. 32 : κ' Υὺἱε 584}} θῈ βοαίίζεσγεά Ἐνεῦῦ 
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ΘΝΘΓΥ Οπ6 ἴο {Πεῖγ ον σΠᾶγρα ; δηά 
{Παν ννοηξ τππῖο {Π6 νγ8}}8 δηὰ ἴοννεῦβ 
οὗ τῃοἰγ οἰτγ, ἀπ βεηΐ {πΠ6 νγοιηθη δηΐ 
σΠΠάγθη ᾿ηἴο ἘΠεὶγ Ποιιβ68: δἀηα {Πὰν 
νγΈΓῈ νΟΓΥ ἴον Ὀγοιιρ ἢ ἰπ τς οἰγ. 

ΘΗΆΡΤΕΝ ΠῚ: 
1 772 οἱαίε αγια δελατυίοιγ, οὐ γα} ἃ τυϊώρτυ. 

12 .δ.ε ὀϊανιείλ ἐλ σουεγγιογς 707 ἐλεῖγ 27γ0- 

Φυθ1ΤΗ.  ὙΠΙ. [νυ τ: 

"156 ἐο γίεα, 17 ἀγα] αὐουϊφείλ ἐλένε ἰο ἐγ 
7η1 Ορά. 28 71εν ἐχειεδὲ ἐλιεῖγ 2γολγηεῖσο. 32 
“δ. 2γογρφξείλ ἐο αο σογιοίλίγ, 707 ἐδόηι. 

ΟΥΝ δὲ τβαῖ τἰπις [πᾺΠπῃ Πεαγά 
τΠπογθοῖ, νυ ΠΙ ἢ ννᾶϑ {Π6 ἀδιρῃ- 

τεῦ οἵ Μεγαγὶ, τῆς βϑοη οἵ Οχ, τς 8οπ 
οἵ Τοβερῆ, τῃς 8οὴ οὔ ΟΖιεὶ, τῆς 'ϑοῃ 
οὔ ΕἸςῖα, τπῈ δοη οἵ Απαηΐδϑ, ἴῃς 80η 
οἔ (ξεάεοη, [Π6 8οη οἵ Καρμαίπι, {πε 

ππὰη ἴο Πἰ5 οννη. ὍΠὸ Ψιυϊμαΐθ οτηϊβ. {Π15 
γΟΥ͂Θ6. 

ἐσεῦν ομδ ἰο ἐῤεὴπ οαυπ εραγσο.} ἕκαστον 
(5ο (οά. ς8, ϑγ1., αηα ΟἸἹά 1,4ἴ., 4η4 ΡγΟΌΔΟΙΥ 
τς Ηρ. Ετιζχθομο οπλ 5) εἰς τὴν ἑαυτοῦ πα- 
ρεμβολήν, “Θ40ἢ ἴο ΠΙ5. οννὴ Πιιαγίεγϑδ "Ὁ ο, 
Ἄσίβ ΣΧ 24. 6 5ΥΓ. Πᾶ5: “680, ἴο ἢ]5 
Οὐ ἰθηΐ, πα ἴο {Π6 ννα]] απα ἴοννεῦβ οἵ {Π6 
οἷἕν,᾽" οπλτηρ αὐτῶν ἀπῆλθον. 80 (Οοά. 58 
δης ΟἹά 1,Δἵ. 

απ «εη 3 1.6. ἢΘ βθηῖ. 80 ΕτγϊίΖβοθο, 
αἴοσ. (οάά. 11. Χ. 55, 19, 1ο8. Οἰμεῦ Μϑ95. 
μανο {Π6 ρ]τγα] (111. 23, 4.4) 4].). (Οὐοά. 58 Πιὰ5 

8γτ. [.9. 

ἐδὲν αὐόγὸ “Υν ἰοαυ ὀγομσρί] ΤΑϊ, του 
ΘΓ ἴῃ πλι0ἢ ΔΙΠΙοίΙοη (ταπεινώσει). (Οοά. 
58, ὅγ1., ΟἹᾺ 1,αἴ., «4 ἃ ““νεσῪ πιο " (σφόδρα, 
ἃ5 80 οἴζξδη ἴῃ [ἢ15 θΟΟΚ). 

ἀπέλυσε. 

ΘσΗΆΡΤΕΙΝ ΜΠ]: 

1. Λοαυ αἱ ἐραΐ {γιὸ “μα ῥοαγά ἐφογθο] 
ΟΚ. καὶ ἤκουσεν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις Ἰουδίθ. 
(οά. 58, 1Π6 5γ1., αηα ΟἹΑ 1,4ἴ. Πᾶν ἃ αιο 
αἰ Πογοηξ τοδάϊηρ [ῸΓ καὶ ἤκουσεν, νῖ2Ζ.: καὶ ἢν 
ἐν τῇ πόλει κατοικοῦσα κοτ.λ., ΜΙ ἸΟΟΚ5 
ΟΥ̓ ΡΊη4]. ϑυγίδο: “Απά ἴῃ {ποβϑ6 ἄαγϑ {ποῖ 
ννὰ5. ἀννο!]ηρ ἴῃ [Π6 ΟΥ̓ [πα], ἄς. Α5 
506 15. Πογὸ τηθηςοηθα ΤῸ πο ἢγϑί {ἰπ|6, ΠΕῚ 
Ῥθαάΐρτθα Πα ΡΘΥβΟ ΠΑ] ΠΙΒΓΟΥΎ ὉΡ ἴο {Π]5 ροϊπί 
ΓΟ αίνθη (τ. 1--8}, ἀηά {Πρ αἵ γθῦβο 9 {6 
{πγραα οἵ {Π6 πιαΐη βίουυ 15 [το ΠΡ ἀρδίῃ. 
Πα, ΟΚ. Ἰουδιθῴοτγ᾽ Ἰουδεὶθ, ἀοσογάϊηρ το 

Ο(οάά. ΠΙ. χ. 58, 4]., νν ΠΠ ἢ πιοσοὶγ ἰπάἰςαΐθϑ {παῖ 
6 2 15. Ἰοῃ), 15 τὴς. Η 60. ΠΥ ΠΝ, “6 [Θννεβ5," 
“ἐν οπιδη οἵ {π|44}}, {πὸ ἔδπη. ἴογπα οἵ [επάϊ, 
ΗΘΌ. "17", “76νν οὐ “ 7ἀφαη." Βοίμ οσςυγ 
5. ῬΓΟΡΟΙ ΠΑΠΊ65 ἴῃ {πὸ Ὁ, 1. Αρςοοτγαάϊηρ ἴο 
Οδεη. Χχνὶ. 34, ἔϑαιι τπαγτο “ ΤΠ, ἃ. οἵ 
136ευ! τπ6 ΗΠ ΠΕΙΟ ;᾽ δηά ἴῃ [6γ. χχχυὶ. 14, 21, 
κε [ΘΒ] 15. ἃ ΠΊΘΒΒΟΠΡΟΥ ΟὗἨ {ΠπῸ ῥγϊηοθς. οὗ 
Τπάπ. ΤῊΪ5 Ὀοϊπηρ 50, ννὸ πθρά ποῖ ἴαϊκο {πὸ 
πδῖηθ οἵ [Π6 ποτοῖπο οἵ οὐ" θοοΪκ ΔΙ] σου σα] ]ν. 
ΠΘ ΤΟΥ πη4] δίαϊοπιθηΐ οὐ ΠΟΙ κΟΠραΙορΎ, ΌΥ 
Ὑνμῖοὶ {Π6 ὙΥΎΙΓΟΥ ΟὈν]ΟΙΙΒΙΥ τηθδηΐ ἴὸ βμῖνο ἃ 
ἰδίου α] σο]οιηρ; ἴὸ [15 Παγγαίϊνο, 15. αἶβὸ 
ἁραϊηδέ {Π|5. ΟἿ, [ῃ6 5 πΆ]ΠαῪ ᾿ηἰτοάιιοίίοη οὗ 
εὐΖτὰ ἴπ {πο θοοὶς νυ ΠΟ] θθαγ5 ἷ5 πατὴθ (Πὐ2τὰ 
νὶ,. 1-- 7). 

ΜΟΙ ΚΠηαΥ 15 ΤΟΠΡ ἴῃ δαί “ ΓΤ νοτ- 

ΒΆΠ 5ιο ἢ χὶ ΠῚ νυν Εσαιὶ Ζι Μαπηπ, ππά 
Καπη ΒΟυνΟἢ] εἰπο [{4Ἰη 415 [πᾶς ἐθογπαμρί, 
561 65 αἷβ 1 απηἢ οὐδσ ΨΚ, ὈοΖθισῃπθη, ἴῃ 
νν ΙΒ] ΠΟΥ Οοβίαϊς. Α5. ννγὲ παν βθθῃ, {πῈ 
τηαϑο. σογγοϊδέϊνε οὔ υκαϊ 15 εῤιμαάϊ; ἀπ ἴπ6 
ΡΓΟΡΟΙ [ογπὶ ἔοσ [πάρθαᾳ, “ νΠΘΊ ΠΟΥ ἃ5 Ἰαπηά ΟΥΓ 
ΡΘΟΡΙΘ,᾽" 15. ΠῚ) Π᾿, ἀπά ποῖ ΠΥ)’, 

Μεγαγὶ.] 866 σεη. χὶνὶ. 11. ὍΠ6 Πδηη8 οἵ 
{πὸ {ῃϊγ βοὴ οἵ [νον], ἀη4 οὗ ἃ ργϊὶποῖραὶ 51- 
αἰνιϑίοη οἵ {πὸ {τῦθ6. [{ ἄοθβ ποῖ ὉσοιΓ ἃ5 
[Π6 παπλὸ οὗ ΔηΥ οἴποῦ ᾿πάϊν άπ] τη {πὸ Ο. Τ᾿: 
Δηὦ {πὸ ΜΙάγαϑῃ 15. ργοῦθδὈ]ν στρ 1π ΘΊνΙΠρ; 
Βεογὶ (Ο εη. χχνυϊ. 34), ΠΟΙ ννα5. 4150 ἴΠ6 
ΠΔπι6 οἵ Ηοβϑαβ {ποῦ (Ηο5. 1. 1). Βροσὶ 
(ΟΝ 2) παῖρηξ δαβι]ν θῈ σογγαρίθα ᾿πῖο Μογαγὶ 
ΟΠ). 

Οχ.] Οκ. ὩὯξ, νι ἢ 15 ποῖ Ηθρ. Ῥοτ- 
Παρ5 {πὸ ϑυγίας βίνθϑ {Π6 σὶρηξ ἔΌΥ ΠῚ, ΠΑΠΊΘΙΥ, 
ὕχ, ΗεΡ. γὴν" (ὦ.), ὅ8ὅυυ. Βιξ οἴ 

1 (ἤγοη. 1. 42, ΠΟΓΘ, 45 'ἰῃ σξη. ΧΧΧΥΙ. 28, 
{6 1,ΧΧ. νιῖο Ως. ΤΠ ΟἹά 1,«Αἴ. Π45 ΟΖιὶ, 
ἀπά (σοά. το Ὡζ, ννῃϊο ἢ τηὰν ρΡοϊπὶ ἴο ΗΘ. 
ἫΝ, ΟΖ: (α ἀμ γοη. νἱ]. 2). 

Οπἰο!] Ὑπὸ Η6Ρ. ΝΡ, τ ζ ῖο! (α Ομτοι. 
ΥἹ. 2). 8ο ϑυσ. δυϊρ. ΟΖίαβ, 2... [2 2ἴ4ῇῃ. 

Εἰεα] ον. πΡροπ, ΗΙΚία (2. Κίπρϑ 
ΧΙ, 18). (οα΄. 44, 74, 76, 4]. τοδλά Ἑλκανὰ, 
Ἰ. Κα ηΔἢ ; 50 16 ὅυγυ. (οαά. το, τοϑ, ᾿Ἐζεκίου, 
ἩφΖοκῖα. Μαϊμαίο, Ε1αὶ, νυ μοι. παρε θς 

ἃ σογγιρίίοη οἵ ΕἾΪΚαΙ, 26. ὉΠ, ἨεΙκΚαὶ, ἃ 

σοηίγαοςίοη οἵ Ἡ ΠΚΊΔῃ (ΝΘ. χιϊ, 1.5). 

“Ἵπαπίας ἢ ὙΠῸ ΗΘΡ. Π22)Π, Ηδπαδηΐαὶι. 

ϑυγ, Ηδηαη (1 Οἤγτοη. 11. 19). ΤῊΪΒ ἀπά {ΠπῸ 
ποχί [Πγ66 τηθιηθοῦθ ΓΘ νναηίίηρ ἴῃ ἴπ6 Κ᾽ δἱ!- 
οδη Ν8. Βὰὲ (οδα,. 1 χ. 28.152. δἷυ ΟἹ 
1,«ἴ., ϑγγῖας, αηα Ν᾽ αἱκαῖθ οοηΐαϊη {Ἰθπη. 

Οεάεο». Ἠδ60. ἡ), Οἰάθδοη {{π|4. νἱ. τὰ; 

ΗΘ. χὶ. 32). ΤΊ ὅγχ. μΒὰ5 Οἰθθοη (ἃ πιϊδίακο 
ἴῃ ὁπ Ἰοίζοτ). 

Καῤῥαῖ»ι.1] ΟΙΚ. Ραφαΐν. “ΤῊΪ5 ἰ5 16 Η 60. 
Ὁ ΘΒ, Ἀ ΘρΙναΐπι, νυ ΒΙοἢ ννὰ5. ποῖ δὴ ἰηάίνι! τι} 

πάᾶπηθ, δ ἐμαὶ οὗ 4 τὰσθ οἵ βἰαπίβ: οἵ, ὅ θη. 
Χῖν. 5: 2 ϑδῖη. χχὶ. 16, 18,20. ὍΤΠε 5. σῖνεϑ 
τπς ἀουθεἊι} ἴοσπὶ 1λαῤῥηλῖη, νυν ο ἢ. ΡΥΌΒΔΡΙΥ 
ΔΙΌΒΘ Οἷ οἵ ἃ σοη[ιβίοη οἵ ΗΠ 60. » δηὰ 4, 



τ, 
᾿σαγιαζίοῖ. 

γι. 2. 5: 

80η οὗ Αςἰπο. {π6 8οη οὔ ΕἾΠι. {Πα 
80η οὗ ΕΠΙ4Ρ. 1Π6 βοὴ οὗ ΝΝδιῃδηδεὶ. ἐπ 
80η οὗ" ϑαπιδεὶ. {Π6 βοὴ οὗ ϑα]αβαάαϊ. 
{ἢ6 5οη οὗ [5γδε]. 

2 Απά Μάδπαββεβ ννὰβ ΠῈὺ ἢΠιιβθαηά, 
ΟΥ̓ ΠῚ {{18Ὲ ἀπά Κιπαάγεά, ννῆο ἀϊδα ἴῃ 
{Πς Βαγὶοεν Παγναβί. 

 ΟὨΙΤΉ. 11]. 

2 ΕῸΓ 45 δ βίοοά ονϑίβθοίηρ {Π6Πὶ 
{Παΐ ΒοιιηἋ 5ῃξανοβ ἴῃ της ἢε]4. τῃ6 
ἢεαΐ σᾷπηα ἸρΡοη ΠΙ5 Πϑαά. ἀπά ἢς {6]} 
ΟΠ [5 θεά, ἀπά αἸθ4 ἴπ τἢς οἰ οὗ 
Βοιμυ]α : αηὰ παν θυγεα Πὶπη ἡ τἢ 
Π15 [ἈΠπεῖβ ἴθ {6 ΠεΙά Βεΐννεεῃ 
Ποῖ Παῖπὶ απὰ Βαϊαπιο. 

ΒΟ 845 οἰΐθβη οσσισβ. ὙΠὸ Νιυ]ραΐῖθ. ἢᾷ5 
Βαρμαῖη. ῬοΥΠαρ5 {Π6 ΟΥΙΡῚΠ4] ΠΑΠΊΘ᾽ ννὰ5 
ΒρΡἢαίδἢ οΥ ΚΔΡΠΔ6]. 

““εἰἰφο.] ᾿Ακιθὼν : ̓ηϑίοαα οὔ νοι ποη- 
Ἡδεῦτονν ἔοσπιη ΕὙΖβοθθ οαἠϊΐα ᾿Αχιτὼβ 
(ΑΒιαθ),. τοπὶ (οάά. Χ. το, τοϑ, «πᾶ {πὸ 
ϑυγίας ἐπα ΟἹά 1,αἴ. 80 Ψ]ς. Ασμιῖοῦ (οἴ. 
1 (Βζοηῃ. Υἱ. 7). ' 

Εἰμι] Οἱ. Ἠλιού, Πλφὲ, ΕἸήδῃ (2 Κ. 1. 8). 
ΤΠΘ ϑυγ. Πα5 {ΠπῸ βίγδη ρον σογγιρίθα [ΌΓΠῚ 
Ναΐϊη. Μαϊρ. οπϊῖς. ΕΥιχβοῃς δ ἀ5. υἱοῦ 
Χελκίου, “50η οἵ (ΠΕ οΙα5," 16. Η ΠΚΙαἢ ({π6 
5816 Π84ΠῚ6 Οἰΐθη ΓΘΟΙΓ5 ἴῃ ΒΡ ΘΠΘΑΙΟΡΊΘ5). νυ ΠΟ ἢ 
15 ννδηίηρ τη (οάά. 11. 64, 243, 249, ο. ΑἸά. 
ΤῊῈ ϑυγας μαὰ5 Μαὶομῖα!; ΟἹ 1,41. «πὰ 
νυς., ΜεΙςομῖς ; ἀπά (σά. 58, Μελχία. ΤῊΙ5 
5. ῬΕΓΠΑΡ5 τὶρῃΐ Ξξξῷ Μδ)οῃη]αῃ, τ Οἤγοη. ἰχ. 

12: ΗΡ: ἜΣΥΡΑΝ 

ΕΠαδ. 866 τ ϑᾶπη. χνΐϊ. 6. (οά. χ. Ἐνὰβ; 
ΟΙἹά 1,41. Εηαγ; “ας. Εηδη; ὅγγ. Οἷγ (}). 

ΤΠ] ΠΕ; ὈλΏΓΩΣ ΑἿὟ. Νειπαδθεὶ 
(1 στο. 11. τᾷ; Ϊόμη 1. 46). ϑυγ. ΝοίΠδηΙδΔῃ, 
ψυϊς. ΝΑΙΠαηϊδθ: ἃΠ ΘΠ]. να] Π ΠΑΠῚ6 (2 Κίηεϑ 
ἘΧΥ, 27)- 

ϑαηιαεί.) ϑδυηπηδε], ὈνΡΌ, 5 ἴπ6 ἈΔΌΡΙΠηΙΟΔ] 

ἀοϑιρπδίοη οἵ {π6 δηρο] οὔ ἀεαίῃ. Ε ΤΙ ΖβοΠο 

εὐἀϊῖβ Σαλαμιὴλ, 1.6. διορον, 5Π6ΙΈΠΉ16] (Ν ππη. 1, 

δ᾽: 11, 12). “ἘΠΕ ϑυγιας μὰ5 ΘΑΙΆΠΕ6] ; {πΠ6 ΠΕ. 
8η4 ΟἹΑ 1,«ἴ, 54] 416]. (σά. χ. Εἶνεθ Σαμαμιὴλ; 
(οαά. 248, (ο.; Σαμαλιήλ.: 

δαϊασαάαὶ!. “ΓΉΙ5. 5ῃποι]4 θὲ ϑαγαβαάδὶ, οὐ 
τῆοτα δοσιταΐοϊν, Σουρεισαδδαΐ ((οἀ. το8),, λε. 
Ζυτιβδιδήάαι, ΗθΡ. ἼἸΝ, ΘΠ] ΠΉ16], 50 
οἵ Ζιυτιϑμαάάαιὶ, ννὰθ {{104] ρυίησο οὗ ϑ81᾽πΊθοη, 
ΝΠ ΠῚ 1 6: 11. 12. 
Θιπηδθοη, οἷ. ἰχ. 2. ὙΠ ΟἹ 1,δἵ., Ν ]Ρ., ἀπά 
ΒΥΤΙΔΟ ΟΠ {Π|5 παπηθ. ΠΟ Ψα]ξ. 65, 0 ἘΠῸ 
500 Οὗ ϑίπιθοῃ, 50η οἵ Ἀδθυθεη :; ἢ {Π6 5Γ. 
τποΥΘ σοΥΎΘοΥ, “ [Π6 5οη οὗ Θἰπηθοη, 50η οἵ 
15.486]. Βεοίμιυ)α τῆαΥ πᾶν ὈθΘη σροιρίοα ὈγΥ 
8 ϑιπιθοηϊΐο οἰαη. (Εἴ. [Π6 πηϊρσαίοηβ οὔ {Πδΐ 
{106, τ (ἤτοη. ἱν. 39 σε. 

[ἢ {πΠ6 νν]ο]6 1ι5σὲ Εὔννα!α {Ππ|Π|Κ5 {Πούα πλιϑὲ 
Πᾶνε ΟΥ̓ ΡΊΠΑΠΥ ὈΘ6Π, 845. 115118], Ἐν ΠΕΥ ΠΔΠΊΘΒ: 
ἀϊδεγεπὶ Μ858. οἵη 5'πρ]8 Ἰποπηθοῖβ οὗ τῃ6 
Ἰεηρίῃν |ἰ5ὲ. Βαξ ποτα ἀγθ ἐννθηΐυ- ἔοι ΠΔΠΊ65 
ἔγουα 1 αν] ο [εποζαύδκ ἴῃ τ ΟΠ τοη. νἱ. 1--4. 
(ΟΕ αἴδο [πε οἵμοὺ 1ιδῖβ ἴὴ {πΠαΐ σῃαρίου. 

ο. “πὰ Μἥαπα.:ε:, 45..71 ἘΔΊΠΟΓ, “ ΑΠπά ΒΕΓ 

Τα Π} νναϑ5 οἵ {πῸ {σιθο οὗ 

Πυθα η Μάαπαβθοβ ννὰθ οἵ ΠΕῚ {τθε δηά οἵ 
ΠΟΥ οἴδη, ἀηα Προ, ἀϊθά ἴῃ {πῸ ἄἀν5 οἵ θατ]ου- 
μαγνοϑί." ΨΟΪΚΙΊΑΓ ΟὔὈβοῦνοβ {πᾶς Μδηα5565 
ννᾶ5 ἃ ἵδνοισγιίο Παπη6 ἴῃ {Π6 ἂρὸ οἵ {πὸ Αρο- 
ΟὐΡμαᾶ. ΟΕ. ΤΟΡΙ χὶν. το, ἀπά {Π6 ῬΥΔΥΟΓ 
οἵ Μαπαββεβ. Ηεδ 5665 ἴὴ [{π61{Π᾿85 Πιιβθαπηά 
[ῃ6. 5υτηθοὶ] οἵ {πε νι γ]6 βίγθηρίῃ οἵ {πάφ8, 
ὙΠΙΟΠ ννὰ5 ϑίσιοἴσθη ἄόννη ἴῃ {πὸ ἴαΐα] {πὸ οἵ 
{π6 ἢγϑί βυθαΐ οὐθγθαὶς αραϊηϑὲ οιηθ, νυ] ἢ 
θερδη1η Παγνοβί ([1οὈβϑρῃ. “ Β. 1.1. τ4..3). ΤΠΘ 
ννογα πατριά, ΑΟΝ. “ Κιηπάτοα,; 15 [Π6 τ πάθυϊηρ 

οὔ {με Ηδθ. 3ὲ ΠΙᾺ οὐ ΠΙΒΟ, νυ μῖ ἢ ἀγα 
ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ [ΟΥΠΠ5 ἀθποί!ηρ [πο -ΠΟῖ56. ΟΥ̓ 
ΟΙαη, 2.6. ἃ (ΟἸ]οοίίοη οἵ Κιπάγοα ἔδμμ 65. 
(ρα. το, τοδϑ, 71, ΔΠ4 ἴπ6 ϑυγίας ογηῖξ καὶ 
τῆς πατριᾶς αὐτῆς. ΤΠῈ Νὰ ]ρ. Πᾶ5. ΟΠΙΥ: 
“Απά ΠΕΙ Πυβραπά ννὰ5 Μίδμαβϑοβ, ν πο ἀ164,᾽ 
ἄς. [{ ννὰβ {Π6 σὩ]6 [ῸΓ ἃ ννοπίδηῃ ἴο ΠΊΔΥΤΥ 
νη ΠΟΙ Οὐ {{106 ἀπά οἰδη. αἵ. Το 
1. 9. ΠΟ οδ]θοῖ νναβ ἴο ργενοπηΐ {Π6 δ᾽ θπαί!οη 
οὗ Ιαπά ἔἴοπὶ οὔθ {τὲ ἴο Ὡἁποίποσ. ΕΟ 
ΝιιΠΊ. ΧΧΧΥΙ. 

8. ον ας ῥὲ «ἱοοά.) “Γαΐ νυ πο ἢ 15 το] οἵ 
Μαπαβθθοβ ἀρρθαῖβ ἴο δ ἃ τοιηϊπίβοθηςο οὗ 
{πῸ6 βἴογυ οἵ {π6ὸ ἀθαΐῃ οἵ {π6 85 }πΠΔτη 15} 
ὙΝΟΠΊΔΠ᾽ 5 50η, 2 ΚΙιηρδ ἵν. 18 σζᾳ. [11. 186 
ΟΚ. βαγ5: “ΕῸΣ Π6 βίοοά ονϑῦ Πὶπὶ {Πδΐ ννὰ5 
ὈΙπάϊπρ {πῃ βῃθαῖ." ὙΠῸ 5ΙΠΡΊ]ΑΓ 15. πιϑϑὰ 
ἴπ 84 (οἸ]θοῖνθ 5θη56, 8ἃ5 οἴδφη ἴῃ Ηοῦτονν. 
(οαάα. 1|- χ- τὸ, 64; 4]. σογγδο 1Ὲ πο ἘΠ8 
ΡΙαγα]. (ΟΕ τῃ6 ϑυσίας, “ΤῸΓ Π6 ννὰ5. βίδπαϊηρ 
ΟΥ̓ΟΓ {ΠῸ ΤΈΔΡΟΓΒ ἴῃ ἘΠ ΠΕ] Ὁ ἀπά {πῸ ντηραῖθ, 
Πησέαδαΐξ εη11ηη1 σΆΡΕΣ αἰδεριαπῆος γιαηπίρμίος 1π 
α,Ρο. 

ἐῤὲ ῥεαί ἢ ΟΚ. καὶ ὁ καύσων, “«πὰἀ 1Π8 
ΒυΏ ΠΟΙ ποδί. (Ὁ Μαῖίί. χχ. 12, ὕνῆεσα {86 
ΙΔθΟΙΓΟΓ5. ἴῃ ἴπΠ6 νἱπουαγά βρθαῖ οἵ ““1πδ 
Ὀυγάθδη Δη4 ῥεαΐ οἵ ἴπ6 ἄν." [58. ΧΙΙΧ. το: 

“ ΠΡΙΓΠΟΥ 584}} 1Π6 ποδί - (Η Ὁ. τ, αεςέμ6) 

ΠΟΙ {Π6 511ὴ 5πη16 {Π6π|. [ἢ {πΠ6 1,ΧΧ. {86 
ννοΥ 15 αἷἶθο πϑρά οἵ {6 ποΐ δ]αϑδὲ οἵ {Π6 
ΒΙΤΌΟΟΟ, ἴῃ {{]], ἄνεμος καύσων: οἴ. [6Γ. ΧΥΠΙ. 
17: [οη. ἵν. 9; γγποῦα {πΠ6 Ηβδθ. 15 ὩΣ ἽΡ, “πε 
οαϑί νυιηά." Εσιίζϑομο απ ΒΙ55611 ἀϑβιπηθ [Π15 
τηθδηϊηρ ποσὸ ; Ὀυΐ [Π6 ΓΟΓΠΊΘΓ 15 ΤΌΤ ΠΠΚΕ]γ. 
Α 5 η5[ΓΟῸΚῸ 15 Πιθδηΐ. 

απά ῥὲ 781] οχα δὲ; ὀῥεάἡ ὙΠ Ψι]ρ. ἀπά 
(οά. χ. οὐημέ {π|5 οἰαιιβθ. Βιυΐξ ϑυζ. Π45 1. 
10 Παγά]γ πιθδῃβ “ ἴοοὶς ἴο Πῖ5 64" (ΒΙ55611) ; 
υΐ γαΐποῦ βιιρβοϑδίβ {παῖ Π15. βίγθπρίῃ σαν 
νΑΥ, νν θη πο Παά βίας βευεα ἴο "5 Ὀθά, 
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4 80 761 νγὰβ ἃ ψίάονν ἱπ ΠεΥ 
Βοῖιβα [γος γϑαγβ πα ἔοι πη 5. 

ς Απά 9Π6 πιδάβ Πεῖ ἃ ἴβεηΐ τροὴ 
τῆς ἴορ οὗ Ποῖ Ποιιβα, αηὰ ριι οὴ βᾶςκ- 
οἸοῖῃ προ ΠΟΥ ἰοίπ8. ἀπ νγάγα ΠῸΓ 
νυ άονν᾿ 5 ἀρρᾶτγεὶ. 

6 Απά 586 [βϑῖεά }1] τῃ6 ἀδγβ οὗ 

ἥπ δὲ εἰἐν 97) Βεξρεϊα.] ΟΚ. “ἴῃ Βεΐγ!α 
Ηἷβ οἰΐγ. 80 ὅ5γΧΓ. δηά Ψ]ξ. 

ἐδὲν ὀιγίοί ῥὶηι «υἱὲ ῥὶς ζαίρεγ..) ΟΥ̓. 
2 (δτοη. Χχν: 28: ΧΧΥΪ. 22. 

Βαίϊανιο ΟΙκ. Βαϊαιησῃ. 
Χ. 23, 55, 4]. Ψυ]ρο, Βελαμών. ΓΟ, ΟΠ. ἰν. Ἢ 
ΒεΙπηθη. (σθβεηῖι5 (ΓΘ ΒΔ ΕΓ. .. «. ΡαΡ. 2252) 
ςοπποοῖ. Βαϊαπηοη ἢ Β44]-Παπλοη, ἡ ΠΟΓῸ 
ΘοΙ]οπΊοη Παά ἃ νἱπογαγά ((δηΐ. νι. 11). (ΟἿ. 
1Π6 ϑγτίας, ϑοδλο, Βείεἰριῆη. ἊΝ οἹ Ε΄ ϑαγϑ 
Βαϊαπῖο οὐὔ᾽ὐ ΒεΙπθπ 15 {ριορ, ἴῆγοθ τλ1165 
δ.Ὗν. οἵ Ζεγ᾽ 1". 

4. ζοισ φιομίῤ ἢ ὙΠ ΟΙά 1[1,κ[. (οοά. 
(οτθ.) ἀπά Ψυ]ρ. σα Ὺ οἱ. Οὗ τ Κίηρβ χυί!. 
18: 1) 84Ππ| ΧΙ. 7; Κιαν. -Χί" τ: ΟΙΙΞΠΊΩΙ 
ΤοΙηαγ Κα {Παΐ {πῸ ΠΑ] οἵ {πὸ ϑδογθα ΠιτηθΟΥΓ 
σϑθη 15 ἴΠπ|5 “ [Π6 τιθῖ18} ἘΠΠῚ6 ϑϑιρ θα ἔου {πὸ 
ἀπιγαίίοη οἵ ϑδθοιηϊηρ ο -ἀθαπαἀοητηθηῖ." ὙΠῸ 
Ἐπηθ 15 τθροκοπρά [τῸπὶ {πὸ ἀθαίῃ οὔ ΠΟΥ Πιι5- 
Ὀαπά ἴο {πὸ Αϑβϑυσίδῃ βίθβε οἵ Βείγ]πδ. 

5. “πώ στὸ »ιαάϊδ ῥὲγ κα ἑεπέ προ ἐρε ἐοῤ 9 
ῥοῦ ῥομσε.}ὺ ὙΠαΐῖ 15, ΠΕη 58η6 θδοδηθ ἃ 
νυ άονν. Α επί οὐ σμαπθου οἡ πε Ποιιβοῖορ 
νγὰ5 ἴῃ6 ποδί ρυϊναΐθ ραγί οἵ {Π6 ἀννε!]ηρ. 
ΘῈ 0ἢ ἃ ΡΪαςο οἵ γϑΕ ΓΟ ΠΊθ ΠῈ ννα5 1110 ΟΣ ΕἸ] 15Πα 
Ὀγ {Π6 ϑῃιπαιητηϊίο, οἴ. 2 ΚΊηρδ ἵν. το (Η 60.). 
ΤΙ ννὰβ. οπ {πῸ Ποιιδεῖορ {παὶ “Ἅ ϑαπλι6] σοπι- 
τα Π6α νυ] ἢ 8411], 1 54Π|. ᾿Χ. 25, 26. Α ΠΟΥΠΟΓ 
οἵ ἃ Ποιιβοῖορ γθργθβθηΐβ 50] {θ᾽ ΟΥ̓ σοησθα]- 
τηθηΐ, ἴῃ Ῥγσον. χχὶ. 9. [1{ ννὰβ ἃ ρίαςβ Ὸσ 
ΠΠΟΙΓΠΪΠΡ’, [58. ΧΧΙΪ. 1, [6Γ. ΧΙ, 38, οἵ, 2 απ. 
ΧΨΙΪ, 722: 4150 [ἴ0Ὁ Ῥτάγον, Αοίβ' σχ Ὁ. ΒΕ: ΟἿ: 
γ. (σμαυσγίομ.) Οὐ νι ιιβν [π6 1 τηδάθ Ποὺ 
ἴοπί ἴοσ [Π6 Το] ρίοιιβ. Ἔχουοῖϑοϑ ἀθβογι θα ἴπη- 
πηραϊαίοϊγ. ὙΠ6 Ἡ 60. ννογὰ ννὰϑ ρθῦμαρβ Π3Ό, 

“ἃ ὈοοΙῊ : 45 ἴῃ Ἰ)εαῖί. χνὶ. 132, ΝΘ. νι. τό 

(ΧΧ. σκηνή). (ΟἿ τε ὅ5γγ. ἰδ λλο, ωρόγα- 
εμΐμηι, ἑαδεγπασίμηι: 158. 1. 8: 1,6 ν. ΧΧΙΠ, 234. 

«ὐαγε ῥέγ «υἱάοαυ᾽ς ἀῤῥαγε].} 1.1. ἴῃ ψατ- 
πηθηΐβ οἵ ΠῸῚ ψ]ἀοννῃοοα ννοτὸ προ ποτ. ΟΕ, 

Οδη. χΧχχυῖ!, 14,1 ΠΣ ΟΝΣ ὙΠ, ἘΠ 6 Ρ21- 

πηοηΐβ οἵ ΠΟΥ νἱἀοννμοοά. ὙΠΟ ἜΜ Εν ΓΘΟΙ 5 
ΠΝ, ΣΧ. 72, ΧΥΙ. 8. 

ΤΠῈ Ψυϊμαΐο ἀραὶ ναγῖθ5 ΠῸΠπη {πῸ ΟἿΠΟΥ 
τοχίβ: “Απα ἴῃ ἴπΠ6 ΠΡΡΟΓ ραγί οἵ Ποὺ Ποιιβὸ 
506 τπησάδ ΠΟΙ ἃ βοοῦϑί Ὁ οΠαΠΊθΟΥ, ἴῃ νυ ῖς ἢ 
516 [ἀΥτὶοα δ τ νυ ἢ ΠΟΥ πλαϊ5.᾽ 

Θ. “δὲ )αεοά αἰ! δὲ αν: 97 εν «υἱάοαυβοοά. 
{1κ6ὸ {τπ6Ὸὸ Μιυπαιηπηαάδηβ, ἴπΠ6 [ἰοννς [αϑιθα 
ἔγοπι τπογηΐηρ {1 ον θηὶπρ, ἀπ ΟἾΪΥ ρΡατίοοῖ 

ΦΟΒΙΤΗ,- ΠῚ [ν. 4--). 

ἢογ νν] ἀονν ποοά, βϑανα {Π6 ενεβ οὗ {Π6 
Βα ΡαΓἢ5. Δη4 τῆς ϑαθθαῖη5, ἀπά {Πα 
ενθ8 οἵ τῃ8 πδνν πΊοοηβ, ἀπά {Π6 πεν 
ΤΠΟΟΠ89.) ἃπηἀ4 τῆς [δαϑίβ δηά ϑ5ο]επηπΠ 
ἄδγβ οἵ {Π6 Ποιιβα οὗ [5γδεϊ]. 

7 88 νγὰ8 αἰβδο οὗ ἃ ροοάϊν Ἴσοιη- 
τεηδηςο. ΔΠ4 νϑγὺ Ὀθδιεξα! τὸ ὈΕΠΟ]ά : 

οἵ [004 δἴζοσ βιιπάοννη. [π|61{}| 15 γοργοβοηίοα 
ἃ5. ῬΓΟΪΟΠΡΊΠΡ ΠΟΙ͂ ΠΙΟΙΓΗΪΠΡ ῸΓ ΠΟΙ Πυιβθαηά 
Ὀεγοπά τπ6 τιϑιι] τπποπίῃ. ΟΕ ΤμὰΚὸ ἴ1. 37; 
1 πη ν. -- 

ἐῤὸ ἔἐυές 9. ἐῤῥὲ σαῤῥαι δ. ὝὍὝΠο ννογά ἰ5 
προσάββατον, “τῆς γογε- «αὐδαξΡ," 1.6. [ῃ6 ὀνθπ- 
ἴῃς; οἵ {πΠ6 ἄγ Ὀείογα ἴΠ 8 ϑαθθ δίῃ, 4150 οα]] θὰ 
παρασκευὴ, ““ῬΥΘΡΑΓΔΊΙΟΙ : οὗ, ΜαΙΚ χν. 42. 
Αἰϑαηβοίοη Εσι αν {πὸ Βα θα Ί ἢ θοραη, Ῥ5.Χεὶ!. 
15. Ἰπβουθοα ἴῃ {Π6 1,Χ Χι: εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ 
προσαββάτου. “ΠΕ ““ εν65 οἵ ἴΠ6 πϑνν ΤΏοΟΠ5 ἢ 
58. ἃ 5:Π111ΔΓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ : προνουμηνιόν. Βοίἢ 
4Ὑ6 οπλϊτθ τη (οά. 58, [Π6 ϑυσίας, απ Νυ]ραΐθ. 

Ἑαβίηρ Οἡ [δϑίϊνα}]5 ννὰβ παῖπ γα! υ Του ἤθη. 
Τα ἢ 15 ταργοβοπίθα 85. οὔβογνίηρ ἴπ6 Ἰθ ρα] 
ΡΓΟβοσιρίίοη νυ πιοσθ {δ ῃ 5114] β γἸ σἴ Π655, 
ἴῃ {παΐ 516 ᾿ἱπίουσιρίθα ΠΟΙ ἕαϑδξ ποῖ ΟΠΪΥ οἢ 
[ϑϑέϊναῖβ, θὰϊ ἰθὺ οἡ {ΠΕῚΓ δνθ5. “δαίο 
ΠΡ ΤΟΥ δ! !ἀογαΐ προεύρτια εἴ προσάββατα, 
ΠΙΠΊΪΓΠΠῚ 271 Το β]γιοη τι ἰεσὶς, τ 414 ΡΥ ἀἸαηὶ 
Ἰαοέιι5. ἴῃ δηϊπιο τοϑίαγοϊς ἀἰθθιβ σαπάϊο α1- 
οαί15 (Οτοί 5). 

Ιηϑίθαα οἵ χωρὶς προσαββ. ἴῃς ΟἸά 1,«ἴ. 
Πιὰ5 2γαθίεσ σαεηαηι ῥμγαηι. [ΙΓ ΟΥηΪΐ5 καὶ προ- 
νουμηνιῶν, ΘΧορρί ἴῃ (Δοά. Οειτη. 15. 
“ΡῈ ἔδαβίβ ---ἑορταὶ--- τα ἴΠ6. Οἴου ἤχρά 

[δϑίϊνα!β ; “{Π 6 βο]θπλη ἦλγ5," ΟΥ ΤΑΠΟΥ “τὸ- 
Ἰοϊοίηρβ,, “[βΕν 165 ἢ -- χαρμοσυναὶ --- ἃΥ6 
ΟΧΙΓΔΟΓΙΠΑΓῪ οσοαβίοηβ Οἵ ρ]δάποββ ὙΠῸ 
ΗΘ}. ννὰβ ργοόθδθιὶγ ἃ Ποῖ». ΟΕ τ ϑαπλ. Χχυὶ!. 6: 

[κγ. χχχῖπ. ταν. ΤῊ ϑγτίας ἰ5 ᾿Ζορν» ΝΊιπι. χ. 
το. (σά. 58 «445 καὶ μνημοσύνων, {πΠ6 5γΧΓ. 

Ἰ;σιδ ο; {Π6 ΟἹ]ά 1,4. εἰ »ιοριογίαθ, 1.6. “ αηὰ 
ἽΝ Οὗ ΓΟΠΊΘΙὈΥΔηςΘ,᾽ “ ΠΟΙΠΠΊΘΙΠΟΥΔΊΙΟΠΒ.᾽" 

“7. 0.7), α σοοαίν κοι φηαῦςθ, ἀραὶ ποτ» ὀέαιι- 
ἐμ ἴο δεφοία.} ΤῊ βαπθ Οὐθοῖκ ΟΟΟῸΓ5 
ἴπ Ὅεη. χχίχ. 17, ἴογ ΠΝ. ΠΒ ἼΝΕ 5), 

« ξῃῖτ οὗ ἴουπι ἀπ ἔαϊτ οὐ Ἰοοκ." ΕΒΙΠΟΥ νγὰβ 
ἃ Ῥγοϊοίγρε οἵ {πάϊτΠ, ἴῃ {Παξ 516 ννγὰβ θθδιι- 
ἘΠῚ (Εϑιῃ. 11... 7) ἀπά ρίοιιβ. (βίῃ. ἵν. 16), 
αηὰ {πΠ6 ϑανίοιγ οἵ ΠΟΙ ΡθΟρΙθ. ΨΔΟΪΚΠΊΩΓ 
αιοίοϑ {π6 δ᾽ θυ} 1Πη6 νουβοθ (810. ν. 259. Η) 
ἴο ργονε {παΐ {{ά1{} 5. [πόθα, ἀπ τϑιλαγκϑ, 
“Ὁ ο. ΠΙΘΡΠΙοΠΘ. πιά ᾶα νυῖγα ρογαάθ ἴῃ ἀἸΘ56Γ 
Ζεῖξ (1.6. ΤΥΔ]αη᾽5) οἰης Οϑία!ξ ἀϊθ νογβομννο θέ 
πὰ ἐϊς πιὰη δηγοάοί." Βιυῖ {π|5 τηϊρῃξ 
ΘαΊ}ν νν6 }} θ6. ἁἰ]οροά οὐ {πὸ {ἰπλθ5. οὔ {Π6 
Βαργ]οηΐαη Εἰχῖ]θ. [Ιἢ βόποῦαὶ, Π15 πιοάθ οἵ 
ἸἀΘ πεν ηρ {πα 1 νυ Ππ|άθὰ (ΡΡ. 245 τῳ.) 18 
ἔογορα Δης ΤᾺ ποῖἔ]. (οά. 58 4465 αἴζοσ ὄψει, 
“αηα «υἱτὸ ἱπ ῥεαγὲ ἀπά φοοιίί ἱη τριἀογείαπαάϊγ, 



ν. 8--ττ. ΤΟΊΗ Ὑ1Π|:-: 

ηά Ποῖ Πιιϑθαπά Μάδπαβθες πΠαά ἰε 

41ὺ 

νγαΐῖεγ : ογ [πάῃ Παά μοαγά 1:8] {Πε “ οἱ. 7. 
ἢδγ ρο]4, ἀπά 81]νεῖ, δη 4 πηβηβοινδηΐβ, ννογάβ {Πα ΟὐΖίαβ μδ4 βροκοὴ πηίο ὅὁὸ 
ΔΠὰ τηδ᾽ ἀβενδηΐβ9 ἀπά σδίι]ο, Ὧἀπ4 {πεπὶ|. ἀπά {παῤ ἢῈ Παά ϑννοπ ἴο 

αὐ Ψρ ἰλμάβ ; ἵδπά 816 τεπηλίηθά ἰρὸπ ἀε]ϊνεγ της οἰ ἀπο ἴΠῈ Αϑϑυγίδῃβ 
ζάθη. 1Π6πΠ|.’ αἴτεγ ἥνε ἀδγ5 ; 

ὃ Απά {τ{Πεῖὲ νγὰϑ ποηθ {Πδὲ ρᾶνε ΙΟ ΤΠθη 8ῃ6 8επὲ Ποῖ νναϊτηρ- 
ΠοΓ πὴ 1] νγογὰ ; [0γ 8ῃς ἔβδαγοά (Ζο Δ ννοιπδη, {πὶ Πδά τῃ6 ρονεγηπιεπί οὗ 
ΘΙΘδίΪγ. 4}1 τῆϊηρ 58 τῃδξ 5Πη6 ἢδά, το ς8}} Ὁ Ζίαβ 

9 Νονν ψῇδξη 8ῃ6 ἤραγά τῇῆβ εν} ἀπά (πδθγῖβ ἀπ4 (μαγπηίβ, [ῃς ἀποίεηῖβ 
νγογάβ οὐ 1ῃ6ς ρθορίε δραίϊπδὲ τὲ οὔτε ςεἰτγ. 
δονείπο, {Πδξ {Ππεγ ἐαἰπέεα ἔογ ἰὰςκ οὗ 11 Απά τἢδὺ σαᾶπα τιηΐο Πεῖ, δπά 

«ἀγεἰ εὐ αὐας Ὅεγν τίορ δεεαμδο ἈθΥ Ὠβθαηα,᾽ ἄο, “““Ουας. ἄος. τηδίτοπαθ ρυ]οθυγίτηα 2᾽ Ἅγια 
ΘΙ ΠΊΠΑΥΙΥ ἘΠ 6 ϑυτγίας ἀπά ΟἹά 1,Αἱ. ,,. Ραάίοα, ὯΝ ΝΣ 

Μαπα..-ε5..1ὺ ΑΠΕΓ [Π6 ννογάβ. οὐχ εὔμς {Π6 λυ τ ταν ἐπε 1 ς αὰὰ τηρπεη ἴδπια 
ΟΙά [1,4ἴ. ᾿πίεγροϊαΐοβ ἃ ρεάϊρτθο ννῃ] σῇ 15 
ΟὈ ΠΟ ΙΒΙΥ ἃ ἀπρ]οαΐα οὗ {Παΐ οἵ [πῃ : μἤμς 
Ψοσορῥ, ΔΙ “εῤίίοῦ, 4]. Μεϊεῤίς, Δ]. Επα (οΥ 
ΗΕ]140), ΛΔ]. Νναἐῥαπαρῤεῖ, 3]. ϑγγγασαάας (ΟΥ̓ 
ϑαγβαα ΟΥ̓ ΘΕ ΓΙ5ο4), 1]. ϑγηίθοη, Μ]. 1εγαεὶ. 

ῥαά [6.1] ΟΚ. ὑπελείπετο, “νγὰ5 ᾿θανῖπρ ;᾽ἢ 
ὙΠ, ΤΕΩΜΟΓΩΣ; 5Υ1:, ΙΕ" 

ΕῸΓ ννῃδΐ [Ό]]ονν5, 566 θη. χὶμ. 2; ΧΧΙν. 
35; 2 Κίηρϑν. 26. “ Μεη-βεγνδηίβ "15 παῖδας. 
ΟΕ αἴβο 158. 11]. 13, ὁ παῖς μου, “ ΤῊΥ 5ετγνδηΐ ;; 
100 1. 8. 

αηιαἰ εῤὲ γεηιαϊηϑαά τῤοῦι ἐφε»ι.1 ΟΚ. καὶ ἔμενεν 
((οαά. 11. χ. 19, τοϑ, 4]. ἔμεινεν) ἐπ᾽ αὐτῶν 
(19, τοϑ, ἐπ᾽ αὐτοῖς). ὙΤΠ6 ΠΊΘΔΠΙΠρ ΡΟΥΠΔΡ5 
1ῖ5, 8Π6 πιαϊπίαι πο [Π6 ΡΥΓΟΡΟΓΥ; 516 νγὰβ5 
ΟΑΡΔ]6, 45 γ}6Ὲ}} 85 οριι]θηῖ. ϑυτγίας, “" δηά 5Π6 
βίοοά (2.6. σοηΈ]πΠι164}} Ἰη {Π6π|." ΟἿ 2 Μδος. ἱν. 
50, “ Μομποΐδιιβ Γοπηδ᾽ πο 1η δι ΠουιΥ,᾽ ἔμενεν 
ἐπὶ τῆς ἀρχῆς (ΟΓ τῇ ἀρχῇ, 111. 44). 41.). ὙὍΠα 

ΗδςΘΡ. πλαὺ ἤᾶγα θθθη ὉΠῸυ ὮΡΠῚ, “4ηἀ 516 

νγὰ5 βϑίΠ5Π 6 4 ον  {Π6Π|,᾽ 2. τηδ᾽ πα πο ΠΟΥ 
ΒοΙά ἀροη ποῖ. ΟἿ, ἔπ ϑυγίας ἀπά 2 (ἤγοηῃ. 
ΧΧΙ. 4. (Βαυτγτίοη Θχρί δίῃ: “Α5 ἃ νἱγίμοιιβ απ 
ΘΧΘΟΠΊΡΙΑΤΥ ΠΊΔΊΓΟΠ, 5Π6 ννᾶ5 "ἃ Κθεροὺ δῖ πΠοπηθ᾽ 
(ΤΙΕ5 11. 5). .. ἀννε! της ἀπποηρϑί ΠΕΥ ονγη 
ΡΘΟΡΙΘ, «πα σατίηρ ἴῸΥ {Π6πὶ (2 ΚΊηρϑ ἵν. 13). 
ὙΠΙ5 νοι] τεργοϑθηΐ ἴῃ ΗῸΡ. ὯΞ 3 ΠῚ, 

“ἐ δῃά 516 ἄννοὶξ ἴῃ {Ποπη. Μα]Ε. οπηϊῖϑ. 

8. γατε ῥεγ απ 11] «υογ 4.1 ΤΠΕ Ηδ. ρΡῆγαβα 
ρος Νηση. χίν. 26: Α΄ ν., “10 ὈΓΠΡ' 
Β'δ πο Γ ἸΡΟΠ. . . 97 ΜΟΙ το άθτβ ἴπ6 ΟΚ. 
ΤΑΊΠΕΓ {Ππαη ἴπ6 ΗΘ6Ρ. 

ῶν τρὸ γεαγεώ Οοά σγοαΐ]ν.] [πῃ ΘΟΤὴΘ ΤάΓΘ 
(ᾶ565, ῬΡθῦῃαρϑ, ΡίθῖΥ 15 50 θυ 46 ΠΕ]Ὺ βΘπιιΐηθ 
45 ἴο οὐνίαΐθ 411 ϑιιβρίοίοη δηά ἴο αἰἸβαυτη 
ϑαπάοσ, Βιιῖ οἵ 1 οὐὰ Πα5 ϑαϊά, “" Β]εββεά 
ΔΓΕ γ86 ὙΨΏΘΗ ΠΊΘΠ 5118}} ΤΟ ν]]6 γοιι, ἀπ ΡεΓ- 
βθοιῖθ γοι, ἀπά 54Υ 4]}} ΠΊΔΏΠΕΙ οἵ εν]]} 
ἀϑαϊηβέ γοιι [8]56]} ἴῸΓ ΠΥ 58 Κα " (Μαζί. ν. τ 1). 
ΤᾺ 15 τοργοβοπίεα 45 “ Τβατίπρ Οοα "ἢ ἴῃ {Π6 
ΤΠΔΠΠΘΙ ΘΈΠΟΓΔΙΙΥ ΔρΡΡΓΟνΘα ἴῃ ΠΟΥ οὐ ἀπά 
ΒΙσοΘοίηρ ἀρὲ5 οἵ [πιά αῖσπι. ΟὙΤΟΙΠ15. οἰΐα5 
ΑἸΒΟΠΪμ5: 

ΟΕ αἰϑδο ΡΙ δα. “ Τ ΪΠ πητη.᾿ 1. 1. 41 σφᾳ. 

Θ. Δίου «αὐῤόπ τρὸ ῥεαγά Ἐδῖμογ, “ Απά 
516 Πεοαιτά.. ,. Ὀδοδιιθθ {Π6Ὺ [αϊπίθ. Απά 
Τάτ Πρατά.... ΟΖίαβ β5ραῖκθ, πον πὲ 
5υναγο,᾽ ὅζα. 

ΕῸΓ “πεν ἕαϊηίεά, ϑγγ. μα5. “ ἘΠ6ῚΓ 501] 
νγὰ5 ϑ,Ιου  : δηά δου “"ΟΖίαβ βραϊζθ πιπίο 
1Π6πη,᾽ ᾿ξ σοπέϊπιιθβ, “ {παΐ μῈ πραγκοποά τη- 
ἴο {Π6Π|, απ ϑνγασγθ πηΐο {Πποπὶ {Πδΐ δου ἤνα 
ἄαγβ 1Π6ΥῪ γεγο βοίηρ ἴο ἀθ]ϊνογ {ΠπῸ οἷγ ἴο 
[86 β5οη5 οἵ Αβϑῃιγ." 80 (οί. 58, ὡς ἐνω- 
τήσατο (Όεη. ἱν. 22) καὶ ὥμοσεν, κιτ.λ. παρα 
δώσειν τ. πόλιν τοῖς υἱοῖς ᾿Ασσούρ. 

10. ῥὲγ «υαἱδησ-αυο»ῖαη.) ὍΠΗ ΟΚ. 15 τὴν 
ἅβραν αὐτῆς, ῬΟΥΓΠΑΡ5 “ΠΟΙ ῥγθίυ οπθ, “" ΠΟΥ 
ἕανοιζιίο, {Π6 1,αἴ. ἀε]εαία. ΤῊ ννογά οσσιγ5 
ἴῃ Πταρτηθπίβ οἵ Μεπαηήθυ. [Ὲ 18. σΟΙΠΠΊΟΠΪΥ 
ςοπηθοίθά νι ἁβρὸς, “ρτεῖϊίγ,᾽ “5οῇ," 
“ “αϊηΐγ," ἄς. Βιῖΐ 5οπὶθ οἱ ἀ βι δι ΓΔ ἢ5 
(4}} 1η6 ννοτὰά ογοῖρη, ἀπά νυυῖῖα 1 ἄβρα 
([16466}} ἀηά ϑοοίξ, «. «.). ὙΠΙ5 γαῖποῦ βιρ- 
Βεβδίβ {πθΟ Αβϑυγίαη αὖγμ, Ασαιηθδῃ δ ἼΣΠ, 

Υ 

΄-Ξ- Ηερ. ἽΔΠ, «οὐαϊ!ς, τοῖς. ΤὙΠῈ 

ϑυΓῖᾶς γθυβϑίοη ΠΘΘ Πα5 δάδρίοα παραστάτις, 
ἐ ΠΕΙρεσ. ΟἹ Ὕατρ: [παρ᾿ ν: 290. ΤΧ ΧΟ ΤΟΥ 
ΗεΡὈ. ΠῚ), ἡ παῖς, ἀπεϊα: Οεῃ. χχίν. ότ; 

ἩΧΟΙΣ π 5: Ε5ΕΠ’ Π| ΟΣ ἵν, Τό. [π| ΕΣΌΙΣ 
11. 5 ἴον ΠΙΘΝΝ, ἀπεϊ]α. 

ἐῤαΐ ῥαά ἐρὲ σουεγπηιεγέ 977 αἰ! ἐῤίποες ἐῤαΐ 
σῥε ῥαά.}] ΟΥ̓́, Ψγῇο ννᾶβ βϑῖ. οὐεῦ 41} Ποῖ θ6- 
Ἰοπρίης5. Οἵ. ΒΕ] ΖΟΥ, {ΠῸ ϑδίθνναγα οἵ ΑΡγατη 
(6δεη. χν. 2; χχῖν. 2); ἀπ4 [βθρῇ 85 Ἥυθύβθοῦ 
οὔ {Π6 Ποιιβδὲ οἵ Ροίρῃαν (Οθεη. χχχίχ. 4). 

ΕῸΥ τὰ ὑπάρχοντα αὑτῆς, οἴ. Οδεη. ΧΙϊ. δὲ 

τ (μγοη. Χχυ  Σ ; ΗθΡ. 3, “"ϑιιδβίαποθ. 
(ὐοά. 58 τεαάϑ, ἐπὶ τοῖς ταμείοις αὐτῆς, “ΟΥ̓ΘΓ 
ΠΟΙ 5Β[οΓἘΠΟιιβε5,; ΟἿ {Π6 ϑγγῖας σιάδι το. 

αἰἵγ (ςἢ. νἱ. 1.5), πα Π6 Δηβυνεῦβ [61 Π, Ὁ. 28 
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8Π6 5414 τιπΐο θη, Ηφδαγ πιὲ πονν, 
Ο γε ρονογποῖβ οὔ {πΠ6 ἱπΠαΡ [Δ }8 
οἵ Βειμι]α : [ῸΓ γοιγ νγογάβ. τΠαΐ γα 
Πανα βϑροκεὴ Βεΐίοις {πΠῸ ρεβορὶς {Π15 
ἄδν γε ποῖ τὶρῃξ, του  ΠΙηρ; {Π18. οατῃ 
γν ΠΟ ἢ γε πιδάθς ἀπά ρτοποιιησοά 
θεΐνγεαεη (ὐοά δπά γοιι, δπάὰ Πᾶνε 
ΡΓΟΠΙβε 4 τὸ ἀα]ϊνοῦ Ἐῃ6 οἷν το Οἱ 
ΘΠΘΠΊΪ65.. {655 νυ] Π]Πη {Π686 ἄἀγ8 {ΠῸ 
Τιογά ταγη τὸ ΠΕΡ γοιι. 

12 Απά πον νψγ»ῆηο δΓ6 γε τῃδΐ Ππανα 

ΨΌΟΒΙΤΗ [ν. 12--τ4. 

τοπηρίο (το τῃϊ5 ἄδγ, ἀπά ϑίδηά 
Ιηβῖοδ οὗ (σοἀ διποηρ τῆς σμΠ]άγεη οὗ 
τη6η ἢ 

13 Απά πον ΕΥ̓ πε ογά ΑἹ- 
τ] τγ,, δι γε 5Π4}} πενοῦ Κπονν Δηγ- 
τΠ]ηρ.. 

14. Εογ γε σᾶπποῖ βπά ἐπε ἀερεῇ ὃ τ (ον. 5. 
οὕ τπ6 Πβαγξ οὐ πλᾶῃ, ποι [ΠῸΓ σδη γα 
Ρεγσοῖνα τΠ6 τΠ]ηρ5 τΠαΐ ἢ {ΠΙΏΚΕΙῊ : 
{Πεη ον σλη γε βθάγοῃ οἷἱἋ (Ποα, 
τῃδτ Πατῃ πιαάς 411 {Π6ϑς τῃϊηρ8, δηά 

ἡη7γα. ὙΠῸ ΜιΙάγαβι ([6]Π1ΠῸ Κ, 11. 12. «44.) 
βᾶγϑ: “ [6 τΠῸ ψυϊάονν, {πὸ ἀδιρῃίοσ οἵ 
Βθοσῖ, ννἤθη 516 πϑατ παῖ ΤΠ ΖΖίδῃ πα ρτο- 
ΓΒ [0 5} ΓΓΘΠΘΥ {Π6 οἰΥ ἰοῦ ἤἥνο ἄαγϑ, 
56 ηΐ ἴο (4}} {Π6 ῥγιθϑίβ Ομ ὈΥῚ ἀπά (αγπη]." 

11: Ὁ γὲ ρουέγηοῦς Γ᾽ ἐδ ἱπῥαῤιξαγιίς ὁ 
Βεῤρωΐα.) (ὐοά. 58, [6 ὅ5γ1., δηά Με εῖ. 1,81. 
αν “πὰ [Π6 ᾿πῃδθιδηΐς5," ἄς., Βαΐ {πὸ ἴη- 
ἴδυνίονν ννὰθ ἃ ργϊναῖο οπμθ. [ηϑδίοδ οἵ ἐν 
βετυλουᾳ, (οά. 58 μᾶϑ την βατυλωαν. 

70 «υογάς. 
Ἡ οἸ]θπίβεῖς [ΟΣ εὐθύς. 
Ρ. 383. 

ἐομοῤίπ ἐφὶς οαἱ.] 1. “Απά γε γταί!- 
Ποά {π6 οδί ννῃϊο γα σρακο θεΐννθοη Οοά 
Δηἀ γοιι, πα δα]ἃ {Ππὰΐ γὸ νου] ΘΌΥΓΘ ΠΟΥ 
Π6 οἴἵγ,᾽" ἕο. (ὐοαά. 11. 19,23, 4]. τοδά ὅρκον 
τοῦτον ὅν κ-τ.λ. “1Π15 οαἴ ἢ," 45 ΑΝ. ὙΠΟ ϑυγ. 
᾿ὰ5: “Απά γα τίποα Ἐπ δ Π5. ννῃ] ἢ ἐῤεν 
ϑυ γάτα Βοΐννθοη γοιῖ δηἰ Οοά." “Βδίηρα ἢ ΟΥ 
“ἐ Ῥβ Δ Π5Π 64 "τὴ {π6 ΟΚ. 5. ἐστήσατε ΞΞ- ΗΘἈ. 
ὩΡΠ: Ὁ {ΠῸ ΒΥ. δ «οἷ: (ΟΕ Οεη. ν]. 18; 
Χο} τὸ. 

ἼΠῸ6 οαῖῃ οἵ Οἱ 5. 1ῖ5. ποῖ πῃθητοπϑ ἴῃ οἢ. 
Υ1. 21, θυ 15 γοίογγοα ἴο ἀραίη ἴῃ οἷν. νἱ]]. 20. 

ἐῤὲ 1,ογά ἐμγη ἴο δε γο (οἄ, 58 τοδάϑ: 
“ΤΟ Τιογά οἷ" Οοά {τ [ῸΓ ΠΘΙΡ τροη τι5.᾿ 
ΘΙ ΠΆΠΑΥΥ 5υγ. δὰ ΟἹ 1,Δῖ. (οάά. 1. Π. χ. 
249, ΑἸά. μανε “γοι;,᾽ 5 ΑὐΥ͂. 

12. αὐδόο ἀγὸ γε.}1ὺ [Ι͂ἢ οοπηραγίδοη ψἹ ἢ 
Οοά. ὝΠΟΥ μα τοπιρίοά Ηΐπι, Ὀν Ηχίηρ ἃ 
{ἰπ|6 ννἱτΠη ὑν μοῦ. Ηδ πηιϑὲ ἀἴθραγ Ηἰ5 
ῬΌννΟΥ ; {Πτ|5 ἸΤΠΡ] Υ Ἰηρ [Πα ονθη Ηοὸ ςοι]α ποῖ 
βῖνε θογοηά {παΐ Ἰϊπλϊῖ. Ῥχοβουϊδίης ςοη- 
ἀϊθίοη5. ἴο {π6 ΑἸπλὶ ἢν, τπακίης ΡΓΘΒΙΠῚρΡ- 
ἴποι5 Ργοοῦ οἵ ΗΠ5 Ροννοῦ ἃπὰ βοοάηοβϑ, ἰ5 
ΟΧΔΟΙΥ ννΠαΐ 15 πηθᾶηξ Ὀγ {Π6 ρῆγαβο “Ἅ τοιηρί- 
ἴῃς Οοἀ. Οὗ Μαζί. ἵν. 7; Ῥ5. ᾿χχυῇῇ. 41 σῴῃ. 

σἰαπά ἐποίει 9 Οοά. Ἐλαἴπον, ““ϑοθῖ γοιιτ- 
50] ν65. αὔονοὸ σοί." ΟΚ. ὕἵστασθε ὑπὲρ τοῦ 
Θεοῦ. Ὸ Ργθϑοῦθο. σοπαάϊίοη5 ἴο Οοά ἰ5 ἴο 
οἰαίπη ἃ σογΐαϊη βι ρου ογ υ τὸ Η τη. 

Τῆς ΟἸἹἀ 1,«ἴ. Πα5: ΕἸ αὐειειϊς ῥγὸ 1)ρο ἱπ 
γιεαίϊο Μίϊογιωηι ῥο»γιἼγι)ι; [6 ϑγγίας, “ Απὰ γ6 
παν Ὀθοοπιο ρος ἀπιοπρ [Π6 50η5 οὗ πιθη." 
(οά, 58 αηά (Πς Ν ]ς. οπλῖξ. “ΤΟ ΤΠ] άγοη 

ἄγε ποὲ γιφρί] εὐθής, 
566. Ποῖ. Μαριϑί. 

οἵ πθη, Ηρ. ὉΝ 523, ἱπΊρ|165 {Π6 ἱπηροΐοπος 

οὗ {π6 ο]άθγβ θοίοστο Οοά. ὙΠῸΥ ννεῦθ ΟἠΪΥ 
ποσί] πλθη, κὸ τἢοϑεὲ ἁἀγοιηά {πεπ. (ΟἿ, 
54. χχχί. 1: “Νὸονν ἴπΠ6 ᾿ὑρυρίϊδηβ ἃγὲ τθηῃ, 
44 ποῖ σοά;,; 

18. “πὰ ποῖῦ ἐγν ἐδὲ 1Πογά “Ἅἠριϊσρὶγνἢ 
Ἰὰ Δίπου, “ Απά πονν ᾿ξ 15. πὸ Τιογά ΑἸμ ΡΥ 
Πᾶς γ6 ἃ΄Ὸ ΡΓΟνΙηΡ. ἐξετάζω ἴῸΓ ἿΠ3, ἐκ- 

ῤίογαυϊέ, Ῥ5. νἱ]. 9. Ιῃ Μα!]. "1. 15. 1Π6 58 ΠῚ6 
ΗΘ}. ννογὰ πηθδη5 “ἴο τοτηρίὶ σοά. 

ὁμέ γε ρα ] πέθεν ἄποαυ αηγέῤίης.] 1,11. “ ἀηὰ 
ΠΟΙ ης; νν 11} γα Πηά οἷ ονοῦ." ΓΠΟΙΓ ἀθηηαπά 
οἵ ΠΕΡ ψτμιη ἤἥνο ἄαγϑ ννὰ5. ἃ {116 αἰτοπιρέ 
ἴο ἴογοθ πὸ παηά οἵ {π6 ΑἸπηρΥ, αηα ἴο 
ΠΟΙΊΡΟΙ Ηΐϊπ ἴο ἄϊδοϊοδα Ηἰβ ᾿πβογιΐαθ]α 
ΡΌΓΡοβΘ. (οά. 58: “Δηά [ἴ 15 πὸ πηϊηα (νοῦν 
ἴῸΥ νῦν) οἵ {πὸ 1, οτὰ ΑἸμασμΥ {παῖ γὲ ἀγα 
τοπιρίϊηρ, ἀη ΠΟΠΘ 514}} Κπονν ἴξ νεῖ." 80 
{π6 ϑγγίας αηά ΟἹΆ 1,δεη. 

“ΤΠ. Τιοτά ΑἸπλρ ιν," Κύριον παντοκρά- 

τορα, ΤΟΡΓοβοηΐ5. ΗΘΡ. ΠΝ ν ΠῚ ΠΝ, [Θμονδὴ 
ϑαθδοίῃ, “ ΤῈ 1,οτὰ οὗ μοϑίβ,᾽ 45 1π 2 54Π|. 
ΝΙ]. 8, 26, 27; Δης ΠΊΔΗΥ ΟἴΠΟΙ ΡΪΔς65. 

14. γὲ εαηποί μηά.) ΟΚ. εὑρήσετε, ΔῃϑννοΓ- 
ἴῃς ἴο {πὸ ΗΘἈ. ἱπιρῖ. ({π|.), νυνὶ ἢ 15 βοπιθ- 
{{π|65 ροΐθητια]. 8ὅ66 1 γίνου 5 “ΗΘ. Τθηβοβ, 
οἰ. "1. δδ 23, ,7. Οοά. 58, εὑρεθήσεται: 50 
ϑγγ, δηΐ ΟἹ 1,αἴ. 

ΘΙ ΟΡ σα γὲ ῥεγοοῖθο ἐῤὸ ἐῤίησε ἐῤδαΐ δὲ 
ἐῤῥιζει ὁ.) Οἷ. καὶ λόγους τῆς διανοίας αὐτοῦ, 
οὐ διαλήψεσθε, “ἀπά {Πποιρη 5. οἵ δ. ἀπάοι- 
βίδη!ηρ γ8 οαπηοΐ 5611 6 (ΟΥ̓ ξ 7450). ΕῸΓ 
λόγους (οά. 58 1ιὰ5 διαλογισμούς, ν Ἰοἢ 15 

ΡΓΟΒΔΌΪΥ τ ρ]νῖ, ἃ5 τοργθβοηείηρ ΕΓ 6. ΓΊΔΟΠ: 
οὗ 5. ἵν]. 5. ὙΠῸ ϑυγίας 45 {Π6 βδαὴθ ννοσά. 
“ΤῈ γοῖ σαηηοῖ τοδὶ τη6Π᾿5 ἱποιρ ἢ 5, πιὰ ἢ 
Ι655 οὔ σοι ΠΟρῸ ἴο ρεποίγαϊο {Π6 βθογοῖ 
ΘΟ Ιη56]5 οἵ {πὸ Μοβί Ηἰρι." ΟἿ [τ΄ χνῇ Ὁ; 
ΚΟ. ΧΙ. 3.) 34: ΤΊΘΟΤΟῚΙΙ Τὰ, τὸ Ῥχον: ΣΕ ῦς 
3; Ἐ5. ΧΧΧΥΪ. 6; οῦ χὶ. 7, ϑ Οἡ {πΠ6 στουηὰ 
οἵ τ (ογ. ". ς. ΒΙθοῖς {τιθα ἴο σιθνν {παΐ [ἢ 
1ῖ5 φιιοῖθα ἴῃ της Ν. Τ᾿. 

ΤΠΟ Ρἤγαθο “1η6 ννογάβ οἵ ἢὶβ {ποιρης ἢ 

Πγαγ 6 σοπηρατοά νυν] {πΠ6 ΗΘ. ἸΞΩΞ ἼΩΝ, 
“6 58 1{ἢ ἴῃ Πἰς μραγί," δὲ. πὸ {Π]ηΚοίῃ. 



τό. 

ΙΟ τ, 
δϑραρ. 

Φ ΝΌΙΏΡ. 
23. 19. 

ν. 15--τϑ8. 

κα Όοτ. 2. “ Κῃονν ἢΙ5 ΠηΪΠ4. ΟΥ σοπΊργο Ποη ἢΪ5 
Ρυγροβε ὃ Ναγ, πιν Ὀγεῖῆγεη, ργοόνοκα 
ποῖ τΠ6 Γ,οτά οἷγ (σοἀ ἴο Δηρου. 

1Ις Εογ τ Πα ψν}}} ποῖ ΠεΙρ τι5 νυ ττἢ- 
ἴῃ 1656 ἤνε ἄδγϑβ, πε Παῖῃ ρονγεῦ ἴο 
ἀείξηἋ τι5 νυ ἤθη ἢδ νν}]}]. ἐν θῃ Ἔν γν ἄδγ. 
ΟΥ̓ ἴο ἀΘβίγου τι5 θθΙΌΓα Οἱ ἘΠ ΘΠ Ϊ68. 

16 [)ο ποῖ ᾿διπά τΠδ6 ςοιη5ε]ς5. οὗ 
τῃς6 [Ι,ογά οἷν (Ποά : [ογ “ (ΦΖοἀ 15 ποῖ 

ΨΟΒΙΕΕΡΣΙ: 

45 πηδη, {Πα ἢ6 πλὰν δε τἢγοαϊεποά : 
ΠΟΙΓΠΕΓ 15 Π6 45 {Π6 80η οὗ τῆδη, τῃαΐϊ 
᾿ς 5Ποι4 θὲ ννανεγίηρ. 

17 ΓΠετγεΐογε εξ κι νναϊέ ἔου βαϊνα- 
τίοη οὗ Πῖπι. ἀπά 6411] τροη ἢϊπῚ ἴο 
ΠΕΙΡ ι.5. 4πη4 Πα ψ}1}} Πθδγ οἷ νοῖςς, 1 
1 ρίβαβα ΠΙη]. 

18 ΕῸΓ {Πθῖ6 δίοθβα. ΠΟπ6 ἴῃ ΟἿΓ 
ἃσα, ΠΕΙΓΠΕΙ 15 ΤΠΕῈΓα ΔΠΥ͂ ΠΟΥ ἴῃ {Π688 

αν, τὶν ὀγείφγεπ.] Οἷκ. μηδαμῶς ἀδελφοί. 
ΕΥΙΖΒΟΠΘ 5αγ 5. {115 15 ἴΠ6 ΠΟΥ ἴο {Π6 ρτο- 
Ποάϊηρ ητιοθϑίίοη. Βαΐ {πθη ῃΥ ποΐ οὐδαμῶς ἢ 
ΘΌΓΟΙΥ {Π6 56 η56 15 ΓΙ σ᾿ ΕΠν σίνεη ὃυ {πὸ ΑΟΥ.: 
“ΒΥ ΠΟ πηθδη5 (40 50), Ὀγεΐῃγθη." ΟΥ̓ {Π6 
μηδαμῶς ΤηΔΥ Ὀ6 ΤΟΡΑΓΑΘΩ 85 5ΙΠΊΡῚΥ 5[ΓοπρίΠοη- 
ἴῃ. {π6 μὴ ΠΟΙ [Ὸ]]ονν5: “1 πῸ νν]56, 
Ὀγεΐμσοι, Ῥγόνοῖα να, ἄο. (Οἱ “Οεά. (ο]. 
278. ὙἼΠῈ ϑυγίᾶς Ππᾶὰ5 ΟΠΪΥ ὉΠ6 πεοραίϊνο 

ΡΑΓΈΟΪα ΠοΓδ. 

15. Μοῦε δχδοίϊν : “"Βεοδιιβα 1ξ. Ηδ θὲ ποΐ 
ὙΜΊΠΙΠηρ ἴο ΠΟΙΡ τι5 ἴπ {πΠ6 ἥν ἄαγϑβ, Ηὸ παῖ! 
1Π6 ΡοννοῚ ἴο 5Πο]ῖου ἴῃ νυν Παΐ ἄαγ5 πα οποοβείῃ, 
ΟΥ 4150 ἴο ἀεβίγου ιι5 θεΐοσο {πῸ ἕμαοθ οἵ οἱ σ 
ΘΠΘΙΊ165. (οάή. 58 οχηϊβ {πὸ ἢγϑδί οἰδιιβθ, ὅτι 
ἐὰν . .. βοηθῆσαι ἡμῖν, Ὀιΐ {πὸ ϑγγίας Πᾶ5 1. 
“ΤῸ 510 ]06γ -- σκεπάσαι --- ΓΟΌΔΡΙΥ τορτο- 
βεηΐβ {ῃ6 Ηρ. 123 (2 ΚΊηρ5 χίχ. 34.; χχ. 6); 
αἵ ἰοαϑί {Παΐ γοοΐῖ 15 ᾿ιϑβθά ἴπ ἴΠ6 ϑυσγίας Π6Ίθ, 
ψΥΒΙΟἢ σοπο]ήθ5 [Π6 νούϑ6 {ππ|5: ᾿ς δ 15 40]6, 
θη Π6 νν]]Π]Θῖἢ, το ργοΐθοξ τι5, ἀπά τὸ Ὀγθακ 
ΟἿ ΕΠΘΠΊΪ65 ΒΕΓ τι5. ὙΠῸ επρῃαίϊς ἤὸ οἵ 
[Π6 βθοοηά εἰδιιβο-- -ΟΚ. αὐτὸς --- ΤΟ ΡΓοβοθηΐβ {Π6 
ΗεὈ. δ. 80 ὅ8υγ. 

16. 1) ποὲ ῥΊ᾽ηά.] ΟΚ. ὑμεῖς δὲ μὴ ἐνεχυρά- 
ζετε. “Βαΐ, ἴογ νοι ραγί, ἴα ποΐ ἴῃ ρὶθάρβαε 
(οΥ ἀϊδβίγαϊη ποῖ) [Π6 σοι η56]5," ζο. (ΟΕ, 1) ἐπι. 
762. 4. ΒΥΙΖΒΟΠΟ 5αγ5 {Π6 ννογά πΊθδηβ αἤς- 
2) πάρη, “ ἴο ἀἰϊδίγα!η, δηὰ 15 τι564 Πρ αγαίνε]ν 
ἴπ ἘΠῸ βθῆβα οὐ “τἋτὦὁ [ὉἿ6Ε: ὙΠῸ ΟἹ 1,4. 
ΤΕ Πάογβ: ποθ ἱρηογαγε (ἃ ΒΟΥ] 65. ΕΥΓΟΥ ΤῸΓ 
2ίσηογαγο, “ ἴο ΡΙδάρβθ, ραννῃ 7), οὐ πολίε ῥγαες- 
δίσπεγαγε. ΠΘ ϑυσῖδο : “ 1)0 ποΐ ρεάρθ {Π6 
ΡαγρΡοβε οὗ ἔπ Τοσά Οοάἢ (υϑωλοζ })). 

Βγοπὶ {πὸ πη 441|6 οἵ τ᾿. 12 ἴο {Π1|5 ροϊηΐ 
1τη6 Ψιυϊραΐθ ναγῖθϑ {πι|5: “πᾶ νῆο ἅτ γε 
0 «τὰ ἰειηρίϊηρ {πὸ Τογτά ὁ ὙοὐΓ ννογβ 
4ΥΘ ποῖ 5110} 45 ἴο ριόνοϊτο ριγ, δι γδίποῦ 
ἴο ΤΌϊ56 ΔηΡῸΓ δης Κιη6]6 παρ παίίοη.. Υοι 
μανθ ἢχθα ἃ {{π|6 ἴοσ {πὸ 1, οὐ ̓5 σοιηραϑδϑίοῃ, 
Δα δοςοογάϊηρ ἴο ὑΟΙΓ Οὐη Μ}1}} γοῖ Πᾶνα 
Δρροϊηίθα ΗἰΪπὶ ἃ ἐαυ. Βιι θθοαιβε {Πς 1νογά 
15. Ῥαϊίθπέ, 1θξ τι5 σορθηΐξ ἴῃ [Π15 ὙΘΓΥῪ ΠηδΙοΓ, 
ἃη4 οἴάνο Ηἰ5 ραγάοῃ νυ Ποοάϑβ οὗ ἴβαγβ." 

Οοά ἱς ποΐ ας γιᾶϑι, 49ς.7] Τῃ 115 βεπΐθηοα 
1 15 δνϊάθπε ἐπαΐ {πΠῸ ἰγαηϑίαίου πὰ ἴῃ ἢΙ5 
πὶ τς ἱπαοσιγαῖο 1, Χ Χ,. τοηάοσίηρ οἵ ΝΠ. 
ΧΧΙΪ. 19. ὙΠῸ Ηθθ. {Πετρ, τῖρμτΠν τοπάογθά 
ὈΥ ΑΟΝ., “Οοά 15 ποῖ ἃ τῆδη ἴῃδΐ ἢ6 ϑιοι)]ά 

116, ποι ΠΟΥ {Π6 (4) 5οη οἵ πιδη {παΐ Π6 5ῃο]4 
τορθηΐ," 15. ἴπιι5 πη]βοοηβίγποα ἴῃ {πὸ 1,ΧΧι:; 
οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς διαρτηθῆναι, οὐδ᾽ ὡς 
υἱὸς ἀνθρώπου ἀπειληθῆναι. ΟἿΓ ΡΓΟΒοΠί ραϑϑαρα 
ΒΠΏΡΙΥ {γΆηΒΡΟΒ65 {Ππ6 ἴννο νοσθ5. ὙΠῸ ϑυγῖδο 
ιᾶ5: ““Βεϑοδιιβα Ηδ 15 ποΐ 845 ἃ πῖδῃ {παῖ Η 6 
5Ποι14 Ὀ6 τονθαὶθά (Π}..Δ2), ΠΟΥ 5 ἃ βδοη οἵ 
τηδη {πΠαΐ ΕἸ 6 ϑῃοι]ά θὲ τη]! 564 ἢ (οΥ τηδθ 

ΨΥ τὰ 

ἹπΙορίο τ: »τϑολα), χοῦ τὲ τὰ; 2 (πο ΧΙ 

13. Διαρτηθῆναι γηθΔῃ5 “ἴἋῖο0 6 5ιιβρεηάεβά," 
θοῖἢ 111. ἀη4 τπεΐαρη. Ηθτο {Π6 56η56 15 ΓΙ ΠΓΥ 
δίνθη ὃγ ΑΝ. : [μΠαἴ Ηδ 5Πποι]4 ννανεῦ, οὐ Π6ϑβὶ- 
ἰαῖθ ἴῃ ΗἾ5. ριιγροβθ, οὐἹηρ ἴο ὙΟᾺΓ ΡΓΘβιπηρ- 
το : μέ αγίηιο ῥεπαεαί. 

ΤΠΘ σοπλπλοη Γοδαϊηρ διαιτηθῆναι ννᾶ5 ΘΧ- 
ΡΙαϊηθα Ὀγ Οτοίϊιβ, Νν ΔΠ], ἀη4 ΟἴΠΘΓΒ: “αἴ 
1Π 15 νοσθίμτσ Ξξ τί δα πα] τη 51 ΕΠ Τὴ 
οοραίαγ." ὙΠῸ νετ διαιτᾶν Πᾶ5 1Π6 βθοοπάατΎ 
56η56, “ἴο 6 τπΠΊΡ|Γ6,᾽ Δη4 “ ἴο ἀδ,εγΠΊΠη6 ΟΥ 
ἀθοῖάθ ἃ πιαίζου Ὁ δι [Π6 1ά6α οἵ ὈγΙηρίηρ σοά 
θοΙοΓ ἃ {τἸθιιΠ8] ἴο ΔΏΒνΝΟΥ ΟΥ Η!5 δ] τα ἴο 
Β6Ιρ νι πῖη ἘΠ6 βρθοιπθα {ἰπιεὲ ἄοεβ ποΐ ϑιπΐ 
{π6 σοπίοχί. ϑοΒ]θιιβποῦ, [Ὁ]]οννοά ὈγῪ 1) 6 
ἊΝ οἴίθ, γοπάοθυϑ, “ {παῖ Η 5ποι]4 θῈ ργεναθά 
ΠΡΟῚ ΟΥ̓ Ρτάγοι." Βιιῖ ἃ γνεῖῦ διαιτέω 15 
ἘΠΊΓΠποννη ; δηά {ῃ6 ΟἸἹά. 1,4ἴ. εχ το δε, πὰ 
8. Ογρτίαη 5 ιοίαίίοη οἵ Νιιηγλ. ΧΧΙΠ. το, 
νυ οἢ Πα5 σἱρεπαάίίἑι (Ογρτ. “Τ βίη. σΟΠΊΓ. 
Τα. 11. 20), βιιρροτέ {Π6 γϑδάϊηρ διαρτηθῆναι, 
ΜΠ ΙΟἢ 15 (Παὲ οἵ (οἠά. 19, 23, 44; 55; 8]., δηά 
ἴ5. δβίδΠ5ῃθ 4 ὈΥ {πε 1,ΧΧ. οὗ Νιμῃ. 4. Ὁ. 
Ψψυ]Ε.: “ ΕοΥ ποῖ 85 ἃ τηδῃ ν}}}}] Οοά {Πγϑδΐθῃ, 
ΠΟΙ 6 ἃ 50η οὗ πιδῃ νν}}} Ηδ 6 ᾿πΠδιηδά πηΐο 
ναί." [ΙΕ σοπίϊηιϊιο5. ἴΠπ|5 : “Απα {πογοΐοσα 
16 τι5 Βαση]6 ΟἿἿ 5015 τπηΐο Η πη, ἀπά, ὈοΙΠρ 
ἀἰβροβεά ἴῃ « Βιπηθὶα βριγιῖ, βουνιηρ Η]τη, [νοΐ 
115 5αΥ νΘθρίης τπΐο {Π6 1Ἁ,οτὰ ἐπαΐ, Δοσογαϊηρ; 
ἴο Ηἰβ οὐ Μ1|, Ης ϑιου]ά σμδνν ΗῚ5 ΠΊΘΓΟΥ͂ 
ΠΡΟΠ τι5: [Πδΐ, 45. ΟἿἹἿΓ Πϑαγί 15. {ΓΟ ]6 4 δὲ 
ΤΠΟΙΓ ΔΙΓΟΡΆΠΟΥ, 50 4150 νγὲ ΠΊΔΥ θοδϑβέ οἱμγ- 
56 ΙΝ 65 ἴῃ Οἱ Πα Π.Π1γ." 

117. «αἰπαΐίου 9 ῥῖ»ι. 

σωτηρίαν. ἨδΡ. Ρῥγοῦ. ἸΓη)", ““Π15. βα!νᾷ- 
1Ιοη.᾽ δ80 ὅυγ. 

“«οἷεο.] ϑοῖὴθ Μ|858. πᾶνε δεήσεως, “ῬΥΔΥΕΓ,ἢ 
45 1Π ΟἿΣ ΙΧ. 12. ᾿ ΚΥΓ:,) ΟἿ ΟΙΟΟ:" 

18. ΓῸΓ ἐφεγε αγοσὸ ΠΟΠΘ 1 οἱ σε.) ΟΥ̓́, 
(ἘῸΥ {ποτε Παῖ ποΐῖ ΔΓΊΒΘΠ [ἢ ΟἿ ϑΈΠΕΓΑ- 

ν .) - 

τὴν παρ᾽ αὐτοῦ 



ΤὈὈὺΌΠΙΤΓΗ) {|| 214. [ν. 19--21. 

8601}, δΔη4 Παά ἃ ρύϑαΐ [4]] θείογε οἵιγ 
ΘΠΘΠΊΪ68. 

20 Βιυῖ νγε Κπονν ποῆς οἵμεῖ ροά, 
τῃδγείογα νγα {τιϑὲ παῖ 6 νν}}} ποῖ 

ἀΔ4γ8.) πϑίτμογ. ρα, ποὺ ἔΆπΊΪγ. ΠΟΥ 

ἐν ἰΡΘΟρΙΘ, ΠΟΙ Οἰτγ5 ἈΠΊΟΠΡ᾽ 118, ννῃ]ς ἢ 

ἐΤαὰς. 5. ΨΟΓΒΗΪΡ ροβ πιδάθ νγῖτ Πλη 485, “28 
τ. δι 4. κ. ἤΔΓῃ ῬΘαῃ ΔΌγοτΙΠΊ6. 

19 Εογ {πὸ νν ἢ] ς ἢ σδιι88 Οοἷμγ ἔΔΈΠΟΥ5 
ψγεγῈ ρίνεη ἴο {ΠῸ ϑυγογά, ἀπά [ογ ἃ 

ἀ6βρῖ86 118, ΠΟΥΓ ΔΠΥ οὗ οἵμγ Παίϊοῃ. 
21 Βὸογ ΙΕ να ὃς ταΚοη 80. 81} [πιάθα 

τἰοπβ. ὙΠῸ δογίϑὲ Ποῦ γθργοβοηΐβ ἃ Ηθθγονν 
Ρογίδοξ, ἀπά πηδᾶν νν6}} θῈ το πάογοα Δοσογα!ηΡ]}Υ. 
“ ΟἿ φΟΠΟγΑΓΙΟΠ5,) 2.6. δοσογάϊηρ ἴο ΗΘΌ. 
ἸάἸοπΊ, “ ΟἿ͵ ΠΟΠΓΘΠΊΡΟΓΑΤΙΊΘΒ :᾿ οἵ, Οη. νἱ. 9. 

ΝΥ μα [Ό]]ονν5 παν θ γαηϑαϊθά, “ ΝΟΙΈΠΟΓ 
15 ἴπογὸ αἵ {πὸ ργθϑοηΐ ἄδὺ εἰἴΠῸΥ α {106 ΟΥ̓ ἃ 
ΓΔῚ ΠΟ Οι56, ΟΥ ἃ οἷδη ΟΥΓ ἃ οἷἵγ οὗ τι5, {παΐ 
ϑγοΎβὶρ 5οάβ τηδάθ νυ ἹΠ Πα 5, 85 Τα Παρροποα 
ἴῃ {Π6 ΤΟΓΠΊΕΓ ἄαγ5.᾽ 

ΤΠΕ “ΙΠογΠοιιβο ἡ (ΟΙκ. πατριὰ, ΗΘΡ. 
ὩΣ ΓΞ) ἀπά {Π8 ““ εἴδη" (ΟἸκ. δῆμος, ΗΕΡ. 

ΠΠΞ.)) τοργθβοηΐ βιθ ν βῖοη5 οἵ {πΠ6 {{106. 

ΚῸΓ ἘΠῸ ἸΔΈ 6, οἷ ΝΈΠ: 1. 29, 22, 24, εἶ 
}αςεῖγι. ἘΧΥΙΖΒομο, {ΠΟγΘίοσθ, 15. ΤΌΠρ ἴῃ 
πηακίηρ; δῆμος Θαπἰνα]οπί ἴο {π6 (ὐεσπηδη σαι, 
1,Αἴ. ρασις, ἃ5 Ορροββά ἴο πόλις, “ οἰἴγ.᾽ [Ιη 
ΗδεὉ. ““ΦΊΠούποιιβα ἢ δηα “ οἰδῃ ᾿ δῖ 50ηο- 
ΠΥ̓́ΠΙ5. ὙΠῸ 5γΓ. τ Ν (σέη5) δηὰ {πε ΟἹά 1,αἴ. 

οῤρμίμε Ὑοπάου ἴΠ6 ΟΚ. δῆμος, ποῖ ἴπθ ΗΘ6Ὁ. 

ΠΠΕΡ. ΒΟΥ “{Π6 [ὈΥΠΊου ἄαγ5,᾽ οἵ. ΝπΠι. νἱ. 

12: Ηἶδῦ: σΣ. 22: 
ΤΠΟ βἰαίοπηθηΐβ πιαὴθ τη {Π|5 απ {πΠ6 ἔννο 

[Ο]]Οννηρ νΟΊσῸ5. ΠΑΓΠΊΟΠΪΖῈ ἢ {ποθ οἵ 
ΟΠ. ἵν. 2: ν. 18, 19, ψν Π] ἢ ἢχ {Π6 ρ]οΐῖ οἵ {πῸ 
βΒἴουυ ἴῃ {πΠ6 {{π|6 βιθβθαπθπέ ἴο {πὸ Ιλ θα ΓΠ 
ἔγοιη πῸὸ Βαρυ]οηϑῃ Εἶχη]6. ὙΠῸ τοβίογθά 
ΠΟΙΊΤΆΠΙ ΠΥ ΠΟΥΘΙ ΓΟΪαρβοα ᾿πΐο {πΠῸ οἱ 14ο]4-- 
{165 οἵ {Π6 ΚΙΠΡΙΥ Ροσιοά, 

φοάς γ»ιαΐξ «υἱ ῥαπά..7] ΤᾺ 1ΧΧ. οἵ 

15αῖα ἢ τθηάθῦβ {πὸ ΗΘΌ. Οὗ ΟΝ, “140]5,᾿" ΌῪ τὰ 

χειροποτήτα, “ ἴΠ6 {Πῖπηρ5 τηδάθ ψἹΓΠ Παπά5," 
ἴῃ 58. 1ϊ,.18, Χ. 11, ΧΙΧ. 1, δηᾶὰ εδἰβθννῃεγα. 
ὙὝΠαΐ τᾶν παν Ὀθθη {πὸ ἴοσπι ποσο. Βαΐ οἵ. 
αἶἰϑο 5. οχν. 4) “"ὙΠΘΙΣΓ 140]5 ΑΘ δῖ νοῦ ἀπά 
ΒοΙά, α «υογᾷ 9, ῥμηιαπ ῥαπείς ; 158. 11. 8 ; 
οι νι 12. 

19. ον ἐρὲ «αὐῤίορ εαπςε.71 ΟΚ. ὧν χάριν: 
οἴ. τοῦ χάριν, “ἴοΥ ννῆαξ τϑάβοῃ ὃ" (Αὐ!βίορῃ. 
Ῥ]τ.ἢ᾽ 53), απ ἀνθ᾽ ὧν, ““ὙΠΟΓοίοτο τ ἴῃ 
ΓΘίαγη ἴογ ΠΟ Ργοςθράϊηρϑ" (Αδβοῃ. 
“Ῥτοχλ. 31). ΤἼς ΝΠ]. νν6}} : ῥγο ψμο τεοίογὸ 
ἀαἰϊ σαπέ ἐπι σἰαάϊινι. 6 ΗΘ. νναβ ρσοῦ. 

ἸῸΝ ΟΥ̓ 155, “ ἘΠΕΣΘΙΌΓΣΘ." 

ῥαὰ α σγεαΐ 2α|.}] ἴῃ ἴ[Π6 ΟΚ. ἃ σορπαΐο 
δοσιιδαῖίνο, ἔπεσον πτῶμα μέγα. 80 [πὲ 

ϑγτίας, ἰδῶ; ἰδδωσνο οἷσυο, Ηρῦ. 

ΠΡῚ ΠΡΞΒῚ 05»), “ Αηὰ ΤΠῸΥ 6] ἃ φτοαὶ 
[411. ΤΙΚΟ ἴπ6 ΟΚΚ. πτῶμα, ἴπεὸ Η Ὁ. ποιιη 
Αἰβθο δ σηὶῇοβ “σοῦρβο" (]πάρ. χὶν. 8); θεῖ 
παῖ πιθαηϊηρ (065 ποῖ 5110 ΠΟΙ, 

ΟἹ" 6η6ηγι165.1 “Τῤεῖγ ΘΏΘΙΠΊΙ65," {Π6 τϑϑ πε 
οὗ (οὐ. 44, 4]., ἀπά ϑγγίας, ΟἹά [1,4ϊ., δηά 
ψα]Ε.; 15 ΠΟΤῈ παΐαγα!, [που ἢ ΕΤΙ Ζβοῆο {Π1ΠηΚ5 
ΟἴΠοσννΊ56, 

ΤΠΘ Δ]]ϑίοη 5 ἴο {πὸ ἢπα] ονευΐῃγον οἵ 
1{π6 Κιηράοπι οἵ [πάῃ ὉγῪ ΝΟ οΠαἀπεΖΖατ--- 
ἃ σαίαβίσορηθ ἴο νυ μοὶ 411 {Π6 ργορμοῖβ παὰ 
Ροϊηΐϊθά 45 {πΠ6 διιγο σϑϑ]ς οἵ ρεγρείμδ! 
Το ποννοά ἀροβίαϑυ ([58. νἱ. 11, 12). 

950. (οά. ς8 οπιῖῖβ νεῦβεβ 18, 19, δῃηὰ 
θΘρΙη5. {15 ὁπ ψΊ ἕτερον γὰρ Θεὸν οὐκ 
ἔγνωμεν, κιτ.λ. 

Βιιὲ αὐὲ ἀποτυἢ ὍΠεΕ αὐὲ ἴ5 ἐπιρμαῖϊς, Βεϊηρ; 
ΟΡΡοβϑά ἴο “οἷγἵ [αίῃογβ. ΟΚ. ἡμεῖς δὲ 
ἔγνωμεν ((οα ἃ. 11|., Χ., 52, 55, 58, 8].), ΟΥ 
ἐγνώκαμεν ((οὐά. 23, 44; 4].). ΓΘ σΟΠΠΊΟΠ 

τεχὲ μα ἐπέγνωμεν. ΤᾺΣ ΗΕ. δὲ ἈΠΟ ΝῚ 
ἜΝ) τρμξ θῈ τοπάογοά ὈῪ εἰτ ποῦ οὐ {πὸ 

νευθ5; δι ἡμεῖς δὲ. .-. οὐκ ἴσμεν ννοι]ά θῈ 
Ῥεβ. (ἋΣ 16 Ρῆταβα, .ῈΠΕ. ΧΣΙΧῚ 20. 
ΧΧΧΙΪ, 17; 58. χχυϊ. 12. “Το Κηον ᾽ 1η [815 
56Π56 ἰβ ἴο σχεἌοψηγῖσο ἀπ γεσαγά. “Βεβιάθ 
Ηἰπὶ " (πλὴν αὐτοῦ, Ν τ]ρ. »παείεν Ἰροτη) 5 
θ6 «αἀάρά «δἱ {π6 οπά οἵ {π6 οἰαιιβθ (ἱ, 158. 
Χ]ῖν. 8. 

ἀεορίσε 5.7] ΟΥ̓́, “ Ονογ]οοῖς, ἀϊεγοραγά ἃ5 :ἢ 
ὑπερόψεται ἡμᾶς. 

μΟΥ αν 97 οἱγ παίΐοη] ὙΠῸ ΟΚ. 15 οὐδ᾽ 
ἀπὸ τοῦ γένους ἡμῶν, νΥ ]ο ἢ ΕΥΤΖΒΟΠ 6 ΘΧρ αἱ η5, 
Π|κὸ {π6 ΑΟΝ., ὈΥ δὴ εἱΠρεῖς τινά, σοπΊρΑτ ΠΡ: 
[58. ᾿ν 11. 7, “Απά {παΐ ποῖ πΙ46. ποῖ {πγϑοὶξ 
ἔγοπι {πἰπὸ οὐῖ ἢθβῃ," μος τῃ6 1 ΧΧ. 
το πάογϑ: καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων τοῦ σπέρματός σου 
οὐχ ὑπερόψει, “ ἀπά ἴποῖϊ 5841 ποῖ Ἦὀνευίοοκ 
οπθ οὗ {πὸ Κκιπάγοα οἵ (ἢν ϑεθά." (οά. 58 
ΒΙΡΡΙΪΘ5. πιοῦο [Π4η {Πἰ|5: οὐδ᾽ ἀποστήσει τὸ 
σωτήριον ἔλεος αὐτοῦ, κ-ιτιλ., “ΠΟΥ σεγιοῦθ ῥὶς 
“αὐἱηρ ῬΊΟΓΟ ἴτοση. Οὐ παίίοη." 80. {86 
ΟΙά [,4ἴ.: πος αμὔξγοὶ σαϊπναἰϊοηθηι οὐ 2ηίσογῖσ 
εογαϊαηι σ«μαῆὶ α ποὶς εἰ αὶ ψέόμεγε ἼΟσΐΓΟ. 
(οάά. 19, τοϑ κεῖ τἱά οἵ {π6 ἀϊΠΊσα]γ Ὀγ οὐδὲ 
τὸ γένος ἡμῶν. ΕΥΖΒΟΠΕ 5ᾶν5, “16 ΑΝ, οὐδ᾽ 
ἀπὸ τοῦ γένους ἡμῶν ἴδῃ]Θη ἱπὶ ϑυτ." Βυΐ 
τπαΐ νϑυϑίοῃ βῖνοβ {86 γϑῦβο ἴπι5: “Βιυΐ αὐὸ 
Κπονν ποῖ Α Οοὰά Ῥεϑίάθβ Ηἰπι, {παὶ Η ὸ 5ῃοι]ά 
ἴπτπ ἀνὰ Ηἰβ ἴδοθ ,ηορι ομγ ῥεορίε:᾽ 

τον -ϑο 
91. Εν ἱ αὐὸ δε ἐαζεη 9.0.7] ΤΠ οὕτως ῥτο- 

ῬΑΌΙΥ θΘΙοπ 5 γαῖ μοῦ το {Ππ| ΤΟ] οννίηρ νοτθ. 
ὙΤταηβΙαῖο, “ ΕῸΓ ΠΘη ννῈ ἀτδ ἴάκθη (11. ἐπ 
ΟΥ̓ ἐῤγοι οὐγ οῖπρ τἀ Κοη---ἃ οΘοπημηοη ΗθΘΌ. 



᾽ Οὐ, ),εα». 

Υ. 22---24.} 

5141} 1ἰὰ νγαβίθ, ἃπ4 οἱἱγΓὶ βαΠΟΓΙΔΓΥ 
5|8}} θῈ 8ρο]]δά ; αηὰ Πα νν}}} τγαααῖγε 
τῆς ργοΐαπαίζὶοη {πεγθοῦ δὲ οἷιγ πποιίῃ. 

22 Απά τῆς ᾿ϑἰδιρηίζεγ. οὐ. οἷγ 
Ὀγαίῆγοη, ἀπ4 {Π6 σαρεν!ν οὗ της 
σοιηΐγγ, ἀηά {Ππ8Ὸ ἀεβοϊαίζίοη οὔ. οἷιγ 
᾿ΠΠογίταποθ, νν1}} Πα τὰτη ἀροῃ οἷ 
Βδαάβ δπιοηρ {Π6 (σε πΈ|65, ννἤογαβο- 

ΨΌΒΙΤΗ  ΥΠ|. 

ΕΥΘΓ νγῈ 5Π41}} δ6Ὲ ἴῃ θοηάαρε ; ἀπά νγε 
5}8}} ΒΕ δὴ οἤξηςε δπά ἃ γτερίοδοῇῃ ἴο 
411 ἐπ πὶ {Παξ ῥρόβ8688 118. 

23 ΕῸΓ οἷ βεύνιτιάς. 5Π4}} ποῖ θὲ 
ἀϊγεςίθα τὸ ἔἄνοιυγ : θὲ τῃς [,ογά οἱγ 
(ὡοὐ 5}4]] τὰγπ 1Ε ἴο ἀἸΒΠοόποιιγ. 

24 Νονν {πεγείογα, Ο Ῥγείῆγεη, ἰεῖ 
1158 5Π6νν ΔΠ Ἐχδπηρία ἴο οἷ ὈΓείἤγθη, 

ΠΟΠΒίΓΙΟΓΙΟΉ), 411} [πάρα ψν1}1 ἴῃ {παῖ σαβθ Β6 
Ὀτοιρμς Ἰονν. ὙΠ Ἠδθ. πιᾶὺ Πᾶνα θθθη 

22) , “Ἴδη ΜΠ] ἰοξίον." ὙΤῊΪ5 νογῦ 15 τθη- 

ἀεγοά κλιθήσεται ἴῃ Ῥ5. οἷν. 5: οἵ, Ρ5. χὶνὶ. 8: 
450 Αθϑβοῖῃ. “ Ῥειῖβ.᾽ 929 :-- 

᾿Ασία δὲ χθὼν, βασιλεῦ γαίας, 
αἰνῶς αἰνῶς ἐπὶ γόνυ κέκλιται. 

ΟΥ νὰ πηῖρῃΐ σοπραγο {ΠῸ Ρἤγαβθ5 κλίνειν 
πρὸς φυγὴν, “ἴο ἔπτη ἴο Πιρμί," [κὸ {π6 
1 Αἱ. Ἱπεϊηαΐμ αεῖος (ῬΟΙΥΌ. 1. 27. 8); ἀπά τπὸ 
Ἡοιποσῖς Τρῶας δ᾽ ἔκλιναν Δαναοί (1]. ν. 37). 

κλιθήσεται 15 ἴΠ6 τοδάϊπρ' οἵ (ἀξοή. 19, 23, 
44, 64, 4]., ἴῃ 50π16 οἵ νυ ῃῖ ἢ 1ἴ 15 5ρε]ξ κληθη-- 
σεται, Ονἱηρ ἴο [{4ο΄ση. ὙΠῸ σοπηπΊοη τοδή- 
ἴῃ; καθήσεται, “11 511, 15. ΘΧρΙ απο Ὀγ 
Οδαῦ, 5. Π]θιιβηθῦ, απ 6 ΚΝ εἴίο, σε σμῤγεϊεί, 
1.6, φιεία σοάεό. Βιαῖΐῖ {π6 σοπίοχί γθη α1Γ65 
ΒΟΠΊΘΓΠΙΠρ; βίσοηροσ. ΒΥ Ζθομθ βιιρροϑβίβ 
καυθήσεται, “58.411 θ6 σοπδιιπηθα," ας σοη- 
5146 γ5 κλιθήσεται ΟΥ̓ Π4]. ὙΠῸ ϑυγίας βῖνο5 
1Π6 ΡΈΠΟΓΑΙ 5656 ὙΘΙῪ Μ}Ὲ]]: ““Βθοδιιβο, 1Ε ννα 
θὲ ἀε]νογοά πρ, 411 Τά δἢ νν}}} θῈ ἀε]!νογθά 
ἋΡ «150. 80 (σά. 58: ἐν γὰρ τῷ ληφθῆναι 
ἡμᾶς ληφθήσεται πᾶσα κιτιλ.; απὰ ΟἹ 1.«ἴ. 
Τυάτῖι ἀγριιθθ {παΐ {ποῦ 15 στουηά οἵ πορα 
1Πη {πε ἔδος {παῖ {π6 [4}1] οἵ Βοίγια ννουἹά 
ἰηνοῖνο {παῖ οἵ {π6 ννμοὶῈ οσομπίγν. Οοά 
ψνοι] 4 ποῖ ρευτη ἐῤαί. 

ἀπά ῥὲ «υἱ]! γεχμῖγο ἐδὸ ῥγογαπαΐίοι ἐφεγθοῦῦ 
αὐ οἱ ηιομίρ.) (οἄ. 58 οχηϊῖβ {Π15 απ 4]} 
{Παΐ [Ό]]ονν5 ἴο {πὸ οπά οἵ τσ. 25. ΠΟ πηϑδη- 
ἴηρ; ἴ5, Οοά νν}}] πλαῖκθ τι5 ἀΠβνγ γΔ Ὁ]6 ΤῸ {ΠῸ6 
ἀεβθογαίίοη οἵ Η15 βαποίιπιασυ. “ἢ ψ1}} 5βθεκ 
ἔγοπι οὐσ ποῦ {Π6 ργοίαπαίίοη πογθοῦ;: 2.6. 
Ηδ νψ1}} ἀεπηαπά οὗ τι5 {πὸ γθαάβοη οἵ 1[. 

Τηϑίοδά οἵ “οὔ τοι" --- στόματος---Ἐ(ο44. 
“... “0. 

ϑυγίδο: ἘΞ ποτα Ἴο ἀν ΠΡ 

ΤΟΥ ΨΜΜ}1 οχαςσὲξ {ΠΕ ῚΓ ΡΟΙΠ το ΠῸΠῚ ΟἿΓ 
ΒΙοοά ; {πΠαΐ 15, Ηδ νν}}} ἴα νθῆρϑαποθ οἢ τι 
ἔογ τ. 80 ΟἹά 1,«ἰ. ΕγϊίΖβομθ (4115 {Π15 “ἃ 
ΨΥ ΠΟΠΥ ἀθογίϊνα σοογγθοίίοη, ἄπ ἴο ἐπ ἴμοϊ 
1παξ στόματος νγὰ5 ποῖ πιηάἀοιδίοοά ; ἃπ4 Π6 
ΡοΪπίβ ουἱξ {παΐ 1ἴξ 15 ποῖ 'ἰπ δοοογάδπος νυ] 
Ἡροῦτονν ἰἄϊοπι: οἷ, Οη. ΙΧ. 5; ΕΖεΚ. 11. 18. 
ὙΠΟ Ρῆγαβο τγᾶ5 “ ἴο 5θὲκ (ου Ἔβχδοῖ) πο δ]οοά 
οὗ ἃ τῆδη ἤΠοπι {ΠπῸ Βαηά οἵ ἃ τηδη." ΔΕ] 
{πογοίοσε οδῃ ΠΑΓΩΪΥ 6 τὶρπΐ ἴῃ Ἐχρ αἱ ηϊπρ' ἐκ 
τοῦ στόματος ἡμῶν ὉΥ τείεγεποα ἴο [Π6 ΟΔΕΠ οἵ 
Οἱίαβ ἴο βιστεπάογ {πΠῸ6 ΟἸγ αἰζεῦ ἤνο ἀαγϑ᾽ 

ἄε]αγ (συ. τι; (ἢ. νἱϊ. 31). ὙΠῈ 5θῆβα 15 ποΐ 
“« γμάεα νν1}} γθααῖγο ᾿ ((Πατίοην) ; {Π6 βιιδ]θοξ 
15 {πΠ6 54Π|6Ὸ 85 ἴῃ τ. 22, “Ψ]1 Πὸ {υχῃ : 
οὗ, α-. 23, “88 1,ογὰ οὐσγ Οοά 5181} ἐὰτη." 

22. αυἱ] δὲ ἑμγη ποῦ οἷ δεα ἢ ὙΠῸ 
ῬΏΓαΒΘ πα σΟΠΒίΓΙ ΓΟ ἀγα ἴΠ6 58 ΠῚ6 85 ἴῃ 
ΠΤ αάρ65 ᾿χ. 57: “"Απά 81]1} {Π6 ον] οἵ {π6 πιθη 
οἵ ϑῆθομοπὶ ἀϊ4 -Οοὐ τεπάογ [τϑΐαγη, γθ 1:6] 
ἼΡΟῚ {πΠεῚΓ Ποαάβ [προ {ΠῸῚΓ οννη Πι644].ἢ 
Οἴσ τ Κύηρθ 11: 22 ΡᾷΖ 950 χα 20. 6 
56 η86, {Πογοίογθ, 15: Οοα ν}}}} τϑαιΐθ τι5. 5 
1Π6 σα ΠΥ δας ΠοΥῦβ ΟΥ̓ Οἷα σοι Γγ 5 γαϊη νυ ἢ 
ΘΧΊΓΘΠῚΘ. 5. Π ΥΙηρΡ5 ἴῃ {Π6 απ οὗ οὐἵ σὰρ- 
{τἰντγ. 

αὐὲ στρα]! δὲ απ οὔεηεο. ἐσόμεθα εἰς πρόσ- 
κομμα: οἴ. [58. 11]. 14. “Απά 6 514}1} Ὀδ6 ΤῸΓ 
ἃ βἴοπθ οἵ βίιυιμθ)ηρ". -Ηὀὺ. ἢῺ22 2 ν Ιὴ 

Ἐχοά. χχῆΐ. 33 πρόσκομμα τερΓΕδεπίϑ5 ἐπε Η 6. 
ΦΡῚ, «παγο. ὙΠῸῈ βᾶπιθ ἰάθα, {πα οἱ οὐσίαείο 
ΟΥ δίπάγαιεο, απ ἀθ 65 θοῦ Ἡῦτονν Ἔχργθϑ- 
ΒΙΟΠ5, ἃ5 15 δυϊήθπί ΠπΠῸΠῚ [58. ν111. 14, ὑνΠΟΓΕ 
ΘΙ Θοοῦτ: ΟἿ ΕἸΘΟΙΏΞΙ ΧΨΠ; τὸ ΧΧΧΙ, ἢ, 35: 
6 5141} θδθοοπὶθ οδ]θοῖβ. οἵ οἴδηςθ, ἃ δεέξ 
οὗ βοογῃ ἃηά δθιι56 ἴο Οἵ Θῃ5Ι αν Υ5. 

ἐο αἰ ἐῥεηι ἐῥαΐ ῥβοσ5ε55 5.1] ἈΔΙΠΟΥ, “ Βεΐοσγε 
{π6πὶ {Παΐ ρεΐ ροββοϑϑίοῃη οἵ τι5. Ὅῇε ννογά 
15 κτωμένων, ποΐ κεκτημένων. 8 ΥΓ. “ ὈείογΓο 4]} 
ΟἿ ΠΟΙΡΏΒΟΙΙΓΒ ᾿᾿---ΡΥΓΟ ΡΥ ἃ σοΥΓαρίϊοη οὗ 

“ΕΓ σαρίοῦϑ5 πῶ» Το ιν. 

58. ἐϊγεοίοι ἐο ἤαυοιγ.] Δ5 ἴῃ {Π6 ᾿ᾶβο οὗ 
{πῸ σαρίίνε [6 ποϊδομίη (2 ΚΙηρβ Χχν. 27 5ῳ4.), 
ηπ οἵ ἴπθ ννΠο]8. παΐίοη ἸΠΩΘΥ ΟΥτιβ ἀπά 
Αὐταχογχοβ (2 ἤγοῃ. ΧΧΧΥΪ. 22 σε. ; ΕΖτὰ ἀπά 
ΝΕΙ. ρα5:1)1). ΟΥ̓ αἰ8ὸ {ΠῸ βίογιοβ οἵ [οβθρῇῃ, 
ΤΔηΪ6], απ Ββίμοσ. “Ηἰδ πιδάδθ {πθπὶ αἰ5ὸ 
ἴο Ὀς ριτἰοἀ οὗ 41] ἴποβε παΐ σαγγῖθα {Ποπὶ 
σαρίϊνο5," 5. ον]. 46. 

ἐμ 1 1ο αἰτῥοποιγ] εἰς ἀτιμίαν θήσει 
αὐτήν. Ἠὸοϑδ. ἰἱν. 7; 58. ΧΧΙΪ. 18 (σποσα {π6 
Οτθοκ 15 ΤΌ 5). ὙΠῸ νϑῦβ6 ννῈ]] Π]πβίγαϊθσ 
τῃ6 {ποιρηΐ {παΐ (σοά 5. ργονιάθηςθ οχίοπαϑ 
ἴο 411 σοπάϊτοηβ οἵ {1{6--μο τηοϑί ἀθργοβθθθά 
ἃ5 Ἅ6Ι1] 45 1ἴΠ6 πιοβί δχαϊίθά. Εὔχη]Ὲ απά 
ΒΙανοῪ ἦοὸ ποΐ τεγπηϊηαΐθ Η5. ᾿ηΠτιθηοθ [ῸΓ 
ΒΟΟΑ ΟΥ̓ΪΟΓ 61]. Ηδ οδῃ δηά ἄοθ5 ἬἭνεισιι]θ 
Ἔνθη {ΠῸ 5ΘΟΠΑΪΠΡῚΥ ᾿ΓΓΕΘΡΟΊ51816 ΔΠ4 ΔΙῚ ΓΑΤῪ 
01} οἵ [Π6 ΤΟΥΘΙρ ΠΟΠΑΙΙΘΙΌΓ. 

24. οαυ ἐφεγεζογο.) Α᾿Απά πονν (ἴῃ οοη- 
ΟἹ 510). 

315 



416 ΥΌΒΊΤΗ, ΜῊΝ [ν΄ 25 - 

Ῥεσδιιβα {πεῖν Ποαγίβ ἀθροηά τιροη τι8, ἀπά ψῆαῖ. Παρρεηθά τὸ “Ἅ |ς0Ὁ ἴῃ “ ὅπ. 58. 

., Οεη. 22. 

Δα τΠ6 ϑαποίιαγν, ἀηἀ τΠς Ποιιβ6, απ 
1Πς6 «]ταῦ. Γεθ ΠΡΟἢ 18. 

2ς Μοχδθονεῦ εξ τι ρίνα ἘΠδηΚ8 ἴο 
τῆς Τογά οἷν (ΠΟ, νης ἢ ττ]θῖ ἢ 118, 
ἔνθη 45 ἢδ (4 οἷιγ ἔΔΊΠεΓ8. 

26 Βεπιθηηθογ ννπαΐ τΠϊηρθ Πα αἰ 
το “ΑΡτΆΠαπη, ἀπά Πονν Πα {τἀ ἰβδὰς, 

Μεϑοροΐξαπηα οἵ ϑυτία, νμθη ἢς Κορε ἢ 
1ῃ6 8Π6ὲρ οὔ [1μθᾶη 8 πηοῖμει᾿β 
Ὀτοῖποτ. 

27 Βὸγ πε Βᾷτῃ ποῖ τά τι5 ἴῃ {πῸς 
ἢτα, 5 Πα ἀϊ4 τΠδπ|. [ογΓ {Π6 Ἐχδπληᾶ- 
τἰοη Οὗ {ΠΟῚΓ Ποαγίβ9 ΠοιΠεΓ Παῖῃ Πα 
τ Κη νθησθαποα ΟΠ τι8: θας {ΠῸ Τοτά 

Ἰοὲ μα σφέαυ τη ἐχαριρίς ἰο οτμγ ὀγείῤγοη, δὲ- 
εαπίσε, (Θ᾽ ς.7] ἘτΤ᾿ΈΖβοπα ννοι]ά {γαηβίαΐα : “1,6ῖ 
115 Ῥσον ἴο οἱ Ὀγοίμγθη τΠδΐ {Π6Ὶτ ΠΠπ6 ἀθρθηά5 
ἐνον ΤΡΕ τ5. ἀεπηοηδίγαϊο 1 ὈΥ οὐἵ ἀεδαϑ--- 
Πατποὶν, ΟΥ̓ βανίηρ {πὸ πὶ δηα {πὸ βαποίπαγυ.ἢ 
Βιυξ {π6 Α.Υ. δθϑηβ ἴο φῖνε ἃ Ὀείζεσ 5656. 
ΤΠ νογῦ ἐπιδείκνυμαι ΤΊΔΥ Τηθδη 10 αϊσῥίαν 
ογεῖς ῥοπυεγς ΟΥ̓ιαϊεϊος--- 6.5. σοφίαν, ἀρετήν 
(εξ Χεη. “Απδθ.᾽ 1. 9, 16)---ηὐ ΠηΔΥ 6 τι564 
ΔὈΞοΙ]αἴεὶν (τ. Ρ]αΐ. “ΡΙΠαΘάο,᾽ 235 8). Εογ ἐξ 
ἡμῶν κρέμαται (ἐκκρέμ.: Οοάά. το, τοϑ, 4].) 
ἡ ψυχὴ αὐτῶν, οἴ, Οεη. χ]ῖν. 30, νοῦ {π6 ΗΘ. 

ἸΦΈΣΞ Πρ ἸΦΞ), “μὶ5 118 15 θουπά 

ἋΡ ἴῃ 5 1Π|ὸ,᾿ 15 580 τοηάογεά ὃγ πε 1,ΧΧ, 
ΤΠῸ6 τπηοδηϊηρ οὐ ψυχὴ 566Π15 ἴο 6 1Π6 58 1η6 

Βοτο; {ΠπΠουρἢ {πὸ ΗΘΌ. ἴοΥΠὶ ΞΡ, ἜΞΟΙ ΚΠ ΘΑΣΙ 

“ ροΙΓΑΡΘ," 5. 5οη ΕΠ Πη65 τοπἤογοά ψυχὴ: 
ὉΓ. 158: Μ|1. 2, 4; ΧΙ ἢ ΠΠΠπΠῸ Αἰ ἣ. ΠΠῸδῚΞ 
βίδηἀβ {(Π6 Ἰαϊίοῦ δθ6ῆ86: “{Πε6ῚΓ Ποαγίβ," 2.6. 
ἘΠΕΙΡ σουγαρο, “ ἀερεηα ΟἿ ι15: ὑυῖ ““1ῃε 
ΒΔ οῚ οἵ οὐσ ὈγοίΠγθη," Ὁ. 22, [ανοιγ5 [Π6 
[ουτηοῦ, Δη4 50 {πΠ6 ϑυγίδο. 

ἐδὲ ταποΐίμαγ).] ΟὝὙυϑεκ τὰ ἅγια; «οἵ, Ὁ. 21. 
ὝΠΟ τογπὶ ᾿πο 465 νυ ῃαΐ Τ[Ό]]Ονν5, “ τπῸ Ποιιβο," 
2.6. ἴῃ6. τορὶε ὈυΠΠάϊησ, δηά “6 δ]ΐαγ, 
2.6. [8 ρσγεαῖ Ὡἱΐαυ οἵ βαουϊῆοθ. ὍὙὴε 5υγΥ. μδ5 
9550; “{π6 βαποίιαγυ." Δ ΔΠῚ Οχρίδὶηβ 
οὔϊεῖα σαογα, σἰμες ἀϊππμς; Ὀὰξ {π6 ΗΘ. ννὰ5 

ΡΓΟΌΔΙΥ ΦῚΡ, ὙΠ ]Οἢ 15 το πογθά τὰ ἅγια ἴπ 
ΖΕερΡἢ. 111. 4. Μα]. 11. τι, δῃά οἰβθννῆογο, ποῖ 

Π ΓΞ ΠΊΞΙ: οἵ τ σμγοη. ἴχ. 12. ὙΝΟΙΗ 

ΑΥΡ 65. {παῖ {Π|5 πιθπίίοη οἵ 1ῃ6 ΤΈΠΊρΡΙΘ 
ΡΓΟν65 {Παΐ (ἢ. ἵν. 3, ν. 18, 19, ἅ΄Ὸ ᾿πίθγροὶα- 
1015, 45 ἴπὸ “ΓΟΠΊΡΙ6 ννὰβ ποῖ τοι] [ῸΓ ϑοπλδ 
ἘννοηΐΥ ὙΘΑΥ5 αἰτοῦ {Π6 Ἀίαγη---ἀὴ ἀΥριπιθηΐ 
νν ΠΟ 15 ποτ ἔΠαη ἀοα θέ]. Βα [ἢ ραθβθαρὸ 
ῖ8 βοοά ἁραίηβί ΜΟΙ ΠΊαυ 5 {Προσγ, ὑνΒ οὶ 
5 ΡΡΟβο5. {παΐ, αἵ {Π6 {ἰπὶ6ὸ θη. [πα Π ἢ νυὰϑ 
νυυτς6 πη, ἴῃ [δνν5 μα ΟἾΪΥ Δ αἰΐζαῦ οἡ {πὸ 
ΠΟΙΥ 5ἰΐθ. 

γα! ] ἐπεστήρικται, ἴοΥ νΥΠΪο ἢ ΕΥ̓ ΖΘΟ ΠΟ 
οἀϊῖ5. ἐπεστήρισται, ἴτοπὶ (οὐά. ἴϊ. χ, ςς. 
ξ Ρ5. Ιχχὶ. 6, “Ὅροηῃ ἴπθθ6 ἤανθ 1 Ὀθθη 
Βιρροτίοα ἔτοσὰ {ΠῸ ννουηὉ ; ἢ αἶβὸ 1πά46. χνὶ. 
26, 27. (ὑοπιρατο νι {ΠῸ6 ἡ ΠΟ]. νοῖθο 
1: Μᾷδος. 1. 58 σψῳ. 

25-Ὡ 7. 1ιεἴ τι {Ππδηἰς ΟἿΥΓ Οοά, νν ῆὸ ἰ5 
Εὐγΐηρ Οὐ [Ὰ1ἢ, ποῖ ΡιΠΙΒΠΪηρ ΟἿΣ 51Π5; 

θδοδιιβο {γ|4] 15. ἃ ργοοῦ οἵ Ηἰβ5 ἵασνοιισ (ΟἿ. 
ἸΘαξ: ΜΠ. 5: ΗΕΡ. ΧΙ]. 5, 6; Β5, χοῖν. 2: 

25. Μογεοσου ἢ Ἀδίποῦ: Οἡ δοσοιηΐ οἵ 
411 {Π15, {πογοίοσγο : Οσσθοὶς παρὰ πάντα ταῦτα. 
(οαά. 19, ἴοβ8 παν [6 βαβϑίθῦ διά. ϑγγίδο: 
“ Απά Βεβι 65 4}1 {πο56 {Π]η 5:5, νν 8 514}1 ρ]θαβὸ 
Οοα," ζο. 

26. αὐφαΐ ἐῤίησε... «οαυ.. ««υὐφα! ἡ ΟΥτεοκ 
ὅσα, ῥοαυ »ικεῤ. 

1ταας.1] ΕΥΪΖβοθ βαγϑ [Π6 5016 σγϑίδσθποθ 
15 ἴο {π6 ᾿πίοπήθα οἤοσγιηρ οἵ μῖπη. Βαξ {πΠ6 
{γα οΠ 4] {{1415. οἵ δας γοσο ἴῃ Ρατί {πῸ 
ΘΔ Π|ὸ 86 ΑΡταηδηὴβ: οἱ (ΕΠ ΧΕΥΣΖΕ 
ΜΙ χνὶ. τς δη4 ΧΧΥΪ. 1-11 ΜΙ 12. ΕῸΥ 
ΟἰΠΟΙ {Ὑ1415 οἵ ἴϑδας, 5ε66 σεῃ. ΧΧΥΪ. 34, 35 
((λς ἩΠΕΙΟ πλαυγῖαροβ οἵ Ε5881) ; οἵ. χχῖν. 3; 4 
Δηα χχνὶϊ. (16 ται Ῥυδοτβοα προη Πἰπὶ ὈΓῪ 
ΒΘ Ρθο κα ἀπ [ὰοοῦ, ἀπ {πὸ σοπβθατθηΐ θχῖ]δ 
οὗ 1Π6 Ἰαϊίογ). ὍΠὸ ϑυσγίας Πα5.: “ἈΘΠΊΘΑθΟΥ 
411 τῃαῖ πὸ ἠϊά νυν ΑΡτγάμαπη ἀπά [βαδο. 
80 (σά. 58 «ηἀ Ο]ά [,«ἴ. 

“Μεεοῤοία»ιία οΥ δγγία ΤΠ 1, Χ Χ, τοδάϊης 
οἵ Ηδςθ. δ 15 (ποῖ ὉΠ, 45 Ευ ἴΖβομο, 
) τηϊβρυὶ πε) ἴῃ Θ6η. Χχν. 20; ΧΧΨΙΙ. 6, 7, ἄζο.: οἱ 
Ηοϑ5. ΧΙϊ. 13, πεδίον ΣυρίαςΞΞ Η6Ὁ. ὈΠΝ πὰς 

(ο(. 58 «πὰ {πὸ ϑυτίας οπιϊξ τῆς Συρίας. 
ὙΠ6 Ιατίοσ μὰ5 Βέεφ- Ναῤγῖη, οἴ, Αβϑυσίαη γᾶς 
Ναῤνῖ οὐ Νια-ὶ-γῖ. ὙὝΠαῖ Ῥαάδη- Αὐάτη ΥΘΑΠ]Υ 
τηθδη5, 45 Ηοϑβ. 4. ς. ἱπΠΊΡ|165, “"ἴπ6 ρ]αίη, Οὐὕἁ 
ΡΟ οοιηΐγγυ, οἵ ΑΥ̓αμη," ἀρρθαῦβ αἶδὸ [το τὴ 
ΠΟΠΊΡατβοη οἵ {16 Αβϑυσ. ῥαάδάημ, ννμῖοῖι 
ἴῃ 11. Β. 62, 33 ΘΧρ]αῖηβ {π6 5114] 1ἄθο- 
5ΥΆΡΙ ἔογ ἐφέμ, ““ Πρ, ἀπά ψιμῖ, “ βατάθῃη "ἢ 
(αΑνεξ ραάάη). 

ΟἹ. ἐγ τις ἱπ ἐδ ἥγ..1 ὙΠῸ Οτδοῖ 15 
ἐπύρωσεν, “6 Ὀιυγηῖ, “ἰεβίθα ὃν ἤτο," ἃ 
ννοσά πϑοά Ὀγ ἴῃς 1, Χ Χ, ἴο σοπάου Ηθρ. ΠΝ, 
ἐ(ξρ το ]ξ ΟΥ̓ 51|61{ ροἹὰ ἀπά διϊνοῦ; αηὰ 50 
«ἔροζ " τήθη ΒΥ {π|4], δοκιμάζειν. (Εἴ. 5. ΧΙϊ. 
ὁ, ΣΧΥ͂Ι: 2: ΖΘΟΠ᾿ ΣῚ ΟΣ 

πο ρον ῥα δὲ ἐαζεηι σεηισοαηος οὔ 15. ΤΠΘ 
ὙΠΟ]. νοῦθθ ΠΟΥ Υ τοηάθγθά ννοι]α στη 
βοπιθννμαΐ {Ππ5: “Βϑοδιιβο ποῖΐ---θ ἴπθπὶ ἢ 
ἰοϑίθα Ὀγ ἤγο ἴῸγ ργοοῦ οἵ {ΠῸὶγ Πραγί---]50 
τι5 πὸ ποῖ ριιηῖβηθα ; θὰ ἴογ δαπηοηϊτίοη {π6 
Το βοουγρβοῖῃ {ποθ νΠῸ ἄγαν Πρ ππίο 
ΗἩ! πὶ. Βοῖμ ποραΐϊνοβ θο]οπρ ἴοὸ {π6 νου Ὁ 
“ ΡιΠΙ5ῃ6 , ννΒῖοἢ 5 ἴπ6 οππρμαῖῖς ψνοσγά. 
ΤΠΘ οὐ 15 τορραϊραά θείοτο ἐξεδίκησεν, Οὐ Ἰης 
ἴο {πὸ ραγθῃίμῃοίῖς τοίοσοηοο ἴο {πὸ {Γἴα] οἵ {πῸ 



ν. 28---39.] 

ἀοίῃ βοοιγρα {ΠῸπῚ {Πλξ σοπὶα ΠΕΔΓ 
τιπῖο Πϊπη. ἴο δάἀπιοπῃίβῃ {ἢ 6π|. 

28 ἼΠεη 8614 ΟὐΖίαβ ἴο πεῖ, ΑἹ] 
τὲ {ποῖ ἢαϑέ ϑροκθὴῆ ἢαβέ {Πποιὶ 
ΒΡΟΚεπ ἢ ἃ ροοά Πεαγί. αἂπά 
ΠΕ ἰδ Ποπ6 {Παΐξ ΠΊΑΥ Ρβδίηβαν τἢΥ 
ννοῖάϑ. 

20. ἴον ἘΠῚ 5 ποῖ {ΠῸ ΠΙβΕ δΥ 
ννΠογοῖη ΠΥ νν]β4οπη 18. πηδη  εϑίθα : 

ΡΑΙΓΙΑΓΟΠ5. ΤῊΘ 56Πη56 ἰ5: [,6ἴ τ5 ξῖνο {πη Κβδ, 
Ὀδοδιι5θ, 45 νγα5 {πΠ6 σαβα ΠΟΥ ἀησοϑίουϑ, 
ννΠδΐ να Πᾶν ΒΕ ἤΠογθα 15 1η {Π|Ὸ νναὺ οἵ {{|4], 
ποῖ οἵ νεηϑϑαηποθ. ὍΤΠῸ Ἰαϑί οδιιδα βίαϊθβ ἃ 
ΒΌΠΟΓΙΔΙ {Γατἢ ρου {πὸ Π ᾿νῖπο ἀθα]ηρ5, ἀρ] 1- 
οΔΌΪ]6 ἴο Ὀοΐ οα56ε5. Εἴ, ΗΘΌ. χι!. 6: “ΒῸΓ 
ψΠΟΠῚ {π6 Τογά Ἰονείῃ π6 οΠαϑίθποίῃ, δηά 
5ΟΟΙΓΡΘΙΙ ΘΥΘΓΥ 50Π ΠΟΙ Π6 τα οοϊνοῖῃ. 

ἐο ααἰριογίερ ἐῤο».] Οσϑεὶς εἰς νουθέτησιν. 
Οιοίοα ὈΥ 8. ΕἸεπι. ΑἸοχ. “ ϑίγομη. 11. 4.47. 
(οάά. 58,243, 8]., εἰς νουθεσίαν, νΥΆ]Ο ἢ. ΟΟΟΙΙΓ5 
ΙΝ πνϊ 6: τ (δ᾽. Χ ΤΙ ΠΠῈ ΤΟΙΤΠΟΙ 
15. πιϑεά ΌΥ Ρ]αΐο, 6.5. “ ΚΘΡΕὈ].᾽ 399 Β. ΤΠΕ 
ϑγγίδο ρῖνοϑ οὐ. 26, 27 {πι5: “ ΘΠ μα 6 Γ 4}} 
τπαῖ Ηδ ἐϊά, ὅζε. θη Ηδ δχατηϊπθά (-.,κ) 
1πθπὶ ἴογ {{|4] οἵ {πεὶῦ μθαστί. Απά ἴο 1ι15 α]50 
1 Παρρθπθα ποῖ ἴοσ νεῆρθαηςο, θυΐ ΤῸΓ οΠ65- 
τἰϑοπιθηΐ, {παΐ ἔπ Τ,ογά ϑπιοΐθ τ1ι5, θθοαιι5θ ννα 
ΔΥῸ ΠΡ ππίο ΗΠ. (οά. 58 45 οὐκ εἰς 
ἐκδίκησιν ἰῃηϑίεαἀ οἵ οὐκ ἐξεδίκησε; Δη4 50 
ΟΙά 1,κἴ. 

28. σῥοζεη . σῥοζοη. εἶπας : 
ἐλάλησας; Ηδεδ. ᾿Ξ δὲ, 1.6, σαϊά. ... 
φΡοζελ:. 

«υἱὲ α φοοά ῥεαγὶ.] ἐν ἀγαθῇ καρδίᾳ, 1.6. 
ἢ σοοά τπίοπί. 

ἐῤφαὶ γιαν χαίπσαγ.] ὙΠῸ Οτδεὶς ὃς ἀντι- 
στήσεται, Ἰἴΐ. “ἐν ῆο νν1}}} νυ δίῃ, γοργεβοηΐβ 

4« ΗδεὉ. ραγίοῖρ]α ὧν ὮΡ Ἰδὲ; ΟΕ ϑγτῖδο) ; 
50. Ἐπαί ΔΟῪ. πεδα ποῖ δὲ δἰίδιθα, ὙΠῸ 
Ψυϊραΐο ρῖνοβ τ. 20--27 {Π||5: “1,6 Ὁ πι8 Βα Ὀ]Υ 
ἀνναῖῖ Η!5 σοπιΐοτί, ἀπά Ηδ νν}}} τ αῖγθ ΟἿΓ 
ΒΙοοά ἔγοπι {πὸ δ] οἴἸοπ5 οὗ ΟἿ ΘΠΘΠΊΪ65, ἀηά 
1.1} Βασηῦ]6. 411 {πὸ Ποαΐμθη {παΐ τῖβθ ΠΡ 
ἀϑαϊηϑί τι5, Δη4 {πὸ Τογὰ οὐὐ ΟΟα ν}}] πλαϊκο 
{Ππὶ ψὶποιξ Βοποισ. Απά πονν, Ὀγείηγεμ, 
51Π66 γὲ 16 οἱ ἄθυβ ἃπιοηρ ἔπ Ρθορὶθ οἵ σοί, 
δηα {πε ῚΓ 16 ἀδρθηάθ. προπ γοιι, {Π|Ὸ ἘΠΕῚΤ 
μοαγίβ τπΐο ὙΟυΓ 5ρΡ6θο, ἴπαΐ ΠΟΥ πιὰν 
ΤΟΙΠΘΙΊΌΟΓ {παΐ οὐ ἔτ Ποῦθ. νοῦ ἰοιηρίθα, 
παῖ {πῸῪ τπαϊρμς 6 ἰεβίθα νυ ποίου ἘΠ ν γα] Ὺ 
ΒΟΥν {περ Θοά. ὙΠΟῪ 5μοι]ὰ 6 ταϊπά{{] 
Πονν οἷν ἔπε ΑὈγΑΠαπὶ ννὰ5 [οπηρίοά, ἀπά, 
ἴον Πανίπρ; θθθη (οϑίθα ὈΥ ππδην {ΓΙ α]α[ἸΟη5, 
νγὰ5 πιαάθ {π6 ἔτιεπά οἵ σού. ὅο ἴβδδο, 
7αοοῦ, Μοβεβ, ἀπά 411 {πὸ Ὺ πὸ ρ]θαβοά σοί, 
Ραββθά ἔα] {πγοσρῃ πλαπΥ {τἸθυ] τ] Π5. 
Βαξ {πον {παΐ τϑοθίνεα ποῖ ἰοιηρίδιοηβ νυ] ἢ 
1Π6 ἔδαγ οἵ {Π6 Τ,ογά, διά υἰτογθὰ δραϊηϑβί {Π6 
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θυ ΠΌΠπι {πΠῸ6 Βερπηϊηρ; οἵ ΤΠ Ὺ ἀαγϑ 8]} 
τῃ6 ρΡεορία πανα Κπονγὴ {ῃγ πηάοτ- 
βία παϊηρ, Ὀασδιιβα {Π6 ἀἰϊβροβιτίοη οὗ 
{Πῖπ6 Πααγέ 15 ροοί, 

20 Βυξίῃε ρθορίθ ννεγα νεγῪ ἘΠ γβίγ. 
πα σοπηρο] 64 τι5 ἴο ἄο τιπέο {Π6 πὶ ἃ8 
νγε Πᾶνε βροκθη, δπά ἴο δγπρ Δη οαῖῃ 
ἸΡΟΠ Οἰιγβοῖνεβ, ὑν ἢ ϊο ἢ ννα νν}} ποῖ 
Ὀτγαακ. 

Τογά {ΠΕῚΓ ἱππραΐϊίθποθ ἀπά ἴΠ6 σθργόδοῃ οὗ 
ΤΠΟΘΙΓ ΤΠΠΓΠΊΓΙΠΡ, νογ ἀοβδίσογο ὈῪ [πε 
ἀεβίγουθσ, δη ρογϑῃθά ὈΥ βογρθηΐβ. Απάα, 
ῸΓ Οἰγβοῖνοβ, {πογοΐογθ, ἰθξ τὶ ποῖ ἄϑθηῆβα 
ΟἸΓΒΟΙν 5 ΤΟΥ {Π656 {Ππ|ηρ5 {Παΐ ννὲ βου θα 
ΤΘΟΙΤΟΠΪ Πρ; {Π6 56 561 -ϑαΠ16 ΡυΠΙΒῃπηθηΐβ ἴο 6 
1655 ἴΠ8Π ΟἿ 5115, ἰθζ τι5. Ὀθ]θνο [Π6 ΘΟΟΙΓΡ 65 
οὗ {πὸ 1 ογά, που ἢ {κὸ ϑ᾽ανθθ νγ6 ἃΥΓ6 
Ὀοδίθη, ἴο παν ἔλ]]6 πη οὐ ἴογ οἷ σογγθοίίοῃ 
Δη4 ποῖ [ὉΓ Οἱ ἀθϑίγιιοῖοη. 

29. ον ἐῤὶς ἰς ποὲέ ἐδὲ ἥγεὶ ἄαν, Φ' ἢ 
Οὐθοκ ὅτι οὐκ ἐν τῇ σήμερον ἢ σοφία σου 
πρόδηλός ἐστιν. 50Γ. : “Βοοδιιδα 1 μαῖῃ ποῖ 
Ὀθθὴ ἔγοπὶ ἰο-ἄαν ({Ππα41) {ΠΥ νν]βϑάοπι μα5 Ὀθθη 
Κποννη." (ὑοά. 58: ἐκ τῆς σήμερον ἡμέρας. 
80 ΟἹά 1,1. 
7 ονι ἐῤὲ δεριμηίησ ο7 ἐδν ἀαν5.7] 8. γζ., “ ΠΌΠῚ 

[Π6 ΤΟΥΤΊΟΥ ἄδγ5.᾽" 
δεοαμσε ἐῤὲ αἰϊσῥοσίίίον, 4.7 80 16 ὅγγ.: 

“Βθοάιθ βοοά 15. {πὸ Ἱπουρῃὲ ([}19.9Φα.»} 
οἵ {πῖπὸ Ποαγί." ΒΙ5561] βίγαηροὶυ σογτγϑοίβ, 
“ αηά ἐφαΐ ἴμε αϊδβροϑβιίίοη, ὅζο., τοπηαγκίηρ, 
τΠαΐ ““ Βεεαιισε 5θθῖηβ ποῖ ἴο 6 ἡιϑ8ὲ {π6 ἴΌγοθ 
οὗ καθότι ποτο " ([). 1) ου  Έ 1655. 1Ε τοργθϑθηΐβ 
ΗΞεΡ. ἽΦΨΝΞ, ““ Δεσογάϊηρ, 85," “Ἰπαϑηλι ἢ 45, 
( Βροδιιβθ." (οάἥ. 58 οὔηϊϑβ {πὸ οἰαιιβθ. 

αἰϊσροοσίοη.] ὝὙΠῈ Οτ. πλάσμα, οἴ ΟἸἹά 
Τ1,αἱ. βαριεπία, ἰῖβ ἃ ᾿ἰἴθγὰ] τεδάϊηρ οἵ {ῃ6 
ΗΘ. ἼΝ), Μεῖο, ἀπά {πθῃ »ηδαϊέαϊίο, εοσίίαΐίο. 
Ο6ῃ. νἱ. 5; 11]. 21. 

80. ἐῤὲ ῥεοῤίε αὐόγὸ εν ἐῤίγοῖν, αρεί (ἐε}) 
εο»ρε οι. ἽΠῸ ἤἢγϑί υϑγΌ 15 δίηρ., [ῃΠ 6. βεοοπά 
Ρὶασ. δοοογάϊηρ ἴο {πΠ6 πι518] Η 60. σοπδίσιο- 
τοη. Οὐοάαα. 11. Χ. 23) 44 «Ἰζογ [Π6 βθοοπά ἴο 
51ηὉ. 

9 (ο πμηίο ἐῤεῆὶ ὡς αὐὸ ῥαῦς «ῥοζε.] 
ἘδίΠοσ, “ἴο ἀο 45 νν8 βραΐῖζα τπιηΐο {π6η}. ὙΠῸ. 
ϑγγυ, Π45, “1Ἃ}ἷο ἀο τπηΐο {Π6 πὶ ἃ5 νγὸ 814 τπιηΐο 
{Π6π|, ἀπ {ΠΟΥ τοι ἢ ΠΡΟΠ τι τΠ6 οδίῃ, ἀπά 
γγῈ οαπηοῖ {ΥΔΉΒΡΤΘΒ5 1. ΟΕ (6. Π|. ἐπήγα- 
γεν. ΒΥ ΖβοΠο οα5 ἐπαγαγεῖν ἔγοιη (οα΄. χ. 
το: 223, 44, 55, α]. ΟΙΑ 1.81. ἡπάμεεγο. ΤῈ6 
ΠΟΙΏΙΠΟη ΓΟΔαΐη»; ἀπαγαγεῖν ἰ5. ΠΊΘΑΠΙΠΡ]6585. 

ΤΠ Ηδεθ. να ρΡῖῸ. ἡ Ὧν ἽΝ), ““Δηά 

{ΠπδῪ οαιιδεά ἴο σοπλθ ἸΡΟῚ 15. ὙΠῸ γΠ0]6 
οὗ {π6 Ἰαϑβί οἴδιιβθ, καὶ ἐπαγ. . . . παραβησόμ. 15 
οὐ ἰοα ΒΥ (ο΄. 58. ΠΕ δχοιιβα οἵ ΟΖίδβ ἰ5 
1Π|κ6 {παΐ οἵ 8584.]:.1 ϑ4Π). ΧΙ], 11 “δῷ. ; ΧΥ. 
21--14. 
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41 ΓΒΕγοίογα ποὺν ΡΓΔΥ ἴποιι [ΟΥ 118. 
Ῥεσαῖιβα ποῖ τί ἃ φοα]ν ννοπηδι, δηά 
τῃ6 Τιογά νυν] βεηά τὰ ταὶ τὸ Π]] οὐγ 
αοἰβίθγηβ. Πα νγὲ 5Π4}} [δ1πητ ΠΟ ΠΊΟΓΕ. 

32 ἼΠΕεη 544 [πᾺ1τἢ τπῖο τἤειη, 
Ηφαγ π|6. ἀπά 1 νν}}} ἀο ἃ τῃϊηρ, ννΠ] ἢ 
58} σὸ τῃγοιρῃοιι 41} σε πογδΙΟἢ8 ἴοὸ 
τῆς σι] ἄγε οὗ οὐ πΠαίίοη. 

23. Ὑε 58}]] βίαπα τηϊ5 πρῇῃξ 1ῃη {Π6 
σαῖο, δη4 1 ν}}}} ρὸ ἔστη ννἢ τὰν 
γγαἰτησ-ννοπηδῃ : δηἀ νγΠ]η τῆς ἀδγϑ8 

αὐ αὐ! ποὲ ὀγεαζ. ΟΥ̓́, γηαν ποΐ, σαηϑιοΐ, 
Δηϑυνευηρ ἴο ΗΘ. ἱπιρογίθοῖ. 80 {πμ86 ὅυγ. 
σι: ὩλῸΝ «τορῶδὶὺς ᾿ο. Αοοοτγαϊηρ ἴο 

ἀποῖοπί ἰάἄθαβ, δῃὴ οδίἢ ννὰθ ᾿'πν] Ὁ] 6 ἄνθη 
ννΠθη ἴἴ μαὰ Ὀθθη οδθίαϊηθά ὈΥ ἔγδια ([ο5}ι. ἴχ. 
19, 20) ΟΥ̓́ΤΟτοΘ, ΟἸἰΠουννῖ5θ υθηρθᾶποα νοι] 
δηβιιθ. (8ὃο ΕπίΖβομθ ΒΙ55611, Ἀρραγθηῖν 
τσ που ϑί τη Πῖπη, “ Ενθη [Π6 φιληδοξσσα 
οαῖῃ σου] ποῖ ΡῈ Ὀτγοϊκθη." ὁ ἰοῦ ἐγσεῤίϊερεπε 
οὐδγ αὐφεηθέῤῥίσίε ἘΠ.) (ΟΕ αἰδὸ [θρμίμαῃ 5 
1 Πᾶν ΟρΡΕΠΘΑ͂ ΤΥ τηοιῖῃ τἰπῖο {πὸ 1, οτά, 
ἀπά 1 σαπποΐ ρὸ Ὀδοκ᾽ (Τάς. χὶ. 35, φιοῖοά 
Ὀγ (πυτίοη). : 

31. φγαὰν ἔοι γον τι. (οά, 58 δἀάβ: καὶ 
τάχα εἰσακούσεται ὁ θεὸς ἡμῶν. 80 {Π6 5 ΥΓ. 
“ΡΡγοΒαησο {π6 Τιοτὰ οὐ (ὐοά νν1}}} δῆβυνεῦ 
{πε ; δηά ΟἹά 1.«ἴ. (φγοῦ. οΥἹρ]Π4]). 

σοάϊν.] Οτεοκ εὐσεβής. ΤῊΪ5 ννοτὰ τϑηἄθυβ 
ΟΝ, “7υκι,᾿ 15.158. χχῖν. τὸ: χχν 7: πὲ 
εὐσέβεια 15 τϑεὰ ἴῸΓ “16 ἴδαγ οἵ {πε 1νοσὰ ἢ 
ἴῃ 158. ΧΧΧΙΙ. ὁ; χὶ- 2 ( ὙΡΙΟΥ- 1: 7): -5πη8 
1ἴπ6 5υγ. ἤεῖεὲ 85 “εαυηρ Οοά." Ρτο- 

θΆΌΪγ, {πογεΐοσθ, {πη Η Ὁ. ννὰ5 ὈπονΣ ΠΝ: 
οἔ (οά. 58, θεοσεβὴς, αηὰ [οὉ 1. 1, 8; 11. 3; 
ἢ. χὶ. 17. Δα]. “ ΟΠ ΪΔ ΠῚ ΠΛΠ]16Γ βαηοΐα 65, 
εἴ δίγιοης 1)εμηι." (1 οπλῖβ {Π6 τοϑὲ οἵ {ΠῸ 
ΥΕΓ56.) 

γα. ΤΙΘ ταὶ. Νοῖ “1Ἃῃ6 ἀδβιγθά ΟΥ̓ 
1ῃ6 ποράξι] ταϊη" (Εγιζβοῃθ), θὰ “ἴῃς 
τηϊηρ Ταϊη,᾽ 45. αἀἰβίϊηοϊ ἔτοπῚ 4}} οἴου {ΠΙη 5 
(φέπεγὶς 56 οὗ [Π6 ἁγίιο]ο ; 50 “{Π6 δι᾽). 

αὐ σαὶ! γαὶπξ πὸ ηιογε οὐκ ἐκλείψομεν 
ἔτι. ϑεε οῃ ὡἢ. Υἱῖ. 22. 501. ,θϑω ἴϊο, 
“ἐ Δῃᾷ ννὸ 518}} ποῖ Ὀ6 σοπϑιιπηθά. 

82. 1 αυἱ] 4ο α ἐῤίησ. ὅϑυγ. κ1 νν}}}} ἀο 
ἃ τῃϊης; οἵ νυ]δάοπῃ," ᾿λι3..» ἸΖαυ.. (οά. 

58, πρᾶγμα σοφίας. 80 ΟἸΪά 1,4. Βιῖ 
οὗ τ ϑ4πι. 11. 11. [Ιπϑίρδα οἵ (Πϊ5 νϑῦϑθ {6 
Ψυϊρ. Πα5: “Απά 1 αϊά υπίο {πο : Α5 
γε Κπονν {παΐ ννῆδ 1 παν θθθη 40]6 ἴο βὰν 
15 οἵ Οοά, 50 ρσονθ γε νυ βοῖπου νυ παΐ 1 Πανὸ 
τον ἴο ὁ ἰ5 ἔγοπὶ (σοί, απ ργὰν {παῖ 
Οοά πῆᾶκθὸ ΤῊΥ̓ ῬυΓΡροβο ἢγπ. ΨΟΪΚΙθαΣ 
τοίουβ ἴο βίῃ. ἴχ. 28. 

ἐῤὲ εῤ᾿άγεη 9.7 ομγ παίοη.] Νοῖ ΠΙργα]]ν 

ΨΌΟΒΙΤΗΣ ΤΣ [ν. 231-35. 

τΠαΐ γε ἢᾶνα ργοπηϊϑοά τὸ ἀβ]ϊνεγ {ΠῈ 
ΟἸΌΥ ἴο ΟἿΙΓ ΘΠ 6 ΠΊ165 ἐη6 Τ,ογὰ τν}}]} ν]βιὲ 
15γδ6] Ὀγ πηΐης μαπά. 

24 Βιυξ επαιίγε ποῖ γε οὗ πιῖηα 
ἃς : [Ὁ0γ 1 νν}}} ποῖ ἀδοίαγα τὲ τπίο 
γοιι, {11 τῃ6 τῆϊηρ8. θῈ Πηϊβηβα {παῖ 
Ι ἀο. 

25 ΓΠρη 44 ΟΖίδϑ δη4 της ΡγΥΙΠΟ 68 
ππηῖο Ποῖ, (σο ἴπ ρβᾶςο, απά της [νοτὰ 
(σά Ρε θεΐογε {Πδε, ἴο τὰκα νθῆρθᾶποα 
ΟΠ ΟἿ ΘΠΘΠΊΪΕ68. 

“ ρΒΠ]άγθη,᾽" ΠΟΥ ““ἀθϑοθηήδηϊβ," θυ βυποηγ- 
ποι5 ἢ “ΟΠ άγθη οἵ [5Γ86], «απὰ 5850 
Θααίνα]θηΐ ἴο “ οὐιγ [6 ]ονν του πίγντηθη.ἢ 

838. 76. σῤαὶ! εἰαπά. ΤΠῊΘ γ6 15. εππρμδίϊο. 
ῬγοΡΑΌΙΥ {πὸ καὶ ὑμεῖς οἵ (οαά. τ, 1ο8 15 
σοττγοοῖ. (οά. 58 μα5 [πε Ὀοίίοσ Ουσσεεκ, ὑμεῖς 
γάρ. ὙΠῸ οἰ ἄθυβ ννεσο ἴο θὲ δἵ {Π6 βαΐε ἴο 566 
1παΐ 516 Κορέ Ποῖ ννογά, ἀπά ἴο ἐδοῖαίε ΠΟΥ 
ΘΕ ΤΟ55. 

πυαϊέϊη-αυογηαη.] 866 Ὁ. το. ὍΤμδ 50Γ. 
μα5. “ΠΟΥ πηδὶ," βίης ἴῃς νοτγὰ ὃ 
ὙΠ ΙΟἢ ἈΡΡΘΑΓΒ 'ῃ ΜάΓΚ ν. 41 (Ταλιθὰ κοῦμι). 
ΤῊΪ5 ϑδιιρροδίβ ΗεΡ. ΠῚ). Μυ]ρ. εὠρε αὐγὰ 
γιδα, γϑίαϊηϊηρ (ῃἢ6 Οτθοκ ννοσά. ἝΟἔ Εχοά. 
ΧΙ. 5; βίῃ. ἵν. 4. [{0α41{Π᾿5 ργοπηῖϊβα ἄοεϑβ ποῖ 
ςοπϑίϑέ ἢ ΠΟΥ τορι κο οἵ {πΠῸ ΕἸ θΥβ, ᾿η1655 
1 6 αϑϑιμηθά τΠπδΐ 5η6 ϑρθακβ ΠΠῸ6Γ ᾿πϑρίγα- 
ΤΟΙ. 

αυἱέῥίπ ἐδὲ ἀαγ..75 11. ἴῃ {πΠ6 ἄδγϑβ δέίεγ 
ψνΒΙοἢ. (Οοἀὐά. 19, τοϑ, ““ἴὴ ἴῃ6 σε ἀδγ5." 

«υἱ! αἷσι! ἐπισκέψεται. 866 (ἢ. ἵν. 15. 
ΤΠ καὶ Ὀεΐοτο {Πϊ5 ννογὰ ἴῃ (οά. τοδ ἴ5. ὑσο- 
ΒΑΡΙΥ οτῖριπαὶ. [πδιοδὰ οἵ “ψ}1}} νἱϑὶξ [5γδ6] 
ὈΥ πιηο μαηά," 2.6. ἘΠΓΟ ἢ ΤΥ ᾿πβίσιπηθη- 
ΑἸ] 1γ, [μ6 ϑυγ. 85, “'Ὑν}}} ἀθ]ΙνῈΥΓ [5ΓΔΘ] 851 
μορβ." (οά. 58 «ἠ45, καθότι ἐγὼ πέποιθα. 
ΘΙΠΉΠΑΥΪν ΟἹά 1,«. ὙΠ Νυ]ρ. Ραῖ5 1ἴ 1655 
σδίθροσίο δ }}ν : “ Απά Ργὰγ γα {παΐ, 45 γ8 μᾶνβ 
Βαϊ, ἴῃ ἔνθ ἄδγβ {π6 1 ογά ππὰν νἱϑὶς ἢΪ5 
ῬΘΟΡΙΘ [5086]. 

84. ἐηφμῖγε πιοὶ γ6.71 Βαΐ, Οἡ ΥΟΙΓ Ραγξ, γ6 
584}} ποῖ ἰπη|υῖγο. ΟἹά 1,41. ποῦ σογμέαις, 
Ιη ΗΘ. {Π15 ννου]ά θῈ ἃ βίτοηρ ργοβι το η, 
Υ6 πηιιβὲ ποῖ ᾿πα ΕΓ. 

ἐἰδείαγε. Ἐτϊζζβομο οάϊῖβ ἐρῶῷς (οάά. ΠΙ. 
Χ. 19, 52) 8]. Βανε ἀναγγελῶ; 58, 248, (ο. 
ΑἸά., ἀπαγγελῶ; ΟἹ 1,41. τεπμρίαόο. ΒΥ.» 
(1 πὶ ποΐ βοϊπρ ἴο τϑνθα]." ΨΪρ. δὲ ποφμδ 
ἄμηι γομμγείοηι «οὗὶς, πὶ! αἰϊιά Παΐ ηῖφὶ ογαίϊο 
2γο γιὲ αε 1)ογιίγτε)γι 1) 6 1077} 710 [777]. 

355. Οο ἱπ ῥεακο.Ὶ [Τλϊ. βὸ ἱἰηΐο ρββϑᾶςβθ. 
7υάρεϑ χυῖ]. 6; 1 84πι. 1. 17; [ΚΘ Υυἱῖ. 50, 
ὙΠ. 48. ὙΠῸ πλραηΐηρ ἴδ: 50 ΔΠ4 ΡΓΟΒΡΟΓ. 
Ψυ]ρ. σαάο 1μ βάτο. 

ἐδὲ 1ιογὰ Οοά δὲ δεξογε ἐφεε ἢ (ὅο ταῖμοῦ 
ἔῆδη ὅς. ΟΕ. ΤΙ ἼΣ,, 1: 1υἀρο 5 ὙνῈ τὴν 



ΣΕ ἢ ΠΟ ΕΤΤΝ 

26 80 {ΠΥ τείιγπθ ἤοπι της τεηΐ, 
Δηὰ νγοπΐ ἴο {ΠΕῚΓ νναγάϑ. 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΝ ΙΧ, 
1 Μιαϊέλ ἀειγλοίλ, ἀεγϑοῖγ, 2. ἀγα φγαγείλ Οοα 

ο 2γο ῥε7γ 167 φιγῴοδα αραϊγιοΐ ἐλ6 δγιογεΐος οὗ 
ἀϊἔς σαγισίμα 7}. 

ΗΕΝ [0611 [61] προη Ποῖ ἔᾳςε, 
ΔΠ4 ριιξ 45Π68 τπροὴ Ποῖ Πεαΐ, 

2 ϑαῖη.ν. 24. [οπονδὴ ννοπί Ὀεΐοσγο {πὸ ποβί οὗ 
[5γ86] το Ὀφί(]θ, δοσογάϊηρ ἴο {Ππ656 ραβϑαρθϑ. 
80 [Π6 ὅυγ., ΠΟΙ τορθαΐβ {Π6 ΓΟΥΠΊΘΥ νοΓὉ : 
“ Απά {πὸ 1, ογά ρὸ Ὀείοσγο ἴπθθ, δηα ἀνθῆρα 
115 Οὗ ΟἿ ΘΠΟΠΊΪ65 1" Βυΐ Ψ]Ρ.: εἰ 1)ογγέγιιις 
σἹξ ἐδομ771. 

86. ἐῤὲ ἐομΐ.] 1.6. ἴῃ 6. ργῖναίθ ομαπηθογ Οα 
1Π6 τοοῦ οἵ {π6|1{Π᾿5 Ποιιβθ, Ὁ. 5. (ὑοά. 58 
ΤΏΔΪτ65. {Π|5 οἰθασγοῦ : καὶ ἀποστρέψαντες κατέ- 
βησαν ἐκ τῆς σκηνῆς αὐτῆς καὶ ἐπορεύθ. κ-.τιλ. 
80 ΟἹά 1.«ἴ., θυ ποΐ [Π6 ὅ5γγ. 

ἐρεῖ" αυαγά..7 ΟΥ̓ σἱαΐΐοης, διατάξεις ; οἵ. 
ΟἹ 1,Αἴ. ἐϊφῥοσίἑίοηεσ. ὙΠΕ ὅυυ. ϑᾶγ5, “"ἴο 
1Π6ΙΓ ΠΟΙΙ565 ;ἢ ῬΟΥΠαρΡ5. θδοάαιιβα ἴ{ βθοηθα 
ἘΠ. 4016 ἴο Ὡ5ϑ!ρΡὴ δσιιασγά ροβϑίβ ἴο {πὲ 
ΒΟνΘΥΠΟΥ5 Οὗ {πΠῸ εἰΐγ. (ΟΕ «ἢ. νἱϊ. 32, “ἴο 
ΤΠΟΙΓ οὐ σπαγρο." ΤΠ Νυ]ρ. Πα5 5ΙΠΊΡ]Υ : 
εἰ τευεγίεπίος αὐϊογιιί. 

ΗΠΆΑΡΙΓΒΕ ΙΧ. 

1. Τρῥομ (ῤιὲ) μά 781] προ ῥοῦ ἤαεο. 
Ῥγοβίγαϊθά Πούβε! ἴῃ Ρῥγαυθσ, Κὸ Μοβεβ, 
Νιπη. Χυϊ. 4. ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς 15 ἴΠπ6 
Τοδάϊηρ οἵ (οά. 58, δἀπὰ 50 8501. δπά ΟἹά 
1,41. ΕΥΖβομθ οὐηῖβ ἴΠ6 ργοποῖιη. Εἴ. ςἢ. 
ἵν. 11, ΤΠ ΕΥ̓ΘῪ ΤΔΠ. . . [61] Ὀεΐοσε [ῃε 
ΤΕ ΠΊΡΙΘ, πη οαϑί 45Π65 ΠΡΟ {Ππεὶγ ποαάβ, ἀπά 
ΒΡΓΟΔα οὐ {ΠΕῚΓ βϑοκοίοῖι Ὀείοσγε {πὸ ἴαςθ οὗ 
16 Τιογά. [1ΚκῸ ἘΒίΠεΥ δηά {κα [πάδ5 
Μδαροσαθκιιβ, [π1{Π ἀυπβ Πουβο!Υ νυν! ῬΓΑΥΘΓ 
(οΙκπιατ). (ΟΕ τ[Π6 ργαγεῖβ οὔ Μογάβοαδὶι ἀπὰ 
ἘβίΠπου ἴῃ {πὸ στοθοκ ΒβίΠοσ, ςἢ. ἵν. 
ΤΠ νεῖ ἐπέθετο, “ Ριιΐζ οη,᾽ ΟσοιΓ5 4150 ἴῃ 

ὉΠ Ν: τὸ: Χ- 3. ΧΥΪ. 7. 

κμριεοεγεί ἐῤὲ σασζείοιρ «ὐῤογοαυρ τὸ αὐαᾶς 
εἰοίῥει. 86 τηδάθ {ΠῸ τοι ρὴ βαγπιθηΐ οὗ ΠΕΓ 
τηουΓΠΪΠρ νἱ51016, ΟΥ ΡΌ]ΠΠΙηΡ ΟΥ̓ ΟΥ τεπάϊηρς 
ννΠδΐ 5Π6 ὑοῦ ἀθονο 1 : {Π|15 “ βργοδάϊηρ οἷ 
ΠΟΙ βδοκοϊοίῃ θεΐίογε {πὸ 1, ογά. Οἵ, 2 ΚΙηρβ 
ΜᾺ 20 Ὁ ΧΙΧΙ 1, Τά; ΔΠΩ ΟΪΙ. Υ111. 5 ΤΩ ΤΩ: 

ΤΠ6 νεγθ ἐγύμνωσε, “Ἰα1ὰ θάτο,᾽ ““5[Γρρϑά,᾽ 

τοργοβοηίβ ΗΘ. ΠΡ), 85 ἴὴ Οεη. ἶχ. 21. (80 
ϑυγ.) ὙΠῸ 501. 58γ5: ὅΠ6 οαϑί 45Π65. ΠΡΟῸῚ 
ΠΟΥ Πποδά, πᾶ χερέ ῥεῖν γιαηΐο, απ [Π6 βαοκ- 
ΟἸοίῃ νυ Ππουθνν ἢ 566 ννα5 ΟΠ α νγὰ5 γθνεδ]θά. 
(οά. 58: καὶ διέῤῥηξε τὸν χιτῶνα αὐτῆς. 80 
ΟΙά 1,4. ὙΠῚ5 ΠΙΔΥ Ὀδ. οΟτΙρῖπα], {πουρἢ 
ΡΕΓΠΔΡΒ ἴἴ 15 ΟΠ]Υ ἃ σουγθοῖ 5]055. 

ἐνεδιδύσκετο, “ννὰ8 ΟἸοίποα," οσουγβ ἴῃ 

ὙΠ ΎΧ. 

Δη4 τιπσονοτοά {ΠῸ6 βδοκοίοι ἢ ψπῃετγε- 
νν ἢ 516 νναβ οἱοῖεά : δπά δροιΐζ τῆς 
τἰπηθ Πα τΠ6 ἴΙπσθηβε οὔ {Πδΐ Ἔνεπίηρ 
νγαβ8 οἤεγεά ἴἰπ [6γιιβαΐθπ ἰπη ἘΠς Ποιιβο 
ΟΕ τΠς Τ,ογά ΠπΎΈ1 ἢ οτεὰ ἢ «ἃ ἰουά 
νοῖςς, Δη4 5414. 

2 Ο Τροτὰ (οά οὗ τὴγ ἔΈΠεγ 581- “ ὅσα, 34. 
2, 25, ὅζο. 

πίθοη. ἴο νγΠοπῈ ἴποιῖι σανεβί ἃ ϑυνογά 
ἴο ἴαϊα νϑηρθᾶηοα οὗ {Π6 58{ΓΔ Πρ Γ8, 

Τὸ ὙΠ 27: Οἵ ΧΙ 10: ΜΑΣ Σὺ. 17. 
2 Κίηρϑβ ἴ. 24. ᾿Ενδεδύκει ((οάά. Χ. 23, 4].} 
Δη4 ἐδεδύκει (11.) ἀτὸ μ]56. ᾿πηργουθηηβηΐβ. 
ΕΕ ΟΣ 7. 

απά αδοιιέ ἐδὲ {ΐριθ, 49)ε.}7ὺ Τι1ῖ, “ ἀηὰά {πογα 
νναβ Ἰπ8ὲ Βοῖηρ οἴδυθα ἴῃ Τογιιβαϊθτη ἴῃ (εἰς) 
{πὸ ποιιβθ οἵ Οοά {ΠΗ Ιπσθηβο οὗ {Παΐ θνυθηῖπρ. 
Απά Τὰ 61{π οτιθά," ἄοα. 

ὝΠΟ οοἰποϊάεδηος οἵ {π6 {ἰπ|ὸ οἵ [π41{Π᾿5 
ῬΓΔΥΘΥ ἢ {πῸ ΠΟᾺΓ οὗ {Π6 Ἔνθηϊηρ ᾿ἰΠΟΘη586 
--Ιῖβοι ἃ ΞΥΠΊΡΟΙ οἵ ῥγαγοσ, βιδν. ν|]. 3-- 
τηᾶν 6. σΟΠΊρΑΓΘα νυ] ἃ 5 Π1]γ σοἸποϊάθηοθ 
ΤΓοΙα θα ἴῃ 2 Κίηρϑ 11. 20. 

ΕῸγ {Π6 σταθεὶς οἵ [Πη6 τηουηϊηρ Πα δνεηΐπρ; 
ἴποθῆβθ, 586 Εἰχοά. χχχ. 7, 8. Εἴ αἷἰδο {λὰκ8 
Ὁ, τὸ ΚἘΠΕῈ [ΚΟΥ Ὁ 15. {ΠῸ ΤΟΑΠΙΠΡ ὉΓ 
(οἀά. 111. 5.5, 4].: ἀπά “1,οτά ᾽᾽ (1:6. []εμονδ}) 
οὗ 58, {π6 ὅγγ., ΟἹά 1,4ἴ., ὅζα, 

«υἱὲ α ἰομ “σοἱεε.ὺ Αἀά, κηΐο ἐξδο 1,ογά. 

ο. Ο 71ογὰ Οοά οΥ νιν γαίδφον ϑ1ριθομ.] 866 
οἷν. νὴ]. 1. ΔΜ Πδΐ [Ὀ]]ονν5 15 Δῃ δ] ]Ππβίοη ἴο 
{πὸ Ἰοϊπί γενθηρε οὔ διπιθοη δηά [,6Υ]᾿ ΠΡΟη 
ΘΠΘΟΠοη ἀπ ἢὶβ ΡΘΟρΙθ, ἴὼγ {π6 τὰρὲ οἵ 
{ΠῚ βδἰϑίου ΠΊηΠ8ῃ, 45 γεοοσαάθα ἴῃ σεη. χΧχχῖν. 
[ἡ 1πῸ οτῖρῖπαὶ παγγαΐϊνα [80 15 ταργεβεηΐθα 
85 5[ΓΟΠΡῚΥ ἀἰβαρργουῖπηρ οἵ {Π6 ϑἰδιρῃΐογ οὗ 
{πὸ ϑῃθοΠοπηῖοβ, θθσαιιβο ΠῈ ἀγοδάθα σϑργΊβα]5. 
(Ε [δὲ ουῖδο, σεη. ΧΙΙΧ. 5- ; ΧΙ]. 24. ὙΤΠ6 
νΥ]Υ οὗ πὸ ργοβοηξ ρβϑιάο- Πβίοσυ, ΟΥὕΓἁ 
ἀϊάαςίῖοο -- Ηἰδίογιοαὶ τοπίδηςθ, τορασγάβ {ἢ 15 
ἀποϊοπέ ἴαϊθ οὔ νϑπρεαποθ ΟΠ 8Π Δ]16η ςοπη- 
παι ηἰςν νυ [Π6 νναΥΠΊ ἀρργονὶ ὑνῃ]Ο ἢ ννγαβ 
παΐαγαὶ ἴῃ ἀπ αὔου {Π6 {{πη65 οὔ πε Μδσοαθθαπ 
ΒΕΓ Ρ]65, νῃθη Παίγοα οὗ “{πμ6 ποαΐποη" πδά 
Ῥθθπη ἱπίθηβιηθα ἴο {πὸ υἰπιοβὲ ὈΥ͂ ΟΡ ΥἜβϑίοη 
πα ουΐγαρμο. [{15 ποΐ ΠΕΘΟΘΘΒΑΙΎ ἴο αἰζοπηρί 
ἴο ὙϑοοηςΙ]6 ΟΥ̓ Θχρίαἴη ἀνναὺ {πΠῸ6 ἀἸἤδγθηςα οἵ 
ἔδο!ηρ; ονϊάθηξ ἴῃ {π6 ἔννο παγγδίϊνεβ, ν] ἢ 
ἱπάθοθα ἀρρθᾶγβ αἴ5ο ἴῃ {π6 ΤἌγρατη, Θεη. ΧΙΙΧ. 
5. σᾳᾳ.: “ΘΙπθΟη ἃπ4 [6] τὲ Ὀγεθίγθη, 
ΤΊ ΤΥ πιθη ; ἴῃ {Π6 Ἰαηά οἵ {ΠΕῚΓ βο]οιγη {ΠΟΥ͂ 
ἀϊά 4 τηϊρηΐν ἀδοά. Βαΐ [πΠ6 ἢπα] οἰγβα 15 
ποΐ «αἰζογϑά. 

ἐο «υρο»ι ἔοι ραυεσί α φαυογα.1 ἘΥΪΈΖΒΟΠΘ 
εἀϊ5 ᾧ ἔδωκας ἐν χειρὶ ῥομφαίαν. ὍΠΕ 
τοδάϊηρ οἵ (οαά. το, τοϑ, ᾧ ἔδ. ῥομφ. ἐν χειρὶ 
αὐτοῦ, “ἴθ ΨΠοΒε. μαπά ἴποι ἀϊάδε ρυΐ ἃ 
ουγογά, Ὀείζου τορτοβοπίβ ΗΘ. Ἰάϊοπι. 80 
1ῃ6 ΜιΙάταβῃ, [6]ΠἸπῸῖ 11. Ρ. 12: 

ἰο ἑαξε επσεαηο.] [1 Δῖ. ““πηΐο (16. νν ἢ ἃ 

91:0 
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γγΠΟ Ἰοοβεποθά της οἰγάϊς οὗ ἃ πιαϊά ἴο 
ἀςΠ]ς Ποῖ, δηὰ ἀϊδοονεγεά τε τῇ ϊρῃ ἴο 
ἢδγ 5ῃαπηθ, δηα ρο] το ΒΕΓ νἱγριη Υ 
ἴο ΠΕΙΓ Γερίόδοῃ ; [ογ ἴδοιῖι βαϊάβε, 11 
88.}} ποῖ θὲ 80; ἀπά γεῖ {πὸν ἀϊά 0: 

ΦΌΘΙΓΤΗ: αἰϊπς [νὲ 2: 

3 ὙΜΒεγείοτε ποὺ ρανοϑέ {Πεὶγ 
ΓᾺ]ΟΓ5. τὸ θὲ 5]αίη, 80 {πὲ {πεὺ ἀγθά 
τΠεῖγ θεά 1π δ]οοά, Βεϊηρ ἀδοοῖνοά, ἀηἀ 
διηοίεβί {ΠῈ βεγναηΐβ νυ ἢ ἘΠ ΕῚΓ ἰογά5. 
ΔΠ4 τῆ6 Ἰογάβ πθρόοη {Πεὶγ το Πα ; 

νῖθνν ἴ0) νθηρβθαηςθ : "ἢ εἰς ἐκδίκησιν. ΟΕ “ἴο 
ἄθῃ]ς πογ, Π|. “ἔογ ἀθηϊ]οτηθηῖ," εἰς μίασμα; 
““ἴρ δὲ 5]4ϊη,᾽" 11ἴ. ““πἀπίο 5]διιρμίον, εἰς 
φόνον (τ. 3); «πη “τοὺ Ρὲ οαρίϊνο5, ΠΕ. 
“πηΐο σαρεϊνιγ," “ το θὲ ἀϊνι 46, 1. ““ππίο 
αἰνβίοη " (υ. 4). ὙὍΠδ ρυθροβίςοη Ἔχρῦθβϑοθθ 
1Π6 γε οἵ Δῃ δοίίοη. ὅϑυγ. : “ΒΟ ριοϑί 
ἴῃ Πῖ5 Παπά ἃ βυνογά ἴο ἴαϊκα νεπβθαποθ οα {πὸ 
ΘΠΘΠΊΪΟ5.᾽ 

]οοσεγοε ἐδὸ χίγά 6.7 Οὐυϑεκ ἔλυσαν μήτραν, 
“ Ἰροβεπϑά οὐ ορεπθά {πῸ ννοπιρ. ὙΠῸ ΗεΡ. 
ΠΙΞ, “πὲ ορεπρά, 15 τ πάθγε ΌῪ λύω ἴῃ 
ἴϑα. νυ. 27---οὐδὲ λύσουσι τὰς ζώνας αὐτῶν - 
Δη4 εἰβοννμοσο. Βιιξ {ῃ6 Ηερ. ὨΠῚ ΠΙΞ, 

αρογ εξ ἀξ 701. 65.) ΚΘ 115 σοΠίγατΥ “Ἴ 20, 
εἰαμοὶξ μὲ γΜ7)1, ἰδ ἈΡΡΑΓΟΠΕΙΥ τιϑθὰ ΟΠΪΥ οὗ 
ΠΘΠονδῃ: 8866 (σδη. Σχχ. 22: 1 921η: 1.5, ὅ. 
Οτοίϊι5 ἀπά οἴμουβ παν ἘΠουθοσο βιιρροϑίοα 
μίτραν, “βἰγα 16," 16. [Π6 τηδϊἀθη- γα] 6, ΟΥ 
ζώνη, ἰπϑίοαα Οὗ μήτραν (ἃ ΝΟΤῪ 5115 0 σἤδηρο, 
Οἡ δοοοιιηΐ οἵ [{4ςο]5π|). ΤῊΘ Ρἢγαβθ μίτραν 
λύειν οσσιιΓ5 ΑΡΟ]]. ΒΒοά. 1. 288 ; μ. λύσασθαι, 
(Δ]ΠΠπ|. ον. 21. Τὴ νοχζά μίτρα Ο(οιΓ5 
ΟἾ Χ. 3; ΧΥΪ. 8 2 7γα; Βατ. ν. 2; Ὀυΐ ἴῃ {6 
56η56 οὗ ῥεακείγε::, γιλέγο, ἐΐαγα, ἀπ 50 'ἴπ {Π6 
[ΧΧ, βεηθγα ]γ: ἐν. Εχοά. ΧΧνΠ]. 33; ΖΕΟΠ. 
1, 5. ΤῊΪΒ 15 ἀραϊηβί 1ΐ5. τι5Ὲ Πεσθ. Ῥδυμαρ5 

Πονγθνογ [μ6 ΗΘ. ννὰ5. ΤΟΣ ΠῚ (158. ν. 27), 
ΔηἋ ννᾶβ τοηάογοά ἔλυσαν μίτραν, Δοσογάϊης; 
ἴο {ἢ οἸαβϑίσαὶ γαίμοῦ {Ππαη {πὸ 1,ΧΧ. πϑαρο 
οἵ {π6 ἴεγπη. ΕὙΥΙΓΖβοΠΘ ΠΟ] 1 Π65, προη {πὸ 
ὙΥΠΟΪΟ, ἴο μήτραν. (ἰοὐά. το, το8 τοδά 
ἐλυμήναντο μήτρ. Οὗ ΑπιοβῚ. 11, ἐλυμήνατο 

μητέρα, «1. Ἰεοῖ. μήτραν; Η 6". "2 την. 

ἀηὰ 4 Μδςς. χυῇ!. 8. ὙΠῸῈ ΜΙάγαθη Πᾶ5: 
ἐόν ῆ0 ΡΟ] ἴθ πα ἀθῆ]6Θ 1 Π6 παϊκοάποϑ οὗ 
Πῖπαἢ {ΠΕῚΓ ϑἰϑίθσ, δηά οπλὶΐβ {πὸ χοϑί οὗ 
“. 2 Δη4 Δἃ]] «. 2. 

ΠΟ ϑγγίας, “ΠΟΥ Ἰοοβεπθά {πῸ Παϊγ οὗ ἃ 
τη ἄθη," 8 ΒΕ ΙΓΟΪΥ ποῖ, ἃ5 ΕΤΙ Χ5οΠ6 βᾶγ5, “ἃ 
αι ΡΓῸ 4110 ἢ ΞξΞ μήτραν : Ὀιχξ ΓΑΙ ΠΟΥ σι ρροτίβ 
16 τεδάϊης μίτραν, ““ πο ἀτο55.᾽ 

αἰϊσεουεγοίί ἐδο ἐδὶσ ἰο ῥὲγ σραριθ Βδίμου, 
γιαάϊε ῥάαγε α ἐῤὶσ τριΐο σῥαγιο. “ῊΘ ἴρυτη 
μηρὸς 5 ΘΙΡΠΘΙΊ πεῖς, ἃ5 ἴῃς ϑγγίας 5ῃθνν5. ΒΥ 
ὈΒΙΠΡ ἴΠ6 54π|6Ὸ ὑν σὰ ἃ5 ἰπ ον. χνυὶ. 15: 
σιαωρξασ), ῥιιεμεα ἐγ. 

ῥεγ οἱγχίμν.) 80 (οαά. 248, (ο. παρθενίαν. 
Εσιίζβοῃο οαϊΐ5 μήτραν, “ννοΠ}.᾽ 

ον ἐφοις σαἰάς.1 ὝὍΤΠΗΘ “[ογ ρῖνοβ {Π6 
ΓΘΆΘΟΠ [ῸΓ {Π6 αἰν ΠΟΥ σαιιϑοα Θοβίγιοςίοη οἵ 
{Π6 γανΊϑμθ 5 οἵ )1η8}. “ὁ 1ἴ 5118}} ποῖ δ 50 : 
οὗ Οδη: χχῖχ. 26:;.2 ϑδγη. χὶϊὶ. 12, “1 τηιϑῖ 

ποῖ ΟΥ̓ “οιμριμξ ποῖ ἴο Ὀ6 50 ἄοπο: απάὰ 
65Ρ. σξεη. χχχῖν. 7, ψΠοσα ἴπῸ6 βαπῖα ΗθΡ. 
Ρῆγαθο (ἢ ἃ ἀϊβογθης ογάθυ οἵ ννογά5) 15 
ΤοηΔογοά ὈΥ Π,ΧΧ. καὶ οὐχ οὕτως ἔσται---ἃ 
Ράβϑαρθ ΠΟ ννὰ5. ον! ἀΘ ΠΕΠῪ ἴῃ ἴΠ6 δυϊΠοΥ᾿ 5 
τηϊηά. 

8. σοραΐ ἔῤεν ἐἰγειί ἐῤεὶν δεά ἦι ὁ]οοά, δεῖνι 
ἀδεοϊυεά.) ὙὝΠῈ Οὐθοκ τοχξ Ποῖὸ 15 ἀπδίοιι5. 
ὙΤΠΕ σοηβίγιος!οη θυ] οΠΕ]Υ 15, 45. Π6 ΡΑΓΔ]16]- 
5ΠῚ ΤΠ] ΕΪΓΘ5 : “ἮΝ Πογοίοσγο ποῖῖ βανοβί {Π6ῚΓ 
ΤᾺ]ΟΥΘ. τπηΐο 5Ιδιρηΐοσ, Απά {ποὶγ δορά... ... 
ππίο δ᾽οοά " [λὲ. ὈΙοοάβ5θ 4]. ὙΠ ἀοιδί 
ΠΟΠΟΟΓΠ5. {Π6 νοῦ οἵ {Π6 ᾿πϑογίθα σο]δῖνα 
οἶδιιθθ. ὙΠῸ σοπιπίοη ἰοχί, ἣ ἠδέσατο τὴν 
ἀπάτην αὐτῶν, “ννΏΪ ἢ νγὰ5. ἀϑῃαπιθά οὗ {ΠῸῚΓ 
δ. 116, τηαῖκοβ {πὸ Ηϊνῖῖα ΡΥ ποθ᾿5. θα σϑνοὶὲ 
ἀϑαϊηδί {π6 ΠΠ|1οἱν Ραβϑίοη οἵ 115 Ἰογά---ἃὰ ποῖ 
ΨΕΓΥ 5:1{40]6 Ιήθᾳ. ὍΠ6 Ρδγα]] 6] 15πὶ γαῖμο Γ 
ἀοπηδηάβ {παΐ {Π6 θεά 5Ποι]4 θ6 σοηϑι θά ἃ 
Κιηά οἵ δοσοπΊριοθ ἴῃ 15 πηαϑίουβ δ ΠΕ. 
(οάά. 248, ο. πανγὸ ἠρδεύσατο, “ νναϊογοά 
1{561}.ΟΛΜΠΙΙ,. δηά 8. ρῖνε πὸ ἰπβίαποθ οἵ {πῸ 
τη 4416 οἵ ἀρδεύω, ἐγγίσαγε; ἀη4ἃ “ΓΙΟΓΏΓΊΙΙ5 
ΤΟΙΟΓΒ ἴο {Π15 Ραβϑαθθ Ο]γ. Αποίπογ τοδά- 
ἴῃ 5 {παΐ οἵ 23, 64, 243, ΑἸ]ά. ἠδεύσατο, 
ὙΠ ΙΟἢ. ΒΙ556}1] ΧΡ αη5 “ ἴο ννοῖ," ““δοαὺκ, Βυΐ οἵ 
ὙΠ ΙΟἢ 1 οδη ἢπά πὸ οἴου ποίϊςο [Ὁ ἐδεύσατο]. 
ΕσιΖβοῃθ εὐ ϊ5. 15. οννγη σοπ]θοΐιτο ἡδύνατο, 
ΒΙΟἢ Π6 τοπάθγβ “ ϑυνθεΐθπρα," τὐγσίσοίδ; 
θυΐ ννγ {π6 τ]ὸ Ῥουπαρδ {πΠ6 νυ ΥΙΟΓ 
ξογπιθα δὴ δού. πηϊά. ἡδήσατο, “ ἀοΠ ΡΠ 64 Ἰη,᾽ 
ἔτοπὶ ἁνδάνω, ἔμ. ἁδήσω; τποιρὴ συνήδει, 
ἐέγγα5. ὈΓΙΝΥ ἴο " [ΤΠ ΓΈβοσ, 55}0]2], βῖνεβ. Δἢ 
ΘΧΟΘΙ]Θηΐ 5θη56. [πϑίοδα οἵ ἀπάτην αὐτῶν (οάά. 
111. 52, 64, 4]. τοαά ἀπατηθεῖσαν ; τπά 1]. Χ. 
19,23, 44, 55,8]. τὴν ἀπάτην αὐτῶν [αὐτὴν, 19, 
1οϑ; ΟΠΊ. Χ.) ἀπατηθεῖσαν---ἃ« σοηΠαΐο τοδά- 
ἴῃ. (οά. 58 σογγθοῖβ {πὸ τοχί ἴΠι|5: ἡ ἐδέξατο 
τὴν ἀγαπηθεῖσαν, “ὙΝΏΙΟΝ τοροϊνοα {Ππ6 θεϊονθά 
οΠ6.᾽ ϑ8ὅ.0τ.: “δηά {πὶ σοῖο []ΔιοΦΖ 
Ξε Οτθοκ στρωμνήν] νὴ τϑοοϊνοα {πὸ Ὀ]οοά 
οὗ [γ Βεϊονοά οπρ. 

ἐφὲ σογυαης αὐἱὲ ἐδεὶν ἰογά..1 ΤᾺ. σἰαυες 
ποῦ ῥγίπεος: οἵ. ὅδπ. χχχίϊ. τι, “ΤΟΙ ΠΟΓ 
ἀροη Ομ] άγθη " (Η 60.). 866 {πὸ Π|κὸ βῇγαβθ 
ἴῃ “". το Ζη7γ. “Τπὰ αἰ Π  γΊβο θη Θομννιηρο, 
βᾶγϑ5 Εσ τΖβομο, “ Βοιγδομζει {π610}} ἀϊς Ἡ πιρίου 
θυ ϑι μοπλϊθη «5 Εἰγϑίθη, ἴσο 1 θΐθ αἷς 
Κηρομίθ." Βιιῖ ϑδιγοὶν ϑηθοῃθπὶ ἀηἀ ἢΪ5 
ἔΔΓΠΟΥ αὐεγὸ ΡΥΪη 65. (566. ὅδθη. χχχῖν. 2); ἴῃ 
ψ ΠΟ οαθθ {ΠΕῚΓ δι θ]θοῖβ ννοῦ]ὰ 6. οδ] θά 
1Πποῖγ “ βεγνδηΐϑ,᾽ ΟΥ̓ Τα ΒΟῸΣ “' 5]ανεβϑ." ΤὍΠὲ 
ϑγγ. Πα5: 

“ς Απᾶ ςῃηοίοϑί 5]ανοβ ν ἢ {Πεὶν Ἰογάς, 
Δπά ρῥτίποοϑ τ {ΠῚ} ΤὨγΟ 65," 



ν. 4-}. 

4 Απά Βαϑὲ ρίνεη {ΠεῚΓ νγῖνεβ [ὉΓ 
ἃ ΡΓαγ, δηά {ΠεῈῚΓ ἀδιιρηζοιθ τὸ θ6Ὲ 
σαρίϊνε8. ἀπά 11] ἘΠΕῚΓ 5Ρ0115 ἴο ΡῈ 
ἀϊνιἀεἀ ἁπιοηρ {ΠΥ ἄδαγ σΒΠ] τε : 
ννῃϊοἢ νγεῦα ππονθα ννἢ την Ζεδὶ, 
ἀπά Δ Πογγεά τἢς φρο] το οἵ {ΠεὶΓγ 
Β]οοά. «πά ς]]6 4 τιροη {Π66 ἔογ αἱά : 
Ο ἀοά, Ο πιῦ (οα, Παοα τὴς αἴ30 
ἃ νι άονν. 

5. Βὸγ {δΒοιι Παβὲ ννγοιιρῃξ ποῖ οηΪΥ 
{Ππο86 {πῖπρβ, δι αἷἰδϑο {π6 {ῃϊπηρβ 

4. ῥαεὶ σίσεη.) Βαΐμογ, Τροι σαυεσί. ΒΟΥ 
τῃ6 {πιηρ το]αΐθά, 5δθθ θη. χχχῖν. 27--29. 

ἐο ὧε αϊυϊάεά ἀγποης ἐδν ἀδαῦ εὐιϊάγοη.] 
ὙΤΠῈ Οτθοκ ἰ5: εἰς διαίρεσιν υἱῶν ἢγαπημένων 
ὑπὸ σοῦ. ϑγγίδο: “Δη4 411 {Πεὶγ ὈΟΟΙΥ͂ {πε 
αἰνι 464 θεΐνγεθη ΠΥ θοϊονο ομθϑβ, ΠΟ Καρί 
[ΠΥ Ζ68].᾽ ΜΙάγαβῃ : “ΠΥ ϑβογνδηΐϑβ.᾽ 

αὐυδίορ αὐεγὸ »ηουεά αὐἱὲδ ἐγ σπεαϊ ] 1,11. 
αὐῤο αἰφο (ΟΥ̓ οί) αὐεγὲ ὡδαΐοιις «υἱὲ ἐδὲ σεαὶ 
φ ([ογ) Τῤεε; ἃ σορῃαΐθ δοσιιβαίίνθ, 45 ἴπ {Π6 
Ηεῦ. ΠΝ ΝΣ ΝΡ: οἵ, Νύμῃ. χχν. τι; 
ι Μδος. 1. 58. 80 ΜΙάγαβῃ. 
ἐφ ροϊϊμίίο 9 ἐῤεῖγ ὀίοοά. (Ἰοὐά. το, 

τοϑ: “1π6 δΙοοά οἵ {πεῖὶγ ροϊ]πίοη," αἷμα 
μιάσματος αὐτῶν, ψΜΏΪΟΙ, δΔοσογάϊηρ ἴο ΗΘ. 
Ἰάϊοπ, πηθαη5. “ {ΠῸῚΓ ρΡο πε Ὀ]οοά.; ὙὍὙΠο 
ὈΙοοά οἵ δίπιβοῃ δηά [,ον] νγὰβ ρο!]αϊθα ἴῃ 
Τλῖπαῃ. [ΙῈ 15 πῖοτα ΠΚοὶγ {παΐ {π6 δοίπαὶ 
ἀβἢ]οπιοπέ οὗ {πεῖν ϑιβίευ 15 τοίεστοα ἴο, ἔπδῃ 
1Π6 ΡῬγοβρθοίϊνε ἰφῖπέ ᾿ηνοϊνεά ἴῃ {πῸ ργοροβεά 
πίε] τ αρο5 οὗ {Π6 ἔπ ψῸ τάςα5. 

Ο Οσοά, Ο »ι"νΟ Οοά.] ὙΠε Οτεεκ 15 ἴπ6 
ποχηϊηδίϊνα σαβθ ἢ [Π6 ΙΕ ς]6---ὁ θεὸς, ὁ θεὸς 
ὁ ἐμός---Υ]Ο ἢ ΓΘΒΘΠΊΡ]65 {πὸ ΗΘ. σοηβίσαο- 
τἰἴοη οὗ {πε6 νοςδίϊνε : οἴ, Ρ5. χχῖῖ τ (ΧΧ.); 
Μαίί. χχνυΐ, 46.ὙἩ. ὙΤΠῈ ϑυγίας μᾶ5: “Ὁ ΠΥ 
Οοά, Πδαγ τη6, Τὴ6 4150, γγιο Ὧπὶ ἃ ν]άονν." 
ΤΠΕ Οτδεκ 15: Κ ΑἾθο μρασ πι6, ἴμ6 ψιάον. 
ὙΤΠΟ [ΟΥΠΊΟΓ ἸΟΟΚΒ ΠΊΟΥΘ ΟΥΙΡΊΠ4]. (Ἕἔ Οσεη. 
ΧΧΥΙ!. 28, “ΒΙ655 16, π|6 4150 :᾽ 2.6. ΤῇΏ6. 45 
Ὑ}6}} 45 ΤΩΥ ὈΓΟΊΠΕΓ ἰδοὸρ. 80 ΠΕΙΘ: ΠΊ6 85 
0611 45 ΤΥ ἰογοίδί πε ϑιπθοη. ὍΤΠ6 οοη- 
οἸπάϊηρς τοις ἢ--“ τῃ6 ψνἹάονν ᾿--πιαῖκοβ οἵ ΠΟΥ 
ΠΟΙΡΙΘ59Π 655 ἃ 5ΡΘΟΪ4] ρῖθα ἴοσ ΠῸΙΡ ἔγοπη “Ἂ{πΠ6 
ἘδίμοΥ οὗ {πὸ [αίμευ!εββ, ἀπά {πεὸ Οοά οἵ {πε 
ϊάονν." 

5, 6. Τπε ἐποιρμί οἵ {Ππε586 πα νθῦϑεβ 15 
ΠΟ]οιιΓοα ὈΥ ΤΕ ΠΊ ΠΙβοθης 65 οὗ {Π6 “θναηρ 104] 
Ῥτορβοῖ: [58. σ]!. 22, 23: ΧΙ. 9; ΧΙΠΙ, 9; 
ΧΙν. 7; ΧΙν]. 9. “44. 

1 1ΘΓΆ ΠΥ τοηάογοά, ΒΥ Ζβομε5 Οὐθοκ [εχ 
βαγϑ: “ΕῸΥ ἴ γα ὙΠΟ {πᾶΐ νυγοιρηίεβε {ΠῸ6 
{πῖπρ8 θοΐοσε τποβθ, ἀπά {ποβε {πίηρβ, δηά {Π6 
(Ὠΐηρϑ ἐπογοδέζου ; ἀπά {πε {πῖπρ5 νυ ΠΟ. ἅτ 
πονν, Δπα {π6 {πϊπρ5 ἴο σοτηθ, Τ ποι ἐπουρηΐοβε 

(2.6. ἀονβεάϑε: διενοήθης Ξε ΠΙΖΦ ΤΙ; οἴ. 2 (τοη. 
1: 14), ἀηά (86 {μΐηρΡ5) οᾶπιθ ἴο ρᾶ85 ψυ ΒΊ ἢ 

“12οο.---- Ἰζοΐ, ἢ. 

ΤΟ ΕΕΕΣ ΕΣ: 

νγΠῖο ἢ [81] οὐκ Βεΐογθ απά ψῃϊὶςἢ 
Επϑιιθά δῇζεγ; τποῖῖ Παβέ {Πποιιρῇῃξ τροι 
τῃ6 {π|πρβ νυ] ἢ ἀγα πονν. ΔΠ4 νυ ἢ ]ς ἢ 
ΔΓΘ ἴο ΠΟΠΊΕ. 

6 Ὗεα, ναί τΠϊηρϑβ τποῖι ἀϊ45ε 46- 
ΤΘΓΠΊΪΠΕ γγΈΓῈ ΓΘΔαΥ αἵ Παηά,. Δηἀ 8414. 
1,0. νγα ἅτῈ Πεῖδ : [ογ ἃ} [ΠΥ νγᾶγϑβ ἅγῈ 
ΡΓΘρΡαΓΘά, ἀπά {ἢν Ππ|οπιθηΐβ ἃΓ6 ἰπ 
τῇγ ἐογεκπον βάρ. 

7 Βοτ, Ῥαμοα, τπῈὸ Αβϑυγίδηβ ὯΓῈ 
τα ΠΡ] ἴῃ ἘΠΕΙΓ ΡοννοΓ8 5 ἘΠΕΥ ΔΓ6 

Γμοῖι Παάϑι ἴῃ τηϊπ (ἐνενοήθης), ἀπά ((Π6 
1π|ΠΡ5) ρῥγθβθηΐθ {ποπίβοῖνοβ (παρέστησαν. 
100 1. 6) ψ ποῦ ὙΒοῖι ἀείογηγπεάςε, «πὰ 
5414, 1,0, νγα ἀῦθ ργεβϑοηΐ " (4 Ὀο]ά ρεύβοηϊ- 
ΠοδίΟΠ). 
ΤΠ ἀϊνίπα δοίν!ν ρογναθβ 811 ενθηΐϑ. 

νγ)ὰ5 5θθὴ ἴπ {πὸ Πίβίοτυ οἵ [5Γ46] ργθνίοιιβ. ἴὸ 
[Π6 ερίβοάθ γϑοδ] δ ἴῃ τ». 2-- (ἐκεῖνα, ““ΤΠο56 
{Π|ηΡ5 ΞξΞ {Π6 ὄνθηΐβ οἵ {παΐ Θρι 5046); 11 ννᾶβ 
566 η ἴῃ ἰπαΐ ορίβοάθ [561 ἀπ ἴῃ 411 {παῖ 
ξΟ]οννεά, ἄοννη ἴο {πῸ ργεβεηΐ οὐ βὶβ, νυ ῃῖοὶ 
Θ4Ό ΠΥ ἢ {πὸ γεῖ πιἀάθη ἔμπέιγε 15 σοπα!- 
τἰοποα γ ἴπ6 ΝΜ] οἵ σοά. (ἝΕ, Ρ5. Χχχῇϊ. 
6-ο. (οά. 71 οχἵηϊῖ5 {Π6 ἔννο νεῦβοθβ ; (οαά. 
58, τοῦ οπηέ ννῃΠδαΐ ννε πᾶνε ἰγαηϑαίεά, ὍΠα 
ϑυγίας ἢδ5 1 {πΠι|5: “Βθοδιιβα Τῴοι ἀϊάβε {πὸ 
ΤΟΓΠΊΕΥ {Πϊηρ5, αηα {πὸ τη! ἀ]6 ἐπ] ηρ5, ἀπά 4150 
{πο τῃῖηρ5 {Ππουοαΐζοσ; θθσαιβο Τ Ποῖ {ποιρῃζεβί, 
Δη4 {ποὺ θεοδπηο, αηα Ποῖ σοπϑιἀογθάϑί, ἀπά 
ΠΟΥ βίοοά Ὀεΐογε ἴΠ66. Απά ἽΠοιι ςβ]]θάϑί, 
ΔΠη4 {ΠΕΥ̓ 5αϊά, 1,ο, ννγα ἀγα ϑίδηάϊπρ (ΠΕγο): 
Ὀθοδιιβθ 411 ΤΥ ννᾶγϑ5 ἅΥῸ ΡΥΘραγοά, ἀπά ΤῊΥ 
οΥοδί!οη 15 πακοαά Ὀεΐοσοε {Πθ6" [τεδάϊηρ κτίσις 
ἴογ κρίσις ; 566 2η7γα]. (οὐ 5 νναὰγ5 ἀῦὲ “ρτο- 
ῬαΓΘα Ὁ ΟΥ̓ “Τεδαγ " (Οτγεεὶς ἕτοιμοι ---- 501, 

««δ); 2.6. {ποῖ ἅτ πὸ οδϑίδοϊες ψῆϊοὶ 

ΟΔῃ αὐτοϑέ {Π6 σοιβα οἵ Ηἰβ ΝΠ]; οἔ 1Π6 
ΡὮΓαΑ56, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 158. Χ]. 3. 
Βυΐῖ {π6 ῥδγϑ]]θ}15πὶ βιισϑοϑίβ {Π|5 βθῆβο: ΑἹ] 
ΤῊΥ σοι865 οἵ δοίΐίοη ἃγὰ ργαάδίοστηϊηθά : 
{ΠῈΥ ἀγα ποΐ 5{Π] ἴο Ὀ6 ἀδοιἀθα προη, Ὀπξ ἀγὸ 
ΔΙΓΟΔΩΥ ργθβθηῖ ἴῃ {ΠΥ πλϊπά. 

Θ. ἐδν 7μάσηιεπί..] 80. (οάά. Π|. 64, 248. 
(ο. ΑΙά. 58, αἱ κτίσεις ; οἵ. ϑγγ. ἀπά ΟἸ]ά 1,«ἴ. 
ΒυιΖβομα εαϊ5 ἡ κρίσις σου; “1ὰγ Ἰπάρτησπί." 
ΤΠῖ5 ἄοεβ ποῖ Ποῖα τήθδη “δϑίγαϊρογςῃίε, 
ΜΙ 5ΡΘΟΙ4] τοίδγθησα ἴο νυπδΐ [Ό]]οννβ, θυ 
“ ἀβοϊβιοη, “7π61ςο]4] ἀθἰουτηϊηδί!οη," ἴῃ ρεπο- 
ΤΑ]; ΟΥ̓ΡΕΙΠΔΡ5, ΓαΐΠΟΥ, “ΤΠ ΠΠΟΙ οἵ ἀθα] της," 
ὙΒΙΟΙ ΟἸθαῦβ ΠΡ ἴΠ6 ΡάγΆ]16]15π|. ὙΠ ΗΘΌ. 

ἴοστη ὑγο]ὰ ΒῈ ΘΒ, 

ἠπ ἐν ,ογεζποαυϊοάρε.] Οπιξ ἐῤγ. ὙὍΠὲ 
Οτεεκ 15 ἐν προγνώσει. ΤΠΪ5. ἴοΥπὶ ΟΟΟΠΓ5 
ΔΒ 81η ἴῃ (ἢ. ΧΙ,, Δη4 ΠοννΠΕΓῈ εἶδα ῇ ΠΧΧ. 
ΟΕ τμ8 ὅυγ. σεῤγα, απὰ Αςῖἴϑ χν. 18. 

“. αγὲ τη ρ οί πα ἐδεῖγ ῥοαυεγ..Ζ ὙΠῈ 
ΝΩ 
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Ἔχαϊτεά ἢ Ποῖβα ἀπά τηδη; {ΠΟῪ 
Θίογν ἰπ {Π6 βίγεηρτῃ οὐ {Πεῖγ ἰοοῖ- 
τηθη ; {ΠΟῪ {γιιϑὲ ἴῃ 5Π1|6]4, ΔΠ4 ϑρθαδι, 
ΔΠΔ Ῥονν, ἀπά 5]1πρ ; ἀπά Κπονν ποῖ 
{παῖ τποι ατί τῃ6 [οτ της Ὀγεακαβε 
1ἢς Ὀδίι165: τῆς ΓΤ ογά 15 ἢ ΠαπΊα. 

ΦΌΌΓΥΓΗΙ: ἸΕΧῸ [ν. 8. 

ὃ Του ἄονγῃ {ΠΕ6ῚΓ βίγαπρίῃ ἴῃ 
(ΠΥ Ρονγεῖ, αηά Ὀηηρ ἄοννγῃ {ΠΕῚΓ 
ἔογοβ ἴῃ τὴν νναῖῃ : [ῸΓ {Π6ΥῪ Πᾶνα 
ΡιΓΡοβοά τὸ ἀδῆϊς τῃγ βαποίιαγγ. Δη4 
ἴο Ρο]]ΐα {ΠῸ τα θαγπδο θα νυ μαγα ΤΥ 
Θ]ογίοιι8. ΠΑΠῚ6 Γοβίθιῃ, ΔπΠ4 τὺ σδϑί 

γΘ 5 οὗ {15 γθῦθθ αὐὸ 8}} δου ϑἴβ, ΓθρυΘβθ Πρ; 
ΗΘ. ρογίδοϊβ. “Ῥόννεῖβ " 5ῃοι ἃ ΒῈ ““βροννοσ, 
2.6.“ ΑΥΤΩΥ,᾽" ἃ5 οἴΐεη. 

ἐῤεν αγὸ ἐχαϊοαά «αὐἱέῤῥογσο ἀπε ριαπ] ὙΠῸ 
Οτθοὶς ἴα ὑψώθησαν ἐφ᾽ ἵππῳ καὶ ἀναβάτῃ 
((οά. ς8, ἐφ᾽ ἵππων κ. ἀναβατῶν), “πεν 
παν θθθη (ἀπά ἅγ6) Π||6 πρ πἀροη (2.6. δ) 
Ποῦβθ «πὰ τἱάθυ: 26. τῆακο ΤΠΕΙΓ Ὀοαβί ἴῃ 
πε. ΗδςΡ. “Δ) Θ᾽53 12): ςΕ Ῥ5, Ἰχχχίχ. 

τ6:; Εχοά. χν. 2; δηά {π6 ὅ5υγ. οἷ» ΖΖ]ο 

ὥσιδο,9. Βοίι ὅγζ. απά ΟἹά 1,Α[. (ςοά. 

(οτὈ.) τοδά ρ]τγ. “ Ποῦβο5 αηἀ το 5. 

ἐῤεν σίου ἴῃ ἐδὲ σἰγεησὶ 97 ἐφεὶν γδοίηριοη.} 
Τ 0. “ΠΟΥ Βαγὸ β]ογιθα (ἐγαυρίασαν ΞΞ ΗἨΘ6Ρ. 
ΡΠ) ἴῃ Ἐπδ ἅτ οἱ Ἰοοϊππεη. ὙΠ6 νοῦ 
γαυριάω, ΡΓΟΡ. ““ἴο ΡΓΔΠΟΘ," 15 Τάγο ἴῃ ΓΙΧΧ, 
ἴπ Ῥϑ. ν. 11,.Α 4115 νευβίοη Πᾶ5 γαυριάσουσιν 
Ἰηϑίοδα οἵ καυχήσονται (1, ΧΧ.) 45 το άογηρ; 

οἵ ΗςΡ. ἜΝ (Ἰδὲ ἔμεῖὰ ἐχυϊι. ὙΠῈ Ης. 

ΠΟΙΘ την παν Ὀθθη οἰ [ΠΟΥ γδυ, ΟΥ̓ ὈΟΠΠΗ, 

76. 1ἴχ. 22, 23; οὐὁ ἽΝΒΠΠ. ΒΟΥ (Π6 ΘΧρΥα5- 
ΞΟΠ τὴ, ΠΕΡ; Ψ} ἢ 761 ΧΥΠ δ: 154: 
1χ: 20. 

ἐῤεν ἐγ] 1,τ| {πογ πᾶνε μπορεά. ΤΠ 
νΕΓΡ ἐλπίζω οἴδη γθηάθυβ ΗθΡ. ΠὥΞ, ἴο {γιιβῖ, 
Ρας ἠδ᾽ 5 ΠΟρΡῸ ἴῃ ἃ Ρβύβοῃ Οὐ {Π|πρ ; ἐ. 9. 
Ῥ5. χ]ῖν. 6, “1 {ππιδὲ ποΐ ἴῃ τὴ ῦ ονν." 

“ῥεαγ ἢ Οὐαοοκ ἐν γαισῷ : (οαά. το, 1οϑ, 
δόρατι. Γαῖσος, ΟΥ̓ γαισὸς, ἀπά τὸ γαῖσον, ἴπ6 
Τ,αἴ. σαέοηι, ΤλΘΔ ἢ5. ἃ βοσΐ οἵ Ταυείη (ΡΟΙΥΒ. 
ΥἹ. 29. 3; ΧΡ]. 1. 4) ὅζο,). ΑὐΠοογάϊηρ ἴο ΑἴΠ6- 
ΠᾶΘι5, 273 Εν, ἴπ6 ἴδγπὴ 15 [θϑσῖαη. [ἢ 05}. 

ὙΠ]. 18, 26, ἴ τοπάουβ ἔπ Ηθῦ. ἡ 35, (ΟΕ 
Αἶβο 1 8811. ΧυἹ]. 6, 7. Ὅδα ὅυγσ. μα5: “᾿πὰ 
(ἴΠῈῪ 816) βίγθηριποπθα ἢ ϑυνογάβ, δηά 
{γιιδ ἴῃ θονν5 ἀπ 5}1Π06.5.} 

ἦῤε Τογά ἐφαὶ ὀγθαζοσὶ ἐφ δαΐ!ϊες, "ἢ 
Αἀαρίοα τοτὴ {πὸ Γ,Χ Χ, οἵ Εἰχοά. χν. 3, νΠΟσΘ 
κύριος συντρίβων πολέμους, κύριος ὄνομα αὐτῷ 
ῖ5. ἴῃ6 συγίοιιβ γοηουηρ οὗ “Το μονα ἰ5. ἃ 

τῆδῃ Οὗ ννὰΥ (ποπρο ΝΣ οἵ, 2 δάση. χυΐ!. 8), 

Τομοναῖ 1ῖ5 Ηἰβ παπλθ." Συντρίβω Ἐ514}]}Υ 
πιθαηΐ “ ἴο Ὀγραὶκ ἴῃ ΡίΘοο5 : ἢ ἀη4 δοσογαηκ]ν 
506 ἱηίοσργοῖ ἤννῃο Ριυϊζίζοδε δὴ οπά ἴο 
ννατϑ᾽" (οἴ, Ρ5. χΙνὶ. ο ; ΙΧχν]. 3). ΕΥ̓ ΖΒΟΠΟ 5ὰγς 
{πὸ Ῥἤγαβο 15 ἃ ἴγθο {γδηϑίαϊίοη οἵ ἴῃ Ἡ 6. ἴῃ 
16 56η56 “ννπο ἀδείάεε νναγ5. Βιΐ ἴῃς οἱά 
ΗΦΘὉ, ρῇγαβε οογίαϊη]νγ σοποοῖνοα [6 ονα} ἃ5 

ΠΙΠΊΒΟΙΕ ἃ ννΑυΎ ΟΣ (οἴ. Ῥ5. χχῖν. 8-τιο)ὴ. ὙΠῸ 
Ιά4θα ἀρρθαγθὰ ἱπαρργορσίαΐθ ἴο Ἰαΐοσ ἘΠοῸρΡΒΙ. 
Η πο {Π6 σπΓΙΟΙ5. ῬαΓΑΡΏΓΑΒΟ ΟΥ̓ 51 5. πτΊοη 
Τουπά ἴῃ ἴπ6 ΟΥ̓ΘΟΙΚ νουβίοηβ. ΠΘ 501. μὰ5 

“ ὝΥ 

19,» «οοδτο, “16 οἸθανοσ οὗ νναῦβ." ὙὉΠ6Ὲ 
ΡῬὮγαβΘ ΓΘΟΙΓΒ ’ῃ οἷ. ΧΥυϊ. 32. ΕΥΖϑοῃθ σοη- 
προΐβ κύριος ὄνομά σοι νΥ»]ἢ {Π6 ποχί νεῦβο-- 
“48 Πεϊδϑδί της δἰδί ἀθὺ βοιθπάθ ἀπνογ που] Π 6 
ΑἸ μτρο Οοίέ. ΑΙθο 50]. ῃῈ νἱτῇ ἀὰ 
Ὠἰράογ :᾿ δαΐ [15 15 σοῃίγασυ ἴο {Π6 ΟΥΡΊῚΠ4] 
Ράθδδαρὸ (Εχοά. χν. 3), δῃηά ννθακθηβ {πΠ6 
ΘΙΡἢδ515 οἵ σὺ ῥάξον, νν] ἢ 5Που] ἃ ον! θ ΠΕ] 
δεψίη ἴπ6 πθχί βθηΐθηςθ. 

8. Τῤγοτυ «ἀοτυ".) ὝΠΕΓΘ 15 Δη δηρμαίϊς 
ἔῤοις ἴῃ ἴπὸ Οτεεὶς δηα ϑγγίαο ὙΠῈ νετῦ 
ράσσω 5 Θαηπνα]οης ἴο ἀράσσω, ἴο 5{{|Κ6, 
ἄδ5}, Ριιϑῆ. [ἢ [6γ. ΧΧΠ]. 33). 39, 1 ΤΟ ΠοΓ5 

ΨΏΣ, “ἴο οὐδὲ οὔ Ράξαι ἀντὶ τοῦ κατα- 
βαλεῖν (ΡΙοί 15). (οἄ. 58 Πα5 κατάῤῥαξον Ξε 
κατάραξον, “ ἀ45ἢ ἄοννη,᾽ “Ὀγραὶς ἴῃ Ρίθοθβ," ἃ 
ῬΆΓαΒΘ. τπι564 Οὗ ὈΓΘΑΙκΙηρ ἃ Π4 ΤΟΙ ΠΡ ΔΥΠΊΪΘ5 
(6.5. Ἡ 1. ἴχ. ὅ9; ὙΠαογά. ν]. 6). ὙΠῸ 50Υ. 15 

νά Υ͂ 

τϑΖ, ῬΥΕΔΙ 1Π ῬΙε,65:" 

ὀγῖης ἀοαυη.) ἈΔΙΠΟΥ, “' βῃδίίοσ," ““ 45} ἴῃ 
ΡΙθοο5. ὙὍὴῃὲ Οὐθοκ κάταξον ῖ5 ΠΌΤ κατά- 
γνυμι, ποῖ κατάγω. ΕΥ̓ λει. ΧΧΧΊΠ. τα (ΞΞ 
ΤΟ ὙΠ; “ γυϑη : Ἂς Νὲ Ἔα ἘΠΥΟ ΡΒ Ή Ὁ). 

(οά. 58 5 {ΠΠ᾿ΟῚ Πότ : “ Βγραὶς ἄονυνη {ΠΕ ῚΓ 
βίγεηρίῃ, Ὁ Εἴογπαὶ (αἰώνιε), ΟΥ 5} (σύντρι- 
Ψψον) {πο ῚΓ σα] ττπιἀθ νυ (ἐν) ΤΠγ ΡῬΟννΟΥ, 
81 116 (πάταξον ῬΙῸ κάταξον) {π6ῚὉ ἴογοο ἴῃ τῃν 
τα. 80 [Πε6 ϑυγ., νυν οἢ 65 “ Κιηρ οὗ 
νν ΟΣ] 5 (ΟΥ̓ 45:65) ἢ ΤΟΥ “Ἢ Θἴθυπαὶ)," δηά τορθαῖβ 
ΚΡ ΓΘαΪς ἴῃ ΡΙθοα5. (ΞΞ κάταξον) ᾿ηϑίθδα οὗ 
“ἐς φγηϊῖο, δηά οπηίβ “ἢ (ΠΥ Ῥοννοῦ ;ἢ δηά 
{Π6 ΟἸἹΑά 1,«ἴ. 

ἐῤεὲ ἑαφεγηαεί αὐδέγὸ ἐν σίογίοιις Ἠα76 
γχεσίοῥ.) 1.1. [Π6 ἴοπί (οὐ ἀννθ! πη -ΡΊα 6) οἵ 
6 σοϑίϊηρ οἵ {πὸ παπὶὸ οἵ ΤῊΥ β]ογγ---τὰ ΡΌΓΟ 

Ηοὑταῖθπι τα ἼΠ723 Ὀδ’ ΠΠΉΣ ἸΞῸ Ο; οἱ 
158. Ιχνὶ. 1, 5. οχχχὶῖ 14) ᾿ἰχχῖν. 7, ἰχχίῖϊ. 
19, ἴογ {π6 ραγίβ οἵ {Π15 ΘΧρυ βϑίοη, νυ ΠΟ ἢ 15 
ποῖ [οιιη ἴῃ 15 θητ του ἴῃ Ὁ. 1. ΟἿ αἷἶβὸ 
Ῥλσο]ιι5. ΧΧΧΥΊ. 18, ὑνΠογο [γι θα] ΠῚ 15. σα] θὰ 
πόλις καταπαύματός σου; πᾷ 1) ει. ΧΙ. 11, 
“ΈΠ6 Ρασθ νυ. [Θποναἢ γοιγ θα 58}4]]} 
ΟΠοοβο, ἴο σαῖιθθ ἰδ παπὴθ ἴο ἄννο}} {πΠογρ.᾿ 
ὙΠῸ ϑυγυ. μαᾶ5: “ Βθοδιδβο {πον Πᾶνα νυ 5Π6 4 ἴο 
ΡΟΙΠαΐΘ {Π6 ϑαποίμαγυ οἵ {πὸ βΊοσυ οἵ ΤῊΥ 
ΠΑΠΊΘ.᾽ 

ἀπά ἰο εαδὲ ἄοαυ», 49 ἘτϊίΖβομο ποίοθϑβ : 
“ἐ καὶ Δηΐθ καταβαλεῖν ἄο]ον!; αθοϑὲ ἃ 1ϊ. 1]. 



ν. 9--ττ.} 

ἄοννῃ Ὑ ἢ ϑυγογά τῃ6 Ποῖη οὗ τῇγ 
Δἰΐατ. 

9. Βεμο] ἀ {Πεὶγ ργῖ4θ, ἀπά βεηά τῆν 
ννΓΔΠ τροη {ΠΕῚΓ Ποδάβ: ρῖνε ἰπίο 
ταἶπα Παης, νης ἢ Ὧπὶ ἃ νίάονν. {Π6 
Ρονγοῦ {Παΐ 1 Πανα σοηςεϊνεά. 

0 ΒΠΕΙΡΕΙ Σ. Ὁ 

1Ὸ ὄϑηηα ΒΥ {Π6 ἀεςεῖξ οὗ τὴν 11ρ9 
[6 βεγνδηΐ νν]ἢ {ΠῸ ρτίποαθ, ἀπ τῆς 
ΡΠησ6 ψνΠ ἢ {Π6 βογναπί: Ὀγεακ ἄονγη 
1ΠΕΙΓ βίδίθ  [πῈ885 ὉγῪ {1πΠ6 Παπά οὗ ἃ 5: 
γγΟΠΊΔη. 4 

11 “ΕῸΓ ΠΥ ροννεῖ βίαπάθε ποῖ ἴῃ 
ἃς τ6. 8. 

21 
ἃ 

Χ 27. 55: 58; 84΄. 2 ΤΠ ΠῈ σοηϑίτοίοπ, πονν- 
ἜΥΕΓ (ἃ ΟἸΠΠΠ8Χ), 566 Πη5 ἴο γα] τ 1, ἀη4 {Π6 
ΘΥΓ. Πὰ5 ἴἴ. “δυο 15 δρδαίη σίδηρος: 
ὅγΓ. “ἼΤΟΉ ;" Οὗ [ιαἵ. ΚΕΥΓΙ72, ἴῃ {Π6 Ρῆγαβο 
ἘΟΤΟΥΤΟ Εἰ ΤΡΊΤΟΙ 

ἐφε ῥογῆ 97) ἐδν αἰΐαγ ] ὙΠῸ ϑυγίας. Πὰ5 
ΤΟ ΠΟ 5: - 98Ὲ ΕΧΟΩ͂, ΧΧΥΙ 2: ΕὐΘΪΚ, Χ]Π]|. 18. 
Τὸ οπΐ οὔ {π6 ΠοΙΠ5 οἵ {Π6 δία νγοι]ά θὲ αἵ 
ΟΠςΘ ἴο πλ|αΐθ Δηα ἴο ρΡγοίδηθ τ. θεῖ ροὺ- 
ΒΔΡ5 1Π6 ρῇγαβο 15 Πριτιγαῖϊνθ, αη τθδη5 “ ἴο 
ἀθᾶ56 {Π1Π6 δἰΐατγ,᾽ “' ϑῃδυηθίμ!]γ ονεσίμσονν ἴἴ: ἢ 
οἵ {πὸ [τοαπιθηΐ Ὄχργθδϑίοη ““ἴο ΠΠ| ῸΡ ΟΥ̓ 
χα] {Π6 ΠοΥη οἵ ἃ ρϑβοῃ ᾿᾿ (1 881). 11. 1, το; 
ΒΘ. ΙΧ χῦΣ 2; 5 ; ΧΟΙ͂Ι. 10; ΟΧΙΨΠΙ. 12): δ'5ο [00 
ΧΥ͂Ι. 15, “1 παγα ἀ6ῇ]εα ΤΥ Πού ἴῃ [πα 
ἘΠΠ5Ε ΠῚ: 1 5; Ή ΒΑΓ ὉΠ ΟΠ 411 ἘΠ 
ΒΟΙΏ οὗ [5.86]. [Ι͂ἢ {Ππαΐ φα56, {Π6 5: ΠΡῚ]ΔΓ 15 
ποΐ ςοἸ]θςξῖνο, 45 ΕΤΙ ΖΒ 6 ΒΌΡΡΟΒΕ6Β. 

Θ. ἐῤεῖγ ῥγιάρ] (Οοαά. το, τοδ πᾶν {Π6 
ΡῬΙαΓ. τὰς ὑπερηφανίας ΘΙΓΠΟΓ ἘΠΟΙΓ 
ΠΑΌΡΉΓΥ ἀοίηρθ, ἀἸβρίαγβ οἵ Παρ ΠΠ655, ΟΥὁ 
{πεῖν Ἔχοθθάϊης δα ΠΕ ]Π655 ([πίθηβιῖνο Ρ]1ΓΔ]). 
566 Οἢ. νἱ. 19 σεῤγα. 

σεπα ἐδν «αὐγα!.] Οτεεὶς ἀπόστειλον, ““ 56 η4 
οἵ Οοὐδβ ννυυδίῃ θείηρ ἃ τη ββθηροῦ οὗ νϑη- 
δεδηςο, ΠΟΘ ΟΥΙΡΊΠ4] ΡΏΓα56 ΟΟΟΙΓ5 1η {Π6 Θ0η Ὁ 
οἵ Μοβεβ, τ νυ Ποῖ να Πᾶνα δἰγοδαν ποίοά 
Οἴμεγ ροϊηΐβ οἵ οοπίδοΐ (5ε6 Εἰχοά. χν. 7). Ἃκ 
Ματῖῖς ἵν. 29. 

μοῦ ἐῤεῖν ῥεαά..1 Οσροκ εἰς κεφαλὰς αὐτῶν. 
ὙΠῸ Ργαροϑιίοη ΡΓΟΡ. γοργεβθηίβ Η6Ρ. 3, 45 ἴῃ 
ι Κίπρϑ ἴϊ. 33; 5. νἱ]. τό (17); ΑΠπιΟ5 1. 4, 12. 

φίυε ἱπίο 7η11716 ῥαρεί, αὐῤίορ α77Ὼι.α «αυἱάοαυ.] 
ΤΠ Οεπηδη οδη ἰηγϊαΐθ {πὸ Οτεοῖκ ΠΊΟΓΘ 
ΟἸΟ5οΙν : “ΟἿ6Ρ 1 πιεῖηθ, ον ὙΝ γε, Ηδηά.» 
1,11. 1Ὲ 15: “ῬΡαΐ ἴῃ {π6 Παπά οἵ πη {πὸ νν]άονν 
186 βίεπρίῃ {Πα 1 {πουρμξ οἵ: 26, {Π6 
βίσθηρίῃ τοαϑιῖθ ΤῸ 1Π6 Ἐχθοιίοη ΟΥ̓ ΤΥ 
ῬΌΓΡΟΞΘ: 8ΔΠ Δ]]ΠΠ5] 00, 85 [Ὁ νγου] 4 56 6ΠΊ, ἴο ΠΟΙ 
᾿πίθη θα βαρ ηίου οἵ ΗἩο]οίουποβ απ {πὸ 
ῬΠγϑίοαὶ βἰγοηρίῃ {Παΐ ἴθας. ὑνου]ά ἀδπιδπά. 
εξ {μὲ Νυ]ε.: ας 1)οηιΐηο μὲ σίαάϊο ῥγοῤγῖο 
εἴμ σεῤεγία ανηῤμέείσ. ὝΠΗΘ νογά κράτος, 
Πονγουθγ, ΠΊΔΥ ἤάνο [Π6 ΠΟΘ ΒΈΠΟΓΑΙ ΠΊΘΔΠΙΠΕ’ 
Οὗ γαΐδο, ρίογγ, ΟΥ̓ ἱείογν; οἵ. Ῥ5. νἱ]. 2, 
ΣΧΙ͂Σ ᾿: ΠΠΧΟΩ. χν. 2 (ΠῚ Ρ. 13); 486 ΟἿ. ὙΠ|: 
32 σιῤγα: «50 {{π[6 1. 51. 

10. ὁγ ἐῤὲ ἀδεεὶέ 9 τιν 5.7 ὙΠ6 Οτοεὶς 15 
οἵ ἃ ποῦ Ηρργαῖς οαβί: ἐκ χειλέων ἀπάτης 
μου, “ουξκ οἵ {π6 1105 ΟΥὁἨ ΠΥ ἄδεςεῖ,» 1.6. 
{ΠΓΟΌΡΗ ΟΥ ΜΠ ΤΥ ἀθοείνιηρ ||Ρ5.. Οἵ 5. 

ΧΥΪ, 1, ΠῚ ΠΕ, “1105 οὗ ἀξοεῖξ,, ὙΒεῈ 
ϑγγ. Πα5: “στ (πΠ6 ἀδοερίίοη οὗ τὴν 1105; 

ἴπθὸ ΟἹά [1,«[. εχ ἠαῤὶὶς σμαςφίοηὶς σπῖθας (Ὀαΐ 
(οά. ΟοΥρ. «πᾶ διε. εραγλέαίὶς, τοδαϊηρ 
ἀγάπης). ΠΕ ΟΗΪγΥ τοίογθηςεβ ἰῃ ΤΥΟΠΊΠΆΪΙΙ5 
ἴῸΓ ἀπάτη αἴὸ ΤᾺ} ἰχ. το, 13; χυϊ. 6. Α5 
ἴο ἴΠ6 τηογα] γ οὗ [{π61{Π᾿5 νν]]65, Αὐπαὶά 
αιοΐοβ, “Ἰ)ο]ι5 δ4η νἱγίιιθ ἢτ|5 ἴπΠ Ποβίθ 
τοαυγαί Ὁ ΟΥ̓ Τυάρ. ἴν. 18 σφι; Ναπι. χχχί. 
Ιό; 1 58η1. ΧΥΪ]. 2; 2 ΚΙΏρ5 Υἱ. 18, 19. 

ρὲ φεγυαηὲ «υἱὲ ἐφὲ ῥγίπεθ, ἀπά ἐφὸ ῥγίπιο 
αὐ δὲ «εγυαπ] Τ1τ, Βοπάπηδη τροη 
ΡΓΙΠΟΘ, 4Πη4 ΡΥποθ ἸΡΟη ἢΐβ βεγναπξ: οἕ ποῖθ 
ΟἹ Φ. 3 σεῤγα. Βαῖΐ Ὀοΐῃ δοῦλος ἀηἀ θεράπων 
το ηογ τΠ6 ΗΘΡ. Ἴ2}), σεγσμς, ἀπ {Π6 501. Πα 5 
ΒΙΠΊΡΙΥ, ““ 516 πιὰπ ΠΡῸΠ ΟΠϊοῖ, ὙΠΕΓΙΟ 15 
Δ 4]]Π5]0Π ἴῃ {Ππ|5 ἢγϑδέ Πα] οὗ {ῃ6 νεῦβθθ 
(οπμλοα τη (οαά. 58, 71) ἴο {πε ἀδοοῖς ὈῪ 
ὙΠΟ. ΘΙμηθοη δηἀ 1,ονὶ ονογοδιηθ {πΠ6 5Π6- 
ΟΒοιηϊίε5 (Ὁ. 3 σμῤγα)ὴ. ὍὙΠῈ Ψυϊραῖε Πᾶ5: 
(αῤ᾽τ᾽αίμ ἰαψίίθο οσι ον 77 σΜΟΥ 71 171. 7716, εἰ 
2έἐγομίζος ἐπ2ηι ἐὰν ἰαῤὶς ἐραγίίαΐς ιεαε. “ΤῊΪ5 
ΠΊΔΥ ἄθρεπά οἡ 8. εγοπιοῖβ (μαάθο Μ9. 
ΟΕ ΜιΙάγαβα . 11. “1νθὲ Πἰπὰ 6 σαιρῃξ ἴπ ἐπα 
5ΠΔ76 ΟΥ̓ ΠΙ5 ΘΥ65, ἴο Ιονθ Π|6 ; δηά πῆᾷκα Πίτη 
5:9 Κ ἢ {Π6 510 Ἰκπθ55 οὐ ἄββίσε [ῸΥ πιο." 

ὀγεαζξ ἀοαυπ ἐῤεὶγ σἰαοϊπε.. ὙΠῸ Οτεεκ 
15. ῬΡεου] τ : θραῦσον αὐτῶν (αὐτοῦ, 58) τὸ ἀνά- 
στημα (350 (οάά. 11]. 5.5, 226, 248, 249, οο. Α]ά. 
ΤῊΘ ΘΟΙΠΠΠΟΠ ΤΟΔΙηρ 15 ἀνάστεμα, ἃ ΥΕΤΥ͂ 
ἀουθ 11 Γουπ: 566. ΕὐΙΖβοῆθ, “) 85 Βιοἢ 
ΠΘΠΠ,᾿ Ρ. 177). ΤῊΘ νοΓῸ τηΔΥ 6 ἃ ΓΘΠΊ]η15- 
ξβηςα οἵ Εχοά. χν. 6: “ΤΥ τὶρμί μαηά,Ὸ 
1 οΥά, μαίἢ ἀδϑῃθα ἴῃ Ρίθοοβ [Π6 Θποιηγ" (ἔθραυ- 
σεν -- ΗΘΡ. ὙΠ). ᾿Ανάστημα Υηᾶῦ τηεδῃ 
ῥεῖφδέ, ἐαϊίιεςς, οἵ ἃ τηοιιηΐδίη ΟΓ ἃ ρ]δηΐ 
(ΤΠΘΟΡΓ.); οΥ γέηοςς, »ιαζεσίν, 6.5. ἀνάστ. 
βασιλικὸν, ΤΟΥ] πιδ]οδίγ (Π]οά. χῖχ. 92); 
ἀνάστ. ψυχῆς (1, οηρίη. νἱῖ. 2). ΤῊΘ ΗΘΡ. νγᾶ5 

ΡΓΟΡ. ΠῚ, δεῖ δὲ, σέαίμγο, ἃ ἸοΥτὰ ἀϑθα τηθ- 
ΤΔΡΠΟΓΊΟΔΙΥ ἴπ [58. Χ. 33: “ ΤΟ ΠΙΡῊ οπ65 οἵ 
βίδξιγε 5Π4}1 6 ἤθννὴ ἄθννῃ, δηἀ {πὸ Παιρ ἢ 
5141} θ6 Παπηθ]ε." (ΟΕ α͵5ο [58. χχχυ!. 24. 
ΤῊ ΤΠ ΧΧ, 4065 ποῖ τοπογ {15 ννογά ὈΥ ἀνά- 
στημα ΔΗΥΨΜΜΉΘΓΕ Εἶβθ, θυ Ασπι114, Τ᾽ βθοάοίίοη, 
ΔΠ4 ϑυτημηδοῆτ5 πᾶνε ἄοπα 5οο. (Ἕξ, οἢ. χίϊ. 8 
ἡηγα. ὙΠῸ ὅγγ. Πα5: “Απά {πὲ ρτίποο--- 
ὈγΘας (Ποῖ ΠΙ5 βίγοηρίῃ ὈΥ {πΠ6 Παπά οὗ ἃ 
ἔδπιδ]ε " (σι φοωδ, 6 ψογά τἰϑεά ἴῃ “ὕ. 11 
σ“εῤγα). ὍὙΠε ΟἹά 1,4[. μα5. σαμφεξαγέϊαηη, 45 1Ὲ 
τ1η6 ΗξςΡ. μαά θθθη ἢ)", ννυβῖςο ἢ 15 τοπάοσγοα 
ἀνάστημα ἴῃ Οεη. νἱῖ. 4) 22. (Βιὲ (οά. 
(ΟΥ̓. μ85 Π]άδ σι γδοίοηοι 1]]ογτ771.) 

ὧν ἐδὲ ῥαπά 977 α «υογια7.} 80. 85 ἴο σοιρὶθ 
ἀἰβποόηουῦ ἢ στυΐϊη. Οἵ, Πυᾶρεὲ5 ἰχ. 54. 

ὟΖ 

“5 

ὁ Τυάρσ. 4. 

5. 26. 

.ἼΣ. 

ὃς 2ο. 6. 
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ταυ]εειάς, ΠΟΙ (ΠΥ πιρμέ π᾿ βίτοηρ 
τηθη : ογ ἔποιι ατὲ ἃ (σοά οὗ {ῃς δἵ- 
ΒΙςτοά, δῃ ΠεΙρεῦ οἵ {ΠῸ ὀρργεββεά, δὴ 
ὉὈΡΒΟΙάογ οὗ τῆς ννβακ, ἃ ργοΐβοϊογ οἵ 
τ[ῃς ἰογίογη. ἃ βϑανίοιγ οὔ {Π6πὶ {Παΐ 
ΔΥ6 νυτΠοι ΠΟρα. 

12 1 ρίαυ τες, 1 ρίαν περ, Ὁ (σοά 
οὗ τὴν [δι Ποῖ, ἀπα (σοἀ οὗ {πε ἱπποτῖτ- 

ΤῊ ἀδί81]} 15 τερεαϊθά, Ἂἢ. ΧΙ. 15; ΧΥΪ. 6. 

Θήλεια Ξε Π2}2 ταῖμεσ ἔπδη πον. 80 ὅ5υΓγ. 
ΤΙ ΟΙΑ 1,2{. ἀοσοτγάϊηρ ἐο (οαά. Κερ. ἀπά 
Οογηι. Πα5: 2π γιαγῖε οἱάμαρ, μὲ σείαπέ ογηηία 
γέσηα φμογιίαηι ἐμ ἐς Ῥεμ. ὙΠὲ Νυϊραΐς 
ΔΙΏΡΙΠΠΟΒ: “1)α τηῖῤὲ 1π απο σοποίαρἑϊα)ηι πὲ 
εογἐογιπαηι 1{{π|7η, εἰ «ἰγέμίοε μὲ δ γ Ω71 
ἡἠϊωρι: ΕσΙΕ Θηῖπη πος ΠΊΘΠΟΥΊ4]6. ΠΟΙΛΙΠΙ5 {π], 
Οὐ ΤηΔη115 ἰδπηηαθ ἀδ]θοοσις εὐτη. ΟἿ. 
ΜΙάτγ.: “Απά ρΡιξ ἴῃ ΤΥ 5011} ΠγΙηΠθ55 ἴο 
ἄθϑρίϑα Πἰπι, απ 1Π ταῦ Παηα τηϊρηΐ ἀπα ΡΟννῸΥ 

Ονὶ ΓῚ3) ἴο ἀδβίγου ἢϊπ|." (ΟἿ αἰδο [πιάξεε5 
1γ. 9. 

11. 566 {Π6 πηαγρὶπΠα] τοίου ποθβ, ὑν ΠΟ ΓΘ 
ΨΕΙΥ ἀρροβίῖθ. ΟΣ. α]580ὸ 2 Κίῃρβ υἱ. 17: 
ΒΘ χχ ἡ ΒΙΘΟ65. 1κ- τὰ. 

γι ἡ δυναστεία; ΗεΡ. ΠΠ123, 
ἐῬσοννοββ, “" νδουγ," Ῥ5, Ιχχχ. 2. (οά. ΞὉ 
ἢδ5 “τὴγ βἰίε ἢ δύσις), Δη4 50 1Π6 507. «πᾶ 
ΟΙά 1,1. ΟἾΒΟΥ τοδάϊηρβ ἀγα : δύναμις 
((οἀά. το, 108) ἀπά δεξία (Χ.). 

12ὲ αὔηιεεά.1] ΟΥ̓, οῤῥτεσφοά ; Οτρεὶς ταπει- 
νοὶ, Η ὁὉ. ΡγΟΌ. ὮΜ}. ΟΕ Τα κοι 52: ΠῚ ΠΕ 
ἉΓΈΙΟΙΟ. 15 νναπέϊηρ; 'πΠ {πὸ Οὐθεκ Βεΐογθ {Π15, 
ἀπά [86 [Ο]]οννηρ; Οἰαϑϑτπατηθβ, Ὀθοδιιβα {ΠῸ 
εοπαϊέῖογι απ ἐραγαοίεῦ οἵ ΤΠ 6 ΡΘΥβοπβ ΒΡοίζθῃ 
Οἵ 6 Ῥγοπηϊπηθηΐ ἴῃ [Π6 5ρθαὶςο 5 πη΄. 

ἐδὲ οῤῥγέσσε ] ὝΠΕ Οὐϑοκ 15 ἐλαττόνων, 
“ἸΠ οτοσβ ; ἢ ἀπά {πΠ6 ΗδεΡ. νγὰβ ρσοῦ. Ὡ"3ὉΡ 
οΥ ΟΝ, “ ΠΈΠΘ, Ἰηβισηϊβοαπί, ἔθθθ]6 ΓΟ . " 

» βαγυμ: Μαζί. 11. 6 ; ν. το. 

μῤῥοϊάεγ. ἀντιλήπτωρ. (ΟΕ Τικο 1. 54, 
ἀντελάβετο. ΤἼῆῸ 1,ΧΧ. τι565 [ῃ6. ποῖη ἴο 
ΓΟΠΑ͂ΟΥ 5ου γα] Ἡ ΘΌτονν ἴοΓπι5 ἀθποίϊηρ σέλάσε 
δηά ἀεργεπάοσ. ΟΕ. Ῥ5. 111..2; ΧΥΠΙ. 2 ; ΙΧΧΧΥΠΙ. 
δ: ΧΠ 0. 

α ῥγοϊδοίοτ' 9 ρὲ γογϊογη. ἀπεγνωσμένων 
σκεπαστὴς. ὙΠ ΤΟΥΠΊΘΙ ΤΟΥΤῚ ΠΊΘΔΠΒ5 ΡΟΥΒΟΠ5 
φἰσέη μρ ἐπ ἀδεβαῖν, τεραγάεαί ας ἐπ ῥοῤοῖοςς 
ῥ]ιφ δὲ, ε.8. ΕΥ͂ Ρμιγϑδϑιοΐδηβ, Ρ]αί. Ἅ Ῥουῖο].᾽ 12. 

ΗδεὉ. Δ᾽ δ, ρεγάϊέμς; οἴ, ἴῃ ϑγγίας, ὙΠῸ 
ΟἾΠΟΥ ἴειμη, σκεπαστὴς, ΟΠ6. ΨΠῈΟ οῤεϊϊογς, 
ΟΟΟΓ5 ἴῃ Εἰχοά. χν. 2 ἀπά 5. Ιχχῖ. 6. “"ΤῊΘΠΊ 
τμαῖ ἀτὸ νυ ποιέ ΠΟρο,᾽ 5Που]ὰ σαῖμου δ χολὰ 
ἀεςῥαϊγεά οὐ ΤῈς ννογὰ ἀπηλπισμένος 15. ἃ 
Ιαΐου βυποηυπὶ οἵ ἀπεγνωσμένος ; ἃπΠ ΟΟΟΙΙΓ5 

 Ἷ52, ἜΣΙΣ. 10 45,ΞΞ 2 Ν, Ἄν» το 

ΡοοΥ." ΕὸΥ ἴμ6 οΟἴπου ἴογπὶ 566 2 Νίδος. ἰχ. 

5γγ. ἴμτϑ 

ΤΟΊΗ: ς. [ν. 12--ἰ 2. 

ΔΠος οὗ [Ιβγδεῖ, Τογά οὗ τ[ῃ6 ἢεανεῃβ 
ἀπά φαίη, (Οὐτθαΐοῦ οὐ 1ῃε ννδίεγϑβ., 
Κίηρ οὗ ἀνθοῦν ογθδίιγα, Πθαῦ Ποῖ ΤΥ 
ΡΓΑγΕΓ: 

123 Απά πιᾶκα τὴγ β8ρεεςῇ δπηά ἐε- 
ςοῖξ το δε {ΠΕῚΓ ννοιπά δηά 5.Γ|ρα. 
νγΠ0 Πᾶνα ριΓροβϑά οὐ] {Ππηρ5 ἀρϑϊηβῖ 
τῆγ σονεπαηΐ, ἀπά {ΠΥ Πα]]ονγεὰ Ποιιβε. 

22. ((οά. 58, {πΠ6 ὅυγ1., ἀπά ΟἹ]ά 1,4ἴ. οπιῖ 
σκεπαστὴς ππῆλπισ μένων: ὃ 

19. Πῤγαν ἔδεε, 1 ῥγαν ἐρεθ.] 1,11. γεα, γεα; 
Οτεεκ ναὶ, ναὶ, ὁ θεός καιτιλ. Εἔ Μαίϊ. ν. 37. 
ΎὙΠΕ δυγίας μα5: ἐΥυγεα, Ο 1,οτά, Οοά οὗ ΤΩΥ͂ 
ξαῖμογ." (σά. 58, κύριε ὁ θεός. 80 Ο]ά 1Αἴ. 
Αἴ [Π6 επά, 45 δ {πε Βερὶππίηρ οἵ ΠΟΥ ΡῬΥΔΥΘΓ, 
5|6 ἄνγε!ὶς οα {πΠ6 ἀθθά οἵ ποὺ ἔοσγοίαι που 
ϑπηθοη (Ὁ. 2). 

Οοὦ οΓ ἐῤὲ Ἰπῤεγϊέαπεο ΚΓ 7εγαθ}] ΑῬῆγαβα 
ποΐ οσοιστίηρ ἴῃ Ο. 1. [5γ86] 15 οἴζεη Ἵϑ]]ϑα 

Οοὐβ “Ἰηπογιΐδησο ἢ ΟΥ̓ ἀοπιαίη---ΠΌΠ)- ες. 
1 ϑδῖη. ΣΧ. 1, ΧΧΥΪ. Τὸ: 2 Κίηρθ ΣΧ ΠΕ 
ῬΞ, ΧΧΡΠ. 9, ἸΧΣΥΙ: 62; 155: χῖζ 25. 585 Ὲ 
(ἢ. ΧΙ]. 5 2η7ζγα. δτα [Π6 τηϑαηϊηρ πΊαΥ 
οἰἴμου θῈ {Π15, ΟΥ̓ οἶδα {πὶ (σοά 5 [5γ86]}᾽5 
“ἸΠΠοΥΙαηο6 ἡ πὰ ΡΘΟΙΠΑΥΓ Ργορογίγ: οἔ 
7051. χὶῖ. 23; 5, ΧυΪ. 5. [Ι͂ἢ ΕἸΠΟΥ οά56, {π6 
ΡΟΙΪηΐ ᾿ηϑἰϑίθα οἡ ἴ5 {παΐ (σοά 15 βρθοῖδι]ν {Π6 
Οοά οἵ [56]. ὙΤΠδ ποχί ννογάβ ἄθοϊατο {παῖ 
τπ6 Οοά οἵ 5Γ86] 15 ἴπ6 ΑἸπισ μῖν ΜΆΚοΥ ἀπά 
ἈΌΠΕΓ οὗ {π6 ννου]ά. “1 οτὰ (δέσποτα: ἽΝ) 
Οἵ 1ῃ6 Πϑανυθηβ δηά ([Π6) βαγίῃ " 15 ΠΟΥ 
Θαυίναϊοπί ἕο {πὸ ϑανυιοιγ 5 “ Ποτά (κύριε) οὗ 
Βϑάνθη δῃά βαγίῃ," Μαίϊί. χὶ. 25. ὙΠῸ ρῆγαβθ 
15. ποΐ [οιπά 'ἴπ Ὁ. ΤΌ “Οτοραίοσ οἵ τῃς 
νναΐοῦβ " 15 δ ἀθα Ὀδοαῖβθ θαυῖῃ Ὡπηα 5ΚΥ δηδ 
564 σΟΙΊΡΓΙ56. {Π6 υἱβι]6 νου]. ὍΤῊΪ5, ἴοο, 15 
ἃ ΠΟΠ- ΒΙΌ]1ΟΑ] Ρηγαβο, θα οἴ, Απηοϑ ν. 8, ἸΧ. 6. 

Κρης 07) ἐυε 7} ἐγεαΐησε] 80 (οάά. 58, 44, 
4]. ϑυτίας: “Κίηρ οὗ 8}} ογθαΐιγοβ᾿ (50 4150 
Ἐοτλ.1. 25). ΕτΖβομε οαϊβ β. πάσης κτίσεώς 
σου, “ Κιηρ οἵ 411] {πγ ογθδίίοη ;" δηοίμοῦ 
Θχίγα- ΒΙΒΠΙ Δ] Ρῆγαθθ. ὙΠ6 ΡΓΟΠΟΠ ΠΊΔΥ 
πᾶν Ὀδοη οτηϊοα ὈΥ͂ σοπῖο ΜΙ|88. «πᾶ ὅγυγ. 
δηα ΟΙἹά 1,α«ἴ., Ὀδοαιιβα ΤῈ βθοπιθα ἴο βιιρροβί 
{παῖ {ποῦ νγοσο Οἴου ογδαΐιγοβ. οὐδ {Π6 
ἀομηϊηίοη οἵ σοά. ΕῸΓ κτίσις οἴ. οἰ. χυῖ. 
τ; Νν154. χνὶ. 24; Εςοϊα5. χυϊ. 18: δηὰ ἴοσ 

κτίστης, ἘΠΟ] 15. Χχῖν. 8; 2 Μδος. 1. 24. 

18. »ιαζο γι») σῤεθοῤ απά ἀδεεῖξ ἐο δ. Δὸς 
λόγον μου. - - εἰς τραῦμα κ.τ.λ., ἃ σΟΠΊΠΠΟΠ 

Ἡεὔγαΐβπι: 5.2. γἼΔ ΠΠ2) ; οἵ, Οβη. χυἱ]. 20, 
ἀηά ἢ. χ. 8 τηἦγα. τ Ἰπξιεια οὗ ““ΤῊΥ 5ρεθ οι "ἢ 
1Π6 ϑγγίας μ85 "τὰγ οὐδ "--,ω .). “ ϑῖΠρε᾽ 
ΟΥΓ «υεα]---μώλωψ;---ἰδ {πῸ ΗΦὉ. ΠῚ 2Π. Βοίῃ 

“νου Πα ᾿ Δηά ““5[ΠΠ|ρ6 " ΟΟΟΙΓ ἴῃ ἵδη. ἵν. 23 
(([μ6 βοηξ οὗ 1πθο). ΟἿ, αἶβο ἴοσ {π6 Ἰαξζίοσ, 
1 ῬΘῖ. 11. 24. 

αυὐφὸο ῥατυό ῥεγροσοά ἐγμοὶ ἐῤίησς (σκληρὰ ΞΞ 



ν. 14--3.]} 

ΠῚ ἀραϊηϑέ 1Π6 ἴορ οὗ δῖήῆοη, απά 
ἀραϊηβέ ἐΠ6 Ποιιβα οὐ 1ῃ68. ροβϑεββίοη οὗ 
τῆν σΠΠ]άτγεη. 

14 Απά πιᾶκα βνεῦυ παίϊοη αδηΐ 
{Π|06 ἴο δοκπον]εάρε ἐπα τποι ατέ 
της (Ποἀ οὗ 1] ρονγεῦ δῃ4 πηϊρῃϊ, ἀπά 
{Παξ πεγα 15 ποὴῆβ οἴπει {παΐ ρτο- 
τεςίείῃ {ΠῸ ρεορία οὗ [ϑγδϑὶ θὰε ἐποιι. 

ΘΗ Χ. 
3 μιά ἡοίλ σοὲ γογέλ “εγοοῦζ, τὸ .516 αι 

Δ67 γπαϊαῖ οο γογίλ {γιίο δε σαηι. 17 71:6 
τυαίεΐ ἑαξε αγιαἱ τογιαϊεεί ἦε7 ἐο “οογογ7ιος, 

ΤΊ, Οεη. ΧΙ. 7, 30) ἀφαϊπσέ ἐδν σοσοηπαπὲ, 

Α 5᾽ΠΉΠΔΓ ΡΏΓΑΘΘ ΟσΟΙΓ5 τη [)4ῃ. ΧΙ. 28, “ ΗΙ5 
Ποαγτί 5141} θῈ ασαϊποΐ ἐδ ῥοὶν εοσεπαηπὲ".- 
ΔΠΟΙΠΟΥ πα Ἰσδίοη {Παΐ ΟἿ Δα ΠΟΥ 15 νΥΠῊΡ 
ἴῃ Μαροσαῦθθδη {{π|6ὲδ5. (Εἴ. αἰδο 5. ᾿χχχῃ, 
3 “4η. 

ἐῤε ἐοῤ 9) δῖοηἹ ΓΗΒ Ρρῆγαβθ, ποῖ ἕοπηά 
ΕἸβθυνῃ ΓΘ, ἰ5 πὸ Νμπ,. ΧΧΙ]. 28, “ {Π6 ἴορ οὗ 
ῬΘΟΥ : Απιοβ ἱ. 2, “με ἴορ οἵ (διτηεὶ.; 
[πβίεδά οὗ κορυφὴ Σ. (Οὐ ΝἼ, εαρεῇ) [π6 πβι8] 
ΦΧΡΓΘΘΘΙΟη νγα5 ὄρος Σ. (ΠΠ, »ηοη.), Δη 50 1Π6 
ϑυγίας ΠΘΓῸ, 

14. “πὰ »ηαζε δυδγν παίΐοηῦ ἀπά ἐγιδε ἰὸ 
φεζποκυίεάσε. 111. Απά τπλακο προη (-:1Π) 
ΕΥΘΓΥ Παίίοη ἀπ δυοσυ {τ106 Κπον]βάρο, {Παΐ 
1 τηδὺ Κπονν, ζο. Ἐσιΐζβϑοῃο εὐϊ5 ἐπὶ παντὸς 
ἔθνους σου, σοπῆπιϊης {πΠῸ Ταΐίδσγθποθ ἴο {Π6 
«7)εαυϊςρ Ῥβϑορῖὶθ. Βιξ 1ῃ6 τηΐνθῦβαὶ 50ῸρΡῈ ἴ5 
ΒΌΓΘΙΥ ΠΊΙΟΙ ΤΟΥ͂Θ Δρργοργίδίε ; οἵ. 2 ΚΙηρβ 
ΧΙΧ. 19, θη ΗΘ ΖοκΙδΙ ΡγαΥ5 ἴου 6]! ογδηςο, 
“ΔῈ 411} {πΠ6 Κιηράοπιβ οἵ {πῸὸ θαυ ΠΊΑΥ͂ 
Κηονν {Παΐ ἴποιι ατὶ ἴῃς ΤΠ οτά Οοά, ανεη {ποιὰ 
ὉΠ: (ΘΕ ΔἶΞ0, ἘΞ: ἸΧΧΧΙΙ 18... (ΙΟΠΠ- 58. 
248, 249, αηά {πε ΟἹ] 4 [1,«ἴ. οπιῖε [Π6 ργοποπηῃ. 
ΤΠ σοπηηοη ἰοχί, Τουιπα «50 ἴῃ (οά. Χ., 
15 ἐπὶ πᾶν τὸ ἔθνος κιτιλ. ὙΤὴ6 ϑυγίας Πα5: 
“γῃαϊζα ἔποιι τπιπΐο 411 [ΠΥ ΡΘΟΡΙΘ ἀπά ππΐο 81} 
1Π6 {10 65, {Πᾶξ ἘΠΘΥ πλὰνὺ Κπονν,"᾿ ἕο. Βαΐ {Ππ6 
Μυϊραίο: ὕξ.. . .. ογίπες σεϑμΐες αρποσσαηὲ 
γιΐα ἐπ ἐς ])επς, οὐ ποῦ ἐσὲ αἰϊις ῥ γα ΙΕ ἐδ. 

γοίοοίείφ. ὑπερασπίζων, ἴοΥ ΜΜΒΙΟΝ 566 
ΟΠΔΡ5. ν. 20; ΥἹ. 5 σεῥγα. 

ΘΗΛΡΕ ας 

1. Νοαυ αἴεγ ἐῤῥαϊ.] 1.11. ἀπά 1} σαῦιθ ο 
2α:ς αὐῤεη. ὙΠΕῈ παίγαΐϊνα οἵ Ἵμαρϑβ. Χ.; 
ΧΙ. 1-τῦ, 15. ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ τηοαο]164 οἡ ἴπ6 Οτεεκ 
Ἐβίῃ. ν. 1-15. 

γηαάε απ ἐπα 0 αἱ] ἐδέετο «ὐογάν.] Τί 15 ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ ἴο ΞΙΡΡΙΥ λαλοῦσα ΟΥ λαλῆσαι ν]Π 
συνετέλεσε: οἵ. τ ϑάη. ΧΧΙν. 17; 2 410. ΧΙ. 
10} τ (ΠΤΟΠ ΣΎ. 2: 2 (ἸΠΤΟΙ. Υἱ 1- ΕΠ 

ΦΟΒΙΕΕΗΒΕΣΟΟΣ. 

ΟΥΝ αἤεγ παξ 5η6 Παά Ἴςθαβεά 
Ε ἴο ΟΥΥ τπίο {ῃς (Ποἀ οἔ [5Γ86]. 
Ἀπ Παά πιαάβ δὴ επά οὔ ἃ]1] {Πεβὲ 
νγογάς, 

2 8Π6 τόβαὲ ψΠετα βὴ6 Παά (]]|Θη 
ἄοννῃ, δηᾷ οδ]]θὰ Πεγ παὶ 4, Δπ 4 ννεηΐ 
ἄοννῃ ἱπίο {Π86ὸ Ποιιβα. ἴπΠ {Π6 ψνῃϊς ἢ 
8Π6 Δθοάδ ἴῃ {Π6 βα δίῃ ἄδγ8, πα ἴῃ 
ΒΕΓ ἔεαβέ ἀδγ3. 

3 Απά ρυ]]ε4 οἵ τῃς ϑβδοκοίοιῃ 
ννΠΙΠἢ 516 Πα4 οης δπά ρυΐ οἵ {Πα 
ῬαΓΠΊΘηΐ8 Οὗ ΠΕΙ νυ ἀοννῃοοά, ἀπά 
νγαϑηθα ΠΕΙΓ ΒΟΩΥ 41] ονεῖ υν]τἢ ννδΐαι. 

ΕΓ ἤθγθ ἴαϊκοβ ἃ ἀϊγθοῖ δοοιιβαῖϊνθ, 45. ἴῃ 
ΜΙ ας" Ὑἱἱ. 28: (δῆ: Π5 2: 1 ΚΙηρθ,. Υἱὶ ὋΣ 
ΤΠ Νυϊραΐα ομμϊῖβ [πΠ6 οἰαιιβο. 

Ω. δῥὲ γου ] ὙΠῈ ΟΥεεὶς 15 καὶ ἀνέστη ; 
ὉΠ). (οάά. 58, 44; 4]. ἀπά {πε ϑγγίας. ἀπά 

ΟΙά 1,«[. οχγηϊξ {πΠ6 σοη)πποίίοη, 

αὐδεγὸ τρὸ ῥαά χεϊϊοη ἀοαυη.1] Τι1. 2 οι δὲν 
7.1. -ἀπὸ τῆς πτώσεως---ἰ.6. ΠΕ ῥγοβίγαϊα δξ- 
τχ46 (θοΩ ἢν ροβίαγο, ποῖ Ἰοοδ] ροϑιτοη). 868 

ΟΠ. ἴχ. τ. Βαΐ πε ὅγ1. Β45. Ζοσι ᾿νοῦ» «Ὁ» 

“ΠῸΠῚ ϑνΒ γα 516 ννὰβ ὑγοϑβίγαϊε ;" δηά Ψ]ρ. 
ΔΉΓΕΧΙ (δ ἰοσο 11 φο ἡασμεγαὶ ῥγοσίγαία αὐ 
.1)ο»ρι17114771. 

«υεπὲ ἀοαυη.] ΕΥΟΠι {Π6 ΤΌΘ: 566 (ἢ. ν]1]. 5. 

ἐῤὲ ῥοῖ 6.1] (οἄά. Χ. 23, 55) 44, 58, Δηἀ 
{Π6 ϑυγίδο δηῃά ΟἹά 1,«ἵ. γεδά “μεσ Βοιβε. 

Μίάταθα. 7. ἢ. “26 ραίαοε (03) Π) οἵ Ποῖ 
Ποιιδ6, ψΠΙΟἢ 15 5. 1{40]6 ἘποιρΉ, 1 [1 15 
᾿πἰοπάθά το βιιρροϑί δ] πα {πὸ απθθη. 

Οτξοκ, ἐν ᾧ 2 δὲ αὐυῤίωρ “θὲ αδοάε.] ἣ 
διέτριβεν ἐν αὐτῷ. ΕῸΓ {Π|5 πιοήδ οἵ ΘΧρυ655- 
1ηΡ; {Π6 τοϊδίϊνο, 5866. ποΐβ οἡ ἽὉἢ. νἱ]. το. 816 
᾿ιϑε ἴο βροπᾶά {π6Ὸ ϑβϑαοῦθά [θβίϊνα!β ἴῃ ΠΘΓ 
Βοιι56 ; (ἢ. ν|1]. 5. ὙΠῈ Ψαυϊραΐε οτητβ “' απὰ 
Μοηΐ . -. ἔεαβί ἀδυϑβ.; 

8. ρεμἠεά 9.7.1 περιειλά(εγτο ΟΥ περιεῖλε 
(86: τὸν τοϑ, 24, ον (ΟἿ ἩσΈ τ τοι; 
π. τὴν κυνέην, ““ἴο ἴαϊκο ΟΥ̓ οπεῖ5. ΠοΙπγεί. 
ΠΕ γεγῸ τηθδηβ “ἴο 5{{ΠῚΡ ΟΥ̓ 81]1] γοιιηά,᾽ ποῖ 
“ τρ ΤῸ] ἃρ " ((μυγίομ). Μ]ρ. αὐοξμέ αὶ 56 
εἰ οί. 80. 1ἴῃ6 ΜιΙάγαβῃ. Δ ΠῚ {Π6 νεῦβα 
ΒΈΠΟΓΑΙΪΥ, οἴ, 2 ϑδῖη. χῖν. 2; Ἀπ. 1]. 2. 

σὲ ῥαά οπμ.] ἐνεδεδύκει, ““5η6 Παά ρεξ 
οη. Βιεῖ ἀοάά. ΠΙ. 52, 64, 8]. ἐνεδιδύσκετο, 
ἐς 5ῇ6 νγᾶϑ ννεδυίηρ ;᾽ οἔἁ (ἢ. ΙΧ. 1. 

αὐυαοσρεοά ῥὲγ ὀοάν αἱ! οὐσεγ] Α βοοά τϑη- 
ἀογίηρ οὗ περιεκλύσατο. “ΠΕ νοΓΌ 15 ο] ϑϑῖο δὶ: 
ΒΒ ΝΠ ΥΟΝ νι 3; Ατιϑῖς ΠΑ οὴ: ΙΕ 
ΟΟΟα5 ἴῃ ΤῸΡΙ Υἱ. 2. ὙΠῸ ϑυγίδο βᾶγ8 δὲ 
Ἵάεο; οἴ. ες. χνϊ. 9. ΜΙάγ. δεν δοάν. 
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! στ. 
φεῖέγε. 

ΔηΔ δηποϊηΐοά. Ποίβο] Γ νΊἢ ργδοίοιιβ 
οἰπέπησηΐ, αη4 Ὀγαϊάθ {Ππ6 Παὶγ οὐ ΠοΥ 
ἢ, δηὰ ριιξ οἡ ἃ ᾿τἰγε τπιροη ἰΐ, ἀπά 
Ρὰς οἢ ΒΕΓ ρἈΓΠΊΘηΐ8. Οὐ οδάῃεβ88. 
νυ Πογανν ἢ 516 νγὰβ οἰδά ἀιιγίηρ τΠς 
πὸ οὐ 'Μάδπαδαββεβ πεῖ μιιβθαπά. 

τγεείομς οἱμίγοη. ] μύρῳ παχεῖ, “ΜΠ 
ΤΠΙΟΚ ΟἹ], ΟΥ̓ τπιηρτιοπί, ϑυσίας, “4π4 «ποϊπίοά 
(1) οἱ], νυ σποῖςα (011) : ̓ οἕ ΜΝ 154. ἢ. γ, 
ὙΠ ΠΟΓΘ. οἶνος πολυτελὴς 15 ΓΕΠΑΘΓΘΩ “ ΟΒοῖος 
νΙπο᾽ (μας ). ΕΠΙΈΖϑοΠα αποίςϑ Ρ]Ιηγ, “Ηἰϑ5ι. 

Ναῖ. ΧΗ, 2 : “ Ῥσοαϊρίοβα οἰ ΠΑ ΠΊΟΤΊΪΠΟ Ρρτοέϊα. 
ΑἀϊοίτιΣ οἰππαᾶπιο ῬΑ] ΠΙΠι1ΠῚ ΟἸθιπη . . . ; πη- 
δ ΙΘπίογιπ ἤΟς ΟΥΑβϑι ϑϑι Πλ τη." (ΕΚ 158. ΧΧΥΠΠ]. 1. 

Μύρον ἰ5 ΡγΟΒΑὈΙΥ {[μ6 ΗδὈ. [2 : Απιοϑ υἱ. 6; 
(ὐαηΐ. 1. 2. ὙὍΠδ γτοδάϊηρ οὐ (οάά. 19, 1τοϑ, 
μύρῳ καλῷ, ροϊπί5Β ἰο {π6 22 “Φ᾽ οἵ Ρ5. 
ΟΧΧΧΙΠ. 2. ΤΠ ΟὙὐθεκ μύρον ΤΑΥ͂ θ6 σοπποοίοα 

ν ἢ {πὸ ΗΘ. Ἴ2, γηγγγ, ννῃῖ ἢ νγαβ πιο ἴπ 
τηακίηρ οἰηίπηεηῖ : βίῃ. 11. 12; (δηΐ. ν. 5: 
ΤῈ ΜΙάγαβη δοΐμα!γ Πα5: “ ΜΠ Οἰπίπιοπί 
οἵ τυγ στη.» 

ὀγαϊάεα.] “γγαηφεοά, ογάεγεά. ὙΠῸ ΟΚ. 5 
διέταξε; Ὀϊξ (οαά. 19, τοϑ Πανε διεξέ(ηγνατο, 
ῥέοι (30 ΟΙά 1,4ἴ.)}), ἀπά (οά. χ. 
διέξανε. ὙΠῈ ΟΙἹά 1,αἴ. (ςοά. (οΥΌ.) Πα5 
εἰἰογ Ἰηηπα Ὁ] τοῖο, 586 ραγίεά. ΜΙάγαβῃ: 

ΠΥ ΠΡ Πὸξ ΜΌΡΓῚ, “Ὅπά 5δμὲ Ὀγαϊάθά 
1π6 Ὀγαϊά5. οἵ μεὺ Παῖγ. ὙΠῸ ϑυγίας τερθαΐβ 
(586 δηοϊηίθα," Δακδΐο- 

α ἐϊγε.] Απ οΪά ΕΠρΡΊΙ5ἢ ννοσγά, ῬγΌΡΑΡΙΥ 
Ἑοηηροίθα ἢ (σοιτηδη «ον, “ ΟΥπαιηθηΐ; ἢ 
ΠΕΣ, “0 ΔΟΌΙΙΗ ; Οἱ, 5. {|. 185... 1ΠΠ6 
Οτὐρεὶς 15. μίτρα (566 (ἢ. {ἰχ. 2), ἀη4 ΡΓΟΡΔΟΙΥ 
τὴ6. δ. ννὰβ δ ΒΒ. (Ζεοῆ. 111. 5; 158. 111. 20), 
τπουρῊ τῃ6 ΜΙάγαβη μὰ5 ἼΠΞ. ὙΤῈῸ ννοπιδη᾽5 
ἐμγδαη 15 τηθαπί, [ἢ οἸαϑϑῖοαὶ ΟὝὐσθοῖ, μίτρα 
ἀθηοίεβ α΄ ῥεαάφαπά, οΥἨΥ̓«ποοά, νυ ΒΙΟἢ 
ἴθγηα θα. το πρΡ' {ΠΕΙΓ Παϊγ, ἀπ 150 ἃ σογίαϊῃ 
Ῥογβίδη πϑαάάγοβϑ Οὐ {πγθδῃ : 566 1,1446]] ἀπά 
ϑοοίί, “. ν.; οὗ, “ἢ. χνὶ. 8 ἡηχγα. Τὰς ϑυγίας 
ἈΓΔΊΒΡΟΒ65. [15 οἴαιιδα νυ [πη ἢγϑὲ οαιιθο οἵ 

τ. 4 (μίτρα -- ἢς 2.0). 
δὲγ ψαγηιοπίς οΥ φίακίμε...) Ταῖς, ἐφὸ σαγ- 

γιθγς ὁ δὲν φ]αάηπες:, νυ Ἀ] ἢ 15 Ἡθτονν ἸάἸοπὶ 
ἴοῦ δὲν γεσίαί φαγηιεπίς; οἵ, 158. 1χὶ. 3, το. 
Ιηβίθα οἵ ἐστολίζετο, “516 τιϑο ἴο εἰγοβϑ,»" 
(οά. χ. Πᾶ5 ἐκοσμεῖτο, “586 τιϑδοᾶ ἴο ἄδοῖ 

ΠΟΙ ΒΟ] ἢ Η δ. 5ἰπιρὶγ 3, “ το δὲ οἱοιποά,; 
85 ἴῃ Β'5(ἢ, ἵν. 4. (ϑο(ῃς Μίάγαβῃ.) 

4. “πώ τὲ ἰοοᾷ «απάαὶς ποῦ ῥὸγ 7ϑοι ἢ 
“ΤΌ ΡΟη Ὁ 5ποι ἃ ταῖμου θῈ “ ππΐο ἢ οὐ “[ογ ἢ 

(εἰς ΞΞ ἘΝ ΑΘ ἃ ΠΊΟΙΠΓΠΟΙ, 516 Πα ποΐ νου ῃ 
5α Π14]5. ἴῃ {Π6 μα θο οἡ {πΠ6 τοοῖ;: ςο 
2 ϑ8Π). ΧΥ͂. 30; 58, ΧΧ, 2, 4. ὍὙΠΟΒ6 58ῃ6 ΠΟῚΝ 

ΠΌΙΤΗ δ Ὸ [ν. 4. 

4 Δπά 8ῆ6 ἴοοκ βαπάαϊβ τπ!ροη ΠΕ 
ἔξεῖ, ἀπά ριι δθοιιζ ἤθῦ Ποῖ θγαςαΪθίβ. 
ΔΠ4 ΠΟΙ σΠαίηβ, δηἀ Ποὺ τίηρϑ. ΔΠ4 ΒΕΓ 
ΕΔΓΓΙΉΡ5., ΔΠ4 41} ΠΟΙ ΟΥ̓ΠΑπηθηΐβ. ἀπά 
ἀδοκεά Πείβοὶβ θγανεῖὶγ, το Δ]1πγα τῃ 
Εγα5 οὗ 811] ππβη τῃαδξ 5Ποι4 5ες Ποὺ. 

ΡῈ οἡ ννοι]Ἱά παΐιγα!ν ΒΘ α΄ ὈΘΔΙ ΙΓ] ῥΑΙΓ: 
566 [Π6 5ρθοῖδὶ πιθηίϊοη οἵ “"ἢθὺ βαπάα] ἴῃ 
(ἢ. χυΐ. 9. 

μὲ αὐομέ ῥὲγ ῥὲγ ὀγαςοίείς.] ΟΥ̓ απάϊεΐς. 
ΤΠη6 Οτθοὶς ννογά χλίδων (πο χλιδών. 866 
ΤΙΠΔοΓΕ ἕά Ατϊβίορη. ΕΥαρτη. 309) ΠΊΔΥ ΠΊΘΔ ἢ 
οἰ μοσ, ὍΘ Ἰδὲ οἵ ἔδπημαϊθ οὐπαιηθηΐβ ΠΟΥῈ 
ΤΊΔΥ Ὀ6 σοπηραγοά νυ {πΠ6 πλιιοἢ ἸΟΠΒΟΙ ΟΠ6 
ἴῃ {Π6 ργορπείϊς βαίιγο, 158. 11. 16--24. [ἢ 
[μδὲ ῥαβϑαρε (υ. 20) χλίδων Ξε ΠΊΩΝ, “(ἃ βίερ- 
ΡΙΠρ-οΠ δίῃ : Βαΐ ἴῃ ΝΊΌΠη. χχχῖ. σο χλίδων -Ξ 
ΠΝ, ἢ ἀΥΓΉ]ος οὐ Ὀγδοο]οῖ, αηἀ 50 (μ6 Ψ ]Ε. 

(ἀοχέγαϊίοία) ἀπὰ [ΠῸ ϑγτίας (σια 59) Βοζο. 
ΠΟ ΟἹΑ 1,«ἴ. Πα5 ρῥεγισεοίιες, “ δη ΚΙ ῖ5.᾽ 

τὰ ψέλια (50 (Δο΄ά. 11. χ, ; ν]ρΡῸ, 
πη ἴβα. 111. 20, ἃ5. Πϑῦθ, {Π|5 ἴθυτη 

[ΌΠ]ονν5. τοὺς χλίδωνας. ὙΠΕῈ ψνογά πιθδῃβ 
αγηηεέ ΟΥ̓ απλίοί. Τι,αῖ. ἀγηιϊα. ἴῃ Ναπι. 
ΧΧΧΙ, 5σο Ψέλιον ΞΞ ΤΟΝ, οἵ, Οδη. χχίν. 22, 

« ὀγασοίοίς ἔΟΥ ΠΟΥ μαπά5. ϑυτίας: σιαι Ν οὴ; 
1.6. εγίσεοαες ΟΥ̓́ατηη ας ἐγ. 

ἐαγγίη,5.1] τὰ ἐνώτια. ΠΕ ΗδΕΡ. Ὁ) 15 
50 ΤΕΠάογοα ὃὈγ ΠΧ Χ, ἀπά Νυϊραΐο (ἡπαμγε:), 
ἐσθ ἴῃ Ὅδεη. Χχῖν. 47 δηα 158. 111. 21, γΠΕΓα 
1Έ τιθδηβ ἃ πονε-γίσ. [ἴ τῆδνὺ παν Πα {Παΐ 
τηθαηϊηρ ἴῃ {πῸ ΗΘ. πεσθ. ὙΠῸ ϑυτίας μὰ5 

ἐραΐ»ς.} 
ψέλλια). 

σι..2.9, ἡπαϊγες εις. ΜΙιάγαβῃ : Ὅν. 

ογμαγηιεηΐς.) ΟΥ̓ φάογηηιθηΐ---κόσμος ΞΞ “Ἴ), 

Εχοά. χΧΧχῖϊ. 4τ6. ΜιΙιάγαβα: ΠῚ Ρ Ὑ3), 
“ Δηα ΠΟΙ {ννθηΐυ- ἔΟῸὙ ΟΥ̓ΠΑΠΊΘηΐ5 " (οἱά. 158. 
111. τ8 “«44ᾳ.). 

ἐἄδοζοά ῥεγοοῇ ὄγαυεν ] (ΟΕ, 154. 1. 18, 
“ ὈΥΆΨΟΓΙΥ ἡ ΞξΞ ἤπεῖγ. 80 Ηδπεῖ βρεακβ οἵ 
“ΓῊ5. ὀγάσσε ΟΓΠΑΠρΡΊηΡ Πγπηαπιοηΐ." ὍΤὴδ 
Οτροὶς ἐκαλλωπίσατο σφόδρα, “ Δάογηρα Ποῖ- 
561 ΘΧΟΘΘἸηΡ]ν," 15 οἰ ββιοαὶ ; οἴ, Ρ]δί. “ϑυτηρ.ἢ 
174. ΔΑ. δῦ. “ΠΕ ΠΗ : 7ετ- γ. 301 οἱ ἸΈΣΩΣ. 

4. Τὸ νυϊραίς. παρτγογοβ ἴπῸ ἰοχὲ τὸ {Πϊ5 
εἴροῖ : ὅπ οἴαρι 1)ογιίης σοηίμ  ορίεη- 
ἰογ 6771: (ΟΊ Ω77,1 ΟἼ717115 ἰδία φΟλΙρΟ ΠΟ ΤΟ 
ἐκ ἠιδιαϊηο, σοί οχ αἱγίμίο ῥοπάεῤαϊ: εἰ Ἰάδο 
1). ῥαγης 1π ἡ αρη ῥε ον! απο αν ρ Πα υἱέ, 
μὲ ἱπεορηραγαῤιἑ ἀἰδεογὸ ον οσμ ς ἀῤ- 
2αγεγεί. 

ἴο αἰϊμγο. Οὐκ εἰς ἀπάτησιν, “ἴοΥ θ6- 
δα ΠῈ}ηρ Ὁ ΟΕ, ὍΣ, πὶ 12.. Βιυῖ (οΩ; 58: εἴν 
ἁρπαγὴν; ἃΠ4 50 {πὸ ϑυτίας, μά ἀγγιρίοπάος 

Υ 
οσμίοις ῥο)γιῖγι 271 (.«α..Ὁ) δηά ΟἹά 1,41. 

“ 



Ι Ο τσ, 
τυγαδῥεά, 

ν. 5--8.} 

5 ἼΠΕη 5Π86 ρᾶνα ΠοΓ πιαϊά ᾳ Βοξεῖς 
οὗ νγῖπ6. 4Π4 ἃ οὔιιβα οἵ οἱ], ἀπά Η|164 
ἃ Ὀαρ ὙΠ} ΡΑγομ θα σογη, ΔΠ4 ]ππηρϑ 
οὗ ἢρ5, ἀπά νι πε Ῥγεδά - 50 5Π6 
ἸΟΙΔ64 411} τπεβθ8 τῃΐηρβ τορθίμοῖ, ἀπά 

οτ, φαοζεα. 1814 {Π6 ΠῈ τιροπ ΠΕΓ. 
6 ἽΓΒιιβ πον νγεπε ἔογῈἢ τὸ τΠῈ σαῖς 

οὗ τῃ6 οἰτγ οἔ Βειμυ]α, ἀπά (οαπά 

Οη {ΠῸ οἵμοὺ μαηά, (σοαά. ἢ. χ. εἰς ἀπάντησιν, 
““ἴο πηξεῖ," δὴ θδϑβίεσ᾽ γεδαάϊηρ. (ἢ. χυΐ, 9, 
“ῊΕΘΓ 58η44] γαυϊεφεά ᾿ἷἰβ ἐγε (ἥρπασεν), 
ςοηῆτγτηβ ἁρπαγὴν ΠΕΓΘ. 

5. 4 δοίἑϊε 9.6 «υἷρὁ.1 ἀσκοπυτίνην οἴνου, 
4 ἰεαίδογη σαηπίφεη ΟΥ̓ ννῖηθ : Απερῃ. Μεὶ. 1. ; 
Μεπαηάθγ Καρχ. 6, ἀηά 1,ΧΧ. πΠυτίνη (Ὁ) 
γγᾺ5 ἃ ἤαϑβὶς σονεγθα νυ] ρ]αἰζθα οβίοσ, πΚὸ ἃ 
ΕἸογθποα ο011-ἤςϑκ. 866 Ῥοι]ιχ, χ. 73; νἱ]. 174. 
(οάά. Χ,, 58, ἀσκόν. ΜΨα]ρ. αρεοβεγαηι τες 
ἀσκόπηραν, “ἃ ἸοΔΊΠΟΥ {γανο!]Ππς- αν ̓ (ϑιιοῖ. 
“Νεγο, 45). ΟΙά [,4{. ἀπεορῥαγι. ϑυτίας, 

αι Ν, αέγορε. ΜΙάγαβῃ: δὴ ΓΙΌΠῚ 2ΌΠ ἽΝ), 
“κα οἰ ΟΣ γ]ξ ἀπὰ ἃ Ὀοί]6 οὔ ννἱπο. ὙΠῸ 
“ βκίη οὐ ΠΉΠ}κ ἢ πιαΥ θῈ ἃ ἔγᾶςθ οἵ δΔη οἱ ἄθῦ 
Παγσγδίϊνο. 

“" “Ὁ. 

κΟΓ56 ἢ [ῸὉΓ οἷ]. Κάμψα [15 « δαςζεέ, εαεξοί 
(Η 5γο}.). ῬΠοίϊιβ πα ϑιι4α5 νντϊτε κάψα. 

ΟΕ 1,ἀξ. εαῤσα, εαρεμία. Μίάταβῃ : ΠΥΠΊΟΥ, 
α δαφ.] πήραν, ““νγα]]εῖ : Μαίϊ. χ. το: 

ΔΠ4 (ἢ. ΧΗ, το, 15 ἡηῦγα. (ΥϊΈΖβομο : Κεΐσες 
ὀγοίσαεζ.) 

ῥαγορεά εογη.1] Οὐοοκ ἀλφίτων, ““Ρεε]εά 
ΟΥ̓ ῬΘαΥ]-θατ] ον," Κ΄’ ΒΑΓΙοΥ -ργοαῖβ,᾽ οὐ ““Βατ]ου- 
ΤΩΘΔ],᾽ {ΠῸ Τα. ῥοϊρπέα ; ἀη 50 ΟἹ 1,αἴ. ἀπά 

δ Υ̓ 

ψι]Ρ.. ῥοϊοπέα»ι; 8γγ. ἰδιδαα. ὙὍῶᾷμὲ 0ΧΧ. 

ΒΟΠΊΘΕΪΠΙ65 Πα5 (15. νγοσά ἔοσ Ηδρ. ὧν, 
ἐο 1771, 1.6, ΣΊΘΘῚ ΘΔΥ5. Οἵ σοῦη, ψγπθαΐ ΟΥ̓ 
ὈΑτον, τοαβίθ απὰ τα θθθά οἷ ἴῃ {πῸ παπά. - 
ἃ ῬΓΔΟΊΙΟΘΘ 511] ἴῃ νόρῖια ἢ {[Π6 Αταρθ5. 866 
ΟὝβεηῖι5, “ΓΤ ΠΘ5ΔΕΓι5,᾽ σ. Ὁ. ΒΥ ΖΒΟΙΘ 5αγ5, 
“'Αλῴιτον ᾿ἰδί (ὐεγβίθηρσδιρθη, τὰ ἄλφιτα αἷς 
Βγοάθ ἄδγαιιβ." Βιιΐ {Π|5 15 4ιιθϑεϊοπαθῖο, απ 
“ἐς Βγοθδα ἢ 15 ππθπε]οπθά ἴῃ {ΠῸ ποχί ΠπθῸ, Μιά- 
ΥΆ5}: ΠΡ, ““ πη64]. 

μγιῤς ῳΚὶ 3965..7 Βδίμογ, α καζὲ οὶ 3.--- 

παλάθη ΗΘ. ΠΡΞΤ; τ. 85Π|:} “ΧΧΥ 18. 

(οαά. 74, 76, αηά {πὸ ὅγυγ. απὰ Ψα]ρ. Πᾶνα 
ΡΙαγ. Οοά. χ. αηά ΜΙαγαβΗ οπηέ, 

πε ὀγεαά.] Ἐ δίμου, ῥέε ἠοαυές. “Καθα- 
ρῶν," 58γ5 ΒΥΙΖΒΟΠΘ, (15 ϑναη ηρ᾽ 1Π 44, 71; 

ΦΌΟΒΙΡΕΗΙΣ. 

βίδπαϊηρ' ἔΠογο ΟΖίαβ, δη 4 {Πδ δποϊθηΐς 
ΟΥ̓ ΤΠ οἰέγ. ΟΠΑΡτ5 ἀπ (Παγπη 5. 

7 Απα νῆθεῃη {Ποὺ 8δνγ Πεῖ, {Παΐ 
ΠΟΥ σομππίθπαποα νγὰ8 Δ], ἀηὰ4 ΠΥ 
ἈΡΡΆΓΟΙ νγὰβ σῃαπρεά, {Π6Υ νγοπάογοά 
αἴ ΠΟΙ ὈαΔΙΓΥ νΟΓΥ σγθδίϊγ, ἀπά βαϊά 
τπΐο ΠΟΙ, 

ὃ ΤΠ (οά, {πε (ΦΠοἀ οὔοιιγ δέει, 

74, 76, ϑγτ., ΟἹά 1,4., ν]Ε., Βα ἰ5 ΠΘγίδ! ἢ] 
Βεηιης.) νου ῃηρ ὈοΙοηρὶπρ ἴο [ῃ6 
Πραΐμθη νὰ σοῃϑι ἀθγθά “' πποίθαη : ο οἢ. 
ΧΙ, 1,2; Π δη. ἷ. 8; ΤΌΡΙΕ 1. τα ; Οδεη. χιπῖ. 
32) ΑΙΏΟΒ5 νἱ]]. 17 («ἃ ρΡο!] θα Ἰ4πά,᾽" 26. ἃ 
Βοαδίμθη οὐ ἔογοίβῃ ἰχπά}).Ψ 

“0 δὲ γοίάρά αἱ! ἔδεσε ἐῤίησς ἰοσοίδογ. 
Ἀδΐμοσ, “πα τρὸ ῥαρζεώ τ αἱ ῥεν πὐδεσοὶς ΟΥ 
ἐῤρίπο. ΑΥ̓ΕΓ π6 “Ῥιιγα ἸΙοανοβ, (οάά, 19, 
1οδ δήά ““δη4 οἴθοβο ; 5οὸ Ν ]ρ. εἰ Σα ΕΙ771 Σ᾽ 
58, “Δη4 586 ἴῆγονν ἰηΐο ἴξ σἤθοβο᾿ (580. 50γ. 
ἃπΠ4 ΟἹά [.«[.. ΗεΡ. Πη)᾽ 3 (100 χ. το, 
ΟὨΪΥ); 50 ἴῃ6 ΜΙάγαβῃ. ““Ῥαοκοά τπρ᾿ ἰ5 
περιεδίπλωσε, ἴογ ννΠΙοη 1,146] ἀπά ϑοοίί 
ΤΕΙΟΓ ἴο {Π|5 ραββασθ οὔἱν. ὍΤῊδ ὅ01. τϑηπάθιϑ 
Δομν, “Βοικηά τπρ,᾿ “ {ἰδ τοιπά : {πὸ ΝΡ. 
ΟΠΊ5 [Π6 ννΠΟ]6 οἸαιιβα. 

Θ. Τρις ἐῤεὲν αὐοπὲ γογΦ.) (οάά, το, τοϑ, 
καὶ ἐξῆλθον ἀμφότεραι. (οά. 58, καὶ ἐξήλθο- 
σαν οἱ δύο ἅμα καὶ ἐπορεύθησαν. 80 ὅγγ. Δηά 
ΟΙΑ μα. (ἔ σεη. χχίϊ. 6-8; 2 Κίηρϑ ἴ]. 6. 
ΕῸΓ “πε δποϊθηΐβ, 566 Ἷἢ. ν]1]. το. 

“. ΤΠ Οτεεκ οἵ {Π15 νεῦβθ βίδηας ἐΠ1|5 1 
ἘΤΙΈΖθομο : Ὡς δὲ εἶδον αὐτὴν, καὶ ἢν ἠλλοιω- 
μένον τὸ πρόσωπον αὐτῆς, καὶ τὴν στολὴν μετα- 
βεβληκυῖαν αὐτῆς, καὶ ἐθαύμασαν κιτλ. Ηδ 
ΘΧΡΙ ΑΙ η5 ἘΠ οἸαιιβα καὶ ἦν ἤλλοι. τὸ πρόσ. αὐτῆς 
85 ἃ ῬαΓΕΠΙΠ6βῖβ, ον ηρ [Π6 ὙΘάθοη [ῸΓ {πὸ 
ΤΟΙ] οννηρ; ἐθαύμασαν. Βιιξ {πὸ σοπδίγιιςξίοη 
8 ἴπ [Παξ οαθθ ἀθοι θα! ἀννκνναγά, 45 τὴν 
στολὴν μεταβεβ. εν! 46 ΠΕ]|Υ ἠθροπηάβ οη εἶδον, 
ΠΩ 15 ΘΠ]ΠΔΠΥ ραγί οἵ {πΠῸ σράβθοη ἴοὺγ {ΠῸ 
ΕἸ 4οΥβ᾽ ννοηάοτ. {ἦν Β6 οπηϊείοα, ἀπ μεταβεβ. 
αὐτῆς Ὀε ἰγαηϑροβεα (δοσογάϊηρ ἴο (οαά. χ. το, 
1τοϑ, 236, 76), ννγα βεῖ {ΠῸ βθῆβο: “Ν ον ὑγῇθη 
ΠΟΥ͂ σανν ΠΟΙ͂, 4η4 ΠΟΙ σοιπίοπαποθ ἃἸςοσθά 
Δηα ΠΟΥ ΔρΡΡΑΓΟΙ σμδηροθα, {ΠδΥ ννοπάογοα, ὅζο." 
ΤΠΕ καὶ ᾿ηἰτοάτιο65 ἴπ6 ἀροάοϑβίϑβ, 45 50 οἴβῃη: 
566. (ἢ. ν. 2οθ. Μεταβεβλ. 15 ραϑϑῖνε : οὔ, {πῸ 
τη] 4416 τι58 ἴῃ ο]αβϑίοαὶ Οσθοῖς, ει. ΡΙαΐ. “ΒΘρ.; 
553 Α ; Ηδῖ, νἱῖϊ. το. ὙῈ6 ὅυγ. 15: “ Απά 
ἈΠΟῪ 5ανν {Π6 σμδηρο οἵ ΠΟΙ σοιϊπίοπαηοο ἀπά 
ἴπΠ6 σονοτίηρ οἵ ΠΟΙ͂ βαιπηθηΐβ, ἀη4 {ΠΟῪ 
νΟΠοΥρά ΡΥΘΔΕΥ δ ΠῸῚ θοδιυίγ." ΟἹ βαγ5 
{πον ἀἸά ποΐ ὄἐχρεοΐ ἴο ἤπα Ποῖ 511] 50. σμαγηι- 
ἴηρ, 85 516 νγᾶβ ἔγοπι {ΠἰΓγ ἴο ἔοτγίγ-ῆνε γθαῦβ 
οΙ4 (9). 

5227. 
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δἰνε πες ἔανοιιγ, ἀπ ΔοσοπΊρ 5}: ἘΠΐπς 
ΘΠΈΟΓΡΓΖΟΒ ἴο {ΠῸ φ]οῦυ οὔ {Π6 ς“ἢ}]- 
ἄγεπ οὗ [ϑγδὲ]. δη4 ἴο τΠ6 οχαϊξδίϊοη 
οὔ] Θγιβα!θπλ. ΤΠ θη ΠῸῪ ὑγουβῃρρβά 
αοά. 

9 Απά 5}ε 5αἰ4 ππίο ἐμεπη, (οπι- 
ΤΠΔΠ4 16 ραίεβ οὔ {Π6 οἷν ἴο θὲ 
ΟροπΘά τπηΐο π|6. {Παΐ 1 τηΔῪ ρὸ ἰουτῃ 
ἴο ΔοσοιηρΡ 5} {Π6 {Πϊηρ8 ννΠογθοῦ γα 
ἢανε βρόκβϑη νυν] πηθ. 80 {Πδν σοπι- 
τηλη 64 {Π6 γοιιηρ; ΠΊ6Π ἴο ΟρΡΘβἢ τπίο 
ἢοῖ. 45 8η6 δά βροκβη. 

σίους ἐῤέὸ αυοιγ.] 80 (οάά, 58, τι, δηά 
1ῃ6. ϑυγ. αηὰ ΟἹά 1,αἴ. (δῴη σοι χάριν). Βιῖΐ 
ΕΤΙΖΒΟΠΘ τι Εν δα 5 δῴη σε εἰς χάριν, “ ξῖνε 
(ΟΥ̓ ΤγΑἸκ6) [Π66 1πηΐο ἔν οι "--- ΙΓ Οἢ γεργοβθηΐϑθ 

ἃ ἀΙΠεγοηΐ ΗΘ. ρῆγαβο, ν]Ζ. ὉΠ 21): 566 
ΝΕΉ. 1.11 Δη4 «ἢ. ἴχ. 13 σωῤγα; Οθηῃ. Χυ]]. 20, 
ΧΙΝΙ, 4. 

ἐμ γ γΙ 5.1 τὰ ἐπιτηδεύματα -Ξ «ἱιάϊα, 

ἡπσ μία; ἩΘΌ. Ὀρουο, “ δοίίοηβ, ευΐ. 
ὙΧΥΠΙ: 20... ΘΥΓ πε αἰ Δ. ΚΠ 8666 οὗ 

ογαῖς, Ψ Πρ. ογρεγθ κορμὶ ἢἰμ771 ἐπὶ εογαϊς. 

20 ἔδὲ φ]ογγ.] εἰς γαυρίαμα, 1.6. ΥΘΒΌΠ ΩΡ; 
ἴῃ {Π6 “5ΙΟΥΎ "ἢ ΟΥ̓ Ρτάθ οἵ 5γδθ]. ΕῸΥΓ {πὸ 
ΜΟΥ 566 οἢ. Χν. 9, ΙΧ. ο ([πΠ6 νοῦ) ; 158. [Χ]]. 

7. Ἐογ ὕψωμα, ““ἐχαϊξαίίοη "--- ΠΛ 2,2 7.---δθα 
ὍΝ. ΧΙ, ὁ, χν, ὁ, 458. ΧΧΧΙΙ. 32. ΤΠῸ ΘΥΣ. 
Πιᾶ5 [μα .Ὁ; “ Ῥγαΐβθ," δ Ἰχϑογ, " ϑχδ!ταίοη. 

Τρεη ἐῤφεν «υογοῤίῤῥῥεώ Οοά.] 80 (οάαά. 23, 
44, 52, 5.5; ἃ]., “Βῖ 58; 501: ΟἹΟ 1.28: ΤΟΙΕΣ 
{πῸ δοίίοῃ ἴο {πάΈ1Π} Οη]ν. 816 ῥοῦ. θοννϑά 
ΠΟΙ Ποαά οὐ᾿' ργοβίγαϊθ ΠΟΥβὉ ΙΕ 1 ΡΙΟΙ5 
ἀββθηΐ ἴο ἴπΠ6 ΡῬγάυεῦ οἵ {Π6 ΕἸάεθγβ. Καὶ 
πεσοῦσα ἐπὶ πρύσωπον προσεκύνησε ((οά. 58). 
Μονοῖβ ἘΠΊ η1κ5 [ῃς Οὐτθοὶς {γδηϑαίου πηἰδίοοκ 

ὈΠῸΝ ΠΗ ΠῚ, ““ δηὰ 5ῃ6 θοννεὰ Πού βο]ῇ ππίο 

{Π6Π|,᾿ 2.6. ἴο ἴπ6 ο] ἀογ5, ἴῸΓ ὈποΝῸ Ὅν), 

“ ἀηἀ 5Π6 θοννθά Πθυβοὶῇ πηΐο ΟΘοά. ὍΗῖβ 
15. ΠΠΠΠΚΟΙν. (ΟἿ οι. ν|]. τὸ σεῷ., 28. σδῇ. 

9. 10 ἀεεορηῤ τ ἐῤὲ ἐῤίπφς «ὐϑέγεο ἢ εἰς 
τελείωσιν τῶν λόγων ὧν ἐλαλήσατε, ““ πιηΐο 
Ἐα]ΠΙπιθης Οὔ 6 ννοσ 5. νυν ῖοἢ γα παν βροίκθη. 
ΟΕ ΚΕ 1. 45. ᾽ 

ας “ρὲ ῥαά “ῥοζεη.)] ἘἈΔΙΠοΥ, ἂς ἐφὲν σραξο 
(2.6. ῬγΟΙΏΪ564) : 566 οὗ. ν11]..35. “ 586. 5ρᾷϊκθ τ 
15. [Π6 γοδάϊηρ οἵ (οάά. Π]. χ. 64, 4]. αηὰ {Π6 
ϑυγῖασ, “8516 5ρᾶϊζο τππηΐο {Ποπὴ : (οάά. το, 
108. 

ΤΠΘ Νυϊραΐθ ρῖνοβ {πΠῸ ραϑϑαρὸ ον. 6-0 
{Πι|5 : “ Απα νΠθη {πον Παά σοτης ἴο {ΠῸ ρμαΐθ 
οἵ {ΠπῸ οἰΐγ, [πον [οιιηἀ Ο 2185 ἴῃ νναϊτηρ ἀπά [6 
6] ἀογ5 οἵ {π6 οἰΐγ, ννῆο, ἤθη {πο Πα βθρη 
ΘΓ, ὑν το Ἰοϑῖ ἴῃ δαἀπηϊγαῖίοη οὗ ΠΟΥ Ῥοδιαίν : 
γεῖ ψτΠοιι βίης; ΠΟΥ ΠΥ 4 ΙΘβί 9 η5, {πον ἰοΐ 

ΠΠΌΙΤΗ ΕΞ [ν. 9-τ2. 

ΙΟ Απά ψῇδϑη πον Παά ἄοπα 80. 
Ταύτῃ ννεπε οὐ, 5Π6. ἀπά ἤθσ τηδἱά 
νυ ἢ ΒΕΓ; ἀπά {ῃθ ππεη οὗ {Π6 οἷν 
Ἰοοκαά δέζεγ Ποῖ, τΠ1}}] 5ῃ6 νγᾶ8 ΡῸΠ6 
ἄονγῃ {ἢπ τηοιιπΐδίη. απ {1} 5η6 Πδά 
Ραβϑϑεά τῃ6 νδί]ευ, δηά Ἴοι]ά 8566 ἢεγ 
ΠΟ ΠΊΟΓΕ. 

11 ΤΠ ἐπαν ννεπέ βέγαῖρῃξ ἐγ 
ἴπ 16 νδ]]εν : δηά τΠ6 ἢγϑε νγαΐςῃ οὗ 
[ῃ6 Αϑϑυγίδηβ πιδέ Πθῖ. 

12 Απά τοοκ δεῖ. αηά δϑκεά Ποῦ, 
ΟΥ̓ ψῆδέ ρθορὶς αγί ποι ὃ δη ννἤθηοα 

ΠΕΙΓ Ρᾷ55 {Πγοιρ, βανίηρ: ΤΠ6 Οοά οὗ ΟἿΓ 
ξαῖμουβ ρῖνο ἴΠ66 ἔανοισ, ἀπα σοηῆτγτη 411 {Π6 
ΡΌΓΡΟΒΟ οἵ {ΠΥ Πραγέ ἢ ΗΙ5. σοῦγαρθ, {πδΐ 
Τογυβα!οπὶ ΠΊΔΥῪ Πιαϊτο ΠῚ Ὀοδϑβί οἵ {Πθ6, δηά 
ΤΥ παῖὴθ ΡῈ ἴῃ {πΠ6 πυηθοῦ οἵ {Π6 ΠΟΙΥ͂ ΟΠ65 
δηἀ {Π6 151. ΑπΔΈΠοΥ {παῖ ννοῦα {Ποῖα βαιά 
411 νυ] οπθ νοῖςο: 8ὃ0 θὲ 1 ! 50 θὲ 1! 

10. ]οοζεά αὔἴεν ῥὲγἢ ἤεγο, ΟΥ̓́, σοι Σηημ6 
ἰοοζίηο; ἀπεσκόπευον. (ΑΟἄ. 58 Πα5 καὶ 
ἐπεσκόπευσαν οἱ ἄνδρες κιτιλ. ΠΘ [ΟΥΤῚ5 ἴπ 
-εύω ἴοτ τπέω «ἃἴῖθὸ ροβί-οἰαβϑίςαὶ): ΌΌΘΟΚ, 
“ῬΗγγη.᾽ Ρ. 591. ᾿Αποσκοπέω ΤηθΔη5 ἦο ἠοοῖ 
ααυαᾶν 7γουι αἱ ἐῤίπε εἰς ἀπά αἱ ἃ οἰησίο οὐγεεί. 
ΤὴῈ νογά ἄοοθβ πο “" ᾿οπίαϊη (Π6 Ιάβα οἵ 
Ἰοοϊίηρς ἄοννῃ πῸΠπὶ ἀρονε" (Β|55611). (Ἃξ, 
Θορῇ- “ἘΠῚ ΠΕ ΎΣ. γ46; “ΘεΩ͂. (01: ΤΙῸ 5: 

απ 1] τρὲ ῥαά ῥασσε ὙΠῸ ἀπά 15 νναηΐ- 
της ἴὴ {πΠ6 Οτθοκ, Ἔχοθρί τη (οαά. το, τοϑ, 249, 
νυ ]ςἢ γοδά καὶ διῆλθε, οπλ{ἰπρ ἕως. ΕὙΙΖΒΟΠΟ 
ἜΧρίδῖηβ διῆλθε---ἰ Ὀ15. 516 ΒΙΠα το ΡΊηρ, ΠΙη-- 
ἀυτοῃΖιροῆθη ἀηΠηρ : ἀπά {Π15 15 ἀου 1655 
τρί. ὙΠῸ ΗδΡ. νναὰ5. ργοθδθὶ]ν δῇ ᾿πηρεσγξδοϊ 

ἽἼΞΟΣ ΟΝ Ἢν. 8ε6 Οδη. χχυ]!. 44, 45. ΤῈ 

ϑυΥ. μα5: “Απά ψ ἤθη {Π6 ἔνναῖη Πδά σοπηθ ἴο 
{6 ν]Πον, ΤΠΘΥῪ δανν ΠΟΙ ΠΟ τηογ6." ὍΘ ἱποῖ- 
ἀδηΐ οὔ Π6 τοννηβϑίο!]ς ραζίηρ αἴ σ [Π6 ἀδραγί- 
ηΡ ΠΟΙΟΪΏΘ 15. ΒΙΡΉΪΥ ἀγαπηαίϊς ἢ ἀηα [Π6 νγὰν 
ἴῃ ΒΟ “1Π6 τηοιπηίαϊη "ἡ ἀπά ““1Π6 νδ]]οὸν ἢ 
ΔΥῸ ΒΡοίκθῃ οἵ βθθπὴβ ἴο ᾿πάἀϊσαΐο ἃ γθ4] Ἰοοδ}ν 
Κηοννη ἴο {Π6 δ μου. 

(οά. 58 γτραάς: ὡς δὲ διήλθοσαν ἐπὶ τὸν 
πυλῶνα (Δ ΕΥΤΟΥ͂ ἴοΓ αὐλῶνα; γταροαΐοα ΙἸῃ 
ΟΙΑ 1,4{. αἰγήώη. ὙΠῸ ϑυγίας μᾶ5 1 σοΥ- 
ΤΓΘΟΙ]ν). 

11. Τρις ἐδὲν «ὐεπὲ οἰγαϊσῥέ 0 γ1 ““πά 
ἐφεν αὐεγὲ φοίρρ οἰγαῖσῥέὲ οη. ὙΠῸ Ρἤγαβα εἰς 
εὐθεῖαν, 1.6. ὁδόν, οσοιτ5. ἴῃ Οδη. ΧΧΧΙΪΝ. 12 ; 
76γ. 11... 2... ΟΕ, οἱ. ΧΙ, 20: ἐπ᾽ εὐθεῖαν. 

ἐῤὲ βγεῖ «υαἱερ.] «“Ἵπ ομήροσί, ΟΥ̓ ῥΙοζεί, ΟΥ̓ 
αὐτυαπεοοά ρμαγά. Οοά. 58, [6 ὅϑγγ. αηά ΟἹά 
Τ1,αἴ. Πανο: απά σὲ γιοὶ δὲ αὐπυαροοά σμαγά τ 
ἐδὲ Αφγγίαης. ΟἿ, οἰ. χῖν. 2. ὍὙΠ15 ἀΡΡΘδΥ5 
ἴο θὲ ργθίοσδθιε ; Βυΐ οἵ, θη. ΧΧΧΙΪ, τ. 

19. Οὗ «αὐραὶ ῥεοῤίε αγὲ ἔφοι 5] 
“ὙΥαζ 15 [ΠΥ πεν ἐ" 

ΘΥΤΙΑΟ ὁ 



ν. 13-18. ΦΌΒΙΡΗΣ ΣΧ. 

Ποπηεβὲ ποι ἢ ἃπά ὙΠ ΠῸΓ σοεβί 
που ὃ Απά 5}6 5414. 1 ΔΠ1| ἃ νγοπίδῃ 
οὗ τῆς Ηξερτγεννβ. ἀπά Ὧπὶ ἢεά ἔγτοπ 
ἘΠ πὶ : [ὉΓ ἘΠΕῪ 514}} θῈ ρίνεη γοιι ἴο 
θε ςοπϑιιπηθά : 

13 Απά [ πὶ σοπηηρ: θεΐογε Ηο]ο- 
ἔεγπεβ {Π6 σῃϊθῇ σαρίδίη οὐ γοιγ ΔΥΓΠΊΥ, 
(0 ἄδοΐαγα νγογάβ οὐ {τὰ - ἀπά 1 ψ}}} 
5Πανν Πὶπὶ ἃ νγᾶῦ, ννπείθν ἢς 5}4]] 
50. Δ4πη4 νη 41} τῃ6 ἢ1] σοιπίγυ, 
νν]Ποιε Ἰοβίπρ [Π6 ΒΟΥ οἵ [1{ οὗ ΔηγῪ 
ΟΠ6 οὗ ΠἢΪ5 πηδῃ. 

14 Νον ψῇεη {ΠῸ πηεπ Πεαιά ΠΥ 
ψγοΓά5, ΔΠ4 ῬεΠ 6] 4 ΠΕΥ σοιιπίεπδηςε, 
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1Ις ἼΤΠοι Παβῖ βανεά τῃγ [ἰΐ8, ἴῃ 
1παΐ ποι Παϑὲ Παβίεά ἴο σοπης ἄόννῃ 
ἴο {Π6 ρίξεβεπος οὗ οἱ ἰογά : πονῦ 
ἘΠΕΟΓΘΟΓα σοπηα ἴο ΠΙ5 ἰεηΐ, Δη4 βοπὶα 
Οὗ τι5. 514}} σοπάιιςξς {Π66. τππῈ}} {ΠΟῪ 
Βαανα ἀε]νεγεά τπδα ἴο ἢ Παπάϑ. 

τ6 Απά ψῇἤεη {Ποιι βίαπαάςϑί θείογα 
Ηϊπι. 6 ποῖ αἴγαϊά ἰὴ τπ|πῸ πραγ, θα 
8Πενν τιηπΐο ἢἰπ Δοσογάϊπρ το τῃγ νγογά ; 
ΔΠ4 Πα ψ1}} επίγεδέ {πες ννε]]. 

17 ἼΠΕη {ΠΕΥ σΠοβα οἷ οἵ {Π6ΠῚ 
8Π πυιπάτγεἀ πιο ᾿ἴο ΔΟσΟΠΠΡΑΠΥ͂ ΠΕ ων αρα 
Δηἀ ΠΟΙ πη ; δπ4 {ΠῸῪ Ὀγοιρμς ΒΕΓ δαγεά α 

αν ἰοΐ 
το {πε τεπΐ οὗ Ηο]οξειπαβ. 1223 

{ΠαῪ νγοπάεγεά ργεδὶν δὲ ΠΕ Ὀαδιιΐυ, 
ΔΠ4 5α]ἀ πιηΐο ΠΟΙ. 

ἃ «υογιαη.] ΑἹ ἀαισῥίογ. (ΟΕ. ἴῃ6 ϑγτίδς 
ΞΟΠΒ ΟΕ ἘΠὄῸ ΟΕ ΞΞ ΟἸΠΕΠ ΤῸΝ. ἘΠῸ ΟΙ(γ;" 
τ. τὸ, ΔΠ4 “βοὴῆβ οὔ Αββῆυγ᾽ Ξξ "'" Αβϑυ- 
ΤΊΔΠ5,᾽ . 11. ἼΠα οἱά ἀεβισπαίίοη “Ηε- 
Ὀγονν5 "15 πι564 ἴῃ 1πη]δ]οη Οἵ 5110 ραββϑαβθβ5 
15 (ΕΠ ΧΙ ΤΟ ΧΙ 12: ΠΙΧΟΙ 1: 15, 11: 6; 111: Σ8- 
566 4150 Εὐννα]ά, “ Η!5[. [5Γ.᾿ 111. 2, 562. 

ατὶ εά] 7. αγὶ γιργίης ἀαυαν ---- ἀποδι- 
δράσκω. ΕΥ̓ σεη. χν!. 6-8, ΠἼΞ. ΓΗΒ θΕρ]η5 
ἴπ6 ἀπάτη οἵ ψΝΒΙΟΠ 56 βροόκα ἴῃ Ἂἢ. ἴχ. 1ὸ 
(ΘΕ: 153): 

70γ ἐῤεν στρα]! ὅδ σίαυεῦι γοιι, {9 ..1 ΤΑῖ. Βεσαῖδε 
ἔῤεν αγὸ αδομέ (μέλλουσι) ἐο δὲ φίσνεῖ ἐο γοῖε 7Ὸ7 
)οοά. (, Ναπι. χῖν. 9; (ἢ. νἱ]. 3 σεῤγα. 

15. 7 «υδ][ σῥεαυ ῥίγει α αυαγ.] 1Δῖ., 7 «υἱ]} 
σῥέαυ δεζογε ῥὶς ες αὶ αὐαν; 1.6. ἜΧΡΙΔΙη ἴῃ 15 
ΡΓΈΒΘΠΟΕ. 

«υἱη.1] κυριεύσει, “ΠπΘ 514}1] Ὀεσοπηα Ἰοτγά 
οἵ ““μαΐϊη ροβϑεϑϑίοη οἵ " (Ῥο]γΌ. 1. 7, 11, ὅζε.). 
Ὁ τ ΜΙ δοσυν" 67; ν11 16: ΧΙ 8: ΣΥ, 20: 

αυἱέῥομί 1οσίγσ, 49..7 ΤῊΪΒ 15 ἃ [ΔΓ ραγαᾶ- 
φῆγαβε οἵ {π6ὸ Οτστεεὶς, νοι. 15. 51Π| ] ῈΠΕ]Ὺ 
σασίοιθ. [ΛΈοργα!!ν : “ ἀπά ἴἤΈΓ6 5141} ποῖ 6 
ΤΑ 5ϑι Πρ (ΟΥ̓ ΡΟΓΪ5Π) Οὗ Πϊ5. ΠΊΘη οἠδ ἤδθβἢ, ΠΟΥ 
γεῖ (ο0π6) Ἰἰνίηρ; 5ρ:τἹῖ.᾽ 

ΤΠΕ νοῦ διαφωνεῖν, “ἴο θὲ ἀϊδοογάδηϊξ, 
«ἐρ ἄϊδαρτοα," Πα5 ἴῃ Ἰἰαΐθσ Οσθεὶς {Π6 Γασί ΠΟΥ 
τηθδηΐηρβ, “ἴο δὲ τηϊβϑίηρ ΟΥ̓ ἰοβί,"---ε.σ. οἵ 
Ὀοοκϑβ, Ὠιοά. 81ς. χυϊ. 3, ἐξ ὧν (βίθλων ὀκτὼ) 
πέντε διαφωνοῦσιν,- -ηά “το [21], ἀεἤσεγε, 
«( Βγρδίῃθ οπϑ᾿β ἰαϑί," “αἴθ :; δι. ΕἸετη. Ἀ οπι. 
ΠΟΤῚ ΙΧ. 17, 18, ΧΙ]- 4, ὅζο. 9661 8Δπ|ι. ΧΧΧ- 

10: ΠΕΡ. 1:11} νν, “( ΠΟΊΠΙ ΠΡ νγὰ5 ΠῚ 551 Πρ ἢ 

Δη4 {Π6 βυποηγτλοι5 ἽΡ5) ΝΟ ἴῃ Ναπι. χχχί. 

49. ἴῃ Τοβῖν. Χχῇ!. 14; 5Ε) ΝΟ, “ΈΠογο Πα 

ποΐ [Π6η (ἴο {π6 5τοιπα)," 15 τεηάογθά οὐ 

διεφώνησεν. “ΕἸ65} (σὰρξ Ξε 3) ΤΉΘΔΠ5 
“ῬΟΑΥ;᾽ 85 ἴῃ Οδεη. 11. 24. 

ι8 ΓΠΕοη νγαβ ποῖ ἃ ςοποοι86 

ἘΠγουρῃοιε 8411] {Π6 σαπὶρ: ἰῸγΓ ΠεΓ 

“ Τ νηρ 5ρι τ," πνεῦμα ζωῆς τΞ- ὮΠ ΠῚ, 

(ἘΠ: Υἱ: 17: ΜΙ τὸ: 
ΘΥτῖδο: “ Απά {ποῖῸ 514}} ποῖ θὲ ἰοβέ 

(.., ἐγγαῤιέξαρογὶ!ε) ἔγουα Πϊπὶ οπθ οὗ {Π68 

5015 οἵ Πε5}), ΠΟΥ ἃ βρι γι οἵ Ππ|6.᾿ 

14. δεῤεϊά. κατενόησαν, “ ΟὈδοΓνοα ννῈ]}]} ; ἢ 
εἰἴμεν 3 οὗ βἰπηρὶν ΠΝ. 

ἐδον «υοπάργεί σγεαὶϊΐν αὐ ῥὲγ ὀεαιέγ.] 
ΤΑ ᾺΘγΆΠν, “ Απά 1ἴ (1.6. ΠῈΓ σΟμΠίΘΠ84Π66) νγὰ5 
Βεοΐοτε {πὸπὶ (ΞξΞξ ἴῃ {ΠΕῚΓ 5ρ}ῃ!:) οὌχοθοαϊηρ 
ψνοπάοτία] ἴῃ Ὀοαυίν ἧττα βοτί οἵ ραγθηίῃοβὶβ 
-ἰἰΠθη (καὶ) {ΠΕΥ 5αϊά πηΐο Πευ." 80 ΒσιΖ- 
Β0ῃὸ: θαΐ 1 566 Π15 ΒΙΠΊΡΙΕΓ ἴο βρροβε ἴπὸ 
δΔροάοβίβ ἴο θεβὶπ ἢ καὶ κατενόησαν. “Νονν 
ὙνΠ6η {ΠῸ τπθη ἤραγά ΠΟΥ ννογάβ, ποὺ ορβεσνθα 
ΠΟΙ σοιμπίθπαηοθ, ΔΠ4 1 νγὰβ ἴῃ {ΠῸ6Ὶ ββῃΐ 
ὙΨΟΠΘΓΙ͂Ι].. . . . 8Δ8η4 {ΠΕΥ 5414. ϑ8ὸ {δε 
ϑυτῖδο. 

15. Τροῖς ῥα ταὐὐεὰ ἐδν 172.1 Ματκ ΠΙ. α; 
Ῥ5. Ιχχῖ]. 132. (οά. 58 δήάβ εἰς ἀγαθὸν, 
“πηΐο ροοά ;" ϑγτίας ἰλνλν.- 80 ΟἹ [δΐ. 

μη1} ἐδὲν ῥαυς ἀοἰϊυεγεά.) 80 (οάά. 1. χ. 
19, 1οϑ8. ἕως ((οαά. το, τοϑ, ἂν) παραδῶσί σε. 
ΕτΖβοπο οαϊ5 ἕως παραδώσουσι, “ ὈΠῚ1] ἘΠΟΥ͂ 
58.411 46] νου," ΒΙΘἢ 15 ἴπ6 ΗΘ. σςοπβίγποοη: 

16: ΠΟ ΕΣ --- ἘΠΕ ΠΕΙ ῶι -τος 
ἀεείαγε (. 13). 

17. απ ῥμπάγεά ηιομ.1] ΓΠΙ5. δϑοοσί, 85 
ἘΤΈΖΘΟΠΘ ΤΈΠΊΑΓ ΚΒ, 15 βοπιθνν παῖ ἰασρο. Βαξ 
τῃ6. νυ ΠΥ ΠΔΥ Πᾶνα ᾿πΘ ΠΕΙΟ ΠΑ }]ν παπηιθά 4 
ἸΑῦϑθ ΠΕΠΊΌΕΓ, ἴο βιιρρεϑί {πΠ6 1464 οἵ {π6 
τα] πᾶς οἵ {ΠῈ Ὀεβίθρθυβ. 

«σῥεαυ.] 

10 αερογηραπν ῥὲγ.)] Οἷκ. καὶ παρέζευξαν 
αὐτῇ κιτ.Ὰ, “ δηᾷ {πον γοϊκεά ἐποῖὴ θεβι 46, 2.ε. 
«ἐς ρξ ἘΠ6ΠῈ ΟἹ ΕἸΠΕΥ 546 οἵ ΠῈῚ δη4 ΠΟΥ τηδιά. 
σξ Ευτ|ρ. “Ἰοη, 22: φρουρὼ π. φύλακε 
σώματος. ΟἸά [Τ4[. ααϊμημχεγμτ; ΘΥΥΙΔΟ, 
“( Δῃα ΠΟΥ ἀε]νογθα ΠΟΓ ἀπ ΠΟΥ τηδ (πηΐο 



339 
ΠΟΠΊΪΠρ: νγὰ5. ΠΟΙβα 4 διηοπρ; {Π6 [6 Πΐϑ8. 
ΔΠᾺ {παὺ σαπὶα ἁδοιΐζ Ποῖ. 885 8Π6 
βίοοά νυ ποι της τοπὶ οἵ ΗἩο]οίογης8. 
11 ἘΠ ον το] Πίπι οἵ Πογ. 

19 Απά {πϑὺ νοπάβδιεα δὲ ἢεῦ 
θααιιῖγ. δηἀ δάπηγεά {ΠῈ6 οΠΙ]άγαπ οὗ 
ἰβγδθὶ θεσδιιβε οὐ πεῖ. Δπ4 βνθῦυ οπ6 
814 το Πῖ5. πεῖρῆθοιι, ὙΠῸ νγοι]Ἱά 
ἀδβρίβα 1Π15. ρεορίβ, Παξ Πανε ἁπιοηρ' 
{Π6 πὶ 8110 ἢ ννοπηβη ἢ βιιγαὶν ἴῈ 15 ποῖ 
ϑοοά {Πδὲ πα πίη οὗ {πεῖ θα ἰεῇ, 

{Π6π|}. ὙΠ ΠΊΔΓΡῚΠ 15 τοηρ ; οἴ. οἢ. Χν. 11. 
ΒΙ55611 το πάουϑ “' ΠΟΥ Δοσομηραηϊοα ΠΟΙ, 85 1 
1Π6 νου ννοσο τη] 416. 

18. αὐας ποϊτεά4.] διεβοήθη. (ΟἿ. σεη. χὶν. 
τό: καὶ διεβ. ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον Φαραώ. 
(οά. 58 Π45 διέπεσε; 1.6. σοί ομέ, σῤγεαά αὐγοαά, 
ἐ.5. εἰς τὸ στράτευμα (ΡΙ]πἴατοῃ, “ Οα]0α,᾽ 22). 

[ηϑβίθαά οἵ ἐλθόντες ἐκύκλουν ἴΠ 5απιὸ Ν8. 
Πα5 ἤλθοσαν καὶ ἐκύκλωσαν, ννΏϊΟ ἢ 5 ἴπΠ6 Η 0. 
ΠΟΠΒΙΓΠΟΙΙΟΙ : Πα 50 501. δῃηᾷ ΟἹ] 1.«ἴ. 

19. «υοπάεγει αὐ... ααριϊγεά.] ἐθαύμαζον 
“ {ΠῸν ὑνοσα δατη τη, Ὀθοΐἢ {Ππ|65. (ο΄. 58 
Πα5 1Π6 δογιδὲ ἐθαύμασαν, ἀηἢ ἰηδογί5. καὶ 
παρεδέχοντο τοὺς λόγους αὐτῆς ὅτι ἦσαν 
ἀγαθοὶ σφόδρα. 80 ἴπ6 ϑγτίας «πη ΟἹ 1,αἴ. 
“ Αὐἀὐτηϊγοα 6 ΘΠ] άγθη οἵ ἴϑγὰθ] Ὀθοδῖιδο οἵ 
μοι "--ἐθαύμαζον τοὺς υἱοὺς Ἶσ. ἀπ᾽ αὐτῆς---ἰ5 
ἃ σοπϑδίγποῖοη [οι αἰ5ὸ ἴῃ Οσθοκ νυυοῦϑ οἵ 
1Π6 51|1γ6 1 ἀρ: ἐκ. ΡΙαΙ. “Ἀ οπλα]ι5,᾿ 7) θαυμά- 
ζων ἀπὸ τοῦ σώματος τὸν νεανίσκον. ἴπ {π6 
οΟἸαββίσαὶ ρουϊοά ποὺ ψυτοΐθ θαυμ. τινά τινος; 
ΟΥ ἐπί τινι, ΟΥ̓ διά τι. 

ἤῥο α«υομϊά ἀε5ῤῖ56.7 τίς καταφρονήσει. 
ὙΠΟ ΗθΌ. ἱπιρί. πλὰν τηθδῃ “νου ] 4, ΟΥ̓ σΔη, 
ΟΓ σοι]. ΨΜ ΙΓ {πὸ δοπίιπηθηΐ οὗ {πὸ νϑῦβο, 
οἵ. τμ6 στοπλασὶκ οὗ πε Ττοϊαη Ε]άογα. ἀθουὺΐ 
1ῃς θεσαν οἵ Η]θη (“ Π.᾿ ἢἰ. 156--158). 

σμγεῖν 1 ᾿ς ποὶ σοοά.] ὅτι οὐ καλόν ἐστι κ-τ.λ. 
“Ῥροδιιβα (3) 1ἴ 15 ποῖ ροοά;," ἄς. 

(οὐ. 58 οπηϊῖβ ὅτε... τὴν γῆν. ΤΠ ϑγγίασ 
ο 

οτηϊίβ ὅτι; ἀη ἃ Το ΠοΥβ5 καλόν ἐστι ᾿ δ ο,ορογίεί. 
Ἄ 

αὐρὸο ῥεῖγισ ἰοὲ σὸ γηῖσῥέ ἐδοοίυο ἐῤὸ αὐῤοΐρ 
ἐαγ.) ὝΠΟ ρΡ]ιτ. (οἱ, ἀφεθέντες) τοῖος ἴοὸ 
1Π6 ργθοράϊηρ ρῬγόποιπ “ ΤΠ6 πὶ. “Τοῖ μο, 
2.6. οὐδ οἵ {Π6 1 Ρῥγθβδοηξ ἀἄπταποο ἴῃ {Π6 
ὈΙοοκαάοά οἰΐγ. 

“ΜΊΣΕΙ ἀδοοῖνο," [1 “ ν}}} θ6. 40]6 ἴο ουΐ- 
νΙΣ (ΟΥ {π|0 1} 41} {π6 φασί " (δυνήσονται 
κατασοφίσασθαι. Οἵ. “ἢ. ν. τὰ σωῤγα. ΤΠΘ 
ϑγγ. Ποῖα Παθ ἴΠ6 βαπηθ ὑοΌ, ζῶ, ἃ5 

ΟΟΟΙΓ5 ἴῃ {πΠ6 ἨΘΡ. οἵ Ἐχοά. 1. το). ὙΠΟΥ 
ννου] σαΐο!ϊθ {πὸ ννουἹα νυ ἢ της Ὀοαιίγ οὗ 
{πο ῚΓ ννοπηθη. (ΟἿ, {πΠ6 βἴογυ οἵ ϑαιηβοη αδηά 

ΤΌΤΕΣ [ν. 19--22.᾿ 

γῆ Βεΐπρ ἰδὲ σὸ πιῖρῃέ ἀδοεῖνε {πε 
νν ΠοΪς βαγίῃ. 

20 Απά {Ποὺ {Πδῖ ἰΔῪ πϑὰᾶῦ Ηοϊο- 
ἔθγπῈ5. ψγεηΐ οἷ, ἃη4 4}} Πὶ8 8εῖ- 
νδηΐβ. Δη4 {Ποὺ Ὀγοιρμέ Πα ἱπίο {πε 
τεπῖ. 

21 Νον Ηοϊοίδγμεοβς γεϑέεά προῃ 
ἢ8 θ64 υὑπάθγ ἃ σαπορυ, ὑγμῖο ἢ νγᾶβ 
ννονθη ἢ ργρίθ, ἀπά ρο]ά, απά 
ΘπιοΓα 45. Πα ΡΓΘοίοιιβ ΒΟ 68. 

22 80 {ΠῸγ 8πενγεά ἢϊπὶ οἵ Πεῦ: 

16 ῬΗΙΠ]ΙβΕη65: δπὰ Νυπι. ΧΧΡ. 1, 2) 18, 
ΣΧΧΙ. τὸ. 

20. ἐφεν ἐῤαῤ ἴαν πεαγ.ἢ οἱ παρακαθεύ- 
δοντες. “ὙΠΟΥ {παΐ νοῦ ψνοηΐ ἴο 5|δθρ 
Ὀεβιάδ... .᾽ 26. ἴο Κεαὲρ νναΐοῃ ΒΥ... Ὑτοιι-- 
τηΐϊι5, ἀπά 11446}} ἀπά ϑοοίξ, τοῖεσ ἴο {ἢῃ15 
ῬαβθαρῈ ΟἾΪγ. (ὑοά. 58 Πα5 πάντες οἱ παρε- 
δρεύοντες, “411 {παΐ νου ἴπ σοηπβίαπξ αἰζθπα- 

Δης6 οἡ Η.᾽ 80 {Π6 5γγ. σιώκ δ ο. σι 9, 

(411 ΠΙ5. αἰτοπάδηίϑ : ΟἹ]. Τι,4ἴ. ογιγῖθς (6567- 
«Ἱεμίες. 

21. Ννοαυ Ηοίργεγπες γεοίρά}] “πά Ηοίο-- 
)έγπος αὐας χερί. (ΟἿ. οἰ. νἱ11.. 33. 1 νγὰ5 
πΙρῃϊ. 

μῤοῦι ῥὶς δεά τριάονγ αὶ εαηοῤργ».] ἐπὶ τῆς κλίνης 
αὐτοῦ ἐν τῷ κωνωπείῳ. [πϑίοδ οἵ κλίνης 
(οάά. 19, τοδ, 23,) 44, 71, 74) 4]. Πανα σκηνῆς, 
2.6. “ἴῃ 5 ἴδῃ οὔ {πε σοπορδιπι:" ἃ 
ςοΟπορδιπὶ θεϊηρ (566. 1,1446}}] ἀπά ϑοοῖί) 8ῃ 
πἰργυρίίδη θεά, οὐ᾽ σοῖο ἔαγηῖϑῃο ἢ 
τηοϑαιῖίο οσὐτίαϊη58. Οἵ. Ηάαΐ. 11. 95. Βαῖ 
κωνωπεῖον ἈΡΡΟΩΙΒ ἴο Τρ η (γιοῦ Υ {πὸ 
τηοβηιζο-ποῖ 1561: ἀπά κλίνης θεϊπρ {πὸ 
Βοιῖου τοδάϊηρσ, 1Π6 βθηβὲ ἰδ: “οῇ Πὶβ θεά 
(ΟΥ ἄϊναῃ) νυ πη ἴπῸ πιοβααϊο-ουτγίαϊη.ἢ 
Ἷ ἩΣ- “προσ. ἰχ: τὸ: 

“ὁ Τηΐοτη]π6 βῖσπα ἔπΓρΡα τη] 1 ατῖα 
50] δάδβριοιξ οΘοπορίτμι."} 

Τανεη. νἱ. 8; Ῥτορετί. 11]. 11, 45. ὙᾺΘ {π]πρ' 
15. τηθηςοηθα ἀραΐη, οἢ. ΧΙ. 9, 15; ΧΥΪ. 19. 

αὐδίορ αὐας «αὐυοεη «υἱὲ. .. σοϊά, φ9"..ἢ 
Ἐσ Ζβοις δα 5 : “’ ν ΒΙΟἢ. ννὰβ (π8 66) οἵ ΡαΓΡΙΘ 
((ἴβϑιιθ), αηά ρο]ά, ἀπά οππογα! ἃ ((οά. 58, 
ϑΥΥ. ΘΠΊΟΓΔ]45) ἀπ ΡΥθοΐοι5 ϑίοηθϑ ἰηννούθῃ ἢ 
(λίθων πολυτελῶν καθυφασμένων. (οα΄. χ. 
58, καθυφασμένον, ἀπ 50 ἴπ6 ὅ5γτ., ΟἸά. Τι«ἴ., 
Δα Α...). 866 Ἐχοᾶ. ΧΧνΠΙ. 6, 17 (ἴῃ Ἐδ6 

ἸΙαζ[ου. νϑῦϑο καθυφαίνειν ΞΞ Νϑρ, “0 ΞΕ ΔῚΣ 
ἌΥ ΠΗ {πῖ5 ϑἰαίο- θεά οἵ Ἡοϊοίογποϑ, οἵ, τῃ6 
ΒΡΙΘΠ1ἃ σοῖο θ5. οἡ νυ ῃ]ο Αϑϑιγθαηῖραὶ ἀπά 
ΠΪ5. 4ιθθη ἅτ οπίμγοηθά, ἃ5 τ ργοβθηΐθα οἢ᾿ 
1Π6 δου]ρίυγοα 5140 ἴῃ {πὸ Βυ 51 ΜΠ βθιιπι. 
ΟΕ, αἰβο Ἐβίπεγ 1. 6: (ὑδηΐ. 111. 7, 9, τὸ (188 
βίαϊο σοιοῃο5 οἵ ΑἸ βηνν γΟϑἢ πα ΘΟ]ΟΠΊΟΠ)." 



ν. 23---π.} 

ἀπά Πα σαππα οι θεΐογα ἢ. επί νι ἢ 
Β1νεγ ἰαπιρβ ροϊηρ Ὀείοτο Πΐπ|. 

23 Αμπά ψβεπ {πᾺ ἢ νγὰβ σοπλα 
Βείοτγε μΐπὶ δπ4 5 βεγναηΐβ, {παν ἃ}]} 
πηδν 164 δὲ {πα θααιν οἵ Ποῦ σοιϊη- 
τεπδηςε ; ἀπά 5Π6 [6]] ἄοννῃ τἰροη ΠοΥ 
ἔλεε. ἀπά ἀϊά γενεγεποε τππΐο ΠΙπι: ἀπά 
5 βδεγνδηΐβ ἴοοκ πεῖ πρ. 

ΓΗΑΡΤῈΝ ΧΙ. 
3 Τοδογεγηος αφδοίλ γμαϊίλ ἐλς εατίσε οΥ λέν 

εοηγιγιο, 6 .516 ἐεοέλ {γι ἄστυ αιαὶ τυλε7ι 16 
»αγν γέυαϊ. 20 .7ὲ ἐς γεσῖ ῥίρασοα! τυϊίλ 
λέγ τυϊφαίογι αγιαἶ ὀεατεέγ. 

ΗΕΝ α14 Ηοϊοίεγπαβ τιπΐο μετ, 
οπιδῃ, ΡῈ οἵ ροοά ςοπιίογί, 

ἔβα ποῖ ἴπ {πῖπε Πεαγί : [οσγ 1 πενεγ 
Βυγέ ΔπῪ Πδΐ νγὰβ ὙΙΠΠρ το 8εῖνα 

ΦΌΒΙΗΕΟΧΤΙ. 

Νθιιοποάοποϑοῖ, ἐπα Κίηρ οἔἔὨ 411 τῃε 
βγη. 

2 Νονν {πεγείογθ, 1Ε ΠΥ ρεορίε 
{παὶ ἀννε! δῖ ἴπ {ΠῸ πιοιιηΐαῖηβ Παά 
ποῖ 86: ΠΙρῃξ Ὀγ πι6. 1 νγοι]ὰ ποῖ μανε 
πε ἸΡ ΠΙΥ 5ρ6ᾺΓ ἀρϑῖηβέ ἔπαπὶ: Βὰῖ 
{παν Πᾶνα ἄοπα {Π686 {Π]ηρ8 ἴο {Π6πη- 
56 Ἶνεβ. 

2 Βιῖξ πονν {6}] πιὲ νυ πογείογα {ποι 
αὶ Πεὰ ἔἴτοπι {πεπ|0 δπὰ αἵΐ Ἷοπηα 
τΠΐο τι5 : [0Γ {ποῖ ἀγ σοΠη6 ογ βαΐο- 
συατά; ΡῈ οἵ ροοά σοπιίοτί, {ποιὶ 
8Π41Ὸ να {Π15 πίρῃξ, ἀπ Παγθδίτευ : 

4 Εοῦ ποπθ 514}} δπτὲ πες, ὈπΈ 
επίγεαϊ {περ ναὶ]. 45. ἘΠΕΥ ἀο {πὲ 
τὐὼ οἔ Κίηρ ΝΝαθιισ Πο4οποϑβοῦ ΠῚΥ 
Ἰοτγά, 

ς ἼΠεπ {π611ἢ 5αϊά ππίο πὶ, Ἀδ- 

90. δεζογε ῥὶς ἱογη1.}1 Ταϊ. ἡπίο ἐῤὲ ῥγο- 
 ΟΘΊ11771, ΟΥ̓ ΘΠΙΤΥ Οὗ 1Π6 επί. [Ἃ{5118}}}7 {ΠπῸ 
ννογα τηθδη5 {Π6 ΠαΥτονν βίαρθ ἴῃ ἱτοηΐ οἵ {πὸ 
σοοῦα οἵ ἃ Οτεεῖς {ποδίγα. 

1ηϑίθδά οἵ καὶ ἐξῆλθεν, (οἄ. 58 Πα5 ὁ δὲ 
ἀκούσας ἐξῆλθεν, ἀῃὰ 50 {π6 ὅγχ. «πὰ ΟἸ]ά. 
ΠΕΔῚ- 

αὐἱὲῤ οἰον ἰαηηρ φοίγιο δοΐογο ῥί»ι.] (οά. 
58 δα5: πολλαὶ σφόδρα" καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν 
πρὸς αὐτόν. 80 ὅ507Γ7ὁ. ἀπά ΟἸ]ά [,α. ὙΠῸ 
ἀείδι! {πὶ {πΠῸ Ἰαπὴρθ. ΕΓ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙ5. ἰΟΟΪκ5 
ΟΥΡῚΠ4]. [{ ννα8 511] πιρηΐ, ἃ5 ἀρρθαῦβ [τΓΌΤα 
ΠΣ 7. τ- 

“Οοίηρ θεΐογε Πἰπὶ ἢ 15 προάγουσαι αὐτοῦ. 
Ι͂η Μαῖίι. 11. 9. Μὲ τϑδά ὁ ἀστὴρ .. - - προῆγεν 
αὐτους. 

3. «αυας εο7,6.1] (ἴαγιο, ἦλθε, ἴου ψνΠῖ ἢ 
(οά. 58 μα5 ἔστη; “ 5Ξἰοοά ; «πη 850 8501. Δπ4 
ΟΙά 11. 

δεΐογο ῥὶν»ι.) κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ΞΞ ΣΡ 
οἴ, τ 84π|. χυϊ. 8; 1 Κίηρϑ 111. 15. ϑοιηθίτηθ5 

τ Ξξ ΒΟ, ( οΥΕΓ ἀραϊπϑί," “ ορροϑῖίε ; δ. 
ΠῚ ΧΧΧΙ 49. (Ἷ ΟἹΪ. ΧΙ: δ: 

ΜιΙάγαβα: “Απά ννπθη {πὸ Κίηρ ϑανν ΠΟΙ 
θεαυςγ ἀπά {πὸ 5ρ᾽θπάουγ οἵ ΠΥ δάἀογηπηθηΐ, 
1πὸ ἤτο οἵ ραϑϑίοῃ θυγηΐ 1π ΠΪπΊ, ἀπά Πα ἠθϑιγρά 
Ποῦ; δπηά {πὸ Κίηρ νγᾶϑ δῖοἱς ψυττἢ ἘΠ 6 5ἰ οἰ 55 
οὗ ραβϑίοη (Ὁ) Π}: ἀπά (50 ὙΈΓΘ) 411 ΠΙ5 5εῦ- 
ναηΐ5. {π6ὸ σταπάθοβ (Ὡ 23) {παΐ 5αΐ θείογε 
{π6 Κίπρ." 1 ἘΠ1ηκ {πᾶΐ Ποῦα δηα οἰβθννπθτα 
1η|5 Μιάγαϑθϑῃ Ὀθαῦβ ἰτᾶσεβ οἵ ἃ (μπαάθθ 
ΟΥ̓ΒΊΠΔ]. 

ΘΗ ΆΑΡΤΙΕΝ ΧΙ: 

1. ῥμγὶ ἢ ἐκάκωσα. (οά. 58, ἐκακοποίησα. 
ΤΠῈ Ηδερ. νοτγά ἴπ εἰπε οαθθ πιρῃξ θὲ 
ΡΠ; οἔ, σεη. χίχ. 9, Χχχὶ. 7. ὙΠοβῈ ΠΟ 

μδά βιιθηι6α το Ἡο]οΐογποϑ μα ποΐῖ σοπια 
ΟἿ ΠΟΠΥ ννπουὲ μμτέ : 566 οἢ. 1. 8; 11. τὸ 
σεῤτγα. 

αυας «υἱ]][ἔην.1 ἡρέτικε. “ΤΕ νεῖ αἱρετίζω, 
ἔο εροοσε, σεἰεοί, 15 Ἰαῖα Οσθεὶς ξξ αἱροῦμαι. [τ 
ΟΟΟΙΥ5 85 ἃ ἀθροποηΐ ἴῃ Οἴοθβ. Ρεῦβ. 9 (οἵ. {ΠῸ- 
τοδάϊπρ οἵ 58). Αἱρετέω ((οά. χ.) 15 πη-- 
Ἐποπ (ΘὟἿ τ το: ΧΧΥΠ] 2, τὸ ({Π6: 
ΒΈΓΕ: ΕΞ χχν. 12} ὈΧΙ͂Χ. 20) 172 ({Π6 ΘΟΙ- 

ο,.. ἐῤαὶ ἀπυεϊϊοῖ 1η ἐρ »ιομηέαϊη..] Ἐ ΔίΠοΥ, 
ἐφὲ δὶ] σομηέγγ. (ΟΟαά. 58, 23, 44) 8]. τεδά 
ὁ λαὸς . . . -. οἵ κατοικοῦντες, ἃ εογμοίγμοο ααἱ 
σοη σι, ῬΟΒΘΙΌΙ6 ἴῃ ΗΘΡ. 

σοὐ σὲ ὄν τι}. ἐφαύλισε. ΤΥΞ, [58. ΧΧΧΥΠ. 
22. ΟΕ οἢ. 1. τα ἀΠη4 τ. 22 ἡγ)γα. ΜΙάγαβι -: 
ΟΝ. 

με τ γῖν σῤέαῦ ἀσαϊποέ ἐῤορι.] ΚΓ. 
1 ΘΔ). ΧΥΙΠ. 11, ΧΧ. 33; 2 ϑαῃη. ΧΧΙΙΙ. 8, 18. 

8. Βιιέ ποαυ.] Ἐαΐπογ, “4π4] ποαὺ; ἃ) 4 50 1π' 
“.2. “ἼὅὙδοι ατί Πεά;," ἄς. 5Βῃοι] θὲ “τποὰ 
Ταηποβί ἀυναΥ ἔγΌοσ {Πα πη, αηα οαπγοϑί." “Ατί 
οοιης "--ἥκεις---Ἴ ΘΟ 5 ἸΠΠ]ΘἸαἴο]ν αἴζογ. 

3ῶν «αὐερκμαγά.] 
7100 χιῖ. τό. 

4. ον ποπὸ σῤαὶί ῥεγε ἐῤεθ.)] Ἀδίπου, Εὸγ 
ἔῤεγο ἰς ποπὸ κυο τῤαὶ! αὐγοηρ ἐφεθ. [Ι͂᾿ {ΠῸ6- 
ποχί ᾿πὸ “'δ5 {πῈὺ ἀἄο" ποιὰ θ8Ὲ “Ἂς δε- 
αι (γίνεται). Τηδίοδά οἵ ἐπ ὈγΔΟΠΥ]ΟΡΥ.. 
( ΤΉΘΓΟ 15 ΠΟῸΠῸ ΨἭΠῸ 5}Π4}} νυσόηρ ἴΠ66, δι 
(ΘνΈΓΥ ΟΠ6) 518}1 {γθαΐ {πθὸ ννε}}," (ἀΔοαά. το, 
1οϑ, 44) 71) 745 81. μαγα {πε ἢγϑβί ρεύβοῃ, “1 
ΜΠ {τοαΐ ἴπθ6 νν6}1. 80 πὸ ϑγυγίδς : “ Απά' 
Ι 11 ἀο ἴο {Ππθὸ 45 ἴἴ 15 ἄοῃβ ἴο {Π6 βεγυδηΐβ; 
ΟΥ̓ ΤΩΥ Ἰοτά." ϑ:πηΠΥ]γ ἴῃς ΟἹ 1. 

5. Κεροῖυε.) 7.6. γι ΓΑ ΌΪγ, Ῥτον. ἱν. τος 
[π ἱπιρατίπρ τὰς ἀε]θεγαΐς []βομοοάβ. δηά 

ΘΙ; “7210 τες (ΟἿ 

595 
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ςεἶῖνα 16. νγογάβ οὗ 1ῃγῪ βογνδηῖ, δηά 
506  τΠϊπ6 Παπἀπιαϊ 4 το Βρθαῖ ἴῃ ΤΥ 
ΡΓΘΒΘησΘ, ΔΠ4 [1 νν}}}] ἀδοϊαγε πὸ ἰἰε ἴὸ 
ΓΩΥ ἰογά {Π15 πΙρἢς. 

6 Απά 1Ε δον νι [Ό]]ονν {πε 
ννογάβ. οὐ {Π|π6 Παπάπγαϊά, (σοά νν}}]} 
Ὀτίηρ {Π6 {Πὶπρ' ρεγίβο]Υ το ρᾷ88. ὉγῪ 
Π6ε ; δηἀ4 πηγ ἰογά 5}4]] ποῖ [81] οἵ Ἀ15 
ΡαΓΡΟΒβαΒ. 

Παίζογιοβ ἀθία]θα ἴῃ οὐ. 5-8 ἴο ἰδ Πογοΐηθ, 
{Πὸ ΔΕ ΠΟΥ 15 Ου 4 ΠΠΠΥ πποοηβοίοιιβ ἐπαΐ βιοἢ 
φοπάϊτιος 5 4 βεοπαΌ]6. ἴπ ἃ ΤΔΟΓᾺ] Ροϊηΐ οἵ 
νίονν. Ηδ ννυτῖζοβ ἴῃ δοσογάδηςθ νυἱτἢ ἀποῖϊθπί 
γαῖΠοΥ {ΠπᾶπΠ πΊΟάογη βίαπήαγάβ. οἵ ργορυγίοίγ : 
15. Ὀ6Ι1ΘΓ 15 {παΐ {πὸ πα 11π5{1Π65 {Π6 τηθδη5, 
δηά {Παΐ δη Δ]16η πα 8Π ΘΠΘΙΩΥ Π85 ΠΟ ΤἹρ ἴ5. 
ἔὔνθη [ῃ6 πιοάθσῃ ννουἹά Ππὰ5 Ὀθθη 5]ον ἴῃ 
αἰίαϊπῖπρ ἴο {Π6 σοηνίοίίοη ἐμαΐξ ποῖ δνογ- 
τιῖηρ 5 [1Γ ἴῃ νὰ. (Οἵ, ]πάρ. Π]. 20, 
ἦν. 18 σῷ. ;Σ 1 541. ΧΧΙ. 13 σ44.; δῃηᾶὰ Ἐϑί ΠΟΥ 5 
τνογάβ ἴὴ ἴῃς ΟΚ. Ἐβίῃ. ν. 17 σ4ᾳ. Τί 15 τὸ- 
Ἰαϊρά οἵ Βα! Πα Ζαῦ (ογαγά, ννῆο ΚΙΠΘα ΑΝ ΠΑ πὶ 
Ι., Ῥτυίηςα οἵ Οὔδηρο, [Παΐ “Ποιὰ ΡῊ 6 ννὰβ ἃ 
βίδιιηοἢῃ Ῥαρίδί, ῃθ γα ΠΥ Βομανθά ᾿ἰκὸ ἃ 
Ῥχοϊοβίαπί. Ηθ ννεπΐ ἴο βου ΠΊΟΠ5 4 η4 δνθηὶης 
ῬΓΑΥΘΥΘ ; Π6 Πδά αἰννὰγν5 Μαγοί᾽ 5 Ῥ58]πὴ5 1 Π15 
ἐἤγαηϑ, ΟΥ̓ Βοπὴ6 οἴπου Ῥγοίοδίαδπε θοοκ. Ηθ 
τοδα αἰδὸ 1)11 Βαγίαϑ᾽β. "Ῥοείϊςαὶ  θοκ, ἀπά 
ἃϊ ννὰβ ἰοιιπά {παΐ {πῸ ρα πηοϑὲ νου οὐ 
ννὰ5. {ΠῸ δίογῃν οἵ {πάΈ1{Π ταπγάθγϊηρ ΗἩ οἱοΐου- 
65 ((Ηἰβί. Δ ΑἸδεχ. Εδύποϑβο, ἄπο ἀθ Ῥαγπῆς, 

411. 205, Πυοίοα τη Βαγ]6᾽5 [)1ςἴ. 5. ν. μα.) 

Θ. Ονά «υἱ]} ὀγίη τδὲ ἐῤίην 2 γον ἴο ῥα: 
᾿νὕ ἐθ6ε.} τελείως πρᾶγμα ποιήσει μετὰ σοῦ 
ὁ θεός, ““ Ῥοεγίδουγ ν}}] Οοά ἄο 4 ψνοσκ ψ ἢ 
{Π66. ΟΥ̓ [Πε ρῆγαβε ποιεῖν ἔλεος μετά τινος, 
Ι ΘΠ). ΧΧ. 8, 14; Δη4 σοΙήηραγα {Π6 ϑυγίας 
ἰοχί : “Απά 1Ε ποι νυ] ΠΑ ΤΥ ννογάϑ, 81] 
1Παΐ 15 ἴῃ {ΠΥ Παπα5 5141] θ6 ΠΠ]Π|16 4 (ἴο νυ), 
4} τῃαῖ οά ν1}} ἀο ψπἢ {περ. ὝΠΕΓΟ 
ΔΡΡΘαΥβ ἴο 6 ἃ ἀοβιρηθα ΠῚ Ι ΡΥ ἴῃ 1Π6 
ννογάβ : “1 γάδιι5 ρᾷ85 {Π6 Η ]γ5, ἃ πλσ ΠΥ 
᾿ΘΠΊΡΙΓΘ ν}}}} θ6. ονθυ ἤσοόννη." Μα]ρ. δε Ἴδοίαϑη 
χοῦ γαεῖοί 1)ο» 11 ἐδαι7)1. 

7 α1] ῳ0 ῥὶς ῥμγροσος.) 
«ηΐογῤγῖσος (ο᾿. χ. 8). 
[4}} Τγοσ ἘΠΘΙΤ ΡΌΓΡΟΒΟ5 ἢ 
ΤΩ: 

111. 21] 2ο»ι ῥὶς 
Ῥϑῆν: τὸ ΚΠ 6 ὙΠΕΠῚ 

(ΕΘ. ἀης ΤΡΧΟΧ 
“ Δηα ΤΥ ἸοΟΓ 5Π4}} ποΐ [8]] ἔγοπι [5 

(651 5}5 (σιλξ. τ 5 Ἰοῃρ; 85 Π6 Ἰνβίῃ." 

7. Τά ἐν ΒΡ ΠΟΥ νου 5. Ὀγ Δη οδίῃ, 
ΒΥ ΘΑΥΊης ὈΥ ἴπ6 Ἰἰ6 οἵ ΝΟ ἀποΖΖασ, (ας 
ΤόΌΘΟΡη ϑννοαῦβ ὈῪ {πὸ [16 οὗ ῬΒαγΔΟΝ ἴῃ 
Οεη. ΧἸΠ. 15." ((μπαυσίοπ). ΟἿ, τπ6 οαἵῃς οἵ 
ΝΡ Ομ ἀπ ΘΖ ΖΑ. ἈΙΠΊ56]Γ, οΠαρ5. 1. 12, 1ϊ. 12 
σπῤγα; δηὰ [{{ὰ|}5 οὐ ἴο 1)αν! ἃ, “Ας {Π6 
1, οτὰ ᾿νοῖῃ, ἀπηα δ5 τὰῦ Ἰογά {Π6 κίης; Ἰνθίῃ, 
2 ϑδΠῆ. ΧΥ. 21. ΠΟΓΟ 15, οὗ σοι 86, Δ ἸΠΠΟΥ 
ὭΓΟΠΥ ἴῃ ΤᾺ Π}8 οὐ. 86 ῥγοίοβθβοβ ἴὸ 

ΌΟΒΙΤΗ. ΧΙ. ἰν. 6---Ἴ. 

7 Δ5 Ναβιςμοάομοβου Κίηρ οἔ 1} 
1ῃ8 δβαγίῃ ἰἰνοῖῃ, ἀπά 5 ἢὶβ βονγεῦ 
᾿ἸΙνεῖῃ, γγῆο ἤδη βοηΐ {πεθ [Ὁ {86 
ὉΡΠΟΙΔΙηρ. Οὗ Ἔνεῦυ Πἰνίπρ ἘΠΪηρ : [ὉΓ 
ΠΟΐ ΟΠΪΥ πιθη 5Π4]] ξεῖνε ἢὶπὶ ὈῪ 
1Π66. διέ α͵5ο {Πς θεαϑίβ οἵ τῆς ἢε]ά, 
ἀπά τῃς σβίτ]ο, ἀπά τῆς ἔονν]β οἵ τῆς 
ΙΓ. 5Π4}1 ᾿νε ὈῚΥ ΤΥ ῥρονγεῦ πὰ 6Γ 
ΝΡ οΠοάοποβοῦ δηά 81]] ἢἰ5. Ποιιβα. 

δοσορί {π6 πραΐμθη σοποθρίϊοη οἵ Νοθιςομδά- 
ΠΟΖΖΑΙ 8ἃ5 ἃ βοά οἤ δαγίῃ, ΠΥ, 45 ἴΠ6 5016 
804, ἀηα δΔοςσογά! ΡΥ ϑυνθαῦβ ὈΥ ΠΙΠῚ 45 {π6 
βίγοηροϑδί. ροβϑίθ]ο. σοπἤγπηδίϊοη οὐ {π6 {γαῖ 
ΟΥ ΠΕΙ ννογάβ ; δι 41 {6 ψνη1]6 5η6 ἰ5 
ΚΘΘΗΪΥ σοηβοίοιιβ {πα ἀη οαἵῃ ὈγΥ ἃ ἀεϊν 
γγμοβ6 ἀοἰτν 15 ἀθηϊθα ρόββθβϑεβ ΠΟΙΓΠΟῚ Ὀϊη4- 
ἴῃ ἴοσγοθ. ΠΟΥ σουσοθογαίνο ννοσίῃ, ἃηα 15 
ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ ἃ ῬΊΟ55 ΠΠΟΟΙΚΟΥΥῪ Οὗ ἴΠο56 ἴο ΠΟΙ 
1 15 οἴεγοά. 

“4: Νιαῤκεῤοάογονον. .. ἰϊυεῖρ. Τὰϊ. Εὸν 
Λαδιμεῤοάοηποσοῦ ἰϊυεὲδ. ... απά ῥὶς βοαυε 
Ἴθε}. ΤΠ 56η56 15,.8γν ἐφ 72 οὐ ΙΝεῤμεῤῥαάπες- 
“αὐ ἀπά δὲ γεα ιν 9 δις ῥοαυον, 7 ἀδοίαγε ἐραὲΐ 
(ὅτι) ποῖ ΟΠΪΥ ἄο πῆδη δεῖνα ἢϊπὶ ἘΠΓΟΙΡῊ 
886, πὲ αἴξο; ὅζο. ΟΕ τῇ. ΣΙ. 1) ἘΠῚ τὸ, 
γν ΠΟΘ {Π6 58 Π1|6 σΟΠΒΙΓΙΟΙΙΟΠ ΓΘΟΙΠΓ5. 

ον δὲ πῤῥο άϊης ο ἐυεῃ} Ἰἰυΐπρ ἐδίησ ἢ 
Ἀδίποσγ, ον ἐδὲ σου γε ί]οῦι ΟΥ̓ τσ δὲ ογάογης (εἰς 
κατόρθωσιν) 97 ἐυεγν “οἱ. Ἰηβίοδά οἵ πάσης 
ψυχῆς, (οάα. 19, 108, 71, 74, 76, 226. τϑαῇ 
πάσης τῆς γῆς. ὦ δρυΐ ΤΩΣ 9Ἐ9) 15. ποΐ 
ἴῃ Ο. Τ΄ βαρ σοϑιγιοθα ἴο πιλη, Ὀιι ᾿πο] 465 
411 δηϊπηαῖα ὈθΙηρΡ5: 6.5. σεη. 1. 20, 21) 24. 

ἐξε δεαςίς οὔ δε ει. .. γοαυὶς οὗ δε αἱ ἢ 
(ΟἿ ἸΡεπὸ πρὶ θα ὦ Απὰ Ὑ Πουθθοονο {π6 
σΒΠἄγρη οἵ ππθη ἄννο]], (ῃ6. Ὀεαϑίς οἵ ἐπ ΠοΙά 
Δη4 {πὸ ἴονν]β οἵ {πΠ6 πρανθη Παῖῃ 6 βίνθη ᾿ἱπΐο 
1πϊπη0 Παπά, απ παῖ πηβάθ [Πθ6 ΤΠ]ΟΥ ΟΥΕΓ 
{Ποῖ 411. Βαγιςῇ 11]. τό, 17: “ΥΒΘΓΘ ἃ. 
16 Ρυῖησο5 οἵ {π6 ποαΐμθη θθοοιηθ, ἀπὰ 50} 
ἃ5 Τυ]ο {Π6 Ὀδαβίβ προη ἴπ6 θαυ ; {ποὺ {παῖ 
Παά {ΠῸῚΓ Ραϑίϊπηθ νὰ {πΠ6 ἴον] οἵ {π6 
ΙΓ. ... ἡ ΤὍΤῈ6 τ ΠΠ ΠΡ ἸΠΒΟΠΙΡΉΘΩΒ.. Οἱ 
Αβια ηΡα] Ργοϑθηΐ ἃ βγη ῬΆΓΑ]16] νυν ἢ 
π656 ραβϑᾶρεβ' ΤὴῸ Αββϑυσίδη ϑ5ΟΥΘΓΘΙ 5 
ἀοΠρηοα τὸ τοοοσὰ {πὸ οοπαϊοβϑῖς οἵ πὸ 
ΟΠα56 5 ΨῈ]}] ἂ5 ἴῃοβο οἵ {πὸ θαι ]6Πο] 4. ὍΤΠ6 
ννοσάβ οἵ {πα 1{}, Οτίθηίαὶ ὨγΡΟυθΟΪο δρατί, 
ΤΑΥ͂ σοηΐα!η ἃ ΤΟΠΊΪΠΙδοθησο Οἵ πὸ ἴδοῖ {παΐ 
{πὸ Αϑϑυσίαη αηὐ Βαθυ]οηΐαη ΒΟΥ ΘΓ ΘΙ 5 ὙγΟΓῸ, 
᾿κθὸ Νιπιγοά, τ ΡΥ Βιιπΐουθ ἃ5. ννῸ]} 85 
ὙΨΑΥΤΙΟΥΘΒ; πὰ {πὸ [δ βἰ Πὰν ΡΓΟΡΘΟΙ65 οἵ 
Τογοιηίαιν (7εγ. χχνὶ: 6; ΧΧνΠ. 14), ὍΡΟΝ 
γν Ποῖ ΠΟῪ τὸ ἀουΈ1655. ῬΡΑΥΕΥ Ῥαβθά, ΠΟΙΓ 
αὐ ἴα ἀῃ οηρῃαζῖς ἀϑϑογίίοη οἵ 1ῃ6 ΔΌΒΟΪαΐο 
ἘΠΊ Θ Βα γ οὐ ΝΟ Ομ ἀπο ΖΖαγ 5 ϑυνᾶγ. 

σρα] Ἰῦε ὧν ἐδν ῥοαυεν πάθον ἸΝαδιιὲφοίἝο- 
ποσοῦ ἀπά αἰ] ῥὶς δοισ6.1  ο οοπίοχί γΘ] ΕΓ 5 



ἔοι. τ. «- 

ν. ὃ---τ1.]} 

8 Εογ να Πᾶνα Πθαγά οὗ τῃγ ννγίβάοπη 
ΔΠ4 ΠΥ Ρο]ΙοΙε8. ἀπ 1ἰξ 15 Γθρογίβα ἴῃ 
411 της δαγίῃ. τπαΐ τποῖι ΟὨΪγ ατί ᾿ εχ- 
ς6]]6 πὲ ἴῃ 411 τῆς Κίπράοπι, ἀπ πιρῃ ιν 
ἴῃ. Κπον]θάρθ, πα ννοπάογῇι! ἰπ ἔξαΐϑ 
ΟΥ̓ γνὯγ. 

9 Νὸονν 88 φοποεγηΐπρ ἐπ πιαίίοτ. 
νγῃῖ ἢ ΦΑΟΠΙΟΓ 44 βρβὰκ ἱπ τῆν 
σοιΠη01}, νγα ἤανε Πεαγά ἢὶ5 νγογάϑ : 
ἔογ πῈ πιεη οἵ Βειμι]α ᾿ βανεά πη, 

1815 πιθδηῖηρ. ἘΕΥΖθοῃο δα 5 ζήσονται ἐπὶ Ν. 
καὶ παντὸς τοῦ οἴκου αὐτοῦ--- ἃ ςσοπ͵θοίιγο, {πὸ 
Μ655. Πανίηρ πάντα τὸν οἶκον. (οή. κ. ΙΔο]κ5 
ἐπὶ; το, τοϑ, (καὶ) διὰ τῆς ἰσχύος σου ζήσεται 
Ν. καὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτοῦ; «οἴ. ΟἸἹά. 1,αἴ. δὲ 
26, «ἱγέμέοηι ἐμαγι σεῖο ΓΝ. εἰ ογιτῖς αἰογγτις 
εἰς. ὙΠῸ ϑγτίας Πα5: “.5Π4}} Κῆονγ (οΓ 
ΔοΚπον]οάροθ) ΝΕΡιιομδπθΖΖαῦ [ΠγΟιΡῚ (ΠΥ 
Ῥονγεσ. 

ὙΠΕ βεηβα οἱ ζῇν ἐπί τινος Ἀρρθδᾶῖβ ἴο δ6 
“10 Ἰΐνεα ἴῃ ἀθρεπάθποθ προ ; οἴ {πε 
Ρἤγαβα ὁρμεῖν ἐπ᾽ ἀγκύρας. Βαΐ ἴἴ 15 ἀΠἘΊς] 
ἴο Πηά ἃ γ68] ρᾷγ4}16]1. Ῥϑύῆαρβ {πὸ οἱδβϑίςδὶ 
56Π56 Οἵ {πε σοηϑβίσιοιοη 15 το 6 ργεξεττοά: 
“ἐ 5ῃ.411 {1νὰ 25 ἐῤὲ {μι 9 ΓΝεῤμεφαάηεσξαν ἀπά 
ΟΥ̓ 811 μ15 Βοιιβο. 

(οά. 58 οπηῖ5 τ. 7 ἃπΠά4 8. ὙΠΕ ϑὅγτίας 
ΟΠη5: “ΑΠΩ 45 Πἷ5. βροννεσῦ ᾿ἰνθίῃ. ., Ἰνίηρ 
1πϊηρ.᾽ 

8. ον αὐ ῥαυε ῥδεαγα 9 ἐδν «υἱτάον!. ΟΕ. 
ΑςδΒ χχίῖν. 2 σε. (Γεγία] 5’ Παξίειγ οὗ ΕῈΙΙΧ). 

ἐδν ῥοϊιεῖε5.1] τὰ πανουργεύματα τῆς ψυχῆς 
σου. ἼΠΘ ψνογά βίγιοΕ]Υ τηθδηβ ἐγα ἢν ἀεάς, 
ἀπαυεγῖες -- πανουργίαι, ᾿ΘΥΕ ῬΕΓΠΔΡΒ5 ΤῊ] ΑΥῪ 
ἐαεϊος. (ΟἿ. Ἐξοοἶα5. 1. 6; ΧΙ. 24. Οοἀά. 11. 
ΕΧ. ΟΟΙΤ., 111. 5.5, Τεβ πανουργήματα. (ΟἿ. ἴῃ 
ΒΈΠΟΓΑΙ ῬΠΑΥΔΟΠ᾿5 δϑετηδία οὐ [οβερη, σεη. 
ΧΙ, 39 “ἐ.; ἀπ Τ8ῃ. 1. 4, ἡ. 12, νἱ. 3. ὙΠΟ 
ϑυγῖας ἢδ5 ἴΠ6 58 ΠΊ6 νγοσά 85 ἴῃ Ὁ. 6 (βίο 
ΞΞ ἡποϊάϊαε, 4011). 

ἐφοι; οπῖν αγί ἐχεοϊοπί.] ἀγαθὸς, “ποοά, 
Ζ2.6. ἈΘΓΘ “' 8016,᾽᾽ 25 8 σοπυπηδ που. 

«υοηαεμ] 151. γεαΐς 9.5 αυαγ.] θαυμαστὸς ἐν 
στρατεύμασι πολέμου, 1.6. ΕἸΈΠΕΟΥ «υοπαίογ γε 171 
(απλοηρ) ἐῤὲ ῥοσὲς 9 αὐαῦ; ΟΥ̓ αυοπάεγγμὶ 1π 
ἐῤὲ εαγιραῖσης 97), αὐαν (Ἡ αἴ. 11. 49). 8γγ. 
“τ ΒΗΓ ἴῃ ννγᾶγ5. [1Κ6 {με ΟἹά 1.αἴ. (ςοά. 
Οεῖτη. 15) ἴὰ {τάπβροβαβ θαυμαστὸς νυ] 
δυνατός. Ὑπὸ Ἰαΐζευ Παβ: ῤοίεης 1: 7211 1116 
δε οἰ γηγαῤι]ς 1 ῥγουϊάεπεα εὐ ἰαμάαθ]]η[ς 
Ὧι ἀϊποϊ ρίζα. 

9. νοαυ κἀς τοηοογηρ ἐδὲ γηαΐέεγ.) ΤΆ. 
απά ποαὺ ἐῤὲ «υογε---ἃ “ ποτηϊπδίϊνα ΔΡϑο]αΐα. 
5866 ΤΟΥ {πὸ {πΠ|ηρ Θροκβϑη οἵ, ςἽἢ. νυ. 17-21. 
(οά. 58, ϑγτίας, αηά ΟἹά [,4ἴ., “πα ποαυ, 71» 
ἰογά, 9 .. Τηβίθδα οἵ ““1πῸὸ πιεπ οἵ Β.," [ῃς 
5ΥΓ. μα5 “πε βοπβ οἵ {Ππ6 οἰ γ.; 

σασεά. περιεποιήσαντο, ἐεῤὲ οὐ «-«αὐεὰ ρ ἢ 7 

ΦΌΒΘΙΠΕΣΙ ΣΙ. 

ΔΠ4 Πα ἀξοϊαγοά τιηΐο ἘΠαπὶ 811 {Ππαΐ ἢς 
Πα4 βροκεη τιπίο τἢθο. 

10 ἹΠεγείογθ, Ὁ ἰογά δπά ρονοῖ- 
ΠΟΙ. Γα]εςί ποῖ ΠΙ5 νγογά ; δι ἰδγ ἴξ τιρ 
ΪπΠ {Π|π6 ἢδαγί, [Ὁ 1 15 {ΓπῸ: [ῸΓ ΟἿΓ 
ΠδίΙΟη 5Π4}} ποὲ θὲ ριιηίβῃςά, ποι Ποῦ 
σλΠ {Π6 ϑυγογά ΡΓΟνΔ1] ἀρσαϊηβέ {Ποπη. 
εχοαρέ {ΠΕΥ 5[πη δρδίηβέ {Πεῖὶγ (σοά. 

11 Απά πον, {Παΐ τὴν ἰογά θὲ ποῖ 
ἀείεξαϊεα δηὰ Πιιδίγαϊς οὐ ΠΙ5 ριιῦροβα, 

Βῖπι ,20γ ἐφεγιφοῖυες (ΗΔ. 1. ττο)ὴ. ὙΠῸ νεῖ 
αἶδὸ μα5 {πὸ πηθαπίηρ βιιρροβίθα ἴῃ [ΠῸ6 τηαυρίη: 
566 Τπυογά. 1. 9. ὙΤΠῈ Θυγ. Πᾶ5 ““ χεσοϊνεά 
πη,’ ἃπὰ 50 ΟἹά 1,αἴ. (ς. Θεγπι. 15). ΟἹά 
Τ, ΑΓ. εἰγοτιγγιϊεγζιί. (ΙΟἄ. 58 ογηϊίβ {Π6 βεςοπά 
ἢ41Ε οἔ {Π6 νϑῦβϑ. 

σῤοζόη τριέο ἐρεθ. Ἀδῖμου, ἀϊυμίσοί (ἐξε- 
λάλησε, θαΐ (οαά. χΧ. 74, 76, τ9, τοϑ, ἐλάλ.) 
151 ἐδν ῥγεέδεποε (παρὰ σοί). 

10. Τρεγεζογε, Ο Ἰογά απά σουεγπογ 5866 
ποΐβ οἡ (ἢ. ν. 20 σπῥγα. Οὐοά. 58 ομηϊίβ δέσπ. 
κύριε. 

χεεεϊ.)] ἈΔΙΠοσ, ρας: ἦγ, περ ίροί, ἀϊσγεσαγά. 
Παρελθεῖν Ξε 3) (50 5γΓ.): Οεη. χυΐῃ, 3; 
δι: Χανῖ. 17; [|| ΧΙΣ 22: 

ρα] ποέ δὲ ῥμηπίσῥεά.) ΤΊ. ἐς ποῖ ῥερίφῥεά. 
Βυιζβομα βαϊ5 ἐκδικᾶται, ΤΟΠΊΑΥ την {Ππαΐ {ΠῸ 
ἴουπὶ ἐκδικάω 15 ΒΟΠΊΘΕΤη65 ἴοιιπα, ἐς. Γμον. χὶχ. 
18, Τ)ουΐῖ. ΧΧΧΙΙ. 43; δηα {παΐ 1 ἄγοβθ ἰαΐθῦ 
ουξ οἵ {πὸ ἔοστῃ ἴῃ -ἀζω. 

εαπ ῥγευαὶ}] Ργευαίερ, ΟΥ̓ άοΐ ρῥγευαλ. 
Οὐδὲ κατισχύει 15 {πε τεφάϊηρ οἵ (044. χ. 19, 
44, 41. ΤῊἼδ σοπηηοῃ ἰοχί 15 5 ΠΊΡΙΥ οὐὕὌ.Ὠ ΤΠῈ 
Ῥουβοπιβοδίίοη οὔ {πὸ βννοσα 15 Ποῖ ᾿ΠΟΟΙΊΠΊΟΗ : 
ὍΕ Ἰθδ: ΧΧΧΙ 22: 2 51: ΧΙ. 25 1 ΘΙ ΠΤΟΝ: 
ΧΙ 12: 

ἐχεερέ ἐῤεὲν οἷθ ἀφαϊποὶ ἐδεῖγ Οοά] ΟΥ, 2 
ἦῤον ῥασυς ποΐ οἱγιγοά, 49.. ΟἿ, Τιον. χχνῖ. 3, 
8; Ἰθευΐ. ΧΧΧΊ 25: 2 ΟΠ ΤῸΠ- χσῖν. 24- 

11. 2ῥαΐ»ην ἰογεί ῥδ ποΐ ἀεγζεαίεά «πὰ )γπμοίγαΐε 
97 ῥὶς ῥιίγῥοσο.] ὙΠ ΟΚ. 15 ἵνα μὴ γένηται ὁ 
κ. μου ἔκβολος καὶ ἄπρακτος. ΠῸ ἰογΠῚ 
ἔκβολος, εαςὲ οἰ, 15 ᾿πι564 οἵ δὴ ὀχροιοά Ὀδαθε. 
(Βυσρ. “ ῬΙΘηΙ55.᾽ 1το4). ῬΘΥΠΡ5 ἴἴ πηθαηβ. 
αδογίϊαε, τιισμσσεσυμέ Πογα: ο, ἐκβόλιμος. 
Α5 ἴο [Π6 ΞΥ που ΠῚ ἄπρακτος, 5ε6 Τ Ππογά. 1]. 
591 ἵν. ὅτ. ΔΝ Δ] τπιπβιΔ0]γ ΘΧραῖη5 ἔκβολος 
85 Ξξ ἐχῤίοσιισ, “" ὨΙ5βθα οἱ {πὸ βἴαρθ," θθοδιιβο 
ἐκβάλλειν ΥΠΔΥ͂ ΤηΘ4η ἐχῤίοάεγε. ὝῊΘ ϑγτίας 
Π45: “Απά πονν {Ππαΐ τὴν ἰογά τηδὺ ποΐ θθοοῖης.: 
«υἱέδοιέ εὔξεῖ᾽ ίφλου Ἰ};). ἘγιΖβομα τεη- 

ἄογ5, “ ἀδηηξ τηεὶη Ἡ ΘΥΥ πῖοπέ διιβροβίοββθη, 
γΟΥ ΓΙΈ θῈΠ ννογάθ :᾿ οἵ, Ματγὶς 1. 43, ἐξέβαλεν 
αὐτόν. 

δέῃ ἄρα ἴς ποαὺ γαϊοι μῤοη ἐδοηι.] ἘΔΙΠοσ, 
ἀπά ἐῤαΐ ἠεαΐ γτηαν ζω] πιροη ἐρεῖν ἤαεο. ὙΠΟ 
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δνεη ἀβδίῃ ἰ5. πονν [8]16 ἢ τροη {Π6Π|, 
ΔΠ4 ἘΠΕΙΓ 51ηὴ Πδίῃ ονογίακεη {Παπη. 
ννΠογονῃ τπϑὺῪ νν1}}} ργόνοκε {ΠΕ}Γ 
(σά τὸ δηροῦ, νγνῆθηβοθνεῦ [ΠΕΥ 5}4}]} 
ἀο 1Πδὲ ννῃ ἢ 15 ποΐ ἢξ ἴο θεὲ ἀοπε: 

12 ΒῸΓ {ΠΕῚΓ ν]σέιια5 [21] {Π6 πη. ἀπά 
41} {ΠΕ} νγδίεγ 15 βοδηΐ, δΔη4 τὺ Πᾶνε 
ἀεδιθγπηίπθ τὸ ἰὰγ Παηάβ τῃροη ἘΠΕΙγ 
σαί]θ, ἀπά ριγροβθά το σοηϑιιπηα 81] 

ΤΟΙ ΠΉΣ Ξε [ν. 12---τ3. 

{Ποβ6 ἘΠϊη 98. [δὲ (Ποά Παῖῃ [ουθι ἀάθη 
1Πεῖη ἴο εδὲ ὈΥ 5 ἰαννϑ: 

13 Απά ἴα γεβοϊνεά ἴο βρεπά ἐΠ6 
Βτβείγατ5 οὗ της σογη, ἀπά τῆς τε π.ἢ8 
οὗ ψψίπα δπ4 οἱ], νυ ῃῖς ἢ ἘΠαυ ἢδά β8πο- 
ἘΠΕᾺ4, Δἀπὰ4 ταβοῦνοά [ῸΓ {ΠῸ ργίαϑίϑ 
1Πδξ β8εῖνε ἴῃ [ογιιβαίαπὶ Ὀείογε {Πα 
ἔαςβ οὗ οἷἱἵγ (ὥοά ; τῆς ννῃῖο ἢ ἘΠΙΠρ5 
ἴῈ 15 ποῖ ἰαννῆι! ἔΟΓ δῃγ οὗ {Π6 ρεορὶε 

Οτεεὶς 15 καὶ ἐπιπεσεῖται θάνατος ἐπὶ πρόσωπον 
αὐτῶν. ΑΠΟΓ καὶ νγ6 Πγιιβέ ΠΊΘηΓΔΠΥ 5ῈΡΡΙΨΥ͂ 
ἵνα ἴτοτη {Π6 ργθοθάϊηρ οἰαιιθθ. [{5 σοηβίγιο- 
τίοη ἢ τπΠ6 ἔαΐασα ἱπάϊσαίϊνο σνου]Ἱά, οἵ 
ΠΟΙγ5θ, θῈ6. ἃ 50] θοῖὶθπὶ ἴῃ οἰαϑϑίοαὶ Οὐθοκ. 
(οάά. χ. 23 ΟΠ καὶ; 19, 1τοϑ τεδά γνῶθι 
ὅτι ἐπιπ.; ἀπά 58 Πᾶ5 ἔπεσεν ὁ θάνατος πρὸ πρ. 
(ϑνσγῖας, ἐδαΐδ ῥὰς ψαεϊϊοπ δεΐογε ἐφορι.) ΟἸἹά 
1,αἴ. εροιαϊ! ἐπι Ε]7)107 σΉΡῈΓ 1]|ο5; Μὰ]. 
ΖΓΦ,1Ο ἔμ σΉΡΟΓ ἰροος εαἰ; Ὀὰΐ ΟΙα [,«ἴ. 
(ςοἄ. Οσετπη.) Πα5 γηογ. 

ἀπά ἐρεῖν οἵ ῥαΐ ουεγίαξεη ἐφερι.] Ἐ Δί ΠΟΥ, 
4 οἷ ῥαΐῤ σεϊχεά ἐφεηι; ποῖ γεῖ, Ποννθνθῦ, ἴῃ 
ας δας ἴῃ ν}}}}. ὙὍΠ6 καὶ ἱπίτοάιιοε5. {ΠῸ 
ΔΡΟάοβί5 ; 566 οἰ. ν. 2ο. καταλαμβάνω οἴεη 

ΤΟ ΠοΥ5 »ϑῃ, ἰο ουεγέαζε:; 6.5. Όεη. ΧΧΧΙ. 24; 
5: Χ1: τ. (ἷοΠ ς8. ὅγι, ἀπ ΘΙα, 1552Ὲ. ὦ 
Φγεαΐ οἵη. 

«υδεποοέυεγ, 45 ς.] ΟΚ. ὁπηνίκα ἂν ποιήσωσιν 
ἀτοπίαν. ΤΠ [οΥπὶ ἀτοπία, ““ΔΡϑιγαϊν,᾽ 
“ἐ ρροοη σου, 15 ποΐ ἴοιιηά εἰβθννῆοσο ἴῃ 
ΠΧΧΟ ΣΝ. Τ. ὙΠ δάϊθοξινα ἄτοπον, “ ουΐξ 
ΘΕ ΡΙ5 6 ΕΣ 4." α ΞΟ, οομτθ ἴπ| 5 
ΒΙΓΟΠΡΘΙ ΘἴΠΙσ 4] 56 η56. ἴῃ [{π|κ6 ΧΧΙ. 41, Δηά 
ΘἸβοννῃογο. ΟἿ, [00 χχχῖν. 12, ἄτοπα ποιήσειν 
(Ξ Ῥ ὮὔΞΠ, 1ὼ 4ο ευΐ); Χχχν. 13, ἄτοπα 

(Ξ δῆ, γαϊεξοοαγ; ΧΧΧχν]. 21 (- δ, 
“«ὐαπὶΐν, «υἱεξεάπε55.). (Αοἄ. 58 Πα5 αὐτὸ, 2.6. 
ἁμάρτημα, ἰηδίοδα οἵ ἀτοπίαν ; ἀη4 50 ϑγγίας 
«ηά ΟἸά 1,κἴ. 

12. Εὸγ ἐῤεῖγ «ἱείμαϊς, 45 .7 1.1. “ἘῸΥ 
ΠΘη {ΠπῸ ἴοοάβ [ΔΘ ἔΠοπὶ, ἀπ ον (βοσί 
Οἵ) νναῖθυ ννὰβ βοδηΐ, ἴποὺῪ ἀδίογτηϊηθά, ἄζο,, 
ἈΠ 4}1} {Π’ηρ8 {παῖ ΘΟ οχργοβϑὶν σμασροά 
{Ποῦ ὈῪ [15 ἰὰννβ ποΐ ἴο εδί, Ποὺ ἀθοι θά ἴο 
ΠΟΠΒιΙΠΊ6. [ηβίοαα οἵ Γὰρ ἐξέλιπεν, (ΠΣοαά. 1. 
Χ. 19, 44) ἈΠά ΠΊΔΠΥ Μ55. Πᾶνα παρεξέλιπεν, 
-π' δὴ ΘχαΠΊρ]ο," 5ὰγ8 ΕΥΪΓΖ5ΟΠΘ, “μον νν  ]] 
αἰτοδίθ ἃ πηρῦθ ΟΥΟΥβιρἢϊ5 οἴϊθη ὅτ. 866 
Πἢ. νἱ!. 2ο.. ᾿᾽Εσπανίσθη, ““νγὰ5 ϑοδηίγ,᾽" 15. ἃ 
Ιαῖθ ἰιδὲ οἵ {π6 ραβϑϑῖνε οἵ σπανίζω, ννῆϊο 
Ἰΐ56! πηθᾶηβ “ἴο Ὀδ γάγθ, βοᾶγορ, βοδηΐγυ, οἵ 
1Ππ’ηρ5. ὙΠ Ἰαΐθ τιδὲὸ οὗ [ῃ6 δοΐϊνο [ΌΥΠὴ ας 
{Γαηϑι{ἴνο Ξξ “το πῆᾶκα βοαγοθ," δοσοιιηΐς ἴῸΥ 
115 ιι56 οἵ {Π6 ῥαβϑῖνθ, νυ βῖο ἢ ἴῃ οἸαβϑῖςαὶ 
ὙΥΙΓΟΥΒ. ΤηΘΔΠ5 “ἴο Β6 ἴῃ νναηΐ οἵ" ἡπάϊφεγε. 
ΟΥ̓ Ἰοῦ χῖν. τα; νοῦς “ νναΐουβ ἄθρατί ἔγοπη 
ἴῃς 50ὰ " 15 τθηάογρά Ὀγ 1, ΧΧ.: χρόνῳ σπανί- 
ζεται θάλασσα. 866 «ἢ. νἱῖ]. 5 (σπάνει). 

ΚΤΑΥ Βαπάβ προη," ἐπιβάλλειν ἴῃ [ῃ6 ἴη- 
{ΓΔ ΠΒΙΓΠνΘ 56 η56, [ΟΠ αἶδὸ ἴῃ {Ππ6 Οἰαβϑιςβ: 
ο ἐῤγοτυ ογοσε] ρον, Κα] ρον, αἰξαεσᾷ, ἸΥΥΌ ΘΟ Ὸ 
{τ Μασ. ἵν. Σ; ἘΓ Θδη- ΧΕΙ. 12). ἌΠΕΝ 
ἐΈποῖτ ὍΔΕ 6" ΟΙα 1.5’. δαῦβ εὖ ΦΣΦΈΠΕ 
σα, 1716771 ΦΟΥΜ771; ΠΑ 5 ΠΊΠΑΥΥ ἴπΠ6 Ψα]ρ. 
(οιήραγο {Π6 ΜΙάγαβῃ, νης ἢ, αἰζου πα κίηρ, 
ΤᾺ] σίδίο 45 ἴΠ6 γθάβοη οἵ Ποῖ ΠΙρΡ, νὰ 
Βαανα ϑἰπηθά θεΐοστε {πὸ 1 οσάὰ οὐσ Οοά, δπά 
{πογοΐοσο Ηδ μαίῃ βαιά ὈγῪ {πὸ παηά οἵ {Π6 
ΡΓΟΡΠοῖβ ἴο {ΠῸ ρθορὶα {παξ Ηδ ψ1} σμαβέϊβα 
1Π6 ΠῚ [ῸΓ {Π6ῚΓ 5105, πηακοθ ΠΟΙ δδά {δὲ 
Οὐ ἴο {Π|γϑὲ “πὸ ρθορὶθ Πμανα τγϑϑοϊνθά ἴο 
1111] [ΠΘΙΓ 5Π66Ρ δηά ἴο ἀσιηκ {ΠεῚΓ Ὀ]οοά, απά 
παν ἀείοσιηϊηθα ἴο ἰοοϑα {πε ΠΟΙΥῪ {Π]ηρ5 

(ΘΙ ΦΥῚΡΠ ΤΙΣ ὍΠΠΌ., ἔγοπι νοι ΠΟῪ ἀετῖνα 
ΠΟ θεποῆί, ᾿Π ΘΟΥΠ δἃηἀ ἴῃ νη δηά ἴῃ ΟἹ]. 
Απά 1 {Π6ὺ ἀο {Π|5, {ΠΘῪ νν}}} ΡΟ 5}, απὰ ἴποιῖι 
ΜΠ δίδπα." 866 [,δν. χυϊ. τοσττ4 ; 1 ϑ81η. 
Χίν. 31-ὁ4. “ΕΧΡΥΙΕΒΘΙΥ μαῦρο 15 διεστεί- 
λατο: ΜδεΙκ ν. 43. 

ὧν δὶς ἰααυ..7 Τῃ Ηδῦ. 3 ΞξΞ ἐν ψου]Ἱά θὲ 
ΘἜΧΡΙΓΟββοά. Ὑεΐ ΕὐΖβομθ τυτῖΐοϑ: “ἐν δηΐθ 
τοῖς νόμοις οἴου, αθοϑί 4 11. 11]. χ. 58." 

ΘΌΓΕΙΥ ΠΙΟΤΙΟΥ Μ55, 5ΟΠΊΘΕΪΠΊ65. ΡΥΘΒΟΙΥΘ ἃ 
Τρ μς τεδάϊηρ. (οά. 58 ἀπά {πῸ ϑυσγίας οπηϊξ 
διέγνωσαν δαπανῆσαι, “ἴπον Παά ἀδοϊάθα ἴο 
ςοηϑατηθ." (ΟἿ. «ἢ. ΧΙΙ. 4. 

138. Ψεῖθεβ 13- 5 476 νναπίηρ ἴῃ (οά. 58. 
ΤΠΟ ϑυτίας ἀπά ΟἹά 1,4ξ. οπιῖξ ἐῤὲ “ἐφες. ΤΟ 
ΟΥ̓͂ΘΥ ΟΥ̓ [Π6 ΟΚκ. τοχί 15 ἴΠπ|5 : “ Απά {Π6 ἢγϑβέ 
ἔγαϊ5 οὐ [ῃ6 οογη, ἀπά {π6 {{Π65 οἵ {πὸ νυῖπηθ 
«πη [{Π6 ΟἹ], ννβῖοῖ ἘΠοΥῪ Παα σαγοί]]γ Κορέ, 
Βανίηρ ἀδάϊοαϊοα ({Π6Π1} ἕο {πθ ῥγὶθϑῖβ ννηῸ 
βίδηα ἴῃ [Θγιιβαίοπη Ὀοίογο Π6 ἴδοθ οἵ ΟἿΓ 
Οοά (ι Κίηρβ χυπῖ. 15), ΠΟΥ παν στοϑοϊνθά 
ἴο ιι56 ΠΡ (ἐξαναλίσκω). ΠΟ ᾿ἰαϑέ ννοτά 

ταϊρης τοργοϑοης Ηδςθ. Ὁ5Ν, 70 (δαὶ, 85. ἸΏ 
Ἰϑδυξον.- 22: 

ἐῤὲ αυῤ΄ῖερ ἐῤίηψε.] ἃ 5 ἴῃς. Οτθοκ, ννΠοσα 
νν 5ῃοι]ά παν Ὄχροοίοα ἅς. 1,11. “ἦν ῃῖ ἢ 
τὨϊηρ5 ποῖ δύῃ νυ (π6 Παη5. ννὰβ ἴῈ ῬΓΟΡΟΓ 
(καθῆκεν ἱπηρεῖδ8.; Αοΐθ Χχὶϊ. 22; οἵ. Ἐσο] 5. 
Χχ. 26) ἰμαΐ Δηγ οὗ {π6 ῥβορὶβ ἔοιοῇ :" σπποὶ 
1655 ἢ {πμ6 ἰδεῖ. Α5 ἴο θαίϊπρ οἵ ἘΠ] η85 
μΑ]]οννοά, 566 1) 6ν. ΧΧΙΪ., 1 84Π|. ΧΧΙ. 4-ὀ0, ἀπά 
ΟἿ ϑανίοισβ σοιηηθηΐ ἸΡΟῚ {παξ ῥαββαρθ, 
Μαῖι. χῖϊ. 3 σεφ. ΜΟΙ ΚΠΊαΓ ΟΌβοσνοβ {Πα {Π6 
ΟΧιγδοσ ἀϊηατν ἱπιρογίαποο αἰζδοῃθα ἴο {Π6 Ρᾶγ- 



ν. 14--τἡ.} 

80 ΠΟ 485 ἴο ἴοιιο ἢ τ] ἢ {ΠΕῚΓ 
Πδη65. 

14 Βογ {πε Πᾶνα βεηΐ βοῖηδ ἴο [6- 
ΓιΒΆ] 6 πη. θασδιι88 ΠΕῪ α50 {Παΐ ἄννο]] 
1Ποτα Πᾶνε ἄοπα {Πε [ἰΚα. το ὈΓΙηρ ἘΠ 6 πὶ 
ἃ Ἰίσεπβε ΠΌπη ἢε βεηδΐο. 

Ις Νον ψ ἤθη {ΠΕῸῪ 514}}] Ὀτίπρ 
1ῃεπὶ νγογά, ἘΠΕΥ νν}}]}] ἐΟγ νυ ἀο 
1ἴ, ἀηἀ ἘΠῈῪ 5}4}} ΡῈ ρίνβ [ῃςε ἴο 68 
ἀεβίγογεα {Π6 854Π16 ἠΔγ. 

ι6 ὙνΒεγείογε 1 {πηϊπθ Παπάπηδιά. 
Κποννίηρ; 41] {Π15. ἀπὶ 64 ἴτοτη {Πεὶγ 

τηθηΐ οἵ ἤγϑί-γ5. ἀπ {Π{{ΠῸ5 15. ἃ βίγι Κι; 
Γοαίασο οἵ {ΠῸ {ἰπ|6ὸ αἰζοῦ {πὸ βδοσοηα ἐεσβίτγιο- 
τοι οἵ {πΠ6 ΤΈΠΊΡΙΕ : ἀπά 50 πὸ ἄοαδί τ 15, 
Ὀϊξ ποῖ ἃ Ῥθοι]αγ ἴδαΐιγθ, 85. Π15. ἀΥριπηθηΐ 
ΞΌΡΡΟΒ65. 

14. ῥα ἄοπε ἐῤρὲ “δε ὝὙΠῈ ρθορὶθ οἵ 
7ογυβαίθπὶ μανε ΔΙΤΌΔΟΥ ἴῃ ΤΟΥΠΊΘΓ {{π|65 οὗ 
αἰἰδίγεβϑ θθθη ἀγίνθη ἴο Ὀγθαὶς {ΠῸ ἴὰνν σοποογη- 
ἴῃ; ΠΟΙγ {πΠϊη55. Οἵ. [Π6 οδ56 οἵ {πε ΜαεἼοα- 
θθδη5 Πρ τπρ ὁπ {π6 ϑαθ δίῃ, τ Μδος. 11. 38 
σῴ. 

ἰο ὀγίησ ἐδεηι αὶ ἤΐσεησε 7γοῦι δὲ σεπαΐθ.] 
ΟΚ. τοὺς μετακομίσοντας αὐτοῖς τὴν ἄφεσιν 
παρὰ τῆς γερουσίας, ““ῬΕΥΙΒΟΠ5 ἴο0 ὈΓΙΠρ {Π6 ΠῚ 
[πε (Θχρθοϊθα Οὐ ΠΘΟΘΘβαΓΥ ) ΡΟΓΠΊΙ 5500 ἔΓΟΠῚ 
1ΠῸ ϑαηποάσιη." Ηονν αἸ4 {Π15 ΘΠ θα55Υ αναάθ 
{86 ποίϊοβ οἵ {πθ θεβίθροῦβ ἡ Μετακομ., ἴΠ6 
τεδάϊηρ οἵ ἀοαά. ὅ4, 76, 236, ΑἸά. (εἴ. 
μετακομίσαντας, (Οαά. 23, 52, 4].), 15 ἀοιδί- 
1655 τρί. ὙΠῸ ογάΠατΥ ἰοχῖ, μετοικίσαντας, 
15 ΠΊΘΔΠΙΠ 1655. (οα΄. 19, τοϑ, τοῖς μετοικῆ 
([εξ- ὥσασιν αὐτοὺς λαβόντες κιτιλ. “ΠΟΥ 
450 παΐξ ἄννε!] {πογὲ ἀϊὰ {η6 [πκθ, 20 (ἐῤῥὲ 
«ἀυασπίαχε 972) ἐῤοσε αὐδο σαντο ἐῤε)ι σαῤίϊσε, 
ῥαυΐηρ γεσεϊυεά ἐδ ῥεγη τς σΊοῦι ἴσου {Π6 βαπαΐθ. 
ΟΙά 1,αἴ.: Ομὲ ἐγαποέμίεγιιέ ἐπ χοίαἑο) ηι 
σεμίογιόμα,; Ὀὺΐ οοά. Οσευπι. 15, φψμὶ αὐεξμε- 
γι εἰς ἐἰαΐοπεηι ἃ τοπίογιδμς. ϑΥΥΪΔΟ: 
“Πο56. πο Ὀτγοιρμέ {πεῖ ννοσά τιπΐο {πὸ 
6] 46γ5." 

15. νοτυ «υδῤέγι ἐῤεν τα]! ὀγίηρ ἐῤερι πυογά.] 
14|. ““Απά 1ἴ 5Π4}] σοππθ ἴο Ρᾷ55, νυ ΠΘΠΘΥΘΥΓ ΟΠ6 
58.4}} Πανθ τϑθρογίθα ([Π6 ρῬεγπΊ 5510} ἴο {Π6Π1, 
δα {ΠῸνὺ Πᾶνε ἄοπο δοσοσαϊηρ)Υ (καὶ ποιήσωσι), 
1Π6Υ Ψ}11 6 βίνθη ὑπίο ἴΠπεὲ ἴου ἀδβίγιοίοη 
οἡ {πμαΐ ἄδγ." ΡγΟΡΔΌΙΥ ὡς ἂν ἀναγγείλῃ 15 
ἸΠΊΡΘΥΘΟΠΔΙ, ἃ σομηπηοη Η Ρτονν σοπϑίγιοίςοη. 
ΕΤΙΖβομ τηδῖκο5 {Π6 βαθ]εςΐ ἡ γερουσία, ἵτοτη 
πα Ἰαϑὲ νεῦβθ. ϑυγίδς: “ ὙΠΘΥ 01} θῈ βίνβῃ 
ὉΡ ἴο {Π66 οἡ {πδΐ ἄδγ, ἀπά ἴποιὶ 5.41} ἀβϑβίγΟΥ 
{ποιὰ ἢ (ΞΞ εἰς ὄλεθρον ; ψΜἈΪΟΉ 15 ποῖ {ποτοίοσα 
80 αὐάϊέϊογ,, ἃ5 ΕΥΙ[Ζϑο 6 τυ τ 65). 

16. αηι Μεάώ ἥγορι ἐῤεὶγ ῥγόσεπθ] Καπ 
ααυαν οι ἐφεσι. ᾿Απέδρων -- Ατἰίϊος ἀπέδραν. 
8866 [δε οκ, ΡΗσγη. Ρ. 737; Ν εἰἴοἢ. 

20 «υογᾷξ ἐῤίηρε «υἱἱ ἐῤέε.) 1ο ἀ(ο α«υογᾷς 

ΨΌΓΙΕΕΙ ΧΙ. 

ΡΙΈΒΘΠΟΕ ; ἀπά (ΠΟ Πδίῃ βεπὲ πηδ ἴο 
νγοΚ {Π]πηρ5. ν ἢ {περ νΠογαδέ 81] 
1Π6 δαγῃ 514]}] θὲ δβίοῃιϑῃθά, δηά 
νν Ποβοανοῦ 5Π4}] ἤΠθαγ 1. 

17 ΕΟΓ [ΠΥ β8είνδηξ ἰ5 χε] ρίοιιβ. 
ΔΠᾺὰ 8εγνεῖῃ τῃ6 (ΠΟ οὗ Πεανεη ἄν 
Δηἀ πῖρῃξ : πονν {Πογείογα, τὴ ἰογά, 1 
ὙΨ1}] γα πηδῖη νυ ἢ ἘΠ 66. Πα τη βεγνδηΐ 
Μ}11 οὸ οἷν Ὀγ πίρῃξ ᾿ηΐο τῃς νδ]]6γ. 
ΔΠ4 1 νν}}} ργὰῪ τπίο (ὥοά, δηά δε 
Ὑ11 [61] πὲ νγῇθη {ΠῸῪ Πᾶνα ςοπι- 
τηϊτ(6 4 {ΠΕῚΓ 51Π8 : 

(α]οπρὺ «υἱὲ ἐφεθ. 868 ο. 6 σεῤγα. (σά. 58 
αῃάἀ ΟἹ 1,Αἴ., 10 ἀ(ο α «υογὰ, ἃ5 ἴπεγθ. 80 
δγτῖας, [Ζα9.» σοϊμηέας, γε5, περ ἐμ. 

αφίοπίςῥεά.) ἐκστήσεται. (ἸΔ 55: 4}}Υ {ΠῸ 
ΨΕΓΡ τηθδῃ5 20 δὲ οἱέ 97 οπε᾽ς «υἱέσ, ἰο δὲ 
ὩΥ ΤΊ ες  ἘΠΟΙ͂Θ; 5: Ἰπ Ναϊ,. ΧΙ 522; 
Μαῦκ 1]. 12, 19 δὲ αγιαξεά, αςέοιάοά; ἃ 
ΒίΓΟΠΡΟΙ ἴθυπὶ {πη θαυμάζω (ς᾿.. χ. 23), ἀη4 

Θαιναοπέ ἴο {πΠ6 ΗΘΡ. ΔΘ Φ (2 (μτοη. υἱ. 
21. 58. {Π|: τ4ὺ;} ἡ 3) (θη. ΧΙΠΙ, 24: 
(ϑο ϑυστῖίδο.) 

ἀπά «υῤοσοεογ.] Ομ απά. Ὅσοι ἐὰν 
Ταίουβ ἴο πᾶσα ἡ γῆ; ὈΥ ἃ δοροίγμοίῖο ἀεὶ “61 1771. 

2.) αὐτά, ἐῤεγι, 1.6. [86 ψγοῦῖθ. (Ὁ 
Ι 541Πη. 111. 11. ὙΠῸ ΙΤΟῚΥ̓ οἵ {π6|1{Π᾿5 νου 5 
15 ἀραίη ενὐϊάθηΐ : 566 ποΐθδ οῇ τ... 6. Ηδεγ 
ἸΔηρ ΩΡ 15 ᾿ΠΓΘΠΕΙΟΠΔΙΠΥ ἀππδίριιοι5, ποῖ, πονν- 
ΟΥΕΙ͂, 85 50ΠΊ6 (ΟΠΊΠΙΘπίαζουβ ἤᾶνθ {ποιρηΐ, 
Βεσαιιβα ἴπ6 δαΐποῦ νυιϑῃθά ἴο βαν [{π611} 5 
ΓΘ ΓῸΓ νογαοιϊῖγ. Ηδ οθνίοιιϑὶν ΠΟ] 5. τρ 
[15 Ποσοῖηθ 45, κὸ ΗἩοσαοοβ ΗΥρουπηποβίγα, 
“ς Θρ] πα 1646 τηθπάαχ, οἴ ἴῃ ΟΠΊΠΘ νΓΡῸ ΝΟΡΠΙ5 
ΔΘΥΙΠη.ἢ 

1π. τεϊσίοις.) θεοσεβης:. 00) 1: τ, 8: 
11..3. 866 ποΐβ οἢ εὐσεβής, οἷν. Ὑ11. 21. 586 
ΔΠΟρο5. ΠΟΙ ΟΧΙΓΔΟΓΠΙΠΔΙΎῪ ἀθνοίίοη 45 {πὸ 
δτοιηα Οὗ ΠΟΙ βοϊθοίίοη ὈΥ Οοά [Ι͂ῸὉΓ ἃ ϑτϑαΐῖ 
ψΌσΚ. 

ὧν πὶσφί.] κατὰ νύκτα, “πῖρῃξ Ὀγ πῖρμῖ," 
ἐς ΟΨΕΙΥ͂ πΙρΠΐ,"---ἃ ἀπίθανα Τοσπλι]α. Μ|Ιά- 
ΤΆΒἢ : ““ ΤὨΓΊςΕ ἃ ἄδγ.; 

ααἰλγν. ἨἩΐδτο φάραγγα, ““τανῖπο ;  ποΐ 
αὐλῶνα, ““ 5Ι6η," “ΠοΙ]]ονν,᾽ 45 ἴῃ Ἷἢ. χ. 1ο. 

{611 ἐρεῖ, ἴοτ νν]ο ἢ ΕΥ̓ ΖΒοΠο δα 5 ἀναγ- 
γελεῖ, “τεροτί," ““Ὀτίηρ ὕδοκ ννοσα," ΠΌΤ 
(ἸΟΘΩΣ 111: τὸ,..52; 58; 04,.5}.; ΘΙ] 1.8ἴ. ΕΣ 
ἐποίησαν τὰ ἁμαρτ. αὐτῶν, (Οὐ. 19, τοϑ Παγο 
ποιήσουσι τὰ ἁμαρτ. αὐτ., πα 58, ποιήσει τὸ 
ἁμάτημα αὐτ. “ΝΕ Ηδ 5}18}1 σαι {ΠΟΤ 
51. (0) οΥ ΡιΠΙΒῃμηθπί. θυσίας: αὐρεη ἐῤεῖγ' 
οἷης ἀγὸ ὠείη. ἄοηο. ΑΕ. 2 Κίηρβ ἵν. 27; 
ΑΤΠΟ5 1Π|. 7. [π611Πη}5 τεργθβθηΐδίίοη οἵ ἤΠοῦ- 
561 δ5 ἃ ἴανοιτσιίε οἵ ἤθανθη, απ ργιν]θρεά ἴὸ 
τοοοῖνο αϊνίηθ σΟΙΠΠΊ ΙΠΙ Δ ΙΟΠ5, νοι] 6 
ῬΙΔι5Ί 016 ποι, ἀσοογά!ηρ; ἴο Δποῖθηξ ἰάθα5. 
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18 Απά 1 νν}}] σοπηθ πὰ 5Πὸνν ἴΐ 
πηΐο {Πα : {θη {Ποῖῖ 5Π4] σὸ ἔστη 
ψΊΓἢ 1} {Πἰπθ γπιγ. ἀπά τῃογα 588] 
Ῥε ποῆς οἵ {ποῖ {παῖ 518}} γεϑὶϑί 
1ῃ66. 

19 Απά 1 ν}] Ἰεαλά {πεα τῃγοιιρῃ 
τς πηϊάϑε οὐ. [πιάθας τππ1Ὶ}} ἐποιῖι σοῖς 
Ὀεΐογα ΤΘγιιβαίθπι ; δηά 1 νν}}} 5εῖ τῃν 
τΠγοη ἴῃ τς πιϊάβε {πούθοῦ; δηά 

δΈχοά. ἴδοιι 5Π41 ἀγῖνα {ΠδπΠὶ 45 5Π66ρ {Παΐ 
ἀχὸ 7: ἤανε πὸ 5Περμοῖά. απά δα ἄορ 5}4]] 
Ι Οτ, δαγᾷ. Ρ 2 - ὃ 

4 Ποΐ 80 ΠΏΙΟΙ ἃ5 ᾿ορθη ἢὶ5 πηοιῖῃ δὲ 
ΠΟ τσ, ζάεσε Ι - 

ψαδος [Π66: ἴοΥ ᾿ΈΠΕ656 {Π]ηρ8 νγεγα το] πα 
εὐθεῖ ΔΟσοΓάϊηρ το ΠῊΥ ἑογα πον ]θάρο, δηά 

18. σῤρέαυ 1 ππίο ἐῤεθ.) προσανοίσω σοι, 
1 αυ}} ὀχ δαοῖ ἰο ἐφεο. ὙΠῸ ψογά 15 πιδεὰ 
ὈΥ ῬοΟΙΥΌΙι5 ἴο στοπάθν {Π6 1,αΐ. γεγέγγε κά 
σεπαίμηι. Ὁ. ργοθθὶν ὭΣ ἩΝῚ, “δῃ 1 ψ}1}} 
Ἰπἔογπη {Π 66.’ (80 ϑγτίας.) 

ἔφεγε σῤραἱ! δε ὝΡογε ἱς. 

19. ἐῤγομσρ δὲ »ιηάς. διὰ μέσου τῆς 
Ἰουδ., ΠοΓΟ μέσον 15 ἃ ποιί. ΒιιὈ5ίδηΐϊ. ΞΕ Η6Ὁ. 
ἼΠ. (οά. 58 Βα5 {πῸ Ὀοίίοσ Οὐσθοκ, διὰ μέσης. 

μη} ἐῤοις εοριθ.] “ΓῊΙ5. 15 ΡΓΟΌΔΡΙΥ τιρμί. 

ΞΞ ΗδρΡ. ἘΝΞ ἽΣ; 850 (οά. 19, δηά {Π6 
ϑγγίαο (οά. 58 Πα5 μη }1} 77) ΣΟ 16. 

1 «υἱ]} «οἱ (οἀὐά. 19, τοϑ, ἐῤοι σραϊξ «εἰ. 
“ΤῊΥ τἢγοπα "Ὁ 15 τὸν δίφρον σου ; Ὀπῖ (οαά. 
23, 44, 74, 76, 4]. Πᾶνε θρόνον. Δίφρος τερτε- 
βεηίβ Ηερ. δ53, σεὐα, ἴῃ Τϑεαῖ. χυ!]. 18; 
1 ϑὅτη. 1. 9; 2 ΚΊΠρθιν. το; 2 ΝΙδσῦ: ΧΙν. 21- 

ας σὐθοῤ ἐῤαΐ ῥᾷυε πὸ τῤῥεῤῥεγά] “ΟΥ̓, δῇ 
ΔΥΓΩΥ͂ ὙγΠΟ56 ἸΘΔΩΘΓ 15 δἰαίη (1 Κίηρβ Χχὶϊ. 17). 
800} ἴῃ [6 1{Π᾿5 ᾿πξεπίίοη {Π6 Αβϑυσίδη5 ὑν ΓΘ 
Β00ηὴ ἴο ΡῈ" ((μΒυχίοη). (Ἃἔ. αἱϑο Μαίὶ. ἴχ. 
36: ΝιιΠΊ. ΧΧΥΙΪ. 17. δ δ β εγά νγὰϑ 80 Αϑϑυ τ ῃ 
85 ΨΥῈ]}} ἃ5. ἃ Η βῦγονν βΥποηυτι οὗἉ ἀέηο. 

ἃ ἀοχ τῤαϊ! ποὲ σ“ο γιμεῤ, 9. 1.1. αηά ἃ 
ἄορ «ῥα! ποὶ τημέίε (γρύξει) «υἱὲ δὲς ἐογσμε 
ἀφαϊησέ ἐῤρεο. Τιρύζω, ννὨῖο ἢ {π6 Ατεῖς σοτηθ δ η5 
86. ἴῃ ἴπθῸ βθῆδθ οἵ 720 τη 6 ΟΥ̓ χγιωρόζο, 
ἴ5 Ηρ. ὙΠ, ““ἴο 5Βῃδσρεη," Εἰχοά. χὶ. 7, ννβεσα 
1Π15. Ῥγόνο 14] Οχργθϑϑίοη ἢἤγθε οσοισθ. 80 
Μιάγαβθῃ. (ΟΕ αἰβὸ [οβὶν. χ. 21. ὙΠ6 τηθδηϊηρ 
ΠοΥῸ ἴ5 : Ποῖ 5Π4}0 πιθοῖ νυ] ΠΟ τοϑἰβίαποο, 
ποΐ δνοη οὐ (6 [66 Ὀ]οϑὲ κὶπά. Ῥο)]]οδπιι5, 
αῃηηοίαςηρ ἴῃς Ψυϊραΐς, νυγοΐθ, “ Ερο δάήάδιι- 
σάτα ἴθ ; 1.6. σαρτξ ἔπτη. Νοη Ἰαἰγαθιηΐ σοη- 
{γα ἴθ σᾶπθβ: ΠΟ 6 ΠΙΠῚ Υἶν65, 564 ροΐϊιι5. 1115 
οἴδιι5 ΔὈ]]οΙου 5." 

ἐοἰά. ϑροζεη (ἐλαλήθη); «εἷ]. ὈΥ τῆς Τ)οϊίυ, 
δηὰ {πογοίογο {Π6Ὺ τηϊιϑέ 6 ἔσθ. (οά. 58, 
ἐμηνύθη, “““νεῖα τουβαὶοα Ὁ" 2 Μᾶςς, 11. 11. 
80 ϑγτῖδο, “[πθ56. 1Π]ηρ5 ὑνοΓῸ τ νρα]θα ἴῃ ΤΗΥ͂ 
Κπον]οάρο ;᾿ αηὰ ΟἹά 1.αΑἴ. 

ΌΤΙ [ν. 18---22. 

ΠῸΥ ννεγα ἀδοϊαγοά ὑπο πο. ἀπά 1 
ΔΠῚ 86Πξ ἴο {6]] τΠ66. 

20 ΠΕ Πογ νγνογάβ ρἰθαβεά Ηοϊο- 
ἔογπα8 4Π4 811} ΠῚ5 βευνδηΐβ : ΔΠ4 {ΠῈῪ 
τηΔΓν ΕἸ]οἀ αἵ ΠΕΥ νν]βάοπ,. απ 5]. 

21 ἽΠοΓα 15 ποῖ ϑις ἢ 4 νγόοπΊδῃ 
ἔοΠῚ οπῈ επά οὔ {πε δβαγίῃ το τῃς 
οἴμοι, ΒοΙ ἔογ Ρεδαιῖγ οἵ ἔᾳςε, ἂπά 
νυ ]ϑάοπη οὗ νγογάϑ. 

22 [᾿Κοννῖβε Ηοϊοΐεγπες βαϊά τἰπίο 
Ποῖ, (σοά μαΐῃ ἄοῃης ννγεὶ] το βεηά {Πεὰ 
Βεΐογα {Π6 ρεορίε, Πδὲ βέγεηρεῃ πηῖρῆϊ 
ΒΕ ἴῃ οἵἱγ ἢαηάβ. αη ἃ ἀδϑίγιςζίομ τ ρὸπ 
{Π6πὶ {Πδὲ Πρ Εν ταραγά τὴν ἰογά. 

αεεογάζησ 1ο γῃ»ν )ογεζποαυ εάρε.)] (ΕΟΔά, 19, 
Τοϑ ΟΠΊΪ γην ; οἵ, (ἢ. ἴχ. 6. ΤἼΘ ΤΠ ΔΠΙΠΡ' 566 ΠῚ5 
ἴο θ6: «ὐεγὸ φροζοη ἰο 716 ῥγοῤῥεἠεα]; ΟΥ̓ ἃ5 
Οὐ880 ἀπά 1)6ὲ ΚΝ εἴΐβ ραΐ 1, ἐμσοῤ Ογεπόαγμσ, 
“ΒΥ (οΥΓ ἴῃ {Π6 νναῦ οἵ) γϑνεϊδίίοη." ΕΥΙ Ζβοῃθ 
ΡΓΘΙΟΥ5. ἴο τιπάἀογβίδηα πρόγνωσις οἵ [πα1{Π}5 
παΐιγ8] ἔογοϑισῃξς οὔ {πΠῸ δπηά, ΠΟ ννὰ5 σοη- 
Πτυτηθα ὈΥ ἃ 5ρθοῖδὶ γονοϊαίίϊοη ; Ὀπέ {Π15 15 ἴοο 
ΔΥΈΠΟΙΑΙ το θ6 ργοραῦ]θ. (ἔ τ Ν πὶ]ρ. ΚΗ δθο 
τΎΪΗϊ ἀϊοΐα απ ρὲγ ῥγουϊάρηίίαη»ι 1)εἰ. 80 
ΜΙΆγΆΒΗ : “ ΑἹ] {Π15 ννὰβ [ο]4 πὴὸ 25 ἐῤὲ «ουἱδίογις 
9.05}, Οοά, «πὰ οπ δοοοιιηξ οὗ [πΠ6 Ποῖ δῆρου οὗ 
{Π6 Τ,οΓά ὅπ1ὴ 1 5επῖί ἴο 161] {Πθ6 4}} 1ῃ15. Πα 
ϑυγίδς ΟΠΊΪ5 : “πα [ΠΟΥ ννογο ἀθοϊαγθά πηΐο 
τη6. (Ἕἐ, (σά. 58, ννΒΙΓ ἢ Π45, ᾿πϑίθδα οἵ καὶ 
ἀπηγγέλη μοι κ. ἀπεστάλην, 51 ΠΊΡΙΥ καὶ ἦλθον 
τοῦ. 

7 αι σοι ἰο ἐε1.} 7 αὐας σεπὲ ἰο γΈβογὲ 
(ἐῥερι); ἀπεστάλην ἀναγγεῖλαι. 

20. αὐ ῥὲὲγ «υἱτάο»».] (ΙΟἄ. 58, 5γΓ., δηὰ 
ΟἸἹΑά 1,«ἴ., αὐ ῥέεν δεαμέν απά ῥὲγ «υἱδάογι. 

21. ὥορι οἵδ ἐπί οΚ᾽ ἐῤὸ εαγ ἢ (ε. 
Πδαῖ, ΧΙ]. γ; Μαίϊ. χχῖν. 21. Ὑπὸ ΟἹὰ [.81- 
[85 {Π6 συσίοιιβ ναυϊαπηΐ: αὶ φαοι))11)16. 2710711114771 
τσφίθ ἀεὶ 51{2217211221 ἐδ ΥΥΩΘ. 

)30νγ δεοαμὲν 4 2ιεθ.) ἐν κάλλει προσώπου. 
80 ΕγιΖθομα δξεσ (οαά. 19, 52, 58, ὅ4, 44, 
4]., ϑγγίας απᾶ ΟἹά 1,α«[. ὙΠῸ σομηπιοη ἴοχί 
Πιᾶ5 (111. ἐν) καλῷ προσώπῳ, ΜΥΆΪΟΝ 15 σΟΓΓΔΙ ΠΥ 
ΤΟΊ. 

0. δὲ ῥεοῤί,.] (οἄά. 58, ΟἹά 1,Δ1., ἐὸν 
2έεορίε; ϑγύ. ἐδ σοης φῇ ἐδν ῥεοῤίε. 

ἐδαὶ σἰγοησὲ γιὲ δ ἐπὶ οὐ ῥαπάς. ΕΓ. 
1Π6 ρῆγαβθ ἐο σὐγεησέρεη ἐῤὲ ῥαπάς οἵ οπθ, 
ΕΖτα νἱἷ. 22; Νϑῖ. υἹἱ. 9; 67. ΧΧΙΙΪ. 14. δπα 
Οἰβοννθοσο. Αδϑϑιπληρ νΠαΐ 5Π6 βαϊά τὸ θὲ 
ἔσιιθ, {π1{Π᾿5 πϊβδίοπη ἴο {ΠῸὸ Αβϑυγίδηβ ννὰβ ἃ 
ἀϊνίηθ. βἰγοηρίποηϊηρ οἵ {ποῖ Γ παπά5. Βαξ 
ἩΪοίου ποθ᾽ τοσορηϊτοπ οἵ {πΠ6 [χοΐ οἸαϑῆθ5 
νν ἢ Πἷθ ΤΟΥ ΟΥ αββουίξίοη οἵ {πε 5016 αἰνιην 
οἵ Ναθιυομοάοποβοσ (οἢ. [1]. 8; νἱ. 2), 85 
Ῥε]]ϊοαπι5 Ἰοηρ ἀρὸ ΟὈβογνοά, (οά. 58 μα5 
ἡ τῷ ἴῸΓ ἐπ οἱ ῥαπάς; ἃηα {πῃ ϑγτχίας, 



ΤΕΠΘΙΠΤῈΠ 

23 Απά πον τοι τί θοῖ θοαιι- 
ἘΠῚ] ἴῃ τῆν σοιιπΐθηδηςο, 4Π4 υνἱξεν ἴῃ 
τῆν νγογάϑ : βιΓα]γ 1Ε ἐποιῖι ὁ 85 ἴδοι 
Παϑὲ βροκεη, τῇγ (σοά 5Π8}] Βε τὴν (ῷοὰ, 
Πα τμοῖι 5Π41Ὁ ἄννε]] ἴῃ της Ποιιβα οὗ 
Κίηρ; ΝΝαθιοποάοποβοῖ. ἀπά 5Πα1 Ρὲ 
γα πονν πο τγοιρῇ {Π6 νν Πο]Ὲ θατίῃ. 

(ΘΕ ΒΗ ΧΙ. 
2 7μαζίζ τοῦϊδ γιοΐ εαέ ογ᾽ ἐοϊογογηιε5᾽ για, 7 

5116 1αγ,γ1ρεἴ ἐλγε6 αγο {γι {6 σαλι, αγι ἐτο7 

ν. 23-2.] ΧΎ Χ]. 

71.796 τυογιέ γογίλ ἴο 2γαγ. 132 δασοας (οί 
γηοθε 167 10 ὧδ »,67.7.)}70 τοί οίογογ,ιες, 20 
τυλο 707. 7ον οἵ 167 εογιῤαγιν οἰγαγιλ »ηεεῆις 

ΠΠ-: ἢ σομηπηαηάθ4 τὸ Ῥτίηρ 
ΠΕΓ ἴῃ νυ Πογο ΠΪ5 ρ]αΐα ννᾶβ βεῖ; 

δηα Βα46 τΠδΐ {ΠῸῪ 5Π0ι14 ρίθραγα [Ὸγ 
δ οὔ ΠῚβΒ ονγῆ πιθαΐβ. ἀη {Πδὲ 586 
85Ποι 4 ἀτίηΚ οὗ ἢΪ5 οννῃ ννῖπα. 

2 Απά 7061} 5αἰ4, 1 “ν}}}} ποῖ ἴδλπ. τ. 8, 
ΤΟΙ τ. 

οδί {Ππεγϑοῦ, ἰεδὲ Ποῖα θὲ δὴ οἤξησε: τε. 

ἐῤαὲ ἔῤεγὸ ηηῖσδὲέ δὲ πὶ τὸ ῥεῖῤ (Ἰος. 5» »ο ΣΝ 
δΟ 4 

ΡΓῸ ἰϑγσιαδ, »ηε)»ιογ] 4). 

23. δεαι 7.1 ἀστεῖα, “Ῥτοίγ," ΟΥ̓́ σΠαγπι- 
ἴηΡ. ὝὙΟἕ Ατῖβε. “ἘΠῚ. ΝΙς, ἵν. 3. 5) οἷ μικροὶ 
ἀστεῖοι καὶ σύμμετροι, καλοὶ δ᾽ οὔ. (ἔ, Εἰχοά. 
1. 2 (ΞΞ Ηεβ. 2[ῶ, ““ βοοάϊγ ""). 

«υἱγ.1] ἀγαθή, εΕἰἴπΠεΓ ““Ἔχοε]θηῖ Ὁ ΟΥ̓ 
“ἐ ρΡ]Θαβίηρ. 

ἘΊΟ ὅτι, ΦΕΓΩΙΣΕ ῸΣ 7 (ΞΞ 3). “ἢ 
5ΔΥ 15) Ὀθοδιιβθ, 1Ε, ἄζο. 

1 ἐῤοι ἀο.] (οἄά. το, το: 2. ,ἐῤν Οσοά ἀο 
ας ἔοι! ῥαᾳεὲ σαἱά, ῥὲ «ῥα! δε, 49’ ε. 

ἐῤν Οοὦ «ῥα! δὲ γιν Οοά.] Εἵ. Οεη. Χχυη!. 
5 2. ΚΠ πρ5ν. τ: ΒΕ Π τ τό: [π᾿ 1] φΌΘα 
τὰ ἢ Ἡ ΟἹοίουπεβ ἀθοίαγοβ {Παξ1Ὲ [6 1{Π᾿5 Οοα 
ΒΥΔΠπς Πῖπὶ {πὸ ργϑαϊοίθα {τππρῃ, π6 νν}}} 
δάορί ΠΙ5 νγουβῃρ. [{π61{Π᾿8 Ὀϑδιν ἀη4 ογαῖς 
Δ, σΟΙΏΡ οἴ] Υ βασ βϑίμ!. 

ἀπυε}.} καθήσῃ, “511. 
ΙηθΔη5 ΙΝ “ἴο 510" δηά ““1ο ἄννε]].᾽ 
1,41. σοάδ5, Πα ΟἿ σεαί. 

γεποαυπεά ἐῤγοις ἐδὲ αὐῤοΐε εαγὲρ.] ὀνο- 
μαστὴ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν, γεποπυπεά αὖον αἰΪ 
ἐφὲ φαγρ, τὴ6 σοτηραγδίϊνθ τι58ὲ οἵ παρά. ὙΠῸ 
Θασίῃ 15 ρα [ΟΥ̓ {ΠῸ6 ᾿Π ΠΑ ηῖ5 οἵ [{, 45 οἴζθη. 

ΘΥΓΑ Ε  Χ ΤΙ: 

1. «αὐῤόγε ῥὶς ῥίαίε «υὐας «σεἢ ἤἤζῥογο ῥὶς 
σἱϊον πὐεσεεῖς προ 10 ὧδ ῥμὲ Οὐ αὶ (ἐτίθετο). 
τὰ ἀργυρώματα ταοιΓ5, ΟΠ. Χν. 1 1 Μᾶδοο. 
χνυ. 32. ΟΙά 1,1. ἀγρεηέμι; οσοά. (οΥΌ., 
ῥεεμηία. ΜΕ. ἐρεσαμγι. “ΤῈ τπ6 ννογά 2ἠαΐε 
ὙνΈγῸ τιϑοά, ἴἴ 5ῃοι]Ἃἃ αἱ ᾿οραϑδὲ ὃς Πἰτηϊτθ ὈῪ 
οὐλθει,᾽ Ὑουλαυ κα ΤΥ. Β͵55011. )αΐο, Ἀόννθνυου, 
ἴ5. {πὸ ϑρδῃίβῃ ρ]αία, 5ιϊνοσ. {π|Έ{πΠπ 5. Ἰεὰ 
ἱπίο {πὸ θαπαημποθίϊηρ; σΠαπιθεσῦ. (ϑγγ. οπὔηἕβ 
“Ὁ (00) Ἰογτιτγος τα ΠΣ ΤῈ 
ῥγεβαγθ] καταστρῶσαι, 5ίογΠΟΓ ; ἦο σῥγεαά 

ἃ σους (κλίνην), ΟΥ̓ ΤΑΊ ΠΟΥ “50 5κίπβ ̓  (υ. 
15), ἴΟΓ ΠΟΥ ἴο ΤΘο]η6 πΡΟη αἵ ἢ5 [4016. ὙΠ 
ἸΙΈΘΓΑΪ {γδηϑιατίομ ϑθοῖηβ ἴο δ6: αηα δ 0771-- 
»ιαπείρα ἐο “ῤγεαά 707 δεῖ ἐο ἀγίπᾷ ὁ ῥὶς ἀαϊπέϊος 
«πά ῥὶς «υἷἱπε. Πίνειν 15 ςοηηθοίοα ΒΥ ΖΘΙΡΤΊα 
ψ ἢ ἀπὸ τῶν ὀψοποιημάτων, 85 Μ}Ὲ}} ἃ5 ΨΥ] 
τοῦ οἴνου ς ΚΟΥ. “1 Μὴ] ποΐ δαϊ ἢ 1ὶῃ συ. 2, 
ὙΠ ῖο ἢ, ἦσο εγσαϊ, ᾿ποϊ 65. {Π6 ννῖπθ 845 νγ6}} 

“12οε----Κοΐ. ἡ. 

ἜΠΕ Ἠ: ΞῸΣ 
σε. 

85 ἴΠ6 νἱαπά5. ϑυγσ.: “ ἀης Π6 σοτημηδηάοα ἐπαΐ 
ΠΟΥ͂ 5Πο14 βργθαά (4 σοῖο) [ῸΓ μου, ἀπά 
1πΠαΐ {ΠπῸῪ 5Ποι]ά σῖνε ΠΟΥ οὔ 5 ἔδαβί, ἀπά οὗ 
1π6 ννῖπα οἵ Πἰ5. ἀτίη]ς." [Ὁ Ἰοοκκβ δ5 1 καὶ 
δοῦναι αὐτῇ παά [Ἀ]]16η Οἷμέ «ἴον αὐτῇ : (οα4. 
19, το πᾶνε {Π656 ννογήϑ, η4 50 ΟἹ]ά 1,δΐ. (1η 
{πδξ οα56 πιεῖν, {πΠ6 τϑδάϊηρ οἵ (οάά. ἢ]. 58,76, 
4]. 15 τίσ τ.) 

᾿᾽Οψοποίημα 15 ἃ Ταγ6 ννογά, οσουγγηρ; θοϑ 465 
ΟὨΪΥ ἴῃ {π6 Οσεοροηίοα (Χ. 18}), π΄ {ΠπῸ 5επβ86 
οἵ ῥγεβαγαίϊον 97, 70, εοοζεγγ. ἘοΥθ τ πιθαπ5 
ἐαϊιέν ἤαγε. 6 νοῦ ὀψοποιέω, ““ἴο ςοοὶς 
«ΔΙ ΠΕΠΥ," ἀπά τΠ6 ποῖη ὀψοποιΐα, “ἢπο 
ΠΟΟΚΘΓΥ," 85 ν}Ὲ]}} 45 ὀψοποιὸς, “ἃ σοοὶς,᾽" «πὰ 
ὀψοποιητικὴ, “ἴΠ6 ἅτέ ΟΕ σοοΙκοΥΥ," ἀτὸ ἔοιπά 
1Π {Π6 οἰαϑβιοβ. 

2. δέ ἔῤογὸ ὧδ αὔ οὔέειςε.] ΟΚ. ἵνα μὴ 
γένηται σκάνδαλον. (ΟἿ (ἢ. ν. 1,19. ΡΒ Ζ2- 
50Π6 βαγ8: “Ὶ᾿Αἂη οἤκξβηοθ ποΐ νν] ἢ πιο θὰ 
ψ ἢ Οοά, τΠγοιιρ]ι θαίπηρ οἵ τπποϊθαη ἔοοας 
Του ἀάθη ἴῃ {πὸ 1νανν, νυ ῖοη. νου] ρσονα 
ΤαΪΠΘι5. ΒΙΟΒΑΤΑ ΑΥ̓ΠΑ]ά ννυγοΐε : “ΤῈ ννὰβ 
1π6 ουδίοτη οἵ ἀποϊθπέ {{π|65 ἴο σοπβθογαΐο 4]] 
τπαΐ {ΠΟῪ ἀἸ4 Θαΐ οὐ ἀσπ]ς ἴο {ΠΕῚΓ βοάϑ, ΒΥ 
Ρυζίίηρ ρατέ οἵ 1 οἡ {Π6 δἰΐαυ, οὐὁ σαϑβέϊηρ 1 
Ιπῖο {πῸ ἤγε; 50 {παῖ ἴο οαΐ οἵ πιϑαΐβ. δπά 
ἀτιη 5 580 σοπβθογαΐθα νγᾶ5 ἴῃ οἴδοξς ἴο ρατίακο 
οὗ {πΠϊηρ5 οἤεγεά ἴο 140]5. 866 2 Μδος. νἱ. 
18 υ4ηῳ. ἴῃ [5786] 41} ἴϑοάβ ννοῦα υἱγέμα ΠΥ 
ςοηδβθογαίθα ΒΥ ἴΠ6 οἤθυιηρ οἵ {πε Πγϑί- ἔτ 5 
ΔΘ 5ΔΟΓΙΠΘΕ5: 966. ἸΡῸΝ. ΧΥΠ: 1; ΧΧΠΠ ΤῊ: 
Ἰθεῦε: ΣΙ 21 τῷ. ( - Θανθθ. [Πἰ 5. ὅ3: 
δοπιθ Μ85. τοδά γένηταί μοι, ἃΠ4 50 {Π6 5γγ. 
δηα ΟἹά 1,«ἴ. ; {Π|5 Δοσογαβ νυ {Π6 σοποσαὶ 
ιι586 οἵ σκάνδαλον: “Ἰοδὲ {Π6ΓῸ 4.56 ἃ 5Π8 76 
(οΥ βέμπα ] 1 ης:--Ὁ]ΟΟἸΚ) ἴο τπθ." ΟἹ [πιάρϑ5 ν1]. 
27; 5. ἸΧΙχ. 22; Μαίί. χυ!!. 7; ΒΟπη. χυΐ. 17; 
1 (ΟΣ 1 17. 
ΠΟ ψυευ ἰαγ5. στθαΐ ϑίγθθϑ ΠΡΟ [{4Π{Π᾿5 

ΒΟΓΌΡΙῈ5. ἃθοιΐ ““πΠο]θαη πιθαΐβ," ἀπ {πὸ 
ἴαπάθγπεθθ οἵ ΠΕΡ οοηβοίθησθ δροιΐξ 5ιις ἢ 
τηδίζογβ βίη β 1Π βίαγ προ σοηίγαϑβί νυ] ἢ ΠΟΥ 
νν6}]-σοηϑι ἀθγθά ᾿γίηρ πα σα] σα] αἴθ {ΓΘδοΠουυ. 
816 Β6Ιο 5 ἴο ΠΟΙ Οὐ ἃ56, Ποῖ ΟἿΓΒ ; ἢ 456 
ὙΥΒΙΟἢ γε πη προη {ΠῸ 1ἃΔανν ᾿[56 1}, Ἰῃ 115 ρα σβαϊε 
ΟΥ̓ ΘΟΓΘΙΠΟΉΪ4] Ρυχγ. ΟἿ [)4η. 1. 8; ΤΟΡΙ᾿ 
1 ττ} 2 ΝΙΔΘΟ: ΥἹ: 7) 18; ΔΙ5Ο ΖΘ. Ἱγ. 12, 14: 
Ηο5. ἰχ. 3, “ὙΠΟΥ 5114}1 δαί τπἰπο]θαη {Ππ|π55 
ἴῃ. Αβϑυσία; " Μαῖκ υἱῖ. 2-23; Αοἰϑ χ. 9-ἰ6. 

Ζ 

29). 

α επ: 42- 
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θιιξ ργονίβίοη 5641} θῈ πιαάθ [ογ πη 
οὗ τῆς {Πϊηρβ {Ππαΐ 1 Πᾶνε Ὀγοιρῃί. 

32 ΏΉρη Ηοϊ]οΐξογπαβ βαϊά τπΐο Ποῖ, 
1 τῆν ρτγονίβίοη 8Ποι]4 [21], Πονν 
5Ποιυ]ὰ νγα ρίνε ἴπεθὸ 1η6 {ἰκα ὃ [ῸΓ 
τΠογα θ6 ΠοῸπ6 ΨΊ τι5 οὗ την πατῖίοη. 

4 ΏΠρη 5414 [πῃ ππῖο ἢϊπι. Α58 
την 801] Ἰνθίῃ. τὴν ἰογά, {π|π6 Παηά- 
πηδὶ ἃ 5}4}} ποῖ βρεπά {ποβεὲ {Π]πΠρ8 
τηαι 1 ἤανο, Ὀεΐογε τῆς [ογά ννουκ 
Ὀγ πιῖηπα Παηά τῆς τῃϊπρ8 τἢδξ ἢθ Παῖῃ 
ἀεεογπηςά, 

ς Ἴδη {ΠῸ βογνδηΐβ οἵ Ἡοἱοίογπεϑς 
Ὀγοιρης ΠΟΙ ἰηΐο {Π6 τεηΐ, ἀπά 5Π6 

2γουϊείοη σραϊ! δὲ γιαάδ. .. . ὀγομσῥί.] ΤΑΊ. 
ομἑ ογ ἐδὲ ἐῤίηισε δαὶ ῥα 7ο]]οαυεά γι 1 στρα] 
δὲὲ ῥγουϊάεά. ΕῸΥ χορηγεῖσθαι ἴῃ 115 56Π56, 
ΒΕ τίσι: ΟΠ. 11 πὺς 2, ἵν 1- Τ’ ΒΠΠΟΙ 
ΠΗ: Νις ἡ 1: τὸ, τε: 

(σά. 58 Πᾶ5 χορήγει μοι, “ ΡῬτγονί6 ἴοΓ τη: ἢ 
(ΘΩ͂. 22; 44; 4]. “1 ἀν} δὲ γντονιαθᾶ : 
5ΥΓ. “δ {ΠσθῚ ἢ το {Παᾶΐ νν ΠΟ ἢ σαπηθ νυ πηε.ἢ 
ΘΕ Ὺ ΝσςΟ: κῖν. τὸ; ΒΙΘΟ]115: 1. 8, 22:1 ΚΊΠρϑ 

ἵν. 7 (ΞΞ 5305). 
8. ἐῤν ῥγουϊείοη. τὰ ὄντα μετὰ σοῦ. 

ῥοαυ τῥοιιά αὐὸ σίυε ἐῤεὲ ἐφὲ ἠζε 3) πόθεν 
ἐξοίσομέν σοι δοῦναι ὕμοια αὐτοῖς ; “ὙΠΘΠΟΕ 
584} ννὲ Ὀγιηρ [ουτἢ (2.6. οαέ οὗ νυ ῆαΐ βίογϑϑβ), ἴο 
δῖνο {Ππ66 [Π]ηρ5 π|κὸ ἴο ἔποιη ἡ Βιΐ (οάά. "1. 
19. 58, 23) 52, 8]. Πανε πόθεν ἕξομεν, “ννξποα 
5}.4}} ννγε θὲ δῦ], ὅἄζο. ὅϑγύ. “ψνβεποε (1} 
1 θ6) ἴο τι5 ἴο ρῖνθ ἴπθὸ |κὸ 1} 

7ῶγ ἔῤεγὸ δὲ ποῖὸ αὐἱὲῤ τις οὗ ἐδν παΐϊοη.] ΕῸΓ 
ἔῤεγε ἰς πιο αὐἱὲῤ τις [ἃ Ῥιαπ ; 50 (Οἄά. 58, ΘΥΓ., 
ΟΙΑ 1,Α1.] οὐ ἐῤν παΐίου [αὐρὸ ῥαΐέῤε Ἱζε: ὅ5υγΥ., 
ΟΙα [1,Αἱ.1. ὙΠε ΟἹά Τ.κ[. (ςοά. (ΟΥὈ.) [85 : 
“ΠΟ ΘΗ δϑί ΠΟΙ ΒΟΙΠΊ ΟΧ ῬΌΠΟΙΕ ἴπο αἠὲ- 
φϊά ;᾽ ἃ ἴαϊϑθ ὀχρ᾽απαίοη. 

4 Ζς τὸν τοῖν ἵκει 568. ὉΠ ΣΙ. Ἢ: 
Ἵ ΒΔ. 1: 26: 2 ΘΆΪΩ. ΧΙ. Τῦ; 105: ἵγ- ΤΟΣ 
ΑΠΊΟΒ 111. 14. (οά. 58 ομηῖ5 [Π6 [ΟΥΠΊ]4. 

ἡῤουε ἐῤῖίησε ἐῤῥαὶ 7 ῥαυε.] τὰ ὄντα μετ᾽ 
ἐμοῦ (νυ. 3). (οά, 58, ὅγΓ., ΟἹά 1,4[. μετ᾽ 
αὐτῆς. “ΓΘ 50]θ πη ἸΤΌΠΥ οὗ {π61{Π᾿8 τ ρὶν 15 
ΟὈνίοιιβ ἴο τι5 ΠΟ ἰζῆονν [Π6 56 4116] οὔ {πὸ 
ΒἴΟΥΥ. 

Αἴ {86 επά {πὸ ϑυγίας Πδ5: “{ῃαΐ “7 μαᾶνθ 
ἀοιογπηπηοά. 

5. 14} ν»εἱάμι σφι μεχρὶ μεσούσης τῆς 
νυκτός, ἃ Οἰαδϑίο! ἔογπὶ Οὗ δχργθβϑίοπ; ςξ, 
ἡμέρα μεσοῦσα, Η αἴ. 1]. το4 ; θέρους μεσοῦντος, 
ὙῬΠιογά. ν. 57. 866 αἰ50 Εἰχοά. χίϊ. 29 : ἐγενήθη 

δὲ μεσούσης τῆς νυκτός. ἨΦΘΡ. Πρ ἢ ΠΤ, 
“ἴῃ {Π6 ΠΑ] οὗ πὸ πίρῃς." 80 5υγ. ᾿ 

ἰοαυαγά δὲ γηογηίης «ὐαἱορ.] ἘῸΓ πρὸς, 
“ἐ ζονναγά5,᾽ (Δοά. 111. μα5 περὶ, “ δρουϊ. Οἔ 

ΨΟΒΙΤΉΣΞ ΚΟΙ: ἵν. 3:-.: 

8]6ρέ. {Π] τηϊάηϊρηῖ, δη4 858ῃη6 δγοβα 
ννΠθη ᾿Έ νγὰ8 τονγαγά {Π6 τηογηϊηρ, 
νγαῖς ἢ, 

6 Απά 5επέὲ ο Ηοϊοΐεγπεβ, βαυ]πρ. 
1,6 τὴν ἰοτά πονν σοιημηαπά [τἢαῖ 
τῃϊπη6 Παπαάπιαϊ 4 πὰ σφῸ ἔογίῃ ππίο 
ΡΓΔΥ ΕΓ. 

η ΤΠδη Ἠοϊοΐξεγηςβ σοπηπηαηάεά 
8 σιιαγά τῃδὲ Ἐπαν 5Ποι]4 ποΐ βίδυ 
ΒΕΓ: {Ἃἢτ|5 5η6 αθοάς. ἴῇ {Π6 σδρ 
τῃγεα ἄδγϑβ, δηἀ νγεπΐ οἷ ἴῃ ἴῃς ηἰρῃξ 
Ἰηΐο ἘΠ νδ]]ὸν οὔ Βεεμι]α. ἀη 4 νναϑῃθά 
ἨΘΙ561 1ῃ ἃ [οιιπέαίη οὗ νγαῖθγ ὈγῪῚ {ΠῸ 
ΠΔΠΊΡ. 

Εχοά. χῖν. 24, ἽΡΞΠ ΓΎΦΝΞ, “ἢ ἘΠΕ νναίοι 
ΟΥ̓ ΤΠπ6 ππουπῖηρ." [Ὁ νγᾶβ πε ἰαϑὲ ηἰρ μ -ννδίοῃ 
Ὀοἴογο 5 ηγῖβθ. 866 Ππᾶρ65 Υ]]. 19. 1 84Π|. χὶ. 
τι: Μαίί. χῖν- 25: Ματῖ ΧΙ - 25: ΠΕ ἘΠῚ 
3δ. 

6. 5ο γογδ τιπίο ῥγαγεγ ϑυύ. 10 χα}. 

ΎΤΠῸ Μοβαῖς Τὰν που ΠΟΓΘ. ΡΥΓΘΒΟΥΙθ65. ΘΑΤΙΥ 
αοἴ5. οἵ ἀδνοίίοη. Εὔνθη Τ 8}16] ννὰ5 οοηΐθπηξ 
ἴο ΡΓΔΥῪ ἴῃγοα {Ππ|65 ἃ δύ ([)4η. νἱ. το), 8ο- 
σοτγάϊηρ ἴο {Πς ομδίοπι ᾿παϊοαΐθα ἴῃ 5. Ϊν. 17, 
ὙΠΟ ΒΡΘοΙΠ65 [Π6 που οἵ ον θη ΠΡ, ΤΠΟΥΠΙΠΡ, 
Δη4 ποοπάδγν (οἴ. Αοἴβ Πὶ. 1, Χ. ο ; {π6 διχίῃ 
Δ η4 πἰπίῃ Ποιγ5). Βαΐ {Π6 Ζ68] οἵ δϑαγηοβί 
ΡΙθῖν Πα5 ΠΟΥΘῚ νγαϊ [θα ἔῸΓ ΡΥΘΒΟΓΙΡΈΊΟΙ ἴῃ 5. Οἢ 
τηδίίογβ (Ρ5. οχῖχ. 147,148}); Δη4, ἀραγέ ἔτΌ πη 
ΠΟΙ Παθϊζι14] ὩΒΟΘΈοΙ5π), {π|ά 1 σογίδιη]ν παά 
5ΡΘΟΙΔ] Γθάβοη ἴο ΡΓΑΥ͂ Οἡ {Π6 Ῥγθϑοηΐ οοσδβίοῃ. 
ΟΕ α͵5οὸ᾽ σ᾿ ϑ8πὶι. χγ..τὺς αν. ἵν. 8. ν΄ τὸν 
1: Μδοῦ. 11]. 47) ΥἹ]. 27. 

“. «υεπὲ οἱμέ ἐπι ρὲ πὶσῥ ἢ ὕὐεεά ἐο 5ο 7ογὲ 
Ἔυεγ} πῖφϑὲ απά αἱ δεγυοῇ (2 Κίπηρβ ν. 14). 

ΜΙάγαθῃ: Π5}} πιὰ ὈΔΌΡ, “ἐἴρ 4ἸΡ Ποὺ Βοάγ." 
ΤΠς αἸρρίπρ ννὰθ σθγθ ΠΟ ΠΪ4] : οἵ. Εχοά. χχχ. 
17 π-2τ: 5. Χχυϊ. 6: Ἰοῇη ΧΠῚ τὸ; ΗΘΡ. ΣΧ 22. 
“ΤΟΙοΔοΠο5 νυ αϑηθά 5 μΠαπα5 ἴῃ [Π6 568 θεΐοσο 
ῬΓαγίηρ ἴο Αἴποπα (΄ Οὐνϑ55.᾽ 11. 26ο). ὍὙΠ6 
[Θν 5} προσευχαὶ, ΟΥ̓ ΟΥ̓ΔΙΟΥΘ5, ὙΥΘΓΘ ΠΘΈΔΠν 
ΠΟΔΥ ννδῖογ: οἵ. Αοΐβ χνυὶ. 13; [υνϑη. δῖ. 11. 
296: “Ἐ4δ πΌΙ οσοπδιβίαβ, ἴῃ 414 ἴ6 486 ΓῸ 
ῬΓΟβθιομα." ΨΟΪΚΠΊΑΓ ἀϑϑοσίσ παῖ [πα] 
νου] ἃ ποιῖπου οαΐ ΠΟΥ ούΘἢ ΡΓΑΥ͂ ὉΠΕῚ δου 
5Π6 Παά ἴακθη ἃ θαΐμ, απ {παΐ {Π15 Θχίγο πη 
ΒΟΓΠΡΙΠ]ΟΊ5Π 655 ΡῸΘ5 Ὀογ ΟΠ {Παΐ ἱπαϊ!σαϊοα ἴῃ 
ΜΑγῖκ νἱῖ. 2, ἀπά ΒοΙοπρ5. ἴο ἃ Ἰαΐθυ Εἰπ|6 (ΥἹΖ. 
{παῖ οἵ Τ͵αΐαη). Βιΐ 5η6 αἰ ποῦ ὈδίΠο ἴτη- 
τηραϊαΐοὶν θοΐογο ΠΟῚ θνθηϊηρ ΠΊΘΑ] ; πα ἴΐ 
σαπποΐ θ6 βιρροβοα {παῖ ΠῸῚ βίης {Πγοιρ ἢ 
1η6 ἀαΥ νγὰθ ππαοσοπηραπίθα ὈΥ ΡΓΑΥΘΥ, ΟΥ̓ 
ννὰ5. [5618 ἀδθίουτηϊηθα, 45 ΝΟ ΚΙΠΔΓ βίαϊοβ, ὈῪ 
{πὸ ἕποΐ {παξ 5116 σοι] οἡἱν θαΐῃθ οηςο ἃ ἄδν. 

ἦπ ἃ 7οιοιέαίη ογαυαίεν ὧν ἐῤὲ σαῦηρ.}] ἘἈδῖΠοΥ, 
1: ἐῤὲ εαριῤ. αἱ 16 γοιμέαϊη 9 αυαίεγ. (οά. 
58, [ῃ6 ὅγγ., αηά ΟἹὰ 1,κ«ἴ. οπλῖξ 2η: Ζῤὲ εαηῖρ 
(ΟΚ. ἐν τῇ παρεμβολῇ). ΑΑσοογάϊηρ ἴο (ἢ. ν]]. 



ν. 8ὃ---12.} 

8 Απά ψῇδη 516 σαῖς οι, 5Π6 
Βεβοιρῆς τμς 1 οτά (σοά οὗ [5γδε] τὸ 
ἀϊγεςῖ ΠΟΙ νγᾺῪ ἴο [Π6 γαϊβίπρ ὰρ οὗ 
τῆς σμΠ]Πάτεη οἵ ΠΟΥ Ρθορίδ. 

9 80 586 σαπιε ἴῃ οἰδδη, δηά τ6- 
τηδὶ πο ἴῃ ἘΠπ επί, τΠ1]} 5Π6 ἀϊἸά εδέ 
Πεῖ πιοαΐ δῖ Ἔνεηϊηρ. 

10 Απά ἴῃ {ῃ86 ἔουγῃ ἄαγ ΠοΙο- 
[δοῦπος πηδήδ ἃ [δαϑί ἴο ἢ15 οννῇ βενδηΐβ 

ΦΈΡΕ ΕΒ 

οηἶγν, Δη4 σα]]ο 4 ποπς οὗ τῆς οὔςοῖβ 
ἴο {Π6 Ῥαπαιιοῖ. 

1 ἽΠδη 814 Πα ἴο Βαροαδαβ {ῃ6ε 
δαπ πο ἢ. γῆ Πα σἤαῦρα ονοῦ ἃ]1] {Παΐ 
ἢε Παά, (ὥο πονν, Δπ4 ροῖϑιιαάς {ἢ ]8 
Ηεῦγονν ννοπηδη ὑνῃ] ἢ 15. νυ ἢ {Πες. 
1Παΐ 516 σοπηδ τηΐο τι89 ἀηἀ εαΐ δῃηά 
ἀγιη Κ νυ ἹῈἢ τι5. 

12 οτς ἴο, ἴΈ νν1}} θὲ 4 βἤδιης [ὉΓ 

3. ἴῃς. Αβϑυγιηβ δποδηροα ὈΥ {πὸ Τοπηίαίη. 
ἍΜ ΈΠΘη ἴἴ 15 βαϊά ἴῃ {πΠ6 νϑῦβε θθίοσα τι5 {παῖ 
Τά τ τι5θ4 ἴο ρῸ Τοσίῃ (ΠΌτη {πὸ ᾿ΔΠῚ1Ρ) Ἔνουν 
Πῖρηΐ, {πΠ6 τηθδηϊηρ πλιιδὲ θ6 {παῖ 5Πη6 νγεπΐ 
{τοπὶ ΗΟ] ουποϑ᾽ Ποδηπδγίουβ αἱ ΤΠ6 σθηίσα 
οἵ 1Π6 φαπρ ἴο {πε ἔχ οἰ ϑκιγίβ Ποτα {Πα 
Τοιιηΐϑῖη ννᾶ8. Βιιΐ ὄνθ δίϊογ {Π15 Ὄχρίαπα- 
τοη, ἴΠ6 ννογβ ἐν τῇ παρεμβ. 511] ννβαῦ ἃ 
ΒΕΒΡΙΟΙΟΙΙ5 ἰοῦ. Μονοῖβ βιιρϑοϑίθα {Ππαΐ {πὸ 
ΟΚ. {γδηϑδίοσ τηϊδίοοκ ΠῚ) Π|2, “ ἔτότῃ {Π6 τπιη- 
ΟἸΘδηΠ655," ἴογ ΠΩ, “ἴῃ {πΠῸ6 σαπηρΡ. (οά. 
58, 501.) ΟἹά 1.«[. Πᾶνα 25: ἐῤὲ γομπέαζη. 

8. εαγιε ομἑ ἀνέβη, «αὐεπὲὶ πῤ, 55. οαξκ οὗ 
[86 νναΐεγ : Μαίί. 111. τό ; Μαδτγὶς 1. το. 

σὲ δεσομο ί.] 86 ποεά ἐο (ΟΥ̓ «υοι]) δεσεεοῤ. 
᾿Ἐδέετο (Τοηῖς ἔοσιη ; Ηαἀΐζ. 11]. 1.57), {π6 1πῈ- 
Ρεγίδοϊ, δὄχρύεβδϑδεβ παῖ δὴ8 α4 οἡ δδοἢ 
ΟΟΟΔ5ΙΟη. 

ἔο ἐῤὲ γαϊείπσ τῤ.] εἰς ἀνάστημα (( σά. 1]. 
να]ρο, ἀνάστεμα) ; 5686 ποΐΘ Οἡ (ἢ. ᾿ἴχ. τὸ 
σιῤγα. ἘῸΥ [ῃ6 πηϑίδρμοσ, οἴ. 5. 11. 3: ΙΧ. 
13; ΧΥΠΙ. 48. ὙΠῸ ταϊϑίηρ οἵ [5γ86] 1π|ρ]16 4 
1Π6 ὈΓΙΠΡῚΠΡ ον οἵ Αβϑυσία; Ρ5. ΧΧχ. 8. 

Θ. δὸ σὲ σα7ι6 πῃ εἰδαη, αγιὦ γεηιαϊπεά 15. ἐδὲ 
ἐπί.) “πώ δογηίηρ 11 εἶδα) οὐδ «υομ]ά γερταῖη, 
49. ΒἘΒΙ55611 ΓΤ πάοὺβ “' 58Π6 γοτη δ᾽ Π6 6 50 ἢ (26. 
ΟἸ64η), δά ἀηρ {παξ {Π6 ννογά “566 Π15 ΠΘΟΘ5ΒΑ ΤΥ 
ἴο Ἑφοπηρ]εῖθ {Π6 βεηβα." ὋΓΠῸ ϑυσῖδο Π45, “' ἀπά 
ὙΠΟ ἢ 5Π|6 Π4ΠῚΘ 1ῃ, 516 νγοι]α ΤΟ ΠΊΔΙ1η 1ῃ ΡΌΤΙΥ 
ἴῃ {π6 ἐοηΐ. Βαΐ {Πς Α. Υ͂. 15 Ρργείεσδθιο. 

ΜΉ] σὲ αϊά εαῤ ῥὲῦ ψιεαί) μέχρις οὗ 
προσηνέγκατο ((οὐά. το, τοϑ, προσεφέρετο) 
τὴν τροφὴν αὐτῆς, “ὉΠ41] 5Π6 ἴοοΙκ ἴο ΠοΥΞΟΙ ΠΟΥ 
ἴοοά. (ἔ, Χεη. “αγτορ. ἷν. 2, 41; δηά {πε 
Ραβϑῖνθ, τὰ προσφερόμενα, πιϑαΐ ΟΥ̓ ἀγῖπκ, 70οά. 
ὙΊΙΒάοπη χυΐ. 21: τῇ τοῦ προσφερομένου ἐπι- 
θυμίᾳ, ““ἴο 1Π6 ἀρρεξῖς οὔ {π6 βαΐοσ. 

10. 4πώ4... Ηοϊφζεγπες γιαάε.] καὶ ἐγένετο 
... ἐποίησεν ὋὍλ. ΠΩΣ... "ΠῚ; ἃ σου ἢ 

Ηε. σοπϑίσγιοίίοη. Βραβί 15 πότος, ὀδαπημεΐ, 

ΠΗ ; οἵ Εβι}. 1. 5, 9. 

ἐο ῥὶς οαὖυγ τεγααηίς οπῖν.] [6. ΠΪ5 'τη- 
τηραϊαΐα αἰζοπάδηϊβ, μ]5. ῬΈΥΒΟ ΠΑ] στοίϊηπθ δηά 
τπε οὔοεῖβ οὗ μ15 Ποιιβομο]ά. 

εαἰεά . .. 1ο ἐδὲ δαπφμεί.] ἐκάλεσεν εἰς τὴν 
κλῆσιν (350 Ετ!ΈΖδομο αἴζοσ (ΤΟαᾺ. 11. 19, 58,23; 
52, 44; ἃΠα τη Υ Μ455. ; γα]δο χρῆσιν). ΤΠ 

ΠΟΙΠΠΊΟἢ ΓΟ Πρ ἀΡΡΘΑΥ5 ΠΊΘΔΏΙη 51.655. Κλῆσις 
ΡΓΟΡΕΥΥ ΤῆθΔη5 8ῃ Ζηοϊαίίοι ἴο ἃ ἴδαϑβί, ε.. 
ἌΧΘΡΟΡΗ. “ ϑΥπιροβ.᾽ 1. 7. Ηδγθ 1 ἀεποΐθβ [Π6 
υἤδαοε 1[561{-- ΟἹ 1 δῇ. κα ξεπα»ι--- ΟΥ̓ ἐφὲ ῥέγσοης 
ἡηοἹεα, ἸΠ6 σεεσίς, ΟΥ̓ εοριῤαπν (0) 6 ΔΝ εἴί6). 
Ὑμ6 ΗΘ. τῆᾶὺ μανα θβθη δ  Ὑ, [νον. χχ!ΐ, 2, 

3) 4: 

ποῦ οΓ ἐδὲ οὔίεογς.] οὐδένα τῶν πρὸς ταῖς 
χρείαις, ““ποης οἵ ἴπο56 ἴῃ σβαγρα οἵ δῆδιγβ ἢ 
(Θεήδη, εἰσ δεῖ ἀεηρ Οεσεῤραίεη): 1.6. 1Π6 
ΨΑΤΊΟΙΙ5 ΠΟΠΊΠΊΔΠ 6 Υ5 οἵ [Π6 ἀσῖαγ. Οἵ τ Μᾶροο. 
Χ. 37, κατασταθήσεται ἐπὶ χρειῶν τῆς βασιλείας, 
“6 5Π4]1 6 βεΐῖ ουϑὺ ἴῃς Δ ῆδιγ5 οὔ {πὸ Κιπράοπῃ; 
ΔΠ4 ΧΙ]. 37, γράφειν τοῖς ἐπὶ τῶν χρειῶν. ΝΟΠΘ 
ΟΥ̓́[Π6 ΔΥΙΗΥ͂ ΠΟΙΠΠΊΔΠ 6 Γ5 γνΕ ΤῸ ἰηνι64, ὈΘσδιισα 
{Π6 Οσσαβίοη ννὰ5 ποΐ ἃ ριιΌ]]ς οηθ. (ϑγυτίδς: 
ΠΑ ἃ ΠπΠΊδη Οὗ {πὲ 5ο]ήϊουβ πα οὔποοῦβ ῃς 
οΔ]]6 4 ποΐ.7) 

11. Βασοας.] Μυϊρ. ναραο; ἃ παπὶθ 46- 
τινε ἔγοπι {πῸὸ Ῥϑύβίδη : 566 Ρ]1η. “Η:5:. Ναί. 
ΧΙ. 4.9; ΟὐΠΠΕ1]. ν. 12, 21. Αὐπδ]ά παοίεβ, 
“ΞΟ ἸΘΠῚ ΡΟΠ65 δϑί Ἂμ ΠΑ ΠῚ ΒΟΥ ΠῚ ΟἸΓᾺ 
Ῥαᾶροδο "ἢ (Ον!α, “ ΑΠΊΟΙ. 11. 2. 1). ὙΠῸ ΠαπῚΘ 
23, Βιραυαὶ (ΕΖΥα 1ϊ. 2, 14)), ΤῆΔΥ δ6 τα]αΐεά 
ἴο Βαροδβ (οἴ. Βαγωύας, (ο΄. 58 ρα.«ἴ;ι, ἀπά 
ΟΙΑά Ρεγβίδῃ χῤάυγα, 1.6. σἱπὲ ἐεε δι). 
ΕΠ ἢ5. νγεῦα ΟἸΠΡΙουοα ὈΥ ἴπθ αποϊθηΐ 
ΑΒϑυσίδῃ 85 ΕΥ̓͂ Οἴπου Οὐ θπΐδ! ΠΟ ΠαΓΟἢ5 : θὲ 
[6 παπὶὸ βαροας ᾿πάϊοδίοβ Πδξ [Π6 ργθβθηΐ 
Ραββαρο θϑ]οηρδ ἴο ροβί- εύβίαπ {1π|65. ὙΠῸ 
ΜΙάγαβη νυυῖῖοβ ΘΠ, “1Π6 δππιιοῃ," ᾿ηϑίθδα 
οἵ Βαροαδβ. 

12. 2 «υἹ} δὲ ᾳα σραρι 7ὉΓ οἵ ῥγσοῦ.) 

αἰσχρὸν τῷ προσώπῳ ἡμῶν. ΗΘὈ. Π3 ἼΔΕ, 

1.26 Κ. νἱ]. τ8 (ου Π 3). ὍΠΕῈ ννογάβ ρα ἱπίο 
16 πιουῖῃ οἵ ἩΙ]ΟΐοΥΠ65. ἃγῸ 5 ΓΙ ΚΙΠ ΡΥ ἔσιια 
ἴο παΐισθ. δοιαὶ 5]π οὗ ΔηΥ Κἰπά, δηά 
56ΧΙ4] ΠΙσΘΠΟΘ. ἜΒΡΘΟΙΆΠΥ, πλαν πανα {πὸ οῇθοῖ 
οὗ [ἰβιγιηρ {π6 Ἰπάρηηθηΐ ἀη4 τονουϑίπρ {Π6 
ΤΊΟΓΑ] ΡΕΓΟΘΡΙΙΟΠ5, 50 {Παΐ ἃ πα νν1}] 641} ον] 
δοοά ψΊ Θπέϊσγο ϑΠοουιγ, απ ΡἸΟΥΥ ἴῃ ἢΪ5 
ΟΥ̓ ΠΠΒΡΘΑΙΚ4Ό]6 5ΠΑΠΊΘ. 

“ἘΠ δη νῈ ἴῃ ΟἿἿΓ ν]οΙ Οσ5Πη 655 σύονν Πατά 
(Ὁ τη] βεσΎ οπὮ ) {Π6 ννῖβ8 σοαβ 566] ΟἿἿἵ' ευ85 
Τῃ οὐἵ οὐῃ ΠῚ ; ἀγῸΡρ ΟἿΓ οΟἸθαῦ πα σπηηοπηίϑ ᾽ 

ΤΊΔΙΚ6 τι5 
Λάογα ΟἿΓ ΟΥΤΟΙΚ ; ἰδ ρἢ δὲ τι γΥΠ116 τνὰ βίσους 
Το οὔζ οοῃπιβίοη. 

“«4γι|. απο Οἰδοῤ. 1λϊ. 55. 11. 

Ζ, Ζ 
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ΟἿΓ ρείβοῃς ἴξ νγε 5}4}1} ἰεῖ ϑιιο ἢ ἃ 
ννΟΠΊΔη σῸ. ποῖ Πανὶπρ Πα Ποῖ σοπὶ- 
ΡΔΩΥ ; [ογ 1ἴῇ ννεὲ ἄγαν πεῖ ποῖ τιπῖο 
115. 85Π6 νν"]] ἸΔιιρἢ τι5 ἴο βοογη. 

13 ΓΠΕεη ννεηξ Βαροδβ ἔτοπι {Π6 
ΡΓαβεηςς οἵ Ηο]οΐοτηςβ, απ σαπλα ἴο 
ΠδΙ. ΔΠ4 ἢδ 5414. εξ ἢοὲ {Π15. [Δ] 
ἀΔηη56] ἔβα ἴο σοπηθ ἴο ΤὴΥ ἰογά, δηά 
ἴο θεὲ Ποποιιγθά ἴῃ ἢὶβ. ρίδϑθηςθ, Δη4 
ἀγηκΚ ψΠη6. ἀπ4 θα ΠΊΘΓΓΥ ΨΨΊΓΠ τι8. 
ΔΠ4 6 πιαάβ {Π|8 ἀαγὺ 45 οπα οἔ {πε 
ἀδιιρῃϊειβ οὐ τῃ6 Αβϑυγίδῃηβ. ννῃ] ἢ 
Βεῖνα ἴῃ {πε Ποιβε οἵ Νδβριςποάο- 
ΠΟΒΟΓ. 

14 ΠΕ αἱ 4 [πᾶ] ἢ τἰπέο ΠΙπ). 
ὟΝΒο δηλ 1 πον. ἴπλὲ 1 5Ποι]4 ραϊη- 

ΦΟΙΤΗΣ ΧΡ [ν. 12-τό. 

ΒΥ ΠῪ ἰοτάἩ "' ϑιιγαὶν ννῃδίβοανογ 
ΡΙβαβθῖῃ Πὶπὶ 1 νν}}} ἀο βρεβάιγυ. ἀπά 
1 5641} θῈ πιγ ἸΟῪ τιπῖο {Π6 ἀΔΥ οὗ ΠΥ 
ἄδδῖῃ. 

15. 80 85Π6 δἴόβε, απά ἀβεβοκεά μΒεῖ- 
561 ψΠΠ ΠΕ ἀρρᾶγαὶ δπά }1] Πεῦ 
νγΟΠΊΔΠ᾽5 ΔΕΕΓο. ἀη ἃ ΠΟΥ πιαϊά ννεπξ ἀπά 
Ἰλϊ4 βοῦς 5Κὶπβ οἡ {ΠῈ στοιιηά ἔοσγ ΠῸΥ 
ΟνοΓ ἀραϊηβέ Ἡ]οξογη 68. νν ἢ] ἢ 5Π6 Πδ4 
γεςεϊνεά οὔ Βαροδβ [ογ Πδῖ ἀδι]ν 186. 
τῆλε 516 πηὶρῃς 511 δῃηά δαΐ τιροη ἢ 6πη. 

1ι6 Νον ψῃεη [πα] σαπλε ἰπ ἀηά 
βαῖ ἄονγῃ, Ηοϊ]οξεγπαβ ἢἰβ Πεαγέ ννᾶϑ 
ΓΑν 56 4 νυ] Ποῖ, Δη4 ΠΙ8Β. πηϊπ ἃ ννὰβ 
πηοναά, ἀη4 ἢς ἀεβιγεά ργθαῦν ΠΕΓ 
ΠΟΠΊΡΔΠΥ ; ΟΓ ἢδ νγαϊϊε ἃ {π|6 ἴο 

ΕΞ .5555555 σα“... 

1 αὐ ἀγακυ ῥὲγ πιοΐ τιγιίο ι5.1 ἐὰν ταύτην 
μὴ ἐπισπασώμεθα, 1, «υὲ αἰϊιγε (ΟΥ̓ἑπάποο, 
εγεμακίο) ποὲ ἐῤὶς «αυογιαη. “ΠΟ Ἰαπριιαρθ 15 
ΟὈΥΙΟ ΒΥ ΟΡ οπλϊδίῖς θοῖῃ μογο ἀπ τη {Π6 

ποχί γθῖϑθ. ὅυ71. σιθχοϑ Ἰ]], πῖφὶ αὐῤῥαεορεγὶ- 
γι: εἰ. 

18. ἀγὶπᾷ «υἱπε, ἀπά ὧδ γι ΓΥν «υἱὲ τις. 
Τπϑίθδα οἵ πιεῖν ((ἀζοάά. 11. 64, 41.), ΕΥΙΖϑο μα 
οὐ 5 πίεσαι, “ ἴποῖι 5η41{ ἀτηκ ἢ ἃ σπδηρο οἵ 
σοηϑίγιοίοη. ὙνΠΙΟΠ 15. ᾿πηπη]θα]αίοΥ τον υβθά 
1η γενηθῆναι, ἴΟΥ νν ΠΙ ΟΠ, Πονγενοσ, (οα 4. 19, το 8 
πανο {Π6 Γαΐατο γενήσῃ. [1ἴογΆΠ]ν 1115: “ Απά 
ἴποιι 5Π4}0 ἀσΊΠἸκ 16 νυ ἸΠ τι5 τηΐο του πηθηΐ ἢ 
(εἰς εὐφροσύνην). Οἵ, δίῃ. 1. το σφι; Ηα.. 
ν. 18.2 σ54ᾳ.ἁὙἩ ἼΤΠ6 Ιπαϊοδίίοηβ οὗ στ. 13-|6 
ΡΟΙπί ἴο Ροβί- Ρογϑίδῃ {ΠΠη65. 

απά ὧδ γιαάε ἐῤὶς αν, Φ᾽..73 1Τι1ῖ., απά ἐο 
δοεουῖθ οὐ ἐῤὶς αν αὐ αὶ ἀκα ῥέοῦ 97 ἐδὸ σογς οΚἢ 
τσ, αὐο σἰαπά ὦν, Ὅς. ἼἼΠΕ αὐῤο 15 
ΤΠ] ππ6 (αἴ, τοίουσιηρ ἴο δὴ τἰπἀογβίοοά 
δηϊοοράθης, (ρα. 958 [Παϑ: αμά ἐο ὠδοοηιὸ 
«ἰογίοις (ἔνδοξος) ας α ἀαιο ῥίον 97 δὲ ποόϊες 
(μεγιστάνων). 8ϑγ.: “Απά {ποῖῖ 5141} ἀσιηκ 
νυ ΜΠ τι5, ἀπ 564] τοϊοϊοςρ, ἀμ 584] 6 
το- αν Ποποιγοα ἃ5 οπ6 οἵ {πὸ ἀδιρμΐογβ οἵ 
ῖῃ6. ΠΟΡΌΪΟ5. οἵ Αϑϑυσία, ποὺ (π|α5ς.) δἰδηᾷ, 
Χο. ὙἍὙἷΠῸὲῈ οδαγαοίοσιϑδῖῖς δἠάγεθθ οἵ {Π15 
Οὐϊθηΐδὶ Ῥαπάδγιιβ Παγάϊγ νοὶ ]θ ἃ ϑἰπίβίου 
τηθαηΐηρ. Βυΐ }π61{Π}5 ΟρΡρογίαπηιν ἰ5 ηονν 
ΠΟΠΊΘ, Πα 5Π6 Δηθυνοῖβ. αἴ ΠΟΘ ἴῃ ἃ ἴοπθ οἵ 
ἄδθορ Βυχ ΠΥ ἀπ ἀρραγοπηΐ ργαςΠοδίίοη [Παΐ 
τητιϑὲ παν ΣΎ ΔΕ το]]ονοα [Π6 ΔΡΡΥΘΠΘηβίοη5 
οἵ ΠΟΙ ΨΥ τοιηρίου. 

14. σγοὶν.) ὅτι, δεσαμδε ΟΥ̓ ζογ. ΤυᾺ ἢ 
βᾶγϑ: “Απά νὴο ἃ 1 ἴο βδίηϑαυ τὴν ἰογά Ὁ 
ΝΥ, ἴῸΓ δνογυίίηρ {Παξ 5114}} Ὀ8 ἴῃ ἢ]5. ουθ5 
ΡΙοαβίηρ, 1 ΜΠ Παϑίθ ἀπά ἀο" (σπεύσασα 
ποιήσω, ΟΥ̓Δοσογάϊηρ ἴο (οά. 58, σπουδάσω 
καὶ ποιήσω). 

1: σῥαὶ! δὲ γν 709»). 
Ε »» “ ᾿ 

καὶ ἔσται τοῦτο ἀγαλ- 

Βυΐ (οαά. 11. 52, 58, 8]. μοι τοῦτο; 
ΘυΥ. ἀπά ἱὲ σραὶ] 

λίαμα. 
Δα 23, 55, 44,) 8]. τοῦτο μοι. 
δὲ ἰο γιὲ ἃ δοασί (Ἰ;σιξῷοα 9). 

15. ἀδεζεί ῥεγυε] 866 οἢ. χ. 3 σηργα. 
(οάά. ΠΙ. 19, 1το8 οτηϊξ καὶ πάντι τῷ κύσμῳ. 

50} «ἀϊι5. τὰ κώδια, ἐῤδὲ σῤεοῤ- ϊης ΟΥ̓ 
εοεες πϑοὰ ἴοσ θεδάϊπρ (Ατἰβε. “ Εσορβ, 1478}; 
αἰπηῖη. οἵ κῶας ; οἴ. “Οαγ55.᾽ 11... 37 σᾳ. (Οοά. 
58 οΟπϊῖΐ5 τὰ κώδια. .. ἐπ᾽ αὐτῶν ; υιϑη5 
ἔστρωσεν ΔὈΌΞΟ]ΟΙΥ, 45 ἴῃ “Ὁ. 1ο. 

7ῶγ ῥὲγ ἀαὶϊϊν 1:5. εἰς τὴν καθημερινὴν 
δίαιταν αὐτῆς. ΕῸΓ {Π6 Δαϊδοίϊνε καθημ., φιοῖῖ- 
ΤΡ, οἷν ΒΤῚ ΟἸυνο: τὸν ἘΠ ΚΕ Στ Ὁ τὸ 
καθ᾽ ἡμέραν. “ΓΥΟΙΠΊΠΛΙ 5. οἰΐο5. {π6|1 ἢ} ΧΙ. τσ 
ΟἾΪΥ. Δίαιτα ΤΏΘΔῊ5 “ὦ αὐαν οΓ᾽ ϊυΐη, »ιοαΐο 
47 1178, νυ ἢ βρθοῖὶαὶ γοΐθσοποθ ἴο γοοά ἀπά ἄγεςς, 
γιαϊγηέεοηαηοο, ῥοαγά ἀπά ἰοάσίησ. Τιαῖ. οἶς 
οἱείμοψιο " (1, 14416}1 «πὰ δοοί). ὙΠῸ ϑυσγίας 
Πα5: “ἴο 5166 0 οἡ {πθηλ." 

“1 τοοίϊρηο (κατακλινομένην). Ξ80Υ. “11. 

16. «αὐ ἀἄοαυ". ἀνέπεσεν ΞΞ ἀνεκεῖτο, “ΙΑ 
αἵ 14016. ὙΠα ἀποϊοηΐ Η Όγονν οἰιβίο πὶ νυν 5 
ἴ0 81} δὲ [4016 (18. χχ. 24; σον: ΧΧΠΙ τὴ: 
1 γῖηρ αἴ 4016 15 τηθητοηθα 45 ἃ πιᾶτῖς οἵ 
ΙῸΧυσΥ ὈΥ {ΠπῸ Ρτορμοῖβ Απιοβ (γ᾽. 4) ἀπά 
ἘΖΕΙΚΙΕΙ (χχῖ ὦ ἈΠΕ 16 Κδισσπ 10 
Ῥθοαπλο ΡΌΠΘΓΙΔΙ. 

αυας γαυϊεῤεά «υἱὲ ῥογ.] ἐξέστη ἐπ᾽ αὐτήν, 
αὐας αγιαφοά, ῥεσίάε 1{π 617 «υἱὲ «υοράον, αὐ δῦ. 
ΤΠ πιοῦα τιϑι14] σοπβί ΓΟ ΓΙΟἢ 15, ἐπί τινε ΟΥ̓ 
ἐπί τινος. ΠΟ Ργθϑθηΐ ΟΠ6 ΤΘΟΙΓΒ οἰ. ΧΥ. 1. 

ῥὶς γιϊμα «αὐας γιουεά. ἐσαλεύθη ἡ ψυχὴ 
αὐτοῦ. ὝΠΟ 5011} νναὰβ τοραγάθα ἃ5 1πΠ6 ϑδϑαί οἵ 
ουηοίίοη. “ Ηἰ5 501} ννὰβ 5ῃ!α 'χθὴ οὐ ἀρ!αϊρά :Ὁ 
οἷ, τ Νίδοο: Υἱ. 8.) ΕΛΙΚΘ ΧΣΙ. 26. 

απ ῥὲ αἀρεϊγεά σγεαΐίν δὲγ Ἂορῃραην.] 
Ἐτσιζβομα ρῥιιϊῖθ {πΠῸ δΐορ Ὀεΐογο {Π|85 οἰδιιβθο, 
ὙΠΟ ἀρρθαῦβ ἴο 6 οἱοβοὶν οοπηθοίθα νυ ἢ 
{πὸ [Ο]]οννίηρ; οπθ: “Νονν ΠῸ ννὰβ ἀΥἀθ τ] 



ν. 17--2.] ἘΠΕ ΒΡ. 5.5: 

ἀεςεῖνε Ποῖ, ποτα {Π6 ἄαγ τἢδὲ Πα Πδά 
866 ῃ ΠεΥ. 

17 ἽΠεη 8414 Ἡοϊοΐεγπες τπίο 
με, ᾿τηκΚ πον. Πα θῈ τηογν ΙΓ 
118. 

18 80 [πάῃ 5414. 1 νν}}} ἀτγίπκ 
πον, ΠΥ ἰογά, Ὀεοαιιβα τὴν [Πξ 15 
᾿ΠΔΡΉΪΠΕα Ιῃ πΊ6 {ἢ15 ἀΔΥ̓ πτοία ΠΔῃ 
811 τῆς ἀδγϑ8 βίποβ 1 νναβ Ῥογηῃ. 

Ι9 ἽΠεη 8516 ἴοοκ δηά δίε δπά 
ἀγηκ θεΐογε ἢϊπὶ ννῆδί ΠΕῚ τηδϊά Πδά 
ΡΓεραγαά. 

20 Αμά Ἡοϊοξεγπεβ ἴοοῖκ ρτεαΐ 
ἀεῖρμε ἰπΠ Πεῖ, δπη4 ἀγαηκ τηιοῇ 
ΠΊΟΓΕ νγῖπε τη ἢε Παά ἀγιηκ δἵἱ 
ΔΩΥ {{Π|Ὶ6 ἴῃ ΟΠ6 ἋΔΥ 8ἴποβα ἢθ νγὰβ 
θοΓη. 

ἀσβίγοιιβ οἵ ᾿πίθγοοισθο ἢ ΠΟΙ͂, Δηα ννᾶβ5 
νναῖοῃιηρ [ῸΓ Δη ΟρΡρογίπημν οὗἨ ὈΘΡΊΠΠ Πρ ΒΕΓ, 
ἔγοτη {ΠπῸ ἄδν {παξ ΠῈ 5ανν Πεσ." Κατεπίθυμος 
15 ἃ ἅπαξ λεγ. (οά. 58 τοδάϑ : ἐζήτει καιρὸν 
ἀπαντῆσαι αὐτῇ, “δε νγὰ5 566 Κῖηρ 8η Ορροῦ- 
{ΠΥ ἴο τηθοῖ Ποῖ." ϑυγῪ. εἰ φιαεγεδαῤ οἱδὲ 
Ζερηῤμ χμὸ σοσἼο ΈΓΕἑ Ἐ4771. 

18. 7.υἱ]]} ἀγὶπᾷ ποαυ.] πίομαι δή. δὰ2 ΠΙΘΝ, 
41,60 τὴο ἀσῖηκ, 1 Ργὰγ." Οὐοά. 58, 44, Δ]. 
οὐηϊε {π6 ῥγϑοδίϊνα ραγίϊοϊθ, νυ ΠΙο Οσσαγγοά 
ἴῃ “. 17 (πίε δέ). 816 νυίῖβμεβ ἴο ἀσῖηκ ΠΟΥ 
ΟΥ̓ ΜΜ1Π6, ποΐ ΠΙ5. 

γγν 1178 ἰς »ιαρσηπϊγεοαά ἐπ γῖ6 ἐῤὶς ἀαν.] 816 15 
τὨϊη Κιπρ' οὗ [Π6 Ὄσχρίοιέ ννῃῖςῃ {παξ ἄαγ νου] 
Ὑν]η655, ἀπα ΠΕΡ Πεϊρῃΐζεπεα ἔδε!ηρ Πηά5 
ΠαΐαΓΑ] ΘΧΡΎΘΒΒΙΟη ἴῃ ἸΟΥ Ιαηριιαρθ. 

γηογε ἐῤφαι αἱ] ἐῤὲ ἀαγς, δ᾽. Τα ῖ., αὖον αἰϊ 
ἐφὲ αν φῇ τιν δίγε; οἴ. 16 νυ]ραῦ ἘΠ ΡΊ5Ε, 
“11 ΤΟΥ ΦΟΥΣ ΠΑΥ͂ΒΙΣ 7:6. ΤΠ ΟΠΕΣΘΙ ΠΟ: 
Βυΐξ {π61{Π’5 ννογάβ. παρέ θῈ τππάογβίοοα ἴο 
τήθδῃ {παΐ ἴπΠ6 Οσσαϑίοη ννᾶ5 ΠΊΟΓΘ ἸΟΥ͂α] [ΠΔἢ 
411 ΠΕ διγίμπάδυγϑ ; οἷ. Οσεη. χὶ. 20 (ἡμέρα 

γενέσεως -Ξ ΠΊΡΠ). 

19. δαά ῥγεῤαγεά.] (Οοά. 58, 5γγ., ΟἹΑ ΤΑ. 
δὐὰ ,ὴγ δεγ. [1 ννὰβ ΠΟΥ πι5118] θυθηϊηρ ΠΊ6Δ], 
Δίου {Π6 ἀἀγ᾽5 [αϑίηξ. 

20. ἐοοξ ργεαί ἀεί ρὲ ἐπ δὲγ.) ηὐφράνθη 
ἀπ’ αὐτῆς. ὙΠΟ Τοπδίγιοςίομ, νυ ]Οἢ 15. αἴ50 
οἸαβϑῖςαὶ, 5 ηϊΠο5 {παΐξ 5Π6 ννὰβ [ῃ6 σομγος οἵ 
Ηἷ5 ἀδ!ρῃξ : οἴ, Ῥτον. ν. 18; 2 (ἤγοη. ΧΧ. 27. 

ἩδΘΡ. 13 πον. ΟΠ“. 58, τὸ, 527. 44. Δ΄. 
μανθ [Π6 πιοΓῸ τι5ι14] ἐπ᾽ αὐτῇ ; ΟἸἹά 1,αἴ. σπῤεγ 
ἐαη1. 

απά ἀγαπᾷ γε γιογε «αυἱπε.1 ΤΟ ργορποΐ 
Ἡθακκυκ ἱπνεῖρηθ ἀραϊηϑὲ {πὸ ἀγαηκοη 
ΠΔΤΟιΙ5415 οἵ {πὸ (μα] ἄθαῃ ΟΡ Όββοῦβ οὗ Π15 
Ρθορῖο: Ηδῦ. 11. 5, 15, 16. ΗοΙΪοΟΙΌΓΠ65. 15 
Τορτεβοηΐοα 85 βοαάθά Ὀγ 1π|ΐ Ἰηΐο δὴ ἱπε γε Υ 

ΧΕΙΠΧΤΤΙ. 

ΘΗ ΕΝ ΧΊΠῚ 
2 7, ἐς εξ αἰογι τοῇέλ  ολογογηιδς 77: ΐς 

ἐεμί. 4 .51ὲ 2γαγείλ Οοα ἐο οἵσο 167, σἰγεγιοἪ, 
δ8ὃ .δ.ε εμέ οἹ7 δὶς ἀεαά τυλης λς σἰεδέ, τὸ αγια 
γεζμγ7οα τοΐίλ 12 ἰο βείλμεζα. 17 Ζλὲν σατὺ 
24, α71τα1 εολ)17)1671α] 167. 

ΩΣ 

ΟΥ ψμῆεὴη {πε δνεηϊηρ νγᾶϑ 
ΠΟΠΊΘ, ἢ]5 βεγναηΐβ πιαάθ Παβίε 

ἴο ἀεραγί, δηὰ Βαροδβ 5Πιῖ ἢἰ5 τεπξ 
ννΠοιιῖ, ἀπὰ ἀἰἸβπη 5564 {ΠῸ ννγαϊζεγϑ 
ἔγοιη {Π6 ρίδβϑεηςς οἵ ἢ]5 ἰοτά ; δπά 
{ΠΕΥ νγεπί ἴὸ {ΠεὶγῚ θεά5: [ὉΓ {ῃεῪ 
νγΈΓῈ. 8] νγεᾶγυ, θεσδιιβα {ΠῸ ἔξαϑέ ῃδά 
θεβη Ἰοηρ. 

2 Απὰ [{υάἀ]ῃ νναβ ἰεςῖξ αἴοπε ἴῃ 
τΠς τεπΐ, Δπ4 Ηοϊ]οΐεγποβ ᾿γίπρ ἁοησ 
ΠΡΟΩ ἢϊ5 θε4 : (ογ Πα νγαβ ΠΙΙοά νι 
ἄν ]Π6. 

ὙΜΠΙΟΝ ἀοίδαϊο Π]5. ον] ἀθϑῖσηθ προ {π6Π1ῃ. 
ΤΠΘ εἐπίϊγα ρογίγαιξ οἵ τη γθϑοιηθ]65 {Παΐ οὗ 
Δ Θἤθπηιηδία Ῥουβίδη βαίγαρ {|κὸ ΤΊΒΒΑΡΠΘΓΠΘ65, 
ΟΥ̓ ἃ Ἰυχυτίοιι5 ϑυγο- Οσθοίδη {κὸ ΑΡΟ]]ΟΠΠΙ5 
ΟΥ ΟοΥρίαβ, γαῖμοῦ πη {παΐ οὗ δὴ Αϑϑυσίαῃ 
ὙΨΑΤΥΤΙΟΥ Οἵ {Π6 ο] θη {1π|6. 

ΟΗΑΡΤΕΚΝ ΧΠ]. 

1. »ιαάε ῥαςίε 1ο ἀρῥαγ] “ΤῸ ἄερατί 
15 ἀναλύειν ; ῬΓΙΟΡΕΙΥ, ““ἴο Ιοοβα ΠῸΠΙ {Π6 
ΤΊΟΟΓΙΉΡ5," “ΜΕΙΒ ΔΠΟΠΟΥ:" οἴ, ῬΟΙΥΡ. Π|. 
όρ. τ4: ῬΆΠΙΡΡ. 1. 23, “Πανίπρ [Π6 ἄδϑῖγα 
ἴο ἀορατί," 2:2. ἴο ἀϊ6 (ἀναλῦσαι). (οά. 58, 
ἀπελθεῖν; Τιαἴ. αὐῖγε. ὅϑυγ., “τόβε ἴο σο 
ἃνναν." 

«υἱέδομ.] 1.6. ἵτοπι {π6 ουΐδιάε ; ἔξωθεν. 
ΤΠ5. νοι] παν ργονοηΐθα {||} 5. οβοᾶρο, 
Παά ποΐ ΠΟΙ τηδὶ θθθη νυν! Πρ ΤΟΥ ΠΟΙ Οἰΐϑ: 46 
1η6 ἰεηΐ (τ. 3). 

ἀἀἰϊδηισοεά ἐφὲ αὐυαϊέεγς.] ΤΑ, σρμί ομέ ἐῤοσο 
αὐδὸο αὐέγε σἰαπάαϊης ὧν. ὙΠΟ αἰζοπήδηϊβ. οὗ 
Ἡ οἹΪοίδγπεβ ἀγὸ πιθαηΐ Ὀγ οἱ παρεστῶτες. ΠΕ 
διιοβίβ ἅγ6 οα]]θά ΠΙ5. ““βεγνδηΐβ " (δοῦλοι ; 
εἰν. ΧΙ. 1ο). -(ΟΟἄ..23, 44, 64, 4]. πεΘαΠ655]Υ 
ςοτγθοῖ ἀπέκλεισε Ἰηΐο ἀπέλυσε; ΟἸ]ά 1,αἴ. 
αἰϊηιϊ 1. 

ἐδὲν «υεπὲ.] ἀπῴχοντο, αὑεηὶ οὔ. (οά. 
58, ΟΙά 1,«[. «ἀἀ «“]. Ιηδίοαα οὗ ““ἴο {ΠεΕῚΓ 
θεας, ϑυγ. [πι45, “ἔὅδοῖ Ἰηΐο 15 ἰδηξ :" δηϊ 
ΠΟΠΟ] 465, “ΤΟΥ {ποὺ νγΈγῈ νυθασῪ ἢ {π6 
δτθαΐηθϑβ οὗ {πὸ ἀσιηκίηρ {Παξ Πα Βερη.᾽ 

Ὁ. ᾿νίγισ αἱοηρ.] ΟΥ̓ ζαλίεη γογαυαγά (προ- 
πεπτωκώς). Ηδ νγὰβ ΠοΙρ  6βϑὶν ἀγιηᾷκ ; ΟΥ̓ 45 
1ῃ6 ΟΚ. ἰεχί Πα5 1ἴ, “ἴπ6 ννῖπθ ννὰβ ροιγεά 
411 ον ΠΙΠῚ,᾽ οΟΥ̓Ππαά ἀγεπομεα Πἰπὶ" (ἢν 
περικεχυμένος αὐτῷ); 6 νγὰβ οιο γπιααϊάμς. 

ϑγτ. 3» σι ὶα. ἰοσι “κῦ: ΜΙάγαβιν: 

«Ἡ, {π6 Κίπρ; οἡ Πἰ5 θ64 βἱθρί {κε οπα ἀξαά.» 

ΟΡ ΠΟΙ ττ5: 
31. 20, 25. 
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ΒΕΓ πιαϊά ἴο βίαπά νυποιιξ ποὺ Ρεά- 
σῃδπθεῖ, απ το νγαῖξ ἔογ πεῖ σοπηϊηρ; 
ἰογῖῃ,, 25 8η6 ἀϊά ἀδιγ : [γ 85Π6 5414 
8Π6 τνοι]ά ρσὸ ἔτ ἴο ΠΕΙΓ ΡΓΔΥΕΓ89 
ΔΠ4 5Πη6 βρᾶκε ο Βαροδβ δοσογάϊηρ ἴὸ 
1Π6 5ΔΠ16 ΡιΓΡΟΒα. 

4 80 ἃ}} ννεπέ [οσίῃ, ἀπά ποης νγᾶ8 
Ἰείε ᾿ῃ της Ῥεάομαιηθεῖ. πεῖ πογ {π|6 
ΠΟΙ͂ σίοαῖ. ἽΠεη [ὑά]Πς βίδηάϊπρ 
θν ἢϊβ Βε4, 5414 ἴῃ Ποῖ ποαγί, Ὁ 1 ογά 
(οά οἔ Δ]1 ρονγεῖ, ἰοοκ δὲ {15 ργεβεηΐ 

8. Δοαυ 7μάϊρ ραά εο»ιγιαηάεά.] Βεΐοτγε 
516 ννοηΐ πο της Ὀαπαηιθίίηρ σΠαπιθογ (οἴ. 
ΟἿΣ ΧΠ ὙΡν 

ῥὲγ ὀοάεῤῥαηιδεγ. ἢ (Οἄ. 58 «ηά ὅγζ. ἐῤὲ 
δεάεβα»ιεγ. 

αυαὶξ ,2ῶ0γ.1 Τοοξ οἱμέ ΟΥ̓ «υαΐεῦ ἴοτ ; οἴ. 
ὙὝΠαογά. ν. 37: ᾿Αργείων δὲ δύο ἄνδρες . - - 
ἐπετήρουν ἀπιόντας αὐτούς. ᾿ΓΙ͵ΙΟΙΏΓΆΙΙ5 ἀ065 
ποΐ βαῖνε {π6 ννοσά. 

ἀπά σρὲ σραζε ὝὍὙΠε ΟΚ. Ρ]165 ἃ Ηδ6Ρ. 
ΡΙαρῖ., ἀπά σρὲ ῥαά «ῥοζεπ. 

4. 80 αἱ! «υεπὶ γογ ἢ Αἴοσῦ τΠ6 ραγθη- 
ἘΠ 6515, Ὁ. 2, ἴπ6 παγγαῖῖνθ 15 γοϑιηθα νι ἢ ἃ 
νἰγίιια! τϑροι τη οἵ {πῸ ἢγϑί ϑἰαϊοπηθπί οἵ 
τ. 2-δ Πςοπηηοη ἴδαΐησα οἵ Ηῦγεν 5ίγ]6. 
ΤΟ ΟΚ. δήάβ, “γον ῥὲγ ((οαά. 11]. 23,) 52, 
γι, 41.)}, ΟΥΎ 2γογε δὲς (44, 74, 76.) 1το6) 7ᾶτε. 
(οά. 58, ,ηογι Ἠοϊηγδγηπεο᾽ γα; ὅυΥ. 7071 

ἐβοροό. ΟἿ, αὐ αν Ηθθ. ργοδαθὶγ ΛΝ ΣΞΡΊΣ, γ ον 
δεΐογε ῥίηι. ἕ 

μοὶέῥεν ΠΕ 116 ποῦ στεαί.] 1.11. ,οηι σηιαὶὶ 
μγ|10 φγεαί; ΟδΘῃ. ΧΙΧ. 1; 1 841. ν. 9; δηά 
οἴζϊδθβη ἴῃ Ο. τ. 866 ,αἷδο συ. 11; Βδσγαςῃ Ἱ. 4. 
(ρα. ς8, 2: δὶς δεάφοῤαηιδεν, σηια] οὐ χγεαί. 
ϑυΓ. σχεαὶ οΥ σηια]. 

ὧν δὶς δε.) (οά. 58, κεφαλήν. 
4ῤὲ ῥεαά 9} Ηοϊογέγπες. 80 ΟἹ]ὰά 1.α«ἱ. 

σαϊά ἴμ δὲν ῥεαγ.] 7.6. ϑαϊά ἴο ᾿ΘΓΘΘΙΕ, πιθη- 
14}}γ---ὁ ΗΘ. ρῇγαβο, Ρ5. χῖν. 1. ΤΠ διανοίᾳ 
((οΥ καρδίᾳ) οἵ (οά. 58 15 ἃ σοΥγδοῖ ρατᾶ- 
Ρῆγαθο. ΔΨ]. δχομίψμο σιμά ἀπίθ ἰροίμι, 
οΥγαπς εἴ) ἰασγγηιῖς οὐ ἰαῤίογμγι γρηοίς. ἰ 
σἰομέο ; ἃ ΥὙΘΤΩΙΠΙβοθησε οὗἨ Η ἀππηδῃ, τ ϑαπι. ἱ. 
13: “Νον Ηδπηδῇ, 5Π6 5ραϊζθ ἴῃ ἢοὺ Πρατί; 
ΟἾΪΥ ΠΟΙ Ἰ]ρ5 πιονθά, θυ ΠΟΙ νοΐοθ ννὰ5 ποῖ 
Ποαγά." ΤΠ ΜΙάγαβη ἀρτθο5. 

ϑυΥ. ΠΕΩΓ 

Ο Πογά. (οά. 958, κύριε, κύριε. 80 ὅγγ. 

ἰοοξ τρον.] 174. ἸοΟκ [ανουγαῦ]Υ ὩΡοΟΠ, 
ΒΊΔΗΐ διισσθθθ ἴο ΤΥ ΘΠ ἀθανοιτβ ; οἵ, Ῥ5. χο. 
17, ἀηὦ ποΐῖθ οἡ οἷν. νἱ. 19. ΕῸΓ ἴῃ6 ἢπδὶ] 
ΡὮγαβθ, 566 οἢ. χ. 8. Ϊρ.: χεορρίοο ἐπ ῥας 
βογαὰ αὐ οῤέγα ιαρ 17) 216, 771, μὲ σἱσμὲ 
γον! ογραίονι εἰ ἰαίοηι ἐμάηι ογίσας ; 
ἐ ῥὸος ψμοώ εγϑείρης ῥ6 7 ἐδ ῥουσο ἤεγὶ σοσίξασυὶ 

ΘΟ ΘΙΗ; ἜΤ [ν. ἀγττῇ 9 

ΠΡΟη ἐΠ6 νγοῖκβ οὐ πιηῖπθ Παπάβ [Ὸγ 
της εχαϊζαίίοη οἵ Γεγιιβα πη. 

5. ΕΟΓ πον 15 {Π6 ἐπα ἴο ΠεΙρ 
Π]η6 ἱΠΠογαησθ, ἀπά ἴοὸ δχοοιΐα 
ΠῚΪΠ6. ΘΠΙΕΓΡΓΖΕ8Β (ο {Π6 ἀεβίγιςσίοη 
οὗ [Π6 δῃαΠΊ 165 νυν ῃ]ς ἢ ἀγα Γίβθη ἀρδϊηϑῖ 
118. 

6 Ἴδη 5ῃ6 σαπια ἴο {Π6 ρΙ]Π|ὰγ οὗ 
[ῃ6ς θεά. νγῃῖο ἢ ννὰβ αἱ Ηοϊοξεγπεβ᾽ 
Πεδά, δηά ἴοοὸκ ἄοννῃ ἢὶβ δυςσῃϊοη 
ἔτοπι τΠεηςο, 
 Απά δρρτγοδοῃαά ἴο ἢἰβ Ῥεά, δηά 

 εγείανι. ΟἿ, τὰ6 ΜΙΊάγαβῃ : “ ϑίγθηρίμθη τηθ,᾿ 
Ο Τιοτά σοά οἵ ἴϑγδεὶ, ἀπά ἰεΐ τὴρ Ἔχαςΐ {Π6 
νϑηβθαάηος οἵ [ΠΥ βοσναηΐβ ; ἴο βίγσεηρίμθη {Π6 
θα οὗ {π6ὸ ραΐθβ οἵ [6γιιβα!θπι, {Π6 οἷν οὗ 
ΤΥ βαποίμπασυ. [ΓΡΠΟΙΪα τὴρ ὈγΥ {ΠΥ ννογά, ἀπά 
Ἰεῖ τηθ ποΐ θὲ ἀϊβαρροϊπίβα οἵ τὴν μοροε, ὈγΥ ἴῃ 
Ροννο οἵ [γ ϑίγθηρτῃ. 

5. Εογ ποαὺ 1ς ἐῤὲ {1716.71 8516 νγᾶβ ποῖ 2γχε- 
σογίδίησ ἃ τἴτὴθ δηα 50 [οπιρίϊηρ Οοά, οἰ. ν11]. 
15. 54. ΗΕΥ δπίογργιβο μα ργοβρογθά {Πι|5 
[Υ, ἀπἃ 5Π6 βίοοά νη σισῃΐ οἵ 15 σοπη- 
ΡΙοίίΐοη. 816 βΙΠΊΡΙΥ ργαγβ ἴῃ6 ΑἸπΉΙ ΡΥ ἴο 
ΠΟΙΥΘ ΠΟΙ ΔΙΠῚ ἴογ {Π6 ἀδοῖϊβῖνα βίσοκο, Α5 
ἴο {π6 Ιδηριιαρθ, 566 ἢ. 1Χχ. 12; [0ΚῸ6 1. δ4; 
566. 450 5. οἱἷϊ. 132,. “ὙὝΠοιι 5Π4]Ὁ δγῖβθ απάᾶ 
ἢᾶνὸ ΠΊΘΓΟΥ͂ ἸΡΟΠ ΖΊΟΗ : ἔογ {πὸ {ἰπη6 ἴο ἕανου τ 
ΠΟΙ, γεα {Π6 5εΐ {|π|6, 15 σοιηθ." 

ἐο δχεομέε 7γῖπε ἐμίογργε5.) ΟΚ. γην ἐπίθγ- 
2γίξεο, ϑἴμπσυασ. (οά. 58, ὅγζ., ΟἹά 1,4{., 
ἐχεσμέε ἐῤοι (ποίησον, ῬΥῸ ποιῆσαι). ΠΟ ννοτά 
τε ογοα “ ἀοβίγιοίίοη ᾿" 15 ἀοι θέ]. ΕτσιΖβομο 
οαἀϊ5 θραῦμα. (οαά. Π|. 64, 4]. ραῖνα {Π8 αἱΐογ- 
Πδίϊνο 5ρε}! Πρ, θραῦσμα ; “ ἵταρτηθηΐ "ἡ Πογο Ξξ 
“ἐ Ὀγραδϊτηρ, “τες "ἢ (ΞΞ 19, 44, θραῦσιν). 
(οἄ. 58 μια5 τραῦμα, “ Μοιπά ;" δυξ ὅ8ὅγγ. 
“ἐ Δη4 40 ποι {πὸ ἀΘϑιρ 5. οἵ τὴν Πρατί, ἴο {πὸ 
ὀγεαλίησ οἵ ἴΠ6 ρῬθΟρ Θ5 {παΐ πᾶνε σίβοῃ ἀρ αϊηβὲ 
5: Ὁ ΟΝ τὴ" ὉΣ 

6. ἐῤὲ ρὶ]αγν.] Κανών, ροΐε, 1ῖ5 ἴῃ6 ννογτὰ 
οαϊῖοα Ὀγ Ετσ!ζβομθ, νυν ἢ Ἐπ6 στουλασκ {παΐ της 
Θχίουηδ] θυ! άθηοα 15 ΠΑΥΠΠΟΠΙΟΙΙ5 ἴῃ 115 [αν ΙΓ ; 
Βιαξ. 566 {ῃ6 ϑυγίδο. 1 τῆν πᾶνε θη ἃ 
ΡΟΙΪΘ τοπὶ νυ ῃϊοἢ {ΠῸ τηοβαιῖο ουγίαϊη νγαθ5 
Βιϑροπάθα. Βάννει, ποννενοσ, σοη]θοϊιγοα 
κίων, ““ΡΙ1αγ. ΟἿ ]υάρεβ χνὶ. 25. 80 {868 
ϑυγῖδς, "αν; αηὰ ργόορδῦ]ν {πὸ ΠΡ. 

ῥὶς γαμοφίοηι.) ΟΥ )}α]εῤίοη. ΤῊ Οτθοῖκ 
ἀκινάκης 5 ἀφῆποα ὈΥ ϑιιϊάαθ5. ἃ5 μικρὸν δόρυ 
Περσικόν, ἃ 5118}} ῬοΙδίδη σῤρέασ. ἴἴ νγὰβ ἃ 
σρῥογὲ σἰγαῖσῥὲ «τυογά, ἀοσογαϊηρ ἴο 1,1446]] ἀη4 
ϑοοίξ. ΟἾΠΘΓΒ 5 Ὺ ἃ ἐγοοζει βνυ Οὐαὶ, ΟΥ̓ τελ»ιδέα. 
αι. Ηάῖ. νῖϊ. 54: καὶ Περσικὸν ξίφος τὸν 
ἀκινάκην καλέουσι. Ἡροτ. “ Οα.᾽ 1. 27. 5: “πο 
οἵ Το γηῖ5, ΜΙ θά τι5 δοίπασθβ ᾿τητηληθ ιιαπξι πὶ 
ἀἰβογοραῖ." Ρ]αξ. “ ἈΘρι]. νὴ]. 553: μέγαν 
βασίλεα.. .. τιάρας καὶ στρεπτοὺς καὶ ἀκινάκας 
παραζώννυντα. ΤΠ ϑυγ. Πα5, απ ἀγεαὺυ ῥὶς 



ν. 8--ττ.} 

ἴοοΚ Ποϊά οἵ τπ86 Παὶγ οἵ ἢϊ5. Πεδά. 
ἈΠᾺ 5414, ϑίγεπρίμοπ τηθ, Ο [Ι ογά 
(αοά οὗ 15Γ86], ἘΠ15 ἀἀγ. 

8 Απά 5Π6 8πιοΐβ ἔνγίσα τιροπ ἢΪ5 
ΠΕΟΚ ψ ἢ 41} Ποῖ πηϊρῃΐ, ἀπ 4 5Π6 τοοΚ 
ἈΥΨΆΥ Πῖ5 Πεδά ΠῸΠῚ ἢΪΠ|, 

9 Απά τὐπιθ]εά ΠὶΒ Ῥοάγ ἄοννη 
ἔἴτοπιὶ {πΠῸ Ρεά, ἀπά ρι]]ε4 ἄονγη τῃε 
ΠΔΠΟΡΥ ἔτοπι {ῃ6 ρ!Π]γ8; ἃΠ4 ΔπΠοη 
Δἔτεγ 8Π6 νγεηξ ἰογῖῃ, ἀπά σανε Ηοΐο- 
[Εγπ 685 5 μεδά ἴο Πεγ πιδιὰ :; 

ΤΟ ΙΕ ΉΠΕ ΕΣ 171. 

το Απά 586 ριξ ἴξ 'ἴπ πεῖ Ῥὰρ οἔ 
πγεαῖ : 80 ΤΠΘΥῪ ἔνγαὶη νγεηξ τορεῖπογ 
Δοσογάϊηρ; το {Πε]- στιβϑέοπη τπῖο ργαγ- 
ΕΓ: Δπ4 ψγνῆξη {πεν ραββεά {Πεξ σδιηρ. 
{ΠΕΥ σοπΊραβ864 {Π6 να]]αν. Πα νγεηΐϊ 
ΠΡ {Π6 πηοιηΐαϊη Οὗ Βαμα], δηά 
Π4ΠῚ6 ἴο {Π6 ραΐεβ {Πογεοί. 

11 ἼΠεη 8414 [πάϊτ δίαγ οἵ ἴο 
1Π6 νγαϊοῃπηθη δὲ {πΠεῸῈὶ σαΐε, ὥρεη, 
Ορεπη πον ἐπε σαί : (σοά, ἐνεῃ οἱ 
(σά, 15 νν] ἢ τι5. ἴο 5Πδνν Π5 ροννεῦ 

δ 

ἐἰϊγξ [σι;...]; ἃ ΟΌΓΙΟΙΙ5 ννΟγά,,. ΠΟ ἢ ΤΘΟΙΙΓ5 

ἴῃ τ. 8. πὰ ςἢ. χνί. 95) δΔαςογάήϊπρ ἴο {πῸ 
εὐϊάθποθ οἵ Μϑ8. Αὐά. 14,447 (Βτι. Μα5. 
(]}.). 

Ἴ. ἰοοξ ῥοϊά ὁ ἐδὲ ῥαῖγ] Το πιαῖκα {Π6 
Ὀ]οΟνν σογίαιη. ΕῸΥ δράσσομαι, εἴ. 1κ,6ν. 11. 2. 

ἀπά «αἰΔΦ.7] ΤῸ θὲ πιηάἀογβίοοά οὗ ἃ πηθηΐα] 
ΟΥ̓ δἱ ᾿εαβί βιιρργθϑϑθα ο]ασι]αίίοη. [}ἢ ΗΘ. 
“ἐ ρ 5ΑῪΥ " οἴζεδη πηθδη5 ““ἴο {Π1Π|, Ἔνθη ὑγΠθη 
“1ῃ {π6 πραγ "15 ποΐ δάήεα, ε.". Εχοά. 1. τα; 
ΓΕ Ὁ. 4. 80 λόγος 15 (1) πουρμΐ, (2) 5ρεεςῃ. 
(ἕ δαπηβοηβ ἰαϑί ργαγεῦ : {πάρεϑ Χχυΐ. 28. 

8. 1. “πώ σὲ σηιοίε ἱπέο (ΟΥ̓ αρσαϊοέ, εἰς ΞΞ 
ἐπί) δὶς περὶ ἱπυΐεο «αὐἱτρ ῥοῦ γεῖσῥέ. [πεξιθαά 
οἵ «υἹὸδ ῥὲγ γηἰσῥί, ((Οά. 58 Πα5 αυδέῤ τῤὲ ἀϊγᾷ 
(παραξιφίς, “ « ΚηΙδ ννογη Ὀ65146 [Π6 ϑυνγοσᾷ 7). 
“ ΒῚ5. γΕΥῸ Ρεγοιιβϑῖ ΡΓῸ {τὰρη]!ταΐα 56 Χι5 ἢ 
(Ρε ΠἸοδΠ15). 

70 αν δὲ: δεχά.) ΟἿ, ςἢ.- Χῖν. 15. 
Ιπ Κ6 πηΔηΠΟΓ 1) αν Βεποαάθά {ΠπῸ ΡΠ Ιβεῖπη 
ὙΠ 5 Οὐ ϑυνογά, 1 84Π1. ΧΥΪ. 51: Οἵ, 4150 
ἘΠ ΝΠ 2: 2 ΝΗπΟς: πν- 20; Β,5{Π| νἱί. 
ὝΠΟ ΤΘΔΠῪ ἰδίους [46] νγὰβθ πὸ ἀοιιδέ [ἴῃ 
Ραγέ {πΠ6 ρΡγοϊζοίγρε οἵ {πάϊἢ, Τπάρο5 ἴν. 21; 
γ. 26. ΔΝ ΒΠΕ οοτηροβίηρ ἢϊ5 Ηαρραάα, {πὸ 
ΔΌΓΠΟΥ ΤΠΔΥ αἶδὸ Πᾶνα σοιποπηθογθ {πΠῸ 45- 
Βαϑϑιηδίοη οἵ Ερίοπ ὃν μιά, [πάρο5. 1Π|. 
19 σ4ᾳ. Τπε ἀδαῖῃ οἵ ΑἰΠ|Ἃ ἰδ 1πΠ ϑοπῖθ 
Το ϑΡθοίβ5 ἃ ραγΆ 116] το {παΐ οἵ Ηο]οΐθσγπεβ. Ηε 
Βαά πλαυγιθά 4 Ὀθδατ 1 ΡἸΓ] παιηθα [Π]άϊςο. 
“ΓΠΘΙΓ ΤηΔΥΓΙΑρΡῈ ννὰ5. Το] γαῖθ νυ Ὀατ- 
ῬΠΓΙΟ ΡΌΙΩΡ. Δ᾽ ΤΕΒΕΙΝΥ - τς 4ΠΠ᾿ [πὲ 
ΤΠΟΠΑΓΟΝ, ΟΡΡΓοββοά ν ἢ ννῖπθ ἃπα 5166}, 
ΤΕΙΓΘΩ δὲ ἃ ἰαΐθ ποι ἴτοπὶ {π6 Ὀαπαηϊιοί ἴο 
π6 πιρίϊα] θεά. Ηἰ5 αἰζεπάδηίβ. σοπίϊπιιδά 
ἴο Ταβρθοῖ [5 Ρ]θαϑιιγο5. ΟΥ̓ ΠΪ5. ΤΈΡοβα {Π6 
ϑυθαίεδε ρατξ οἵ ἴπῈ δηϑιιΐηρ ἄαγ, {Π] {πὸ 
ἘΠΈΘαΑΙ 5||6ηῸθ δἰαιτηθα {ΠῸῚῚ ἴδατβ δηά 
ΒΒΡΙΟΙΟΠΒ; ἀπη4 ἴτε δἰζειηρίϊηρ ἴο ἀνγαίκθη 
Ατϊα Ὀν Ἰοιιά «πᾶ τορεαΐϊθα οτῖθϑ, {ΠΕῪ αἵ 
Ἰεπρίῃ Ὀγοῖα ἱπῖο {πῸὸ τούαὶ δραγίπγοηΐ.; 
“ἼΓΒΟΥ ἔοπηα {πῸ {το ] 1 ὈγΙά6 ϑἰττηρ ὈΥ 
1πεῈ Ὀεάϑβιάθ, πιάϊηρ ΠΟΥ ἔλοθ νη ΠΟΥ γαῖ], 
ΔΑ Ἰαπλθητηρ ΠΟΙ Οὐ ἀδηρεΥ, 85. νγ6}} 85 
1ῃ6 ἀθαῖῃ οἵ “ἰπθὸ Κιπρ, πὸ Πα οὄχριγοά 
ἀπισίηρ ἴπ6 ηἰρῃῖ. (Οιθῦοη, οπᾶρ. χχχν.) 
Ἠς μαά Ῥγοΐίζκθβῃ ἃ Ὀ]οοά- γε βϑθὶ, πα ΤΠ ΠΟΙ 

ΓΑ]ΙΘΟΙῪ ἀϑουιθοά 5 ἄθαίῃ ἴὸ {πὸ Κηϊξε οὗ 
Πα ϊοο. 

9. ἐειγγιῤίεί ῥὶς δοάν ἀοπυπμ.)] Κοϊϊοώ ῥὶς δοών 
ΟἿ ; ἀοίίηρ, 45 ἃ {ὙΠπἸΠΊΡΠΔ ΠΕ ΘΠΟΠΎΥ,, ὈΥ͂ νΑΥ οἵ 
ἃ ἰαϑὲ ἱπα!ρη!Υ : οἵ, “ἢ. χῖν. 15. ΤΠῈ ΜΙάγαϑιν 
᾿ΠΊΡΓΟν 65 ΟΠ [Π|5: “8516 ἴοοϊ]ς δ υγεαᾶροπβ οὗ 
να, ὙΠΟ νοῦ Πιιηρ οἡ {ῃ6 ρΠ|ατ5, ἀπά 
βηηοΐθ 411] 15 θοάν : ἔγοπὶ {ΠῸ 5016 οὗ {π6 ἴοοῖ 
Εγθη πηΐο {Π6 Ποαά {ΠπογῸ ννὰθ. ΠῸ βοιιπήπθ85 
1η τὸ {158. 1. δὴ: 

ῥμἐοά ἄοπυη ἐφ σατιοῤγ.] Ἱοοΐ ἐῤρὲ ηιοσψμΐίο- 
πο ο7 7γονι ἐῤὲ ρ᾽]]αγς (στῦλοι). “ΤῊΪ5 ρίθοθ 
Οὗ ἤπεῦυ, νι [5 “ΡΌΓΡΙΕ απ ρο]ά δηά 
ῬΓΕΟΙΟι5. δίομθϑ ᾿ (ἢ. χ. 21), αἰἰγαοίβ ΠῸΥ 
ὙνΟΙΊΔΠ᾽5 ΕΥ̓Θ. [Ι{ ννᾶ8, ΠΊΟΥΘΟΥΘΥ, ἃ ϑρΙ θη] ά 
ἸΓΟΡΗΥ. [ΤῈ 15 ποῖ σαἹά {Παΐ 516 ννγαρρεά {πῸ 
Βα ἀρ ἴῃ [ἴἴ (ΡυιΖβομε; οἴ. Ὁ. 15). ὙΤΠΘ 

5ΥΓ. Τοηἤοβ στῦλοι ὈΥ͂ "»α ἃ ννοτὰ 

Οἴπουννῖβα πηηοννη. Βεγηβίείη 15 ΠαγΩΪΥ 

ΤΙσμΈ ἴῃ τπακιηρ τ ἃ σογγαπρίίοη οἵ "»ο". 

απορ α716γ.}] μετ᾽ ὀλίγον, “Δ[ΓΕΥΓ 4 {16 
ὙΜ8116,᾿ ““Ργθβθηίγ.᾽ (οά. 58, μετὰ μικρόν. 
6 ΜαΐΕ. χα. 29: ΝΙΔΙΙ 1: 70: 

10. »ηεαί.)] Εσοάς ΟΥ̓ «ἱείμα!ς (βρωμάτων). 
ΤΠΘ. νγα]εῖ ΟΥἌἊὗἽἊὨνΙοίι415- θα νᾶ πον 
επιρίγ. 

μπίο ῥγαγεγ] 80. (σάαά. Π|. Χ. 19, 23, 52, 
58, 4]. (ἐπὶ τὴν προσευχήν). (οά. 58, ὅγΓ., 
ΟΙά 1,4. ὡς ἐπὶ τὴν προσευχήν, “85 1 τπιηΐο 
ΡΓΑγοΓ." ΒΥΠΖΒΟΠΘ οπιῖ5 {ΠῸ ννοσγάβ, 5 ΠΡ Ὺ 
ΓΟΠΊΔΓΚΙηρ’ “ ἀἐγ Ζιιβαΐζ [61 θθνοῦ τπιπά υυῖγὰ 
ΔΌΘΠ ἢΙΟἢΕ πΓϑργ ΠρΡΊΟἢ 5οῖη." ΠΥ ἡ ὅγγ., 
“(Δ5 δῖ {πε {{π|6 οὗ ργδυεσ. 

ἦρεν εο»ηβαςσσεί ἐῤῥὲ αα]ϊεγν.)] Πρ χοιιιά, 
γιαείς ἐῤὲ εἰγεμέ οὗ ἐῤῥαΐ σίεπ (οὐ αἱϊ ἐῥαΐ 
ΦΊΕΙῚ Οἴσα- τος θυ, ΘΙ6 1κ8}}}- (ΟἿ οἷς χ- τὸς 

ἐῤε ηηομηίαι ὁ.0, Βείῥιϊαᾳ.)] Ἐαΐμου, ἐῤὲ 
γητοτγίαῖγ το Βεὶγίμα. Βετυλούα 15 ἴπ6 δοςι!- 
βαίϊνα δἰζου [Π6 νοῦ οὗ πιοίίΐοη. (οά. χ. δ ή5 
πρὸς, πῃ 58 εἰς, ννΠΙΟΠ ΠΊα]το5. {Π15 ου!ἀθπί. 
ἼΠΕ προς- οὗ {Π6 γε [πΠΊρΡ|165 ἴΠ6 ϑαῖηθ. 80 
ϑγγ., ἀπά αὐερέ μῤ ἰο ἐρὲ εἱΐγ. [πιά] ἔαϊκο5 
1πΠ6 Αϑϑυγίδη 5 ποαά ἴο Βείμι]α, 45 “" αν 
ἴοοῖς {πὸ ῬΠΙἸβΕΠο᾽5 ποαά δηα Ὀτοιρῆξ 1᾿ ἴο 
ΤΕ θα] θ πη, 1« 54Π1. ΧΥΙ]. 54. 

343 
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γαῖ ἴῃ [ογιιβαΐθπη. ἀπ ἢ ἔογοαβ ἀρδίηϑβί 
[Π6 δῃοπυ. ἃ5 ΠῈ Παῖῃ ἕνεὴ ἄοηθ 
115 ἀδν. 

12 Νον ψΠθη {πΠῸ τηξη οὗ Πεῦ 
οἰ Πραγεὶ Πει νοῖςθ. πον πηαάς Παβία 
ἴο ρὸ ἄοννῃ ἴο {Πε6 ρσαΐβ οὔ {Πεὶγ ον) 
δηἀ τΠοΥ οΔ]164 τη εἰ άογβ οὗ τῆς οἰτγ. 

13 Απά τΠδη ἔπογ τη 8}} τορείθετ. 
ΒοΙΠ 51π|4}} Ὧπ4 ργθαῖ, [Ὁγ 11 νγᾶβ 
ΒΓΔ ΠΡῈ τΠἴοὺ {Π6Πὶ [ἢ 5Π6 νγὰ8 ΘΟΠΊΘ: 
80 ΠΟΥ Ορεηδά {ΠῸ σεῖο, ἀπ4 τεςεϊνεα 
{Ποτη. ἀπά πηδάς ἃ ἤτα [ογ ἃ ᾿ἰρῃϊ, δηὰ 
βίοοα τοιηᾷ δθοι {Παπη. 

14 ΓΠδη 8516 βα14 τὸ {π6πὶ ἢ ἃ 
ἸΙοιιά νοῖςς, Ργαῖβα ργαϊβε (σοά, ρίαῖβα 
(ὐοά, [ 840, ἴοὼγ με μδῖῃ ποῖ τἄΚβη 
ἈΝΥΑΥ ΙΒ ΠΊΕΓΟΥ ΠῸΠΙ ἴῃς Ποῖα οὗ 
Ι5γδθ]. Ῥις Παῖῃ ἀδβίγογεα οὐγ 6π6- 
ΓΪ65. ὈΥ πηῖηα ΠαηἊ5 1Π15 ΠΙΡΉΓ. 

15 80 516 ἴοοκ {ες Πεδά οιῖΊ οὗ 

11. 29. ἐῤὲ αυαίοῤηιοιὶ αὐ ἐδὲ ψχαΐθ.] τοῖς 
φυλάσσουσιν ἐπὶ τῶν πυλῶν. (Οἄ. 58 «ηά 
ϑυΓ. ΟΥη ἐπὶ τῶν π. ; 19 τΤοδάβ ἐπὶ τ. τειχῶν. 
ΟἸά 1,41. 2η ἐμγγίδις ; Ν α]Ρ. ἐμ ἐοαϊδιι γΙΜΓΟΤ 7271. 
“ ΟΡρη "ἢ ὁσοΓ5 δ οηςο ἰη (ο΄. 58, το ; ἀη 
ἐς (Θοα 15. ΟΥ̓ ΕΠ ΌΥ 58, Ο5Υ1., ΟἹΑ 1.21. 
Βιιξ τΠ6 δπιοίίοπα] ΓΟΡΘΓΠΙΟΠ5. ΑΓῸ ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ 
ΟΤΡΊΠΔΙ. 

Οοά 1: «υἱὲ τ5.7] μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός, 158. 
ὙΠ. ΤΆ. Ν1]- 10: 

ο σῥέαυ ῥὶς ῥοπυεῦ. .. απά ῥὶς ξόγεες.] ΤΑΙ. 
10 ὧο οἰγεησερ [1.6. βἴτοηρ ἀδθθάβ].. ... απά 
7όγεο [1.6. Του θα} ἀθθ 5]. [ηβίθδα οἵ ποιῆσαι 
έτι, (οαά. το, 1οϑ8 γτϑδα ὃς ἐποίησεν; 58, 507. 
ΟΙΑά 1,α«ἴ. ὃς ἔδωκεν. ὙΠῈ σοπο] πἤϊηρ ἐποίησε 
ΠΟΐ 5. 1{ΠΠρ [Π15, ἴΠ6 ϑυυ. οπηϊίβ ἃ; θπὲ ΟἹά 
Τ,αἴ. Θη 5 νυ] σἱεμέ ῥοάϊο χξεῖξ εἰ Καείμγις ἐσ. 
ΕῸΓ 16 Ρἤγαβο, οἵ. ΓΚ 1. 51, ἐποίησε κράτος 
ἐν βραχίονι αὐτοῦ. 

18. [πϑίθδά οἵ μεγάλου, “π͵τοαΐ,᾽ (οά. 58 
ΟὈΓΙΟΙΙΒΙΥ Πὰ5 πρεσβυτέρων, “ ΕἸ] ἀ6γ5.᾽ 

1 αὐας σἰγαησο τιΐο ἐῤοῦε ἐῥαΐ τὸ αὐαᾶς 
εογ16.1 ΟΥ̓́, ῥέε τογριΐγισ αὐας ἰο ἐφογι δεγογιαὶ 
ἐχῥεεΐα!οη (παράδοξον). “ΤΠΘΥ Πηά ρίνθη ΠΟΥ 
ιΡ. ΝΪΕ. φιορα»ι σῤεγαφαηέ δαὶ ὑα771 1071 
8.56 δη ἐμ Ω72]. 

γεεσεϊυεά.) Πε]εοριδά. 
εἰσεὃ.). 

)ῶὼν α ἡϊῥι.)] εἰς φαῦσιν. αεη. 1. 15; 

Ρ5. Ιχχῖν. 16. ΑὕΧΧ. ἴεγπι - Ηθρ. ἽΝ, 
ἠσῥίτ- ῖαοῦ ΟΥ̓ ]ιγιίιανγν. “ΓῊΘ 5066 15 παΐιχαὶ 
Δ Πη4 ΡΥΑΡὨΙΟΑ]]ν ϑἰκοῖςποά, 

14, ῥγαΐσε, ῥγαΐσε Οοά, ῥγαίδε Οοά, 1 «αν. 
ὙὝΠΟΓΟ ΤηὰΥ 6 Δὴ Δ]]δΐοη ἴο {πὸ ροριι]αν 
ΕἴΥΙΠΟΙΟΡΎ ΟὗἩἨ ΠΟΥ Οὐ ΠΔΠῚ6 μά ἐδ, “ Ἰοννοϑ5,; 

ὑπεδέξαντο ((οά. χ. 

ΠΌΤ ΗΣ ΠΝ: [ν. 12--ἰῦ. 

της θαρ. Δη4 5Πεννεά 1ξ, δηἀ βαϊά τιηῖο 
1Π6π|. ΒεΠοΙ]ἀ τῆς Ποδά οἔ Ηοϊ]οΐξεγηεβ. 
τῃ6 ΠΠΪΘΕ σαρίδίη οὗ τη δύτηγ οὐ Αβϑατ, 
ΔηΔ ὈΘΠοΪὰ της σάπορυ. νγΠαγεὶη ἢς 
ἀϊά ἸΙδ ἴῃ ἢὶβ ἀγα ΚοηπΠΕ885 ; δηά {Π6 
!οτὰ ἤδῖῃ ϑπηϊτίθη Πὶπὶ ΡΥ 1Πς Παπά 
οὕ ἃ ννοπηδῃ. 

16 Α5 τε Τιογά Ἰϊνείῃ, ννῆο ἤδίῃ 
Κερῖ πι6 ἴῃ ΠΥ ννᾺῪ τῃαΐ 1 ννεηΐ, ΠΊΥ 
σοιηΐθηαησα ἤαῖῃ ἀεςοϊνεά ἢϊπὶ ἴο 
5 ἀδδβεγιςτοη, δηἀ γαῖ Πδίῃ ἢα ποῖ 
ΠΟΙ ΠηϊΓ6 ἃ 51Π νυ] ἢ της, το ἀεἢ]ε δηά 
ΒΠΔΠΊΘ Πη6. 

17 ΓΠΕη 411] τῃες ρεορίὶς ψέεγε 
νγοΠ ἀθγι}}] γ ἁϑίοπβηθά, ἀπὰ Ὀονγεά 
τΠεπηβεῖνοβ, Δ ηἀ νγουβῃρρεα (Πο4, ἀπά 
β81ἃ νυ οἠς δοςογά, ΒΙεββεά θὲ που, 
Ο οἷἵἦ. (ὥο4, νῇϊο ἢ Παβὲ {Π18 ἀδγ 
Ὀγοιρης. τὸ ποιιρῃς {Π6 δηθηη85. οὗ 
τῆν Ρθορίε. 

ἃ5 1Ὁ 1 πιραηΐ ἡσμάαπάα. (Εἴ. σξεη. χἱϊχ. 8. 
“ Ἰυαάδῃ (Υδρἠαα), [ποι ἀτὲ πὸ νου ΠΥ 
ὈγθΈΠ ΓΘ 5Π4}} ργαῖβο ᾿ (γδαῆ). 80 5.γυ. ὍΤΠῈ 
ΡῬΏΓαΒ6 νν ΠΟΙ [ΓΟ]]Ονν5 ΟΟΟ 5 [ἢ 2 854Π1. ν]]. 15. 
“ Ἰ)εβίγουβα " 15 1Π|. “ Ὀγό θη "οὗ “ ψτθοκοα " 
(ἔθραυσε) : «οἴ. {πΠ6 ποι ἴῃ “. 5 σωῤγα. 

15. ἀγμηζοηπεν..) ])γιπκιη-δομίς, σαγομραὶς 
(μέθαι) ; Ἐ]αΑϊ. “Ῥμδοάτγ.᾽ 256 α.. ὙἘ6 βίην. Ξξ 
ἀγισιζεηγεσ.. (Οἄ. 58 οὐηϊίβ πὰ ἐρὲ 1,ογά, {5᾽ε. 
ΟἿ ΟΣ Ἴχ το: 

16. 4... τὲ 7ογά δ. ΟἿ ΠΟΙ ΟΥΠΊΟΘΥ 
οδίῃ, οἰ. χὶ.. 7. ὙΠπὲ Νυϊρ. διρ ῆε5 {6 
γοΥβο, θα {πὸ ΟΥ̓ ΟΙΚ 15 ΟἸθασ]Υ ποτα οὐἹ Πα]. 
ΟΕ Θβρθοῖα!ν πΠ6 ννογάβ: σϑώ σἱπὸ ῥολἠμίοηο 
έεκεαϊ! γευσσασέ ηι6 σοὖ!ς φαμάοηἑεηι ἐπὶ οἱε- 
ἐογία “μα, ἦτ δυασίοηθ ηιθα, εἰ ἐπ ἰδοῦ αΐζοηο 
οσῖγα. 

ἴο ἐεἤίε απ τραριθ η16.7ὺ εἰς μίασμα καὶ 
αἰσχύνην. ϑγτ. ᾿ΖΖσιο» ἰλὰ , ἢ 
ἰϑίθ (οὐ ἔβη) οὗ 5μαῖπο. (ὐά. 58, εἰς 
μιασμὸν αἰσχύνης. 

117. δοαυεά ἐῤε»ισεΐανες, απά «ὐογοῤιῥῥεά. ΟἿ. 
ι (ἤτοη. ΧχΙχ. 20 ; ὅδθη. χΧἸΠ!. 28 ; ἀπά οἴΠΟΥ 
Ράθϑαρθβ. 80 ἴΠπῸ ϑυγ. ος αὖ σχλο; “ δηά 

{πον [61] ἄοννῃ αηὰ υνουϑῃ!ρροα ᾿ (ποῦ “ {πον 
ΡΓοβίγαϊθα {πο βοῖνοβ νυ τ πο ἕασοβ ἴο 1ῃ6 
βαγίῃ," Ἂ5 Ἑλυσγίοη βῖνοϑ ἴἴ : οἵ. θη. χ νη. 12 ; 
2. Ετοη. νυἱῖ. 3). ὙΠῸ τοϑὲ οὗ [6 νϑῦϑδα 15 
ομλο θγ (οαά. 58, 71. 

ὀγοισὲ ἐο ποσί) ΤΠ ΟΚ. ὁ ἐξουδενώσας 
ΠΘΔΠ5 αὐφὸο ἀϊάσέ (ΟΥ ῥα) “εὐ αὐ ποιμαϑί. 
(εἴ, τῃ6 οορπαΐοβ ἐξουθενέω, Τιὰκ6 ΧΧΙΪ. 11, 
δηά ἐξουδενέω, ΕΖοῖκ. ΧχΙ. το. [{ γτοπάσθγϑ [ἢ 6 
Ηδ6Ρ. ΠῚΞ εομέεριβοὶ!, 2. ϑᾶγη. νἱ. 16, δηὰ ΘΝ 
γε εοϊἑ, ῤγουϊ, 1 ϑαῖη. Χ. 19: ΒοιηθΕ 65 



ν. 18---ἰ.} 

18 ἼΠεη 5414 ΟΖίαβ τπῖο ποῖ, Ὁ 
ἀδυρητξει, Ὀ]εββεά ἂγὲ τῆοι οὗ τε 
τηοϑὲ ΠΙρῃ (ΠΟ ἀθονε ἃ]] {πΠῈῸ νγοπγθη 
ὌρΡρΟη {ΠῸ βγη ; δπη4 δ]οββοά ΡῈ {πε 
Τιοοτά (ὥοά, ννῃῖσ ἢ Παῖῃ ογθαΐϊθᾷ ἐπε 
Βεανεηβ δπηα {Π6 δαγίῃ. νῃϊς ἢ Πδῖῃ 
αἸγεςεβά {Πεπ ἴο {Π6 αυτεϊηρ οἱ οὗ {πε 
Πεδά οἔεπμε Ἵμιεῖ οὗ οἵἷιγ Ἐπ Π,Ϊ68. 

19 ΕῸΓ τΠ18 (ἢν σοηῇάδηςε 5841] 
ῃοΐῖ ἀεραγέ Ποπὶ {ΠῸ6 Πεαγῖ οὐ τηξη, 
νν ἢ ΙΓ ἢ γαπηθη θα ἘΠ6 ρονγεῖ οὗ (σοά 
ἴοΥγ Ἔνεῦ. 

20 Απά (Ποἄ ἔπτη {Πεβε {ῃϊπρ8 το 
1Π6 86 ὉΓ ἃ ρεγρείιιαὶ ργαῖβθ. ἴο νὶϑβὶς 

ΦΌΒΕΓΗΣ ΤΥ ΟΧΤΝ. 

{Πε6 ἴπ ροοά {πίηρβ, θεσδιβα ἐποῖ 
ἢαβί 'ποΐ βραγβά τῆν [16 ἔογ τῆς δῇϊ!ο- 
τίοη οὗἉ οἱ παίίοη, διιὲ Παβ τανεηρ θά 
ΟὟΓ Γαΐῃ., νγαϊΚίηρ ἃ βίγαϊρῃξς νὰν 
Βεΐογε οἱἵ (ὥοἀ. Απά 8}} τῆς ρεορὶε 
5814. 80 Ρὲ ἴΐ9 80 δε [1{. 

ΘΗΑΡΝΕ ΧΙ 

8 “ελῆογ ἀεαγείζ μα στάσιν τυλαΐξ 516 ζαά 
εἴογιο, αγιὶ ἐς αἸγει)ισίδεα. 11 716 ζεαά οὗ 
ὔοδογέγηιες ἐς ἀαηιρεάῖ πε. τῷ 4Πὲ ἐς γοιραῖ 
αἰεαα,, α71α γηελ αηιογιίφα, 

ΗΕΝ 5.14 [πᾳ ὑπίο {Πεπὶ, 
Ηξδαῦ πὶ πον. ΠΥ ὈγαΊἤγθη, 

ὈῚΞ, εοπσμίραγε, Ῥ5. ὙΠ]. 13 (αὐτὸς ἐξουδενώσει 
τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν). 801. ῥαΐῤ ὀγοζε,, ἃ5. 1ῃ 
“Ὁ. 14. 

18. ὀουσοά. .. οὔ ἐδὸ υιοσὲ ῥίσ ὁ Οοά, 45 ε.] 
ΤῊΙ5. Ὀ]οβϑίηρ 15 πιο] ]θα οἡ {πὸ Β]θβϑίηρ οἵ 
ΑΌγαπὶ ὈΥ Μο]ομΙΖεάοθικ, Κιηρ οὗ ϑ4]6πὶ ἀπά 
ΡΓΙοβέ οἵ “πε πιοδὲ Πρ Οοά᾽ (6Οεη. χιν. 
19, 20), 5 ΠΊΔΥ Ὀ6 566 ῃ ὈῪ σοπῃρατηρ {Π6 ἰοχί 
οἵ [6 1, ΧΧ, ἢ {πε ΟΙΚΚ. Ποτὲ : Εὐλογημένος 
“Ἄβραμ τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ ὃς ἔκτισε τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. καὶ εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὁ 
ὕψιστος, ὃς παρέδωκε κ-.τ.λ. 

ο΄ δι)ρσοά ἀγὲ ἔδοιι. .. αὖουε αἱ] ἐῤὲ «υογιε. 
ΟΥ δὲ ἐῤομβ. ὝΤῊΙ5 ἄοεθβ ποῖ πιθᾶῃ ΠΊΘΓΕΙΥ͂ 
1Παΐ “5Π6 δῃοιά θὲ ργαϊβθά απ στεπον ποά 

. ΤῸΓ ΠΟΥ σουγαρα δηα ἀθνοίίοη, {κ6 [46] ἴῃ 
Τυάρεβ ν. 24. Α.5 Τεθοόσδὴ ᾿ηνοκοά ἃ Ὁ1655- 
1Π ἼΡΟῚ Π6 {ΓΘ ΟΠ ΘΓΟΙ5. νη ὙΠῸ 516 
8Ι56ΓΔ---ἰ Β]οββθά ἀθονθ ννοπιθη 6 46] "--- 
50 {π6 ε]άδγ ΟζΖίαβ (ὑγποπὶ 1Π6 ΜΙάγ. (4115 

τ ΖΖΙΔΙΝ {ΠῸ 2412; 1Ὲ. ῬΓΙΠΟΘ, ΟΣ 5γ8Ὲ1} 15 
ΤΟΡΓΟδοηϊθα, 85. Ππηργθοδίϊηρ {πΠ6 Ὀ]οσδίηρ οἵ 

ἴῃε. Μοβί ΗἸἰρῃ ἀροη {πά1{Ππ4, οἡ ἀοςσοιηΐ οὗ 
ἃ 5ΙΠΊΠΑΥ ἀδοθά. ὙΠῸ σοπδίγιιοϊοη εὐλογητὴ 

τῷ θεῷ- -Ἠερ. ὈΝδ᾽ Ἴ)2--“ Β]εδβοα το Θοά- 
ναγα "ἢ -- τηθδηβ “Ὀ]οσβοά ἴῃ {πὸ ΒΙσμοβί 
ΒΠΘΡΤΘΟΙ 

2ο ἐῤο εμξησ ο7.) ΒαΙΠου, ἐο ἐῤὲ «υομπά 
πραῦμαὴ. (ἴ, 5: Ἰχνη- 21: ΣΧ ὁ ὙΠ ΠῸ 

ΟΒΥΓ. Πα5: αὐῤο αἰϊγεείοά ἐρεε, ἐραΐ ἔοι γι έεοὶ 
ἐαζε 7 ἐῤὲ ῥεαά οὶ ἐφ εῤίς 96, οἵ ἐπεηριῖες. 
᾿Βυΐ “ψνοιπηά οἵ ἴΠ6 Ποδα" τηθδηβ ἃ Ἅεαδὶν 
ψοιηα. (ἰοά. 58 Πᾶ5 {πΠ6 ϑίγαηψε τϑδάϊηρ, 

᾿αὐρο ἀϊγεοίοα ἐῤέε τσιίο (ΟΥ̓ αρσαϊησῖ) ἐδὲ ῥεαά ο 
Ζῤε εὐῖοῦ φ ἐφὲ ῥεαΐῤεῃ (εἰς κεφαλὴν ἄρχοντος 

, ἐθνῶν). εὰΐ. ΧΧΧΙΪ. 42. 

19. ον ἐῤὶς ἐδν εοηβάεμεθ] εεαμδο ἐδν 
ῥοῤῥθ. “ΙΒ βθθὴβ [0 τηέδῃ: “1 01655 {Πε66, 
Ὀδοαιδθ ΤΥ ΟΠ ΟΡ] {γιδὲ ἴπΠ Οοά ψΨ1]} 
ἸΘΥΟΓ 6 [ογροίζθη ; θὲ νν}}} αἰνναγθ Ὀ6. ῥγθ- 
56 ῃηΐ ἴπ {Π6 ΤΠΘΊΠΟΥῪ Οὗ {ΠΥ ΡΘΟΡΙΘ ἴο ἴΠ5ΡΙΓῈ 
{πεῖ ἢ {π6 Π|κ6. ἐπάπγαηςθ, απ ἴο 'ϑᾶνε 
"ΚΠΘ ΠῚ ἔγοιη ἄοβραῖγ." 

ἼΠἼΠΕ ὅυγ. Πα5: “Βεοδιιβα ἐφν ῥγαΐσο νν1}} ποῖ 
ἀερατί οὐξ οἵ {π6ὸ Πεατί οἵ [Π6 5οῃβ οὗ πΊθῃ, 
ὙΠῸ Ψ}11 ΓΟΠΊΘΠΊΘΟΓ {Π6 ΡοννοΥ οἵ Θοά ἴοΥ 
ΕΥΕΓ ; ἢ τϑδαϊηρ ὁ ἔπαινος (ὙΠ (Οοά. 58) ἔργ 
ἡ ἔλπις. 80 Ο]ά [1,Δἴ. 

20. ῥγαΐτε.] ὕψος τ Ὁ), 158. 11. 11: ΟΣ 
ὙΠ, 158. Χχχχν. 2. (ἢ τ Μᾶδος. Ἰ. 40. 

10 «11 ἐδέε ἐπ (αυ]:}} φοοά ἐῤίηφ-.} 
ΠῚ τν τὸ (06: 55 ΟΙΠΙΐ5: 

8566 

διε ῥαοέ τευεησεά οἷ γαΐμ.] ΤῊ ΟΚ. 15 
ἀλλ᾽ ἐπεξῆλθες τῷ πτώματι ἡμῶν, “διέ Ποὰ 
ννεπίεβί ἔοσίῃ ἴο τηθαθΐ οὐγ [4]] : " 2.6. ἴο ΠΕΙΡ 
5 ΠΡ, ΕΠ γα νεῦσε (]]δη (ΕσϊίΖβο]). 
ϑυτ. ὀμὲ αὐεηέδοὶ ΚΟΥ οἡ ἀσεοιι 977 ομγ 7α]]. 
᾿Επεξέρχομαι τι5114}}7 θδαγ5. ἃ ἢοϑίμ]θ βἰβηῖῆ- 
σᾶηοα: 29 90 οἷ αφαϊηποσί, 1.6. ἴο Ὀδί6 
(Γ Παογά. Π]. 26 ; ν. 9); δη βδϑύῃδρβ ᾿ξ τηΔΥ͂ 
θ6 50 ππάουβίοοά ἤθγο, “ποῖ ννεηΐεβέ ουξ ἴο 
Ὀαί]8 νυ, ἴο ταϑῖϑὲ οὐσ [Ὰ]] : ̓ ΡοΥΒΟΠ γὴν; 
τὸ πτῶμα, ἃ5 ΔΠ ΘΠΟΠΊΥ ἴο ΡῈ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΊΘ. 

αυαϊζίης ἃ οἰγαϊσῥέ «αὐα).}] ἐπ᾽ εὐθεῖαν 
πορευθεῖσα. (οἀά. 19, τοϑ, ἐπ᾽ εὐθείᾳ. (ΟΥ̓. 
(ἿΠ: ΧΧΧΙΙ: 12: ΠῚ ΘΠ: Χ: ΤΙ ΟΤΩΣ ὙΠ Π6 
ΗΕὈ. πλαῦ μαννα θη 3} "Ἴ})}, ἀπά ἐδοῖς 
γιαάεσί ἐδ» αὐαν οἰγαῖσῥέ: 1.6. ῥγοόα γμίσἐ. (ΟἿ, 
Ῥχον. 1ἴχ. 15. ὙΠὸ ΠΙρηθβέ τῆσδ] Θχοθ]]θησα 
15. [ππ5 αἰτιθαϊεα ἴο {πὸ ἀθοά οἵ {π61Π. 

80. δὲ 1ΐ, σο ὅε 1:.1] ΟΚ. γένοιτο γένοιτο. 
ΗδεὈ. ᾿ 3) ἸΌΝ, γιοπ ἀπά για! ὝὙΒΕῈ 

ΡΘΟΡΙΘ 5ΙΡΏΠΥ {ΠΕῚΓ ἀϑϑοπί ἴο {π6Ὸ ϑβοϊθιηπ 
θ᾽] σθίηρ ΠΡΟΠῚ ἘΠ ΠΤ ΟΠ χν" τὸ; 
ἸΈΠΕ Χα ν τς: τ Ὠσοη, χυὶ: 36: 5. ΣΧ]. 13. 
ΤΠ Νυϊραία μοσε δάά5 [{π61{Π᾿5 ᾿πίογνίονν 
ἢ ΑσμΙοσ (ΘΠ. Χχὶν. 5. σ44.}: Ῥόγγο “εῤίον 
“οεσαΐμς “«σεγἱΐ, ε. ΤῊΣ ννογάϑβ “ Βυΐ θεΐοσγο 
γε ἀο ἴπε56 1πηρ5 ᾽ (Χίν. 5) βδυιρρεοϑί {πδξ της 
οΟΥ̓οΓ οὗ {πΠ6 ν υ]ραΐθ 15 σι βηΐ. 

ΘσΗΑΡΤΙΕ Χιν. 

1. τρορ ἐδ ῥίφῥεσί ῥίαςε.) ὕροη ἐδὲ ραγα- 
ῥεὶ, ΟΥ̓Ϊἔπε 97) δαϊἐἠεγιεηίς (ἔπαλξις} ; ΤΠ οΥ ἀ. 1]. 
13. ὙΠΙ5 ΠΊΔΥ Πᾶνα Ὀθθη βιιξρεβδίεα ὈΥ {π6 
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ἀπά τὰκα {Πῃϊ5 “Πεδά. ἀπά Παπρ' τ προ 
της Βίρμεϑβε ρίαςε οἵ γοιιγ νν8 18. 

2 Απά 80 βϑοὺῃ 885 {Π6 πιούηϊηρ 
58}. ἀρρθαγ, ἀπά τπ6 811π 54}} σοπὶθ 
ἔοστῃ ἀροη τῃς δαγίῃ, ἴα Κα γε νεῖν 
πα 5. νγεαροηβ, ἃΠη4 ρὸ ἰογζῃ βνεῦῦ 
νδ]απέ πιᾶῃ οἷ οὗ {Π6 οἰΐγ, ἀηα 86ξ 
γε ἃ σδρζαϊη νεῖ {Π6π|, 45. ποιρῇ γα 
νοι] σὸ ἄονγη ἱπίο τπ6 Πα] 4 τονναγά 
τε νγαῖςῃ οὗ τῆς Αϑϑυγίδῃβ; θαῖ ρῸ 
ποῖ ἄονγῃ. 

2 ΤΒεη μεν 514} ἴακε {Πεὶγ 
ΔΥΓΠΟΙΙΓ. ΔΠ4 54] ρῸ Ιπἴο {ΠΕ ῚΓ σΔΠῚρΡ. 
Δηὰ γαϊβα ΠΡ τΠ6 σαρίαϊηβ οἵ [Π6 ΔΓΠῚΥ͂ 
οὔ Αβϑϑιι, ΔΠ4 ΠΕῪ 5Π4}} τη τὸ {ΠῈ 

Ἰηοϊάθπε τϑοογάρα ἴῃ 2 Μᾷςςο. χν. 35, ν ΠΕΥΘ 
145 ΜαοἼοαῦθαθιι μαπρ5 ΝΙΟΔποῦ 5 Πεδά 
ἔγοπι {πὸ ἴοννθυ, “δὴ εὐϊάθπί δηα πηδηϊοϑί 
515} πηΐο 8}} οἵ {πΠ6 περ οἵ {Π6 1 οτά. 

Ω.. «ὁ φοοὔ ας ἐῤὲ γιογηῖης ερα] αῤῥεαγ ΤΠΘ 
Ρἤγαθθ οσοιτα [πάρο5 χυὶ. 2 (διαφαύσκω -Ξ 
ἦν, μχῦ. ΟΕ Ηδι. π|. 86. ΜῈ ννμαΐ 
ἕο] ονν5, οἴ. Ρ5. χίχ. 4-6. 

ἠαΐε γε δοῦν οὔ ῥίς «ὐεαροης.] ΤΠ ἱπὶ- 
Ῥογαΐϊνοϑ ἀτὸ 1} ξμπιίαγοβ τη {π6 Οτθθκ. ὙΠῸ 
ἩδφὉ. φριρῥογζϑεὶ (οἴϊθη πλῖβοα! θά {πὸ Μεμγε) 
ΤΑΥ͂ Πᾶνα δὴ ἱπιρεγαίίνα ἴογοθ. ΕῸΥΓ {π6 
ΡΙατ. ζαζε γέ, 4θ᾽ε..) 5εῈὲ. δῖ. 1. 41. Ηδγα 85 
{ποῦς {Π6 ΗςὈ. πλαῦ Πᾶνα δά {Π6 νοῦρ ἽΔΠ, 
1ο σιγά οη. 

σεῦ γὲ α εαῤίαϊπ οὐὐῦ ἐῤερι.] 1,4. γὲ 
σῥα!! σε (ΟΥ̓ μί, σε) α ἰέαάεγ τιπίο ἐφέσει 
()ὸν ᾿φορι): δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτούς -- 

ὈΠὧ ΦΝῪ Ἴ)ΠΠ, Ναπι. χῖν. 4. 
ας ἐῤοια γὲ «υομά σο ἀοαυη.] ὡς κατα- 

βαίνοντες. [π᾿ οἸαδδίοαὶ Οἷς. {πὸ ρίορ. ννουἹά 
μανο θθθη {πτιγτο. ΒΒ ΗδΡ. Πᾶ5. ΟΠΪΥ οπ6 
Ρΐορ., ννΒῖο ἢ πλαν θ6 τιϑο ἃ ἴῃ το]αϊίοη ἴο δἰ 6 Γ 
ΡΓΟβοπΐ, ραβδί, οὐ ξαΐασα {ἰπππθ. ὙΠ6 τηραηϊηρ; 
15. ἂς 1. ἱπίομείϊησ ἰο σὸ ἐἰφαυη, ὡς καταβησόμενοι. 
σε Ὑπαογά. 11. 7: οἱ ᾿Αθηναῖοι παρεσκευά- 
ζοντο ὡς πολεμήσοντες. [πα] δάν!βοβ ἃ 
[οϊηΐ οὗ αἰΐαδοὶς ἀροη {π6 Αβϑυσγίδη ουροβίϑ. 

8. Τρεη ἐῤεν στρα]! ἑαζε ἐρεῖ ἀγηιομγ. ἘῸΥ 
σῤῥα!! γτοδὰ αὐ} ττουρθοις {Π6 νοῦθο. {εν 
(οὗτοι) ἅτ ἴπ6 δἀναποθά ριυδγά οἵ {πὸ Α5- 
ΒΥΤΙΔΠ5, ὙγΠῸ ὙΜ1}} 6 ἰαυηθα ὈΥῪ {π6 5Πονν οἵ 
αἴίδοκ. 

ὝΠΟΙΓ “’ ΥΠΊΟΙΓ ἢ 5 {πὸ “ἐν ΠΟ]6. ΔΥτηοΓ ἢ 
οἵ Ερῃ. νἱ. 132 (τὰς πανοπλίας αὐτῶν). (ΟΕ 
1 Νίδςς. ΧΙ. 20.) 2 ΘΆ1ῆ. 11. 21. 

γαΐσο ρ ἐὲ εαρίαϊη5.) ἤζαζε ΟΥ̓ γοιδε ἐῤὲ 
ξωπεγαὶς. Ιηϑίοδα οὐ σιν, (οα. 58, ὅγγ., 
ΟΙά 1,αἴ. παν ἃ ργόποιη (αὐτῶν), ννῃῖο ἢ 15 
ῬΙΟΡΔΌΪν οὐ ρῖπα!. “5π ὙΘυηον 5. ἅη ἀπλδ]- 
Βα σοτηπιοη ΠΟΙ ἢ ἴῃ ΗΘ θτονν. 

" ΠΌΣΗ [ν. 2--0. 

τεπξ οἵ Ηοϊοξειπεβ. δι 5Π4}} ποὲ Ππά 
Ηϊπὶ: ἘΠ6η ἔδαγ 5Π4}} [4] προ {Πεπη. 
Δη4 {Πᾶν 5}4}} ἤε δείογε γοιιγ ίδςα. 

4 ὅὃ0 γε, ἀπά 811] {Παξ ἱπῃαδιε τῆς 
ςοαϑὲ οἵ ἰβϑγαβὶ, 518}} ριϑια ἘΠ6Π|. 
Δ Π 4 ονεγίῆγονν ἔπε 485 {ΠΕ Ὺ σο. 

ς Βυὲ Ρείοτε γε ἀο τΠε86 τἢϊηρβ, 
“8}} πις Αςῃϊογ τπῈ Απιπηοηϊΐα, τΠδξ 
δ πηᾶὺ 8686 δηά Κπον Πἰπὶ τΠδὲ 46- 
βριϑεά τῃ6 Ποιιβε οὔ [5γδθὶ, ἂδπά {ἢδὲ 
δθηΐ Πἰπὶ ἴο 1158) 85 ἴἴ ψγεγῈ ἴο ἢΪ5 
ἄφδίῃ. 

6 ἼΠεη {ΠοΥ οΔ]164 ΑςπΠῖογ οὐξ οὗ 
1ηε6 Ποιιβε οἵ ΟζΖίαβ  δπά ψῆεη Πα 
νγὰ8 ςοπιθ, ἀπά 8» ἴπΠ6 Περδά οἵ 

4. ἐῤὲ εοασἰ ἢ Εσενν δογάον' (πᾶν ὅριον). 

οὐεγίῤγοαυ ἐῤεῦι ας ἐδὲν σοι] Ἀαἴμου, [αν 
ἐῤρερι ἴοαυ ἱπ ἐῤεῖ «αὐα)δν. Καταστρώσετε 
((οαά. 11., Χ., 58, 71, 240; ἴὉΣ ἩΜΜῸΠ 
Βυϊσβομε εαἀϊί καταστρώσατε) ΤΠΔΥ͂ ΕἸΓΠΕΓ 
τηθδη [15 (οἴ. Ἡ αἴ. ᾿Χ. 76) ΟΥ σἔγεαυ ἔῤῥει 1π 
ἐῤεῖ αὐαγ5, 5ἴΤονν ΤΠΘῚΓ ΘΟΥΡΒ65 δροιξ ἴῃ {πὸ 
νΆΓΙΟΙΙ5. Ραῖῃ5. ΟΥ̓ ΠΟΙ ἴπογ ΨΜ}}} ἢγ. (80 
ΕσΙΖβοῃθ, σοιῃρασγίηρ οἢ. χν. 2.) 5υΥ. γὲ “ῥα ] 
ῥγοσίγαίε απά ἐῤγοαυ ἐῤερι ἐμ ἐῤὲ αὐαγ-. 

5. δὲ “»ιηιορἹ.)] ἘτΥϊΖβομο οαϊ5 ᾽Αμμα- 
νίτην. ὙΠῈ ογάϊπαιυ ΗδθΡ. ἴογπὶ ἰ5 ἢ3})., 
1,ΧΧ. ᾿Αμμὼν, θα ἴῃ τ[πΠ6 Ῥαεπίδίδιοι ᾿Αμμὰν, 

ώ-ς- 

᾿Αμμανῖτα. ὙΠῸ ρΡγαβεπὲ πᾶτηθ ἰ5 ωμο5 
“Ἵγ»ιηιᾶπ; αὐπιὰ παΐ {Π15. 15 {π6 οἱάἀδθϑδί [ΌΥΠῚ 15 
Οθασ, ποῖ ΟΠἱ]Υ ἴτοπὶ {πὸ ἴαοϊ παΐ π᾿ ΟΥΡΊΠαὶ 
Ἰοης; ἢ σεῆθγα! ]ν θΘοοπιθ5 ὁ ἴ᾿π ΗΘ6Ρ., θυ 4150 
ἔγοπι 1ῃ6 5ρθι ]ΠἸηρ οα ἴπθ Αβϑυσίαῃ τηοπιι- 
τηοπΐβ, “4“»ιγιάπι, “γι»ιάγα, “ηιριαηά᾽α. 

ἄποαυ.] Κποαυ ασαϊΐη, τεσοσηῖςο (ἐπιγνῷ). 
586 νυνῖβῃθβ ἴο Ῥγθραῦθ ἃ {ὙΠ πτρΡ}ὶ [ΟΣ ΠΟγβο ἢ 
ἀηά ἴογ Ασμῖοῦ (ΕΤ Ζ50Π6}. 

6. οτ ΟΥ ἐρὲ ῥοιϑε ὁ Οςσας. ΟἿ. «ἢ. νἱ. 21. 
Αὐμπαὶά ϑιρροβοβ (παΐ Ασμῖοῦ μαά δι Ποτίο 
Ὀθθη ἱκορί ἴῃ βδοπῆα βογΐ οἵ σοῃῇποιηθηΐ: ΟΥ̓ 
ΡΟΓΠαρ5. πὸ πα ποῖ ἱπιπιθάϊαίοΥ ἤραγὰ οὗ 
Τάτ 5 τοίση. ΕὙΖβϑομο οὔβοσνοβ {Ππαΐ {ΠῸ 
ΒΡΘΟΙΔ] ΘΠ ΠΊΟἢ5 ἴο ΑσἤϊοΥ Ἰθη5. τηοτο ἀγὰ- 
τηαίὶς ἕογοθ δηὰ βοϊθληϊν ἴο 1Π6 σοθηθ. [ξ 
ΘΘΘΙὴ5. {ὙἸν 14] ἴὸ οΟὈ]δοῖ νυ ΒΙ556}} το {π6 
Ἰοδάϊηρς ρατέ ννμῖοῃ. {π6{{Π Ρ]αγθ ἴῃ {πὸ 85- 
ΒΟΙΏΙΥ ροη ΠΟΙ {τππηρῃαπξ τθῦιση. [να 
οαδηποῖ ἢπά ἃ “Ϊ|ο08πη οἵ Ατο" ἴῃ Ηδῦτγονν 
Πἰβίουυ, νγὲ οδῃ ροϊηΐ ἴο ννοπίθη ὙΠΟ, -᾿ἰκα 
Τοθοσδὰ ἴῃ {πὸ {ἰππθ5 οἵ {πὸ [πάροϑ5, ἀπά {κα 
ἩἨυ]άδῃ ἴῃ {πὸ τοῖρῃ οὐ οϑβίδῃ, ὀχουίθα ἃ 
Ιοφάϊπο ἰηἤιιοποθ ἴῃ ἴπ6 βίαῖϊθ. Οἵ. αἷβθὸ 
2 ϑαπι. Χχ. τό «φᾳ. ὙΠουρι {πά4|{Π 15 ποῖ 
πιαᾶθ ἃ Ῥγορῃοίοβϑβ ἴῃ 8 56 νγνῆθη ῬΥΟΡΠΘΟΥ͂ 
νγὰ5 οχίηςί (τ Μδος. ἰν. 46; ἴχ. 27; Χχῖν. 41), 
γοῖ 586 ἰ5 τθργοϑδοηίθα 45 ϑηϊουηρ ἃ ῬΡΘΟΙΠ ΑΓ 



ν. 7---το. 

ΗἩο]οίδγποβ ἴῃ ἃ τηδη5 Παῃά ἴπ {ΠῸ 
ΔΒΒΘΤΊΒΪΥ Οὗ τΠ6 ρβορίβ, ἢς [61] ἀοννῃ 
Οὐ Πὶ5 ἔδςε. δηά ΠΙ5 βριγιε 164. 

Βιε πα {πε Παά τεσονεγεά 
Βϊπι, μα [68]1] δὲ [{ά41{Πὴ᾿8 ἔδει, ἀπά 
Γανεγαποθαά Ποῖ, Δπα 5.14. Β]θβθεά ατί 
μοι ἴῃ 1] {πΠ6 ταθεγηδοὶς οὗ {π|4Δ8. 
δῃα [πῃ 411 παίίοηβ, νυ ῃῖς ἢ Πδαγίηρ ΤΥ 
ΠᾶπηΘ 54] ΡῈ δϑίοῃιβῃθά. 

8 Νον {Πεγοίογε 161}] πὶ 11 {ῃς 
ἘΠίηρβ 1Πδὲ ποι Παϑὲ ἄοπα ἴῃ {Πεβὲ 
ἄλγβ. ἽΠεη Τπ641Π{ὴ ἀδεοϊαγεά τἰπίο 
Ἀϊπὶ ἴῃ Ἐπ6 πηϊάϑε οἵ {πΠῸ ρβορὶες }} 

ΟΕ ΧΙ: 

τΠδξ 58Π6 Παδά ἄοπε, ἔτοπι ἐῃς ἄδυ {Παΐ 
8Πη6. νγεπέ [τ τπΠῈ}} τπαΐς Ποιγ 5}ῃ8 
8Ρ4Κα τιπίο {Π6Π|. 

9 Απά ψῇεη 8ῃς Παά [εἴς οἴ βϑρει- 
πο. {Π6 ρβορία ββοιιζεά νι ἃ ἰοιά 
νοῖςθ, δηά τηλάθ ἃ ἰογίι! ποῖβα ἰῃ 
ἘΠΕΙΓ οἸ(γ. 

Ιο Απά ψῇεη Αςῃῖογ Παά 86εῃ 8]] 
τπΠδὲ {πε (σοά οἵ [5γδε] ἢδά ἄοηβ, 8 
Βαανα ἴῃ (Ὡοἀ ργοδείγ, ἀπά οἰγοιιπη- 
εἰβδεά τῃ6 ἢεβῃ οἵ ἢῖ8 ἰγεβκίη, δηά 
νγᾺ5 Ἰοϊ πα τιηΐο {πΠῸ Ποιιβα οὐ [βγδαὶ 
τπίο 15 ἄγ. 

τΤοραΐδίίοπ ἔοσ ΠΟ] Π655, ργδοίῖοα] νυϊβάουη, ἀπά 
εἰδοΐιδ! ΡγαυεΥ (οἷ... ὙΠ. 5, 29, 31); ἀπά 1 
5Π6 Παά Ἰιι5ῖ βιισσθθθα, 45 1Π6 βίουγυ τοϑ]αΐοθϑ, 
ἴῃ ΠΕΙ͂ ΘΧΙΓΔΟΥΔΙΠΑΓΥ ΘΠΐοΓΡΥΪ5θ, ΠΟΥ ΡΟ Εἰς Α] 
ἸηΠΈΌΘΠοΘ νου] παΐιγα!Π!γ θοοοτηδ στϑαΐ, τ ποῖ 
Ῥαγαγηοιηΐ. 

ῥὶς σριγὶ γαϊ4.1 ΟΥ, Μαϊπίοά, σας «ὐαν 
(ἐξελύθη) : ΝΡ. φερέμα οἱ απίρια ἐἦμα. ΒΊ55611 
515, “15 {Π15 {πὸ Ασῃίὶοσῦ νῆο 15 δἰβενν πεῦα 
οΔΠ]οα {πὸ Ἰοδάθγ οὗ 811 {πῸ δοῃβ οἵ Ατητηοη;᾽ 
ΔΠ 4 νγῆο ἀαγοά το {6}1] {πὸ ἀγθδά μι] Ἡ οἹοΐεσποϑ 
ἴο ΠΙ5 ἴαςο {Π6 {γα ἢ ἀθοιι [5Γ86]}᾽ ΒΥ Ζϑο ἢ ο 5 
ΤΕΠΊΔΓΚ ἄοθ5. ΠΊΟΥΘ Ἰιπβίϊοθ ἴο {πΠ6 δα Ποῦ 5 
τηοσιῖβ : “ὙΠ6 ϑρῃξ ννα5 ἴοο τπποχρεοΐϊθ δπά 
ΕΧΙΓΓΔΟΓΑΙΠΑΤΥ, ὙγΠ16 δὲ Π6 βϑαπὶθ {ἰπ|6 {πὸ 
παδβίίοη δθοι Π15 ονν [1 νγὰϑ ἴῃ σοῃβθηθηοα 
ἀδφοϊάοά.᾽ 80 (ματίοη. 

Ἴ. αὐῤὲπ ἐῤεὲν ῥαά γεεουεγεά ῥῖηι.] ὡς δὲ 
ἀνέλαβον αὐτόν. (Εἴ. ΧΘΠΟΡΗ. “Η εἸ]Θη.᾽ν]. 5,21: 
ἀναλαμβάνειν τὴν πόλιν ἐκ τῆς πρόσθεν ἀθυμίας. 
ϑυγ. «ὐδελι ἐῤὲν ῥαά ἐαζεμ ῥοϊά ο7) (απ) ταϊφεά 
ῥίηι. 80 ΒΥΪΖβομθ νου] οχρί δίῃ {πε ἰοχί: 
“ ΑἹ» οἱο ἐῤη 1π ἀϊε Ηῦῥὲ σεῤοῤόη, αι 6" Ο7)17)1671 
ῥαΐίοη." 

Βαΐ {π6 νατγαηΐ ἀνέλαβεν αὐτὸν (165. ρΡοΐίτ5 
αὑτόν) ἴῃ (ἀοάά. 111. 19, 1οϑ, 23, 55), ΔΡΡΘΔΓΒ 
ΡΓΕίογαθ]θ. 80 {πε ΟἹά 1,4[. δεά ροσἐιαηι 
χεσιροῖΐ αἶγες (Ὀαΐ οοά. σε. 15, Ρεςῇ. δἰ 
χεζοο]]απυεγγιὲ δι), “ ἀΠ ἃ {ΠΕΥ ταυινεα Πῖπὶ ἢ). 
᾿Αναλαμβ. ἑαυτόν, ἰο γεζουεῦ" οπερε, τέραϊη 
σέγοησρ, γευΐυε, 15. ἃ ΟἸλββίσαὶ Ρῆγαβα : οἵ. 
ὙΠαυογά. νἱ. 26; ἀπά 405. ἀναλαβεῖν, Ῥ]αΐ. 
ἘΘρ.᾽ 46) Β, ἀηά ἴῃ τηβαϊοδ] νυυ]ζογβ. 

γευογοπεεάί ῥεγ] [1 οδείσαπεο ὀεζογε ῥῪὲγ' 
(προσεκύνησαν τῷ προσώπῳ αὐτῆς). 

Β[ε5"εὦ, 4.3 ΒΒ] 5:εὦ δὲ ἔῤοιε (οΥ τραῖξ ἐβοιε 
δε) ἦι ἔυογν ἐέπὲ (σκήνωμα, Ὅεη. ἰχ. 27) 
“μάκαρ, απὰ 1 ϑυεγν παΐΐογι, {5᾽ε. ΟἿ. Ππιάρ65 νἱ. 
24: “Αθονθ ννόοπιθῃ ἴῃ πα επί 5}4}} 586. θῈ 
Ὀ]65564. 

αυῤῇῆεορ ῥεαγίηπσ ἐν παρῖθ, 45.) οἵτινες 
ἀκούσωντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσονται. ἢΘ 
ΡΙαγαΙ, θεσαιθθ {πῸ6 ταίδσγεποθ 15. ἴο παντὶ 
ἔθνει. ““Αϑἴοῃιϑῃθα ᾿ 5πΠοι14 θεὲ ““ ἀϊδπηαγϑά. 

ϑυγ. ““ΒΙεββοά (06) μοι 'ἰπ 411] ρβορὶεϑ 
ὙΠῸ 51.411 Πθασ ΠΥ ΠαΠῚῈ πὰ 5Π4]] θα. 

8. τη} ἐῤραΐ ῥοιιγ ρὲ σῤραζε τιγιέο ἐῤεηι.] 
1} τρο αὐας “ῥεαζίησ, 45 ε. (οαά. 19, τοϑ, 
λαλεῖ μετ᾽ αὐτῆς, τοίογτΙηρ ἴο ΑΟΠΙΟΓ. 

9. σδομίεά.] ἠλάλαξεν. ΟΕ οἷ. χνὶ. το; 
051}: νἱ- 26. ΗδΡ. ὉΠ: 

γηαάο α 7ογγεῖ ποῖσθ.) ἔδωκε φωνὴν εὐφρό- 
συνον. (Αοαά, 58, 19, 23, 55, 8]. ἔδωκαν, 
νος ἢ 15. ἈΡΤΘΘΔΌ]6 ἴο ΗΘΌ. [Ιάϊοτη, νυ μῖο ἢ 
τηδῖτο5 {πῸ ἢγϑί νοσρ ἢ 4 σοἸ]δοῖνε ποιῃ 
ΒΙΠΡΊΠ]ΑΥ, ἀπά [Π6 βεοοπα Ρ] ΓΔ], 6.5. [0 5}. υἱ. 
20. [πβίεδά οἵ εὐφρόσυνον, (Οὐ. 11]. 58, 
ΟΙά 1,4[. εὐφροσύνης. ΟΕ ἐγ. νἱῖ. 34, χνυὶ. 
8; Χχν. το: 1 (γοη. χΥ. τό. ὙΠὲ ΗΕ: τν45 

ῬΓΟΡΔΟΙΥ ππῸ δὴρ ὙΠ), δὲ εαϊάογισέ “σοςοη 

Ἰαεαε. ἙΟΥ͂ δὲΡ 112, τοοοηι ἐάογε, οἴ. ΘΟ οη. 
χῖν. 2: Νυτη. ΣΙν- 1- 

10. αἰ] ταὶ ἐδεὲ Οοά οὶ Τεγαθὶ ῥαά «ρηε. 
(οά. 58, ϑγΓ., ΟἸά [,Α1., αἰ" ἐῤραὲ ἐδε 1ιογὰ ῥαά 
ἐοπε 7ὸν 1εγαεί. 

ῥὲ ῥεἠεαει 1 Οοά στεαΐν.)] ἨΗδφ Ρε]ονθά 
ἴῃ {πΠ6 Οοά οἵ [βγᾷε] 85 Π6 ΟπΪΥ ἴσια Οοά: 
ϑανε Ηἰπὶ 5 ππάινι 66 γιιϑὲ  ἀηα 4] θρίαηςο. 
ΑΟΠΙΟΥ θΘοδΠΊ6 ἃ Ἶονν, σοπίγατγυ ἴο {ΠῸ ἰανν οἵ 
Τλευξ. ΧΧΙΠ. 2. σ4ᾳ., ΜΠΙΟῃ Θχοϊάθϑ δὴ Απη- 
τηοηϊΐθ οὐ 4 Μοαδθιῖίε ἔτοπι {π6 σοηρτοραίίοη 
οὗ {π6 Τιοτὰ πηΐο {πὸ τθηῖῃ σοπογαίίοη. ὙΠ 
ψΜΠα᾽ [Ο]]ον5, οἰ σε. Χυ!. 23 «44., ἀπά 
158. χὶν. 1: “Απά {π6 5Εγδηροῖβ 5841] θ6 
Ἰοϊηβα νυ [Ποτη, δηα [ΠΥ 514}} οἴθανε ἴο {πὸ 
Ποιιβε οἵ Ϊὰςοῦ. ὙΠῸ σοπνουβίοη οἵ ΑσῃΙΟῦ 
[5 15 ῬΆγα]16] ἴῃ ΒΕ 5[ἢ. ν1]. 17. Βαΐ ΝΟΙΚΠΊΑΓ 
Ιαγ58 ἴοο βσθαΐ ϑίγεβδϑδ Προη {Π6 ΡῬγΟβεὶ ΓΙ: Πρ’ 
οἵ δὴ ᾿ἱπαϊνι άπ], ἀπά {παΐ ππάου δἰτορ με Υ 
ῬΘΟΌΠαΓ οἰΓΟυ Πηβίδποοϑβ. 

εἰπΐο ἐῤὶς ἀαγν.] ὙΤΠΙ5 ἄοε5 ποῖ πλθδη {ῃδὲ 
ΑΟΠΙΟΥ νγα5 511} Πνπρ ; 1 γοίδτϑ ἴο 15. [δυνϑἢ 
ἀεβοθπάδσπί5. ὙΠῸ Νυϊραῖθ ΠΠ15 ἀρ {π6 βθπθθ 
ΠΟΓΓΘΟΙΪΥ : “ εἴ ἀρροϑιίξι δϑί δά βρορι]ιπη [5Γ86], 
εἰ ογριγιῖς σιμσοοςοῖο φΈΠΟΥῚς Ἔ715 πιϑατι6 ἴῃ ΠΟάϊο - 
παπὶ ἀϊ6πι." (ΤῈ ννοτάϑ ἴῃ Π[4]165, νν ΠΙΟἢ ἅτ 
ποΐ ἔοιιπά ἴῃ ΟἹ 1,Αἴ., πιὰ θὲ ἄτα ἴο 8. 
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ΠΟ τσ, 
αϑδοε,ιΐδ. 

11 Απά 88 β00η 885 [Π6 πηουηΐηρ 
ΔτΌ86, {πεν Παηροά τῃε Πεδά οὔ Ηοϊο- 
ἔξγηθ5. Ἰροη {Π6 νν8}]}. ἀπ βνεῦν πηδῃ 
ἴοοΚ 8 νγεάροῃβ, ἃπά {πεὺ νγεηΐ 
ογῖἢ ὃν αῃα5 τιπίο τῃς ᾿ἰβίγαϊ [5 οὐ {Π6Ὲ 
Πηοι ΠΙΆ ]η. 

12 Βυῖ ψῃεη {Π6 Αϑββϑυγτδηβ 580 
{Π6π|, {ΠΕΥ 86εη ἴο {ΠΕ6ῚΓ ἰβδάδιϑβ, 
νν ἢ ἢ σαπὴα ἴο {ΠΕῈῚΓ σαρίαίηβ ἀπά 
{θη 68. ἀΠ4 ἴο δνϑῦυ οπα οὗ {Πε|Γ 
ΓᾺΪΘΓ5. 

ΨΟΒΙΤΕΗ." ὙΠ [ν. 11-4. 

123 80 {Ποὺ σάπια ἴο Ηοϊοίεγηοθ᾽ 
[εΠΐ, Δη4 5αἱὰ το ἢϊπὶ {πΠαξ Πα τῆς 
σμαῦρα οὐ 4}1] ἢϊὶβ τῃϊηρβ, νδκεη 
ΠΟΥ ΟἿ ἰογά : [ὉΓ τῆς 5]1ανθβ μαᾶνε 
θεθη ΒΟ] ἴο σοπια ἄοννῃ ἀρδίηϑβέ 15 ἴὸ 
Ῥατι]6, τῆλε {ΠΕ πιὰ 8 πἴίει] Υ 
ἀεϑβίτγογεά. 

14 ἽΠεη ννεηὲ ἴἰἴπ Βαρόοδβ, δηά 
Κποοκεά δὲ {6 ἄοοσ οὔ {πε τεπηῖ:; 
ἔογ ἢ τποιρης τΠαΐ Πα Παά 5]ερέ νυν 
7Τὰ6ππη. 

ΤογοπΊθβ Οἰα!άθς. Μ5.) ὙΠῸ Ιἀθηςἢοδίίοη 
οὗ 1ῃς. (Τ64] ΟΥ̓ ΒΙΡΡΟΞ64) οιιηογ οὗ ἃ ἔἈΠΉΠΥ 
ΟΥ Υᾶσ6 ὙΠ ΠΪ5 ΡΟΒίοΓΥ 15 ἃ ΠΟΠΊΠΠΟΠ ΤΌΓΠῚ 
οἵ Ηθῦτονν {ποιρῃΐ. 

11. “πώ ας σοοη ας ἐῤὲ γιογηΐης αγοσε.1] Τ.ῖ. 
ὁμέ αὐδόη ἐῤὲ ἀααυη αὐεπΐ τ; ἃ ἩΘ6ΌὈ. ρἤγαβο: 
105}. νὶ. 15 (Α. Ν. “δδθοιιξ πθ ἀαννηΐηρ οἵ 
τὴ6 ἄν). (οά. 58 οπηϊΐβ. 

ἐφεν ῥαηρεά.) καὶ ἐκρέμασαν, ἀσοογάϊης ἴο 
Η66. Ιάϊοπι. (Υ, ποΐβ οῃ ὡὉἢ. ν. 2ο. ((οάά. ΠΙ. 
44) 4]. οπλϊῖ.) 

μῤοη ἐῤὲ «υα]]. 80 (οάἄά. 19, 58, ἐπὶ τοῦ 
τείχους ; ΟἸά 1,αἴ. 21 γεγο, ἀπ ΤῈ γημζος. 
Βυΐ ΕΥΙΖβομα βαϊ5 ἐκ τοῦ τείχ., 7. ο7γη ἐφὲ «υαἱ] 
--τ-ἃ ΟἸαβϑίοδὶ σοηβίγιοίίοη. ΟἿ τα Μαςος.]. 61 ; 
2 Μᾶςς. νἱ. 1ο. ϑυυ. ομέσίάδ 9 θὲ «αὐα]]. 

ὧν δαμπάς.)] κατὰ σπείρας, τηαγιρμλα!ῖ»ι, 
ῬΟΙΥΌ. 11]. 115.1. ὙΠ [οι σπεῖρα ΥΘρΓΟ- 
βϑηΐβ 1,αἵ. τηαμίριμς πὰ δοῤογσ, 2 Μᾶςο. 
ὙΠ]. 23; ΧΙ. 2.οὃ. ὙΠ Ηδρ. ῥγόθαθΥ ννᾶβ 
ΡΠ Δ Ἰνδὸν 3), 2. Κίηρθν. 2: ὯΠ αἰΞὸ Αος 
ΧΧΥΪΙ. 1, ΧΙ; Ϊομη χυἹ!. 3, 12. 

ἐῤὲ σἰγαϊ5.) ΤΙ. ἀφερηΐς, 1.6. Ῥά5565. 

12. ἐῤεῖγ Ἰεα ἐγ 5.) 7.6. ἴλχ6 ᾿ΠΙΘΎΙΟΥ ΟΠ ΓΠΟΓΚ, 
ὙΠΟ ἴῃ ἴπγἢ ΔΡΡΥΙβθα {Π6 στρατηγοὶ, ΘΙΡΘΙΙΟΙ 
ΟΠΊοΟΥ5, Δηα χιλίαρχοι, σαρίαϊ!η5 οὐὗἨ {Ποιιβαπηήϑ, 
Δηἀ ἴῃ 5ΘΠΘΓΑΙ, “ ΘΥΘΙῪ ΠΟΙ ΠΊΔΠοΥ (ἄρχων) οἵ 
1ποτη. (οά. 58 οπηϊῖβ αὐτῶν. οἱ δὲ ἦλθον 
ἐπὶ στρατηγούς. 80 ὅ8ὅγ0Γ. δὲν σεριὲ 1ο ἐῤοὶ» 
»ιασπαΐες ἀπά σαρῥαϊης 97 ἐδομσαηπάς ἀπά ἐο αἰϊ 
ἐῤεῖν οὔϊεεγς ; πὰ ΟἹά 1,αΑἴ. 

18. Ψυ]ξ.: Τμοά «ἱάοηίες ἐχρίογαίογες, κά 
ἐαῤεγπασμίμηι Ηοἱογεγπὶς σμσμγγογιι. Ρογγο 
δὶ φμὶ τη ἑαῤεγημαςμίο ἐγαρέ, «οποίος οὐ απίθ 
Ζη στ σα) σμῤϊσμί ρον γοῤερέος, ἐχεϊἑαπαὶ ὅ7α- 
ϊα, ἐπηιοίμαηοηι αγίδ γιοἠοφαρέτ", μὲ ποι 
αὖ εχεϊαμεμς σεά ἃ σοηαρεφμς Ἡοίργδν ιος 
ευϊσίίαγε. ΙΝ με ἐμίηι ἀμάρφαξ αμδὶοιίμ,ι 
αἰγίμς “σογγίογιηι ῥείσαμάο αμὲ ἱπίγαραο 

ἀρεγῖγε. “ΤΊΝ5. 15 ποῖ, 45 ταὶς ΒΡῈ βιιβροοίθα, 
ΤΟΥ͂Θ ΔΥΡΙΓΓΑΤΥῪ Οχρδηβίοη. οὐ ἴῃ6 οὐἱρίπαὶ 
ἴεχί. 8. [ΘγοπΊο πλιιδὲ πᾶν [οι πα ἃ νναγγαηΐ 
ἴοΥ ἴῈ ἴῃ Πὶ5Β (Πμαϊάθο σοάθχ, ὙΠῸ εὐτίοιις 
Ἐχργθϑϑίοη εμόϊοιείμρε «ἱγέμίϊς “τεγγι ναι 
βιιρρεβδί ἴΠ6ὲ (ιαϊάθς δ 3 ΠΣ ΤῊΝ 

ἽΠΠΝῚ ΝΡ Ί. 

ο ῥίγι ἐῥαὶ ῥαά.)] (οἀά. 44, 58, ϑυ7., ΟἹά 
[,«ἴ.20 Βαχοας ἐφαΐ ῥαά. ΟἿ. οἢ. ΧΙ. 11. Βαροαβ 
ννᾶ5 15 »ηιαϊογ-τ-άογιο, ΟΥ̓́ΞΤΑ Πα ΟΠΑΠθ  ]δΙη. 

ἐδ «ἰαυ. Μονοῖβ Ρ]διιϑιὈ]Υ ϑιρρεϑίθα 
1ηδὲ {πὸ 6. ἐγδηϑιαΐου ΠΟσ τηϊδίοοικ Ὁ Δ Π, 
“ἢ6 Ηδθτεν5, ἴοσ ὩΣ. Π, “16 5]1αν65.᾿ 
ΤΠ αἰβθγθησε 16 ΨΕΙῪ 5|1|5ῃϊ--ἰῃ8 ““οπ6 
κεραία " οἵ ννΒΙΟῃ ΟἿ 1, οΥά ϑρθακβ, Μαδίί. ν. 
18: δυΐ {πε δάδιίοη οἵ ομὲ ἰθίζεσ ρῖνοϑ 
ὈΣ 22 »Π, “1ῃε πηῖςο,"--ῃῈ τεδάϊηρ οὗ {Π6 
Μ|ιαγαβη ἀπά ἐπε Ν υ]ραΐθ, νυ ῃ]ο ἢ ἴα ΡγΟ Δ ΌΙΚ 
ΟΥ̓ΒΊΠΔ] (φμογιίαηι ἐργεσοὶ ΤΊΏΓΟΣ «ἴδ σα  ΓΊῖΣ 
σμῖὶς αμρὶ σέ ῥγουοοαγε πὸς αὐ ῥγαφ λι)ι. 
ΟΕ τ ὅ8πι. σιν τοὺ 866 τ 5. ΧΗ 5 
((ΧΧ.). ὙΠεὲ ΟἹά 1,«[. μα5. ΜΠ Πσαθὶ ΟΥ̓ 
ἁιμάκεί, νΜ ϊοὴ ΕΥΙΖΒΟΠΘ. (4115 δὴ ΔΓΡΙΓΓΑΤΥ 

ΔΙζογαίίοη, ἁπὰ {ΠῸ 850Γ. ἰζξας; γε, ΝΥ ΏΪΟΝ 

6 8ᾶὺ58 πιιιδσὲ 6 οογτθοῖθα ἱπίο ΞΔ 

σασες (ΥΩ ποΐ ἱπίο εξ, Ἡεόγεαυς ὅ). 
ΒΥ Ζβϑοῃθ. νου Ποννονοῦ δοσορέ Μονουϑθ᾽ 
ΒΡ ΡΟϑΈΟη γνΈγ 1 ποῖ {Παΐ ἴῃ «. 18 οἱ δοῦλοι 
ἃη4 τῶν Ἑβραίων ὈοΙΠ Οςοι ; Δπ4, θεβί 65, 
οἱ δοῦλοι 15 ἀΡΡΓΙΟΡΓΙαΐα ἴῃ {πΠ6 το οἵ {πὸ 
ἀἸβάδ! ηΓ1] Αϑϑυσ 88. 

ἔφα ἐῤὲν γιαν δὲ τιέΐεγὶν ἀεείγογεά.] ἵνα 
ΘΧΡΓΘΘ565 ἴΠ6 Δδββιπηθα ἐημέεμέίον οἵ ἸΠ 6 [Ὁ νυ ]5}} 
Βουίθ, [Ι{ 5 ἃ σμείάα! ἴ01]γ. “Οτίογ!γ ἢ 15 

εἰς τέλος, ννῃϊοἢ οἴξθη τοπάθυβ ΗΘ. ΠΥ, ,)ὼγ 
ἐεῦ; 6.5. ἴοὉ χὶν. 2ο. Βιξ οἴ, αἰϑο Απιοβ ἰχ. 

6: 2 (ἸΓΌΠ, ΚΠ: 12 ({Ξ ἸΡΡΩΝ αἰ εο}1.5:1,771)7216-- 

ἐϊοροῦι, 1.6. ῥγογσις, ῥαηθ); 2 Ἑγοη. ΧΧΧΙ. 1. 
ΑΙ5ο «ἢ. νἱ1. 30 σεῤγα. 

14. 2ῤὲ ἀοογυ." Ἐαίμου, ἐδὲ ἐμ αϊη--- αὐλαίαν. 
ΗΘ. Ππυ, Εχοά. χχνὶ. τ σφᾳ. 1,Αἴ. αμ]αριι. 
(ΤῊ ἴδηξ᾽ Ποῖδ Πιθδη5 ἴΠ6 ἴπποῦ φοπηραγῖς 
πηοηξ νηοῦ 5εῖνθα ἃ5 ἃ ᾽θθρίπε. Ρίδσθ 
(«ἢ. χίϊ!. 2,3). Οοαά. 19, τοϑ τοδὶ ἐκρότησε 
τῇ χειρὶ ἐν τῇ αὐλαίᾳ. Οἵ. τπ6 Νυ]ραΐο : ἐκπὸ 
ἐησγοσσς ἤασαο εμϊοι μη ἐγμς οἱ ΟἿ απΐδ σογ- 
ἐΐηαηι, οὐ ῥίαμσιώη γεεῖξ »ιαρίδες «μῖςς (Αοἀά. 
111. 64, 4]. τοδᾶ τὴν αὐλήν, ἐῤὲ εοιγὲ ΟΥ̓ ῤαβ], 
Ἰηϑίοαα οὗ τ. αὐλαίαν. 

)ὸνγ δὲ ἐροιψϑίὲ, Θ᾽". Τὸν δὲ αὐας σμῤῥοσίηρ 



ζό)ε. 

ν. τ5-- 3. ἽΠ19.8 θ Ὁ 1 1: 

Ις Βιιϊῖ Ρεςδιιϑα ποθ δηϑυνογεά, Πα 
ΟΡαποά ἰἴ, απά ψεπί ἱπίο {πε Ρεά- 
σΠαπηθοῖ, δπα ἰοιιπά Πὶπὶ σαϑ ἸΡοὴ 
τῆς. ἢἤοοι ἀεαά, δπά ἢὶβ Πεαά ννγᾶβ 
τ Κα ἴτοπὶ ΠΙΠ1. 

16 ΤΓ βεγείογε Πα ογιεἀ ἢ ἃ Ἰοιά 
νοῖςε, νυ ννεερίηρ, Δ Πα β'σῃϊηρ, Δη4 
ἃ Τα]ρ ΠΥ οΥγ. ΔΠ4 γεηΐ 8 σΑΓΠΊΕΠίβ. 

17 Αἴεῦ μα νγεπί ἱπίο {εξ τεπέ 
νμεγα [πᾺΠΠἢ Ἰοάραα : δἀπὰ σνπεη Πα 
ἔοαπα ΠΕΓ ποῖ, με ἰεαρεά οι ἴο {πε 
ΡΘορίε, δπά οτιβά, 

18 ΓΠεβε δἰανεβ πᾶνε ἄξαϊε ἐτοα- 
σΠοΓΟιβν ; οη6 ννοσηδη οὗ τῃε Ηε- 
Ὀγεννβ πατῇ γόοιο 5Παπια τιροη τῃ8 
Ποιῖιβα οἵ Κίπρ ΝΝαθιισΠοάοποβου : ἴου, 
ΒΕ ΠΟ] 4, Ηοϊοΐεγηεβ ἰζοέθδ ἀροὸη {Πα 
στοιηά ψ]Ποιι ἃ Παδά. 

19 ν εη {πε σαρίδ!ηβ οὗ {πε Α5- 
ΒΥΓΙΔΠ8᾽ ΔΓΓΠΥ Παεαγά {πε86ὲ ννογάβ. 
{πεν Γεπέ {ΠΕῚΓ σοαΐβ8, ΔΠἃ {ΠΕῚΓ τη] 45 

(ὑπενοεῖτο) ἐῤαΐ δὲ (Ἠοἱοῖ.) «υας οἱρερίης 
αυἱδ. (οά. 58 «πὰ ΟἹά 1,4{. τλακΚε [Π6 5θη588 
Εἰθαγοῦ ὈΥ δάάϊηρ ἔτι, «{1}}. 

15. αηοτυεγεά. ϑιγιον, ἡδίομπεά, σας ἐκ 
(ἐπήκουσε. (οάά. Π|. 58, 4]. ὑπήκ.). 580 Γ. 
αποαυεγεά ῥῖ7. 

οῤεηιε.] Ρμὲΐ 1 ἀφμπάογ, ῥά 1 ασιάε 
(διαστείλας). 81. δὲ οῤεπεά. 

μου ἐρε οου ] ὙΠῸ ΟΚ. ννογά χελωνὶς 15 
ἀεοῆπεα Ὀγ Ηδβυοῆῖι5, οὐδὸς τῆς θύρας τῆς 
σκηνῆς, ἐῤγεσῥο!ά ὁ ἐῤὲ ἐεηπίπάοογν, νυνὶ ον! ἀθηΐ 
Τοίεσοποθ ἴο {πε ργθϑοηΐ ραβϑᾶρθ. Βευΐ 85 
ἘσιΖβοπο ροϊηΐβ οἵ, {Π1|5. ἀθῆπηϊτοη ἄοοβ ποῖ 
βατ, [πα το] 1Π6 σοοῦρβα οὔ᾽ {πε θεά 
(ς. ΧΗ]. 9), ἀπά οἴ τ ποῖ προη {πε ἐῤγεςροίά, 
Ῥαΐ ἀροη {π6 ,ροΐείοοί τιϑϑὰ ἴῸΓ βϑίζηρ σΡ 
᾿πΐο {πΠ6 θεά. ὍΠ15 βεῆβε οἵ χελωνὶς 15 ἱοπη4 
ἴῃ ϑοχίιιβ ΒΊΡΙτΙο5. ἹΠῈ ΡΥΙΠΊΔΙΥ ϑνΟτά 
χελώνη, ἐεσίμαάο, 4150 τηθᾶη5. γοοίσίοοί. 

18. Τρετὸ (ἐδ) σἰασσες ῥασυς ἀεαϊέ ἐγεαερεγ- 
οτιεἰν. ὙΠ νετῸ 15 ἠθέτησαν. ᾿Αθετέω ῬΤΟΡ. 
ΤΊΘΔΠ5 70 “εἰ αοίάε, ἀϊγεσαγα ἅτὶ Οαἴῃ, ἰγθαΐυ, 
ΡΓΟΠΊΪ56, ἰανν. ΟἿ, Μαγκ υἱ]. 9; ἴβα. Χχχίν. τό 
(οἱ ἀθετοῦντες τὸν νόμον). ἴπ ἴπε Γ,ΧΧ. {86 
νγογὰ ΟΠ ἢν ταργεβοηΐβ ΗΠ ΘΌ. Ἴ23, ρεγπάθ ἐστι; 

ὉΡΌ, 22. τ ἰτοπ. ν᾿ 25, 2 ἴτοη, ΧΧΧΥ 12; 

- -αταθαηΐηρ; ὑνΠ]οἢ νου] δας Ποτὲ ; ἀηὰ ΦῸΒ, 
γεφειατυϊ!, ἀετοί, 2 ΚΊηρβ 1. τ; ΤΊ, 26. 
2 Κίῃηρϑβ ΧυΠΠ]. 7, 2ο. ὅ50Γ. ἦρε οσἷαυες ῥατε 
αυγοησεί ΟΥ̓δῤεαΐεα (Ξξ τ . ἐῤεῖγ ἰογάς; 

ΟΙΑ 1,41. “ περίεχεγισιί ΠΟΥ 56ΥΥῚ 6115 (4]. 2έο- 
εατπογιηΐ σεγδ). [6] νναβ [ΑΙ 1Π]655 ἴὸ ΠΟΥ 
ῬΓΟΠΊΪΒ6 δεῖ ἔοσίῃ τη οἢ. χὶ. 18, 19. 

αν. ΧΥ. 

γγΈΓα ννοηἀογίι} } ν ἐγοι Ὁ] 64. ἀπ ἘΠεγα 
νγὰ5 ἃ ΟὟ ἃπ4 ἃ νεῖῪ ρίθαξς ποῖβθ 
τῆγοιρῆοιξ τς σαΠΊρ. 

ΘΗΑΡ Ε: ἈΝΕ 

1 7714 ΑΙ φεγνγίαγις α7 εὐαρεαῖ αγια] οαΐη. 8. 716 
ἀῖσὰ 2γίεσέ σοηιοίλ 10 στ: σ“μαμα. τι 716 
σέ 7 οΥὙ “οογέγηιες ἐς οσογε 10 Ὑμαϊλ. 13 
7716 τυογεε71 εγοτυγε 1.67, τοῇΐδ αὶ σαγίαγια. 

ΝῺ ψῇεη {ΠεΥ {Πδὲ ννεῦα ἴῃ {ΠῈ 
τεηῖ85 ἢδαγά, {ΠῸὺ νγεγα δϑίο- 

ΠΙΒΠ64 δὲ {Π6 {π|ηρ {Παΐ νγὰβ 4οπΠε. 
2 Απά [δδγ δῃά {γε θ] πο [6]} προη 

{Π6π|. 80 {Παΐ {Πεγα νγὰβ ΠῸ πηδῃ {παῖ 
ἄἀπγϑ ἀὈ146 τη {Πα 55 ῃς οὗ ΠΙ5 πεῖρῃ- 
οι. Ῥις ΓᾺΒΠΪΠρ οὐδ ΔἰτΟρ ΊΠΕΙ, 
{ΠῸΥ ἢξά Ἰηἴο Ἔνεγυ ννᾶὺ οὗ {πῸ ρἰδίη, 
ἀπά οὗ {Π6 Π1] σοιιπέγγ. 

2 ΓΠΕΥ αἶδο τπαὲ Παά σαπιρεά ἴῃ 
1τΠε πιοιιηΐαίη8. τοιπά ἀδοις Βειῖμι]α 
ἤεδὰ ἅἃνγᾶὰγ. ἽΠεη τΠῈ6 ΤΠ] άγεη οὗ 

«υἱΐδομέ α ῥεαά.)] 1.11. απά ἐῤὲ ῥεαά ἰς ποί 

1071 δὲν--ὐου ΟΝ ΟΝ). 

19. ἤῥεμ.) Βιιέ αὐροῃ: ὡς δέ. “ΤΠΟΙΓ 
τη] η 45 5Ποι14 6 ἐῤεῖ σοι ((οἠ4. 19, τοϑ, 
ἐῤεῖν σοι] :). “Π 6 500. σοπο] 65 {Ππ|5: ἐῤον χσοπΐ 
ἐῤεὶν ἐπηῖες, για ἐρεῖν σοι αὐας σγεαΐίν ἐγομὀϊεά 
πη ἐρὲ γα δὲ 9. δὲ εαριῤ. “ΤΠ ΟΚ. βαγ5: απά 
ἐῤε1)" ἐγ ἀγοσο, για αὶ εγν σγεαΐ σρομέζης ἐπ ἐδὲ 
»ιάςὲ 7 θὲ εαγηρ. ΟἿ, τ ϑαιη. ἱν. 14. 

ΘΗ πον 

1. ἐδὲν «ὐεγὸ αὐίοπίσρεί αὐ ἐῤὲ ἐῤῆίηφ ἐῤαὲ 
αυας ἀοπε.] ἐξέστησαν ἐπὶ τὸ γεγονός. (ΟΕ, 
[πΠ6 βαπιθ σοηϑίγιοϊίοη ἴῃ ΟΠ. ΧΙ. τό. ϑυγ.: 
Τεν «υοπάεγεά «υὐραὲΐ δαά ῥαῤῥεηεά (-Ξ- (Σά. 58, 
τί ἦν τὸ γεγονός). 80 ΟΙΪά [1«ἴ. Βαυΐ Νὰ ϊξ. 
τὲ γόης οἱ σογοί γι αὖ εἰς. 

ο: ἤπά γα. -- Ἡροῦς ἔδει}. (ΔΕ οἷνς 11: τ: 
Ῥ58. ΧΙν". 6. “ὙΠαϊ ἀιιγϑὲ 0146 15 μένων ; 
αὐϊάίνιο -- ὝΌ, σέαπς. ὅϑυγ. απαά ἐῤὲν εορεϊρμεα 
ποΐ α γιαῦῖ ὧν ῥὶς πείσῥῥοιιγ. “πο ΟκΚ. δήάβ 
ἔτι, αη} ἰρηψεγ. ““ Ἀ ΠΒΠΙΠρ οὐ 15 ἐκχυθέντες, 
1|| ΤΣ α Ὑ6ὴΡ ΤΕΟΙΠ ΠΡ ἴῃ τῶ: 3, 4. 
Ηαυΐης ῥοιιγεά οἱ (οἵ ἴπΠ6 [επῖβ. ΟὐΓ σαΠ]ρ), ἐῤὲν 
αὐέγο Ἴεείγ πῤοη ἐυεγ}) τοαά. “ΓΠῈ ΨΪ]ρ. 1Π- 
τογροϊαΐοβ ἃ γθάβοη [ῸΓ [Π15 νυ] ΠΙΡΗξ : ἐυσάεγε 
"εαμπααπὲ Ηφόγαεος, ψιος αγηιαίος ΤΩΡ 56 
“«"εγῖγε αμαϊεῤαπέ; οἴ. 2 ΚΊηρ5 νἱ]. 6, 7. 

8. 21 ἐῤὲ γιομρέαϊις.)} 7}π ἐδὲ δὲ! δοιηνγ. 
ΤΠ Βδοτηίοβ πα Ατηπιοηϊίε5 μα Θποαπιροά 
{ποσὰ : οἷΝ. ν]1. 18 σηῤγα. 

Μεά ααυαγὦ.ἢὮ Τηγπεά ἰο ἤῖῆσῥί. ὝΠΟ καὶ 
Βεΐοτε ἐτράπησαν ἴῃ ἴπΠ6 ΟΚ., ννΒΙοἢ ΤΙ Ζϑομο 
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[5γ8 6]. Ἔνεῦυ οπμα [ἢδί ννὰϑ ἃ ὙΨΔΥΓΙΟΥ 
ΔΙΊΟΠρ ΓΠ6πΠ|. Γι5Π 6 ἃ οἷ προ ΠΕ6Π|. 

4 ΤΠθη βεηῖ ΟὐΖίαβ ἴο Βεζοπηδβ- 
1Πεπ|. ἀπά το Βεραὶ, ἀπά (ὑμοραὶ, δηά 
(ὕοΪα, πὰ τὸ ἃ11 τῇς σοαδϑίβ οἵ [53Γ86]. 
5.10} 45. 8Ποι4 {6}] τΠ6 τῆϊηρ8. {Παΐ 
ννετε ἄοπο, ἀπά {παΐ 41 5Ποι4 τιι5ἢ 
[ογ ἢ προη ΠΘΙΓ ΘΠ ΘΠΊΪΕ5. 0 “ΕϑΈΓΟΥ 
1 6Π1. 

ς Νον ψῇεη τΠς6 σΠΠ]άτοη οὗ [5Γ86] 
Πβαγά 1ξ, {πεν 8}] [6]1] τιροη τΠεπὶ νυ ἢ 

ΡΓΟΠΟΙΙΠΟΟ5. {π6 φϑηϊηθ τοαάϊηρ θα δη 
Ἀν νν γα ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ, ΠΠΔΥ ΤΟΡΓοβεπί ἃ ΗΘΌ. 
αὐααὺ εογυεγοῖυε (οἵ Π6 ἱπιρογίθοῖ). Βαΐ 
της τοδαϊηρ οἵ (οάά. 10, 44, 4]. 15 καὶ αὐτοὶ ἐτρ. 
(ΘῈΣ ΠΙΞΠῚ): “Απά ἔπογ {μα Παά δηοατηροά 
νον ἔῤεν αἰδο ταγποα δηὰ Πθά. (ΟΕ, ψ τ {πὸ 
ΠαΓΓαῖΪνο οἵ {Π15 οπαρίοι, {πα οἵ τ Μδος. ἱν. 
1-25 (ἴΠε ἀοἴοαϊ οἵ (ὐογρίαβ ΒΥ [π415 ΜαςἼοδ- 
θάθι15), δηά {παΐ οἵ τ Μδος. νἱϊ. 42. σ4ᾳ. (16 
ἀείοαϊ απα ἀθδαῖῃ οἵ ΝΙσαΠΟΥ). ϑοπῖα οἵ {πὲ 
οοἰοι5 οἵ {Π6 Ρ᾽οΐαγο ἀγὸ ἀογινο [ΓΌΠῚ 1 541). 
ΧΥΠΙ, (Πάντα 5 νιοΐογυ ονοῦ (σο] [ἢν 45 Ν ΟἸΚΠΊΑΓ 
Ροϊηΐβ οαἵ. Δ ἤθη ἢ δάά5 {παΐ {ΠῸ νἱοΐοσγυ, 
1{Π|6 5] ρου οὐ {Π6 ἔαρ τς νοβ, ἀπά [Π6 πη ΠΊΘ Π56 
ὈοοΐΥ ἀτὸ ἄτι ἴο [Π6 βοατγίηρ ΠΡ οὗ [ον] ἢ 
ἴχηογ, νν οὶ {Ππ|5 Ὄχασϑογαίθα. {πΠῸ βυάάθη 
νυ Ἱ Πγαννα] οἵ {πὸ Κὶ οπμηδη ΌΓΟῸ5 ΠΌῸΠῚ ΡΔ]θβί!πθ, 
ννῈ 566 {παΐ [Π6 ἀαΐα οἵ {Π6 βδίογυ ἀγτὸ [αἴ4] ἴο 
ἢϊ5 ποοῦγ. ὙΠῸ ΝῈ]ρ. 45 : ἀεεσοηογιιέχες 
εἰαησεμίος ἐμδὶς οὐ τἰμίαπίος ῥο5} ἐῤσοσ. (, 
Τ πάρ. νι]. 18 τῴ. 

4. Βείϊονιαςίῤῥεηι.) Βαιτομασθαΐμ, «ἢ. ἵν. 6. 

ἀπά ἐο Βεῤαϊὶ.) 80 (οάά. 11]. 243, 4]. ἀπά 
ΒΥ Ζβομθ. Π6 ΠατηΘ 15 οἰ μουννῖδα πη ΠΟυνη. 
(σά. χ. Πᾶ5 καὶ ᾿Αβελβαίμ, ἀπ (οήἉ. το, τοβ 
Πᾶν κ᾿ ᾿Αβελμαείν ; 1.6. “1 ε]-»ιαίη, νυ ]ο ἢ 
ΔΡΡΘαῖβ ἴο δὲ τἱρῃῖ. Οἀε οἰ. ἵν. 4 [ῸΥ 115, 
Πα ἴῸΓ ῤδοδαὶ οὐ ὥρούα ((οάὐά. χ. 23, ἀπά 
τ. 5 1η727γ.). Μυ]ρ. οπλῖβ [Π6 Ἰοσδ] παπλθβ οἵ 
1}15 ἀπά {πὸ ποχί νϑῦβϑ. 

(οἰα.] ὝΠΕ ΟΥεεκ ἴα Χωλά, (ῤοΐα; ἃ]. 
Κωλά οΥ Κειλά. Αῃ τπηϊκηοννηῃ Ρ]αοο ; ΡΟΥΠαΡ5 
της Ποίοη οἵ [ο5}. χν. 51. 

ὝΠΟ ϑγγίας νθυβίοη, ννὩ]Ο ἢ 15. 1655 Ὄχασέξ ἴῃ 
1Π15. σΠμαρίου {ἸλὰΠ οἸβθννῃουῦο, Ομ 5 ἘΠ16 ΡΓΟΡΟΥ 
ΠΕΩΠΊ65, ἀηα γχοηογϑ ; “ Απηά {228 βοηΐ ἴο Δ]]} 
1π6 Ὀογάθυβ οἵ ἰϑγᾷθὶ (Ἰη6η), ἴο τηδϊτο ΠθΠὴ 
Κπηονν νν παῖ Παα Παρροποά.» 

απά ἐφαὶ α! ἡ ὙΠΟ ἵνα ἀδθροπβ οὴ πὸ 
ποίίοη οἵ δεάίϊησ, ογάεγίγσ, ἸγαρΡ]]οα ἴῃ τοὺς 
ἀπαγγέλλοντας. Οπίας φοηξ. ᾿ς. Ἠϊδὴ αὐρο 
ὀγομδὲ ἐἰαϊηησς σοποογηΐς ἐδ ἐῤίησς ἐραΐ ῥα 
δέεημ αεοο»ηρἠϊῥεά (συντετελεσμένων), «πὰ 
(ὀαάε) ἐφαὶ αἰ, 49)ε. 

γμδρ γογ  προη ῥεῖν ὁπεριῖθς.} ἐπεκχυθῶσι 
τοῖς πολεμίοις, ᾿Ἰῃδίοαα οὗ νοι (οαά. 19, 1ο8 

πᾶνε ἐπεκχυθέντες τοῖς πολεμίοις ἐπιθῶνται, 

ΠΥ ΤῊΣ Οὐ ΧῸΣ [ν. 4--.-. 

ΟΠδ. σοηϑβεηΐ, δηά ε'ενν {Πδπὶ τἰπΐο 
ΟΠΟΡ αὶ : ΠΚαννῖβε αἶθο {πον {Πα σᾶπγε 
ἔτοπὶ [6γιβα!θμη, ἀηα ἤτοπη 81} {Πς ἈΠ] 
σοι ηῖγυ. ([ῸΓ τηθη Παά το]ά {Πεπὶ 
ννῆδῈ {Πϊηρ8 νγεῦα ἄοπο ἴῃ {ΠῸ σἈΠῚΡ 
ΟΥ̓́ {ΠΕῚΓ ΘΠ 6 Π1165,}) Δη4 πον ἘΠδξ ννεγα 
ἴη (σαἰδαά, δηά ἴῃ (04]166, ᾿ς μαββά " τ, συν 
{Πδπὶ νυ 4 σγεαΐ 58] ρ τοῦ, τ1ΠῚ|] 
{ΠοΥ νγεῦα ραϑὲ [)απιάβοιιβ ἀπά {ΠῸ 
Βογάεγβ ἐπεγεοῦ, 

6 Απά τῆς γεβίάιια, παῖς ἄννεὶε δὲ 

γι Κορ «πᾶ «εἰ μῤοὰ ἐρὲ ποριν. ΤῺ “Ὁ. 2 
ἐκχυθῆναι 15 ᾿ιδεα ΔΡ5ο]ΐο]ν, πα ἴῃ τ. 3 1 15 
ΤΟ]]οννοα ΌῪ ἐπ᾽ αὐτούς, 4716 ΟΥ̓́ασαϊηποέ ἐῤε7η. 

5. σἰεαυ ἐῤοηι μπίο (ὡροδαὶ )] 1.11. «υεγὸ 
σι ἐῤέγηι τριίο Οροόα. (Οἷἴ τ ϑάτη. ν]1]. 11. 
ΤῸ «)ρι6 ΔῊ ἉΥΤΗΥ͂ 15. ἴο Του ἴξ τἰίου]Υ δη4 ἴο 
5] Ὺ {16 Γαρτνε5, εξ. Χχῖχ. 7. ΟΕ 705}. χι. 
8: “ ἰ5Γ86] 5πγοΐθ ἔποῖὴ Δη4 οΠαβθά {πη} τπΐο 
ϑγοαῖ Ζιάοη, «πα τπίο ΜΊβῃγθρμοί- ΠΊΔΙ ΠῚ, 
Δη4 πηΐο [Π6 νϑ]οὺ οἵ ΜΊΖρΡθη θαβίννασγα. 
ὐῥούα 15 Ῥεύπαρβ ἴπ6 πηοάθσγη οἰ ῆεζῥοὐῥὶ, ἃ 
ΤᾺ] ὙΠ ἃ ΟΠ1ΠΠ Ὀ6βι46 11 ςα]1ο 4 ““γγακ Κροῤδὶ, 
12 ΠῚ1165 5Βο ἢ οἵ Μεϊτάμ. Βιαξς {π6 ΜΙάγαβῃ 
μα5: “Ποὺ ριυγβιιθά {πο τππίο Πογηιαῤ.» 
ΓΙ δηά ΠΙ.ῚΠ ταϊρηξ δαϑ]ν θ6 σοηζαιβοά. 

Πζεαυΐτε αἰδο ἐδον ἐφαΐ εαριὸ ἤγουι σεγμσαίονι. 
ΤΠε ΟΚ. ϑαγ58: ἠῥεαυΐτε αἰφο ἐῤῥὲν 9 ϑεγεσαίεορι 
αγγίυεά, απά 97 αἱ! δὲ ῥὲ}} εοιριέγν (ὡσαύτως 
δὲ καὶ οἱ---ποί οἵ---ἐξ Ἵερουσ. παρεγενήθησαν 
καὶ ἐκ πάσης κ. τ. Χ.). (ὐοάά. χ. 58 «πᾶ ΟΙά 
1, αἵ., ἐὸν ἐπ ϑεγμσαίενι. Ῥαΐ τΠ6 ϑ συ. : Πζεαυῖδο 
ἐῤὲ σοης 97 σεγμδαίοηι, αὐροὸ εαριὸ 7γγοῦι αἱ ἐφὲ 
το π71{61715. 

αὐδαΐ ἐῤίηισε αὐεγὲ ἄοπε 1.7] ἘἈΔΙΠμοΥ, αὐραὲΐ 
ἐῤίπσε ῥαΐ δεζαϊίεη. Ξ 

ἐρασεά.) ἘΔΊΠου, ομἰγαηζειί (ὑπερεκέρασαν). 
Ὑπερκερᾶν 15. ἃ ΤῊΠ]ΠΙΑΥΎ ἴογπῃ: οἵ, ῬΟΙΪΥΌ. Χί. 
23. 5; Θαινδ]θηΐ ἴο περικερᾶν, ῬΟΙΥΌ. ΧΙ. 1, 5. 
ΟΙΚ. κέρας, ῥογῆ τι Τ,αἴ. «ἴα, «υἱηρ ΟΥ̓ΔΠ ΔΥΤΆΥ͂. 
ΟΕ τ Μᾷδςοο.ν 1]. 46. ᾿ΓΙΟΠΊΠΛΪ 5 νΥΓΟΠΡΊΥ ΓΟ 5 
ἴῃς. νογά ἴο ὑπερκεράννυμι ([), σμῤεγηηίξεοο, 
εοημηάο. ΠΟ γοδάϊηρ οἵ (οα΄. 58, το, 1Το8 15 
ὑπερεκράτησαν (58, ὑπεκράτησαν αὐτούς, ἃ 
ΤΉΟΓΘ Τηϊδίακο) αὐτῶν καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν 
πληγῇ μεγάλῃ (58, πληγὴν μεγάλην, ἃ (Οβη. 
δοοιι5.). Τῴρὲν οὐεγῥοαυεγεά ἐῤει ἀραὶ σηιοΐ 6 
ἐῤεγι (αυἱ!}) α φγεαὶ σηιδίησ. ΟἿΑ ΝΊΠι. χὶ. 31; 
Ι 541). 111. 11; 1 ΚΙηρβ χυϊ. 22. ὍΤΠΪ5 ΤὨΔΥ 
ΜῸ] παν θεθη {πὸ ἰαησιιαρο οἵ {πΠ6 ΗθΌ. 
ΟΕ τε ὅγυ. : “πώ ἐῤρον ἐραΐ αὐεγε ἐπ Οαἰααά ἀπά 
ἡη Οαἰἕοε εαριὸ ομέ ασαΐηοὲ ἐφρόνει, ἀγα σηιοίο ἐῤε)η 
ἃ στεαΐ σηιίης ; ἀπιὰ ἴῃς ΟἹ 1.,αἴ. δογσφομ ὶ σαηὲ 
ἐο5, εἰ ἐγιίεν  εεεγρΐ 1105 ῥίασα »ιαρηα. 

δεν «ὐεγὸ ῥα] Ὑ{ρὲν (1... ἴῃς. Αβϑυσίδῃ 
Γυρτνο5) δαά ῥαςί. 

6. “πώ ἐῤὲ σεσιάμο, ἐδαὶ ἀαυοὶξ αὐ Βεῤῥμ]α. 
ΤΠ ΟΚ. 15 οἱ δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες 



ν. 7--το.] 

Βειμι]α, [6]}} τρροη τἢς σαπὶρ οὗ Αϑϑιιτ, 
ἈΠ 5ρο]εα ἐπαπη, Δη4 νγεῖα ΘΥΘΆΙΥ͂ 
ΕὨΓΙΠΠ ο΄. 
 Απά {πὸ ομ]άγεη οὗ 1[5γΓ46] τῃδΐ 

τΓείαγη 4 ἔτοπι ἐπα 5] ρ Πΐον Παά {παῖ 
γνΠίο ἢ ταπιαϊηδά : Δ ἐπε νΠ Πρ 68 
ΔΘ ὉΠῸ ΟἸΕΙΕΒ: ᾿Ἔπ5Ὲ ΕΓ ἴῃ τῆς 
τηοιιηΐδίη85 ἀπά ἴῃ {πῸ ρ]αίη, ραΐ 
ΓΊΔΠΥ͂ 8Ρ01151: [ΟΓ {Π6 πχυετις. ννγδβ 
ΨΕΓΥ β.εδί. 

ὃ ΓΠΕεη οαςοὶπη τΠ6 ΠΙΡῊ ρτὶεβί, 
8Δη4 τς δησίεηίβ οὔ {πε σι] άγεη οὗ 
[5γδθ] ἘΠαξ ἄννε]ε ἴῃ [6γιιβα]θ πη. στῆς 

ΨΌθΙΉ Χν, 

ἴο ῬΕΠοΪ 4 {πὰ ροοά τῃϊηρ8 {παῖ (Ποά 
Βαά βϑῃεννεά το ἴβγδεὶ, δηά ἴο 866 
Τὰ 611. ἀπ ἴο ϑβαϊιιέε ΠεΊ. 

Απά ννββη {Π6Ὺ σαπηα τιπΐο ΒΕΓ. 
ἘΠΕΥ Ὀ]εββεα Πα ἢ οπς δοοοῖά, 
πὰ 5414 ππίο ἢεῖ, ἼΠου ἀέ ἐπε 
εχαϊζδείοη οὗ Γογιβαίθιη, ποὺ ἀγέ τῃς 
δτοαΐῖ ΡΙΟΙΥ οὐ ἰβγδοὶ, ποι γέ {ΠῸ 
σταδέ γα]οϊ οηρ Οὗ Οὐ ΠδίΪοη : 

Ιο ἼΠοι Παβὲ ἄοπα 81] {Π686 ἘΠΙηρ8 
θγ {Πϊπ6 Παπά : τποῖι ἢαϑὲ ἀἄοπα της ἢ 
σοοά ἴο ἰβγδεὶ, ἀπά (ὡοά 15 ρ᾽εαβεά 
1Πογθνν ἢ : Ὀ]εθθεά ΡῈ {ποὺ οὗ τῆς 

Βετυλούα. ΕΤΙΖΒΟΠο Ἔχρ]διη5 “ 16 ΒΟννΟΠ ΠΟΥ 
γοη Βείγια ἦϊθ ποοὺῖὶ ὑἰρτὶρ ἦα ννάγθη. 
ἼΠῸΕ 56η56 Ὡρρεαῦβ ἴο θὲ: Βαΐ {ΠῈ ΓΟΠΊΔΙΠΙ Πρ; 
ΤΟΙ, ννῃο Ἰ᾿ϊνθά ἴῃ Βείμα]1α δηἋ βίαγοα 1π {Π6 
ἴοννῃ, ᾿ἰηϑίθαα οἵ Ἰοϊῃίηρ ἴῃ {ΠῸ Ραγϑαῖ οὗ {πΠῸ 
ΘΠΕΙΗΥ͂ (Ὁ. 5), [Ε]1 ἀροη {πὸ ἀεβογίθα σαπΊρ. 
εξ νυ!ξ.: “ χεϊφμὶ αμέϑηι χαΐ ἐγαγιὲ 1γ Βεῥιίϊα, 
ἸΠΡΎΘΒ551 51Πηΐ σαϑίγα ΑΘΒΥΓ ΟΊ). ΘΥΤ. ΥΓΟΠΡΊΥ: 
απά ἐῤὲ γεσὲ 9 ἐῤὲ τμῤραῤΙἼέαγιίς 9}, Βεῤῥιῆα. 

σῤοϊοά Φῥεηι.)ὺ 7.6. ἴπὲ Αβϑυσίαηβ. ϑ0γ. 
δ]μηάεγεά ἀπά εαγγίοά ο77 εαρίϊυες; (ἸοΟά. 58, 
φἰμπάογεα 1 (16 σαΙηΡ) «πα ἐοοῖ «ῥοϊ]ς (ἐσκύ- 
λευσαν). 

ἡ. “πά ἐῤὲ εῤϊ]άγευ 9,7, ἤγαθ ἐῤαΐ γχε- 
ἐμγηεά, 45΄ς.1] Βμὲ ἐῤὲ 7εγαείηεν, ῥατυΐη γείμγπεά 
γοηι δὲ οἰαμῥίο (κοπή ; 5686 ὅξεη. χίν. 17), 
2οσσεσσεά ἐῤε)ησοίυες 9.7 ἐῤὲ ἐῤίγτιρς γα) 117: 
1.6. νυν Πδΐθνοῦ. νϑ] πα Ὁ]65 {πΠ6 Βει Πα] η5. Παά 
ποΐ Δἰγοδν σαγτϊθά οἵ. Ῥιιϊΐ {Π6 ϑυγυ. Πα5: 
“πα ἐρε σοῖς 97 Πογαεὶ γεΐμγπεά ἤγοηι ἐῤὲ ῥαΐέε, 
απά ῥοσσεσσεά ἐῤεγισείυες 97 ἐὲ γεγηαϊγαεγ ο7 ἐῤὲ 
ΕἸΠδς αὐρίερ αὐεγὸ 1γηι ἐδ γηομγίαί,ς, πα ἐμ ἐῤὸ 
«αἰϊεγς, ἀπά ἐοοβ τημορ φρο]. “ὙἼΠῸ ν]ΠαρῈ5 
ΔΠη4 {ΠπῸ οἸ[[65 {Πδΐ ννεσα ἴῃ {Π6 τηοιιπΐδϊηβ ἀπά 
ἴῃ {π6 ρ]αίη" (10. 2ᾳ θὲ ῥὲ}] σοιιγιίγγ ἀπά ῥίαϊηι 
εοπ211.}} 15. ἴῃ γοδαάϊηρ οἵ (Δοαά. 11. χ. 19, 23, 
58, 4]. ΒΥ ΖΒΟΠΟ οδαϊ5 ῤθ αἡ]αρες αηά ζαγηι- 
σἰεαάς (ἐπαύλεις ἴοΥ αἱ πόλεις). “αἰ 15 
ἐκράτησαν, ἴοΥ ννῃϊοἢ (Δοά. 58 εῖνεϑβ ἐκυρίευσαν. 
ἘῸΥΓ “.5ρ0115 --ωλάφῦρα---ὁ5ε86 τ (ἤτοη. ΧΧΥΙ. 

27 (-- 990). 
ῶν ἐῤὲ τη ημάο, 49.4.7 ἈΔΊΠοΥ, 207 ἐφεγο 

αυᾶς α Ὅεγν αγεέαί μα ν, νἴ2. οἵ οδ]εβοΐβ ἴο 
ΟΑΥΤΥ οὔ. (Οο44. 58, τού, 5υΓ. ΟΠΊΪ. 

ΑΠοΥ τΠῸ ΠΙΡΗς οἵ Οσογρίαβ, “πιάδ5 γτεϊασπθά 
ἴο 5ΡΟ1] {π6 [επΐβ, ννἤεσ {ΠΕ Ὺ βοΐ τη ἢ Ρο]ά, 
ΔΠ4 51||νογ, δηα Ὀ]ιι6. 511, ἀπ ριγρὶθ οὗ {Π6 
568, δηἀ ρσεαΐ σἱσμ 65" (1 Μδος. ἴν. 23). 

8. υϑοαεῖνι.] Α Πρ ρῥγίθδέ οἵ {πΠ|5 Παπῖθ 
ννὰ5 ἴπ6 50ὴ ἃπ ϑισσοθββθου οἵ θβϑα. ΟΥ̓ 
Τοβῆπα, {ῃ6 ἩΙΡ Ρυϊεδί ννῆο, δ]οηρ ν] ἢ 
Ζεγαθθαθ6], σοπάποίοα {ΠῸὸ ΕἾγοε Βοίυτη 
(5. 536...515}. 866. ΝΕῇ. χὶϊ. το: “Απά 
16β5μπα θεραΐ 7οϊακίπη.᾽ 

ἐῤὲ αηεϊεγιές.] ΠΟ ϑαηπρατϊη ΟΥ̓ ϑεηδαΐε οὗ 
ΕἸάογβ (ἡ γερουσία). “ὙΠπαΐ ἄννε!ξ ἴῃ ]6τιι- 
5416ΠῚ᾽ 15 ἴῃ ΔΡΡοβιίίοη 1 “ 7οαοῖπι δηά {Πα 
βεηδίβ." ὍὙΠ6 Νυ]ρ.----οργι τρϊϑογ εὶς ῥγεσόγίογὶς 
σμῖδ---ΘΘ 6 ΠῚ5 ἴο [Πγη {Π6 6] 46 Γ5 ᾿πΐο ΟἸοΎρΥ. 

Οοά ῥαά «ῥεαυεά ἐο.1ὺ ἈΔίμοΓ, ῤῥὲ 1ιογὰ ῥαά 
ἄορ 707. 

ο σαἰμίε ῥὲγ.] Τιῖ. 0 σῤεαΐ ῥέασθ «υἱὲ 
ϑ Υ ΠΕΥῚ ἸΣῚ 8.:. 5: ΧΧΥΙ 7. 

Θ. “πώ «υδέόη ἐρεν σαῦῖ6 τέο ῥεὲγ.) Τηϑίθδά οἵ 
εἰσῆλθον πρὸς αὐτὴν, (οάά. 58, 19, τοδ8 δΕ͵Ἶνα 
ἐξῆλθε πρὸς αὐτούς. Τί Δρροαγεά πιοῦα ἀρρτο- 
ΡΓΙδίθ ἔοσγ [6 ἴο κὸ ουΐ ἴο πιοεΐ {ΠῸ ΤΊ Π]ΘΥ5 
Οἵ ΠΕΙΓ παΐΐοη. 80 «α͵'βθο ὅ50Γ. δηά ΟἹ]ά 1,αΐ., 
δῃηα Νὰ]. Βαΐ οἵ “ἢ. ν]1]. 1ο, 11 σωῤγα. 

ἐδ εχαϊαΐίοη ὁ “εγμσαίεη.} ΕΙΣ: 8. 
δ εχ ὕψωμα Το ὙΌῸ Ἐμα (ον ἢ) ΒΟΙΗ 
ΟΟΟΙΙΓ: Α͵50 ΣΧΠΙ 2... ΣΎ 8. Ε}5: 111: 3. “Βεϊοϊο- 
ἴῃ; 15 καύχημα, ὀοαςἐ: Ὲ Κοπι. ἰν. 2; 1) 6. 
Χ, 28: Ἐ(ΘΠΈΘΗ. ΧΥΙ. 27; ΧΧΙ͂Χ: ΤΥς ΟΥΣ ΦΓΩΖΘΟ 

Δη4 50 ἴῃς ΜΙάγαβῃ (ΡΠ). 

10. ἐῤροιὶ ῥασέ ἄομθ γημερ σοοά ἐο 7εγαεϊ.) 
ἐποίησας τὰ ἀγαθὰ μετὰ Ἰσραήλ. ϑυτ. «πα 
ῥαοσέ ἄογιο ροοώ «υἱέ 7εγαο. Οἵ. Νμι. Χ. 32; 
1 ἤτοη. Χυϊ. 26. (σα. 58, καὶ ὅτι ἐποίησας 
ἀγαθὰ ἐν Ἶσρ. 

Οοά ἐς ῥ]εαςεά ἐφεγεέαυ!ρ.] 80 (οί. 1. Χ. 19, 
23) 52, 55, 8]. (εὐδόκησεν ἐπ᾽ αὐτοῖς, αυας «ὐυεἰ]} 
}ίεασεί αὐ ῥέε», 1.6. τὰ ἀγαθά). Ἐτϊ[Ζδοπο 
βαϊ[5 εὐδοκήσαι, ἴῃ ορίαζϊϊνε : γα» Οοά δε «υεἰ] 
}]εασεά ! 

ΤΠο Νυϊ]ραΐθ βυθϑεςαΐοβ ΓΟΥ {Π15 νοῦβα {Π6 
Ο]]Οννιηρ : “Οὐα ἴδοῖδί! νι] Υ, οὐ εοηογ- 
ἠαΐμηι ἐσέ (07 ἔπι, 60 4οά οαϑίαίθιη 
ΔΙΠΑΥΘΓΙ5, δ ροϑί ὙἹΓΕΠῚ {{π1Ππ| ΔΙ ΓΘΓ ΠῚ Π650]- 
ΘΓΙ5: Ζάδο οἱ τιαπίς «ἰογηΐη σοηγογίαοἱέ ἐδ, εἰ 
Ἰάδο εγὶς δεπεαϊεία 11:1. αείεγημ»ι. “ΤῊΪ5. ΤΠΔΥ 
τοῆθος {πΠῸ οχαρρεγαίθα να]τα βεΐ ΒΥ 8. [ϑγοῖηα 
ΔηΔ ΠῚ5 σΟΠίοΠΊΡΟΓΑΓΙΘ5. ΠΡΟῸΠ {Ππ6 5ίαϊε οἵ 
σΟΙθαογ. ϑαϊοπιθ, Πονγανοσ, αἀἸ4 ποῖ ΠΊΑΥΤΥ͂ 
ραῖη ; δηά {πὸ ΜΙάγαβῃ ΡΑΥΓΥ σαρρογίβ {πὸ 
ψα]ρ.: “ΎΒοιι, [πᾺ1{Π|, ἀγξ ἃ π]οΟΐΠΘΓ ἴῃ [5Γ86], 
{ποι ατί [Π6 ργαῖβο οἵ [θυιβα!θτη, ποῖ γί {ΠῸ 
το]οϊοίηρ (ΠΠ2)) οἵ ἴβγδθὶ, ἴοι ἂῦέ {ῃ8 
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ΑἸπιρμέν ΤΠ, ογά ἔογ ὄνεγπιοσα. Απά 
411 τη6 ρεορὶε βαϊά, 80 θὲ ἴ{. 

11 Απαὰ {τε ρεορὶς ϑ8ροι]εά {πε 
ΠΑΡ {Π6 β8ρᾷςβ οὗ {Π᾿γίγ ἄδγϑ: δπά 
παν σάνε τιηΐο [π64 1 Ηοο]οίδγποβ ἢΪ8 
᾿ταηΐ, ἀπά 4}1} ἢϊ5. ρἰαΐε, απά Ῥεάβ, ἀπά 
ν655615. ἀπά 4}}] Πὶβ βία : ἂδπά 516 
τοοῖκ 1ἴ, δηὰ ἰδ! τὲ οὴ πε πλι]δ ; ἀπά 
πηλάα γεδαν ΠΕ σαΓίβ, ἀπ δά {Πα πὶ 
τ1Πεγθοῃ. 

12 Πα 8}}] ἐπα ννοπηεη οὐ ἴϑγδεὶ 
ΓΔ τοραίΠΟΓ ἴο 866 Πεῖ. δηά δ]εββεά 

ΒΊΟΥΥ οἵ ΟἿ Ρθορίθ. ΕῸΓ ποι μαϑὶ ἄοπο ἴἰ 
ννΙἢ τϊρηΐ, ἀπά ἐῤίγιο ῥόαγὲ αὐαᾶς σἰγοησ ἀπε 
γηι, ἀπά ἐρὲ ῥαπά ῳ ἐδὸ 1ογὰ αὐας «υἱὲ ἐδεὸ 
10 σἰγεησίφεπ ἐῤεο; ἀπά ὀϊοσοά σῤαϊέ ἐφοῖς δ 
7ὸγ ἐυεγηιογε." “ΤῊΝ 15 ΘΟΥΓΔΙΠΙΥ ΠΟΤ ΟΥΪ -- 
δῖη4] [Δ {Π6 Οτεοκ ἰοχί. 

ὀϊεσσεά . .. 4 (αυ1})} ἐρδὲ Α]ριϊσῥὶγν 1ιογά.] 
ἢ. σεη. χῖν. 19. “ΕῸΓ ΘΥΘΙΤΊΟΥΓΘ ἢ 15 εἰς τὸν 
αἰῶνα χρόνον, ἃ ΟἸΓΙΟΙΙ5 ΡΠ Γα56. ΤΠ ΘΓ ΠΡ, 

ΗΦ6Ὀ. πε, Ὀρὶυν, δηά ὈΡῚ Ἴ ἴπ 154. χῇΐ. 
20, Χῖν. 20, Χχχίν. 17. Οἔ Βαγιοὶ ἢ]. 12. 

11. “πώ ἐῤὲ ῥεοῤίε.. .. ἐῤίγιν ἐἰαγ5.1 ὅ8γγ0. απά 

ἐῤὲ ῥεοῤρίε αὐεγὸ σαγγγίης 7 (-.; 53) ἐῤὸ 

εαρΡ 9 δὲ “φεγγίαης ππίο ἐῤγέε ἀαγε: οἕ. 
2 ἤτοη. ΧΧ. 25, “Απά ΤΠΕΥ σψγεγα ἴπγεε ἄδγ5 
ἴῃ μαῖπογηρ οἵ [Π6 5Ρ01], 1 ννὰ5. 50 τῃμςῃ.᾽ 
ψα]ρ.: Ρὲῦ ἀϊος ἀμίεηι ἐγίσίπέα “ἱἷκ οοἰϊροία 
σμηΐ σροϊϊα “5 ογγίογμηι α ῥορμίο Πεγαεί. 

“ῥοϊϊά.1] ἐλαφύρευσε. (οἀά. 23, 44, ἃ]. 
ἐλαφύρησε. Βοίῃ νοῦ δἴεὲ ἅπαξ λεγόμενα. 
(οά. 58, ἐλαφυραγώγησεν, ἃ νγογά [οπΠ4 ἴῃ 
ϑέγαθο, Ρ]αΐαγοι, ὅο. ΟἸἹά 1,αἴ. «ροήα εοἰϊεσὶ! 
γα. 

ῥὶς ρίαίε.1] 866 (ἢ. ΧΙ. τ. “ΜΕβ55ε15 "---τὰ 
ὅλκια ((οαά. 58, 71, τού, ΟἹ] 1,αἴ. οπηῖξ ; 1. χ. 
τὰ ὁλκεία)-- Ιαῦρα δοαυΐς ΟΥ̓ δασίης ΤΟΥ νυ ϑῃϊηρ; 
σαρ5. ὙΠῸ ννοσὰ οσοιΓ5 ἴῃ {ΠῸ ἔγαρσρ. οἵ (ῃ6 
(οπῖῖς Ροεῖβ. ᾿οΟλκεῖα ρρθαῦβ ἴο 6 {Π6 σὶρ 
ΒΡ] ηρ. (ὐαδαῦθομ, αιοίϊοα ὈΥ ΕτγϊίΖβοῃο, 
(4115 ἘΠθ56 νεβϑβϑοὶβ ἰαύχγα αριρία αὐ ἑμοίαγ φιασ- 
πογιγι σγαίεγμηι ἐπεία. Ἠφ ςοπίϊπιιο5, “ 118 
ἀθβογῖδιε Η Θϑυ ἢ 5 ; εἴ σοπἤτγπηαηΐ διιοϊογιτη 
Ιοςὶ. Εἰχ 115 δὕϊδπὶ οασγθῖ ΠΟ] Οσ απ 2, δαϊημοὶς 
Μισθο πριηι" ((αβαῦθ. “Απιπηδάν. ἴῃ ΑἸΠοη. 
Ρ. 343). “80 15 σκευάσματα, ἃ {ττι6 6411- 
να]οηΐ οἵ κατασκευάσματα, ἘσοΪιι5. Χχχν. 6. 
ΤῊΟ ὅ5υγ. βῖνοθ γωροηΐα ἐἶμς (ΟΥ̓ εαὐαϊ]ος εἴμς; 
οἵ, ΝΗ. 11. 12}, ἀρΡαγ ΠΥ ἃ Ὀδά ριι655. 

ῥεγ γι... Οοαά. 58,19, τοϑ, ὍΥγ., ΟΙα 1Αϊ- 
ῥοῦ γιμΐοσ. καὶ λαβοῦσα αὐτὰ (Χ. 19, 44, α«Ἱ. 
51.) 15 ΠΟΓΔΙΠΙῪ ἃ θύοι τ ΔἸ πε’ ἱΠ[ΓΙ 5] ΟΆ]}}Υ 
1Παη καὶ λαβοῦσα αὕτη. ϑ6η56. ἃΠ4 ιἰϑᾶρὸ 
ΠΊΔΥ 5ΟΠΠΘΕΪΠη65 Οἰϊένν οἰ 5]. Θχίογπαὶ ονϊάθηςο. 

ΦΌΒΙΤΕΙ ΕΣ [ν. 11--ττ2. 

Ποῖ, ἀπά πιδάβ ἃ ἄδηςε ἃπιοηρ {ΠῈπΠὶ 
ίογ ποῦ: ἂδηά 858η6 ἴοοκ Ὀγάποῃαβ ἴῃ 
ΠεγΓ παπᾶ, δηά ρᾶανεὲ αἷδο 0 {ῃε 
γγΟΠ 6 [ἢδΐ νγεγα νυ ἢ ΠΟΓ. 

17. ΔὨΔ ἘΠΕῚ ρυξ, 4 ραηϊαηα 6Ε 
ΟἾἶνα ἀροὴ ΒΕΓ Ὧπηά ἢεῖ πιαϊά τἢδΐ 
νγᾺ8 νυ] ἢ Πεῖ, πα 5η6 ννεηΐ θείογαε 
411} τπ6 ρβορίε ἴῃ τῆς ἄδηςε, ἰεδάϊπρ 
411 1Π6 ννοπιεπ : δηά ἃ]}] τη6 ππεῃ οὗ 
Ι5γδε] [Ὁ] ονγεά ἴῃ ἘΠΕῚΓ ἀγπιοιγ νυ ῖτῃ 
σα] ἀ58.. πᾳ ἢ βϑοηρβ π΄ ἘΠΕῚΓ 
τηοι 8. 

γιαάε γεαάν... αι ἐδεορι.) 1,1. γοἀεά .. 
ῥεαῤεά---ςοασογναν. (ὐοά. 58 οπηϊίϑ. 

19. (οάά. 44) 4]. Βορίῃ {πιι5: καὶ συνήχθη 
πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ἰσραήλ. “ΑΙ {τς 
ννΟΠΊΘη ἢ 5ῃοιὰ ΡῈ εὐέγν «υογιαῖ (πᾶσα 
γυνή). 

για α ἐἰαπεο αηιολσ ἐροηι ζογ ῥεγ. 
2.6. ἴὰ ΠΟΙ Ποηοισ. ΟΣ [πάρ΄. ΧΙ. 234; 1 84Π). 
ΧΥΠ. 6. ὙΠῈ ὅυγ. ρίῖνεβ {6 σϑῦβθ ἐππ5: 
“Απὰ 8}1} {πΠῸ ννοπίθη οἵ [5γδθ] γὰπ τππΐο ΠΟΥ 
Δηα βιυσγοιπηήθα ΠΟΙ; ἀπ 5ῃ6 οῇοβο οιζἱ οὗ 
1Ποπὴ ἃ σΟΙΊΡΔΠΥ Οὗ 5|ΠΡῸΓΘ (11{. ΡΓΑΙ56Γ5), ἀπά 
ἴοοῖκ ραϊπὶ Ὀγάπομο5. ἴπ ΠΟΙ Παηά," ἄο. ὍΤΠῈ 
ΟΚ. ἴογ “θγάπο65 " 15 θύρσους (οἴ. 2 Μᾷδςος. χ. 
7), ἃ ψογά ψν ΟΠ ΤΟ Ο}}15. {πὸ οἱά Ηε]]θηῖς 
ῬΓΟΟΘΘΒΒΙΟΠ5 'ἴπΠ ΠΟΠΟΙΙΓ οἵ βασοῃιιβ, νυ Πο56 
γνΟΐαΓΙ65. σα νναπάβ υγθαῖηθα ἴῃ ἰνΥ ἀπά 
νἰηθ-πίοανοϑ, ἀπα {ρρο ἢ ἃ ΡΙπθσοοπθ. 
σε Εὑ1|Ρ. “ΒδςςοΒ.᾽ 8ο ; “ ἀγοϊορβ,᾽ 64. 

18. “πώ ἐῤὲν ῥμὲέ α ψαγίαπά. .. «οὐἱἱ ῥὲγ.] 
ΤΠ Ὀεβί Οις. τοχί 15: καὶ ἐστεφανώσαντο τὴν 
ἐλαίαν αὕτη καὶ αἱ μετ᾽ αὐτῆς, “πὰ ἐῤεν 
ἐγοαυπεά ἐῤερισοίπνες αὐἱρ ἐδὲ οἱΐαυε, ερὲ αρά ἐῤὲ 
αὐογῖοη αὐἱέρ ῥεγ. ϑυΥ. “ ἃηἀ 516 ρει ἃ οσοννῃ οὗ 
ΟἸῖνα οη ΠΟΙ ποαδά-- -58Πη6 δηἋ ΠΟΙ σοι ρΑΠΙΟΠ5.᾽ 
ΒῸΓ αὕτη, (Δοάά. 44, 1οδ, 236, 248, (ο. τεδά 
αὐτῇ; Δηα ῸΓ αἱ μετ᾽ αὐτῆς, 248, (ο. ρβῖνο 
τῇ μετ᾽ αὐτῇ. Ήδηςοο ἴπΠ6 ΑΝ. ΒΕΥΙΖβοῃθ ἀο65 
ποΐ ποίϊςθ {π6ὸ ναγαηΐβ; “ΤΠ οΥ Οεοϊζννοῖρ δῖ 
45 Ζείσμπθη ἐθ5 Εσιθάθηβ ππὰ ἄθσγ Ετθπάθ." 
Βυξ {π6 ννϑαυίηρ οὗ οΟἸἵνθ βαγ] Π 5 νγὰθ ποῖ ἃ 
ον δι, θὰς ἃ ΟὙθοὶς οἰιδίομη. ἼΤῊΙ5. ἀραΐη 
ΡοΪπίβ ἴο {πὸ Οτθοίδη ροτὶοά. 

αἰ! πρὸ γιοπὶ 9 Πγαθὶ γ)ο]]οαυεά.] 1.11. ἐυότν 
γα 9.) Πγαεὶ αὐας 7ο οαυΐις. Βιυΐ »ιαρ 15 
ςο]]οςξῖνο, α5 16 ποχί [6 ὙΓΠΊ 5ηθννϑ--- [ἢ {ΠΕῚΓ 
ΔΥΠΊΟΌΤ Ὑν ἢ ραγ]απάϑ᾽ ᾿--ἐνωπλισμένοι μετὰ 
στεφάνων (ΟΥ̓ ἐστεφανωμένοι, 58). ὙΠΟ πιθη 
ὙνΟΓῸ {ΠΟΙΓ ΔΥΠΊΟΙ ἴπ {Π6 ΡΓΟΟΘΘΒΒΙΟΠ, 45 66]6- 
Ὀτγαῖϊηρ; ἃ τ ατῪ {Ια ΡΠ. 

ἀπά αὐἱ!Ρ ΩΝ ἐπ ἐβεῖν ριομ 5. καὶ ὕμνων 
ἐν τῷ στόματι αὐτῶν. Βιι (οάά. χ. το, 1τοϑ, 
23, 44, 4]. τϑαά καὶ ὕμνουν κ-τ.λ., απά ἐδεν ς αὐυεγδ 
ἐραρέΐγ αὐἱὲῤ ἐφοῖγ γτηομίῥο. (σά. 58: καὶ ὕμνος 
κιτιλ., απά α ρεαΐρι (γν 45) 1η ἐῤεῖν γηομὲρ. ΒΎΥ. 

αὐτῇ, 



ν. 1-..} ΦΘΙ ΕΝ νἹΣ 

ΘΕ ΕΝ ΧΥῚ. 

ἢ 1 776 φογιο οΓ “μαϊίά. τ .514 αἰφραϊεαέοίζ ἐλ 
| σέ 7 οὐ Φοΐογόγγιες. 23. .δ.ε αἰδα αὐ δείλιιία 

ὦ τυϊάστω 9 ογεαξ 07:07, 24 Αἰ 2 γαεῖ α]ά 
ἠαγιόρέ ἦε» ἀραΐλ. 

ΗΕΝ 7061 θερδη ἴο βἰηρ {18 
ἘΠδηΚϑρίνιπρ ἴη 41} [5Γ86]. δπά 

ΕΟ τ, 21: 1} ἘΠῸ ΡεορΙε. 58πηρ' δίεγ μεὺ τη] 
Ἴ Β0ΠΡ᾽ Οὗ ΡΓΔ156. 

2 Απά [{π41ΠΠὴ 5414, Βερίπ τηΐο 

“ἐ δῃᾷ {ποῦς σαπΊ6 4}]} {π᾿ Ἰογά5 οἵ {πὸ ποιβε οἵ 
15Γ46], 4η4 411 {πὸ δ 165 οἵ [5Γ86], δη4 4]1 [6 
50Π5 ΟὗὨ [5Γ86] νγεῦε σοπηηρ; ἢ {Π6Πη, ἀυμηθα 
Πα ννθατηρ ΡΤ] η5, πα ἃ ΠΥΠΊΠ (0745) ἴπ 
{πε ῖΓ τοι ῃ5. ὍὙΠδ ΟΥΙΡΊΠ4] ΗΘΌ. Ργο Δ Ό]Ὺ 
Βρδοιῆθα {π6 σοηρ. Οἵ [Π6 ΜΙάγαβῃ : “ Απά 
411 {π6ὸ σοπρτορδίοη οἵ [546] νγεσα βἸδά δηά 
ΤΟ]οΙοΙηρ νΠ [06 ; ἀπά 411 [Π6 νγοπίθη 
ννεηΐ ἔοσίῃ αἰοῦ ΠΟΥ ψ]ἢ {ΠΌΤΕ 8Π4 
ἄδηςοβ, βαυίηρ, “Ὁ να {μδηῖ5 ππίο {Π6 
1 ογά, ἔοσ Π6 15 βοοά, ΟΣ Π15 ΠΊΘΓΟΥ͂ ΘΠ γε ῖῃ 
ῸΓ ἐνευ.᾽ ᾿ ΤὙῃε νγΑῪ ἴῃ ΨΙ ἢ {815 Τοτα!η 
15 ιϑϑά 1ῃη (ΤΟΊ Ο]65 δη4 ΕὐΖγα ΠηΔ]τ65 115. οο- 
ΘΌΓΓΕΠΟΘ. ΠΕΙΕ ΨΕΙῪ ΡγοῦΔ0]6 (τ (ἤτοη. ΧΥΪ. 
τ ΠΟΙ, νὶ ΤΉ, ΥἹἱ 13; Ὁ, ΣΧ 2Ὲ: 
ΕὐΖτα 11, 11). 

ΘΗΑΡΤ ΕΝ ΧΥΙ. 

1. Τρεμ παῖ ὀέσαῖ ἐο οἱηρ ἐῤὶς ἐῤαηκε- 
οἰοίμην ἐμ αἰ! Πγαε.)] ΟΙκ. καὶ ἐξῆρχεν Ἴ. 
τὴν ἐξομολόγησιν ταύτην ἐν παντὶ Ἴσρ.; «“πά 
μά} ἰεά ο77 ἐῤὶς ὀγηηῦ 97 ἐραπάεσίοῖηρ αϑηοης 
αἰ Πγαεὶ. ΤΏ νεγ 15 50 τιδεά τῇ {Π6 οἰ ββῖοβ, 
ἐς. Ατἰϑβέ. “Ροεῖ. ἵν. 14, ἐξαρχ. τὸν διθύραμβον; 
Χο: ΑΠΕ0.᾽ ΥἹ 2. τὰ. [π|ΠῸ Γ,Χ Χ. 1 το πα εἴ5 

β ΗΒ. ΠΝ δεοίπεϊέ, τ ϑΆτη. Χυ 1. 7, ΧΧΙ. 12; ΕὐχΟά. 
᾿ πν 1Τ' ΣΧΤΙ τῇ; πὸ. [Π|85: ἜΧΙΝΠ. 7 ΟῚ ἘΠῈ 

νΟΓΡ ἀπά {π6 ποῦη οσσιτ (ἐξομολόγησις ΞΕ ΗΘ. 
ΓΙ, εοηδοοίοη, αοξηποαυ ράργιεγιέ, ΕΒΡΕΟΙΔ ΠΥ οἵἵἁ 
Ῥοπθῆϊβ τεοοινεά, ἀη6 50 ἐῤαάορζυίης, γι: ΟΣ 
ἐῤαιζεσίοίης, Γ,ΟὈ  βαηΡ). ΕῸΓ “(815 Πδηῖκ5- 
αἰνίηρ, (οά. 58, ὅ5γτΓ., ΟἹ [,4[. μανε “"ΠεῈγ 
ἘΠΑΠΙκβρίνηρ. Βυΐ ςἴ. Εχοά. χν. 1, ΨῈ ἢ 
νν ΠΙ ἢ Ἐπ ΜΙάγαβη ἀρτθθ5. 

ΕΥβομθίποπ Κῦπηϊθ." ὍὙΠ6Ὲ σΟΠΊΠΊΟη ΤΟΔΩΙΠς; 
ὑπεφώνει, αὐαᾶς οἰρηρίηρ 1 ἀπραυεγ, 15. ΥἹΒΠΊ. 
ϑγι. αὐας απραυεγίης; ΟἸἹά 1,Α. «μοοϊαριαδαΐ. 
ΟΕ ΡΙαΐ. “Ῥοπιρ.᾽ Χχν. ; Μοβοῇ. 1. 49. 

ἐδὶς σοης 97 ῥγαΐτε.) τὴν αἴνεσιν ταύτην. 

ΤΠε ΗδΌ. νγᾶ5 ργοῦδῦὶν ΠΡΠΕ, ἤαμς απὰ φγηι1- 
πῆδεῖ ἤτοι. χυϊ. 35. (Οἵ. ε͵ξο ἴδ8. 11. 3 
(Ξ- ΠἼΘΙ, εαπέμ). ὙΠῸ νοτὰ οἴζθηῃ γθηάθγβ 

ΠΣ, ΡΣ ΤΟΕΑ ΣΧ: ΤΙ. 
(οἄ. 58 τεδάϑ: τῇ αἰνέσει κυρίου, ο δὲ 

42οε.--Ἰζοί. ἢ 

τὰῪ (Ποἀ ννΙῈΠ εἰπη ΓΕ ]5, βἰπρ ΠΟ ΤΥ 
Τ᾿ οτὰ ννι ἢ σγπιθα]β : τὰπα τιπΐο ΠΪΠῚ 
ἃ παν ῥβ88]ΠῈὶ: Ἐχϑϊὲ ἢϊπι, δηά οδ]] 1 θυ, 

25αξ,»ε αγιὦ 
ΠΡΟΠ ἢΙ5 ΠδΠΠ6. ζγαίσε. 

3 Βὸγ (ὥὩοα δγβακείῃ ἐπς Βδέεεϑ : 
ἴὉΓ ἃπιοηρ Ἐἢ6 σαπλρβ ἴῃ {ΠῸ πηϊάϑέ 
Οὗ {Π6 ρεορὶε με μαῖῃ ἀε]ϊνεγε της 
οιξ οἵ τη6 Παπαβ οἵ {πεῖ {Παΐ ρετ- 
βεσι64 ΠΊΕ. 

4 Αββϑιγ σαπης οἷξ οὗ {πῸ τπποιη- 

γαϊτε 90} ΨεδουαῦρΡ. 80 ὅγτ.: “ Απά 7. νγᾶϑ 
ΔΉΒΥΘΓΙΏΡ 411 [5Γ46] ἴῃ ΠΟΙ {πη κορίνπρ, ἀπά 
411 Π8. ῬΘΟΡ]8 νγὰβ δηβυνοσίηρ [Π6 πγπηη οὗ [Π6 
Τοοσα.» 

᾿ς Ὡ.. “πὰ παῖ ταϊά.] ΟΕ. τ ϑαπι. 11. τ; Γλὰκα 
1 216: 

Βερῖη.)] ΟΥ̓́, ἱαά ο7 ἐδὲ σοησ. Εἴ. ποΐβ οἡ 
τ. τ. “ὙΤΙΊΌΓΕΙ5 ἢ ΟΥ̓ [ΔΡοΥ5, Οὐ τα γοῖβ, νυ γα 
5ΙΠῚΠ|ΑΥ ἴο ΟἿ [Δ] ΟΙΓΠ65. ΠΟΥ ἅτὰ ἤρσιγρά 
ἴῃ ΥΕΓΙΥ͂ ΔΠοΙεηΐ ΕἰΡυρίδη τλΓᾺ] Ραϊπίϊηρ5. δὲ 
ὙΠΕΡΕ5 (5εῈ ΝΜ ῊΚΙπθοη ἦ Αης. Εργρί.,᾽ 1. 93. 
(ῇ Οεη. χχχὶ. 27), ἀπ4 δῖϑ 5[Π] ἃ ἔανοιυσιΐα 
Ἰηϑίγατηθηΐ ἴῃ {πὸ Βαϑδί. ὙΠῸ ΟΚ. τύμπανον 
15 Τεεγγοά ἴο {πε τοοῖ ΤΥ, Ζο ὁεαί. (ἴ. ΗεΡ. 

ἘΠ, “ἸΔθοτ, τ ΞΕ, 2εείς ῥείσαϊ. Ογτα- 

415 αἷϑσο θεϊοπρ' ἰο ᾿ἰρυρίίδη δης ΠΥ : 566 
ΜΝ ΠΚΙΏΞΟΗ, 1. 99 ; 4η4 θοίἢ [θογβ δηα ον πθα}5 
ΜΈΓΘ 564 Ι΄ ϑδοῦθα 85. 7611] 45 ἴῃ ΘΟΙΠΠΊΟΠ 
Τηϑῖς. ΜιΙάγαβῃ: ΞῚΠ 323 ΠῚΠ᾽ Τκ ἼΡΌΠΙ 

ἐμπθ.}1 ὙΠῸ ΟΚ. 15 ἐναρμύσασθε, Κὲ οΥὉ 
αάαῤὲ γε. ΓΕ. Ῥιπά. “Ο].᾽ 1..9; Ατιβέ. " Ε4.᾽ 989. 
ΤΠε ΟἹά 1.41. «πὰ Ν ΠΡ. Γε πη οΥ γηοαμἠαηηϊγιὶ, 
ἐς 5 Πρ γ8, ΟΣ ΨΡΙΆΥ γε; 8ἅπ0ὲ {πὸ ΠΙΟΡῚ 

ΡΓΟΡΔΟΌΙΪΥ ννὰ5 Ὑ Ψ,, εαπίαίε. ΓΕ. Ῥ5. ΧΧΧΙΙ. 3, 
“ς 51ηφ᾽ Ππηἴο ΠΤ ἃ Πονν 50ηΡ. 80 {Π6 ΜΙάγαβιι. 
ἌΪ50 Β55: ΧΟ. τ, ΧΟΥΠ α: [58. ΧΠΠΞ τὸ. [Π’Ξ 
βίθδά οὗ καινὸν, πεαυ, (οὐά. 11. Χ. 19, 58, 55, 
4]. καὶ αἶνον, απά ῥγαΐτε. ΠΟ Ιάθᾳ σοηνουθά 
ΒΥ {π6 ἴσια ἰεχί 15 ἃ ,2γὲ:} δῃὰ ἡυΐησ 5ἴγαϊη, 
85 ΟΡΡΟΒβΕ( ἴο ἃ ῥαεζπεγεά δηα 7]: ΟΠ 6. 

ἐχαϊέ ῥίηι, απά εα]] πῤοη ῥὶς παριθ.] Ῥδ5. 
ΣΟΙ͂Σ, ρον. τ: ΣΙΝ ΤΣ" ΊΧΧΙΧ. ὁ; ΙΕ ΧΧΣ τὸ 
ΤΠῸ ΜΙάγαβῃ [Ό]]ονν5 5. ον. 1. 

8. ον Οοά ὀγεαζεῖῤ ἐξ δαΐ!].5.)ὴ ΟΚ. ὅτι 
θεὸς συντρίβων πολέμους κύριος, Βεεαιε α Οοά 
ὀγεαζίηρ αὐαγς (15) ϑεῤῥουαρ. 8εε ςἢ. Ιχ. 7, 8; 
Εχοά. χν. 3. Τα γοδάϊηρ οἱ 5815: σὺ εἶ ὁ θεὸς 
ὃ συντρίβων πολέμους κύριε. 80 {π6 ϑγΓ. ΤῈΘ 
ΗδεὈ. να ργόθδθὶ)ν {πὸ βδπηθ 85 ἴῃ Εἰχοά. χν. 3. 
80 {π6 ΜΙάγαβι, νγῃῖοῃ οπλϊΐβ νυν μαΐ [Ό]]ονν5 
ἴο τ. 12. Τε Νυϊραΐε μαϑ5: 1)ογιίμμς δο71- 
ἐεγεης ῥείϊα, Π)ογγίμτις 7107)1671 6πὲ 1111. 

)ῶγ απιοηρ ἐδὲ εαριρς, 49..}] ἘΥΙΈΖϑομα (ἢ 
Πότ ΨΟΙΚΙΊΑΥ ἀρ Ὶ6 65) δαϊΐ5: ὅτι εἰς παρεμ- 
βολὰς αὐτοῦ ἐν μέσῳ λαοῦ ἐξείλατό με ἐκ 
χειρὸς τῶν καταδιωκόντων με, εεραῖίε ἑπίο 
ῥὶς εαγρ ἐπ ἐρὲ ηιϊάδέ 97 ἐδ ῥεοῤίε δὲ σερεμεά 

5. ΑΝ 

9995 
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(αῖπ5 ἤοπι {πῸὸ ποιίῃ. ΠῈ σαπὶα ἢ 
α οἢ. 4.19. [6 Π {Ποιιβαη 5. οὔ ΠΙ5 ἈγΠΊΥ. {ΠῸ Κα παιι]- 

εἴτα. νυ Ππεύθοῦ βίορροα {Π6 τογγθηΐδ., 
αηα {πεῖν Πούβειηπθη Πᾶνα σονεγοά {Π6 
15. 

ς ε Ῥταρρεά {ῃδὲ Πα ννοι]Ἱά θυγη 
ἋΡ ΠΥ δογάειβ, ἀπά ΚΙΠ τὴν γοιπρ 

γ16 ομέ 9 ἐφὲ ῥαπά γῆν ῥεγσμογσ. “76 ῃονδῇῃ 5 
ΟΔΠῚΡ, 5αγ5 ΕὙΙ ΕΖβοΠθ, “15. ἴῃ {Π6 τηϊάβε οἵ 
ἢἷ5. Ρθορῖθ, αηὰ ἴῃ {Π 15. σὩτῊΡ 15 βαΐοίγ. [ηΐο 
1η15 σαὰρ Ηδ ὑγοιρμί [πα 1{Π| ἀ 6] νευῖηρ ΠΟΥ 
οὐΐ οὗ 16 οατὰρ οἵ {π6 Αβϑυσίδηβ." Βαΐ 
1π6 Οτθεῖκ ἰ5 μαγάϊγ θογοπα βιιβρίοϊοη, σοη- 
δἀθγοα 45 {πὸ τοπάοσγϊηρ οἵ ἃ ΗΘ. οτἹρίηαὶ, 
δηα {Ππαΐ ἃ ροβέϊοαὶ ομθ. Τα ὅυγ. 15 ῬΡγΟΌΔΟΙΥ 
ΠΘΑΓΟΙ 1Π6 ΠΊΔΙΚ : 
“ἼΠαΐ ραϊίοβε [μ6 σατὴρ (εποαπηροϑ) ἴῃ {πα 

τηϊᾶςε οὗ [πῃ γ Ρθορὶε, 
Τὸ ἀοῖῖνοῦ ἴμθπὶ ἤτοι {Π6 

ΟΡΡΓΘββουβ.᾽ 

ΕΓ. [6 νυϊραΐε: 
««Οἱὶ ροβαϊ οαϑίγα βιια ἴῃ τη θα ϊο ῬΡΟΡῈΠῚ 58], 
αι εὐρογεῖ πο5 ἀθ ππαπι ΟΠ πὶ ΠῚ Π]ΟΟΥΠΓΩ 

ΠΟΒΙΓΟΤΆΓΙΩ. ἢ 

ὙἼΠῸ οἴδιιδο ἰἴ5. νναπίϊηρ ἴπΠ 58. (οάά. το, 
1τοϑ8 ξῖνθ: ὅτι ἀπέστειλε τὰς παρεμβ. αὐτοῦ 
ἐν μέσῳ παρεμβολῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐξελέσθαι 
με κιτιλ. “Ῥὸγ Πιὸ βοπέ Οἱ Π15 ΔΥΠΊΪ65. 1η πα 
τηϊάϑε οἵ [πΠ6 ἀυπιῖθϑ οἵ {Π6 δοπβ οἵ [5Γ86], ἴο 
γτόβοιθ πιο, ἄς. Ἐν οπίν [Π6 ΟΥΡΙΠ4] 
ςοηδιϑίθα οὗ ἃ οουρίεῖ. (ἢ. εη. χχχί!. τα; 
τ Θαπὶ. ΣΙ. Τὸ, ΤΙ: 5. ΥἹ]. τὶ Χχχὶς 15) ΧΧΣΊν- 
ἢ; ὉΣΠ1|. ὁ; Ζεροῖν. ΙΣ. 8. 

4. Ατε εαριο, 457 ὙΠ6 Αϑϑυσίδηβ, {κ6 
ΟἴΠοΓ ᾿πναάουβ σουηϊηρ τΤΌσα {πὸ Εὐαϑί, οπίογοά 
Ῥαϊοϑίϊπο οὐ 15 πούΐίπουῃ ἰποΟπίϊοσ. ὍΠῈ 
τηοιηΐαϊη5. ἀγα ἴποβο οἵ Νογίμογη Ῥαδ]θβίπα. 
Ἔξ ὀρέων ἀπὸ βοῤῥᾶ -Ξ ουΐξ οἵ {πΠ6 πογίπογη 
ΤΟ πίδη5, (Οἷδ 158: ΧΙ. 132, 21 2 61 1: 22: 
ὙΤΠΗΐΪ5. ἤπθ νεῖβθθ πΊακο5 ἃ ροσίθοϊ σιυδίγαϊη. 
Ἄν εῈ αὔὸ τοηληάθα οἵ Βυσγοηθ. νν6}1-Κποννῃ 
Ἰγτῖς, νυ μΙο ἢ πα 6 δῇ βοθο οὗ [Π15: 
“ΤΠ Αβϑγυυίαη οασὴς ἄοννῃ Κα ἃ ΜΜΟ]Γ οα 1Π6 

[ο14.᾽ 

ῥὲ εαριὲ αὐἱὲ ἑθμ ἐῤομδαπάς 9 δίς αγϑεν.] 
ὙΠῸ ΤεουΎθης6 οὗ [86 γε Ρ 15 εἴεοῖνθ. Οἱ. 
Τρ. ν. 3,7. ὍΤΠδ τηθπίίοη οἵ {Π6 τυγα 5 
οἵ ἴπ6 Αϑϑυυῖδπ ΔΥΓΑΥ͂ 15. ὩρΡργορυίαΐθ θῃποιρῇ 
(ἢ 704ς 14). Ὅηὲ ϑβϑυρβεβάοη οἵ δ εἱΐς 

{μαὲ 2, τη μμάο, μὰ5 Ὀθθη σοηξιβοα ἢ 
ἸΞῚ, ἐἰδσεγι γγι1 α, ἴα Ῥγοῦδθ 6 : οἵ, [π6 ρἤγαβθ 

Ἴπ 2, Ρᾳ. χχχὶ!, τό; πᾶ {μ6 Ψυϊρ. ἐπ 
γα μαΐηε γον ἐμάς μα. ΟἸά 1,αἴ., ον - 
ΟΥΟΓ, ἦμ 741 Π1ϑπις ἐχογοῖμις σμῖ; ἀπ ἴΠ6 ΒΘΥΓ. 45 
1η6 Οἰκ. ἰοχέ. Βεϑιάθβ, {πὸ ννογὰ φημ μα 
Οσσαγ5 ἴῃ ἴπ6 ποχί Ππ6. (οαά. 11. 19, 1ο8 το 
δυνάμεων, [5 ἀγηηες. 

ἐῤὲ γημμμάθ αὐϑόγθο ἢ οἰοῤῥεά ἐδὲ ἱογγεπίς ἢ 

Παπᾷᾶ οἵ {Πεὶγ 

ΠΌΓΓ ΠΣ τυ: [ν. 5---6. 

τηθη ΨΥ] {πῆς ϑννοτά, ἀπά ἄδ8ῃ {πὸ 
ΒΟ ΚΊηρ σΠΙΠ]άγθη ἀραϊηβέ [ἢ στοιπά, 
ΔΠᾺ τηᾶκα τηϊη6 ᾿ηΐδης8 45 ἃ ΡΓΘΥ. ΔΠ4 
ΤΑΥ͂ Ὑ]ΓΡΊΠΒ5 85 ἃ 8001]. 

6 Βιυῖ τπεῈ ΑἸπιὶρμῖν Τιογά μδίῃ 
ἀἰβαρροϊπίβ {Πποπὶ Ὀγ {Π6 Παπά οὗ ἃ 
ΜΜΟΠΊΔ4η. 

ΤῊῖ5 τηῖρμε θ6 {ποιρπξ το ΒΘ ἃ ΤΟΠΊΙ ΠΙΒΟΘπΠΟΘ 
οὗ [58. Χχχυ]. 25: “ ΥΠῺ 16 5016 οἵ πιν ἴδοϊ 
Ὑ}111 αὐ ῸΡ 411 [μ6 σαπα]5 οἵ ρυρι" (Ης68.). 
ΟΕ, αἴ5οὸ παῖ Ἡοτγοάοίιιβ βαγ5 οἵ {πὸ ἈΠῈ ΓῈ 
οὗ τῖνοῦθ ἴο ΒΙΡΡΙΥ {π6 ἢπιρα Ποβί οἵ ΧΕΥΧΘβ: 
ΗΔ. Υἱϊ. 187. 2; τοῦ. 3. .“ Βαξ πὸ 1165] 
{ΓΔΏ5]ΔΙΊΟη 15 αὐοσε τη ηίμάε ὀιοοκεά πΡ 
ϑοῦρες, ΟΥ̓ α«υδῴε. Οἵ ὅ5γγ. “νὰ {ΠΕῚΓ 
ταὰ!τιθ ΠΕΥ οἰοβοά ἀρ ἴΠ6 βοῦροβ;" δῃά 
{Ππ6 ῬάγΆ}161 4ι1]-. 

ἀπά ἐῤεῖγ ῥογσεηιο ῥα εουεγεά.) ΟτΈ 
ῥασο. Τηϑίθδά οὗ ἡ ἵππος αὐτῶν ἐκάλυψε, (οά. 
58 45 ἵπποι αὐτοῦ ἐκάλυψαν. 80 ΟἸά [μἴ. 
Ψα]Ε. εὐ ἐμὰ ἐογ 771 σοοβῥεγμεγμπὲ ααἰΐες. 

5. Ηδ ὀγαρσεά.. .. 1») δογάεγ".] Τάϊ. ῥὲ 
σαἱά---δλλ. ΟἿ, Ἐχοά. χν. 9ο; ]υἀρ. ν. 30: 
2 Κίηρϑθ ΧΙΧ. 223: ἴβ. ΣΧ. 12, ΧΙν. 12; 5Π0 ΠῚ 
11. 7 σᾳᾳ. ἘΥΪΖΒΟΠΟ τοπΊαγ τβ : “ ΕΥ σοάδομίθ 
νΟΓΠΊΘΒΒΘΏ, ΠΠᾺ 5ΡΥΓΔΟἢ 65 4115.) {π61{Π ΒΡ κ5 
ΟΥ̓ ““21») θογ 6 5, Ραβϑιοπαΐοὶν ΔΘ ΠΕ γηρ; ΠΟΥ - 
561 ψ τ ΠῚ οσουπίσγ. (ΟἿ, {π|άρ. ν. 7; 2 8411. 
ΧΧ. 19. ΒΓ. ΨΓΟΠΘΒΙΥ : Τόεν σαϊά. 

ἀκα... αφαΐηεέ ἐδὲ σγομπά.) θήσειν εἰς 
ἔδαφος ΞΞ ἐδαφίζειν; 18 ἨεΡ. Φ',Θ,: 868 
Ῥϑ. ΟΣΧχυι ὁ; Ναῖ.. 111. τὸ: Ε05. Σ. 12. Σιν. τὸ 
ἘΣ] Ι5Π4᾽5 ργθάιοϊοη οἵ ννμπαΐ ἩδΖ86] νου] ἀο 
ἴο [5Γ86] ΟἸΟβοὶν ΓΌβολθ]65 {Π6 ΡΥθβθηΐ ὑυϑῦβο : 
866 2 Κίηρ5 111. 12. ὙΠῸ 800. ΟΠ 5 {Π1511Π6.Ψ 

γηιαζε γηΐη6 ἱηγαηίς ἂς αὶ ῥγεν, 495.) 14ἴ. 
απά ἐῤραΐ ῥὲ «υομ]ά σίσυε γηιῖη ἱηγαπὲς ζογ (ΞΞ ἴο 
Ὀ6) α΄ ἀοοίν, απὰ ὠξεροὶ! τῖν οἱγρῖπσ. ὙΠ 
ΗδΡ. Ργοθαθ]Υ νναβ, “πὰ 71») αἰγχίης 7ῸΓ ἃ 
σῥοῖ!. 80 1{Π6 ὅγυγυ.: γῆν γομέδε 1ο σαῤῥϊϊέν, ἀπά 
γη»ν οἱγχίης 707 σοί]. 

6. ΤΠΟ υἱΐου ἐτιιβίγαϊοη οἵ 411 {π6 586 ἀστὸς 
σαπί {πτοαΐβ 15. ΤΌσΟΙΌ]Υ δῖ Του ἴῃ ἃ ϑἰπρ]δ 
11π6ὸ. ἢ ᾿;χοά. χν. το; δπά {πε βιιάάθη δηά 
ΒΡΙΘμΙἃ οἸπηαχ ἴῃ 158. Χ. 33. 

Βμὲ ἐῤὲ Αριίσφιγ] Οπιῖ ὁμὲ (58, 248, 
(ο. καὶ). Κύριος παντοκράτωρ 15 ἴπ6. ἨδὈ. 
ΓΝ ΠῚΠν, “τὰς Τοτὰ οἵ Ἡοβίβ." Οοάαά. 
19, 1ο8 ἰπβοσί ὁ θεὸς ὁ Ὀεΐννθθῃ {Π656 τνοσάβ; 
2... ““ἼΤΒΘ 1, οτά, με Οοά οὗ Ηοβί5. 

εἰϊδαῤῥοϊπίεά.] ἠθέτησεν. 866. ποίβ ΟἹ 
οἰ. χῖν. 18. ῆε ΠΊΔΥ Δβϑιηθ ἴΠ6 ϑαὴθ 
ΘΘΠΟΥΔΙ τηθδηϊηρ ΠΕΙῸ 45 ἴποσο, {ρὲ 1,ογά 9 
Ηοοῖς εὐεαίεί (ΟΥ ἀεαΐὲ ἱγεαοφεγομεῖν «υ1}}) 
ῥεῖ, ὧν ἐφὲ ῥαπά 9 ἃ «υογιαη. ΚΕ. {πάρ 1χ. 
23, 54. ἴη 5. ΧΧΧΗ͂Ι. το ἀθετεῖ τοπάεῦβ {Π6 
Ηδ0. δ), γγῖία 7δοῖ σΟΠ 5.118 σϑηίιπι; ἀπά 
Τ) οσθβου, ϑΉΠ0]Ζ, αηα Δ ΔΕ] Ἔχρ]αἱη : Ηδ μα 



ν. 7---το.] 

 Ἐὸγ {Π6 πιὶρμεγ οπα ἀΪ4 ποῖ [8] 
ὈγΥ {Π6 γοιιηρ πΊθη, ποιῖποι ἀϊά4 τῃς 
80η5 οὗ {π6 “τὰ Π8. 5πη||6 ΠΙπη, ΠΟΙ 
ΠΡ ρο᾽ἱαπίβ βεῖ τπιροη Πῖπι: διε [π- 
ἀπτἢ τῆς ἀδιρμέε οἵ Μεγαῦὶ νγεακ- 
εἐποά Πίπὶ νὰ {Π6 Ὀεαιῖν οὗ Ποῖ 
σοιιπίθηδΠΟα. 

8 Βὸγ 5Π6 ρυξ οἱ {π6 ραγπιεπέ οὗ 
ΠΕΓΓ νι ἀοννποοῦ [ῸΓ {πε εχαϊζατίοη οἱ 

ἐγαδίγαϊοα {πὸ Αϑϑυσίαηβ, 2.6. Ὀγοιρμέ {Ποῖτ 
ΡΙαπ5 ἴο ποιιρμί. 80 Βαάνν!): Μη ίγαξις δεὲ 
ἐος. ΒυΙΖβοπο ἈΡΡΓονυ 5 {Π|5 νῖανν. Βαΐ Ποσὸ 
ΤᾺ 5εθπὶβ ἴο οχα]δ ἴῃ {Ππ6 ϑιισοθββία! 
μη Οἵ ΠΕ ἀδβεά. Νοῖ ΕΥ̓͂ ννΑ ΤΟΥ β᾽ 
βίγοηρίῃ, δι ὈΥ ἃ νγοπΊαΠ᾽5 οταΐε, παά {πὸ 
1, οτά οἵ Ηοϑβίβ Ὀγοιρπέ ἀθοιι {Π6 σὰϊη οἵ {π6 
Αϑϑυγίαηβ5. (οἠά. 58, το, τοὃ τη {Π6 νεῦβε 
Ἰηΐο ἃ σοπρίεΐ, Ὀγ δἀάϊηρ κατήσχυνεν αὐτοὺς 
Αἴζου θηλείας. 80 [πε ὅγγ.: 

“ἘΠ 6 τσ ῖν Τιογά ἀεἰγαιβα {Πετη, 
ΒΥ {π6 Πμαπά οὗ ἃ ἔβιμαϊβ με ἀεβϑβίτογβά ἐπϑι.᾽ 

(91. - .90].) ὙΠ ΟἹΑ [μἀξ. 15, πιοοιῖξ δἰ 

εἰ ἐγακαϊ 1|{π|221 1πι ἡηαπιι 7δγιίπαρ, εὐ σοη 4112 
(εοη μα] :) ει; ΜΡ. 1)ογιίπμς ατμΐ6 772. Ο7)1711-- 
οίοης ποσιῖξ μι εἰ ἐγακίαξ δἸι771. 12. τ1αημδ 
7εηιίπας εἰ σολ ΑἹ εἰώγι. 

π. Γογ ἐῤε ηιῖσῥὲν οὔ [ταῖμιου, ἐῥεῖν εραηηρίοπ] 
αἰά ποὲ χα], 6.) Τ0α1ὰ ἱπϑιϑίβ οα {πῸ 
5ῃδιηθ μ]πο55 οἵ Ηο]οίουπεθ Ἂπά. Τρεῖγ 

εραρηῤίο -- Ἠ6Ό. Ὁ3}; ,866 1 ϑ84Π1. ΧΥ͂ΪΙ]. 
51. 501. “{ΠΕῚΓ ΠΡ ΠΓΥ οπα5᾽ (4η ΟὈνίοιιβ 
ΕΓΓΟΓΙ). 

σολς ΟΥ ἐῤὲ ΤΠ αη5.7] ΠΕ ΟΚ, υἱοὶ Τιτάνων 
ΤΊΔΥ ταργαβοηΐ Ηρ. ᾿Ξ 123 ; 566 2 5ὅ4π1. ΧΧί. 
τό, τ8. [ἢ 2 84Π1. Υ. 18 ἦε “αἰΐεν 9 Κεῤῥαΐνε 
15 σα ]]ϑα τη {πὸ 1,ΧΧ, ἐῤὲ σαΐδεν οΥ ἐρὲ ΤΙΐαης; 
Δηα 50 ἴῃ ἔπ6 Ηδχαρία, 2 84π1). ΧχΠ]. 13. ΤῈΘ 
ΗδεὉ. Β Ἔρμαΐπη 15 βΌΠΕΥΔΠΥ τοπάθγθά Τίγαντες 
ἴῃ Π1ΧΧ. Βαΐ ροβϑβιθιῦ {π6 οὐἹβῖπα] ἴεῦτα 

ΠεΥΘ ν 85 58) ; 566 6 Εη. Υἱ. 4; Νμπη. ΧΗ], 33. 
Αἴ 811 δυθηΐβ, {ΠῈὸ παᾶπηθ οἵ δπ ἀθουῖρΊΠη4] τσ 6 
οἵ (απδαηῖίοβ γα! 0} Ὁ ΠΥ ΤΟΠΊΘ ΒΕΓ α ἃ5 
σἰαηῖβ 15. Ποῖα ᾿ι564] ΡΟθ ΟΠ], ΟΥ [π6 ἤραχα 
ςα]1εα “Τπἰορογιασία, ἴοΥ [Ππ6 σΘΠΟΓΑ] ποέξίοη οὗ 
σἰαπίσ. ΟἿ, αἷδο Τευί. 1. 28; 11, τι; 11. τα; 
ΙΧ. 2. 8.01. ποῦ αἱ οπὲ 9 ἐῤὲ βοῆς 9 ἐδὲ σἐγοης' 
σηη6 ῥί7γ. 

δίφρ αἰαπί ] ΟΚ. ὑψηλοὶ Τίγαντες. ὙΠΕ 
ΗεὈ. παρμξ ΡῈ εἰπὸν Ὁ 5, Οδη. χὶν. 5; 

7οβῖι. χίϊ. 4; οὐ Ὧ 32, σεη. υἱ. 4, Χ. 8, 9. 
ΘΥΥ. “Τηθπ ΠΟ ψγεγῈ 14}1} ἴῃ βίδξιγε, ΟἿ, 
αἶϑο Νύτη. χἱϊ. 32; Π6αΐ. 1. 28; 158. ΧΙν. 14. 

δμέ σμαάϊερ ἐδ ἀσμσδίον 9. Μεγαγι.] (οτα- 
Ρᾶτε Τεθογα 5 ἀϊγθοῖ τηθπίίοη οἵ Βούβεϊῇ, 
]υἀν. ν. 7; 12, 15. 

ΦΌΒΙΤΕΕΥΣ ΨΕ 

ἘΠοβα {πὲ νγεῖα Τρριεββθά ἴῃ [5Γἀε]. 
ΔΠᾺ δηοϊπίθα ΠεΥ ἔδσα νν] ἢ οἰ πιοηΐ, 
ἀπά Ῥοιπά Πα ΠδΙΓ ἴῃ ἃ "γα, ἂπά 
ἴοοΚ ἃ ᾿ἰπθῃ σαγπηθηΐξ ἴο ἄδςεῖνε ἢΪπΠ|. 

9 Ηεγ ϑ8απάδἰβ γανιβῃεά ἢΪ8 Ἔυςβ. 
ΠεΓ Ῥεδιν ἴοοκ Πῖ8. πλπ 4 ΡΓΙβΟποΥ, 
ἀπὰ {π6 [πιο ῃίοη Ραββα τἤγοιιρ ἢ ΠΙ5 
ποοκ. 

ΤῸ ΠΕ ῬΕΓΘΙΙΠ5,. ΠΠΕΙ ΘΟ δὲ ΠῸΙ 

«υεακεπεά ῥίηι.] ΟΥ̓ ἀλεαῤίειί πα. Παραλύω 
ἴπ ἴΠ6 Ρᾶ55. ᾿ηθδη5 ἐο ὧδ ῥαγαϊγεεά, ῬοΥπαρϑ5 
16 Ηεθ. νγὰβ ἼΡι), ῥομσῥεά, οὐΥ̓δαηρηδίγμ : 
2 ϑαῖη: ὙΠ. 4: 1 (ὔτοῃ. χης 4. (δ αἷξὸ 
σρεη. χΙΧ. 6 ν μοτα ΠΧ Χ, ΤῸ ἐνευροκόπησαν)). 
ΟΙἹά 1,4. «ἀεὐῤἠἠέατυἱέ (41. αἱϊτεο οϊέ, 50. ΝΡ.) 
δμ77:; Θγγ. ῥεἰ εχῖξ ἐμ (σιλὰι..2). 

8. ΤΗΐβ νοῦβα ἀπά {πὸ ποχί ΘΧρΙαΐη φοαὺ 
761 ἀἸβαθ]εα Ἡο]οΐεσποβ. (Τῆς γὰρ [5 ἐχ- 
2] εαίζυε.) Βοῖῃ ᾶἃγὰ νναπίηρ ἰὴ (ὐοά. ς8. ΟΕ, 
Τεθοσδ 5 ργαῖβο οἵ [46], [πάρ. ν. 25, 26. 

ἐχαϊαίίοη.)] ὕψος, Πέζισ τρ; α ἄονη- 
ἰτοάάδη ρεορίὶθ. Οἔ οἷ. σχῇ. 2ο; τ Μδος. 1. 
20» Τ᾽ ΘΑΙῚ: 1 7; 8; 55. ΟΧΠΙ ἢ; ΟΣΙΝΗ͂, ὁ: 

ἔφοσε ἐῤραΐ αὐόγὸ οῤῥγεσσοά.] τῶν πονούντων ; 

ΡτΟΡ. ΟΕ Ὰ 3. δγγ. : “ον ἐῤὲ ῥγαΐδε γέρε 

271017ἽΕ7 5 {5.539} οἵ [5Γδ6].᾿ 

οἰπέγιεγι.) ὍὙΠ6 ψνοτά μυρισμὸς, ῬΓΟΡΕΓΙΙ͂Κ 
“ς ΔΠΟΙΠΙΙΏΡ,, 5 ΟΠΙΥ ἴοιιπά Ποῖα απά ἴῃ 
ΑἸΒδηαθιβ (Ρ. 547). (οάά. 19, 1τοϑ, 249 
βιθϑιτΐα [Π6 σΟΠΊΠΊΟΠ ἴθγπὶ μύρῳ. ΒῸΓ ἀπά 
τοδα οὐδε, Ὀθοσα χηοϊγρά. 

7: ἃ ΓΙ ϑὲ0 ΟΣ 7. ΤΠ τ]Πτ1|ηδὴ 
ϑατγηθηΐ " νου] θ6 ἃ σοί Υ οπθ, {κα {παΐ οἵ 
ἜΒΙΠΑΙ, 2 96Π|. ΧΠ]. τ- 

Θ. ΠΡ ταπάαϊς γαυϊεῤῥεά ῥὶς ἐγε5.] 80 {ΠῸ6 
ϑυγ. Δη4 Ψα]ρ. ὙΠῈ ποιπβ ἴῃ {πΠ6 ΟκΚ. ἅτε 
ΒΙΏΡΊ ΑΓ (19, τοϑ, 76, 4]. εγε5). ΤῈ Ηδσφρτονν 
ἸΔ165 ραϊά ταποῃ αἰζεπίοη ἴο {Π6 δἀογηπιθπέ 
Οὕ ἘΠῚ τοοῖ: ΟἿ [Ξλ' 11. το: ΒΖΘΚΙ χυ ο: 
ΟΠ. Χ. 4 σμῤγ.; Αδηΐ. νἱ]. 1, ἵν. 9. ὙΠ γετρ 
ΤΊΔΥ͂ μᾶγα θεεὴ ἢΠ, γαῤμίέ, [πάξ. Χχί. 21. 
80 5γγ. οσχλω; ΠΕ. ταρμογμηΐ. 

ἑἐοοξ ῥὲς γνιϊπά ῥγίδοπεγ.] ΟΚ. ἠχμαλώτισε 
ψυχὴν αὐτοῦ. (Οἷ. [πάρ᾿ ν. 12 (Ξ πεν, ἐαῤ- 

ἐΐυιώσι ἐπικῖ!). ὝῊς ψυχή (932) νγᾶβ [π6 βεαΐ 
οἵ [δε] της. 

ἀπά ἐῤφεὲ γαμοῤίοη (οἶι. ΧΙ], 6) ρας εά ἐῤγοισ᾿ 
ῥὶς πεοζ. ὙΠῸ6 σοπ]ηποίίοη 5ῃοι]4 θα {γαη5- 
ξευγθά ἴο {π6 ΤΟΥΠΊΘΓ 11Π6. Ὑη8 οοποῖβδα 
Ὀγαν ΠΥ νΠ νυ πῖον πὸ ἀδοϊβῖνα ἴβθθ 15 
βίαίθα 15 ἴὰγ τοῦτα εἥἴεοίινα πᾶπ ΔηΥ ςοη- 
οσοἴναθ]8 ἀπιρ! Ποαίίοη νγου]α Πανα θεθη. 

10. Τρὲ Ρεγείαπς . .. ἐδ Μεάθ.] Μρη- 
{ἰοπρά 45 {γρ65 οὗ βίτοπβ απ νγαυ κα ΡΘΟΡΙα65 ; 
ΟΥ ἃ5 ἴμε πιοβὲ τεπιοία οἵ παίίοῃβ. Οἵ 

ΖΑ. 2 

2590 

Ι στ. 
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ὈοΟΪάποθ50 ἂηά τὰ Μεάεβ. ψέεζγε 
ἱ Οτ, φσρς ἴ ΠΔιιητ6 4 δὲ ΠΟΙ Παγά]Π688. 
“)οιριαεά. 

! 2. 4-- 
57 γζαλις. 

11 ΓΠοη τὴν Ποῖα β5Ποιιεα [ῸΓ 
Ἴογ. δη4 τὴν νγεὰκ οΠ68 ογὶβά δἱοιά : 
δυῖ ταν νγεῦα δϑίοῃιβῃθα : {Π6868 

ΘΟΙγ56, 1 15. ἀββιπηθα {Πδΐ {ΠΟΥ ννογο ΡΟΥβί ἢ 
Δη4 Μραάϊδη σοηζηροηΐθ ἴῃ ἴΠ6 Αϑβυσίδῃ 
ΔΥΤΩγ. ΓΠΘ ΡΓΙΟΓΙΓΥ ἴῃ {1πΠ|6, νυ μ]οἢ ὈΘ]ΟηΡ 5 
ἴο ἴῃς Μεάοθβ, 1ι5. ποθ πορ]θοίθα, δηά {πῸ 
5114] ΟΥΩΘΥ Οἵ [Π6 ΠΑΠΊΘΒ, ΡΓΘΒΟγν οα οσθη ἴῃ 
ἴῃς. Βοοῖὶς οἵ 1 4η16], 15 σαν ΓΒ --- ΠΟ ΠΟΥ 
᾿π6Π]οδίιοη οὔ {ΠῸ ἰαΐθπθβϑ οἵ οὰσ οσκ. ὙΠῸ 
Μεάδβ ἅτ ποῖ τηθητοηθα ἴῃ ἴΠ6 Αβϑυσίδη 
τ Οογ5 ΘαΥ] ΠΟΥ {ΠὰΠ {Π6 ΓΕΙΡῚ οἵ ΘΠΑΙΠΠΔΏΘΒΟΓ 
ΤΠ. («ερρσοῖξ ΒΟ. 860). 
6 Αϑϑυσ Δ ΘΙΏΊΡΙΓΘ ννὰ5 ΠΠΑΠῪ ΟΥΘΓΓΠΤΌννη 

ὈΥ ἴπθ ςοπιθιπθαὰ ἴογοθβ οἵ πὸ Μράδθβ δηά 
βαθυ]οπίδηβ, οἶστο. ὅο7 Β.Ο. 866 ϑοῆγδάογ, 
“ΚΘ ΠΠϑοἢγθη,᾿ ἄς. Ρ. 358 σφ. ΠΏ Ῥουβίδη 
ῬΟΥΨΟΙ ννᾶβ, 85. 15. Μ}Ὲ}} Κποννῃ, ΡῬοβίθψιου ἴο 
τηδὲ οἵ {πὸ Μϑάδθϑβ, μανίηρ θθθη οιπάθα ὈγῪ 
γχιι8, ννμο οὐθγίηγονν Αϑίγαρθϑ, ΟΥ̓ “:ἐυοσί, 
{η6 Μδάδσ, οἶγο. 536 ΒΟ. 866 Ηαϊ. 1. 9ο6--128 : 
«πὰ {πὸ ΑΠΠη4]5 οἵ Λιαδηπαριά, τπ6 1αϑὲ Κίηρ οἵ 
Βαθγοη. ΟἿΤΪ Δ ΠΟΥ τπηακο5 ἔγθο δηά βοπιο- 
Ὑν Πα ὉΠΟΥΙΙ ΓΟ] ἰι56 οὗ {πὸ σχοαΐ παπῖθθ οἵ 
ΔηΓΙ ιν. Ηδ δηα ΠῚ5 σοΠί ΘΠ] ΡΟΓΆΓΙΘ5 ΠΟῸν 
᾿π{16 οὐ Ἐπ ΙΓ Ἔχαςέ ΠΙβίοσγιςα] γοϊαΐίοηβ. Νοῖ- 
νΥἹΓΠβί Πα Ἰ Πρ, Πἰ5. ἔουυ" ΡδΕΓΙ ΟΕἸ5πλ ἀηα βίγοηρ; 
ἕαΊ ᾿πϑριγθα ΠἰπῚ ἴο δίῃ ἃ ΠΟΡΌ]6 ΠΥΠΊη, ποῖ 
την οσΠν ἴο γδηὶς νυ ἢ 1Π6 ἀποϊθηΐ μϑ8]τὴ5 οὗ 
ἢ]5. ΡΘΟΡΙΘΟ. 

γεβθ 1ὸ ἃραῖίη ΓΟΠΊΪΠ5. 115 οἵ {παΐ σγϑαΐ 
ϑοηρ οἵ Μόοβεβ νῃΙΟἢ νγὰβ {Π6 ργοϊοΐγρε δηά 
πιο 6] οἵ 4}1} Γαΐαγα ᾿γγῖς ΡοΘίΓΥ δηοπρ {π6 
Ἡερτγενθ. (Οἱ, Εχοά. χν. 14 “44. : 

“ ΤΠ ῬβΟρ 65 Πθαγά, {πὸ ν ννεσα δἤαϊά : 
ΘΟΙΤΟΥ ἴοοϊς ΠΟΙ οἡ 1ῃ6 ᾿ῃΠῃαθϊίαηίβ. οὗ 

Ῥδ]θβίηα. ε 
ἼΠΘη {Π6 ἀπ]κ65 οἵ Ἐ οπ ννοτα δη]δζϑᾶ - 
ὙΠῸ τηϊρην πθη οὗ ΜοδΌ---ἰγϑι Ὁ] ηρ ἴοοϊς 

ΠοΙα ἀροὴ 1Π6ηὶ : 
ΑἹΙ τ ᾿πηΠπαθιϊαηΐς οὗ Ὁαηδαδῃ πιο] θα ἀνναγ.} 

4μαζεά.) ἔφριξαν, ΤοΥ. 11. 12; 
ψα]ρ. δον μοί. 

70 1ν τὸ. 

αὐεγε ἀἰαμηίεά.) ἘΥϊΈΖβοῃο οαϊ5 ἐῤῥάχθησαν 
((οάαά. 11. 55). Ὅς οἴμογ Μ88. μανε ἐταρά- 
χθησαν, αὐέγὸ ἐγομὀἰρά. (Αοάἥ. 58 ΟΠΊϊΐ5. 80 

ΟΙα 1,αἴ. ἀπά νυ]. ὝΠΟ νοῖρ ῥάσσω οὐο- 
συττοά οἢ. ἰχ. 8 (οἵ. [6Γ. ΧΧΙΠ. 33,39); ἀπά 
15. 5:4 0]6 ΠογΘ, ἃ βίγοηρ ἴθσπι θοῖηρ γθαϊτρά 
ἴο σΟΥΓΟΒΡΟΠΩ͂ ἴο ἔφριξαν: “ὙΠῈ Μαάδβ ννοτα 
ἀαϑιθα ἀοννη " (εγομίδὶ απίριο, γιοέε 7γας ]). 
80. νν8 ϑρθᾶὶς οἵ σοιγαρο Βοῖηρ ἀασῤεά. ϑγγυ. 
ο;;9 γι 2)» 7 καθ σμπΐ, Ηαγάϊίροςς 15 θράσος ΟΥ̓ 

θάρσος ((οὐά, 19, τοϑ, 23, 4]... Οἔ Τοῦ 
ΧΥΠΪ. 9, θάρσος ΓΞ ΥΝ, χοὐμ). 

11. ΨεΥβο5 11, 12 ἃ΄Ὲ νυδηζηρ ἴῃ (Οοά. 58. 
Μῦν «ὐροιείεά.. . . γῖν αὐεακ οὔδς, 1.6, ΤῊΥ ορ- 

ΘΙ ΌΙΓΉΣ ἘΕΎῊΗΣ [ν. 11---ἴ2. 

ΠΠπεὰ ἀρ ἘΠ ΕΙΓ νοῖςα8, θυ {πον ψγΈΓα 
Ονεγἤγοννη. 

12 ΠΕ 80η5 οὗ {ΠῸ ἀδιηβεἶβ ἤᾶνε 
Ρἰεγοθα ἐμ 6 πὶ τῃγοιρ ἢ, ἀπ ννοιπάεά 
{Πεπὶ 845 ἔιριενεβ᾽ σἢ]] ἄγε : {ΠαΥῪ 

ΡΓΘΘϑΘα δηα ΠΟΙρ] 655 ΡθορΙθ. 866 οἷ. 'χ. 11 
ΤΟΥ ΒΟΓΠ ἔθυτη5 (ταπεινός--ἀσθενῶν). δοιιίεά 
7ν 7ον 15 ἠλάλαξαν τΞ ϑἼΠ : 05}. νἱ. 20 : 
Ρ5. ΧΙγι. τ. (γἱεά αἰομά---ἐβόησαν---ἶἰθ τα- 
αυϊγοα ΒΥ {Π6΄ ΡΑΥΔ]]6] 15. 80. (οαά. 19, 23, 
52; 55, 64, 74,.8}, ὅ501.; δα ΟἹ 1.3:. ὙΠΕ 
ΠοΟΙΠΠΟη ἐφοβήθησαν 5. σΑ]1οα Ὀγ ΕΥΙΓΖΒΟΠ 6 
“ ο'πθ. β»8ΠηΖ βϑάδηκθηϊοβα (ογγοθοΐισ, ἀπγοῇ 
ἐπτοήθησαν νΟΥΔΗΪ]ασδῖ.᾽ 

ὁμὲ ἐῤεν αὐεγὸ αφίομίσῥεά.)] Βοίίοσ, αὔγιφῥίεά, 
ἐεγγ ε (πτοέω). Εἴ. οῦ ΧΧΧΙϊ. 15; ΑπΊοβ 
11. 6: τ (γοη. ΧχυἹ. 2ο. ὙΤὴῈ δυθ᾽εςς 15 
1ῃ6 Αϑϑυσγίαηβ, ν᾽ ΠῸ νγεῦθ ῬϑηΟ- 5Έ ΓΙ ΚΘ ΒΘ 
πον Ποαγά {πὸ β]δά 5ποιξ οἵ 1π6 [5γδθ] 165. 
ΟΕ τ θᾶ. ἵν. 5--7. «(ΟΠα. τὸ, Ὑ08, 22. ΒΞ 
Ἰ02Δ4 ἡττήθησαν, ἐῤεν αὐεγὸ αυογοίεά ; Χ. 248, 
ἐπτοήῆσαν, ΜΥΏΪΟΙ 15. 5ΙΠΊΡΙΥ ἃ σουγθοίίοη ἴο 
ἀν οὶ {π6 ἀρταρέ σπαηρα οἵ {Ππ6 βιθ]θεοῖ. ϑυυ. 
απά ἐῤεν 71]. 

ἐφεῖο γέεά μ᾿ ἐῤῥεὶν “υοἷοσος. ] Ἐ ΔΙΠοΥ, ἐῤεν. 
ΤΠ6 5ι]6ςξ 15 511] [Π6 Αβϑυγαηθ. ΤΟΥ αἶ5ο 
Βῃουίθα, δι 1 νγὰβ8 ἃ ΟΥῪ Οὗ ἔδασ. ΒΘ ΠάΘΥ, 
Τρεν “7 εα τ ἐρεῖν “υοἴσο, αηιὦ αὐεγὸ οὐογἐῤγοαυι 
(ὥγγ. ὀγοζεμ). (ὡοαά. 19, τοδ, αηα γην δηδ)ριῖδς 
«ὐεγὸ ῥεΐ ἴο ἤῖσῥε; οἴ, οἢ. χνυ. 3. “ΓΒ βιιρροϑίϑ 
{παῖ Τρὲν ἐγίε μῤ ἐῤεὶγ “οἶσθ τοῖθυβ ἴο πὸ 
᾿βγδο το. ὙΠῸ ΟἹά [1,Α. ᾿ὰ5 [ῃΠ6 Ρθου]αγ 
τοδάϊηρ, Τμγδαΐα σε ἐμηις ογηηία σασίγα “δεν, 
εἰ εἰμί ον ῥιηΐος η1οὶ, εὐ ὀχ εἰαρια σοι 
αεργοέαηέες 12 οἹϊ, εἰ ἐχοἰα ηα Γμ): θεὸ σα οὐ 
εοϑεγ  ἀφμαηι; [6 Ψ π]ρ., Ταγις εἰμί αασογισιΐ 
σασίγα Δ ον γ]ογ 71, ψιίαγιάο ἀῤῥαγμογμρΐ ἐμηρεῖίος 
761, αγοσσομέος ἐπ οἰ]. (ΟἿ, 158. Χ]Ι. τ 7. 

12. ΤΡρὲ σοης 977 ἐῤῥὲ ἀαρηιεεὶς.]} ΤῚΣ ἼΔΕΙ, 
Κορασίον -- ΠῚ, απεϊ]α : ἈΘΓῊ 11. 8, 22, 23. 
“ὁ ϑ0ῃ5 Οἵ Παπαάπιαϊ 5 "ἢ τηθδη5 σἠασες, “σογπμίαε. 
ΤΠΘ Αβϑυτδηβ τοραγαθα {ῃ6 [βγϑθὶϊεθ ἃ5 
ΤΟ ΡΘ]]ΠΙΟι 5 βου β : οἢ. χὶν. 13, 18. [π6Π1Π τὰ ΓΠ5 
{πὸ οάρο οἵ {ΠῚ διπΐξ ἀρδϊπδί {ΠΟ ΠΊΒΟΙν 65. 
ΤἼΘ 5]ανθβ α΄ {ΠΕῚῚ υἱοΐουβ. [ἢ 1 88Π). ΧΧ. 30, 
54] ἴῃ Πὶ5 ψυυαῖῃ δὐάγοβθοθ [οπαίπαη ἃ5 
υἱὲ κορασίων αὐτομολούντων, “ὁ; ΟΥ χισιαασαν 
ῥμαπάνιαϊάς  ἘΥϊΈΖΒΟμΘ ΘΧρ αϊηβ: “ ϑοη5. οἵ 
ταὶ ἄθη5, οἵ γὙουπρ᾿ νυ θαὶς ννουηθῃ : {Πι15, νυθαὶς 
γοιπηρβίουβ." Βαάννο!! β 2γιῤο ες αἰψμε ἀἰε]1-: 
εαἰῖ, πὰ ΜΟΙ ατ 5 Μή αάεῤεη -- Οἠοίεῤο, ἃὺθ 
ΒΙΠΎ]ΔΓ, Οωοίϊιβ: “τοὺ βΘΠΪΙ; ΟΧ πουὶβ 
ΠιΙΡΕ 15." 

2᾽εγεεά ἐῤερι ἐῤγοισ.) κατεκέντησαν 
ὙΦ; ]6γ. 11..4.. (ἐξεκέντ. (ρα 19, το8 
ἽΡΙ, τ αἤγοη. Χ. 4.) 

ας Μαρία εριάγεη.] ὡς παῖδας αὐὖτο-- 
μολούντων. Βιιΐ το, τοϑ, αὐτομολοῦντας. 80 
δυγ, δηδ ΟἹα 1.κἴ. ἀπά Ψα]5. ὙΠῸ 5γδϑ] 85 



Οτ, α 
οι οὗ 
γαΐδε. 

ν. 13---τἰν.] 

ΡΕΙΒ μά ὉΥ {με θαίιϊε 
ΤΙ οτά. 

13 1 νν1}}] βἰπρ' ππίο {πὸ Τιογά ἃ 
πον βοηρ : Ὁ 1 οτά, τποῖ τὲ στεαΐ 
ἀπ ἃ ο]ογίοιιβ. ννοπάθγι! Ἰῃ βίγοηρΊῃ, 
Πα ᾿ηνίποιΌ ]6. 

14. 1,εξ 411] ογεδίιγεβ βεῦνα {Π66: 
ἴογ ἔμοιι βρακεβί, δπ4ά {πεὲὺ ψεΓε 

οΥ {ἢε 

τπγηθα {ΠῸ6 [4 0]65 οὐ {ΠῸῚῚ ἰαΐθ ἀοπηπθοτίης 
ἴοοθβ, ἀπά οὰξ {ποθὴ ἄοννῃ 85 γμηακαυαν σασες 
(ΟΥ εῤλάγεη 9 ἀἐδογίογ ). ἸΠαῖς τλδυ Ὁ ΟἸΓΠοΥ 
εὐ ΟΥ̓ τἰασθ. “805 οὗ ἀδβοσίειϑ᾿ Ξξξ. ἠ6- 
βογίθυϑ, ᾿η Η 6. 14 Ϊοπι. 

ἐῤεν ῥεγσῥεά, 49 ..1 ΤΑῖϊ. εν ῥεγίεροά οι 
ἐξ αγϑιν 9 ιν ΤΠιογά : 1.6. ΘἸΈΠΘΥ {ΠΕΥ Ρεγβ θά 
ἐῤγομσ, ΟΥ̓́ ΤΠΕΥ͂ ΡΕγΙΒμθα ,γογε δέζογε τπῈ 
[5γαθὶῖα ἀτγαγ. ΠΟ ΗΘ. ννᾶβ εἰ που [2 ἽΞΝ 
οΥ ΞΟ ἼΞΝ, ΜΨα]ρ. “ Ρεγίθγιπε 1 ῬΥΔ6]1Ὸ 
α γπεῖο Τ)οταῖηι ΤΠ) εἰ πλεῖ." ὙΜῈΠ ἐκ παρατάξεως 
κυρίου μου, Οἵ. τ΄ ϑ61ῆ. ΧΥΙ. 16, 45. [Ἐ 15 
᾿γτοθναηξ 0 σοπιραγο {Π6 ΟἸαββϑίοαὶ ἐκ παρα- 
τάξεως, Ἴπ τεσπμίατ δαΐέΐε, “Γ πιον ἃ. ν. τι. 

13. Α πονῦ 5ίτορῃς θορὶπθ ν ἢ δη Δ5οτρ- 
τἰοη Οἵ ΡΓαῖβδα σοπίδι πίη; ΘοΠοο5. οἵ χοά. 
χς 1: Ὁ ΠΟ 15 {18 ππίο Ἐπ66, Ο Ἰοτα, 
Δηοηρ {πὸ ροάθὺ ΠΟ 15 {|{κῈ {περ, βἱο- 
τοι ἴῃ ΠΟΙΪπθ55, ἴδασα! [ἢ ῥγαῖβθβ, (οἱηρ 
ΟΠ οΓ5 ἡ ἢ 

7 «υἱΠ] εἰ πο ἰδὲ Γιογά, 49.717 ΟΕ ὁ. 2. 
Ηρ το {πὸ ΟΚ. 15 ὑμνεῖν ὕμνον, 85 ἴπ ἴ58. Χ]Π. το. 

[ηϑίθαα οἵ ἐῤὲ Ζογά, ἴπ6 ΟκΚ. Πα5 21») σοά; 
Βυΐ 5υγ. ἐῤὲ 1,ογά. Μυΐρ.: Ηγρηρηργηηι σαπίφηημς 
1)ογιῖπο, ἐ)γ7»)17114271 710.0147221 σαηἐεηημς 1)}60 πος ,7Ὸ. 

Ο 71,ογά.1 (οάά. το, τοϑ, Ο Πογά ιν Οοά ; 58, 
“άοραὶ, 1,ογά. ΟἸὰ 1Τ,αἴ. ἀπά Ψυὶρ. “4οπαὶ 
1)ογγιΐγιο. ὅ8υγ. Γογά Αριῖσὲν ( τΞ-, Ϊεποναὶ 
ϑαθαοῖῃ). Ηδθ0. ργοόρδῦὶγ [ΠῚ "ΣΝ, Δογά 
]Ιαῤαυεῤ. 

ἐῤοι αγὲ φγεαΐ απά ᾳ]ογίοι.) (ΟΕ, Ῥ5. χίνῃ!. 
1, ΧΟΥ͂Ϊ. 4; 2 ϑ81η. γἱ1. 22. Ἔνδοξος ΡΓΟΡΔΡΙΥ 

ὅπ, Ἰαμάαπάμε: 50 ἴπ6 5υγ. «καδῶφ; ἰαμάαμις. 

ΤΠ6 Μιάγαβῃ, ννῆῖο ΠΟΙΕ ΤΟΒΙΠΊ65, Π85: 
(Ο 1οτά Οοά, »τϑαῖ ατέ ποῖ ἀπὰς δαγία] ἴῃ 
βίγοηρίῃ (ΠῚ22 ὃν 2), ἀπε {ποτα 15 ποπα {|κὸ 
ππίο {π66.᾿ 

«υοπάεγζμί ἱπ οἰγοησὶ.] θαυμαστὸς ἐν 

ἰσχύϊ τααῦ τερτεβοηΐ ΗΘ. 5Π Νὴ), ἐεγγ δ] 9 
σἰγεησὶφ: οἵ. Ἐχοά. χγ. ττ ; ΠΏ δη. ἰχ. 4 (κύριε 
ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ θαυμαστός) ; Το5}}. νἱ. 2. 
ϑυγ. ἢ μλαῷ :-91 ἘΞ γησῥὲν ἰη σἰγεησὲρ τε ΗΘ. 

δΠ δ», ΤΠ 33, α γιαπ 4 νιϊσῥί. ΟΥ̓. τ 
ΚΊησΒ 1. 42; 4150 5. εἰ. 2.5. Ψαϊρ.: ἤ Ρσαε- 
ΟἸαγαιβ ἴῃ οἱγέμέε ἴπ8.᾽ 

ἀπά ἱπαϊποϊδίο.] (καὶ) ἀνυπέρβλητος, ποῖ 
ἴο Ὀ6 «μρρασσεά ΟΥ̓ ομἑάοπε: Χοη. ὁ Υτορ. γΠΠ]. 
7, 15. (Οὐοάαά. 19, τοβ τεδά : θαυμαστὸς ἐν 

ΨΌΒΙΓΗΙ ΧΥΕ 2 (9) 

τηδάθ. ἴποῖιι ἀϊάθε 8επη4 [τ {ἢν 
ϑρίγίτ, ἀπά ἴξ ογεαῖεά {Ποπὶ, ἀπά Ποῖος 
ῖ5. ΠοΠ6 ἐπδξ σδῃ Γαβιϑέ {ΠΥ νοῖςα. 

15 ΕῸΓ τΠ6 πιοιιηπίδιηβ 514} θὲε 
τηονε ἔτοπὶ {πεῖγ [οιιπάδτοηβ ἢ 
(8 νναΐειβ. Π6 τος Κβ 5141] πηοὶξ ἃ8 
ννᾺΧ δῖ ΤΥ ρίξβεηοθ: γεῖ ἴδοι αἵ 
τπϑγο αι] τὸ ἘΠοπὶ {Παΐ ἔδαγ {Πεα. 

μεγαλοπρεπείᾳ (-- ὙΠ, Ῥ5. χχῖ. 6), καὶ ἀν- 
υπέρβλητος (τοϑ, ἀνυπέρβατος, ἃ ᾿ἰαῖθ. ννοτά) 
ἐν ἰσχύϊ. ϑυγ. πδηπθ “ἱείμς (οἵ, τ ΚΙπρβ χχ. 
23, Ποῦ τπῃ6 Ῥοβῃϊίο τι565 ἴΠ6 ϑαπιθ νοτὺ 

127). Μίάγαβῃ : Ἵ. ΠΌΥῚ ΚΝῚ, 5 Απά τποτο 
5 πΠοη6 {πκὸ {Π66.᾽ 

14. 71εἰ αἰΐ ἐγεαίμγες σόγῦθ ἐῤορ.)] ἘΔΙΠΟΥ, 
ἰεὲ αἱ! ἐδν εγεαΐξίοη τοῦθ ἐῤεθ. Εἴ, ςἢ. ἰχ. 12 
στα, “ Κίηρ οἵ 41} ἴῃ ν ογθαίίοη." Μιάγαβῃ: 
ΓΖ, “1Π6 ογθαΐατοβ ᾿ (πθ0- Η68.). 1 «45, 
“ς Απά Ιεΐ 411 [ΠΥ νου τ5. ρσαῖβα {πθο, Ο 1,οτά. 
ΤΠδ τοβί οἵ {π6 γεῦβε 15. Ὸπιὶ Ρ5. Χχχχί, ὅ-Ο ; 
οἷν 20 ΠΝ ΞΡΙΓΙ ἡ {πν ὀγεαι, 16: [ΠΥ 
ογδαίϊνο νγοτά, 5. Χχχι!, 6. 

εγεαίοα.] φκοδόμησε, ὀμὶ ἐδόνι πρ; ΠῚ, 
Βυΐ ΜΙιάγαβῃ : ἹἸδδ 221, “δηά πε ψεγα 
ογεαίθά," ΙΓ ἢ 15 ΡΥ Ρ5 τῖρῃΐ (65. εἰν. 30). 
Τι οὐ {π6 1αϑὲ οἰδιιϑα οἵ {πὸ νεῦβϑθ. (ὐά. ς8 
οὐηϊί5: “ὙὝΠποιυ ἐϊάδξ βεπα ἴοσία. .. (ἢγΥ 
ΟΕ ΠΠΠΕ ΘΥΓῚ 15): 
“ς ΤΉΕ6 56γγα 411 {Π6 Ῥ6ορ]65 ! 
Απά ἴο ἴμεε ΡῈ ϑ0θ]εοῖ 411 [π6 βατίῃ (ῃγ 

[Ὁ ἐπ  Ό} 
Βεοδιιβα ἴμου ϑραϊςοϑί, ἀπ {Ποὺ Ῥθοδπηδ : 
Απᾶ ποὺ οταἀογεαβε ποῦ, πα (Π6Υ Ὑ6Γα 
δϑίδ Ὁ Π5Πη64,᾽ 

15. Γον ἐῤὲ ηιοιιίαίης στρα] δ γιουεά, 49).. 
(ΘΕ Ῥδ: χοῦ: ἦν ἘΣ 56. ἸΧΙνι 2: ΝΠ ΙΞΩΝ 
ἵν. το; Ηερ. 1. 6, το. ὙΠῈ πιρμίθϑε ἅτ 
ΡονγΈΥ6θ5 ἀραϊηδὲ {Π6 νυσαῖῃ οἵ Οοά; [ἢ6 
απ θΙοδὲ νν πὸ ἔδαν ΗΠ τὰ νἱϑιίίθα ὈγῪ Ηἴ5 
δγᾶςθ. ὙΠ15 ἰ5 {πΠ6 βΘΠΘΥᾺ] 5εηβθ, δι {ΠῸ 
ἢγϑέ Ππὸ οὗ {πὸ Οτεεκ 15 ποῖ αυϊζο οἰθασ. [ἰ 
βαγϑ: “ΕῸΥ πιοιιπίαϊη5 ἔγοπὶ [οι Δί! 0Π5, 
ἢ (σὺν) νναΐεγβ, 514}} 6 δῃακθη." ΗΘ 
ΒΥΥ. 5. ΡΙαῖποῦ : “ ὙΠ6 πιοιιηΐδ!η5. ἔτοπὶ {Π 611 
Γουπάφεϊοπϑβ, νν ἢ ἘΠΕΙΓ νγαΐουϑ, 564} ἘγοπΊ 16." 
ΨΟΙΚΠΊΑΥ τοπάοτβ “τοσὰ {πὸ Τοιιπάδίιοη οἵ 
1ΠῸ νναΐογβ, “"οπιὶ {με οιιηάήαδίίοη, τορεῖ ΠΥ 
νΠ {πὸ νναΐοτβ ὑνῃῖο πῃ ἴογτπι ἰπαΐ ἴοιπάδ- 
τίοπ (0). Μιάγαβῃ 5: ΠΊΡῚΥ : “ΤῊΣ πηοιιηΐαϊη5 
ἃ πα {πῸ ἔοι δί]ο01}5 514}} 5ῃακα.ἢ 

γεὶ ἐδοιε αγὲ γιεγοίε ἐο ἐῤόηι ἐραΐ γα ἐδεε.] 
11. Βιμὲ μῤοῦ ἐφόρει ἐῤαΐ 7ξαγ ἐῤεε--ἔροι αγί 
τον» ῥγοῤίἑίοιις τοῖο ἐφέρι: ἃ ὉΠΔΟΟΙ ΠΟ. 
ὙΠῸ νετῦ. εὐιλατεύω ὈεΙοΠρ5 ἴο {π6 ἀϊα!θοΐ οὗ 
ἘΠΕ 9εθ Ἰϑδυΐϊ. ΣΕΙ͂Σ. 20; ΕΒ: ὉΠ 5- 

ΗΦΘ6Ὁ. πρρ, εοπάοπαςϊί. (Οο44. το, 6.4, 1]. Χ. 4]. 

Πᾶν {Π6 ξαξατο ἴθ π586 ΠΟΥ αἶδο. ΤῈ ΜΙάγδβΙ 
ΟΠ5 {815 σοπίθηοα πα {πῸ ποχί νοῦβθ, δπά 
ςοποϊπάοθα ἢ Εἰχοά. χυ. 6,11. ΠΕ σοπίταϑί 
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16 ΒῸΓ 81] βδογίῆςς 15 ἴοο {{π1|6 [ῸΓ 
ἃ ϑυγθεΐῖ βᾶνοιγτ τπηΐο ἘΠ6α6. Δηἀ 8}} {ΠῈ 
ἴλε 15. ποῖ ϑιῃοίαπε ὉΓ ΠΥ ΒιυΓηΐ 
οἤπεγιηρ : θυῖ ἢς τῃδὲξ ἔξαγε {Πα 
ΤΙ ογὰ 15 σγϑαΐῖ δ 8] {{Π|68. 

17 νοε ἴο τῆς παίϊοῃβ {Πδΐ γίβε 

ΠΌΤ ἵν. τ6----τ. 

ἋΡ ραϊηβξ ΤΥ Κιηάγεα τῆς Τ,ογά 
ΑἸ Παρ τγ ν}}}} ἕὰκα νεπσϑδηςσα οὗ ΓΠῈΠῈ 
ἴῃ {πΠ6 ἄδν οὗ 7πάρπηθηῖ, ἴῃ Ραζεηρ 
ἤγα δη4 νγοῦπὶβ ἴΠ {ΠῸῈῚΓ ἤσβῃ : δηά 
ἘΠΕΥ 518}1] δε] {ἢδῖη. ἀπη4 νγεαρ [ογ 
Εν εῦ. 

θοίννθθη {Π6 ρονεῦ δηά {πὸ ἴον οἵ Οσοά 5 
{κὸ {ΠῸ ργτορμείϊς, “ΤΠῸ5. δαῖτ {πὸ ΠΙΡῊ ἀπά 
ΠΟΙ Ὁ πδ, ὅζο,, [ἴ58. 1γ11. ΓΕ. 

16. Κον αἱ! σαεγίδεε, 45..71 1.11.: 
“Ῥεέραμδο αὶ σηιαϊλ ἐλίγρ' ἐς ἐυε7}) φσασγίπες 707) ἃ 

σηο} ο7 δτυεοέ ο(ἶρτέγ, 
“πα αὶ τεγν σριαΐ ἐλέη ἐς αἱ γα 707 α τυλοῖξ 

οὔ ογ γι τέγιίο ἐλέέ ᾿ 
“Ῥηέ ἠὲ ἐλαΐ γεαγείλ ἐδ Ζογα ἐς ργοαξ εογιἐζγιπαϊν 

(μέγας διαπαντός). 

ΤῊΘ νϑῦβθ ϑϑι 5 ἃ ΤΘΆΘΟΠ ἴῸὼῸΓ {πὸ Ιαϑί 
βίδίοιηθηξς ἴῃ “Ὁ. 15. [{ βθοὴβ ἴο βαῦ: Νοῖ 
Π6 ““ψΠΟ]6 θυγηΐ οβεγηρα ἀπα ϑϑουιῆςο5,᾽" 
ὙΡΠΙΟΝ ἀτὸ {Π6 οὐέννατ ΓΟἸκοἢ5 ΟΥ ἔδαγίπρ Η]ΠῚ, 
ας {Π6 ννουβῃρΡΡΟΥ ΠΙΠη56] 15 ἔΠῸ σσθαΐ, {πὸ 
ΡΤ 6655 οδ]θοῖ, ἴῃ {π6 δἰρῃξ οἵ σοά. Ἠδῤς 
ἄοοβ ποῖ νϑ]ιθ [Π6 ϑδουϊῆοθβ [ῸΓ {ΠΟΤ ον η 
δᾶ Κα5, θυ ἔογ ναί ἘΠΟῪ δι σην --- ἐπ ἀενοίίοη 
οὔ Πὶπὶ ψηῸ οὔξυθ {μθη. ὙΠῸ ΨΥΙΟΓ ἄοα5 
ΠΟΐ Τηθδῃ αἵ 4}} ἴο ἀϊβραγασθ {Π6 5δουΠς 8] 
βυϑίθπη. δ ἢᾶ5 δἰτθδν [ἡ]1Δ4 τη6 τἰπιοϑί 
ΒῖΓ655. ΠΡΟ {π|6|}Π᾿5 ῥα ποῖ] οιι5. ΟὈβουναηςσθ 
οἵ {Π6 1658} ἐγαάιεοηβ οὔ ρίεῖγ. ΟΕ 158. χὶ. 
16; Ῥ5. 11. τό-τῷ: δηά ῸΓ [Π6 5δουϊῆοϊδὶ 
ἘΘΙτη5, (δῇ: ΥὙἹῖ]. 21: ΓῈΝ, 1], 20, ΧΥΠ- ὅ. 
(ρα. το, το8 τραά:; ““Βθοδιι56. 5118}} δηά 
ταί (ηθαῖ.) ποι πιαάθϑί, ΘΥΘΓῪ βου ῆςθ ΤῸΥ ἃ 
5116}} οἵ ϑσυνθθῖ οάσοιι ἀπά 4}1 δε ἔστ ΠΟ]Ὲ 
Ὀυγηΐξ ΟΠΘΓΙ Πρ ΓΘ 45. 5Π14}} ἃ5 τῃδὺ 6; δεῖ 
ΠΕ ὅεο ΘΕΌΣ, 1 91 τη: 

117. ἐῤὲ παΐίουν.] ὝΠΟ ἔθνη ΟΥ̓“ Ποδίμθη. 
“ΜΥ Κιπάγοα ᾿ -- Τὴῦ δεοῤίε: γένος -- ὮΝ, 

πη ἐῤὲ αν 9 ἡμάσνιεη! ] ΟἿ, 706] ἢ. 1, 
11 ΤΊ τ - ΝΑ]. ΜΠ: 

ἀπ ῥι πη γε ἀπά αὐογηις ἐπ ἐῤεῖν 6}. Α 
ΤΟΠΊΪ Πἰδοθηςο οὗ 158. Ιχυ]. 24: “"Απά ΠΟΥ 5181] 
80 [στ δηὰα Ἰοοῖς προὴ {πΠ6 φαγοαϑοβ οὗ {πὸ 
τηθη {Πα ΓΟ 6] ἃ ἀραιηβί τη: ΤῸ ΠΟΙ ΨΨΟΥΙῚ 
5141} ποΐ αἴθ, προ 5181} {ποῖ ἢγθ 6 
Ἁυθποθά : ἀηα ΤΟΥ 5118}} θ6. δὴ δοΠοΥΎΪηρ; 
ἀΠπῖο 411 Ποβἢ." (ουρβοβ οἡ {πῸ6 θαῖ16-ο]ά 
νου] βσοοὺπ ἀδθοοιῆροθθ ἴῃ {6 Ποῖ Ἐδϑί. 
ὝΠΟΥ ννοσα θυγηΐ ἴο κεῖ τα οὗ [πο δηὰ ἐμοῖσ 
οΟἴδηβίνοποθθ. Βσηϊηρ ᾿ηβίθδα οὐ Βυσῖα] νγας 
οοπϑιἀθγοὰ ἃ βυθαῖ ἀἰβῃοποιγ. 866 7 βῃ. υἱῖ. 
25; ΑΠΊΟΒ 1ϊ. 1. Οὐοΐ5 Ὄχρίαΐηβ : “ Μ ΟΥΌΙ5 
605 γθχαθὶε αἰ ιπγηἶβ, ἢ118}15 δὶ ΓΟ 5 ἑκτικὴ 
οἵ νϑυπηϊπαῖο. Ηδθο δαάϊία νἱάθηξιιν ροβὲ 
πηογΐοπη ΑΠτΙΟΟἢ]." 866 2 Μδος. ἰχ. 9, 18. 

ἀπά ἐδεν ἐῤα]] γε] ἐδενι, απ αὐεορ γον ἐυεν.ἢ 
ΤΠς Οἷ. 15. καὶ κλαύσονται ἐν αἰσθήσει ἕως 
αἰῶνος. ΤΠ Ψυ]ρ. πὸ πγαρ οὐ σορεϊαγι 
τσΩμ6 271. ΣΕ7 ΡΠ Υ)11)71 ΒΘΘΤΩ5. ἴ0 ἱΠΊΡ]Υ ἃ το Ἰηρ; 
καύσονται; ἀῃηὰ 50 π6 ϑγγ. ἀπά ἐῤὲν σῤαϊὶ δὲ 

ῥμγηὶ ἐῤγοι αυἱοῤεάιεςς 707 εὐεγ. Τὶ 15 δνὶ- 
ἄἀδπξ {παΐ {πΠ6 Ἐποιρης οἵ ἐπ νυυιῖου οχίθηάϑ 
Ὀογοπά {Π6 νἱβῖθ]6 βοθηρ, απ {παῖ ππάθυ ἃ 
ἤραγα οἵ 5ρΡΈθοῇ, δἰγθδαν σασγθηΐ πη 5 ἄδΥ, 
ἢ 15 γϑίδυσιπρ ἴο {Π6 Ρ6ΠΔ] ννοϑβ οὔ {πε νου] ά 
ἴο σοπΊθ. 80 Εὔςο] 05. νἱ]. 17: “ΗσμΏθ]6 ἢΥ 
5011] ΞΤΘΔΕΪΥ : [ῸΓ {Π6 γϑησθαηοο οὗ {Π6 ἀηρΡΌΑΙν 
15 ἤγε δηά νγουπΊ5. Ἃαἔ Ματῖκ ἴχ. 48; Π δη. 
ΧΙ, 2. ΕΠΟΟῊ ΟἿ]. 8 : “Απά ᾿πἴο {πὸ ἀδυ Κη655 
ΔΠη4 Ιηΐο {Π6 ΠΊΘ5Π65 «πα ἱπΐο π6 ὈΌΓΠΙΠΡ: 
Παπη6 νν}}} σου 5ΡΙΓΙ ΡῸ δ {ΠῸ στϑαΐ Ἰπάρτηθηΐ:; 
Δη4 {Π6 στοαΐῖ Ἰπᾶάρτηθηΐ νν1}}} ΒΘ ῸΓ 4}} βεποσα- 
[ἴ0η5 ἴο εἴθγηϊυ. Δ οβ ἴο γὙοιι, ἴῸΥ γε πᾶν 
ΠῸ Ρδδςα.". ΑἸϑξὸο Ὁ. χς: 26: “Δῃὰ 1 αν 88 
{παΐ {πὸ {παΐ ἃ. 51 ΠΉΠΑΓ ΡῚ] νγα5 Οροπθά ἴῃ 
1ῃ6 τ! 416 οἵ {Π6 βασίῃ, [Ὰ]} οἵ ἤγθ, απὰ {ΠδνῪ 
Ὀγοιρης {Πποβο Ὀ]Ππἀθα 5ῃθθρ, απὰ 4}1] νγεῦθ 
Ἰπάρθα δηά Τουη σαν, ἀπά νγεσο γον η 
πο {παῖ Ποῦν βα]Γ, ἀπα ὈαΓΠΟά ; ἃηα ἘΠ15 σα] 
ννὰ5 ἴο {π6 τὶρῃΐ οἵ {παΐ Ποιιβε" (26. ἴῃ 1ῃ8 
Δ Δ]16ν οἵ Η]ΠΠΟΠΊ, βου οἵ [ογιιβα]6π}). 8566 
ὈΠΠ]τηδπη, “ 1) 45 ΒΟ Ἡ Θποοἢ,᾽ ΡΡ. 64 «πᾶ γ7ό. 
Ιη ΠΙ5. “Βοοὶς οἵ Ἐποομ᾽ ([πίγοά. Ρ. 39) 
Ῥγοῦ. ϑομποάάε γϑπιαγκβ : “ΤΠΘ σοποπηηδίοη 
ΟΥ̓ [6 ΘΙΠΠΕΙ͂Β 15 ΕἴΕΓΠ4] ((ἷ: ν. 5, 6; ΣΧ. 12; 
ΧΙ. 4. 51 ΧΧΙΙ, ΤΙ σ44.), ἀη4 σοηϑιβίβ οἵ θυγη- 
ἴηρ (Χ. 14) ἴῃ ἃ ΡΟΟΙ] οὗ ἥτε (Σ. 6, χο. 24, ζζο.); 
ΟΥ̓ ΠΟΓΥ ΔΡΥ55 (Χ. 13, Χο. 25, ὅζο.); ΟΥ̓́ΙΏ ΡΓΙΒΟΠ 
(Σ. 13} ΟΥ̓ Ἰῃ ἃ ἤδθσυ οὀνϑῇ (ΧΟΥΠΙ. 3); ΟΥ 1 Π6]] 
(ΧΕΙΣ. τ τ). (Π1115 ϑῥεο].) ΤΠ πποϑὲ ργοῦ8 018 
1Πθοσυ ἀθοῦί {πΠ6 οτὶρῖη οἵ [πΠ6 Βοοῖς οἵ Εποςοῇ 
15. {παΐ 1 ννὰβ νυσιτθη ἀπσηρ πΠ6 Μαδοοαθοδη 
Ρετιοά το σμθοῦ {π6 ῤαςίαϊ»ι, ΟΥ̓ Ἀ Ραϊσοῖία 
Ῥαγίγ, ἴῃ {πεῚΓ 1Π|{6-λη6-ἀοαῖ δα ρρ]Θ. ΤῸΓ 
Τγθθάομη. 866 4150 2 Εἰβαγ. νυ11]. 59; ΙΧ. 9-12 ; 
ΤαΥραπὶ οἵ [οπαΐμαη, θη. 11. 24; Κορ 
Ἡαεραπαρ, 17 Α (ἃ Ραββϑαρθ νυ ΠΟ ἢ ἀβϑβογίβ {Παΐ 
ἴΠπὸ νυ]οϊκοα ἀγὸ Ἰπάροα τη (σθῃθηηᾷ φιιέο ψο)16-- 
γαϊοης 9} φερπογαΐίοης, Πα οἰΐο5. 158. Ιχυ]. 24. 
ὝΠΟ ορϊηΐοη οὗ {πΠ6 ἘΔΌΡΙ5 ννα5 ποῖ, Ποννθυου, 
ἘΠΙΪΟΥΠῚ ἢ ἴπΠ6 διθδ]οοΐ οἵ {πὸ ἀπγαίίοη οὗ 
Π6]}᾽5 Τουπηθηΐ5). 

(οά. 58 σοπο]θ5 {πὸ ῥϑαὶπὶ {Π1|5 : οὐαὶ δὲ 
ἔθνη παράνομα ἐπανιστάμενα γένει μου. Κύριος 
παντοκράτωρ ἐκδικᾷ αὐτοὺς, ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 
ἐκδικήσει αὐτούς. ὅϑυΥ.: 
“εἌγος ἴο (ῃ6 ΡΘορὶβ {παῖ τὶβθίῃ ἀρ ἀραϊηβὲ ΠΥ 

ῬΘΟΡΙΘΟ ! 
ΤῊ ΑἸμρηΐγ Τοσὰ ψν}}} ἴα νθηρθαηοθ οὴ 

{Π6ηὶ ἴῃ της ἄαγ οἵ Ἰπαἀστηρηΐ : 
Ηδς 11 ἴακα νβηρθᾶποθ οπ {πο πᾶ ψ1]}} 

ν ϑιῖ {Π6ηὶ : 
Απαὰ ἢε ψ1}} σὶνε {πεῖν Παβἢ ἴο {πΠῸ ἢτα δῃᾷᾶ ἴο 

1Π6 νυν ΟΥ̓ ΠῚ, 
Απα {πον 11 Ῥατῃ Ῥδοασβα οὗἉ (7,2) ᾿πὶ ααϊν 

ἴοσ Ἔνεσ."} 



ν. 18---25.} 

18 Νον 285 ϑ00η 85 ἴΠεὺ επίογοά 
ἰηῖο [6γιβαίεπη, ΤΠΕΥ νγουϑΠρρθαά {πε 
Τιοτά ; δπά 2485 ϑ00η 8ἃ5 ἴπΠ8 ρϑθορὶς 
νγετα Ρυγπεά, {ΠΥ οἤεγεά {πΠεὶγ 
θυγπε οἴξεγίη 8. ἀπά {Πεὶγ ἔτες οἴξει- 
ΪηΡ8.0 ΔΠ4 {ΠΕῚΓ ρ]Π8. 

19 Ππάππἢ αἰβο ἀεάϊςατεά 411 {πὸ 
5{πῈ οἵ Ηο]Ἱοξεγπεβ νυν ἢ {Πε ρθορὶς 
Παά ρίνεη πεῖν ΔπΠ4 σᾶνε [Π6 σᾶπορυ, 
ννΒΙο ἢ 5Π6 Παά ἐαεη ουξ οἵ ΠΙ5 Ὀε4- 
σΠαιηθεΓ, ἴογ ἃ βὶς ἀπίο {πὸ 1 οτά. 

20 80 {Πε ρβορίε σοῃεϊιπιιεα [βαϑβῦ- 
ἴηρ᾽ ἴῃ [εγαβαίθπι θεΐογα {ΠῸ βαποίιαγΥ 
ἔΟΓ {πῸ β8ρᾶοςβ οὗ τἢτεα πιοπίῃβ8. δηά 
ΤῈ ῃ τεπιαϊ πε νυ ἘΠεπ1. 

18. νου ἂς σοοῦ ας ἐῤεν ἐπίεγεά .. . . ἐῤὲν αὐογ- 
σδίῤῥεά. (οἄ. 58 «πὰ ϑγυγ.: “Απά 1ἴ σδπια 
ἴο Ρᾶ55 θη σὲ επίοτοά.... . ορε (ϑγτ. Ζφεν) 
ψνΟΥΘΠΙΡΡεα.; 

ῥεγίγεά.) 8.11. γοῤίον" εαεάθηι (( δϑῖ6]]). 
86 Ὲ Νυπ: ΧΧΧΙ. Τὸ σ,ᾳ.;} Σ᾽ (ἸὨτΟΙ. Χν. 12: 
2. ἸΠΣΘη: ΧΧΧ. 3, 17--2 0: 

ἐῤεῖν" 7ε6 (αυ1}}]) οὔεγίηρς.] 866 Νπι. Χχίχ. 
329: τ (Βίοῃ. ΧΧΙχ. 6 «φᾷᾳ. (οΟά. 58 δηά ὅγγ. 
Ομ «πα ἐρεῖν δ: 566 οἢ. ἴν. 14; ἴεν. 
ΧΧΙΠ: 5.8. 

19. «υῤίερ τρὸ ῥαά ἑαζεμ.] “ΤῊΘ σοϊήσπηοη 
τοδάϊηρ ὃ ἔλαβεν αὕτη 15 Εν ΔΘ ΠΕΥ Ὑ͵ΟΠΡ. 
ἘσιΖβομα εαϊῖ5 ἑαυτῇ, “ΤῸΓ ΠεΙβο Γ," ἔτγομη 
(οαά. 11. 11. χ., δας τοπηαγκ5. “ΠΠΔ]1Πὴ αὐτή. 
Ψ]ρ. νγ6}}: “ φαοά 2ῤεα 5ιιβίυ]ογαῖ. 

3ῶνγ ἃ ς:ἱΐξ πηίΐίο ἐῤδεὲ 1ιογά.] εἰς ἀνάθημα 
((οάά. Π]. χ. 58, 19, 55; 8]. ἀνάθεμα) τῷ θεῷ 
(. 58, 19, 64; 8]., ϑγγ. κυρίῳ). ὙΠῸ ΤΧΧ, 
τοηάθτβ ὨΠΠ, τὲς 1)ε0 ἀδυοία, ὈΥ π|5 ἴεσγπι: 
δι 5. (6 ν. ΧΧΥΙ. 28, 29. 850 ὅγι. Οἱ Τα 
Χ ΧΙ. δὲ 

90. δὲ ταπείμαγν.] τὰ ἅγια, “16 ΠΟΙΥ 
ΡΙαςο5 : {Π6 τεπιρὶθ ψΠΠ 115. ἴννο σΒαπΊθΕ 5, 
«ηα {πμ6 θυ] άϊηρ5 οἵ {πΠ6 ργβοιϊηοίβ. 

2ῶν δὲ τῤαεθ 9 ἐῤγεθ φιομέρς.) “ΓΒ ΘΕ 6 ΠῚ5 
ταις ἴοο Ιοηρ ἔοσ {|κϑ]]ποοά. ὍΠῈ ὅγυγ. 
ΒαΥ5: ὦ 7:οηέρ 9} ἐαγ5. ΟἿ. ἴμ6 120 ἄδγϑβ οὗ 
Βαπηαείίης ἴῃ οἢ. 1. τό, [πῃ βίῃ, ἴχ. 21, ἘΠ6 
ὙΕΑΥΙΥ ἔεϑίιναὶ 15 οἵ ἔννο ἄαγϑ᾽ ἀπγαϊίοη (1 41} 
ἃ τοί Αἀδτ). ὙΠῸ τ311 ΑὐδΥ ννὰ5 {πε 
“Ὑδηη ΝΙΠΔΠΟΓ ἢ ΟΥ̓ ΝΙΟΔΠΟΙ5 ΠΥ: 566 
Σ Μδβος. νἱῖϊ. 47 “44. ἃ 2 Μάδςς. χν. 326: 
Τοόβθρῃ. “ Απί: χίϊ. 17. ϑοϊοπιοη᾿β ἀο0]6 ἔδαβί 
ΟΥ̓ ΤΑθογηδο]ο5 αηά οὗ {πὸ [) εὐϊοαίίοη ἰαβίεά 
ξουγίδθη ἄαγβ: 2 (ἤγοῃ. υἱῖ. 9. ὙΠ6 [65- 
εἰν 165 ΟΕ ΤΠ ν!᾽5 σογοπαίίοη δὲ Ἡ θῦτοη οσςσι- 
Ρἰεἃ ἴπτθα ἄαγϑ: τ (μτοη. Χἰϊ, 39. [ΑΒΙΪΥ, 
δοςσοτγάϊηρς ἴο τ Μδος. ἶν. 56, [π445 “ Κερί {π6 
ἀεαϊοαίίοη οὔ {π6 δἱίαγ εἰμί ἀδγ5.᾿ 

91. Α72εν ἐῤὶς εἰμιε μέ αὔονγ ἐφεσε ἀαγε; 
5011, οὗ {πε [δβῖϊνδὶ. 

ΦΌθΙ ΒΗ ΕΥΕ 

21 ΑΕΓ ἘΠ15 {ἰπ6 Ἔν εΕΥΎ οὔθ Γ6- 
{πΓΠ6 4 ἴο [15 οὐγῆ ἱπΠογϊΐαηςο, ἀπά 
Τασίῃ νεπὲ το Βείμι]ῖα, ἀπά τε- 
ΠΑ Πα ἴπΠ ΠΟΙ Οὐ ροβϑβεββίοη ἀπά 
νγὰϑ [ἴῃ ΠΕΓ {ἰπ|6 Ποποιιγαῦ]α 1η 8] της 
ΠΟΙΙΠΈΓΥ. 

22 ΑΠπά πιδηγ ἀεβιγθα Ποῖ, θυ Ποπ 
Κηονν ΠΕΓ 81} ἐπε ἀδγϑ οἵ Πεὺ {Π{θ, αἴϊεγ 
τΠλὲ Μάδηδββοβ πο Πιιβθαηά νγαβ ἀθδά. 
ΔΠ4 νγᾶ8 ρα πογεά ἴο ἢΪ8 ρβορίαβ. 

23 Βυΐῖ 95Π6 ἱποθαϑεὰά πηοΐα ἂπά 
ΤΊΟΓΘ ἴῃ Ποποιι, Δ η4 νγαχϑά οἱ ἴῃ Πεγ 
Πυβθαη 45. Ποιιβα, δείηρ; δὴ Πιυηάγεά 
ἈΠ ἥνε γεδῖβ οἱά, δηά πιαάβ πεῖ 
τπηαϊά ἔτεε ; 80 8Π6 αἷδά ἴπ Βείβμιηα: 

ῥὶς οαὐυη ἐπρεγίέαηοο] ϑυύ. δαὶ ἐο δὶς οαυῇ 
ἐθηΐ. 80 ΟΙά 1,.«ἴ, (ὑὐοά. 58, τὰ σκηνώματα 
αυτου. 

2: δὲ οαυ ῥοσεευσίοη.} ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως 

αὐτῆς, πῤοῦ ῥὲγ ῥγορεγὶν -ξ ΠΌΣΟΥ ; ΘΕ 
Ὅλη. Χὶ. 13; 24, 28: (ἢ. Υἱϊ. 7. σωῤγα---καὶ 
ἔμενεν ἐπ’ αὐτῶν. ϑυγ. ΟΠΊΪ5 ἀπά χεριαϊπεά, 
δΔηἢ οἴνοβ 29 ἐῤδ ῥοῖίδε 97 ῥὲῦ ῥοσσεσσίοη. 80 
58. 50Γ. 4150 ΟΙΠΙ 5 222 ῥέγ" ἐΐγιθ, ΠΕ ΟΚ. 15 
κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς, 2.6. 845 ἸΟΩΡ 45 516 
Πνϑά. 

Ὁ. »ηαην ἀεείγεά ῥέεν, 49)..23 16. 85 Βαάννε]! 
ἜΧΡΙΙη64 : “ τα]ῖοβ ρτόσοβ. παρα. [πα ]ἢ 
ταδὶ δι πα ΠΟΥ ΠοΠοιγα0]6 νου ποοά ἴο {πὸ 
ῖ5Ξ Ὁ ὍἋΘΕ ἸΕΌΚΕ Ι 70: 271 1 ΠΊΠΙΡ 111} 2. 

απά αὐας ραῤῥεγεά, 45..7 866 Οξεη. Χχν. 8. 
(οάἠά, 58, τού, δη ϑυγῦ. «πὰ Ψα]ρ. οχμϊ. 
ΔΝ ΟἸΗ σοπβιάθυβ {Π15 νεῦβθ ἴΠ6 ΟΥ̓ ΡῚΠΔ] ἐπα 
οἵ {πε ΒοοΙκ. 

Οϑ, Βιεωὲ στο ἱπεγεαδεά γ1ογ6 απα ΤΟΥ͂Θ 171 
ῥοποῖ.] Ὑπὸ ΟΚ. 15. ουτίοιι5: καὶ ἢν προ- 
βαίνουσα μεγάλη σφόδρα. Τὶ ρῥγεοάϊοαΐοβ 1η- 
ΟΥθαβίηρ γα 5 γαίπου {Ππᾶη Ποποιτ, ΠΙροβαίνειν, 
5011: τῇ ἡλικίᾳ: οἵ ΓΙ ΚΕ 1 7, 11- 26: (ΘΕπὶ 
ΧΥΠΙ. τι. ὍΠΘ ἴουτη 15 ἔπσί Ποῦ ἀθπποά Ποσα ὈῪ 
μεγάλη ἴῃ [Π6 56η56 οἵ “ οἹά,᾽ σγαπάϊς, ἨΘ6Ὁ. 

δ}. ΤΠΟ τοδάϊηρ οἵ (σοά. 58 566Π15 ργεῖεσ- 
4Ὁ16 : καὶ προβαίν. ἐγένετο μεγ. σῴ., απά ακά- 
«"αγοΐγ (11 εἰα}5) σὲ ὀεσαριδ “"Ὲγ} οἷά. ϑ80γΥ. 
απά αεὸ. ας σὲ αὐαᾶς σοί ο71, σὲ αὐας ἱπογέασ- 
ἐπ ἱπάεεά (15 αἰσηϊν), μη111 στρ ῥαά ἱπεγεασεά 
ἐχεεεάϊησιγ. Μαϊρ. γαΐ απμέοθην ἀἰϊεύμς γεος 
2τοεσοάεης στ γἡπασπα σίογία: 1.6. ΟἹ. ἔεβϑίϊνα]5 
516 ὑνου] ἃ ΔΡΡΘαΓ ἴπ ΡΌΌ]Ϊς, νυ οσθαΐ δελαέ. 
ΟΙά 1,κἴ. εἰ ῥγοσεάεηίο ἐδηβογε εἰαγα ἤαεία ἐς. 

απ ῥμηάγοά ἀπά κε γεαγσ.)] ἴῃ {π6 Οστεεκ 
1π|5 ἀδβρεηάβ ἱπηπιθα αἴθ Υ οἡ {Π6 νοῦ ἐγή- 
ρασεν, 85 8Πι ἀοριιδαῖίνο οἵ ΠΙπηϊδἰοη. 

γπηαάδ ῥὲν τιαϊάί 3,ὲ6.}] (οἄ. 58, ὅ5γγζ., ΟἹά 
Τιαἴ. {γαπϑίευ {15 ἴο ἐπά οἵ τσ. 24. 115 ροϑιὶ- 
τοη Ποῖθ, Πονγευευ, ᾿ΠΊΡ|165 {Παΐ {Π6 Ππ]ΔΠΙΙΠ115- 
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246ο ΦΟΒΙΓΗ ΟΝΗΣ [ν. 24--.2 5. 

"θη, 8η4 {πον Βιιιεά ΒΕΓ ἴῃ {ῃς ἴσαν οὗ 
ροσον ΠοΡ Βυιβ απ Μδμπαββοϑ. 

24 Απά {Πε Βοιιβε οὗ [βϑΓδε] Ἰαπιθεηΐ- 
δΌφη. 50. 64 ΠεΕΙΓ ὄβενθη ἄδγβ: δἀπά Ὀείογε 8516 
Ω ἀϊθ 4, 5η6 ἀϊά4 ἀϊδεθαῖα ΠῈΓ φοοάβ ἴο 

4}1} τΠδπὶ {Παΐ ννεῦε πεαγεϑὲ οἵ Κιπάγεά 

το Μάδπμδββεβ Ποῖ Βιιββθαηά. δηά το {πε πὶ 
1Παΐ ννεῦα {ΠῸ πραγεϑέ οἵ Ποὺ Κιπάγβά. 

25. Απά {Ποῖα νγαβ ποηδ {ἢδξ πηδάβ 
16 σι] άγεη οὗ [5γαθὶ Δηγ πιοῦα δῆτα! 
ἴπ {Π6 ἄδνβ οὔ [πά4|τἢ. ΠΟΙ ἃ ἰοηρ 
ἘΠΠ16 αἰζουῦ ποὺ ἀθδῖῃ. 

50 ἴΟῸΚ ΡΪασθ, 45 ννὰ5. Πδίιγαὶ, ΟΪΥ ἃ Π|1|6 
ννΠ116 θοίοσο {πᾶ Πἢ ἀἸεά, ΤΕ ὅ5υγ. 15 τοηρ 
ἴῃ ΤΟ ΠΟΥ Πρ ΠΟΙ γηαϊά:. 

ἦπ ἐῤε εαυθ.1] ϑ8εὲ Μαῖίί. χχυῖ. ὅο; - [05}. 
ΧΙ, 38. 1Ε ]061Π} - [πᾶ δα, 11 15. οὐά΄ {παῖ 
516 αἴδ65 πὰ 15 θιιγιθα. ΨΟΙΚΠΊΑΥ ΒΘ Πὴ5 ἴο 
Πᾶνα ΓΟ] 1Π15, [ῸΓ Π6 νυυϊθϑ ἢ ἢΪ5. ἰαδί ρᾷβε, 
“16. νδῆγα [61 ἰδὲ πῖθ ροβίοσθθη. [Ιη 
ΟἴΠΟΓ νγογά5, Π15 Δ] ΡΌΥΥ ὈγθαΚ5 ἄόννῃ ΠΕΙῸ. 

24. «εὐεπ ἐαγ5.1 “ΤῊΘ τ|5118] {π6 οἵ πηοιΓη- 
πρὶ: (Ἐπ. 1- τὸ: 1 9510. ΧΧΣΙ 12; Β.ΟΟΙΠ5: 
ΧΧΙ, το. 80 ΑτομοΪδι5 ἕο Ἡογοά. 

σε ἀϊά ἀϊείτιδμίο ῥεῖν σοοάς.] Εἴ, Οεη. χχὶν. 
410. ΧΧΥ, 5, ΠῚ 22; 00 ΧΠΠ το: [πὸ πὸ 
Αϑϑιρητηθηΐ οἵ {Π6 ρσγοροσίγυ, {πά| ΠῚ [Ο]]οννοα 
[Π6 τὰ]6 οἵ 5ίσιοῖ βαιιγ. Α5 Οτοίϊιβ τα- 
ΤΊΔΓ ΚΘ: ““ ΟἸηηΐδ οἤποϊα οχρ ον, ἔππὶ τη τοά- 
ἀθηάᾳ συδίϊα, ἔππὶ ἴῃ σοηΐοσθπάο Βεπεῆοςϊο. 

25. Ἴορρ ἐΐγι6.71 ΤΆ. γηαπν (αγ5. ΜΙάγαβῃ: 
“ Απά {πὸ ἰαπά Πα τοϑί δου Ποὺ ἀθδίῃ γηῶην 
γέαγ; ὉΠ4 ἴο 411 [Π6 5δοῃβ οἵ [βϑγδ6] {ποῦ 
νγὰ5. ΠΡ ἴῃ {ΠεῚΓ ἄννε]]ηρ5. ΜΨα]ρ, 4150, 
γ»ιαϑν γέαγα. ΟἿ, τ ϑαιῆ. Υἱῖ. 2, ΠΕΓΕ “ ΠΊΔΗΥ͂ 
ἀδγ5᾽ Ξξ ἐννεπίυ γεαῦβ.0 [{πᾺ1{}} ἀϊεά δὲ τος. 
1 5}6 νγᾶβ 25 αἵ {πῸ {{π|6 οἵ Ποῖ Ἔχρίοἱἷέ (5Π6 
Πδ4 θθθπ ἃ νιον 3: υϑαῦβ, ἀπά Οτ]θηΐαὶ 
ὙΟΙΏΘη ΠΊΩΔΓΓΥ ΘΑΥΥ, 4Π4 ἴδε. 500), {πΠῸ6 
Ῥθασθ 516 Ργοσιγρά πλιϑδί μανο Ἰαϑίρα αἱ ἰθαϑὲ 
90 γϑαῦθ. ΝῸ δι} ρετὶοά οὗ Ἰοπρίποποά 
1γαηα 1} σα Ὀ6 σρθοιῆρα Ὀεΐοσγο {πΠ6 Εχῃ]ὸ : 
ηα Αἰζου 1, ΟἸΪΥ ππάου {η6 Ῥογϑίαη Κίηρϑ, 
ΔΠηΠ4 Δοσογάϊηρ ἴο θυνῖϑῃ ᾿άθαθ ππάθυ {π6 
ΗἩ ϑπιοπθδηβ. ϑιρροβίηρ Η Ο]Οἔθυποβ ἴο τλθδη 
ΝΊΟΘΔΠΟΥ (5]4]1ὴ τότ Β.0.), 1 15 δὲ ᾿ἰϑαϑὲ ἃ συσίοιιβ 

οοΟἸΠοΙάθηςο [Πδΐ {Π6 90 γϑαγϑ οἵ ρθᾶσθ ὈΥΪηρ τ5 
ἴο {Ππ6 Ἰαϑί γϑδγ οἵ ϑα]οπηθ- ΑἸθχαπάγα, Β.Ο. 71. 
ΤῈ [Π6 32 γϑαῦβ οἵ {πά1{Π᾿5 νι ἀοννποοά συτα- 
ὈΟΙ1Ζα {π6 ἔϊππιὸ οἵ {πὸ ἀδβοϊδίίοη οἵ {π6 
Βα ΠΟΓΠΔΤΥ, Π ΘΠ 1η Β.Ο. τό8 {π6Π|ῈΠ 15 αἰγοδαν ἃ 
νἹάονν ; πα τροκοπηίηρ τομὴ {Π6 γθαγ οὗ ἴΠ6 
1) ςἀϊοαίίΐοη οἵ ἴῃ6 ΤειηρΙο, Β.Ο. τός, πἰποῖν 
ὙΘΑΥΒ. ἀραϊη ὈΓΙΠΡ τι5 ἴο {Π6 ΓοΙρ ἢ οἵ ϑ8]ο ηΘ, 
Β.Ο. 75. Ἴδε δ] υβίοη ἴο {Π6 ρεᾶςε οὐ “ σεϑί " 
Οὔ ΤΠ Ἰαπα 15 ἴῃ 1π6 ππΔηΠΟΥ οἵ {Π6 ΒοοΙς οἵ 
]υάρεβ (νυν. 31; νι. 28); ας 1 15 ῬΕΓΠΔΡ5 
νου ποίϊσα {παΐ Π6 νϑσῪ παπλ6 οὗ ϑαίοιπο 
(Ηε0. ϑ86ιουμιτ}) ννου]α ΤΟ πη ἃ [ον οἵ 
ρας 6." (2 ἸὨσοη. ΧΙ: ο᾽: 

αὔον ῥὲν ἀεαὶρ] (Οἵ. τ Μᾶδςος. υἱῖ. 50. 
ΤΙο Ν]ρ. αἴοπο δά άβ: 7)16ς αμίθηι “οἱείογίας 
ῥιζις γε !αΐς αὖ Ἠοῤγαεὶς 1 ἩΜ)ΊΕΤΟ σαηο- 
ΟῚ εἰϊεγιηε ασοῖῤίίμγ, εἰ τοὐ ἃ ὕμάκεϊς 
ἐκ 1110 ἐδηηῤῥογα μδημο 2 ῥγασσοηίθηι ἄΐοηι. Εἴ. 
Β5[Π. ΙΧ. 17 σφᾳ. ΠΟΘ βίαϊοπηθηξ οαῃ ΒαγαΪν 
Πᾶνα θοΙοησοα το {πῸ οτΙρῖπα] οχέ οἵ ΤΠ, 
ἃ5 1ἴ 15 δρβεπί ἔγομη {Π6 ΟἹ 1, εἴη αηα {πΠ6 
ΘΥΓΙΑΟ ΨΘΥΒΙΟΠ5. 45. ὙνῈ}} 45 {ῃ6 Οτοοκ Μϑ85. 
Βεβιά6β, {Π6 δια ποῦ ἄοθ5 ποῖ τπ5.14}}Υ 5ρθαῖκ οὔ 
“16 Ἡδργεννβ᾽, δηά “πε ενν5, 45 1 ἢδ 
γνΈΓῈ ΠΙΠΊ56]Ὁ δῇ 4]Ί1Θη, Ρι οἵ ““ἴΠ6 σμ] ἄσθη οἵ 
15.868]. Απά ἃ “ἀἴ65 [πάϊῖΠδθ "15 ποῖ οἵμογ- 
νῖσΘ Κποννη ἴο μανα θη οὈὐβοσνοά Ὀγ {πὸ 
͵]ενβ. 714. Ἰπίγοά., Ρ. τι; δηά ςξ. {με ἀϊ5- 
Οιβϑίοη ἴῃ ϑε]άθη, “1)6 ϑυηθατι5,᾽ Π|. Ρ. 133-- 
137. Αἡ ΒΠΠΙορΙς (α]θη δ. τηαγκβ ἃ ἴδαϑέ 
οἵ “ 7οάϊ4 " οΥ “ [{π414,᾽ εα εἰϊδ χιίαθ εὐ φμαγία 
ΕΠ Νίκο σε ])]οηγοίαεῖ, 1.6. ἢ Απρ. 4 
(1ο5. δοδίρεσ, “ἀθβ πηθηά, ΤΕΠΡ., νἹ]. 633 
652, φιιοΐοὶ ὈΥ 86]46η). 
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ξ Τὶ ΟΟΝΤΕΝΊΘ - : . 361 
8 11. ΟΕΚΙΘΙΝΑΙ, ΤΑΝΟΌΑΆΘΕ. 361 
Δ ἸΘΆΑΤ ΕΝ - ὁ . 366 

δ΄1. (ΟΝΤΕΝΊΞΒ. 

ΗΕ “ ΑααϊΠοη5᾽ ἴο {πΠ6 σα μ]ο Δ] 
Βοοκ οἵ Εἰβίμεσ βίη τῇ της ἘΠ ὨΡΊ150 

ΑΡοοῖυρπα ἴῃ ἃ Ὀαΐ 5115 }{10}0 σοππβοίθα 
ἴογη. ὙΠΕΙΓ σοηίθηΐθ ΠηΔΥ Ὀ6 Ὀτιθῆν 
(Θβουιθεα 85 [Ο]]ονν5 :--- (ςἢ. χ.), [Π6 δχ- 
ΡΙδηδίίοη οὗ ἃ ἤτγτεατη ψ οι ὁ (οἢ. ΧΙ.) 
Μδτσάοοπειιβ (οῦ Μοσάθοδ!) ἀγθαπηβα “1 
1Π6 βεοοπα γϑαγ οἵ {π6 τεῖρῃ οἵ Ατία- 
ΧΘΥΧΘΘ {Π6 στϑαί." Μογχζάβοδὶ νγὰ5 ἴΠβῃ δἵ 
5.58, “ἃ ΒΕ νου 10 (ῃ6 Κιηρ᾽5 σουτγί.ἢ 
ς (ςἢ. χΙ!.), [π6 ἀδίδ]5 οἵ [16 ἀἸβοου τ 
οὗ 1Π6 σοηβριταοΥ οἵ 16 ἔννο Θαππι 5, 
(ἀαραΐίμα δπα ΤΠατῖγα, ἀσαϊηϑὲ ἰῃς6 Κιηρ. 
ὦ] (ἢ. ΧΙ11.), σοπίδιηϊηρ ἀ,, ἴπ6 ἄθογβ οὗ 
Κιῃρ Αὐΐίαχθῦχεθ δας ΠουιΖίηρ (Π6 αἰίεγ 
ἀφϑίσασίίοη οἵ ἴπ6 εν ; δῃα [Ο]]ονγεα 
ῬΥ 4,3, {π6 ῥύαγεῦ οἵ Μοτσζάβοδὶι ἴῃ {Π6 Ποῖιτ 
οἵ ρστϑαῖ ΡῈ Π| ψῃϊ ἢ Παα ὈΘίΆ]Π6η Πῖτὴ αηά 
Ἠ15 ῬΘΟΡΙθ. 4 (ἢ. χῖν.), [86 Ῥγδυϑσ οὗ 
“|αρεθη ΕβίΠου, θθηρ 1ἢ ἔδαῦ οἵ ἀθαίῃ. 
7 (εἢ. χν.), τλ6 τπἰθυνίθν οἵ Ἐβίπου ἢ 
1ῃ6 Κίηρ ΠΘΩ 516 βοιρῆηΐ Πῖπὶ πΠΒ11Πη- 
Τ]ΟΠΘΩ [ἢ ΟΥ̓ΩΘΥ ἴο ΡΘ ΟῚ ΤΟΥ ΠΕΥ ΡῬΕΟΡΙΒ 
δ Πα ΠΟΥ σομηίσγ. « (οἢ. χν].), {π6 ἀβοῦεβ 
οὗἩ {ῃ6 Κιηρ ἴῃ ἴανουγ οἵ {π6 [6νν8, δὰ- 
[ποτὶ ζίπρ {ΠΕ ῚῚ 5ε! αθίθηοθ δημα {ΠῸῚΓ 
νΘησθαποα ΟἹ {ΠΕἸΓ ΘΠ ΘΠΏ165. 

δ᾽ ΤΙ. ΟΒΙΟΘΙΝΑΙ, ΓΑΝΟΌΑΟΘΕ. 

Πεμοα οοπιῖα [πε56 “ Αἀαϊοη5᾽ ἢ 
ὙΠΕΥ ἀτα ἰοιπα ἴῃ ἴῃς ατεακ, Βαϊ ποῖ ἴῃ 
τπε6 Ηερτεν, ἰοχὶ οἵ {πῸ σϑῆομῖοαὶ ΒΟΟΚ ; 
Πα {πεῖ ρίασα ἴῃ {ῃ6 αταεκ ΨοΥβιοη 

ΡΑΟΒ 

8 ΙΝ. ΤῊΕ ΟΒΙΕΟΤ ΟΕ ΤΗΒ “ΑΡΡΙΤΙΟΝΘ᾽ 367 

8 Δ. ΟΑΝΟΝΊΟΙΤΥ 267 

γΆΤΙ65 ΠΌΤη [Παΐ δαορίεα Ὀγ {πε ἘΠΡΊΙ5}. 
ΤΠα5 Φ ΙΓ [Π6 ἢῖβὺ νεῦβα οἵ ὁ οσῃῃ (ἢ 
σΟΠΟΙπβιίοη οὗ {πΠ6 ΒοΟΙ, ἀπά {Π6 τεϑὲ οὗ 
ὦ ἀπ ς 1τ5 ορβῃϊηρ' γεῖβθθ. Οἱ ὧἵ, ἡ, νγὰβ 
ῬΙαςσεα δἴεσ ἘβΊΠΘΥ 11. 1.2, αἷς Δα ὁ δίτευ 
ἩΒΙΠΕΙ ἵν. τῇ. Τηβίδαα Οἱ Πιδίπδι ν. τ 2, 
{πὸ (τξεῖς ἴδχὶ πα ,,; ψΠῚ6Ὸ᾿ σ᾽ γὰϑ 
ΡΙαςεά αἴζεν ἘΠῚ ν1]. 12. ΤΠς ἘΠΡΊΙ5ἢ 
ΜΕ ΒΙΟ [Ό]]ονν5. [Π6 δυγαηρειηθηΐ οὔ 51. 
7ετοπιθ. [ἿΙ͂ἢ ΠῚ5 δαϊποη οὗ π6 αυϊραίθ 
Πα ςοἸ]]Θοίβα {Π6568 δα 0 η5 δ {ΠπΠῸ ἐπα οἵ 
1ῃ6 σδῃοηῖοἃ] ΜΟΥ ; Ροϊηζηρ οἱ {παῖ 
Π6 αἸ4 ποῖ ἢπά {πε ἴῃ δὴν Ἡδρτον 
ἰαχί, θαΐ Δ ϑϑιρηηρ {Π6ΠῈ ἰὼ {ΠΕῚΓ ῬΙΌΡΕΥ 
ῬΙδοα5. 

10 15 δνιἀθηΐξ οἢ (Π6 τηοϑί συ ΥΒΟΥΥ 1Π- 
ϑρθοίίοη {παΐ {π656. δά] η5 σοΟΠρ] οί 
ἀδίβ115, Π]1 ΠΡ ΟΠ 5510 5, Δ Πα] Βα ΡΡΙειηθηΐ 
βἰαιεηθηΐθβι Ατα ἴΠ6Ὺ διυϊμθηίς ἢ Τῃ 
ΟἴΠΕΥ γνγοσάβ, 15 [Π6 ργεϑεῃίς ατεεῖ ἰεχέ 
οὗ 1ῃ6 σδῆοηῖοαὶ Βοοῖϊς οἵ ΒϑΊ θυ, νι ἢ 
᾿ποοτροσαΐθα ἴπ6586 “ Δα] ΠΟ 5, {Π6 οτὶ- 
Θ1π8] εὐϊίίομ, πα ἴΠ6 ΗΘ Ρτον ἰοχί ἀἢ 
ΔΌΡΥ ν δ ίΙοη ; ΟΥ̓ 15 ἴπΠ6 ρτθβϑεηΐ Ἡῦτενν 
ἰαχί οἵ {Π6 σδῆοηϊοαὶ ΒΟΟΙ {π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] 
ΨεΥβίοη ἴο γΠΙΟΠ “1Π6 τοϑὲ οἵ {πΠ6 ομαρ- 
ἴεῖ5 οἵ {πΠ6 Βοοκ οἵ Ἐδβίπεσ τὰ Ραΐ ἀρο- 
ΟΥΥΡΙΔ] δα αιοηβ.Ρ ΠΕ σοΟΠΙΠΊΘηΐδίοῦ 
ΟὨ [πε Βοοκ οἵ Ἐβίπου ἴῃ {Π15 νου Πα 5 
οοΙη6 ἴο {π6 σοποϊπϑίοη {παΐ {Π656 δα61- 
το η5 ἀῖδ ““ἀπαπίπεηίιο :᾽ 1 δηα ψΊΠ [Π15 

1 566 “ Θρβαϊκουβ (μη θηίατΥ,᾽ ΝΟ]. 11. Τη- 
ἰτοάδαοίίοπ το ΕβίΠοσ, ὃ 7. Εδνν 76 5} δας Πουῖ- 
[165 βίαπα Πίρμεν ἴπᾶπ Α. [6]Π|π6ῖς, Τὰ τῃς “ Βεξ 
μα- ΜΙάγαβῃ,᾽ ν. Ρ. ν111. Π6 τϑηηαυῖςβ : “6 1)16 στίο- 
ομΐβομε Βεαγθεϊίαησ 465 ΒΌΟμ65 Ἐλβίοσ τὴϊξ θαι 
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νογαϊοῖ τηοϑί Τ᾿ οἄθτῃ ΒΟ Πα 5 αρτθθ, Νοῖ 
411, Πονγανοὺ ; πα {πογοίοσαε ἃ ἴδν ὑγοσάϑ 
ἘΡΟῚ {Π15 αι βίο ἃγο ἀθβιταὈ]6. 

1. 43 ᾿εύγεωυ ογίοίγιαζ, “ΓΏΟΒΘ ὙΠΟ τηδ]η- 
ἰαϊῃ {115 ἴοσ (6 “Δα Ποη5᾽ 40 50 οἡ 
τῆς8 [Ὁ] ηρ οτοιηαβ.}: ΤΠ οτρίη οὗ 
τῃ6 Βοοῖ οἵ Ἐδβίμου 15 ὅπ ἴο ἃ ψΊ5ἢ ἴο 
τϑοοσ 1{π6 ἰουπαδίοη 4 Π6 Ρεγρθίμπδιοη 
οὗ τὴ6 Ἐξδαβθὶ οἵ Ῥιυμπὶ (ΟΥ Ἰοΐβ: ΟΡ. 
ἘΞΈΠΟΓ ἰχ. 26, 11. 7). ΤῊΙ5 [βαϑὲ ῬθοδπΊθ 
ΨΕΙΥ ΡΟΡυΪδγ. [Ι͂ἢ τόο 8.6. [Π6΄ Π͵ῖδί ἀδΥ 
οἵ τὸ νγγὰβ Κῆονῃ ὈΥ [Π6 πᾶη]6 οἵ [ῃ8 
ῬΠΠΟΙΡΑΙ ΠΕΙῸ 1 ἴῃ6 δνβηῖβ ἃ5 “Μοτῖ- 
ἄδοδὶβ ἀδγ" (2 Μδος. χν. 26); δπᾶ 1 
1πῸ6 {πὴ6 οἵ Τοβθρῃιβ5 (ορ. “Απίαᾳ. [πά᾿ 
ΧΙ. 8 ν]. 12), [Π6 ὕνο ἄδγβ ([16 141} δηά 
τοίη οἵ Ααδι) σψγεῖθ σοιημηθπιογαϊθα 
“ἐ ττοῦύρποῦς {π6 νοῦ] "ἢ ἢ Ῥαμαιείβ 
ἀοηρ [Π6 ΤΙοἢ ἀηα οἹ 5 οὗ [οοά ἴο {8 
ῬΟΟΙ (ερΡ. Ἐίπευ ἴχ. 22 ; Δαα]ΠΟΉ5, 
ΧΥ. 24). [πὶ ΟΥΘΕΙ ἴο 5θουγα [ὉΓ [15 
[εϑέϊναὶ γθ]ρΊοιιβ ΟὈβασναησα δ ηα 5ρη]ῆ- 
ΟΔΠΟΘ, Ραβϑαρθβ ἀθβουρῦνα οὗὨ 115 ΟΥΡΊΙ 
ΠΩ ἸΕΘ5Ο0ἢ5 ὙΟΙΘ ΤΕΟΙΠΓΘΑ͂ ΤΟΥ 5 ΠαΡΟΡᾺ] 
ι586. ΤΠ νγὰβ {ΓΠ]5 64, ἀπα (ῃ6 1,66- 
ὈΟΠΑΤΥ Οὗ {Π6 ϑυμαροριθ ΘΗΤΙΟΠΘΩ, Ὀγ ἃ 
Ἡδρτον οὐ ΟΠμα] θα θοοῖς ΘΟ ϑΡροΠαΙηΚ 
ΜΠ [ῃ6 1] ἰοχὶ οὗ [Π6 ργεβεηῖ ΤΧΧ,, 
ΤΠ ΓΘ η (50 1 15 Διριιθα ΠΠῸΠ} ΙΧ. 20, 23) 
Ὀγ Μογάβοαδι Βιτηβε! 

Βαΐ 1 [Π15 ΡῈ 1ῃ6 σα86, ΠΟΥ 15 1 [Παΐ 
τῆς 2γερομέ ἩΘΡτονν ἰαχί ἄοθβ ποῖ οοη- 
ἰαϊη {π6 “ΑἀαΙΠοημ5᾽Ρ ὙΠῈ [Ο]ονηρ 
ΕΧρΙαμδίίοη 15 οἤδτιθα, {0π6π| 51.655 
1α1ἃ ἸΡΟῊ {Π6 [Θϑία] δ] θηγθηΐ οἵ [Π6 ῬατσΙη)- 
[δϑίιναὶ (ο}- ἘΒΙΠΕΣ ΙΧ. 22) 16 ἴο 
ΟὈΠ] ΝΟ 5η6855 οἱ 115. ΤΕΠΡΊΟΙ5. ΟΠδΥδοίθυ. 
1 ἀερεπογαίθα Ἰηἴο βοπηθίῃιηρ ΠΚ6 [16 
Το σαγηϊγα]. Ηδα οί Ἐβίμευ Οη 
της “τ ράοιῃ οἵ ΠΕῚΓ ΡΕΟΡ]6 αἵ ἃ ““Ῥαπααβί 
οἵ ψιης " (ΕΈΠ6Υ ν]]. 24) ἢ ἀπ 5ῃοι]α ποῖ 
ΠΟΙ σΟ-ΤΕΠΡΊΟὨ δῖ ᾿ϑ.πί6 ἃ 51 ΠΥ ΤΟ 6 
ΟΥ̓ ρεγρεϊπδϊηρ ΠΟΥ νἱοίουν 2 Ἡδθησα 

“ Ζυκαίζεοη ̓  νου] 510 χὰ ἄθη ΠΘΌΤ ΙσοΠ θη 
Τοχίς ἀΐθθος ΒΌΟΠ65 ννῖΘ ἀα5. Ζυγοιΐα πὶ συϊθοῃϊ- 
Β0ΠΟΙ ΘΡΙΆοῃα. αὐροίαθδία ΒΟ ἀογ Μακῖα- 
ὍΒΘΣ Ζιὶ ἀδὴ δἵβδίθεῃ . . . Ὧὴ1ι6 “ΖυΞξάίζε Ζι 
Ἐξίεγ᾿ δἰμᾶ ἴῃ ἄθγ Ῥμαπῃίαϊβιθ εἰπθ5. α]θχαῃ- 
ἀπ πἰβοπθη πάθη οποίαπάθη πη ἄαπμθῦ νοὴ Αη- 
ἴλῃρ ἂῃ ἴῃ στο βομο ΘΡυαοῆθ. σοβομσὶθθθ 
ννογάθη." 

᾿ ϑρ6. Ἰζαυίοη, “ ΕἸπ]οϊϊαησ ἴπ αἴ6. Ποῖ ρα 
ΘΟ, Α. Τ.,᾽ 88 270 ἄος., απᾶ 1η Υ͂εἴζευ υπᾶ 
ἊΝ εἰο 5. “Κισγομθη-", οχίοοη,᾽ 2 σ. 21. Ἐξίμοσ. Ἠδς 
οΟἸ]δοῖς 1Π6 ἀγρυϊηθηΐβ οἵ 5 Ρυθάθοθββουϑ--- δ, σ. 
1) ἸἈοβϑβὶ, ὅῃοζ, Προ ἅσ, 

2 Ὁ». πε Ῥεχβίδῃ ρσδοίϊοβ ἵπ ἘΤεσοά. 1. 121 : 
Ἐν ]ηβοι, “ποῖος ΜοΟμαυΌΒ165,᾽ ἵν. 195. 

ΝΕ νι 

1Π6 Ῥχδοίϊοα ἀύοβα {παΐ {π6 75 νου] 
ΠΠΗΪς αἵ {Π15. [αϑναὶ 11] {πο Ὺ σου] ποῖ 
αἸΒΈΠΡ 5}. 1ῃ {Π61 ἁγιϊοπ]αίοη. θεία θα 
“ς Β]65564 ΡῈ Μοζάβοδι" δῃά “οπτϑαα θὲ 
Ἡιηδῃ : 1 δηά δ {πῸ6 σϑΠρίοιιβ. ΒΕΎ 66 
1ῃ [Π6 ΒΥ παρόσιθ, νοοΙίθσοιιβ ΠΟΘ ΓΙΡΌΟΙ. 
οὗ {Π6 τϑδάϊηρ οἵ ἴῃ “ Μερη]αίῃ Ἐβιμογ᾽ 
Ὀν οὐγδιηρ Ἡδτδῃ, Ζεῖαβ. (Π15 νν 16), ἀπά 
411 1ἸΔο]αΐθυβ ν ΘῈ ἘΠΕῚ ΠΔΙη65 ἡνΕΓΘ ΠΊΘη- 
[ΙΟΠΘΩ, ννὰβ δσποουζασοα 5166 ὈΥ 5146 ψ ἢ 
Ὀ]Θ5ϑηρ5 ΠΡΟῚ Μοχζάθοαὶ, ᾿βίμοσ, ἀπ 81] 
15γα δ] 165. [Ι͂Ὼἢ ΟΥΩΘΙΓ ἴο ΤΩΙ Π1ΖῈ [15 
αἸγεία] ΠΑΌΙ, ΟΥ̓ΤΟΥ ΟΕ ΤΕα5Ὸ 5, 1ἰ 15 
βιρραβίεα {Παΐ ἃ 5Ποσίου ἰοχί, αχρυσραϊθα 
Οἵ 1ῃ8 παπὴβ οἵ οα (ργαβϑιυμηῦὶν α15- 
ΠοΠΟιΤΘαΩ͂ ὈΥ 5110} ΘΧΟΘ5565), ὈΘΟΔΠΊΒ 
Δαορίθα ἴῸΓ 5ΒΥβαρορα] τι56, ἀηα ἰΠαΐ [Π15 
15 1η6 ἰοχί ποὺ Κπονῇ ἃ5 ἴῃΠ6 ἩΘΡτονν 
ΤΕΧῸ 

10 15 παΐιχαὶ ἴο «8κ, Ρομ ψνῇπαΐ ενὶ- 
ἄδποβ ἄοαβ [Π15 ΠυΥροίΠ 6515 ταδί ὙΤΠα 
Εν άθπος Δα ποθ 15 ἃ5 [Ο]]ον5 : 

(α.) Τὴ Ιχ. 29 (οἵ [Π6 σδῃοηῃῖοαὶ ΒΟΟΚ) 
ἘΒΙΠΟΓ δὴ Μοτγάθοδι ἃῖθ ἀθβουθεά ἃ5 
ὙΤΙΠηΡ ὙΠ 411 Δα ΠΟΥ ““ἴο σΟΠΗΓΠῚ 
[815 Βεοοηα ἰοίίοσ οἵ Ῥατσιμη." ὍΠῈ 414]1- 
ἰαΐϊνεα νγοτά ““1Πη6 βεσοῃα " 4ο65 ποῖ ὁσουγ 
1ῃ {παΐ τϑοὶς Ν  ΥΒΙΟ. ΠΡΟ ΠΟΙ 50 
ΤΟ 5.16 55 15 1414, ΠΟΥ ἴῃ {πΠ6 Ῥεϑῃϊίο 
Ραββα Ὁροὴ 11. Νανουίῃθ]655 115 οσσατ- 
ΥΘΏΟΘ 15 ἴάκθη ἴο 1πα]οαία ἰΠαΐ {Π6 Ῥτα- 
βΒ6ηΐ ΗδΡγενν ἰοχί 15 ἃ βεοοηα ΨοΊβΙΟ ἢ 
ΟΥ ἃ ΤΘΟΘΏΒΙΟΙ 2 οὗ ΟΠ6 δα ]Π1ῈΥ ἀηα---Οἢ 
{Π6 ΤΠΘΟΥΥ ἴῃ 4 ΘΟ ΒΟ Π---ΔΙΏΡΙΟΥ ἴῃ ἀδί8115. 
ΑἩ Ἰηϑρβθοίίοη οἵ ἴπΠ6 ραββϑᾶρα 1561 δηὰ 
[Π6 σοῃϑι ἀοσδίίοη οἵ ἴπΠ6 σοπίοχί ΠΑΥΪν 
ΤΉ ΚΕ 1 ΠΘΟΘΘΒΑΙΎ ἴο τοαΐθ βοῇ ἃ ἀ6- 
ἀποιοη. 3 

(ὁ.}) ΓΘ σπαγδοίοσ οὗ {πΠ6 ατεεκ 15 βαϊά 

1 ΤΠ αἰβστιβίϊηρ Οχοα55, ἃ5. Ὑ761] ἃ5 5ΟΠῚΘ ῬΓδο- 
τἴς65 Ὁπο8 σοηπροῖθα ψ] 1Π6 το] ρίουβ Ρουο ἢ 
Οὗ {ΠΕ ]Γ βθύνοθ, ἰδ Ποὺ σίνθη ἀρ (ΟΡ. Μ1]Π5, 
“Τὴ ΒΠΈ5ῃ [6νν5,᾽ ἄς. ΡΡ. 189-90). Βαχίοτί 
(΄ ϑγυγπαρορα {πάαϊοα,᾽ Ρ. 453), σουαμπθηξηρ ΠΡΟ 
[Π15 συβίοηι, σαν : ““ΠΊΘΡαι5 Πῖδοθ ἀποθι5 6 4118 
56 ΠῸΠ]1ἃ Οσσιραῖα βο]θηΐ, Πἰδὶ αἰ νοΐθηΐ, ρΡοίϊβηΐ, 
Ἰυάαηΐ, 5α] θη. .. Μυ]θῖοβ νϑϑίθϑ νΊγ1165, ὙἹΓΙ 
νοϑίθϑ ΠῊ}]1Θ Ὀτ 5 ̓ηαπαπμὲ. . . ΤΊΘΡα5 Πἰβ ἰαπαπι 
ὈΙΡοῖς Ἰίοθὲ αὐ ρτθ εργϊθίαϊα αἰρτοβ τη μι 
απ 6. ΔΙΏΡ]Ἶπ5 ῬΘΙΘΘΠΒΘΙΘ ΠῸΠ ΠΟΙ͂. .. 
Οὐυοά 51 ναΐφ5. αδὐπις νἱνογθηΐ, ν6] 6 πηουίαῖβ 
γοϑασσουθηΐ, ρου ΟἹ Παιογαηΐ, δοάθηι τηοᾶο 
ῬτορἸσδηαἹ οοοαϑίοηθηι πη Παθθυθηΐ ὈγρΘΠ 15- 
ΒΔ] 5 δῃά Πα ιοίεϑ ᾿βαΐδῃ ν. 11. 

2. 80 7]. 8. ΒΙοοῖ, “ ΗΕ] ]Θπἰββοης Βοβίηα- 
1Π6 116 τὰ ΙΒ] Ισοῆμθη Ομ Πα, Ἐἰπς Κτὶ- 
ἴἰβοης {Ππιθυβιομπηρ 465 Βιοῆο5 Ἐβίμοι,᾽ Ρ. 8 
(2πὰ εἀ.). 

8. 366 ἘξΙΠΟΥ 1χ. 29, ποΐβ. 
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ἰο 6 τηρτκεα Ὀγν ΗΌΓΔΙ 5:15 πα ]σαίϊνα 
ΟΥ 4 ἰτδηϑίδίοη ΠΌΤ ἃ θη το ἰθχί. 
γγεῖα {πε586 ΗΘΌΓΔΙΒΠ5 ΠΊΟΤΘ ὨΠΠΊΘΓΙΟΙΙ5 
ἀΠ4 σογίαϊη ἐπδη {ΠΥ ἀτο, {πον νου] ἀο 
ΠΟ τηοτ6 {πδῃ 1ΠΠππ|δίγαίϊθ ἴΠ6 ἴβος. (ηοΐ 
Οἴου 56. ἄθη]64) τΠαΐ [Π6 δυῖπου οὗ ἐπα 
“Αἀαποηθ᾽ ψὰ5 ἃ 7εθν. ὍὙΠΕΥ ψου]ά 
ποῖ ρήοόνα {πὶ ἢ6 Πδα {ταηϑ]αϊθ [το ΠῚ 
τπ6 ΗερΡτεν. 

(4) ὙΠοῖα οχιϑίβ τὼ δα ποη. το {Π6 
ἰεχὶ οἵ 1ῃΠ6 Τ,ΧΧ, δηοίμου ατεεῖς ἰαχί, 
σοπίδιηϊηρ {Π6 “ΔΘΑ Ο 5, γνΠ]ΟΠ ἈΡΡΘαΥ5 
ἴο παν Ῥθθη {γαηϑ᾽αΐθα πα θρθηθηί]γ. 
Τι 15 οοπ]θοίατοα πδΐ {Π15 ᾿πἀθρεηάςθης 
ἰεχὲέ νγὰβ ΤΠεοάοίοη᾽β, ἀπ (Παΐ {παῖ 
1ΠΡ]165 1Π6 δχιβδίθβηοα οἵ ἃ Ἡδβρτον οὐἹ- 
σῖη8]. ὍΤηα σοπϑιἀθσγαίοη οἵ ἰῃ6 ατξεὶς 
ἰεχίβ Ψ}11 [Ὁ]]ον Ῥγθϑθηῖγ. ἘἘῸΓ [Π6 
ῬΙοβοηΐ 10 15 βιίποιθηΐ ἴο ποίβ [Πδΐ {Π15 
ὈΠΒΙΡΡΟΙΕα σοπ]θοίασα σαηηοΐ ΘΟΠΒί1- 
τυΐα ἃ Ῥτοοῖ. 

(4) ϑὅϑοιπε οἵ (με “ Αἀάδϊοπβ ἡ 816 
ἔουπα ἴῃ ἴΠ6 (50-081164) ΠΙβίοιυ οἵ 7ο- 
Β6ΡΠι5 θη οΙοη, Δ ηα τη {πΠ6 “ ΜΙάγαβῃ 
ἴο {Πα Βοοῖ Ειβίῃεσ ;᾽ δη4 [Π15, 1015 πτρϑα, 
Ροϊηΐβ ἴο ἃ ΗΕ σαν ΟΥἹΡΊη4], ΓΘ οσουτ- 
ΤΘΏΟΘ, νι, οὗ [Π6 ῥτδυεῖβ δι ρθαίθα ἴο 
Μοχάβδοδι (Χχ1. ὃ ὅς.) δηά ἴο ἘβίΠ8υ 
(ςἢ. χῖν.) ἴῃ {Π6 ἀθονε νυ] ηΡ5 τηδῪ Ὀ6 
Το αν δατηϊ θα : θαΐ τ Πδὲ ΟΥΡῚΠΔ] δνὶ- 
ἄδησα δὴ 1{4]1840- [ον] σοσκ οἵ {Π6 
τοί σομίατυ οἵ Οἵ εἴα, ΟΥ ἃ ΜΙάγδβῃ--- 
ῬΙδοοα ὈΥ βδοιὴηβ θεΐννεθη {πΠῸ επά οἵ (Π8 
71 δῃᾷ Ὀεριπηϊηρ οὗ [Π6 ττὶῃ σεμίατ65,ἦ 
ΟΥ̓ ΤΟΥ6 ἀεἤηϊίοὶν πχεα ὃ 45 {Π6 σοῃηρο- 
5110 οἵ ἃ εν οἵ [ῃΠ6 Βυζαῃίηθ- Ἀοσηδῃ 
Επριτα οἵ ἀρουὺΐ {π6 {πη6 οἵ (οηβίδη- 
{π|5 11. (4. 4.Ὁ. 3061)--ΠιΓ 15} ἃ5 ἴο {Π6 
αχίβίθποα οἵ ἃ Ή εΡρτον ἰοχί Ῥγθϑιπη Ὀ]Ὺ 
ΟἹΑοΥ ἴμδῃ [Π6 ρῥγεβεηΐῦ 

1 Θρ6ρ {Π6 151 ἴπ Καυΐθη, “ ΕΠ]. ὃ 271. 
3 ἘΤΈΖϑοΠο, “ Ηαπαάρποῃ Ζὰ ἀοπ ΑΡΟΚτΥΡΏΘη 

ΒΘ Δ Γπ 1 Ρ:. 71: 
3. 566 ΟΠ του ὁπ Τόβαρῃιβ Ὁ. ἃ.» ἴπ Ηεζορ, 

«Ἐρα]- ἘΠΟΥΚΙορδαϊε,᾽ 5 ν1]. 116. 
4 γγεθεῖ, “ϑγβίθειη δ ΑἸ ϑυπαρόραίθη Ρᾶ- 

1 ΞΕ πΙβοπθη ΤΠΘο]ορίθ,᾽ Ρ. ΧΧΠΙ]. 
5. 566 Υ ἄπεοῃο, “ ΒΙΡΠοίΠθοα δ Ιηϊοα :᾿ ἱχία 

Τλείδσαηρ, “ΠΤ ὲγ ΜΙάγαβοῖ Ζατὶ ΒΌΟΠῈ Ἐβίθοσ, ἢ 
Ῥ. ν᾿. ὙΠα ομαγδοίογ οἵ Ο(οῃβίδηςις ΠΠ. ῥσο- 
56 ηΐ5 8η ᾿πίθγθβίϊησ ρδγ8116] ἴο {Ππαΐ οἵ (6 ΧοΥΧαβ 
οὔ τς Βοοῖς οἵ Ἐβῖμευ. Οἵ Ροΐῃ νγᾶβ 1 ἔγιιθ {παΐ 
{πον ““᾿πΠπουϊεα {πῸ6 ἀοἔδβοίβ που {Π6 ΔὈΠΠ 165 
οὗ {πεῖν ξίπεῖς" (ἸΡ ΟΠ 5 " Ἀοιῆδῃ ΕἸηρίτε, 
11. 2Ζύο ; εα. ΜΙ1ηπιαπΠ) ; {παΐ {παν νγεγα “' 76 α]οιβ, 
ναΐῃ, ἀπ νγεαῖὶς ἢ ΘΠΓΙΓΕΙΥ πηάοῦ [Π6 σΟΠίΤΟ] οὗ 
ΘΌΠΟἢ5 δηα ννουλθη ἡ ἄσ. (ϑοΠ δῇ, “ Ηϊβίογυ οἵ 
τὴς ΟΠ τ ϑείαη ΟΠατο,᾽ 11. 38). 

(4) Τῆδ πιαϊῃ βίαν, Πουγουθῦ, οὐ ἰῃ6 
ΟΡΙΏΙΟΝ ἴῃ ἵανουγ οἵ 4 Ηθρτον οὐ (ΠΔ]- 
ἄθε ΟΥΡΊ 8] σΟΥΓΘΒΡΟΠΟΊΙηρ ἴο {Π6 ἸΟΠΡΕΥ 
Οτεεῖὶς Ν ΕΒ ΟΉ, 15 Του πα τη τΠ6 δος (Παΐ 
5016 ΟΠ! άθθ Παρ ηθηΐ5 σοηίδιηηρ ὦ, 
(οἰ: σ᾿; Μοσάβδοδὶ 5 αΥ̓Θδγη), -ἀ, (ΧΙ. 8 
ἴο επα ; Μογάθοαι᾽:β ρύαγβ), πα ὁ (ς}ῇ. 
ΧΙν. ; Ε5ΓΠΟΙ 5. ΡΓΑΥΕΥ) 16 Ἰπσογροζαίθα 
1ῃ σοτίαιη Μ55. ΡΎΈβουν 6 τὴ {πε Νποδη. 
ἼΓΠ6586 {ταρηηθηΐβ, 1Ὁ 15. ΔΙρτιΘα, 816 ἰ6511- 
ἸΏΟΠΙΘ5. ἴο {π6 ϑισνῖναὶ οὐ ἃ σομηρίείς 
ΟΠαϊάβε οὐ ἥδρτίεν ἰθχί του ΠΟ {Πα Ὺ 
ὝΕΙΘ ΟΟΡΙΘα ΟΥ {ταηβ]αίθα. Βεΐ {Π658 
Μ55. ἴθ σοῃίθββθαϊν οἵ ἰαΐβς “αΐβ, δῃά 
τῃ6 Οαϊᾶβε ἔιαρτηθηΐβ 40 ποῖ Δ]υνα 5 ΘοΥ- 
ΤΟΒΡΟΠΑ ἢ {ΠῸ ἸΟΠΡΟΙ ατεοκ ΝεΙ͂ΒΙΟη. 
ἈδίμοΥ ἴμ6γ βιιρραβί, ὈΥ {ΠπΕῚΓ αΙ 5 Έ 655, 
τπαΐ ΤΠ6Υ δῖα [Π6 σοπηροϑβιίοη οὗ ἃ ὙΤΙΓΕΥ 
ἀγαηρ Ὦ15. Πηαίουα δ ΠΌΙΩ ἃ 5ΟΌΓΟΕ 
ΘΟΙΏΙΏΟΙ ὈΟΙἢ ἴο ΠΙΠ1561Γ8η6 ἴο ἴῃς ατεεὶς 
ΨΥΠΕΓ. 

ΟΠ α]άβε τη οσηρϑ οἵ [Π6 ΒοΟΙ ἘΙΠΕΥ, 
ΤΥ Καα ὈΥ ΤηΟΥΘ ΟΥ̓ 655 αἸΠϊπιβεποββ δηά 
᾿ἸπΠἀερεημάθησθ, πᾶνε αἰνναγα ὈθῈη ἴῃ 
τεαπαϑί, [10 15 ΨῈ]1] ἰζῆοννῃ {παΐ οἵ {ῃς 
ΤΑΙρΡαΠη5 ἴο [Π6 “5. Μερη]οίῃ ̓  (ϑοηρ οἵ 
5οηρδθ, αςῃ, ΤΠ ηςδί!Οη 5, ΕἸσο] 6ϑἰαϑίθϑ, 
6η6 Ἐ5.Π61), ἴπο58 ἴο [ηΠ6 Βοοῖς οἵ ἘβίΠῈΥ 
816 ἴΠ6 πιοϑί Πα ΠΊΈσοιιβ5.52 ὍΠΟΥ 411 ἄδία 
τοι [Π6 ρΡοϑί- ΤΑ] πλ 4164] Ῥουοα,, ἃ Πα ἃγ6 
ῬΓΘΘΙηΔΌΪγ (ἢ6 ψνοῖκ οἵ [πΠ6 (ἀξοη]Π 
(ας. Α.Ὁ. όοο-τοοο). Ομ οἴ {Π658 (ἃ 5ποσί 
ΟΠ6) νγὰ5 ΡῈ Π5Π6 4 τη {Π6. ΑΠίννευρ ΡοΪ]γ- 
ϑ]οιί, δῃᾷ τερτοάποθα αἵ ουθαίοσ Ἰθηρίῃ 
νυ] ἃ ΒΕΟΟΠα ΔΠ4 ΤΟ ἢ τηοτα Ἔχραηα θα 
αγρτη Ὀγ “ΓΑΥΪΘΙ Ἰη τόπ5, [τῸΠ] ΜΠΟ58 
ῬαθΠ]οδίιοη Λγ αἰΐοη ἴοοὶς {Π6 5Ποτγίου ΓΑΥ- 
βαχῃ ἔουηα [ἢ ἢ15 Ῥο]γροίί. Πα ἸΟΠΡΟΥ 
“αγριτη (οΔ]]16 4 τῃ6 “ΓαΥρτΠ 5Π6Π1) 15 
Ῥτηΐβα ἴῃ Δ η161] Βομθε ρ5. ΗΘΡΤΕΥ, 
ΒΙΡΙς (Νεβηϊοα, 1517). Βοίῃ Ταγριτη5 
(στουὶ αἸδους. Ροϊη 5) πᾶνε Ῥθθη τα- 
Ῥιηΐθα Ὀγ Ταραγάθ τη {πῸ “ ἩδρΊορταρμα 

1 ΟΡ. [6 Παριηθηΐ ρυϊηϊεα ἴῃ “ Τδηῖ]ε] 
βεουαμάυστῃ Τ,ΧΧ,᾽ Ρ. 434 ἅς. (Κοπι. 1772); 
1ῃ 1)6 Ἰλοββῖ, “ ΘρΡβοιηθῃ νδΥΓ. Ἰθοί ΟΠ ΠῚ 5ΔΟΥΪ 
ἰεχί5 εἰ (Παϊάδϊοα Ἐβίποσβ δα! μηεηΐα ᾿ ἄο. 
Ῥ- 122 ἄς. (Τὰ. 1783). ΒεεΙεη, “ Οβγσεβίο- 
τηδίῃϊα ΒΔΡΡίηοα εἰ ΟΠΒα]άδῖςα,, 1. (Ρδγ5 
Ῥοβίεσιου), Ὁ. 13 ὅτ. σίνεβ (Π6 1)6 Ἀσοβϑὶ εχ 
οὗ πε ῥγαγεῖβ οἵ Μογάβοαὶ δπα ἘβίΠαγ. 

3 Ἄγερεσ, Ρ. Χχν"], ΔΌ]οΙς, “ ΤΠαυρτηλῖτη ̓  ἴῃ 
Ἡδετζορ, “ΚΕ. Ἐ.᾽2 Ρρ. 374-6, οοἸ]]δοί5 [Π6 1Ἰόγχα- 
στα οἱ {Π15 5] 6 οῖ. 1 Πᾶνα ἴῃ {Π6 Δα! 1 0}4] 
ποίεϑ τερτοάπορα ἔγθεὶυ 50Π16 οἵ ἴῃ6 ραββαρὲς οὗ 
1ῃ6 Ἐδβίμει- Ταγριτὴβ. ἀπ ΜΊΑγαβἢ τυ ϊοἢ Δ11|κ6 
ΠΠποίγαΐα ἔπε ἰαχί ἀπηα Ὄχι Π6 οΠμαγαοίοσ οἵ 
ἴῃοβα νυ τηρ5. 
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ΟΒαϊαϊοθ ’ (1 εἰρΖὶρ, 1872). ὙΠΕΥ δῖα 
411 ἴθ {γα ηϑ] το 5, ἀμ Ηαρσααιϑίῖο τῇ 
1πΠ6 σΠπαταοίθυ οἵ {Π611 σομηπηθηΐασγ. 16 
“αγριπη (ΟΥ̓ τας υ, ἔγαρτηθηΐ5) ἀἸβοονοσοα 
Ὀγ Ἀοβϑὶ 15 οἵ {Πη6 58 Π16 σμαγδοίευ 5 {Π6 
οἴποῖβ. [0 15 οἵ Ἰαΐθ οὐρίῃ ; δῃηᾷ {πεῖὰ 
βθοιὴ5 Ραΐ {|||6 ἀοιθὲ ἐπαΐ 115 σοπίθηςβ 
416 ἃ Ταρτγοάποίίοη οἵ 1η6 ψουκ οἵ 7ο- 
56Ρῃπ5. Ὀθὴ (οτοη (αθονε-τηἜπιοη θ΄), 
Δ τὰκ ποί ΠΌΤ. ἃῃγΥ ΗΘ Ρτον ἰοχί, 
Ῥαΐ ἀἰγθοῦν ἔγομὶ ἴπ6 ΤΙ Χ Χ, 1561} 

(33) Τὴβ οοποϊπάϊηρ νεῖβε οἵ {Π6 1,Χ Χ, 
οἵ ἴῃ. Βοοῖς οἵ Ἐβιίῃοι---τορτοάπορθα 1ῃ 
1Π6 Τὸ. Δ. 5 χὶ. 1---ἰ5 {Π15: ἔτους τετάρτου 
βασιλεύοντος Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας 
εἰσήνεγκε Δοσίθεος, ὃς ἔφη εἶναι ἱερεὺς καὶ 
Λευίτης, καὶ Πτολεμαῖος ὃ υἱὸς αὐτοῦ τὴν 

προκειμένην ἐπιστολὴν τῶν Φρουραί, ἣν 
ἔφασαν εἶναι καὶ ἡρμηνευκέναι Λυσίμαχον 

Πτολεμαίου τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ. Πα 
“ἘΡΙ5116 οἵ ῬἢασΙπλ πᾶ 64 ἴο 15 5414 ἴο 
ἤανα Ῥθθη ᾿πίουρτοίθβα οὐ {γα ηϑαῖθα ὈγῪ 
Τγϑιτηδοῆι5. ὙΥ̓μαΐ ννὰβ {Π15. “ ΕΡΙ5116,᾽ 
Δ Π4 ἴτοπ νναΐ νγὰ5 1 τα 5] α θα ἢ Τί 15 
προ [δαὶ [πΠ6 “ ΕΡΙ51:16 ’ πηϑξδῃ5 [Π6 
ὙΠΟ]6 Θχιβίηρ ατθακ ἰοχί οἵ π6 Βοοκ οἵ 
Ἐβίμου, απα {πουρίοτα {πα (ἢ “Δα! οπ5᾽ 
ὙΥΟ͵Θ ἃ {γα 5] 10 ΤΌΤ {Π6 ΗΘΡτονν ααϊα 
ἃ5 ΤΠΠΟΠ ἃ5 1ῃ6 πηαϊϑραίθα Ῥουοη5. οὗ 
16 1,ΧΧ, 

Παΐθνθὺ νά]πθ {Π15 Ῥαβϑαρθ ΤηΔΥ Πᾶνα 
ἃ5 αἰξβοῦηρ [Π6 ἀαία οἵ ἴπ6 ατεεκ δ εῖ- 
5105 (566. ὈΕ]ον), 1 Μ1Π ποῖ Ῥθασ [Π6 
1ηοΥρσοίδιοη. μθσα ἰαδ14 προὰ τ. ὍΠαῈ 
ῬΡΙΒΕ 6 οἵ ΡΠ ασιτη ᾿ Ἰη θη 64 15 αν θην 
{πα΄ Πατηθα ἴῃ {πῸ ατεεκ ἰσαχί οὔ ἴχ. 26; 2 
Δ Πη4 8ἃ5 ἃ τηοά6 οἵ ἀδβουιθιηρ ἴῃς Βοος οὗ 
ἘΒΙΠΟΥ τὸ νοι] θ6Ὲ. αὐ ᾿παἀδαηπαίε 3 
ἃ5. ΜῈ] ἃ5. ἱπδοοιζαΐθ ἃ5 ταρασβ [Π6 
οοπίθηϊβ οἵ [παι ΒοοΚ. 

ΤΠ 6586. ἀὐριπηθηΐθ (--7) δἀάιποδα Ἰῃ 
ἔανοιγ οἵ ἃ Ἡδρίονν ΟΥΡΊη4] ἴο {Π6 
“ΑἀαΙΠΟη5᾽ ἅ1τ6 Ἰηϑι!ποιθηῖ. Οἡ {6 
οἴμου Παης, ποτα το δοῖβ ν ΠΙΟἢ τη] ]Ππαῖα 
ΒΙΣΟΠΡῚΥ ἀραϊηβί 1{. 

(α.) 8:1. Ταγοπβ ἴὰ ἢ15 Ῥτείβοβ ἴο {π6 
ΒοοΚ οἵ ἘβίΠοΥ ννυιθϑ : “ ΤΑΡτατῃ ΒΊΟΥ 
γΑΥ15 γα 5] αἴουιθιι5 σοηϑίας 6556. νιὰ- 
τὰ ; 46 πὶ ΘΡῸ 4 ἀύοῃῖν5 Ἡ ΘΡΊςοσυστη 

1 ῬΙ55611, ἴῃ Τιαηροβ “ ΟΟΙΠΠΙθηΐαΥ οἡ [ἢῃ6 
ΔΡοοῖυρμα,᾽ Ρ. 202ὥ. ΔΝ ἜΈεὺσ, Ρ. χυ!ῖ. 

2 διὰ τοῦτο ἐπεκλήθησαν αἱ ἡμέραι αὖται 
Φρουραί. .. διὰ τοὺς λόγους τῆς ἐπιστολῆς 
ταύτης κιτ.λ. 

3. Ὁ. ἴχ. 20, ἔγραψε δὲ Μαρδυχαῖος τοὺς λόγους 
τούτους εἰς βιβλίον κ.τ.λ. 

ΠΥ Θθ ιν 

ΤΟΥ ΘΔ 5,  ΘΓ11ΠῚ 6 νΟΥ͂ΡΟ ΘΧΡΥΘ5511|5 {8 }5- 
τα}. Οὐδ ΠΙΡτπὶ δαϊίο Ψυραία, 16οῖ- 
ὨΪΟ515 ῖης ᾿π46 γνουθοσθτη 51η10115 ἰγδῃϊ, 
Δα ά6η5 δὰ πὸ 6χ [θιηροΥα (οὶ ροϊεγδηΐ, 
εἴ δΔαΙΤΙ ; δος 5ο πὶ οϑ ΒΟ ΠΟ] ΥΊΡιι5 
ἀἸΒΟΙΡ 15, βισηρίο ἐποηηαΐθ, Ἔχοοριίασα 
4αϊθιι5. νευθ]5. τπἰῖ ροΐαϊς αὶ 1Π].Δη} 
Ῥᾶβϑιι5. δϑί, ν6] 41 1} τα πὰ [Θοῖῖ, Νο5 
δαΐθι. . . ἰοηθηΐο ΒβίΠου ΠΘΡγαϊ στη 
ΤΠ σι, ῬΟΥ βίπραϊα νεῦρα ποβίγατη {γα π5- 
ἸΔ ΟΠ 6 ΠῚ ἀβρίιοῖΐα : πὖ ροβϑιδ. ΡΏΟΒΟΘΓΙΟ, 
τὴ6. ΠΠΠ1] οἰϊατη δυρτηεηΐαβθα δ θη6ο, 
5641 Πἅ6Ι1 (Θϑυ 10 51 ΠΊΡΠΟΙΓΘΥ, σαί 1ῃ 
ΠΘΌτοθο Ππαρείασ, Πιβίοτιαμη ΠΕΌΓΔΙ σὴ 
Ἰατπεα Ἰηρτιο {γα 4141556.} Ηδ ϑὁπονεὰ 
τηοϑί ὉΗΠΊ ΒΑ Κα Ὀ]ν 1 ννπαΐ 56 η56 Πα [εἰῖ 
παι {πΠ6 ΒοΟΙς μαα Ῥθθῃ ““νιαἰ64,᾿ ἀπα 
ΘΧΡΔΠΒΙΟΏ5, ἃ5 ΠηΔΡΊΠαςνα 1 ΠΠΑΥΔΟΙΘΥ 
ἃ5. 50ΠΟΟΙΡΟΥ {πεπλ885, ρει θα, Ὀν 
ῬΙαοίησ τῃ6 “Αἀαϊοηβ᾽ δἰαῦ ἘΒΕΠΕΥ 
χ. 2, Δηα Ιηἰτγοαποιηρ {Π6 πὰ {Ππ5 : “ Οὐε 
Παθοπίαγ ἴῃ Η ΘΌτεοο, ΡΙΘηα Παδ ἘΧρυΈβ881. 
Ηφς δπίθπη ας βαααπηΐαγ βοτιρία τα- 
ῬΕΙ͂ ἴῃ δαἀϊοπα Νυϊσαῖα, σι (τεθοούαμη 
Ἰηριια, οἰ ΠΠΘΥῚ5. σομ 6 ηζαγ ; οἴ ᾿ΠΈΘΓΙΠ 
Ροβί Ππδπὶ ΠΌΤ] πος σαριζα]π Γογθ δίατσ ; 
4πο6 {πχία σοηϑιο πα] 6} ποβίγαμῃ ΟΡ ]Ο, 
14 δϑί γϑῦτι, τς οἰαυ Πηι15.} 

ΤἼΠΘ ϑα  βουρίοη ποία ἀρονα (7) ἄτονν 
ἔτοτὴ 5. [Θγοπθ [Π15 σοτημηθηΐ, “οςο απο- 
4116 ῬΠΙΠΟΙΡΙΙΠῚ οὐαΐ 1 δαϊοπα Νσαία, 
αποα ποο ἴῃ Ηδρτεθοο, πες ὑΠΠππὶ [θυ 
1ηἰθγρσθίιῃ." ΤῈ 15 ἀρϑβϑηΐ ἴτοῖῦ ἰῃ8 
Οἷα Ταϊπ ἀπ {πὸ (τεεῖς ἐεχὲ Β. [585 
Ῥ6]ονν), ἃ5. 1 νγὰϑ ἀβθῃΐ ΠΌΠῚ [Π6 Ἡ ΘΌΓΘΙν 
Μ55. Ρεΐοσε πῖπὰ ἀπ ΠΌμη τ Ν᾽ ΕΓΒΙΟΠ5 
οὗ Ασα, ΘΔ ἢι5, απα ΓΠΘΟΔΟΙΟΗ ; 
«Πα 15 ἀβοια θα Ἰαπρταρα 2 σαῃ ΠαγάΪν 6 
560 5146. 45 {Π6 τεῆθχιοῃ οἵ {πΠ6 ορίπῖοη 
οἵ ἢϊ5. Ηδθρτονν [θαοῆθυ, ΟΥ̓ σομῃϑιοτο 
Το πο ὈΥ δῇ Δ᾽] ϑῖοη ἴο χῖν. 11, τό ἴῃ 
50Π16 Οὗ ΠῚ5 σοχηπηθηΐατίθϑ.5 ΒΘΙ]αΥΠ1 6, 
10 15 5814, [6] 50 βίτοῃρῚν {πΠ6 ἀἸΠΠ αν οἵ 
1πΠ6 οα86, {πα Π6 τεϑοτίθα ἴο {πὸ ἄδνιοα 
οἵ ἔψνο ΗδθΡτονν ΟΥΡΊΠ4]5 ἴοΥ Ἐβί μου, ἀμ 
σΟΠΒΙ ἀοτθα {π6πὶ {Π6 ΘΟΌΓΟΘΒ5 ΤΟΒΡ ΘΟ ν ΟΙΚ 

1 ΤῊ ρῥτείδοθβ οὗ 5... Τϑύοπιθ ἴο ἴΠ6 ναγίοιιβ 
Βοοῖς5 οὗ {πΠ6 ΒΙΡ]6 αὔθ ἀϑια!ν Ρ]ασθα αἱ {πὸ 
Ῥερίηπίηρ οὔ [π6 πιοάογη βαϊοηβ οὗ [πὸ Ν αυ]ραΐο. 

2. ϑὅρ8. αἷἴϑο Πὶβ σϑηιασκ ἀΡΡομα θα ἴο χὶϊ. 6, 
ΧΙ]. 7, ,χῖν. 10, 56 ὭΓΘΗ͂ΧΕΩ ἴο χν, 1, ΣΧ] 1, 
ΤῊΣ “ Βαϊῖο Νυϊραία᾽ Πα ἴο ὈΥ 51, Τϑυουηα 
γγαὰβ ποί ἴπ6 Τιαἰῃ θὰΐ τῃ6 ατϑοῖκ ἰοχὶ (λμβοῃ, 
“ΤίαΙα ἃ. Μυϊραία,᾽ Ρ- 10, ἢ. 18; Καυίδῃ, 
“(δβομίομέβ ἄθὺ Ψψυϊραία,᾽ Ρ. 18). 

8 Καυ]οη, “ ἘΠ]. ὃ 26ο; «δπᾶ ἴῃ Δ εἰζεσ α, 
Ὑν δΙ8.. Ἰς. 



ἜΠΙΟΝ ΞΟ ἘΞ ΕΙΠΕ ΕΣ. 

οἵ 1πΠ6 ὕννο γβοθηϑιοηβ, ἴῃ 6. οπβ ψ 1 ἀπ 
1Π6 οὐποῖ που (16 “ Αἀαϊοης.᾽ 1 

(.) Τοβαρηι5. ἴθ Π15. “ΑΠΠ 65. οὗ 
ἴπΠ6 7εννϑ᾽ 2 ἀιϑι8}}}7 [Ο]]ονγ5 ἰῃ6 1,ΧΧ. 
ΔΜ ΘΥβίοη, σΟη Βα] πηρ θαΐς ποῦ Δα Ππουὶηρ ἰο 
1η6 Ηδορτεν ἰεχί. Ὑδῖ ἴῃ Π15 ἰτεαϊπηθηΐ 
οἵ ἴῃς ατεεὶς Νείβιοη οἵ (6 Βοοῖ οἵ 
ἘΊΠΟΙ ἢ6 Ἔχ] 115. ἃ πα οὶ ἸηΠδρεπά- 
Θη06. Αὶ σοιηρδηῖβδοη Ὀείψθθῃ (1) {Π6 
Ιαηριαρα οἵ {π6 “Αἀαμ Ομ 5᾽ δηα (Πα ἴῃ 
ὙνΠΙΟἢ Π6 οῖναβ Ρου0η5 οὗ {Π6 ἄδοῦθοϑ οὗ 
ΧΟΥΧΘΒ5 Δη6 {Π6 ῥταγεῖβ οἱ Μοζάβδοαδὶ απ 
ἘΒΙΠΕΟΥ ; ΟΥ (2) Ὀεΐννθθῃ ἢ15 ϑίαϊεηθηΐβ 
Δ Πα {ΠΕ 15 85 Ταραγαᾶβ [Π6 ΟἸΓΟΠΠἸδίδ ἢ 65 
οἵ [6 σομϑρισδου οἵ [πΠ6 δαηιιο}}5 ἀραϊηϑὲ 
τῃ6 Κιίηρ, δηα οἵ ΗἩδιηδη᾽8 ΠΟΘ. ἴο 
Μοτγάβδοαδὶ, Ἔχ 115. ΠΟ 5] ν15} ταν ΘΠ 6 
ἴοΥ (Π6 Τ1,ΧΧ, τοχί, θα οἡ (ἢ86 σοηΊΤΑΙΥ 
[ταχαθηΐ ἀθνιδίιοη5 ΠΌτΩ 11. 

(γ.) Τῆς ἀτϑεὶς οἵ βοπια οἵ {π6 “Ααα6ι- 
ΠΟΏ5᾽ 15 ΟἵὁἩ ἃ ΟΠδΙδΟίασ ἡ ΏΙΟἢ δἰπηιοϑβί 
ῬΥΘΟΙ 65. τ 5] το Ἡ  Ότανν, ἀπὰ 
οδπ ΜΙ ΠΟ] γ ΡῈ σοποεινεα ἃ5 Πανὶηρ 
Ὀθβη {τα ηβ8]αιθα ΠΠῸΠῚ 11.252 Τδησα Καυ]θῃ 

1 566 Β15561], ἢ. 201. 
2 χις ὃν. ὍὉΠε “ Ατομθοϊορία᾿ οὐ “Δ αα!- 

[165 νγὰβ Πηϊ5η6 4 Α.Ὁ. 93-4. 
5. φὸρς (1) ΤΠ ΘΓΘ 15 ποι ῃϊηρ' ἴῃ Τοβθρμι5. οοττο- 

ΒΡΟΠαϊηρ ἴο {Ππ6 ἀγθατὴ δΔη6] 115 Ἔχρ]πηαίίζοη (ςἢ. 
Χ., ΧΙ. 2-12) ; ἃΠ6 Πα σίνεϑ ποίησ σΟΥ̓Θϑρομαϊησ 
ἴο {Π68 5 βου ρθη (χι. 1). (2) [πῃ {Π6 παγγαίϊνα 
οὗ [ἴῃς σοπβριτγαου {πΠ6 ανθηΐ 15 ρ᾽αοθα Ὀγ 1Π6 
ΤΧΧ, Ρεΐογα {π6 Κιηρ᾽β ἔβαβί δη4 Ν᾽ δβϑῃτ15. α15- 
βήασα: θαΐ ὈΥ Το βαρηιβ (45 ἴῃ ἴΠ6 σα 108] 
ΒΟΟΙ,, 11. 21--3) δἰζεσγ 1. [ἢ τῃ6 “Ααἀάπίοηξ,᾽ 
Μογάβοαὶ 15 γθνναυα θα [οΓ Π5 Ἰογα]γ ; ἴῃ [βαρ ῆιι5 
(εΡ. Ἐδβίπμου νὶ. 3), Π6 15 ἰογροίίεῃ. [ἷῖπ (ῃ6 
“ Αἀάϊοηβ,᾽ Ηδηλδη 566 ]1ς5 ἰο 40 εν]] ἴο Μοσγάθοαδὶ 
ΟἹ δοοοιηΐ οἵ 5 ΔΗΡῈΓ δὲ {Π6 ἀδαίῃ οἵ {Πς 
ΘΟΠΙΙΟΠΒ ; 1Π [Οβαρπιι5, μῈ 065 50 ἔοΥ {Π6 γθάβο 
βίνεη ἴῃ ἴμε Τ,ΧΧ, οἵ Ἐδβίηοσ 111. 5, Ῥεοδιβα 
Μογάδβοδι νοι πο ον Ῥεΐοτε ἢΐτη. (3) 
7Τοβερῆιβ σῖνεβ Ροίῃ (Π6 ῥταγεῖβ οἵ Μογάβοδι 
δῃα Ἐπίμου (χΧ]]. 8ὅ-ἰ8, χὶν.) ; πὲ ἴῃ ἢἰβ5 ἰτγϑαδί- 
τηθηΐ οἵ {Πθη}, διριμηθηΐβ. αἸΠ}Π Υθπς ΟΥ̓ ἀρβεηΐ 
ἔγοση ἔποβε οἵ ἴῃς ΤΧΧ, ἀγα ᾿πἰτοάιποεα. [Ἷ1η 
{Π6 ἰΟΥμοΥ, Μογάθοδὶ 15 πηαθ ἴο ῬσαΥῪ ἱπαΐ 1}15 
ονπ ἱπαϊν]άϊια] τοῆιβαὶ ἴο ον Ὀείοταε Ἡδηηδῃ 
Βε ποΐ νἱβϑιἰεα οῃ (ἀοα᾽ 5 Ϊπποοεπί Ῥθορ]θ. [π|1Π6 
Ἰαἰίεγ Πα ᾿πίσοάποοβ {π6 Ἰάθα Παΐ Ἐβίῃον Ῥγαγϑα 
ΤΟΥ ῬΘΊβομαὶ θαυ Υ 45. νγ}Ὲ}] 45 εἱοαπθηΐ ΒΡρθθοῇ, 
ἴπ ΟΥ̓ΕΥ ἴο βοΐίεπ 1πῸ6 [αἰηρ5 πϑατί. (4) [πη 1ῃς 
ἀεβουρίίοη οἵ ἘβιΠου᾿5 ἱπίθγνίθνν ἢ τΠ6 Κίηρ, 
{Πεῖο 15 ἃ τηδυκκοα ἱπάθρεπάοθπος οὗ {ἰγθαϊπηαπΐ 
(ορ. Ἐβι ποτ ννογὰβ ἴο {ῃ6 Κιηθ), Δη4 Ῥβύβοῃδὶ) 
γε βοιοη5 ἅττα Ἰηἰγοάπορά. 

4 (ρ., ἴοΥ δχδηιρὶθ, {πΠ6 ατβεὶς οἵ {Π6 τόυὰὶ 
ἄφθογεεβ σίνεη ἴῃ 1Πη6 1,ΧΧ, οἵ ἘβίΠοΥ 111, 14-21, 
ν11. 14-37 (΄ Ααἀαιοη5,᾽ οἢ.. ΧΙ]. ἀπά χν].), ψ ἢ 
{παῖ οἵ Τόβερμιβ (δὲ 6, 12). Νοῖ ΟΠΪΥ 15 {Π6 
Βίγ 16 οἵ {Π6 ατεεῖὶς πο ποτα αἸΠππ586 δηα Ὀομ- 
Ῥαϑβίϊο ; θαΐ οὗ βοπῖα οὗ ἴΐ, ̓ ξ τηδὺ Βα 5αϊα {Παΐ α5 
1 βίαπαϑβ 1 νου] 6 4αϊία ᾿π]ρΟΘ51016 ἴο ραΐ 1{ 

3605 

ΔΙΠΠΓΠ5 ἰΠαΐ {Π6 Ῥγθδθηΐ Ετθεῖὶς ἰοχὲ οὗ 
1Π 6 του] ἄθοῦθαϑ5 15 [Π6 ΟΥΙΡΊΠ 8] [ὈΤΠῚ 1 
γ ΠΟ} {Π 6 Ὺ γεΊα γα ηϑ]αῖθα [ῸΥ της ατεοὶς- 
ΒΡθδκίηρ 5] 6 οῖβ. οὗ Χουχοβ (ορ. ἘβΕΠΕΥ 
111. 12).} Βαϊ 1 50, ψῃδι Ῥβοομθ5 οὗ (Π6 
νΘΙΥ ΟΠ δυθηΐ ἔοση οἵ [ῃ6 βαϊὴηβ ατϑεὶς 
ἄθογθαβ φΊνἝη ὈΥ Γοϑορἤπ5Ὁ 

11. 4Ἅ Ογεοῖξ ογίσίμαζ ἴοΥ τῃ6 “ Αἀά41- 
ἘἸΟη5᾽ 566 15 Οἵ ΠΘΟΘϑΒΙΥ {η6 βεαιθηςα 
ἰτοτὴ ἴΠ6 Ῥσθνιοῖ5. Διριηθηΐβ, ονθη 1 1 
ὙῈΥ6 ποῖ ΒρρΡοτίβα Ὀγ πηι ᾿πΠΠαρεηάθης 
[οϑ πον. ὍΠ6 ατδοῖὶς ἰοχί 15 δχίδηϊξ [ἢ 
ὕννο ἀἰἸβίμηοῦ ΓΘΟθη 5105, ΒΡΕ ΟΠ α ταϑρθο- 
ὌΝ ΕΙΥ 45 Ἃ ΠῸ ΒΒ. ΤΠ [διε 1 
ΥΟΌΏΡΟΓΙ, Δη4] αν] θη ΕΠ]Υ ἀεγινεα ἔγοτῃ {ῃ6 
[ΟΥΤΊΘΥ : ΔΙ ΡΠΠοδίοι. Ὀδῖπρ ποίσΘα Ὁ] 6 
Ιη ΒΒ ΨΠ ΘῈ Α 15 ΟΌβΟ ΓΘ, ΟΥ̓ ΠΟΙ ἘΠ βα το 
ὙΠΟΙΘ ΘΥΘαίΘυ ὈΧΘΟΙΒ10η. γγχὰ5 ἐποιρης ὈΥ 
[Π6 διῖηοῦ οἵ Β τεαμίϑιῖθ ἴο ρῖνε οἰθαῖ- 
Π655 ἴο Α. ΒΒ νου]ᾶ ββεῖὴ ἰο Βανα [1ῃ- 
Πυσποβα (Π6 νυ οἵ [πΠ6 ΟἸἹά 1, 
Μεγβιοη,3 ας ΠΟ] Α αἴ ἀεηινρα τπ6 
Τ,αἴϊη, (ορίϊςο, ΖπΠιορῖς, ϑὅγγιας, Αὐαθις, 
8.64 Οἴπεὺ Ν ΈΥΒΙΟη5. [ἢ 1Π6 οΠαγαοίογ οὗ 
11[5 τεοῖς Β 15 σοῃϑιογθα 5ΙΠΊΡΙΘῚ {Π8ῃ 
Α, τοῖα Ῥτόϑαϊὶς 8η4 655 ροδίϊο, δηά 
ΤΟΥ͂Θ 1 δΔοοογάδηποα ΜΙ {Π6 ῬΈΌΓΟΙ Τὰ]165 
οἵ ατξεῖὶς σομροβιοη. 

᾿ηΐο ΗοΡῦταν. [εἰ Π6 ὌἼχρουϊπιοπέ θα {ἰγϊθα ἡ 
ΒΘΌΘΙ ψΕΥ565 85 111. 15 (Χ Χ,; τὴ Ἐς Ν. «“Δάα!- 
{10Π5,᾽ ΧΙ1]1. 2)» ΟΥ 11]. 14-|0Ὸ (ΧΧ.; τὴ Ενὰν. 
Χν]. 2-90)ὲ. ἼΤΠδ {{|8] ννοι] ῬΟΒΒΙΌΙΥ ϑποσθεάᾶ 
ΙΓ {Π6 σΟΙγοϑροπαϊηρσ Ἰδηρτασα οὐ [οβαρῃαβ ; 
1 οι] [06 πη ρΟβ51016 νι ἢ {Πη6 οἴου. Τι,δὲ {ΠῸ 
βίμασπί {αγ ΠΟΥ σομραγα {ΠῸ ἰεχί οἵ {ῃς Τατῖ- 
ΘαΠῚ 5Π6Π], ΟΥ̓ οἵ {πΠ6 ΜΙαγάβη ἴο Ἐβίποσ, ψ ἢ 
5ΟΠ16 οὗ {η6 “ Αἀάπτοηβ :;᾿ ἴΠ6 ποη- ΗΠ γαὶς οαϑί 
οὗ 1ῃ6 ργϑβεηΐ αὕβεὶς εχ Ψ}1}}] ΡῈ ἜἼνεὴ τῆούα 
ΔΡΡαγβηΐῖ. 76]1Π|1π6]ς ἢὰ5. ῥτϊπίβα ἴῃ ἢϊβ " Βεὶί Πα- 
ΜΙάγαβη,᾽, ν. ΡΡρ. 1-τό, Ῥοίῃ [Π6 ῥγαγεῖβ οὗ 
Μογάβοαϊ ἀπά ᾿ὑβίποῦ ἴῃ ΗΘ Ρτονν πα Αταπηαΐο, 
8Δη6 {π6 “ΑαἀαΙΠοη5 ᾽ τη Ἡ Ρτενν ; θαΐ 1Π6 Ἰδαίου 
15. ἃ ἴτβε ἰγδῃβίαίίοη, ποὶ ἔγοηὶ {Π6 ατϑεοῖς, αὶ 
ΤτοΠῚ 51, Τεγουλε᾽5 1,δἰϊη ἰγαηβ]δίίοη. 

1 ΦἘΠΏ]6Ι .᾿ ὃ 271. ΟΡ. αἷϑο ἢϊ5 σϑιηδιῖςα ἴῃ 
ΔΝ ΕΙΖΕΥ τς Ν 6ΠἘΕἰθ᾿ ΕΣ ἸΚῸ. 15 55 τ 7. 

3 ΤΠε ἀκ. Α τϑργεβεηίβ {ΠῸ ἰοχὲ οὗ {πὸ Ν᾽ δἱι- 
οδΠ, ΑἸΘΧαΠ Ὑ1Π6, 84η4 5΄᾽ηδις Μ55. ; (Π6 ἀκ. 
ΒΒ 15 ἰμαὲ οὗ ἴῆγεαε. Μ595., πυμηθογθα γεϑρθοιν ον 
19, 938, «πη τοῦ". ΤῊ15 βεοοηά ἰδχί νγὰβ ροϑ- 
5101γ {Π6 ψνουῖς οὔ Τιποίδη (ργεβγίοευ οὐ Απέίοςῃ, 
Ἰηαγίγγθα 1 Α.Ὁ. 312). ΒΙ55611 Πα5 οίνεπ ἃ 
{γδηϑ] δίῃ οὗ 1 1 ΡΡ. 217-20 οἵ Π15 ννουΐς ; απᾶ 
ΟΠαχίοῃ Πα5 ἱποογρογζαίθα {Π6 ΡΥ ΠΟΙρ4] ναυϊαίϊοι5 
ἔγουη Α ἴῃ Π15 βῆ] δα! οι οὗ ἦ ΤῊΘ {Πποδποηῖοδ] 
Δη4 ΑΡοΟοΥΥΡΠΔ] Θοηρίαγαβ,᾽ ΡΡ. 214-232. (ρ. 
Οἢ ἴπ6 ψῇΟ]6 5 ]θοὶ ΕὙΠΖΒΟΠΕ, 1. 70 ; ΒΙ5561], ἢ. 
199; ΟΠ του, “ αβομίοῃίο 4. 11 ]βοῆθη Ν ΟΙκ65,᾽2 
11. ῬΡ.- 702, 716. 

ὁ ΤῊΙ5 ΟἹα 1 αἰῖη Ν δὐβίομ 15 ἴῃ ΤΏΔΗΥ τοϑρθοΐβ 
Ῥεουϊασ. 9866 ΕΥΙΖΒΟΠΟ, 1, 74: 75. 
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ὁ ΠῚ ἸΘΑΤῈΣ 

Οπο5 πο οἱαίπι ἴοσ {πΠ6 “ ΑἀαΙ ΠΟ σ᾽ 
δας Πα πιιοῖγ ἀπά ἃ ΗΘ Ότονν ΟΥΙΡΊΠΑ], ο] απ 
αἶθο 5 {πεῖν ἄαία {πΠ6 Ῥϑύβίδῃ ρϑυοά ἴο 
ὙΥΠΙΟἢ {ΠπΠ6 σαποηῖοαὶ ΒοΟοΪς 15 δϑϑισηθά, 
Δ Πα ἀβοῦῖρα [π6 δαί Πούβηρ ἴο Μοχγάβδαα!. 
ΤΠηΘ ατεοῖ [οσηὶ ἴῃ ΠΟ ἢ Παΐ ΟΥΡΊΠΑ] 
15. αϑϑϑυίβα ἴο παν θ6θῃ Ῥγθϑεῦνϑα {ΠΥ 
αἰσθαΐῖα ἴο π6 Τιγϑιπηδοῃιι5. Πατηθα 1 
1π6 ραββαρδ (χὶ. 1) ἀποίεά 1 ὃ 11. 1. (7). 
ΤΠΗΙ5 Ραϑϑᾶρα οὐρῃΐ ἴο Ὀ6. ΘΧΙΓΘΙΊΕΙΥ 
να] 0] 6. [ΤῈ ρῖνεθ ΠαπΊ65 ἃπα ἀδίαϑ. 
Βας εη της νεποαίίοη οὐ ἴπ6586. 15 
αἰτοιηρίςα, [Π6 Ῥαβϑαβθ 15 ἰοπ Πα ἴο οοη- 
{ἸὈῸ αΐα νυν ΠῚ 6 το {Π6 βοϊαίοη οἵ {π6 
αιδϑίίοη. ὙΥ̓Παΐ Ῥίο!θΥ ἀπα (Ἰςοραΐτα 
416 τηραηΐ ΤΠΕΙα αἴ ἴουσ ῬιοΟ]ΘΠΊ165, 
-- ΡΙΡΠαπ65, ῬΗΠοιηθίοσυ, ῬΏγβκοη, ἀπά 
ϑοίοσ [1., νΠΟ56 50 Ζοσαιηΐν Θχίθ πα 664 [ΤΌΤ᾿ 
ΒΟ, 2οῦπϑι, Δη4 δδοὴ οἵ ψῃοῖὴ Πα ἃ 
ὙΠ ΟΥ̓ τοί ΠΕΥ παμηθα (Ἰδοραίτα 2 Οὗ 
1πΠ656 Ῥιοίθιηϊοβ, ἴᾧ 15. 15.184] ἴο 5εϊβοί 
ῬΗΙομ θίου (Β.Ο. 181-146) 45 ἴπ6 Κίησ 
1πἰθη θα τῇ ἴπ6 ϑυ βοτρίίοη. Ἠδ νγὰβ5 
1η6 1αϑὲ οἵ {Π6 Κιηρβ οἵ Ἐξρυρί ποίϊςβα ἴῃ 
54 ΟΥΘΩ ΠΙΒίοΟΥΥ ; Δ Πα Π15 ΓΕΙΡῊ γγὰ5 τηαυκοα 
ΡΥ ἴΠ6 εγεοίοη οὗ ἐπαΐ [θΠρΡ16 αἱ 1, βοη- 
ΤΟΡΟΙ5. ΜΨΏΙΟΠ σοηϑεαϊοα ἃ τα]]ρίοιιβ ἃ5 
γ}611 δ5. ἃ ΡῬοϊοα] ῬΔΙΤΙΟΥ Ῥαίνγαθῃ {Π6 
ΑἸΘχαπάσιδῃ δηα ῬαΙοϑ δ [ενν85. ΕῸΥΓ 
[6 86. οὗ 1Π15 ἰθπηρ]6 ἃ Ποβιίμειβ. (8 
ΨΕΓΥ͂ ΘΟΙΏΙΊΟΗΏ, 1 4150 ἃ σε] θρταίβα, ἤδιης 5) 
ΤΥ παν Ὀγοιρηΐς (πῃ “ ΕρΙβ616 οἵ Ῥμα- 
ΤΊ :᾿ Δη4 1 Πα 414 1Π15 τὴ “16 ἴουσίῃ 
γεξαγ᾽ οἵ ῬΙΠΠομηδίου, {πΠ6 ἀαΐα οἵ ἢ15 50 
ἀοίηρ ψου]Ἱα θ6 Β.6. 177. ἘῸΥ [Π15 ἀαία 
ἴΠπΠ6 ΠΩΡΙΡΏΘΙΒ οἵ ἃ ΗΘ ΡΤΟ ΟΥΡΊΠ4] οὗ 

1 2,6.,) ἴῃ6 τεῖρῃ οἵ Αχίαχθυχοβ ΤΠ ΏΔητ5 
(Β.α. 464-25). Ορ. Ἰλαν]ηβοη, Τηϊγοαποίοῃ 
ἴο Ἐβίμου, ὃ 2 (ἴῃ {[π6 “ ϑρβαϊζοσ᾽β. (οχῃπμιεη- 
ἰατΥ ᾽); ὅϑαγος, “ Τηϊχοάποίζουη. ἰο ἘΖτα, Νεμα- 
τη ἢ, απᾶ Τί που,᾽ Ρ. 95. ΤΗϊβ 15 [ῃ6 σφομοὶὰ- 
βίοῃ οὗ Πιβίοσί σαὶ οὐἹ ]οἴβπὰ ἃ5. αἸβ ]Πρτ 564 ΠΌΠῚ 
τῆς βυρ]εοιίίνο ἀπαὰ “" ΘΠ 6 ΠΟΥ -οΥ 1 οἴθτα. ἡ ΒΙΟ ἢ 
γαίειϑ {ἴπ6 Βοοῖς οὗ Ἐβίπου ἴο ἴῃς. ΜαἼοοαθδδῃ 
Ῥεποά (4... ΒΙοοῖ, Ὁ. 8 ἅς. ; Κδυθ5, “ΠΙ6 
(δ ξοδβιοπῖα ἄοσ ΠΕ] σθη ΘΟ; τ θη, ΑἸΐθη Τοβία- 
τηθηΐβ,᾽ ὃ 470 ἅς. ; ῬΊςΕΚ- ΕἸ] μααςθη, “ ἘΠῚ]. 
16. ἃς Α΄. 1. ὃ 120), 

3. ὍΡ- Ἐσζϑομ6, ᾿. 72; 5ομίγοσ," 11. Ῥ. 715; 
γνεβίοοίε ἴπ “ ἸΙοΟΠαΙΥ οὗ ἴπ6 ΒΙΡΙς,᾽ 5. ",. 
Ῥιο]οτηδοι5. 
ΡΣ 2 ΝΜίασο, χι, τρ, 24. 255 2 Μίδος, 1. 5. 

Τῆς Τ)οβΠοιβ οἵ {6 ἰοχί, “τῆς ΡΥδβϑὶ δηᾷ 1,6- 
νἱίς,᾽ σουἹᾶ ποῖ μανα θθθὴ οὔθ οἵ {ῃ6 ““σομι- 
τη οΥβ οὗ [Π6 ογοθβ "ἡ οἵ ῬΡιοίθιων ῬΕ]οιμθίου 
(οΡ. Τοβερ5, “ς. Αρϊοη." 11. 5). Ορ. διίμεσ 
ἴῃς. “Το οματυ οὗ ΟΠ γϊϑίίαπ ῬΙοστάαρηγ,᾽ σ. 721. 
ΤΠ) Κι Πειι5. 

ΠΝ ΘΙ Εἰ 

{Π656 “ Αἀαϊποης 5ηδν ἃ ἀξοϊ6α ργοίεσ- 
6ῆσθ. [Ἃ{ σαηποῖ ᾿παθοα 6 αἰηιτηθά 
Ῥοϑιίνεϊν, Ραξ 10 σοϊποιϊάδθϑ ἢ {Π6 σοη- 
ΟἸ 50 η5 ϑιρροτίθα Ὀγ {Π6 οΠασδοίου ἀπά 
βίγ8 οἵ [ῃ6 “ Αἀαϊοηβ, απα ὈΥ τπ6 
ῬτΌΡΔΌΙ6 ρΡοβιίίοη οἵ {π6 νυ ϊευ. 

(δγίαϊη βϑηςπηθηίθ Πα ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΠ5 
ἰ6η4 ἴο ροϊηΐ ἴο ἃ εν οἵ Ῥείϑία ἃ5 [Π8 
ΘΟΠΊΒΟΒΕΙ οὗ 5οῖηθ οἵ ἴῃ6 “ ΔασΙΠοΠ5.᾽ 
ΤῊ6 ἀτια]]5η) ᾿πα]ΠἸοαίθα ἴῃ {πΠ6 ἤσπῃὶ Ρε- 
ἔνεθη [Π6 ἀγαρο 5 (Χ. 6, χΙ. 6), {Π6 τηβη- 
τοη οὗ 140]-γου5}1Ρ (χῖν. 8, ἃ Ἰαΐε Ῥϑύβίαῃ 
ῬΙΔΟΙ66), {Π6 5οοῖαὶ οπβίομηβ. (χῖν. 17), 
1ΠηΠ6 ἀεβογιρίϊοη οἵ ἴπ6 Κιηρ Οἡ ἢ15 [ἤτΟ 6 
(χν. 6), ἀῃὰ ἰῃς {{165 σίνεῃ ἴο ἀοά 
(χν!. 16), τεῆβθος [πΠ6 ορϑβεγναίίομβ ἀπά 
Ἰαησιαρα οἵ ομα δοσιαιηίθα νι τῃ8 
Ἰαΐθυ Ῥοβίαῃ σουτί, απα [ἈΠ ]Π1ΑΥ ἢ [Π 6 
το] ρίοη απα εἰππείία οἵ [ῃ6 ραϊαςα. 
ἼΤΠΙ5 νυ οῦ 614 ποῖ σομροβα Πῖ5 " Δά- 
ἀιπομβ᾽ ἴῃ ἩεΡτανν, 1 1Π6 5βίγ!ε οἵ [Π8 
Ἰδηρτιασα ἢ γΠΙΟἢ {πον πανα σομη8 ον 
ἴο τ ΡῈ ἃ ἰδϑί, πορὴ ἰΠ6 ΘῈ ΒΟ ΡΊΟΙ 
βίαϊεβ. (Παὶ Τιϑμηδοθι5. “ Ἰηἰεγρτεῖθα ἢ 
ῖἴ. ὙΥπαι Τιγϑιμηδοῆιβ Τηἰεγρτείθα, 10 15 
ἀπο] ἴο 540; αὶ 1 15 ῬΟΒ51016 {Παΐ 
ἴο Πῖπὰ τὰ ἄπ {Π6 Ἔχρ]αηαίίομβ ἀπα {π6 
1πουρσθίδιομβ ὑνΏ]Οἢ, ᾿πἰοπαθα ἴοὸ δαά 
ΟἸΘΑΤΠ 655 ἴο Πα νγὰ5 δον οἰθασ, παν α 
ποῖ αἰνγαγϑ Ἔβοαρβα {πΠ6 ομαῖρα οἵ οοπίτα- 
αἸοιηρ [Π6 σαποηῖοαὶ ΒοοκΚ. 

1 ὉρΡ, {πΠ6 ποίεβ ἴο {Πθβ56 ραββᾶσεβ. 1ἀ0 ποῖ 
αἄάπςος ἴΠ6 Πεαάϊηρϑ οἵ ἴπΠ6 τουα]ὶ ἄθούθαβ (ΧΠ1], 1, 
ΧΥ]. 1), ΟΥ̓ 1Π6 5110 Ώ 6. Δ] βίομβ ἰὸ ἴπ6 Ῥευβίαῃ 
σοατί οἰβίοπηβ (Χν. 1, 11), ΟΥ̓́ΤΠ6 {16 σίνθη ἴοὸ 
Ἡδιηδῃ (χν]. 10, 17), Ὀδοαῖβα {πΠεβθ6 ἂῖὰ ἴο θ6 
ἰουπα ἴῃ 1Π6 σαποηϊοα] ΒΟΟΚ. ΟΡ. αἷβο {π6 
Ποίος ἴἰο χὶϊ. 6; χν]. 11, 24. ὙΒοῖα 15 Π||16 ἴῃ 
{π6 “ Αααϊοη5᾽ ἡ ΠΙ ἢ αἰβεϊποίν ον τηδτῖκβ ἃ 6 
οἵ Ῥαϊθϑίίῃβ α5 88 αὐΐπου, δπα [μ6 αἰ δγθησθβ 
Ῥείννβεῃ {πθῖὰ δῃα τπ6 Ταγριτὴβ ἀπ ΜΠαΓγΑΚῃ 
ΤΊ] 65 5010 ἢ ἃ βιρροβί[ιοη δἰπηοβὲ ἸΏ ΡΟΒ51016. 

2. Αγπιοηρβί {πΠε56 αὐ ἴο 6 ποίβα [6 [Ὁ]]ον- 
ἴηρ : (4) Μοτγάδοδλὶ ὈῬεβοοπιαβ (χὶ. 2) ““ἃ στεαΐ 
ΙΔ, ἃ 56 νου ἴῃ (π6 [εϊπρα. οουτί, ἴῃ ἴῃ6 
ΒΕΟΟΠΩ͂ γεαγ᾽ οἵ Κίηρ Χοῦχοθβ; δσοογάϊηρ ἴο 
ἘΒΙΠΟΥ νι. 16, 19, 21, [Π6 σγϑαίποϑϑ ν ΠΙΟΠ. σαπηθ 
ἴο Πἴμπὶ ἂἃ5 Ἐβίποιβ το] αϊΐοη ἄοεὲ5. ποῖ Ὀθοοπηα 
Ῥτγουηϊηθηΐς {11 [6 βθνθηῖῃ γεασ. (ὁ) ΤΠ6 αἰοτ- 
6 Π06 αἰτοααγ τηθηιςομηϑα (δ 11. 1. β π.}) θθῦνθθη ἴΠ6 
ΤΘΆΒΟΙ5 ἴοΥ Μογάδοαὶ 5 τοίαβαὶ ἴο θοὸν ἴο ΠῚ} ατηδῃ 
σίνεηῃ ὈΥ {πὸ Βοοῖκ οἵ Ἐβίμει ἀπά ἴπεβ6 “Δἀα:- 
τἰοπβ.᾽ (ε) ἩΓαππμα π᾿ 5 παι ο Πα ΠΥ : ἴῃ [Π6 σαποηΐοα] 
ΒοοΙς Πα 15 ἃ Ῥοχϑβίαῃ, ἴῃ χνὶ. 10 (9. Φ. 14, απὰ 
(κ. Β οἵ χὶϊ. 6) Βα 5 α Μαοβάοηΐδῃ. [ὰὶ 15 
ΒΠΏΡΙΥ σοπ]δοίαγαὶ ἴὸ βὰν {παι Μαρραοηίδῃ 
5. ἃ τηϊβρυίϊης ἴοσ Μεάϊαῃ (ΚΚαυίθη ἴῃ “Κ.-.1,. 5 
σ. 71. Ἐβῖ μου). 1 ποῖ αἀάπορ ἴΠ 850- οα]] δα οοη- 
{χαδ]οιίοηβ ἀἰβοονοσθα ἴῃ ἴπΠ6 σεποαίορυ οὗ Μοτ- 
ἄεροαὶ (χὶ. 2), ἴῃ ππθ θη ΠΪδ5 5Θοη5 ὑγεσα Ραΐ 
ἴο ἀβαίῃ (χνὶ. 10), απᾷ ἴῃς τενοσαίίοη οἵ δῇ βαϊοῖ 



ἈΜΘΗ ΘΝ ΟΥ̓ Ν 5). ἼΓΟΥ ἸΒΞΥ  π γε, 

δ ΙΝ, ΤῊΞ ΟΒ]ΈΟΤ ΟΕ ΤΗῈ “ ΑΡΡΙΤΙΟΝ5.ἢ 

ΤῊΙ5 την Ὀ6 ΘΧΡΙΘ556α τη {πΠ6 ννοσάβ οὗ 
Χ. 9: ΥἹἱΖ., ἰο 5ῃ6 ΠΟ ““1ῃ6 Τιοτὰ Βδίἢ 
βανϑα Ηἰ5 Ῥεορίθ, δπᾶ (μον) ἰῃς Τιοσά 
παῖ ἀε]νετεα ([Π6Π}} ἔτοτη 411 [Πποβα αν }]5 
(ερ. χὶ. 5-), δἀπᾷ (μον) ἀοά Παίῃ 
τΟῸρΡ ἢ 555 ΔΠ6 οτεαΐ ϑγοη ἄθυβ ΏΙΟΠ 
Πανα ποῖ Ῥεεῆ ἄοπε ἁπιοηρ ἴπΠ6 (εη- 
ἘΠῈΞ Ὁ (οΡ: αἴξο᾽ ΣΠΠ]. τὸ, σχῖν. 2). Δ τεα 
{|π|65 ἄοαβ ἴΠ6 βαοῖβεα Ναηια οσοιγ [ἢ 
{Π15 ῬΡαβϑαᾶσα δΙομθ, ἃ5 1 ἴῃ τηαυκοα σοη- 
{ταδὶ ἴἰο {πΠ6 ἰοΐα] ἀῦβεποθβ οἵ ἴπθὸ Ναηηα 
οἵ αοά βοιῃ [Π6 σδηοηῖοα! Βοοκ. ὍὙΠα 
ΔΡΡβδ] ἴο Ἡΐϊτ ΡεΊβοθ ΠΥ αἀπα αἰτοῦ Υ 
ΟΟΟΙΪΒ 1Π ΘΥΕΙΥ βαηΐθησε οὗ [Π6 ῬΥαυ 5 
οἵ Μογάβδοδι (χ:. ὃ ὅζο.) δῃα οἵ Ἐδβίπου 
(χῖν.) ; δῃά τὲ 15 ἴο {π6 “οὐ ΥΥῇο τυ]εῃ 
811 τΠ]η95 " {παῖ τΠ6 Κιηρ ἴῃ Π15 ΒΕσομα ἀ6- 
οἴθα (χνὶ. 18) δἰθαΐαβ {πΠ6 Ῥυθβθυνδίιοῃ 
οἵ ΠῚ5. οὐ [ΠΙΌΠ6 85 γ}}0Ὲ62]}} δ5 νβηβεαποθ 
ΟὨ {π6 ΟΡΡτΎΈβϑοσ. ϑιπηυαίθα ὈΥ {Π15 
ῬΙΙΓΊΔΤΥ 81η}, {π6 νυ ϊογ οὗ Π6 “Δα ΠοΠ5᾽ 
Πα Ῥευαρ5 ἃ βεοομΔ1Ὺ ΡΌΓΡΟΒΘ, ν]Ζ. 
1παΐ οἵ βιρριγίηρ παΐ νγὰβ Ἰδοκίηρ ΟΥ̓ 
1ηΔ θα πδίε!Υ ἜΧΡΥ 5564 1η {Π6 απο ηΙοΔ] 
Βοοῖς : ας [πΠ6 σοπιρ]είθηθθα οὔ {Π6 
ΒΌΡΡΙΥ 15 δὴ ᾿παϊσδίίοη οἵ 115 ππδπίπῃεη- 
τἰοιγ. Απιοηρ ΟἾΠΕΙ τηοίϊνε5 αἵ ϑγουκ 
1η ἴπΠ6 ὙΥΠΕΥ ΤΠΔΥ ΨΕΙΥ ΡΟΒΒΙὈΙΥ͂ Πᾶνα 
Ῥθβῃ ἃ ἄδϑβισα ἴο νὶπαϊοαΐθ [Π6 οπαγδοίου 
οὗ ἃ ἀδιρῃίεσ οἵ [5186] ἴῃ Ῥθοοχηϊηρ [Π6 
Ποηϑβοχί οὗ ἃ μϑαΐπεῃ ρῥτιποβ. 

ὃ ν. ΟΑΛΝΟΝΊΟΙΤΥ. 

ΤΠῈ δοςερίαπος οὐ τα]θοίίοη οὗ [Π656 
«Αααϊποηβ᾽ Ὀγ ἴῃ6 Ομυσοῃ ἀρΡρθαῖβ ἰο 
παν Ῥθθη 1π {Π6 Θαυ]θΥῦ σθηΐαχ65 ἃ 56- 
4ᾳεποα προ {πΠ6 δοσαρίδμοαδ ΟΥ̓ τα]θο οι 
οὗ τ1ῃ6 ΑἸοχαπάσιαη Ψούβιίοη οἵ {π6 ΟἹα 
"Γοβίομηθηί. Τῃὰ6 ΑἸθχαμάσιαη Τ,ἰΧΧ, 

(χν!. 17). ὙΠΕβα οβαβα ἴο 6 σοπίγαιοίοη5 θη 
ΘΧδηλϊη64 (566 ποίεϑ 272 ΖοΟ). 

1 ΤῊΪ5 ρβου Παυν ἴπ {π6 Βοοῖς οὗ Ἐδβίῃου 
μα οἴϊζεπῃ Ῥεθῃ ποίϊςβα (566 " Το Ομ οὗ 
[86 ΒΙ016,᾽ 5. 5. Ἐβίμεη) ; Ῥαΐ 1 τηυβὲ ποΐ ΡῈ 
Ῥταβϑθα ἴοο ἔασ. Ὑπὲ ΨΠΟ]6 Πϊβίοτσυ 15. ΠῚ] οὗ 
Τηουροϑιτοη5 ΠΟ γενεαὶ ποῖ ομἱγν [Π6 Ῥγαβεηοα 
οὗ Ηϊτὰ ὝΠΟ τυ]ε5 ονεσ τηθῇ ΔΠπΠα παίϊοηῃβ, μα 
4150 {πῸ [αϊ ἢ ἴθ Ηΐπι ΠΟ τηαᾶθ α Μοτγάβδοαϊ 
δπα δὴ ἘΠ ραίίεπί, μϑρεῖι], ἀπά ἐστ ρῃαπί. 
Οπα ροχίίοῃ αἵοπε οἵ {π6 Βἰβίουυ---ἰπα ομπᾶτρα ἴο 
[αϑὶ ἀπά {πε ορεάϊθποα ἰο {πὸ ομαῖρα (ἘΊΠοΥ ἰν. 
3, 16, 17)--νοῦ]ᾶ ὈῈ 5ΙΠἸΡΙΥ τλθα ΠΡ] 655. ὙΕΥΘ 
Ῥίαυοῦ ἴο αοᾶ εἰϊπηϊπαίεα ἔγοσπη {πΠ6 ῥρτδοίϊςβ. 6η- 
Ἰοϊπθᾶ. (δββεῖ, “1045 Βυφῆ Ἐβίμου,᾽ Ρ. 157 ἄο. 

5 ἘΔάπιρ, ποίθ οὐ Ἐβε δου 11. 2 (5. Ρ. Ο, Κ, 
ΟΠ ηί47γ). 
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σοπίδιπθα ἘΠΕ ἢ (πΠ6 ΑΟΔΙΠΟΙΚ ; 
1ῃ6 ῬαΙοβπίδῃ 1, ΧΧ, (6 ατεθκ ΒΙΡΙ6 
τι564 ὈΥ οὐ Τιοτὰ ἀπ Ηΐβ ΔΡΟοβιί65) 614 
ποῖ οσοπίδϊη {π6 Αἀαϊέοηβ. ΠΕ ναϊις 
(ποῖ [π6 σαποπίοιγ) οἵ ἘΈΠοΥ  νγὰβ ἃ 
τηδίζου οἵ αἰβριία ἀπηοηρ [ῃ6 Τενν5 [ὰΥ 
πο {π6 {π|τὰ σαπίμτγυ, ἀη6] ἰδαθῖς οὗ 
ΟΠ τιβύϊαη οριπίοη ἡγεγα ποί νη Πρ γη0 
ΜΕΓΘ ΕἸΓΠῸῚ ᾿πἤποηοθα Ὀγ {Π6 Παβιζαίοῃ 
οἵ ἴΠ6 ἈΔΡΌΙ5, οὐ-ττοη ΘΠΓΙΓΕΙΥ ΟΡΡοϑιίθ 
στοιη 45---αθο!πηθ ἴπ6 ΒΟΟΚ 45 ᾿εϊηρ 
ἴοο ῬΌΓΕΙΥ 76] 5} [πῃ οαϑί ἀπ6 πουρῃι. 3 
Βαΐ, δ5 ἃ τι!θ, (ῃτιβίθπάομ δοσερίεα {π6 
ΑἸΘχαπάτσιδη Ν ουβίοη γι Πουΐ ΓΕ ΡΌΡΠ ΠΟΘ. 
ΠΕ τηδ]ουιυ οἵ τῃ6 Βαίμευβ οἵ {π6 ἢγϑί 
ἴῆτοα σεηΐασίθ5 Κπαν ποίηϊηρ οἵ Ἡ ΕΡτον ; 
πον γοῦἹα μαναὰ ππάοτβίοοα Π{{|π οἵ 1πΠ6 
ΟΥ̓ Ιοα] ααθϑθοηβ. σοππηθδοίβα ΜΠ σοσίδι 
ΒΟΟΚΘΒ : δηά {Πϑὺ ὑεῖ παίθσα γ ἀπ 1]]1Π σ᾽ 
ἴο ἔὈγερὸ δὴ Αροοσυύρβαὶ Π|ογαΐασα ΏΙῸ ἢ 
ξαγη]5Πη6 4 ποπὰ ἢ ὯΟ τιπσοτίαιη ἴοσα- 
ϑῃηδαάονιηρθ οἱ (Πτιβίιδη {τας 8. 

ΤῊ15 αἰνεύρθηΐ ἰοηθ ἀπά ρῥύδοίίοα 15 
ΠΠυβίταῖθα ἴῃ [Π6 ἴθνν Ῥαδίτιϑις ῬαββθαρῈ5 
ΜΏΙΟΙ ἡποίς ΒΘΊΠΕΥ οὐ πος 1 1η {Π6 
1ιδῖ οἵ σϑῆοηϊοαὶ ΒοΟΚ5. ΟἸδιηθηΐ οἵ 
Ἔσο! τείετϑ ἴο {πΠεῈ Βοοῖς απᾶ {πε Αααι- 
ἸΙΟΏ5 ; 3 Δη6 1{1Ὡἁ6Π6615 (ς. Α.Ὁ. 177), (]ε- 
τηθηΐ οἵ ΑἸδχαηάσια (ως, Α.Ὁ. 191), 8ηᾺ 
Τοσί] Π4ῃ (α. Α.}. 190) Π]ΔΥ θ6 ἴα ἃ5 
τῆς ἢΐ εχροπεηίβ οἵ ἴῃς {τα !οη5. οὗ 
Αϑία Μίποῖ, Εφυρί, δῃάὰ Νοιίῃ Αἰπῖοα, 
[π6γ----β ᾿ηΠποησεα ὈΥ {π6 ΑἸεχαπάσίδη 
1,ΧΧ.- οουππῃίεα τῃ6 “ΑἀαΙ Ομ 5 δαίποτῖ- 
ἰαἰϊνθ. Οη {6 οἴπού μαμὰ, {Ππ6 {τ8α1- 
ἰἰοη5 οὗ {πὰ τ Ἐϊαβί, 45 επθοαϊθα τῇ 
1Π6 γβῆθύαθ]α ϑυγίαῃ Ν εύβίοη, [ῃ8 Ῥαβῃϊο 
(ξα Υ ἴῃ 5θοοΠα σαπίπ1Υ), ΘΧο πα 66 {Π658 
“ΑΔαποη5.᾽ ΤῊ15 Νοίβιοῃ, π|τα ἴῃ Ῥαᾳ]65- 
ἐἰηῖαπ 1 Χ Χ,, Πταϊρα 115 σοπίθηΐβ ἴο {Π6 
Ἡδερτενν ΒΙΡ]6. ΤΠΪ5 βοιηθνμαΐς ΔΠΟΠΊδ- 
1οιι5 βίαίε οἵ {πϊηρδ σομπιηπθα ΤΌΤ οι 6 
τ[τὴ6. Τηο ΟΠ βίιδηβ ψεα συ!αθά, ποῖ 
ὈΥ ἰδίου οαὶ ΟΥ̓ οὐἹτς8] ΘΟ ΒΙ ἀΘγ 005, 
Ῥαΐ ὈΥ ἀείετεπος ἴο Ῥορυαγ ῖ5ῃ: ἀπά 
τιιϑᾶσε. ΟσΟδβίοηδ νυ, {πΠ6 γοῖςα οἵ ορρο- 
βίοι τηδδ 1561} Πεατά. Με]ο, ῬΙ5ΠμοΡρ 
οἵ βαγαϊβ (ς. Α.Ὁ. 172), ΘοΙΏΡΙΠηρ 15 

1 ϑ6ς Θίγαοῖς ἱπ δτζορ, “ Κ.- Εἰ :᾽ 2 ““ Κἄποι 
“ ΑΠΥΠ 35) νὴ ῬΡ᾿ 429, 431: ν᾽ δεϊοοι!, “8106 
ἴῃ ἴμ6 ΟΒύτοΙ,᾽ Ῥ. 124 ; ΙΚαυΐεῃ, “ ΕἸη].᾽ ὃ 270. 

2 Ορ. Θίεβίεὶ, “(ἀββοβίομία 4. Α. Τὶ 1 (ἐγ 
σὨτΙβίΠοηθη Κίτγομο,᾽ Ρ. 22. 

8. ἐ1 Ἐρ. δά (ογ.᾽ οἢ. ἵν. (ς. Α.Ὁ. 95). Ἐδίῃεσ, 
55 ΟἸεπιθηΐ, ἠξίωσεν τὸν παντεπόπτην Δεσπότην. 
Ορ. με ατεεῖς οἵ Ἐβίμευ χνὶ. 4, τοῦ τὰ πάντα 
κατοπτεύοντος ἂεὶ θεοῦ. ἸΚαυΐεῃ, ὃ 272. 
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Ἰι5σὲ οἵ σδποηΐϊοα ῬΟΟΚ5 ΜΠ [ῃ6 ΠΕΡ 
οἵ Τεν 5} τθαοῃεῖβ, οὐ 64 (Π6 “ Ααα!- 
[ἰ0Π5 :᾿ Ῥαΐ 56. δαίπουν σου] σ] ἢ 
ΤΩΔΗΥ ΡαΪ6 Ῥείοτο {ΠῸ Ἰθασηϊηρ οἵ ΟΥρθῃ 
(Ἐ Α.Ὁ. 254. ΤῊΙ5 βδομοϊασ, ΜὴῸ [0]- 
Ἰονγεᾶ “τὴς ἰταάιοη οὗ ἴῃΠ6 ἩδρΡτονν5," 
γα 5 γαῖ δοοπβίομηθα ἴο {Ππ6 ΑἸΕχαπ τη 
1,ΧΧ. Ἠς οουπηίεά {πε56 “ Αἀάϊομβ᾽ 
45 “ Πιίεά το βαϊέν (ῃ6 τεδάδυ,  δῃᾶ [ῃ8 
ΑΌβοπος οὗ {πεῖ Ποϊη {πΠ6 ΗΘΌΓΘΥ ΘΟΡΙ65 
νγα5 ἴο ΠῚ ΠΟ ΤΟΆΒΟΠ [ῸΓ “ Τα] οί ηρ ἃ5 
ΒΡαΠου5 {Π6 ΘΟρΡΙ65 ἴῃ 156 ἴῃ ἴῃς ΟΠ Ιβδῃ. 
Οὔτ 65, ΟΥ̓ ΤΟΥ ““ΘὨ]οΙ Πρ [η6 Βτοίπου- 
Ποοά ἴο ρΡῥεΐ αὐῦαῦ ἴπΠ6 βϑϑογθα σορίθ5. ἴῃ 
1156 ΔΙ ΩΡ {Π 611. 

Α σρϑηίατΥ ἰδίου (ς. Α.Ὁ. 330) (Π6 ἢτϑί 
σοΙΡ]οίς ατθοῖκ ΒΙΡ]6---Κῆοννη ΠῸΠῚ 115 
ῬΙΓΓΠ-ῬΙ σα ἃ5 ἴΠ6 (οπβίδ πορο]δη-- 
γγὰ5 Ῥτορατθα ὈῪ Ελιβε 15 δὲ ἐπ ΙΔ απ 
οὗ {πῃ ἢτϑὲ (ῃσιβίίαη ἘΠ ρ σου, (οηβίδη- 
Ἐπ6.2 ΝῸ ΟΘΟΡΥ εΕχιβίβ, θαϊ Δρρδγθ Εν 
1 σοηίαϊηθ6---5 τοραγαβ {π6 ΟἹα “Γαβία- 
τηρηΐ---ἰῃ6 ΒΟΟΚΞΚ5 οἵ ἴπΠ6 Ἡ ΘΌΤαν σΠΟΗ, 
Δ Πα (ῃ6 ΑἸδΘχαηαγιαη Μεθ οὗ [Π6 
ΑΡοοτυρμα δἀαρθά 45 δὴ ΑΡρθμαϊχ. Οπα 
ΒοΟΚ αἴομθ, (6. Βοοκ οἵ ἘβίΠΕΥ, 566 15 
ἴο παγβ Ῥεβη οοῃϑιἀεγοα ἀουθίπι. “ΓΠΙ5 
ἀεϊεραίίοη οἵ Αροοῦυρμαὶ ουκ5 ἴο ἃ 
ΒΘΟΟΠΩ͂ Τα Κ ταορῖνεα [Πς6 Θοο] ϑ βίο 8] 
ΡΡτοναὶ οὗ 51. Αἰ παμδϑιιβ: Δηα 1ῃ {Π6 
20[ἢ οἵ Π15 Ἐδϑίαὶ Τιθείειβ (Α.Ὁ. 365) πε 
ΟΥ̓ 64 ἘΙΠΕΥ ΠΌΤ. {πΠ6 (δηοη οὗ [Π6 
ΟΙΑ “Γεβίαιηθηΐ δηα ρ]δοθα 10 διποηρ 
“ὁ ΘρΟ]Θϑιαβϑίιοὶ ΒοΟκα [ταϊηθα ὈΥ ἰ{π6 
ἘαΙΠοΥ5. ΤΟΥ (Π6 Ρεπεῆίς οἵ ἴποβα ψῇῃοὸ 
ΜΈΓ π85ὲ ΔΡΡτΙοδομίηρ ΟΠ ϑ Δ η1γ.᾽ 3 
Ἡϑιιαοι ΠΘνουί 6 1655 σοη πιο αὶ ἀνῇ 
Ὑ Πογο---ἃἂϑβ 1η Ῥα]θϑίηθ δηᾶ Αϑῖα ΜΊΠΟΥ 
---ἰὴς (ὐοῃϑίδῃ!πορο ἴα σΔΠΟΉ γγὰ5. δ0- 
ςορίεα, ΟΥΠ] οἵ Τεγιβαοιῃ (ὉΠ Α.Ὁ. 386) 
Πα ἘΡΙΡΠΔη5 (Τ Α.Ὁ. 404) ἱποϊπαθα (Π6 
ὑοΟἿΪκ 1ῃ {ΠΕῚΓ 1155, ασαροῦν οἵ ΝαΖίδῆζΖθῃ 

(1 Δ.}. 390) ομ64 1 ; ἀηα 15 σοηίθη- 
ῬΟΥΆΤΥ ΑΙΩΡΒΠΟΟΠ 5 (Τ Α.Ὁ. 395) Ια {Π 6 
της Δὴ ΟΡΘη αιοβίίΐοη. 1 φϑηοτα] 
ἘΠΠΙΓΟΥΠΉΙΕΥ ννὰ5 ΠΥ ΘΓ αχὶβίθηΐ, 10 τγα5 
ἄϊιθ ἴο “ῬΟΡΕΪΑΙ σοηβθηΐ ΘΒ] ηρ [ῃ6 
Δ υ]γ ΟΥ̓ ΔΙ] ταί ἀηα δἀορίηρ της 
Ῥτοδάᾶοϑδὲ ταηρο." 
ΠΩ ἀἰἸβοιιβϑίοη ΤΑΥ͂ Ὀ6 5414 ἴο ἤανς 

1 Ὁ. δὶς " Ἐρίϑί. δα Αἰποαπυτα,᾽ οἢ.5. 111, ἰν. 
3 (οηβα ΝΥ δβίοοίί, Ρ. 146 ἕο. 
8 ΤῊς ψῇΟ]6ς ρῬαββασθ, δὴ ᾿ἱπίθγεβιπρ ΟΠ6, ἰ5 

ἰγαηβ]αιθα ὈΥ δ εβίοοϊί, Ρ. 159 ἅς. ζἝρ. αἷβο 
ιοϑίο], Ρ. 72. 

4 νγεβίοοίί, Ῥ, 166. 

ἹΝΤΕΘΟΘΘΤΙΘΝ πὴ 

ΤΕ ΔΟΠΘΩ͂ 115 ΟἸἸηγὰχ 1ἢ ἴῃς αἰνειροηΐ νἹδνν5 
οὗ 51, Τεοιηθ δπά δῖ, Απριβίμθ. Τῆδ 
ατδεὶς Ομυτοῃ ννα8, οὐ {πὸ ΠΟΪΘ, α15- 
Ροββά ἴο ρυΐ ἴῃς ΔΡοοσυρῃα τηοτα δηά 
ΤηΟΓ6 ἴῃ ἴπ6 Ὀδοκρτοιηά, Δηα 5... ΤΥΟ ΠῚ 
(1 4.0. 4209) νγὰβ [πε ἢΠτϑί σγεαΐ [βδοῆεῦ οὗ 
1η6 Τιαίπ ΟΠ το νη τυ ]5Π 64 ἴο Θϑία Ὀ]Π15ἢ 
ῖῃ ([ῃ6 'ύεδί {ῃ6 ατθεκ αἰδποίομι Ὀ6- 
ἔνθοοη (6 Ἡδῦτονν οᾶηοη 8Δη64 ΟἾΠΕΓ 
ΨΥ Ιηρθ. ΤῸ Πϊπὶ {πῸ “ Αἀαιοη5᾽ ἴο 
ἘΞΊΠΕΥ, ἃ5 αἷϑο (πῃ “Δα Ποης᾽ ἴο 416] 
Δη4 Τογθμλ ἢ (Βάγιο}), μα ΠΟ οΟ]αϊπὶ ἴο 
ΡῈ ᾿ἱποϊαἀβά τὴ της ΟΠ τβέαη ΒΙΡ]6. Ἠδς 
ἀἸά ποῖ Ππᾶ {πδπηὶ τη [πΠ6 ἩεΡτον 5 Πρ- 
ἴπγτεβ. ὙΠΟΥ ΨΕΙΘ ποῖ ΤΘΆ]ΠῪ τυ τ6ῃ ὈΥ 
ἴποϑα ΏΟΘΕ. ΠΔΠΊΘ5. ἰΠ6Ὺ ῬΟΙΘ ; ἴπ6γὰ 
γγὰ5. ΠΊΠΟ {Ππαΐ γγὰ85 Ὀαηαα] τηϊχϑα ὉΡ 
ψ ἢ Πα νγὰθ σοοῦ ; απά 1 ψου]ά τε- 
4α γα τηποἢ ρυπάθποθ ἴο 566 Κ {πΠ6 βο]ή 
ἴῃ {π6 ταα.} Βαΐ Πα αΙα ποί ἄδην (πμαΐ 
{Π 616 ννὰ5 σο]ά, δῃηα {πϑγθίοσα ἢ [ο] ον 
1π6 δχϑιρὶα οἵ 5... Αἰ μδμαβῖιβ: ἢ6 85- 
βρη 64 ἴο {πΠ656 “ΔΑΘΙΠΟΠ 5 ΘΟΟΙΘϑιβίιοδ] 
τ56. δηᾶ “εβὐϊιποδίοη, θπας ποῖ δαίποτι- 
ἰαῖϊνα σοηδιηδίοη οἵ ἀοοσίμηε,) Τὸ 
σι. Αὐρτιδβίηα (7 Α.Ὁ. 430) 5110} ΤΈβοσνῈ 
γγὰ5 ἃ. Πη]δίακα. ΤΠ6 ““οοπδιδίιαο δο- 
ΟἸοβιο ἢ ννὰβ ἴο Ὠ1ΠῚ ἃ Ῥείζοσ φσι!αθ [ΠΔῃ 
ΟΥΟΔ] αἸβοθυημηθηΐ ΟΥ ΠΙβίοσ ἃ] ῥτοίαϑί, 
Δηα 1ῃη6 ἀδίεγεηοβ ρα] ἴο Π15 ᾿παᾶρτηθηΐ 
αἴ σγποᾶβ Πε]ά αἱ ΗἸΡΡο (Α.}Ὁ. 393) δπᾶ 
αἱ (αγίπαρα (Α.}. 297) 5000 Ραββεά Ὀὲε- 
γΟΠΩ [{Π6 ““ Θοο] 65] ϑ.108] τι568 " ἴο ὑγΙΟἢ ΠΕ 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ την Πᾶνα ν]5Π64 ἴο ΠΠπτη10 ΒΟΟΚΒ 
ποῖ σοπίαδιηθα ἴῃ {πΠ6 ἩΡτονν ΘΔ ΠΟΙ. 
ῬΟΡαΪΑΙ τπβαρο Παα ᾿ἱπνεβϑίθα ΑΡοουυρμαὶ 
« Αἀάϊοηβ ψιἢ ψνεῖρηὴς ἃ5. ΜῸ]1 85 
ΟΠαγτη, ἢ ἀοοίΓΠη 4] να] ἃ5 Μ}6Ὲ}} ἃ5 
ῬΓΔΟΙΟΔΙ ἰΘδοηρ ; πα πῸΠῚ δῖ. Απριι5- 
{1η6᾽5 ΠΠπη6 πγαδὲ Ὀς ἀαίθα {παΐ ἀθἤμῃϊῖα 
ῬΙόσΘ55 οἵ βαπα]ζΖίηρ {π6 ΔΡΟΟΙΥΡΠα οἵ 
1π6 ΟΙά “Τεβίαμηεπὶ ἀπά {ῃ6 Βοοῖϑ5 οἵ 
[πὲ Ἡδῦτενν ΒΙΡ]6 ]Οἢ τη6 ΟὐΟπΠ61} οὗ 
Ττοηΐ βὰν Πὺ ἴο σομϑιπηπηαΐθ. ΕἼΟΤΏ 
τἰτη6 ἴο {ἰπὴ6 {Π6 τηοτο ᾿θαυπηθα Ἰπαρηηθηΐ 
ΟΥ̓ 1παϊν!πια] βοῇ αγβ. ΟΥ̓ 1Π6 οοΟἸ]εο να 
νυ ἸΒάοιη οὗ 50 Π 0015 ἀπα ΟΠ ΓΟ] 65 ΤΘοο θα 
ΠΌΠῚ 1πΠ6 νϑγάϊος ΡοραΪαΥ πἀϑαρ Πδα 56- 
οὐτοῦ,3. θὰς {Π6 σοηΐοϑὶ νὰ. ΡΥ ΟΠΟΔΠ]Υ 
αἴ ἀῇ οπαᾶ {Π] της ἄατγῃ οἵ ἴῃς ἸἈθίοστηα- 
τἴοη. ΤΠΘη νγὰ5 Θϑία ὈΠ5Π6 4 {Ππαΐ ΘΟΠΟΙΠΔΓ 

1 «Ἐρϊβί. 107 δᾶ Τιβίδση." 10]16βίεϊ, Ρ. 74. 
3 Ὧςε Ῥοοίτππᾷ ΟΠ τ ϑδηᾶ,᾽ 11. 12, 13. 

(Πς οχίγαοί ἴῃ ΑΝ δϑίοοίί, Ρ. 186. 
8. 366 γεβίοοιι, οἶβ. ν11}. 1χ. (65. Ὁ. 2 

ΤΙδβίεὶ, ΡΡ. 76-8, 18ο-2 ; ζαυ]οη, δὲ 34-7. 
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43) ; 
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Ἰπάρτηθηι ᾿ ΠΟ], ἔογ ροοα ΟΥ̓ δν]], Πα5 
Βα  α ἴῃ ΟΡΡοβιίθ αἸγθοίίοηβ {πΠ6 το- 
Γουπηθα δηα πηγοουτη θα σἤασοῃθ5. ΤΠΘ 
νϑταϊοῖ οὗ {πΠ6 Οματοἢ οὗ Ἰλομιο--ἰη 5ρῖτ6 
οἵ δχιβιηρ νΊανν5. ΥΠΙΟΠ. πηϊθα ἴο ἃ ρτεαΐ 
ἄερτθα ορροπϑηΐβ 5110} ἃ5 ΧΙΠΊΘη65 ἀπά 
Εταβιηιβ, (ὐα]θίαη ἀπα ΤαιΠογ-- Θροκο 
ΜΠ πὸ πποογίαϊη βουπα τη {Ππαΐ ἄθοσθα 
οὗ {πε Οουηο}} οἵ Ττεηΐ (Ε6Ὁ. 12, 1546) 
ΠΟ Ὀαάς τπ6 [αι] “τεσεῖνε δηά 
γϑηθγαῖθ 411 ἰΠ6 Βοοῖκβ οἵ [πε ΟἹά «πᾶ 
Νεν Τεβίδιηθηίβ.. πα α150. {τα 008 
Ῥοτζαϊηιηρ ἴο ἴα ἀπηα οοπάποϊξ.. . ΨΊΠ 
8 6414] [δε] ηρ οἵ ἀδνοίίοῃ δπα τονε- 
ΤΟΏΟΘ : ἃηά 1ῖῃ {π6 δῃδίπεπηα, ΏΙΟἢ 1ἰ 
ῬΙΟΠΟΙΠΟΘα, Οἢ ΔΗΥ͂ ΟΩ6 ΜΠΟ ““4ο65 ποΐ 
τεοεῖνα ἴπΠ6 δπίτα ΒΟΟΙ5 ΜΠ 411] {ΠΕῚΓ 
Ῥατίβ, ἃ5 ἴΠ6Ὺ τα δοοιυβίομηθα ἴο 6 τεδαά 
1ῃ ἴπ6 (δίμοις Οπασοι δηα 1 1Π6 οἷα 
Τιαῖη ψυραῖα βαϊοη (1.4. Γ Ἑγου θ᾽ 5 1 
τὰς “Αἀαιοη5), ἃ5 ϑα γα δηα σαῃοηϊΟα], 

1 ἐς ΤῊΙ5 αία] ἄδογθα.. ... γγὰβ ται πε ὈΥ 53 
ῬτοΙαΐθβ, ἀιποπρ γΠοτὴ {Π6γα νγὰβ ποῖ οη6 (ἀΘΥΠΊΔΠ, 
ποῖ ΟΠ6 5ΟΠΟΪΆΓ αἸ5ΕΠ Πρ 5} 66 ἴοΥ ΠΙβίου ἃ] ̓Ἰθαγη- 
ἴηρ, ποίΐ οὔθ πο νγὰβ πίε ὈῪ β5ρβοῖαὶ βίπαγ [ῸΥ 
1Π6 Ἔχαγαϊ πδίϊοη οἵ ἃ 5] οὶ ἴῃ γί ἢ {πΠ6 {γα τῇ 
οΟα]α ΟἿΪΥ Ὀὲ ἀείευπηϊηθα ΡΥ (π6 νοῖοθ οὗ 
Απίιααῖίγ " (Υ ἐβίοοίί, Ρ. 257). 

Δ20.. Ἰζοῖ 1]. 
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Δ ΚΠΟΥΙΠΡῚΥ ἀηα νἹΓΠΗΡῚΥ ἄθορίβοϑ (πς 
Δἰογοβαι {γα ΠΟ ἢ 5. Ὁ ΤΠ6 τΌΒΡΟΊβ6 ἴο 
5100 ἢ ἃ ᾿παρηηθηΐ ἢὰ5 Ὀ6Θη---50 [ὯΓ ἂ5 {Π6 
Ομυσοῦ οἵ Ερμα Πα5. ρίνεη οὔθ ἴῃ 
ΠΕΙ [ΟΥΤΉ ΠΑ 1165---ἰῃ 6. ΓΘ - βου οἵ [Π6 
ἸΔΠ ΡΤ ΡῈ Οἱ 9... [ΕΘ ἸΟΪΠΕ: ὙΓΠ6 Ἰαβῦ οὗ 
{π6 Βοοκ οἵ Ἐδβίμοσ," οὐ [π6 “ Αἀαμομ5᾽ 
-ἶἰο παῖδ Ραΐ {Π6 οπα σου ἴῃ {ΠῸ 115ὲ οὗ 
τῃ6 ΑΡοοῦυρμα ΜΠ] ἢ Πδὰ5 σιιρραϑίθα {Π6568 
ΤΟΠΊΑΤΙΚ5-- [ηΠ6 ΟΠ θτΟῇ ἀοῖῇ τα [ΟῚ εχ- 
ΔΙΠΊΡΙ6 οὗ ΠΠ|6 ἀπ α ᾿πϑ γι Οἢ Οἱ ΠΑ ΠΘΓΒ ; 
Ῥαΐ οι ποῖ ΔΡΡΙΥῪ 1 ἴο εϑία ὈΠ15}. ΔΎ 
ἀοοίτιηα,᾽2 ἘΒεδα τῇ ἰῃδΐ 5ρ:1, {Π6568 
“ΑἀαΙΠΟπ5᾽ ΠΊΑΥ͂ 5111 6 ἴο τι 1 ΟἿΓ 
ΠΙπθίθθηίῃ σεηΐατν ψΠαΐ ΤΠῸΥ εα ἴο 
ΤλιῖΠοΥ ἴῃ {Π6 ϑἰχίθθηι---Ῥ δας πι] “ἃ 5 
ΠΟΙΏ-ἤοννο 5 ;᾿ τειπονθα ᾿η4 666 ΠῸΠῚ {Π6 
ΒοΟΙΚ ἴῃ ΠΟ {ΠΕ Ὺ ϑἰαηα ἴῃ Τἰη δηά 
ατεεκ ἰεχίβ, θαι “ ρ]ασβα ἴῃ ἃ βεραζαίβ 
Ῥεα {παΐ {ΠῸῪ ΠπηαΥ ποῖ ΜΙ Ποτ, θεσδιβα 
{Π6Γ6 15 πππο ἢ σΟΟΩ ἴῃ {Π6π.᾿ 3 

1 Θέγαοῖς, Ρ. 444, ρῖνεϑ {πῃ Τιαιη οἵ ροσγίίοῃβ 
οὗ ἴη6 ἄθοτεα. δ εβίοοίί, Ρ. 255, ἰγαῃβ]αΐεβ 1{. 

2. Ατί. ν. 8ὅεε [πΠ6 ψουκβ οἱ Βίβϑῃορ Ηδγοϊά 
Βτονπα ἀπά Βίϑμορ ΕὈτΡε5. ΔΝ εβίοοιί, Ρρ. 281- 
291. 

3. Ουοίεά ἴῃ ΝΥ οβίοοίί, ρ. 262. 
Ῥ- 250. 

Ορ. 1) 1αβ.ε], 



4 866 οἢ. 
1 2; ὅξο, 

ΠΠΠΕ τότε Οὐ ΤῈ, ΟΠαρίεγς οὐ ἼΠπὲ ΒΌΟῖς Οἱ ΕΞΘΤ ΒΈΡΕ 

ὙΥΒΙΟἢ ἀγα [ΟΠ ΠΘΙΓΠΟΥ ἴῃ ἴΠ6 ἩΘΡτανν, ΠΟΥ ἴῃ ἴῃς ΟΠα]άρο. 

Ρατί οἵ {πὸ ΤΤοπίμ (Παρίου δου {π6 Ούθεκ. 

5 77αγαοελελς γεϑηθηιογοίζ ἀγα εχ οκγιαίρίζ Δ 
ἐγέαγε 9" ἐλε γῖσεγ απα ἐλε ἔτυο ἀγαρογις, 

ΗΕΝ Μαχάοςπμειι 8αἱ4, (04 
Πδίῃ ἄοπα {Π686 τΠ]ηρ8. 

5. ΒῸΓῚ τεπηεπηθεγῦ “4 ἄγθᾶπη νυ ΠΙΘἢ 
1 8αν σοποογηϊηρ ἘΠ6β86 πηαίίοτϑ, 8Πη4 
ποι ϊηρ Πεγθοῦ ἢδΈῃ {2116 4. 

6. Α Ππε|6 ἐουιηΐαίη θεςαπηα ἃ τὶνεῖ, 

ΔΠ4 {Πέτα νγὰβ Πρ τς, ἀπ {ΠῈ 8ιη. ἀπά 
ΤΌΘ, νγαΐεῦ : 118 ΓΙΝΕΙΓ 185 ἘβΈΠεγ, 
γγΠοπὶ {Π6 Κίπρ ΠΊΔΙΓΙΘ ἃ, ΔΠ4 τηδάς 
4μ6εη : 

 Αμπά {ΠῸ ἔνγο ἀγάροῃβ δίβ 1 δηά 
Απηδη. 

ὃ Απά {ΠῸ πδίϊοηβ νγαῦα ἔΠοβα ἐπΠαΐ 
ὙγΕΓΘ. Ἀ5ΒΘΠ 64 ἴο (ΕβΈΓΟΥ ἘΠ6 ΠᾶΠῚ6 
οἔἴτης [ενν8: 

9 Απά τὴν παίίοη 15. {Π18 [5.86], 

{2ὲ τοῦ οὗ ἐδὲ (ραῤίεγς, ὦ. 866 [πίτγο- 
ἀποαίίοῃ, ὃ 1. 

Ῥαγὲ 9 τῤὲ Τεμὲῤ Οραῤίεν αὔίορ ἐφὲ γε] 
2.6. ἀοσοτάϊπρ ἴο {πΠ6 Δυγαηροιηθηΐ οἵ {πὸ Οστθοκ 
Ψεγβδίοη. [{ 15 ρἰδοθα αἴζοσ {πὸ ]αϑί νεῖβθ οἵ 
1π6 οχίδεηρ Ηῦγονν δηα Ψυϊραΐε Ψ ΈΥβθο5 
οἵ 1Π6 σαποηῖοαὶ ΒοοΙ οἵ Εἰβίμοσ. (5. χ. 4- 
ΘΠ «πὰ ΧΙ. 1 Τ[ΌΓΠῚ, 1Π {ΠπῸ ορίηϊοη οἵ {Π6 
ΠΟΙΏΡΙΙΟΓ, ἃ Πεηρ σοπο] βίο ἴο {πὸ ΒοοΚκ. 

4. ἐῤεέσε ἐῤίιρε)] ὙΠῸ {Π]ηρ5 δον παγ- 
ταῖθα 1ῃ {Π6 σᾷποηῖο}] ΒΟΟΚ. Α5 Μοζγάροδι 
(ΧΙ. 2, ποΐθ) τοΠθοΐθα ἀροη {ΠῸ ραϑβί, μῈ γθο]οά 
(5εα Οτοεῖκ ἰοχί Β) ἃ ἀγθαπὶ ὑνῃ]οῃ, ἱποχ- 
Ρ]ΙσΑὈ]6 δὲ {πὸ {{π|6 (ΧΙ. 12), μαά ον ἄθπέ σϑ- 
ἴογθηςα ἴο [Π6 βΕ τη ονοηΐβ οἵ {Π6 ραϑέ ἔδιν 
γϑαῦβ. [ΓΕ ννᾶβ [1]Π|164. ““ ΝοίΠΙηρ Παά [4116 4. 
ΠΏ ἀγθαγὴ 156] 15 βίνθη ἴῃ Χὶ. 2-12: ΠΕΙδ 
τὴς. Ιηϊογργθίδίίοη δοηθ (Ὁ. 6. ἅς.) 15 τὸ- 
οογάοά. 

6. ΤΠ6 Οὔδεῖς ἰ5Θ δῦγυρί: “Ὅμε 11{{1Ὸ 
Τουπίαδϊη "ἢ (12. {παῖ οἵ {Π6 ἀγθαπι, ππθπίϊοηθά 
ἴῃ ΧΙ. 10) “νυ μ]οῇ ὈΘοδπΠΊΘ ἃ Τνοῦ ἢ Δπα {ΠΟΓῸ 
νγὰ5 ΠΡ }Ὲ" ἄζο. ((ρ. χὶ. 11). ὙΠῸ Ψυϊραίο, 
Ῥαγαΐς γῶης φμὶ σε ἦηι  ιυϊμῦηι, οὐ ἐρι ἱμοοϑη 
σοἰεγιχιο φογ εγ σε ἐς, οὐ ἡπ ἀημας ῥ᾽μγίριας γος 
ἀμπάακ!!: Ἐσερεγ ἐσὲ χα. ᾿η Γοάτιοο5 ἃ αἰ Πθγοηΐξ 
τηθί οὐ οἵ δίδεϊηρ νν μδΐ ννὰβ ργόθαθ]ν [Πὸ ἰηΐοη- 
το οὗ ἴπ6 Οὐθοκ. βίΠου ννὰ5 αἵ οῆςθ {Π6 
ΒΟΙΓΟΘ ΟἵἨ Ργοβροσίυ, ἴΠ6 Πἰρης ἀπά {πὸ δι; 
υϊηρῖπρ ἴο Π6 [ονν5 “ Πρ] ἀηα 5] άποββ, ον 
ἃ Πα ΠΟΠΟΙΓ᾿᾽" (Ἐ5ΓΠΟΥ ν11. 16). Οτοίϊιβ τηρης 
τἸοη5 8η ἰη!ογργοίδίοη, Εἰσυρίϊαη ἴῃ φασί: {Π6 
τίνοσ (ΠἸΚο τῃς ΝΙ]6) 15. 1Ππ6 θη ]οπὶ οἵ 1Π ; 
16 δι1ὴ ἴγρῖΠοϑ {πΠ6 Κιηρ. 

«ὐδορι ἐφὲ ἀϊΐης τηιαγγίε)] Ασροοχάϊηρ ἴο ἃ 

Ῥογϑίδη ἰανν (ορ. Ἡεγοά. 11. 84), ἴΠ6 υυϊἕδ οὗ 
16 Κιπρ σου] ΟὨ]Υ θ6 Του, οἰ5146 οἵ {Π6 
ΤΟΥ͂Δ] ΓΆΤΉΠ]Υ, ἴΠ ἃ ΤΠ ῈΓ οἵ ομο οἵ {Π6 βθνεῃ 
δτοδί Ρογβίδη [Δ Π111165. {{Π15 Κίηρ 6 ΧΌΓΧΟΒ, 
ΑἸ ΘΒΕΓΙ5, Π15 σοι βῖη ἡ ΠΟΠῚ Π6 πηι γθ θοίοσα 
1π6΄ Οὐτοοῖ ὄἐχρθάϊηοη (8.0. 480), ννὰθ Π15. ὉΠ6 
Ἰε τ πηαῖς να (Ηετγοά. 1. 135; 111. 64, 88); 
Βα, Π|κ6 Π]5 Ῥγθθοθϑβοῦβ 8Π4 5:1 5 Υ5 (566 
75:1, “Οεδβοι 6: δ]Εθ. ῬΡΕΓΘΙΕΠΒΙ Ὁ: 125}. 
ἢδ6 Παά “Ἰονεά (Ἐβίμεσ 11. 17) ΤΔΩΥ δηά 
“ἐ ΤῃΑΥΤΙΘΩ " ΤΉΔῊΥ ὙγΙ Ποῖ 1Π ΓΙ ΠΡΊΠΡ ΠΡΟΠ {Π6 
Ροϑιτοη Πα 5ἴδξιιβ οἵ ΔΙηΘβίυ5. 

ἼΤΠ6 πᾶπηθ ἸΒΙΠΟΙ ΠΥ ΡΟΙΠΑΡ5. 6 ΠΊΟΓΟ 
ΠΟΥΓΘΟΙΎΥ σοηποοίθα νυ] ᾿ϑίασ, [ῃ6 Αβϑυσίδῃ 
Ψεηι5, ἴΠ6 Αβϑυσο- ΒΑ υ]οηΐαη ἔοσπι οἵ {ἴΠπῸ 
βοάάοββ Αϑῃίογοι ἢ (ϑαάγοο, “ Τηἰγοάποίοη ἴο 
1 2γὰ, ΝΕ γα}, ἘΘΈΛΟΙ, ̓  Ρ. 103), ἴ[ἢη ψΊΠ 
ἀστὴρ; 5ῖαγ (τοι {πὸ Ῥογβίδη σἠάγεφ). ΤῊΘ 
Ὀοδα 1] σομηπηοηΐ οἵ {πὸ Ασριιηλ 5ῃ6 1 ΠΡΟῚ 
ΠΟΙ ον 5} παπιθ, ΗἩδάαββαι (“ ἴπ6 Μυτες,; 
ἘΞΕΠΟΥ 11. 7), 1Ππδίγαϊοϑ (Π6 7ονν 5} οϑιϊπηαΐα 
ΟΥ ΠΟΙ οσμαγαςοίοσ. “8516 ννὰβ 50 δ] θᾶ οἡ 
δοςσοιηΐ οἵ ΠΟΙ Ρἰοῖγ. ἊΑ8 {πΠ6 τηυγί]θ ΠΟΥΟΓ 
αὐ]θ5 τ|ρ (ΟΥ̓ Ἰοβο5. 1ἴ5. ΣΥΘΘΠΠΘ55) [ἢ ὙΥΙΠΙΘΓ ΟΥ̓ 
ΒΠΠῚΠΊΘΙ, 50 1Ππ6 Ρίοιιβ θηου οῖἢ 1} 15 ΠΠπ δηά 
{παῖ οἵ [Π6 ννου]Ἱά ἴο σοπλε " (566 (855ε], " 1) 85 
Βιοῖ Εβίμοσ,᾿ Ρ. 263). 

ἡ. “γιαηῇ ἴῃ {πὸ σαποηΐοαὶ Βοοκ, Ηδπιαῃ 
(11. 1, ποθ); Ροβϑίθ]ν 18 Ῥεγϑίδηῃ {Ππτηᾶπᾶ 
(Οτϑοῖς Εππηθηθ5). 866 χὶϊ. 6, ποΐβ, δηά 
Αἀαάϊομαὶ Νοῖο ἴο χἰ]. 12. 

8. ΟΡ. Εδβίμοσ {. 6- 9. ὙΠ6 Θχργοβϑίοη ἴο 
“ἐ ρϑίσου ἴῃ παῖὴθ ἢ πιὰ Ὀς 15 γαῖθα ὈΥ 
Ῥ5. Ιχχχῖ. 4: ΠΈΙΕπι. ΣΙ: τὸ; ΧΧΣΙ. 36. “ΠΡ, 
16. σμαῦρο βίνεπ ἴο [(μ ᾿ϑγδο!ΐοβ, 6αΐ. 
χῖν 5: 



γ. 1ο---ἰ 3.] 

νν ΠΟ ἢ οτεά ἐο (ΠΘοά, Δηἀ ννγεῖε βανεά: 
ἔουῦ τπ6 Τιογά μδῖῃ βανεά ἢϊβ ρβορὶε, 
ἀπά τΠ6 Τογά μα ἀε] να  τι5 ΟΠ 
4}1} Ἐμοβε εν1]5, Δπ4 (σοα ΠαΐΠ ννγοιιρηϊ 
ϑ'ρη8Β ἃἂπηά ρτϑθῖ νγοπάθγβ, ὙΠ ]Οἢ 
Πᾶνε ποῖ θεεὴῆῃ ἄοπε δἃιηοηρ 1Π6 
(ΠΕ πΈ1168. 

1ο ἹΠεγείοτε Παῖῃ Πα τππαάθ ἔνγο 
Ἰοΐβ. οπς ἔοσ {π6 ρεορίε οἵ (ξοά, δπά 
ΔΠΟΙΠΕΓ [ῸΓ 81} τΠς (ΠεπΈ1168. 

11 Απά {Π686 ἔννο ἰοΐβ σαπλε δέ {ΠῸ 

6-9. ΤΙῊς Οτςοκ τοχ Β ρῖνοβ {Π656 νθΎ565 ἴῃ 
ἃ 5Ποσυίογ ἴΌγΠὶ ἀης νυ] να] ΔΊ ΙΟΠ 5 511] ἸΘ ΠΕῪ 
᾿πογθβίηρ ἴο θθαΓ γεργοάιποίοη. “ὙΠΘ ΠΠπ|6 
ἐοιιπίαϊη 15 Εἰβί ποῦ ; αηα {πΠῸ ἴννο ἀγαρῸΠ5 γα 
Ι 4πη4 Απιαῆ. ΠΕ ΤἹΥΟΙ 15. {ΠῈ παίίοπβ {παῖ 
ὙΕΓΘ ΔΘΘΟΠΊ]οα ἴο ἀοβίγου {π6 Ϊοννθ. ὙΠῸ 
5ιη δη ΠΡΗ ὙνΠΙΟἢ ἀρρεαγεα ἴο ἴπ6 76Ὲνγ5 
ΔΥῸ ἃ πιαηϊοβδίαίίοη οἵ σοά. ὍΠΙ5 νγὰβ {πΠ6 
Ἰυάσπηοπί. Απά Οοά αϊ4 {μεβε 5ίβῃβ δῃηά 
νοπάθγ5 85 ποὺ Πα ποΐ ἴακθη ρίαςε θεΐοσα 
δΔλοηρ ἴπ6 παΐϊοηβ. Α5. {μ6 {16 θεὸς 
ἐπιφανὴς ΟΥ̓Τ177167 ῥΙΓί εη.Σ νΥᾺ5 ΔΙΠΟηρ {Π6 
ΠαίΟη5 οἵ οἸαββῖοαὶ δης 1 16 ἘΠΠ|16 Θχργθβ- 
δῖν οἵ ἃ ἀἠδιγ ργεβεπί ἴο αἱά, 50 15 δοΐμα] 
ΡΓΈΒΘΠΓΘ ΟΥ̓ ΠΊΔΠΙ οϑίϑ το ΤῸΓ {ΠπῸ ΡΌΓΡοβα οἵ 
«αἰ νγὰβ οδ]δά Π15 ἐπιφάνεια (5ε6 τεῦ. ἴο 
᾿ϊοάογιιβ ϑῖσα]ιβ, ΡΙαΐατοι ὅζο., ἢ 1,14446]] 
Δη4 ϑοοί 5. 1οχ. .. ".).. ὙΠῚ5 νγὰ5 4150 {π6 
ΒεΙΙοΓ οἵ ἴμ6 ἴεννβ. (ἀρ. {πε Ἰαηρίαρα π564 1Π 
1Π6 ςα56ὲ οἵ Ηεο]οάογι5 (2 Μᾷδος. 11. 24) ἀπά 
ὉΠ ΡΟ ΠῸΣ (2 ΝΠΔ ΘΟ: ΣΙν᾿ το; Χν: 27)» “ὙΠῸ 
ἐἐ τῃδη!}οβϑίδίοη "ἢ ννὰ5. Οἱ [{56]} ἃ ““Ἰπάρτηερηϊ,; 
ὈΓΙΠΡΊης; ἀο] νόησε ἴο [5Γ86] δηα ἀδθϑίγιοίοη 
ἴο {ΠΕΙΓ Ἐποιηϊεξ. 

10. Ζτυο 1οἱ5] (ρ. ἃ 51Π11|8Γ τϑαἀποίοη ἴο 
ἔννο σοπίδϑδίηρ ραγί65 θεΐοσε Θά ἴῃ {Π6 οαβα 
οἵ 8411 δηά Ϊ7οῃδίμδηῃ (1 88. χῖν. 41; 42). 
Ἡδετθ {πε56 Ζευο οἷς ΥΟΡΥΘΒΘΠς τΟΒρΡΘΟ νον 
“1ἢς6 Ρβορὶο οἵ σοά᾽" «δπά “{πε (σεπίι65 ; ἢ 
Δηα [Π6 ἴβϑιια (ορ. Ῥσονυ. χυϊ. 33) 15 ἀείεγ- 
τηϊπθά θγ Οοά (τ. 12). ΤΕ Βοοκ οὔ Ἐἰβέμεσ 
(11. γ, 588 ποΐβ ; ἰχ. 24) [ὰγ5 βίγ655 ΠΡΟ οαϑβί- 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, 

ΟΡ: ΕΞΙΠΕΥ 111. 7; ΙΧ; 24, 26. ΨΕΓΙΥ ΟΙ18- 
ταςϊογιϑίῖς τὸ {πῸ6ὶ [νυ ϑῃ ΠΟΠΊΠΠΘηΐ5. ΠΡΟΠ 
1μ6 οαϑίίηρ οὗ Ιοΐ5. Ὀεΐοτε Ἡδπιδη ὑνμθη ΠΘ 
βουρμῖ, ὃν Ποτγοβοορῖς οαἰοι]δίίοη, ἴο ἢχ ἐπα 
“ΠΟ ΚΥ "ἢ ἄδγΥ ἴοσ {πὸ ἀδβίγαοίίοη οἵ ἴῃς [ενν5. 
Μοπίῇ αἴζου τποπίῃ ννᾶ5 {1644 5αγ5. ὁπ ἴγδα!- 
οη (Μερη]α, 136, φαοίεά ἴῃ (45568], Ρ. 100), 
ἘΠ5ΙσοΘϑϑίμ ΠΥ, {Π] (π6 πιοηῖῃ ΑὐδΥΓ ννὰ5 
τοδοπμοά. Οη {πὸ χίῃβ. ἄδΥ οἵ (παῖ τηοπηίῃ 

ΕΗ ΕΕΕΕ ΤΙ ΧΣ 

Ποιι, Δη4 Εἰπη6, ἀπά ἀΔΥ οὗ Ππάρτηεηΐ, 
Βεΐοτε (ὥσοἀἁ δποηρ ἃ]] Παίϊοηβ. 

12 80 (σοἄ τεπγειηθεγαά ἢἰ8 Ρθορὶς, 
Δη4 1π|5{1Π64 ΠΙ5 ᾿ΠΠευϊίδηςα. 

13 ΓΠεγθίογα ΤΠοβα ἀδγ8 5}4]} θὲ 
ππηΐο {πεῖ 1η {Π6 πποπίῃ Αἀαχ, {πε 
ουγίθεηῃ ἀπά Πῆβεπίῃ ἄδΥ οὔ τε 
ΒΔ ΠῚΘ ΠΟ ΠΊἢ. ὙΠ ΔΠ Δ55Έ 1 ]ν, ἀπά 
Ἰογ, δη4 ἢ ο]λάπεθβ Ρεΐίογε (σοά, 
ΔΟσΘΟΙΓΙΠρ; το {Π6 φ ΠΕΓΔΓΙΟΠΒ8 ἰοὺ Ἔν ΕΓ 
ΔΙΏΊΟΠΡ; ΠΙ5 ΡΕΟΡΪΕ, 

ἴῃ; Ἰοΐβ ἴῸΓ ἃ ΠΟ ΚΥ δ ἴο σαττν ουξ ΗΔΠΊΔΠ’5 
Ῥγο]θοΐῖ, απ ὈΓΙΠΡ5 [ουνγασά [Π6 ἔοστη οὔ {πὸ 
ΡΥΔΟΙΙΟΘ. ΘΟΠΊΠΊΟΠ ΔΠΊΟΠΡ ἴῃ6 ΟΥθηΐα] δηά 
ΟἸαβϑίοαὶ παίίοηβ οὐ δηϊ ΠΥ ταῖμοῦ {Πδη 
ἴῃ 5ρθοι ΠΟ δ] ]Υ Του 5 ἀϑροςΐ οἵ {πε οἰβίοπι. 
ἼΠ6 ΒΔΡΌΙ5 Πᾶνα νΟΥῪ ΟἸΓΙΟῖ5. {Π]ΠΡ5 ἴο 5ὰν 
ἀθοιξ Ἡδπηηαη ἀπά {πε Ἰοΐβ. (5εα ὐἀάιποηδὶ 
Νοίε). 

11. ΤΠ ““ἀαγ οἵ }πάρτηθηΐ "᾿ (κρίσεως) 15 
τοπάογοα ὃγῃ {π6 Ν Πρ. 22 σέαΐμέμηι αϊοηη. “ΠΟ 
ΟΚ. Β τϑηάουϑ, “" Απά {Π656 ἴννο ἰοΐβ [6]] ουΐ 
(ςΡ. βίου "1. 7) αἵ [Π6 ποι, δοσοσγάϊπρ ἴο {πὸ 
ἴπη6, Δη4 οἡ {πε ἄγ οὗ {Π6 στὰ ]Ὲ (κυριεύσεως) 
οὗ {Π6 Εἴεγηδὶ (ΟΡ. Βαγαοῇ ᾿ν. 20), ἀιηοηρ 4}} 
{π6 παίϊοῃβ : θαΐ {ποτα 15 ΠῸ πϑοθβϑιίυ ΤῸΓ 
ΒΙΡΡΟΒΙΠρ 8Δη δἰζογδίίοη ΒΥ ἃ 5οσῖθε οὔ κρίσεως 
ἰπΐο κυριεύσεως, ΠΟΌΡῊ {Π6 Οσσυγγεηςα ἰπ {Π6 
1,ΧΧ. οἵ {Π15 Ἰαξξεγ ννογά 15 ΥῈΥΥ ΤΆΤ. 

12. ποιοί (ἐδικαίωσε) ῥὶς ἐπῤεγίξαηεε) 
Ψα]Ε. γηλεεγίμς ἐσὲ (ἠλέησε); Ν εἴ. 1,4Ὁ. σεγασατυἹΐ. 
ΤΠΗς ΟΙκ. τεργοβοηΐβ [Παΐ ΔΠΊΡΙΟΓ 56η5ε οἵ 
1Π6 τϑϑα]ῖ οὗ Ἰπάρηπηθηΐ (υ. 11) Ὀεΐννθθη ἔννο 
ςοηΐθηήϊηρ ΡΑΓΕΪ65. νυ] ἢ 15. 4150 ἴουπα ἴῃ 
ἸΘΌΕ ἘΣ ὙΠ ΟΠ 15: ΧΠῚ 22 ΠΕ ΘΕ ΚΒ 
αὐάς δἴοσγ ἐημρεγίέαπος (566. ΧΠ]. 15, ποίο): 
“ ΑΠΩ 4}} {π6 ρΡεξορὶε οὐδ ουξ νυ « Ἰοιά 
νοῖοα δηά 5414, Β]οββεά αὐτί που, Ο Τ οτά, 
ἌΠΟ νναϑέ τη] οἵ ΠΥ σονεπηδηΐβ νυ ἸΓἢ 
ΟἿΓ [αῖμουθ. Ατηθη,ἢ 

138. ἀρ. Εβίμεγ 1χ. 18-22. ὍΠὸ Τοιυσίθοπίῃ 
ἄδν οἵ Α(δΓ 15 οδ]]θά ἴῃ 2 Μᾷδςς. χν. 26 “ Ματγ- 
ἀοομοιιθ᾽ ἄδγ.᾽ 

ΝΟΤΕ, ΟΝ ΨΕΙΒΒΕ το. 

Μοβοβ μά ἐϊθά. ὙὍταθ; ΒΕ Ἡδιηδη ἔογρος 
{πα οα {π6 χγίῃ ἀδγ οἵ Αὐδ Μῶοβεβ ννᾶβ 
Ὀοτη ! 

ΤΠς ΜΙάγαβῃ (ορ. Ν᾽ ἅπβοπμο, ρρ. 5ο-- 52) ἀπά 
{π6 Ταγριχη 5Π6Π1 } οἡ ΕἰβίΠου 11. 7 (οΡ. ((455ε], 

1 Τῇ {γαηβϑαϊηρ ἴτοπὶ ἴΠ656 νγουϊτ5 1 Πᾶνα ποῖ 
Πεϑιταἰβα το οἷν ἃ ἴτε γδίπεγ {Πδῃ ἃ 116 γα] τεη- 
ἀοτίηρ. Ἀεἰβ5, "Μομαίβοῃυι Γἅγ (εβοῃιομίς ἃ. 

Σ. ΒΖ 
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Ῥ. 268) ο]αθογαίο ἀθίβι!α : θοῖἢ ργθοθάϊηρ {Π6ῚΓ 
σοιηπηθηΐ νυ τνογτάβ οἵ ϑοοῦῖη. “ἢον," 
Ἡπηδη 15 τοργοβοηϊοα Ὀγ {πΠ6 ΜΙάγαβῃ ἃ5 βαν- 
Ἰη5, “' 588}} 1 εβί τηαϑίοσ. [Π15 ρθορίεὐ 1 ν}}}} 
οαϑί Ἰοΐβ5. “Δ ηαΐ ! Θχοϊαϊπηθά {πὸ ΗοΪν 
ϑΡΙΓΙΙ, “5811 Ἰοῖ5. θ6 οαϑδὲ ὀνθσ ΜΥ ρϑορὶο ὃ ̓  
(οΡ. [06] π|. 4.) ΟΟοά 5αἀ ἴο ἢϊπὴ: “ΤΥ ἰοΐ, 
ἴμοιι νυ Κρα πλαη, {πΠ6 δοη οὗ ἃ νὶοκθα πλδῃ, 
514}} θ6 1πΠ6 βαϊϊοννβ. Πεη, δοοογάϊηρ ἴο 
1πῃ6 Ταγριπι, ἴπΠ6 Ἰοΐ ννὰβ ἤγϑί οαϑί ἴῃ {Π6 
τηοηΐῃ ΝΊβαη, {Π6 ννὰβ ἴπογα πρατά ἃ Ἰοιά 
γΟΙοΘ ἔγοπι ἤθάνθη : “' δα ποῖ, [5.46]. Κθροηΐ 
Δη4 {πτῃ ἴο σοά. Ὑπὸ Ἰοΐ [8115 προ ἢ ΪΠῚ, 
ῃοΐ ΡΟ {Π66. ϑΠΙΠΊ5Π41 {Π6 δοῦρε ({Π6 
ΠΑΠῚΘ. οἵ ἢ ὙΠῸ ““ννγοΐθ ἃ ἰδίου ἀρϑϊηβὲ 
ΘΓ θα! μη," ΕΖτα ἵν. 8) ννὰ5 Ηιηδη᾿5. ΠΕΙΡθσ. 
ΕἸγϑῖ ἔπ ν οαϑί Ἰοΐβ προη {πὸ ἄδγ5 (δοοοτγαϊηρ 
ἀ5 1ἴ 15 νυυιτθη, “ οπα ἤδΥ ἴο ἄαγν,᾽" ἰβίποῦ 
111... 7), ΔπΠ4 1Π6 Ὀγεβϑι αἴης ΡΘΗ οἵ {πεῸ ἀἀγ5 
ΡΓαβθηΐθα {πο ΠΊβοῖν 65 ἴπ ἔπτη Ὀοίοτο Οοά, ἀπά 
ὙΠ πλοῃ (απ οἴζοπ ρϑοι]αγ) ϑοτρίιγο 
ααοίαϊίοη «ἀπά δάήαρίαίίοη δἥάιιοσθά να] 
ΓΘΆΒΟΠΒ5. ὙὙΠΥ [Π15 ΟΥ {παῖ ἦαν 5ῃου] ἃ ποῖ θ6 
σμοβθη. ὙΠῸ ἢγϑί ἄδὺ οἵ {Π| ννεεὶς νγὰβ ποῖ 
51 {40]6, θθοδιιβο οἡ {παΐ ἦα ννογο [Π6 ἤθανθηβ 
Δηα {π6 δαί πιαάθ. Α ΠΑΡΡΥ σοι δπαίίοη 
οἵ [Ἔγϑπ. ΧΧΧΙΙ. 25, ΧΧΧΙ. 26, 27, 15. δ ]ορθά ἃ5 
ἃ ΥΟΑΒΟΠ [ὉΓ ποΐί ἐδβίγουϊηρ ἃ ρθορὶθ ἢ 
ψΠοπὶ οὐ Παά τηδάθ ἃ σονεπαηΐ 845 ἢ.ΠῚ ἃ5 
1Π6 ΟΥ̓ Πα Ποο5 ννῃΟἢ Οοα Παά Ὡρροϊηΐϊθα ἴον 
μθάνθὴ δη4 θαῦῖῃ. ὙΠῸ βϑοοπα ἄδύ νου] 
ποΐ 40, Ὀθοαιιθθ οἡ {παΐ αν (οά βοραγαϊοά 
1Π6 νναΐθυβ {Παΐ θ6 ἄρον {πῸ Πυπιαπηθηΐ ἔτο ΠῚ 
ἴποβα θοποδίῃ ἴΐ, πα 5: }Πατ]ὶν Οοά Παά 
βδραγαΐθα [Π6 ρθορὶθ οἵ [5Γ86] ἔτοσὴ 411] Οἵ ΠΟΥ 
ΠΔΙΙΟΠ5 (1,ον. Χχ. 26). ὍἼ6 {Πϊγὰ ἠδΥ πλιιϑὲ θῈ 
Ραβϑεά οὐϑὺ. [1 νγὰβ [Π6 ἀδὺ (δοσογάϊηρ ἴο {Π6 
ΓΑΓΡα ΠῚ 5Π6η1) Πθη Ῥαγαάϊδθ νγὰβ ογθαίθά : 
ἴῈ ννὰβ ἴθ ἄδὺ (δοσογάϊηρ ἴο {πεὸ ΜΙάγαβῃ) 
γνΠθη {Π6 βθθᾶβ οἵ {ποβο ρ]αηΐβ νγοσα πιαήθ 
ὈΥ πιθαηβ οἵ νν ἢ ἰ5γᾺ6] ἀἰβοπασυροά τποὶγ 
ἘὉΠΠ65. «πα Πρανθτ- ἤθγιηρθ, ἀπ {ποθ ἴγθθ5 
ννΠοσονν ἢ [5.86] σο]οϊοθά θεΐίοτο Οοά ἴῃ {πὸ 
ἴδαϑέ οἵ ΑΒουΠδο]65 (1 ον. χχὶ. 490). Δ ετα 
της. ᾿ϑγδθὶ το. ἴο Ρουῖβ, ννῆο ννοι]α σοπίϊπιια 
{ποθ ὙΠῸ βθηῖ5 οἵ {πὸ ἔα ΓΕ ἄαν ρΙοαάθα 
[Πα [θη ννοσὸ ογθαϊθα {Π6 ϑιιη απα {Π6 τποοῃ, 
ἴΠ6 βθύθῃ ϑίαγβ δη4 {Π6 ἔννεῖνο ρ]αποίβ, ἀπά 
(ΔΠαγά5}}) {πὸ ἸρμῈ ἀθβου θα ἴῃ [5α]. Ιχ. 3. 
ΤῸ ἀδβίγου [5γΓ86] ννοι]ά 6 ἴο ἀδθβίγου {Ππο5ὸ 
50 Οἰΐζθῃ σοι ραγοα ἴο βίατβ ὙΠὸ ΠΙΠ ἀδν 
Πγτ5ῖ α]50 Ὀ6 ὀχοπηρίθα. ΔΝ ἃ5 ἴἴ ποῖ {πὸ ἦδὺ οὴ 
ὙΥΒΙΟΙ ννογο ογθαΐϊθα {π6 Ὀϊγάς ἀπά ἔοιτίοοϊοα 
θοαϑδίβ νν ἢ ΠΙ ἢ Ι5γ86] οἤογοα ϑαουῆςο 
Δ ΠΟ. ννοι]α Ὀγηρ Οἤθυϊηρθ ννοῦο [5046] 
ἀδϑίγογεα ἢ δαβ ἴἴ ποῖ α]5δο (Ταγριπα) [Π6 
ἄγ Ὑνῃθη 1, ον ῃαη ἀπ {Π6 πποιιηςαϊη- δἰγά 
ΜΈΓΟ ογθαΐοα νυ ΠΟ ἢ νοῸ ἀρροϊπίοα Του {πὸ 
ΒΓΔΕ ΒῈΡΡΟΙ οἡ {Π6 ργθαῖ ἀαν ὁ ΕἸσΊΠΟΥ, 

ὙΝ Ἰ5βθηβ Παίς ἀς5 [Γι θη ΠΠ15,᾿ 1881, ΡΡ. 473-4, 
᾿ιὰ5 Ροϊηϊοά ουξ (Πα 1Π6 ἰοχί οἵ 1π6 Ἴαγριπη 15 
[1}} οὗ [α]15. 1 Πᾶνε δἀορίβα 115. σουγθοιίοῃς 
νοῦς {ΠῸῪ βθοπιρά ἱπηρογίαηί, 

ΕΒΤΗΒΆΑ. Χ. 

{ΠῸ βἰχίῃ ἄαν πιιιδέ Ὀ6 βραγθά, Βθοδθβα {Πθη 
Αάαπὺ ἀπά Εν νγοσθ ογθαΐθα, ὑνῃοβθ ΠαΠη6 
Οοά μά ρίνθη ο Ηἰβ μι! άσοη (ορ. ΕΖοκ. 
Χχχῖν, 31). {{Π6Ὸ τὰσθ οἵ [5γΓ8 6] νναβ ἴο 6 
ἀεβίσογεά, {πΠῸ τὰσθ οἵ πὰ παά Βείίοῦ 6 
ἀεβίγογεα οπίίγοὶγ, οἰπουννῖβθ [Π6 ΘΠΟΠΊΥ 
(ϑαΐδη) ννου]ά κεῖ {πὸ ἀοπη πο ΟΥ̓ΟΓ {Π6Π|. 
ΓΗΒ βϑηΐι5 οἵ ἴΠ6 βενθηῖῃ ἄγ, {π6 ϑαθ δίῃ, 
Ἰγρεά: ““ΟΥ ΤῺΥ αΥ̓ ννεῦα 41} ΤῊΥ ψΟσΚ5 
εηάρά (Οσεη. 11. 2); ἀπά {Π15 ἀἄαγ ἼΠοιῖῖ ἀϊάϑε 
ΔΡΡΟΙΠΣ 845. ἃ 5ρῃὴ Ὀεΐννθθοη ΤΠΘῈ δηά τηθπ 
τπγοι μοι {ΠΕῚΓ ροπθγαίοηβ (Εἰχοά. χχχὶ. 13). 
Μη ὙΠοιῖι ἀεβίσγου 1Π15 ρθορὶθ, ἀδββίσου ἢγϑε 
1η6 ϑαθθαῖῃ."» 

ΗἩηπδη Πα 81 ΠΊ5Π41 {πγπθα [ποτ {Π6 ἄαγ5 
ἴο 1Π6 τποηῖῃη5. ὙΠῸ ΠΟΙΓΌΒΟΟΡΟ ννὰ5. αἰπιοϑβέ 
Ἔα]. 4} αἄνοσβθ ὍΠΟΥ θθρβδη νυ ἴΠ6 πλοπίῃ 
ΝΙδαη; ἴ νγὰβ {π6Ὸ6 πηοηΐῃ ἴῃ ψγμῖοῃ {π6 
ἀεβίγουιηρ ΑἼΡΘ] “Ραββθά οὐδὺ" [5.86], απά 
ἴῃ6 ῬΆββΟΥΘΥ [οϑίϊνα! ννὰβ ἰηβδε το. ὙΤΠῈ 
ΤΟ [147 ννὰβ ἴπθ τπποπίῃ ἴῃ ὑνῃϊο ἢ {Π6 
τ ηηδ [611]. [ἢ {Π6 πηοηῖῃ ϑίναη {Π6 ΤΠ ἂνν Παὰ 
ὈΘΘη βίνθη Οἢ 81η4]. Ποβο πηοητη5 πλιβί θ6 
ΘΧο άθ. ὙΠΘη “νυν Πογοίοσγο [6]] ποΐ ἴΠ6 Ἰοΐ 
οη (1Π6 πιοηῖῃ5) “ΓδπΊηλΖ ἀπ ΑθΣ ὙΠΟΥ 
ΒΡακο θεΐοτγεο Οοά: “1ογὰ οἵ {με ψνου]ά, 
ν6 Πᾶνα ϑιιῆογοα βούσγονν8 θη ρη  (ΔΙηα6- 
ΤΆ58). “Ἴννο Εν115 ΠΊΑΥ ποΐ ΟΟΟΙΓ ἰπ ΟΠ6 
τηοπίῃ  (ΓαγριιΠ1), ἀπα τη ΤΑ Πλ112 {Π6 νν 8115 
οἵ [ΘΓ βάθη ννοσγα Τῃγοννη ἄοννη. [ἢ ΑΌ {πὸ 
1ϑγαθ] 5 ἴῃ {Π6 νυ] θυ Π 655 σθαβοα ἴο ἴθ, ἀπά 
Ῥχονίάθποθ θορδη ἀραϊη ἴο 5ρθαὶς νυ Μοϑαβ. 
ὝΠΟ πιοηῖι Ε]1] ννὰθ5 βραγθά, [ῸΓ ἴῃ τ ΜΙ οβθβ 
ἀϑοθηάθα 51η41] ἃ βδθςοπα {{π|6ὸ ἴο τϑοοῖνο {Π6 
ἔΠΈ5}} [4065 οἵ {πὸ 1ὰνν (ἀγριπη), ἀπά ἴῃ 1ἴ 
1Π6 νν8}15 οἵ [6 ιιβα]θ πὶ ννογῈ σομηρ οῖοα (ΜΙ4- 
ΤΆΒἢ : ΟΡ. ΝΠ ΕΠΊ. νἱ]. 15). ΤῊῈΘ τποπίῃ ΤΊΝΙ 
ννὰ5 βδογθα οἡ δοσοιπηΐ οὗ {πὸ ἄν οἵ Αἴοπο- 
πηθηΐ απ {πὸ [δαβί οἵ “ΑΘ ΠΔ 165 ; [Π6 πη} 
Μαγομθθνᾷη 85 ἴΠ6 πποηῖῃ ἴῃ ννῆϊοῆ ΝοΟΔἢ 
Δ Πα ΠΙ5. ΤᾺΠΊΠΥ ὑνοσο βανοὰ [τοὸπὶ {πῸ ΒἸοοά 
(Γαγρατη), ἀπ ϑάγδῃ αἰθα ἴῃ {πΠῸ νὰν (ΜΙά- 
ΤΆ 5). ΚΊβὶον ννὰβ ἴπ6 πιοπίῃ οἵ {πὸ ἀθάϊοα- 
τίοη οἵ {πῸ ΤεηρΙθ. ὙΠῸ πιοηῖῃ ΟΌΘΙ μαά 
5 Π γα ὁποιιρὴ {ΠγΟιρ ἴΠπΠῸ ΔΠΡΟΙ ἀραϊηϑδί 
Του αβάϊοπὴ οἵ Κίηρ ΝΟ μα ποζΖαγ (ΓΑΓΡ ΠῚ), 
ἀηα σου] ἀΡΡΘᾺ] ἴο {Π6 τπουῖ οἵ ΕὐΖγα᾽ 5 δοίίοη 
(τα χ. 6). ὙΠῸ πιοπίῃ ϑ8Ποθαΐ νὰ {πὸ 
Πυδί πηοηῖῃ οἵ {πὸ {γθο5 νυ μοι Γι ΠΙβῃθα {ΠῸ 
Πυϑίτ- γι 5. (Γαγριπλ), ἀπη4 {πὸ πιοπῖῃ [ἴῃ 
νΒΙ ἢ [5γᾺ6] τα] θὰ τὸ Οοά το ριιηῖδη {πΠῸ 
ΟΥ̓ πιθ5. ἀθβου θοα ἴῃ {πάρο5. χυῖ!. χίχ, (ΜΠ4- 
γᾺ5}). ὙΠΟῖο. τοπηαιποά ἴπΠ6 τποηῖ Αἄαγ. 
ὝΠΟΙΘ ΕΘ ΠῸ ΟΡροβίπρ Ροννεῖβ. ὙΥεί τὸ 
πλαϊκο 411 διισο, Ηαπιαη {πτποὰ ( ΜΠάγΆ5}} τὸ 
1Π6 ϑ'βῃὴβ οἵ 1η6 Ζοάϊαο. Ηδ ἴοι πὸ ΠοῚρΡ 
111 πὸ σαπι ἴο {πῸ βρη οἵ ἴπθ ΕἸΠΕ, σοῦτο- 
βροπάϊηρ ἴο [π6 πιοπῖν Αἀατ. ὙΠὸ ΑΥ65 
ννὰ5 ἃ ἴγρε οἵ {πὸ Ῥαββονεῦ (Εἰχοά. χίϊ. 3); 
16 Ταῦτ οἵ Τόβθρ (1) ει. ΧΧΧΊΝ. 17) ἀπά 
{πὸ θυχπέ οβοτηρ (1.6ν. χχῖϊ. 27): {π6 
Οομλῖηὶ ννοῦο το Προῖθα ἴῃ ῬοτοΖζ απα Ζαγδῃ 
(ὅρη. χχχυ!. 27); [χ60 ἴῃ 1) 416], {Π6 ἀθβοθηά- 
αηΐ οἵ {πάδἢ (Οφη. χΧΙχ. 9); ἴῃ8. ΨΙΓρο ἴπ 



ν. 1--2.} 

ἴῃς ΤΉὭτεο ΟΠ] ἄγθη ννΠΟ, Π|κὸ ἘΠ ομαβίθ νἱτρὶπ 
ννο Κῆονν5 ΟἿΪΥ ΠΟΙ Οὐ Πι5θαης, το πα ποθ 
[ΑἸ] το ἐΠοὶγ Οοά «ἀπά {πε Τνἂνν (1) δη. 111.); 
Τ θγα ἴῃ [0Ὁ (σἹ. 2); ϑοουρίο ἴῃ ΕΣ ΖΘ ΚΙΟ] (1. 6) ; 
ϑαρι Αγ 15. ἴῃ [Οβαρὴ (ΧΙΙΧ. 24); (ΔρΡΓΙ σου Πι5 
ἴῃ [αοοῦ (Οδεη. ΧΧΥΙ]. 16) ; ΑΝιαγῖι5 ἴῃ ΝΜ οβθ5 
(Εχοά. 1. 19)». Βυΐ ννπθη Ηδηδη σαῖηθ ἴο 
ἴῃς δίρῃ οἵ Ῥίβοεβ, μβ θχοϊαϊπιθά Ἰουίμι]ν : 
“ἼΤῊΪ5 τποηΐῃ οδη Ροϊπξ ἴο ποίῃϊηρ Ργορίτοιιβ 
ἴοσγ {πὸ [ νυ 5} ΡΘΟΡΙΘ, απ ἴῃ {Ππ|5 πποηῖῃ ἀϊά 
1Π6ῚΓ (εδομου (Μοβε5) ἀ16.:. Ηδ Κηον ποῖ 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙ. 

2 7116 οἱοεξ ατιὦ] γχεαϊέν ο7 77}7αγαρσεζεης. 6. 776 
ἀγεανιοίλ ογ ἔτυο ἀγαρογις σοι γογίζ ἰο ρλέ, 
ΙΟ ἀηα οὔ α Ζέμα γοιεγιίαΐ,, τυλτελ ὀεεαηιε ἃ 
Φγεαΐ τὐαίε7. 

1" {Π6 ἔοι γἢ γεαγ οὗ {Π6 τεῖρῃ οὗ 
Ρτοϊεπηειιβ αηά ΟἸεοραίγα, 1)051- 

{Παιι8. νγῆο βαϊ4 ἢθ νγὰβ ἃ ρι16εϑέ δηά 

ΓΟΗΑΡΤΒΕ ΧΙ. 

᾿ς ΠΠ|5. 10 {πὸ ἘΧΧ ΤΟΥη5. μδγ ῸΚ {ΠῚ 6 
ῬΓανίοιιβ σπαρίοσ, δη οἱοβθβ {πα ΝΘ Β ΟΠ 5 
ἰοχί οἵ {πὸ σάποηϊοαὶ ΒοοΙς οὗ ᾿ἰβίμοσ. [{ 15 
Δοϑοπί το {πὸ Οἰκ. Β δπά {πὲ Με. 1,κἴ. 
Οἡ {Π6 ρἤγαβθ “ {Π15. δρίϑί]α οἵ ῬΠ ΤΙ ΠῚ, οΡ. 
ἘΒΈΠΟΥ ΙΧ. 20, 29 ; 8η4 οἡ {πΠ6 Πἰβίοσισδὶ να]τα 
Οὗ {Π15 δι βοσιρίίοη, 566. [πηἰγοάιπςοίοη, ὃ 1Π. 

150. 
Ο.. Α5.ἃ ποδάϊηρ' ἴο {Π15 νεῦϑα {πΠ6 Ψυ]ραΐθ 

Πὰ5 1Π|5 ποΐθ : ἤος ψμοίθ ῥγ]ηο ῤίμ71. ογαΐ 171 
εὐὐϊίοηο απμσαΐα, χμοά πὲς ἐπ Ἠεόγο, πεὸ ἀρ 
κἰΐμηι ζεγ μα τπέογῤηείμη. ΤῸ {πὸ 1,ΧΧ,., οὐ. 
2-1ἰ2 Δη( (ἢ. ΧΙ. 41Υ6 Ρ]ασοα δὲ ἴΠ6 θοριπηϊηρ 
οἵ {Π6 σα ποηῖοαὶ Βοος. 

1 δὲ σεςοηα γεα . .«. 9) “γίαχεγχεο) [Ι͂ῃ 
τπ6 Οτθοεὶς, ᾿Ασυηρός. ὅεε. Δαάιοηα] Νοίο. 
ΧΈΕΓΧΕΒ ΤΟΙΡ ΠΘα [ΤΌΤ Β.Ο. 486-6ς. Η!5 σεεοπαὶ 
ὙΟΔΙ νγὰ5. ΡΓΟΌΔΟΙΥ {παΐ οἵ Π15 βα δ] αραίίοη οὗ 
Ἐργρὲ (Ηετοά. νἱ!. 7; [651], “ Οεβομίομία 
465. δἰΐεπ ῬΕΥΒΙ6Πη5,, Ρ. 112). ΟἸΠΈΓ. γϑδΓ5 
Τθ ΠΕ] οηοα ἴῃ ἴΠ6 σαποηῖοα] ΕΒΊΠΟΥ ἀγὸ {π6 
2ῤὶγά (ΕἸΒΊ ΠῚ 1. 3), ἴΠ6 σεὐεπέῤ (ΒΊΟΥ 11. 16), 
Δη4 {πΠ6 ἐπυε 7 (ΙΠΟΥ 11. 7). [ἢ {π6 {πι|τὰ 
ὙΘΔΓ ἴοοῖκ ΡΙασα {πὸ [δαϑδί νυ πο πηᾶν Πᾶνα 
ῬΙΓΘοραθΩ οΥ ΤΟ] οννεά {πῸ σοηνθηίοη οἵ {ΠῸ 
Ἰεδάϊηρ τηθη οἵ Ρϑυβῖα, 5β:1ΠἸΠΠΟΠ 66 ἴο φἄνῖβο {Π6 
ννὰγ ἢ Οτεεοο (Ηεοτοά. νυ]. 7, 8), απά ψ] ἢ 
ὙΠ ἢ {ΠῸ σαποηῖϊοαὶ Βοοὶς σοπηθοΐβ {πε ἀ15- 
φῖδσα οὗ ,αϑῃί. [Ι͂ἢ ἢ15 ΠΕ γεαῦ (8.0. 480) 
ννὰ5 Του {πὸ Ὀαι]6. οὗ ϑα]απηῖ5, Πα 1ῃ 15 
διχίῃ (Β.Ο. 479) {πε θαῖι1|6 οἵ Ρ]αΐβα. ϑιιοῖ 
5[ΟΥο5. 45 ποϑα [0] 4 «θοιΐ ΧοΥΧχοβ ἴῃ ΗἩ σοά. 
Υ11. 146--7, 1 σϑπιῖηθ, ργόνο Πἰπλ ἕο Πανο Ὀδθη 
ΔηγτΠΙηρ Ὀι ἃ [00]; δι 1 15 αιΠῖ6 ἴῃ δο- 
φογάδπος νὰ ννηαΐ 15 Κποννῃ Οἵ 115 Κρ 5 

ΕΘ ΧΤ 

{παῖ ἴῃ {Π|5 πποηῖῃ Μοβοβ Πα Ρθθοὴ ὈΟΙΗ: 
Δηα ΠῈ οὐοά, .Α5. ργϑαΐῖ ἤβῃθβ βννα! ον ΠΠ{π|Ὸ 
ΟΠ65, 50 Μη} 1 ϑνγαίὶονν [5γ86]. (Οὐοά 5αϊά ἴο 
πῖπῃ : “ἼΠοῖ ψ]οκοα πιαη ἢ ΕἼΒΠ65 ἄο ᾿πἀ θά 
ΒΟΠΊΘΕΙΠΠ]65 β5υνα! ]ονν ; τ ΒΟΠΊΘ ΕἸ Π165 ΓΠΟῪ ἀγῸ 
Βυν]]οννοα ; δπα {ποῖ 54] 6 ϑυν!]οννεὰ οὗ 
1Ππόο58 ννΠο ννογα ἴο θ6 βυνδ!]οννο ᾽" (ΜΠΙάγαβῃ, 
ΠΡ. Ββίμου ἴχ. 1). Ης Πιδά αἰϑοὸ ονευ]οοκοά, 
βᾶγβ {π6 ΓαΥραση, {ΠῸ ραβϑϑᾶρο ΠΟ ἢ Τοσγείο]ά 
1Ππαΐ [Π6 5οὴβ οἵ [οβθρὶὶ ννεσα ἴο ᾿πούθαβα 85 
{Π6 Π5Π65 οἵ {Π6 568. 

Τ ενῖτα, η4 Ρετοίαπηειιβ ἢΪ5 ϑοη, δγοιρῆς 
1Π1|8. δρίβε]α. οὐ ΡΒιτῖπι, νυν ῃῖσο ἢ {ΠῈῪ 
8814 νγὰβ 1ῃ6 βδπΊ6, ἀπά τῃδὲ 1, γϑίπια- 
σἢιι5 {ΠῈ βοὴ οἵ Ριοϊεπηειιβ. {Παΐ ννδϑ 
ἴῃ [Ἐγιιβαίθπη, Πδ4 ἱπτεγργείεά [τ 

2 Τὴ τῆς βεςοπά γεὰγ οὗ τῃς τεῖρῃ 
οἵ Αὐΐδχεγχεβ {Π6 ργθαΐῖ, ἰπ {πΠεῸὶ ἢτϊϑέ 
ἄδγ οἵ [Π6 τηοπίῃ ΝΝίβοη, Μαγάοομειις 

ννθαὶς ἀπ σονναγαΥ οΠαγδοίοῦ (Ηεοτοά, ν]]]. 
103} [Παΐ ΠΘ 5Πο114 5θοὶς ἴο [ογροθί {πὸ ἡ Ἰβαβίθυϑ 
ἴο Π]5 ΔΥΠΊΥ ἴῃ 56 Πη5118] [Π4 Πρ ποθ αἴ ΠΟπΠΊΘ (οΡ. 
ϑάγοο, “ΤηἰΓοάἀπιοίοη ἴο ΕἾΖγα,᾽ ὅζα., Ρ. 1οο). 
ΑΡβθηςθ πῸΠ] ΠΟΙῚΘ ΠἸΡΟῚ ἢἰ5 Οτρεὶς ςδΠη1- 
Ραΐρη, αηα {π6 ργθοθάθηςο δοςογάθα ἴο οἴποϑ 
Ὀεΐογε Ἐπβίπου (ΕβίΠου 11. 8, 12, 17), νΝ1}]} ΘΑ 5} 
Δοσοιηΐ ΤῸΓ {Π6 Ιηΐογνα] θοίννθθη τῃ6 ἀΐνοσςοοθ, 
ΟΥ---“δοσογάϊηρ ἴο {πῸ ΤΑΓΡΙΙΠῚ οἡ ΕΒΙΠΕΓ ἰ. 
19, 11. 1, δη {π6ὸ ΜΙάγαβῃ ἔο ἔπε Βοοῖς οἵ 
ἘΒΊΠΟΥ (5ε6 ΔΝ ὕμπβοπμθ, Ρ. 35)--ίῃε ἀθαίῃ οὗ 
Ψ Ά5ΠΕΙ δη {Π6 πηαυτίαρο οἵ ΕἰβΈΠου. 

Νάτο] (Δ]]6ἀ ἴῃ {πῸ ΟΚ. Β “ Ἀάαγ- Νίβδη, 
2.6. Τ)γϑβίσιι5- Χ πίῃ ῖοι5." [ἢ {ΠῸ [θννΊϑῃ (α]θη- 
ἦγ ΝΙβαη ννὰθ {ΠῈ6 ἢγϑέ δη4 Αὐὰγ ἐπ ]αϑὲ οὗ 
ἴπΠ6 πιοπίῃβ, δοίη παπλθ5. θείηρ ροϑί- σης. 
ἼΠΕ Βαθυ]οηίδη Οὐ πη ΟΥ̓ ἘΠπῸ οχίϑίϊηρ Πα ΠΊΕ5 
ἴοσ {Π6 πλοηί!5 ἁπποηρ ἴῃ 6 [Θνν8 15 ΠΟΥ βθηθ- 
ΤΠ Δαπηε. [ἢ ἃ ἰἰδῖ οἵ {ΠῸ τηοπίῃβ ἕοιιπά 
αἴ Νίπονθῃ {Π6 ΠαΠ165 οἵ Νίβαη απ Αὐδγ ἅγῸ 
δίνθη 85 Νίβα-δης-πι, Αἀ-α-σιι (ΟΡ. ϑῃγδάθυ, 
“16 Κα πβομγδη τι. 445. Α. 7.2 Ρρ. 379, 
380). ἼἼΠθ 2πά Μαρσοαῦθθοβ ἀπ ΤΟ βθρἤι5 
ἘΒΌΑ βῖνο Μδοθάοηϊδη ΠαΠΊ65 : 50 ΠΕΙῸ, 
Χαμίμιοιβ (ΑΡΓΠ) Ξξξ Νίδαῃ (ορ. 2 Μδϑςο. 
ἘΠῚ 20, 30.) 38. ΠΟΞΕΡΠ 5) ὁ ἈΠΕΩ: {π6}Ὁ 1: 
ςἢ. 11. ὃ. 3), Ὠυγϑβίσιιβ. (ΜΙ ΑγΟ") -- Αὐαγ (7ο56- 
ῬΠΠΞῚ ΚΑ’ ΤΠ ΣΙ ΟΝ Υἱ ὃ. 12). ΕἸ ΖΘΟΙΟ 
(Ρ. 79) σοηϊδοῖαγοβ {παξ {πΠ6 σοι δἰ παίίοη 
ΑἌἀλΥ-Νίβαη (ΟΥ̓ ἔννε! ἢ -ἢγθ. πποη Π}) ΤΠΔΥ͂ 
ΥΘΡΓΘϑοηΐς {πῸ ᾿Πίογ ΙΓ ΤΠΟΠΓἢ ΘΟΠΊΘΕΙΠΠ]65 
Ἰηβοτίθα δὲ {πΠῸ επά οἵ {πθ [ϑνν]βἢ γϑαγ, δηά 
ΤΠ] ἊΝ ε-άἀγ ([η 1Π6 ΝΊπονυθῃ ἴθ]. Αὐτὰ 
Τα πα Κ- ΤΙ ΟΥΠΊΔΠ-Τ|}} 54 Αὐἀ-ἤα-τα (1:6. [ῃ6 
τποπίῃ αἴζου Ααδτγ). 

Μηαγάοερει.) Α πμαπΠῚΘ ἴδϊζθη Ὀγ βοῖπηθ ἴο 
τηθΔῃ “ Βε]Ιοηρ5 ἴο Μεγοάδοῃ," «ἃ ννῈ]]- πον 

3795 



374 

1ῃς6 8οη οὗ 7αΐγιιβ, {πῈ βοὴ οἵ ϑεπΊεὶ. 
1η6 8οη οἵ (ϊβαϊ, οἵ ἐῃς ἐγιθε οἵ Βεη- 
Ἰλπλῖη, Πα ἃ ἀγθαπι : 

2 ΝΒο νγὰβ ἃ εν, ἀπά ἄνγεϊε ἴῃ 
1Π6 ΟἸΕΥ οὗ διι58, ἃ σγεδέ πιδη. Ὀθεὶπρ ἃ 
ΒΟΓΨΊΓΟΥ ἴΠ {Π6 ΚΙΠρ᾽ 5. σοιΓί, 

4 Ηε ννᾶβ αἶβο οῃβ οὔ ἐπδ σαρέϊνεϑ, 
πο ῃ ΝΑΡοΠοάοποβοῦ τπ6 Κιηρ οὗ 
Βαρυ]οη σαγτθ 4 ΠΌσα [6γιιβα]θ πη υν ἢ 

Βαθυ]οηίαη Ροά, «πα ““σϑοκοποά ἴο 6 οπθ 
οὐ ἴποβθ ΠαπΊθ5 νν ΠΟ ννεσα δάορίοα ὈΥ ἀρο- 
5 ΕΖ Πρ ΟΥ ΤΟΙ] ΟΙ5Ιν ᾿ΠΠΠογο πὲ [ονν5. ἔγο ΠῚ 
{πε ῖγ ΒΑΡΥ]ΟΠΙαπ ποι θοιγ5 "ἢ (ϑαγοο, ὁ [πΐτο- 
αὐ Ὅπ Ὁ ΖΙΔ,, ὅδο,, Ὁ: 101). 1 {π|5. 6 
50, 6. Μογάδοαδι οἵ {πΠ6ὸ Βοοὶς οἵ Ἐβίπου (ςρ. 
4150 ΕἶΖγὰ 11. 2; Νϑῇ. ψΙ]. 7) 15 ἃ ϑίριῃμαὶ ᾿πϑίδηοθ 
οἵ ϑιρουουν ἴο διοἢ «ϑϑοοϊαίίοηβ. Βιΐ 1ἰ 
15. ΤΟΥ. ῬΓΌΡΔΡΙ6 {παΐξ 1Π6 παπὶα οὗ ἃ [ὸνν 
Ῥογη αἵ ϑι1ι58 ννου]Ἱά θὲ οἵ Ῥουβίαῃ ταῖποῦ {Πα η 
οἵ Βαρυ]οηῖαη οὐἹρῖη. ὙΠῸ ἢγϑί οἱοπηθπί οἵ 
1Π6 ΠΑΠΠΘ ΥΘΟΠ͵Β ἴῃ 500 νν6}1- κηονν η ΠΑΠῚΊΘ5 
45 Μαγάοπιιβ (Ηογοά. νι]. 5) ἀπά Μαγάοπίοϑ; 
ἀηα {Π6 ἢπα] 5υ1140]6 15 ακίη ἴο {πῸ [ϑυτηϊηαίίοη 
1η Ατίαϊκοϑ, Ῥμαοηδσοβ ζο 8εε {πὸ Αὐ- 
ἀϊοπαὶ Νοΐθ. Οπἡ Πῖ5 βεποαίορυ, 566 Εἰ ΠΟΥ 
1:5. ΠΟΘ. 

ὝΠΟ Δοπεποαίίοη οἵ Μογάθοασι ψν ἢ Μα- 
[αἸκαβ ΟΥ̓ Αἴαϊκαβ, ἃ ΘΠ Οἢ ννΠῸ νυ] 6] 464 στοδί 
ῬΟνΟΓ αἵ {Π6 σοι οἵ ΧΟΓΧΘΒ ἀπιστίης ἘΠ6 ΘΑΥΙΥ 
Ρασγί οἵ ἢϊ5 γϑί βρη, 15. ῬΡΟβϑίθ]6 ἴῃ 50 ἴα {Ππαΐ ἕαοῖβ 
4ο ποΐ οοπίσπιςξ 1. ὙΠΟ Πἰβίοτυ οἵ {Π6 στεῖρα 
οἵ ΧΟΥΧΟΘΒ 15 ποῖ σαΥΓΙΘα ἴῃ [Π6 σα ποηϊοα] ΒοοΙΪς 
Ῥεγοπά {πΠ6 τ 31} γϑαῦ οἵ {π6 Κιπρ᾽β τθῖρῃ, ἀπά 
Π6 τοῖρηθα ννεπίν γεαῦβ. Μογάθοαδὶ τηᾶὺ Πᾶνα 
ἀϊθα θείογο {πὸ δἀνθηΐ ἴο ροννοῦ οἵ Αὐΐαθαποβ, 
ὙΠῸ ννὰϑ ἴπ6 τουδὶ [ἀνουσιθ ἀπ ΘΠ οἵ ΠΤ] Ἰϑίου 
οἵ {πε Κιηρ δ {Π6 οἷοβθ οἵ ἢϊ5 ἴθ. ΠΟ ἰδη- 
σιιαρο οἵ {πΠ6 Νουβίοηβ. Πόσο αἰ γι θῖ65 το ΠΪπὶ 
αἰτοδάν ΠΙΡῊ τδηὶς. ἽΓΠι5 {πὸ Ν τπ]ρ.. τοχὲ οουτο- 
ΒΡΟΠάΙηρ ἴο “4 βουνοῦ (1,Χ Χ, θεραπεύων) 
ἴῃ ἴῃς ΚΙπρ᾽5 σουτχί (2.6. Ῥᾳ]δ 06) "Ὁ 15 2,761" ῥγΊηιοΣ 
απ γορίῶ. 

8. δι.4] ΟΥ̓ ἴῃ {Π6 Ο. Τ᾽, Θηβμαη. Οα Π 6 
Ρίαςς 566 1)4ῃ. ν1]].. 2, ποῖθ. ὙΠῸ ραΐδοθ νὰ 5 
Ὀα1ΠῈ ὈῪ Τλάτγίι5, {πὸ Τα Ποὺ οἵ Χουχοβ, οα {πὸ 
54 ΠΊΘ ῬΙΔη 45 {παΐ αἵ ῬΌΥβθρΟΙ5. [1ἢ 1, οὔτιι5᾽5 
“ΟΒαϊάαα «ηά ϑιιβίαηα᾽ (Ρ. 423) τῆαγ ὈῈ βθθη 
ἀΠ ΔΠΟΙοηΐ σγοι πΠ -Ρ]λη οἵ ϑιιδα : [Π6 5ΠΊΆ 16 
πιοιηαἀ ἀδριοίθα ἴῃ 1 ννὰ5. ργόθαθ]ν {πὸ 5ἰΐο 
οὔ ἴῃς Ραϊαδςθ. ϑιιδὰ ννὰϑ {Π6 τοϑίάθποο οὐ “1Π6 
στραῖ Κη, ἀαηὰ {ΠΟΥ ννοσὸ “' 5 ἰγθαβιιγοβ οὗ 
υνθα ἢ" (Ηετοά. ν. 49). ὙΠδ ῥ]αςα ᾿[561} 15 
ΠΟΥ ἃ ΠΊ455 ΟὗὨ ΤΕΠΠ5 ( [π|δῖ], Ρ. 112). 

4. δ «υας..... ογ6 9 ἐῤὲ σαῤῥϊυες 4951 Τῇ 
1115 15 ἴο δ ἴαἰζθῃ 116 γᾺ}}ν (ορ. [π “ΓΑΓΡῚΙΠῚ5 
Οἡ 1ϊ. 6), Μοτγάθοαδι πλιιϑὲ πανὸ θθθὴ πιογο {Παῃ 
110 Υ6Αγ5 οἷά. Βαΐ {Π15 ΠΙᾺ] 5θηβο 15 ουὶ- 
ἀἰθηΕγ ποῖ ἱπιθηάθα. [ΤῈ νγὰβ ἢἰ5. [Ἀγ ]γ (οΡ. 
ΟΚ. τοχὲ Β) ψ Ποῖ ννα5. σαυτθα σαρίϊνα ἴῃ {π6 
τοῖρη οἵ Τθοομίαἢ (76 ποϊο μη) ὈγῪ ΝΟ αςοΠαά- 

ἘΘΤΉΒΕ 

]ΞςΠοηϊαβ Κίηρ οὗ Ππάδὰ ; ἀπά ἘΠ 185 
νγὰ8 ΠΙ5 ἀγθαπῃ: 

5. ΒεΠοΪά ἃ ποῖβε οἔ ἃ ἐππη]ξ, νι ἢ 
ἘΠπυιπογ, ἀπ ΘαγΠα τα Κο5, ἀπ ΠΡΓΟΔΓ 
ἴῃ της ἰαπά: 

6 Απά, ῬεΠο] 4, ἔννο σγθαξ ἀγαροΠ8 
οαπθ ἔσῃ τοαάν τὸ βρῇΐ, ἀπά {ΠεΕ}Γ 
ΟΥ̓ γγὰ5 ρυοδί. 
 Απά δὲ {Πεὶγ ογῪ 411 πδέϊοπβ νγεῦα 

ΠΟΖΖΑΙ (Β.Ο. 598); δηά Πἰἷ5 [αἰ που 5. (4115) 
Δ Πα φΥαΠ  λ Π6Υ5. (56 Π161) ΠαΠΊΟ5. ΓΘ ΒΊΥΘη, 
γΉ116 “ Εἰβαϊ, οἵ ἴπ6 {δ6 οἵ Βεοπ]απηίη," ΟΥ̓ 
ΚΙΘῃ, 15 ἴῃ6. ψε]]-κπονγη ἰαίμοῦ. οἵ 8548] 
(1: 88πι. ἴχ. 1). ϑίιοἢ βϑηθδ]ορίοαὶ σΡὰρΡ5 ΔΓῸ 
ποΐ 1η ΓΟ ]τιθπὲ ἴῃ ὈΙΒΊΙΟΔ] τυτιτηρ5. (οΡ. 8[. 
Μεῖΐί.1. τ; τ Εἰβάγαβ ν. 5). όβθρμιβ (( Ἀπ. 
704. χὶ. οἷ. νἱ. ὃ 1) τῇδκεβ Ἐβίμευ δηά 
ΠΟΠηΒΘ]ΙΘΠΓΠΥ Μογάθοαδι (ορ. Ββίμου 11. 7) οἵ 
ΤΟΥ] ἀοβοθπί (2.6. Ἐπγοιρ ἢ 548}. 

Α νναηΐ οἵ δοσισδου 15 ἴο 6 ποίϊςθά ἴῃ 
ἴπ656 νϑῦβοβ (2-). ὙΠῸ ἀγθατὴ ἴαϊκοβ ρΙδσθ 
ἴῃ {Π “΄“ βεςοηῃά Ὑϑαγ᾽ οἵ Αὐΐαχουχθβ; δηά [Π6 
παΐιγα] 56η56 Οὗ τ. 12 ἴφίζθη ἢ ΧΙ. τ νου ]ά 
Ἰεα4 {πὸ τϑαάθυ το βίιρροβο {παΐ {πὸ σοπβρὶ- 
ΥΔΟΥ͂ Οἵ 1πΠ6 ἔννο δα πιιοἢ5 (οἰ. ΧΙ.) ἴοοὶς ΡΙαοθ 
1η {Παΐ ϑαπηθ γϑασ. ὙΠῸ σαποηϊοαὶ ΒοΟΚ, 
πονγευ θυ, ννου]α βθοπὶ (ορΡ. ἘΒίΠΕΥ 11. “Ὁ. 21, 
“1ῃ {πο58ὲ ἄδυ5," ψ ἢ ον. τό, “ἴῃ {Π6 βενθηΐῃ 
γεαῦ οἵ 5. (1π6 Κιηρ᾽5) στθῖβ}) ἴο ρίαςθ {Π15 
ΠΟΠΒΡΙΓΔΟΥ͂ ἥνα γοαγ5 ἰαΐοσ, ὙΠῸ Οτεεὶς ἰοχὲ 
Α δβεῖβ ονυνθσ {Π6 αἸΠΠ ΟΠ] Υ ΒΥ σα ρροβίηρ ἔννο 
ΠΟΠΒΡΙΓΔΟΙ65, ἃ ποῖ ὉΠ]ΠΚΟΙν {πίῃς αἴ {πΠ6 σουτε 
οἵ ὁπθ ψγῆο ἀϊοά Ὀγ {πὸ παπά οἵ σομπβριγαΐουϑβ, 
θυ ον ἀθη!ν ογραϊθα μοῦο ἃ5. ἃ ςοηγυθηϊοπέ 
βοϊ του. ὍΠιι5, ἰπ {πὸ ἀοοοιιπί οἵ {πὸ ἢγϑί, 
1Π6 παπιθβ οἵ {πὸ σοηθριγαΐουθ ἃὺῸ ΒΊΥΘΠ, 
αηὦ {πεῖ οἶος 15 {πα οἵ ριιαγάβ οἵ {πα 
Ραΐαςο; ἴὴ {πῸ βθοοηά, {ποὺ ἅτ ποῖ παηηθί, 
Δηα {ΠΕ ῚΓ οἴ ο 5 {παΐ οἵ ομϊοῖβ οἵ {πὸ τογαὶ 
θοάγ-ριαγά. ὙΠῸ Οἷκ. τοχὲ Β Κποννϑ ποίῃιηρ; 
ΟΥ̓ ὕννο σομπβρίγαοῖθϑ, θὰ (566. θ6]ονν) ἰθανθβ 
{π6 ἀαΐο οἵ {Π6 σοπΒριγαοΥ 1 τθρουῖβ. 50 ΟΡθἢ 
{παῖ 1Ὁ 15 Ῥοββϑίθ]ς ἴο τοίου τ το {πΠ6 βϑνθπίῃ 
γεαῦ οἵ Χοῦχεβρ, ὙΤμῈ Ψεῖ. 1,αἴ. οπιῖβ {Π6 
ἢγϑὲ σομβρίγαου, ἀπά {πὸ ποαάϊηρ οἵ {πὸ ΠΡ. 
οὗ οἢ. χίϊ. ᾿ππππηαΐο5 {παΐ πὸ παγγαῖνθ σοη- 
ἰαϊποα ἴῃ {π|5 σπαρίου 15 χεῤεαΐοά ἴγοπη {ΠῸὸ 
ΒΘΟΟ ΠΩ σπαρίοσ. ὙΠῸ ναγδί!οπβ ἴῃ ἘΠ6 Παυταὰ- 
τοι οἵ ννμαῖ νναβ ργυόθαΌν θαῖ ομθ ονθηΐ ἅΓῸ 
ΠΙΠΊΘΙΓΟΙ5, ἀπά Ὑν1}}} ΒῈ. ποίρα ἴῃ {ΠῸῚ1 ῬΓΟΡΟΓ 
Ρίαςο5. 

5. ΤῈ “ ἀγοαα" οΥὁῪΆ“ νἱϑίοη" (σκ. Β) 
ΟΡΟΠ5 ἴῃ {πὸ ΟἹκ. Α «φηὰ Ν ΠΕ. ἀταπηατ Ά}}ν νυ Ἱ 
ἔννο ΡῬαΐγβ οἵ ῥ᾽ τα] ποιη5. ΤΠ] ον θα Ὀγ ἃ 5[:- 
σα]αγ :--ἰ ΑΠα 1ο! νοΐοθβ απα τὰαπλλ]ῖ, ἘΠ 46 γ85 
ΔΠ4 φαυΠηταϊκο," Ῥυοάποῖπε ἃ5. ΠΟ Γ ΤΘβα] 
(ς ροηβιβίοη (τάραχος; ΜΝ]. εομέμγδαϊῖολ 
ταῖΠ ον {Ππαπ “( ἀρτοαν." ΤΠ ΕΚ. τοχί 15 ΤΔΟΓα 
Οταρί {πάη {πὸ 1, αἴτη. 

Θ. ἑπυο σγεαΐ εγαφοης]) 7.6. ἴῃ [Π6 οχρίαπαᾶ- 



ν. 8---τ2.} 

ΡΓΘραγοα ἐο Ῥαέεθ, {πὲ {πον πιρ μέ 
πρῆξ ἀραϊπϑέ {Π6 τ] ῃξθοιιβ ρθορίο. 

8 Απά ἰο ἃ ἄδὺ οἵ ἄδλγκηεββ ἀπά 
Οὔβοιγεγ., {ΠΡαΪ]αίοη. ἀπ δηρι5}, 
ΑἸ Ιοτοπ. ἀπ4 ρύθαΐζ τρίοαῖ, τροῃ 
ΕΑΓ. 

9 Απά {πε ψΠοὶς τρ πέθοιιβ παίίομ 
γγὰϑ {γοι 0164, ἐβαγίπρ᾽ ἘΠΕΙΓ οὐγῃ αν 15. 
ΔΠᾺ νγεία γεδαάγ ἴο ρεγίβῃ. 

10 ἼΠδη {πεν οτ θά τιπίο (σοά, ἀπά 
ὈΠΡΟΠ ἘΠΕΙΓ ΟΥΥ, 45 1 νγεῦα ΠΌπη ἃ {Ππ||6 

᾿ τῆς ἡ ἢ. ΠΠ Ὁ ΠΣ γα 

[ουιπίαϊη, νγὰ8 πηδάθ ἃ σγεδί οί, ὄἐνεπ 
Τα Οἢ ννγαΐευ. 

11 Πα ᾿Ιρμὲ δηά ἘΠῸ ϑι1η τοβα Ὁρ, 
Δη4 ἘΠ6 Ἰονν]Υ νγεῦα εἽχαϊίεά, ἀπά ἠς- 
νοιιγοά {ΠῸ ρ]ογίοιιϑ, 

12 Νονν ψῃεη Μαγάοςμειιβ, νν πὸ 
Πα 8εθη {Π|8 ἀγθαπη, ἀπά ψνπδὲ (σοά 
Παά ἀείεγπηποά ἴο ἀο, νγαβ ἄνγᾶκε, πε 
θαγα {Π18 ἀγθᾶπιὶ ἴῃ πηϊη4. ἀπά τπ|Π1]]} 
ΠΙρμς ΒΥ 411] πηθᾶπβ8 νγὰβ ἀβϑίγοιιβ ἴὸ 
Κηονν [{. 

τίοη (Χ. 7), Μοζγάδοασι ἀπά Απηίαη. ὍὕΠὸ ἤρῃί 
Ὀοΐννθοη {πο56 ᾿πάϊν {τι} Ὀοαβίβ θθσαπις {Π|6 
5514] ῸΥ ργθραγαίίομ οἵ νναῦ οα {πὸ ρατί οἵ 
“6 4}} παίίομϑβ ᾿ (πᾶν ἔθνος) «ραϊπϑί ““ {πὸ τἱβῃίο- 
ΟἿ5 ΡΕΟΡΙΘ "ἢ (δικαίων ἔθνος). ΠΟ Ν α]ς. ποτα 
ἴεγπιθ {Π6 ΤΟΥΠΊΘΥΓ παΐίοηες, ἴπ6 Ἰαζου σέμέθηι 
μρίογμηι, ὈυΕ ἄοεβ ποῖ αἰνναῦβ οὔβοσνο {πὸ 
ΘΙΞΕΙποίοπ ἴξεβ χ, ὃ, 9)... ΒΥ (πὸ ἰα Εν 
((4Π6α 4150 ἴῃ τ. 9 “1π6 ψΠο]Ὲ τὶρῃΐθοιι5 
ΠδίΙοη," πᾶν ἔθνος δίκαιον, φεης 75: 0714221) 15 
τηθδηΐ [86 Ρεορὶβ οἵ {πῸὸ [ἰενγ8 (ςρ. χ. 8; 
54, χ. 15, Χυ!. 2). ὙΠῸ ρδίμπεγιηρ οὐ {Π6 
Παίίοπ5 ἰδ ῬΓΟΡΠΘΙΙ ΠΥ ἀθβουθο ἴῃ [06] 
111. 2}; ΖΕΟΙ". χῖν- 2- 

8. ρ. {Π6 ᾿Ιαηριιαρα οἵ {Π1|5 γεῦβδθ ἢ 
Π0ΕῚ 1|.5.2.: ΖΕΡΥ: 1: τὸν 8: ΝΙσ. χχῖν. 20. 
ΠΟ ΔἰΠΙοοΠ5. ἀγα τοοοιηΐθα ἴῃ ρα]γ5. ΒῸΓ 
“ ρὈβοιυχίν  {ῃ6 Να]ρΡ. Πα5 ἀἰλρογίγιοηι, τιϑῖ Πρ; 
{πΠ6 ννογά τῇ {πΠ6 βεῆηβ86 οἵ οὐεῖσαὶ απ ἀδηροτ- 
Οἷ5 ΕἸΓΟιΠηδίαποθϑ. ὙΠῸ σουπρὶες “ {0 114- 
τοπ δηἀ ΔηΡΊ 5} ΟΟΟΓ5. ἴῃ λ οτη. 11. 9 ((Ρ. 
4150 ν1|11. 35). ὙΠῸ Οἷ. ἰοχί Β τεμάουβ {Π6568 
γΕΙΒ65: “Απά Ιο! ἔνγο ἀγαάβρομβ, ἀπά θοίἢ 
οδπΠΊ6 ἔουνναγά ἴο Πσηῖ. Απα {ΠῸῚ ΟΥΥ̓ ἀἴΌ56, 
Πα 411 ΤΠ ηρ5. γε πιονοα ΕΥ̓ τθάβοη οὗ {Π6 
ΠΟΙΒα οὗ {π|5 οὐγ. Αραϊηδέ. 411 ἴΠ6 ρθορὶθβ 
1Ποτα νυ] Π65564 ἃ ἄγ οἵ ἄδγκηθθβ Πα Ρ]ΟΟΠῚ 
Δη σοηξιδίοη οἵ δαί; ἀπ ΘνΈΓΥ παίίοη 
τηδα τον ἴο ἤρῃῖ. Απᾶ νγεὲ οδ]]θά προ 
πὸ Τιοτά Ὀγ τϑάβοη οἵ {Π6 ποῖξθ οὔ {Πεὶ1 οὐγ." 

10. ΤῈ “ΠΕῸ ἐοπιπίαϊη " ἀδνοϊορίπρ ἱπΐο 
“ ῃ6 ργεαΐῖ Ποοα " οὗ σῖνεῦ (Χ. 6, ποταμὸς) 15 
Ἐβί που. 

11. Α5.“1ῃς ἀγαροηβ᾽ δηά “" {Π6 [οιιπίδιη ἢ 
ΔΥῸ ῬοΥβοηιΠοδίίοηβ, 50 “πὸ Ἰίρῃξ δπά {πΠ8 
50. ΡΘΥΙΒΟΠΙΥ {πΠ6 Ῥοννοῖβ οἵ ἀδ]νογαποα 
ΟΥ̓ΘΥ “΄ ἀΔγ]κη655 απ ορβουτγιυ ἢ (υ. 8). ϑοῖπθ 
ΠομΊρατο ὟΝ 154. ν. 6, νυ ῃῖο οννανοῦ ἄοο5 ποῖ 
ἸΠΊΡΙΥ Ρευβοηιποαίίοη. Α γεῖ πιο ἀθῇηϊῖα 
Ῥεγβοηιποδίϊοη [ἀθπΈΠθ5. {Ππὸπὶ νυ] ουαγάϊδη 
ΑΠροΙ5, ϑοἢ 85 ΜΊΟΠδΕΙ, “ {π6 στθαΐ ρυῖηοθ 
ὙΠ ἢ δἰαηάθίῃ ἴογ {πῸὸ ομΠ] το οἵ σοῦ 5 
ΡΘορΙθ (Ὁ 8η. χὶϊ. 1), δῃηά Οδθτιεὶ, “ μὸ 
τα κοῖς πηθη ἴο τιπάογϑίαηα νἱβίοηβ (4η. 
Ὑ11. 17}. 

εσυομγεά ἐφὲ σἱογίοι] τοὺς ἐνδόξους ; Ψ]ρ. 
ἑπεϊγέος : ποῖ {Π6 ργοια οΥ̓ θοαβίξι], Βας ἘΠποβα 
ΟΟΟΙΡΥ Πρ; ΡΟΒΙ[ΙΟΠ5 οὗ Ποποιι ΔΠ4 ΒΊ]ΟΓΥ 580} 
ἃ5 Ηδπιᾶη (ἔνδοξος 5. ΔρΡρΙεα ἴο Πἰπιὶ ἴῃ 
ΧΙ, 6). 80 {πε ΟΚ. ἰοχὲ Β, ψῃῖοῃ ἴῃ ΟἾΠΟΓ 
τοϑρεοίβ Πᾶ5 ἃ συτοιΙ5 ναι αίίοη : “ΓΙ Ρ ἢ, {Π6 
51.1Π ΤΌ56 ΠΡ, 4π4 {πὸ τίνευϑ (τοδήϊηρ ποταμοὶ 
ἰηϑίθα οἵ ταπεινοὶ) ψΕΓῈ 5υνο] ]θη ἀπά 6η- 
συ]ρηεά τποθεὲ οἵ Πίσῃ. ταριΐε. Οἡ {π8 
ἸΠΠΑΡΟΙΤΥ οὗἉ 1Π15 ἀγθαπι, 5866 Δααϊομαὶ Νοΐο. 

12. πηλ} πὶσ δε] ΤῊΙ5. Ππηαίίοπ 15. αθϑεπέ 
ἔγοῖα {πὸ Ψαραΐο ; ἀπά {Πῃς Οἷκ. ἰοχὲ Β οοη- 
ποοῖβ σπαρίοιϑ δης θνθηΐβ 85 [Ο]ΠΠΟνν5 :-- Απά 
Μαγάοοπειιθ, οἢ στἰβίηρ τοστη [15 5]6θρ, ρΡοη- 
ἀογθα δηχίοιβυ νυ παῖ 15. νἰϑίοη τ] ρἢΐ πηθδῃ, 
ΔΠ4 νυμαΐ (μ6 ΜΙρμΥ Οπο (ςρ. “κα 1. 49) 
ννὰ5 ΤΌΔΩΥ ἴο 4ο. Απά Πα μα ΠΙ5 νἱβίοῃ ἴπ 
1ἷ5 πρατί, ἀηα δὲ Ἔυθσυ ορροσγίιηιμν ννὰ5 βεπαγ- 
ἴης; 1 οαξ, ΠῚ] {πὸ ἄγ οα ψμῖοθ Ματγάο- 
ΟΠροιι5. δἱθρέ ἴῃ {πὸ οουγί οὗ {π6 Κίηρ ἢ 
᾿Αϑίαξιιβ αηά ὙΠοάθιαζιϑ " ὅζο. 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ΟΝ ΨΕΚΒΕΒ 2) 5-11- 

Ὁ. Αὐΐαχουχοϑ 15. {Π6 παπῖθ βρίνθῃ ΟΥ̓ {πῸ 
Ι,ΧΧ, το πΠ6 ΑΠαβιιθσιι5 πὶ ΞΞ- Αἰμα- 

ΘΗ ΥΘΓΟΒΠ) οὗ {πὸ ΗΘ. ἀπά 1᾿, Ν ευβίοπμϑβ οἵ {Π6 
ΠΑΠποηΐσα] ΒΟΟΚ (566 Ἐβίπου 1. 1. [}ἢ {815 
Ραββα {πὸ Οτεοκ τοχί Β μα5 ᾿Ασύηρος : 6Ρ. 
ΠΠΟΡΙΕ πὶν ἴδ; ΕΗΖΙα ἵΥ. ὁ; 5: [χ: 1): 

ὑπ ἰἴ5. {π6 Η εῦτενν ἔοττη οὗ {πε Ῥεγϑβίδῃ 

ΚΉΘΒαγαΥσΠμα ; ἴῃ Οὐτεεκ, Χοῦχοθ. Μοάσγη 
ΟΥΕΟ5. ἀγα ΡΓΘΕΓΥ ννῈ}} ἀρτθοα {παξ {Π6 Ῥεγβίαπ 
Κιηρ δά δά το τῃ {πε ΒοοΙς οἵ ᾿βί ΠΟΥ ἀπά ἴῃ 

{π656 “ Αἀαϊοη5᾽ νγα5 ποῖ Αὐΐαχογχοβ (Ἰ οη- 
δἰ πη8Π115}, {πΠ6 50η οἵ Χογχοβ, δι ΧΟΥΧο5 Πϊπη- 
561, {π6 βδοη οἵ Πτῖπ5 Η γϑίδϑρίβ. 

ὙΠῸ ΒΑΡ ηἶοΑ] σοτημηθπίδίουβ Πᾶν 4 στθαΐ 
ἄρα] ἴο βαὺ ἁροιέ μῖπι. ΤΠΕΥ οχίγαος [απο Ὁ] 
πιθαηΐηρθ5 Πτοπὶ [Π15. ΟΥ̓ΤΠαΐ Ρογίίοη οἵ 5 
ΠαΙη6, Δης ΠΟΥ 50014 Πἰπι ἴῃ ἘΠ6 πιοϑί Πθαγ 
[αϑῃϊοη. Ηδ ννγα5 οδ)]ϑ ΑΠαϑιιθ 5, 58 γ5 ΟΠΘ, 
Βδοδιβθ πὸ δΙαοκοποά (Π Π) τμῈ ἴμοεβ 
ΟΥ 1π6 [ϑγαθὶοϑ ; οὐ, δοσογάϊηρ ἴο Δποῖπου, 
Ῥεοδιιβο πὸ πιαοογαϊοα (2 ̓ Π2 ΠΦ) {πεῖν μοαάϑ ; 

97. 
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ΟΥ̓́, ΟΠ(6 ΤΠΟΪΌ, ὈΘοδι56 6 πηαάθ [Π6πὶ γι ηὶς 

5811 (ΠῚ ΦΥῚ ἸΠῚΝΣ Πρ π). ΗἜ νᾶς 
“ΕΒ γΟΙΠΟΓ ἢ ἴο (2.6. ακίη ἴῃ σΠαγδοΐῖου ἀπά αδοΐ 
10) Νεθιομαάπηθζχαγ, θθοαιθα 1Ε ἴῃς Ἰαΐίοῦ 
ἀεδϑίγου θα {Π6 ἔθηρ]6 οἵ [6 Γτιβα]Θη1, {Π6 ΠΟΥ ΠΊΘΓ 
Βιηάογοα 115 γϑϑιογδίοη; ΠῈ νγὰβ ἃ πα ννῃ0Ὸ 
ἀεβίγογθα ἢΪ5 νυθ (Ν᾽ Δ58{1) αἴ {πε δι ἀάϊηρ οὗ 
ἢ15 {τοπὰ (Μειηιοδη -- ΗἨδπηδη ; ορ. ΕΒ ΠΟΥ 
1.15. ὅζο.), ἀπά ἢ᾿5 Π]οηα (ΗδηηΔη) δ {πὸ δ ἀ- 
ἀϊηρ οὔ Πὶ5 νυν (βίπου ; ορ. Ἐβίμοσ νἱ]. 8). 
Ιῃ {Π6 οἱ εῖπαὶ οἵ Εβίμου 1. 1 [6 οπηρμδίϊο 

δ Π θείου ΤΙΝ 15. ἴα θη ἴο ροϊηξ ἢΪπῚ 
Οἰμξ ἃ5 οπο οὔ {π΄ ἥνθ διά πλθη βἰ ΠΉΠΑΥῚΥ 6πι- 
ΡΠαβιβθά, νὶζΖ. Νηγοά, Εβαι, Τδῖηδη δηά 
ΑὈΪΓαΠπῚ ([]κθῃ 85. 9Π6), ἀπά κίης ΑΠΔΖ : ςρΡ. 
2 Θβγοη. χχυη!, 22... (Ν.Β. ΨνΙᾺ Ἰδιιάδθ]6 
Ὀγεδάτἢ οὗ νίθνν [Π6 Β Δ ΡΌ 15 5ρθο ἣν αἰβο ἥνο ψοοά 
ΤΊΘη {Π115 51 ΠΡ ]6 4 ου, ν1Ζ. ΑὈγαῃδμη, ΜΙ οβοβ απ 
Αδοη (ἴα Κϑη 85 90Π6), 1) αν! 4, ΗἩΘζοϊκίαῃ, ἀπά 
102γ8.}) (ΔΟΠΒθαθηΕ]ν Πα 15. ἐῤῥαΐ (θοαβίξι]) 
Τη8η νη ΟΥ̓ ἠΕΓΘα νν]Π65 ἔΓῸ ΠῚ [Π6 127 ἰαπᾶ5 οὗ 
5. 127 δ δ]εοΐ Κίηρ5 (βΈΠου 1. 1), [Παξ θδοῇ 
τα Ρ ς ἀσΊης νυν ῃαΐ ννὰβ. Π]5 ὑνοηΐ : Ζῤαΐ τιη]ιι5ὲ 
Κίηρ, {Πα [00], ννῆο Ἔχο]αϊ πη, “1 Παά ΘΟΟΠΟΓ 
ΤῊΥ͂ ΚΙηΒοΠῚ νυ 5 5ηδίτογοα {πὴ {Παΐ πὶν ἄθοῦθο 
5Π0 1114 ΤΠ Δ ἸΠΟΟΠΊρΙο θα : Ζραΐ ΑΠΑΘΙΙΟΓ 5 
ὙΠΟ56 ἀδθηηδηάβ ἡγοῦ 50 ἔΌΟ 5 (ες. ἴῃ {πΠ6 
᾿α56 οἵ Ν᾽ 45}{1), ἀηα ψνΠοβθθ ἄθογθθθ 6 50 
ἘΠ]|ϊσΈ (ἐσ. ἴῃ {Παΐ νυ ῖσἢῃ οοπηπηαπἠθα {ΠῸ 
ἀεοίγισξίοη οὔ {πῸ [6 5), ἄς. ἄς. ΑΒ ἃ 
ἰεπηροϑβί οἵ 5: ΠῚ114Γ ΓΘΡΓΌΔΟΠ65, Οη6 το θοιηΐης 
ΡοΙΪηΐ 15 ἔοιιηα ἴογ ἢϊπι: “ Βείογθ ΑΠαϑΊΘΓΙ5 
ΤηΔΙτ] θα ἘἰβίΠου ΠῈ ννὰβ ΑΠδβιιθσιβ; δου ΠΙ5 
ΠΊΔΥΤΙΑ 6 ὙΠ ΠΟΥ, 6 θῈΠανθα Ποῖ τ]η5ΘΘΠ]Υ. 
(ρ. ν ὕμβοβε, ΡΡ. 1ο, 11 ; (,(8556], Ρρ. 242--. 

Μογάσοα}) ὝΠΟ ΤΑΥριτη5. οἡ 1 βί που ἴΪ. ς 
Δη4 {π6 ΜΊἠγαβἢ βῖνθ ἴο {ΠῸ Πα ΠΊ6 Δη Αταπηαῖς 
Εἰ ΠΊΟΙΟΡῪ δὰ δὲ 2 -- ἥπο Μυττῃ (ορΡ. ΒΙοςἢ, 
Ρ. 28), ΔπΠ4 {ποῦρῦνῪ δχρύθθθ ἢἰβ σπαγδοῖογ 
Δηἀ Ροβίξοη : “Α5 [Π6 ΤΉΎΎΓῊ 15 1Π6 οΠΪθΕ οὗ 
5ΡΙ.65, 50 νγὰβ Μοσχάθοδι {πθῸ μοδά οὔ {πὸ ἠὲ 
ΤηΘη Οὗ ἢΪ5 ἄγ" (ΜΙάγαβῃ, ρ. 43). “δ 
νγὰ5 πκὸ {Π6 δία ΝΌρδῃ, [Πδΐ δίασ 50 δυΠαπΐ 
ἉΙΊΟΠΡ; βδίαγϑ, Δη ἃ κ᾿ {Ππ δαυ]ν ἄαννη ἡ Β]οἢ 
ῬΓΘοΘάΘ5 {Π6 11] αν. Ηδ ννὰβ {πὸ Δαβίοσ οὗ 
τη [ονν5; ἢς ἀθνοίβα Πϊπη56}Γ ἴο {Ποῖ στθαῖ- 
655, ϑγΟ Κοα ΤῸ {Π|6 1. ννο]ατο, ἀπ ργοπηϊβοά 
Ρέαθθ ἴο ἴῃ8 ψ]ΟΪ. οἵ 8 τὰςθ (ῳ. 
᾿ΡΑγριιπη 5Π6Π1 Οἡ Εἰ ΒΕΠΟΥ Χ. 3; (18556], Ρ. 298 ; 
ΜΠάγαβΙ, Ρ. 73). ἈΔΌΡΙ Βογδοῖα, ςοπηπιοηΐς 
ΠΡ ἸΡΟῚ [ον] σι5. χχν. 47, ἀἸἰδοονοῦ ἴῃ {πὸ 
“ἐ ΒΟΪΟΙΓΠΟΙ ΟΥΓ Β[ΓΔΠΡΌΤ ὙὙΠῸ ννάχοβ τίς ἢ, [Π6 
Αμηδ]οἰσῖς ΗἩδπίᾶη νηῸ οὔδδιθα {ΠῸ Κίηρ 
Ιοίοοο (αἰθηΐβ οἵ 51|1Ὑ6 1 ΓΤ Ρουτηϊβϑίοη ἴοὸ 
ἀοϑίγου ἰϑγὰ6] (Ἰβίπου 111. 9}, 1Π6 ““Ῥγοίπου 
1Πῃδξ νναχϑίἢ ροου," δηά ἴῃ Μογάροαϊ πὸ “πὸ 
οἵ Πῖ5. ({πῸ ᾿αζίογ᾽ 5) Ὀγθίμγθη. ννῆο γράρθοπης 
Π1Π1." ΒΙΠΉΠΑΙΥ Οὐδ. ΧΙχ. 2 ἰ5 τηδάθ ἴο 
ΓαΓΠ 5}. ἃ ΟΠ μαγδοίου Ἰϑίϊς ἀρρ]]οαιἴοη, Βοπ]αμη η, 
ἴμθ ΤΑΥΘΗΪΠΕ ὙΝΟ]Ε τ ῃῸ “ἴῃ ΤΠ6 τπου πη; 
ἄδνοῖτβ {Π6 Ργου,᾽ 15. Κίηρ 8411, πὸ ἢγοῖ 
Κίηρ» οἵ Ιϑ5γ86], οὐ ἘΠ6 ““τπουπίηρ᾽ οἵ [5786], 
ΔΠ4 ἃ ἀδβοθπάδηϊ οἵ Βεη)απηΐη, ννο Ρ] πη ογοά 

ἘΤΗΝ τΥ 

1ῃ6 ΑτἸηδ]οκιίθθ. ὙΠῸ ΟΡ πο “4 δνθη 
αν! 465 [Π6 5001] "15. Μογάθοαδὶ,, “" οἵ {ῃ6 {γῖθα 
οἵ Βεη]αγηϊη," ννῆο ἴῃ {πὸ “Θνθηϊηρ "ἢ ΒΟΙΓ 
(16. 1Π6 οαρεινιν) οἵ [5γ86}}5 θχἰδίθης αϊνιἀθα 
ἢ ἘΒΕΠΟΓ ἴΠ6 5Ρ011 οἵ Ηδημαη (ΠΟΥ 
Ὑ11]. 7). 

5-11. 1 ἢα5 θθθὴ δἰγοδάυν ποίθα {ῃδξ 50ΠΊ6 
ΟΥΙο5. Πη4 ἴῃ {Π15 ραϑϑαρο δὴ ρυρίίδη ςο]οιγ- 
ἴῃς (Χ. 6, ποΐθ). Ὅὴε νγαΐθυ Οὐ συῖνθῦ ἱπιιη- 
ἀδτιηρ Π|κὸ πΠ 6 ΝΊ]Θ, {πὸ Ἰισμς (ΡΊΔ}), ἀπά 1ῃ68 
5ὴ (4) ννεσθ Βργρίίδη θεμπθῆσοπέ. ἀριτϊοϑ ; 
ἃηἀ [Π6 ἀταροη---νν ΠοΊΠο 1Π6 6ν}} βουρεπηΐ, 
ἌΡΕΡ (ἈΑροριὶϑδ), πὸ ἀδυκηθβ5, Οὐ {π6 σγοςοά!!δ 
ἀϑϑοοιαίθα νυ ἢ “1Π6 ΔΙμΙΥ ἀθβίσουου δηά 
ὈΠΡΗτοσ, (μ6 ἀοιγ ϑεῖ---νναβ {Π6 ἔγρε οὗ {πῸ6 
τη] νηί ἀοιῖγ. ὙΠ656. ΠαἸσδίΟη5. ἃΥῸ 50 
ἴᾺΥ 1ῃ νοι οἵ νυν παῖ βϑοῖὴθ οὐ! το. ΠΟ], ἐπ 6 
᾿ὐργρίίδη οὐἱρὶη οἵ {Ππεβ6 " Αἀάϊοη5. ὍΠῈ 
ΡοΪηξ πλιιδέ ποῖ, ποννθυθῦ, 6 ΡγΓαββθά ἴοο ἔδυ. 
ΠΟ σἰνοῦ ΝΕ 485. ἃ ἀθ ΕΥ 15 ΠΊΔ]6 ; ποῖ, 85 
ἤΘΙΘ, ἔδηημαϊθ. [1ἰ 15 85 ἴπ6ὸ μανκ, ποξ 45 8 
ἀγάροη ΟΥ̓ βευρεπί, {παΐξ Ἡοσιβ ““1ἢ6 ρσσϑαΐ 
ΠΟΙΡοΣ " Πρμῖβ [Π6 Πιυχηδη - Ποαάθα βογροηΐ 
ΑΡρορ. [Ιη {πὸ ἄγθαπι οἵ Μοζγάβθοαι, 1 18 θὲ 
οἵ Ερυρίίδη οὐἹβίη, ἴΠ6 τποϑὲ εχαοΐῖ ρυρίίδη 
Τοαίιτθ 15 1Π6 ἀηΐαρΡΟΠΙ5ΠῚ νυ Π]Οἢ 1 ΤΟρΡΓοβθηΐδ 
Ὀείννθοη ξοοά δη4 εν]. Βιιΐξ {π15 νεγΥ δη- 
ἸΔΡΟΠΙΒΠῚ 15 αἰσὸ ἴπΠ6 ἔδαΐισο οἵ Μαχάείβῃη. 
Ηφποθ ΟἾΠΕΙ ΟΥῸ5. Πᾶνα Ὡβϑοτιθοά ἴο {Π15 
ἀγθαπη ἃ Ῥεούβιδη ΟΥ̓ βη. ὙΠ6 ἀϊδεϊποξίνο 
ἀιι4}15ΠῚ οἵ Ζογοδϑί τ} Π15ΠῚ ννὰ5 ΓᾺ}]}Υ ἀθνοὶορθά 
ἴη ἴπ6 ΑὐοΠαιπθηϊαη Ρουϊοά. [Ε 115 παΐιγε 
Δ Πη4 [Θομ ηρ ναγτθα δὲ ἀἸθγθηΐ {ἰπη65 δηά ἴῃ 
ἀἸΠοσθηΐ Ἰοσ δ] 165, 1 15 σατίοιιβ. ἴο ποία {Παΐ 
1Π6 {{π|65 οἵ Χουχοβ δη Απηοϑίγι5---ῃ ἀαΐς 
οἵ δνθηΐβ ὑνῃῖοἢ {Π656 " Αἀ ΠΟ π5᾽ Ριγροτχέ ἴο 
ἀδβοῦῖθε---  οβοηΐθα σο]]ΡΊΟΙΙ5 νον δ ἃ βδίαρϑ 
ῬΑΓΔ]16] ἴο {πὸ ᾿ππαρογν οἵ πὸ τοχί. [Ι͂ἢ 1{Π]15 
ΤΟΙΡη ΟΥπιαζά ἀπά ΑΠγ πη (0 ξῖνε {ΠῸ 
ἀθιηθα ΡγΓΙΠΟΙΡ] 65. οὔ ἸΙρηΐ ἀπά ἀδγκηθββ, βοοά 
Δ Πα 6ν]], ἘΠΕῚ ποθ. 5Ρ6]11Π5} νυ γθ νοῦ - 
ΒῃΠΙΡΡΘα οἢ 6418] [οΥΠΊ5 (ΟΡ. 1 Θπουτηδηΐ, “18 
Μαρῖθ, Ρ. 296). ΑἸζαγβ νοῦ σαϊβθά ἴο ὈοΊῃ, 
Δη4 ΑἸηΘΒΙΓΙ5. βδου ποθ “ βονθ ομΠ] ἄγθη ἴο 
1Π6 βοά οἵ ἀδγκηθθβ δηά {ΠῸ6 Ἰοννεῦ σϑρῖοῃβ "ἢ 
(οΡ. Ηετγοά. νἱῖ. 114). ὔβιια!!ν βρθακίηρ, ἐπ 6 
ΒΟΥΡΘηΐ ΟΥ̓ ἀγάροη 15. {Π6 ἴΌΥΠῚ ϑϑίσπθαά ἴο 
ΑΒγηΔη {π6 ΘΝ}, ἀπά Π6 ἰδ ορροβθὰ ὃν 
ΟὐΥηδΖά {η6 φσοοά, ποΐ ἴῃ {Π6 βϑιλθίαηοο οἵ ἃ 
ἄγάαροη, θὲ ἴῃ {παΐ οἵ πηθῃ οἵ Κίπρ]ν Ὀἰγίῃ 
Δη4 ΡΥΘΒΘΠΟΘ, 75 45 1η ΕἸΓά 515 588 ῃ- ΝΆ ΠΊΘΙ 
τῆς. μοσοὸ Ἐδγϊάμη (οσγ “ΤῊ γαζίοηδ) βυθάϊιο5 
1π6 ἰγγαπί ΖοΠαὶς ({Π6 Ρουβοηϊποαίίοη οἵ {πὸ 
ΒΙτης; σπακο Αχμ!-ἀῃᾶϊκα). [ἢ ἴῃθβε " Αααι- 
τἰοη5,᾽ ποννονθυ, ἴπ Πρ το 5 ἀγὸ “ἐἴννο ἀγαρ ΟΠ 5,᾽" 
«πὰ {πο γ ἤρῃς οἡ δῆτα] [θυ π5. [5 ποῖ [Π]5 ἃ 
το Ποχίοη οἵ σοπίθροσάπθοι5. 6] 6} 1) 61 [165 

᾿Οη ἴῃς τπποἢ-ἀϊἰδραϊςα Ροϊηΐβ οἵ Ἐπσγρίίαπ 
το]ϊσίομ, ταγίη5, απα αἰν 1165, ΘΟηβα] 0 2γι2εγ, αἴΐα 
Ταποῖκου, “ Ηἰβῖ. οὐ πε υλν,᾽ 1. 42 ἄς, ; ΔΊ Ήτα, 
“Η. ΝΥ. Β. ἃ. Β10]. ΑἸιουίαπηβ,᾽ 5. Ὁ. Ἐργρίεῃ ; 
Θαγοο, “Τῃς Αποϊθηΐ ΕἸωρίσαβ οἵ ἴῃς Εαβί;,᾽ 
Ρ. 59 ἄς. 



Υ. 1--3.] 

ὙΠΟ56 ϑΟΥΒΠΙΡ. μαα διηὶς ἴο {Π6 ϑαπιθ Ἰθνοὶ 
ΠΊΔΥ ὙΥ6}1 Πᾶνα θθθη σοποοῖνθα 85 δηΐαροπὶβίβ 
Οἵ τῃ6 ϑαπηθ σα] το. Δ ἀἴοῦ ἴῃ {πὸ ἀγθατη 
ΡΙαγβ ἃ πιοϑδὲ ἱπιροτίαπε γόλ. ὝὙΠῈ Ππ|Ὸ 
Τοιηΐαϊη βννθ! !ηρ ᾿ηΐο {π6 σσθαΐῖ Ποοά ΟΥ̓ ΤΙΥΘΓ 
ἰδ ΘυἹ θη ἃ σΟΠΒἄθγαθ]α ἴβοῖου ἴῃ {πὸ 
ΥἹΟΙΟΥΥ ΟΥΕΙΓ {Π6 6ν}] ἀγαροη νυ] ἢ Θηϑιιθά. 
[π΄ {πὸ Ζογοαδβίγιαη Χο] σου Δία ννὰβ ἃ 
ἀοιν ννῃῖοἢ νγὰβ μ6]4 τη ΠΑΓάΪν 1655 ΠΟΠΟΙΙΣ 
πᾶη ΕἾσγθ. ΟΥ̓ Δ αἴεγ-ἀθιϊεβ Ατγάνϊςᾶγα 
Απᾶμῖΐα (ΑΠαΙ 15) 15 4 βοάάοϑβ οἵ σσϑαΐ ἔᾺΠΊ6 
ΔΗΑΡοννΟΓ (ΠΡ. ΘΡΙΘΡΕΙ, ὁ Εγαη!βοῃο ΑἸτοσ Πα π|5- 
Κιυηάε,᾽ 11. 54 ἄς. ; Ηδιρ, “ Εββϑαγβ. οὐ. {Π6 
ΚοΙΙρίοη οἵ {πΠ6 Ῥαγβθοβ, Ρ. 178 ἄς ). [ἢ {πὸ 
Ανεβία οπθ Ὑαϑῃΐ οἵ σοῃϑίθγαῦ]ο Ἰθηρτῃ 15 
ἀονοίοα ἴο ΠΕΙ Ποποι. 816 ϑρυ!ηρ5. ἔτοπὴ 
1Π6 ϑιιπη πη] οἵ ἃ πηοιιηΐα!η ἀπα ἄθνοὶορβ ἰηΐο 
ἃ 1ποιιβαηα 5ρυΠρ5 8Πη4 ἃ {ποιιβαη οδηδ]5. 
ΗΕΥ 5ίγεηρίη 15 βρσεαῖ 85 1{πδΐ οἵ Πουύβθβ: 
Ὀεΐογα ΠΟΥ 5υυΓΠΠ8;, ΓΟΙΠΠΠρ’ ννᾶν 5. Ἔνθ Πηρ 
Ὀοννβ [ΓΓΘβιβΈ 0 ]γ. δῃᾶϊκα {ΠπῈ βουρθπί σΟΠΊ65 

ΘῊΡ ΧΙ 
2 7716 τοηίγαςν 97 ἐδε ἔπυο φιγιμοῖς ἐς αἱϊδ- 

εονέγεα ὧν ἤ7αγαρελεισ, αὶ 707 τυλίελ Δὲ ἐδ 
εγ{εγζαϊγιεα ὧν ἐε γι, για] γετυαγαεα. 

ΝΙῚ) Μαγάοςμειιβ οοΚ ΠΪ5 γαϑέ ἴῃ 
1Π6 σουγέ ἢ (σαραΐΠα δηά 

ΓΒατγγα, ἘΠ ἔνσο εαπις ἢ οὗ {πε Κίηρ., 
ἀηά Κεαροῖβ οἵ τΠε ραϊαςα. 

ἘΒΤΉΕΈΕ, ΧΠἼΠ 
ἴο ΠΟΙ ψἹῈΠ ἃ δι 0116 ρθε το ἴαία] ἴο πηθη. 
516 ΤΟ[ 1565 1{, Δη4] ἀοσορίϊης {παῖ οὗ Τ᾽ γταδίοπα 
ΒΕΙΡ5. Πίηλ ἴο ἀββίγου {ΠῸ ἰγγαηξ (ϑρίβρει, 
9 Αὐνδϑία, 111. 4.7, 48): 

ὙΠΟ νϑπογδίίοη οἵ {πὸ Ῥουϑίδηβ [ῸΓ γἰνουϑ. - 
1{Π6 ν]510]6 γεργθβθηϊδίοηβ οἵ ̓ ΓΓΘϑΙβΈ10]6 ροννοῦ 
--τ-5 1πίθ] ΠΡ 10]6 85 1 15 ΓὩ ΠΉΠ|ὰΓ (ορ. Ηοτγοά. ἱ. 
138), νγ»ὰ5 βίγοηρ᾽ ἴῃ {ΠῸ {{Π165 ἴῃ αιδϑίϊοη. 
ΤΠ6 ἄγθαηὶ οἵ Αϑβίγναρθβ (Η εγοά. 1. 107), {πὸ 
[ΠΟΥ οἵ Μαπάδπθ, ἔπγη5 ΠΡΟ [ἢ 6 ΥΕΓῪ 58 1η6 
Ιάθα, 1Ὲ ΠΊΟΓΘ. ΘΟΔΓΒΟΙΥ Ργοβθηΐθά, νυν Βοἢ [5 
ἕοιιηα ἴῃ {πε ἄγοδηλ οἵ Μογάθοαὶ, [Π6 πης]θ οὗ 
Ἐβίποσ. [Ι͂η Ὀοίῃ, Δ αἴθ. θθοοπΊθβ δΔῃ ουοῖς- 
Ποννης Ποοά. [{ ννὰϑ ἃ ραγᾷθ]θ ΕΠ]ΠΠ16 4 ἴῃ 
ἴΠ6 Ῥγοννθββ οἵ ἄντσιιβ, {Π6 βοὴ οἵ Μαπάήδπο 
ἀης {Π6 ἀποοβίου οἵ Χουχοβ. ΔΝ παΐ [Ππθη σου] 
6. πιοῦὸ Παΐμγα] {Πὰη {παξ ἃ [Θννίϑἢ νυ του, 
Τνηρ ἴῃ ὅ8ιι5σα δηά [ὩΠΔΠΠ|ὰΓ ἢ ἘΠ6 θατ] 
Ἰερεηά, 5ῃοι] ἀρΡΙν 1ἴἴ ἴο [5Γ86], {π6 Ἵῃ] 4 ἔα 
ὙΠΟΠῚ ΕὐβίΠ ΟΣ {γανα!]θα, ἀπ 4 νυ ποϑθ οοπαιϊιθϑὲ 
ΟΥ̓́ΕΙ ΘΗΘΠΊΪΟ5 586 ννὰ5 {Π6 ΠΊθΔη5 οὐ βθουσγιηρ 

.2 “Απά Πε Πεαγὰ {πο }Γ ἄδν!ςεβ. Δη4 “ Ἐξεμοσ 

Δ Πη4 Π ἘΣ ΒΕΆΓΟΠΘ4. οἷσ {ΠΕῚΓ ΡΓΡΟΒ68. 
Ἰεαγηεά τπᾶξ ἘΠῸν νγεγα ἀθοιιξ ἴο ΙὰῪ 
Πδηβ τροη ΑὙΐαχεῦχεβ {ΠῸ Κίηρ ; δη4 
80 Πα σεγεΠε4 {ΠῸ Κίηρ οὗ {Πεπη. 

2 ἼΠεη {Πα Κίηρ ἐχαπηηεα {ΠῸ ἔννο 
ΕἸΠ 16 ἢ 8, ἀπ δἴτοῦ τηδὲ {παν Παά οοη- 
[Ἐ5564 1ἴ, [δ ν νγεῖα βγη] θά, 

ΘἸΑΡΠ ΙΝ ΧΠΠ. 

1. σαδαῖρῥα «πὰ Τραγγα)] ἴῃ ἘβίΠΟΥ 11. 21, 
Βιρίμδη (οὐ ΒΙιρίῃαπα, νυ]. 2) δπά “ΓΤ ο65ῃ. 
ΤῊ Ψαϊξ. ναγῖε5 Ὀεΐνσεεη Βαραίΐμδη δηά 
Βαραΐμα, “ΓΠαγο5 ἀπά ΓΠαγα. [ βορπιβ ((Απ- 
τι4ᾳ. [πά.᾽ χὶ. «ἢ. νἱ. 4) ς4115. ἴπϑῖὰ Βαραΐποιιβ 
Δη4 ὙΠεοάεδβίοβ (45 1 [Ὁ] οννηρ ἃ τοδάϊηρς 
ὩΣ τηϑίθδα οἵ Π. δεὲε Οκ. ἴδχε Β, ἴῃ χὶ. 
12, ποῖθ). (σαθαΐμα 15 {Π6 βᾷπιθ ΠΕΠῚΘ ἃ5 
Βαραῖμα οὐ Βιρίπδηα, {Π6 1Π|{14] Ἰοτΐουϑ θεὶηρ; 
Τανοσβοά, ὍὙΠῈ Πδ4ΠΊ6 βρίνεη ὈΥ Οκ. ἰοχί Β, 
Ασταγος, ΠΟΥΓΕΒΡΟΠΕΙηΡ ἴο {Π|5, 15. ΡγοΌΔὈ]Υ 
Ῥογβίδη. (δὴ 1ἴ θ6 ἃ γϑοο]]θοίίοη οἵ Αἴαϊκαβ (ΟΣ 
Μαΐδκαβ), [π6 παπῖθ οἵ ἴΠπθ διιπιο -[ἀνουγιΐα 
(ϑεε χὶ. 2, ποίβ ἴο 77αγάοερειι 5), ἰγαηβίουτηθά 
Ὀν {Π6 βου θο 5 Πϑοθϑϑιυ ᾿ηΐο ἃ σοπϑριγαΐου ἡ 
ΒΥ Ζβοῃθ ροϊηΐβ ἴο 1Π6 ὩΠΙΟρυ οἵ Αβίγαρεβ 
(ΒεῚ. «πὰ [ὲῈ Ῥτάροη, Ὁ. 1) οὐΓ᾽Αϑίαδϊζοβ 
(Τπογά. νυ]. το8). ὙὍΠΕ 5ρβοῖδὶ ξιποίίοη οὗ 
656. “" Κϑορεῖβ οἵ {π6ὸ ραίδοθ᾿ 15. ἀθῆποά Β΄ 
τη6 Ψ α]ραΐο ἴο μὲ {πΠαΐ οἵ ἡαημ]ογες (οΡ. Η ογοά. 
111. 140). 

ΟΦ. ῥμγροσος] Μεριμναὶ 15 τοτα παη {Παΐ. 
ὙΤΠῈ ἀϊπίγαοίξπρ, δηχίοιιθ παΐπσο οἵ {ΠῸῚΓ 
ποι η 5 45 ἴο {πὸ βιισοοθββ οἵ {ΠΕῚΓ ““ ἄθνιοθβ ἢ 
ΟΥ̓ ΤΟΑΒοηΪηρΡ5 (λογισμοὺς) 15 τοΠοοίεα ἴῃ [Π6 
εχ οἵ {πΠ6 Ν υἱραῖθ. ὙΠῸ Οτεεκ Β Παᾶ ἃ 
ἀἸΠδσεπὲ στραάϊησ: “Πα Πρατά {ΠεῚΓ ννοσάβ 
(λόγους) ἀηἀ ἘΠ6 ΙΓ ΘΑ] τη η165. ὍΤῊΘ 58ΠῚ6 
τοχί δήἀβ παξ {πῸ ον θςΐ οἵ ἴῃ. σοῃϑριΓἴου5 

ἴῃ ἰαυίηρ Παπβ ΠΡΟη {Π6 Κίηρ ννὰβ ““ἴο ρεΐξ 
᾿ῖπὶ ἴο ἀθαῖῃ." ἽὙΠῸΥ νγΈΓῈ ΔΗΡΤΥ, 54 50ΠῚΘ 
ἈΔΌΡΙΠΙΟΑΙ σοπιπιθηΐαΐοῦβ, αἵ {Π6 τόγαὶ ρτο- 
ἴογθηοθ ΤῸ Εβίμου, πον Πανίηρ ἀδϑιγεά {ΠῸ 
βεϊθοίίοη οἵ δποΐποι ανουτσιία ; ΟΥ̓ {ΠΟΥ͂ ν Ἔα 
γε! ῖθά δὲ {ΠῈὉ Πποποῦγβ Ὀοβίοννο ας τροῃ 
Μοτγάβοδι. ὙΜΠογοίοσγο ποὺ Ριτροβθά, ϑαγ5 
{π6 ΤΑΓΡΙΙΠῚ ΟἹ 1Ϊ. 11, ἴο ΡΟΙΪδὺη Εἰ ΠΟΥ ἀπά 
5110 1Π6 Κίηρ ἴῃ ΠΪ5 θ6ά, οὕ, δοσογάϊηρ ἴο {πὸ 
ΓΑΓΡΊΠῚ 5Π6Π1 (ορΡ. ((4556], Ρ. 266), ἴο ριιῖ 4 
ὙἹΡΟΓ ἴῃ {π6 Κιηρ᾿ 5. ἀστιηκίηρτοιρ. ὋΓΠΪ5 ἰατίοῦ 
ΨΟΓΒΙΟῊ 15 ΡΓΟΌΔΟ]Υ ἃ ΓοΠθχῖοη οἵ σΟΠ ΘΙ ΠΡΟΓΑΓΥ͂ 
ἜΧρουῖίθησθ ννΠ ΟΠ Πὰ5. ΤΟυπη ἰἴ5. ράγα}]6] ἴῃ 
ΕἸ τιβέϊαη ἀπε αν ἴῃ {ΠῸ Ἰοροηα σοπηθοίοα 
νΠ ἢ 1Π6 Πἰϑίουυ οἵ 8[. [μη [Π6 Εὐνδηρο]ϑί. 

ῥὲ τον  εά ἐρὲ ἀρ ο ἐρεῦι)] ΑΥ̓ΟΓ “ Πανίηρς 
Ὑ}Ὲ}} σοπϑιἀθγθά τ" (6. Β). Αεροτάϊηρ ἴο 
ἘΞΈΠΟΙΣ 11. 22, “ ΒΙΠΕΡ ΘΕΓΕΠΘΙ ἘΠῸ ΕΙηΡ 
ἐφέγεο ἴῃ Μογάθοδι᾽β πΠαῖηθ,᾽ Μογάδοαδὶ μΒανΐπηρ 
(Δοοογάήϊηρ ἴο {πΠῸ “ΤΑγριιπλ) θθθη ἱπξοσπηθ οἵ 
1Π6 σΟΠΒΡΙΓΔΟΥ ὈΥ ἃ ΠΟΙΥ 5ριτιῖ, ἀπά {θη 
τεροτίβα 1 ἴο {πΠ6ὸ ΄ιιθθη. Όβθρῃι5 (΄ Απί. 
]7πά: χι. “ἢ. νἱ. ὃ. 4) βῖνεβ δποΐπεγ νϑβίοη οὗ 
1Π6 βίουγ. Ὑπεοάσδβίοβ Πδά ἃ [6 νν]5}} βεσναηΐ 
Παιηθα Βαγπαραζοβ. Ηδ Ὀδοαπιο δοηιαϊηϊοά 
νὰ {π6 ρ]οῖ, «πᾶ (οἱ τ ἴο Μοτάροαδι. 
Μογάθοδι σοῖσι ΕΒΊΠΟΥ σοΙηπηιηϊοαῖο 1Ε 
ἴο {Ππ6 Κίηρ. 

8. ἐῤὲν «ὐόγε οἰγαησ ρα] 
Ἰοννεα {πὸ σϑδαϊηρ ἀπήγχθησαν. 

ΤΠῈ Ε᾿. Δ, [0]- 
ἽΠῸ ργεβοπξ 
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ΜΞ) "ὃ ΕΟΤΗΒΆ. 

4 Απά {Πς Κιίπρ πηδάς ἃ τεσογά οὗ 
1Πεθ6 {ῃΐηρ9, ἀη4 Μαγάοςποιιβ αἶβο 
νυτοία ἘΠογθοῦ, 

5 80 {Π6 Κίηρ σοπηπηαηε4 Ματγάο- 
σἤοιιβ το β8εῖνα [πη {πῸ σοι, Δηἀ [ὉΓ 
1Π15 Πα γονγαγάθα ἢ Ϊπ|. 

6 Ἡονθεῖξ Απηαη ἐπα βοη οὗ Απιαᾶ- 
ἀδίμιιβ [πῃ Αραριέθ, γγῆο νγὰϑ ἴῃ ρυεδέ 
ΒοποῖΓ ννἢ {Π6 Κίηρ, βοιρῃς. ἴο 

ΠΛ ΠῚ: Ιν. 4---:- 

τη Ϊοθε Μαγάοςποιιβ ἀπά Πὶβ ρεορὶς 
Ῥεσδιιβα οἵ {πΠῸ ἔννο εππιοῇβ οἵ {π6 
Κιηρ. 

ΓΠΗΑΡΤῈΞΝ ΧΙἧΠ. 
1 7716 εοὖν 97 ἐἦδς ζίγιρ᾽ς ἠείζεγς ἰο αἰφεέγον ἐλὲ 
7ευσ. ὃ 7216 2γαγεγ 97 77αγαρελεις 707 ἐλε,. 

7 | Ἢ ςοργ οἵ {Πα ᾿εζέειβ ννὰβ ἘΠ185: 19Ξθρῃ. 
Ε Ἄπεῖϊᾳ. [. 

ἼΠ6 ρσγεδὲ Κίηρ ΑΥὙΆΧΕΓΧΕΒ τι. καρ. 6. 
νυ ΓΘ Γἢ {Π656 ἘΠ]ηρϑ το [Π6 ργποα5 Δηἀ 

ΟΙκ. τοχέ 15 ἀπήχθησαν, “ΤΕΥ τνοτα 6 ἀνναν,᾽ 
Ζ.ε. ἴο ἀδαίμ (ορ. Ψι]5.). ὙΠ τοχί οἵἨ Εβί μοῦ 
1ϊ. 23 5Ρθοῖῇθβ {πεῖν ἀθαίῃ το πανα θεθη ὈΥ 
Βαηρίηρ; [Οβορῆιιβ, ΕΥ̓͂ οὐποιῆχίοη, ῬΧΟΌΔΟΙΥ 
ΟΠ6 ΔΠη6 {Π6 58Π16 ΡιΠΠΙ5Ππιθηΐ---ἰῃδξ δοσοτάθα 
ἴο ΤΟ 615 ἀπά {τγαϊΐουϑ---ἰ5 πηθαπηΐ (566 Εβί ΠΟΥ 
11. 23, ποί6), νἱΖ. ἱπῃηρα]θπηθηΐ (Ηετοά. 1. 128, 
ΥἹ]. 3.ο. 866 Βδν]ηβοη, ὁ Α. Μ.᾽ ἵν. 141, 208). 
ὝΠΟ ργθνίοιιβ. “' βχαπηηδίίοη ἢ νναθ. ῬγΓΟΌΔΌΙΥ 
(8εε ἴμ ΟΚ. «πὰ 1,αἴ. Ν γβιο 5) ΌΥ τοσέαγο. 

4. Το Οἰκ. Β οπηίβ Δηγ πιθηίίοη οἵ Μου- 
ἄδοδὶ Πἰπηβο! υυυϊτηρ ἄοννῃ {Ππο56 ονοηΐβ, θα 
1Ὲ βρθοῖῆοβ: “Απά Μαγάοομειβ᾽5 Πατη8 νγὰ5 
τοοογαθα ἴῃ {πὸ θοοῖ οἵ {πὸ Κίηρ ΤΟΥ [Π6 5αϊκθ 
ΟΕ τεοδ!]!ηρ ἴο πηηα {π656 {πϊηρ5. ὙΠῸ 
“ΒοοΙς οὗ ἐπε Κίηρ ννὰβ Ῥγοῦδ]Υ οπα οὗ 
[Π6 τϑοογβ. ἰαἸ4 ΠΡ ἴῃ {Π6 ΤΟΥΔῚ ἀΥοΠῖνο5. δὲ 
6δοἢ οὗ {πὸ ἴἢγϑο σαριζα]5 οὗ {Π6 διηρίγο---ϑιι58, 
θα γΊ]οη, «πὰ Εοθαΐδηα. ὙΠῸ Οὐδεὶς νυ του 
Εἴοβίας οὐ (πη! οβ, ρῃηγϑιοίαη ἴο Ασὐίαχευχαβ- 
Μποίηοη (8.0. 405--359), 4ἀΘβοῦθ65. {Π6ΠῈ 85 
νυ 6 ἢ οἡ Ραγο τηθηΐ, ἀπά οοηίδιηϊηρ ποῖ 
ΟὨΪΥ ΔηΠαδ] δίς τοοοσάβ, Βαϊ α150 Ἰοηρ Παῦτα- 
{ἔϊνθ5 (ϑαγςθ, “[πἰτοά. ἴο Εἶτα, ἄο. Ρ. 96). 
ὙΠΟ παπιθ5 δηἀ ἀεοάϑ οἵ ““ θεποίδοζουϑ ᾿ ννεγα 
επίογεα ἴῃ {ποπὶ (Ηεγοά. νι]. 85; ΤΠπογά. 1. 
120. 2). 8868 Χυ!-: 2; ΠΟίς; 

5. ΟΚ. Β «4645 {πα Μογάβξοαδι “' νγα5 ἴο Πανς 
Δ} ΕΥ̓́Ε Οἡ ΘΥ̓ΘΙΥ ἄοοΥ," 2.6. ἴο νναΐοῃ [Π6 γαηι- 
ογές (υ. τ, Ν ρ.). 

6. ΤΠΙ5 νοῦβο ρῖνοϑ {ΠῸ6 νυυ 6 Υ᾽ 5. ΧΡ] πδί!οη 
οἵ Η «ιιδη᾿5 μαίγοά οἵ Μοσγάθοαὶ. Ασοογάϊηρ ἴο 
Τόβθρμιιβ θθη Οογίοη (χίἢ οθηΐ.), {Ππ6 θα πιο ῃ5 
Ὑνογα το]αΐϊνοβ οἵ Ηδηηδη, ἀπά ἀπιοηρϑί ἢΙ5 
τηοϑί {τϑίννοσίῃν ἔτ πά5. ὙΠῸ ὈΙΌ]1ΙΟΑ] Παγ- 
γαΐνο φοσοιηίβ ΤῸ ΗΔ Δ Π᾽5. ΠΟΒΈΠΙΥ ἃ5 ἄτι 
ἴο νναπί οἵ σοϑρθοῖ ἴο ἢῖβ. ρούβοῃ (βίΠου 11. 
1). ἼὍΠὸ τοίμϑαὶ οἵ σθνθσθποθ νοι] ἀοορη- 
τυδίθ {Π6 ΔηροΥ, δἰγοδαυ στγοαΐ, [6] αἵ {Π6 
1055 οἵ 5. βιιρρογίοσθ ὙΠῸ {{|Ὸ “ Μδαςοο- 
ἀοπίδη, βίνθη ἴοὸ Ηδπηδ ὈῪ ΟΚ. Β Πεζε, 
πα ΒΥ ἴΠ6 ΝοΥβίοη5. ΡΈΠΟΥΔΙΥ 1π ΧΥΪ. Το, ἰδ 
τάῖθη ΕΥ̓ Θοπὶ ἴο πιθᾶη ποῖ {Παΐ πὸ ννὰβ οἵ 
Οτροὶς οτἱρίη, θυ Οτθοὶς ἴῃ ἢΪ5 ἐγαϊζου --νν 5 ἢ 
ἴο βιιδ]ρμαΐς Ῥογϑία οὸ στθθοθ, ΓΙ 15 ποίΐ, 
μουν ονοσ, ϑιρρογίεα ὈΥ ΧΥϊ. τὸ (δες ποίο). 
ΤῈ “ Αραριίο (Πουρμῖ ὈΥ Ορρετί, “1ἡ- 
βου ρίϊοη5. Αϑϑυυθηη65 465 ϑαυροη 65, Ρ. 25, 
ἴο θὲ ἃ Ρίαςθ ἰὴ Μραϊα) 5 ἴῃ ἴῃ ΟΚ. τοχὶ 
σπαηροά ᾿πίο Βουγαῖος ( π]ς. Βιιρει5). Τ 5 

σμδηρο, πὸ ἘΠαΐ οἵ Τωγαῖος, 15 ΡΓΟΡΔΌΙΥ ἄπ 
ἴο 4 πηϑγθδάϊηρ (ὈΥ αἰζογαϊΐοη οἵ ἴΠ6 ἤγϑβέ 
Ἰει[6γ) οἵ ““ Αραρίίε " (Αραρεβιι5). ὍὅΠε 5ὺρ- 
ϑοϑίοη {παξ Βουγαῖος 15 ἃ ΟΙκ. ἴοτπι οἵ Βαροδβ 
(Βαραιιβ, ΗἩ ογοά. 11. 128, νἱ]. 80) 15 σοιρ δά 
ψἹ 45 πηιιοἢ σοη͵δοΐατο 45. {Ππαΐ μοι Ππά5 
ἴῃ Τωγαῖος ἃ ταῇροίΐοπ οὗ {Π6 παῖὴθ ΟΥξ65 
(Ηεγοά. ἢ. 122; ορ. Αἀάϊτίοπαὶ Νοίς ἴο 
ΧΠ] 12))- 

ΘΗΑΡΤ ΙΒ ΧΤΠΙ. 

1-7. ΤΠ ο56 νοῦβο5 416 ἴῃ {πε 1,Χ Χ, ρ]ασεά 
ἴπ Ἐβίμοσ, ἢ. 111., θεΐννεαεῃ τ. 13 δπα 14. 
ΤΠ6 “ΠΟΡΥ οἵ {πῸ Ἰεἰΐουβ᾽ ρΡιυγροτίβ ἴο θ6 ἃ 
“Ἐ ΘΟΡΥ͂ οἵ {πὸ νυυιης {παξ Π6 ἄδοῦθο 5Ποι]4 
θὲ βίνεῃ οιἱξ] ἴῃ δυεσΎ Ρργουΐηςθ, (4 π4) ρὰὉ- 
᾿Ι5ῃθ 4 ὑἀπίο 411] {μΠ6 ρβορὶεβ. ὍΠῚ5 δὐϊοΐ 
ραϊηδέ ἴπΠ6 ἰθννθ, ργοίθββθα!υ ἀϊοΐαϊοα ὈῪ 
Ηίπδῃ, ἀπά ἐπαΐ 1η ἴδνοισ οἵ {πῸ [6νν5 (ςἢ. 
ΧΥΙ.), ΡΓοοπάϊηρ ἴο θὲ {πΠῸ τνοτὶς οἵ Μοσγάρδοαὶ, 
ΔΥῸ [Ὁ τποσο αἰ Πιιδα {πῃ ΔΠΥ͂ 5: ΠΉ1Π|αΓ γοοογα5 
ΟΥ̓ παῖ ραβδί ργθϑεσνθά ἴο τι5. ΤῈ 15 Παγαὶν 
σοΥγθοῖ ἴο 580 {παΐ {ποὺ σοπίαϊη “ 1{{1|6 ἐπαΐ 
15 ΘΙ ΓΠΘΓ ΤΟΙΙΡΊΟΙΙ5. ΟΥ̓́ ΠΊΟΓΑ] ἡ (ϑαγοθ, Ρ. 110}. 
Ιη {Π6 ΟΚκ. τοχί Βὶ {πΠῸ ργοβοπί ᾿θιίου 15 ᾿πίτο- 
ἀποοα {ππ5: “Απᾶ πὸ (ἴΠ6 Κίηρ) σαν ἢὶ5 
βιρῃαίασα ἴο 1Π6 ϑιδ]οιποα οαϊςοΐ. [Ιπ τς 
ΑΔαϊοπαΙ Νοῖθ ἴο “σ᾿. 1 ν}}} 6 Τουπά {π6 
Γαγριπι 516 η1 ἔοσπι οὗ {πὸ Ἰοιου οὐ ἄθοσθο. 
Τ νν}}}] θ6 βθθῃ αἵ οὔποθ ποὺ τοι ἃ αἰ Π δ 5 
ἔγοπὶ {Ππαΐ ργοβοπῖθα Ποσο. 

1, ΤΡρὸ σγεαὶ ἀϊη5)]) ὙΠ {{Π6 οὗ Τλαγῖαβ5 
Ἡγϑίαριβ ((μῈὲ ἔαῖμοῦ οἵ Χουχθθ) οπ {πὸ 
Βομίβίάῃ πιοπιιπιθηΐ (βθο διχ, ᾿ Ηἰβίοσυ οἵ 
Ῥογϑία, Ρ. 89) ἰ5 “τὰ Κιίηρ, {πε Κίηρ οἵ 
Κιηρδ, ἴῃς. Κιηρ οἵ Ῥογβία, {Π6 σσοαΐ Κιπρ ο 
{πὸ Ργονιης 65," ζο.; ἀπ {παΐ οἵ Ατΐαχουχοβ 
((ῃᾷξ βοὴ οἵ Χευχθϑ), “ἴπ6 ργεαΐ Κίπηρ, {Π68 
Κίηρ οὔ Κίηρδ, {πὲ Κίηρ οἵ απ 5. ὑνποσγο ἃ]} 
Ἰαηρσιιαρο 5 Δ΄Ὸ 5Ροίζθη, {πὸ Κίηρ οἵ {Π15 σσϑαΐ 
ννῖά6 φασί," ἄο. ὍΘ ἱπβογιρίϊοηϑβ απ Οτσςοὶς 
ντογ5. (ΟΡ. Ηροτγοά. 111. 97, Υἱ]. 70) αἰίεβί {ΠῸ 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ ΟΥ̓ {πΠ6 ἀββουίίοη παῖ (6 ρστϑδί 
Θρῖτο οχίοπάθα ΠῸπὶ [πάϊὰ τὸ ΕἸΠΙορίὰ. 
Ἐνθῃ μαά {15 ποῖ θθοθηπ [ἴΠ6 σαβθ, 510} ἃ 
ἀεβοσίρίίοη ννουἹὰ μανο θθθη ἴῃ Δοσογάδηοθ 
ἢ {πὸ δίνας οἵ πιᾶην ἀποῖθπέ οάϊοίβ. ἴῃ 
νυ πίοι ἸΙοϑὲ ἀπά ᾿ἰγγθοονθγαθ!]θ. ΡΓΟυΠ 65 νν Τα 
51Π] τϑοκοπθὰ ἃ5 ρατί οὔ δὴ ᾿πά] 5501 }}0]6 
ΘΙΡΙΓΘ, πλΟἢ ἴῃ {Π6 58 ΠῚ6 ννΑΥ 45 {Π6 Κίηρ5 
οἵ Βηραηαά γχοίαϊποα ἴπ6 {{{|6 οὔ Κίηρβ οὗ 



ν, 2--6.} 

ΘονοΥποΥβ {Πδὲ α΄α τππάθγ πὶ ἔτοπὶ 
1πάϊὰ ππίο ΕἸΠΙΟρΡΙα, ἴῃ δῃ Βιιπάτεά 
Δ Πα βθνβὴ δΠά ἔνγεπῖυ ργΓον ηςε8. 

2 Αἤεγ {πμαὲ 1 Ῥεσαᾶπια Ἰἰογά ονεῦ 
ΓΊΔΩΥ͂ ΠΑΊΙΟΠ5, ΔΠ4 Πα ἀοπηϊηΐοη ονεῦ 
16 νν πος νγοῦ]ά, ποῖ ΠΠΠτοὰ4 πρ ψ τἢ 
ΓΕΒ πηρίίοη. Οἵ ΠΥ Δι Ποτέγ, δα 
ΠΔΓΓΥΙΠΡ ΠΊΥΒ6ΙΓ ἀἰνγαν σ ἢ ΘαυΥ 
ΔΠᾺ πη ἀπ685, 1 ριΓροβαα ἴο 56 {16 ΠΥ 
ΒΒ] εοῖβ σοπΠιια}} 7 ἴῃ ἃ αυίες [Πξ6. 

ΠΟΥ, γε. πὰ τη κΚΙπρ: τὴν Κιπσάοπῃ ἰρθδοθαῦθὶς 
δ [ῳ] Ρ Φ 

ΔΠὰ ορεὴ ἰοῦ ρᾶβϑᾶρε ἴο {πΠ6 πυἰπιοβί 
ςοδϑίβ. ἴο ΓΕΠΕΥ Ρθᾶςα, νγΠΙΟἢ 15 ἀε- 
ϑιΓβα οὗ 81] πηβη. 

2 Νον ψγῇεη 1 δβκεά τὴν σοιϊη8ε]- 
Ιεῖ8 ἤονν 1Π18 τηῖρῃε ΡῈ Ῥτοιρῃς ἴο 
Ρᾶ88,) Δπηαη. {Πᾶς Ἐχοε δ 1η νυ ]Βάοτη 
ΔΙΠΟΠΡ' 1189 ΔΠ4 νγὰβ Δρρίονεα ἔογ ἢϊ5 
ςοπϑβίδπέ ρφοοά ν}}}} δη ἃ βιεάξαϑε Πάε]γ. 
ΔΠ4 Παά {6 Ποποιῖ οὗ {πΠεῸ βεσοπα 
Ρΐαςε τη ἐπε Κιηράοπ,, 

ΕΥΔΠοΘ Ἰοηρ αἰζεῦ ΠΥ Παά οδαβθά ἴο Πᾶνα 
ΔΗΥ͂ ΡΟΒΒΘ5510η ἴῃ ἴπδΐ σοι ηγ. ΟἹ {Π6 127 
ΒΔΊΓΑΡΙ65, 5866 ΒΒΈΠΟΓ ]. τ, ποΐθ, απ ΑἀάποηΔ] 
Νοίε ἴο {15 νεῦϑθ. ΕνΙ ἀΘ ΠΕ ποΐ βαίγαρίθβ 
ῬΓΟΌΡΟΙ ἃγα τηραηΐ, θαΐ τ ΠΟΥ αν βίοηβ οἵ 
1πΠ6 επιρῖτθ. ὍΤὴα ϑδίγαρ, οὐ᾽ ὁ" σύονητρτο- 
τεοίογ, ννὰβ ἃ {Ἰθΐαγυ Κὶπρ, ΡΈΠΘΓΔΠΥ σοη- 
ροϊεά ψν ἢ {πῸ “ρτεαΐ [εηρ "ἢ ὈΥ διτίΠ ΟΥ̓ 
Τ ΔΙ αρΡθ. ΑΠῈῸΓ Ραγτηθηΐ οἵ ΠΘΟΘββαγΥ βαΐγα- 
ῬίΑ] ὄθχρθῆβθβ, {Π6 τοϑί οἵ {πὸ {τἱθυῖα (τδηρὶηρ 
85 ἃ οΐί4] ἔγοπὶ 42,οοοΐ. ἴο 25ο,οοοί. ἃ γ6881) 
νγὰ5 ρα ἱπΐο [Π6 ᾿πΊρΡ 4] Θχομθαιοσ. ΠΟ 
Τηάϊδη ργονίηςθ, σοηϑιϑίηρ οὗ ΤηΔ ΠΥ 5ιθα1ν1- 
510η5, 15 5414 ἴο Πᾶνα ραᾳϊά ὈΥ 1[561{ 5 τηιιοῇ 85 
1,29ο0,οοοἶ. ἴῃ 5ο]ά, «πα Βαθυ]οπῖα 29ο;οοοί. 
((Ρ. ϑᾶγςε, Ρ. 55). ὙΠ Βο] 4 δηά 51|ΠνῈ 1 ψΈσῈ 
411 σοΙ]]δοϊβά δ ϑ1158, ἴο νυν μῖοῃ ΟἸΕΥ σοπνεγρθά 
16 στϑαΐ ᾿πηρουία] τοδάϑ. 

Ω. ἰογά. .. οὐεῖ ἐφὲ αὐδοΐε υογ 4] (ρ. {πΠ8 
Ἐ{Π65 οἵ {πῸ Κίηρ ἴῃ ἴπ6 ργϑυίοιιβ ποίΐβ. 

ἦπ ἃ φιεῖοί [76] ἀκυμάντους : 111., ποῖ ννα5ῃεά 
ΟΥ̓ [οβϑθ4 γῪ {π6 ννᾶνεβ, δΔη4 {πεγϑίοσε οδ]Π,. 
(ρ. 45. 1. 6, ἀπά {πὸ ΝΠ]. μεγε: μέ αὖόσχηθ 
κἰϊο ἐεγγογ  «ἱξαηι οἱ ομίϊο ἐγαποισεηέες. 

εαεεαδίο, ἀπά ορόη 707 ῥασεαρθ 1ο ἐῤὲ τιΐγιοσέ 
εοαςί 5] [ηϑίοδά οὗ ἥμερον, ““ ΠΑ Ι4Ρ]ς,’ {πε 
1... βθοπὴβ ἴο πανα τοδά ἤρεμον, ““ ῬΕΔΟΘΔΡ]6 
ζΡ. τ ΤΊ πὶ. 11. 2). ὙΠὲ Ὁ. Β τοηθετηρ ΟΕ 
1ῃ6 νογά5. “ορεπ᾽ ἄς.; ΥἱΖ. “ {γᾶυθυβαῦ]α ἴο 
1π6 ἔγοπίϊογβ, ΠΠιβίγαΐοβ τποσα ΤΌσοΙθ]Υ ἐμ 
τρ 6 ἕδος {παῖ τῃ6 Ῥογάθ-ῬΓΟΥΪΠΟ6Ὲ5 ὑγΌΓῈ 
ΑἸνναγ5 πὸ νγεαὶς ροϊπξ οὗ {ΠπῈ εηρῖτθ. ὙΠΘβα 
ῬΓΟΥΙΠοο5. δαϊοϊπθά ρουνοσίι! ἃπηα τοβί]οθ5 
ἔοε5 ; οἷν! ἀπα τ] ΥῪ δα ΠΟΥ ΕΥ̓͂ νγα5 ννθακοβί 
πογθ, ἀπά ἴῃ {ποπὶ του 5. Π5ΌΔΠΥ ἴοοῖΚ {ΠΕῚΓ 
ὈερΊΠΠΙηΡ'. 

ΒΓ ΕΣ ΕΤΤΕ 

4. Τ)εο]αγαά πηπίο 115, ἐΠδξ ἴῃ 41] π-- 
{[0Π58 τοι ποι [ἢ νγοῦἹα ἘΠογα νγαβ 
βοδίίεγθα ἃ σογίαϊη πηλ]]σίοιιβ. ΡΘΟρΙς. 
{πὲ Πα4 ἰαννβ σομῃίγαγυ ἔο 81} παίίοπβ. 
ΔΠΔ σΟΠΕΙΠΙΙΑΠν ἀεβριβεά τΠς οοτη- 
τη Πα πιθηΐβ οὗ ΚΙη 8. 80 85 {Π6 πη] Έ1Πρ’ 
οἔ οἵ Κιπράοπηβ, Ποποιγαθ]ν ἱπτο πος ἃ 
ὈΥ τι8. σδῃποῖ ἵροὸ ἐογνγαγά. 

5. ϑθεῖηρ ΠΕη νγα τιηἀογϑίδπα {Παΐ 
{Π|8 Ρξορίθ αἷοπε ἴ8 σοπέιπια! ]ν Ιῃ 
ορροϑίτίοπ πιηΐο 41 πηθη, ἀΠἘγηρ: ἴῃ 
1Π6 βίγδῃρβ πηδηπῈΓ Οἵ {ΠΕῚΓ ἰᾶνν8. 
ΠΑ εν]] αβεοίεα ἴο οἷ βίαΐε, νγουκ- 
ἴῃ 411} 1ῃ86 πηβοῃθε ἘΠαγ σδη, {παξ 
ΟἿΓ Κιηράοπι τηὰΥ ποξ ΡῈ ΠΙΠῚΪΥ͂ 
ΕϑΕΔ ὈΠ5Π66 : 

6 Πεγείογα μαννα νγα σοπιπηαπάεα, 
{πὶ 411 {πεὺ {πᾶξ δῖε 5ἰρῃηϊῆαά ἴῃ 
ὙΓΠ Ωρ; ππίο γοι ὈΥ ΑπΊδη. ὙΠῸ [5 
οΓἀαϊΠ6 4 ονεῦ {ΠῸ6 Δ81Γ8. δηὰ 15 'πεχί Ι οσ, 
ὉΠΐΟ 15. 588] 1]. νυ ἢ ἘΠ εῖτ υγίνεβ δ 4 οι μς. 

8. εομησο ογ)] Ἷῃ ἘΒΊΠΟΓ 1. 4) “{Ππ6 βϑνυεῃ 
ΡΓΙΠς65. οἵ Ῥεῦϑία δῃηδ Μεάϊα...... ψνμῖςο ἢ δα 
{πῸ ἤγϑί ἴῃ {πΠῸ Κιίηράοπι (5686. ποΐβ. δπ4 οἡ 
ΕΒ Ζγα νἱ1. 14). ὙΠῸ αι 1165. αἰἰτιθαΐοα Πογα 
ἴο Ηδιηδη---“ νβάομι (σωφροσύνη). . . Βοοά- 
ν}1}}} (εὐνοία). . . ΠάεΠΥ (πίστις) "---ἐαοςοπηΐ ἔοΥ 
ἢἰ5. ““δαναηοεπηθηΐ " (ςρ. Ἐβίμου 11. 1). Ηἰ5 
Ροβιίοη (566 450 Χυὶ. 11) νγ)ὰ58 ΡὈγδοίσ 4} 
ΒΙΡΕΙΙΟΥ ἴο {παΐ οἵ ἤγβδί διποπρ {Π6 56 γε 
ῬΓΙΠΟ65. 

4. ΤΠΕ Ιαηρτιαρα ἀθβογρίϊνε οὗ {Π6 ρθορὶα 
οὗ [ῃ6 [εν 15 θαβεα προη ἘβίΠοσ Π]|. 8, πε 
τα ἢ ὀχραηάθα. ὙΠῸ “ σεγίαϊη Ρθορὶα ἢ 15 
ΠΟΙ “ἃ σοσίδιῃ τη]! οῖοι5 (δυσμενῆ; ΟΥ̓“ τηᾶ- 
Ἰενοϊθηΐ, ΟΚ. ΒΒ) ρΡβορίε, Γαγίμοσ σμαγαο- 
ἰεγιϑε ἴῃ {Π6 δοσοιιηΐ ρίνοη ΟΥ̓ Ϊοβθρῇιιβ 
(ΑΕ {00} ΣΙ ΟΠ τ Ὁ 5) 45. Ὁ ΞΕΡΑΓΔΙΓΕΝ 
ἘΠΘΟΟΙΔΌΪΘ, ποιΠῸΓ Οὔ βουνίηρ {ΠῸ δᾶπιῈ ΤῸ]1- 
δῖοι. Ρργαοίϊοο5 45. οἴ ποὺβ ΠΟΙΓ{ τἰ51Π6 [Π6 58 Π16 
Ἰανν5;᾽ Δη4 1ἢ Π15 νϑύβίοῃ οἵ {Π6 βαϊοῖ (20. ὃ 6) ἃ5 
“ἐᾷ ΠΔΊΊΟΩ ὈΘΑΓΙΠς; ΤΠΔ]166 ἴο 411 πηθη (δυσμενές: 
ΠΡ. [Π6 ἔγε]αθπηΐ σμπαγρα πδάθ ἀραϊηδί {Π6 ἴοννβ 
Οἵ οαϊιι77ι ῥιιγια7ι1 σεηε7 15), αἸΠοσθηΐ [τΓΟτη {Π 6 Πὶ 
1η ἰαννβ, το γασίοσυ ἴο Κίηρϑβ, βίγαδηρε ἴῃ {Π61Γ 
ΤΊΟΥΔ] ργδοίιςε5 ἄς. ὙΠΕΙΓ 6ν1] ᾿ἱπἤπαθηςθ 
ννὰ5. 5110}. {πΠαΐ, Δοςσογάϊηρ ἴο Ηδπίδη, {ΠΕΥ 
ψ γα 4016 ἴο ργενεηΐ {πΠῸ6 τπιπῖοῃ οἵ {Π 6 ΤΘα]πὶ 
(συναρχίαν), 50 {παΐ “1π6 Κίπροπ) ΠΕΥΕΥΓ 
ΤΟΔΟΠΘα ἃ βίδθ!α Ἴσοπάϊτοη" (σΚ. Β). ϑ8ε8 
Δαάϊίοπαὶ Νοίς. 

5. Α το-ϑίδίοσηθηξς οἵ {πΠῸὸ σμαῦρα 1Π τ. 4; 
ψυἢ νατγϊαίίοπβ. ὍΠῈ Νυϊραία ο]οβοβ 15 γ6η- 
ἀουίηρ οὗ [Π15 νεῦϑα ψἹΠ ἃ σΠαγρα οἵ ἀἸβευγθιης: 
1Π6 ρθᾶςθ δηδ Ἷςοποοῖά ον ἴπ6 ργονίηοεβ 510- 
1εςξ ἴο ἐπε Κίηρ. 

6. πεχέ τιγιίο 15] τοῦ δευτέρου πατρῶς ἡμῶν. 

3.9 

Ι Οσ, ὅσ 
δεξζίεα. 



σΠΠ]άγθη, θ6. ατέευ]γ ἀεβίγογεά ὃγ {Πα 
ϑυγογά οὐ {Πα ὶγΓ Θη ΘΠ 168, νυν ποι 8]]} 
ΓΊΘΓΟΥ͂ ἀπά ρῥἱτν, τΠς (ουτἔδεπεῃ ἄδγ οὗ 
τῆς τννοιἢ πποπτῃ Αὐδγ οὗ τηϊ5. ρτγα- 
86ηξ γΕΔΓ: 

Ταῖς {πον ΠΟ οὗ οἱ δηά πονν 
αἶθο ΓῈ πη] ] Οἱ οιι8,, ΠΥ ἴῃ ΟΠ6 ἀΔΥ 
ννΙἢ ν]οϊεησα ρῸ Ἰηΐο ἕῆε στύαᾶνα, πὰ 
50 ΘνΕΙΓ Πειθαου σαῖιϑ8. Οὐ" Δ 1Γ5. ἴὸ 
θ6 ννε]] 5είι]ς 4. απὰ νντποιῦξ {τοι ]6. 

8 ΤΠοη Μαγάοςπειιβ ἐποιρ ης προ 
41] τῆς ννοῦκβ οἵ της Τ ογά, δηά πηδάς 
δ15. ΡΓΑΥ ΘΓ πππΐο ΠΙΠῚ, 

9. ϑαγίηρ Ὁ Τιοτά, Τ,οτγά, της ΚΊηρ 
ΑἸ Ιρμτν : ἔογ {πε ὙΕΙ͂Σ ΚΟ 5. 1 

Τ τι,’ ΟἿΥἿ Βοοοηά ἔαΠογ." Ορ. Ν π]ρ., “ΜΠ οπὶ 
ν6 ΒΟΠΟΙΙΓ ἃ5 ἃ ἰδπμον." ΠῚ ΝΟΥΒΙΟΠ 8150 
{4115 Πϊπὶ ““ομΙοῦ ονοῦ (χώρου) 411 ἴΠ6 
Ῥτονίῃςεβ. Ορ. ᾿ Εἰβάγαβδ [1]. 7; ΤΟΙ 1. 22. 

δὲ εἰἰξογὶν ἀδείγογε)] ὁλοριζὶ; 111.) “ τοοΐῖ δηά 
411: ςρΡ. [6 Ρἤῆγαβο “Ἅ σοοΐῖ δηά Ὀγαποῆ." ΠΘ 
ἀαῖς--ἰ(ῃθ τ4Ὰἢ οἵ Αἄδτ---νναθ {Π6 ἢγϑὲ οἵ {π6 
ἵνο ἄανγϑ δοίια!]ν οΟ]ο γαΐθ αὶ 85. [δβίνα!ϑβ. 
Ἡφπηοὸ 1 νὰ ὈΥ ἄθργθοβ. οσοηΐοππηάθα ἢ 
{6 ἀαγ--Πα τἀ 31}---οἡ νυ] Ο {Π6 5] ΠΟΥ 
ννὰ5. ΟΥΙΒΊΠΑΠΥ ἱπίθηθα (566 Χυϊ. 20; ΒΒ ΠῈ 
ΗΠ 12, ὙΠ|. Ἐ2, ἴσ. αἡ. (ΘΚ: Β' τερϑαῖβ {ΠῸ 
1ἀθηπΠοδίϊοη οἵ Αὐαγ ψ ἢ Π γϑίγιιβ (566 Χ. 13, 
ῃοΐθ6), Δη4 «δἠά5, “ ἴο Κι]] 411 {π6 [ἐνν5 δηά 
τηαϊθ ἃ 5Ρ01] οἵ {πΠεὶΓ οἰ] ἄσθη : ἡ {πῸ Ἰδαίου 
1ηςογργοίδίοη Ὀοηρ ᾿πἰγοάιιορα 45 ἃ ΠΊΘΓΟΙΓΩ] 
ΤοΠουηρ ΟΥ {Πὰς Ργθνίοιβ. οἰδιιδα νυ ]οἢ θη- 
ἸοΙΠ6 4 αἰέεν ἀοβίγιοίίοη οἵ “ννῖνεα ὡπά 
εὐϊάγοη. ὝΠΟ ᾿πβουΈοη οὗ ἴΠ6 Παηη “ [ονν5᾽ 
15 ἴῃ σςοηίγαδί νυ [Π6 ποΐθννοσίῃυ ἀὔβοηςο ἴῃ 
τὸ ΟἴΠΟΓ τοχίβ (Πογο ἀπά ἴῃ Ἐβίμουγ) οὗ {Π15 
οπηϊηρ {Π|6. ΠΕ ἀοβιρπαίίοη οὗ {πὸ τὰσα 
ἴο ψΠποπὴ Η ΠῚ. ἢ 5ἰθνν5. Πἰδ ΠΟΒΕΠΠΥ 85 “ἃ 
σογίδ!η ΡΘΟρΡΙΘ ἢ ̓ηπϊοαῖο ἢΪ5 σοηϊοιηρί; «πᾶ 
1π6 ὈΠΠα, τπ]Πα] τΠ]ηρ ἀσοορίαποθ ὈΥ ΧΟΥΧΘΟΒ 
ΟΥ̓ Πἰ5. Τὰν οι ΓΙ ᾽5. ΟΡΙ ΠΟ οἵ {Ποπὶ 15. 6 ἴῃ 
Δοορογάδποο ἢ νυν παῖ Πιβίουυ τϑοογάβ οὗ ἃ 
ννθακς ἀπά οἰοηληαῖθ Κιηρ. 866 Αδαϊίομδὶ 
Νοίε. 

8, ἄχο. ἴῃ τὴς ΟΚ. ἰοχί οἵ {6 Βοοκ οἵ 
᾿ϑίμοσ, Μογάθοαι 'βθ ῬΥΓΆΥΟΥΓ 15. ρ᾽ασθά δου 
ἵν. 17. [1 15 αυϊΐα 1η06]}1510]6 {Πδὲ τῃς Ρἱθίυ 
οἵ Ἰαΐθυ {{π|6ὸ5 δῃοι]ά πᾶνε βοιιρῃηξΐ ἴο τορτο- 
ἄπο {πΠ6 ννογἦβ Ὄχργθδδίηρ ἴΠ6 Δηρ 5}; οἵ 
οί Μογάθοδι «πὰ ᾿βίμου (ΒΊΟΥ ἵν. 16). 
[π᾿ θΟΐἢ ΡΥάυοΥ5 ἰαΓΡῸ τ156 15 τηδθ οὐ ὈΠΌ]1Ο Δ] 
Ιαηρααρο. οβθρῆιβ (}. ε. ὃ 8) δῖνθ5 ΤΊΘΙΘΪΥ 

Δὴ οχίγασξ Ὄχρὶαπαίοσυ οἵ {πΠ6 γθάβοη οἵ Ηδ- 
ΤΠ] Δ Π᾽5 που ΠΥ ἀπ Μογάθοαί᾽ 5 οί 54] ἴο ννου- 
5810 πἴπι; θυ [Οβορηι5 θεη Οοτίοη (566 1ῃ6 
οχίγαςξ ἴῃ “ Οὐϊτῖοὶ ΘδοΥῚ ᾽ 22 ]οςο) Θχραπάς [ἴ αἵ 
τηθοἷ ρυθαΐου Ἰθηρῖῃ {Πὰπ ονθη ἴἢ6 ΜΙάγΆΚἢ 
Οἢ {15 Ραβϑϑαβο (566 ΔΝ ὕπβομο, Ρ. 64). ὍΤΠῈ 

ΒΘΓΉΗΒΙΝ ΕΙΠΕ [ν. 7---ξ.3. 

τῃγ ροννεῖ, δηᾷ 1 {ποῖι Πμαϑὲ δρροϊηέβα 
ἴο βᾶνε ἰβγδοὶ. τἤθγο 15. ΠῸ τηδη {παῖ 
σδη ΡΔΙΠΒΑΥ {Π66: 

Ιο Εογ τῃοιῖι Παϑ τηδάς πθανεη δηά 
Εαγῖῃ, δηὰ ἃ}} τΠ6 ννοπάγοιιβ ΓΠ]ηρ8 
πΠᾺοΓ τς ἤδανθη. 

11 οι ἂγὲ Γογά οὐ 411] {Πϊηρ5, 
ΔΠᾺ {ΠΕΓῸ ἰδ ΠῸ πηᾶη {Πᾶΐ σδη Γαϑίβδί 
1ῃ66, ννῃῖο ἢ αγὲ τῆς [νοτγά. 

12 Ποῖ Κηονγεβὲ 811] {Πίηρϑβ, ἀπά 
{ποι Κηονναβί, 1 ογά, δὲ ᾿ξ ννὰβ πεὶῖ- 
ἘΠΟΓ ἴῃ σοηῃίειηρί ΠΟΙΓ ῥΓΙάθ, ΠΟΓ ἴογ 
ΔΩΥ ἀαβίγα οἱ ρίογυ, {πδὲ 1 414 ποῖ θονν 
ἄοννῃ ἴο ρῥγοιιά Ατηδη. 

153 Βὸγ 1 οοι]ά ἢανε θεεη σοπίεηξ 

Μιάγαβη (οη ἘΒΕΠΟΥ ἵν. 7, 8) αἴϑὸ ϑἰαΐεβ ἐπαΐ 
πο η Μογάθολι σαν ἴο Ηδίδοῃ {πΠῸ ΘΟΡΥ οἵ 
{Π6 πλιγάογοιιβ ἄθογθθ ἴῸσ ΕΒ ΠΟ 5. ΡΟγιιϑαὶ Π6 
θαάς ΠἰπῚ να ΠΟΙ [Π15 πιοββαρο: “ΤΠ ἀγθδπ 
(α. 5 ἅς.) ψΠΙΟΒ 1 το]4 {Π66 ἴῃ ἴῃγν γουίῃ, 
566 ΠῚ5 Δ οι [0 ΠΟΠῚΘ ἴο Ρᾶ55. {0}, ἐποθίοσε ! 
Ῥ͵ᾺΥ ἴο ΟΟά ΙῸΓ τλοτογ δ Οὐ ἴῃ ἴο {πε Κίηρ, 
πα Ὑπᾶῖκο τοαιθβέ οἵ ΠΙπῚ [ΟΣ {Π6 ΡγΘβοσυ δῖ οῃ 
οἵ {ῃγ Ρθορὶο αηά [ἢγ ἔμπη]ν. 

9. ΤΠ σϑρϑιτοη οὗ {π6 {{Π|Ὸ “1, οΥά, Τογά 
ΤΊΔΥΪ.5. ΠῚ56 Θαγπθβδίηθϑϑ, απα {Π6 βοϊθοίίοη οἵ 
τὲ {{Π|6 (κύριε), 45. νν6}} 845. “πὸ Κίπρ ΑἹ- 
την, ᾿πάϊ!σαΐοβ {πὸ {ποι ηϊ πρροιτποβέ ἴῃ 
ἴΠ6 Ργαγθυ---ῖπθ ᾿ΓΓΘΒΙ ΒΕ 1016 Ῥοννοῦ οἵ Οοά. 
Ης τοβίθα οἡ {παΐ {ποιρῃς ἴῃ {π6 ἕαςα οὗ ἃ 
ἀδηβογ ᾿ΓΥ ΘΙ 5Ε 1016 ὈῪ {πὸ ΡοννοῚ οὗ πηδῃ. 

1. ἔροιι ῥασὲ ἀῤῥοϊηιΐεάί . .. σαίπσαν ἐδε6] 
τι. Ρ τὸ θὲ ΤΥ ὙΠ] το ϑαῦα . τ - ΠΌΠΕΙ 
σδη τοϑιϑί ΤΥ ψ}1}} Ὁ (δ ]5.). (ρ. {π6 ΒεΙΙθΕ 
Οἢ [15 Ροϊηΐ βίνϑη ἴῃ Αὐἀαιτομαὶ Νοῖο ἴο Ὁ. 6. 
ὙΠΟ {Ππουρης 15 Γοροαΐθα ἴῃ Ὁ. 11 85 1 ἰηΐίσο- 
ἀποίογυ ἴο τ΄. 12. 

10. Ηδά {πθρὴ Μογάθοδι θθθὴ τοϑιϑίηρ 
οὐδ νν}} θη πὸ το μβοα ἴο θοὸν ἄοννη ἴο 
ἐς ΠΠΟΙΓΟΙΠΟἸδο "ἢ (ΟΙκ. Β) Ηαδπιαη ἢ Οοά, 
Δ πὸ κηονν “πὸ ταςο οἵ [5.86] " (6 [κ. Β) πὰ 
Κηθνν Η]5 5ρρΡ αἴ 5. ποασί, Κπονν {παῖ δά ἴἴ 
θθθη Ηἰβ ν}}}, ΗἸ5 βογναηΐ ννοι]Ἱά “ΤῸΣ {Π6 
βαϊναίίοη οἵ [ϑγ80]" ἤᾶνθ ἰκίββδθαᾷ. {Π6 50165 
(εοἰϊσία, Ν Ὰ]Ρ.) οἵ Ηδπιδηβ ἴδεῖ. Μογάθοδι 
ΒΊν 65. Π15 Γθάβοη ἴῃ ὡ. 14. 

ἼΠΟΓΘΟ 5 ποίη ρ ἀπ ἰδτοσισα] ἴῃ ΜΟΥ ΘοδΙ 5 
σοπάιιοῖ, ΠΟΙ ΘΧΘΟΙΠΊΡΠ νης ὈΙΡΟΙΓΥ. οὴ 5 
Ρατί, 1 πὸ σιιβδίοπιβ οὔ ἴΠ6 ἀρὸ αηὰ οἵπου ἴπ- 
ϑίδησθϑ οὐ ἃ 5:11 ΤΟΒΟ] ατοη 6. τϑοδ]]οᾷ. 
Το ψνο ἢν ϑραγίδηβ οἵ αἸβι ΠΡ. ]5ῃ6 4 Ὀἰτίῃ, 
ϑρουίῃϊαθ ἀηα Βι]15, οποθ σα ἴο ΧΟΥΧΟΘ 
αἴ ϑιι5α. ὙΠΘΥ οαπιθ ΡγΓΘραγθα ἴο βῖνθ σΡ 
{ΠῚ Οὐ ᾿ἰν 65 ἢ ϑα βίοι ΤῸΓ {Ππ|ὸ ᾿νθ5. οἵ 
{πΠ6 ποτα] 5. οἵ 1λαγίιβ, πο Πα ρου ϑμθα δ 
ϑραγία. ὙΠῸ Κιηρ᾿β βιιαγάβ. Θηἀθανοιγθοα ἴο 
ΠΟΠΊΡΟΙ {ποθ ἴο Ργοβίγαϊθ {πο πΊβοὶνο5. δηά 
ὙΡΌΤΘΒΙΡ τῆς Κίηρ. ὍΠΟΥ Τοίαβθα. “1 5 ποῖ 
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νὴ σοοά ψ}}}] ἔΓ {πα βαϊναϊίοη οὗ 
ἴϑγδθὶ το Κιβθ {Π6 80[65 οἵ ἢΪ5 ἔδει. 

14 Βιυε1 ἀϊά τἢϊ5, τπαξ 1 τηὶρῆς ποῖ 
ΡΓΘΙΕΓ {ΠῸ β]ουυ οὔ πηᾶη ἅθονε ἐῃε 
ΘΊΟΓΥ οὗ (ΦΠοἀ : παϑίτπεγ νν}}} 1 νγουϑἢῃὶρ 
ΔΠΥ δὲ {Πε6. Ὁ (σο4, πείεμοῦ ψ}}}} 1 
40 1 ἴῃ ργϊά6. 

1Ις Απά πον, Ο Ιογτά (Ποά απά 
ΚΊπρ, βραγα ἘΠ γ ρεορίε : ἔογ ἘΠεὶγ Ἔυεβ 
ΔΓΕ ΠΡΟΙ τι8 ἴο ὈΓΙΠΡ' τι8 ἴο ποιρῆξ ; 
γεᾶ, ἘΠῈῪ ἀδβίγα ἴο ἀεββίγου {πε ἰπΠ6- 

16 1) εβρίβε ποῖ {Πς ρογείοη, ννῃὶς ἢ 
που Παϑὲ ἀο]νετεά ουξ οἵ Εργρε [ογ 
ἘΠ|ης οννη 561} 

17 Ηδαΐ ΠΥ ργάγεῖ, ἀπΠ4 θὲ πιεῖοῖ- 
[1] τπιηπΐο ἘΠῖπα ἱπΠογΐαποα : Ἐπ ΓΠ ΟἿ 
ΒΟΓΓΟΥ πο Ἰογ. {Πᾶξ νγε τηδὺ ἴΐνε, Ὁ 
Τοτά, ἀπ ργαῖθα την πᾶῖηα: δηά ἴάε- ἱ Οτ, σλο, 
ΒΙΤΟΥ ποΐῖ {Π6 πηοιῖῃβ οὔ {Παπὶ {Παΐ ἀρὰ 
ῬΓΔΙ86 Ἐπεα. Ὁ Τιοσα. 

τὃ ΑἹ] ἰϑγδθὶ ἴῃ {|κῈ τηδηποῦ οὐ 
τχοϑέ ᾿δαγπϑεὶγ τηίο {πῸ Τ,ογά, Ρε- τ 

»εἰρ έν. 
Γδηςα, {πας παῖ Ῥεαπ {πῖπε ἔτοπη 
1π6 Βεριπηϊπρ. 

σαιι56. {ΠῸῚῚ ἀδαΐῃ νναβ Ρείογτε. {Ποὶγ 
ΕΥ̓ 68. 

ΟἿ ΟἸβίοιη,᾽" {ΠΟῪ 5], “"ἴο ννούβῃ!ρ ἃ πηδη ; 
ΠΟΙΓΠΟΥ Πᾶνο ννὸ σοπηθ ΠΕΙῸ [ΟΥ̓ {Παΐ ριγροβε ἢ 
(Ηετγοά. νἱῖ. 136). ΠΏ θη Ποπηϊβίος!θϑ ννὰϑ 
Δ ΘΧΠ]6 ἴῃ Ῥογϑία, μ6 σοπϑιάογθα 1Ὁ ἢἰ5 ἀπ γ 
ἴο ΡΑΥ 1Π15 ὑνΟΥΒΠ]Ρ, οα ἴπ6 σγοιπηά {παΐ 1 
τηϊδέ θῈ ρῥθαβίπς ἴο ἴπΠ6 βοάβ ψγῆο Παά 50 
ΒΙΡΉΪν οχα!θά {πΠ6 Ῥογϑίαηβ. ὍΤΠ15 δεισιδαι- 
μονία νγὰ5 ἴπα οχαοί ορροϑίίθ ἴο {πῸ ἔθο]ηρ; 
Ραγατηοπηΐ ἴῃ {πὸ τη οἵ Μογάθοαι. Απλοηρ 
Οτθηΐα]5. ρῥγοβίγαϊίοη. Ὀοΐουθ ϑιρουῖοσθ ννὰ5 
ΘΘΉΘΓΑ] (Η εγοά. 1. 1234; Ἀν] ηβοηβ " Α. Μ., 
ἵν. 180, τοῦ! 566 ἘΊΘητα, ὁ Η. δν. Β. ἃ. Δ.Υ.; 
“. ὦ. Κιι55); απά 1{ [Π6 Κιβϑίηρ οἵ {Π6 ἴδεΐ 
ΔΡΡΘΔΥΒ ἴο Πᾶνε Ὀδθῃ ἃ βρη οἵ ϑιθηη βϑίοη 
ΠΟπΗπαα ἴπΠ Ῥεῦϑία ἴο Κίηπρα (Χοποόρμοη, 
“ Υγγορ.,;᾽ Υἱ1. 5, 32; 566 ϑ.ῆρηκεὶ, “ ΒΙΡΕεΙ- 
ΤΙ Ἔχίςοη,᾿ σ.Ὁ. Καὶθ5), Μογάξοαδι᾽ 5 νυ Πρ 655 ἴῸ 
ΔΟΟσΟΓΙΩ͂ 1 αἱ (ὐοε᾽5 διά Ἰηρ' ἴο ἃ Κἰηρ᾽5 Τὰ νοισιῖα 
νου] θ6 Δη ἱπαϊοδίίοη οἵ Βιυι]}1γ. (ΟΡ. 4150 
541. χ]ὶν. 23, ΧΙΙΧ. 22. 866 Αὐάδιοπαὶ Νοῖβ. 

15. ἘΡ- 95: 11. 18: 2 ΝΜΙίδοσ: νἱ]. 2. ὙΠῈ 
Ῥεγβίδῃ Κίπρ' νγὰβ ἃ βοτί οὗ βοὐ τπιροῃ βατίῃ; 
Ὀοΐογα ἢϊπὶ 411] θοννθα {ποπΊβεϊνοβ ἄοννπ νυ ἢ 
{πὸ Ἰον ]οϑὲ Δπη4 Πυτηδ]οϑδὲ οδείϑαποθ. Ηἰ5 
ῬΘΟΡΙΘ δοςορίθα ποῖ ΟἿΪΥ ἢϊ5. 46] γαΐθ ψν1]], 
Ὀπΐ Π15 τηθγοϑί σαρτῖςα (ορ. Ητοά. 111. 33-0, 
80: Βα ΠΠβοπ; “Δ. ΝΜ. ἵν. ὉΡ: 112; 152).- 
Χογχοβ (ΒΕ ΠΕΥ Π|. 2) Πμαά ψ|Π164 ἐπαΐ {πῸ6 
ΒΔΠΊΘ ΓΟΥΘΙΘΠΟΘ 5Π0114 θ6 ρα ἴο ΗςπΊδη 85 
ννὰ5 Ραϊά ἴο Πιπηβοῖ; δας {πΠ6 ἀοιποδίίοη. οὗ 
Ἡπλδη νγ5 ᾿ΠΠΡΟΒ51016 ἴο ΔηΥ ἀθνοιῦί [ονν. 

μΟΙΓΡΟΥ «ὐἱ]] ]1 (ὁ 1 ἐπ ῥγ]ά6] Α τϑροίτοη 
οὗ {π6 ργοίεϑί ἴῃ Ὁ. 12. ΤΠ6 Οκ. Β τεδάϑ: 
“Ὑ64, 1 ΜΠ] ποῖ ἄο 1{ ἴῃ [επιρίδίοῃ : 2.6. 
{πῸ τεπηρίαζίοη ἴο πὲ δἵ {Π1585 πηοπιθηΐ 15. ἴο 
Τουθσθποα Ηδηηδη νυ ἢ ἄϊνπθ Ποποιγβ, {παᾶΐ 
ὈΥ {παΐ πηθαηβ ΠΙ5. ΔΠΡΟΙ ΤΠΔΥ͂ θ6 {πΓΠΘ 4 ἔγοπὶ 
ΠῚΘ 8Π4 ΠΥΥ ΡΘΟΡΙΟ: “1 Μν1] ποῖ ἀὁ 11 (οΡ. 
8. Μαζί. ἵν. το). 

15. Ο 71ογά Οοά «πὰ Κι] ὍΤΠῈ ΟΚ. δηά 
Ψαὶς. Νουβίοηβ δά ἃ {{ΠΠ|Π6 βίπρι]αΥ] ἀρρτο- 
ΡΥΓΪαῖα ἴῃ ἃ συ ΕΣ ἴογ οὐ 5 Ρθορὶδ: εἰσ. Οκ. Β, 
“ἌἍΜ8Ο ἀϊάϑέ πλαῖκ ἃ σονοπαπηΐξ ννἢ ΑὈγΑΠάτὴ ἢ 
(ον ΘΈΠ Σἰ 2; 2).. {15 Ρογ Θη, ΟἿ ἘΠ6 
ΡΓΔΥΕΓ 15 Τορασθα τη πὸ ΜΙάγαβῃ (ὟΝ ἄπβομα, 

Ρ. 65) «ηἀ ρῥτοίαδοθα ἴῃ Τοβερῆι5 θη Οογίοη 
(΄ ὐοι ϑδουῖ᾽ ἦη ἰοσο) ὈΥ ἃ Ρϑιοη ἔοσ 16 
ἀδβίγαοτοη οἵ Η ἀπγδη : “ Απα πονν, οὐσ ΘΟοά ! 
ἀοΙ νοῦ τι5 ουξ οἵ Πὶ5 παπ5, (Πδξ ἢθ πηδᾶν [81] 
Ἰηΐο 5 οὐνῃ ΡΕ ννῃϊοῃ ἢς Πδίη αἰ σοα, αηα θο 
ἴθ ἴῃ {Π6 ποῖ ψνῖο ἢ μα Παῖῃ Ἰαϊὰ ἴὸγ ΤᾺΥ 
βαϊηΐβ (Ωρ. Ῥ55. ν]1. 15) 1Χ. 1.5), {παΐ {Π6 ἰγγαηΐ 
ΤΉΔΥ ἰθασὴ {παῖ Ποῖ Παϑὲ ποῖ ἔογροϊίθη {πὸ 
ῬΓΟΠΊΪ56. ννῃ]οἢ Ἴ Ποῖ Παβί πα ἴο τι5 ἢ (1ιδν. 
ΧΧΥΪ. 44). “1, εἴ Ποῖὴ Κηονν ἢ (σοπίϊηιιε5 [ο- 
50Ρἢ 15 ὃ. (.) “παῖ ἼΠοιι 4145: ἀ 6] ἸνοῚ τι5 Ἰηΐο' 
ΠΔΡΕΙνΙΥ, ποῖ θθοδιιβο ΓΗΥ ροννεῖ νγᾶ5 δῃποτί- 
ΘΠ {πμαΐ Ποῖ σοι! δβὲ ποΐ βαγα τι5, διέ {Παΐ 
ννῈ ννΕΓῈ 50] 4 ([πἴο σαρεϊνιγ}) οπ δοσοιπέ οἵ 
1Π6 ᾿π]4 {165 οἵ οὐμτ [α[Πουβ, ἀπ σαγγῖθ αὶ ἀνναῦ 
[πΠῸΠῚ Οἵ Οὐ ἰαπ οἡ δοσοιηΐ οὗ Οἱ 515 ἢ 
(Ερ- 10 8Π| 1Χ 7} ΠΟΙ. 11: 2)» 

ἡημῥεγίίαηεο . .. ῥογίίοη (Ὁ. τ6)... ἦπρε- 
γήαποε (. 17} Τἤτεα αἰϊδέποι νγογάϑ,--- 
κληρονομία, μερὶς, «πα κλῆρος : ἴπΠ6 ἢγϑί «πὰ 
1αϑὲ Ὀθῖηρ ΠΊΟΓΕ σΟΠΊΠΊΟΠ {Ππδη {ΠῸ ϑθοοπά, απ 
411 [ῃγϑο ἀθϑι παῖ! Πρ 5ΡΘΟΙ8] αβροοΐβ οἵ οὐ 5. 
ἕανουῦτ τοννατάβ. Η5. Ρθορὶθ. ΕῸΓ μερὶς 566 
Το χα ο; ΠΟΘΙ ΧΙ τὴ τ ἴπ| {{π|-- 
γΕΓ56, 85 50 οἴζθη, {Π68 46] νογαποο ἔγοπὶ Εἰρυρῖ 
5 ΡΙθδθά 85 ἃ γϑάβοῃ ἴοΥ δχίθπαϊηρ τοπεννθά 
ΡΓΘΒΟγνΔΙΙΟΠ ἴο ἃ ΡΘΟΡΙΘ 50 ννο που Πγ ἀ6- 
᾿Πνεγθά (ορ. 6. ἴχ. 26, 29). 

117. 70}] εὐωχίαν: 11{. ἔδαδίηρ, ἀπά τι511-- 
ΑἸ οἵ πια! Π465 (ΩΡ. 3 Μᾶος. νἱ. 39). ὙΠ6 
ΟΚ. Β γτεδάϑβ εὐφροσύνην, “ 5] Π655.; 

ἀεείγον ποῖ] μὴ ἀφανίσης. ΤἼῊΘ 56π56 ἰπη- 
ἰεπα δα 15 ΡΓΟθΔΌΙΥ {Π|Ὲ 5απη6 85 ἴῃ χὶν. 9, “' δίορ 
1πΠ6 τηουῖῃ. 80 Ψαυϊραία Πογα: πὸ εἰαπάας ογὰ 
ἐδ εαπϑηίϊμ771. 

18. “ὙΜΠηαΐ ννὰαβ Μογάδοαδι᾽β ποχί δίερ 
4515 {πὸ ΜΙιάγαβῃ. ““ΗἌὋ (]]ο 4 {πῸ6 οΠΠ]Πάγοπ' 
τορβεῖμοσ, δπ]οϊπθά {ποπὶ ἴο αρϑίαιη. {{ῸΠῚ 
Ὀτγεοδά ἃπά νναΐθσ, οἱοῖ πε {πθπὶ ἢ 58. Κ- 
αἸοῖῃ, «πη ϑϑραῖϊθα {πὸ π ΠΡΟῸΠ 45η65. Απά 
{πον ννερί, απ οτὶθά, ἀπά Ὀιιβιθα πο πΊβοῖνοθδ: 
ἢ {πὸ Τιὰνν ἢ (566. 1πΠ6 Αἀάϊξίοπαὶ Νοίο). 
ΟΡ. Ἐβίμεσ. ἵν. τό: δηά ποΐθ ἴῃθ6 ϑἰΠΊΡ] 6 Γ 
βίδιθηθης οἵ [Π15 νϑεῦῖβθ. ὍὙΠΕΙ͂Γ “ΟΥ̓ ννγᾶ85. 
2αΓἹ »ιογίθ οἱ οὐσεογαίίοπε (Ν ]6.). 

75; 
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ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒΘ ΟΝ ΨΕΒΒΕΒ 1, 4) 6, 8, 12, 18. 

1. απ ῥιπάγοά ἀπά σϑυει ἀπά ἑπυεπῖν ῥΓγο- 
«ἰπεε} ὙΠαΐ πυμηθοῦ (ΟΡ. τ βάγαβ Π|. 2), 
ΒῈΥ ἴπ6 ΒΔΌΡΙ5, ννὰ5. οἠἱν Πα] οἵ {παΐ (τ ]- 
ἘΓΑΤῚΥ Ρ]ασοα αἵ 252) οὐδὺ ὑνΒΙΟΙ [)αν! (ορΡ. 
τ (ἤτοη. χῖν. 17}, ϑο]οηοη (ςορ.1 Καὶ ηρ5 ἵν. 21), 
ΑΒΔ (1 ΚΙηρ5 ΧΙ]. το, 15), ΝΕθσμαηθΖΖαΓ 
(ερ. Τ4η. 11. 37, 38), αγγὰβ (ΕΖΙᾺ 1. 2), δῃά 
ΤλΑυῖι5 (1) Δη. νἱ. 26) ἀγὸ βαϊά ἴο πᾶν σεϊρηῃηθά. 
Απά ψῆν ΟὨΪΥ μα Βαοδαβα ΑΠΒαβιθσιβ Πα 
ἀατοά ἴο αἰνιδ (ΠἸπλϊ ἀη ἃ 50 θπίθθ]6) {πε Κἰηρ- 
ἄοπι οἵ {πὸ Οοά ΝΚ μο Πδά ρ]δοθά Η5 πᾷῖηδ ἴῃ 
Τογυβαίοιη (ΜΙΠάγαβη, Ρ. 12). ποθ Ἐβίποῦ 
Ὀδοαπιθ 4 Θ θη, 5Π6 ΤΙ  ΕΠΥ θΘοδτηΘ 4 ΘΘη ΟΥΕΓ 
127 ῬΓΟΝΙΠΟΘ5, ΤΟΥ ννὰ5 ποΐ {πᾶΐξ πὸ Πα 6 Γ 
οὗ {Ππ γεαῦβ οἵ τπ6 116 οὗ ϑάγδὰὶ (Οεη. ΧΧΙΠ. 
1), ἴτῸΠ]Ὶ ὙὙΠΟΠῚ 516 νγὰβ ἀδβοθηθά (ορ. 
Ταγριπὶ Οἡ ἘΒΊΠΟΥ 1. 1; ( 8556], Ρ. 11}} 

{ρὲ γογαὶ ἐἰδογεθ] Ιῃ οτάογ [Πδΐ {Π15 τηϊρ ας 
ΤΟΔΟ [Π6 127 Ργονίηοθϑ, ἴΠ6 Κιηρ, βαγϑ8 {Π6 
Ταγραμπῃ 5Π6η1 (οη Εἰ ΠΟΥ ἵν. τ; (18556], Ρ. 273); 
56 ηΐ ἴῸΓ 127 5010 65, ΟΠ6 ἵγοπι θάοἢ ΡΓΌΨΙΠΟΘΟ ; 
Δηα {Π6 Ιαησταρο οἵ [Π6 ἄδογθο ννὰ5 ἴο {πῸ 
ΤΟ] ]ονντηρ οἤδοῖ :--- ΑΠΔβαθσι5 {πὸ Κῖηρ ἴο 8}} 
ῬΘΟΡΙΘ65, πδίοηβ, Δηα ἰδηριαροβ ([ΟΠΡ1165) {Πα 
ἄννο!! ἢ ΤῊΥ̓ ἰπηράοπ), φτθοίίηρ (ΟΡ. 1) Δη. 
ἵν. 1). ΓῊΙΪΒ 15 ἴο τηαϊζα Κποννη {Παΐ ννῈ Πᾶνα 
πγθί νυ] ἃ τηδη, ποῖ οἵ ΟἿ ΡῥΙαοα ΟΥ̓ ΡΧουΐηςθο, 
ννπὸ Παῖῃ τηδάδ ἃ Ἰθαριιθ ἢ τι5 ἴο “εϑίγου 
ΟἿΙΪΓ ΘΠΘΠΊΙ65. ΠΙ5. ΤΠΔΠη᾽5 ΠΑΠΊΘ 15 Ηδιηδη. 
Ης 15 ἴῃε. ἀεβοοπάδηΐξ οἵ Κίηρ Αραρ, {πΠ6 βοῇ 
οἵ Απλαὶοκ [Π6 σγοαῖ, {πῸὸ δοη οἵ θεαὶ, {Π6 
50η οἵ ΕἸΙΡΠδΖ, {Π6 οἰ ἀθϑέ βοὴ οἵ ἔλβαιι ; {π6 
ἀοϑοθηάδηξς {πογοΐοσο οὗ ἃ ννθα! την ἀπά ςε]ε- 
Ὀγαῖθα ρθορίθ. ΗἨδιηδη Παΐῃ δαἀάγοββθα ἴο τι5 
ἃ ῬΘΈΙΟη ΟἹ ἃ {{1Π1ΠΡ’ ἀηἃ 1η5]ΡηΙΠοδηΐ τηδίζου, 
ἀηα Βα τ ργθδθηΐοα ἴο τι5 [πὸ Ὁ] νυ ΟΥ ΠΥ 
ΟἰβίοΠΊ5 Πα ΡΥΔοΟίΙ 65 οἵ {πὸ [ονν8. Ηδ μαίῃ 
το] 4 τὴ {Παΐ θη {π6 [ὸνν5 οαπὴθ ουξ οἵ 
᾿ρυρί {πον ννεσα ὄοο,οοο 5ίγτοηρ ; αηά Πα 
Πατ οἤδθγοα πὸ ὄοο,οοο ἰα]θηΐβ οὗ 5 νοῦ, ἃ 
τ] ηΐ ῬοῚ Ποαά, ἴο βῖνθ ΠΡ ἴο ῃϊπὶ [15 Ρθορὶα 
ἴογ ἀδϑίσιοιοη. 1 πᾶν δοοορίθα {Π15 οΠΥ 
Εἰλάϊγ. 1 Πᾶνα ἴαίζθη ἴΠ6 ἸΠΟΠΘΥ͂ απ Πᾶνα 
5014 {Π1|5 ῬΡθορίο ἴο θὲ τηγάογοα. ὙΠογοίοτα 
(ὁ γα 450 θαΐ ἀπά ἀτγηὶς ἃΠ4 το]οῖςθ, α51 θαΐ, 
ἀτίηϊς, απ το]οῖοθ. ΔΝ Ποβοονοῦ ο γοιῖ πηάογς 
βίαηε δ {π6 τιδὸ οἵ {πῸ Ὀονν, ἰοῖ ῃὶπὶ 561ΖῈ ἢΪ5 
Ὀονν ; ΟΥ οἵ {π6 βυνοσά, ἰθῖ ἢϊπὶ στρ 5 ϑυνοσά. 
Β βίσοηρ οὐ {πΠ6 τ «Πα τοῖῃ ἄδγ5 οἵ 1ῃς 
ποητἢ ο4]]1ο 4 ΑαΑΥ 1π Οὐ Ἰδηριαρσθ. ὅϑ0Ρᾶγ 
ποῖ ΡΤΙΠΟΘ ΟΥ̓ ἰοτα ΟΥ̓ ΟΠ ]4, θὰ 5]διρ μου [πο πὰ 
Δ 561Ζ6 ΠΡΟ {ΠΟῚΓ ῬΟΘΒΌσϑίοηθ, θᾶ ΓΟ ΟΠ6 
ΤΟΥ ᾿ἰπη56 1, ΓΈ Ποσ, 1, εῖηρ; ΑἸ Ναβιιοσιβ, οοιη- 
τα πη 41} ῬΘΟΡΙΘ5, παῖ!οηβ, ἰαπριιαροβ, {Ὑ10 65, 
[ἀ 11165, πα οἰτ[65, {παῖ νυ ΠΟΥ ΝΟΥ {πογο θ6 
[ουηἢ [ νυ 5. ΤπΔη-ϑουνδηΐ ΟΥΓ τη ἀ-ϑοσνδηΐ 
{ΠΥ 5141} [ἢ6 οννποῖϑ οὗ [Π6 δαπλθ Ὀ6 ὀθχοοιΐοα 
αἴ ἴπ6 ραΐο οἵ {πεῖν οἰγ, Ὀδοαιθα ἔμοῪ ἢᾶνὸ 
ποῖ οδουοα ΤΥ σοΙηπηδηἋ [Πα πῸ ονν θὲ τηοΐ 
ΜΥΊΓΠ 1η Π6 Του ἸΟΥΥ οἵ τὴΥ Κιηράοιη.᾽ 

ἴΙ͂η τς Μ|Ιάγαβῃ (ορ. ν ὕπδβοῃο, ΡΡ. 54, 55) 
116 Κιηρ᾽ 5. Ἰοίζου στ βο ]65 [Π6 ἀθονο ἀ5 Π{Π|Ὸ 

45 1ῇ τ βοπ]65 {Π6 ἀγαῖς σίνθη ἴῃ ἴΠπῸ τοχί. 
Βεΐοτε ΗἩδιηδῃ τοοοῖνοα {πΠῸ6 ΡῬουτ  βϑίοη ἴδ 
ΒΟῸρΡΉΐ, ἃ Ἰοηρ ἀρ τη ηΐ θηϑθά Ὀοίννθθη ἢϊπὶ 
δηά {π6 Κιηρ. “1 σαηποΐ οοηβοηΐ," {πΠ6 Κιπα 
15 ΤΕργοβθηΐθα 85 βαυϊηρ. “ὙΠΟ Οοά ψΜ1}} 
ποΐ ΡουΠ τ.  ΘΙηθι Γ ννπμδΐ Παρροπϑά ἴο 
ΟἴΠΟΥ Κιίηρ5, ἴᾺΓ ΒΟΉ ΒΟΥ ΔΠ4 ΤῊ] ΒΕΘΓ [ΠΔη 1, 
ΜΘ η ΠΟΥ νυ]ϑῃθα ἴο αν {π6ῚΓ παηθ. ΠΡΟῚ 
ΔηΔ ἀεδβίγου [Π15 Ρθορίὶθ. ὙΠΟΥ Ὀεοαπὶα ἃ 
Ἰατιρ ]ηρ πϑίοοῖκς το 411 [Π6 ᾿πΠαθιΐαηῖβ οὗ {Π6 
νου], απ 50 5ῃοι]ά ννο. 1,εἴ τὴηθ δίοπθ, δηά 
ἄο ποῖ 5ρθᾷὶκ ἴο ΠΊ6 ΔηΥ͂ Ποσο ἃροιξ {Ποιη.᾽ἢ 
Ἡδηλδη ΡγΓοσβοα {Π6 Κιηρ, δηά [πε νυῖβα πθη 
ὙΟΓῈ. βοηΐ ἴοσ. ΑΒάβιθσιι5 τοί ποῖ ἴῃ 
σΟΌΏΟΙ], αηά αϑκοά {Πποπὶ {πῈ αιδϑβίίοη: “1)0 
γοι δἄάνῖβε τι5 ἴο ἀδθνοΐθ 1ῃ15 παϊίοη ἴο ἀ6- 
βίγαοίίοη ἢ" ὙΠΘΙΓ ΥΘΡΙΥ ννᾶθ ὈΠΑΠΙΠΊΟΙΙ5. 
ἐς ΎΜΠῈΟ Πα5. δυο ὉΠά4ογίδιζθη δι ῇ ἃ [Πϊηρ κ 
Δ εῖα νοι ἴο ἐοϑίγου [5Γ86], [Π 6 ννου]ά σου] 
ποΐ οχιβϑί, ἴου 1Π6 ννου]α ΟὨΪ]Υ Οχὶϑίβ {ΠγΟ ΡΝ 
[86 Τνὰνν ξίνθη ἴο [5Γ86] ( [6γ. ΧΧΧΙΠ. 25). ΑἹ] 
ΠΔΊΙΟΠ5. νοι] α 6 ϑίσαδηροιβ δείοσε σοά ἢ 
(α Κιίηρβ νη. 41. ΟἸΠΕΥ {εχίβ ΤΌ]]ονν 111π|5-- 
τταϊϊηρ {Π6 ΡΓΘ- ΘΠΊΙΠθηςα οἵ [5Γ86]: ἐν. Εχοά. 
ἵν. 22; 96 ΐ. Τ᾿, 7; Χῖν, τ; Βθ; ὌΧΙ ΝΠ: 7, τ. 
ΦΉΟν οδη ἃ τῆδη νγη0 ννγοι]α ἰΔῪ 5 Παπά 
ΠΡΟ {πὸ ΟΠ] άτθη οἵ Οοά δβοαρα ἔγοπι Η τα 
ἌΠΟ ἄϊβροβϑοβ οἵ τῃϊηρ5 ἀῦονθ δηά {ῃϊηρϑ5 
θοΙονν, ᾿η Δ  οβα Παπά 15 {πὸ πὸ οὗ 4}} Ἰνιης 
{Π]η55 ἴο Γαϊ56 ΠΡ ἀπα ὈΓΙΠρ᾽ Ιονν, ἴο [Κ1}] ἀηά ἴο 
τα Κα αν ὃ (ΟΠΒΙοΓ να ΠαρΡροηθα ἴο 5116}} 
Κιηρ5. 85 ῬΏΆΓΔΟΙ Δη4 ϑοηΠδΟΠοΥΙθ, ννῃο Ἰαϊά 
{ΠΕῚΓ Παηἀ5 ΠΡΟ [5186]. Ἡδιηδη Ὡηβννογοά: 
“ΓΠ6 σοά ΝΥ ο ονογυΐῆγονν ῬΏΠΔγΔΟΝ ἴῃ {Π6 
568, ΔΠ4 ψυτοιρ ἢ ΟΠ θΥ5. ἀπ Ἂ 6] νου Πσ 65 
ἴοΥ [586], μαὰ5. Ἰοὴρ ἃβὸ Ὀδοοπηο ΟἹ, απ σαῃ 
ΔΟΘΟΠΊΡΙΙ5.. ποίῃ!ηρ τπογ (ορΡ. 5. χεῖν. 7). 
14 ποῖ ΝοθιομαάποζΖζαυ Ρὸ τπρ ἀπά ὈιΓη 
ΗΙ5 ἴοπιρὶθ, ἀγῖνα οὐδ «πὰ αἴβροῖβο Ηἰβ 
ΡΘΟΡΙΘ ἁπιοηρ ἴπ6 παϊίοηβὲ Δ ΠΟΙ 15 {Ππογδ 
ΔΗΥ͂ ἴταςα οἵ ΗΙ5 Ροννεῦ δηά τϊρηΐ "ἢ ὙὍὙΠῈ 
Ἰηρ ννὰ5. σοηνι ποθ ὈΥ ΗΠ, Π 5 ΓΟΘΟΠΙ ΠΡ, 
Δῃη4ἃ {16 τΌγὰ] ἄδθοῦεθ ννὰ5 ᾿ἰβϑιιεᾶ, ΑΓ 
Παρ ἴο Η ἃ ΠλΔη 5 Του] ἀθϑοθηΐ πα σσθαῖς- 
Π655, ἴπΠ6 ἄθογθο ἄθβοῦο5. {ΠῸ ΡΘΟρΡΙΘ ὑνΠΟβο 
ἀοϑίγιοίίοη ννὰθ ἴΠ6 αἱπὶ οὔ Ηδπιδη 5 “ ΠΈΠ|Ὸ 
Δη4 ᾿ΠϑρηϊΠποαηΐ ροιοη ἢ 45 ἃ ῬθΟρΙο “ ἀο- 
Βρίβοά ὈΥ ἃ}} παίϊοηβ, ργοια, ορροβθὰ ἴο 
τπ6 Ὀοϑβί ᾿ηζεγοβίβ [οΓ τπ6 (Ῥεβί 5), ᾿πβοϊθηΐ 
ἴο {Π6 Κίηρ, [11] οὗ συγϑίηρ, πα πΠΓΠΔΗ]ΚΓᾺ] 
τονγαγάς. {ΠοῚΓ Ὀοποίδοϊουβ." Α5 δὴ Π]μπβδίγα- 
τἰοη οἵ {Π|58 ἰαϑὲ ροϊηΐ, ἴπ6 ἄθογθο--ουντιτἴθ ἢ 
ἔγοπὶ Ηδπλαηβ (16 ΑΠλαἸο ΚΙϊ6 5) Ροϊὶπὶ οἵ 
νῖονν--5ροοΠο5. τη6 Ἰηρταϊ πᾶς οἵ [5γΓ86] ἴο 
16 Βργυρίίαηβ. ΤῊΘ ΠΊΔΠΠΟΙ ἴῃ Ὑν ἢ] ἢ. {15 
ῖ5 ἄγαν ουξ 5. οὐτίοιδΒ. “ὙΠῸ Ἰηρ οἵ 
Βρυρί (ῬΒασδο ιν), 5ὰγ5 Η απίδῃ, “βάν {Π6 ΠῚ ἃ 
ΕγΙΘ ΠΥ ννο]σομηθ Ἰηΐο Πἰ5 σοι ΠίγΥ, ἀϑϑισπθα 
1Ποηὰ {πὸ θοϑὲ ργονίηοο οἵ ἢΪ5 Ἰαηὰ ἴο Ἰῖνα ἴῃ, 
δα {πη ἴῃ {πὸ ἄἀγ5 οὗ [λπηῖπο, απ ρου 6 
ἵπποι ἴο Ὀ.11ἃ {Π6Πιβοῖνοβ βίογο- Ποιιβθθ. Υ οἱ 
σου] πὸ ποῖ νη ποῖ. ΠΟΥ ρῥ]οίοα ἀραϊηϑβὲ 
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ἢΐτη. ἦε νου] β5Ὸ ἴπγθα ἤδγϑ᾽ ἸΟΌΓ ΠΟΥ ἀπά 
ΒαοΓΙῆσο ἴο οὐ Οοά (ςρ. Εχοά. ν. 3) δπά 
Τοΐαγη. [1,6 η4 τ1ι5 συ θηΐ5, 5] γ6 γ δη βο]ά.᾽ 
Ἀπά Πα Ἰεπξ ἘΠ6ΠῈ 5116 γΓ, βο], ἀπ ταϊπηθηΐ, 
«ηἀ {πον Ἰοδάθα ᾿ππ|τη γα Ὁ]6. 5565 νυ ἘΠ Θτη, 
50 {Πδξ {πον επηρίϊ64 {Π6 απ οἵ Βρυρί, απά 
Πθη ἢφδά αννὰυ. δμθη ῬΊΠΆσδΔΟΙ ἀἸβοονογοά 
{πον ΠΙΡμ, μῈ ΡυΓϑιθα {Π6Πὶ ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο τὸ- 
ΠΟΥΕΙΓ Πὶ5 ρτορεογίυ. Δ μαΐ ἡϊὰ {πον ἐοὶ 
ἼΠΘΙΘ νν85 ἃ ΤηΔη ὩΠΊΟΠΡ {Π6 ΠῚ Παπηθα ΔΝ οβεβ, 
50η ΟὁὨἨ Ἣ ΑΠΊΓΑΠῚ, ὙΠῸ ννὰβ5 ἃ τηδριοῖαη, Ηδ 
ΤΟΟΚ ἃ τοί, 5ροῖζθ. ΒοπΊο τηδρῖοα] ννοσγάβ, «πὰ 
βίγιοῖις {πΠ6 5εὰ 50 {παΐ 1 ἀτῖθά τπρ, ἀπά {Π6 
ΡΘΟΡΙΘ Ραββα {Πγοιρὴ οἡ {Π6 τὺ ἰαη. 1 ἠο 
ποΐ Κπονν ᾿ (ἨδπΊδη 15 πιαάθ ἴο 540) “πον 
ΠΟΥ Ραββεά {πγουρ, ΟΥ̓ Ππονν τῃ6 νναΐθυϑ ὑνοσα 
ἀτιθά ὑἀρ. Πεη ῬΒΔΓΔΟΝ δ5ᾶνν [ἢϊ]5, Π6 
ξΟ]]οννε {π6πΠῈ ἴο ΓΟρ απ 15. ΤηΌΠΟΥ ; Ρυΐ πο 
νγα5 [Ὠγιϑὲ Πϊπὶ ᾿πΐο {Π6 568, 1 4ο ποῖ ἱζῆονν ὈῪ 
ὙΠΟΠῚ ; δηά ἴῃ {πε 5εὰ Π6 δηά ἢΠ15 νυ 016 ΔΙΓΠῚΥ 
βαπὶ. ΤῊΪΒ ΡΘΟρΡΙΘ νγϑῖθ τπ 15 ἀμ ΠΕμᾺ] οὗ ΠΟ 
βοοάπε655 Ἔχίθπαθά ἴο {Π6πὶ Ὀγ {Π6 Κη, νΠΘηοα 
ΥΟΙ ΤΠΔΥ ΡεΎσοῖνα [Πδΐ {ΠΟῪ νγοσα ἀπίῃδηκία!. 

“ΒΓΕΠΟΥ, σΟηΒΙ 46 Γ ἤονν {Π|5 ΡΘΟΡΙΟ ἐγοαίθα 
ΤῊΥ͂ Δησοϑδίουβ (ΑΠΊΔ]6Κ)ὺ ψνΠοπΊ [ΠΕΥ οοη- 
ΠαοΓΘά ἴῃ νὰ (Εἰ χοά. χνυῖ!. 8 ὅζε.). ΑΠΊΔ]οΙς 
ςοηβα θα {πΠ6 οΚοα Βαίδαπη. “Ἅ866,᾽ Πα βαϊά 
ἴο ΠΙΠ|, “ ονν {Π|5 παίίοη Πα5 Ὀεπανϑά ἴο {ΠπΠῸ 
Ἐρυρίίδηβ 0 ννεῖῦθ 50 Κιπά ἴο πο. ον 
ΜΜ1] πον θαμανα ἴο οἴμοι παΐϊίοπβ. ΔΥ αΐῖ ἀὁ 
γοιῦ Δάν156 Π16 ὃ’ “Οο,᾽ Δηβϑυνεσγεά Βδίδδμι, " δηά 
ΤΉΑΪΚΘ να ὙΠ Ποπη. [ἰ 15 {Π6 ΟἿΪ]Υ ννΑΥ͂ ἴῃ 
ὙΠΙΟἢ. γοῦ ο8η 6611] {Π6Πὶ: ἴοσ ποΐῖ ΟὨ]Υ ἀ0 
{πεν ΤΕΥ ἡ {ΠπῸῈ τηργῖῖβ οἵ 1ΠΕῈ1Γ Τογο Δ Π6Γ 
ΑΡταμδπι, θιις ποῖ] 41]50, 45 δὴ οἤβῃοοΐ οἵ 
{μαῖ ρίγιαγοῃ, σαηϑὲ πηγαῖα ΠΥ Ὀοαβέ οἵ {Πο56 
τ ΘΓ 5. ὙΠογοΐοσε ἀἸ4 Απλδ]οὶς αἰΐδοκ {Π6 
15γδ}}ο5. ὙνΠδί ἀ14 Μοβεβ οὐ Ηὲε μαά 
ἃ ἀἴβοιρὶθ, ΟΥ̓ παπια Τοϑίνιια {ΠπῸ 5οὸη οἵ Ναη, 
ἃ ΟΥ̓ΠΕῚ Δη4 Ποαγ]655 ππὰη. ΤῸ ΠΙΠΊ 5αϊά 
Μῶοβεβ, “μοοβε οἷ᾽ θη πη ἤρῃΐ ν]ἢ 
Αὐλδ εὶς ̓ (Εχοά. χυ]. 9). 1 ἀο ποΐ πον 
ὙΠῸ ἴπμθϑε τἤθη ψγεῦα, ψν Ποῖ ΠῈΣ ἴΠῸΥ νΈΓΕ 
ΠΊΔΡΊΟΙΔΠ5 ΟΥ̓ γΑΥΓΙΟΥΒ. Μίοβεβ ἴοοϊς ἢ15 τοί, 
Δ η61, Ἰὴ 5ῃοσΐ, ΑΠΊΔ]6]κς ννα5 ἀἸβοοπηῆίοα δη4 ΠΙ5 
ΡΘΟΡΙΘ 5ιπτθη (ΕἸΧοΟά. χνὶ. 13). ΘΙΠΊΠΑΤΥ 
ΠΟΥ 5πιοΐθ ϑ1Ποη δηά Ορ (ορ. Ναπι. χχί. 21, 
33) ἀπά {πε Κίπρβ οἵ ΜιΙάϊδη (ςρ. ΝΠ. ΧΧΧΙ. 
8). Νὸ οπε Του] γοϑιδὲ ἔμθπι. Δ Πδΐ εἶδα 
ἀἸὰ ἐπαξ τηϊηϊβίοσ [όσα ἄο ἡ Ἠδς ὑὈτοιρπΐ 
1Π6 15γδϑ]ῖοϑ ᾿πΐο πε ἰαπά οὗ (απάδῃ; δπά 1 
ννᾶ5 ποῖ δΠΟΙΡ {Παΐ Πα Ρ] Πογθά {Π6 σοι ΠΓΓΥ, 
Ὀαΐ Πδ 5]θνν {π᾿τίν -τοης Κιηρ5 δηά αἀἰνιἀθα {ΠεῚτ 
Ἰαπα διποηρ; {πὸ ϑγδο ῖοβ, ἀπά τηδάς 5]ανεβ οὔ 
πόδα Ποβα ᾿νε5 6 βραγοά... - ΠΝ ΠΕΣ ΠΕΞῚ 
Ἰπηρ,, 8481], αἰίδοϊκθα {ΠῈ σοι ηῖγν οἵ ΠΥ ἀπ Οαϑίοῦ 
ἈΠΊΔΙΕΚ, ἀηά 5πιοῖο τοο,οοο ΠοΙβοηθη [ἢ ΟΠ6 
ἄαγ. Ηε βραγεά ποῖ τῆδη, νγομηδῃ, Ἕἢ]]ά, 
ΠΟΙ ΘΟ Κ]ΠΙηΡ. ἢν Πα ΜΙΠΠΟά {πο τη, Ἰ Κπον 
ποῖ. Απά δον αἰά΄ πὸ θδπαᾶνα ἴο ΤΥ βταπά- 
ξαῖ Ποῦ Αραὰρ ἡ ΑἹ ἢγϑί ἢε ϑβραγϑὰ ἢϊπὶ; θα ἤδη 
ΟΔΠῚ6 ΟΠΘ ΘΆ,Ή116], ννη οἷανα Πἰ5 μοδά ἀπά θαγα 
Π15 θοάγ ἴο {πε ὈΙΓ45 οὗ πθάνϑη (Ωρ. 1 ϑ84πι. Χν. 
33): ΜὮγ,1 Κηον ποῖ. ὙΠΕη [Ο]]οννεά ἃ Κιηρ 

οὗ {Π6 παπ16 οἵ [αν], ἃ 5οὴ οἵ [6556, γῆο ἴῃ 
ἃ 5Π4Π161655 ΠΊΔΠΠΟΙ [θυ ]]θ 41} Κιπράομηβ 
νΙἢ {ΠῸ στοά (οΡ. 1 84Π). Χχν]ϊ. 9). Η!5 50ῃ, 
ΘΟΪΟΠΊΟη, νγῆ0 [Ο]]οννεἀ 1) αν ἰὴ {πο ἰκϊηράοιῃ, 
Β.ΠῸ 4 Ποιιθθ [ὉΓ [η6 [5γδθὶθϑ, ννῃῖοἢ Π6 
οΔ]Π16ἀ 4 Ηοὶν Ρίαςε:; ννῃγ, 1 Κποιν ποῖ. [ηΐο 
1815 ἘΠΕΥ τιδοά ἴο βὸ Ὀείογο {πον ννεπηΐ ἔουτἢ 
ἴο νγαῦ, πρὶ οΥ θα τηαρῖοα] τἰΐθβ, ἀπ ἤθη 
1ΠΕΥ͂ σΔΠΊ6 οἷ 5πιοΐθ ἄονγῃ ϑνουυίμηρ ἀπά 
Ἰαϊά νναβία {πΠ6 νου]. [Ι͂η {ΠῚ ργιάθ ἔΠῸΥῪ 
ΤΕΡΟ]]6α ἀραϊηδὲ {πεῖ σοά. Ηδ Παά στονη 
οἸά, 50 {μα ΝΟ ΟΠ πθΖΖΑ  σάπη6, θαΓηΐ τρ 
{ΠΕ 11 [ΕΙΉΡ]6, σαΥΤΙΘα ἀννὰν {πΠ6 ΡΘΟρΡΙῈ ουξ οὗ 
{ΠΕῚΓ ἰδης, ἀη4 Ρ]ασθα {ΠῸπὶ ἀπΠΟηξ τι5. ϑῖπηςθ 
1Πθη {πῈΥ Πᾶνα ΠΟΥΘῚ Δ] τογοά {Π6ῚΓ ἔθ ο] 5 ἀπὰ 
δοῖβ οἵ Παΐτϑα ; ἀπά δἰ ποιιρὴ {πον ηονν {Πποιὰ- 
561|ν65 ἴο θῈὲ ἈΠΊΟΠΕ 115 85 6Χ|165, γε 40 {ΠΟΥ 
ΤΈΥΠΕ τι5 ἀπ ἄθβρίβα οὐσ θ6]Ι6Ε ’ῃ Οὐ βοίϑ. 
ὙΠΕγοίογα Πᾶνα να ἀδίθυμηϊπθα ἀΡροη ἘΠΕΙΓ 
ἀεβίγαοίίοη. ὟΝῈ Πᾶνὸ οαϑβί Ιοΐβ ἴο ἀθίθγπηπθ 
δ ννῃδί {{πῚ6 να 5ῃοι]α σα ΤῪ Οὐΐ ΟἿ Ρ]δη, 
ἀηὰ {π6 Ἰοΐ πα ἔ]ΠῈὴ ἔογ {πε τὲ ἄγ οὗ 
{πε τποπίῃ Αὐάαγ. Νονν πο] νουγβοίνοβ γοδάγυ, 
ὙΠ Θη {Π658 Ἰθ (εγ5 γθᾶο ἢ ὙΟΙΙ, ἴο 5116 οἡ [Π6 
ἀΑΥ 5ρβοϊῇθα 41] [ενν8, νου δχοθρίίοη, 
ὙΠῸ να δοηρ γοιῖ; ΟΠ] ΓΘ η ἃηἀ ο]ἀ ΠΊ6η, 
Ιηΐδηΐβ ΔΠ4 νγοπΊθη, ἰθΐ ΠΟΠ6 Τειηδίη. 

4. ΤΕ. «ὐρυπιθηΐῖβ τ᾿ιϑο4 ὈγΥ Ἡδπιαη ἴο 
ἀείαπηθ δῃηδ αἰβραγασθ [51.846] Ὀεΐογσε Κίηρ 
ΑΠΑβ ΘΓ 5 (ΠΡ. ΕΒ ΠΟΓ 111. 8, 9) 16 Θχραηαθά 
Ῥοίῃ Ὀγ {πὲ ΜΙάγαβῃ (ορ. Νν ὕπβομοθ, Ρ. 53) 
ἃηἀ [ῃ6 Ταγριμλ 5,61 (οη ἘΒΕΊΠΟΥΓ 111. 8 ; 
ΠΡ. 8556], Ρ. 269). Α ἕξιν εχίγαςϊβ. ἔγοπὰ 
1Π6 Ἰαϊζου ἀῦὸ Πού βίνθῃ :-- 

Ηδιηδη 54 ἴο {πῸ Κίηρ: “ὙΠΕΓα 15 {ΠπῸ 
ΡΘΟΡΙΘ οἵ {πΠ6 [ϑνν5, βοαϊζογθα «πα ἀἰβρεγβθά 
ΔΙΊΟΩΡ ἴπΠ6 ΠΑΙΙΟΠ5. ἴΠ 411] ῬΧονηςο5 Οὗ ἴῃΥ 
κιησάοτη. ὍΠΟΥ ἀγὸ [8]] οὗ ρυιάθ δηα σοηοεῖί. 
[πη {ππ τηοηΐῃ Τοθοεΐ πον θαΐῃο ἴῃ τορι ννδΐεσ, 
1η {Π6 πηοηίῃ “ΓΑΠΊΠΊΙΖ ἴῃ σά... ΤΟΥ ἀο 
ποῖ ᾿νε δΠἔθΓ ΟἿἹ͵ἿΟ Οἰιδίοιηβ, δηα ἴακθ πὸ 
ΡΙΘαβασα ἴῃ ΟἿ ΘΟΙΠΊΠΠΘΓΟΘ. Δ ἤθη ΠΟΥ 566 
115, ἘΠΕ 5ρ|: δη4 σοηβιθῦ 115 ὩΠΟ]θδη. . - - 
γε ἀο ποῖ πΊΔΥΤΥ Ποῖ ἐἰδιρ]ἴογβ, απ {ΠοΥ 
ἄο ποῖ ΠΊΔΓΓΥ Οἷ8. πο ]4 ΔΠΥ͂ οηα οἵ 
{π6πὶ Ὀ6 το γα [ῸΓ {Π6 βοσνῖοο οἵ {πὸ Κίηρ, 
ἢ6 πα κο5. 41] τη ΠΠΟΙ Οἵ ργεΐθηςοβ οἵ Ὀεϊηρ 
ΟΟΟΕΡΙΘά (ε... Οοη6. ἦδΥ 15 ϑαθθαΐῃ, ἀποίμοῦ 15 
{μ6 Ῥαββουεῦ ἔδξαδί ἄς). ὍΤῆδ ἄδν οη ψΠΙΟἢ 
{ΠῸΥῪ ννΊβῃ ἴο ὈθῈῪ Δηγίμ!ηρ ΤΌΤ τ15 {πο Ὺ (8]} 
ἃ ἀδγ Ἰεριτπηαΐθ (ῸΓ δος ΡαΓΡΟβοβ); Ὀαΐ 
1Π6 ἀδὺ οἡ ψνῃΪΟἢ ννῈ νυ ἴο Ὀὺν Δηγίῃϊηρ 
ἔγομη {π86πὶῚ {ποὺ 04}} ἃ ἦδΥ Του ἀἄθη ([ῸΓ 
50Οἢ ΡΌΓΡΟΒΟΒ), αηἀ οΪοβα {Π6 πηαγϊκοῖ ἀραϊηϑέ 
ι5.. ΔΝ Ποη {Π6 ἢγϑβί ποι οἵ {πὸ ἀδὺ ΠΟΠΊ65, 
ΠΟΥ͂ 5ᾶγ, “Τ ῊΙ5 15 {Π6 ΠΟῸΓ ἴῃ ψνΠΙΟΠ ννα τητιδὲ 
Πιοαγ μῈ 5ῃθπηα (ΤΠ) 6. νἱ. 4. ὅζο.). ὙΠῸ βεοοπά 
ΠΟΙΓ 5 {π6 ΠΟΙῸΣ ἴογ ργάνοσ; {π6 {Π|γὰ ΤῸΓ 
εδίϊηρ ἢ {π6 ἔοι τί ἴοσ {παη]ίηρ; Οοά ἴογ {6 
Ὀτοδά αηὐ νναῖοσ Ηβ Πα5 βίνε ; ἴπΠ6 ΠΗ͂ ἴοσ 
δο!ηρ οὐ; {π6 βιἰχίῃ ἔῸΓ σϑίαγπιηρ ̓  ὅτ. ὅζα. 
Οπα ἀΔγΥ ἴπ πῈ ννθεῖκ {ΠΟῪ (4}} ΠΝ τεϑί- αν 
(ϑαθθαῖῃ). ὙΠΕΥ 8ὸ ἴο {ΠΕ]Γ ΞΥΠΑΡΌΡΙΟΒ, 
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τεδᾶὰ {Ποῖ γΓ (βαογθ)ὺ Ὀοοῖβ, ἰγαηβίαῖο {ΠῸῚΓ 
ΡΓΟΡοῖβ, σὐσθο {πὸ Κιπρ ἕο. ΕἸρμης ἄλν5 
ΔΙΓΟΓ ἃ ὈΙΓΕΝ {ΠΥ οΟἸΓΟιπ οἶδα {Π6 Του βίη οἵ 
ΤΠ ΙΓ 50Π5 νυ Ποῖ 58 ΠΊ6, ἴΠ ΟΥ̓ ΘΥ---ὰ5. {ΠΟΥ 
βαγ---ἰο (ἰἸβΈ 1] ηΡ 115}. {ΠΟ ΠΊΒοΙνο5. ΠῸΠῚ ΟΥΠΟΥ 
ΠΑΓΙΟΠΒ5 . . . [πη {Π6 τηοπίῃ Νίβαη {πον Πᾶν οἰ μς 
[οϑνα! ἀαγϑβ... . . Οἡ {Π6 ἀδν οἵ ἴπ6 Ῥαββουεῦ 
[ΠΘΥ δῸ ἴο {Π6 ΞΥ ΠαρΌΡ 65, ΓΟδα ὅζο, (5 ἀθονο), 
δηὰ ϑαν, “Α5 ννηαΐ 5 Ἰθανθηθά 15 τοηονθά 
ἔγοπι νυ μαΐ ἰ5 τπη]θανθπθά, 50 514}} {Π6 στὰ]θ οὗ 
{γταηΐβ Ὀ6 γτοηιονθα ἔτουὴ τ15, Δηἃ ννῈ 5Π4}} θῈ 
ἔγθθα ἔγοπι {Π656 Τοο δὴ Κιηρ 5. [ἡ {πὸ τποηῖῃ 
ϑίνδη {Π6Ὺ πᾶνο ἔννο [οϑῖϊναὶ ἄαγϑ. ΠΟΥ Ρὸ ἴο 
ΤΠΘΙΓ 5ΥΠΑΡΌΡΙΙΘ5, τοδά ἄς. : ἴΠθὴ {Ποὺ βῸ οἢ 
{Π6 τοοῦ οὗ {πεὶγ ποιιδο οἵ σοά, ἴἤτονν ἄοννη 
ΔΌΡΙΘ5, βαῖμου {ποῖ τοροίΠ σ, δης δαν, “Α5 
{Π6 ἀρΡΡ]Ὸ5. ἅἃγὸ βαίπογοα τοῖο , 50 ΤΑΥ͂ ΟἿΓ 
500ὴ5 δ ραϊπεγεά τορείμογ, ὅζος. . .. Οη {86 
ἤγϑὲ ἄαν ἴῃ {Π6 τποηῖῃ “ΓἸ5ΓῚ {Π6Ὺ 5Ὸ ἴο {ΠΕ ῚΓ 
ΒΥ ΠΑΡΌΡΙΙΘΒ, Γοδα ὅζο,, βοιιπηα {Π6 {τπηροῖβ5 ἀπά 
58 Υ, “ΟἹ {15 ὯΑΥ ΟἿ ΤΟΙ ΘΙ ΌΓΑΠΟ6. ἀβοθη5 
Ὀεΐοτε {πΠ6Ὸ6 ΠοανθηὶΥ Βαῖμοσ. Μαγ οἷ τὸ- 
ΣΟ τ ηΠο6. Ὀ6 ἴῸΓ οὐ θοβϑί βροοά, δεῖ {παΐ οἵ 
ΟἿ ΘΠΘΙΊΪΘ5 [ΟΣ {Π611 ΠΙϑίοσίιηο. ἢ 

ΘΙΠΉΠΑΤ ΒΡΘΟΙ Δ ΠΠ 165. οἵ οσἰδίοπι τὸ δά άιιοοά 
ΙΓ σόβροοξ ἴὸ {ΠῸῚΓ ΟὈβοόγναηοο οἵ {Π6 τοίἢ 
οἵ ΤΊΒΓΙ, οἵ {Π6 ἴθραϑδὲ οἵ “ΓΑθογΠ8 0165 (1 51} οἵ 
Ι5γ1). ὙὝΠρη [Ό]]ονν βοπιθ Πἰβίοσιοαὶ σθοο]- 
Ιδοίιοῃϑ :--- 

“Οης6 {Ππ6Υ Παά «4 Κίηρ οἵ Π6 παπὶὲ οὗ 
αν. Ης ἀθαὶῖ μαγάϊν νυ Ἱ τι5 (Απλα] θ ΚἸ165) 
ΔΠα ννϑηθα ἴο οχίογπηπαῖθ τ5. Ηθ Κι οά 
τννο-ἐΠΙγ5. οἵ τι5, πα {πὸ γε πηδιπῖηρ {Πιγὰ μ6 
ἀονοίοά ἴο 5]ανεσυ. ΑΠοΥ αν! {Π6ΓῸ ἀγΌβα 
ἃ Κίηρ οἵ {πῸὸ παῖηθ οἵ ΝεθιιομαάποΖΖαγ: Π6 
ὙγΑΥΓΘΩ ἀραϊηβί ἘΠ6Π|, ἀθϑίγογθα {Π611 ἴθιηρ]ο, 
ΡΙαπάογοα Π61Γ οἰἴ165, απ σαγτιθα {Ποπὰ ἱπίο 
ΟΧΙ]ο. Υ οἵ ἀο {πον ποῖ ριι δϑιάθ {Π6 11 ρυ!άθ, 
θυῖ 5αν, “ΝΥ ὁ τὸ {πὸ 50η5 οἵ στϑαΐ ἔογθία[ πο 5. 
ΝΈΟΥ Πμᾶνο νο, ἰτοσὴ {πὸ θαυ]οϑί {{π|65, θονν οά 
Ὀοίοστθ ΠΥ Κίηρ ΟΥ̓ Οὔνουθά ΔΠΥ ϑ.ΡΟΓΙΟΥ.ἢ 
ἼΠΟΥ βοπα Ἰθεϊουθ σου]  Π Πρ ῬΥΑγΘΥ5. {Παΐ 
{πὸ Κίηρ σοι] αἴθ ἀπά οὐ ἀομπλϊπίοη σθᾶβθ. 
ΔΜ ΠΘη {π0ῚΓ ΤΟγοίαι Ποῦ νοΐ ἱπῖο Εὐρυρί, 
ΠΟΥ ΝΟΥ ΟΠΪΥ͂ ὅο Ρούβοηβ; ΠΟΘ {ΠΟῪ ννοηΐ 
ουξ οὗ ἴἴ, ποὺ ννοῦθ ὄοο,οοο: δπηα πον {παῖ 
ΠΟΥ ἀγΓ6 ἴῃ ΘΧΙ]Θ ἀηα Πᾶνα ποίῃίηρ,, [ΠΟῪ 56 ΎῪ, 
ΕΘ. ἀγ6 ἴῃ 50η5 οἵ τὶρῃΐθοιιβ δηά ροοά 
τη, {που ἴΠΘγῸ ΓΘ. ΠῸ Ρθορὶθ ἴῃ {πὸ 
ΜΟΥ] πλοτΘ ῬΟΟΥ δ ηἀ πλοῦ [Δ] Υ ἘΠ {Πογ. 
“5. ΡΘΟρΡΪΘ 15 ἀϊβρεγβθαά ἴῃ ΘΥΘΥῪ ΟἿΓΥ ; 5ΟΠῚΘ 
ΔΥῸ Θηραρθα ἴῃ ἔγαάθ, ΞΟΠ. ΔΥῸ ΠΊΘη οἵ ταηϊς. 
ΜΝ Πηαΐ {Π6Υ 561} {ΠῸν 561} ἀθοθιἘ[}}Υγ, ννΉ 116 
ΠΟΥ θυν Θνθυυ ἢ] ηρ ὈΠΩ͂ΘΓ 115. να]6. ὙΠΟΥ 
ἄο ποῖ οὔβογνθ ἴπθ ἄθογθοβ οὗ ἴῃς Κίηρ, ἀπά 
1Π6 Κιπρ Πὰ5 ΠΟ ποϑά ἴο 5ρᾶσγὸ {π6π|.᾽ 

ΗἩδιηδη {Ππθη οὔθυθ {πὸ Κίπρ {πὸ πλοπου--- 
ΤΟΟ 505 [ὉΓ Θᾷοῃ. Ηδ τϑοϊζοηβ {Π6 ππιταθοΥ οὗ 
1ῃ6 ἴθννδ 85 ἴΠ6 βᾷτηθ 85 {παΐ νυ ῃῖο ἢ σατηο οἷ 
οὗ Ἰυργρί, ἀπ ΠΘ δϑεϊπηαΐθϑ ὄόοο,οοο 505 ἃ5- 
το οοο ἴαἰθηΐβ οἵ 5|1ν 6. “ΤῊ τηαίζου νναηίβ, 
Ο Κίηρ, ΟΠΙΥ ἃ βίγοικθ οἵ {ΠΥ ρθη; δπά {πῸ 
ΠΊΟΠΘΥ 514}} θ6 ρμαϊά ᾿πΐο {Π6 τογαὶ σποϑί." 

“80 ΤΊῸΟ] {Π6 τηογΘ,᾽ 15 {Π6 {τ 50{π|| τοῆθο- 

Ἐ ΒΕ ΘΠ: 

τἰοη οἵ {πὸ ΜΙάτγαϑιι, “ ἀϊ4 Ἡπλδη ἀοςσιιβο {πῸ 
[6νν5 ποῦ Ὀεϊονν, 50 τηποῃ {Π6 τόσο ἀϊά τΠ6 
ΔΉ 6] ΜΊΟΠΔ6] ἀθἴθπηα {Πδπὶ ἴῃ ἤθανθη. “οστά 
οὗ {Π6 ννουῦ]ά, πὸ οτἱθά, “ΤῊΥ ΟΠ] άγεπ ἀγα 
ΔΟσΙΙ5Θά, ποῖ οὔ [ἀοϊαΐγυ, τπο Πα ϑί!γ, ΟΥ̓ 
τηγάθσ, δι οὗ [ΔἸ {{]Π655 ἴὸ ΤῊΥ [Ιαννϑ.᾽ 
“ΒΥ 1Π6 [πἴὸ οἵ πο, ἀηβυνογοά Οοά, “1 μαννα 
ΠΟΥΘΥ ογβαίζθη {πο πὶ ἀπ ΠΟΡΟΓ Ψ}1}} (1 ϑᾶτη. 
ΧΙ. 22}, [δὲ {ποῖ ἄδβοῦνο ἴἴ οὐ ποῖ, ἴοσ {πε 
ννοΣ]Ἱ σαηποΐ οχίϑδὶ νυτποῦτ [5γὰ6]. 1 ἘΠ|15 
]ΟΚΟ πὰ ΡΌΓΡΟΘΟ5. ἴο ἀοϑίγου [5γ86 1] ἴῸΓ 
Ιο,οοο ἰαἰθηΐθ οἵ διϊνοσ, πὸ 584}} θὲ οοη- 
το πιρι πο ιθ]ν σγο]οθοῖθα ᾿ (ΟΡ. (ὐδπΐ. νἱῇ, 7). 

6. ΤΕ ΤἌΓριπὶ 516 η1 (οη ΕἸ ΒΕΠΘΥ ἵν. 1 ; 6Ρ. 
(,4556], Ρ. 274) ἴπτι5 ἀθβοῦθοβ νυ ῃαΐ Μοτγάθοδὶ 
ἀϊά ννῆθη ΠῈ πραγά {πα {πὸ Κη 5 ἄθογθα νγὰϑ5 
νυτιτθη ἀπά ϑοαϊθή. “δ τϑηΐ ἢῖ5. οἱοίῃθ5, 
σονογρα Πίπη56 1} νυ} ΘΟ κοῦ ἢ πα 45Π65, πα 
οΥΙΘα αἱοιιά : “ΑἸαβ ! μον οτοαΐ 15. ΟἹ 1π|- 
ΡΕπάϊηρ τηϊϑέοσίιπθ ὑνμῖον τπ6 Κὶπρε δηά 
Ἡδηλδη πᾶνε ἀοίοστηϊηθα (ἴο ἱπΠ]|ς} τροη τ|5. 
Ηδ παίῃ ποῖ ριγροβθά ἴο ἀδβίγου {πὸ μα} οὗ τ5 
ΔΠ4 ἴο 5ρᾶτε ἴπμ6 οἵου Πα] ΟΥ θνθπ ἃ {Π|Γ ΟΥ 
ἃ ἴοισίῃ οὗὨ τι5, δι ννα ἀγὸ 8}}---ονεύγοπα οἵ 
τι15---Ἕο θὲ Ἔχεγραϊοά, τοοῖ δηα Ὀγαποπ. Δ ΈΘη 
1ΠῸ 5γδϑθ 65 βανν {πὸ 1ιι5ῖ ἀπα τη ἢ -γοβρθοξθα 
Μογάβδοδι ἴῃ {15 ΡΠ ΡΠ, πον σαϊπογθά σουπὰ 
ἨΪΠπῚ ἴῃ ἱΠηΠΠΊΘΓΑὈΪ]6. πιπηθοτβ. [ἢ {πε τηϊάϑί 
οὗ [815 ἀββθ θη] Μογάθοδλι ρἰαοθα ΠΙΠΊ56}} ἀπά 
Δάγοϑθθαά {πθηὶ: ΘΓ ΡΘΟΡΙΘ, Ρρθορίε 50 
ἄθαγ ἴο ΟἿ ΠΟΑΥΘΗΪΥ Εδίποσ, ἄοὸ γοὰ ποῖ 
Κπονν παῖ 15 Παρρεοπὶπρ ἢ Ηδνα γοῖ ποῖ 
Ῥεγοεῖνεα {πα {πὸ Κιηρ ἀπά ΗἩδηῆδη Πᾶνα 
ἀοίογπηηθα το ἀδβίγου τι5 τοπὰ ἴΠ6 δασίῃ ὃ 
ΑΒ! νγὲ πανθ. πΠῸ ργίποθ ἸΡΟ᾿ ΠΟ πὴ νγῈ σα ῃ 
Β[αΥ ΟἸΓΘΟΙν 5, ΠῸ Ῥγορῃθί νγΠ0 νν}}} ΡΓΑΥ ἴῸΥ 
115, ΠῸ ἰαπά ἴο νηοῦ γα οαη ἤθο, ἴῸΥ ἴο 
ΟΥΘΓΥ ΡΙαςο 15 [π6ὸ ἄθογθε βοπε οἷἱξ δηά ἴο 
ΘΥ̓ΘΤΥ ΡΓΟνΙΠΟΘ. ἀΓ6 {Π6 ΠΊΘΒΒΘΉΡΟΥΒ βσθηΐ. Δ 8 
4Υ6 {{κὲ 4 ἤοοκ ννιποῦξ [5 5πθροσά, ἃ 5810 
σπου 115. ϑἰθευβπηαη, ΟΥ̓ΡΠΔη5 ἡ ΠῸ πᾶνθ ΠῸ 
ἔλί Πού, ἀπά βιοκΊ]ῚηΡ5 θογοανθα οὐ {ποτ πιοίμετ. 
ὝΤΠΘη ννα5 ἴπ6 ΠΟΙῪ τὶς Ὀγοιρηΐ οὐ ᾿πΐο {πὸ 
ϑαΐα οἵ ϑιι5α; [Π6 ΠΟΙΥ Ὀοοὶς ἴαϊκθη οαΐ, 
σονογοά ἢ δδοκοϊοῖῃ ἀπά βίγεννπ ννἹἢ 
451|65, ἀηά ουξ οὗ ἴἴ ννὰϑ τοδά 1) 6. ἵν. 30, 31. 
“Ὁ ῥθορὶβ οὔ ἴϑγδθ],᾿ οοῃτπιιοά Μογάθοαϊ, 
ἐΡΘΟΡΙΘ Βοϊονοά Ὀγ ἀπά ἄθαγ ἴὸ (οά; Ἰεξ τι5 
ἴαϊκο ᾿πΐο οοῃϑίἀθγαϊΐοη νυ μαΐ ννὰ5 ἄοης ὈΥ ἴΠπ6 
᾿πΠα ταηῖ5. οἵ Νίπονθῃ. [ὙΠπθὴ [Ό]Ιον 5. ἃ 
ΒΙΙΠΊΠΠΑΤΥ ΟΥ̓ [ΟΠ ἢ {Π|. 4-ιο.1 Δα ψ}]} ἀο 
1Π6 βαπιὸ απα ογάαϊη α ἴαϑί. Δ᾽ 8 πᾶν θθθῃ 
ἀτίνθη οὐ οὔ [ϑυιβαθπι. [{ ννᾶϑ ἴῃ σΟηΒΘ] ΠΘΠῸΘ 
ΟΥ̓ ΟἿ 5ἰπ5 {πα {πὸ νοῖσο ᾿τοπὰ Πποάνθη οτὶθα 
ἴο ΝοΟΡιιομαάποχζαῦ ἀπά σομηπαηάἀοθα ΠΙΠῚ, 
Οο ὕρ ἴο [6γιβαίθηγ, ἀθϑίτου ἰΐ, ἀη σοΠβιιπιο 
{πὸ ΤοΙΉρΡΙο ἴῃ ἤαπιοϑ. ΤΠ μθη ΝΡ ΟΠ πο ΖΖΑΓ 
5800 Κ Βῖ5. ποαά απὰ νσιηρ Π15. παπάβ, ΤῸ μ6 
{πους οὔ νν παῖ πα παρροπθα ἴο ϑοηηδοΠοΥ  ᾿ 
((Ρ. 2 Κίηρϑ χίχ. 35). 45 Μογάβθοαὶ {πουρμΐ 
ἸΡΟῚ {Ππ656 {πίηρ5, (854 1η} πὸ τοηΐ Πῖ5 οἱ οί Π65, 
αηἀ βροῖζθ, ννϑορίηρ, “δου ἴὸ γοὺ, ὁ 
[ϑυαο!ϊῖθϑ ἢ {παῖ σις ἃ ἕαΐο 6 γουγβ "ἢ 



ΕΡΤΉΒΕΕ ΧΗΣ 

Α5 δὴ δήδιξομαὶ ἱπά!σαϊίοη οἵ {π6 {τοι ]ο 
ὙΠΙΟΙ νναβ5 {πθη ργθναϊθηΐ, [Π6 ΤΑγριιπὶ βῖγοβ 
{π6 [Ο]]οννηρ σΟΠΥΘΓΒΑΊΙΟῊ :-- Αἢ Ισγαθ!ῖο 
ΟΔΠῚΘ ἴο ἃ Ποαΐμοπ ἀηά βα!4 ἴο ΠἰπῚ, “1 ΡΥαΥ 
ἴΠμθ6, ἴα ΠΊ6, ΤΥ νυἹΐθ, ἀπά σΠ]]γθη 85 5]αν 65 
{παῖ ννεὲ τηΔΥῪ Ἔβοᾶρα ἤθαίῃ. “866 γοιι ποῖ; 
νγὰβ5 ἴΠ6 ΔΠΘΝΡΕΥ, “γαῖ Κιηρ ΑΠιαβιιθσιιβ Παίῃ 
ἀδογθοα ἡ ΕνΟΥῪ Ποαΐποθπ νγΠῸ 514}} γτθοοῖνε ἃ 
76 νν 5181] δα} ἢ {π6 [ον θῈ ρΡιηἰβμθά 
ψ ΙΓ ἀδδίῃ.᾽ 

8. ΤΠ {γαπϑίαίίοη οἵ {πΠ6 Ομ] άθο Ψογβίοη 
(0 ε Βοββιΐβ; ορ. Ββθείθη, “ Ἑ πγοβίοιηδίῃϊα 
ἘΔΌΡΙΠΙοα εἰ (μα άδιςα,, 11. ΡΡ. 57, 64) οἵ 
Μογάδοδι 5 ΡΥΔΥΟΓ 15 45 [Ό]]ονν5 :- 
“Απά Μογάβοδι {πὸ [ενν ργαγθά θείοτγε 

{π6ὸ Τιοτά 5 Οοά δπά ϑαε14," Ὁ Οοά, Τιοτά 
οἵ 411 αθ85, ΤΥ Πϑαγί 15 ποῖ πιά ἔγοπι Το. 
Τὶ 15 ποῖ ἔτοπὶ ργιάδ οἵ ϑριΓἹῖ οὐ δχαϊδίίοη οὗ 
Βοασγί {παῖ 1 πᾶνε ἄοπο {Π|5, ἀπά ποῖ Ὀονεα 
Ὀεΐοτε ΗδπΊαπ, {Π|5 Απιδ]οκιῖθ. ΕΥΟΠὶ ἴδαν 
οἵ ὙΠΕΘ μᾶγα 1 δοίθά. [1 νὰ ϑίϊγγε πρ 
ἀραϊηϑί πῖτὶ {παξ 1 5ποι] 4 ποῖ Ὀονν ἄοννη ἴο 
Ὠϊπι, ἴοῦ 1 δαγοά ΤΠπεθ, Ὁ Οοά οὗ ἀρο5, ἀπά 
νου ]4 ποΐ βῖνε {πΠῸ β]οτΥ ἄπ ἴο ΤΉΘα ἴο ΔΠΥ͂ 
50 Οἵ πηδη πηδάς οἵ ἤθ5} ἀπά ὈΙοοά. ΨνΒοσα- 
ἴογε 1 τειβοά ἴο θεπά {πὸ ποθ ἴο {15 πιη- 
ΟἸΓΟΙΠΊοΙβθ, πποίθαηῃ τηδη; (1 ς4η) ΟΠΪΥ 
(ὑνούβρ) ΤΕΥ Νάμηθ, ἴΠ6 συοαΐ δηά ΠΟΙΥ 
(Ναπιθ) παπιθα οὐεσ τι5. ΕῸΓ ναί ἀπὶ 1 ἀπά 
ΤῊΥ͂ ποῖα {παΐ 1 βῃοιἃ ποῖ ον ἴο τηδη ἴῃ 
ΟΥ̓οΣ ἴο ργόσισο ἴπΠ6 τοάεπιρίίοη οἵ [5Γ86], 
Δη4 (566Κ) Πἰ5 ΠεΙρ ; γϑα, Ἔνθη ἴο Ποῖ {πῸ ἀϊιβῖ 
οἵ Ηδπιδηβ ἴθεϊ νυ ΠΟ βοθυοσ ΠῈ τηΔῪ βεΐ {Π6 
5016 οἵ ΠΙ5 ἴοοῖ ἡ θιγεῖν ἴῃ ΤΥ ννοτὰ ἀοίῃ 
ΟἿΓ 5011 ΠΟρΘ, ἴοσ Ποῖ ΟΠΪΥ «τί ἴῸΓ τι5 ἀπά 
Οὐ ἔαίμοῦβ. Απά πονν, Ο Οοά, ἀΕ] νου τι5 
ἴτοπὶ ἢἰβ παηΐ, ἀπά 1εΐ Πἰπὶ [4}} ἱπίο {πε ριῖ 
νοι πα παῖ αἸρροά, ἀπ4 ἰοὲ μἰπὶ θῈ ἴα κοη 
ἴπ {Π6 5πᾶῦα ννῃϊοῖ ΠῈ Παῖῃ ΠΑ ἀπά 5εΐ ἴοσ {π6 
εεΐ οἵ ΤΥ ϑαϊηΐβ. 80 518}] 411 παΐϊϊοῃβ πον 
{πα Του. Παβὲ ποΐ ἰογροίζεη {πὸ σονοπαηΐ 
ΠΟ ὙὝΠοῖι ἀἸάδε πλακο ἢ Οὐ [αἴ ΠοΥ5, 
αῃὰ {παῖ ὙΤΠποιῖ ἡἸάϑ ποῖ Ἂο] νου τι5 ᾿πίο 
ΠΑΡ ΝΥ, 45. ἡ {Π|5 ἄδγ, θθοδιιβο ΤΥ μαηάβ5 
ψνοΓα ἴθθθ!ε : θέ οα ἀοσομπηΐ οἵ ΟἿ 51Π5 νΈ ΓΟ 
ν6 5014 (ηἴο σαρ([ν1Υ}, Πα οἡ ἀδοσοπηΐ οἵ ΟἿΓ 
ἸπΙ4 1165 νναῦγα να 164 ἀννΑΥ σαρίϊνε5, ἴῸσ νγο 
μᾶνε βϑἰππεά δραϊηδέ ΓΠΘθ. Απά πον, Ὁ σοά, 
ΤΙ ΡΉΓΥ ἴο βᾶνθ, βᾶγ8 115 ΠῸΠι ΠῚ5 Βαηά, δηά 
ἀοΙἸνοΥ τι5 ἔγοπι ΠῚ5 ννοκοα ἄδθνίσοσ, Δ 8 ἅττα 
ἴῃ τοῦδ] Βεΐοστεο ὙΠΕΘ, ἄδ]νοῦ τ5} ΤῸ 
ΎΤΠΘΟ νὰ ἤδε ἴο θὲ ταϊβθά τπρ. ὙΠΟ ΟΠΙΥ͂ 
ςαπϑί θέ 5 ἘπῸ τὶρῃΐξ Παπα οἵ ἴΠ6 Ροου, 
ΔηΔ ἀο νοῦ τι ἔγοπὶ ἴποϑ6 ὙΠῸ τὶβα ὉΡ 
ἀραϊπδὲ τι5. θπΊοΊθοΓ {μα γα ἅτ ΤῊΥ 
Ῥογίίοη ἕγοπι ἄαγϑβ οἵ οἱ, δηά ἐπαΐ ννα ἃτθ 
ὙΤῊΥ Βεϊονεά διηοηρδί {π᾿ παίίοηβ [π {ΠῈ 
αἰνίβίοηβ οἵ πιθῃ μαϑδὲ Τ Ποῖ βεραγαϊθά τι5 ἴο 
θὲ ΤΥ Ιοΐ, δηὰ ἁπιοπρ παίίοπβ ἰο θ6 ΤΥ 
Ῥεϊονεά : «πᾶ ὙὝΠοιῖι Ππαβδέ βϑποῖῃθα τι5 ὈΥ 
ΤΠΥ Ναπηδ 85 (4 τρατῖς οἵ) βεραγαίίοη ἔτοπὰ 41] 
ΡΘΟρΙθ. Απά πον, Ο Οοά, νμογοίοτο 5που]ὰ 
ΟἿ ΟΡΡΓΈΒΒΟΙ͂5 54Υ, ““ΘΌΓΟΙΥ [ΠΟΥ πᾶνε ΠΟ 

“412οοε.---- οί, 1. 

Οοά ἴο 5ανε ἴποῖῃ ᾽" ὍΠΟΥ ν}1}}] ορεπ {Πεῖγ 
τιθῇ ἴο ἄθνοιγ τι5 ΤΠΙπο ᾿πΠπογϊΐαποθ, ἀπά 
ἴο ΡΓΑΙδ6 {ΠῸῚΓ βσάνθη ἱπηαροὸβ η4 {ποεῖν [40]5 
(ὑδηι165), βαγτηρ,, “ ΒΚ ἴΠθ56 πανὸ νὰ βι θά ποά 
ἘΠΙ͂Θ. ΡΕΟΡΙΘῚΝ 1 ραν ὙΠδε,, Θ᾽ οὖς Οοα; 
ἀΕΙΙν Υ τι ἔγοπῃ {Ποῦ πΠαπήἦ58. [,θῖ {πὸ παίίοῃβ 
6 Ὡϑῃαπηθα οἵ {Π6ῚΓ φυανθη ἱπηαρῈ5 ἀπά {ΠΟΙΓ 
[οΠΡ]65, ἀπά {ποῦ [8156 σοάϑβ; ἀδηά Ιοΐ {Π6πὶ 
Ραΐ {Πεῖῦ παπᾶ 5 ἴο {ΠΕῚΓ τποῦῖῃ5 ννῃθη {ΠΟΥ 
566 ΤΥ ἀε]ίνεγαποθ, Ο Τοσά. Ηδγα οοπη- 
Ραβϑίοῃ προη ΠΥ ΡθορΙς αηά ΤᾺΪπο ᾿ηΠοτῖΐ- 
ἅπορ, [16ὲ ποῖ {π6 τπουΐῃβ οἵ {ποπὶ ννΠῸ 
ΡΓΑΙσα ὙΠΘῈ θῈ βίορρεά, ννο σοπίϊπιΑ]}Υ, 
ΘΥΘΠΪηρΡ Πα ΠΊΟΓΠΪΠΡ, ΠΊΔΡΉΠΪΥ ΤΥ ΝαπΠΊο. 
ΤΌΤ ΟἿΓ ΒΟΙΓΟΥ ΙηΐἴΟ ἸΟΥ͂ 4Ππ4 ΡΓαῖβθ. 80 
5Π4}} νγα ᾿ἴνθ πα ρύαϊβα ΤΠθῈ [ῸΓ {π6 ροοά 
ἀθ]!νογάποθ μι οἢ ὙΠποῖι Παϑὲ υγοιυρμΐ [ῸΓ 
115" 2) 

ΠΟ τ βοΠΊ Ια ποο5 νυ {ΠῸ6 ργοβοηί Οτθοκ 
ἰεχί δπά {ΠῸ αἰ Πθγθησοβ ΠΠΤΌΠῚ ἴἴ νν1}} αἱ οπσα 6 
566ῃ ὈΥ͂ σοηρατίηρ {π6 Ν᾽ γβίοη ἴῃ {π6 ΕἸ ΡΊΙ5Ε 
ΒΙΌΙ6 ἢ 115. 

19. Τῃ {Π6 ΤαΓριπὶ 5061 οἡ ΕβίΠοΥ 11. 2 
(ερ. (855ε1], Ρρ. 266--7) {π6 Κιῃρ᾽β βευνδῃΐβ, 
ΑἰΓΟΥ ἸΙβίθπιηρ; ἴο Μογάβθοαδι 5 γβάβοῃβ (45 ἴῃ 
{π6 τοχῖ) ἴογ τοίαβιηρ ἴο θοὸν Ὀεΐοτα Ἡ ἃπιδῃ, 
χη ἀΡΟΠ Πἰπὶ νυ] [ἢ 1Π1|5 ἀγριιπηθηῖ. “ἍΜ ῊΥ 
ἄο γοῖ τϑίιβθ, ΘΠ 5ΈΓΟΙΥ ὁπ Οὗ γΟᾺΓ 
Τογοίδί μου θοννοά Ὀοίοσε [ῃ6 «ποθβδίουσβ οἵ 
Ἡδπιδη ἢ “ΠΟ ννὰβ [πὸ ̓ ᾽ δϑκοά Μοτ- 
ἄθεοι. “δ αὰβ τί ποῖ γουγ [ογοίαί που [δοὸῦ 
ψΜΠῸ θονγεα Ὀείογθ ἢ Ὀγοίμοσ Β'βαιι (βη. 
ΧΧΧΊΙ͂. 2). [86 ΟΓΕΙΔΈΠΕΙ ὍΕ Ἡ Αδῃ ὁ Τ᾿" 
ἀηϑννοσοά Μογάθοδι, “"ἂπὶ ἀθβοθοπμάθά ΠῸΠῚ 
Βεηϊαπιῖη. ἌΝ δεη [ΔςοὉ Ὀοννοά Ὀεΐοσγο Εν5διι, 
Βοπ]δηηῖη νγα5 ποῖ Ὀοση, ἀπ ΠῈ πονοσ θοννοά 
Ὀεΐογε πιᾶῃ... ... 1 ΜΠ] ποῖ ον Ὀεοΐοτε {115 
ἰγγαηΐ Πα ΘποιηΥ, Η δπηδη.ἢ 

ΟἸΠΟΙ ΥΘαϑΟΠ5 ἀΥῸ ἱΠΡΘΠΙΟΙΙΒΙΥ Οογοα [ῸΓ 
Μοτγάεοδι᾽ 5 τοίμϑδὶ. (4) Ηδμηλδη, 58γ5 {πε 
ΜΙάγαβη, σοποραὶθα {πῸ ᾿πηᾶρα οὗ δῃ 140] 
ἘΠ4ᾺῸΓ Πἷ5 ἄγεθ. ΤῸ ρτοβίγαϊε οπθβοὶῇ θεΐοσα 
Πἰπὶ ννᾶβ {πογείοτα ἴο ργοβίγαϊο ομθβο θείοσγα 
Δ 140] (ςρΡ. «αἷἰϑδὸ {π6ὸ Ταγριιπὶ οἡ 111. 2). 
Μοτγάθοδι νγὰ5 δοηιαϊηίδα τ {Π15: ΠΘποΘ 
ΗΪ5 τοῦιβα!. (ὁ) Ηδπιαη μα οποα θθθη Μοτγ- 
ἄδθοαῖ 5 ϑῖίαυθ. ἽΓΠΘΓΟ ννᾶ5 ἃ {πῆ ΠΕ δηλ 
«πα Μογάθοδι γε θοίῃ βδοπὲ ουξ τορθίμεῦ 
ΟΠ ἃ πΠΗΠΑΤΥ οχροάϊτοπ. ὙΠΕΥ μα Ἔδο 
{ποῖ βθραγαΐθ σοπηπιαπά, θυ Ἡδηῆδη νναβίθα 
Πῖ5. σΟΙΠΊΠΊσϑασαΐ ΓΟΘΟΌΓΟΟβ, Δ Πα τητιϑί Πᾶνα 
τοίγοαίθα ἔγομπι {πῸ [ογίγοϑθβ μ6 νγὰβ θθβίθρῖπρ, 
μαά ποῖ Μογάβοαδι οοπῖα ἴο ἢϊ5 τθβοιθ. Βιξ 
{π6 σοπάϊτοη οἵ {παξ γϑϑοῖθ ννὰβ {παῖ ΗἩ πιαπ 
ταδέ θεοοπῖθ Μογάδοα 5 βίαν. ὙΜΠογείογα 
Μοτγάδοαρι νου] ποΐ ργοβίγαϊα μΙπηβο! θοοτα 
ΟΠ6 ΠΟ Παά οπορ Ὀδθη ΠΪ5 5ἰανε (566 ἀποίπμεῦ 
ψουβίοη οὗ {π6 βίοι ἴῃ {πὸ ΤαγριΠ. ΟΠ 
ἘΞίΠου ἢ. 2). ὙΠῸ ἢγβί οἵ {Π656 βο] [10 η5 
15. δυιξ 4 βιρροτέ οἵ {πε δοϊ [ῃαΐ Μογάθοαδι 
Ῥαβοθά Π15 τϑῦιιβαὶ προ το] ρῖοιβ στοιιηά5; {Π6 
ΒΘΟΟΠα ἴ5 ἃ [οϑεϊ πη ΠΥ ἴο {π6 [Θννβ ἀ151|κ6 οἵ 
ΟἴποΥ5 νΠΙΟΠ, ΓΘΔαΥ ἴο 58 γῆσα 8]} ἴο ὈΙΒΟΙΓΥ, 

26 

385 
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ὙΊΠΠΡῚΥ ᾿ηνοϑίοα Μογάθοαδι υντ ργϊάθ ἀπά 
ΘΠΕΓΕ αὔβθηςς οἵ [δο]ηρ ΤῸΓ ἃ [6]]ονν -ϑ  ] 16 
πη ἀἰβίγοβϑ. 

( 8556] ἴῃ ἢἰ5. “ (ΣοπΊθηΐασΥ οἡ ἴπΠ6 ΒοΟΙς 
οἵ Ἐβίμοσγ᾽ (ρρ. 81-5, 94-8) οἰαθογαΐθϑ ἃ 
ΤΠΘΟΥΥ {παΐξ {πΠ6 Παΐγοα [Ὁ] ὉῪ Ἡδηῆδη, ποῖ 
ἴοῦ Μογάθοδι οηἱυ, διιῖ Το Υ [Π6 Ρβορὶθ οἵ {πὸ 
7]ενν8 αἵ Ἰἰαγρὲ (ΒἰβΈ μου Π|. 6), νναὰβ. θαβθά ποῖ 
ὍΡΟΙ ΠΊΘΓΘ ΝΟΧΔΊΙΊΟΩ ΟΥ̓ ΔηΠΟγδηοο αἱ Νου- 
ἄδοαι 5 ΓΟ 54] ἴὺ νγουβῃρ Πἰπλ, θὰς προη ἃ 
ΤΟΙ ΙΡΊΟΙΙ5. ἀΠίαΡΌΠΙ5ΠῚ ποΐ 1655 Κθθη {Πδη {παΐ 
οἵ Μογάβδοδι τονναγβ ΠΙΠη56], ὙΠΘ ἘΠΘΟΓΥῪ 
Γαβδίβ ΠΡΟῚ ΡΥΘΟΔΓΙΟΙΙ5. οἰ] ΟρΊθ5 ἀπά πη- 
ΒΙΡΡοσίθα σοη]θοΐιγθ5, ἀπ 15 46 τπηηθοθ5- 
ΒΆΓΥ. ΒΙΙΘΗΥ 1 15. 45 [Ὁ]]Ονν8 :--- ΧΌΥΧΟ5. νγὰ5 
ἀονοίθρά ἴο {πὸ Μαρίδη ὑγοσβηρ, ἀπά {πὸ 
εἰθναίίοη οἵ Ἡδπιαη (ΕΒΓ 111. 1) ννὰβ ἄτι6 
ἴο δη ουζθιγϑβί οὗ το]! βίοιιβ ἔεσγοισ. ΗΠ} 5 
ΠΑΙΊ65 πα ]οαΐθ {Π6 ΤΟ] ΡΊΟι5. [πάθης 65 οἵ {πὸ 
Τη4η. [Ι͂ῃ ϑΡΡοτσί οἵ {Π15 “ Η πηαη ̓ 15 ἀοσινοά 
ἔγοτη {πὸ βαογοά Ἡδοπῖα (ϑρῖθροὶ, “ Ανοβία, 11. 
75); Δη4 {ποτ {Π6 Παπηο---ῬΟΚΒΙ]Υ Οτθοϊβθα 
ὉΠΩΘΓ {Π6 [ὈΓΠὶ Οπηαπο5---οο5 ποΐ ΟσοΙΓ ἴῃ 
ἴῃ 6 οἸαϑϑίοαὶ ποιηθποϊαΐασε οἵ Ῥουβίαηβ, γοῖ 
1 15 ἰτδοθδά ἴῃ ἴπ6 ““ Ὁτηδηῖθῃ Κίηρ οἵ 
δϑιιβίαπα ἴουπά ἴῃ ἴπΠ6 Βεῃϊβίᾶη Τηβογϊρίϊοη. 
ΤΠΟ παπτὸ “ Ηδπηπηοάδίμα "ἢ 4π4 {ΠῸ ἀδϑιρηα- 
τοη “{πμ6 Αραρὶίς " (ἘΠ βΈμευ 11. 1.) ἀγὰ δ]]θρεά 
ἴο ᾿παϊσαΐο ἔγομη {ΠΟΘῚΓ 5ΙΠΉ1]41 το] ]βΊοι5 ἀθσῖνα- 
ΤΙΟΠ ἃ 51Π|11ΔΓ ΤΟΙΙΡΊΟΙΙ5 τοπάθπου. Ηδπ- 
τηθάδίμα 15 Η οπιάασΐαᾳ (ςρ. {π6 [ϑυιη! πδί!οη ἴῃ 
{Ππ6 παπηθ Ῥμογοπάήδξζοϑ, Η γοά. νι]. 67) ΟΥ̓ ΟπῈ 
5οπέ (βῖνθη) θγ ἤοπι (Ηδοπια). ὙΠεὲ Μδβο- 
τεῖος ρΡιποξιαίοη οἵ "λλὲ (ΑΡδρ1) 15 σο]θοΐβά, 
ΔΠ4 1ἴ5 ΔΗΊΠΙΓΥ πηδιπίαι πο ἢ {Π6 Νεο- 
Ῥουβιαη ΠλδῚ} (ρθη, ἃ ἘΠ16 οἵ ΠΟΠΟΙΓ, 
ῬΕγμαρθ τεῆθοίθρά ἴῃ (Π6 πᾶπθ ΟΥ̓ξεβ, 
Ἠετγοά. 1. 8), ΒΟ Πα5 {Π6 βθῆθε οἵ {ΠῸ6 
Τ]ΘΠΊΡΟΓ Οὗ ἃ σογροσγαίίοη. ΔΝ Βαΐ σογρογαίίοῃ 
ΟΥ ΤΟΠΙΡΊΟυ5. θΟάγ 414 Ἡδπιαη {Πδη Ρεϊοηρ ἴον 
ΨΥ Βαΐ Ρυΐ {π6ὸ Μαρίδη ὃἐ--ἰ παῖ ᾿ππ]οαίθ ὈγῪ 
ΠΙ5 Παη6 δη ἠθϑιρηδίοη ; Δη 45 ἃ Μαρίδη, 
Ἡδηλδη ταβϑοηΐθα {πὸ ᾿ηϑι] το {πΠ6 το] ρίοη 

ΘΟΗΆΑΡΤΕΝ Χιν. 
7164 2γαγεῦ 97 γιρεῶι ᾿οέλογ 707 Ζδγϑοῖῇ ἀγα 

λὲν 2εοῤίο. 

0} ἘβΈΠοΓ. α͵5ο, Βείπηρ' ἰῃ 
βαγ οἵ ἀδβδίῃ, γεβογίε τηΐο 

“τε Ιροῖά: 

ἩΒΕΉΒΙΕ, Ἵν: [ν. 1--2. 

Π6 ΡῬγοξεββθά, δηάἀ ἐδθίθγπηϊηθα ἴο ΡηΪβἢ 1. 
Μογάθοαδι'β σοηΐοιηρέ ἀπ στο 521 ννὰθ ἃ τὸ- 
γΟΪΈ ἀραϊπδὲ {ΠῸ6 σθοορηϊζοα οβία] ]5ηθα το]]- 
Βίοη. [Ι{να5 [πάαϊ5πὴ ΡΙ{{ἰηρ [[561} ἀραϊηβέ 
ΜαζΖάοίβιη ; απ ἴῃ 8580 ἴὰγ 5 Ηδιηδη οου]ά 
ΒΘΟΙΓ͵Ὸ 1ΐ, νἹσΓΟΥΥ 5] ἃ τοϑί νυ [Π6 Ἰαζίοσ. 

18. ΤΠ ΤΑΓριπι 5Π6η1 (οη ΕΒΊΠΟΓ ἵν. τό; 
ΠΡ. ((8556], ΡΡ. 279, 283) παγγαΐθβ {παΐ ἤθη 
ΘΕ ΠΟΥ 5. σοπηπηιαης ἴο βαΐπου 411 {Π6 [Θνν5 ἴῃ 
8.158. ννὰ5 ΟὈθυθά, [Π ΓΘ ὑνοσὸ οο]]θοΐθα 1 2,οοῸ 
γΟΙΠΡ ΠΊΘΠη ΟἵἩ ῥγΙΘβίυ ἀθβοθηΐῖ. “656 ἴοοκ 
{γππηροίβ 1η {ΠΟῚΓ σὶρης Παπά5 ἀπά ἴπΠ6 ΒοΟΟΚ 
οἵ {πΠῸ 1 ἂνν ἴῃ {ΠῸ Ἰεἰξ, ἀδηά οὐδ αἱοπά νυ 
ἴξαγβ ἴο ἤδβανε: “Ὁ Οοά οὗ ἴ5γδ61! Ηδσσε 
5 {Π61ῳνν νῃ] ἢ Τ Ποῖ Παϑί είνεη τι5. ΒΟΠΒΟΙά ! 
ΓῊΥ ΡΘΟρΡΙΘ 15 δροιέ ἴο Ὀ6 ἀοβδίσογθα ἔγοπι 
1Π6 ννου] 4. ἍΝ ΠΟ 5141} {πθὴ τοαά ΤῊΥ [ἂν 
Δ η4 πηαῖο πηοπίίοη οἵ ΤῊ Νάᾷπιο ̓  ὙΠΘη 
611 [ΠῸῪ οὐ {ΠῸῚΓ ἴβοθβ δηά οτὐἹθά, " Η θδαγ 115, 
Ο Βαΐμεγ! ΗἩραγ τ5, Ο Κιηρ "’ 50 πα ὄυθῇ 
1Π6 ΠΘΑΥΘΗΪΥ Πποβίβ ννερί, ἀπ4 {πὸ ρα γ ἢ 5 
ΒρΥ͂δηρ᾽ οἷ οὗ {ΠΕ1Γ βγάνθβ. . . . [ἢ {Παΐ πιρῃξ 
{ΠῸ ννδιΠπρ οἵ 1Π6 σῃΠ]άγθη οὗ [5γ86] ἀαϑοθηἀθά 
ἴο Ηδάνθη δηἀ βοιπηάρθα {κὸ {Π6 οὐἹθ5 οἵ τὰ η5 
ΔΠ4 5}Π6-οαῖβι ὙΠῸ ΑΠρο]5 νοῦ Ὡῆτιρῃςεά, 
ΔΠΑ βαιά ἴο ομθ Ὡποίδου, [5 Π6 ΠΟΙ ΠΟΠῚΘ 
ἴοΥ 1Π6 επά οἵ ἴμε ννου]Ἱά δ’ ΑἈΑπά {ΠῈῪ 
Βα ΠΟΘ ἘΠΟΠΊβεῖνο5. τοβθί μου πα ννεπί ᾿πίο 
ἴΠ6 ργϑβϑθποθ οἵ {με Τιοσγά οἵ {μ6 ννου]ά. 
ΕὙ ΒΑΓ 15 {Παΐ ΟΥΥ̓ {|κ6 ἃ βοαδῖβ ουὐὺ ΨΨΠΙΟΒΙ 
ΠΘΑΓ ̓  ̓ ἀϑκθά {Π6 1 ογὰ οἵ ἴη6 ννου]ά. “1 15 
ΠΟ ὍΔ 5 ΟΥΥ,᾿ ἀηθυνεσοαά {πὸ Π᾿νπθ ΜΕεγοΥ ; 
ΕἸΕ 15 1Π6 οτὐὺ οὗ {πὸ γοιηρ [5γαθ 65 ὑν ΠΟΤῚ 
1ῃ6 ἄδογθο οἵ Ηδπιὰη Παΐῃ ογάθγοα ἴο θὲ 
ἀεβίγογεά. [πηιηθαϊδίοὶν ννὰθ {πὸ 1 ογὰ οἵ 
[Π6 ννου]Ἱά 1] οἵ βοοάπθβϑβ ὩπΠ4 σουηραβϑίοῃ 
τονναγάβ. Η15. Ρβορὶδθ ; «πά Ηδ ἀεοίοστηϊπθα ἴο 
ὈγΘαὶς [Π6 56415 νυ σουν!ἢ {Π|6 τη βου Ὁ]Ὸ Ἰοΐ ἴῸΓ 
[5786] ννὰ5 βϑα]ϊθά. Ηδ σοπιπιαηδθά {Π6 Αηρεὶ 
οἵ [Πηγοϑὲ ἴο Ρὸ ἄονῃ, ἴο παῖ ΑΠΑΘΙΘΓΙΙ5 
ΤΟΒΈ]655, ΔΠ4 ἴα Κα ἀννὰὺ 15 5]6θρ." “ΤΓῊΪ5 νγὰβ 
ἄοπο, ἀπά {πὸ δνθηΐβ ἀθβου θεά ἴῃ βίο  νἱ. 
ΤΟ]]οννοά. 

2 Απά Ἰαϊὰ νγὰν ΠῚ β]ογίοιιβ ἃρ- 
ΡΆΓΕΙ, ἀπΠ4 ριιξ οἡ πε ραγπιθηΐβ οὗ 
ΔΗΡ 5} -ἀ Πα ΠΙΟΙΓΠΙΠρ : ΔΠα ἰηβίοδά 
οὗ ργδοίοιιβ οἰπίπηθηΐβ, 5Π6. σονογοά 
ΒΕΓ Πεδά νυ 5Π65 ἀπά ἄϊπηρ, δηά 
886. ΒυιηὈ] 64 ΒΕΓ θοάγ σγθαε]γν, ἀπα 8]] 

ΘΕΓΑΡ ΤΕ Χιν. 

1. δείησ πὶ γα 97 ἀεα! δ] ἐν ἀγῶνι θανάτου 
κατειλημμένη ; |1ξ. ἴακοη ννΊ ἢ} [πς Πρ Πς οὗ ἀθδίῃ. 
ΤῈ ΤΕ Ν.. ΠΟ]]ονν α τπ6 τϑδάϊης ἀγωνία (οΡ. 2 
Μδος. "1. 14, 16). 866 Αἀάϊοηαὶ Νοίο. 

2. ῥὲγ σίογίοις ἀῤῥαγο]] 1.6. ἈΟΥ ΤΟΥ Δ] ΓΟ 65. 
ΤΠΘ ἀγοβθ5 οὔ {πὸ Ῥουβίδῃ ἡτθθη 15 ἀθϑουιθοά 
Ὧ5 ΒΡ Πα; οἡ ΠΟΙ Πραά 516 νοῦ ἃ [ἰασγα 
ΟΥ̓ ΟἸΙΌΨΝ (ΠΡ. Ψ. τό; ἘΙΠΟΙ 1. 11, 11. 17). 
“ ῬΥΘΟΙΟΙΒ5 Οἰπἰπηθηΐ5 Ὅ γΈ ΓΟ ἔγθο]ν τιϑοὰ ὃν [6 

ἘΡΡΟΙ οἴαββθθθ ὩπΊοηρ {Π6 Ῥουβίδῃβ, δη νγοσα 
1πουρμς το παν θθθπ ἃ Ῥογϑίδῃ ἱῃνθπίϊοη. 
Μη 85 ννῈ]}] 85 ννοπίθῃ τιϑϑα {Π6ΠῈ ΔΓ ΟΙΥ (566 
Βδν]ηδοη, “Α. Μ..᾽ ἵν. ΡΡ. 164, 172, 203 ; (Ρ. 
ἘΒΈΒΟΥ ϊ. 12). Οη {ῃ6 νἱοϊθηΐ σοηΐγαβί ᾿τηρ] θά 
ἰη ἘΒΊΠοΥ 5. σοπάπιοϊς Ποῖθ, ορ. 1,4Π|. ἵν. 5, 
«ΤΉΘΥ {παΐ νγοσθ ὈΓΟΌΡΗς ΠΡ ἴῃ δοατ]οῖ 6πὶ- 
Ὀγάᾶοθ ἀπιηρ ἢ 1115." 866 αἷβοὸ 154]. 111. 24; Μαὶ. 
11. 9. 

σὲ ῥμηιδίοα ῥεγ δοών φγεαΐνν} ὙΠῸ Ψυϊραῖα 



Ε σ Θὅτη. 

Υ. 2. -.} 

1Π6 ρῥΙασεβ οὐ Πεῖ' ἸΟῪ 85Π6 Η]]ε4 ννῖτ ἢ 
ΒΕΓ ἴογῃ ΠδΙΓ. 

3 Απά 516 ριαγεά τιπίο {ῃς 1, ,᾿ογά 
(θά οἔἹ 1βγδε], βαγίηρ, Ὁ τὴν Τ τά, 
ποῖ οπ]ν γέ οἱγ Κίηρ : Πεὶρ πιο, 
ἀεβοϊδίο νγοτηδη. νυ ῃῖσἢ Πᾶνα πὸ ΠΕΙΡΟΓ 
Βις ἐΠεο: 

4 “ἘοΓ ΠΥ ἀδηροΥ 15 'ἴπ τηϊπα Πδπά, 
5. ΒΊΟΠῚ ΤΥ γοιῖἢ πρ 1 Πᾶνε Πεαγά 

ἴηι ἘΠ ἐτῖθε οὐ την ἔμπα] γ, τπδὲ τπου, 

ἐ ΟἸΣΥ Ν᾽ 51} δ ἐ ΘΕ τ » ᾧ Δα 

Ο Τιογά, τοοκεϑὲ [59γ86] οπη ΔΙΠΟΠΡ; 
1] Ρξορίε, απὰ οἷμ" ἔπειθ ἤοπι δ] 
ΓΠΕΙΓ ΡΓΘάθοαββοῖβ, [ῸΓ ἃ ρεγρείιαὶ ἰη- 
Βεγίίδησθ, ἀπ τῃοῖι Παϑὲ ρεγίογπιοά 
νν Πδίϑοθνεγ ἐποιῖι ἐϊ45Ε ργοπηῖδα ἘΠ 6Π|. 

6 Απά πονν νγε Πᾶνε βἰππεά Ββείοσε 
166 : ἐπογείογε ἢαβὲ τποιι δίνεη τ8 
ἰηῖο [ῃς Παπα5 οὗ Οοἵιγ Ἐπεηη] 68, 

 Βεραιιβα νγεὰ ὑγοιβῃϊρροά {Πεὶγ 
Βοά5: Ο Πιογά, του τὲ τὶρ βέθοιιβ. 

--ὰταππ--ς- -----.- 6. 0ὕὃᾺἈῳἉἄΧ«Ὕν ὕὕὃ8. δι αν 

αἀ45. ““ψΙΠ ἔαβέϊηρ "ἢ (50 Το βερμιβ Ὁ. (Θοτίοη 
Δη4 Γαΐποσ. (ρ. Εἰβίπμογ ἵν. 16). ΤῊ νψογάβ5 
ὙΒΙΟΙ. ΓΌΠ]ΠΟνν ἀγα ἴα κθὴ ἴῃ ἘΠ 58Π16 βεηβθ ΒΥ 
1ῃ6 Μιυϊραΐθ: ογιμία ἴοσα, ἐπ ψμίδμς απίρα 
ἠδίαγε εομσμευεγαί, ογ μη. ἰασογαξίογι ςορ-- 
}ίευϊί, ἘΠ6 ουτ]Θ 4 οἸαθογαΐθπθββ (ορ. Οτοίϊιβ 
1η. “ ΑὙΕΟΙ 54ο1᾽) οἵ ψΠΙΟἢ νναθ Βαΐθίμ] ἰο 
μετ, ΟΙκ. Β εβῖνεϑ δῃοίμου δαξ 1655 ργόθαθῖς 
56η56 : “ΘΥΘΓΥ ἴΟΚΘη Οὗ ΠΕΙΓ Δογημηθπί δηά 
ἄορ ης οα ΠΟΙ Ὀτγαϊ θα ΠΑΡ 5Π6 σονεγθά νυ ἢ 
ἈΠ] Δ Ιοη. 

8. ΕβίΠοΓγ 5. ῬΓΆΥΘΥ 15. δἱαθογαίθα δὲ Ἴοη- 
5 4θγαθ]6 Ἰεπρίῃ ἀπά ἴῃ ἔβεϊϊηρ ἰεγπὶβ ΒΥ 7ο- 
5ΈΡ[π15 Ὁ. Οὐοτίοη (566 “ Οὐ] εοὶ ϑδογῖ᾽ ἐπ ]οτο). 
Τῆς ΜΙάτγαβι (ΟΝ ὕπβοπο, Ρ. 64) βῖνεβ δυΐ ἃ 
ὈτΙΘΓ δριζοπιθ οὔ ἔπ ργαυοῦ, απ ἴῃ Ἰλπριιαρο 
ΥΕΓΥ (55 ΠΉΠΑΓ ΠΌΤ {Παΐ οὗ {πὸ " ΑἀαΙΙοΠ5.᾽ 
886. Αἀαϊέοηδὶ Νοίο. 

Ἴοῖι οπἶν. .. γιὸ, ἀδεοίαίε «υογιαη})] ὙΠῸ 
ΑἸΠτεγαξίοη οὔ {Π6 ΟΚ. σὺ μόνος... . μοὶ τῇ 
μόνῃ, Ἰοβῖ ἴῃ τῃ6 Εἰ. Ν., 15 Ῥγββθγυθά ΒΥ ἐμ6 
γυϊξαΐο, πὲχ ποσίθν σοΐμς. .. αὐάγισυα γιὲ βοῆς: 
Ζαγίαμι. “ΤῊΘ {Π||6 ““ ΚΙηρ 15. ἀνγεὶξ προῃ 
τπγουρῃουξ [Π6 ΡΓΑΥΘΓ (ΩΡ. τ“. 12), 45 σθς81}1- 
ἴῃξ; [πε οπιηϊροίθηοα δη4 5016 θιηρίγε οὔ {πὸ 
Βράνθηὶγ Κίηρ οἵ Κίηρθ οὐδοῦ {πὸ ΘΑΓΒ]Υ 
Κίηρ οἵ Κιίηρβ (6ρ. ΧΙ. τ, ποΐθ), {π6 “ ΠΟΒΗΪΥ 
Κιπρ " (σ. το). “1 58 δοπβ, 7Τόβερβιβ Ἐν 
(ΟΟΓΙΟΙ ΠΊΑΙτΕο5 ΠΟΙ 58Υ, “ἴῃ {π6 ἤοιιβα οὗ {Π6 
Κιηρ,, [ΔΕ γ]655 δΠα πηοίῃουθθβ  θὰς ὙΠΟ ατέ 
{πε ΕΔΙΠοΓ οὔ [Π6 ουριδη. Αβ ἃ βοοὺῦ ογὔρῇδη 
01} νυδηάεγ Π ΠῚ ΠοιιδῈ ἐο ΠΟιι56 β κεῖ Πρ Δ]Πη5, 
50 401 50 ΠΌτη ψὶπάονν ἴο νυϊπάον (οΕ {Πϊ5 
Ποιι56) Ἰοοκίηρ ὉΡ ἴο Πρϑᾶνθὴ πη δϑκίηρ 
(δταςθ). Ηᾷνα ΤΠΘΓΟΥ ἸΡΟΠ τι ! ἢ 

4. γι» αἰ ἐς ἦγ γι ῥαπ] ΟΚ. Β, “'ΤῊΥ 
11Ὲ8 15 1 τὴν Πδη4 ἢ ((ρ. τ ϑ84πη. ΧΧνΠΙ. 21 ; Τοῦ 
ΧΠΠ Τὰ: 5. ΟΧχῖχ. τοο). ΤΠ6 Εἰς Ν. πα ΤΙΧΧ. 
ὙγΟΙ] 4 ΡΟΥΠΑΡ5 ΠΊΘΔη 5ΙΠΊΡΙΥ “' ἀΔΠΡῸΓ 5 ΠΟΩΓ 
Τὴ ΟΥ̓ ὈΘΐογα πη6. Όβθρμιβ Ὁ. Ο.., δἀορέϊης 
1Π6 5θῆ88 ““ Π|8,᾽ πγαῖζοβ Εἰβίμεγ (ΠἸΚ6 ϑαγα, [π6 
ἀδιρῃΐεγ οἵ Ἀ δριο], ΤΟΙ 1. 12, 15} ἀδραΐθ 
ἴῃς δἀνδηΐαρε οὐ {Π6 σοπίγαυυ οἱ σοπεϊπΠιῖπρ' 
ἴο ᾿ἴνὲ : “ΜὺΥ [Π| 15 ἴῃ ΤΥ Βαπά. Τάκε τ Π Ότη 
ΤΩΥ͂ Βαη 18 1ἴ 5βεῖὴ βοοά 1ἴπη ἔπθ Ἔγεβ οἵ ΤῊΥ 
Μαϊ]εβίγ. Βιΐ 1 ποῖ 6 ποῖ ψ Πρ ἴο [Δ Κ6 
1, Δη4 ἀοϑβὲ νν}}} [Πδὲ 1 5ῃου]4 σοπέϊπιιο ἴῃ 18 
ἴο οεἸεργαΐε ΤῊΥ ΝΆΠη6 ([ὉΓ ἴῃ {π6 σσᾶνο ἔποσα 
ἴδ ὯῸ τηθηίίοη οἵ ΤῊΥ ϑΟΟΑΠ655), ἀεἸνοσ, 1 

ΡΓΑΥ͂ ΤῊΘΟ, {Π6 5ῃθθρ οἵ ΤῊΥ ραβίιγθ ἔγοπὶ 
[Π656 ἸΙοπ5 (566 τ. 13} ὙΠῸ τῖϑο ἀραίηϑδέ [ΠῚ 
ἴο ἀεβίτου ἐποιη.᾽ ἢ 

5. Εγοηι 21) γοι}} ἘΔΙΠΟΓ, “’ ἔΟ ΠῚ ΤΥ 
ΒΙΓΈΠ ᾿ (ἐκ γενετῆς, 81. [0Ππἴχ. 1). Α5 ΟΚκ.Β 
Εἶνοβ 1, Ἐβέμου Βα ““ Πραγά ἔγοπι ἐπ θοοκ 
ΟΥ̓ ΒΕΓ ΠΟΥ ψῃαΐ Θά Παά ἄοπο ἴοσ Ηἰς 
ΡΘΟΡΙΘ; 8η ᾿πίθγθβεϊηρ ἐθβ ΠΟ ΠΥ ἴο {πὸ ἀποῖθηΐ 
ὈΘΙΙΘΕ ἴῃ [6 ργεβογναίίοη οὔ {πὸ Ο. Ὑ. 
ὙΥΓΠ ΠΡ 5 ΔΠΟηρ (ἢ6 “ΔΈ ΠοΓ5 ἢ οὗὨ Ι5ΓΔ 6] νῃΘη 
ἴῃ ΘΧ 6, ΔΠ4 ἴο ΕΞ Που 5 βρθοΐδὶ βίπαν οὗ Ποιη. 
ΤΠ Νυ]ραΐῖα κα ῥαΐγε Ῥιεο, ἀμ {πὸ νὑνοσάβ. οὗ 
[Όβερῆιβ ". Ο.-- “πὶ [Δί Πογ ἃπ4 πποίμον 
μιανς ἴο]4 τηθ, ἀπά Μαγάοομειιβ, ΤΥ βογναηΐ 
ΤῊΥ ἴδδοποῦ (εαάμεαίογ), μαῖῃ ἰδιρμξ πιθ᾽"- 
ΤΑΙΠΘΥ ΤΘΟ8]1 ἘΠ 6 ΙΒ580Π5 ᾿τῃηραγίθα ἴο Ποὺ ὉῪ 
ΟἴΠοΥΙ5 ἃΠ4 Θ4ΠΆΠ1Υ ΠΘΥΘΓ [ογροίζοη. 

ἔροιε.... ἐοοζεςΐ 1-Υαοὶ 49..1 Ορ. Οϑη. χίϊ. 1τ- 
3} Πδαΐ. ΧΧΥΪ. 5; Ιοβῆϊα χχίν. 2. ὙΠῸ ΟΚ. 
Β «αἠάβ δ {πε επά οὗ {Π6 νϑῦϑβθ, “ δηὰ ἐϊάϑι 
ῬΓΟνΙ46 τνηδὲ ἘΠΟΥ ἀβκθα ἴοσγ." 

". αὐ αὐογοῤίῤῥεά ἐρεῖν σοί] ΤΑο]Αίγοιιβ 
ἸΤηΔΡῈ5. (566 Ὁ. 8) ἃ΄Γ6 ΡΥΌΡΑΌΙΥ πιραηί. ΤῸ 
Ἐχραηδίοη (Οτοίίιβ, [οβθρηῖβ Ὁ. 6.) ἐπαΐ 
ἴΠ6 ννογὰβ τϑῖου ἕο ἘΠ6 ΠδΕΙΟΠΑ] 5ϊη5 ἴπ {Π ραϑί 
ΟΥ̓ [5Γ86] Δπ4 Π[πΉ8}} (6... 2 Κἰηρ5 χυΐϊ. το--τό, 
29-41: ΧΧΙ. 7,21; ΧΧΠΙ]. 26, 27) 15 Παί!Γ8] ἀπὰ 
ΘΑΞΥ ; θαΐ ποΐ 50 ΡγΌΡΔΡ]6 85 {παΐ {πῸ δαίμοῦ 
Οὗ [Π15 Ργαυοῦ Ὀ]απηθα ἃ ργδοίϊσθ νΒ] ἢ ππαγκοά 
τεπορδάθ [ενν5 οἵ {ΠῸ {πη6 οὗ Εἰβίμου ννῆο ᾿ἱνοά 
ἴπ {π6 Ῥεγβίδῃ ἀουηϊπίοηβ (Ωρ. “ πονν ἴῃ Ὁ. 6, 
Δ ηἀ 566 Αὐάιϊτοπα] Νοῖθ). [Ἐ ἰ5. νγε]] Κπονῃ 
τῃδξ τῃ6 βρί γε οὗ {π6 Ζεπάδνεβίαᾳ ννὰβ ὑυ ΠΟΙ] 
ΔΥΘΥ͂ΒΘ ἴο ΙΔοἸ]δίγυ, δη4 Ἐπαξ ἴῃ [Π6 ΘαΥ ΠΟΥ ἀπά 
ῬΌΓΟΥ ἄδγ5 οὗ Ῥαγϑίδη 5 υθαίπθβϑ᾽ ἱΠΊαρῸ5 οὗ {Π6 
8045 ὑγεσα τἰΓΟΥ]Υ πΠ]κπονγη δπηοηρ ΡΟγϑίαπ5 
(Ἀαν]ηβοη, “ Α. Μ.᾽ ἵν. 332). Βαυΐ νι τ 
δτοννῃ οὗ ἸΠΧΌΤΥ ἀη4 ἔγοπι {πὸ {ἰπι6 οὗ {Π6 
Δοσαοββίοη οἵ Χογχθβ, σοηΐαος νυ Ἱἢ ξΟγοΙρἢ 
ΤΟΙΙΡΊΟΙΙ5. βϑυϑίεπηβ οἵ ἰάοϊαΐγοιιβ Ἵπαγαςίογ 
Βτδά 4} 7 ἀδραβεά {πὸ ριγα ἀπά 5ϑριγίξιαὶ 
ΠΟΠΟΘΡίΙΟΠ5 οὗ {πὸ Ζογοδϑβίσίαη. ΜΠΉγα ἀπά 
ΑΠΑΙ5 οῦο Βοποιιγθα τυ] βίδέιιθβ, απ {Π6 
οὐ]α5 οὗ {π6 Ἰδεζου ννὰβ ἀθρυδάθα Ὀγ Ἰαϑοϊνίοιιβ 
Υῖθβ. ὙΠῸ ἀδθρεπογαΐε Ῥεγϑίαη δηή-- ἰ (ῃς 
ννογά5 οὗ [Π6 ἰοχί ἤᾶνθ Δ ηΥ Πἰβίουϊ δ] γοίδγθποθ 
ἴο [15 Ἰαΐε ρου οά--- πα ἀδροπογαΐθ [ονν ἀ6- 
Ῥαβθά {ποπιβοῖνεβ ὈΥ ἃ βθηβιαϑέὶς Ναίαγε- 
ΜΌΓΒΠΙΡ (ΟΡ. Ἀν] ηβοη, “Α. Μ. ἵν. 343-60). 

2.Ο᾽ 2 
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8 Νενεγίμεῖεθθ ἴτ β βῆ {Π6πὶ 

ποῖ, {παΐ νγε ἅγο ἴπ Ὀζίου σΔρΕΙΝ ΙΓ : 

Ῥυῖ {ΠεῪ Πᾶνα βιποκεη. Βαπαβ. ψΠ 

{Πεῖγ Ἰά4οἷ5, 
9 ἼΠαῖ {πον ν]}} ΔΡ 5}: τῃς τϊπρ 

τπαὲ τμοῖι νυ ΤΥ πιοιῖῃ Παϑέ οἵ- 

ἀαϊπεά, ἀπ4 ἀεβίγου Ἐπὶπθ Ἰημουαηςο, 

ἀπά βἴορ {πὸ πιο οὗ τποπη {Ππᾶξ 

Ργαῖθα τῃεο, ἀπά 4ιθησ {πὸ ΡΊΟΙΥ οὗ 

1ΗΥ Ποιιθο, ἀπά οὗ τῃϊης Δ]ταγ, 

το Απά ορεῆ {Π6 πποιῖῃβ8 οὗ {ΠῸ 

Βοδίπμεη το 5εῖ ἔογτῃ {Π6 ργαῖβθβ οὔ {Π6 

ἘΞΤΉΗΒΕ [ν. ὃ--- 2. 

"4015, ἀπά ἴο πιαρῃ! γ ἃ ἤθ5Ώ]Ὺ ΚΙΠρ' ἱ Οτ. ναῖε 
ἔζρρε. 

[ογ ἕνεσ. 
11 Ο Ιιοτά, οῖνε ποῖ ΠΥ βςερίγε 

ππΐο {ποπὶ {παῖ δε ποιῃίηρ, πα [εξ ἱ Οτ. δα 
ηοέ. 

{πεπα ποῖ ἰιιρἢ δ οἱγ (4]} : δα ταγῃ 

{πεῖ ἀθνίοσα ἀροὸπ {Ποπηβεῖνεβ, ἀπά 
τπακε Πἰπὶ δη δἘχαμηρίο, {πας Παίῃ 
θεριῃ {Π|5 ἀρ ηϑΕ 115. 

τ2 Βαοπιεηθεῖ, Ὁ Πογά, πιᾶκε τῆγ- 

561 Κπονγῃ ἴπ τἰπις οὗ οἱ αἢ!]ςτίοη, 

Δηά σῖνε πιὲ δοϊάηςββ, Ὁ Κίπρ οὔ τῃξ 
"πδίίοηβ, ἀπά 1 οτὰ οἵ 8}1 ρόννοσ. 

-ππν--ν-..-.--.-.-..-.
--------- -------- --ςςςςς-- τ τς 

8. ἐῤὲν ῥασυο οἰγίοξοη δαπάς «αὐ! ἐρεῖν Ἰάοἱ:] 

11}. “ΠΟΥ Πᾶνε Ἰαϊά ἐπεῖγ μαπάβ Ἰρὸπ {Ππ6 

παπάς οἵ {ποὶγ 140]15. ““ {πδῖ 85 πιθῃ," 54 Υ5 

Οτοῖιι5 (( Οτἰειοὶ θοῦ 1π, Ἴοθο), ““ ἐϑ[8 115} 

[]ΠΟννβὮρ ὈΥ Ἰοϊπίπρ οἵ παηά5. ([6Γ.]. 15. 1 

δες. χὶ. 5οὺ, 50 ἀἰά {ποὺ ἱπάϊσαϊε {ΠΕῚΓ 

ΔΙΠαποο τὰ {πὸ σοάβ ΒΥ τοπομίπρ {πῸ παηα 5 

οὗ 1Π6 ἱπιαροβ. ὍὙΠὸ ἤρατο οἵ Ἰοϊπίηρ μαηά5 

ἴθ ἃ ἴαγαΠαΥ ΟΠ6 ἴου σοηίγαοίβθ ΟΥ ΔρΡΥΘοθ 5 

(ορ. ΕΖγὰ χ. 19). ὙΠῈ Ψ α]ξ. δῖνο5 ἃ 5115} |Ὺ 

ἀϊβογοπηξ βθηβο, Ὁ ὙΠΟΥ δεθαζο {Π͵ βίγθηρίῃ οἵ 

{ποῖγ οὐῃ μαπᾶϑ ἴο {πε ροννεῖ οἵ {πεῖν 140]5.} 

(ΤΉΘΥ ῥγαΐβθ," Ῥαγαρῃγαβεβ [Οϑθρἢ 5 Ὁ: 

« ΠΟΙ ἱπιαρθβ ἀπ νγνουβῃῖρ {Π6Π|, 5αγ 1Π8, Υ οἱ 

μανὸ δγοιρῃι {μ6 76 νν5. ἱπίο οἱ ΡΟννΟΓ, "τὰ 

ςΟΠποθρΈΪΟη σΟΠΊΠΊΟΙ ὩΠΊΟΠΡ; ΘΥΤΙΔΠ5 ηά Αβ5ϑυ- 

Τδη5 (ΩΡ. 1 Κίηρϑβ ΧΧ. 23; 2 ΚΙηρβ ΧΥΠ]. 22, 

33,.34); Βαῖ [ἅτ τοππονβὰ ἔγοτα τπ6 ρισο Ῥεγ- 

βίαη ΒΟΙΙΟΕ, νυνί, ἴῃ αἰ αξης ἴο ΟΥπιαΖά 4}} 

γἱοΐογυ ἀπά ςοπαμαβί, 414 50 85 ἴο ἃ βρι σῖτα] 

Βείΐπρ, ἀπά ποῖ 85 ἴο ὁπθ τϑριοβθηϊθα Ὀγ 4ῃ 

᾿πγ8 6. 

9. Τὴ ννογᾶς “" ἀββίτγου .- - - ΔΙ[αγ " Ἱπάϊοδία 

᾿πτοηίίοπϑ ἱπα γον σοηῆτγιηθα ΒΥ ἴπ6 ΠΙβ[ΟΥΥ 

οΥ 186 ἔππθ5. Δ ΉΠῸ Τατῖι5. τεϊρηθά {πῸ 

7ενν5 μαά ργοπίβα ὈΥ {ποὶγ ΟΡΡογίμπη!65 ἀπά 

τοϑίοτοα {πὸ Το πιρὶῈ αἵ [ογιβαίοπι (Ρ.0. 514). 

[η 1μ6 θερίπηῖηρ οὗ [π6 τοῖρῃ οἵ ΧΟΓΧΟΒ (8.0. 

485) τῦθη ““ψσοῖς τπίο Πἰπὶ δῃ Δοσιιβαί!ο ἢ 

ἀϑαϊπδὲ {πὸ ἱπμ Ὀ]απί5 οἵ [πἀ4} ἀπά [6τιι- 

β]οα" (ΕΖτα ἵν. 6). ὙΠ σϑβι]ξ ννὰβ {παῖ 

ἀυτχίηρ ΠΪ5 τοῖρῃ οἵ ἔυνθ ΠΥ γοαγ5 [Π6 [6νν5 οἵ 

Τογυβά!θπι βθοπὶ ποῖ ΟΗ]Υ ἴο πᾶν Ὀθθη Τογορά 

ἰπίο ἱπαςενιεν ; δας μοῖγ σοπάϊξοη, το]! βΊοιι5 

δηὰ βοοῖαὶ, θθοαπλθ ΘΥΘΥΥ ἀαΥ ννοῦβο, ὙΠΟΓΟ 

νγὰ5 “βγοαῖ δἰπιοϊίοη. ἀπ τΘΡΙΌΔΟΙ ᾿ ((ρ. 

ΝΕ ἢ. 1. 3,)ν.3. ϑαγοο, ὁ Τηἰγοάιπιοίίοη ἴο ΕἾΖγα, 

ὅζα., Ῥ- 59). ΘΠ Πἰβοθποοβ οἵ [15 το] ΡΊΟιΙΒ5 

ἀϊδίγοϑϑ ταύ Ὀ6 γτοῆθοϊοα ἴῃ {15 Ῥάβϑαρβϑ. 

10. ἐφ ῥγαΐδες ὁ ἐρὸ 1ἀο]Σ] εἰς ἀρετὰς 

ματαίων. ΤΠῈΕ Α. Ν΄. {γα ηϑίαοθ. ἀ. “ ῬγδΙ565" 

ἴῃ τ Ῥεῖ. ἴϊ. 9. ΤΠῈ τοπάογίηρ οἵ [Π6 ἈδνῸ ΝΥ. 

ἴπογο, “" Θχο]θ ποθ᾽ (Ωρ. ἴΠπ6 τπᾶγρ. Το πάοτ- 

ἴῃς οὗ {με Α. Ν. “ νἱγξιι65 }), ΘΧΡΓΌ5565. ΠΊΟΥΘ 

ὁβδοινοῖν {πὸ ἴοσοθ οἵ ἴπ6 οτὶβῖπαὶ. ὙΠῸ 

1,ΧΧ. 865 μ. ἔογ 14015 45“ νδη ΠΥ "ἴῃ 2 (ἴν.) 

Κίηρβ χυὶ! 151 [6Γ. γΠ|. 19. 6 Δρροβιτοῃ 

ἀρεταὶ ματαίων ἴ5, ἔγοτη ἰΐ5 ΡΑΓΔΩΟΧ, ΨΕΓΥ͂ 

ΒΕΓΙΚΙηΡ. 

ἃ “ελρὶν ἀϊις] Σαρκικὸς, 5. ἀπ Πρ 5864 

ἔγοπὶ ἀπά Ἰπέουῖοσ ἴο πνευματικὸς, 5 {6 ἴγρε οἵ 

ννΠαΐ 15 ρου βῃδΌ]6 (100 χχχῖν. 15: 15]. χὶ. 6) 

πὰ ορροβεά ἴο νν δὲ 15 ἀϊνίπθ (ΚΒ οσλ. υἱῖ. 25; 

Οαϊ. ν- 17}; ἴπ6 ππάσκ οὗ ἂπ θαυίῃ]Ὺ Κἰηρ οἵ 

Κίηρϑ 45 ᾿πίουϊογ ἴο {πΠ6 μϑάνθηϊγ. ὙΒΕ ἡάϑβὶ- 

ἀοϊπολίίοη οἵ {πὸ Ῥοσϑίαῃ Κίπρ μᾶ5. γα Υ 
θθοπ τηθηϊτοπϑά (Χἢ]. τ4, ποΐρ). 

11. σίσε ποὶ Τὸν σεερίγε}] ὝΠΟ 50ΕΡΊΓΕ νγὰ5 
1Π6 στη 0] οἵ τουδὶ] δι που! (ορΡ. Οεη. ΧΙΪΧ. 
το: Νύπι Υχῖν. 17): ΤΠ δῖνθ οὐ 5008 

Δα ΠοΥ Υ ἴο ἰάο]5, “ ναΐῃ" βοάβ, “μοπὶ {πδΐ 

θὲ ποίμίηρ " (τοῖς μὴ οὖσι; ορ. τ (ΟΥ. ὙΠ]. 4, 

το, 19), 15 ἀδργθοαίθα ἴῃ ἰδηριιαρο τοΠθοίίηρ; 

ΕἈΠΜΠΙΑΓΥ ΜΠ ἸΟσᾺ] τἰβαρθ. ὙΠὸ “ βοΙάθη 

βοθρίτο " οὕ [π6 Ῥογϑβίδη κίηρ (568 Θηρτανηρ ἴῃ 

ΒΔ] ηβοηΒ “ Α. Μ. ἵν. 153) ννὰβ δθοιΐ 5 ἔξ. 

ἴῃ Ιθπρίῃ, οὐπαπιθηϊθα υνἹΠ ἃ. Ὀ4]1 οὐ ΚΠΟΡ αἵ 

[Π6 ποαά, ἀπά τἀρογίης; ἴο ἃ ροϊπί. 1 με!ά 

ουξ ἴο ὁπ σοπΊ Πρ ἘΠΒΙΓΠΠΊΟΠΘα ἰηΐο Π6 

ΡΓΈβοποο οὗ ἐπα στθαΐ Κίηρ, Β0ἢ 1ΠΓΓ5ΙΟΙ γᾶ 5 

οοπϑίἀογοά οοπάοποα; 1 ποῖ, ἴπ6 ᾿πίγα θοῦ 

σοι] θ6 ραπίϑμθα νυ ἰπδίαπί ἀθαῖῃ ὈΥ {Ππ6 

αἰϊοπάδηϊ5. (6Ρ. Χν. το; Ἐμοῦ ν. 2). (ρ. 

1π6 Πἰβίουυ ἴθ Ηογοά. 1. γό, 118 οὗ {Π6 

ΠΙΔΏΠΟΥ ἴπ νΒΙΟΩ Τλατῖι5 Ηγϑίαβϑρίβ ἀπά ἢἰ5 

[Ο]Πονν -οοπδρίγαΐουβ δπΐογθά {πὸ ραίασς οἵ ἴῃ 

Ῥϑοιιάο- 5 πιο σγα!5. 

ῥίηι -«. ἐραὲ δαὶ δεσιπ ἐδ] ΟΚ. Β βὰρ- 

ΡΙΪ65 “" ον]. ὙΠῸ Ν Πρ. Το Γ5, δι), γι 1717105 

εὠρὶξ ταυῖγε ἐϊρεγάο. ὙΠ νογά (παραδειγ- 

μάτισον) {ταπδϊαϊοα ΠΟΓΘ, (χη (Π1Π1} δη 

ΘΧΑΤΊΡΙ6, 5 πη Ηθθ. νἱ. 6 ἰγαηϑίαῖοα ““ραὰΐ 

(Εἴπλ) ἴο ἃπ ορθη βῇῃδπιθ." 

19. ΟΚ. Β. αἀάθ αἴογ. “ δἰπιοίίοπ," “ἀπά 

Βτοακ 5 ποῖ ἴῃ ρίθοθβ." [ἢ [Π6 βθοοηά οἴδιιδθ, 

(πὸ ργάγοῦ, ΒἰΓμουίο οι γαοίηρ ἴΠπῸ παζΙοΠΔ] 

αἀἰδέγοθϑ, θθΟΟμη65 ΡΘύβοηα]. ᾿ὐβῖμοΓ ΡΓΑΥΒ ἴοΓ 

ΒοΥ5Ο ΙΕ, ἀπ ΠΟΙ ΡΥΆΥΟΙ (ἴο τ. 18) 5. ἢγϑί οὗ 

ΑἸ] ἴου οοιγαρο (ἐμὲ θάρσυνον) ἀπ σοπἤάθηςσθ 

(παμοίανι, ΝΜ α]ς.). ὙΠῸ ἘῚ6 5!6. τιδ6ὸ5, “Ὁ 

Κίηρς οἵ πε παϊϊοπϑ, ἰ5 ἴῃ {πθ Ψα]ξ. πέρ 

ἀρογιῦ. ὙΠῸ Ἰαΐίου Ἐ{Π|6 ΔβΠγτηβ. {πΠ6 βὰρε- 

ΤἱοΥ ΠΥ οὗὨ 5γᾷ}}5 ΟΟα ονεῦ ἔἰο βοάβ οἵ {π6 

ΙΟσ, σοάς. 



σι. 
τάν 141] ἐπα Πεδίμεη. σζζα 

ν. 13--.18 ΕΒΤΗΒΕ, ΧΙΤ. 480 
13 Οἶνε πιὲ εἰοηιιοπὲ βρθθςῃ ἴῃ 

ΤΩΥ τποιέῃ θείογα {ΠῈ Ἰΐοη : ἐπγη Ηϊς 
Πεαγέ τὸ Βδές Πϊπὶ τηδέ Πρ τοι ἀραϊηϑε 
115, [Πδξ ἘΠΕΓΕ πιὰγ θὲ Δη Ἂπὰ οἵ Βίπη, 
ἈΠ οἵ ἃ]1] ἐΠδξ γε Πἰκεπηϊ πη θα το Ηϊπι: 

14 Βιξ ἀΕἸ]ῖνογ τι8 νι ΓΠϊηο ἢδηά, 
ἈΠ4 ΠΕΙΡ πη δέ πὶ ἀεβοϊαΐο, ἀπά 
γνΠΙΠἢ Πᾶνα πὸ οἵποῖ ΠεΙρ Βιιέ ἐῃεο. 

15 ἼΔοιι Κπονγεβὲ 81} τῃΐηρβ, Ο 
Του ; {ποῖι Κπονγεβέ ἐπε 1 Παῖθ {ῃὸ 
ΒΙΟΓΥ οὗ τΠῈ πητίρέθοιιβ. ἀπ 4 ΔΌΠΟΥ 
Π6 δε4 οἔὗἩἉ τΠ6 τιποϊΓοιιπηςϊβε 4, ἀπά οὗ 

16 ἼΠοι Κποννεϑὲ ΠΥ ΠαΕςαβϑιέυ : 
ἴογ 1 δῦμοῦ τπ8 5'ρῃ οἵ πὶν ᾿ΠΙΡῊ 1 σι. 
αϑίαζα, νυ ῃ]οἢ 18 προη τηΐης Ποδά ἴῃ 77" 
[ῃ68 ἄλγβ νγῃεδγείη 1 5Πενν τηγβ6], πα 
τΠαξ 1 ΔΡΠΟΓ ἰῈ ἃ5. ἃ πιθηβίγιοιιβ γὰρ, 
πὰ ἘΠαξ 1 νγοὰγ ἴξ ποῖ ψυῇοη 1 ἅπὶ 
᾿Ρηναΐε Ὀγ τηγ56] ταν, 

17 Απά τῇδε τῃΐης Παπάπησί 4 δίῃ 27 ἴσαίο. 
Ποΐ Θδαΐθη δὲ Απηδη᾿β {4 ]6, ἀπά ἐπδὲ 1 
ἤανε ποῖ β ΘΔΕΥ εϑίθεπηθά τΠῈ Κίπρ 5 
ἔβαϑῖ, ΠΟΥ ἀσιιηκ {ΠῸ ννῖπε οὐ {πὸ ἀτίηκ 
ΟΠ  Ιη 95. 

18 ΝοΙΈμοῦ Παά τῃΐπθ Παπάπιαϊά 
-π-π- π-π-ππππ͵-ῤρρρ΄ΠῆῆΦποέῆπππ“-π“ΦᾳὋᾳᾷΨᾧΨἝἉΨἕέσἔὁΠοΠ Ἐπ᾿ ΕΝ 

ῬεΥβίΔΠ5 ; {Π6 [ὈΥΤΊΘΙΓ Θχρυθβϑοβ ΗΠ5 ἀοπληϊοη 
ΟΥ̓ΟΓ {Ππδΐ Δ η4] Ἔν ΥῪ παίϊοη ποννονυοῖ νἱοζοσίοιιβ. 

18. εἰοχιεηιέ σρέεο}}] λόγον εὔρυθμον, «ἃ 
ὙνΟΤα ΔΡΡΙΙΘ ἴο Πηπ516 4] ἔπ|6 δη ἃ οαάδπος, δηά 
ἀεβογιρίϊνα μοσο οἵ {πὸ οῇδοίβ. Εἰβέ μου 5 σδγϑηο 
ον ροσίίς ( 15.) ππρμξ ργοάποο; “τηλκὸ 
ΤῊΥ ψγΟΓἦ5. ρ]θαϑίηρ" (Δ445. σκ. Β). ὍΤΗῸ 
“ Ποη ἢ 1ὴ [Π15 νθῦβε βίδηἠβ θυ! ἀθΠΕ]Υ ἔοσ {πὸ 
Κίηρ. [Ι͂η ϑοιῖρ. {π6 “σοαγίπρ οὗ {πθ Ἰίοη, 
1Π6 Κίπρ' οἵ Βϑαβίβ, 15 τιδϑά ἴο {Ππϑίγαξθ “πὸ 
ξαΓ᾽ ΟΥὉἴπμ6 ψτδίμ᾽ οἵ 4 Κίηρ οἵ πιθη 
(οΡ. Ῥτον. Χῖχ. 12, Χχ. 2: Δπη4 566 δἷδο 5. 
ΧΧΙΙ. 21; ΒΟ] Π15. ΧΧΥΠΠ]. 23: δηά ςρ. 1 Ρεΐ. 
ν. 8, 2 ΤΊη1. ἵν. 17). ὙΠπ5 ἘΒΊΠΕΙ τοραγάς 
ΧΌΓΧΕΒ 85 ΟΠ6 ὙὙ}η058 ΠοαΤΈ θα ἰγθα “ ἐπγπΐηρ ἢ 
ἔγοπη ΠΟΘ ἴο ἕανοισ. [Ι͂ἢ {πὸ Π]ΟΠιθηΐ5 
1Π6 ν]οΐοτυ οὗ ἐπθ Κίηρ' ονθῖ {Π6 ΠΙοῃ ΟΥ̓ ΞΟΠῚΘ 
Βτοΐββδαιιθ τηοηβίθῦ (ορ. αν ]ηβοη, “Α. Μ. 
ἵν. 313) ΤΟΡΓΟβθηΐβ. {ΠῸ υἱοίουυ οἵ {πὸ ροοά 
ῬΓΪΠΟΙ͂ΡΙΒ ΟΥΘΓ {Π6 ον}. Ηδθτθ ἘΒΙΠΟΙ ΡΓΑΥ5 
τπδξ {Π6 ΚΙηρ' ΤΏΔΥ ΟΠδηρο 5 ἔγίθπἀϑῃ!ρ ῸΥ 
Ἡτηδῃ Ἰπίο μαίγεά, ἃ5 οπθ “" Πρ; βίης ἀραϊηϑί 
Οοάβ ρβορῖο. 

14. »6 ἐῤαΐ αηὶ ἀεσοία!Ε] μοὶ τῇ μόνῃ : (ρ. 
Ὁ. 3, ποΐο. 

15. Ηονν ἢαΐθξι] “τοῖχο ΠΊΔΥΤΙαΡῸ 5 ΟΥ̓ 
ΤΔΤΥΙΔΡ 5 ὙΠ “΄ ΒΊΓΔΠΡΘΙΒ ἦ ΘΓ ἴο {Π6 ΠΊΟΓΟ 
ἀενοι-τη 464 [ενν5 οἵ {ΠῸ {ἰπ|65 ἴῃ ἡ ποϑίϊοη 
ΤΊΔΥ 6 566 ῃ ΠΌΤῚ ΕΖΓΑ Χ. 2; ΝΘῇ. ΧΙ. 23--27. 
ἘβίΠοΥ Ρ]θαάβ ῃ6 “( πθοθϑβιίγ " (Ὁ. 16) ννῆϊοῃ 
μιά Τογοβθα Ποὺ (ἘἸβίμου 11. 8--τ:7) ἱπέο ἃ μαΐθ- 
ξὰ] 41Π|4ης6. Ἡδφποο ἴπ6 ΒΚ ΑΡΌ15 αϑϑογίθα ἐπδὲ 
1Π6 Κίηρ νγὰβ ΠΟΥΘΥΓ ΡεγΠη 64 ἴο Θμθγαςο 
ἘΒΙΠΕΥ ΠΟΓΒΘΙΓ, Βα ΟΠ]Υ ΠΟΙ 5ριΓἹξ (ςΡ. ( 8556], 
Ρ. 71). ὙΥΒαΐ 8ῃ6 οδη ἀο ἴῃ ρτγίναίε (75 
αἰϊοόμς οἱ εη ἐ11 7161) 506 ἄοθβθ 85 ἃ σοηίγαβί ἴο 
ὙγΠδῇ 5}6 15 ἴογοθά ἴο 40 ἴῃ ρει]... ὍΠῸ Κίηρ 
15. ἴο ΠΟΙ͂ ““ πητρῃΐθοιιβ᾿ (ἄνομος), 2. ποΐ 
δυο ὈΥ {π6 ἰὰνν οἵ Μοβοβ, “ πποϊτοιτη- 
οἰδεα,᾽ δηά ὁ “ πεδίμεη (11{.- ἃ “" βίσδηροσ,; 
ἀλλότριος), ποῖ ἃ πηθθεῦ οἵ ΘΟοαβ σμοβθη 
ῬΘΟρΡΙθ. Αςοογάϊης ἴο {πῸ ΤἌγριιπὶ 8Π6Πὶ, 
ἘΊΠΕΟΙ οδ]θοΐεα ἴο β5Ὸὸ ἴο πε Κίηρ “τη- 
ὈΙάάΘη," οα {π6 στοιιπά {πα Μογάθοασϊ μδά 

ΒΙΠΊΒΟΙΓ ἰδιριε ΠΟΙ {πᾶΐ ΘυοΥΥ [5γα 6] 15} 
ὙΝΟΙΊΔη ὙΠῸ Παά σοηποχίοη Ὁ] ἃ Πραῖμθη 
Πα ΠΟ Ροχίίοῃ ἃπιοηρ [πΠ6 {γῖθ65 οὗ [5.86]. 
ὙΝ Βδη 5Π6 δὲ Ἰβπρίῃ σοηῃβοπηίθα ἴο βο, 5π6 414 
50 ὈΓΡΊΩΡ, ““ ΗΙΠογίο Πανα 1 σοπο ἴο {Π6 ᾿τηρ 
Ἁϑδίηδέ ΤΥ Ψ}11. Νον 1 ΨΠΠ φρο; «πὰ [ΕἸ 
αἴθ, 1 518} αν ἃ 5ῃαῖθ ἴῃ {πὸ ψου]ά ἴο 
ΘΟΙῺΘ "ἢ (ΠΡ. ((855ε], ΡρΡ. 277--9). 

16. 2ῥὲ σἰσπ οΥ γῖν δῖ ἐεία 9] ΤῊ τουδὶ 
σον (566 ΕΒΕΠΕΓ 1. 11, 11. 37). “1 ψοαΥ [ἰ 
ποί," 5Π6 58γγ5 ἴη Οἷ. Β, “'βᾶνθ οὔ {Π6 (4Υ 
γΠΘη 1 ΔΡΡΘΩΓ ἴῃ ΡΕΌ]1ο." 

17. Ἡετοάοίιιβ 5ἰαίεβ (νυν. 18) ἐπαΐ {πὸ 
Ῥεγβίδηβ Ππαά {Π6 Οἰβίομ, ὑνΠθη ΤΠΟΥ σάγθ 
[βαβίβ, οἵ ρ]δοῖηςρ δὲ {πεῖν 51:46 {πο ῚΓ ννῖνοα ἀπά 
ΠΟΠΟΙθΙΠ65. Ἡδφῖο ἴο εδέ δ Ηδπιδη 5 (40]6 
--Ζ. ἴο δαΐ δ {πθ [4016 οἔδηυ σοιγΈοσ, μονν- 
ΕΥΘΓ ΠΙΡῊ ἰδ Ροϑβιτοη---ἶἰθ ΓΟργοβθηίθα ἃ5 ἃ 
ἀθρταάδίίοη, ἔτοπὶ ὑνῃϊοῖ 5ῃ6, Ἐβίπου, μαά 
Ὀεδη βρατθά. ΘὍΤῇὴο Οκ. Β, “Τὴν βογναπηΐ ἀϊά 
ποΐ οδΐ αἵ {ΠῸῚΓ {4065 Δ]Ιοπρ ϑυΠ ΠΟΙᾺ, 5ηκ5 
{δε σϑἔεγθηςθ ἴο Η ἃπΊδῃ, ΔΠ6 Ῥθυμ δ ρ5 ἱπηαρ! πο 
500Π 8η Οσοδβίοη 85 {πδΐ (ΕἸ ΒΈ ΠΟΥ 1. το) τυ μῖ ἢ 
Ιδά ἴο {π6Ὸ ἀοννηία}} οἵ ναβϑμί. βέμοσ, 1 
ΠΟΠΊΡΕΙ]Θα ἴο θ6 ργεβοηΐ, μα αἕ Ἰϑαβί το ιβθά 
ἴο Ραγίακο οἵ {πε ἴθοα οἤδγθά (ςρ. 1) δη. 1. 13, 
15 

Ταῦ ποί σγεαὶϊν δεἠθεηθα ἐφο ἀϊιρς 72: 
αρ. Ἐβίμεσ 1. 18. ΤΙ͂ῃ {πῸ {ἰπ|6ὸ οἵὗἨὨ Χοῦχθϑ 
1πῈ ΠαΡΙ15 οἵ [οπΊρογαποθ ἀπα βοργϊθῖυ τυ ῃ ἢ 
Πα τηδγκοά {ΠῸ ἀποῖθηξ Ῥουϑίδη ΓΟ ρῚΠῚΘ νν ΓΘ 
Δραηἀοπθά. ὙΠῈ ΟΠ6 Τη68] ἃ (4Υ νγὰ8 τηδήθ 
ἴο ἰαϑὲ ΠῚ ΤΟΥ ΠΙηρ {1} ὨΙρΐ, ἀπά ἃ ἔδαϑέ 
νοι] δχίθπα ονοῦ “βενθη ἤδγϑ "ἡ (ςΡ. ΕβίΠου 1. 
5). ΤῊΒ 5016 ἀτ]Π]ς--υνδΐου--ονναϑ τθρ]ασθα ΒΥ 
ὙΝΊΠΘ, ΘΔ 0 τηδη ΡΥ ΔἸηρ; Πἰ τη 56] ἔῃ ἐπ πα ΠΥ 
6 σοι] ἀτΊηϊς, νι τΠ6 παΐιγα] γϑϑι]ὲ ἐπαξ 
τηοϑέ ἴβαβδίβ [ουπηπαΐθα [π΄ ἀγα ηΚΟΠΠ655. 
(Καν]ηβοη, “Α. Μ.; ἵν. 194, 195). Οπα 
ΤΘΓΓΙΌ]6 5[ΟΥΥ 15. βίνθη ἴῃ Ἡ ογοάοέιϑ (ἸΧ. 11ο, 
111) οὗ {Π6 τιδὲ πιδάθ οἵ [6 Κιηρ5 (ΧΈγχε9᾽) 
διγΠμάαγ-ίθασε ὈὉῚ (ῃ6 τουθηροίι! ΑἸ] ΘΒΕΓΙ5. 
(ρ. «αἷἰϑδο {ῃε ἢἰβίουυ οἵ Ἡογοάϊαβ (8ι. Μαείί. 
Χῖν, 6--1ο). 

ἐῤε «υἱπὸ ΓΚ, δὲ ἀγίμκτο ζεγιησ.)] Α ὈΙΒΊΓΑ] 
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!Οτοφῖηιν ἍΠΥ ἸΟΥ͂ ϑἰπος {π6 ἀαγ ᾿μαΐ 1 νγὰϑ 
Ὀτγοιρ με ΒΙΓΠΟΓ το ἘΠ|5 ργεβεηΐ, ὈαῈ ἴῃ 
τες, Ὁ [μοτά (σοά οἵ ΑΡγαμαπι. 

19 Ο μοι πλρην (ασοά ἃθονα Δ8]], 

ΘΧΡΓΘβϑίοη (ΟΡ. Ποπῖ. ΧΧΧΙΪ. 38) [ῸΓ ψ]πα 
Ρουγοά οπὲ ἀπά ἀτιηὶς ἴῃ ΒοΟποιΓ οὗ μοαΐπθη 
ποάβ. [ ΔηΥ δἰ] ϑίοη 6 ᾿πίθπαθά ἴο Ῥεγϑίδῃ 
ΤΟΙ ΡΊΟΙΙ5. στὶΐθϑ, (ῃ6 ννογάβ ΠΊΔΥ σϑίεσ ἴο 
16 Ηδοπηδτάτσιηκ, {πὸ ᾿πτοχιοδίπρ ὈΘνΈΓαρ Ὁ 
ΚΠ ΙΟἢ νγὰθ ἀσηῖς ὈΥ {πὸ [αΠ{1] ἴοσ {πῸ 
Ὀεποῆξ οἵ {πο πΊβεὶνοβ ἀπά {Π6 σοάβ᾽ (ϑαγςε, 

" ἼἾΠ6 Αποϊεηΐ ΕἸ ΠΊΡΙΤΕ5 οὔ {π6 Εἰαβί, Ρ. 269; 
ΟΡ. ϑρίερεὶ, Ἅ Ανεβία, 11. Ρ. ΙΧΧ!]., δον). ὙΤΠ6 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ δοξζαδίπρο ΕΒίΠΟΥ νναθ [Π6 58 ΠΊ6 ἃ5 
τπαΐ αἵ ννουὶς ἴῃ {Π6 σαβο οἵ Τ)4η|6] ((. 8) ἀπά 
ΔΙΠΊΟΩς; 1Π 6 Θαυ]ν (τί δη5 (1 (ογ. ν111.). 

18. οἵπεο ἐῤὲ ἀαν ἐραΐ 1 «υας ὀγοιισὲ ῥῖξδε7} 
ἀφ᾽ ἡμέρας μεταβολῆς μου, 1.6. ἔτογη ἴΠ6 ΔΎ 
οὗ 4 ῥγοπιοίΐοῃ οὐ δχαϊζαίίοπ (ΒΒΈ ΠΟΥ 11. 16) 
Βαΐοία] ἴο ΠΟΥ. 

19. ἐῤὲ “σοἷσο οΥ ἐδὲ γογ]ογ] ἀπηλπισμένων, 
“ἘΠς6 ἀδβροπάθηϊ" (ορ. [πα] ἴχ. 11). ΤῊΪ5 
Ροσίοη οἵ {Π6 ῬΥΑΥ͂ΘΥ 15 ΔΊ ΡΠΠΟα ὈΥ Ϊοβορἢι5 
Ὀ. Ὁ. 45 [Ό]]ονν5: “Νον {πογείογθ, οὐσ Οοά, 
1ῃ6 ΕδίμοΥ οἵ οὔρῆδπϑ, δίαπα αἱ {π6 τιρῃΐ 
Βαηά οἵ ΤΥ ογρῆδη ννπο ρΡ]αοθῖι ΠΟΙ {γαϑβὲ 

ἘΒΉΒΙ χα [ν. 19. 

Πδαγ {ῃς νοῖςα οἵ {π6 [ουίογη, ἀπά 
ἀναγ τι οὐξ οἵ {ῃς Παπάβ οἵ {πε 
ΤΠ] ΒΟ αν οῖβ. ἀπα ἀοἰϊνοῦ πα ουέξ οὗ 
ΓΙΥ͂ ἔβαγ. 

ἴῃ ΤΏΘοθ. Οταπέ ἴο Ποὺ {παΐ 5Π6 πιαῦ οὈΐαϊῃ 
ΠΊΘΓΟΥ ἴῃ ἴΠ6 ουὐθβ οἵ {Π15 τη, θυύθῇ Κίηρ 
ΑΒ βιιοσι5. [1 ἴθαΓ ΠΪΠῚ 45 {π6 Κιά ἴδαγβ {πΠ6 
Ποη. ΗπΠ10]6 Πϊπὶ πα ἀθρῦοϑϑ Πϊπ, ἱοροῖΠΕΓ 
χν! ἢ {Πο56 ννΠῸ ἃγὸ οὗ Π15 σοιηβο]5, {παΐ Ὀοὶπηρ' 
ΒαμΊθ]ο 4 ΠῈ ΠΊΑΥ͂ 6 ΠΊΟΓΟ ᾿Θηϊθπξ Πα ΤΠΟΓΟ 
ΘΔΒΠΥ ἀἸβροβοά ἰονναγα ΤΥ βαρρϊσδίϊοη ; ἀπά 
τΠαΐ 4150 οἡ δςοοιιηΐ οἵ {Π6 στασθ ἀπά ΒθϑαΥ 
ψ ΠΟ ὙΠΟ, ταῦ ΟΟοά, ατὲ ἀρθουΐ ἴο ξεῖνε πιθ 
(ςΡ. Χν. 5; [Ὀβϑρλιι5,  Απί. {πά.᾽ ΧΙ. “ἢ. νἱ. ὃ 8), 
αἱ {π6 {ἰπ|ὸ θη 1 5811] Δρργόδοῃ μῖπὶ ἴο 
ὈΘδθθοὴ μῖτὴ οἡ ὈΘΠΑ]Γ οὗ τὰν Ρθορ]θ. [πο]πᾶ 
Ηϊ5 ποατέ ἴο παΐθ “Τ ἈΪΠ6 ΘηθΠΊ165 ἀπ 4 Ιονα ΤΗΥ 
βοιναηΐβ, {πῸ ᾿ϑγδοιοβ, νΠῸ ἀγτὸ ΤΕΥ ΠΟΙΥ 
παίΐϊοη «πᾶ ΤῊΥ ρυχγα ᾿πῃουϊΐαποθ. ΕῸΣ {ΠῈ 
Βρατί οἵ {πὸ Κιῃρ 15 ἴῃ {πὸ παπᾶ οἵ {πε Τιογά : 
1Π6 Πεοαγί, 1 54, οἵ Κίηρϑβ 15 'ἴπΠ ΤΥ Παηά, 
Ο Οοά, ρονεσῖαὶ, [ουσγιθ]θ, δηα β]ΟΥΙΟ 5. 
Τ)οΙΙνου τι5, 1 θεβθθοῦ ΤΠθο, ΠτῸπὰ {παΐ δΑΥΓ 
δηα {τευ} πη ἢ ΒΟ 1 πὶ αἴγαϊά δηά 
{ΓΘ ]6 (ςΡ. Χν. 5), {παΐ 1 τῆᾶν σοπΊθ ἴο ΠΙΠῚ 
ΤΟΙ Ιηρ; Προ ΤΗΥ͂ ξοοάπ655, ἀηα ἀθραγί ἔτο ΠῚ 
ΒΙπῚ ἰπ ΡΘαςθ.; 

ΑὈΘΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒΘ ΟΝ ΝΕΒΒΕΒ 1, 3; 7- 

1. ΤΊ ΤἌΥριπι 5Π6ηΙ Οἡ ΕἰΒί ΠΟΙ ἰν. τὸ ζο. 
(εΡ. ((8556], Ρ. 277) γθβργββεηΐβ ἃ5 ΨΟΥῪ βίσοπρ, 
1Π6 πΠυ ΠΡ 655 οἵ ΒβίΠοΥ τὸ βρὸ ἴο {π6 
Κιίηρ ππριάάθη. Μογάθοδι βετγθά ἴῃ ΠΟΥ 
ἼΠς ἴδαγ οἵ ἀθδίῃ " ὈΥ {πὸ [ὉΠ] οννίηρ ἀγριι- 
ΤΠ Πῖϑι:- -- 

“ῬοΥΠαρ5. που {Π|η]τοϑὲ {πᾶΐ {ποῖ νγαϑί 
ΓΙΒΘα τπρ (οἵ (04) οπὶγ ἴο ᾿ὲ ατιθθη, οὐ 
παῖ ποι ποοράθϑδε ποῖ ἴο ΡῬγαὰυὺυ ἴογ {πὲ 
[ϑγαθὶοϑ. ὅποι] {Π6 ἰοοΐ οἵ διιξ. οπο 
᾿βγα 6 ϑίσμη]6, 40 ποῖ βιρροβα παῖ ἴποὰ 
584} Θβοαρθ ΡΠ 5Πτηθηΐ, [ΟΣ 1ἴ νγα5 ἴῃγ ἴοτο-- 
ΤΊΠοΥ 541] νη. ΠΑ Ὀτγοιρης ἘΠ15. δν}]} προῃ 
ἴϑγαθὶ. ΗἩδὰ ἢ ορογθά ψνῇῆηδὲ {πὸ ρτόρμεῖ 
ΘΑ ΠΊ6] το] ἃ Πΐπι, {π6 ἔγγαπί Ἡδπηδη, οἵ {πὸ 
ἀεβοθηαπίβ οἵ ΑΠΊΆ]εἸς, παὰ Πουοῦ []]16 ἢ προη 
ι5. Ηδά 841] 5]αῖϊη Αραρ, ἴπθπ {Π6 βοὴ οἵ 
Ἡδιλτηθάσίπα Πα ποῖ ἰτοάάρφῃ τι5 ἄόννῃ πὰ 
5014 115 ἴῸΓ το οοο ἴΔ]οΠΐβ ἴο Κίηρ; ΑΠΑΒΙΙΟΓΙΒ ; 
ἀηὦ Οοα ψοιϊά ποΐ ἤανθ ἐοϊνοσθ {πὸ 
15γδθ] 65 ἱπίο {Π6 Ππαηάϑ5 οὗ ἔννο ἰγγαηίϑ. 

“ Τῃ ΤΟΥΤΊΘΓ ἤαγ8. ΑἸΊΔ]οΙς, [ΠῸ ἀπορϑίοσ οὗ 
Ἡατηδη, οαρης ν᾿] Π [οϑΠῖιὰ, σοη οἵ Νη, αἵ 
ἘΘρΠΙάϊπη, ἀπά Τπγοιρ [Π6 ῬΥαΥοΥ οἵ Μοϑοβ 
Ατηδ] εὶς ννὰβ ϑυνθρί ἔγτοπὶ {π6 φασίῃ. 1)Ὸ {ποι 
ΑΥΒ6 Πα ΡΓΑΥ͂ ἴο ΟἿΓ ΠΟΑΥΘΗΪΥ ἘΔΙΠΟΥ ἴοτ 
ἴϑγαθ]. Ηρ ἍΝ ΠΟ ννγὰϑ Ἶπ5ξ ἴῃ ἴποβο θαυ]ν ἄδγ5 
ὙΨ1}} αἰδὸ Ὀ6 758 ἴῃ {Π656 Ἰαΐου οπθβ. [5 Ηαπηᾶπ 
ἴῃς. ἰγταπί βίγοηρου Παη Ηθ} [5 ἢΪϊβ οοπιὶ- 
τηΔ Πα οἵ τηοτο ἀοοοιηΐ ὁ [5 ΠῸ βίγοηρου {ΠΔΠ 
Π5 ἀποόβίου Ασα ]οὶς, νυμοτη Οὐ ἀεβίτογοά Ὁ 

15. 6 5ίγοῃρεῦ ἴπαη ἔποβα {πιτίγ-οπο Κίπρβ 
νΠοτη [οβῃια, αἱ (σοά᾽ 5. σοτητηδπά, αἰζαοκοά 
ΔΠ4 5ονν ὃ [5 Π6 βίγοῃρεγ {Πδῃ δίβοσα, νΠπῸ 
ΠΔΠῚΘ ἀραϊηϑέ [5γ86] νυ τ φοο σματιοΐβ οἵ 'τοῃ 

. Ποῖ Οοα ρᾶνθ ἱπίο {πὸ Ππαπάϑ οὗ ἃ 
ὙΟΠΊΔΠ ὙΠῸ 516νν μἰπι [5 πὸ βίσοῃρβογ ἴδῃ 
ΟοΙ Ια, πὸ ἀθποά {πΠῸ ποϑβίβ οἵ [5γδ6], θαΐ 61} 
ἴο Τλανια δηά ννὰβ ΚΠΠ]οα ὈΥ πἰπὶ ἢ... ὙΠογο- 
ἴογο ἀο ποΐ ὄϑαβθ ἵγοπὶ ῬΧΓΑΥ͂ΘΥ ΟΥ̓ ΤΤῸΠῚ 5100}1- 
οδίϊοη ἴο {πὸ ἀτεαῖοσ. Οοἴδη ψεῦε [6 
15γαθ!ο5 βανθά ἴτοτὴ ἀδϑίσιοοη τοι ρἢ {Π6 
ῬΓΑΥΟΥΒ ΟΥἨ {ΠΟΙ δηοοϑβίουϑ ; δηα Ηρ, ΒΟ αἵ 
411 Εἰπλ65 νυ κ5 ΠΊΊΓΆΟ] 65 ἴΟσ {Π6Π|, νν1}} “ΘΠ ἵν σ 
ἴο 115 αἰδὸ ΟἿ Θπθτη165, {παΐ ννῈ ΠΊΔΥ͂ νου Κ 
ΟἿ ὙΜ1]]} προπ ἘΠοπλ. 

“7)0 ποῖ ἱπιαρίπο {παΐ ἔποιῖι 419 Π6 ἁπηοηρϑέ 
411 τῇς [ον ΜΠ ἐβοαρθ. ϑΠῃου]άθθὶ τποὰ 
πορ]θοῖ (ΠΥ ἀπίγ αἱ {π15 τἰπιθ, ἴΠ6 Η οἷν Οπο, 
{π6 ἀπε] νόσου οἵ [5γ86], νν1}] Ὀσὶπρ {Ππ6πὶ 46]1- 
γΟΓΆΠΟΘ ἔγοπὶ οἴβθννμοσῦο ἀηα ΒΥ ΟΥΠΟΥ ΤηΘ 85, 
θὰξ ποῖ ἀπά {ἈγΥ [αἰ που 5. Ποῖιθθ 5}4]]} [4}1 ἴὸ 
16 σστοιιπά, ἌΠΟ οδἂπ [611 δας {πα πο 
αὐτί οΑ]]οα το τογα] ἀἰρηϊτν ἴοσ {Π15 νΟΥΥ 6πά---- 
ἴο διοῖ οἱ ἴπς δἰπ5 οἵ ἴπθ Βοιιβα οἵ (ἢ 
{δ} Ασροοτγάϊηρ ἴο ἴΠ6 Ταγριπὶ Οἡ 
ἘΘΙΠΟΓ ἵν. 12, ἴ8Ὲ Απρεὶθ ΜΊομδ6] δπά 
ΟἝΡΥΟ] σοηνουθα {Π|5 πιθϑϑαρο ἴο Εἰβίῃογ. 

8. ΤΠ (Βαϊάθο Ν ευβίοη οἵ ᾿ὐβΈ μου 5 ΡΥΑΥΟΣ 
(5 βίνθη Ὀγ 1)ὲ Ἀοβϑὶ ; Ἢρ. Βεεΐθ, Ρ. 67) 
ΠΥ θ6 ἔπι15 {γα ϑ]αίθ :- 



ΕΘΗ ΗΒ Χαν. 

“ Απά 516 [611] ττρὸῃ ΠΟΥ ἴασθ ἀπά ργαγϑά, 
ΒΑΥΪηΡ, “1 ΡΓᾺΥ ΤΠΘο, Τοτά Οοά οἴ ἴ5γδε], 
Κιηρ οὗ Κιηρβ ἀπ Οσρθαΐου οἵ 411 {Π|η 85, 
ἌΝ Βοβο Ροββοβϑίοῃβ 476 {π6 Ππθάνθη δηᾷ θαυίῃ, 
ἌΥΒΟ τα]θῖμ οὐοῦ {[Π6 ΠοΙρ 5 οἵ πθανθη ἀπά 
{π6 ἀφθρεΐ5. οἵ βαγίῃ, {π6 5σθὰ ἀπά της ἀθρί!5 
Δ η4 411 {π6 ογθαΐιγεβ (Ἰποηβίογ5) {πουθοῦ: ΠῸΙρΡ 
(ΓᾺγ}) 5εγναπέ ννῃο ϑιτἴθῖ ἢ οπθ, ἀπ Παῖῃ πὸ 
ΒΕΙρΡο Βαῖ ΠΘΘ. [}ἢ ΤΥ βο]τπθ (ἀδβοϊαΐο- 
Π655) 1 511 Πούθ, δηᾷ ἴῃ {Π6 Ποιῖιβὲ οἱ {Π|5 Κίπρ, 
νου ΓΑΕ ΠΟΓ ΟΥ πηοῖποσ. ΑἸοπο ἀπὶ]. [πι5ῖ 
85 ἃ ΡΟΟΙΓ ΟΥ̓́ΡΙΔΏ Δβἰκείῃ ἴοοά ἴου πιοσον 5 
586 ἔγοτη Ποῖιδα ἴο Ποιιβ6, 50 4ο 1 αϑὶς ΤΥ 
ΤΩΘΓΟΥ͂ ἀπ βοοάΠ655 ΠΠῸΠῚ νυϊπάονυν ἴο νυϊπάονυν 
οἵ {π15 ποιιδα οἵ Κιίηρ ΑΠδβιθσιβ, ΠΌστα {Π6 
ἄδΥ ΠῈη 1 ννα5 Ὀγοιρης Πογα {Π] {Π6 ργοβοπῖ. 
Ο Οοά, τὴῦ [πἴ 15 αἃ5 ἴἴ ννεῦα ἴῃ ΤΥ Παπήβ, 
Πα 1 5μοι!ὰ ΡῈ ριΐξ ἴο ἀθαΐῃ. “Γακθ ΤὰΥ 
1Π|ὸ ΠΌΤα τη 1 τ 5θθ πὶ ννῈ}} ἴο ΤΠΘῸ. Βαΐ τῇ 
ἴ ρίθαβ ΤΠθο ποῖ, ἀθ νου {Π6 5Πθὸρ οἵ ΤΥ 
Ραβίαγο ἔγοση ἐπ πιο 5 οἵ ἘΠπ658 ἸΙοπ5, νΠῸ 
ΟΡΕΠ {ΠπΕῚΓ τπουῖῃ5 ἴο ἄθνοιγ {π6π|.0 1 Πᾶνα 
Πεαγα [τῸΠῚ ΤΑΥ͂ [αἴ Πουβ, Δη4 1 τηγβοὶῖ Πᾶνα 
πἰηἀογβίοοα, πονν Ποιι ἠὲ θα οὐιτ [αἴ ΠΟ 5 
ἔγοτῃ {πὸ τηϊάϑβί οἵ {πὸ ρθορίθβ, ἀηά ἀϊάϑε Ὀγης 
{ποπὶ ουὐξ οἵ Ἐρυρί, δὰ ἀϊάϑε 5140 411} {πὸ 
Βγβί-θοση οἵ Ερυρέ οἡ δοςοιηΐ οἵ {πθπὶ. 
ΤΠου αϊάϑε Ἰοαὰ ΤΥ ρεορὶθ ἴτῸπΠὶ δΠΟΠρ: 
{πο6πι, αηα ἀϊάϑε σηθνν ΤῊΥ πλῖρ ΠΥ Παπά ἀπά 
ΡΠ Εα ἀγπὶ ἴο {πΠῸ Ερυρίϊδπβ οἡ δοςσοιπί οἵ 
ΤΕΥ Ρβορίθ. ἼὝΠοι ἀϊάδε πλακθ ἴμοῖὰ ἴο ΡῸ 
{γον {π6 ]]ᾺΟΥΠο55, ἃ5 ἃ Πούβο ραββϑείῃ 
Ὠχοῦ {πὸ ἀδβοσγί, ἀπα σδίι!α ἴπ {Π6 ψϑ]]ου. 
ΎΠοιι ἀἸά5ὲ εἶν {Πὸπὶ Ὀτοδά ποτα πϑάνθῃ (ἴο 
ΒΔ 5107} {ΠΕΙΓ ΠΙΠΡΟΥ; ἀπά ὙνΠΘη ΠΟΥ ννΕ ΓΘ 
{πιγϑίγ, Του αἀἸάδὲ Ὀτίηρ νναΐοσ οὐ οἵ {6 
Βαγάοβί τοοῖκ. (ΤΠοῖι ἀἸάϑ[ οῖνα Ποῖ) Π65ῃ- 
τηθαΐ δ πα ἴονν]β οἵ {Π6 δ ἴο βδι!βγ {π6πὶ, ἀπά 
ναοῦ οὐ οἵ {πῸ φύεαΐ σός κ αἵ {ΠῚ ἄ65ιῖτο. 
ΎΤΠοι ἀϊάθε θθ {ποπὶ [ΟΥ̓ γϑαῦβ ἴῃ {Π6 
ἀεδβεσί, ({Π) ἃ ἰαπά υυἱἱποιΐ ᾿πῃδθιαηΐ ; δηά 
ΎΤΠοιι ἀϊάδί ρὲ οὐ Ὀεΐοτο {Πποῖπὶ Κιηρ5 σσοαΐ 
Δ Πα τηϊρμῃίγ. ὙΠοι αϊάβε σαῖιθθ {ποπὶ ἴο 
ΡΟΒ5655 {ΠῸ ἰαη61, ἃπΠ4 ἴῃ β»τοδΐ βοοάποββ αἸἀϑὲ 
δῖνα ἴποη ἃ ποΐμθ]α ἰαπηά, ἃ βοοά ροββεβϑ- 
ϑίοῃ. Απά ψ θη ΟἿΓ [αΠουβ ϑιπηθα ἀρδϊηβί 
ὙΤΠΥ στοαΐῖ παπιθ, Ποῖ ἀϊάϑε ἀ δ] νου {Ποπὶ 
ἱπίο {π6ὸ Παπά οἵ ἴποβθ νν πο ἰδ {ποῖ ἀνναῦ 
οδρίϊνε ; ἀπά Ἰο ! {ΠῸῪ ἃγθ ἴπ 6χ!]α {Π15 ἄΔγ. 

“01 Πᾶνα «50 τπιπάογβίοοα {παΐ Ποῖ ἠϊάϑὲ 
ΒΡθακΚ ὈΥῪ Μοβεβ, ΤῊΥ βεγναηΐ (ορ. [μεν], 
ΧΧΥΪ. 44), “ΔΝ θη {πεν θὲ ἴῃ {Π6 ἰαηά οἵ {ΠεῚΓ 
ΘΠΘΙΉΪ65 ἢ (16. ἴῃ {πῸ Κίηράοπι οἵ ΒΥ ]ΟΠ), 
(1 Ψ}1}} ποῖ σαϑί {πὸπὶ ἀννᾶῦ; πεῖῖπου ΜΜΠ]|1 
ΦΌΒΟΥ {ποῖὰ ἢ (2.6. γνμθη 1π {πΠ6 Κίηράοιη οὗ 
1π6 Μεάδβ δπά Ῥογϑίῃ8); “ἴο ἀδδίγου {Πεπὶ 
αἰίοτν "Ὁ (16. θη ἴῃ ἴπ6 Κίηράομη οἵ 
Οτεξεςθ); “δηά ἴο Ὀγεαῖς ΜῪΥ σονεπαηΐ νυ] 
{ποῖ ἴπ {πῸ Κιίπράοπι οἵ Βάοπι; ἴον 1 πὴ 
[86 Τιοτά {πεῖγ Οοα᾽ἢ (δνθῃ) ἴπ. {πῈ6 ἄδυ5 
οἵ σορ «πά Μαρορ. Βιιξ πονῦ ΟἿ ΘΧ!!Ὲ 15 
ΠΟΐ ΘΠΟΙΡῊ (ΡιΠΙβῃπηθηῖ) ΓΙῸΣ τι5, [0 ΤΠΟΥῪ 
ΤΊΔΚΕ 115 ὙΌΣ ΘΕ ΕΓΟΙΥ ; Δη4 ΠΟΥ 5αΥ {Ππαΐ 
ΎΠου ἀϊάσε ποῖ Ἂο]νεῦ {ποπὶ (2.6. ΟἾΠΟΓ 

ῬΘΟΡΙ65) ἱπίο {πο ῚΓ Ππαηάβθ: θὰ ΤΠΟΥ Ῥγαῖβο 
ἘΠΕΙΓ ΡΎΑνΘ παρ Ὲ5. Πα ννΌυβῃρ {ποπὶ ἀπά 
Ια {Ποπ, βαυίηρ, “ὙΥ8 ἀτα ἴπεΥ ψ πο ἀϊά 
ἀο] νου {πὸ ΡΘΟρΙο οὗ {πὸ [ενν5 ἱπΐο οἱγ πα πα5.᾽ 
ὙΠοτγοίοσθ {πῸ 5011 οἵ “ΓΠηθ Παπατηδι ἰ5 
σοπδίγαιπθα τὸ ΠοΙά αἱοοῖῦ ἔγτοπὶ {Π|5 ΡθΟρΙο 
Δ ηα ἴο Παΐθ {ποπὶ: 45 {Π6 τὰρ οἵ ἃ ΠΠΘΠΒΊΓΙΟΙΙ5 
ΟΠΊΔΠ 15 Ριΐ ἀνναΥ, Θυθῃ 50 0 1 Παΐθ {Πθπη. 
ΑΙδο 1 Παΐθ ἀπά ριιῖ ἴασ ἴτοσὰ πιὸ 4}} {ΠῸ6 
ϑαιτιθηΐβ Οἵ ΤῊΥ ΡΊΟΥΥ δηα 8}1 1Π6 ΟΥ̓ΠαΠΊΘ 5 
Οἵ πὶ Ὀεοδιΐγ, ἀπά {πὸ ογόνῃ οἵ ἃ δ θη 
γΥΠΙοἢ 15 οἡ ΠΥ μεαά. [ἤπανα Πα πὸ β]απ655 
ἔγοπι ἐπ ἄαν {ποὺ Ὀγοιρῃς τὴθ Πογο ἘΠΠῚ] 
πουν βᾶύθ ἴῃ ΤῊΥ ννογα ΟΗΪΥ, ΤΥ Κίηρ Δη 4 ΤΥ 
Οοά. ὉοΟΎΠοι {πογοίοσγο, Ὁ Οοά, ἴμ6 ΒδΊ ΠΟΥ 
οὗ οΥὐΡδη5, βίαπα {Π15 ἀδΥ δ {πὸ τἱρῃί παηά 
οἵ ΤῊΥ οὐρἤδη βουναηΐ, ννποβα ΠΟρο 15 ἴῃ ΤᾺ 
ψΟΤά, ἴῃ “ΠΥ σοοάμποδ55, απ ἴῃ ΓῊΥ ΠΊΘΓΟΥ. 
Οἷνε πιὸ βύᾶσθ θεΐοσο ΑΠαβιθσιβ {πΠ6 Κιηρ, 
ἴογ ΤΥ ϑογναηΐ δαγοῖῃ Πἰπὶ 45 (Π6 Κιά 15 
αἴγαιά θοίοσε {πε οη. Ο σοά, 1 ρῥγὰν {πθο, 
βοίζθη (οὐ ππΠ1]6) Πἰπὶ Δ Πα 411 Π15. σοι ΠΟ ΠΟ Υ5 
{πα ΠΘ τηδύ 6 βο π]6 ἀπά Κιπά ἴο ΤΕΥ Παηά- 
τη! οἡ «ἀοσοιπηΐ οἵ {π6 ἕανουγ ἀπά ρσᾶςσα ἀπά 
ΒρΡΙΘμἄουτ ἀηα ὈοδαΐΥ ννῖοι Ποῖ, τ Οοά, 
5141} εῖνε ἴο ΤΥ παπάτηδι, Απά ραΐ 1 τηΐο 
15 πεατέ ἴο παΐθ {πεὶΓ (16. ΤΥ ΡῬθορ]θ᾽ 5) 
ΘΠΘΙΉΪ65, ἀπ ἴο Πᾶνθ ΠΊΘΓΟΥ ἀροὴ ΤΥ 
ΒΕΥνδηΐβ ; ἴῸΓ {πὸ Ποατί οὗ [ίηρβ 1ῖ5 ἴη ΤῊΥ 
μαπά, Ο Οοά, κ]ογίοιιβ ἀπά (δγγιθ]θ «ἀπά 
ϑίγοηρ. ΠΟΙΙνΟΓ ΠΊΘ ΠΟῸΡ ἔτοπΊ {ΠπΠῸ ἴδαγ οἵ 
ΠΙπὶ οἵ ννποπι 1 πὴ εἴγαϊα ἀπ νυ ποῖη 1 ἄγοδα, 
Δη4 1 ΜΠ μὸ ἰηΐο ἢ15 Ῥγθβθηοθ ἴῃ {Π6 παῖηθ οἵ 
ΤΠΥ νον. 8εῖ ὙΤΠῪ ἴδαυ. προη Πίπη ἀπά 
ὈΙ655; ἰϑδῖ 1Π6 ἴδασγ οἵ Τιεα ΡῈ ἴῃ [15 πεατί, 
{παῖ 1 πιὰῦ ἀθρατέ ΠῸπι ἢὶβ ρτΈβοποα. ἴῃ 
Ρεδςθ.᾽᾿ ὙὍΠὲε νεγβίοῃ οὗ ἴπ6ὸ Ῥυαυθῦ βίνβη 
ὈΥ {μ6 βῃοτγίοσ Ταγριπὶ (οη ΕἰΒΊΠΟΓ ν. 1) 15 
5 ΠΡῚ ΠΑΤῚΥ οἤδθηβῖνα. 

π. Τμε Μιάγαθῃ. αἵ βϑοπῖθ ἰεηρίῃ (ςρ. 
Ἂν ὕἅπβομο, Ρ. 57) δπά {πὸ αυβιπιθ οἡ ΕἰΒΊ ΠΟΥ 
ἵν. 1 (ερ. ((85581, Ρ. 257) τῆοσα Ὀγιεῆγ δά- 
ὙΔΠΟΘ 45 ἃ ΤΈΔΘΟΙ ἴογ {ΠπΠῸ Ργοροβϑά ἐδβίσιο- 
το οἵ {πὸ [ϑνν5 {πα Οὐσοά ννὰ5 νντοῖῃ ἢ 
{ποπὶ ἴῸγ Βανίηρ ραγίδικθη οὗ {Π6 ἴδαϑβὲ οἵ ΑΠα- 
5ΟΓ5. (Πρ. ΕΙΠΟΓ 1. 1-8). Ασοογάϊηρ ἴο 
τπ6 Ταγριπι, {ΠῸ [ον 5}. “ ΡΥΙΠΟΕ65 Δη4 βεγνδηΐβ, 
ΠΟΡ]65 ἀπά ρυίποθβ οἵ {πε ῥργονίποοβ" (0Ρ. 
ΒϑΊμοσ 1. 3), “ το ιβθα ἴο τοπηδίη θη {ΠΟΥ 
Βα. Θχροβο {π6 νεββε]ὶβ ἴδκθη [το {Π6 
ΤορΡΙῈ οἵ ογιβαίθτα ; ἀπά {ΠῸ ΡΘΟρΙθ " (8η 
Ἔχργοϑϑίοῃ ἴαζθη ἴο πιθᾶη {πὸ [ϑννβ, ΒΕ ΠΟΥ 1. 
5) ““οΠδηροα σοιπίοπαποθ ὑνῇθη {ΠΕΥ͂ 5ανν 
ἴῇοβθ νϑββο]β ; δυῖ {πὸ ργθβεποα οἵ ΔηΥ [θνν 
δὲ 811 νναβ, δοσογάϊηρ ἴο {πὸ Μιάγαβῃ, ἴῃ 
ἀϊδειπος ἀἰϊβοθεάϊεπος ἴο ἔπ σοιη56] οἵ Μοτγ- 
ἄδοασὶ. “ὙΠῸ νὶοκοά ἩδπΊδη," 5805 ἴπΠ6 ΜΙ|Ιά- 
τα5}, ““σαπιθ ΜΙ ΒΒ ον ἀραϊηβέ [5γ86] ἴοὸ 
ΑΠαβιθγιι5 απ βαϊά, “Το Οοά οὗ [πε [ονν5 
μαΐθ ἀθθαιομοῖγ. Οἷνα ἃ ἔδαϑί, Ὀγίπρ 
τορϑῖμου Ἰοοϑθ ϑνΟπΊθη, Δπὰἃ οομημηαπα (ῃ6 
Ἰεννβ ἴο ςοπιο, εαΐ, αῃὰ ἀσγίπὶς δοοογαάϊηρ ἴο 
ΘΥΘΙΥ͂ Πη8η5. Ρ]θαβιτο Ὑμεη Μογάβοδὶ 

ὍΘ 
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Πραγὰ οὗ {Π1|5, Π6 σμπαγροά {Π6 βγδο]ιῖθϑ, “ σῸ 
ποῖ ἴο οαΐ δὲ 1ῃη6 ἴθραϑὲ οἵ Αμαβιθσιβ. Ηὰ 
μαΐῖῃ ἰηνιϊοα γοι ΟΠΪΥ ἴο Πᾶνα τησϊίου οἵ δο- 
Οἰιδαίίοη ἀραϊηθί γοι θείοστα Οαοά. ΒΡαΐ 
Μογάθοδι" 5. νναγηϊηρ ννα5 ποΐ γσοραγάθά, ὙΠῸ 
]ενν85 ννεηΐ, ἴῃ ΠΕΠΊΌΕΥ 18,5οο. ὙΠΘΥ δἴο, 
ἄγαηῖκ, θδοαπλθ Ἰητοχιαῖοα, Δηὦ σαν {Ποπὴ- 
56 Ϊνθϑ ΠΡ ἴο 1π5ὲ. “ἤθη ννοηΐ ϑαΐδῃ πΐο {Π6 
ῬΓόβθηοο οἵ σοά νἹἢ [Π15 δοσιβαίίοη, “Τοτὰ 
οἵ {πΠ6 ννου]Ἱά ! Ππονν Ιοηρ ἢ Το ΡῈ νοι - 
4016 το {Π15 παίΐοη ἡ Βομο]ά, ἤονν ἔποὺ [αγῃ 
ἴτοπὶ ΓΘ ἴῃ Ποατί δηὰ θο]1οῖ. [1 1 566 πὴ 
νν0}} το Το, ἀοβϑίγου {Π6πὶ οἷ οἵ {Π6 ννου]Ἱά, 
ἴογ Ποὺ 5ηθνν πΠῸ ρεπιΐθησθ,᾽ “ΝΥ Παΐ {Πθη;, 
Δηθννοσοα σοί, “1 θεοοπηθ οἵ {πὸ Τίὰνν ἢ 
“Ἰ,ογά οὗ ἴΠ6 νου] "’ σοπίππρα ϑαΐαη, “ΡῈ 
σοπίοηϊ ν]ἢ {ΠῸ6 ϑρισιίθα] Ὀοϊηρ5 ;᾿ ἀπά Οσοά 
ἀθοϊαγοα Ἡ η561Ὲ σοηΐθηξ νυ {Π6 ῬγοΟροϑβαὶ. 
“ΜΠ δΐ 514}} 1 ἀο,᾽ 5δα14 Ηρ, “ἴο ἃ παίίοῃ ῸΓ 
ὙΠ ΠΟΠῚ 1 Πᾶν ψΥΟΙΡΗΪ 50 ΤΠΔΠΥ͂ 5 Ρὴ5 δηά 
ΟΠ 6Υ5 ἀραϊηδὲ {Π6 1] ΘΠΘΠΊΪΟ5 ἢ [ ν}1}} πλαῖκο 
ἴΠ6 ΤΟ] γα ηοθ. ΟΥ̓ {Πποπὶ ἴο σθᾶβϑθ {πο ΠῚ 
ΔΙΏΊΟΠΡ πηθη (1) οι. ΧΧΧΙϊ. 26). ΒΙΙηΡ ΠῚ ἃ 
ΤΟ]], Ηδ 5αϊ4 ἴο ϑαΐδῃ, “{παξ 1 ΠΊΑΥ νυτῖΐθ 
ἼΡΟῚ ἃ {πὸ ἄθογθο οἵ {πΠῸῚΓ ἀοβίγποίοη. 
ἼΠοη ἴΠ6 ΤΠοσδῃ ({ΠῸ 1,ανν} ἀρρθαγοά Ὀοίοσο 
Οοά ἴῃ ν]άονν᾽ 5 ϑαυπηθηΐβ, δης ννορί Ὀθίοσο 
ΗΠ, 50 {παΐ {Π|6 Πλ ΠΙΒ ΘΟ Πρ’ ΑἸ Ρ6]5 ννΟ 6 4150 
τηονθα ἴο ἴθαιβ. “Ἰνογά οὗ 1Πη6 νου] "’ 5816 
ΟΥΙΘά, “1 τΠ6 ᾿ϑγαθ! 5. ἀγῸ ἴο οχὶϑέ ΠῸ ΠΊΟΙΘ, 
ὙΠ. τ1ι56. 5}18}} νγὲ (1Π6 (οι Ππηθηΐ5) θῈ 
ἴπ {Π6 νυν υἹά ὃ’ (4αοίϊης [541. Χχχη!. 7.) ΤῊΘ 
δὴ «πα {Π6 Μοοη αἶδὸ μραγά {ΠῸ Ἰαπγθηΐα- 
τἴοη, ἀης {Πον ἄγονν ἴῃ {που ΠΡΗΐ Δηἢ σονουθά 
{Ποιηβοῖνο5 ἴῃ βαάηθββ (Ωρ. [54].]. 3). ὙΠΘη 

ΓΟΠΑΡΤῈΚΝ (Χν. 

6 “ εἰλεγ εογιοίλ ἐμέο {16 δίγρ᾽ς γέρογιεθ. 7 176 
ἐσολεοίά αγιογίδν, αὐ 516 γαϊμίομ. ὃ Ζ.6 
ἀΐγσ ἀοέλ ἑαζς ἀ67 τε, αγιαὶ εογεγογέ 167. 

ΠσΟΗΑΡΤΕᾺΝ. Χν. 

ΤΠΟ “ δἀάϊίοη " σοπίδιποα ἴῃ [Π15 Παρίου 
15. ΡΙαορά ὃγ {πὸ 1,Χ Χ, αἵ [Π6 σοπηπηθποοιηθηξ 
οἵ ςἢ. ν. οἵ ἴπ6 σαποηϊοαὶ Βοοὶς οἵ Ἐβίπογ. 
10 15 ῥγοίαοθα ἴῃ 1π6 Ψυ]ραΐο ὈΚ ἴΠγθ 6 νοῦβ65, 
ὙΠΟ. ἀγα ἃ το Ποχίοη οἵ Ἐβί μου ἵν. 13, 14: 
“ΜῈ τπαηπάαν!ε οἱ (Παιὰ ἀπθιιπη απ οϑϑοΐ 
Μαγάοομειι5) τ Ἱπρτθάογθίιν" δά στοροτη, οἵ 
ΤΟραγοῖ ῬΓῸ ΡΟΡΙΪῸ 5110 οἵ ῬΥῸ ραΐγία δι1ἃ. 
Μειλοσάγθ, ᾿πατξ, ἀϊογιιση. Πα ΠΔ]] Πα 15. {πξ, 
αοιηοάο πυ{τἴα 515 1Π Πιᾶ πὶ πηθὰ, “τα ΑἸηΔη, 
ΒΘΟΙΠἦι15 ἃ ΤΌΡῸ, Ἰοσιι5. οϑί σοηΐγα ΠῸΒ 1ἢ 

τηοσΐοπῃ ; οἵ ἔπ ἰηνοσα 1)ο"λΪΠιιπη, οἵ ἸοηοΓο 
ΤΟΡῚ Ρτὸ ποῦ 5, οἵ Πρ γα ΠῸ5 ἴῃ πιοτῖο.» 

ΤῊς “ δαἀάϊοη ᾿ 15. ον] θη] ἀπ ΔΠΊΡ]1ῆςα- 
τίοη οἵ τῇς. Ὀγιοῖ ϑίατθπιοηΐβ οἵ ΠΕ Που ν. 1, 2. 
ΤΟ ᾿πιγοάιοίίοη οἵ διιοῖ ἀγαμηδίῖς ἔδαΐζιγοϑ 
85 ἴῃ ννγαῖῃ οἵ {πὸ Κἰπρ σμαηροα ἰηΐο τπη- 
Ὀουπάρα ὩΠδοίίοη ννηθη πΘ νυν] ποϑϑο {Π6 
Ταϊπτης; οἵ Ἐβί ΠΟΥ (τ. 8) 15 «ἴσο ἴο δὲ Τουπηᾶ 

᾿ 

ἘΡΤΉΝΕ. Χὺύ. ἵν: τὸ 

τη ΕΝ]ΠΠ]ΔΠ, οὗ Ὀ]Θοϑοα Τ]ΘΠΊΟΥΥ, ἴῃ Βαβίθ ἴο 
16 Ῥαίγιαγο 5 :--- Ηονν Ἰοηρ ἀΓ6 γοιι, [Π 6 Υ5 
ΟΥ̓ 1π6 νου], βιιηὶκς ἴῃ ἄθὸρ 5|60Ρ, αηά ἴακθ 
ὯῸ {ποιρῃΐ οἵ {πΠ6 ἄδηροῦ ἴῃ ὑγ ΠΟ ὙΟᾺΓ 
Ομ] άγοη πα {ποιϑοῖνοβ ' ὙΤΠ6 ΤΙ ἰϑίθυηρ; 
ΒΡΙΓΙ5. (οἵ 6οά), {πὸ ὅη, ἴῃς. Μοοη, {π6 
ϑίαγβ, ἤθανθη δηὐ ἔπαυ ἢ ἀγῸ υθοριηρ ὈΙΓΟΥΙΥ, 
Δη4 40 γε βίαπαά αἷαγ οἱ πα στο πηαΐη ἸΠΟΟη- 
ΠΕΓΠΘΩ ὃ’ “ΨΥ Παΐ 15 (Π6 τηδίζου ὃ αϑκϑά {Π6 
ΤΑΊ Πογ5. Ἐ]Π]Δη δηβυνεγοά, Ἅ“Βϑοαιιδα [Π6 
15γδθ] 165 ρατγίοοὶς οἵ {Π6 ἔδθαβί οἵἠ ΑΠΑΒΙΘΓΙΒ, 
115 [αΐθ 15. προ ηἸπρ ΟΥΘΥ {Π6Π| : ΠΟΥ ἃΓΘ ἴο 
6 οχεγραΐθα οἷἵέν οἵ {π6 νγουἹά, ἀπά {πὸ τὸ- 
ΤΟΊ γαποΘ. οἵ {ποπὶ Ὀ]οϊοα οι. “ΥΒδῖ 
ΟΔΠ ννα ἦο Ὸγ {Π6Πὶ ὃ Δηϑυνουθα {πὸ ΠΟΥ. 
ΤἌΛΟΓΟ ννῈ ποΐ ΡαΠΙ5Π θα ΤΟΥ ἀἰδοθοάϊθπος ἴο 
1Π6 1ᾶνν οἵ Οοά ν᾽ ὙΠοη ψεηΐ ΕἸ]Π]4 ἢ ἴο 
Μόοβθβ. “Ὁ {ποι ἔσθ ϑῃθρῃοσγα "᾿ ἢδ ϑαἱά, 
“μον οἴΐζθη ἐϊάσε {ποῖ ΠῸΙΡ {Π6 5γδθθ5. ἴῃ 
{ἰπ|65 οὐ σχοιῦθ]ο, «πα ἀϊάσε τὰγη ἀϑιάθ ἘΠΟΙΓ 
ἀεδίσιοίοη ! (ΟΡ. Ῥ5. ον]. 23.) ΝΥ Βαΐ βαγεβέ 
{ποῖ 1η {{|15 Ἰδέ γΓθ 55 ̓  (ςρ. [5]. χχχυ!. 3.) 
Μοβοβ αϑίκθά, “15 {ποῦ ἃ βοοά πῆδῃ ὩΙΊΟΠ ΡΣ 
1Ποπὰ } “Υἕε5, ννγὰβ [16 δηβννοσ, “δηάᾶ [15 
ΠΑΠῚΘ 1ῖ5 Μογάήθοαδι.. “ὁ ἴπεη, «πὰ [6}1] ΠΙπὶ 
{πα Π6 {Π6Ὸ (45 1 ΠΟΓΘ) Πιιδί ΡΟΥβΟν ΤῈ 1ἢ 
ῬΓΆΥΟΓ ἴο Οοά {πὰ Ἠδςδ ν1}] πᾶνε ΤΠΘΓΟΥ͂ 
προη (ΗΙ5 Ρθορὶθ). “ΑἸδβ5, Ο ἔσθ βῃθρπογά,; 
Δηβυνογθα ΕΠ] 4ἢ, “1Π6 ἄθογθο [ῸΓ [η6 ἀσβίσιο- 
ΤἸΟΠ ΟΥ̓ ᾿5γΓ8 6] 15 δἰγθδυ ᾿ἰβϑιιθά. “1 1 Βα 
564] θα νυ Ἱ οἸαγ,᾽ σοΠ πο ΜΟ565, “ΟἿ ΡΓΔΥΘΥ 
[ο Οοά οδη δὲ Ππρασά ; θέ 1Ε 1 ΡῈ βϑθαϊθά ψ ἢ 
ὈΙοοά, [θη 115 σοπίοηΐβ ν}}}} πο] σοοά. “1 
15 ΒΘ] νυ ἢ οἸαν,᾿ τορι θα Ε] 14. “ὙΠ βο, 
5814 Μοβοβ, "δηά οαιιβο Μοσγάδοδι ἴο πονν.᾽ ἢ 

ΝᾺ τὑροὴ τπὰ {πἰγά ἄαγ, θη 
8Π6 Παά δηάθα ΠεῖΓ ῥγαυεῖ, 516 

ἸΔ14 ἀνὰ ΠΕΙ ΠΙΟΙΓΠΙΠρ σΑΓΠΊΘηΐβ8, 
ΔΠ4 ριιξ οἡ Ποῖ ο]ογίοιιβ Δρρᾶζγεὶ. 

ἴη {πῸ παυγαΐϊνο βῖνθη ὈΥ [όβθρμιβ (΄ Απεϊη. 
Τιιά: χι. οἢ. νὶ. 8 9), [ὴς ΜΙάγαβῃ (ΟΥΝ ὕπβομο, 
Ρ. 65), ἀη4 οβθρῃμβ Ὁ. Ο. ((πΐ. ϑδοῦ. 25 
Ἰοςο). 

1. πῤοη ἐῤὲ ἐῤιγὰ ἐαν)] 866 Ἐβίμοσ ἵν. τό, 
ν. 1. “Νονογ," βᾶγ8 {π6 ΜΙιάγαϑῃ (ΝΝ ἴπβομο, 
Ρ. 67), “ ἀϊά τπ6 ᾿ϑγαοὶϊοβ. Ππα {ΠΟ ΠΊβοΙνὸ5 ἴῃ 
{τᾺ 0] 6 ἸοηρΡοΥ ἴΠὰὴ {πγθθ ἄαγ5 :;" ἀπά {Π6 
ΒΑΥΪηΡ 15. 1Ππϑίγαϊθα Ὀ. τοίοσοησθ ποῖ ΟὨΪΥ ἴο 
1η15 οα5θ, θαῖ το {πᾶς οἵ Αὔταπαῖῃ (Οδφη. 
ΧΧΙΙ. 4), οὗ [ῃ6 Ῥαίαγο!β (Ὁ εη. ΧΙ. 17), οὗ 
Τοόπδὴ (1. 1), απὰ οἵ Η οβϑα (ΥἹ. 2). 

ῥεν γιομγηὶηρ σαγηιθη.) ΤΙΧΧ, τὰ ἱμάτια 
τῆς θεραπείας, ννῈῖο ἢ νου] σταίπου πηθαη “ἘΠ 
ϑαγπιθηΐβ οὐ ΠΟΥ βούνοο." [Ιη βίο 11. 12, 
θ. ἴα τῇς. Οἷκ. τοπάουϊηρ ΤῸΓ ἃ ννογὰ ἐγαπϑὶαϊθα 
Βγ Α. Υ. ““ρΡυχβοαδίίοηβ." ὍΤῊΘ ““ ξαστηθηΐβ οὗ 
ΠΟΙ ΓΠΪηρ; τηθητ] πο ἴῃ ΧΙν. 1 ἀΓῸ ποῖ ἱ. τ. 0.) 
ας ἱ. πένϑους. Ασοσορίίης [Π6 5656 “' Βούνι 6 ἢ 
ΟΥ “ΟΥ̓ Π]Ρ, ἴῃ6 ννογάβ “ ραγπιοπηίβ οὗ 



ν. 2--6.} ΕΗ εχ ν. 393 
2 Απά Βεΐπρ β]ογίοιιϑὶ ν᾽ δάογπεά, σοιπίεπαποθ νγὰβ σΠθοΥ αι] ἀπά ἵνοιν ! Οτ, ἂς 

ἈΡΕΓ 516 Πδ4 (164 ἀροῃ (Ποἀ, γνῆο δπηίαθ]ε : θυ ΠῸΓ Πθαγε νγὰβ ἴπ ἀπ σιυίϑῃ ὦ ἢ ΟΥ̓, 

158. {Π6 ῬεμοΪ εν ἀπά ϑβανίοιιγ οὐ 1] [ὁγ ἔδαγ. σγεξίέρις. 
{Πϊη 98, 516 ΤοοΚ ἔννο πηδιἀ8 νι ΒΕΓ: 

3 Απά προη {Π6 οὁΠ6 8Π6 ἰεαπαά, ἃ5 
ἢ Οτ, εἰρίϊ- ΠΓΓΥΙΠ Ρ᾽ ΠΕΙΒΕΙΕ ᾿ἀΔΙΠΈΙΪΥ : 
Ω 4. Απά τΠ6 οΥΠοΓ [Ο]]ονγεά, Βθατγίπρ 

ΠΡ ΠΕΓ ἘΓδῖη. 
ΤΟτ, τρῶς 5 ΑΠά 586 γγᾶ8 ἔγιάαγ {Πγοὰρἢ {Πς 

᾿ Ρογίβοτίοη οὔ Πεῖ Ῥεδιιΐγ, Ὧἃπ4 ΠΕ 

6 ἼΠεη Πανίηρ ραββθ4 τῃτοιρ ἢ 81] 
6 ἀοοΥϑβ, 8η6 βίοοά Ρεΐογε τῆς Κίηρ, 
ψΜὴ0 88 τιροῃ ἢΐβ τουδὶ [ἤτοπα, δηά 
νγὰ8. ΟἸο Ποα ἡ] 41] ἢϊ8 τόμος οἵ πια- 
͵7εϑῖγ. 41} οἸτεατηρ ἢ ρο]4 ἀπά 
ΡΓΘΟΙΟιΙΒ ϑίοηθβ ; ἀπά δ νγᾶβ νεΥ 
ἀγοδάξι], 

ΒΕΓ ΙΟΘ "ἢ νΟΙ]ἃ ΤΟΙοΓ ΤΟΥ͂Θ ῬΓΌΟΘΔΌΙΥ ἴο {ΠῸ 
ΒΘΥΨΙΟΘ ΟΥ̓́ΛΡΟΥΒΗΙΡ ΒΒ ΠοΓ Πα θθθη στο πάουϊης; 
ἴο Οοά (οοἸ]α5. χχχν. 16) {Πδη ἴο {Π6 βοσνῖςθ 
(ὕει. 1,4ἴ. ορεγαΐ1ο711.5) ΟΥ̓ ἀα165. νυ] ἢ ννοσα 
ἈΒϑΙ Πα ἴο ΠΟΙ Ροϑβιίοη ἴῃ ἘΠ6 Πάγϑῖὴ οἵ {πὸ 
Κίηρ. ΤῊ Ν Ὸ]ρΡ. πνεεέϊηηοηία ογπαίμς 15 Ἐποι σης 
ὈΥ ΕΥΙΖΒΟΠῈ ἴο δῈ ἃ ψτοηρ τοδάϊηρς [ῸΓ 
“ἐσ τ ηεηέα ογαΐμς. 

Ὁ. δείηρ σ]ογίομεῖν αὐογπεη] 1,ΧΧ. γενη- 
θεῖσα ἐπιφανής; ΠΡ. Χὶν. 1. ΤῊΘ 5ρ]θπάοιτ 
οὗ {π6 ἀγεβ5 οἵ {π6ὸ Ῥογβίδη Ππ θη 15 ἃ ννῈ}]- 
αἰζεβίβα ἴαοΐ ; γεξ ἴ5 1 ποίεννογίῃυ {Πδὲ νη 116 
{Π6 ἀγθβ5 οἵ ἴῃ Ῥούβίδη Κιηρ δη4 πηθη σα θῈὲ 
ΤΑΙ ΓΠΓᾺΠ]Υ τοργοάποθ ἔγοτη οχίβέης στποηι- 
τηθηΐβ (ΟΡ. ᾿ΒΕΠΘΥ ν11]. 1.5), ΠῸ Τργεβθηΐδίϊοη 
οὗ 4 Ῥεογβίδῃ ἔθπηαϊο ἢα5 γεῖ θθεη ἔοιιπα οα 
1Π6 βου]ρίαγοβ (αν) ηβοη, “ Α. Μ.,᾿ ἵν. 173, 
176). Οπἡ {Π6 ἄγθβϑ ψνοσῃ ὈΥ Ηδρτονν ννουηθη 
566. 55 “ Π1οἴ. οὗ {μ6 ΒΙΌ]6,᾽ .. ». Ὁ τεβ5; 
ἀπ ΤΕ τη 5. ΚΠ δὰ Β; εἰ. Β' Αϑ τ τὲ 
ΚΙΊΘΙάογ. 

ἔαυο ηιαϊα5)] Ιῃ ἘΒΙΠΟΥ 11. 9, 566 8416 
ΤῊΘΠΓΟΠΘα 45 Δϑϑίβηθαά ἴο ΠΟΓ; δοςοσγάήϊηρ ἴο 
1η6 ἽΓΑΥΡΊΤη, ΟΠ6. ῸΓ θᾶ Ὸ ἢ ἄδΥ οἵ {πΠ6 ψεοῖ. 
ΤΠ6 ΤΑΥΡΌΙη 4150 σῖνοβ {ΠΕῸΙΓ ΠαπΊ65. ΤΠ656 
τη ἄθηβ, 58 ἴῃ6 ΒΔΡΡΙβ, νεῦα ΤΟΠΊΆΓΚΑΡ]6 
ΤΟΥ ΤΠΟΘΙΓ θοδυν (ΘΧρ]αἰηίηρ {Πτι5 ΓΝ ἽἼΠ Ἰῃ 
ἘΞΕΠΟΥ 11. 9), ἀπά ἴο {ποῖ ΕἰβΈΠεσ βᾶνα ννηδΐ- 
ΟΥ̓ΟΓ ΡΟΓΙΟΠ ννὰ5 ϑϑρηδα ἴο που, ἴῃ ΟΥ̓οσ ἴο 
5Πδνν {Παΐ 5Π6 ῃδά πὸ ἄβϑβιῖγε [ῸΓ δηγίῃίηρ ἴῃ 
1Π6 Κιηρῖβ. ραίασθ. (ρ. (,8556], ΡΡ. 59, 264. 
ΤΠΟ “Βοῖιθε οἵ {πΠ6 ννοπῆθη " οὐἤὁ ΟΥ̓ ορθι πη 
ννᾶβ, δ ϑ8ιι5α, ἃ θυ] άηρ βοραγαΐϊθα ἤοπὰ {ΠῸ 
ΚΙηρ5 ποῖιδα ΌΥ ἃ οοιχγί (Εἰ ΊΠΟΓ ν. 1), δπά 
ςοπίδιποά αἵ ᾿ϑαϑδέ [ΓΘ 6 ΥδηρΡῈ5 οἵ ραυηθηΐβ. 
ὙΤΠῈ Οὕδθη (οπβουξ ἀρρθαῖβ ἴο πᾶν Ππαά 
ῬΑΥΔΙΠΟΙΙΠΐ ΡΟννΟΓ ΟΥ̓ΘΥ 4}} {ΠῸ ᾿ητηδίθϑβ, νυ ΠΕ Ί ΠΟΥ 
Τη416 (ΕΠ Πι10}}5) ΟΥ ἴθπια!ϊθ, οὗ ΠΟΥ οὐγη δι 
(ΚἈαν]πβοη, .Α. Μ., ἵν. 174). Ὑπ6 ψοτζά 
ἅβρα (πιαϊ4} 15. οἵ 4ουθει] οτὶρῖη (ἢ Π2Π). 
ΤἼΘ πιοδηϊηρ “4 ἔανοιυγιίθ ϑανο᾽" 15 ἀουινθά 
ἔγοπι ἁβρός, “ Βταςεῖα],᾽" “ ἀε]1οαΐα. [Τί ννὰβ ἃ 
ἔγθαποπέ δρι[Πϑξ ἀπιοηρ Αϑιαίίοβ. ΤΠ γαιμία 
οὗ {πὸ Ν ἱς., ἀηα {ΠπῸ θεράπαινα οἵ ο5ΕΡΠ 115, 
50ΠΠ01 6 ΠῈ]Υ πα Ποία 115 βεη56 ΠΕΙῸ. 

5. ὧς εαγγγίησ δεγσοὶ ἀαϊμενν) ΟΥ̓, δο- 
ΠΟΥ ηρ το ΟΚ. Β, “Ἃ5. οπθ ἐθ]οαίθὶν ΠΓ- 
τυγρά : ορ. {πθ Ψ]ς. φώασὶ ῥγ ἀἰδ]ϊεϊὶς εἰ 
Ἠ17η1α ἐθηεγ ἐμα 1716. ΠΟΥ σι: ΤΈΓΓΟ 71071 5τι5- 

ἡπέης. ὙΤΠΗΟ ΜΙάγαβ ἃπ4 όβορῃιβ "Ὁ. Ο. 
5686 1 {πὸ δἰετπάε οἵ ΒΒΕΠΟΥ, ποῖ νγθαῖςποβ5 
θαξ ἀπθθη]ηθ55. ΤῸ [θη ἸΡΟῚ οπο αἰζοπάδηΐ, 
Δη4 ἴο Πᾶνο {Πς ““ ρο]ά- θεάβοκοα " ἐγαίη 64 
ΠΌΤ. {Π6 φτοιιη ὈΥ ἀποίπου, νγοῦθ τηλγῖτ5. οὗ 
ΤΟΥΔΙ ΙΒ ΉΙΕΥ ἀβϑισηθα ὈΥ ἐπὸ Ῥουβίδη ἡ θθη5 
ὙΠ Θη νγαϊκίηρ. 

5. διῇ δεῖ ῥεαγὶ «αὐας ἐπ ἀηριίτρ 20. 7ξαγ] 
Τι11., “ βίγαιτο πο " (ἀπεστενωμένη) ἔτοΠΊ ἔδαγ. 
ΓΘ ᾿πίθηβιΥ οὗ {πὸ οοηίγαβί 15 Π|τὸ ἐμαΐ αἰίτ!- 
Ὀυΐοά ἴο Αφθηθαδβ: 

“ὁ ΘΕ ΓΊ567116 ἸΠσΘ ΠΓΡ115 ΞΟ σῸΥ 
ΘΡαῖὴ να] 5 πλα]αΐ, ΡΥ ΘΠ} δ] απ οογ 6 ἀο]ουθη.᾽" 

ΨΙΚΑ. «4471. 1. 209. 

ΤΠ Ὸ]Ε. ΟΧργοββ65 ΠΟΘ Εν {6 σαπιὸ ἕδος: 
Φ͵αΙΣ ἂς πϊεηἐδμς οσιίϊς, ἐγίσίοηε σείαδαΐξ αγιῖ- 
7711771, Εἰ 71177110 {1710 76 σοημίγ ας). 

6. ΤΠ βου]ρίαγε ἔτοσπα ῬΟΥβΘ ΡΟ] 15 (δίνη ἴῃ 
Κδν]ηβοη, ἦ Α. Μ., ἵν. 153) 1] πδίγαΐοβ [Π15 
νεῖθ6. ὍΠῸ ΚΙηρ 5115 ΠΡΟ ἢΙ5 ἘΠ ΓΌΠΘ ὈΘατπρ 
ΡΟΉ Πῖ5 Πποδά {ΠῸ ζἀλώαγίς, ΟΥ̓ ΈΠ6 ΘΟ], 50 
ΠΑΡ, ἴΠ6 θαβθ οἵ νυ πίοῃ νγὰ5. Θπο ΓΟ] ΒΥ 4 
ὈΠὰ6 Δηἀ ννῃϊΐθ Ποῖ οὐ ἀϊδάθμη. ὙΠῸ τογαὶ 
ΤΌΘ, τηδάθ ἰΙοηρ δηδ ἤονίης ας σοηῆποά 
ΤΟῸΠΑ {π6 νγαῖδέ ἢ ἃ φΊσγά 16, ἢ νᾶ 
5]|6ονῈὸ5. δΔη4 οἱοβα Πί δροιξ {πΠ6 πρϑοῖς, νγαὰβ οὗ 
ῬΌΓΡΙΘ. ΘΟ]ΟΙΙΓ, ΒΟ ΕΠΠη65 δ ΓΟ ἀογθ ἩνΠἢ 
5014. «πα (φγόθδθ]ν) οἵ τίοῃ 51Π|ς- τηδίοϊαὶ]. 
115 σΟΒΕΠΠΠ655 15 πα] σαίθα ὈΥ 1ῃ6 τειηατὶς οὗ 
ΡΙ]αΐαγοῃ, {παΐξ [Π6 ΘπΕΓα ἄγθθβ οἵ α Ῥούϑβίδῃ 
Κίηρ ννὰθ ννουίῃ 2,925,οοο. Οἡ ἢ5 Ρεύβοῃ 
ἢ6 ΒΟΙΘ ΠΊΔΠΥ͂ ΞΟ] 6) ΟΥ̓ΠαΙηθηΐβ. [ἢ 5 θα 5 
ὙΈΓΘ ΡΟ] 6 ΘΑΓ-ΤΙΠηΡ5 Οἴζθη 1Π]Α] 4 νυ} Ἰθννο 5, 
ΤΟᾺῸΠα ΠΙ5 ΠΘΟΙς Ππηρ' Ιοοβα ἃ βΌ] ἄθη ΘΟ] ]2Γ οὗ 
τυνϑίθα ὑνουκ ΟΥ̓ σΠαίη, ἀπά βοϊάθη Ὀγαςο]οῖβ 
νΠἢ Ἰαν 6] σοηΐίγο5 ὑγΟΓῈ ἸΡΟΠ 5. ψυυϊϑίϑ. 
Αἰαοποὰ ἴο {π6 βοϊάθῃ βῖγά]θ νγαὰθ ἃ βῃογί 
βίγαιβ ηξ βυνογά, {πΠ6 Ρ]αΙηΠθ55 οἵ νυ] ἢ νναβ ἃ 
01] ἴο {πΠ6 τηδρηϊῆσθηςθς οἵ {πΠῸ βῃθδίῃ, ἔτγο- 
ΠΙΘΠΕΥ Του] οἵ ἃ 5Π5]6 145ρ6ῦ, αρϑαΐβ, Ου[Ὀ 
ἸᾺΡ15-14Ζ1}}} βίοπθ. ὍὙΠὸ {ἢτοπθ ᾿ἴ56 1 ννὰβ 
Ππ||6 τόσο ἔπδη ἃ Πρ -θφοϊτοά, οἹθναΐεα βϑαΐ, 
συμ οηθά, θαΐς ποι ΔΥΠη5; 1 νγὰ5. τηδάθ 
ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ οὗ ννοοά, ονουϊαϊα νυ Ρ]αΐοβ οὗ 
ΒΟΪΑ ΟΥ 51|Ὑ6Υ 50 85 ἴο ργεϑεπί 8 ὩρΡρθδύδηςθ 
ΟΥ̓ 50114 τηρΐα]. 1Ὲ νγᾶβ; Ξῃρρογίθ οἡ Ἰθρβ5 
τουτ ΔΈ ]ηρ ἴῃ 1ΙΟΠ5᾽ ἴδεΐ, νυ ῃ1]16 {Π6 1Ὸρ5 οἵ 
1Π6 ΠΕΟΟΒΒΑΙῪ ἰοοίβίοοὶ ἰθυτϊπαΐθα ἴῃ {Π6 
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Ι͂ Οσ, τυΐέκ 
ἀδγ,, οὐ, 

 ἼΠεη Π| ίηρ πρ Πῖ5 σοιιπίθπᾶηοα 
{Ππᾶῖ 5ῃοπα νυ πηα]οδῖγ, πα Ἰοοκοά 
ΨΕΙΥ βοισεῖὶνγ ἀρὸη Πεῦ : δπά τε 
46 θη [6]] ἄοννη, δῃηά νγὰβ ραΐθ, δηά 
ξαϊπιθά, ἀπά θοννεά Πούβοὶ προπ᾿ τΠ6 
μεδά οὗ τμῈ πιαϊά {παξ νγεπὲ ᾿θείοτγε 

ἘΡΤΉΒΕΒ τῶν. [ν. 7--Φ11. 

ἴῃ Π5. ἀΥΠΊ5. {Π] 5η6 σαπὶθ ἴο Πείβεὶ 
ἀραῖη, πα σοπιίογίο ΠΟΥ νν] ἢ ἰονίηρ; 
νγογάβ, δη4 8414 τιηΐο Πογ. 

9 Ἐβέμεγ, ννμδὲ 15 {πΠῸ πιδίίεγ ὃ 1 
τὰ {Πγ ὈγοίΠποῖ, Ὀς οἵ ροοά σἢθογ: 

το Ποιῖι 5Π41} ποῖ 416. ἐποιρ ἢ ΟὐΓ 
ἐν ἀδγ. ἢ Υ, ςομηπηδπάἀμηθης ὈῈ ἰβαθηογαὶ : οοπης ᾿Ου σε 

8 ἼΠεπ (Ποἀ οΠαηροά {Π6 5ριγ οἵ. πραγ. ἂς γνιέγε. 
1 στ. ἐρε ἂρ (ἢ. Κίπρ' Ιηζο πη] 4Π6858, νγΠῸ ἢἸπ ἃ ἴθαγ 11 Απά 50 Πε Πεϊά τπρ ἢϊ8 ροϊάβη 
ἄρον. Ξ : ἸΤῸΣ 

Ἰεαρεά ἔτοπι ἢΐ8 [ἤτοπο, ἀπά ἴοοκ πεῖ ϑβςερίγε, δηᾷ ἰαἱά 1Ὲ προ Ποὺ πθοκ, 

δες οἵ 1115. “ὙΠι5 {πὸ Ἰίοη ἀπά [π6 θ11]1, ,Κὴὴ] ἀοαυη] (ἀρ. ΒβίΠου νη]. 3. ὙΠΟ οχ- 
50 {γεηιθπέ ἴη ἴΠ6 Ξυπιθο 5πὶ οἵ {π6 Ἰὐαϑί, 
γνΈΓῈ ποσὰ ἀραίη Ὀγοιρῃξ τοροῖμου, απ γορτο- 
βοηίοα δ5 βιιρροτίβ οἵ {π6 [ἤσοπο "ἢ (Β δυν]ηβοη, 
Ρ. 158. 8ε6ε Αὐἀάϊξίίομα! Νοίθ). ὙΠΟ Κίηρ--- 
{ππ|5 ἀτγαγθά, μοϊἀϊηρ 'π Π15 Ππαη4 ““1ΠῸ βοϊάθη 
βοορίτε (χίν. τι, ποΐθ), ἀπά βεαΐβ οἡ ἢΪ5 
[γοπθ ἀπάου [Π6 οι γΟΙ ἀογθ σάΠΟΡΥ, 5ιΡ0- 
Ρογίθα ΒΥ ἴουσ ΡΠΠὰγ5. οὐ βο]ά 1τη]αϊά νυν] 
ΡΓΘοΐοιι5 βίοῃϑϑ---΄ νγὰ5 νΟΥΥ ἀγοδά [1] "Ὁ ({εγγῖ- 
δὲ] ἀσρεείπ, ΝΜ α]8.): 411 τπ6 ποσο ἀγθδαξῃ, 
βαγ5. [οβθρμιβ (( Απί. [{π4..᾽ὄ χί. “ἢ. νἱ. ὃ 9), 
ἔγοτη {πο56 υἱβιῦ]Ὲ δοοθββουῦῖθβ Οἱ πια]θϑίγ. 
Ἡετοάοίιι5 (ν11. 187) ἀδβουῖθοθ. {ἢι|5 {ῃ6 
ΡΟΙΒΟΠᾺΙ ἀρρθάγαηος οἵ Χοῦχθϑ: “ΟἹ {μ8 
ΤΑΔΗΥ͂ ΤΥ Τα ἀ5. οἵ πιθη (0 νγεηΐ οη ἴΠ6 
Ἔχροαϊίοη ἴο Οτσθθοθ), ποῖ ομα οἵ {Π6πὶ νν85, 
ῸΓ ὈοδιΥ ἀπ σίδίζισγο, ποτα θης θά ἴο 
ΡΟ55655 ροννεῖ." Ὑεΐ ννὰ5 ΠῈ ἃ βσϑαῖ σονναγά 
(οΡ. Ηετοά. γ1], 103). 

ἡ. 1 ννα5 ρατί οὗ {π6 σοι σθγθπη η 4] {Πα 
ΠΟ οπα Του]ά οπίοσ {Π6 του] ῬΥΘθθησθ. ἸΠ]655 
Ρογπηἰο το ἄο 50 δπά :πίγοάιιοοά ὈΥ {πε 
σουγέ ΤΠμαθο]αη (ΟΡ. χὶν. 1ἰ, ποΐθ) : «πὰ 
ῬΓΟΒΙΓΔΊΙΟΗ ----ἰῃ ἴοκοη οἵ νγούβρ οἵ {Π6 
ἀειποα τηδη---νναϑ το] γο ἔγοπι 4}} (ορ. ΧΙ. 
12, ποΐθ). ὙΠῸ ΜιΙάγαβη ἀπά [όβθρῆιβ Ὁ. 
6. αἰἱθαΐῖθ [π6 ἤογοθ Ἰοοϊτα οὗ {πὸ Κίηρ ἴο 
ἘΞΈΠοΥ 5. πορθοῖ οἵ {π6 [σπου ροϊηΐ οἵ εἱ!- 
αοίίθ. “ἼΠΟΙΟ ννᾶ5 ἃ ἄθογθο νυ ἢ ογάασιηθά 
{παῖ 1 ΔΠΥ ἀρργόδομοα {π6 Κιίηρ, ποῖ Πανίηρ; 
Ῥεθη ϑιπημηοπθά, ἘΠΟΥ͂ 5Που] 4 ἀϊθ. Νον 
ἘΞΈΒοΥ Παά οηζογοα {πὸ τογα] ργθβθηοο πουΐ 
μανῖης Ὀθθη οΔ]16 4" (Τοβερῃιβ Ὁ. 6.). 586 
Βα οοπὶθ ἴο Πὶπὶ ἴῃ ““ἴπε ρογίδοςοη οὗ ΠΟΥ 
Ὀεαιίν " (Ὁ. 5, ἀκμῇ κάλλους) ; πα ““Ἰοοϊκοά 
ἹΡΟΏ ΠΟΥ ἢ 1 {πὸ ροσγίθοξοη οἵ Π15 ΔΠΡΟΥ (ἀκμῇ 
θυμοῦ); ΟΥ̓ ἃ5 ΟἿκ. Β ΘΧΡΓΟ5565 1{, “Π|κο α δ] 
ἴῃ ἴΠ6 Ποῖρῃΐ οἵ Π15 σαρο,᾽ ἃ 5:16 ποῖ νυ ποὺ 
1ἴ5 ἱπίογοϑδί ννῃθη 1ἴ 15 τοπποηθογο ἤονν οἴθη 
ἴῃ Ῥρογϑίδη ραΐαοθϑ σοϊοβϑϑαὶ ἢΠιιπη η-Ποδ θα 
θ1115. Παηκοά {πὸ Ρογία!β οὔ {πὸ ργόρυ!α οΥ 
βαΐονγαγϑ Ἰθδάϊηρ ἴο ἴπθ σγθαῖ δι] άϊηρ5 ἀπά 
ΓΠΓΟΠΘ-ΤΟΟΙη5. (566. ννοοάσις ἴῃ Ἰλ αν] Πβοη, 
.Α. Μ.; ἵν. 267). “ὙΜΈΠ Πατγλίηρ ὄγοβ, 5ϑὰγ5 
1{πῸ Ψαϊς., “ἢ ϑιθννθα [Π6 [ΤΥ Ταρὶηρ νυ ]ῃ 
ΗΪ5 Ὀγθαϑί; Οὐ δ5 [οβθρῃι Ὁ. Ο. Ρεῖ5 1{, “Π15 
Εγ65 Παγοὰ ἂ5 ἢ {ΠπῸ Παπιο οἵ ἴογομθβ, οα 
δοσοιηΐ οἵ {[π6 βγυθαΐηθϑϑ οἵ {πὸ δηροῦ νοι 
᾿πογραϑοα τηοτα Ἀη4 πιοΥῸ ἴῃ 15 μρατί," 

ῬΓΘΘΘΙΟΩ 15 ἴοο βίτοπρ ἴοσ ΟΚ. Β, νυ μΊοἢ τϑδάϑβ, 
(γγαβ ἰουτ πο. ὙΠ Νυρ. ἀπά Τόβθρῃι5 
Ρ. 6. θοΐῃ αἰΐοσγ {πῸ Ἰαϑδὲ ννογάβ οἵ {Π|5 νθύῦβε 
ἱπίο “'8ῃ6 γτοβϑίβα ΠΟΥ ὑθασΎ Ποαά ἸΡῸΠ ΠΟΥ 
Βαπαάπηαϊά.; 

8. Τπε Μιάτγαθῃ (ΟΝ ὕπβομο, ρΡ. 65) ορϑῆβ 
{Π15 νϑῦβα ἴππ|5: “Οἵ Οοά 8κνν ἴπ6 ἀδηρΕΓ, 
«πη Ἠδ Παά φομηραβϑίοη ἸΡῸμ Ηΐ5 Ρβορίθ. 
Ης {υγηρά ἀννὰν {πῸ βούτονν οἵ {Π6 οὕὔρῆδη 
ψνῆο Πμαά {τιυβίοα ἴῃ Ηΐπη, 50 {Ππαΐ 5πΠ6 ἔοιιπά 
νοι θείοσγο {πὸ Κίηρ, ἀπά Ηδ ᾿πογθαβθα ΠΕΥῚ 
ὈοαιτΥ ἀπά Θχοο]]θηςο." ὙΠῸ βάτὴθ {πουρμξ 
5. ΔΠΊΡΠ ΠΟ ὈΥ [οβερμιβ Ὁ. α. ὍΠε Κίηρ, 
)2εεῆπις οὲ ηιοίμοης (Ν ]6.}, Ἰδαροά πΡ ἔτοση Π15 
δθαΐ δηα {πθη ἄοννῃ ἔγοπα Πἰ5. ἴἤτοπο (ἀνεπή- 
δησεν ἀπὸ). ὙΠῸ 5θαΐ οἵ πὸ Ῥούβίδηῃ ΓΟ ΠῈ 
νγ85 ΥΕΓῪ ΠΙΡῊ ἔγοπὶ {Π6 »ΤΟΙ ΠΩ, ἀπά {πὸ Κιπρ’5 
ἴοοϊ τοϑῖθα οἡ {πὸ ϑΐοοὶ (συ. 6, ποῖθ). Ἠδεποθ 
ἴπη6 Οὐδεὶς οχργθβϑοβ Π ΟΠ] (πΠ6 ννο ταριά 
τηονοιηθηΐβ ννΟἢ {πΠῸ Ῥογϑίαπ Κίης ψνου]Ἱά 
Πᾶν ἴο πιαῖζα ἴο τοὶ ΕΣΒΕΠΟΥ. 

Θ. ἐῤν ὀγοῖφεγ) Α ἴεγπὶ οἵ βπαάθασγηθηΐξ 
(ερΡ. ϑοηρ οἵ ϑοϊοπιοῃ υἱῖ]. 1), ἀηα ᾿παρ γὴν 
Ργοϊβοίοη. 

10. ἐῤοι οἵ «Ο7»1)1απαρηοηΐ ὅθ σοπογα]]) 
ψιΖ. 1Π6 σοτηπηιαπάτηθης ὑυῃ ἢ ἔοσθαά ἃρ- 
Ργοδοἢ ἴο {πὸ Κιπρ ππϑιτηπιοποα (Ὁ. 7, ποΐθ). 
ΤῸ ννὰβ βΈΠΟΓΑΙ ἴῃ ὑπαΐῖ τ ΔΡΡΙΪΘ4 ἴο 411 51Ὁ- 
Ἰεοεῖβ ; δυΐ Ἐμοῦ (ορΡ. χυὶ. 13) 85 4316 6ῃ 
(1Θβθρμιι5), 45. νυ ἀπά ἔποπα (ΜΠΑΓΆ5Π), 
νγὰ5 ὈΠΑΠθοϊοα Ὀγ 1: ΝΝοσ εηίηι ῥγὸ ἐξ το ῥγὸ 
ογιγιϊδις ῥίδς [εκ εοποι μία ἐσ. “σοεάς ἐστξαῦ, 
εἰ Ἰαγσο σεεῤίσιση ( ]15.). ὙΠΟ ΟΚ. Β εἴνεβ 
ἃ ἀἸΠοσθηΐ δηα 1655 Παΐαγα] 56η56 : “ΟἿ Ὀ1151-- 
Π655 5 πυιΐι4], ἀπά ἴΠ6 {Πγϑαΐθηηρ ννὰ5. ποῖ 
ἴοσ {π66. Βεβο]ά {ΠῸὸ βοθρίγο ἰ5 'ἴπ {ΠΥ Παπά." 

11. ΤῈ Ψαμϊρ. Γοαάβ: “Απά 45 5Π6 511] 
Π6]4 Ποῦ ρθαᾶςθ, 6 μοὶ πρ᾿" ἅς. ; δηά ρμιῖβ 
της πα] ννογά5 οἵ τ". 12 τίου [θη άουϊν, ΚΜ ὮΥ 
ἄοβί {ποὺ ποῖ βρθαῖ ἴο πιὸ κ᾿ 

18. Ασοοτγάϊπρ ἴο οβθρμιβ (΄ Απί. Τυά.;᾽ 
χὶ. Οἢ. νἱ. 8.9) Ἐβί ΠΟΥ δηβννοσοά, “Ὁ ΜΥ ἰοτγά, 
Ι σαπποῖ ΘΒ] Υ 1611 {π66 ΤΠ σαιιθθ ννὮΥ {815 
([αἰπίη655) 50 βιἄθηὶν Παρροποά ἴο τπὸ; διέ 
ὙΠΘη 1 δανν ἴΠ66, 50 βγοαῖ ἃ πα β]οσίοιβ δηά 
ἴδγγιθ]6, τὰγ μοατί " ὅζο. 



ν. 12---τὖ.] 

12 Απά εἰηθδίδοθά Ποῖ, ἀπά ϑαϊά, 
ϑΡαδΚ τιπΐο π|6. 

13 ἼΠεη 5414 5Π6 πηίο ἢΐπη, 1 5ανν 
1Πεα, τῦ ἰογά, 25 ΔΠ δηρεὶ οἵ (οὐ, 
ΔΠᾺ τὴν Πεαγέ νγὰβ {τοι 0] 64 ἰογ ἔβαγ οὗ 
1ΠῪΥ πια]εϑίγ. 

1 τααὺ ἐῤεε..... ας απ αησεὶ οὶ Οο] ΦΤΠΕ 
ΜΙάγαϑῃ. ἀπ Τοβορμιβ (θοῖῃ {Π6 ΠΙβίοτίδη 
δηα 1. Ὁ. (5.) οχῖε {Π|5 {{|6. ῬτόθαΌ]Υ ΠΟΥ 
ΠΟΠΒΙἀογθά 1Ὁ ἸΠΒΘΟΠΪ 45 δήἠήγοββοά τὸ ἃ 
μοδίπθη [κῖηρ. ΑσμΊβῃ, {Π6 ννουπδη οἵ “ΓΌΙΚΟΔΗ, 
«πη Μερμθοϑμοίῃ ρανα ἴο [αν {Π6 βαπιὸ 
ἘΠῈ θη {ΠΥ 1414 βίτθϑβ ΠΡΟΠ Π5 ΘΧοθ θη α 
Δη4 νυϊβάοτῃ (1 ϑδτη. Χχῖχ. 9; 2 5411. Χίν. 17; 
20, ΧΙΧ. 27). Ηδγα, 45 νγὰθ πδίυγαὶ, 1 ννὰ5 
{Π6 ““ πια]εϑίυ " οἵ Χουχθβ ὑνΒΊΟἢ οἰοϊεα {Π6 
ΘΧΡΙΘΒΘΙΟῚ ἔτοΠ ΟΠ [αΠΔΙΠΑΥ νυν [ῃς 56 πι1- 
ἀειΠοκδίίοη νυ μῖο ἢ ἔεποθά ἴῃ ἃ Ῥογβίαῃ Κίηρ. 
ΤΠΕ ΟΚ. Β Πᾶ5 ἃ οσυτγίοιιβ ναγϊδίίοη: “ ΜΥ 
Ἠθατέ νγαὰβ πηοϊεα ὈΥ {π6 βἸΟΥΥ οἵ [ΠΥ τάρο, 
ΤΑΥ͂ Ιογτά. Απά ΠΟΙ ἴβοβ νγὰ8 οονοσεά ψ ἢ 
ϑυνεαὶ " (5ε6 ΒΥ ΖΒΟΠ θ᾽ 5 ποΐθ 27 ]οτο). 

ΒΤ Ή ΧΥ. 

14. ΕῸΓ ννοπάδγβι! γέ ἔποιι, Ἰοτγά, 
ΔΠ4 ἐῃγ σοιιπίεπδηςα ἰ5 {1]] οἵ στγᾶςο. 

Ι5 Απά 48 516 ννγὰβ βρεακίηρ, '8ῃς8 
[6]1 ἀοννη ἰοῦ [δἰ πίπαε88. 

ι6 ἽΠαη ἐπα Κιηρ νγαβ {γοιιθ]6 4, 
δηὰ ἃ}1} ΗΒ βεύναπίβ σοπηίογίεα Ποι. 

15. ον Μιϊιέπο.)] Ρβώπεο ἐχαρίριαία εεὲ 
(νιυ!ρ.). “Αραΐη,᾽ 5αγ5 [Ὀβερῆιβ Ὁ. Ο., “45 
5Π6 5ρ4Κ6 ψ] ἢ ἴΠ6 Κιηρ, 5816 θοννεα ΠῚ ποαά 
ἘΡΟΠ ΠΟΙ Παηπιαῖ {ΠγΟιΡ ἢ νγθα πο55. ({ΓΟΠῚ 
νναηΐ οἵ 004) δηά βοῦζονγσ. ΑἈπάᾶ {ΠῸ Κίηρ, 
Θ͵ΤΘΔΕΥ ἀἸσγοσβθά, ννερί θοίοσθ Οθθη ΒβίΠογ. 
ὙΠογοίογε α14 411 [Π6 βογναπίβ οἵ {πὸ [ίηνς 
ῬΓΔΥ {μ6 4πθθη ἴο βρϑαῖς ἴο ΠεΥ Ἰἰογά {Π6 Κίηρ, 
Δη4 5εῖ αἵ τοδί {π6 πηϊπ οἵ ἢϊπὶ νν ΠΟ ΠΟΥ 
βᾶνν ἴο 6 50 δηχίοιιβ.υ ὙΠθη Οτθθη ΕἸΒΕΠΟΥ 
5814 ἴο {π6 Κιηρ, Γ τ ρίθαθε {πὸ Κίηρ, ΜΠ] 
ΤΊΔΪςΘ [ΟΥ̓ Πἰπ αἰ θαπηιϊιοῖ το-πλοόγτονν, απ {ποτὰ 
ὙΜ1Π1 [611 Πῖπὶ ΤῸΣ νυ παῖ σαιι56 1 σαπηο ᾿πΐο ἢΪ5 
ῬΓΈΒΘΠΟΘ τ᾿ ΠΟΘ. (ΟΡ. [π6 δοσοππηΐ ἴῃ 
ἘΠΒΙΠΟΙ τ: 2; 2- 

ΑὈΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΤΕ ΤῸ ΝΕΒΒΕ 6. 

6. ἐῤὲ γογαὶ ἐῤγομθ)] Μ ΥΥ ψοπάθσ[α] {Π|ΠΡ5 
416 [ο]4 ἴῃ {πὸ “ΓΑΓΡΊΠῚ5. Οἡ ΕἸΒΙΠΟΙ 1. 2, 
ἴῃ 1πΠ6 Ταγριιμ ΘΠ6ΠΙ ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ (ΟΡ. ( 8556], 
Ρ. 244 ἄαο.),. αθοὰξ {Π15 ΤΠγοπο, 115. Γβῃΐοη, 
Δη4 115 νἹοβϑι 465. “ΤῈ νγὰβ {πὸ [ἤτοπθ οἵ 
ϑοΪοπΊΟη, ὑυμῖοῃ Ητάτη, {Π6 βοὴ οἵ ἃ νἱάονν 
οὗ Ὑγτε, πδά σοπϑδίγιοϊεα. [{ νγᾶ5. ουθυ]δια 
ψΠ ἢ 1ΠπῸ σο]ά οἵ ΟΡἢΙΓ δπά δεῖ νυ] τηάγὈ]65 
Δη4 ρΡργθοίοιιβ βδίοηθβ. Νὼὸ Κιηρᾷοπ). δη ΠῸ 
Κίηρ Ροβϑοβϑεά οπο {ἰκ 1 (ορ. τ Κίηρβ χ. 
18--2ο). ὙΠῸ ρεβάσϑίαὶ ννοι]α 5θοπὶ ἴο ἢᾶνα 
Ῥθθη ΠΟΧαΡΌΠΑΙ, θα βυγίασθ δάοσπθα νυν 
αἰϊογηαΐθ Πριγεβ οἵ 12 ]ΙΟη5 Δη4 12 Θ8Ρ165. 
51Χ βίθρβ ἰδ ὺτρ ἴο {Π6 Ἴἤτοπο: οἡ {πὸ ἤγϑί 
βίθρ βηιαίθα ἃ βοϊάθη θ1]] ἀπά ἃ βο]άθηῃ ἸΙοῇ : 
Οὐ {π6 βθοοῃά, ἃ βοϊάθῃη θα δηά ἃ βοϊάβη 
απ ; οἡ {πὸ {Π|τά, 4 βοϊάθη βαρ]6 [δοσοσγάϊηρ 
ἴο Βεῖδα (Οταϊβ ὁ Μοπαίβομγι, 1881, Ρ. 
474), 4 ἴίρτοϑβ. ΗδὌ τϑδάϑβ δν 22 Πούβ, απά δῇ 
Θαρῖθ, δὲ), ἴῃ {π6 ποχί {1π6] δπά ἃ βοϊάβη 
ΟΜ]; οὐ {πε ἔουχί βἴερ, 4 βοϊάθῃ δδρ]8 
Δ Πα «ἃ φοϊάθη ρϑᾶςοοῖκ ; οῃ {με ΠΗ͂, ἃ βοϊάθη 
οδΐ απ ἃ βφοϊάβθη ςοοῖὶς ; οἡ {ΠπῸ βἰχίῃ, ἃ ξοϊάθη 
μα κ ἀπά ἃ ροϊάθη ἄονε ... νΠεη {πΠῸ 
κίπρ (ϑοϊοπιοη) νυ ϑῃμ6α ἴο Ρᾷ55 ἴο ΔηΥ Ρΐδςθ, 
{π6 Τπτοπα τπουθα οα ΜΠ θο]ῖ8.Ύ ἌΝ Ποπ {Π6 
Κίηρ ρυΐ Πῖβ ἕοοῖ. οπ ἴπε ἤγϑε ϑβίερ, {πῸ 
φοϊάθη Ὀ11] ταϊβθαά πὶπὶ ἴο {Π6 βθοοηά ; ΓΟ ΠῚ 
1π6 βοοοπα πὸ ραϑϑθά ἴο {π6 {Π|γά, δηά 50 οἡ 
ἘΠ Π6 τϑδοποα {πὸ οἰχίμ, γμθη [Π6 Ε4Ρ165 
τοοοϊνθα Πἰπὶ ἀπά βϑαϊθα πὶ οἡ {π6 [ΠγοπΘ. 
«νος ΟΠοδ δβοαϊθα {πογρ, ἔπογα σαθ ἃ στοαΐῖ 
ΘΔΡ]6, ἴοοκ {π6ὸ τογαὶ οὐόννῃ δπ4 ϑβεΐ 1 προῃ 
ἢ15 Πμεδά : {πϑη ὈΥ ἃ πιβοπδηῖοαὶ ἀΥγΓδηροπηοπί 
ἃ δτοδί βογρεπί, οη5, Δη« θα 165 ἀΥΌΒ6 πὰ ὑτῸὸ- 
τεοίεά {πε ποδά οὗ {πε Κίπρ : ἃ βοϊάθη ἄονυς 

ΔΙΙΡμίοα ἔτοπὶ ἃ ΡΠΠ]αγ, Οροποά {πὸ ἀτκ, ἴοοῖκ 
ουξ {πῸ ΒοοΙς οἵ {Π6 Τνὰνν, απ βανα τ ἴο {πὸ 
Κίηρ ἴῃ δοσογάδποθ ψν ἢ [Π6 ννογά5. οἵ Μοβεβ 
(θεαυῖ. χνῖ. 18, 19). ΔΝ μεπ πα ΗἸΡΗ Ῥυῖεβί 
οαπθ ἴο φύθοῖ {πὸ Κίηρ, απ {πὸ δησιθηΐβ 
(ΟΠ ]Θοϊθα δπά ϑαΐ οἡ {πὸ τὶρῃΐ δηά ἰοἔ οἵ {πὰ 
[τοπθ ἴο δ ΠΊ]ΠΙ βίου Τπιϑίϊσθ, αηἋ ΕἸΒΟΓΘ σα] 6 
νυν] Π65565 ΠΟ ΡαΓΡοΟβοά ἴο βῖνα ἴα]56 νυ] 655, 
{π6η {πῸ ννμθ6]5 πιονθά, {π6 οχϑη θο]]οννθα, 
{Ππ6 ἸΙοη5 γοαγϑά, [Π6 θθαγβ σσονν θά, {Π6 ἰ4πη05 
ὈΙοαίθά, {π6 οὐν]β νποοροά, {Π6 οαΐβ πιονγθά, 
1Π6 ρεᾶσοςϊκβ οὔθ, απά [π6 σοοῖὶζβ ογοννεά ; 
Δηἃ4 {πΠ6 ἤραγίβ οἵ {πε [α]56. νυϊῖπθϑβϑαβ ὑΈΓΕ 
50 βίγποϊς ἢ ΤΟΎΤΟΥ {Ππαΐ ΠΟΥ 5814 ἴο {πθη1- 
56 |γθϑ, “νῈ πιιβί βρϑακ {γαῖ ; οἴπουύννῖβα {Π6 
νγΟΣ] νν1}} σοῖηο ἴο δῃ επά.᾽ 
ΝΟΥ ΒΕ η {πῸ [5γδο]165 βιηποά, Νορι- 

οΠδάποΖΖαυ {πὸ ἰγγαπηΐ ἰκῖηρ; οἵ ΒΑθΎ]Οη σάπια 
αραϊηβί {Π6Π|, ἀηἀ Ρ] απ ογθά [Π6 οἰἵγ ζο. Ης 
Ὑν]5Π6 4 ἴο δἱὲ ἀροη {Π15 Τπγοπο, θὰ πα ἀ14 
ποί Κηονν 1[5 τη ΟΠ Δ ΠΙ51 ; ΘΟΠΒΘΟΙΘΠΕΪΥ ἡνΠΘῃ 
6 ρυΐ μΒῖ5 ἴοοξ προη {πε ἤγϑί βίθρ πε ἸΙοῃ 
οἸαννεά Πῖπὶ ν] ἢ 115 τρις οἷανν ἀπ σαν Πἰπὶ 
ἃ Μομπαά οἡ Πἰ5 [εἴ ἴοοΐ, νυ ἢ πα σαττθά 
ΜΠ Πῖπὶ ἴο {π6 ἄδΥ οἵ [115 ἀθαίῃ. ΑΠῸΓ 
ΝΕ ΠΔπθΖΖαυ σαπιθ ΑἸεχαπάθγ, {πὸ Μδ- 
ςβἀοηπίδη, απ Ὀτοιρ με Κίπρ ΘΟ] ΟπιοΠ᾽5 [ΠΓΟΠΘ 
ἴο Εργρί. 85. (80), κίπρ οἵ Εἰβυρί, βὰνν {Π15 
Βοσίοιιβ ἵπγοπθ ἃπη4 56 ἴο 51 προη 11. 
Ηδ (κα ΝεθιομδάποΖΖαγ) 414 ποῖ Κπονν πῸ 
τηθομδηῖςαὶ ἀἄδνίοα ΕΥ̓͂ νον ἴο ἀϑοθηά {Π6 
ἴῇγοηθ, δηα πα ἴοο τοοοϊνοα ἃ οἷαυν οἡ ΠΪ5 Ἰθῖς 
ξοοῖ οσα {πὸ τρις ρανν οἵ {πε Ἰίοπ, ὑνῃ]οἢ 
σᾶνγθ Πἴτη {πὸ παπια οἵ {πΠ6 Πἰπηρίηρ ῬΊΑγΔΟῆ 
ἘΠῚ μα ἀϊεά. 1,αἴεγ οὴἡ Απίϊοομιιβ ΕἸΡΙΡ Δ Π65 
ςᾶπηθ ἰο Εργρί, ἰαϊά νναϑδίβ {π6. ἰαη, δπά 
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ΟΔΥΤΙΘα ἀὐναὺ ἴΠ6 [ΠγΟΠΘ οἡ ἃ 510. Οπα οὗ 
{Π6 ἔδει οἵ {πὸ [ἄστοπθ Ἱἢ 115 σοϊάθηῃ σΠαϊη 
να5 ὈΤΌΚΘΗ, δηα ἴο {Π|5. ἄαΥ πὸ βο]άἀϑῃλῃ 
Πα5 δυο θθθη 40]6 ἴο σοβϑίοσο 1 ἴο 15 ΡΙαςθ, 
ὙΠ θη {πὸ Κιηράοπι οἵ {Π|5 Κίπε σαπιθ ἴο Δἢ 
Θη4, αγτιιβ ἴῃς Ῥουβίαη [Ὁ] νυ Πϊτὴ ἴῃ ἴΠ6 

Κιηράομη ; αηὦ ῖο Πῖπη, Ὀθοαιθθ ἢ Παά 
Τογυναγάθα τμ6 τορι] άϊηρ οἵ ἴπ6ὸ ΤΟΠΊΡΙΘ, 
ννὰ5 δοοογάρα {πΠ6 σγϑαῖΐ ΠΟΠΟΙΙΓ, ΠΟ ἢ ΠΟ 
ΟἴΠΕΓ Κίηρ Ἔσο Παά, οἵ ϑιζης οἡ {πΠ6 ΤΠ ΤΟΠπ6 
οὗ Κιπρ ϑοϊοπιοη." (Ἕρ. ἔιγέποσ Α. [6]ΠἸηοκ, 
“Βεῖΐῖ μα- ΜΙιάγαβῃ, 11. 83-6, ν. 34-0. 

ΘΕΓΑΡΙΝΕΙ ΧΟ ἽἜΠΕΙΓ σγδσίοιιβ ργποα8, ἘΠ ΠΟΤΕ ΡΓΟιιὰ 1 Οτ. δλοὺν 
1 714 ζέον 9.05) Αγίαχογχερ, τὸ τυλεγεῖ7η: ἀδ {ΠΕΥ ΔΓ γγΆΧθη. δέπε ας. 

ζαχείθ Αγηαγι, 1 απα γεσοζείλ {λὰ6 ἀἰέεγεε : 
2γοεμγεαῖ ὧν ““γιαγι ἐο αδδίγον {16 7έτυΣ, 22 3 ΑΠα ἐπάδανουγ ἴο ἢλιγὲ Ποῖ ΟἹἹΓ 
αι] εογιγιαγιοίλ, ἐς ἀαγ ο7 ἐλε1γ αἰεἰϊνεγ αι 5] 6ο8 οηΪν, θιῈ ποῖ Βεῖπηρ: ΔὉ]6 ἴο 

20 δὲ ἀέῤέ ἀοέν. θεαγ δριιπάδηςα, ἄο ακα ἴῃ μαπά ἴο 
7οβερῃ,. ΗΕ ργεδὲ Κιπρ Αὐίαχεῦχεβ πηΐο ργδοίϊδα αἶἰδθοὸ ἀραϊηϑέ {ποβαὲ {παΐ 40 
παν δὶ [Π6 ΡΥΠοο5 ΔΠ4 ρονοσηοῦβ οὔ {Πεπὶ ροοά: 

Ὧη Πιιηήτεα ΔπΠ4 β8βνεη πὰ ἔνγεηΐῦ 4 Απά τἀκε ποῖ οἠΪν ἐπδηΚῇἤι]Π 685 
ΡΓΟνίη ο5. ΠΌΠπι [πάϊὰ τηῖο ΕἸΠΙΟρία, ἀνναῦ ἤῸΠῚ Ἀπηοπρ' πηθη, δι αἶ5ο Πρ ἀ 

το κες ἈΠ4 ἀηῖο 811} ἰοῦ ΕΠ αι] 5. ]6οῖβ, ἀτὰρ ν ἢ ἘΠ6 Ρ]ογίοιιβ νγογά5. οὐ [Ἰεννα ἴ οτ, 
9147 δίαΐξ Ϊ ; ἢ ἀ ἢ έξ ἕξ. στααίηρ. ΡΟΙΒΟΠ5, {Πᾶΐ ννεῦα ΠΕνΕΓ ϑοοα, { ον, Οὐ, ξζαξ 

2 Μδηγ, {πΠ8Ὲ πιοῦα οἴῃ ἘΠΕΥ ἅτε {Π|ΠΚ ἴο δβοᾶρε {ΠῈ 1ι5έϊςες οἔ (ὡσοά πετ 
Ω͂. 

Βοποιγοά νν]ἢ ἘΠῈ στοαέ Ὀοιιπίν οὐ. τΠαΐ 56θῖἢ 81] {Π|πρ8, ἀπά Παΐείῃ εν], γοιφονεέν. 

ΘΟΗΑΡΤΒΕ ΧΥῚΙ. 

ΤἼ5. “ δή! οη "ἢ 15 ρ]ασθά ἴῃ {π6 1,ΧΧ. 
αἰΐοσ ἘΊΠΟΥ ν]]]. 12. [Ιη 115 ἀϊῆϊπιδο ἀπά Ποιά 
ΒΥ 16 45 νν6Ὲ}} 45 1 115 ΠΟΤᾺ] αἸ564 15] 1005, {Π|5 
ἄθοτθο αἰ ἔθτθ βυθαίν {τοπὶ οΟἴΠο Ῥεγϑίδη 
ἄδογθοϑ οὐ Ἰεϊ[ουβ τοοογάθα [πη δουρίιγο (Ζτα 
1. 2-τ-4) ἵν. 17--22, Υἱ. 3--5,) 11. 11--2Ζ6) Δηά εἾ56- 
γ ΠοΓΟ ((Ρ. οἢ. ΧΙΠ. 866 4150 ϑαγοθβ " [πίτο- 
ἀποΐίίοη ἴο Ἐβίμοσ, ἄς. Ρ. 31). Ὑπὸ ΟΚ. 
τεχὲ Β ᾿ἱπίτοάήϊπιοθϑ τ ποῦ ἢ {πῸ ννογάϑ, 
“Απά πὸ νυτοΐϑ {πῸ βιιθ]οπθα βαϊοῖ." 

1. (ρ. χὶ. τ, ποῖθ. ὙΠῸ ννοσά5 “ δηά πηΐο 
411 οἷα ΓΑ] δι] οΐβ, σστθοίηρ, ἀΥ6 ἃ ἔγθα 
Τοπάοτης οὕ (6 1,ΧΧ. τοῖς τὰ ἡμέτερα 
φρονοῦσι. “ΓΒ ΠΊΔΥ 4150 ΔΡΡΙΥ ἴο [Π6 ῬΥΪΠΟ65, 
45 ἰὴ {πὸ Ψυ]ραῖθ, φαΐ ποσίγς γμδοίοηὶ οὐδαζιε, 
οὐ ἴῃ σκ. Β, ““ψ»ὸ'-οεο πηϊπά οἵ αἤδιτβ." ὙΠῸ 
1πγοάιιοίίοη, ποννονεσ, ὈΥ {πὸ Εἰ. Ν. ἀπά Ταγ- 
δαπῃ οἵ {πὸ ““{Π|Γ οδίαϊο οἵ {Π6 σγϑα]πὴ ἢ 15 ἴῃ 
δοσοτάδπορ νυ] {πὸ του ἃ] ̓πίθηίοη ΟΧργ ϑβθά 
ἴῃ ΠΘΓΠΟΥ ὙΠ]. ο; δηά {πΠ6 σμαγδοίοσιδῖς οὗ 
{πο Ὶγ “ ΤΑΙ ΓΠ ΓΙ] Π6 55 ποίοα 15 1ῃαΐ {ΠῸῪ ἅττα 
ΤΟΔαΥ ἴο ἴαϊκε {Π6 Κὶηρ᾽β ρασί (ρ. τ᾿ Μδος. χ. 
20), ΟΥ̓ ἴο 6 οἵ {Ππ6 βατὴηθ τηϊηἢ 845 ἢδ ννϑᾶϑ8. 
Τὸ Π᾿πηῖξ ἘΠ6 Ἐς “ΤΠ ΕΠ ΓῺ] δ] οῖβ ἴο 76 νν8 
15 ᾿πασσιγαΐθ. 866 Αὐαϊίομαὶ Νοίθ. 

Ο. Δεῖ σγαείοιις ῥγίγισο] ΤΔῖ, “Ῥοῃθ- 
Τλοΐουβ " Ξξξ “" ῖποϑβα μαΐ ἀο {πε ροοά" 
(εὐεργέταις, “". 3; ΟΡ. ΧΙ. 4) ποίε ; 8[.ὄ ΓΚ6 
ΧΧΙΙ. 25). ὙΠῸ {ΠΠ]6Ὸ Εὐποσροίθβ ννὰβ βίνθη ἴὸ 
ῬιοΙοθιηγ [Π1|. (Β.Ο. 247) Ὀγ ἴῃς Ἰξρυρίίαπβ, ἴῃ 
ϑταίθ ι] τοοορηϊτοη οἵ 15. τοϑίογαϊίοη οὐ {πὸ 
βίαζιιθβ οἵ [Π6 πδίϊοπδὶ «οἰ 165 νυ ϊοῖ ΑΠΌ 565 
Πιδα σαΥΓΙΘα ἀννὰν ἴο Ῥογϑία (566 1) 416] χὶ. 9, 
ποῖθ). [{ 15. αἰδο {πὸ {Π|6 ρίνθη ἴο ϑυ]οβοῃ 
16 Οὐκ «πα ἴο Η!βίαιβ ἴπ6 ΜΙ]οβϑίαη ἃ5 
“ Βρῃρίδοϊουβ "ἢ ἴο Τλαγι5 Ἡγϑίαβριβ (Η οτοά. 

111. 140, Υἱ. 30}, Δη4 ἴο ῬΗν]αΑΪΚΟΒ, 5οη οἵ Ηΐ5- 
{ἰ:θτ15, 45 ἃ “'" θεποίδοϊου ᾿ ἴο Χουχοβ (Ηεοτγοά. 
ὙΠ. 85, 90). ὙΠ6 5ρθοῖ] {γθδοΠοΥῪ ἀραϊηβί 
“ Βεποίδοξζουβ, δυάδα ἴο ἴῃ τ. 2, 3) 15 
Γαγίμου ἀθἤηρά ἴῃ Ὁ. 12. 

8. ποὲ δείγησ αὖὶο ἐο δέαῦ αδεπάκσηςο)] κόρος, 
1|. σαἰοίας, “ ϑαςοΐγ," “ δαγξοιῖ," [6 σοηβο- 
4ᾳθης6 οἵ ΜνΒΙΟἢ 151 Π5Ό]θηςο (ὕβρις), ἢ νυ ἢ 
1 15 οἴΐθη Ἰοιπθά. (ρ. {Π6 ργονυοτ τίκτει τοι 
κόρος ὕβριν. ΠΟ 56η56 ἱπίθπάθα 15 βίνθ ΒΥ 
{πε Ν ]Ρ. ἀαέαι οἰδὶ α]ογαῦιγοη γε γοπίες. ΓΘ 
Ὀεηθῆΐβ. ΘΟ ΟΥΓΘ ΠἸΡΟῚ 5110 ἢ ἃ5 Η απιδῃ ἀοὸ 
ας ᾿πούθαβϑο {ΠῸῚΓ Ῥυϊάθ, ἀηα (45 τ. 4 Ῥοϊηΐβ 
ΟἿ) Ἔυ ἢ ὑνοῦβο--- ΠΟ 1 Ἰπρυδίπάθ. 

4. Τα ΨΝυ]ρ. ΡῬαγαρηγαβθοβ, Δίες δορίθμδὶ 
σμηΐ γα ας πο ἀρΈΓ δεηπεβεῖ!ς, οὐ ῥιϑιαρμ ας 
1π “6 Ὑμεγὰ αἱοίαγε, στοὰ ζο. “ΓΠΘ “ β]ογίοιβ 
νυ τ 5 οἵ Ἰονν ἃ ρθυβοηβ᾽ 416 ἘΠ ΟῚΓ ναἰ Π- Β]ΟΥΙΟΙΙ5 
ΟΥ̓ ΒΟΔΒΓ[1] ννογ5 (κόμποις). ΠΟΙ 15 πού! πρ: 
ἴηὴ {π6ὸ Οτθοὶς ἰοχίβ Οὐ [ βθρτι5. σου τοϑροπά- 
ἴῃς ἴο “Ἰεννὰ ρούβοῃβ᾽; ἴΠ6 ννοσὰ τιϑθά 15 
ἀπειράγαθοι, 1.6. ῬΟΥΒΟΠ5. ΜΥΙΓΠΟι ΘΧΡΟΓΙΘΠΟΘ 
οὗ βοοά, οἵ (α1) ψνῇῆο ἤᾶνθ Πθυύθσ σϑοοῖνθα ἃ 
ΆνΟΟΓ, ΟΥ (45 Εἰ. Ν.) “Πα ννοσθ πϑνϑὺ βοοά." 
ΤΠ Οἷκ. Β, ““ πιππιβθά ἴο βγη ρ " (ἀπειρόπα- 
θοι), τοῆθοῖβ {π6 {τι {παΐ νυ Ποῖ ΒΥ ρ; 15 
1ΠΘΥΘ ν ΔΙ ΠΡΊΟΓΥ 15 ποῖ. 

ἐῤὲ γεέϊοσο 9 Οοά, ἐδαΐ. ««δαΐεῖρ ο] Αο- 
σογάϊηρ το τπ6 ΟΚ. “ [Π6 ον] - Παΐηρ Ἰπδίῖσθ οὗ 
Οοά’ ἄς. νηοῦ ργοϑϑίπηρ ἴοο βίσοηρν {π6 
ΟΡΙπΐοη ἐπαΐ {ΠπογῸ 15 ἴῃ {Π15 ΔΠ64 5: ΠΉ1|Α Ὁ νΘυ56 5 
ποῖ ΟΠΪΥ ἃ βίαϊοπηθηΐ οἵ {πὸ Το] ηρ οἵ ἰῃς αοά 
οὗ τπ6ὸ Ηδθρτοννβ αραϊπϑ νυ] κοάποββ, Βαϊ 4150 
ἃ το Ποχίοη οἵ {πΠ6 Ῥογϑίαῃ Ὀο]θ οἵ ἴΠ6 θββθη- 
[14] απίαροηϊθπι θείννθθη βοοα δ ηἀ ον]], ΤῈ ΠΊΑΥ͂ 
6 δάἀμηοα {παΐ (π6 ἴοπο οἵ {πουρῃΐ, {π8 
ΠΟΠΒΡΙΓΔΟΥ͂ ἀραϊηδί {πο Κίηρς; (ο. 3)---ἴμο Πἰνίπρ; 



γητααρο 
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ν. 5-9.] 

ς ΟΠ επείπηεβ αἶδο [ΔΓ βρεεςῇ ἰοῦ 
{Ποβ6, [Παΐ ἀγα ριιξ 1η ἔγιιϑέ ἴο πηαηᾶρο 
{Πεῖγ ἔτ] 6Π 45᾽ ΔΠΓαΙγ8. Πατῃ σαιιβε 4 τηδην 
1Πδὲ ἃγα ἴῃ διϊ Ποῦ ἴο θα ραγία Κοῖβ 
οὔ ̓ Ἱηποςεηξ δ]οοά, ἀπ Πδίῃ εηννγαρροά 
{Π 6 πὶ ἴπ γα] 1685 σα Ε168 : 

6 Βεριυπηρ νντἢ τῆς ἐ]βεΠοοά ἀπά 
ἄεςοῖς οἵ {Ππεῖῦ ἰαννά ἀϊβροβιτίοη τῃς 
ἱΠΠΟΟΘΠΟΥ͂ ΔΠ4 ΡΟΟΩΠΕ85 Οὗ ρΓΠΟο5. 

7 Νονν γε τηΔῪ 868 {Π|8. 45 νγα Πᾶνε 
ἀδβοϊαγε, ποῖ 80 πιισῃ ὈΥ ἀποῖίθηΐϊ 

ἘΘΙ ΉΒΕ  ΧΥΊ. 

ΠΙΒ[ΟΥ68,) 45 γ8 ΤΠΔΥ. 1 γα βθδγο ἢ νγΠαΐῖ 
Πδῖῃ θεεὲπ ψιοκοαϊν ἄοπε οἵ [ἰαῖς 
{Πγοιρὴ {Π6 ρεβε!επε Ὀαμανίοιιγ οὗ 
{Πεπὶ τἢδξ ἃγα ππνγογῃν ρἰασοα Ἰη 
Δι ΠΟΙ. 

ὃ Απα ννε πιιιϑέὲ ἴακα σαῦα ἴογ τῆς 
{ἰπ16 ἴο σοιηα, {Πδξ οἷιγ ΚΙπρ 4οΠὶ Πὰν 
θὲ αιδὲ δηά ρβδοθδῦ]α ἰογ 81} πηθη, 

9 Βοῖῃ Ργ σμδηρίπρ' ΟἿ ΡΓΡΟΒ68, 
ΠΑ αἰνγαγβ Ππάρὶπρ ἘΠὶπΠρ5. {Παΐ ἃΓῸ 
αν! ἀθηΐϊ νν]ἢ τηογα Ἔα4ια] ργοσθβάϊηρ. 

τοργοβϑθηΐαίινα οἵ ([ῃ6 σσοοά Ρτϊποῖρίο--πά 
1ῃς εριτποῖ πδοὰ ὈΥ ᾿βίμου ἴο ἄθβοῦῖθο Πῖ5 
απίαροηϊβί 85 “" Ηδπδη {Π6 ΕἾ1], ἃἢ Δάνουβαυν 
Δ δὴ ΘΠΕΠΊΥ" (ΠΟΥ νἱ]. 6), ἀὔὸ πηθιθά 
νυ ἢ ἸΟς Δ] σΟ]ΟΌΓΙ Πρ; Πα ΔΡΡΓΟΡΓΙαἴοΙΥ ἜΧΡΓΘ55 
Ῥογϑίδη ορί πίοῃ (586 (18558], Ρ. 211). 

ΓΠΙ5. ἀπά {π6 ργθυίοιιβ νεῦβα 5ΡΘΟΙῪ {Π6 
Κιηρ «πὰ ἢῖβ ϑιιθ]θοῖβ 45 {πὸ οδ]εςΐβ. οἵ 
Ἡιηδη᾽ 5 ΠΟβΕΠΠγ. Βαοΐνγεθη {Π15 ἀπά {πὸ 
ποχί νεῦβε {π6 Ν]ρΡ. ᾿πίογροβθβ ννογ5. νυ ἢ 
ΒΡΘΟΙΓΥῪ ᾿πάϊν!ἀτ|215 ἀπηοησϑί {ΠῸ βαθ]εςί5, ΥἹΖ. 
ΒΟ ἃ85 Μογάθοδι δηά με [ϑνγῖϑῃ ΡθΟρὶα 
(Ρ. σ. 13). “ὙὝΠΕΥ Πᾶνα Ῥτόϊζεη ουξ ᾿ηΐο 
50 ξ͵ϑαΐῖ τηδήηθββ, {παΐ {ΠΟῪ οπάθανοιστ ἴο 
πάουτηϊηθ ΒΥ 165 ( |ρ. γηοπααείογ)ε σιμγιῖ-- 
σα] σοηθηΐμ5 σε εγίογ) [πο56 γῆ ΠΡ  ΠΕΥ 
ῬοΥΟσπὶ {π6 ἀπιί165 οηΓιβίθα ἴο {Πποπ|, ἀπά 
50. Δ ΠῚΪΠΙβίου 411 {π’ηρ5. δἃ5 ἴο 6 ψνοσίῃυ οὗ 
ἘΠΙνΘΓΒ4Ι ΡΓαΪβ6." 

5. Δ΄ Πεσα “ [Ἀ]βθῃοοά " οΥ̓ {Ππ6 ᾿γίπρ' ρτὶπ- 
ΟἾΡΙ6 Πὰ5. {πιι5 [ῸΓ « {π|ὸ βιισοθθ θά, τα]θγ5 
{π᾿ Πβοῖνθ5 ἀγα οἴζθη δΔη4, ἴῃ σοπβθαιθηςο οὗ 
{π6 ἀδοθρίίοη ργαςοιβεά προη {Ππ6π|, {πὸ ππη- 
ἰβπί!ο μα] τη] ἰβίοιβ οἵ 1η]πϑίῖςθ. ΤΠηῈ ΟΚ. 
τεχί 15 ἀϊΠΊσ]Ὲ (566 {π6 ρασάρῆγαβα οἵ [οβ6- 
ῬΒ15), ΜΠΠ6 1Ὲ σοπίαϊπβ5. 5οπΊθ βίσικίπρ οχ- 
ῬΓΟΒΒΙΟη5. Αὐρατηθηΐ σοιοῃΠθα πῃ Ρογϑιιαβῖνα 
ἰαηριιαρα (παραμυθία 15 5Βοτηθίῃ!ηρ πλοσα ἴΠδῃ 
“ὁ ἔ ΙΓ ΒΡΘΘΟΝ 7), νγπθη Δα γοββοα ἴο ἴοο οοη- 
Πάϊπρ; ΡΓΙΠ 65. ΕΥ̓͂ ΠΠΠΒΟΓΠΡΊΠ]ΠΟΙΙ5. ΠΊΘΠ, νν 0 ἅΓῸ 
ΔΗΧΙΟΙΙ5 ΟΠΪΥ ἴο [ογυναγά {ΠῸ ᾿ηΐογοϑίβ οὐ {ΠΕῸῚΓ 
ἔγΙθ 5, ΤηαΥ ργοάποο ἔννο οἤδοίϑ :---(4}) τὰ πηαΥ 
σδιι56 {ποβο ΔΙΓΟΔΑΥ ἴπ Δα ΠΟΥ ἴο 5Π64 ἴππο- 
ςοπΐ δ]οοά (οΡ. ἴου {Π6 Ρῇγαβθ 1 ϑάῖη. ΧΧΥ. 26 ; 
Δ 9 αΠ|. ΧΥΪ 7; ΒΖΟΙ- χχῖν. 6; 5: ΝΜιδεξ: 
ΧΧΥΪ,. 4); ἃ ἀθθά νοι Ὀγηρ5 γθηρθᾶποα ἴῃ 
1ἴ5 {γαῖῃ, ἀπ θηννταρβ (περιβάλλειν) ἴπ6 ἀοοΥ 
ἃ5 ἴῃ 4 βαϊτηθηΐ οἵ Ἱπουγαῦ!ο (ἀνηκέστοις) 
ΤΑΙ ΠΝ Ε165 : (6) 1 πιᾶὺ θ6 {Ππ6 πιθδῃ5 οὗ Γαἰβί Πρ; 
ἴο Δα πουιν (50 ΟΚκΚ. Β) ἴμοβε ῃῸ Πᾶνα οομι- 
τηϊτεἀ βιιςῃ ἀθοά5 οἵ Ὀ]οοά. 

6. Νοίθ {Π6 ςοπίγασίβυ Οἡ {π6 οπϑ Παπά, 
“ἐ ξΙΞεΠοοά (παραλογισμὸς ; ΠΡ. (ΟΙ. 11. 4) ἀπά 
ἀδοοῖε Ὁ οἡ {ΠπῸ οἴου, “"ἹπποςθποΥ (ἀκέραιον ; 
οΡ. 81. Μαῖί. χ. τό, κοπι. χυΐϊ. 16) δῃά βροοά- 
Π655᾽ (εὐγνωμοσύνην, ἴπε σΠπαγαοίογ οὗ {6 
εὐγνώμων, {π6 ΚΙη-Ποατίο ἀπά σοπϑίάογαΐα 
τη8η). ὙΤΠῈ ἴοιπηοῦ 15 ἴπ6 ργοάποΐ οἵ ἃ δθαά 

ἀἰβροβιίοη (κακοήθεια), ἃη4, 45 {πῃ Ψιυΐς. 
445,15. ἃ σπαγασίογιβίϊς οὐ πόθο πὸ “ 6βϑί!- 
τηαΐα οἴπουβ ὈΥ {ΠΕῚΓ ον παΐαγο. 

7. ὧν αποϊομξ ῥίείογίθ.)] 1 Ῥογϑίδῃ, βοῇ ἃ5 
ΨΈΓΕ Δ] παρα ἴο ἴῃ ΕἰΒΙΠΟΓ 11. 23, ν]. 1. ΤΠ Θ56 
“ χρρογά5,᾽ 1 ρογρϑιιπαίηρ {Π6 ἀθθάς οὗ θΒεπε- 
λοΐουβ (1πΠ6Ὲὲ Ῥουβίαπ Οτοβαηρο; ορ. Ηετοά. 
Ὑ11]. 8 5, 90), ΡΓΘΒΟΓΥΘα αἶ50 {πὸ δοῖβ οἵ τε} ] θη 
ψΠΙΟἢ οἴϊθη δυοϊκθά {Πθπὶ (ορΡ. ἘβίΠου 11. 23). 
ΤΠ νγὰθ αἰδὸ ἄοπο ἴῃ {πε [πβουρίϊοηβ. αἵ 
Βομιβϑίάη απὰ ΝΑ 5}-1-  υϑίάπη, ννῃιοῃ 1ΠΠπ|5- 
{γαΐθ {Π6 το θ!]ΠΙοη δηά ἀδβίγσιοίίοη οἵ (ὐομηαῖοβ 
{π6 Μαρίδη, [π6 ρβθιάο- Βαγάοβ (Οὐ ϑιπθσαϊ!β, 
Ἡϑοτγοάοίιῃ5), απ {Π6 ΟἸΝ1] νναγβ νυ ΠΊΟἢ ὈΥ {πὸ 
ΠΕΙΡ οὗ ΟΥπιαΖά Πα νγὰ5 5:1 σοθβϑῖα] [η 46 ]]Π1Πρ΄. 

αυῤαὲΐ ῥαΐῤ ὁδεγι «υἱεζοάῖν ἄοπθ 97 Ιαί6] (ρ. 
ατὖὺ. 13, 141 ἘΒΙΠΟΓ Π|. ᾿ν. ὙΠῸ δνθηΐβ ἃΥῸ 
ἸάϊἸοπηα σα} (ἰοβοσιθεά ὈΥ {πὸ 1,ΧΧ. 85 
ὅσα ἐστὶ παρὰ πόδας : 6ρΡ. [Ὀ56ΡΠ1|5, ““ Βεΐογο 
ΟἿ οΥ6 5, δηά οἵ οὐ 16]ΟΠῚ, “΄ δὲ ΟἿ ΝΟΓΥ͂ 
ἀοοῖβ.) ὙΠ Ψα]ρ. ἐχραπήβ {πὸ οἰδιιβο, ἐκ 
ῥὶς χα οι 1) φρο 116, ψιογγοάο ψμογ 2) 4141771 
σσφοςἑϊογίδις τε σιηι οἰμάζα ἀεῤγαεέις. 

9. εραγσίηρ οἵτ" ῥίγρονσε5] “ΓΠΪ5 βθθη5. 50 
ππηίσιιθ το {π6 ἀϊςσίξιπὶ (ἐ.σ. 124. νἱ. 8, 15) 
{παῖ 1Π6 ἰαὰνν οἵ {πὸ Μίβαθβ ἀπά Ῥογϑίδῃβ ὁποθ 
Ῥτοιηυ]ραΐθ νγὰ5. ᾿γγανθυβιθ]θ, ἐΠαΐ ἔννο 5ο]ι- 
ἰίοη5 παγθ Ὀθθη Ρῥγοροβθά: (1) {π6ὸ Ν υἱβαΐθ 
ΔΡΟΪΟΡΊΘ65. ΤῸΓ δι1ιο ϑθθπηηρ ἱΠΟοηβίβίθ που, 
ΜΝεεῤκίαγε ἀεδείίς, οἱ ἀΐυέγσα ἡμόφαηις, ἐκ ἀρ) 
ποσίγὶ ὐοπῖγο ἰουϊέαίο, σεά ῥγο ψμαϊέαίε εἰ πεεος- 
σαί ἐοηηῤογιη, μὲ τεϊρμδίἠϊοις ῥοσοῖέ κεἰ ας, 
έγγο σερμέοπέϊαγι. (2) ἘτιΖβομα ννου]ά σμαηρα 
1ῃ6 Οτεεῖὶ χρώμενοι ταῖς μεταβολαῖς Ἰπΐο οὐ 
χ- τ. διαβολαῖς, “ποΐ τιδῖπρ; ΟΑΙ ΠΛ Π165,᾽ ΔΠ 
αἰζογαϊΐοη ραυίν βιρρογίθα ὈΥ {Π6 ἰαηριιαρθ 
τορογίθα ἴῃ [οβθρῆιι5, “ ποῖ ρίνίπρ μθρᾶ ἴο 
ΘΑ] απλη165 (διαβολαῖς) ἀΠη4 ἀοοιιδαί!οη5. Βιιΐ 
ποΙ[ΠΟΥ ΔΡΟΙΟΡῪ ποῦ αἰζογαίίοπ οὔ ἴμ6 ἴοχί 15 
ποοάρά. Ὑπὸ ρονεῦ οἵ ἃ Ρογβίδῃη Κίηρ ἴο 
“ ρῃδηρο Πῖβ ράγροβο ἢ δη4 βιιρούβοάθ ἄθογθαβ 
15. Πἰβίογιςα!. (δμθγϑοβ, ἃ ργθάθοθββου οἵ 
ΧοΓΧοβ, νν5ῃ θα ἴο ΠΊΔΥΤΥ͂ ΠΙ5 βἰϑίευ. “15 νγὰ5 
ποῖ οἰιβζομπατγ. ὙΠΟΓΘΟΓ ἢΘ βιτηπηοπΠ64 {ΠῸ 
ΤΟΥ͂Δ] Ἰπάρεβ ἀπά αβικθά {ποῖ 1ξ ἔπογα ννὰ5 
ΔΩΥ͂ ἰὰνν ΡογΠΆΪΕΕΙΠρ’ δυοῖν ἃ ππαυταρθ. ὍΠΟΥ 
Δησννογοα {πα ΠΟΥ σου] ἤπά πο ἰᾶνγ Ρεῖ- 
τηϊτηρ 4 Ὀγοΐπεῦ ἴο ΠΊΑΓΓΥ͂ ΠΪ5. βἰϑίοσ, δυΐ 

Ὁ. 7, 
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ΙΟ ΕῸΓ ΑπΊδη, ἃ Μαςεάοπίδη, {Πα 
80η ΟΥ̓ Απηδήδίμα, Βείηρ ἱπάεθά ἃ 
ΒΈΓΔΠΡΟΙ ΠῸΠπι τἢς Ρεγβίδη δ]οοά. δηά 
ΓᾺΥ ἀϊδίδηξ ἔτοπι Οὐ" σοοάηε88, ΔΠᾺ 88 
ἃ 51ΓΔΠΏ Ρ.ΟΓ ΓΕσΕΙνα οὗ 118, 

11 Ηδά 80 ἃὟ [τ ορίδιπεά {ῃς 
ἔλνοιιγ {Παΐξ νγα 5Πδνν ἰονγαγά δνεγΥ 
Παίίοη, 8ἃ5 1ῃλξ ἢθδ νγᾶβ Ἵδ᾽]εά οἱ 
[Ἀτῆ θυ, Δ Πα νγᾶ8 σοπίϊπι}} γ Ποποιιγθά 
ΟΥ̓ 811 πηξῆ, Ὧἃ5 1Π6 πεχί ρείβοῃ τιπΐο 
1Π6 Κίηρ. 

ΕΡΤΗΒΕ, ΧΥῚΙ. [ν. 1ο---14. 

12 Βυξ Πε, ποῖ Ῥεληηρ ἢἰ8 σγοδέ 
ἀἸρηϊέγ, νγεηξ δροιξ το ἀδργῖνα τι8 οὗ 
οὐ Κιηράοπι ἀπά [δ : 

13 ανίηρ ὈΥῪ τηΔη]014 ἀπά οπη- 
ΠΙΠΡ ἀδοοῖῖβ οι ἢξ οὗ τι8 ἐπα ἀδβέγις- 
[ἰοη. ἃ5 ψ»Ὲ}]] οἵ Μαγάοςμειιβ, ννῆο 
βανεὦ οὐ [Π8, ΔΠ4 σοπείπηια ΠΥ ρτο- 
σἰγοα Οἱ φορά, ἃ5. αἰϑὸ οἵ Ὀ]ΔΠΊ6]685 
ἘΠ, ραγία κοῦ Οὗ οὐ ΚΙπρ ΟΠ), ννΊῈἢ 
ἘΠΕΙΓ νν ΠΟ ]Ὲ πδίίοη. 

14 Βὸγ Ὀγ {Πδϑεὲ πιθδηβ Πα ἐποιρ ῃΐ, 

{παῖ {πον πα ἔοιιπα ἃ ἰανν ννμῖο ἢ ρογπη το 
1Π6 Κίηρς οἵ Ροσβίᾳ ἴο 4ο νυμαΐθνοῦ μ6 ρ]θαβθά. 
(δ Ρ 565 ΠΠΔΥΥΙ θα 5. ϑδἰδίοσ (Ηοσοά. 11. 31. 
ΟΡ. 1) 4ῃ. νἱ. 14, ποΐθ). ὙΠῸ Ρογβίδη Κίηρ ννὰβ 
ἴο Π᾿5 50] οἴβ “ {Π6 5016 ἔοιιπίδιη οὗ ἰὰνν ἀπά 
ΤΙΣ, ᾿ΓΓΟΒΡΟΠΒΙΌ]6, ΓΓΘϑΙ ΒΕ 1016." (Καν]ηβοη, 
“Α. Μ.᾽ ἵν. 152). [“4}}7 ννγὰ5 βυνδ!]οννεα ὉΡ ἴῃ 
Ἰογφ!έυ, 1Π 5 ΠΙ55Ι ἢ ἴο [Π6 ΓΘΡᾺ] ΠΑΡΓΙΟΘ ΟΥ̓ 
ΠοΙητηδηά6, 82. “οἷο, εἷς γμώεο. 

ΧΌΟΓΧΟΒ ννὰ5 βοπηθννῃδί βγη ἴο σΠΔΠΡΊηΡ, 
Π15 Ῥασροβθ. (ρ. [Π6 νδο ]δίίοη νυ] ἢ τηαυκοά 
ἢϊ5. σοπάπιος Ὀείοσοθ τπιηάἀογίακίηρσ {πὸ οχρο- 
ἀϊίοη ἀραϊηδὲ ατθοος (Ηογοά. ἢ. 12--ι0). 
Ηδτγα {π6 πηοίϊνο ἴῸΓ σμδηρα 15 ἃ ΠΙΡΠΕΙ ΟΠΘ. 
10 15 ἔτΓΆΠΙΥ δαπη[οἀ {Πα {ῃ6 ΟΥΡΊΠ4] 
“ ῬΌΓΡΟΒΟ ἢ ννὰβ θα. Απά {αγΠοσ, ἔοσ {Π6 
Ταΐιγ6, ἃ ΤΊΟΓΘ 1π|5[ ΠΠπῸ οὗ σοπάπιοξ 5 ργοπηβθά, 
νἱΖ. “Αἰνναγθ ἴο αἰβουιπηϊπαῖΐθ 1ῃ6 τηδίουβ 
ῬγΟΙΡης ἀπο Γ {Π6 του] ποίϊοθ ν ἢ τηοτα 
6414} (2:6. Θ4ι 46]6, τλθσοῖξα!], ἐπιεικέστερον, 
45 1η ΧΙ]. 3) Ῥγοσθθήϊηρ." 

10. ἴῃ 1ῃ6 Ψ]α. {815 νϑῦβθ 15 ᾿ηγοάπορα 
ὈΥ 1Π6 ννογάβ: ΜῈ, μὲ τα δείίς φορά εἰϊείτης 
ἡπίε σας ὅζα. 

“απ, α Μαεεράογιαη) 866 χὶϊ. 6, ποίϑ. 
ΤΠ να]. Δα 45 ἴο {Π6 ἀδβοσιρίίοη “4 Μαςο- 
ἀοηίδη " 1Παΐ Π6 ννᾶβ {Π15 αλίγιο εἰ ρεϑίξ : ἙΡ. 
α.τ4. ΤΠ ουπιοῃβ, ΗδπΊδη’5 ἔθη 5, νυν ΠῸ 
ΠΟΠΒΡΙΓΘα ἀραϊηβί ΧΟΥΧΘΒ, ΔΓ 5814 ΒΥ ΓΟ βθρι5 
θθη Οοτίοη ἴο μανα Παά ἔπὸ ᾿ηϊθπίίοη οὔ α κί πο, 
της Ππραά οἵ ῃ8 Ῥογβίδῃ Κίηρ ἃ5. ἃ Ῥγθβοηΐ ἴὸ 
1πὸ Κἰηρ οἵ Οτθθοθ ΑἹ] {Ππ|5 πιὰῦ 6 ἴακθη 
85. 50 ΤΏΠΟἢ ΘΟΧΡΙαπαῖίοη οὗ {πΠῸ Ἡ ο]]ΘΠἰ Ζίηρ; 
ἰοπάθηοϊοβ οἵ ΗδπΊαη, ΟΥ ἃ5 δὴ οῇογί ἴο 
ΤΟ ΠΊΟΥΘ ΠῸΠῚ ῬΟγβίΔΠ-θΟΥη τηθη {πῸ βιϊρηηα 
ΟΥ̓ ΘΟΠΒΡΙΓΔΟΥ͂ ἀρ ϊηϑῖ {ΠΟ ῖγ Κίπρ. ὙΠῸ ορϊηίοη 
{παῖ τΠ6 ἀοϑιρπαίίοη “4 Μαςράοηϊδη "ἢ ννᾶβ, 
16 “δὴ Αραρὶίο," ΟΠΪΥ ἃ πιοάς οἵ Ὄχργοβϑίης 
ΠΟΒΕΠΙγ οὐ ᾿πτθπέϊοη, 15 ηοΐ θογπο οἷ Ὀγ {ΠῸ 
ἰαπριαρο οἵ 1Π15 νθῦβΘ ; ΠΘΙΓΠΟΙ 15 ἴΠΟΓῸ ΔΗ͂ 
ΒιρΡΡοσέ ἴγοτὶ ΜΙ, ΟΥ̓ Οἵ ΠΟΥ νυ ]56 ΤῸΓ {πῸ σοη- 
Ἴθοΐαγο {Παΐ [Π6 ΟΥΡῚΠ4] ἰοχέ ννὰβ “ἃ Μοάϊδη,» 
ὙΠΟ. 4 ΟΥθοκ 5ουῖθε αἰζογεά ᾿πΐο “ἃ Μδοο- 
ἀοπίδη.᾽ 

11. ῥὲ αυας εαἰ]ρα οἱ γχαΐδεγ)] ΤῊΪΒ5 ἴ5 δα1- 
ἘἰοηΔ] ἴο [Π6 {1116 ““ποχέ τπῖο {πὸ Κίηρ ᾽ βίνθη 
ἴο Πἰπὶ ποῖ ΟΠΪΥ ἴῃ [ἢ ϊ5 νοῦβθ, δὲ ἴῃ αἰ βογοηΐ 
γνογ5. ἴῃ ΧΙ. 3 (Ωρ. ἘΒΕΠΟΥ 1]. ας; 2 (ἤτοη. 

ΧΧΥΠΙ. 7:1 Εβάγαβ "1. 7. ὙὍὙΒῸ ἘΈΘ, ννᾶ5 
ΟΠ6 οὗ τοϑβρθοΐῖ διηοηρ ΟΥϊθπία]5 (ορ. 2 ΚΙηρβ5 
γ- ἸΟὴΣ 

192. πο δεαγίησ ῥὶς σγεαὶ ἐϊσηὶν})] ΜΡ. 
1η| ἐαηέμ 21 αΥΓΟ σα) 1 ἐμ2ηογο7η1 σμίαξμς ἐφξ ; ΟΥ̓́, 
ἃ5. [5θρἢ 15 ἀθβοσιθο5 ΠΙπη, “’ ἢθ ποι ΠΟΥ θΟΓα 
Π15 ῬΟΟΩ ἰογίμπθ, ΠΟΥ τιϑϑ ψ}6}} {η6 οσϑαῖ 
βοοα " (ΒΟ μα οοπὴθ ἴο πἰπι). Οἡ {Π6 
Οἴου μαηά, {πὸ σπαγαςίοσ οἵ Μογάθοαδι 15 {Παΐ 
οὗ ἃ “᾿ ΒΊΟΣ Γ ἀΠη4 σΟΠίϊηοῖ5. Βοποίδοίοσ ἢ 
(εὐεργέτην; 566 “. 2), ΟΠ6 επήμς βάε εἰ ὀεγιε- 
Μαῖς οἱοϊσιις (ΝΜ Ὸ]5.}); δπα Ἐβίμου, [πὸ “ ρὰγ- 
κοῦ ὈΟΙΠ οἵ οἷ ΠΠ|6 4ἀη4 Κίηράοπι " (7ο56- 
ῬΠ115), 15. ““ Ὀ]ΑΠΊ6]655. ὙΠῸ ΤαΥριπὶ 5ΠΘΗΙ 
ΟἸΓΙΟΙΙΒΙΥ, 1 ἸΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ, 64115. ΠΟΥ Β]ΑΠΊο- 
1655Πη655 ἴῃ “ιιθϑίϊοη ὈΥ ἀββουίηρ {π8ὲ οπὸ οἷ 
ΟΥ 1ἢγθο τηοΐῖνοϑ νυ μ]οἢ Πα ᾿πάποοα ἘβίμΠοΥ 
ἴο την ἩδπΊαη ἔνῖςθ ἴο ἃ 5ρθοῖα] Ὀαπαηιϊιοῖ 
(ΠΒΈΠΕΥ νἱ. 4, 8) ννὰβ ΠΟΙ ἄδϑίσο ἴο 1πῇδπηθ 
{π6 Κίηρ ψἹΠ ἸΘα]οιϑΥ ἀπ ᾿πποθ {Π6 561- 
ΠΙΘϑιοηηρ: ΚΝΗΥ ἀἄοε5 βίου. [ἴηνῖῖα 
ἩΠΊδη δοπο οἷ οἵ 8]] τὴν βυϑαΐ πΊθῃ ὃ ἢ 
ΠΕ σομβριίγαου οἵ ΗἩδιηδη 15 σοργοβοηΐθα 

85. Οἰπη]αΐϊνο, θοἢ ἴῃ Ροὶπί οἵ ψ]οΚοάποββ 
Δη4 ἃ5 Γοραγάβ {Π6 ροβιζοη οὗ ἴποβα 1 αἰπηθᾶ 
αἵ, ν1Ζ. (1) {Π6 Κιίηρ, (2) Μογάδοαδὶι,, (3) Ἐβίμευ, 
(4) ἴδ ψβοῖθ παίίοῃ (2... οἵ {π6 [6νν8).. ὙΤῈΘ 
5.8 6} 1{65, βᾶγ5 ἴῃ “ΓΑΓριιπι ΘΠ 6ΠηΙ, {ΓΘ α ἴο 56]] 
{ΠῸῚ: ΟΠ] ἄγθη ἴο {Π6 ῬΟΥβΔΠ5 ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο βᾶγα 
τῃθῖ ποτὰ ἀθαῖῃ. ὙΠῸ Κιηρβ ἄθογθα Τογθδά 
ΔΠΥ͂ 510} ΡΠ ΓΌΠα56 (566 ΧΙ. 6, απ οὗ Αὐἀάϊ- 
το πα] Νοίθ). 

14. Το ομ]θοΐ οἵ Η ἃ 5 σοῃΒΡΙ ΓΔΟΥ͂ ΠΘΓΘ 
δίνη ἤηά5 πὸ βιιρροσί ἴῃ [6 σδποηΐοαὶ ΒΟΟΚ 
οὔ Ββίμοσυ. ἀρ. (6 Ταγραπι οὐ ἘβίΠΟΥ 
νἱ]. 6. 8 ἢ. δὴ δἰΠῚ ΠΊΔΥ ΜΚῈ}1} παν Ὀθθῃ 
1η 1Π6 τηϊπηἦ5. οἵ σοῃϑριγαΐουθ γΠῸ πον δ 
ΤΘνΟΓσοα πα οί! θη {μ6 Ῥογϑίδηβ ἴῃ τῃ6 
νγαγ5 Π Οτθθοο ; «πὰ [ἴ 15 σοηδίϑίθης νν ἢ 
5.10 }} πον] οάρο {παᾶΐ {πὸ παγγαΐῖνο Ποῦ 5Βῃ0υ]4 
ΡΓοδοης Ηδπιδη ἃ5 α Μαοράοπίδη. [Ι͂ὲῃ {πα 
ΠΑΠΟΠΪ Δ] Βοος, {πὸ πιοίϊνο αἰαῖ ἴο 
Ἡπηδη 15 {παΐ οὗ παϊγτοά ἴο {π6 [ὸνν Μογάθοδι 
ῬΟΓΒΟΠΔΠΥ, στον Πρ; ΠΟ ἃ ΘΟΟΓΏΓΙ] Ἰητοη το ἢ 
ΟΕ ἀοβίγογιηρ Π5 παίίοη (ΕβίμοΓ 11]. 5, 6; 1χ. 
24). Οἰριάϊεν. μαά {ΓΈΠΟΓ βοπὴθ 5ῃαῦθ ἴῃ 
ἀοίουπλϊηΐηρ; Ἡ ἀπιαη 5 δοίίοηβ (ΕἸΒΕΈΠΟΥ 1]. τα; 
Υἱϊ, 4). Βιαΐ ἃ5 τοραγάϑ {πὴ Κίηρ ᾿ηα νἀ Ά}}Υ, 



[ Οτ, 2γος5- 
ὁεγεώ. 

ν. τ5--τ8,]} 

ΠπαΪπρ' τι5 ἀεβεϊειξε οὗ ἔτ θη 5, τὸ Πᾶνε 
τγαπϑατεά {πὸ Κη ροπι οὔ ἐπε Ρειβίδη5 
ἴο {πε Μαςεάοπηίδηβ. 

Ι5 Βυῖ νὰ Πηά τῃδλὲ τῃς 7ενν, 
νγῃοπη {Π|8 νυ Κα νυγεΐῖοῃ ἤδίῃ ἠε- 
Ἰϊνεγεά το υἰίεγ ἀδβίγιςοίίοη, ἅτ ΠῸ 
Εν] άοοιβ, Ῥας ᾿νε ὈῪ πιοβὲ [δῖ 
Ϊαννϑ: 

16 Απά τῃδὲ πον θὲ ἢ] άγεη οὗ 
[Π6 πιοϑὲ ΠΡ πὰ πηοβὲ πιίρῃτγ Πἰν] Πρ 
(ὐοά, ννβο μδίῃ 'ογάεγοά τπ6 Κίηρἄοπη 

ἘΘΙΒΕΒΟ ἈΝ, 

ΒοΟΙ ππηΐο τι8 ἃΠ4 ἴο ΟἿ ῥγορεηϊξουβ 
πη {Π6 πιοϑέ Ἔβχς}!]θηΐ ΠΗ ΠΟΥ. 

17 ὙΝνΠεγείογε γε 5}4]}] ἀο νγε]] ποῖ 
ἴο Ριι τη Ἔχθοπέοη {ΠῸ ᾿ετζουϑ 56ΠῈ πο 
γοιι ὃν Απιδη {ἢ βοη οἵ Απηαάήδιμα. 

1δὃ ΕῸΓ Πα, 1Πδξ νγᾶβ {Π6 ψγουκεοὺ οὗ 
ἘΠ686. ΤΠΙῚΠηΡ5, 15 Παπρεά δὲ {ῃς ραΐεϑβ 
οὗ δι88 νυ] 81] ΠΙ5 ἔΆπη]ν : (σοἀ, ν ῃο 
Γ]ΘῚ ἢ. 4}1 ἘΠ .8, Βρεε αν γοηάογίπρ: 
νΘηρθδηςσα ἴο Βὶπὶ Δοσογάϊηρ ἕο ἢΪ5 
ἀοβοσίβ. 

πὰὐππππππππππππεᾳοιῆ΄  -π---π---------- - Θ΄’! -  ---- ὃς  πἸ ΞΘ στ ΟΕ ΟΨΕ δὲ 

ἴπογθ ἅΓ6 -- ἰδ δηγίῃίηρ --- πα Ἰςαίίοπα {παΐ 
Ἡ «ιῆδῃ Πα Π0 5ἰπἰβίου ἱπξεπίϊοηβ ἀραϊηβί ΠΪΠῚ, 
ΕΥ̓ η 1 Π6 τιϑθ6] ΠΙΠῚ 85 ἃ ννϑδὶς ἴοοὶ ἴοσ ἢΐς 
ΟΥ̓ ΡΌΓΡΟΞΒΕΒ (ἘἸΒΈΠΟΓ 11. 7, νἱῖ. 4). Ηαπιαη 
πα, ἴῃ ἕαοξ, ποίῃϊπρ το βαίη, Βιυιξ δνουυεῃΐηρ, 
ἴο ἰοβθ ΟΥ̓ Θχοπδηρίηρ ἢΐβ ροβιξίοη οὗ Ἵπίθῦ 
ανουτσίία (ἘἸΒΕΠΟΓ 1]. 1, 2; τ. 11) [ῸΓ {παΐ οἵ 
ΔΥΟΠ-οοΠϑρι Γαΐου. 

εἰεείϊέμίο ΟΣ 7ΧγἸεπ4.] 1Τ,ΧΧ, ἐρήμους. ΤῈΘ 
γυ]β. οχραηάβ {πΠ6 {ΠπουρΈ που] γίηρ 115 
ψοΓα, 2115 (1:6. Μογάδοσί ἀπά Εβίμου) “μέογ- 
7 εἰς», τηο]αϊαγο τ ποσίγὶ σοι ἐμαὶ. 

15. Ζῤὶς «υἱεζεά αὐυγείε}} 1.11. ““τμτῖςο- 
ν]ο ΚΟ (ὁ τρισαλιτήριος). ΤῊ Θρ Πρ ἰ5 α]5ὸ 
ΔΡΡΙΙΘά ἕο Νίσαπου (2 Μδος. ν]]1. 34; χν. 3); 
ἃ ΤῊΔη 85 ἢαΐθα] ἴο {πῸ6ὶ [εννα 45 ΗδπΊδη. 
ΤΙς ΜΙάγαβῃ (ὟΝ ὕπβομο, ρ. 4) ὄχρύθεβεβ {Π6 
ΓΟΙΔΙΟΩ5. θαΐνγθεθπ ἰβγὰθὶ δηὰ Ηδημαη ΒΥ 
Παοίηρ {Π6 ἰοχί, “πὸ (λὲ. [5γΓ861} Ἰθαπρά ἢϊβ 
Παπάὰ οη ἴπ6 ννᾺ}}, ἀη4 ἃ βεγροπί (Ηδπι8η) 
1 Πίτη " (Απιοϑ ν. 19). 

16. Τα σοποορίϊοη οὗ {πὸ οδμαγαοΐῖου οὗ 
πε [θννῖβῃ παίίοη ἀπά οὗ {π6 Τιοστά Οοά οὔ 
τῃ8 [6νὺν βίνθη 1ῃ [15 γεῖβε ἴ5 [ϑυνῖβη (ορ. 
5. ΠΠ|8Γ ἸΔΠρτιαΡ 6 ἴῃ Τ)8η. νἱ. 26 : ΕἾΖ2ΓᾺ 1. 3, ΥἹ]. 
21, ὅζα.) ΥΑΙΠΟΙΓ {π8ηὴ Ῥεγϑίδη. ὙΗΘ {Π|Ὸ 
“ἐ ΘΒΠάγθη (50η5) οὗ {πῸ Πἰνίηρ Οοα᾽ 15 α 
ἘΠῚ6 ἀρρ!θα Ὀγ Ηοβθα ((. τοὺ ἴο {πὸ ὡς] άγθη 
οὔ {πε ΚΕ δδϊογαίίοη. (ρ. ΨΝ 154. 1ϊ. 18. 

αὐδο ῥα ογάεγεά ἐδ ζϊησάορε δε 
Τάτ Ἡ γϑίδβρίβ, ἔμ {λέ Πεῦ οἵ ΧΌγχοβ, νναβ 
ὑνοπί ἴο δέ θῖε.--- ἸΡΊηρ ΓΟ ΠῚ ἘΠ 6 ἰηβοτῖρ- 
ΤΟΙ ΟΥ̓Γ Πῖ5 τοῦ αἱ Νδῖβ}-1- αϑξάγη--- 8]] 
1ῃδὲ Πα μα ἄοπε ἴο {ΠῸ ἕαδνοιιγ οἵ Ουπιαζά. 
ΟΥπηδΖα νγα5 {Π6 ““ ξιοαῖ σοά ννῆο Παά ογϑαϊθα 
Πδάνθη δης βατίῃ, ννῆο τηδάθ τηδη,᾿" δηά Παΐά 
Ταῖβοα ΤΠ) ΆΤΙι15 ἴο θ6 ““ἸΙΠρ’, 5016 Κίηρ; οὗἉ ΤπΔΠΥ 
Κίηρ5 ὅζο. “Η τηδάβ πιὸ Κίηρ,᾽ βᾶγ5 {Π6 ἴπ- 
ΒΟΓΙΡΓΟΙ, “ Δη4 1 4πὶ Κίηρ. ΒΥ [Π6 σσᾶοθ οἵ 
ΟΥὐμηδΖά, 1 Πανο γεβίογοα {π6 φασίῃ... . . ΑἹ] 
τῃαι 1 παν ἄοπε πᾶνε 1 ἄοηθ {ῃγοιρ {πὸ 
5τδςς οἵ ΟΥμηαζά." ὙὍὙΠδ πιοποίῃοίβεϊο βριστὶς 
οἵ διιοι Ἰαηριιαρα Ἰθηΐ 1561} τθϑ ΠΥ ἴο Δρρ]ϊοα- 
τίοη Πογα ἴο ἐπ6 ““ῥγορθηϊζουβ ᾿ οἵ ΧΌυχϑϑ, 
Παγῖὰβ (τ ΕΖτα νἱ. 8 ὅζα.), ἀπά Ογτχιβ 
(2 (ἤγοῃ. Χχχυῖ. 23; ΕΓ 1. 2. (ρ. 4150 ἐμ6 
ἰδησιαρα οἵ ΝεΡιιομδάποζΖζαγ, ΤΠ) Δη. ἰν. 3.4--7). 
Τὸ {ΠῸ ννογάβ εηύμς (1261) δεγιεεῖο εἰ ραϊγὶδις 

πος δ ποδὶς γΘρΊ2771 επὲ ἐγαάζέμηι, [μὰ ΨῸ]Ρ. 
Δ]45 οὐ μοφψμ ῥοάϊε εἰ ἐοαἰϊοίι. 

Ῥουβίδη. ῬΟΡΙΠΔΓ βαυηρ5. Ὡρργαϊβθα {Π656 
ΡΓΟΡΘΗΙΓΟΥΒ ἃ5 [Ὁ]]Ονν5 : “ [ ΥῚ15 ννᾶ5 ἃ {ΥΔου, 
(ὐδπΊῦγ 565 ἃ τηδϑβίου, ἀπ ΟΥΤΙ5 ἃ [αῖΠποῦ. ΤῊΘ 
ἢγβί, θθοδιιβθ ἢ6 τηβθ ὑγοῆξ οἵ δνθγυίμίηρ ; 
{Π6 βθοοηά, θθοδιιθθ μῈ νγᾶβ βθνεῖθ δηά δὐγοὸ- 
δαηΐ ; [Π6 Ἰαϑί, θεοδιιβα 6 νγὰβ τη]4, ἀπά 
ΔΙνναγ5 δἰπηθα δ δἀναηοίηρ {πὸ βοοά οἵ 5 
ῬΘΟΡΙΘ " (Ηεγοί. 111: 80; Ἑρ. 1Χ. 122). 

117. στεπΐ τρ1ο0 γ0ο4] ΤΠ Ψ α]ς. δα 45 “1 ΟἿἹΓ 
ΠΔΠ16.᾽ ΠΪ5 Ππ4]1Ποδίίοη. ἀπά {6 θείης 
ϑ5ηοα πὰ πΠ6 ΚΙΠΡ 5. 564] πιδάθ {πὸ Ἰθέζου 
Ἰγγ νοοδθ]8 (ΒΕ ΠῈΓ 111. 12, ἰν. 8; Π δη. νἱ. 8, 
12, 15): “Δ ΠΕΓΘΙΌΓΘ," σοπίπιιο5 ἔπ Ψι]ρ., 
“πάρα ({Π656 Ἰθίζο 5) ἴο θῈ νοἱὰ " (οὗ οἵ ποπὲ 
εἤθοῖ). [ΟὈβθρῆιβ Ρ]δοθ5 ἴῃ ἘΠ6 Κρ 5. πιοιῖῃ 
ἸΔηΡΊ ΑΘ. ΤΟΥ͂Θ ἱΠΊΡΟΓΙΑ] δη4 [ΌΓΙΏΔ] : “1-- 
Πανηρ ἴουηα ἰπαξ {πὸ Ϊεὲνν5.... ἴἴνὲ ἴῃ {Π6 
τηοϑδί Ἔχοο]]θηΐ ΤΠ ΠΟΙ, ἀπ ΠΟΙά Βοβϑιάθ5 ἴο 
186 Οοὐά ΝΥΠῪο παίῃ ργθβογνυϑά {πὸ Κιηράοπι ἴο 
τ6. .- «---ποΐ ΟἢΪγ ἈΌβοῖνα {Π6πὶ το πὶ ἽΠπὸ τὸς 
νΘΠΡ ΘΙ] ΡιΙΠΙΒΗπηθηΐ (ἀΘοΥΘ 641) ἴῃ {ΠῸ Ἰθεζουβ 
56ηΐ «Ὁ ὦν Β.Γ1 5} ἴο βαῖνε ἘΠποῖὴ 411] ΒΟΠΟΙΙΓ, 
ΔΠ4 1 μΒανθ οὐποιῆθα ἢἰπὶ νὸ ἀθνβθα {πο656 
1Π1η55 δρϑίηβί {Π6πὶ ἄς. ϑ8εε Ὁ". 9, ποΐβ. 

18. ῥὲ ἐς ῥαρισεί. .. «υἱὲ αἱὶ ῥὶς ζαρι}} ΟΥ̓ 
᾿τηρΡα]βα (ἐσταυρῶσθαι); 566 ΧΙ. 3, ποῖ. Α5 8 
τηδίζογ οἵ ἴδοΐξ, {Π6 [ἈΠΊΠΥ οἔ Ηδπιδη νγᾶβ ποῖ 
Ραΐ ἴο ἄθαίῃ αἵ {Π6 βαπηθ {1Π|6 ἃ5 Η ἀπηδη Πϊτη- 
561 (Εβίμευ ν!. 7, ἰχ. το)ὴ. ὙΠῸ 50-ο]]θά 
ΔΠΔΟΠΓΟΠΙ 51 15, ΠΟυν ΥῸΊ, οἵ 5115}: ᾿τηροτίδπος 
ὙγΠΘη νγεῖρ θα ἀραϊηβέ {πῈ σογίαϊ πίν οἵ ννῃδΐ 
νου] ἃ οσοι (ορ. 1) 4η. νἱ. 24). Β ΘΙ ΙΟη5ῃΪρ 
ἴο 4 Τ6Ρ6] ννὰβ ἃ ἀβδίῃ-ννασγαπί, Ασοοσγάϊης 
ἴο {ηΠ6 ΜΙάγαβῃ οἡ Εβί που νἱ]. 9 (ΝΥ ὕπβομο, 
Ρ. 71), [Π6 ργορῇῃεῖ ΕἸ1]4 1 ἀϑϑιτηθά ἔπ ἔοστη 
ΟΥ̓ ““ἩδΙΡοπδῃ, οηθ οὗ {πὸ Πα Βο ] Δ] η5,᾿ ἀπά 
Ροϊηΐεά οι ἴο {ΠῸ Κίπρ' {πΠῸ βϑ]Πονν5 Ργθραγθά 
Ὀγ Ηδπιδη ἴογ Μογάθοαδιὶ. Ἡ δπιδηβ ἀθδίῃ ἰη- 
βίθδα οὗ {παΐ οἵ ἢϊ5 ἱπίθπάθα νἱοξίπη 15 σία 
Ὀν ἴπμ6 βϑὴθ Δι. ΠΟΥΪΥ 845 δη 1Π]τπιϑίγαίίοη οἵ 
Ρτον. χὶ. 8, "ὙΠῸ τὶβῃΐθοιιβ (Μοσγάβδοαδ) 15 
6] νογοά οὐκ οἵ ἔγοιθ!]θ, «πα {πΠῸ6 νὶςκρά 
(Ηδῃηδη) σομηθίῃ ἴῃ Πϊ5. βίεδά. ὅ6ε. Αὐἀ- 
απο π4] Νοίο. 

ῥὶς ἀεεεγ] 1,ΧΧ, τὴν καταξίαν. ΜΕ. 
ψιμοά γιεγμΐ. Οπ {π6 {πουρμξ {πα ποΐ πιδῃ 
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19 Πεγαίοσγα να 5}4]} ρα] 15} {ΠῸ 
ΠΟΡΥ οὗὨἁ {Π15 Ἰδίξεῦ ἴῃ }} ρίαςεβ, {Παΐ 
{Π6 7εννβ πΊὰῪ ἔγθεὶν ᾿νε δῆεγ ἘΠΕῚ 
Οὐ ἰαννϑ8. 

20 Απά γε 5}1}} αἱά ἐπεπὶ, {παῖ 
ἔνεπ [6 88π|6 αν, δείηρ {π6 {Π|Γ- 
Τα πίῃ ἄαγ οἵ {6 {νγεὶ Π πιοπῖῃ 
Αἀαγ, {ΠαῪ πιὰῦ ΡῈ ἀνεπρϑά οἡ {Πεπη. 
ψγΠῸ [π΄ {Π6 {ἰπ|6 οὗ {ΠεὶΓ ΔΠ]ςτοη 
514] 5εῖ πιροη {Πθ6η]. 

21 Εογ ΑἸπησ μέγ (σοά Παῖῃ ταγποά 
ἴο ἸΟΥ τππίο {πεπὶ {Π6 ἄγ, γνμεγε- 
ἴπ Π6 σμοόϑεη ρθορὶς 5ῃοι] 4 Πᾶνε 
ΡΕΓ5Π64. 

ΠΕ ΉΒΕ [ν. 1τ9---24. 

80[6Π|Π ἔβαϑίβ Κθαρ ἴξ δὴ Πρ ἄδν νγῖτῃ 
411 ξεδβιίηρ : 

23 ΤΠαΐς οί πονν ἀπά Πεγεαίζοεγ 
{Πεγα πηᾶγ ὈῈ βδΐθειυ ἴο ιι8, ἀπά {ῃε 
νγ6}} αβεοίεά Ῥεγβϑίδπβ ; θαΐ ἴο {ποβαὲ 
ννΠΙΓἢ ἀο σοΠβριγα ἀραϊηθΕ τι8. ἃ π|6- 
τλογίαὶ οὔ ἀεϑβεγιςτοη. 

24. ἹΓΠεγείογα ἐνεγυ οἰτγ δηά σομη- 
ἘΓΥ ννΠαΐβοενϑ, ννῇίο ἢ 5Π81}} ποὲ ἀο 
ΔΟσογάϊηρ ἴο {πε56 {Π|η 98, 5Π8}} Ὀὲ 
ἀεβίγογεα νοι πο ὙΠ ἤΓγα 
ΠΑ ϑυνγογά, ἀπ4 5}4}} ΡῈ πιαάς ποί 
ΟὨΪ ἘΠΡΆΒΘΔΌΪ6 ἔογΓ πιθη, διέ 50 
τηοϑέ Παΐθίμ! ἴο νυν] θεαϑίβ ἀπ ὰ ἔονν]β 
ἴοΥ ἐνεγ. 22 ὙὟε 5Π2]] {Πεγείογε ἃπηοηρ γΟΓ 

θυΐ Οοά ἴοοϊκ νϑηρβϑδηοο, 566 ΤΠ) ει. Χχχὶϊ. 35: 
Ρ5. χοῖν. 1. μὲ ΟΚ. Β γεδάήϑ, “" Ποσα μανὶηρ; 
Ῥδθη μα θδοὶς ἴο πἰπὶ {π6 αιΐε ἀθβεγνοὰ 
τείτιδυτῖοη οἵ {Ππ6ὸ [πάρϑ, ἊΝ ΠΟ ἀἸνναγ5 5665 ἴο 
{π6 Ὀοίζίοτῃ οἵ 81} {Π|Π 55." 

19. ἴὸ αὐεν ἐδεῖγ οαυη ἰααυ.} 1,11. “Ρεγ- 
τηῖξ {Π6πὶ ἴο τι58ὲ {ΠῸῚΓ οὐ ἰανν8." (Ορ. {πε 
ΒΙΤΏ]Π]ΠΔΥ ῬΟΓΓΙΒΒΙΟΠ βγη ὈΥ Ατίαχογχθϑ, {ΠῸ 
50η οὗ ΧοΙχοβ, ἴο ΕἰΖγᾷ (11. 25, 26). Απί!- 
οΟΠι5 ἴἢ6 στοαί ραν {Π6 βαΠη6 ΡΟΥΤΙ5θ9η ἴο 
16 [ενν5 νγΠο τϑοοινϑα ΠΙΠῚ 50 γα ΠΥ ([Ὀ5Ὲ ΡῈ, 
«ΑΠΕ4.᾽ ΧΙ. 3), ἀπά (βασ Απριδβίιβ βαγα ἃ 
ΒΙΠΎΠΑΓ ΠΡΟΥΥ ἴο ἴπΠ6 [6νν8 ϑϑίεοα ἴῃ Αϑία, 
ΠΡγα, αηὰ ἄυγεπα (26. χυὶ. 6). 

20. εὐόη ἐῤε σαρῖθ ἐαν}) ΜΖ. 1πΠ6 ἄγ χά 
ὈΥ Ηαπιδη ἴοὼσ {πΠῸ ἀοϑίγιοίίοη οἵ ἴπ6 [ενν8 
(ξιμεν 11. 13; νἱ. 11). ὙΠῸ [εννβ οσγα ἴο 
ΔΛ ΠΡ6 {ποπηβοῖνεβ οη ἴΠοϑ8Ὲ φαΐ «6 σὰ πεεθηι 
ἐογμηι ῥαγασυεγαηέ (Υ ]8.). 

21. ἐῤὲ εροσόμ ῥεοῤίε)] 1,ΧΧ, “16 εἰθςξ ; 
ἃ νγ6}1- Κπόννῃ ΠΔΠῚΘ ἴοΓ Π6 [ονν8 (6... 1 ΚΙηρδ 
111: 8: τ' (ΠΟ. Χυϊ. 12." 85: ὃν. 6: [Ξαἱ. ΣΠΠΙ- 
20), Ὀὰξ ποΐ ΠΠ|ΚῸ]ὶῪ ἴο παν Ὀβθη τιϑθὰ ὈΥ͂ ἃ 
Ῥεγϑίδη Κιηρ. 

22.. απ ῥίσ αν} 1. ἃ ποίδθ]ς (ἐπίσημον) 
ἄδγ : ““ ποίδθ]6 " 1η 1Π6 βθῆβὲ ἀθβουι θά ἴῃ {πὸ 
1,Χ Χ. οὔτ. 23 (566 5ΒΡθο Ια }]ν ΟΚ. ΒΚ,“ παῖ πονν 
Δηα ΠογραΐΓΟΥ 1 πιαν θῈ ἴο {πὸ νυν 6]1- αθδοῖρα 
ῬοΥβίδ1}5 ἃ ΠΙΘΠΊΟΤΙΑΙ οἵ ἀο]νογαποο, δας το 

{Πποπὶ ΠΟ ΙΔῪ Ρ]οΐβ ἃ πιθπΊοσα] οἵ ἀδβίσιος- 
τοη. ὙΠ6 ΟΚ. Β στομδιβ ον. 21; 22: “ ΤῈ 
Πα5 θθθη ἀδθοιάθα ὃν {π6 [ενν5 (ῃγουρβουῦς 
16 Κιπράοπι ἴο Κθορ {πΠ6 ἴουγίθοπίῃ αν 
οἵ {πὸ πιοηίῃ, {Παΐ 15 Αάδασ, ἀπά ἴο ςϑὶθθγαΐα 
ὈΥ « ἴδβίιναι {πῸ Πέθαπίῃ, Ὀδοαῖιβα ἴῃ {Π6Πὶ 
1ῃ6 ΑἸΤΊΗ τοῦρῃς ἴοι {Πποπὶ ἐδ] νοσάποθ 
ΔΠ4 ἸοΥ.; 

28. ΤΠ Ψυϊρ. ΡῬαγαρῆγαβοβ : “( (ο]θθγαΐα 
(18 ἀ4Υ) νυ] 411 ρ]αάποββ, {παΐ ἴξ πιαῦ Ὀ6 
Κποννῃ ἴῃ {{π|65 ἴο σοπηθ {ῃαΐ 411 ννῃο [αι ἢ- 
ΠΥ ΟΌΕΥ π6 Ῥεγβίδηβ γϑοοῖνο ΤῸ {ΠῸ}Γ 
ΠάΘΙΠΥ ἃ νου ΠΥ τουναγά ; θαΐ {παΐ πο νΠῃῸ 
δοΐ ΓΓΘΔΟΠΘΓΟΊΒΙΥ ἀραῖηβέ {ΠΕῚΓ ΚΙηρ ΟΠ ΡΟΓΙΒΒ 
οη δοροιπηΐ οἵ {ΠΕῚΓ νν]οΚοάπ655." 

24. αὐῤΊῇερ «ῥαὶΐ ποὲ ἀο αεεογαϊης ἐο ἐῤεδε 
ἐῤίηισο] ΟΥ̓́,α5 ἴπΠ6 ΙΕ. Ἔχρ αῖῃβ : εἰοΐξας ψί 
ποίμογἑ σοἰογιγἑαίς ὀηζμς ἐ556 ῥαγίϊσορς. ὝΠΘ 
Ἰαπρτιαρα οὗ {πὸ Ἰἰατίοσ ρατγί οἵ {Π15 νθυῦβο γθῆθοϊβ 
1Πδὲ οἵ 5.10} Ραβϑαβεβ ἃ5 [εγθπι. ΧΧΧΙΪ. 4.3, 1Πν 
3) ὭΖΕΚ, Χχν; 13, ΧΧΧΙΙ. 195. ΟΡ. δἰξον [πὸ 
Ιδηρααρα οἵ ΝεΡαομδάποζΖζαν ()Δη. 111. 29) 
πα οἵ [λάτ5. (ὁ. νἱ. 26). ὍὙΠ6 γϑαβοη ἴῸγ 
51Οἢ ΘΧΙΘΥΓΤΩΙΠΔΊΙΟΏ 15 ΔΡροπθα Ὀγ {πὸ Ψ α]ρ. 
21ο ἐχορηρίο εοπίθηηῤίμς οὐ ἱμοεαάϊομής. “ΤῸ 
1815 νεῦβε {πὸ 1,Χ Χ, (οΡ. [Ὀβθρμι5) αἀάβ {πΠῸ 
ΤΟ]]οννηρ βοπΐθηςο: “Απά ἰοΐ {πεθ56 σορίθβ5 
θ6 5οὲ Τοσίῃ Ὀοίογο 411 ογθβ {πσγοισποιῦξ {πὸ 
ψγΠ0]6 Κίπράοιῃ, ἀπά {παΐ {Π6 [6 νν5 ἄς, (ςοη- 
ἘΠΕ ρ; 45 ἴῃ ΕΒ ΒΕ ΠΟΙ 11]. 13). 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ΟΝ ΨΕΚΒΕΒῚ Ι ΑΝῺῸ 18. 

1. ὙΠΟ ΤάΥριπὶ Θηθηὶ (οη ΕβΕΠοΥ 11]. 11; 
ΠΡ. (5561, Ρ.. 293) βῖνεβ [Π6 ἴθποσ οὗ {Πϊ5 
βθοοπα οαϊοΐ 85 [ο]]ονν8 :--- 
ΓΘ Κιηρ ΑΠ ΑΒΘ 5 ἴο 811 {ΠῸ ἱπΠπαθ ἐδηΐβ 

οἵ {Π6 Ιϑ]αη 5 αηα σοη[πϑηΐβ, ἴο 411 σου ΠΟΥ 5 
οἵ {Π6 Ργονίησεβ, ἴο 411 ΡυΪΠοο5. Πα να ΤΟΥ 5 
οἵ 411 ἰαηά5, βοπάθί ἢ φγθοίηρ. ΕὙΟΠὶ (πϊ5 
ὙΥΓΙΓ Πρ Ὑοῖι 518}} τηοϑί αἰδίϊπο ιν τἰπογοίαπα 
τῃδὲ 1, δἰ ΠοιΡἢ ΤΟΙ ΠΙηΡ ΟΥ̓ΣΙ 41} πὸ ᾿ἱηῃαθιῖ- 
δηΐβ οἵ ἴΠ6 ἰδϑαη5 ἀπά [πΠ6 σοπίϊηρηΐβ, τὴ ποῖ 

ΡΓοα οὐ δοσοιηΐ οἵ ΠΥ ἀουηϊηίοη. ΜΌΘΟΝ 
ΤΑΙΠΟΥ Μν1}} 1 σοπειπια}]}Υ ννα]ς ἴῃ {Π6 ννὰν οἵ 
ΘΘΠΓ6Π655 πα Πα ΠΉΠΥ, ἀπα τοῖρηι ΡΘΔΟΘΔΌ]Υ, 
50 25 ἴο 560. Υοῖι ἃ {ΓΠ]Ὺ ΠΑΡΡΥῪ πὸ. Τὸ 
411 ψν ῆο Ἰῖνθ ἴῃ τὴῦ Κίηράομπι, ἀηα ἴο 8}} νῆο 
νυ Ἰ5ἢ ἴο ἰγαάθ νυ ΡΘΟΡ 65 ἀηα τοΠηριι65 οἰ [ΠΟΥ 
Ιπ {πΠῸ ἰϑαπάβ οὐ οὐ {πὸ σοπίϊποηΐβ, ἰ πὶ {Π6 
58 Π|6 ΟΠ οη6 οπά οὗ {πὸ ἰαπά ἴο {πΠ6 οἴποσ. 
1 νου] ροϊηΐ οὐ αἰδοὸ ἴο γοιῖι {Ππαΐ, ποΐἢ- 
βίδπαϊηρ [Π6 Ὀ]αΠΊΘ] Θ55η 655 ἀπ {πὸ [ΑἸ ἘΠ ΓΙ] Π 655 
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οἵ {πα ρθορὶθ νυ ῃῖοῃ Ιονεβ. 411] Ῥθορθϑ Ἁἰῖκο, 
ΠΟΠΟΙΓ5. 411 Κιπρβ. ΑΠΠ|κθ, ἀπ ἦθα]5. ΠΟ ΘΘΕΥ 
τονναγάς 411 {ΠΕῚΓ 5. ΡΟΎΙΟΥΒ, {ΠΟΥ ΔΥῸ 5ΟΠΠ6 
ΡΕΙΒΟΠ5. ΠΟ 5ίδαπα πραῦ ἴπ6 Κίηρ, απὰ ἴο 
ὙΠΟ ΠῚ τὰ] ἴα οπίχιβίθα, πο μανὸ ἀδθορίνοά 
1ῃ6 Κιηρ ΟΥ̓ {ΠΕῚΓ ᾿πίγίσιιθθ ἃηα ἸΠΤΟυτηδίίοη, 
πα Πανα οδιιβδεαά ἴο Ὀ6 ᾿ἰβϑιιθα νυ! πρ5 ννῃ] ἢ 
4Υ6 πη]πϑὲ Βεΐοσο Οοά, ννυὶοκοά ἴῃ {Πε βἰσῃξ οὗ 
ΤΊ6Π, 4Π4 στίθνοιιβ ἴο {πὸ Κίηρ. [πη αοοοτά- 
ποθ ψ ΙΓ {Π6 ρθε οη. νυ {Πθ86 ΡΟΥΒΟ5 
μαννα ργοβθηϊοα ἴο {πε Κίπρ,, ἃ τὶ ῃΐθοιιβ ρθορὶθ 
ἰ5. ἴο θὲ Ὀγόκθη ὉΡ, ἀπά πλιιοῇ ἱπποςοηΐ Ὀ]οοά 
5Π64, Ὑεΐ {Π1|5 Ρθορὶα Πα5 ἄοπθ πὸ δυ]} ΠΟΥ 
ἀεβεγνεα ἀθαῖῃ. Μίςοῃ πιοῦθ το ΤΠΕΥ δη 
ΡΓΙΡ ἢ ΡΘΟΡΙΘ, 5 ἃ5 Β βίου, ἱπποννπ ἴου 4}} 
ΠΟΥ νἱγίιιθβ, απά Μογάβθοαδι, 5Κ1|1|16 4. ἴῃ ἃ]} 
Κπον]θάρθ. ΠΟΙ ἰ5 πὸ ἔπ ἴο θ6 ποίρά ἴῃ 
{Π6πὶ οὐ ἴῃ {Ποῖ} παίίοη. 

“Τ Πουρπΐ ᾿πήθοα {Πα {Π6 ᾿πτθπίίοη (αθονε- 
παιη6 4) Παά τοΐθγθησθ ἴο δποίμου παίϊοη, «πὰ 
Κπονν ποῖ {πᾶΐ {π6 1 5ΡΘΘοἢ νγὰ5 ἀθουΐ {ΠῸ 
[Ἐννγ8, ΠΟ ἀγὸ {πῸ σμ]ἄτθη οἵ ἴῃς Τοτὰ οἵ 
τΠ6 ννου], ἮΝ ΠΟ 15 σϑ]]θα {Π6 τθαΐου οἵ πϑάνθη 
ΔΠ4 εδατίῃ : ΝΥ μο, ὑπάρθυ οἰγοιιπηδίδησοβ οἵ 
ϑτθαΐου ἀπε ΤΡ ΉΤΟ Ροπρ {Πδη τηϊπθ, παῖ 
ΘΥΟΓ συ! δα ποῖ απ {πΠεῚ Του [ΠΟ 5. 

“ Ἡδηηδη αἴ5ο, {πὸ βοη οὔ Ηαπιάδίπα οὗ 
[πάϊᾳ, πα οἵ {π6 [ὩΠΉΠΥ οἵ ΑἸ] οἸς, ν᾽ ΠΟ ννὰ5 
ΜΙ τι5, ἀη4 οπ]ογοα αἵ οἷ παη5 σγοαΐῖ σοοά- 
Π655, Ποποιιῖ, ἀπά ννοσίμ, νυ ποῦ ννα οχαϊίοα 
ΔΠ4 Τς4]16α “ΓΈ Ποῦ οἵ {πΠ6 Κιπρ,᾽ ἀπ ννμο βαΐ 
αἴ τπς Κη τρῃΐς Παπά---τἰππογβϑίοοα ποῖ 
πονν ἴο θθαγ Ποποι ἀπά ἴο Ἔχουοῖβε δ ΠΟΥ, 
θαξ ρΡιιτροβθά ἴο ἀδβίτγου {πε Κιηρ ἀπά ἄδθρτγῖνα 
Πὶπὶ οἵ Πῖ5 Κιπράοπηθ. Δ πογοίογθ παν νγα 
ςοπάοθπηποα {Π15. Η ατηδη, βοὴ οἵ Ηδπιάδίμα, 
ἴο Ὀ6 Παηρεά ἴῃ δχρίαίίοη οἵ μἰ5 ἀβεάβ ; δπά 
τπ8 τοαΐοσ οὗ πθᾶνεπ δηα θαυ μαῖῃ τά 8 
μῖπὶ δἴοποϑ ἴοσ Π15 ποιρἢί5." 

18. ΤΠ ἈδΌΡΙηΙοΑΙ τοῆδοίίοηβ σοπποοίθα 
ΙΓ {Π6 Ππαπρίπρ οἵ Ηδπλδη οὐ ἴΠ6 β!]]ονν5 
[6 Πα ογθοίθα ἔογ Μοσγάθοδι ἀγὰ σμπαγαοίογιβίῖς 
ΔΠη4 5ιιρ εβίνα. 

(α) Νὴγ αϊά ΗἩδπιαη οποοβα {παξ [Ὀγπὶ 
οὗ ἀδαῖῃ ἔουῦ Μογάβοαδι ἴῃ ργείθγθησα ἴο ΔηΥ͂ 
οἴμβεῦ “Ηκπιδη," 5ὰγ5 {πὸ ΜΙάγαβῃ (ςρ. 
ὙΝν ὕπβεμεβ, ρ. 65), “μιαὰ 365 σοιιηβ56] 1] Υ85, ἃ5 
ΠΊΔΠΥ ἃ5 ἴπε ἄδγβ οἵ {π8Ὸὸ γϑαῦ; θιιῖ πΠῸ ὁΠ6 
βᾶαγα Πὶπὶ ϑῖοῃ σοοά οΟιΠ561] 45 [ἢἰβ ψν Πα 
Ζεγεβη (ορ. Εβέμου νυ. το, 14). Ηθδ το]ά Ποῦ 
μον Μογάθοσι θεπανθά ἴο λἶπὶ (ορΡ. Εβίπου ν. 
9); ἀπά 516 βαἱά, ΠῚ [815 πιὰπ θῈ ἃ [ϑνν, γοα 
σΔη ΟΠΙΥ δεῖ αἵ Πἰπὶ ΕΥ̓͂ ΞΟΠῚ6 ΠΘ,η5 Ὑν ΠΟ, 
μα5 ποῖ θεθη ργαοίίβθα ἸΡῸΠ ΔΠΥ Ρεῦβοη οὗ 
ἢῖ5. παίΐοη. [Ε γοῖι νεῖ ἴο οαϑί Βίτὴ Ἰηΐο ἃ 
ξαγπαςθ οὗ ἤτθ, οακ οὗ Ἰιι5ῖ 510 ἢ ἃΠ ΟΠ6 6. 
Ἡδψαηΐαῃ ἀπ Πἰβ σομραηῖοη5. 46] νογθ ; Οὐ 
ἰπΐο ἃ ἤθη οὗ Ἰἴοπϑβ, οἷἱέ οἵ {παξ 1) 4π|6] σαπὶθ 
ξουίῃ ; οὐ ἱπΐο ἃ ἀπηρθοη, οἱ οἵ ὁπ [οβθρῇ 
ἐϑοαρεά. νου] γοιῖῖι ρίας μἰπὶ ΟὐοΥ ἃ Πραϊθά 
γΈ 5561 οὗ σορρεγὴ γεῖ ἔγοπι [αὶ ἀθαΐῖῃ νγὰβ 
Μαπα5565 βανϑά, ἴῃ σοηβθηπθηςα οἵ ΠΪ5 ῬΥΓΔΥΘΥ 
το Θοά. νοι] γοῖῖ θαπίϑ Πἰπὶ ἱπίο {ΠῸ 
νΥ] ΠΥ Π655 ἡ ἴπ 510}. 414 Π15 ἔουελΠΟ 5 ἱπουθαβο 
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ἴῃ ϑτθαΐ πυτηθοΓ5, ἀπ ϑιγνίνθα τοπηρίαςίοηβ. 
νου] γοῖι δ᾽1ηΠ4 Πϊπιὶ ὃ γεξ ἰπ 5 ὈΠΠπάποθο5 
ΘαμΊΒΟη 5]δνν τηδην ΡἢΠΙβέηθ5. Οσιοῖξν Πἰπι! 
ἴῸΓ γα πα πὸ τεοοτὰ οὗ δὴν οἵ ἢϊβ. ρββεορὶθ 
Βανίπρ; ἴο πιθοξ {παΐξ βοτέ οἵ ἀθαίῃ. Ὑπὸ 
ἄνισα. ρ]θαβοά ΗδπΊαη, ἀπά μῈ πιαάθ {πὸ 
ΒΆ]Π1ονν5." (ρ. αἰβδο {πὸ Ταγριπιβ οὴ ἘἰϑΊ ΠΟΥ 
Υ. 14; (855ε], ΡΡ. 283, 288. 

(ὁ) Βαΐῖ οὔ ννμαῖ Κιπά οὔ νγοοά ἀϊ4 Πθ πιακα 
1Π6. βϑ]Π ον “Αἴ [Π6 πιοπιοπί, ϑαὺ {πὸ 
Β 4ΡΌΪ5, “παῖ Ἡδπιδη ριιγροβθα ργθραγίπρ [Ππ 6 
ΒΆ]Π].ονν5, Οοα βραῖκο ἴο {ΠῸ ἔγθοβ, “  Βῖς ἢ οὗ 
γοιι ν}}}} εἴῖνα γὙουγβο {Παΐ Η πλαη {Πς ννϊοκοά 
ΠΊΔΥ ΠΑΠΡ ἸΡΟΠ γοιι! δ᾽ ὙὍΠῈ γναγίοιιβ {γθὸ5 
ΡΙθα 6 πο αἴξογ ἀποίποι ἴο θὲ Ὄχοπιρίθ, οἡ 
1πΠ6 στοιπά (φυΙΠοΙρΑ}]γ} {παξ {Π6 ᾿σγδο]τῖος 
ὙΘΓΘ ἴῃ δουρί σοτηραγοά νυ ἢ Ποῖα. ΤΠι5 
ἀΥριιθά {πὸ ἤρ-ΐῖτοο (Ηο5. ἴχ. τοὺ, {Ππ6 νἱἷπθ 
(5. Ιχχχ. 9), [Π6 ροπιθρταπαίθ (ϑοηρ οἵ ϑοπρϑ5 
ἶν. 3). ἴπ6 πυῖ-ἴσοα (ϑοηρ οἵ ϑοηρϑ νἱ. 11}, {πὸ 
ΤΥ ΤΈΪΟ (Ζεςἢ. 1. 8), {Π6 οἰϊνε-ῖσθο (76Γ. χὶ. 6), 
{π6 ἀρρ]ο-ἴγεα (ϑοηρ οὗ ϑοηρϑ 11. 3), {πῸ ἀαΐο- 
ἴγθα (ϑοὴρ οἵ ϑοηρϑ υἱῖ. 8), ἀπά {πὸ ψ]Π]ονν- 
ἴγεα ([54]. χ]τν. 4). ὙΠῸ δοδοῖα ἀπά ἢγ ἰγθο5 
ΡΓαγεά ἴο 6 δχοιιβθά, βίποθ ΠῸΠῚ ποῖ {πῸ 
Ὀδαπιβ οἵ {πὸ ΤΆΡΟγΠπαοῖθ δηά {πὸ Τοπιρὶα 
Πα4 θεδπ πιαάθ: {πΠῸ6 σθάδυ ἀπα ρδ]πη ἴγθθ, οα 
1πΠ6 σστοιιπά {παΐ {πον νγογο [Π6 τοργθβοηίδεινοϑ 
οὗ {π6 πρτῖςμς (65. χοΙ!. 13). ΑἹ ἰαϑὲ {πὸ πότ 
οαΠ]6 Τουνναγά. “Τογά οἵ {ΠῸ νου "1 Πᾶνα 
ΠΟΙ Πρ νυ μῖο ἀδθροπβ οα πῖθ. 1 οὔου τὴγ- 
561 [πὲ [Π15 1ΠΟ]Θὰ ἢ ΠΊΔΠ ΤΑΥ͂ ΠΔΠΡ’ ΟΠ ΠΊΘ. 
Ι Ὧπὶ οδ] θα α {Ποσύπ, ἀπά Π6 15 ἃ ἴπούῃ νυ μος ἢ 
νου] Ὀυίηρ βουτονν ἴο [5γΓ86]. [{ 15 Πίξίην 
{παξ « ἴποσπ Παπρ' ΠΡΟ ἃ {Ποση. Ετοπῃ [Π6 
ΤΠπούη νγὰ5 {π6ὸ ψοοά ἴβκθη ἂπά {πῸ βϑ]]ονν5 
πιαάθ. ὙνΈΠΘη {Ποὺ Ὀτγοιρΐ τ το Ηῃηδη, π6 
τοαγοα τ Ὀείογα {πὸ ἀοοΥ οἵ ΠΙ5. Ποιιβα δπά 
Βῃαννθα ἢ15 βουναηΐβ πονν {ΠΟῪ ννοσα ἴο Πᾶπρ 
Μοτγάθοδι προη τ. Απά ἃ νοϊςθ Ἷ]]δά ἴο 
μῖπὶ οὐδ οἵ πϑανθῃ, “115 ννγοοά 5. ἜΧΟΥ 
5164 ἴοΥ {Π66 : βἴποα {ΠῸ 5ῖχ αγϑβ οἵ γθαίίοῃ 
1 μαὰβ θθθῆ 850 ἀδίου πη ἡ (4 ϑἰαϊεπιθηξ 
νΒΙοἢ {πΠ6 ἈΔΌΌΙ5. ϑιιρροτί γῪ ἢπάϊηρς {πῸ6 
παῖ Ηδηηδη ἴῃ {πὸ Υ) 1,27 οὗ Οεη. 1. 11}. 

(2) ν»ῶδο Παηρεά Ηδιηδηῃ (566 Εὐβί μευ νἱῖ. 
9.10)} “ἼΠε Κίηρ, 5γ5 [πε “Γαγριπη 5Π}6ΠΙ, 
“ὁ ρροῃῃπηα πο Μογάθοαὶ ἴο 40 {Π|5: δηά ἐπι5 
1ῖῃ Μοτζάθοαδι νγα5 ἔ]Π1164 Ῥτον. χυϊ. 7. “ὍΟο, 
5814 {π6 Κίηρ,, “ἴακα Ηδίῆδη, {Π6 ἜμΘΠῚΥ ἀπά 
ΟΡΡΓΘΒΒΟΥ οὗ {πὸ [οννβ, απ παηρ Πἰπὶ οἡ {πὸ 
Β΄ ΠΠ}ονν5 νμῖοἢ π6 παῖ Ργοραγθα ἔῸΣ ΒΙΠΊ56 1, 
“Γοτγίασα μϊπ|, ἀπά 464] ννττῃ Πϊπη δοσογάϊηρ ἴο 
Υου Ρἰθαβισο.᾽ ὙΠοη Μογάθοδλι ννεπέ Ότα 
{π6 ργέβεποα οἵ {πὸ Κιπρ, ἴοοῖς Ἡδηηδη, δηά 
5814 ἴο Πίπη, “ (οπλθ ννἱΠ πο, Η ἀπλδη, {ποι 
ΘΠΟΙΆΥ͂, παῖε αηἃἀ ΟΡΡΥΘΒ5ΟΥ οἵ {Π6 [ϑνν5, {παῖ 
Ι τηαῦ Παηρ ἴπΠ66 οὐ {πΠ6 βϑ]ονγ5 νυν ΠΙΟἢ ποῖ 
Παϑὲ ογθοίθα [Ὸγ {πγ561Ὁ Απά Ηδηπαπ {πῸ 
ἰγταπί βαἱα ἴοὸ Μογέάθοδι {πῸ 1π5ῖ :  Βοίοτο 1 
ὅτὰ Ὀτοιπρμέ ἕο {π6 σα]]οννβ, 1 ΡγαΥ ἴπθο σὶρ; 
τὴ6 ποῖ ἴο {ῃ6 βα]]ονν5. οα. γ ΠΟ σΟΙΠΠΊΟΠ 
ΟΥΙΠΊΙΠ415 ἀγ6 πη. [πὶ ἃ ΠηΔΠ ΠΟ Πᾶνδ 
1ποισης δοοῦῃ οἵ νν6}}- Κποννη Πούοοθβ, ἂπά 

«10. 

4οι᾽ 
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Πᾶνα Παά ὩΠΩΘΥ πὴθ {πὸ ῬγΪποθ5. οἵ ῬΥΟνΙης65. 
ΓΉΓΟΙΡΗ. ΤΥ ννογάβ πᾶν 1 τηδάθ Κίηρβ 
ἀγοηθ]ο, απ ἃ 5ΡΘΘΟῸἢ οὗ τηϊηθ Πᾶ5 βοΐ 1απε 5 
ἴῃ ἃ 5βίαϊε οἵ ἴα. Δ Ἰσθ-ηρ νᾶ ΠῊΥ {Π1||6, 
Δη4ἀ 1 Πᾶνθ Ὀθθη οδ]]θα “ ἔΊΠοΥ οἵ {πῸ Κιηρ." 
ΜΥ ἄδβιίσγο 15 {παΐ {ποῖ 5ῃοι!ἀθϑε ἄθα] νυ! ἢ 
ΤῊΘ 51 Παά 1 ἴῃ ΤΥ ΠΊΠ4 ἴο ἄθ4] νυν τ [Π66. 
ΟἿ ! ΘρΡᾶΓ6 ΤῊΥ͂ ΠΟΠΟΙΓ. 1)0 ποΐ ΚΙ] τηρ, ἀο 
ποΐ Πδονν ΠῚΘ [ἢ Ρίθοθβ 8ἃ5 Οἤτδ ΠΥ ὩΠΟΘβίουῦ 
Αρδρ ννὰβ ἤθυνὴ 1ῃ Ρρίθοθβ. ΒὲῈ φροοάᾶ ἴο 1η6, 
Μογχγάροαὶ, δηά ἄο ποῖ αοΐ τονναγβ Πὶ6 δἃ5 ἃ 
ΤΠΠΓΩΘΓΘΙ, ΙῸΓ ὩΠΊΟΠΡ ΥΟΙ] 41΄Ὸ ΠΟΠΘ 516}. 
ΟἹ ! το πθο. ποΐ ἀραϊηβί τη6 {ΠῸ Παίΐγεά οἵ 
Αβαρ ἀηἋ {6 νβηρθαησο οἵ Απλαϊθκ. Κονεηρο 
ποῖ {πγϑ8] ΟἹ ΠΊΘΒ 85 ἼΡΟῚ δ ΘηοΠΊΥ, δηά 
ἄδοεῖνο Π16 ΠΟΐ ἃ5 ΠΥ Γογοαί ΠῸῚ Εβαιϊι ἀδοοινϑά. 

εν 1 Δ ἴοο 5ῃδιηθίδοθα ἴο Ιοὸκ προη (ΠΥ 
σομππίθηδηςθ, απ 1 σαπηοῖ ΟΡΘΠ ΤῊΥ που ἢ 
θοίογο {περ, θθοδιιβθ 1 [Ὁ] οννεα {πὸ δἄνϊςοθ οὗ 
ΤΥ νυ δηα ΠΙΘη45 ἀθοιξ [Π66. [1 Ρῥγὰγ {Π66, 
Μογάθοαδϊ, ΤΥ πηαϑίθυ, 5ΒραγῈ ΤῊΥ 116, ἀη ἄο 
ποΐ (ΘΒ. ΓΟΥ͂ ΤΥ ΠΑΠῚΘ 50 ΠΑΒΕΠΥ 85 {Ππαΐ οἵ Τὴν 
ΔΠηΘΟδίοσ ΑΠΊΑ]εῖ. ΗἩδηξ ποΐ ΤΥ Ρ,ΤΘΥ Ποδά 
Οἡ ἴπ6 βΆ]]ονν 5. [1 Ποῖ πηιιϑὲ σαιι5θ πη6 ἴο 
ἄϊθ, θεμοαά πὴθ νυ [Π6 του] ϑυνοσγὰ ννῃεγο- 
ὙΠ 41} {π6 ΠΟΌΪΟ5 οὔ {πὸ Κιπσάομη τὸ 
Βομοαάθα. ὍὙΠθη θοραη Ηδιηδῃ ἴο ΟΥΥ͂ αηά 
ἴο νγϑορ; δῖ Μογάθοαδὶ ραϊά πὸ αἰζθπίίοη ἴοὸ 
ἢ. Απά θη Η ῃηδη 5ανν [Πϊ5, Π6 γαϊβθά 
ἃ ἰλτηθηΐα Ὁ]6. ΟΥΥ̓ 1π {πὸ πηϊάϑέ οἵ {πῸ ρα]αςθ 
βαγάβθη δηά ϑαϊά : “Ηθαῦ ΠΊ6, γε ἴγδ85. δηά 
Ρἰαπίβ ΠΟ 1 ρ]αηίοα νῃθη 1, {π6 δοὴ οἵ 
Ἡπλάδίηα, Ἰουσπουοά το ΑἸθχαηάσγια ἴο 
Βαγ-Ῥαπίμοσα. ΟΔΙΠΟΥ γοιγβοῖνοβ το  ΊΠΟΓ 
Δηα [ἀκα σοιΠΠ56], ἴῸΓ Ἡδιηδη 5}8}1 ΒῈ ᾿ιδησϑά 
ΟἿ ὙΠ] ΟΠ βοθνοῦ οἵ γοῖι 15 50 ΘΙ θ115 ΒΙΡῊ  ((Ρ. 
ἘΒΊΠΟΥ ν. 14). “1 δπὴ ἴοο 5μοσί, βαϊ {π6 
νίπθ, “δη4 Π6 πλιϑδὲ ποῖ Ὀ6 παηβρθά οἤ ΠΊΘ, 
Ῥοοδιιδ ΤηΘη σοί το ΠῚ νυν ]η6 ἴοσ ἐπ ἀτίηκκ- 
οἤουῖηρ. ὙΠῸ Πρ-εΐγοο ϑαϊά, "ΗΘ σδηποῖ θὲ 
Παηρθά οἡ ΠΊΘ, θδοδιι56 θη. Ρ] ποὶς ἔγοπῚ Τὴ6 
{πῸ Πτϑί- γα 5, ἀπ ἔτοπὰ πὴ Αὐδαπὶ ἀπά ἔνε 
μη ἘΠΘΙΓ οἹοίΠπϊηρ.᾽ ὙΠῸ οἸϊνο-ίγοθ δαὶ, 
“Νοῖ οἡ πη|6, θθοδι56 ἔγοπῚ τὴθ 15. οδίαϊπρά 
{Π6 ΟἹ] [Ὁ {π6 Ἰατὴρϑ5 οὗ {πη6 Τρ ἄς. ἄς, 
“ΟΥ̓ πιο, βαϊά {Π6 σθάδυ, “πλάκα [Π6 σϑ]]ονν8, 
Δη4 πῆρ ΠΡΟῚ ἴ {Π6 θαγθάγοιιβ Ηδηλαη ἀπά 
5 ἴθη 50η5.᾽ 80 {πον Παηρθά Ἡδπηδη οἡ {Ππ6 
ΒΆ]Π]Ονν5. νυ ῃϊ ἢ Π6 πὰ ργοραγοά ἴὸσ Μοζάθοαδὶ, 
ἀηἀ [6 Δῆροῦ οἵ Οοα ννὰ5 5{1Π]64.» 

ΕΘΥ ΠΈΣ ΝῚῊΣ 

(4) ΤῈ 5οηβ οἵ Ηδπιαη. ΤῈ ΤΑΓΡΊΙΠῚ5 
(ου Εἰβῖμεσ 1χ. τὸ ὅζε.: ορ. (455Ὲὶ, Ῥ. 295) 
Εἶν {Π6ῚΓ Παπη65 (ἴ0 νν ὶοἢ 5ΟΠῚΘ 5ϑιρῇ δῃ 
Θἰγπο]ορ σα] ο]θηθηξς Ὀθαγιηρ ἀΡΟῚ {π6 ἢτο- 
ννΟΥ5ἢΙΡ οἵ ἴπ6 Ῥογβίδηβ ; ορ. (8556], Ρ. 226). 
1 15 Π]πδίγδξινο οἵ [Π6 μαΐγοα νυ νυ μοι ἐμ 6 
Ἰαΐου [ενν5 γοραγάθα Ἡδηδη δηά ἢ15 ἔλα ]ν {Πα 
ΤΠ6Υ τΈργθβθηΐ {ΠῸ ἔθη 50Π5 ἃ5 ἤδηρθα οἡ {Π|6 
58 ΠῚ6 βΆ]]Ονν5 45 {Π6ῚΓ ΓΊ ΠΟΥ ; ἃ δρᾶςθ οἵ ἴῆσθα 
Οαδ115 θοηρ ἀϑϑισηθα τὸ θᾷο ἢ} Ὀοάν, ἢ ἀῃ 
Ἰηο νη Πρ; 5ρᾶορ οἵ ὁπ σ᾽. Ὀεΐννθθη ΠΥ 
ἔννο Ὀοάϊ65, αηά {Π6 ἴορ οὗ 4}} θεὶπρ οοςσπριοά 
Ὀγ {πΠ6 θοάγν οἵ Ηαπιαη. Εἰσί ποσ, Μογάθοαιὶ 15 
ΓΟΡγΓοϑθηΐθα 845 σοπηϊηρ ἴο {Π6 δροῖ ποτ {Π6 
ΕἸθνθη Ὀοά 65 ννοσα ΠαηρΊην, ἀηα {Πι|5 «ἀἀΓ655- 
ἴῃ Ηδπηηδη: “Ποῖ Ππαάβί ριγροβοά τὸ ὁ 
Θ᾽} ἴο {ΠῸ [5γαθ!ῖθβ ; ὈιΕ Ηδ Ν᾽ πὸ ᾿κποννεῖῃ 
411 [Ὠη55, ορεϑὴ οὐ βθογοῖ, παῖ. ρευμθὰ {Π6 
61] ἴο [4}}] τπιροη τΠῖης οὐνη μοδά. ἼὙΠοιῖι ἀϊάϑι 
Ἰητοηα ἴο ΚΙΠ τι5 ἀη ἃ ἄθρυῖνο τι5 οἵ ἔπ ργοΐθο- 
το οὗ οἵ πϑάνθηὶν Βδίμοσ, θὰ πονν Πᾶν ννα 
ΨΤΟΠΡΉΪ ΟἿ Ψ}1}} ἀροη ἴπθε δηά [ΠΥ 50}8, 
ΔΠ4 πᾶνε παηροά {Π66 δηά ποῖ πΠΩΟΓ {Π]η6 
ον (Ργοίθοςηρ.) ννηρ5.) ὙΠῸ Ὀοαϊο5 ννοῦο 
16 ΠαΠΡΊΠΡ ΤΠΔΠΥ αν; ἀπ ννπθη 1 τ ὰβ5 
Ροϊηίθά οἷ ἴο Εβί μου {παῖ [Π15 ννὰ5 ἃ Ὀγθδο 
οἴ Πα σοτηπηαηά (Π) εαΐ. ΧΧΙ. 23), 5816 ἀηδυνεγεή, 
“1 {πὸ 5οη5 οἵ 8811 σϑηλαιηθα ΠΔΠΡΊΠΡ ΤῸΓ 
51Χ Π]ΟΠΙἢ5 (1π οχρίαϊίοη οἵ 8415 ἰγοαϊπηθηΐ 
οἵ τς ΟἸδθδοηϊΐεβ : 566 2 84Π|. Χχὶ. 1--1ο), 
ον της ἢ ΙΟΠΡΟΓ Ορηΐς ΗἩδηηδη ἀη4 ΠΪ5 50η5 
ἴο Παηρ, γγὴ0 νυ]ϑῃθά ἴο ἠδθβίγου }} [5γδ6] ὃ 
1, ,Αβί]γ, 1 15. βίαϊεα (((455ε], Ρ. 230) {παΐ ὄνθη 
1η ἴΠ6 Ργθϑοπί ἄδν νη [Π6 ἴθῃ ΠΑΠΊΘΒ5. ΓῸ 
γϑδά ἴῃ {Π6 βύυπαροριθβ ΠΟΥ ΔΓ Γαδα 1 ΟΠ6 
Ὀγεδίῃ, 45. ἃ το] γα ποο {παῖ {Π6 βοι]5. οἵ 
411 [Π6 ἴθῃ ραββθά νὰν ἃ5 ἴῃ ὁπ Ὀγοδίῃ, ἰὴ 
Θχρίδίϊοη οὗ {πὸ οὐ πη ὈΥ νυ Ἀ]Οἢ ΠΟΥ Ραγροβοά 
ἀοϑίγουϊηρ [5Γ46] ἴῃ οΠ6 ἄδγ. 

Ιη {πὸ 41 οοπίισυ ἀπα ΡΓΟΌΔΌΙΥ ΘΑ ] ΘΓ {Π6 
7ενν5, ννθη σο]θγαϊίηρ ἴπΠ6 ῬΌΓΙΠῚ [οβίναὶ, 
ΤΟΡΓοβθηΐοα Ηδηηδη 8ἃ5 οὐποΠθα ; ΒΡ Ὀγ 1ἴ 
πον ᾿ηϊθηήθα αἶδὸ ἴο πιοοὶς {πΠ6 ογποιπθα 
ΕΠ τῖδὲ: “ }πάθοβ «ιοάδπι) [Θϑε νι ας !]5. δι 
ΒΟΪΘΠΠηΙ Απλαη αὐ ρας ἡποπάδπι τοοογάα- 
{ἸΟΠΘ ΠῚ ̓ ποθηάθγο, οἵ βαποΐθο ΟΥΙΟΙ5. Ἀ55᾽ΠῚ11- 
Ἰαΐατη βρθοῖθπλ ἴῃ σοπίοπηζιπη (ΓΙ βίας Πάοὶ 
5ΔοΓΠΘρα πηθηΐο Θχισοτο." φησ Τ πθοάοβιιβ 
1ῃ Α.Ὁ. 408 [ογθαά {Π6 ργδαοίίσθ. (ὔρ. ((885εὶ, 
Ῥ. 205. 

ΒΒ. Φ]ΑἜΝΜΒἌἘΡΝΝΝΝΝΝΝ 
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Ν {π6 ΜΙάα]6 Αρϑϑ {π6 Πη6 

““Οὐ5, αυ14, Ὁ], ααρυ5 δαχ1}115, 
ααοτηοάο, 4πᾶπη6ο,᾽ 

ΟἿ, 

νγὰβ δοσερίεα 85 ἃ τοιιρῇ οὐΠΠ1π6 οὗ [Π8 
Βα] οῖβ. ΠΟ 5ῃου]α 6 δχρ]αϊηθα 1ἢ 
τη6 Τηἰτοσποίίοη ἴο 4 βαςῖεα θοο. [|η 
[π6 οα56 οἵ θοοκβ οἵ ψῇῃῖοῇ {Π6 ΔαΐΠΟΥ 15 
πΠΚΉΟΨΙ, ΓΠ6 ΠΊΟΥΘ Παΐμγα] ΟΥΩΘΥΓ 15 ἴο 
Ῥαρὶη ] ἦ φαΐ 3 γε ΨΜ1] {πογαίοσα 
ἀδβοθα ἰῃ6 ομδύδοίεσ οὗ (ἢ6 ΒοοϊἊ 
οἵ Ὑγιβάοϊη Ῥείοτε γα βηΐθῦ οἡ ΟἴΠΕΥ 
ΠΟ ΕΠΓΙ65. 

1. ΟΗΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤῊΗΕΞ ΒοΟΚκ. ((ΟὐΠρὉ᾽ 

ΤΠΕ ῬΟΟΚ [8115 ᾿πίο ἔνψο τηδῖη αἰν!- 
510 η5- --(π6 ἢϊδὲ (1.) σθῆθυαὶ δηα Ποτσία- 
ἴοΥΥ (1.--ἰχ.); [Π6 βεοοπα (11.} τη] Η]Υ οοη- 
5:51 1Πρ Οἵ ΠΙβίοσις 1Ππ|5[τϑΈ10}}5 (Χ.--ΧΊΧ.). 
ΠΕ ἢιδί αἰνιϑῖοη σομϑιϑίβ οὐ ἔννο 560- 
[ἸΟη5: (4.) Οοπηηθπηάδιοη οἵ ὙΥ Ἰβάοτη 
5 ἴπ6 συϊᾶς ἴο 8 Ὀ]65ϑεα ἱπηπιοτία Πν 
(1.--ν.); (8.) ΟΟπιηθπάδίϊομ οἵ Ὑγβάομη 
8ἃ5 ἴΠ6 βοιτοβ οἵ 8411 τηοσαὶ δηα [1π|6]- 
Ἰδοΐι8] Ὁ] 6 ϑϑιηρ5 (ν1.--Ἰχ.). 

ΕἼΚΘΤ ΘΕΟΤΙΟΝ. Α. ΟΗΑΡΤΕΚΒΙ.-ν.--  άοηι 
2λε στα ἐο 7γεγγεογέα 1}. 

γνυηρ ἴῃ {πε Ρείβοη οἵ Κίηρ 5ο]ο- 
ἸΏ, ἴπΠ6 δαίμου ῬερΊη5 ὈΥ Δῃ ἅρρθ68] ἴο 
ΤΌΪΘΓ5 ἴο Ιογα τὶσῃίθοι5η 655, θθοδιι58 [Π6 

αἰϊαϊητηθηΐ οὗ Ὑν]βοση 15 ΟἼΪΥ ῬΟΒ51016 ἴο 
ἴΠο588 Ψὴο ἰἷΐνα ρα δηα τηοτὰ] [1ν68.ὕ 
ὙΥΙΒάοΙΣ 15 Πίθ δηα 1ῃΠ]οτία Πν ; 51η 
1645 ἴο ῬΡιΙβῃπηθηΐ ΔηςΠ] ἀδαίῃ (ςΠΔρ. 1.). 
Ιῃ {πΠ6 ποχί οπαρίεσ ἢ6 δεῖ5. ἑοσίῃ {πὸ 
Βαδρίιοαὶ ἄδϑραῖσ, (Π6 βϑῆϑβιιαὶ ΕΡίςι- 
ΤΟΔΗ15Π), Πα {Π6 τηα]σηδηΐ νι πος οἵ 
ΒΟΟΥΠΘΙΒ. 8η4 ἀροβίαϊεϑβ (11.). Ὑν 1 ἐπ 658 
6 σοῃίταβίβ ἴΠ6 ἤΟρῈ5. ἃπα Ὀ]Θϑϑηρ5 
οὗ {π6 τιρῃίθοιιβ δηα οἵ {ΠΕῸῈῚΓ οἴἴβρυηρ, 
5πονιησ (πα΄ ανθὴ ἃ ϑῃοτί δηῃηά οἢ]]6- 
1655 1Π|6 15 Ὀαίίεσ [ἤδη 84 ροίϊεϑϑ οἱά 
856 Δη6 ΠΕΠΊΘΤΟΙΙ5. ΟΠ ΒΡ ΙηΡ, 51η6 6 {Π6 
τισῃΐθοιιβ, ἈΠ Θσ {Π6 φῥτοίΐθοίηρ οατα οὗ 
(ὐοα, αἰίαϊη ἴο ἃ ὈΙΘοβεα τπηουίδ]γ, 
γΠΕΥΘα5 ΗΘ δπ5 ΗΙΠη561{ ἀραϊηϑδὲ {Π6 
ψΙΟΚΕα (11.--ν.). 

Β. ΟΗΑΡΤΕΕΒ ὟΙ.-ΤΧ,--- ἢ λαογε ἐς ἐο ὅδ σοτρἠξ 
ας ἐλὲ ,ϑοτέγεθ οΥ αἰέ ὠϊρσδίγρς. 

Ηδνίηρσ ἰππ5 ἀείεπαθα [ῃ6 σαιιβε οἵ 
ΒΟ) ἀραϊηδί ὉΠΡΟΟΙΪΥ 5ΟΟΥΏΕΙ5, ΠΕ 
ΔΡΡΘΑΙ5. Οὔσ6 ΠΊΟΓΕ ἴο 4}] βαυίῃϊγ ροίβη- 
ἰαΐαβ ἴο ΤΕΠΊΘΙΏΡΕΙ {ΠΕ617 ΤΕΒΡΟΠΒΙΡΙΠΥ 
Δα ἴο 5661 δῃηὰ Ῥ͵ΑΥ ἴοσ ννιβάοιη. Ὑγ115- 

1 ἘλνΑ]α ρῥτγοίοτς ἴο Ἰοἷπ Ἷἢ. νἱ. ἴο {πε ἢγϑβι 
βϑοίίοη, ἴῃ ΜΏΪΟΠ Π6 βαγβ {παι ““{π6 δΠιπαα- 
τη ηΐ4] {πουρῃΐ, σομηρ]εῖα ἴπ 156], 15 ανθὴ οὐἵ- 
ψγΆΤα]Υ Ὀγοιρῆΐ ἴο ἃ οἰοβθ." (ὐδυίδι]ν δἴζεσ (Π15 
5ΘοῖΙοη [Π6Γα 15. ἃ Ῥθυοθρ 1016 ομαηρα οὗ τπεῖμοῦ, 
Δ ηα “1Πε ατὲ 5ῃενη ἴῃ {Π6 ργβοεαϊηρ Ῥοχίϊοῃ 15 
ἴῃ ἀθευδηοο." 

9). 9) “ὦ 



404 

ἄοπι 15 ἴπΠ6 ἔτι ββεοζεί οἵ ρονϑσ, {Π6 
δτιραίαβδί οἵ 411 βαυίῃ]ν Ὀ]αββίηρϑβ, ἀπ {Π 6 
Β]οτιίοιιβ βοιτος οὗ 411] {παῖ 15 ΤΠΟΓΆ]]Υ 
ΟΥ 1η|6]]Θοΐμα}]}ν ἰο 6 ἀεϑισεά. ὙΠ Ὲ- 
οἷἱὐν ὙΥΙΒάΟΠῚ τηδῃ 15 Ἰρῃμοζαπί, ἴβθ]α, 
ΘΘΏΒΈΟΙ5, ἘΠΒΡΙΓΙΓΑ] :- Π6 σα Ὀ6 βανϑά 
Ὀγ ὙΊΒ4οΠῚ ἃ] οη6. 

ΘΕΘΟΝῸ ΘΕΟΤΙΟΝ. ΟΗΑΡΤΕΒΒ Χ.-ΧΙΧ.-ίΊχύ- 
ἑογίεαί 7ιἐερίγαίζίογι, 

Αἴογ [Π656 ΠΡ εα]ορθ5. οἵ ΒΟ Ιη 
45 ἴῃ6 βοῖτοα οὗ ᾿π]η τ Δ ΠΥ ἀηα οἵ Ἔν ΘΥΥ 
Ὀ]Θσϑίησ, (Π6 ψ Ποῦ ἀσδνοίεϑ [Π6 ταϑί οὗ 
1{Π6 Ῥοοῖ το 1Ππ|π5ἰταϊοηβ. οἵ ΒΟ 45 ἃ 
ῬονγοΥ [ἢ Πυϊηδῃ Ὠϊδίοσυ. ὋΠΘ Ποῖοαβ οἵ 
ὙΞ ΟΠ 416 {Π6 Πεῖοθβ οἵ Βαϊ. ὙΥ15- 
ἄομ ρύθβοῖνεβ (Π6 Ἰπ5ῖ Πα ῬΌΠΙ5Π65 (6 
ψΊΟΚαα, Ῥοίἢ ᾿π αν: ἀπ }}Υ Δ Πα] πα ΟΠ 4]}]}ν.} 
51Π6 Ρῥτεβοῖνεα Ααἀδη), απ Ῥα]5Πη64 (αϊη 
Δ Πα ΠΙ5 βΊΠΠΥ τας ; 5η6 Ῥταβοσνεα ΑΡγὰ- 
Πατὴ δηα Τιοἵ, θα ΡῬαη]βη6α {Π6 Ρθορὶα 
οἵ ϑοάομῃ ; 516 ΡῬιδβεσνθα 7ᾳοοὸῦ δηά 
Τοβερῇ, δηα 5816 ἀβ]νευθα 1576] ὈῪ [ῃ8 
1η5ἰ ΓΘ αν οὗ Μοβθβ (χ.). ὍΠὲ 
ΤΟΙ ΔΙ ΠἸηΡ ΟΠαρίουβ ἀγα σΠΙθῆγ οσσιριθα 
ὙΠ ἃ οσοπίταβί Ραίννεθη {ΠπΠ6 ῬαΠΙΒηπηθηΐ 
οἵ Ἐργρί «ἂῃᾶ {πῃ6 ἰδίῃ υν ρτονιάθηοθ 
ὙΠΙΟἢ φῥτοίθοίεα 15γ86]. Τὸ 15 δϑϑιπηθα 
τῆτοιυρῃοῦὶ {παΐ τπΠ6 αἸΠδγθηοθ Ῥαίνγεεῃ 
1Π6 ἴννο παίΐίίομβ σοηβιβίθα 1 [Π6 ροββθϑ8- 
βίοῃ οἵ γγβάοπι ὈΥ {πε [5Γ86]165, δηά 
1Π6 πορ]θοΐ οὗ 1 Ὀγ (Π6 Ἐργρίίδηβ. Τῃδ 
ὙΤΙΓΟΙ {Πογθίοσθ ἴακαϑ ἴπΠ6 ορρουίπη!ν 
190 Ῥοϊπὶ ουδ {Π6 τα]αϊοη Ῥείη 51η 
Δηα ΡαΠΙΒΠτηΘηΐ, ΔΠ6--ΤΉΟΥ6 ΘΘΠΘΓΙΑΙ]Υ ---- 
{Π6 Ἰανγβ ΏΙΟἢ ἀδίθπηϊπα {Π6 δίατα ἀπά 
Ἰ15 οἵ αἰνίηα τε θαῖοη. [Ι͂}Ὲπ 1Π6 
121} Παρίου μ6 5ηθνγβ, ὈΥ̓ ἴῃΠ6 οαβα οἵ 
τὴ6. (ὐδῃηδδῃηϊίθϑ, [Παΐ 5: ΠΠΟΥΘ. ΔΙῸ ΠΘΨΘΓ 
ἀἰοϑίσογεα ὈΥ βάθη Δ ηα ον ΠΕ] ΠΡ 
ΤῊ] ὉΠῚ11] (Π6Υ Πᾶνα ἤτδ Ῥθθὴ νγασηθα 
ὈνΥ ῬΓΘΙΙΠΙ Πα ΟΠαββοηθηΐβ ᾿πἰθπα θά 
ἴο ἰεδα {Πθ ἴο ταρεηΐαημοθ. Ἠδ (ἤθη 
Ἰηἰτοάμοθ5 ἃ αἰρυθβϑϑίοη (ΧΠ].--χν.) ἴο 
1Ππδίταΐα [Π6 παΐσσθ, {πῃ οτἱρίη, {Π6 
[Ο]]γ, δῃα {πῸ τηϊβοῃϊοῦ οὗ 1Δο]αίτυ, τὸ- 
ΒΘΥΝΙΠΡ 15 δίθυηθϑὶ θη ΠΟΙ ΟΠ 5 [ῸΓ {ΠῸ 
ὙΡΟΥΒΠΙΡ ΟὗἉ ΟἸαΥ ᾿πηᾶρθ5 ἀμ οἵ δΔη1Π1415--- 
[οὐτὴ5. οὗ 14ο]α ΤΥ ΠΟ ἢ ἡγΕΥΘ 5ΡΘΟΙΑΠΥ 
ῬΙΘαομπαπὶ ἴῃ Ἐργρί. Ὁ ὙΨΒτουρΠποιΐ 

1 Τῇ {15 βϑϑοίΐοῃ ΘΟ] ΠΟΙ 15 ΠῸ ἸΟΠΡῸΥ Γο[ουτϑ 
ἴο, ἀπᾶ αἴζου οἢ. χὶ. [16 σζφεείαζ υείφεθμοθϑ ἴο 
ΝΥ Ίβάοιη ΘΠ ΓΟ ἀἸβαρ ΡΘΆΓ. 

52 ΤῊς ΤΘνν 5} ΔαῖμοΥ ΠΟ56. ῬΟΘπὶ νγὰ5 αἰγὶ" 
Ῥαϊεά ἰο ῬΠΟΟΥ ΑΘ. 15 πιοσα ἰο]εγαπΐὶ ἴῃ ἢΪ5 
ἴομθ. Τδπ [ϊηκ5 (Παὶ ῬοΙ]γ μεἰβίβ πιϊρης 511] 
ΟὔδΥ ἴῃς νν1}} οἵ οά. 

ΤΥ ΠΕ ΘΙ ΘΟ ΘΝ πὴ 

1Π6 ἴουγ ᾿αϑδὲ σπαρίετβ ἢ6 ἄδνεῖορθ ἃ 
ΒΕΙ65. Οἱ εἰαθοταία ρα} 615 Ὀβίνθθη 
1Π6 ἰουίαηθβ οἵ {πῈὸ Εσγρίηβ5 δῃηάᾶ {Π6 
15γα δ] 165, Του πμαθα οα ἴῃς παιζαίίνα οὗ 
1ῃ6 Ῥίαρσιιεβ δῃά οἵ με Εχοᾶάυβ. Ηδ 
ἄνν 6115. ββρθοῖα !]ν οα (ῃς Ιη56οΐ Ρ]άριιαϑ, 
δΔηα {π6 ἤτα δῃηα ἢΔ1], ἃ5 σοπίγζαβιβα ψ] 
1Π8 ρ᾽ῆβ. οἵ 4114115 ἀπά οἵ τπηδηπὰ (Χν].) ; 
ΟἹ ἴπΠ6 ῥίασιιβα οἵ ἀδυκηθβθα σοπίγαβίθα 
ψ ἢ 1ηΠ6 ΠΡΉϊ Θπ]ογεα Ὀγ τπ6 1ϑγδϑ]α5 
ἴῃ (ἀοβῃθη (Χν]].) ; Οἡ {πΠ6 φῬίαριια οἵ [8 
Πυβίροσῃ (Χν111.); Δπα οα {Π6 ραβϑβαρε οἵ 
τ[μ6 Ἀεα 884 (χῖχ.). Ἐδ επάϑ βουγθνηδί 
56 66] ΜΠ ἃ {Πα Π Κἢι] τε σορ 105 οὗ 
(ἀοα 5 Ἰονα ἃπᾷ τηθΊοΥ ἴο Ηἴἰ5 Ρβθορὶβ 
(ϑὺπ ὩΡῚΣ 

ΤΑΝΟῦΑΟΕ.---ΤΠῈ Ἰαησιαρθ οὗ [Π6 
ῬοοΙΪς 15 τπαυκοα ὈῪ «ἃ ὑνοίοϊα ρβου]ατγίγ. 
(..) Οπ {πεῈ ομα μαπά 1 δροιηάβ ἴῃ 
ἩδΡτανν Ἔχρυαϑϑίοηβ, ΠΟ ἢ Ῥτοόνα (παῖ 
1ῃ6 Διο μᾶ5 Ὀθθη ἰταϊηθ ἃ ΔΙΠΟΗΡ 
ΤΕ 5}: ἀϑϑοοι το 5; (2.) Οἡ πε οἰΠΕΥ͂, 
1. 5ῃθνν5 ἃ 51ΠΡΊ ΠΤ πηαϑίευυ οἵ {πΠ6 ατεεῖκ 
Ἰαησιιαρα ἴῃ 115 Ια δροοῇ οὗ τϊηρ] θά 
ἀεδοδάδησε πα ἀανε]ορπηθηί, 

(1.) Τῆς Ἡδρταῖς σο]ουτηρ᾽ 15 ἄπ το 
τ[ῃ6 86 οἵ ΟΙα Ταβίδιηθης ργαβαϑ δπά 
ΠΟΠΟΘΡΙΟΠΒ, ΟὗἩ ΠΙΟ ΤηΔΗΥ ἀτα ἀογινϑα 
ΠΌῸΠΙ (Π6 1ΧΧ. ὙΠα656 ναῖε πὸ ἀοιθί 
Δαἀορίεα ὈγΥ {Π6 ΨὙΓΠΊΘΥ ῬαγΠ]ν Ὀθοδιιδ8 
6 ννὰβ ἃ 7ενν, αῃμα νγὰϑ5 [τη 114 Ὺ ἢ (Π6 
ατεακ νευϑίοη οὐ [Π6 ϑοχιρίυτεβ, ἀπά 
νγὰ5 δΔαατθϑϑιησ 5. ΟὟ ΘΟΙΠΙΓΥΓΠΊΘΗ ; 
Ῥαΐ ῬΑΙΕΥ 4150 ἔτοτη ἃ Πίθυατυ ἄββισα ἴο 
ΨΙΠΘ ἴῃ δοσογάδησθ ΜΠ Π15. ἀΒϑατη θα 
ΟΠαταοίευ οἵ Κιηρ ϑοϊοιηοη, δηα ἴπεσο- 
ἔογα ἴο δϑϑιη]αΐθ Π15. δίγθ, αἵ ᾿θαϑὲ ἴο 
ΒΟΙῚΘ 5]Π|0ῃ: οχίθηϊ, ἰο {παΐ οἵ {Π6 οἹ6Γ 
ΘΑΡΙΘΠΓ4] ῬΟΟΚ5. Ατποηρ ἴῃς ἩΡταῖο 
ἀπο ας ὙῈ ΤΊΔΥ ΤΟ Π ἁπλότης καρδίας, 

; μερίς, κλῆρος, 11. ο; τρίβοι, 11. 15; 
ἢ εἴς τι; 11. τό ; πληροῦν χρόνον, 
ἵν. 13; ὅσιοι τοῦ θεοῦ, ἵν. ΤΠ» εὑρίσκεσθαι, 

ἴῃ ἴῃ6 56 η586 “ὥ ὅδε γυουσηιϊξοῖ ας, νἱϊ. 29, 
Μ]]. τα ; εὐθύτης ψυχῆς, ἧς ΠΣ ; ἄριστον ἐν 
ὀφθαλμοῖς τινος, ἸΧ. 9; ἐν χειρί. τινος, ΧΙ. 1 ; 
Ἐξ ὅλης καρδίας, 11]. 21; υἱοὶ ἀνθρώπων, 
γ11. 6; αἰὼν ἴῃ [Π8 Θ6Ώ56 οἵ “τυογίω,᾽ 
ΧΙ. 9; πλήττειν ἀορασίᾳ, Χὶχ. 17. Το 
1Π656 πιαῦ ΡῈ αἀαρα Ἔχρυθβϑίοῃβ ΕἸ" ον 
Ῥοτγοννεα ποτα ἴῃς 1 ΧΧ., σι ἢ ἃ5. ἐνωτί- 
ζεσθαι, ὀρθρίζειν ἐπί τι, ὡς ἘᾺΤΙΠΘΥ 
{πᾶπ {Π15, {π6 δἰσποίασα οἵ ἴῃ νυ οτ 5 
Ρουοα 5 ἰς Ηεδδταῖο, Ηδ υβ65 Βὰΐ ἔξιν 

᾿ 6 Πατίμον ατίμλπι, “ ΕἸη].᾽ 5. 
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σΟΠΠΘΟΙηρΡ ΡῬαγο]ο5, ἀηα {ποθ {πε 
5 Ρ]6ϑὲ (5ο 845 καὶ, δέ, γάρ, δίο, ὅτι, 
διὰ τοῦτο), {ΠουΡ} ἢ ΟσΟΑΒΙΟΠΆΠΥ 5116 νν8, 
ὈΥ 5οῃια [0] {16 551} οἰα θοσαΐθ βθηΐθηοα 
(5 ἴῃ Χἱ]. 27), [πμαΐ 6 σου] Θαϑ}ν Πᾶνα 
Δαἀορίοα ἃ ποσγα τϑαῖοικα βίγιοίαγα [ῸΓ 
Π15 Ρετιοαβ 1 Πα Παά [6] 1πο]]πΠ6α ἴο 4ο 
50. [Ι͂ὴ {Π6 Ἰαΐει σπαρίθιϑ Π6 ρα οἢ5 
1Π 6 “Βα ρΡι θη [18] ̓  βίγ]6, δη 4 απ ῃθ5. ᾿πίο 
ἘΏΤΘΒ ΓΙ ηΘα τῃδίοσιο, Ἠρθηοα γε ἸΠΓῸΓ 
τπαὐ {Π6 Ἰηοῖα ἩδΌταϊς ἴοτη οἵ {Π6 
ΘΑΙΠΘΙΓ Παρίου πλιϑύ 6. ραυγ ἄπ ἴο 
ἃ 6516 ἴο ΟΑΥΓΥ Οἷἵ ΠΙῚ5 ῬΒΘΙ ΟΠΥ ΠΥ 
1η Δ ΔΙ 5016 ΤΠ ΠΟΥ, δηἀ {Παὶ 6 ΔΡαη- 
ἀοπεά [Π15 ρΙδῃ αἵ ἃ Ἰαΐευ βίαρε οἵ ἢ15 
ὑοῦ Ῥθοδιβα ἢ6 [οππα 10 τι561655, δηά 
Ὀεοαιβα 1 ΠαΙρΕΙΘα {Π6 [τ 6 Η]αὺ οἵ 
ἢ15 σξημι5. Αἱ 8ΔὴΥ ταῖβ ἴῃ6 ΗδΡγαῖο 
ῬΑΙΆ]]6Π15ΠῚ 15 ΟΠ ἢΥ ΟὈΒούνα Ὁ ]8 1ῃ [Π68 
ΘΑΤΠΘΥ σΠαρίαΓ5. 

(2.) Τῆς ντοῦ πι865 5.10) ΓΠΟΤΟΌΡΉΪΥ 
ΟἸαβϑιοαὶ ΡΏταβεβ5. ἃ5 ἀγῶνα νικᾶν (ϊν. 2) 
8Π4 διεβίβασεν αὐτοὺς θάλασσαν ἐρυθράν 
(Χ. 15), δη4 νὰβ δνϊ ἀθητν ἃ πιαϑίοσ οὗ 
ατδεὶς νοοδῦυΐαῖγ. δ ὄνεὴ Κηδν 
ατδεῖκς ΜῈ }1] ἐπουρῇῃ ἴο 6 4016 ἴο ἄθαὶ] 
ΜΠ 10 Δαϊοοτγαίοα!ν ἀη4 ἴῃ δὴ 1π66- 
ΡΕημάβθηΐ πη ΠῈ1. Ηθδ 15 [ὈπΠ4 οὗ οοῃυ- 
Ροιηα ψοτάβ, 50 ἃ5 κακόμοχθος, χν. 
5.΄- ὁμοιοπαθής, Ὑ11. 43; γηγενής, νἹ]. 1: 
πολυχρόνιος, 11. το; ὀλιγοχρόνιος, ΙΧ. 5; 
πετροβόλος, ν. 22; παντεπίσκοπος, Υ]]. 
23» φιλάνθρωπος, Ἷ 6: κακότεχνος, Ἰ Ἴ; 
τ τῶ ΧΡ]. 1 ; γενεσιουργός, ΧΙ]. 5, 
ἄς. Ηὄβδ τι565 βοῖηβ ψοσάβ ΠΟ 876 
ΔΙΠηοϑΕ ΟΥ̓ ΘΏΓΙΓΘΙΥ ῬΘΟΙ]ΠΑΤ ἴο Π]Πη56], 
“τὰ 85 ἀκηλίδωτος, ἵν. 9 ; νηπιοκτόνος, 
.. 7; τεκνοφόνος, Χὶν. 22 ; γενεσιάρχης, 

ΧΗ]. 4; βραχυτελής, χν. 9; εὐδράνεια, 
ΧΗΙ, το ; μετακιρνᾶσθαι, ΧνΥ]. 21: εἰδέχθεια, 
χν]. 4. ΟΥὨ βοπ1Ὲ ψοσάϑβ, 510) ἃ5. πρωτό- 
πλαστος, «αηὰ [{Π6 Ρονειῖα] θα βίσαηρα 
ΜΟ͵ΙΩ ῥεμβασμός, 1ν. 12, 6. νγᾶ8 ῬτΟΡΑΡΙῪ 
[ῃ6 ᾿ηνεηΐου. ϑοῖηθ οὗ Π15. ἘΧΡΙΓΘΘΒΙΟΉ5, 
500 85 “ὦ ἀοῤὲ μη φῇ ἐηιηιογίαζιέν " 
({1. 4), δῃα “0 Ζογά, ἐλοις. Ζοῦε, ο7 δοιείς ἢ 
ἴ|5 2 ύ)» 816. 50 ΒΆΡΡΥ Δηα 5ιιρρεϑίνα 
τῃαξί {πᾶν πανα ραβϑβά ἴπἴο {Π6 οαγγθηΐ 
το] ρίοιι5 Ιαησταρσα οἵ {Π6 ψου]α. 

ΘΊΥΓΕ.- τ. ΤῊς βίγ]6α οἵ [Π6 νυ ῖεῦ 
5Π6 5 (πΠαὲ Π6 νγὰβ παίαγα Πν οὗ ἃ Ροβίϊο 
τοι ρογαιηθηΐῖ, δη παΐ μΠ6 Ππαα Ὀεθη ἃ 
βιαάδης οἵ ατεεῖς ᾿γτῖς δηά ἱτγαρὶο ροείτγ. 

α. Το {15 νγα οὐγε 5.10 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ5 ἃ 8 
ἀδελφοκτόνοις συναπώλετο θυμοῖς, χ. 3; 
λυθρῶδες αἷμα, χὶ. 6; ἀμβροσία τροφή, 
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ΣΙΝ 21: ἀπότομος (:. 20, 22 
ἘΠῚ: ΣΙ: ἴο; ΧΙ, 9; ΧΥΠ]. 15); κνώδαλα, 
τὸ πῖξς τ6; ἄβατος, ΧΙ. 2. 66 εβρε- 
ΟΙΑΠγ (Π8 Ϊγτῖς ΟὐἱΡαγϑίβ [ἢ 11.. 7-1ι; 
ν 0 12; 5 ὅ-,1Ὸ: ΧΠΠ)' 17 Ξ1Ο; ΧΥΠ: 
1η--21. 

β. Ἠδξ 15 [Ἀγ 1Π161 ψι ἢ σποῃ Οτἴεεὶς 
ΟἰιϑίοΠ5 ἃ5 1Π1|{Π᾿ ΟῚ Ἰηΐο {Π6 τηγϑίθυϊθϑ 
(ν 11. 4), {πὸ τι58 οἵ βαυαηα 5 δὲ Ῥαπαιείβ 
(1. 8), οἵ ψσθαίῃβ ἴο οσοόνῃ {ΠεῈ ν]οίοῦϑ 1Π 
ϑατη65 (ἰν. 2), οἵ {|{|6 βῃσι 65. (σει]εμίαο) 
ἴΟΥ ἀοπιθϑίϊς ἀ61{165 (Χ11]. 15), ἀπα οἵ {6 
1Π]8 965 Οἵ ρτοίϊθοίηρ σοάβ δὲ {Π6 Ῥστονν Οὐ 
βίῃ οὐ νεβϑϑεὶβ (χῖν. 1). ΗἨᾶδῤδ τ.565 50 ἢ 
Ῥατοὶν ατεακ [θυ 5 ἃ5 στεφανηφορεῖν, βρα- 
βεῖον, πρυτάνεις, πομπεύειν, ἄθλα, ἀγών, 
ἄζο. 

γ. Ατημοηρ ατθεκ ἤρυγοβ οἵ 5ρεεοῇ Πα 
ΠΟ ΒἴδηΠΥ δηρίου5 Οὐϊαφηῖτέδ, ἃ. ΤΘΔ 5 
οἵ φίνιηρ Ἐπ ρ Πα 515 ἴο ννοσα5 ὈΥ ᾿πίτονεῖ- 
5100 οἱ Ροβι(ίοη, οἵ ψνῃϊοἢ τα πᾶνε δὴ 
Ιηϑίδησθ 1ἢ {Π6 ἢγϑί νϑῦβε (566 ποίο), δηά 
1ῃ Δἰπηοϑί Ἔν ΈΎΎ Παρίου. 

δι Ιῃ ΟἿ6 Ῥαβϑᾶρα ἢ6 8ῃδθνβ [παΐ ἢ6 
γγ8 5 [ἈΤΊ1]Π1ΔΥ Ὑν10Π [Π6 ,δογηζες οἵ ἴπΠ6 Ἰορὶ- 
οἰδη5. 9366 ποίβϑβ Οἢ ΥἹ. 17--20. 

ε. [ῃ βοῖῆβ αὐθεκ ροοίβ (Ἐ5ρβο αν ἴῃ 
ΖΕ βΟΠγ].5) γα Πηα δῇ αεριηεαΐϊογε οὗ 
ἐῤ΄᾽ηήλείς ἴο ἃ 5105]6 βυθβίαπίνα (πύργωσις 
ἐπιθετῶν). ῬΏΉΙ]Ο, ἀπηα ΟἴΠΕΥΓ ἩΓΕ Ὶ5. οἵ 
1η6 ΑἸοχδηάσιαῃ Δ η4 Ἰαΐθῦ δροοῇβ, πανα 
τη ταῖθ αὶ [15 ῬΘου]]ατγ. Α βρβοπηθῃ 
οὗ [Π15 ΟΟΟΌΓ5 1 ν]]. 22, 23, ΏΘΓΘ [Π 6 ΓΘ 
416 ὑυγεηΐν- οης δρι[Πεῖ5 ἴο τη6 ννοτά γΝ15- 
ἄοτη. Βιιΐ [πῃ γιργιὗεγ οἵ [Π8 δριΠαίβ 
(-Χ 7) 15 ἀφοιάβα Ὀγ Καρθα]βῆο σοη- 
516 ΥΔ 1015. 

ζ. ΑἸπϊλεσῖς 15. οὗ ααϊῖα ᾿ποϑϑϑαπΐ οο- 
Οοὐστεησθ, Ῥεπαρθ πε πιοϑὲ βίπκίησ 
Ἰηϑίδ 68 15 1ῃ ΧΠ]. τ, 10. 

η. “155ογαηκς τα ἰτεαπαπί, [Ι͂Ὲἢ [Π6 
ΨΕΙΥ ἢϊδί νεῖβα ΨῈ Πᾶνε ἀγαπήσατε... 
φρονήσατε... ζητήσατε; ἐν ἀγαθότητι. .. 
ἐν ἁπλότητι. ΟἸΠΕΙ ᾿πϑίδμοαβ 416 : ἀδό- 
λως. .. ἀφθόνως, νἱ]. 13 ; ; οὖς --ς- ϑροῦς, 
ὭΣ ΤΟ» ἀσεβοῦς τς Ὁ νοῦτ᾽ ν. Τὸ; εὐμα- 
θῶς... εὐπρεπῶς, ΧΙ]. τι; ποθοῦσιν. .. 
ἀπελθοῦσαν, 1ν. 2Ζ.ἁ ΤῆΕ ΤΊΤΟΥ Εν θη τ Υ 
ἀοΠρμιβα ἴῃ πε τἢγιῃηλῖοα] οΟ]] σα οἢ 
οἵ νοτάϑ. 

θ. ΑΔ γαξίογι ᾽α5 Ἰποθϑϑαμί, ἃ5 ἴῃ βέλους 
βληθέντος, ν. 12; πανοπλίαν. . . ὅπλο- 
ποίησει, ν. τὸ; Ἷ ἰδιότητος, 11. 23 ; 
δίκαιος τς δια ῦις καταδικάσει, ΧΙΪ. 15; 
ὁσίως... ὅσια... ὁσιωθήσονται, Υ]ἱ. 11. 

ι. ὟΥε αἴϑθο ἢπά 5ιοῇῃ πιατκεα 2αγαλῖο- 

τ: 
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μιαδίαο ἃ5 ποταμοὶ... ἀποτόμως, ν. 23; 
ἄτραπον. .. τρόπιος, ν, το; στενοχωρίαν 

στενάζοντες, ν. 3 ; μύσους μύστας, 
. προσδοκία, ΧΥ1]. 12 ; ἘΠῚ Ὁ; ; προδοσία : 

ἄργα Ὁ ον ἢ ἔργα, χῖν. 5. 

κ. Βαϊαπμοθα οἰαιιθοθ πα Δ 55: Π}Πα θα 
δπάϊηρθ. (παρίσωσις, παρομοίωσις, ΑὙΙϑ. 
 Ε ΠΒΕ 1: 0) ΟοΟὺ ἴῃ Δἰπηοϑὶ ΘΥΘΙΥ 
ΟΠαρίογ : ἃ5 παροδεύσω.. .. συνοδεύσω, 
νὶ. 22; εὐώδωσε. .. διώδευσαν, ΧΙ. 11 ; 
παισὶν. .. ἐμπαιγμὸν . .. παιγνίοις, χίϊ, 
25} ὅζα: 

2. εῖ σι 411 {πΠ|5 ΗΘΙΠΘηῖς ουὐ]έαγα, 
{π|5 Καον]εάσε οἵ [πΠ6 ψεα]τἢ οἵ ατεεκ 
νοσα θα] ασν, Δηα {Π15 ρον ευ οἵ ρας ηρ 115 
ῬΙαϑειοιν το [Π6 ἰδϑὲ ὈΥ [Π6 ᾿πνθηίοη οὗ 
πθνν ἀουιναίνθ5, 1 15 ΠΟ ΕΠ] νυ Ποῖπου [Π 6 
ὙΓΙΙΟΥ ἄοα65 ποῖ [8]] ᾿πῖο δοίπα] τηϊδία 65 
45 ἴο {Π6 τηδαηϊηρ οἵ ψοτάθ. [{15, [ῸΓ 
1πϑίδηςθ, δἰπηοϑῦ σουίαιη {παῖ Π6 τα ῖκα5 
ἃ Ὕ͵ΊΟΠΡ τι586 ΟΓ[Ι μεταλλεύω. Τὴ νεῖρ 
ΙΏΘΔη5 “ἴο ΠΠ6᾽ (45 ἴῃ δῖ. νΠ]. 9, 
1,ΧΧ.), θυΐ τ[λ6 ντῖῖεσ ὕν]σα ονεῦ (ιν. 12 ; 
ΣΉ 25) 585 τὸ τῷ {ΠῈ 5ε 36. Οἱ δχ- 
σμδηρο᾽ (Να]ρ. 2γαγδυε) 111), ἃ5. ΤΠΟοῸΡἢ 
ἢ6 σοπἤιβθα τ ἢ μεταλλοιόω. Ξ51Πη1- 
ἸαΥγ Π6 τι586ὲ5 {1ΠπΠ6 νγνοσὰ φιλόψυχος ἴῃ [Π6 
Βθῆϑθ οἵ “ἸΟΥ͂ΣΙ ΟΥ 50ο]5᾿ (χὶ. 26), 
ΥΠΘΥΘα5. ἴῃ οἷαβϑῖς ταεῖς τ Πᾶ5. ΠῸ 
ΟἾΠΕΙ 56η886. ἰπαὴ μας οἵ “ σοννασζαϊγ 
(( οἸΙηρτηρ ἴο 1). 

4. Τῆς γάγίηνι οἱ [6 ψυεῦ 15. νΕΥΥ 
ΡῬΘου]Πατ, ὙΠεῈ απο Δη Π6565. οἵ 
ὙΠΟ ἢ γα Παγα ΘΡΟΚ η 5Πδν, ἴο ἃ πηαυκεά 
δχίθπί, η6 ᾿πἤιιθηοα οἵ Ἡθῦτονν Ῥᾶζα]- 
ἸΕἸΙστὴ [45 ἵπ| 1. 1 11: τὸ. 11: τῆι; 
ΧΙ. 9, 1ο, ὅτ.) ; δῃηᾶ γεῖ τῃ6 τῇγίμτηϊς 
οἰαιιθθβ. σομ βία ΠΕΠΥ Τ608}}] [ηΠ6 ατεξαὶς ἸΔπὴ- 
Ὀ1Ο ἀηα Ποχαμπηθίου, ἃ5 "ΝῈ6]] ἃ5 [Π 8 ΒίΤΟΡ 65 
Δηα ΔΓ ΙΒΊΤΟΡΠ 65, ἀηα [ῃ6 ἔτεα αϑυπαγίαία 
Τηθίτα5 οἵ ἴῃ6 ατθεῖς οποσιθεθ. ὍΠι5 
νγν8 Πηα 5116 ἐπαϊηρβ δηᾶ ῬΟΡΙΠΠΙΗΡ5 85 
συναπώλετο θυμοῖς (χ. 3) ; αὐτὴν ἐκ πόνων 
ἐῤῥύσατο ἴσ: Ὁ); ἔθηκε τρανὰς (.. 2Τὴ: 

αἰῶνι δίδοσθαι (Χν111. 4), ζο. Ὑἥε δῖα 
ΘΧΡΥΘΘΒΙΥ το] Ὀγ ἘΡΙΡΠδηΐ5. {παΐ {Π6 
ῬοΟΙς ννὰθ ΨὙΧΙ ΓΘ 501Ο ΠΟΘ τσ Πγ (6 ΤΠ) 6 
Μϑρηβ. εἱ Ῥομᾶ: 1ν.), ἴὺσ Ὧ6 08]15 1 ἃ 
στιχήρης βίβλος. ΝΊΘΘΡΒοσι5 βᾶγ5 παῖ 
1 σοηίαιηθα ττοοὸ στίχοι. ΪΙ͂π (Πς ΑἸοχ- 
Δηασιαη Μϑ. {π6ῖ6 ἃγὰ ΟἿΪΥ τορῦ; Ὀαυΐ 
ἴ 15. Ῥιόθαθῖθ, τοπὰ τῃ6 Δα! Π]οη5 ἔοππα 
ἴῃ ἴῃ6 ψυϊσαίθ, μαΐ Ομ ΟΥ̓ ΆΕΟ ΤΑΥ͂ 
αν δοοιἀθηία!ν ἀτορρθα ουΐ; 85, [ῸΓ 
Ἰηϑίδῃοθ, ἴἢ 1. 15. 6 τἹΔΥ 580 [ἴῃ 
βΘΠΘΙΑΙ (Πα [Π6 βίγ]6 15 ΠΘΙΓΠΘΙ ῬΥΙΟΒ6 

ΝΕ ΘΟ ΘΙ πὸ 

ΠΟΙ Ῥοβίτσυ, θὰΐ {π6 ΠΙΡΉΪΥ ἀτεῆοῖα] τηε- 
ἴοτῖς οἵ ἃ ἀβοδάβηΐξ ρευῖοα, νη] 15 Ραΐ 
Ιηΐο {Ππ6 πηοῦίῃ οἵ 411 ᾿π θυ]οσιίοῦϑ ΑΠ1Κ6. 
ΟἜΈΝΕΚΑΙ, ΟὈΗΑΒΔΑΟΤΕΚ.---τ, ΤΠ τηθί μοῦ 

οὗ {τϑαϊπηθηΐς γῇ] ἢ 15 αἀορίεα [Πτουρἢ- 
οὐδ 5ῃδθννβ ἰΠαΐ {Π6 δυῖποῦ οἵ τη ΒοοΚ οὗ 
ὙΥΊΒΑΟΠῚ 15 [Ὡ ΠΟΙ[1] ταί Υ {πᾶ ἸτηδρΊπα- 
{ἰνθ. Ηδ ΘπΈ γον ΙΔ 5 {Ππας Πιβιηρ “ ἐδο2- 
2ἐαείϊ᾽ ῬΟνΕΥ οὗ ᾿πηαρὶπαῖοη. ΜΠΙΟἢ 
ΘΠΔΌ]65 στοαί ΨΥ ΘΙ5, πκΚα ΜΙΠΙΟΩ δπάᾶ 
Ἰ)αηΐθ, ἴο σουρτοθ5 δὴ πὰρ ἰηΐο ἃ 
510 0]6 ψνοΟΙά ΟΥ 1ἴΠ6. ΗἰἴΈ5 εἤξεοίβ δῖβ 
ΡῬτοάιποβά, ποῖ ΡΥ ομα ρονευίι! 46]1η6- 
αἴιοη, αὶ Ὀγ [π6 δοσιυτηπ]αίίοη οὐ Ῥατσί- 
Ο]αγ5. ΗΠ σαιι541] ΘΟΠΠΘΧΙΟΠ5. (65ρε- 
ΟἸΔΠν [πΠ6 ᾿Ἰποοθϑϑαηΐ γάρ) ἀτα οἴζθη ἸΟοβα. 
Η!Ι5 ,2υγέε 15. Ῥοβίϊοδὶ ἀΘϑου ΡΌΟΙ ἔα Υ ΠΟΤῈ 
ΠΔΠ διιβίαι "θα τϑαβοηϊησ. ὙΠ οτϑαΐ 
ΤΠΘΙΟΥΙΟΔ] ΡοννοΥ Π6 [ΓΕΘ ΠΕΠΥ ὈΘΟΟΠΊΘ5 
[ατϊαβίϊο, δηα ϑουηθίη85. αἰπιοδί στο- 
ἴθβαιιθ, ἴἢ ΠῚ5. σοΟΠ Ια ΙΟη 5 Δ Π4 ἀθβο ρ- 
ἰἰοη5. Ηδς Ῥαᾶβ865 ΠρῃΓΠΥ ονεῖ αΙΠΠοα]- 
165; τη η]ρυ!αΐθ5 ΠΙβίουυ ὈΥ͂ ἃ ΡυΓΕΙΥ 
Βα Ὀ] οἴνα ῬΥΓΟΟΘ55 ; 8Π4 Ἰδβαᾶνϑδ ΤΉΔΗΥ͂ δι- 
ἘΠΠΟΠΊΪΘ5. ΠΟ ΟΠΪΥ͂ ἀπβοϊνεα, θα ὄνβῃ 
ππηοίοΘα. [Ι͂ἢ βδἰπάγιηρ (Π6 ῬΟΟΚ [ΐ 15 
ἸΠΊΡΟΒΘΙΌ]6. ἰο ταϑιδὲ ἃ ἀοιθὶ {παΐ {πῸ 
{ὰπηα] τοῖα ΝΟ ΡῈ ΒΟΙ ΠΟ Πη6 5. ϑἤτοι 5 
1Π4 6 Πηιίθη655 οἵ σοποθρίιοη ΤῊΘ ΨΠΙΘΥ 
15 ΒΙΓΟΠΡΘΓ 85 ἃ β.γ}150 [ΠΔῃ 85 ἃ Ἰοβίοιδη. 
Ης 15 δὴ βοϊβοίϊο νυ πουῦ ΟἸΘαΥ σΟησ6Ρ- 
ἰἰοὴ ΟΥ ἀεῆηιία ϑυϑίεη. ἢ ΤΗτουρποιΐ 
{Π6 ΠΙβίουοα] βθοίίοῃ οἵ 15 ῬΟΟΚ ἢ 15 αἱ 
Π15 Ῥεϑίὶ δἃ5 τϑραγβ {πΠ6 ἴοσοβ οἵ ἢϊ5. δχ- 
ῬΙΒΘΒΙΟΩ5 δηα [Π6 ἘθεΥρῪ οἵ ἢ15 ἴΆΠΟΥ, 
Ραΐς αὐ ΠῚΒ ννοῦθί δἃ5. τϑρατβ ἩΥΘΑΤΙΒΟΤῚΒ 
ἀδίδι], ἰαϑίθ!εϑ5 Ἔχαρ ρου ίΊοη 5, Παρ 5116 
οτβ ]1γ, Πα ΠΑΤΟΥ͂Ν ΡΑΤ ΟΠ] τΙ5πη. ΤΠΘ 
ναρσιιθ ΟὈΒΟΙΓΙΥ Οὗ ΤΔΠΥ Ραβϑαραθ. 15 
ποῖ ἅτε ἰο ἀαἤοϊθηΐ Ῥοννεῖβ οἵ Ἔχρσθβ- 
5ῖοῃ, θαΐ το τῃς6 νγαμί οἵ ρυβοϊβίοι 1ἢ {Π8 
ΤΕΥ 5. ἐποιρηῖ5. ΤΠ ἰδ οἵ 511η}]1- 
οἰἵγ Ῥείγαγεά ὈΥ {π6 εχαρρϑγαίίοηβ. οὗ 
1ῃ68 51γ}]6--ἰἰ5. ΟσσαβιοΠᾺ] ΡοπΠΊροϑβιυ απ 
115. ἀΥΓ1Π 14] δ] οταΐξη 6585----ἶἰβ ΤΟ Πα 4150 
ἴῃ {π6 πηριμοά οἵ ἰγθαϊπηθηῖ. Π6 ῬΟΟΚ 
15. ἴῃ ΤΉΔΗΥ͂ Τοϑρθοίβ {Π6 τηοϑὲ να] Ὁ]6 οὗ 
[ῃ8 Δροοῦυρῃαὶ νυ σθ. ὙΠ6 Δα ΠΟΥ 
νγὰ5 ΔΌΪΘΙ, τοῖα οἰοαιθηῖ, πα ΠΟΤῈ 

1 441] τοὰοπα ἃ ἰοαυί, 11 πὸ ἀένεϊορρε τίθῃ. 
1,4 ϑαρίθπος ἄθ. ϑαϊοπιου π' δἤδοίθ Ρᾶ5 165 
ΔἸΤατο5 απο ἀἰβουββίοη σαϊδοηπόδ εἴ βοϊθητῆααθ. 
Ἐ1]|6 ἃ 165 αια]ϊτέϑ οἱ 1ο5 ἀέ[αυιϑ ας οβ αἰὐείίαγι 5716 
γλόμογίχεε αὐτὶ δϑὶ 16 σαγδοίδγα Ῥσόρῖα 48 1ὰ 
Ττιέταϊατο Ρ ΕΠ] οσορ αι 465 αὐθοβ 465 βἰδο]θβ ἀ8 
1α ἀέοαάεπος,᾽" (655) 
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Ῥτοίοι πη {Ππὰπη {πΠ6 ὅοη οἵ 5ἴταοῃ ; «πᾶ 
ΠΙ5. βίγ]β, υνιΠ 411 15. ἔα α]05, 15. ΘΌΡΘΥΙΟΥ 
ἴο {παὶ οὗ 1πΠ6 2η4, 92ςτ, ἀπ 41 ΒοοΪζκ5 
οἵ Μδοοαθθαβ, ν ΠΟ. Πᾶνα βοιηθίῃϊηρ οὗ 
1ῃΠ6 βϑαὴῆθ ομαΐαοίεσ. 9511] τΠ6 Βοοκ 
οἵ ὙγΊΙΒαΟΠ 15, ἃ5 ἃ ΨγΠΏΟΪΘ, ἴαυ 1ΠΓΟΤΙΟΥ ἴο 
{Π6 Ὠπμ]6ϑὺ οὐ [Π86 απο ηῖο 8] Πρ 5. 
Τὸ ΤΟΘΘΙΠ]65. 1 ΤΉΔΩΥ͂ ῬΑΙΓΠΟ γα {Π6 
ἘΡΙ5116 ἴο {π6 Ἡ δῦτθννβ, θπὶ {παὶ ἘΡΙ 5116 
15. ᾿ΠΟΟΙΏΡΑΙΔΌΙΥ ΠΟΤῈ ἰορίοαὶ, πηοῖθ 
{γα ὰ], ΤΏΟΤΘ ΟΥΡΊΠΔΙ, Δ Πα πιοῦα τὶς ἢ 
1η αἸνη6 ᾿Πϑ γι να μθ 55 {πᾶη (πΠ6 Ὀεϑί 
εἰζοτίβ οἵ {π6 ρϑειαο- ϑο]οιηοη. 

2. Ῥυΐ {πουρὴ (Π6 ὙΓΙΕΙ 15 ΠΕΘΙΓΠΕΓ 
{Δ 8}11655 ΠΟΥ 1Π5ρ1τ6 44, Π6 Πα5 ΠΙρΡῚ. οἰ αἰ τη5 
ΟἿ ΟἿΪΓ Ταϑρθοῖ δ ηα ρ»ταίτπάθ, πα ΠΙ5 
ῬοΟΙκ 15 [π6 τηοϑβὲ θθαπ 8] ἀπ τηροτγίαπε 
γνοτὶς οἵ [Θν 5 ΑἸΘ ΧΑ ὙΠ 51ὴ : ἴῸΥ 

1, δ σοιηθῖπεϑ. ἢ15 ΗΠ ]Ιθηῖς ἰταϊηϊηρ 
ἢ Ἡ Ρταῖϊς {1 {ΠΠ||Π 655. 

α. Ἠδ Παά εν: θην θεθη ἃ βίπαεης οὗ 
Οτϑεὶς ΡΒ Π]ΠΟΒΟΡΠν, ἘΘΡρ ΘΟ ΠΥ οὗ Ρ]αΐο ἀπά 
{Π6 ϑίοϊοβ, ΤΠ1515 ργονεα Ὀγ 580 ῃ Ἔχρυθϑ- 
ΒΙΟΠ5 85 Πρόνοια, ΧΙΥ. 3, ΧΥ]]. 2 ; πνεῦμα 
νοερόν Δ λεπτόν, μονογενές, εὐκίνητον, 
πολυμερές, νἱΪ. 22 ; διήκειν καὶ χωρεῖν διὰ 
πάντων, Υ11. 24; ὕλη ἄμορφος, χΙ. τ7; 
διοικεῖν, ν11. τ, χο. ΤῸ {Π658 Ἴ6 ΠΊΔΥ͂ 
Δ 14 {π6Θ τηθηίίοη οὗ 1πΠ6 [Ὁυ1 σδΙΠ4] 
ψιΓίι 65 : σωφροσύνη, φρόνησις, δικαιοσύνη, 

ἀνδρεία, ν111. 7.;3 τὴ6. ΡΙαίοηῖϊς «οοίτπα 
οὗ τη6 ῥτε-οχιβίεποα οὔ 5015 (νυν. τ; 
ΜΠ]. 19, 20); {πῈ ἀδϑοτιρίίοῃ οὗ [πΠ6 ῬΟάΥ 
85. ἴῃ6. φΌθγηδ 16 (σκῆνος) οὗ {ῃ6 501] 
(ΙΧ. 15);3 [Π6 ποίϊοπ {παὲ (ῃ6 ῬοάῪ 15 
Π6 βοῖγοα οὗ 5ῖη (1. 4; ν1. 20) ; ἀῃα {Π6 
ΘΟΒΙΠΟΡΌΠΙΟ νοῦ ἱπ6]]οαίθ αὶ ὈΥ 500 
ὙγΟΓ5. ἃ5 στοιχεῖα δΔη] σύστασις κόσμου 

(ν11. 17). ὙΠΕ οοποδρίϊοηβ ἐπαΐ {Ποῖα 15 
8. 508] οἵ [Π6 νου] (1. 7; νἱ]. 24 ; ν111. 1) ; 

1 Θ66 {Π6 ποίβθϑ οῃ {Π656 ραββᾶρεβ. 
2 ΤΠοθθ. ἃῖθ αἷθο [πη ἴῃ ΡΒΪΟ, “1,εσ. 

ΑἸ]. 1. 19, δηά ἴῃ 4 Μδοο. 1. 18, ν. 22, Χν. 7, 
γνΠοτε εὐσέβεια Ξίαη 5 ίοΥ φρόνησις. ὅςε6 Εννα]4, ν. 
480, ἄο. 

3. φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχήν, καὶ βρίθει 
τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφροντίδα, ἴχ. 15. ΤΠΪ5 
15. ἃ ΟΙΘΑΥΓ τειηϊηΐθοθημοα οὗ Ῥηδάο, Ρ. 81,, σ. : 
ἐμβριθὲς δέ γε τοῦτο οἴεσθαι χρὴ εἶναι καὶ βαρὺ 
καὶ “γεῶδες καὶ ὁρατόν" ὃ δὴ καὶ ἔχουσα ἣ τοιαύτη 
ψυχὴ βαρύνεται. ἼὍὙΠα οΠϊοῦ «δος 6] απηθηῖβ ἀτα 
1πΠ6 οοποσρίίοης οἵ “ Ρτονιἄβηςθ᾽ (χίν. 2 ; χυ]]. 
2); {π6 5οὰ] οὗ {π6 νου (νιϊ. 24), δῃά {Π6 
ἸΠΠοταπε αἰσηϊ νυ οἵ τηδημοοα (χῖϊ. 8). ὍΤῆε 
ΟΠΙοΥ Ζ )αίογιτς σοπσοριίοπθ ἀγα ἴΠοβα οὗ “τηδίίοσ᾽ 
(χι. 17) ; ΡῬγε- οχϊβδίεποα (ν111. 20) ; 1ἴΠ6 “ ρυίβοῃ- 
Ποῦβα οἵ {π6Ὸ Ὀθοάγ᾽ (ἰχ. 15), ἀπά [5 παίΐιγαὶ 
51 [6] Π 685 (1. 4 ; ν11]1. 20). 

ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ. 407 

[παι (ἀοά ““Πα5 οτάδτοά 41] [Πϊησς ἴῃ τηθα- 
51ΓΘ, ΔΠ6 ὨΠΠΏΒΕΥ, Δ τ εἰσι (χὶ. 20) ; 
Δηα {Πα (ἀοα 15 τοῦ κάλλους γενεσιάρχης 

(Χ11. 43), αἴ ἀδγινεά ἴοτη ὅτεεκ πὰ 
ποῦ ΠΌμ) ΗΘ Ρτανν βουτοθθ. ΤΠ6 ϑοτιϊῖος 
ἴῃ νἱ. 17--20 5ῃηε "»5 δῇ δοηααϊπίαμος ἡ ἢ 
τοῖς [ὈΥΠ15 οἵ Ἰορὶς, ἀπα {πε βοϊθοίίοι 
ΟΥ̓ δρι{Πθῖ5. ἴθ [6 οΠπαγαοίογιβαίίοη. οὗ 
ὙΝΊΒαοπι (ν1]. 22--2 6) 15 ῬΥΟΡΔΌΙΥ Γοππαθα 
ΟΠ. ΘίοΙα τη (615. 

β. Υξεῖ, τβοιρῃ {ππι5 βαϊυταίεα ψΊ 
ατθακ αὐ]έατο, {[Π6 ὙΓΠΕΙ ΤΟΠΊαΙη5. ἃ 
ΤΙΡΊΑΙν οὐ ποάοχ ον. “ὙΠῸ 5ιπῈ ἰ5 511] 
Ηδῦταν, θαΐ 5Ποῖ, ας. 1 ψγαῦθ, ἢ Ππ65 
το ἤΠθοίηρ {ΠῸ ἸΙσῃς οὗ γ᾽ εβίθυῃ βρβοιὶα- 
τἰοη. ἔνθ θη Π6 δαορίβ ἴῃς ἰδη- 
ϑααθθ οἵ ατϑεὶς ῬΠΠ]ΟΒοΟρῆγ, μῈ 15. ποῖ 
ὈαἰταγΘα Ἰηἴο ἀδηρΈτοιιβ οὐτοῦβ, θα σοη- 
ΠΠ65. ΠΙΠΊΒ6ΙΓ ΜΠ ΓΠΙη 11Π}115 ἴῃ ψν ῃϊοἢ ΠΘ 
ΘΔ. ΟἸΔΙη1, αἱ ᾿βαϑδὲ ὈῪ [ΔΓ ᾿πίδγθηςθ, {πὸ 
ΒΌΡΡοΙς οἵ ΟΙἹά Τ᾽ δϑίαιηθηί τανεϊαίίοη. 
Ηξε 5665 (Πα ῬΗΠοΟΒοΡηΥ σου] ποΐ ἰθαοῇ 
τῆς τάθα οἵ τπ6 Τσια (οά (ΧΙ. 9). ῬΏΙΟ 
854 ΤοΟβαρῆιβ ὑοῖθ Αἰ1κΚ6 δηχίοιιβ ἴὸ 
ΡῬγαβεηΐ Τπααϊδιη ἴο (Π6 ἀτεεῖς του]ά 
ΙΏ δὴ αἰξζγαοίϊνα [ὉΓΠῚ, δἃ5 δὴ ἱπίε]]1- 
ϑεηΐ δη6 ΡΠΠ]ΟΒΟΡΠΙς το]ρῖοη. 7ο056- 
Ρἢιι5, ἴῃ ΠΙ5 “ΑμΕ ΟΠ 165, Ρεγρδίμα!ν 
Θηάἄθανοιτβ ἴο σΟΙουΓ ἀπά ἴὸ 5ιηοοίῃ 
ἄονη Θνευυ 1 Πρ᾽ ἡν ΠΙΟἢ νγου]α Πᾶνα θΘ θα 
ΒΠΟΟΚΙηΡ ἴο τοῆηθα ρῥτο]πάϊοθβ, δηα {πιι5 
ἢ6 Δϑϑι πη] αΐθ5 {πῸ6 ψουίῃ]θ5, {π6 [η511- 
ταΐοη5, 8η4 {πΠ6 βίοι οἵ [πάαϊϑιη ἰο 
(τεθεὶς δη4 ἘΒοιηδη τηοάο6]5, 50 [ὉΓ ἃ5 
[Π15 νγχὰβ δ 411 ροβϑβϑῦ]8θ. ῬΉΙο, Ὀγ {πε 
Α]4 οὗ δῇ δ] σοσῖοα] ϑυβίειη, ψῃϊοἢ πο 
ΡῬεγρθίμδ!!ν [6115 τι5 ἰΠαὶ μς 414 ποΐ 1π- 
νϑηΐ,2 ας τ ΠΙΟἢ Πα ΔΙγθδ αν θη πι564 
Ὀγ Ατὐιβίοθυϊιιβ, ἀηα ΠΟ ῆ νναβ, 50 ἴο 
ΒΡΘΆΚ, 1ἢ 1Π6 411, τη Μοϑβεβ {π6 ρτε- 
ΟΌΓΒΟΥ οὗ ΡΙαῖΐο. ὙΠ νυ τεῦ οὗ τπΠ6 Βοος 
οἵ Ὑγβάομι, 8580 ἃ ΠΌΤ, 5Πθηρ ΔΠΥ 
5ΒΟἢ ΔηΧΙΘίγ, 5Ρρ6α Κα οὗ (Π6 νἱθνβ δηά 
ῬΙΓΔοίο65. οὗ {Π6 Πο]Ὲ Πεαίπθη που] 
Ὑ1ΓΠ ἃ ΒΟΟΙΏ Δ Πα Παρ Πα Οα. ἃ5. 56 ΎΘ ΓΘ 
8.5 ἴΠαΐ οὗ [Π6 βίεγηθϑδι ΔΡροβί!εϑδ. 

1 Οη {{Π||5 Ιαϑὲ βραββϑαρθ 566 αι τῦτγογ, “ ῬΡΆΙ1ο,᾽ 1. 
212: “Εἰη βομῃόῦπες ΒΙ]14 ἄαθ βοποπ ΠΥ βίο 
4]1]61 ἢ, ΟὔπΠΘ ἀπάθγε Βενγεῖβα {γ᾿ εἴποπ Η 6]]θηϊ- 
ΒΕ βομθη Δ αγίαθθου ἀηβετεθ ΒΟ 65. ΘΡΎΥ ΟΠ 6 ἢ 
νῦγαα : ἄδπη ἴῃ κείπθη 1148 ]5οηθη Θ᾽ ΟΠ τ νυϊσὰ 
ΙΔ 16 α΄6 ϑομπόπποις ᾿πὶ συ! ΘΟ ϑοπθη ΘΙΠΠ6 
Βεργίθβεη Ππάβθη. 

Φ Ὁ 106 Ξερίβη., 18, 106: “196. ιϊ. ΞΟΠΈΒΙΗΡΙ." 
3. (ϑεε πᾶν ΟἴμοΓ ραββϑᾶρθθ σοίθσγε ἴὸ Ὀγ 
ΖΕΙΙΕΤ ἘΠ Π|Ο5.᾽ 10}. 225.; Θιοριθα,, ὁ ῬΠΙ]Ο;» 
26.) 



4οὃ 

1. ΗΙ5 Τά α]5η) 15 βρβοῖποα}ν ΑἸοχ- 
δηάσιαη, απ Π6 πονθ5. ΜΙ Ώ1Π [Π6 σα 6 
ΟἸτοὶα. οἵ σοποθρίΙΟἢ 5. 85. 15. σοπηραίσιοί 
ῬΠΙο. Βαϊ (ποιρ] Π6 δχαροογαῖθβ [Π6 
ὨΙβίοσΙΟ παγγαΐϊνα οὗ Μίοβθϑ, 6 ἄοβϑβ ποῖ 
ΔΙΙΘΘΌΓΙΒΘ 1 ἀὐναῦ 2101] πο] ηρ᾽ [6 Γ8] 15 
16, 45 νγὰβ [ῃ6 Τδηη Γ οὗ ῬὨ1]ο.} [ΤῈ 15 
ΟἸΘΑΥ {Παΐ Π6 ΔρΡΡΥ͂ΌΔΟ 65. ΤΠΟΙΘ ΠΘΑΙΥ 
ἴπᾶη ῬΏΙΟ ἴο {πε (τ βίῃ νϑυι 165, απ 
ἀερατίβ 1655 ψ ον ΠΟΙ τῃ6 {τα 5 
γνΠΟἢ Πα Παά Ἰβαγηΐ τομ [Π6 ϑουιρίαγοβ 
οἵ Πῖ5 ἔα Π 615. 

11. Ἠδ Πᾶ5 τιϑεα δχρΎθϑϑίοῦβ ΜΉΘ 
ΔΙΘ 50 {Π]] οἵ να]ιθ [παΐ {πε Ὺ δῖα [τε ο]ν 
δαορίεα, ψΠΘΙΠΟΥ ΠῸΠῚ ὨΪΠῚ ΟΥἨ 1πΠ6ε- 
Ῥεηάθηςγ, Ὀν (Π6 νυ εῖβ οἵ [6 Νεν 
᾿Γδβϑιαιηθηί, δῆ ΠΗ ἴῃ ΠΙΠὴ 510} ἡνοσ 5 
ἃ5 πίστις, ἐλπίς, ἀγαπᾶν. Ἠδ σοηῃβίδης! Υ 
ΤἝΟΟΡΉ 565 ἴΠ6 ΕΔΙΠουΠοοά οἵ αοά. 8ι. 
ΤοΠη Πᾶβ5, ἴῃ σοιητηοη ΨΊ {Π6 Δι ΠΟΥ, 
σημεῖα καὶ τέρατα (ΤΟΠΠ ἵν. 48 ; Ὑγ154. 
11. 8); εἰς τὸν αἰῶνα (1 ΤοΠη 11. 17; 
ὙνΙ5α. ν. 15); ἄξιοι γάρ εἰσι (κεν. 1]. 4; 
ὉΟΙΙ͂Ρ. γ 1356. 111. 5). Θ'. ἘΘΙΟΙ ιἰ568 ἐν 
ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς (1 Ῥεῖ. 11. 12; ΘΟΙΏΡ. 
Ὑν154. 11. 7). 8.. Ῥδὰμ] δἀορί5 {πε Ῥδδι- 
ἘΠ] σοΙη πα! ]οη χάρις καὶ ἔλεος (1 ΤΊΠ1. 
12; γγ1561. 11 (0. τν. 15) πὸ ΤΌΣΩ 
πανοπλία, γί (Π6 σθηθίαὶ ἡ θβουιρίοη 
ΜΠΙΟΙ 1{ βιρραϑίβ (154. ν. 17--23); [ΠῈ 
ΔΙΠβοη ἴο {πΠ6 Ροίίου δηάᾶ [ες οἱαν ἴῃ 
Ὑν154. χν. 7; 16 τΤαηγαῖκ {Ππαΐ {Π6 ν51016 
ΤΟΝ 6415 {Π6 1Πν]151016 (154, ΧΗ]. 5) ; ἀπά 
ἴῃς ἀθβογιρίίοη οἵ {Π6 ταΐποιβ δἤδοίβ οὗ 
Ἰ4ο]αίτγ (154. χὶν.), θαυ 5016 τα 56 }}- 
]αποθ ἴο τοῖα [Δ ΟΠ6 Ραββϑασα οἵ 
5Ε. Ῥαὰ] (Ξεα ἘΡἢ. Υἱ. 132-77; Βόοι. 1. 
20, ΙΧ. 20-23, ΔΠ4 1. 24--27), Τπουρ] 
γγνῈ οαπηοΐ (ἢ ΝΙΖΒΟ}}) σῸ 50 81 ἃ5 
ἴο 5ᾶΥ (Πα ἴΠ6Υ Πᾶνα βιισρεϑίεα {Π6Π]. 
“ΓΉΘΥΘ ἃΥΘ ΘΈνΘ͵Ά] {ΤῺ 5. ΟὗὨ ΘΧρΊσθϑϑίοῃ [ἢ 
τὴς ΕΡΙΒ6 οἵ 51. Ταηθ5. νυνὶ ἢ τπαϊκα 1ἰ 
ΒΙσῊΪν Ῥυόῦαῦ]α τπαὶ Π6 Πα τεαὰ δπά 
τΠαὖ ἢ6 να]θα [Π6 ΒοοκΚ οὗ Ὑνγβαοιη.3 
Τβίν, (Π6 δαΐμου οἵ τ(ῃς ἘΡΙ5116 τὸ {πῸ 
ἩοΡτανν5 θὰ. ὉΠαΟΙίΘαΙγ δοσιαϊητοα 
ν᾿ (15 ῬοΟΪΚ, ἀπ τηαθ βοῖὴθ τι56 οὗ 
1. ὙγοΙα5 50 5 ΚΊὴρ᾽ ἃ5 πολυμερῶς Δηῇ 
ἀπαύγασμα (154. ν]ϊ. 22, 26), ν»]1ἢ της 

᾿ Οἡ ΠΪ5 ραγί]α] ἀρ ρυοχὶτηδίοη ἴο 1Π6 Δ] ρουὶς 
Ιηο(Ποα (45 ἴῃ 1. 13, 14; χνὶ, 6, 7; ΧΥΙ. 24, 
ἄς), 566 αἰτότγογ, “ ῬΏ1]1ο,᾽ 11. 207 ἴρ. 

2 (πηραζο Γαῃη65 ἷ. 5 ψ ἢ Υ]βάοπι ὙΠ]. 21. 
37 1. 17 5» τ᾽ 1. 14. 

᾽} . 1. ΤῸ 4. 19 1. χὺς 

,ν. εὐλι τ ὧϑἱ Ἀ 1. 25 

ἘΝ ΘΟΘΕΤΙΘΝ 9 

ΓΑΙ οὗἩ {πουρς ΠΟ ἢ {ΠΥ ϑυσραϑβί, ἃΥ6 
ἰουηα ἴῃ Ηδ}. 1. 1--2, ἀπ σου] ΟΗΪΚ 
ἤανε Ῥθθη αογινεα τοι [15 θοοΚ. Τὴ 
σοΠηθχίοη οὗ ἰῃη6 δου νν1 ἃ ΒΘ νΟΓΙΩ͂ 15 
Το Πα] ΑἸΚ6 ἴῃ Ὑγ154, χνη]. 22 ἀηα ΗΘ. 
ἷν. 12. [Ιῃ οι ῬοοΪκ5 " ἄθαίῃ ̓  15. σοῃ- 
πεοίθα ψι ἢ (η6 ἀἜν]] (154. 11., 24; 
ΗΘ. 11. 14. ὍΤηα Ρῆγαβα τὔὄπος μετα- 
νοίας {ὙΝ 150: κι. τὸ; ΗΕ}. ΧΙ]. 17}» {πὸ 
ΔΡΡΙΙοδίίοη οἵ (6 ψοτά θεράπων ἴο 
Μοβαβ (154. χνλ]. 21; Εδε. 11. 5); 
4 η6 {Π6 σοποδρέϊοη οὗ ““1η6 Πδατί-βθασοἢ- 
Ϊῃρ' εγε οἵ ἀοα᾽" (ὑγ154. 1. 6; Ηδθ}. ἴν. 
12), Δ΄Θ. ΘΟΠΙΠΊΟΗ ἴο Ὀοΐῃ. 80. α͵50 816 
{πΠ6 ννοτάς. ὑπόστασις, μέχρι τέλους, τελει- 
ότης, βεβαίωσις, πρόδρομος, εἴσοδος, ἔκ- 

βασις (ἴῃ {πΠ6 56η86 οἵ “ οπτοοπιθ ΟΥ̓ 
“δα })}; εὐάρεστος, ἀμίαντος, μετετέθη 
(ΟἿ Ἑποοῖ, γ 156. ἵν. τὸ; ΕΘ: χι. δ}: 
ΔΑ ΤΔῊῺΥ ΠΊΟΙΘ. ΤῸ ψΠηδίανου δχίθηϊξ 
186 Πηροτίαποβ οὗ ἴπ68586 ἴδοϊβ πᾶν 6 
ΤΩΙ] Π156 4, 1 ΤΟΙΔ1ηὴ5 {π|6 {πᾶς {Π6 
ὙΓΙΓΘΥ οὗ 1Π15 ῬΟΟΚ Παά δὴ Πομοιταῦ]α 
5Π4 16. 1η Τηου] ἤἸηρ {Π6 τα] ρίοιι5. ΡΏγαβο- 
ΟΙΪΟΡῪ 1ἢ ΨΠΪΟΠ ἴΠ6 (ἀοβΡρ6Ὲ]ὶ νὰ {11{]- 
τηδίε]ν ἴο θ6 ργθαομεα. “1 [Π6 ποίνοιιβ 
ΕΠΘΙΡῪ Οὗ 15 ΡῬΙΌνΘΙΡΙ4] 5.γ16," ϑᾶγ5 
να], ““δη4 1ῃ ἴΠ6 ἀθρίῃ οὗ 15 τερσα- 
βϑῃίδίοη, ψὰ ἤᾶνα ἃ Ῥτεπιοηϊ το οὗ 
δὲ. 70 Ππ, ἀπα ἴῃ 1Π6 ΘΟΒΟΒΡΌΏΟΠ Οὲ 
ΠΘΑΙΠΘΏΙ5Π) ἃ ΡΓΘΡαταίοη [ῸΥ δι, Ῥαιμὶ, 
Π|Κ6 ἃ Ὑγαυπλ Τιιϑίὶα οἵ [Π6 ΒΡ ΩΡ ΕΥ̓ 115 
ἘΠΠ16 15 {ΠΥ σομΊ6.᾽ 2 

ἷν. Τιαϑί]ν, {πη6 ῬΟΟΚΚ τη τκ5 [Π6 Πρ δβὲ 
Ῥοϊηΐ οὗ τεϊρίοιβ Κπον]θᾶρα αἰζαϊηθα Ὀγ 
168 [6νν5 1η {Π6 ρϑγιοα θδίννεββῃ [Π6 οἱοβα 
οὗ τῃ6 ΟΙά Ταβίαιηθηϊς σᾶῆοῃ «ἀπά [Π8 
Ῥαριημηϊηρ οὗ τἴῃ6. (ἀοβρ6Ὲὶ αἰβρθηβαίοῃ. 
τ Δρριόδοῃθϑ {Π6 ἐσαῖῃ οὗ δῇ παν τ] 
ἸηΤ ΟΥ̓ ]} ΠΥ Ὀαγοηά [Πη6 σύανα (11. 23; 
ὙΠ. τῇ ; ἂν. 2; δ᾽. Τοὴ: ἴ ἘΈΡΙΘΞΕΕΒ 
1[Π6 παίπια οἵ (οά δ5 "είῃηρ Ῥγθάοῃη- 
ἘΒΉΕν 56 ἸΌνα, {κι 20; 51 “ΣΘὴ): “Ἰἢ 
ΤΟΡΙ βθηΐβ ἰόν 85 (ἢ6 ἢηδΔ] αν οἵ οτϑ- 
ΔΊΟΩ (ΥἹ1. 22, 23; ΧΙ. 24-26); δπὰ ἴῃ 
115. Ῥιοίατα οὗ {π6 τιρηΐθοιιβ ΒΕ ΠΌΤΟσ 1ἴ 
Α]ηχοϑί αἰζαϊηβ (Ὠουναν ῈΓ ἸΠΟΟΠΒΟΙΟΙ5]ν) 
ἴο ἃ ΡΙΌΡΠοις Ρῥιοίαγ οἵ ἴΠ6 ἄθαῖῃ οὗ 

1 ΝΟΠΙραΙ δπα οἴπεῖβ πᾶν βιρροββάᾶ ἃ 
τοίργσοποο (0 {πὸ Βοοῖκ οἱ ΝΥ :βάοιῃ ἴῃ 1 κα χὶ. 
49, ἣ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν. Βαϊ {Πουρἢ 1Π6 ΒΟΟΚ 
ἷ5. φιοίοα Ργ ΟἸθμθηβ οἵ ΑἸθχαηάγία ἀπάογ {Π|6 
{116 ἡ θεία σοφία (" ϑίτοπι.᾽ ἵν. 16), [Π6 Ῥαββασα 
ἴῃ 51. Τιακα ΟὨ]γ ῬΘΔΓ5 ἃ ΥΘΙῪ ΓΘ Οἵ ΓΟΘΘΙ Ὀ]Δης 6 
το ΝΥΙβάοπι 11. 12-206, 366 ἴοο ϑ[1εσ, “16 
ΔΡοΪυΡἤθη,᾽ Ρ. 186 ἢ, 

2 «Ἡϊ5ῖ, οὗ 15γ8ε],᾽ ν. 484 (Ε. Τι.). 



ΤΗΕ ΜΨΊΙΘΟΟΜ 

Ομτβί (Ἰ. 13--:20).}  παΐθνου τηᾶν ὃ6 οὐστ 
Ἐϑιμηαία οὗ ἴῃ6 Ὀοοῖκ 1ῃ ΟΙΠΕΙ τοϑρθοίϑ, 
1 που ἴθ α]ν ΠΟΙ45. Δῃ ᾿πηροτίαηΐ ροϑὶ- 
[Ἰο 1ὼ {π6Ὸ Ζγαεῤαγαΐο ᾿υαηροίεα---ἰῃ 6 
ἀεδνοὶορηιθηΐ οἵ ἐπουρῆης Δ Πα οὗ οἰτοιηη- 
βίδποθϑ ΨΏΙΟΝ ῬΓΕΡαΥΘα ἴΠ6 ΨΥ [ῸΓ {Π6 
(ο8ρε] οἵ (γιϑί. 

ν. Βαευΐ [πΠ6 στβαίδβί [Πβο]ορίοαὶ αἄναποα 
10 {Π15 ῬΟΟΚ 15 5πεννῃ ὈΥ ἴΠ6 ν ΕΓ 5 
ἐϑοῃαίοϊοσυ. Βείοτε {ῃ6 (ῃσγιβίίδη θὰ 
“Ῥασδηβη} ἢδα δἰμπηοβί ἰοϑί {παΐ θε]θῇ ἴῃ 
{Π|6 ᾿τη ΠΟΥ Δ] Οὗ [Π6 5011] ὑν ΟΠ ΤΊΔΠΥ 
Οτξεκβ δηα Ἀομπηδηβ πα “δεν βα ῬΑυν 
ἤΓΟΤ {Π6 γθαβοηῖηρθ οἵ Ρ]δΐο, δα ραυίν 
ἔγοῃ ἴΠ61Γ σοηΐαος ἢ Οτβηΐα] {Π6ο- 
5ΟΡἢ165.2. Ἐνεῃ ΟἸσεῖο, θη Ὑ τ ηρ 
ΤἈΠ.ΠΙΑΤΙΥ ἴο Π15 ΠΊΕ 5, Πα 5ρεακίηρ ἃ5 
8. ΟἸΠΖΘΉ, 5ῆθννθ [Παΐ ἢ6 βοδύσεὶν θα] θνθα 
1ῃ6 ἀοοίτηθ.5 ΒΥ νυτιεῖβ ΠΚ6 Γνε πη] 
Δα ὅϑηθοα 1 15 ΙΏΟΤΘ ΟΥ̓ 1655 Θ ΗΓ ΓΕΙΥ 
βδεί αϑιάβ γν 4]] Ἔχοερί {πΠ6 τηοβὲ εη- 
ΠΡΗΘηΘα οὗ {πΠ6 θαυ]ν εν} 1 ΒΕ 6115 ἴο 
Βαγα Ὀθθη πὶ αἰ πη]ν Ἀρρτεμποεπαάθα. Βαϊ 
1, σα ΙΠ 66 βίγαηρίῃ ἀπσιησ [Π6 ΒΑΡΥ]ΟΠΪΔ ἢ 
δρίνιγ, τ 01] τη ΕΖΟΚΙΕΙ δηα Τ 416] να 
Πη4 1 οΟἸΘΑΙ͂Υ ᾿π|]ηγαϊθα ; Δηἀ 1 {πε ἄδγ5 
οἵ οὐγ Τιοσὰ ἴπΠ6 ῬΠδγιβεαβ Π8α σΟΠ]6 ἴο 
Ῥ6ΙΙθνα ποῖ ΟἿΪΥ 1 {π6 πημηοτία ν οὗ 
{πΠ6 50], θὰ ἄνεη ἢ [6 ΤαϑΌΓΘΟΙΙΟἢ 
οἵ 16 θΡοᾶάγ. “Γδοιίιβ νγα5 βίτποὶς 1 
1η6. ΠΟΙα ΠΟ 115 ἀοοίτηθ Παα ἴα κθη 
ὍΡΟΙ {ΠΕ6ῚΓ τη 5.5 10 ῃγϑί πᾶνε ῬθΘῃ 
Ῥιθναϊεπΐ τη [Π6 ἄαγ5 οἵ ἴΠ6 Μδοοδθεαϑ, 
ΟΥ 1 νου] πᾶνε Ὀθεη ἱπΊΡΟ551016 ἴο 
ΠΕἸΘ γαῖα ἃ 50] θη 5ευνοα οὐ ΘΠ] οὗ 
ἴὰ6 ἀξδαα.6 Ὑεὶ Ἔνεὰ ἴῃ (π6 ΒοοΙς οὗ 
ἘΟΘΟἸ βία ϑίιο5. {Π6 ΘΧΡΥΘΘΘΙΟἢ5. τπ564 816 
ναριθ δΔηα ᾿ποοῃϑιβίβηϊ, απ ἂῖρ ἴο 6 
1ηςουρτοίθα ὈΥ νίαν ἴᾺΥ τηοτα ᾿ηΠεἤηϊία 
1Π84ῃ 1Π6 δοίια] ψοσᾶβ σοηηοία ἴο τ|5.ἴ 
ΟΣ [6 ταϑυτσγθοίοῃ οὗ [Π6 θοαγ ἴποχα 15 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ον ῃ Δ ΔΠΊὈΙΡΊιΟιι5 ἰτασθ. Βαΐ 
1η [{ῃ6 ν ΕΓ οὗ 1πηΠ6 Βοοκ οὗ Βα οη 
ΨΘ6 566 ργβαΐθυ. ἀβοιϑιοῃ ψ ἢ ταϑρεοΐ ἴο 
1Π656 5 ]εοΐ8. Ηδ ϑαγβ ποίῃιηρ ἀθοῦί 
ΤαϑατγΥθοίοη, θαΐ ἢ6 ὈΕ]Ιαν 5 ἰΠδῦ ᾿Π]ΠΊΟΓ- 
1 }Π{γ 15 σοηΐειγθά Ὀγ νἱγίαθ πὰ ψΊβάοτῃ ; 

1 ἐς Ὁ πΟΥΙΠῚ 1 ΠΟ, 40] ΔρΡΡΕΙ]αΐαγ δα Ζογιίΐα 
«δα Ο)Ο7115, Ῥάβθῖο ΟΠΥΙΒΓ ΔΡΟΓ 5511 86. ῬΙΌΡΠ6- 
ἀπ π (ΑἸτρι 419ὲ (ἵν: [961;᾽ χυ- ΖΟ0, 8. τὴ) 

2 Ῥαιβαηΐαβ, " Μεββεηΐαοα,᾽ ΧΧΧΙΙ. 
Ξ ΘΤΟΣ ὁ ἘτΟ ΟἸΌΕπΕ. [σι 
Φ Ππὺ Ὁ 5 5| ἢ: 120: Θθπθδο:  ΕΡ: 24: 
πὸ ΤΠ Π 50 Ὁ ΕΠ ΞΕ γον. 
5.2 Μδος. ΧΙ]. 44. 
Ὁ ΒΙΘΟΙΗΞΗ νἱ]- .17.3. ΧΟ]: 27, 28; ΧΙΧ 10; 

Χ]Ν111. 11, ὅζο, 

ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ. 409 

Δη4 Δ] Ποῖ 5}} βοπῖς Οὗ ἢἰβ. ΘΧρυ ϑϑίοη5 
ΓΗ δ ταίεισεα ἴο δὴ ἱπηπιοχίαὶ τὸ- 
ΤΩΘΙΏΌΓΔΠΟΘ, 1 ΟΥΠΟΥ ΡΪασθ5 6 ἰθδοῃθ5 
{πᾶς ΠΟΙΥ 50.115 5141] Θ᾽) ΟΥ ἃ σοηϑβοίοιιβ 
Ὀ]Εβϑθάηθβϑϑ Πδυθαῖτου 1ῃ {Π6 ρτθβθηςσα οὗ 
(ἀοα ; ποῖ, ΡΕΓΠΔΡ5, ἴῃ πιοτία] θα 165, θαΐ 
ἴῃ ἃ βοΐ οἵ ἀϊβειηθοαίβα ΠΙρης.2 ΤῈ ἰ5 
ΘαΆΔΠΥ ΟἸθαῦ (Παὲ ἢ Ῥε]θνθα ἴῃ ἃ 5ἰαίε 
Οἵ {πΐαγα τρίτα Ο ἢ [ῸΓ {πΠ6 ν]οκεά, 
ΏΙΟΝ Π6 ἀθβοῦθεβ 45. (πο ἀαγκηθβς 
Δ Π4 ΠΟΡ6]655 ἄθαίῃ.38 ὙΠεῖα 15, Ἰπαςεά, 
ἃ [ὈΓΠ1Δ] ΠΟΙ ΓΔ] ΙΟΙΙΟη. Ὀδίνγεθη βοιηδ οὗ 
1Π6 Του 5 ἢ6 11.565, 51ηὴ 66. 1ῃ 50Π16 Ρ]ασ65 
6 β58γ5 ἰπαΐ {(ῃ6 νι ]ὶοκαα 5141] θ6Ὲ 4ε6- 
βίτογβ ἀηα Δ ηη]Π]]αΐθα, Ὀοαγ ἀπά 501] 
(.. 11), ἀηὰ γεῖ {Ππδξ {Π6Ὺ 5141] 6 ἴῃ σοη- 
ΒΟΙΟΙ5. Ραΐῃ (ἰν. 18--2ο), Βταδίβομπθι θυ 
864 ΟἴΠΕΙ5. Πᾶνα ἰτιβα ἴο τθοομοῖα (Π6 
(ΒΟ ΡΆ ΠΟΥ ὈΥ {πα ποίίοη οἵ ἃ ρυτϊραΐοιν 
ὙΏΙΟΠ 15 ἴο 64 1ῃ ΔηηΙ ΠΟ ; (ὙΙΠῚΠῚ 
ΔΠ6 οΟἴΠθγβ, ὈΥ τεραγάϊηρ {Π6 ““ ἀδβίσπο- 
τοη ἢ (1. 12) Θροεῃ οὗ 45 “1ῃξ βεοοῃά 
ἀΘαῖῃ (Κεν. 11. 11)---ἃ γιογαζ Ἔχυϊποίίοη, 
ὙΠΟ ῬΊΙ]Ο 4150 ἀθ βου 65 85 “πῃ 6 η 616 55 
ἀθδίῃ," 6 Τὸ τὰν θὲ σοῃϑι θεά ἀοαθιι] 
ΠΟΙ ΠΟΥ (Π6 νίαν οἵ 1ῃ6 νυ πνεηΐ 
Ὀεγοπα ἃ Ὀε]θΓ τη 1ῃ6 σοπίϊηιαποθ οὗ 
507,16 σογέ 9 γείγὀηζϊολι θΘγ Ομ [Πη6 ρτᾶνε, 
δΔη4 6 50ΠΊΘΕΙΠ]65 566 Π15 [0 Π]ηρΡ]6 {Π6 
ΘΟΠΟΘΡΙΙΟΙ5 οἵ {Π6 ροβίμιπηοιι5 σομ 6 η1- 
παίοη οἵ ἴῃ6 Ῥαὰά Ὀγ [Π6 Ιἰνηρ ψΠΠ 
ἴῃοβ8 οὗ ἃ αἰνίηα ᾿παρτηθηξ ΡΓΟΠΟι ΠΟΘΩ͂ 
ἼΡΟΉ {Π6 5018] “τ Π] 6] Αἴοὶν αἰζου ἄθδίῃ. 

ν]. Τῃ οὔδ τεϑρεοῖ, μονενοῦ, [Π6 Βοοκ 
οἵ Ὑγιβάοιη 5Πδνν8 ΤΕ ΓΟΡΊΘΘΘΙΟ ἢ ΤΑΙΠΟΓ 
ἴῃ ῬΙΌΡΤΟ55. ΤΠ6 νεῖν Πρατί --- ἰῃ 6 
Ραγαϑί σθηίτγε--οῦ {Π6 τε] ρΊοη οὗ [5186], 
ἃ 5 ΤΕρτ βεπίθα Ὀγ {Π6 Ῥιορῃδίβ, νγὰ5 {Π6 
Μβββίδηϊς ἤορθ. [1ἰ νγὰβ [Π6 σον οί] οῃ 
{παΐ 4 Τ)ῖνιπα ΠΕ] ν σου που] 5εῖ {Πθτὰ 
ἴτβ8. ΠΤῸΠῚ 811} Ρϑυρ  χι 65, δη6---ἰη 5ριῖ6 
οἵ [168 ΤῊ] 561165 οὗ {Π6 1464] “ 7υ8ὲ Μη," 
85 Ταρυββϑθηΐθα ᾿γῃ βΠθυηρ [5Γ86]--πγου]ά 
νἱηϊοαία ἨΠ5 Ρβορὶβ, νου τεάδθηι 
ἴθ ΠοΠπῚ [πΠ6 απ οἵ {ΠΕ ῚΓ ΘΠΘΠ1165, 
Δ η64 νου] {π]Π] ἰο {πΠ6 αἰπηοϑςὲ {π6 στθαΐ 
ῬΙΟΙΏΙ565 Π]8Δ46 ἴο {πΠΕῈῚΓ [αΠο5. “ΓΠῚ5 
ἤορῈ [ιδά 5ιβϑίδιηθα {πη6 Πεατί οἵ {πε 

1 66 ΥΪΒάοπι ἱ. 1Ὁ ; 11. 22, 23; 111. 1-14; 
Ἵν: 2. 7,2 1 10 Ὁ: 5» ψὼ 155. 0]- 18, 0.9 πὶ 
τ] νο 5»: 

2 γιβάοχαῃ 1]. 7. 
ΠΟΙ 1. 12; 16; 11:25} 11: 11 τὸ τ ν. 14, 

ΤΡ ΝΠ 1Ο ΧΙ]. 21- 
1 ῬΗ1]ο, “1)6 ρΡοβίεγ. (ϑϊηϊ,᾽ ὃ.23;; “1,ερ. ΑἸΠερρ. 

1. 33 (ΟΡΡ. 1. 65). 566 ΒΙΕρῇΊιθα, ΡΡ. 252, 299. 
Οομλραγα Ργαγεῖ οἵ Μδμαββεβ, Φ. 13, 
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Οποόβεη Ῥεβορὶα ἴῃ {π6 τηϊάβδε οἵ {πο} 
τηοϑ ΟΥΘΥ ΠΟΙ Πρ {{1415.. ΤΤὴ6 εδχ- 
ΡῬεοϊεα Μαεββϑίαῃ νναθ, ἴο βοπῖθ θχίθῃηϊ, 
ΠαίΟΠΔ] δηα δχοϊαϑῖνα, θαΐ {Π6 στθαϊοϑὶ 
ῬΙΌΡΠοί5. μαα δαπ64 (πΠαὶ Ἠδ 5ποῖ]ἃ 
ποῖ ΟὨΪΥ 5} [ἢ6 παίίοη5 ἴῃ ῬΡΊθο 65 πκ6 
ἃ Ῥοί(ο.᾽ 5. ν6 556], θαΐ τπαΐ μ6 5ῃου]ᾶ θ8 
ἃ Τρσμὶ το ἸΙσῃΐθη ἴΠ6 (απ ]65. Βαΐ 
ἀατίηρ (Π6 ρεῦιοα ΠΟ [Ο]]οννεα τῃ8 
(αρενιγ, ἀπ ἀπηοηρ ἴΠ6 7 ενν5 ἡ ηΟ γΕῈΓῈ 
τηοϑύ ἱπὴριιθ α ὙΠ ἰογαιση. 1Πἤτπθηο 65, 
1Π15 ΠΟΡῈ (5 15 ἴΠ6 σαϑ88 Δ:ΟΩΡ ΠΊΔΗΥ 
τηοθτῃ [6 075} πα δἱτοσθίμευ νδῃ]βῃθα, 
ΟΥ 4 Ῥθοοιηθ ᾿παἸϑίϊποῦ 1ἢ 115 ΟἸΠ]1Π65. 
Ιῃ {π6 ΒοοΙ οἵ νγιβάομη, ἃ5. ἴῃ Εἰ ο]69ι:- 
αϑίϊοιιθ, ἴΠῈΥΘ 15 ΠΟ ῬΕΙβΟμα] πα ΠῸ 
5. Ποσιησ ΜΘ βϑίαῃ. Τη6 Μαββίδηϊο ΠΟΡ6 
Πὰ5 σοπηα ἴο πηθαη ποίπιησ θαΐ {Π6 4ΟμΠ11- 
Πᾶποα οἵ [5786] δηα [ῃ6 πΠΙνο 58] τὑγου- 
5}10Ρ οὗ Τεῃονδῃ (15. 11. ὃ ; ν. τό; 
ψ111. 14).} Μαμίοη 15 π]846, ᾿ηΠ4666, οὗὨ 
“ὁ 4. [αι] Ῥτορμδῖ ἢ ῖὶῇ τ Μδϑος. ΧΙν. 41 ; 
Ραΐ οα {π6 ψΠΟΪα {Π6 δἄνεηὶϊ οἵ ἃ Τινὶπ6 
ΤΕ] Ιν σου οἵ {Π6 {06 οἵ 1)ανι μᾶ5 θ6Ὲ 6 ἢ 
τ] ΘΥΡΘα, Π|κ6 Ὀγ ῬΏΙΟ 2 πα Ὀγ {Π6 οἴ ΕΓ 
ΥΥΤΙΓΟΥ5. οἵ {Π6 ΑΡοουρμα," ᾿Ἰηἴο ἃ νϑϑί, 
ἃ ἀΔΖ2)1ηρ, ἀη δὴ ἱποοῃογεηΐ ΠΓἿ6ΔΠη,1. 
Ενβη ἴῃ {πΠ6 Ῥϑβαϊτηὴβ. οἵ Βοϊοπηοη {Π 616 15 
α Μεββίαηϊς. Κιηράοιῃ, Ὀιξ {ποθ 15. ΠῸ 
Μεβϑίαῃ. ὙΥμαὶ {π6 7εν Παα σαϊπαά 1ῃ 
οὐ]ίατε ὈΥῪ σοπίαος ΜΠ ΠοαιπθποπΊ, μ8 
Πιαα Ἰοβὲ τῇ (1. ὍΤΠα παίϊοῃ, αἰτοσ [Π6 
Μδοσαθθαῃ βίπιροῖο, θαρδη ἴο βϑίι]8. οἡ 
1(5. 1665, οοπίθηϊ [ΟΥ̓ 1πΠ6 τηοϑί ρατί μιῇ 
ΤΟΙΠΙΡΊΟΙΙ5 ΤΟΥΤῚ Π15ΠῚ Δ Π6 τηδίθυϊα] σοτηζοσί. 

( Οὐτ5Ὁ})} 

ΤῊς σομϑι ἀθγδίοη οὗ [πΠ6 ῬΟΟΚ 1[561{-- 
115. 5{γ]16 δη6] Ἰαηρταρα, 115 σοπμίθπίθ. δηά 

1. ΑΥΤΗ͂ΟΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. 

. (ουρατα Ἐοο]αβ, ἱν. 15; Χ. 13; ΧΧχν, 17- 
10. απὰ 24.517)1, 
21η ΡῬΒΙΟ (ῃ6 οοπορδρίϊοη οὗ ἴῃ6 Τιορὸβ 

Βιροιθθᾶθα (παι οὗ ἴῃ6 Μεβθίαῃ. Ῥευπαρβ {Π6 
ποαγοϑί ἀρρτόδοῦ ἴο Μδββιδηϊβηη ἴῃ 15 νυ ΥΙηρ5 
15 Τουπά τη “Ὡς Ἐχροχαί.᾽ (ΟΡρρ. 11. 435, 436.) 
566 Ενν4]4, ν. 307-312. 

3 Τῆς οἤϊεῖ Ὄχρθοίαϊοηβ ἀγα ἃ τ608}] οὗ ἴῃς 
Τβρουβίοη ἀπ ἃ τονῖναὶ οἵ Ῥγορῆεουν (Βασ, 1]. 
44, 35; ἷν. 36 : 2 Μαος, 11, 18) ; ἴ1Π6 σοηνοίβίοῃ 
οἵ (ῃ6 πβραΐποη (ΤΟΙ χα. 11-τὖ ; χὶν. 6, 7); [Π6 
ΘΠ α]655 ρον οἵ βγ88] (ἘοοΙθ, Χχχνη. 25, 
ΧΙν. 123; 2 Εβαᾶταβ νἱ. 56--59) ; ἴῃ68. οομηϊηρ οὗ 
[1174 (Εοο] 5. χ νη. 10, 11) ; ἀΠΙνΘυβα] Ῥθᾶσα 
(Ἰὔρο 5. 1, 23,.24). 866 οῃ [Π15 5] 6 οὶ ἩΠΠρϑη- 
[61 4, 1) 6 Μο:βϑῖα [πάἀαθογαχα :᾿ ΠγατημλοΠα, “ΓΗΘ 
7ονν ἢ Μεβοίαῃ .᾿ ΟΘΏ]ογ ἴῃ Η ογζορ, 5. υ. Μ69- 
δἰὰβ; Ηαπιθύγροσ, “Ταϊμη. ὙΝ ὄγίογ.,᾽ 5. ν. Μ65- 
βἰαβ; ατᾶϊζ, “βοῇ. 4. Τυάδη,᾽ 217 ἔρ.; Υ 611], 
“1,6 Τυ]αϊτηηο,᾽ ἵν. 401-483, ἄς. 

ΠΝ ΘΙ ΘΝ ἰὴ 

ἴοηθ οὗ {πουρῇτ---Πὰ5 ΑἸγθα αν ΘΠΘ ἢ τὶ8 
50Π16 [δοῖβ ἀθοιξ [Π6 δα Ποῦ. ΤῈ ΘμαΌ]65 
τι5 ἴο δἰπγμ ἢ σοηπάθδησε ἰΠαΐ Πα νγὰ5 
δὴ ΑἸΘχαμάγιδῃ [δὺν οἵ οιΠἰναΐε αὶ 1πτ6]- 
Ἰεοῖ, γὴο νγὰβ ἔΠΏ]ΠΑΥ ἢ {π6 ΟΙά 
αβίατηθης ἴῃ (Π6 ϑερίπαριπε Ψεβίοη, 
Δ Πα πο Παά βοπῖθ δοηιαϊηΐαποθ ΨΊ 
τοῖς Ποταίασα ἀηα ΡὨΠ]ΠΟβορηγ. Ηδ 
Πα αἱ Ἰθαϑὲ ἃ ϑιηδίίθσηρ οἵ βοϊθηΐῆς 
Κηον]Θαρ6, ΟΥ̓ αἴ ΔΩΥ Ταΐθ νγὰβ δοσιαϊηϊθά 
ΜΠ {Π6 ΠαΠ]65 πα 51] 6 οἰ. οἵ ναγίοιιβ 
ΒΟΙΘΠΟ65. (11. 17--2ο; ν1]. 8) ΠΟΙ 
Π84 Ῥθθη ϑιισσθϑϑία]ν ἀθνοιοροα ἴῃ {6 
Πθαῖηθη ἡγοῦ] (Χ111. 9). Ηδ νγὰ5 [ἈΤΆΠΠΙΑΓ 
ΜΠ ἢ [16 σμάττ οὗἉ τί (χὶν. 14, 18), ὄνβῃ 
Ιῃ 115 Πιρῃμοϑί ἀθνοὶορπηθβηίβ (χν. 4, 5). ΗῈ 
γγὰ 5 4150 σᾶραθ]α οἵ ἢϊσθ αἰἸβουι πη] Πα ἸΟἢ 
Ὀείννθθη ἴπ6 αἰ Ποσγθης στα δ οἱ Ἰἀο]αΐγυ, 
4 η4 οοὐ]Ἱα ἰτθαΐ ἢ ταϊαΐῖνα το] τα ποα 
115 Ιδαϑδὲ ἸρῇοὈ]α ἰὈΥπη5. (ΧΙ. 1- ὁ). Ηδ 
Πα, ἴθ 5016 [ὉΠ ΟΥ ΟΙΠΕΥ, ὈδΟοΙη6 
δοσαδιηίθα ἢ {πΠ6 ϑραουπ]αιοη5. οἵ Επ- 
ΠΘΠΊΘΤΙΙ5 ἃ5. ἴο {Π6 ΟΥΙΡΊΏ Οὗ 5ΟΠῚ6 [ὈΓΠῚ5 
Οἵ Ἰἀο]αΐσν [ΟΠ] ΤΟνΘΥΘΠῸ6. ἴο διηοθϑίουϑ 
ΟΥ Ραβϑιοηαία αἰδβοίοη ἰου Ἰοϑί το] αἰνεβ 
(χιν. 15), ΟΥ [16 δροίμεοβιβ οἵ τυ ]θῖβ 
(κῖν. τὸ, τὴ). ἘΠῸ 586. πεῖτα ΟἿ ἐπ δ 
ΒΡΘου το η5. οἵ ἘΡΙ στα ἢ 5. (11. 6--0) ἀπά 
Μαΐίθια]δί5. (11. 2--5). Ηδ Παά ρύαβρεα 
1πΠ6 Ἡ ]]θηῖς σοποδρίοη οὔ {πΠ6 Ρϑαπίν οἵ 
1ῃ6 Θχίθγῃδὶ γνου]α, ἀπα οἵ [πΠ6 1πίθσε πο 65 
ΜΏΙΟΠ ἰπαΐ Ὀδαιίν βιισροϑίβ (ΧΠΠ|. 7--). 
Ης νὰβ πού πηδοασταϊηίθα ὑπ ποσὰ] 
ΒΡΘΟ] Δ ΙΟἢ (Χν11. 11) ἀπ Ῥ5γοΠΟ]ορΊοαὶ 
ΔΏΔΙγ515 (Χν1]. 12). ΑἹ] [πΠ658 οἰτοιπι- 
βίδῃοθθ τῆακα 1 σογίαϊη ἰπαΐ ἴΠ6 ῬοοΚ 
σου] ποῖ μανα Ῥθθη νυυθηῃ Ὀγ ἃ Ζαΐς- 
ἡγιΐαγι 76ν. ΠΕ 5ΡΘΟΙΆ] [τη ]]ατῖτν ν ἢ 
Εργρίίαη ΔΗ1Π)4]- Ὑ ΟΥΒ 10 (χν. 18), ἀπά 
ΙΓ [Π6 πηαπιίασίατα ποῖ ΟὨΪΥ οἵ οἷαν 
140]15, ας οἵ τπ6586 140]5 ἀδβοθιίπην 
ΘΟΙοιΘ ἃ ἀπα ρο]αθα ἴο ἰτηϊϊαΐθ πηϑίδὶ] 
(χν. 9), ᾿πα]ϊοαΐαϑ ἃ ΥΙΓῈΓ γῇΟσΘ ΠΟΙ 
γγαβ ἴὴ Ἐργρί. ὙΠ6 7ενν5 οἵ Ῥαϊθϑίηθ 
ΟΠΟΥΓΙΒΠΘ ἃ ἂρ αἰπιοϑ ἰαπαίίοαὶ Παϊτθα 
ἀραϊηϑδὲ {π6 ““ ψιβάοιῃ οἵ Ταναη." ὍΠΕΥῪ 
τα! ηἰα! 6 α {πας (Π6 σα 16ϑὲ οἰθιηθηῖβ οὗ 
ΒΡ στ ἴπα] γαῖ ναροσγαίθα ἴῃ {Π6 στο ]8 
οὗ δῇ ππΠΑ]]οννεα Ἰαηριιαρθ. ὍΠΟΥ βαια 
[παῖ {π6 (φοἕ οἵ ὅῃειὴ σου] ποῖ 5ρβὰκ ἴῃ 
[16 ὉπΠΌΪΘσΘϑθα δοσθηΐβ οἵ (Π6 β0ῃ5 οἵ 
Τάρπεῖῃ. Α5. ἃ σομπῃϊίοι-πηδηϊθϑίο ἴο 
τπ6 δχυϊαίίοη οἵ {π6 ΑἸθχαπάταμ δνν5 
οα {Π6 ρυθ]οαίίοι. οὗ {π6 Τιανν ἴῃ ατϑεκ, 
τΠ6γ Κερὶ τμαῦ Δ ἢν ΘΥΒΑΤΥ ἃ5 ἃ [αδῖ, πα 
5414 [παῖ τ νγαβ ἃ αν οἵ 6ν]] οἴηβῃ, ἃ5 



ΤΗΕ ΨΊΘΌΟΜ 

ἀξδαϊν δ5 ἰμαὶ οὐ Ψ ΠΟΙ [5γὰ6] μαά 
ἀδποβά ἀγοιυπα {[πΠ6 σοϊάθηῃ σα] (ΕὙδηΚοΙ, 
“Μογϑβίπαιθη, 1. 61). Τὸ ψγὰβ [ῃ6 δϑρῖγα- 
τοη οὗ {πΠ6 Ἰδασηθα ἈΔΌΌΙ ΤΠ οομαπαη ΒΕη 
ΝΑΡΌΟΠμαἢ ἴο πἀπϊῖα {Π6 λαώλί οἵ ὅῃθιη 
ΜΠ {ῃ6 “αλίμηι οἵ Ταρπθῖῃ (ΜΙαγ. 
ἘΞΑΡθδ, ἃ ἘΧΧΝΙ ὉΠ (ἸΘῚ. χ. 23: 761. 
ΞΟΊΒΙΣ ΤΩ ὩΣ, δες). Βαϊ 1π {Ππ656 
ἸΔΓΡῸΥ Δ Πα ΠΟΤῈ ΠΡ 6 ΓᾺ] γΊθνν5. ἴΠ6 56 Π00] 
οὗ (δ Π14|16] ϑδίοοα αἱοπα διηοηρ {πΠῸ6 [6νν5 
οἵ Ῥαϊδβϑίϊηθ. Τὴ πμδυτοόνεῦ ΒΔΡΌΙ5 
ΡῬΙασβα τρεῖς Ἰθαυηϊηρ ὉΠΩ͂ΘΥ [Π6 βδτης 
ΟΔἰΕΡΌΤΥ 45 Εργρίϊδῃ {παππηαίασρυ, δΔη4 
ἀβοϊαγθά τῃδΐ, 1 ἀτϑακ Κπον]βαρα σου]ά 
ΡῈ βουρῃΐ αἱ 811, 1 οου]Ἱὰ οὔ] Ὀ6 αἱ 
{1π|65 ΠΏ ἢ ῬΕ]οηροα πειΠεΥ ἴο {Π6 ἄδγ 
ΠΟΥ ἴο {π6 πῖρῃς (Μαεηδοποίῃ, 99. 2). 
ΤΠΘ ἤασΥ ΠΟ ῇ 45541164 {Π6 γῇ] 8 σαΥΘῈσ 
οἵ (ὐδιη8116]᾽5 σσϑαΐθϑί ρῈρ11---ἰῃ8 ΑΡοβί]α 
ἴο {π6 (ἀβῃί1165--οῦγαβ ἀπ 1ἢ στθαΐ πηθὰ- 
5016 ἴο {πΠ6 Ηδανθη-ἰδισης πη]νευβα ν 
Οὗ ϑυτηραῖῃυ ἡ] ἢ πιαάβ τὴ επίθυ 1ηΐο 
[π6 ἔδειηρθ ἀπ βϑυμπραῖηϊθβα ἢ {π6 
διϊ5 οἵ [πε (ἀεμε} 65. 

γε την σοποϊάθ ψ] σεται ηΐν (Πα 
[Π6 ῬοΟΙκ 15 μοί ὦ 1γαληοίαΐοη. ΤΕ τὸ Πδά 
ποῦ θθθη νυ ς6η τη ἀτεεῖς, τ σου] ποί 
Πᾶνε ἁροιηαθδα 1ῃ {Π6 ἀ5ΘΟΠΔΠΟ065 ΔΠ6 Ρὰ- 
ΤΟΠδΠηδϑῖδ 6 ὈΥ͂ ὙΠΟ 1 15 ΟΠαταοίθσιβεα. ἢ 
Α τη βιδίιοη πηαᾶν, ᾿π 6644, ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙ]Υ 
Δη4] Δοοϊθηΐα!]ν [8411 Ἰπίο βοὴ ἃ π]οά8 
Οἵ Θχρύθϑϑιίοη, θὰ 1ἢ ΠΟ [Δ1{ΠΠ|] {τ 516- 
[0 σοΟμ]α {Π6Υ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ᾿ς οἵ [τεαπθηΐ 
Οσουστθησα.3 

1. ΕἼΟΠῚ 411] {Π15 1 15 οἰθασ, μιμοῦ 
ΔΩΥ [ΠΓΠΕΓ ἀὐριτηθπΐ, [πα γα ΤηΔῪ δὶ 
ΟἸςΘ 58εΐ δϑι4θ {π6 ρϑϑιάοηγηι οἵ 5ο1Ὸ- 
ΜΟΝ. [{ 15 ΠΙΡΉΪν ΠΏΡτΟΌΔ]6 {Παΐ {Π6 
ΤΟΥ ΘΥΘΥ ᾿πίθμαθα Δ ομ6 οἵ ἢ15 
τοαάθιβ ἴο βΡΡοβε [παὶ μ6 νγα5 τεδάϊηρ 
[Π6 δοίπμα] νγοσα5 οἵ {π6 ψ1|58 Κῆρ. Πα 
ῬΟΟΚ ννγὰβ ὙτΓ6η. δ5 ἃ τηδηϊίοϑίο, ἃ 
Ροϊθπηῖς, δῇ δχῃοτίαϊίοη. ἴο οοηίθηηρο- 
ΤαΤΙ65 ΗΟ Παα ἀροβίαι564 ΠΌΤ {π|4 Δ 151 
ἰπίο πιαίθυα !βὴ, ΟΥ̓ ΙΔΟΙαίγ, ΟΥ̓ ΟΡΘἢῃ 

1 Τὸ δας Ῥδθη τηϊβίδι Υ ϑαρροβθά {παὶ 
ΝΙδοβιηδηῖεβ ρτοίεββθα ἴο πᾶνε βεθη ἃ ΠΘΌτανν 
οτσίπαὶ οὗ {πΠ6 Ῥοοῖς ; παῖ Π6 Παᾶ βεεὴ ννᾶὰβ 
ἃ ἰγταπϑ]αἴίοι οἵ 1 ἱπίο ΗΠ εῦτανν. ((ἀτίτητη, Ρ. 9.) 

3. 866 Τετ. “Ῥυδϑῖ, ἴῃ Π0 τ. 581]. 
3 ἘῸΓ ᾿ῃβΐδποο, ἰπ με Τ, ΧΧ, (Ὀ5. χι, 3) νγα 

μανε ἠχρειώθησαν" οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα. 
πῃ Οὐγ ον ΑΠρ]ϊοαπμ ψειβϑίοθ 6 πᾶνε “ΗΘ 
τμαι τυατογείζ 15 {|κ6 ἃ τυαῦδ οἵ ἴῃ 56α ᾽᾿ (745. 
1. 6). Βαΐ {πέτα αἴὸ πιοσα ῬΠΈποῖηθπηα οὗ [15 
κιπα ἴῃ [ἢ Βοοῖς οἵ ΝΥ ]βάοπι πᾶ ἴῃ 41} {Π6 
ΤΧ Χ. ρὰΐ τορϑίμεγ. 

ΘΕ ΘΘΙΕΘΜΘΝ. 411 

1] ΠΟΤ γ. ΤΠδ δἀορίϊοη οὗ [Π6 παπης 
οἵ Βοϊοιηοη ὈθΙοηρ5. ΟἿΪΥ ἴο [Π6 ΠΙ[Ἐγατγ 
[οτπ, δηα σου] ΠΘΙΓΠΕῈΓ Πᾶνα ἀδοεϊνο, 
ΠΟΥ͂ γγὰ5 [ΟΥ̓ «ἃ τηοϊηθηΐ ᾿ηἰθη δα ἴο 4ε- 
ααῖνα, ἴπΠ6 σοΟπίθι ΡΟΥΆΓΙ65 ΤΟΥ ὙΠ ΠΟΠῚ (ἢ 6 
ῬοΟΙ νγὰβ νυ θη. ὍΠ6 ϑρροβεά 50]1ο- 
τη ΟΠ ΔΕΓΠΟΥΒΠΙΡ 15 ΟἿΪῪ Ἰη Το τις 664 1η ἃ 
αἰτοοῖ ΔηΠ4 βθοοῃάδυν ΠΠΔΠΠΘΓ (Υ11. 1--21 ; 
111. 1ο--τῦ ; 1χ. 7, ὃ). [πῃ ΠΙΡΏΪΥ πποτῖ- 
[164] ρεγιοάβ. [Π6 Ῥβϑθιιοηνπὶ ΤηΔΥ Πᾶνα 
Ῥεδη ἰακθη [ῸΥ ἃ στρα] γ, Ὀπΐ 1 15 δἵ 
Ἰβαϑὶ ἀοαθίπι] ννῃθίΠου 1[Π6 ΔΌΪΟΘῚ ἘδίΠοΓ5 
(ΟΙεθθης οὔ ΑἸδχδηάσια, Ιάγτηι, 
ΟΠΡΘΏ), ἴῃ Παοίηρ ραβϑασθθ Ομ] [Π6 
ῬοΟκΚ δ5 Ὀεϊηρ ὈΥ͂ “οϊοπηοη, τηδϑηΐ 
115 ῬΟΡ ΪΑΥ τοίεσαποα ἴο ὈῈ τεραγαβά 
85 ἃ ΟΥ̓ΟΑ] ἀβοϊβίοη. Α Ἰηοάδτῃ ψΥΙῸΥ 
της {τα Δ}}Ὺ ἀ5ϑιρὴ ἃ Ῥαββασα οἵ 
ἘοοΙ οϑιαβίθβ ἴο ϑο]οσηοη, ΟΥ̓ οὗ οπα οἵ {πε 
Ἰαίοῦ Ῥϑα]πη5 ἴο 1)ανι, 1π ἃ 56ΥΠΊΟΠ ΟΥ̓ 
ΘΘΏΘΓΙΑᾺ] Δ]Π 510}, ΤΊ ΓΕ ]ν ]Π ταίθγεπος ἴο 
ΟΤΙΠΔΤΥ ΟἰιδίοΠ, Πα γαῖ πΠ6 νου] {Π1Κ 
10 Πατα 1 {Π15 γε γϑαϊθα 45 τϑργθβαηί- 
1ηρ ἃ 6] οταία πα ΟΥ̓ Π104] ΟΡΙΠΙΟΗ. ἃ 5 
το {π6 διυῖπούβῃρ. ὙΠῸ {116 “ὙνΊβάοπ οὗ 
ΘΟΙΟΙΊΟῊ 1 [Π6 ϑγγίας, Αταθῖο, πα ΟΥΠΘΥ 
ΨΕΙΘΙΟΠ5, 15. 50 (ΔΥ ΠΌΤ 1Π6Π]οδ ηρ 8. τθ 8] 
ῬΕΙΙΕΓ 85 ἴο {πΠ6 δυίπουύβῃρ, [πα (Π6 
ΘΥΓΔ.. ψΕΙΒΙΟη. (ἰἸΒΈ ΠΟΙΥ Τηθη θη 5. {Π6 
ΟΡΙΠΙΟ {πᾶς ἴπΠ6 παπὶΒ νγὰ8 ΟἾΪΥ 85- 
βισηθα. ΤῈ Νυϊραΐα ο 8115 11 .2.26ε7 δ α21- 
ἐγιζίας. ῬνΘα ΤΘΓΟΤΊ6, ἴῃ Π15 Ρτείδοα ἴο 
[πΠ6 Ῥοοκ, 5ρβακβ οἵ 1 δ5 “2ϑεμαϊξῤῖογα- 
2λι.. ὙΠαῖ δὴν τηοάθγῃ οὐἱο 5Που]α 
Πᾶνε βιρροτίβα {πΠ6 ϑοϊομπιομίδῃ δαΐποτ- 
5Π10 (45 ννὰβ ἄοπε ὃὈγ . Α. ϑομηηά τη 
1858), ΟἾΪΥ Ῥίονεβ {παΐ ἴῃ [Π6 π|η6- 
[θϑηῖῃ σεμ ΤΥ ΤΙ ΓΕΓ5. οδ ἢ 511] ΡῈ Τοππά 
ἴο πιαϊηίαϊη ἃ ρτεοοπμοοῖνοα ΠΥροΟΙΠ 6815, 
50 ΔΡΒυΓ͵α ἃ5 ἴο πΠΕβα τὸ τοίπταίοη. Α 
ἸΠΘΟΥΥ φίνεη Πρ ὈΥ 5. Τ7ϑγοῦηβ ἂπά 
51. Απὐριβῦηθ ἃ5 πηίθηδὮ]6 Ἔνθ 1 {ΠΕ 
αν, πεεβα ποῦ ἄθΙαν τ5 πον. 

ΤΠ6 νυ του νγὰ5 ρσόραθὶν ᾿ἱπάποθα ἴο 
δάορί 15 ἰταῃϑρασθπῖ ρβθαοηγιη Ὀ6- 
οατι58 “ Βοϊοιποη ̓  πᾶ Ὀεοοπια ἃ ϑβοτί οἵ 

1 ΘΠ ΑΥΙΥ 51. ΑὉραβεπα βοπηθίϊμη 65 4ποΐθϑ ἴξ 
45 ϑογιρίατε (“ Πε Οἷν. 1)εὶ,᾽ χὶ, 10, ὃ 1), ἀπά γεῖ 
νγᾶὰβ 0611 ανγατὲ (14. χνῖϊ. 20, ὃ 1ὴ ἰπΠαΐ 1 νγὰβ 
ποῖ ΒΥ ϑοϊοιιοθ. ϑοῖὴηθ οοπίιβίομ ἢα5. ὈΘΕΙΣ 
᾿πἰσοάποθά ἰηΐο {πΠ6 παδβίίοη ὈΥ {πὸ ἴδοις τΠαζ 4]} 
τπ6 ἔνε ϑαρίθπίῖαὶ θοοκβ (Ρτόνεγθβ, Εἰσο  αϑἰαβίαϑ, 
Οὐδηῖῖο]θβ, ΝΥ βάοπι, ἀπὰ Εἰοο] 6ϑἰ βίο 5) ἀγα σοῃ- 
ΒΔ ΠΕΠΥ τοίεγγθα ἴῃ ἃ ρΈπογα] ἡγαν ἴο “ Βο]οπηοη. 

2. “Νρῃ διΐθηη 6556 ἰρβίτιβ (ϑα] ΠΟ η15) ΠΟῚ 
ἀυδιίαητ ἀοοίίοτεβ.") (Δαρ. “6 (ἷν. )εὶ,᾽ χν!, 
20, ὃ 1.) 
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οοΙ]Θοῖγα πατὴδ ἴῸΥ 41] βαρ Ί θη 118] Ἡ ΘΟ τον 

Πτογαΐασο, [πὲ ἃἋ5. 411 Ῥβαϊτὴ5. ὑγΈ ΓΕ 60]- 

Ἰεοίθα ἀπᾶθσ {πμ6 παπης οἵ αν, δηά 

Οτεεῖκ [0165 νγεῦα τιϑιια}]}} ἀϑϑισπθα ἴο 

Ζβορ. [ νγὰβ {τα ΠΟ ΠΥ βυρροβθά 

τπαΐ ϑοϊουηοῃ νγὰβ ἃ τηδϑβίθυ οἵ 4}}] νν]5- 

ἄοπι (Εςο]ε5. 1. τό, ἄο. ; Εοο]α5. ΧΙΝΊΙ. 

13; ηϊδα. νἱῖ. τ7--2ι ; 705., “Απί 

Ἡ. 5). ΑΙΙ Κπονῃ Ηοῦγαν Ῥτόνοτῦ5. οὗ 
ΔῺΥ ναϊαα μα Ῥθεη οΟ]]θοίθ πη αΘΥ Π]5 
παῖηθ. [{ νγὰβ {πϑγοίοσθ παίατγα! !ν Ῥοτ- 
τονε ῬΥ ἴπ86 νυ ογ οἵ ἃ 'ῬοοΚ ψῇῆο 50 
ΤῊΔΗΥ͂ ΘΟ ΠΓΕΤΙ65 Ἰαῖου ΠΔη α]6α βοιηο οἱ ἴῃ6 
ΘαΠ16. ΤΟρΙΟ5 ἴῃ βοῃιθίμηρ οἵ {Π6 58 Π16 
5716. Α5 [πε Βοοκ οἵ Ἐροϊεϑίαβίθβ 15 
νυτ τ ΠπΤΌΠὶ {π6 βίαμαροϊηΐ οἵ ϑοϊοηῸ ἢ 
ἴῃ Πὶ5 οἱά ἀρ, να η655, πα τερθηΐ- 
δῃςα, {πΠ6 δαῖποῦ οὗ [Π6 ΒοΟΚ οἵ ὙΥ]βάοηι 
τη κ65. ΠΙΠῚ ΘΡεΕὰΚ δ5 ἃ Κίηρ γεῖ γουίῃ- 
[ὰ] αδπᾶ ᾿ἱπποσϑηΐ (ν111. 1ο).} ὍΤῊϊ5 σανε 
ἃ 5οτί οὗ 1468] ψειρης ἴο ΠῚ5 ἀρρεᾷὶ ἴο 
ΤΌ]ΕΙ5, 85. ΜῈ] δἃ5 ἴο 5. ἀθῃιποϊαίοη 
οὔ ἴῃς ΕΡρϊἸουγβαηίϑιη, νΠοῃ (μ6 Ἠδεὶ- 
Ἰθηἰϑίηρ ἀροδβίαϊεϑ νοι 6 Πᾶ5 1Π ν]ΟΝΝ 
ΤΊΔΥ ῬΟΒΒΙΟΙ]Υ Πᾶνα βιρροτίβα ὈΥ ἃ τη]βιι58 
οἵ Ῥαβϑαρεβ συοίεα ἤομπὶ τῃ6 ΒΟΟΚ οἵ 
ἘοοἸς5Ἰαβίθβ. 

2. 81. Απρπβίηε᾽5 σοη)θοίατα {παῖ 1Π6 
Ῥοοῖὶς να ψυίεη ὈΥ [Εδῦ8, 5ῸΝ ΟΕ 
ΘΙΒΆΘΗ (“ Πε ἀοοίγ. ΟΠ τιβί. 11. 8), ΤΑΥ͂ 
θὲ Ἰεῖ ψιποῦΐ Πασίηθυ ποίϊοθ, θθσδιῖιβα 11 
μας οι πα πὸ [ο]]οννεσ, ἀηαἃ νγὰ5. Ἔνεῇ 
ἹΠάγανν ΟΥ̓ 1Π6 ᾿ΠΟΥ ΠΙτη561{ ({ Ἀδ- 
ἸΠΑΟ Ὁ 11. 2): 

. ὙΠῈ Ρείνειβα Πυροίμοϑὶα (0) οἵ 
7. Μ. ἙΑΡεῖ {μας [6 ῬΟΟΚ νγὰβ8 ψ θη 
ὈΥ ΖΕΚΌΒΒΑΒΕΙ, ([) τᾶν Ὀ6 ποίβαἀ 1ῃ 
ῬΑΒβΙηΡ, ἃ5 ἃ ΠΓΘΓΔΙῪ ΟἸΤΙΟΒΙΥ. 

4. Τλιττουθθοῖκ βδιιρραϑίθα ἰῃαΐ 1Πῃ6 δὲ- 
ΤΠΟΥ νγὰ5 ἴΠ6 ῬΗΠΟΘΟΡΪς ἀηα Ἡδ]]Θ]βιηρ 
Τενν ΔΕΙΒΤΟΒυ 5, {Π6 {ΠἸ6Π4 οὗ ῬΙΟΙΘΙΩΥ 
ῬΒΠομπιθῖου. ας να Κπονν ποίῃϊηρ οὗ 
τη 6 ψ τ ηρ5. οἵ Ατιβίοθα]ι5 Ἔχοθρί [το τὴ 
{γταρτηθηΐβ ργαβϑεσνοα Ὀγ ΕΠ ΒΈΌ 5. 1η {Π6 
“ Ῥχδθρδίαῖο Ἐπνδηρο]1οα. ὍΠΘΓΙΘ 15 Πο- 
τυϊηρ τη {Π656 ἰταρτηθηΐβ, ὈΘΥ ΟΠ ἃ 51η5]6 
ΠΟΠΙΠΠΟΏΡΙαςς οἵ ΑἸΘχδηἀσιαῃ ῬΠ]Π]ΟΒΟΡΉΥ, 
γ ΠΟ ΙΘπμ 5. ΔΩΥ ΡΓΟΡΑὈ]]ΠΥ ἴο 1Π6 σοη- 
Ἰδεῖατα. Ατβίοθυλιιθ, “ Κτηρ ῬιΟΙΘΠΊοιιϑ᾽ 
Πηαϑίου ἡ (2 Μδοο, 1. 10), ΨἼηο ἸΙνβα ἴῃ 
5.10} 1η{Ππηαΐα ΤΟ] ἸΟῊ 5 1 τηΠ6 Ἐσγριαῃ 
ΤΟΥ] ΤἈΤΪγ, οου]ά ὭδνῸΣ ἤαν νυ ςΘῃ 
νἱ. 1--ὸ ; ΠΟΙ͂ 4065 [Π6 ΠΙΡΉΪΥ ῬΙΟΒΡΟΓΟΙΙ5 

1 ἙἘννα]ά, “ αβοἢ.᾽ 111. 2, 552. 
5 ἘῸΣ 5ρθοῖαὶ βαβϑᾶρϑδ νν 10 ἢ Θοϊοσηοῃ οου]ά 

ποῖ μανο υυτι θη, 5εὲς ἰχ, 8 ; χν, 4, 14. 

ΠΝ ΕΘ ΘΝ Ὁ 

οοΠΙΠοη οὗ [ῃ6 Τ7ενν5 ὑπᾶθυ ῬΙΟΪΘΤΩΥ 
ῬΗΠομιθίου δοοοτα νυ] [Π6 σΘΏΘ͵Ά] ἴοπα 
οὗ α ῬοΟΙΚ ψΏΙΟῆ ΠΠΏΡ]165 παῦ “τὴς 
τὶσῃίθοιβ," 2.2. 811 οὐἵποάοχ δῃᾶ {αἸΠ1] 
765, ὑγεῦθ 11. }}]6 ἴο νἱοϊθηΐ ῬΘΥβθο 05 
{1 ΤΌΣ 1 Ὁ; ΣῚΙ. 22, ὅξο:)- 

Ὁ. ΝΟΥ ἀραΐὶπ οἂπ πε ῬΟΟΙ͂ θ8. δ. 
ῬΗΙΠΟ, 85 νγ»ὰ5 σοῃ]θοίατεα ὍΥ “ΠΟΠΠΙΠ]| 
βου ρίοσαμη γείεσισῃ ἢ (761.), ΝΊΘΟΙαΒ. οὗ 
1,γῖα, Ἰλιίμοσ, ϑίπρεὶ, (αΐϊονιαβ, δηάᾶ 
ΟἴΠοΙβ5.} γε σδῇ δ ββι5} ἄδοίβινα ΓΘΆΒΟῚ5 
ἴοΥ 1ἴΠ6 τα]θοιίίοη οἵ 115. ορίπίοη. [{ 15 
{{π6, οὗ οουΐδβε, ἴπαὶ {Π6 ὙΥΙΘΙ ΤΟΝ 65 
ΜΙ ΠΙη {Π6 σϑηθγαὶ οἶτοὶα οὔ ῬΒΙΠΟΠΙΔΗ 
ΠΟΠΟΘΡΙΪΟΏ5,2 δη4 «50 {παΐ 1ῃ6 [δ Κ 
ῬΟΙοα] ἱπαϊοαϊοη5. οἵ {π6 ῬοΟΚ 581 
Ὑ}6}1 ν ἢ της οτὰ οἵ ῬΠΏΠΟ : Ὀαΐ 

(..) Τῆς σον οἵ [ῃ6 Ῥοοῖϊς 15 Ψ ΠΟ] 
ὉΏΠΚΟ (Παΐ οἵ ῬΏΠΟ. [1 15 ΤῆοΥΘ ΠΙΝΊΠ Ὁ, 
1ΠἸΡΑβϑι οΠΘα, ἀηα οἱοαιθηΐ, ψν ἢ 116 αἵ 1η68 
54 Π16 {{Πὴ6 1 15 ΙΏΟΥ6 ΤΠ ΓΏΠΏΙΟΔ], ἀυί]ῆο]α], 
Δ ηα δἀριδίιο, ὍΤΠα βίγποίασα οἵ τῃ8 
ΡΟΙΟα5 15 ἴῃ βΈΠΕΓΑΙ [ᾺΥ 51Π1Ρ]6Ὶ, ΜΏ16 
αἴ ἴῃ6 5816 {1Π2|6 1 15 ΠΊΟΤΕ Ῥοδίος δηά 
ΟΥ̓Δ ΘηΐΔ]. 

(2.) ΤῊς 2γεαέηιορ 977 δεν ῤίμ7γε. για Ζέ- 
γία 15. ἀϊδετεηι. ὙὍηῈ δυΐμου οὗ [Π8 
Βοοϊκ οἵ Υ]βάομ 15 τιοῖα οὗ ἃ Ηδρααϊϑβί 
πῃ ῬΠΙΪΟ ; 2.4. 6 πα κ65 ρτβαΐεσ τι58 οὗ 
168 [6 15} Ηαρδάοιῃ, οΥ {δ ἸοΠ4] αχίθῃ- 
510Π5 οὗ ἴῃς. Μοβαῖς ἢϊβίοσυ. ῬΏ1|Ο 4]16- 
ΘΌΓΙ565 ΤαῖΠΕΥ [Δ Ἔἀχασσοσαίθβ. Ῥβθιάο- 
ΘΟΪΟΠΊΟΝ ΘΧαρσογαΐθθ σαῖΠοΥ ἴΠΔηῃ 4116- 
ΘΟΥΙ565. [{ 566 15 δίταῃσε [δ΄ Δὴγ σΟΙ- 
τηθηΐαίοῦ ΠΟ 15. δ 4}1 ἔἈΠΉΠΔΥ ΜΠ 
ῬΏΙ]Ο᾽5. ΠΑΡ 4] τηθίποά οὗ ἀθα]ηρ ΜΠ 
ΘοΙρίαγα 5Πο 14 σαΡΡοβα παῖ πα οου]Ἱὰ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ παν νυ ς6 ἢ ἃ ῬΟΟΚ οὗ ψΏΙΟἢ 
16 πηθίΠοα 15 50 πη- ῬΠ]Π]ΟΠΙΔ ἢ ἃ5 1Ππαΐ οἵ 
τῃ6. Βοοῖ οἵ νγ]5αομ,.3 

(3.) ῬΏΙΟ τάτοὶν ααοΐαϑβ ἴη6 ῬΘΑ]ΠῚΒ ΟΥ̓ 

1 ΤῊΣ Μαυταίοτίαη άπομ μα5. ““ ϑαριθπία ΔὉ 
διηϊοῖὶβ ϑαϊοχηοηΐβ βουρία," ἀηά 1). ΤΎΘρΈΙ]ος 
ςομ])εδοΐιτοβ {μας ὑπὸ Φίλωνος ΤΊΔΥ μᾶνα Ὀδθι 
οοτταρίοα ἴπ [μ6. οΥἱσῖπαὶ ασθοκ ἰηΐο ὑπὸ φίλων 
(“ Τοῦτα. οἵ ῬΒΠΟΙορ.᾿ 1855, Ρ. 37)- ἈΘιδ5 
οομίοδηϊβ Εἰπηβ 1 ἢ νυν Ὶ 1 [86 τοπλατῖς τΠπαΐ {Π6 ἀββῖρῃ- 
τηθηΐ οὗ με Ῥοοῖς ἴο ῬΊΙ]Ο ὈΥῪ 51. Τϑγοῖηθ δπὰ 
οἴμεῖβ ““Ῥίοινα βϑυ]οιηθηῖ απ 1 διπάς ἂς 1 
ΡῬἈΠΟΒΟρΡΪα ΡὨΠ]ομΐθηπο ἐϊαϊξ ἠοσὲ Ρθὰ ἀναποές 
ὁποοτο." (Τηϊτγοά. Ρ. 505.) 

2. 66 ποίοϑβ οἡ ἷ. 4 ; ν1}. 19, 20, ἄς. ΒΙ᾽Ιορίπεα, 

ΦῬΏ1]ο,᾽ ῬΡ. 222, 223. 
8 Τῇ ΡΊ]ο [πὸ 5Ύ 1100] 15 Θνογυι ϊηρ ; [86 1Δοΐ 

1116 οὐ ποίμῖπρ. ΤῊΪ5 15 ποῖ αἵ 8}1} ἴτας οὗ 1Πς8 

αὐΐμοσ οἵ ΝΥ Ἰβάοιη. Ηςδ βοῦγοοὶΥ σοθ5 Ῥεγομπά 

ἴη6 οἰτιοῖϊοϑι Ππ|15. οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τοβίαπιθης ΘῈ 

ἢὸ ᾿ἀομιῆε5 ἴμ6 βερεηὶ οἵ Ῥαγαάϊβα 1} 1π6 



ΤΗΕ ΜΨΊΙΘΌΟΜ 

τῃ6 Ῥτοριείβ. [ἢ ρβϑιαο- ϑο]ουηοη {6 τ 
ατα τεααδηΐ Δ]]Π 5105 ἴο ὈοΙῃ. 

(4.) ὙΠΕ γι αλι7167 οἵ ἴΠπ6 ἔννο νυ ο 5. 15 
ἀϊεγοπι. [Ιἢ τεδάϊηρ ῬΉΏΙ]]Ο νγα 16 541]- 
ἴῃὴρ διηϊᾷ “ἃ ἀεδά 58α οἵ Ἰοὺ δρϑβίγαο- 
[ΙΟη5 :᾿ 1ἢ τοαάιηρ Ῥϑθ ο- ΘΟ]οΙηΟ ἢ. νγ 8 
ΙΏΟνῈ ΔΙηα ἃ 561165 οἵ ὈπτηΙηρ᾽ ΡΙοἴπτ65. 

(5.) Τὴς φληἑοεοῤ᾽ν οἵ ἴΠπὸ ἴγγο νυυϊίουβ 
15. αἰῆεγεμι. [}ἢὼ Ῥβειάο-ϑοϊοηοη να 
Ππα πο ἴτᾶςα οἵ ἔννο σοποθρίοη5 ΏΙΟΠ 
ἴῃ ῬΠΏΙΟἾ 5 τ Πρ5. 416 Ῥυθαἀουηπδηΐ Δη6 
{πα πηθη(8]---ΠΔΊη 6], {Π6 {ΠΟ Ποίοτην οἵ 
Βαμηδπ πδίμτα (566 ποΐθϑ. Ὑ11]1. 10 ; ΙΧ. 
15, ὅζο.)} δπὰ {π6 ἀοοίτιηθ οὗ 14685.3 

(6.) ΤΕ Ζγηιγοίοον οἵ ἴπΠ8 ψυ 6 Υ5. 15 
αἰ ογθπί, [ἢ ῥρβειαο- ϑοϊοσηοη {πΠ6 πνοτὰ 
“ Ζορυδ᾽ Ὧὰ5 πομα οἵ [Π86 Ῥ͵ΓΟΓ ΠΟ 8 
Ψ ΒΊΟΝ 1 Πᾶ5 ἴΏ Ῥο. ὙΠΕΙΘ 15. ΠῸ 
Βρβου]δίοη ρου {πΠ6 Τιοροβ, ΠΟΥ 15 1 ἴο 
τῃ6 βαπὴ6 Ἔχίθηϊ Πγροβίδιιβεα, [1ἢ ΙΧ. 2, 
ΧΙ 17, ΧΥΙ. 12, ΧΥΠΙ. 15, Ὀ56 1 60-301ο0- 
ΤΠ00 ΠΑΙΟΪν σοὰθ Ῥεγομπά {π6 ΠΠτη15 οἵ 
1ῃ6 ΟΙα Ταβίαπηεηί. 

(7.) ὙΠ6 ὑννο ντιθυβαῦα ποῖ αν ὴ ἀρτεθα 
γι ἠε17 υἱεῖ 97) δ άοτι, ἴου τὰ ῬΊΏΙ]Ο Ὑγ15- 
ΟΠ 15 αἰπγοϑὺ 1τἀθηίσα] ἢ {Π6 Τιορο5 
ἡ !τῶτεῖ, ὁ ΕΠΙΟΣ 1. 212; 5686 “ἸπῈρ: 
ΠΙΈΡ [ΘΡΡ- 1. το] ; “Ἰθδῖ: ῬοΙΣ Ἰπβιαν 
δ ΠΘΡΡ. 1 212}; 00 Ριοίιρι ἢ. 2Ο: 
ΘΙΘΡ θα, “ΠΟ, Ρ. 222)---ἃ [πουρῃΐ οΠ. 
ψΠΙΟἢ της δυίπου οἵ “ ΝΥ Ίβάοτη ᾿ ἀο65 ποῖ 
τοῦςοῇ. 

(8.) ΤΠΘ Ζλεοίοσν οἵ ἴπ6 ἔνψο νυ τε 5 
15 αἰἤεγεηῖ. Βοίῃ τξοορηῖθα ἴΠ6 Ῥτε- 
ἀοτϊηϊπαηΐ ἴονα οἵ ἀοα, Ραΐ ρββιάο- 
ΘΟΙοΙηΟη ὈΘ]ΙΘν 65 1 8} Εν]] 5ρ τ (11. 24), 
Ποῖ ῬΉ1]Ο Ἰσποσθθ. ὙΤΠδῪ ἴακα αἸΠδτεηΐ 
νίθννϑ οἵ 1[η6 ϑεγρεπί ἴῃ Ῥαγδάϊβα (11. 24, 
ῬΕΙΟ, “106 Μππᾶ. Ορι" 56; “106 Ἀρτῖς. 
2 ἸΒῈΡ ἌΠΕΡ 11: 21)» ἀπὸ Οἱ {πὸ 
ῬτάζΖβη βεύρεηΐῖ, ψῃοἢ Ρ5θιο- ϑΟΪΟΠΟ ἢ 
ἰακ65 ΠῸΘΥΆΠΎῪ (Χν]. 5, 7)» ἀμ ῬΆΙΪΟ τε- 
βαγαθ ἃ5 ἃ 501η00] οἵ 5006 :- ΤΠ] ΘΠ 655 
ἴ 1.8 Αρτῖο χα Ὁ .ἸΞΕΡ. ΑἸΠΘΡΟΟΣ 11: ΖΘ): 

(9.) Ευτχίποσ, ποτ ἀτα 5Έν τα] ΠΙΠΟΥ 
ἀἰβοσθβράμποῖὶθθ θεία ῬΉΠ]Ο δηά [ῃ15 

ἄν} (11. 24) ; ΟΥ̓ ἀαβουθε5 {Π6 ῬταΖθη βεσρεηΐ 5 
“ὁ ἃ. 50 110 0] οὗ Ξα]ναίίοῃ ᾽" (χνϊ. 5--7) ; ΟΥ̓ 04115 1Π6 
ῬΙΠΑΥ οὗ 541: ““ἃ τηοπιυπηθηΐ οὗ δῃ πῃ 6] ον!ηρ 
5808] " (χ. 7). δ ροεϑ ἃ {{{16 [γί ΠῚ πη ράββασοβ 
ΠΠΙΣΘ κα: τοξι7; συν. 2Ὲ3 δα ἀὐαπ ἴποῖ6 Πδ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἈΡΡτΓΟΔΟΠΕ5 [Π6 τηᾶηποῦ οἵ ΡΏΠΟο. ὍΠα 
Πραγοβί γΓοβθιη Ὁ] ΠῸ8 15 ἴῃ ΧΥΠ], 24. 

1 Ῥῃῖο, “Πε Οοηρτ.᾽ 6; “1Ερ, ΑἸΠΕΡ..»᾽ 1. 22. 
ΟΠΌτΕΙ 1. 282.. ϑΙερίεά, 235-242. ΤΆΠη6, 
1. 288. 

3. 8566 Θ5ρθοῖδ ]υ ΡΠΏ1]1ο," 6 ΝΊοΐ, οἴεγθηΐ. 13. 
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ὙΠ ΘΕ: 5. 1 ΥἹ] 2; 11: 20; ΧΙ. σδ; 
ΧΥΙ. 14. Βοίῃ νυτιίετθ ἄθα] δΌϊγν στὴ 
{π6 οτίρίη οἵ Ἰ4ο]αίσΥ (ΧΙ. ΧΙΠ].; ΡΏΙ]Ο, 
“6 Μομδτσοῇ. 1. 1--2}; θπῖ ὄνεὴ οἢ 
1Π15 ροϊηΐ 1 Μ1] ΒῈ βθεθὴ ἤΠότη 1ῃ6 ποίβϑ 
{παΐ {Π6Ὶν να ννβ τα ποῖ 16 ῃΈ108]. 

γε τηδύ ἴπθη τερατχα 1 ἃ5 σογίαϊη {παῖ 
ῬΏΙΟ αϊά ποῖ νεῖ της ΒοΟΚ οἵ Ὑγ ΒΟ 1), 
ὙΠΟ ἢ 15 ποῖ ᾿ποϊπάθα 1ῃ {π6 ᾿Ιδί οἵ 15 
ῬοΟΚ5 δἰἴποσ Ὀγ Ἐβερῖι5 (( Η. Ἐν’ 11. τδ), 
ΟΥ̓ ΌΥ͂ ΤΘτοτηα (’ (ἰδία]. ϑογιρί. Ε)οο].᾽). 

6. ΤΑΛ|6 περ ΡῈ 5814 αρουΐ {πεῸ 5ὺ}- 
Ῥοϑβιίίοη οὔ ΤΠ ίιϑιιι5, εσηβαοτί, ἅς,, 
1πΠας ([ῃΠ6 Βοοῖ οἵ γιβάοτη ννὰ8 νυ η, 
ΟΥ δαϊιεα (ΒεΙ]αγηλη, Ἡπδίι5, ὅζο.) ὈΥ 
1πΠ6 ΕΠΙΡΕΞΚ ΡΗΠΠΟ ; ἴου οἵ {παΐ ψ ΤΕΥ να 
Κυονν ποχί ἴο ποίῃϊησ, δηα ΤΟβθρμιι5 
ΠΔΙΠ65 ΠΙΠῚ 45 ὦ ἀεαΐλοι 0 Πα νυ Ὲ 
ἀθουῖ [ΠΕ 765 (΄ ας. ΑΡ.᾽ 1. 22). ὙΥΒΕΙΠΕΥ 
1η15 ῬΏΪΠΟ 6 τἴῃ8 βϑᾶπηθ ἃ5 ἴπΠ6 δυίποῦ 
ψΠ0 ψτοία ἃ ασθθκ ροσῖῃ αοπῦ [6 τ15816 ΠῈ 
15. ὉΠΟΘΙΐΔΙη, Πα 15 ἃ τηδίζεσ οἱ {|{{|6 
πηροτίδηςσα. ἢ 

7. ΟΗΪΥ οὔθ οΟἴπεὺ πδῃ16 ἢ85 Ὀδθθῃ 
ϑιρρεϑίθα, Νόοδοῖς αἰἰτθυϊθα της ῬοΟΟΚ 
ἴο ΑΡοι05.23 ὙΠπαῦ Αρο]]ο5. οου]α ποῖ 
παν υτεη ὁ αγίε ἀξ φολι 67,5 1071. 15 
ΑὈΘΠ ἀπ ν ανϊθηῖ, θα  ΠθΘαπ Ῥ] ΠΡ ίΓα 
Πα5 τρια σι στθαΐ ᾿πρθηυν {Παΐ 6 
τοῖα τ θείοτα Π15 σοηγεύβίοη. Ηἰβ ὕο 
Ῥᾶρθῖβ ου 1Π6 5] 6 οὐ νγαγα ΡαΡΠ5Π6α 1ῃ 
1η6 “Ἐχροϑιίοτ᾽ (νο]. 1. ῬΡ. 329, 499), 
αθα, ΠΚῸ 411 [πΠ6 ψγουκβ οἵ {π6 ἰβασηθα 
δαῖπου, ἀγα []] οὗ ἱπρϑηαιγ. Ηδ ΡοΙης5 
οὐκ (1) ταβθιλ δῆ α5. οὐ ἱπουρῃς θ6- 
ὕνθθη {πε Βοοῖ οἵ δ] βάοιη ἃπά {Π6 
ἘΡΙ5118 ἴο 16 Ἡδῦτονβ (ὙΠΟ ἢ, 1ῃ ΘΟτη- 
τη ΜΠ ἂπ ἱποιδαϑίηρ ΠΌΠΟΙ οὗ 
οὐἶο5, μΠῈ δοοαρίβϑ δἃ5 ἰμ6 ψοῦκ οἵ 
ΑΡΟ]]ο5). (2.) ΑΒηηϊν οὗ Ιδηρπαρα Ρε- 
ἔνθθα Ροίῃ Ῥοοκ5 ἀπ ἰῃ6 νυηρθ. οἵ 
ῬῃΠο. (3.) ὙἼπε ἴδοϊ παῖ Ὀοῖῃ {πε 
ἘΡΙ5115 ἰο τὲ Ἡδθῦτενβ ἀπά ἰπαΐ οἵ 
ΟἸδπιθη5 Βοιπμδπι5 ἴο ἴΠ6 ΒΟΙΠΔη5 586 
δι δοαιαϊπίαηοθ. ΜΙ [ῃ6 ΒοοΚ οἵ 
Ὑγβάομι, ΟἸεπιθπβ5 Ρεϊπρ {π6 ἤγϑὺ ΟΠ τβ- 

ἰαη τεῦ πὸ Πποίε5. ΟἹ ποίϊσεϑ. 1. 

(4.) Τμδ βίγ]ς οἵ τῃ8 Βοοκ οἵ Ὑγβάοπι 

ΤΟΘΘΙΌ]65 ψπαΐ 6 5ποι!4 αχρεοΐ οἵ 

ΑΡΟΙο5. ἤτοι [16 ταίθγθπμοθ ἴο Πα. ἴῃ 

Αοίϑ χυῖ!. 24-28. (5.) ΑΡΟΙ]]ο5, {πὸ 

[6 ψυυῖτοσ οὗ {π|5 ῬοοΚ, νγὰ5 ἃ ου]ναΐεα 

1 66 Ἐαδτιοία5, “ ΒΙΡ]. ατδες.᾽ 1. 726. 

3 1 )εγ ὕτδρταπρ 465 ΟἸΒτιβιθηίπυτη5,᾽ 1. 222. 

Νοδοὶς βαρροβεβ {παΐ ΑΡΟΙ]ο5 υτοῖο ἴδ νΠ {Π6 
μΕΙ͂Ρ οὗ {πεὸὲ Αροβίὶα Ρδὰ}! 
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ΑἸεχαηάγιαθ ΤΘν, δοαπαϊηίεα ἢ [Π6 
ΜΟΙΚ5 οἵ ῬΏΙΪΟ, ΟΥ̓ αἱ ᾿θαϑδί ψ] ἢ 15 
[ἈΥΆῚΠΔΥ σΟΠΟΘΡΈΟΙ 5, Δ (455,1 ΠΡ ΠΙΠῚ 
ἴο ἢανε νυ θη τῃ6 ἘΙΞ6 ἴο [η6 Ηε- 
ΓΘ.) 5) ἰομπα οὗ 5ἰαΐθὶν᾽ νογᾶβ. δΠ6 56ῆ- 
ἰξηςθ5, γεῖ 850 πιοάδθϑί ἃ5 ἴο ΒΈΡ ΡΥ βϑ5. ΠῚ5 
ΟΥ̓ Πᾶπι6. (6.) ΟἸοιηθηβ οἵ Ἀουηβ 15 
[γ ]]Π1ὰγ Ῥοῖ ἢ τῃ6 ΒοοΙς οἵ γΥ βάθη, 
Πα τΠ6 ἘΡΙβι]6 ἴο 16 Ηδρτενβ, δηά 
4αοίθ5 {Πθ πὴ ἢ ΠΘΑΥΓ Ππχίαροϑβιίοη. (7.) 
ἼΠΘΥ ἀγα πηϊϊοα 1ῃ ἴΠ6 ϑατὴηθ6 βϑηΐθποθ 
Ὁ {ποπδεῖα {Ἐπ|5Ὲ 0. “Η Εἰ ν. 20): 
ΑΡΪν 45 1ῃ6 ἴΠΘΟΥΥ 15 θα θοτσαίβα, 1{ [4}}5 
ἴο ἴπΠ6 φ»τοιπηα ψΏΘΏ ΜγῸ ΤΟΙΠΘΠΊΌΕΙ (1.) 
τῃαΐ [ΠΘΥΘ 15 ΔΌΒΟΙ πα ΟἸγ 0 ΓΘΒΘΙ ΙΔ ΠΟ 6 
Ὀαδίνναθη 1Π6 ρεμεγαζ δία οἵ {πΠ6 ἘΡ 5116 
το {πὸ Ἡ οῦτενν5 αηὐ [πΠε6 Βοοκ οἵ γΥ1βάο  ; 
(11.) τ[παὲ τπ6 τηϑιμποα οἵ τείθυτιηρ ἴο (Π68 
ἴαοῖβ ΔηΠ4 ννοσάβ οἵ ἴπ6 ΟἹα “Γαδβϑίαμηθηΐ 15 
νΟΙΥ Αἰἤδγθηΐ ἴῃ (Π6 ἔνο Ῥοοκβ; δηά 
(111.} τῃαΐ τὴ [π6 ἘΡΙ 5116 ἴο ἴπ6 Ἡθῦτενβ5 
ΝΘ ΒΟΔΎΌΕΪν Πηα ἃ ἴτας οὗ [Π6 [ἈΠ] ΑΥΙΥ 
ἢ Οτδθακ Ἰθαγηϊηρ ἀπ ΡΠΙΠ]ΟΘΟΡΩΥ 
ΜΉΘ 15 50 ΤΟΙ ΔΥΚΑΡΪῈ ἃ [δαΐατα οἵ τΠ6 
Βοοκ οἵ ὑγ]βάομη. 
γγ 8 πχαβί {Πουθίοσα οῖνα ΠΡ 81] αἰτεηρίβ 

ἴο ἀἸβοον Υ {Π6 φοίτα] πδη16 οὗ [Π6 δαῖΠοΥ 
οἵ τῆς. ΒοοΚκ οἵ νυ βάοιη. γε τηιβί 4150 
το]θοῖ [γε α οἴποῦ νάϑτια σοῃ]θοΐαγαϑ στα- 
ΒΡΘΟΙ Πρ Π]Π]. 

α. ἼΠΕΓΘ 15 ποῖ ἃ {Π{{π οὗὁἩ Ἔνιάθποα [ου 
1ῃΠ6 ποίίοη (Παΐ ἢ6 ννὰβ ομδ οἵ {Π6 {γδ61- 
[Ἰ0Π8] αν ΠΥ {γα ηϑαίουβ οἵ {πΠ6 Η θρτενν 
ΒΙΡ]6 ᾿ηΐο ατβεκ. 

β. ΝΟΥ οδῇ νγ 1πΐϑυ {πΠαΐ Πα Ῥεϊοηρϑα 
ἐῶ ὑπ 5ϑοῖ Οἵ {πὸ ΤΠΘΤΕΡΕαα.. ἸΝῸ 
Β.ΟΠ ἸΠΓΘΥΘηΟΘ. οαὴ Ὀ6 ἀγανγη ΠΌΠῚ 1]. 
13-15, ΨΠΏΘΙΘ ὈΓΘίδσεηοα 15 ρίνεη ἴο 
νιτίποιι5 ΟΠ] 55 η 655. ΟΥ̓ΟΥΓ ΜΙΟΚΘΊΠ655 
«οι ΠἸηρ 1 ΟΠΒΡΙΉΡ ; ΠΟΙ͂ ΠΌΠΙ [Π8 
ἀθοϊαγθα Βα ΥΙΟΥ γ οἵ ὈτΙθῖ δηα νἱσγίποιιϑ 
18 ἴο ἀἰβῃοποιτγθά σα (1ν. 8, 9); ΠΟΥΙΓ 
ἴγοῦ [Π6 Αϑϑαμηθα αἸγΓθοιοη ἰο ῥΓ͵ΔΥ 
τονναγ5 [ῃη6 δι (Χχν]. 28); ΠΟΙ ἴἢ ΔΩ͂ 
ΟΙΠΕΙ Ραβϑαρα οἔ Π6 Ροοκ. 

Ύ. ΝΟΥ οδη 1 Ὀ6 ᾿ε]4 ἰῃδὲ ἢ ψὰβ ἃ 
ΟΠ βδη.2 ὙΠΘΙΘ 15. ΠπῸ ἰτασθ ἴῃ {π6 
Ῥοοκ οἵ δὴν Κπον]βᾶσε οἵ (ῃγὶβῦ ; ΠΟΥ 
οὗ τῇς ἰποαγηδίίοη ; ποῖ οὗ {πεῸὶ Αἰομο- 
τηθηΐ ; ΠΟΙ͂ οὗ (ῃ68 ἘΘϑυΥΘΟΙΙΟη ; ΠΟΥ 
ἸηΠ664 οἵ Δ ἀοοίσηθ αἰἸβίϊη ιν (Ὦτ]5- 
τη. Ηὸον αἰἤδγθηΐ 15 16 νυυϊου 5 ἴοη8 

1 ὅ66 αΠἰΌταυ, “ ῬΏ11ο,᾽ 11. 265. ΤὈᾶπηο, “ΑΙΘχ. 
ἘΕΠΙΡΊΟΠΒΡὨ1].᾽ 11, 170, Τοβέ, “ ἄββοι. ἃ. Το. 
1, 75: 

2 ΚΙγβομθδαπι, ἊΝ εἶθθο, ὅσο, 

ἸΝΤΕΘΟΘΘΓΤΙΘΝ 19 

τουναγ5 Ἰ4ο]αἴτυ ἔτοσὰ {Ππαΐ ἡνΠ1Ο}} Ὀγθαί 65 
[τορι {Π6 σοιτίθοιιβ Δ Πα ΠΟΌΪΘ 5Ρρ6εοὶ 
οἵ 8: Ῥδὰ] αἱ Αἰ ῃθη5 ! ΤΠ 6 Γ βαϊὰ οἵ [Π6 
ῬοΟΟΚ ααϊία ἔσα]ν {παΐ 10 “σἰαγᾷ 7 άοζο, " 1 
Ἡδτα δηά {Π 6 γα (45 1η 1. 12. ; 11. 22; νἱ!. 6; 
11. 21. Χῖν, 3, ὅτ.) [ὴὩ6 ὙΠΠΕΘΕ 5ΘΕΙΩΡ 
ἴο Πᾶνα ἃ {ῃθογείϊο σ]ρ56 οὗ [ῃ6 {ταῖῃ 
50 ΠΟΌΪΥ βίαϊβα Ὀγ 51. Ρείεσ δῃά 81. Ῥαυ], 
{παΐ “1 ΘνΘΙΥ παίίοη {Π6Υ ΠΟ ἴβασ οὐ 
Δα ψΟΥΚ στρ θοιιβη 655 816 δοοσαρίβα οὗ 
Ὠιτη " (Αο(5 χὶ. 35), δπά {παΐ ““ οα Παίῃ 
τηΔ 46 οὗ οπμα Ὀ]Ϊοοα 411] παίίοηβ οἵ τῆβῃ, 
{πᾶς {ΠΕΥ 5 μου] σεεκ {π6 Τιοτά, 1 ΠΔΡΙΥ 
ΠπῈῪ τηῖρης ἴδε] αἴεῦ πὶ ἂηά ἢπά 
ΠΙη," δίποθ ψα ἂῖθ 811] “(6 οἤδβρυϊηρ 
οἵ ἀοα᾽ (Αοἰβ χνἱ. 26--Ζ9ο). ΒΒυΐ 6 
ἢδ5 ποΐ 5:ΠΠἸοϊθηΐ σταβρ οἵ [15 {Ππθουθίς 
{{π|ῃ ἴο βανε ΠΙΠῚ ἴτῸΠΊ (Π6 Πασγουγαϑί 
ΔΠ4 τηοϑὲ ταρϑ]]θπί ἔοστα οὗ ΓΘυν 5 Ρατ- 
ΓΟ ]Δτίβτα {Ὁ1. 4-7; Σ- Τῷ; ΣΙ ἹΞΤΗ; 
ΧΙ. ΤῸ--22; χν. 2, 1ά4.; ΧΗ. τὸ ππΠΠ 
2551»), ἴο 4 δχίθηϊς ΠΏ ]ΟΠ ἀνθ ᾿ἰθδάβ5 
ΠϊηῚ ἴο πηβι  ἀοΥβίδηα {Π6 Ρ]αἸ ποδί [Θ550 5 
Πα τηϊϑιηίουρσγεῖ {π6 ρῥ]αϊηθϑί ἔδοϊβ. οὗ 
ΤΘνΊ5ὴ Πιβίουν (11. τό-πιϑ; ἵν. 2-ὸ; 
ΧΟ τχῖχ. 2αδοηι). [Ι͂ἢ Ροϊηΐ οἵ ίδοϊ [ῃ8 
Τεπονδῃ οἵ 6 Βοοκ οἵ δ βάοιῃη 15 
ΘΘΒΘΒΠΔΠ]Υ {Παἴ ΠΟ ἢ πΠς Νὰ Τ᾽ βϑίαιηθηΐξ 
ἰθαοῇθ5 τ5 πα Ηδ 15 ,οζ---Ππατηθὶν, “ἃ 
ΤΕΘΡΘΟΙΟΥ οὗ Ρείβοῃβ᾽᾿ (χϊ. το). 2 1 τῃ8 
ΤΙ ΓΕΙ 5. ΘϑΟΠδΊΟΪΟΡῪ 5Π6νν5 50ΠῚ6 ἀθνϑῖου- 
τηθηΐ [ἢ 15 Δρραγεηΐ τοοορη! οι. οἵ Πιΐατα 
τοι ΠἸΟῊ (ιν. 19) ἀηα Παΐαγα Ὀ]Θββθ ἢ 655 
(ν. 1), δῃη4 οὗ ἃ ἀαγ οὗ ἔιΐαγα τε κοη]ηρ, 
(111. τ ; ἵν. 20), γεῖ οὴἡ ἴῃ86 οἴμεσ βαηὰ 
6 ποῖ ΟἿΪΥ [4115 Ῥεῃιηα {π6 νυ υϊοτβ. οὗ 
[Π6 Νανν, θὰ ονθῃ Ῥίον {Π6 ῥτορἢβίβ οἵ 
1η6 ΟΙαΑ Ταϑίαιηθηΐ, ἴῃ {πς6 ἴαος {πα Π6 
Θ66Π5 (5 ΨῈ ἤᾶνθ 566) ΨΠΟΙΥ ἴο 
ἤανε Ιοϑί δἰρῃξ οἵ ἰῃμαΐ μορὲ οὗ ἃ 
ῬΘΙΒΟμα] ΜΘβϑίαῇ ΠΟ 15 [Π6 νΈΎΎ Πθατχί 
οἵ ἰπ6 ἰστπθϑὲ [πάαϊϑη. [Ι͂ἢ {Π|5 Π6 ταὸ- 
5610 65. ῬΏΙΟ ἴῃ οπα οὗ 1Π6 ννβακαεϑβί οἵ 
Πϊ5. το] ρίοιιθ ΟΠατγδοίουιϑίϊοβ. ΘΙ να ο 
ἢ τς Δαῖπου οἵ [Π6 ΒοΟΚ οἵ γΥ]54Ο ΠῚ 
σΟηϑϑί ἴῃ [Π6 αζίαϊητηθηΐ οἵ ψ]βαοιη. 
Τὰ 15 δῇ δυθιίγατν [ΠΟΥ ΨΏΙΟἢ 5665 ἴῃ [Π6 
ΑἸ] αϑίοη ἴο [μ6 ΑΥΚ ἴῃ χῖν. 7, “ ὈΪοββεά 15 

1 ρς Ἐννα]ά, “ (ρβοἢ. 111. 553. ΤῈ 15 οἷθαγ παῖ 
{π6 Ῥαββαρθβ ΟΠ] ἢν τϑίεσγεα ἴο (11], 5; ἵν. 2, 10 ; 
ν. 17; νἱὶ. 26: χ. 8; 15 Ἐν 5 ΧΙ. 1Ό0, 24} ΧΙ ἢ) 
ἀγα ααϊία ᾿ηϑα!Ποϊεπὲὶ ἴο Ῥτονα {παῖ 1Π6 ννσ το νγα5 
α Ομ βίδη. 

2 ΤΗϊΪς 5 811 [ΠῸ πιοῦθ στο πηατ]ζα Ὁ] 6 Ὀθοαῖβα ἴῃ 6 
ΥΙβαοι-"οταΐαγο οὗ της Ο, Τὶ, (Ρσόνουθβ, 70}, 
ἘΠοο]οϑἰαϑίθ5) 15 δΌβο!αΐοὶυ ἔτος ἔγοπὶ ἴῃς ἰαϊπΐ οὗ 
Ῥαγ ου]υῖβιη. 



ΤΗΕ ΜΨΊΒΘΌΟΟΜ 

{πΠ6 σψοοα ΠΟΘ ΌΥ στρ θοιιβηθ55 σουηθίῃ," 
ΔῺΥ 168] ρτανίβιοη οἵ Π6 (τοββ οὔ (Ὁ χιϑί; 
ΠΟΙ͂ 15 ἴπεα δηγίῃπηρ ὙΠ] ο ἢ οαπ ὈΘ 
1οΥρτοίθα τηΐο ἃ (τιβίαη τοίδγθηοβ [ἢ 
11. 17--20 ΟΥ ν. 1--ὅ5. “ΓΠΟΙΡΉ ΒΟΙῚ 6 ῬαββαρῸ5 
ΤΩΔΥ ῬΕΙ͂ ΑΡ5 6 τεοκοπεή 85 “" δριχογϑείοι 
ῬΙΟΡΠΘΟΙΘ5," ΟΠ6 δος 5Π0114 Ὀε ἀθοϊβῖνε : 
1ῃ6 ῬοοΚ ἄοε5 ποῖ οοῃπίδιῃ {πε [αἰηίθϑί 
ἴτᾶοα οὗ {π6 Τπολυ πο, Δ ηα ἐλενε 7076 710 
Οὐγρζίαγ σομία ἤαῦε τον] Ἴζο)ι 17, 

ὌΝΙΤΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. 

ΑΔ5 ἴο [Π6 ὉΠῚ ἀηα σοΙηρ]είθηθβ5 οὗ 
1Π6Ξ ῬΟΟΚ [πεῖ οαὴ ΡῈ [{π||6 ἀουθί. 
Ἡουθιραηΐ, ἴθ τῃ6 τ] 44]6 οὗ ῃ6 τϑιῃ 
σομίαγν,, νγὰθ [Π6 βαι]δϑ ἴο βαρρεϑβί (Πα 
1η6 ἢιβέ ὩΠῚ6 σΠαρίουβ ὑΕΥῈ ὈΥ ΒΟΪΟΙΊΟΙ, 
Δ Πα [Π6 ΤΟΙ δ ἀ6ΥΓ ὈῪ ἃ {τα ῃϑ]αΐοσ. Τῆς 
αἰζαμηρί ἴο αἰδιηίασταίθ {Π6 ῬΟΟΪς νγὰβ5 
ΟΔΥΓΙΘΑΩ 5111] Πισίπεῦ Ὀν ἘΙΟΠΠΟΥΏ δηά 
Ῥοτίμοϊάς, Βταιβοηποιά δου αἸνι 464 1 Ρ6- 
ὕνθθη ἴουγ αἸΠδγθηΐ δας ῇοΥβ, πα ΠΏΔΠ]Υ 
Νδομίρα] (1799) {πε ἴο φρζονε ἰῃαΐ 
1 νγὰ8 8ῃ δηΐπμοι ρου οἵ {Π6 Ὀ͵Ύ81565 οἵ 
ὙνΊΒάοπ ἴο θ6 οπδηΐθα τη ΔΗ ΓΠΡΠΏΟΏ5, δηά 
ΠΟΠΊΡΟΒΘΩα ὃὈγ 567" 6717}.-711716 1 ΠΥ θη Δα ΠΟΥΙΒ ! 
10 15 ποΐ ψγουτῃ ννη116 ἴο α 7611 [υΥΊΠΕΓ 
ἜΡΟΙ ῬΕΙ͂Ν ῖβ6 Πγροίμεβϑοβ δηα ἰβηϊαβίς 
ΔΙρι θη. ΠΟ Πᾶνα Ιοηρ Ῥεεη εχ- 
Ῥὶοάεβα ἀπ δραπάοπθα. Πα ἀἸἤδσεησα 
οἵ {τβαϊπηθηΐ δηα τηϑίποά 1 {Π6 ἢτβί δηά 
ΒΘΟΟΠΩ 5ΘΟ.ΙΟΠ 5 811565 ΠΌΤΩ {Π6 α΄ γα πο 8 
οἵ 50] οἰ-τπηδίζοσ, θαΐ [Π6 5ίγ]6 οἵ ἐπουρῃΐ 
δα Ἰαηριιαρα 15 Ἰἀθηίοαὶ {τοπρῃσοαί, 
ΠΠΠΘΤΘ 15 [πΠΠ ΘΥΕΙ͂Υ 5θοιοῦ  {ΠῈ 5816 
ΤΠΟΠΟΙΟΗΥ͂ ΟΥ̓ Οδιι58] σΟΠΠΘΧΙΟΙ5 (ΘῈ5ΡΕοΙ- 
ΑἸΥ ὈΥ Τηθδη5 οἵ γὰρ πα ὅτι), ἀπα {Π6 
ἰΓΘαῖϊ58. 15 πηαυθα ὈΥ ἃ ΟἸΘΑΙΓ ὉΠ Υ οὗ 
ῬΌΓΡΟΒΘ ΠΠΌΤη ΕΘ ΠΙηΡ᾽ ἰο 6Π6. 

Ατοίϊι5, [ΓΟ] ονναα Ὀγ ἀτᾶϊΖ, {ποιρῆΐ 
{Παΐ [η6 ῬοοΚ παᾶ Ῥθθῃ τηδηϊρϊαίεα 
4. ΟΠ ΙΒ. δῃ 2ηΖεγροζαΐογ. “ΤῊ Ἰατίοσ ΡΟ ηῖ5 
10 5. ῬΑΞΘΑΡῈΒ ἐ5 11: 24; 1: 125 ἵν: 
ΠΡ Σιν 7, 1τἢ ῬτΟΟῖ ΟἹ ΠῚΞ ΠΡΟ ΠΕΘΊΞ: 
Α τείθσθεπος ἴο {Π656 Ῥαββϑαρθϑδ ν01}1} οοη- 
ΠΟΘ τηοβὶ ΤΟΘΊΕΙ5 {ΠΕ Ὸ ΠΙΞ 12, Ὁ: 1 
ῬεΙοπρ᾽ ταί ΠῈΥ ἴο τηοτὰ] ΡΠΠ]ΟΒΟΡἢΥ {πῃ 
ἴο ΔΗΥ αἰδίιμοις (ἸΠτβέϊαῃ ἰθδοῃ]ηρ᾽ ; 11. 24 
ΔἸΠπ 65 ἴο ἃ ΠΟΙΙΟη ὙγΠΙΟἢ 15 6] πΆ}}ν Του 
ἴῃ Τοβθρῆιβ δηα ἴῃ [π6 ΒΔΡΌ15 ; χῖν. 7 15 
ποίησ Ῥᾳαΐ δῇ 8]]} 5100 ἴο ἴπΠ6 Αὐἷ, 
ΠΟ Πα5. ΡΘθη ΔΡΡΙΘα ἴο ([Π8. Οὐοβ5 ὈΥ 
ΟΠ γβίϊδη τε 8. 

1 ἐ Ῥγο]θσομιοπα ἴῃ τρί, 11, 1τ6ο. 
3 ΟχαῖζΖ, “εξοι. ἃ. 7πα.᾽ 111, 443. 
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ΙΡΕΑΙ, ΟΕ ΔΥΙΞΌΟΜ. 

ΤΠΘΙΘ. νγεῖα διηοηρ {πΠ6 ἀποῖθηΐς Ἦδ- 
Ῥτενν5 ἴῆγθθ ρτθαΐ οἱαββϑθβ οἵ σβ]ρίοιιβ 
ἴθδοῃοτβ5---ΘΥαϑίβ, ῬΥΟρΡαΐβ, δηα ἴῃοβ6 
ὙΠῸ ἴοσ νναηΐ οἵ ἃ Ὀείζεῦ ὩδΔΠΊ86 τῆᾶν 6 
οα]Π16 4 Μογα]βίβ, ΗΠ ατηδ ηϊβίβ, Οὐ {πΠ6 Ὑ 1568 
{ΠΕ τυ 8) ὙΠῸ Ῥηεςίθ εῖθ 
ΤΊΔΙΠΪΥ σΟΠΟΘΓΗΘΩ 1 (Π6 4ηγιηίας οἵ 
1ῃ6 Τιανις ἰανν, ΔΠ4 ὑΕγῈ ΟΟΟΌΡΙΘα 1η 
Βθουσιηρ [ηδὲ δοσαζαίθ ΟὈβασνδηςσεα (ἀκρί- 
βεια) οἵ 411 [η6. Μοβαῖς 1ῃϑε πο 5 ἡν ΠΟ 
σοηϑαϊξαίεα {Π6 1664] οὗ “ Τρ θοι5 655 ἢ 
(ΠΡῚΝ, δικαιοσύνη). ΠΕ Ῥτορπαίβ, οοτ- 
501Ο115 Οἵ 16 5] 1] [ΟΥΠΊΔ]15Π. ὙΠΟ 
Ταϑι 6 ΠΠῸΠ] ΘΧο θῖνα αἰζθηίοη ἴο 
Θχίθσῃαὶ σϑρα]δί!οη8, ΘΡΟΚῈ ]Π δἰτμηοβί 
ΒΟΟΓΏΠΙῚ] ἀδρυθοιδίοη οἵ τἰΐθθ. 8Δη4 σασο- 
ΤΏΟΠΙ65, ἀπ ΜΠ 41] (Π6 ραβϑίοῃ οἵ 
ΘΘΏ115 ΘηοτοΘα {Π6 ΒΌΡΤΙΘΙΠΘ ᾿ΠΠΡΟΥίδ ΠΟ 6 
Οἵ δἴβγηδὶ ἰανγβι ὙΤΠ6 ϑαραβ ἰδυρης ἢ ἃ 
1655 Ἔχδ]ἱθα ἴοπα {Π6 ᾿6550}5 οἱ ρυπιθηΈ14] 
Ὕχρεήεηοθ. ὙΠεΥ Ῥεραῃ ᾿πηἀεεα (Ρτον. 
1: 7)" ὅπ ἐπαδα {{ἰ 00 ]85. ΣΠ, 12). ΜΙ 
τπ6 Γιπαατηθηΐαὶ {γαῖ [παι “1Π6 ἴδασ οἵ 
1Π6 Τιοτά 15 1π6 Ῥεριηηϊηρ οἵ Κπον]εάρο," 
ΑἸ {πῶ “τὸ ἴδαν δα, 856 ΚΕῈΡ ΗΠ 
ΠΟΙ] ΠαἀΠηΘηΐβ, 15 ἴη6 ψΠο]6 ἀπίν οἵ 
τηδη." Βιΐ τῃ6ὺ αἸα ποῖ (του ]8 {Πετὰ- 
56 1γ65 ψ ]Π 411 [Π6 βασεγάοίαὶ ΡΓΘΘΟΥ ΡΈΙΟΠ5 
ὙΠΟ ΕΙ6 αἰἴζευννασβ Κηοη ἃ5. [{Π6 
ἩΙΆκῆα, δηὰ, ᾿πϑίθδα οἵ δαορίϊηρ {Π6 
τηθίποά οἵ Ιοῇγ πβογείϊς τθδοῃϊηρ, (Π6 Ὺ 
σοπίθηϊθα {ποιηβαῖνεβ [ΟΥ̓ {Π6 τηοϑί ρατχί 
ἢ Ὀτοδα ῥταοίιοαὶ ᾿πϑίγιοοη ἀ δ! νογθα 
1ῃ. {Π6 ἰΌΥΠῚ Οὗ »ΠΟΠΊΘ5 ΟΥ ΡΙΌν τ ρ5.. “ΤῸ 
1Π15. Κιπα οἵ (θαοῃιηρ νὰ βίνθη [Π6 
Πδ16 οἵ “ νιβαοιη ̓  (1723), δῃα (ῃ6 
1τοταΐασε ἴο ὑνΏ]Οἢ 1 ρᾶνα ΤΙ586. 15 ΠΕῈΠῸ6 
Κηονι 845 “ἴπΠ6 ΟΠΟΚΙΊΔΠ ̓  ΟΥ ΘΑΡΙ τα] 
Πτεγαΐασο, 1{ σαπποῖ Ὀ6 οΔ]]6α ἃ Ηθῦτονν 
ῬΒΠΟΘΟΡηγ.2 ὍΤΠὲῈ εν Πα πο ΡΠ1|ο- 
ΒΟΡΠΥ, δπα [ῃ6 ῬΟΟΚ5 ΠΟ ἄθα]δ τηοσα 
ΟΥ̓ 1655 αἸΓΘΟΙΥ ἢ “ ὙΥΙΒάομλ᾿ ἅτε ἴοο 
ῬΟΡαΪατ, ἴοο ππηαδθνοϊορεά, ἴοο Ἰοοβεὶν 

1 ΤΏεβα Ἡυπδηϊδῖθ οὐ (ποιηο]οσιϑίθ ὍΕΓΕ 
[ουπα διηοπρ Οἰμοὺ Ταβϑίθση παίϊοηβ : 1 ΚΚηρβ5 
ἦν. 30 ; 76ζ. χὶῖχ. 7; ΟΡδα, ὃ. 

2. ΜΙΟΠΔ6]115 ᾿ηδοοιγαίο]ν 5ρθα 5 οὗ ΘΟ]ΟΠΊΟΙ ἃ5 
“οὶ ῬΒΠΟΞΟΡΠμοι.᾽" 80 ἴοο Οδίϊηροτ δΔη 6 1)ς ἣΝ εἰΐς, 
Βυΐ ΕΠΕΓ τὶρμε!νγ ταῆιβαεθ {Π15. {16 ἴο 715} 
τηοάθϑ οἵ ἱμπουρῃῖ. ὍὭὌγ. Α. Β. Ἰθανιἄβοη ροϊηΐβ 
οὐδ τπμαὲ 6 Ἡερτενν ΔΥ]βάουη αἸεσβ ἔτοση 8]] 
ΒΘΟΌΪΑΥ ΡΗΙ]ΟΒΟΡΙΥ : (1) ἴῃ 115. βίδγησ- ΡΟΪπ ; 
(2) ἴῃ 15 τηείμῃοά. Τὶ αἰπὶβ αἵ {π6 γεζορ)1107:, 
τοΐ ἰδ ἀΐεονωὼν οἵ αοαά. [1Ιὲ ρτοίεββεβ ἴὸ 
νειν, ποΐ ἴο ἰηέεσ, [1 ἴα]ςο5 βθοῖσα τεῖιρα ἔγοσῃ 
βρεουϊαῖΐνα αἰ οὐ] 165 ἴῃ τη τα] ἔδοίϑ, 
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πηϑγϑίθηηαίο ἴο 6 ἀϊρτ 64 ννΙ ἢ Δηγ 580 ἢ 
6. Α παϊίοη ΏΙΟΠ νγὰθ ἀρβοΥθ α ἴῃ 
1Π6 σοπίριηρ αίοη οὗ ἃ ἀΠΙ Εν τανθα] θα 
το] σίου Πα ᾿ΠΠ|θ ΟΥ πὸ πεεά ἴογ ἃ 
ϑρθου]αῖνα ΡΠ] Οβορἢγ. 

ΤΠη6 ϑαριθηῖαὶ Ῥοοκα οὔ τΠ6 ΟΙἹά 
"Γοϑίασηθηΐ αἀτ τῃ6 ΒοΟΚΒ οἵ Ῥγονεγθ5, 
70, «πὰ ἘοΙ6βϑιαβίθϑ ; δη {ΠῸΥ 5Π6} 
ἃ βταάπαὶ ἀπα τοηατκα}]α ἀδνεὶορπιθηΐ 
1ῃ [ῃ6 νίϑννβ οἵ {Π6 Τ υν]5ἢ Υ 6 Υ5. 

1. Δι τΠ6 βαγ]δϑὲ βίασθ, ἴῃ ἴπΠ6 ΒοοΚ 
οἵ Ῥγονευῦβ, 6 566 δὴ δρϑβοϊιία δη4 
ὉπΠπο]ου θα ῬΕ]ΙεΓ τη {πῸ γαῖ {Παΐ ΠαρΡΙ- 
Π655 ΔΠ4 ΠΟΙΙΠ655, 51ὴ Δ ηα 5 ΥΥΟν, ΔῚ6 
ΘΘΥΘΥΆΠῪ τπηϊ64 ; (πα ανθὴ ἴῃ {ΠΕῚΓ 
ΘαΤΈΠ]Υ οἰτοιπηβίδηοεβ ἴῃΠ6 ψοΚοά ἅγα 
ΤῊΙΒΘτα Ὁ]Ϊ6 ἀηα [πΠ6 σοῦϊν ἅτ ὈΪ6ββθά 
Ἤτον: σι 921; Χ: 27; ΣΥ͂Σ 10) 20, ἅξο:): 
1 15 2.4 ἐγα οΥ 2γίρεῤἼο, {που ί σα} ν 
δοσαρίβα δ5 {Πουρ} {παν νγεσα ἔπι ιΠποαῖ 
ἘΧοθρίοη. 

2. Τὰ νὰβ ᾿πΊΡΟΒ51016 [πα {Π15. δσὰ 
5Ποι 4 αὶ ἸΙοησ. [15 Πιπαδιηθηΐαὶ ἢγ- 
ῬοΟΙΠ 6515 νγὰβ οἷξ οἵ ΠαυπΊΟΩΥ ὙΠ πη1- 
ὙΕΙΞΑΙ ΘΧΡοτθῦσα, [ἢ δοῖπα οἱ {π8 
ἘΞΑΪτῚΞ, (ἘΣΎ, ἘΧΣΙχ., ΧΙΠΧ,, ἸΣΣΧΠ); ΜῈ 
ΑἸσθααν ἢπα {παΐ [η6 ἰαοίβ οἵ Π|8 ἢὰνε 
ΠΟΠΊΘ πο Πατα ΘΟ] ]ΠἸΒΙΟῊ Ὑγ1Π {Π15 θΘδαί- 
ἴα] {Πθοῖγ, ἀπα παῖ ““1Π6 βαπαίίοη Ρε- 
ὈΘΘῚ ΟΟΟΙΓΓΘΠΟΘ. 8Π6 ῬΓΙΠΟΙΡΪῈ ἡ 15 ποῖ 
ἰουμα τὸ ΡῈ 50 ρετίβού. ἽΠ6 ψιοκθα 
ΒΟΠΊΘΕΠΠ65. ΡΙΤΌΒΡΟΓ ; {Π6 βΟΟΑ ἃ1΄6 50Π16- 
ἘΠ165 ΡΙ ΠΡ α 1Πἴο0 ΤΉ]5ΘΤΥ Δ Π 4 ΤηἸβίοσί πη. 
ΤΠς6 Ῥβαὶπηδίβ δίσαιη ἜΥΘΙΥ πθῖνα ἴο 
ΧΡ απ {Π6586 [ποῖβ ἴῃ δοσογάδησα. ψΊ ἢ 
1Π6 δοοερίβα οὐἱποάοχυ. [{ 15 2764 ἐγᾷ 
9 αϊηορίο. ΤΠ τποάβ οἵ πηβϑίηρ 
{Π6Π} νγὰ8 οἵ Ππβοθϑβιυ Ραγία] Δ Πα Δ701- 
ΤΥΑΥΥ, ΤῸ 1 οἴζβη τοϑίθα οα {Π6 δϑϑιτηρ- 
τἰοη {Παΐ [ῃΠ6 Ῥτοβρουυ οἵ {Π6 ὉΠΡΌΘΙΪΥ 
Ῥαείογα [ποὺ αἰἸθα νγὰβ αἰνναγβ ονθυς ΤΟ ἢ 
Ὀν νΊ51016. τϑιυ υοη5.} ΤΠ νυ ογῦ οἵ 
16 τηαρσηϊποθηΐ ΒοΟοΟΚ οἵ [00 ἐπα θανοισο 
ἴο βΊΑΡΡΙΘ 1} [Π6 ῬΥΟΌΙΘηῚ 5111 ποτα 
ΟἸοϑοῖγ. Ηδ ϑεοῖβ Ὀθίοσα τι5. [π6 Ῥιοΐισε 
Οὗ [16 ρτθαΐῖ δαῃὰ πον μου οἵ 1]Ζ 
5 Δ] Θη]γ, ὈΥ πὸ ἔδι]ς οἵ ἢ οὐῃ, Ραΐ 
τΠτγοιρῇ {Π6 δηννυ οἵ {πΠ6 Ἐν] Οηρ, ταϊπε6, 
ΡῬαιροτβθα, ΠΟρ ΘΙ Θσ5]ν Ὀογθανϑά, ϑηλςτ6 ἢ 
ἢ Ἰπουτα Ὁ] 6 Ἰαρτοϑυ, απα τρϑαποθα ἰοὸ 
510 ΠΡΟῚ ἢ15. ἀπ Ρ}}}}, ἃ ΝΕΘΙῪ 50οῦῃ οὗ 
ΤΏ6}, ἀΠ1 {Π6 ἰαπηῖ5 οἵ οὐ ποάοχ [ΠἸΘΠ65, 
ΠΟ 1 ἐνου-Πουθαβίηρ ὈΙΓΘΓΠ 655 Ὁ͵ΡΘ 
Ὠπὴ ἴο οσοηῃΐθϑϑ {Π6 βθοσθίῖ Οὐ 65 ὙνΏ]Οἢ, 

1 ῶρρ Ἐς, ΧΧΧΥΪΙ. 25; 325 [ 
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ἴῃ δοοοτάδῃσθ ἢ [Π6 ουτγαηΐ τα] ρῖου- 
151, δῇ ἃΙΪοηθ δχρίαϊη (Π6 οταβῃϊησ 
1ΠοΙἄθηοα οὗ ϑιοἢ τηϊδίοτί πη. ὙΠΟΙΡῊ 
411 ἀρρβαζαποθβ αἴξ ἀραϊηβί ἢϊπι, [που Ρ ἢ 
Ὦ15 ΟΥ̓ ῬΓΘνΊΟΙ5. ΠΟΠΟΘΡΙΙΟΠ 5 5661 ἴο 6 
5 ΚΘη ἴο {ΠΕ6Ὶ [ΟΠ δ! ]Οη 5, ἴΠ6 ΘΟ ΘΓΘΥ 
511] Ῥ͵ΓΟΟΪΑΙΠῚ5. ΠῚ ΠΠΒΠΆΚΘΩ {Γδέ ἢ 
αοα. ὍΤΠα γουίηῃζι] Ἐ]Ππ, ἀἸδοοπίθηϊεα 
ΑΚ ψ ἢ [Π6 σοπΊρ]αϊηῖβ οἵ 700 απ {πΠ6 
ἀορπηαβ οὗ ἢ15 ΠΠἸΘη 45, αἰταπηρίβ ἴο οαπα 
15 ναριιθ ΤΠπεοάϊσαθα οὐ 1ἴῃΠ6 [ἴπηΠηϊῖ8 
Ῥ,θαίμεθα Δη4 Ῥόνεῦ οἵ αοά «πὰ τΠ6 
ἸΡΏΟΙΔΠΟΘ. οὗ τῆδῃ. ἼὙΠπεη (Οοά, 45 
ψ ἢ ἃ {πὰ πάδγοϊαρ, οἷοϑθθ ἴπ6 σοη- 
ΓΌΝΟΥ, ποῖ σοπαδβοθμαϊηρσ ἴο δΥρτα 
ΟΥ̓ ἴο ᾿π5 ἡ} ΗΠ]5 νγαγϑβ ἴο πηαῃ, Ὀαΐ ρΡοϊηί- 
1ηρ ΠΙπὶ ἴο ἴῃΠ6 ρῥτοοΐίβ οἵ {γαπβϑοθπάθηΐ 
ΤΩΘΙΟΥ ἀηα οπιηϊροΐθποα ἴῃ {Π6 ὑγουκ5 οὗ 
παίατα  ὈΙΔαΙηρ ΠΙπὴ Πἰβέθῃ ἴο {Π6 Πανν Κ᾿ 5 
ΟΥΥ ΔΠ4 βψᾳΖΕ οἡ [Π6 Ρ] 1 Πη65 οὗ [Π6 οβίσι ἢ ; 
Ῥοϊηίίηρ Πἰπὶ ἴο Βεπαπηοῖῃ οταβῃϊησ 
[του {π6 ἔοταϑίβ πα Τιθνιαῖ ἤδη ἰθπι- 
Ρδϑίϊηρ [Π6 5685; ἰυγηϊηρ Π15 σ8ΖῈ Οἢ 
τῃ6 οἰοι5, ἀηα {π6 ΠΡ πη ρ, ἀπα {Ππ6 
σοΟΙϑ.6]]ατοη5, αηα {πη6 ἄαννη. Απάᾶ πθῃ 
1η. {Π6 δπα, θη [Π6 ῬΥΟ Θὰ ἢὰ5. ὈΈΘα 
[λος4, 6 η [00 σοηΐα5565 Δη4 15 οοηϊθηΐ, 
ἢ6 15 ἃραΐῃ οτονηθα νι βθνεηίο!ά 
Ῥ͵ΙΟΒΡοΠυ. 

4. Ἴδη [Ο]]οννοα ἦε γα 977 φιείεδ ες. 
ΤῊ (ἰἸΒΠΑΥΠΊΟΩΥ Ὀαδίννεθη ἴΠθΟΥΥ δηά 
ἜΧΡΟτΙΘΠο6 νγὰ5 Δαμη 64, ἀπ ἃ5 [ΔΤ ἃ5 
ῬΟΒΒΙΌΙ]6 αἰ Π|564 ἃ5. δπ ΔἸ ΠΠΟΠ4] ΤΘαΒῸ 
ἴοΥ πλοῖα] βοἰθααίαθίμθθθ ὙΠῈ ΒοΟΙ οἵ 
ἘοἸθϑιαςίθϑ ργθϑεηΐβ (ῃ6 ρτο θη οὗ Π|8 
ἴῃ {Π15 Ἰαΐθὺ ἀϑρϑεοῖ. 10 βείβ. Ὀβίοτβ τι8 
[π6 ἀδβραὶτ δηα βοθρίοιθπὶ οἵ ἃ βαίβα 
ψγου] ]Ἰηρ, ποί {Π6 Δηρ 5} οὗ δη αἰΠιοιθα 
βαϊηῖ, ὙΠῸ ΓΘ νΊ5ἢ. {ΠΙΉ ΚΟΥ οἵ {Πα ΘΡΟΟῇ 
παά Ῥεριη ἴο 566 {μαΐ {Π6 ἀρρβαὶ ἴο 
(οὐ οπηπὶροίθηοθ νγὰβ ποΐ ἃ βο ας 0 οὗ 
τπ6 αἰΠσα]γ, θας ΟὨΪΥ {Π6 Θχρυθϑϑίοη οἵ 
ἃ {γιϑὺ {Ππαῦ 10 νου] σόα ἄαν θ6 βοϊνβά. 
Ὑεῖ ὄνθὴ {Πτουρῃ ἀδβραὶγ πα ϑβαςεῖν 
[Ὡ6 ῬΙθδοποΥ Ἰθασηΐ ὈΥ ΠπΊθαη5 οἵ 6ν]]} 
(πΠαΐ ροοά 15 Ῥαϑβί ; δηα ἢ ἴοο, νν ἢ 116 ἢς 
ἄοθϑ. ποῖ δνβξῇ ροίβδβ ἴο οὔτ δὴν 
ΘΧρΙαπαίίοη οὐ [6 ἸΠ5Ο] 016, ἀἰβοονοῦβ 
Δα Ρτοοϊαϊπη5. {παΐ {π6 ΟὨΪΥ [Π]ηρ᾽ νΠ]Οἢ 
σΔ ἢ τηαϊτο 116 ο] Θγα Ὁ]6 15 {γαβία] οὔθ θα ῖ- 
6Π66 ἴο {πε ἰανν οἵ (οά.ἢ 

Αἴδγ ἴμ6 οἷοβε οἵ πε ΟἹα "Γδβίατηβηΐ 
σΆΠΟΠ, ϑαριθητα] Πἰτογαΐασθ 511}] βυγνῖν 65, 

1 66 50Π16 βιρσοβίϊνα ρᾶροῦβ οἡ ἴΠ6 ΔΝ Ἰ54ο ΠῚ 
οἵ τὰς Ηφοῦτονβ, ὈῪ Ὅτ. ἃ. Β. αν άβοῃ, ἴῃ 
“ΤῊΣ Ἐχροβίϊου,᾽ χὶ. 321 ; χἱϊ, 381, 436. 
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τπουσῃ ἀπάεσ ἀἸἤδυθης σοπαϊοη5 ἀπα ἴῃ 
Δἰΐεσθα ἰοττηβΒ. [ὶπ {π6 Αροστυρπμα, {π6 
ΒοΟΚΞΚ οἵ ΥΥΊβάοχῃ, οἵ Ἐ)σο] 6βϑια βίοι, απ οὗ 
Βασγαοῃ Ὀεϊοπρ ἴο {Π15 οΪα55 οἵ Πἰϑγαΐατο. 
Οαΐϑι46 {πΠ6 ΑΡοΟοΥΥΡ 4] σαπο γγα πᾶνε {πΠῸ 
ἘΟυτί ΒΟΟΚ οἵ Μδοσοαθααβ ; [Π6 νυ πρ5 
οἵ ῬΏΙο, ἴθ ΜΉΘ γα πᾶνε ἃ ϑεοτΐ οἵ 
εοἰθδοίς ῬΒΠ]ΟΒΟΡΩΥ οἵ τα]ρίοη : απά 
ῬοΟΚΒ πκὸ ῃ6 Βοοῖκ οἵ Ἐποοὶ, 'π ῃ]ο ἢ 
τῃ6. ϑαριθη141 δ]θτηθηΐ τηθ]15. ἀὐγαῦ ἱπίο 
{παΐ Δροσδὶγρίϊς Πἰογαΐαστα ἴῃ ΠΟ ἢ {πε 
ΠΓΘΥΑΥΥ δοίνΥ οἵ ἴπ6ὶ εν ὄχρεπαρά 
1561 ἀυτηρ ἴπ6 ἰαϑδῇ Ἔβροὺῇ οἵ {πεῖν 
ΠΑΙΙΟΠΔ] εχ βίθῃςβ, 

ΤῊΘ 5εύνιοα τεηάεσεα ἴο ἴῃ6 τηδίῃ 
ΟὈ]Θοΐ οἵ {πΠ6 Ὑγ1ιβάοιῃ-"Π ογαΐασγα Ὀγ {Π658 
Ἰαΐευ ῬΟΟΚΒ 15 ἄπ ἴο [ῃΠ6 δνετ- ἀθερεθηηρ 
ΠΟηγοΙοη οὗ ἃ ββηίθηΐ ἀπά ᾿παιν]άτια] 
1ίθ Ῥεγομα {Π6 ρῖανθβ. Ὅη15, ἰπάεεά, 
Τημδὲ ΘΥΘΥ σουηδη {Π6 τηοϑί ἱπηροσγίδης 
ἰλοϊοῦ 1 ΟἿἿ͵Ἷ αδἰζεμηρίβ ἴο 5οῖνα {πε 
Τηγϑίεσιεβ οἵ 17{6,--ἰῃ ππάδβεσνεα ῥτοβ- 
ῬΕΓΙῪ οὗ [Π6 ψΙΟΚΕά, δηα {π6 ϑυεσιηρθ 
οὗ ἴῃ6 ᾿ῃποσεηῖ. ΤῈ Ῥβαϊπηϊδίβ Πα 
ῬαβηΘα Ῥδοῖὶς {Π6 βοϊπίοη ἴο {πὸ ἐπα οἵ 
γιογίαξ Ἰιΐδ, ἀη4 Πα ἴο θὲ σοπίεηϊ ψιἢ 
ἴπ6 Ὀε]ιεῖ {μαΐ τῇ {πΠ6 Ἰοπρ' τη, δηάᾶ ἃ5 
τῃ8. ρἜμοτα] τα]θ, [Π6 ρΌΩΪν ἀγα ποῖ υ{|- 
τηδίοΥ [ουβα θη, ΠΟΥ {πΠ6 ψΊΟΚοα ἤπα]]Υ 
ῬΓΟΒρθύοιιθ. Βεΐ ρυδάμπα!ν ΠΊΘΠ ΟΔΠΊΒ 
ἴο ΤΕΟΟΡΏΙ56 (παῖ 1 15 ΕΥ̓͂ ΠΟ Τ]68ῃ5 
Αἰνγαγ5 ἴπαΐ ἴθ {15 Π|6 ἴΠ6 ᾿πίο] θτα Ὀ}6 
ΜΊΟΠΡ 15 δἰοηθα [ογΥ. 70 νὰβ τοϑίοτεα 
ἴο ΠΘα!ἢ ἃηα ἡγεα! ἢ, Ὀπὶ δου 411 700 
Τρ αν ἀἸ6α οἡ 15 ἀπ Ρ}}}}} ΟΥ ἴῃ 
ΤΩΙΒΘΙῪ 85 ἱποιιϑαηαβ οἵ σοοά πηθη ἤᾶνα 
ἄοπβ Ὀβίοσε δῃά 5ῖποβ. Βαΐ {π6 ἰαΐεγ 
“Ἡππηδη]βί5 ̓  ΡαΒἢ {Π6 βοϊαίοα. Ραγομ 
1Π6 ΠΙπη15 οἵ {Π15 Πίβ δἱϊορείπεσ, δά 
Ῥα1Π6 {ΕΓ ᾿πϑεποδίϊοη οἵ (ἀοα ἴο τηδῃ 
ΟἿ [Π6 ἀοοίτη65 οὗ {ΠΕ6ῚΓ Ἐϑοπαίοϊορυ. 

ἼΤΠῈ6 ΒοΟΚ οἵ Υι.βδαομπη Ῥεϊοῃρβ ἴο ἃ 
ῬΕΙΙΟα ἀατηρ ΠΙΟΠ {Π6 76 νν5 Ππαα Ῥεθῃ 
Ῥτοΐοιηα!ν δἤδοίεα ᾿γ Η 6]]θ πιο ἸηΠτιθης 65. 
ΑἸΤεδαγ ἀυτιηρ {π6 ΒΑΡ ]Ο 5. σαρΕ νην 
{ποὺ μπαᾶ Ῥβθὴ ρτον:θητα}}ν ἰδαρμΐ {Π6 
Ἰεβϑοὴ Παΐ 

“ς ΑἹ]! νυἱβάοχῃ 15 ποὶ Ηϊά ἴπ Μοβεϑϑ᾽ ]ανν, 
ΤΠς Ῥεηϊαίεαοῃ, ἀπ ψνῆδί {Π6 Ῥτορῇμείβ ντοΐβ, 
ΤΗΣ (επί!165 αἷθοὸ Κπονν, ἀπα υυτῖϊΐθ δηα ἴθδοῇ 
Το δάπιηϊταϊίοη, 1δα Ὀγ Νιαίαγε᾽β)Ίρῃι,᾽» 

θη {Π6Υ σατὴς ἰηΐο ο]ο56 σοπίδος ψΊ 
1Π6 ᾿πῆπ|6 σμαῖτῃ οἵ ατεεκ ἱπουρῃΐ ἀμα 
Οτβακ Ππἴᾷ τη 115 δ ίεσ ἀπα ΡΌΓΕΥ ρἢ 4565, 
411 Ῥυΐ [ῃ6 τηοϑὲ οὔϑίπηαίθὶν ΠΔΙΓΟΥ 
ΔΙΉΟΠΡ ἴΠ6 πὶ Ἰεατηΐ γαῖ ΠΊΟΓΘ ΟἸΘΑΙΥ {Παΐ 

“442οε.---- Ἰζοῖ, 1. 
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ἴΠπαΥ νγεῖα ΠΕΙΓΠ ΠΟΥ (Π6 5016 ομ]άτοπ οἵ 
(οὐδ ἰονε Πού ἴ[Π6 βχοϊιβῖνα σϑοριθηΐβ 
οἵ Ηἰϑ5 Ὀ]αββϑίηρθ [τ ΑἸθχαπάγια δβρθοὶ- 
ΑἸ] -- μετα {πον Πα δαῖτα] οἷν] απά 
ῬΟΙΙ͂σΑ] Ῥγν Πα σα 5 ψΊ {Πα ΟἴΠΟΥ ΟἸΕ]ΖῈ 5 ; 
ΠΕΥα {πον ἔοσροί {ΠΕῚΓ οὐ ἰαησιαρα 
8ΔΠ4 Κπον ΠΟ ἰαηριασα Ῥαΐ [Π6 σομητηοη. 
ατεεκ; ψῃετα {Π6ῚῚ οὐ βαογθα Ῥοοῖ5 
ὝΕΙΕ ΠΟ ἸΟΠΡΈΓ ἃ 56 ]εα δηα τηγϑίϊα 
νοΪατηθ, Ρας πα Ῥεθη ῥαςβα ἴῃ ἰῃ6 
ΑἸΘχαπάτσιδη ΠΡΥαΤΥ αἱ [Π6 τααιδϑὲ οὔ {ΠπΠ6 
Ἐργρίϊδῃ ρυῖποαβ, ἀπ ΕγῈ Ορθη ἴο [Π8 
βίπαν οὗ Ἔν εῦν 1.6 ]Πρσαηΐ Πθδίμθη ; ΠΘΓΘ 
ἴΠῈῪ {πϑηηβαῖνεβ Ῥθοδτὴβ ἴαμα Υ ΜΠ 
1ῃ6. ρτοίθιι πα ΡΠ] ΟβορἤΙοα] νυ ηρ5. οὗ 
ῬΙαΐο, οἵ {π6 ϑίοιοβ, δηα οἵ οἵπεὺ ατξακ 
50 Ποο]5 οἵ ποιρῃϊ,---ῖη ΑἸΟΧαΠ ἃ ΤΟΤΕ 
[Π8Πῃ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟΙΠΕΙ ΟΥ̓ οἵ ἴῃ6 Ἐοπίδῃ 
ἘΤΏΡΙΓΘ, ἴ γὰ5. ἹΠΊΡΟΒΒΙΠ]6 ἴῸΓ δῇ εαιτ- 
οαἰθα [εν ἴο 6 ππαήεβοίεα Ὀγ ΗΕ] η1σ 
1ΠΠΊΘΠΟ68. 

ΤῊς δἀορίϊοη οἵ Ἡδ]]επιβιηρ εἸμ5 7077 
845 αἰ ηρι θη οπὶ ἩΘΊ]ΘηΙο τηοάθ5 
οἵ τπουρῃΐς πανεσ τηαθ πιο ῬΓΟΡΤΘΒ55 
διηοηρ ἴῃ6 7ενν8. [{ νγὰβ νἱεγθα ΜῈ 
ῬΙΟΪΟ Πα ἀἰδίανοισ. 7450η δη ΜαπΠΕΪ45, 
τῃ6 ρηθϑίβ ψηο ἰτγϊεα ἴο ᾿πίτοάποβ ατὐεακ 
ῬΓΔΟίΙσα5. δηοπρ ἴΠ6 76 ν5, τ οδ θα 
“ἐς ΠΠΡΌΩΙΥ ψτθίομαϑ᾽ ὈΥ [Π6 δυΐπου οἵ 
τ1ῃ6 ΕἸγσϑὲ Βοοῖκ οἵ Μδοοαῦεθβθ. ϑοῖηβ 
7ενν5 οαττιβα {ΠεῚΓ δατηϊταίίοη οὗ πβαίπϑη- 
ἄοτα ἴο ἴπ6 Ἔχίεπηί οἵ ἀροβίαβϑυ, απ βνβῃ 
νοι πίαυ!γ ΟΠ οταίεα [Π86 τπηατκβ οἵ 
ΟἸΤΟΙΠΊοΙϑοη. ΜΠΙΟΠ ΘΥΕΙΥ [6 τερασγάθα 
85 ἴῃ 564] οἵ αοαΐβ σονεπαπί ἢ ΠῚ5 
Ταςσθ.Ϊ [Ιΐ 15 δραϊηϑδί βοῇ δροβίαίθϑβ--- 
ΜΏΟ ΟΡΘΠΪ δαορίεα [6 ΕΡΙσιτθαη 
τηοίΐο, “1,6ὲ 5 εαὶ δηᾶ ἀσηϊ, ἴοσ ἴο- 
ΤΠΟΙΤΟΝ ΜγὙὸὰ α16," ἀῃα γγεῦθ [1116 55. το 
[π6 συϊᾶς οὗ {Πεὶγ γουίῃ---ἰπαὶ 1Π6 τεῖ!- 
σίοιι5. Ροίεγηϊο οἵ [Π15. θοοῖκ, ἀπά 115. Ὠ15- 
ΤοΟΙΙΟΑ] ἀτριπηθηΐβ, ἀτα ΟΠ ἢν ἀϊτθοίεα. 

Οη [με οἴμοσ μαμάᾶ, με πλοῦ] δηά 
τα] σίου ἠλοιοηΐς οἵ [Π6 ΑἸδχαπάτδῃ 
7ενν5 Ῥεοαπηβ ἀβαρὶν ἱπιθιιθα ΜΠ Ρτιη- 
ΟἸΡΙ65 ψῃΐοἢ {παν Παὰ Ἰθατηΐ ἔγοιη ατθοκ 
ῬΠΠΟΒορῆγ. Ηε]]εηϊς ουιβίομηβ  ΕΓῈ 6ν]]}; 
ἩΙοπῖς οὐ]τατα νγὰ5 Δ πη γα Ὁ]8. ΥὙΥΠαί- 
ἜΘνοῚ τηϊσῃς ΡῈ {πε ορίπίοη οὗ ἴπ6 ἈΔΡΡΙ5 

1 ἐπισπασμός, τ ΟοΥ. νἱῖ. 18; [05. “Απετ.᾿ ΧΙ, 
5,81. ὙΠὲ αἰζεπηρί5. ἴο ἱπίγοάπος Η6]]ΘΠΙβῖπρ' 
ἱηποναϊϊοπβ ἴοσ ἴ[π6 ονοσίμτον οὗ Τυ]αΐβτη ἀγα 
ἀεβουιθεά ἴπ τ Μδος. ἷ. 11-15, 41-όι ; 2 Μᾶοο, 

ἶν. 1ο-Ἴ5. ὙΠοβα ψγ80Ὸ {Πππ5 {πε ἴο ΟὈ]οταῖα 

1Ππεῖχ οἰτουπηοϊδίοπ γετα οΑ]]64 ὈΘΣΣ, ΞΕΘ 

Ἐννα]α, “ Ηἰϑβί. οἵ 5γ.᾿ ν. 268-271 (Ε.. Ττ.). 
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οἵ Τεγιβαῖθηι, (πῃ ΤΠΘΟβορ ἰδί5 οἵ ΑἸοχ- 
ἀπάτα ἤγηηγ Ὀα]Θνεα {παΐ ατϑοκ βίπαϊθβ 
ὙΕΙ͂ ἴῃ ΠΟ ταϑρθοῖ ἱπ]υτοιι5 ἴο {ΠΕ6}Γ 
παίΐομαὶ [αι] η655.. ΡΏΪ]Ο, Πονενεῦ 
τὰ ἢ 6 Ῥ]αςΟΠΙ565, ΠΕ ΕΓ ἴῸΥ ἃ ΠΟΘ ηΐ 
[οτρεῖίς ὑπαὶ πὸ 15 ἃ τὶρῃίθουβ δῃηά 
οτίμοάοχ, 1πουρἢ ΠΠα πη μαἰθα απ ᾿πί6]- 
Ἰεοίπα ΠΥ εἰπαποϊραίϊθα, [6 νν. Ἠδ δάορίβ 
ἃ ΞΥΠΟΥΘΙΪ5ηῚ ΟΥ̓ ΜΏΙΟΝ Π6 15 8016 ἴο 
τϑοοποῖα ἰπ6 ΤΙπιαθβ ἢ [Π6 ΕἸγϑί 
ΒοοΟΚ οἵ (θη θϑῖὶβ, αηα της ΟἸἹά Τ᾽ βϑίαιηθηΐ 
ἴῃ βϑποταὶ ἢ τῃ6 Ῥ]αϊομῖο. ἀϊα]οριια5 
Δ ηα 1πΠ6 νυ] ηρ5 οὗ {Π6 ϑίοιοβ. [1ἢ 1ῃ0568 
ΤΙ ΠΠΡ5. Π6 οπηα {παῖ {Π6 ΡΠὨΠ]ΟΒΟΡΠ ΕΓΒ, 
ὈΥ ΔρΡΡΙγίηρ ἴπ6 τῃθιπμοῦ οἵ δ᾽] ρΌΟΥΥ ἴο 
ἴῃς Ηοιηοτῖς ὙΠ ηρβθ, ΕΘ 4016 ἴο 
ΤΘΟΟΠΟΙ]6 ΗΟΠΊΟΥ ἢ ἼΠα]65, δηα Αη- 
ἀΧαρΌταβ, Πα Ατὶβίοι δ. ῬΏΙΟ ΔΡΡ]165 
1ῃς 5ατὴη6 τηβίῃοα ἴο {πΠ6 ΟἹά “Γεβίαμπηθηϊ 
ἘΠῚ1 Π6 δῃμα οὐποσ [ον ]5} ΖΖεγα ΐ ρευβαδ 64 
{ΠΘΠΊ5ΘΙν 65. {παὶ {Π6 ατθακ ῬΠΠ]ΠΟΒΟΡΗΥ 
ννα5 Ῥσοίοιπαϊν σα]ρίοιιβ, απ της [ον 5} 
το] ρίοη ῥτοίοπηα!ν ΡΠ] ΟβΟρΠΙοα]. μά θρα 
Ατιβίοθυϊιϑ (Β.Ο. 160) ᾿ ἀηα οΟἴΠΕΥ [615 
ὙΓΟΙ5. ὈΘΙΙΘνθα δηα δηάβανουσεά ἴο 
Ῥήονα {παΐ 411] ατεοκ ροείβ. ἀμᾷ Ρῇ1ο- 
ΒΟΡΠΘΙ5, οση ΟΥΡΠΘι5. ἀηα ῬυΓΠΑΡΌΓΑΒ 
ἀονηναγᾶθ, Ππαα σοπλα πο σοπίδοϊ Μ]Π 
ἩδΡτανν ἰθαοῃεῖβ, ΔΠ 4 γε ὉΠ δίε]ν, 
ΠΟΥΟΥΟΓ ὈΠΟΟΠΒΟΙΟΙ5Ιγ, ἰῃ6 ΡῈΡΙ15 οἵ 
Μοβαϑβ.2 

γε μανα δγεδαν βθεὴ {παΐ {Π6 δαῖΠοΥ 
οὗ ὙνΊβάοτη νγὰ5 [8 ΠΎ1Π187 ἢ {Π6 [ΠΟΘ Ρ 5 
οἵ ατεεκ ῬΡΠ]ΟΘΟΡΠΕΥ5, ἀμ {Παΐ ἴο ἃ σετ- 
ταἴῃ αχίθης---αΐ ποῖ ἴο ΔηΥ δχίθηϊ ᾿Π οη- 
βἰδίθς ἢ οὐ ποάοχγυ---Πς πα δἀορίεα 
ποι. Τροη Πίτὴ ΔΠ6 15 ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΥΔΤΙ65 
τῆς οἱ ρῥσόθ]θηι οἵ [ῃΠ6 ΒοοΚ οἵ [0 νγὰ5 
Ῥ͵Ιεϑϑίηρ ἢ ἃ αἰἤεσθηΐ ἴοσπη. Ηδ νὰ 
ΠΟ ΙΟΠΡΕΙ ἴῃ ἴῃς Ὀ]οοιηηρ Ρετοα οὗ 
Αὐβίοθυϊα5, θη τῃ6 7685 5δίοοά [ἢ 
ΠΡ [νου ἢ [ῃς σονογητηθηΐ, ἀπά 
ΜΉΘ 1Π6 ὈΙΓΟΙ ΘΩΥΥ πα ΠΟΘΙ] οἵ 
ΟἾΠΘΙ Ταοθ5 ἴῃ {Π6 οἷἵγ Ππαά ποῖ γεῖ Ὀβθῃ 

1 ΟΠ Ατβίοθαϊι5 566. Δ Δ] οἰσθηαοσ, “ ΠΙδίσ θα 
ἄθ Αὐδίορυϊο, τὅοῦ; ϑ᾽ερσπιθα, “ ῬΏΉΙ]ο,᾽ 24 ; 
Ὀδμπο, “ΑἸοχ. Ἐδὶρ. ῬΠ1]οβ.᾽ 11. 72; ΑαἰΠΌστοσ, 
ΣΟ; τ. 71; ψδα, “ (σΈβοῖ." ἵν. 
Ἐγαρτηθηΐβ οὗ ᾿)ἷ]5 ῬοοΙς οα ἴπ6 Ῥοηίαίθαοῃ (.5)γ7ι- 
Φ γα, ΟΥ̓ γοσβεῤλογιε,ια) αὐ Ῥγθϑεσνοα ὈΚ 
Ἐσβοῦϊβ, “ Ρσθρ. Εν. νἱῖ. 13, 14 ; ν111. 6, 9, 1Ὸ ; 
ἰχ. 6 ; ΧΙ. 12. ΟἸΘπλθιβ οὗ ΑἸοχαπάσία, “ διγοπι.ἢ 
ν. Ὁ. 595, 5αγ5 παῖ ἢς {τα ἴο γΘΟΟΠΟ1]6 ἴΠ6 
ΟΙἹὰ Τεβίαμπιρης νυν ἱ1 ΑὐἸϑίοιθ] ]  ΠΊ51. 

2 Ῥῃΐο πᾶς ἴῃ Μοβοβ δὴ αῃ( οἱ ραίϊοη οὗ 8}] 
[μαι ννὰβ. πιοϑί νδ]θδῦὶα ἴῃ ατροὶς ΡὨ]]Οβορηγ. 
“τ, Μοβ.᾽ 1. 4; “6 οοηΐ. ᾿ἰηρ.᾽ 20 ; “Ουοά 
ΟΠληΪ5 ρτοῦ,᾽ ὅ, 

ΙΝΤΕΘΡΘΘΘΝ πὸ 

εχοϊίεα, Αἤἴοσ {πΠ6 ἄαγβ οἵ Ῥίοϊθπν 
ῬΏγΒΚοη, τασα Παίτεα 5 ταρεα ἴῃ ΑἸθχδη- 
ἀτία ἀΠῚ] [Π6Υ οὐ] παΐθα ἴῃ τπ6 Ὀγαΐαὶ 
Ῥειβθοιοηθ ΠΟ {ῃΠ6 [6νν}8 παᾶ ἴο 
Θηάσγα αὖ ἴῃ6 Παμᾶς οἵ {ΠεῚΓ “[]]ον- 
ΟἸΖΟη5. ἴῃ [ῃ6 ἄαγϑ οἵ (αϊρυϊα δπὰᾶ 
ἸΠῸΘΥ [ῃ6 ρσονουπηγεηΐ οἵ ΕἸδοου5. ὙΠ6 
ΔαΐμοΥ οὗ ἴπ6 Βοοκ οὗ δ ]βάοτη Πᾶβ5 ἴο 
ἔαεβ 1ῃ6 φιδϑίοη ΠΟΥ͂ 50 ἢ ἃ 5ίαΐβ οἵ 
{π]ηρ5 15 σομηρδίι]6 τ {Π6 ΑἸ ΓΠ Πα] Π 655 
οἵ [ῃ6 οἤοβεβῃ ρξεορίὶθ. Ηΐ5 βοϊπθομ οὗ 
1ῃ6 οΪά ΡΙΓΟΌΙΘΠῚ 15 ἱμνοϊνοα ἴθ 1ῃ6 
Θυ]ορίθ5 οἵ γγβάοτη. [{ 15 Ῥυδοίοα! νυ ἃ 
Θίοϊο ναῦν οὗ ΠΠ|πῸ ἀπ ῥγονιάθποθ Ὑγ15- 
ἄοτῃ 15 ἴπΠ6 ργξβενοσ, [Π6 ἀβ]νθσθσ, {Π6 
5016 Βοσορ οὗ ᾿πηπιοτία ν, ἴ[Π6 πη] π8 
Ῥαϑίονε οἵ δυεῖν Ὀ]θβϑίηρ. ὅΠ6 βῖνεϑ 
ἸΟΥ δῃά ρεᾶοα (ν11. τό--τ8), ἀπ σοηϑο- 
Ἰαϊίου ἴῃ ΒΟΙΤΟΝ (Ὑ11. 9), ἀπ ῬόνῈΥ 
(ν111. 15), δῃᾷ ἴδιηθ, ἀπ Ποποῦῖ, δηά 
ἸΠ] ΠΟΥ] ΤΠΘΠΊΟΙΥ (Υ111. 10--16), ἀπ 15 
θείου πῃ 411 στὶοθβ, δηα Πθα] ἢ, δηά 
Ῥααιῖν (ν11. 7-1ο)ὴ. Ηδ ψῆὴΟ ῬΟββ86 5565 
ΠΟΙ ποράβ ποίῃϊηρ ᾿εϑιάθβ. Ἠδ Ψηο 15 
ΜΙ Πουΐ ΠΕΘΙ 15 ἢ {πΠ6 ρδίῃ οἵ ἀδθϑβίγιοιοη. 
ὙγΙ5άομλ τοῖα ἰπδῃ δίοῃμθϑ [ῸΓ ΘΟ 
ΘΑΥᾺ ΠΥ ΘΠ] ΠΥ. (ΟΠ ]Θσθη 655 μα ἃ 
5Ποτῦ Π|δ τηϊρῆϊς ΡῈ τεραγαθα ἃ5 τηϊβίου- 
ἴππ65 ; θὰ ΜΠ θη {πεν Ὀεἴ6]] [Π6 ῬΟΒβΈ 550 
οὗ ψιβάοιη, [ΠΟΥ ὑγεγα Ὁ] ΒΒ ηΡ5 [ᾺΓ ΤΏΟΥΘ 
σΟΠΒΕΠΊΠΊαΐα ἴῃ [Π6 ΤΥ ΟΠ] άτθη οὗ 
Ἰοπρ-νεα 5: πη 6 5 (ιν. 1-- ὃ). [Τά θα]]ν {ΠπῈ 
[αλτ 1 5γαθ! 6 τννα5 [Π6 πσῖδα τη, ἂμ 
{πογϑίοσθ, {κα {πῸ ϑίοις “ ν 156 τηδη  ἢ6 
γψγὰ5 ἃ Κίπρ οἵ πθῃ δηά ἃ [ἀνοιυσία οὗ 
ἤθανθη. ΤΠ6 ΡΠ ητηθηΐβ οἵ {Π6 Πθαῖῃθ ἢ 
γγΈΓΘ ἸοΟηρ- ΟΠ Ππ6 4, ον αν ΠΟ] πη ρ, δηα 
τοί θανθ. 5146] ἴοο τηϊρῃηΐ Β.ΠΈΓ, 
Ῥαΐ 5 βιουηρθ ΕΙΘ ΟἿ 500 ἃ 5 
ψΕΓΘ ἀπο ἴο πη114 δηα [α Που]ν σοΥτθοῖΊοη. 
ΤῊς δῇ]οίοη5 οἵ {Π6 σοα!ϊν αῦθ σομρθη- 
βαΐθα βεγοῃά {Π6 σταᾶνα ; “Τρ θΟι 5} 655 
15. ᾿πηπιοχία]." “ΓΠΙ5 15 ἴπΠ6 Ραβὶ5. οἵ {Π6 
ὙΤΙ6 15. δἰ] 8] ϑυβίθιη, δηα 1 Πὰ5. νν6}} 
Ῥθθη ϑαϊά {παὶ τ σοπμάποϊβ τ5 ἴο {πε 
{ὨγοϑΠῃο] οἵ (τΙβιαπ]ῖγ.} 

ὙΥ̓Παι {πη 15. {Ππ6 τυτϊ ει 5 σΟΠΟΘΡΊΙΟΝ οὗ 
γΥΙβάοταρ 16 7 6515 1Π6 50η οἴ ϑίγδοῃ, "8 
1τι565 {πὸ ψψοτγά ἴῃ 81] βογίβ οἵ ᾿πςθυ 5] 6 ἃ 
56 η565, Ὀθοδιιβ6 ἰδ σΟΠΟΘΡΙΙΟη οἵ νἸΒάοΠ 
15. ΘΟΙΏΡΙΘΧ ἀπά τηδηγ- 5464. ΒΟΠΊΘΕΓ.65 
ἢ6 τι565 ἴπῸὸ ψοχὰ οδ]θοίνεὶν [ῸΥ [Π6 
γγΙβάοιη οἵ οὐ ;2 βοῃπηθι! 165 58] ΘΟ ΙΝ ΕἸ Κ 

1 να, 1. 15 ; 111. 1-1Ὸ ; ν111. 7. 
3 νᾶ. νἱἱ. 1. ἴσ. ΟΡ. 100 ΧΙ. 1 

ΧΧΨΙΙ, 23 ; Ῥχον. ν]}1. 22-321 ; ἘΠΟ]α5. 1. 1, 4, 9, 



ΤΗΕ ΨΊΘΌΟΟΜ ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ. 

(ΟΥ ἰῃ6 νυιβϑάοιμῃ οἵ πηδῃ : ϑοιηθίϊηθ5. Π6 
ΔΡΡΙΙΘ5 [Π6 ψοτά ἴο {πϑογϑίϊς τυ] 5410, 
ΒΟ θ  η65 ἴο ΡῥτΎδοίιοα].} ὙΙβάοιη 15 
αἴ οὔοθ {π6 ϑιηΔ ἰοΐα] οἵ τῃ6 Πινὶπα 
Ῥογ[δοιΟἢ5. (ν11., ν1]., 1χ.) δηα [Π6 5γῃ- 
{Ππ6515. οἵ 411] [πΠ6 Πιριιοϑθὶ τηοσαὰὶ δηάᾶ 
1166 οἴμ4} πα 165 οἵ πηαῃ (ΥἹ]. 17--21 ; 
111. 7, ὅζο.). Τὴ6 τεδάθσ ΜΨ1] ρθυθΔΡ5 
Ῥεϑὲ υπάεογϑίαημα {π6 Ἰαττπάθ θη ΠΟ 
16 ψοΙὰ 15 υϑε84 ἴο ΠΗΡΪΥ δ οὔσθ 
τὴ6. φρτονιίθηοα οἵ ἀοά «ἀηα [Π6 σὐ]τατα 
Δα νιτίιθ οὗ τηδη, τ 1 ἄταν οὐ {Ππ6 
56 η568 αἰίδοΠ 64 ἴο 10 1ῃ αἸἤδτυθηΐ ραβϑαρο5 
1ῃ. {Π6 ΔπῃηΧϑά τουρῇ (8406. 

γε πλᾶὺ {Ππεγείοσα 511ΠῈ ΠΡ ὈΥ͂ βαγίην 
{παΐ, οὐ {π6 Πλινιης 5146, ὙΥΊΒΑΟΠῚ 15 {Ππ6 
ΘριΓς οἵ ἀοά, τεραγάθα ὈΥ πῆδῃ ὉΠΑΘΓ 
ἘΠῸ ἴοι ΟἹ ΒιονΙΘ δ η6Ε (1: 4, 7; ΜνΙ- 7; 
22: ἴχ τὴ): 8Π6., ὍΝ {πΠῈ ὨΠΠΘΠ 5166, 
ὙΊΒάοιη 15 “{ταβίνοτίηγ Κηον]θάρα, οἵ 
1Π6 τπηρ5 {πᾶΐ ἀτὰ " (σἹ!. 17); “4 Κηον- 
Ιεᾶάρε οἵ Πινιης ἀπα πυτηδη (ΠϊηρΡ5, ἀπά 
οὔ μετ οδιιβε5᾽,2 (4 Μδος. 1. 16), τερατα θά 
ὈΥ Οοα 485 πιαῃιδϑίεα ἴῃ τηοτὰ] [1{8. 
Βα ““οπξ 8εΐ οἵ [βιπὶ5 ἄοεϑ βεύνιοα ἴο 
ἜΧΡΙΕ55 Ῥοίῃ (πῃ6 ᾿πίϑ]]θοίααὶ απ [16 
ΤηοΤᾺ] ψϑάοιη. ὍὙΠῈ ὁ 56 ̓  ΠΊΔ ἢ ΤΠΘΔΠ5 
[ῃ6 τιρῃίΐθοιιβ πηδῃ ; {πΠ6 “[Ὁ0]᾽ 15 ΟΠη8 
ΨΏΟ 15 φὍΌΠΙ]655. [ηςε]] οί] ἰθίτη5 ἰΠδΐ 
ἄδβοσθα Κπον]εαᾶσα ἀγ6 4150 ΠΟΥ] ἰθΥΓῚ5 
ἀδβοσιθιηρ ΠΠ6.᾿ 
βου 15 ἰπτουρηοις {πΠ6 ῬΟΟΚ το- 

Ῥβαίβα]ν 2ωφοληεα, Ὀὰΐ ΠΟΥ ΘΥΓ 1 ΤΘΑΠΥ 
Ὠγροβίδιιβεα. ὙνΠηθη τπ6 ΨΥ ΘΓ ΒΡΘΚ5 
οἵ νιβάοιη 45 ἃ ᾿ἰνὶηρ Ὀειηρ, ἢ6 15 85 
ΠΟ βοίοιι5. ἃ5 ἴῃ6 ψτεγ οἵ ἴΠ6 ΒοΟΚ οἵ 
Ῥγονεῦ5 {πᾶὶ 6 15 ΟἿΪΥ δάοριηρ ἃ 

χχῖν. 2-6 ; Βαγιοῇ 1. 29. ὙΠοτγα 15 ποῖ ἴῃ (Π15 
Ῥοοὶς ΔηΥ͂ οἴθασ ἰ4θηἰβοφίϊοη οἵ ὙγΊβάοτη ψΊἢ 
1π6 Τοροβ, ΠΟΥ ἱπαΘρα 15 [Π6 Τοροβ 85 ἃ Ῥεβοῃ, 
ΟΥ̓ δἴ ΔΠΥ Ταΐθ δ5 8η 811- 1- ῬΡΕΥ͂ΒΟ ΠΑ] θην, οἴ εΎ- 
ννῖβα τϑοορηῖβδοα {πᾶηῃ 45 ἃ ἤσιτα οἵ 5ρβεεοῇ 
(χν 1. 15). ΤῈ ὙΝΊΒάοτη 15 5ροΐκεῃ οἔ 85 ἃ Ῥειβοῃ, 
ἴῃ Ιαπσιασα ΜΏΪΟῃ ΟἸ τι βία τηὶρηξ ΔΡΡΙΥ ἴο 
16 ὅοη, οἵ {π6 ΗδΙγ ϑριπὶ (1. 4-7; νἱῖ. 22 ; 
Ἱπ 1, 2. Τῆς αὶ. τ΄; ΣΥ111:, 10, ὅζ0.)» {815 15) 8150 
{τὰϑ οἵ Ῥτον. νἱ1]. 22-231, δῃα οἰ ΠΟΙ ραββϑᾶρεβ οὗ 
1ῃ6 ΟΙἹΑ Τεβίαιηθηϊ. 

1 866 700 χχν!. 3; χχχὶϊ. ὃ, Μτ. Τρεδηε 
4αοίεϑ {Π6 τεπηδτῖς οἵ Ρτοί. ΠΧ] θυ (γ ῃΐοἢ νγου]α 
ἤανε Ῥθθη ΠΟΑΓΕΠΥ οπμἀοιβεα ὈΥ 1Π6 νυυῖεῖβ οὗ 
Θαρίθπίϊαὶ ῬοοΪκ5), ““ὙἼΠῈ ΟὨΪΥ τηθάϊοῖπθ ἴοΥ 
5 Πεγίηρ, οτίτηθ, Δ Πα 811] (Π6 οἴ μεὺ ννοϑ5 οὗ τηδῃ- 
Κιπά 1ς ΔΝ Ίβάοχῃ ᾽ (Ξε χυϊ. 12, 13). 

2. “ἰΘαρίοηίία δϑί γθγατη Παμηδηαγαπὶ αἰ ν]πᾶ- 
τατησαα βοϊεηία." ((ο. “)ὲ ΟΥ̓ ̓ 1. 43 ; 11. 2.) 
Ῥβειάο- ϑοϊοπιοη 5 οοποερίϊοῃ οἵ ΝΥ Ἰβάοση 15 ΤΏΟΓα 
Ἡ ΙΙοπὶς {μαπ ὑπαὶ οἵ Ῥίον. ν]]., δαπᾶ {παῖ 1π 
Ἐοο]εϑαϑίϊοιβ (1. 6 ἴρ. ; ἴν. 11 ἔξ. ; νἱ. 1 1., 
ἄχο.). 
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Ροβίϊο ἤρτισα οὔβρθθοῃ. Βαΐ στα αν [Π6 
Ἰδηριιαρα γθαοίθα οἡ {πΠ6 σοποεδρίϊομ, απ 
Ὑγιβάομη οαπη8 ἴο 6 τϑρατγάβα, ποῖ Οη]υ, 
1πκ6 οὐγ ψοτζά “ Ῥγονιήάβῃοθ, 45 ἃ τενε- 
ΤΘΏΓ4] ΘΥ̓ΠΟΠΥΠῚ [ῸΓ ἴπΠ6 τηδη] οί! ἢ 5 
οἵ ἀοά, Ῥυαΐ «ἰθδὸ 845 ροϑϑεϑϑίηῃρ δῇ 
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146 411564 δ ηα βϑραύδθ]α εχιβίεσποα, [1 
[Π15 γᾶν {πΠ6 ὙΥΒ4Ομ)-Πογαΐασθ, ἐΠουρἢ 
10 γγὰ5 10 ΠΟ τεϑρβοῖ αἸσθοῖν Μοββίδη]Ο, 
γαῖ σοηίτθαίοα ἰο {πΠ6 (ΟἸ τ βίο ορυ οἵ 
τῃ6 ΟΙαΑ Τεβίαμηθπί. ΤΠε πυῆεσιηρ δηά 

5 ΘΌΤηΡ. Εἰ. χχχὶ. 3; χχσχν. 21: 
4 Ῥγον. 11]. 13-9, Ν11]. 14; Εςο] 5. 1. 4. 
5. ΘΌΠΙΡ: 700 ΧΧΥΠ].- 112-14; 5. ΧΙ. ΤῸ; 

ΤΟΥ τσ τὸ, χν- 22; ΕἸΟΌΪΙΞ: σιχ: ΖΟ, ὅζ0: 

21. ἘΣ 2 
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ΠΟΙΥ 5αϊπί, ΨῆηΟ 15 τηδθ ᾿τηπηοτίαὶ ὈῪ 
τισῃίθουϑη 655, θθοουηθ5 ἴῃ {Π15 ὈΟΟΪΚ, ΠΟ 
1655 ἰῃδῃ ἴθ {π6 Ῥϑα]ηΊ5, δῇ 1468] νυ] ἢ 
Πα 1ῃ 11 ἃ Ῥυόρῇείις ο]θπηθηΐ, ἀηα γΠΙΟἢ 
ΠοΙΡαα {Π6 βαυ]ν [6 υν]5ῃ- (τ βίαη ΟΠΌτοῃ 
ἴο βγεῖ ουὐδὺ {π6 ϑίσιη ] ]ηΡ-Ὀ]ΟοΚ οἵ τΠ6 
Οὐοβθ, δηα ἴο τϑοορηϊβα ἴῃ 6515 [Π8 
τ] Π]πηθηΐ οὗ ἰπΠ6 Ἰοηρ δῃιοιραίοηβ οὗ ἃ 
ὙΘαΓΏΪ Πρ’ ἡνου]ά. 

ΠΠΠ ΘΒΤΕΟΤ ΟΕ ΔΗ ΒΟΘΕ: ( ΟἙ δ ἢ) 

ΤῊἼς οΡ]βοῖ οἵ τῃ6 ῬοΟῖΚ 566 πὶ5 ἴο πᾶνε 
Ῥθθη {ῃυθείο!α, ἢ τοίθγσεποθ ἴοὸ {Π6 
σοπα οη. οἵ [Πγ66 οἸα 5565 οἵ Το 6Γ5. 

1. 1 ννὰβ λογίαίογγ. ““ΤΠΘ τιρῃΐθοιιβ 
τηδῃ "--Ζ.6. ἴῃΠ6 Τ νν 5. ῬΕΟΡΙΘ, δπα {ΠῸ 
ΤΟ]ΙΡΊΟιι5. [6 ὺν οἵ {Π6 ὙΤΙΓΟΙ᾽ 5. ὅἀγ.---- 5 ΘΠἢ 5 
ἴο βᾶνε θβθη 1ἢ ἃ σοῃα!τοη οἵ Δα ρΥ͂ βϑῖ0 
δηα ρευβεοπίίοη Ηδ 15 Ποῖα δποοιταρσθά 
Ῥγ [Π6 {πουρλῖ {παΐ ὙΥΊβάοτη 15 [Π6 βοῦσοα 
οὗ 411 Ὀ]αϑϑιηρβ, δπα Ἰϑοίοσ {Πδῃ 411 {πΠ6 
Ῥδϑί δαυίῃ]ν Ὀ]Θϑβϑίηρϑ. ὙΥ ]ΒΑοτὴ 15 Δῃ δίί11- 
Ῥείς οἵ (οά, ἀηα 15 ἃ ρἸ ἴο τη. Νᾷδγ, 
ἸΏΟΓΘ, ΝΥ ]Βάοτη 15 ἃ αἰνίηα δηα Ἰινηρ 
ΒΡ ΓΙ, νυ ΠΙΟἢ Ῥδυπηθαΐθϑ {Π6 ΠΠΙν ΘΙ 56 Δ 6 15 
ΠΠ1οα ψΠ Ἰονα ἴο [π6 Ππτηδη ταοθ. Ταῖ}8 
ποι ΠΟΙ 15 ΠῚ] οὗ ἀθαα]ν ΡῈ ], δηά 
1Π 6 ν 114 0]6 ΤῊΊΒΘΙΥῪ ; ΜΠ ΠΟΙ {Π6 ΠΟΡΘ5 οἵ 
ΤηΔ, δνεἢ ΨΏΘΗ Πα 15 δἰηιοίεα, ἀτα ΠῚ] 
Οὔ ΙΠΠηοτία γ. ΤΠ656 σοηβο]ηρ [Πουρ 5 
ΔΥΘ ΤΠΔΙΉΪΥ ἀθνεϊοραά 1ῃ χ.--Χ]. 4. 

2. ΤΠς Ῥοοῖς νγὰβ αῤοίοσοΐς, Ματῖοιβ 
ΟὈ] ΘΟ ΟΠ 5. νγατα ἀτρεὰ ἀραϊηβδὲ (Π6 (81 
οἵ [6 [αἴῃθῖθ. ΟἹα Ῥσόθ]θπη5 ΤΕ α 
Τονινϑα, δηα {Π6 δῆϑννοῦβ ἴο {Π6Π} γγΕῈΕ1Ὲ 
ἀθο]αγοά ἴο ΡῈ ᾿πϑυίποιθηί. ὍΠΕ ᾿πεαπαὰ- 
1165. οἵ βαυίη]γ Ππιδῖιοθ, δηα 1πΠ6 ἄο]αγβ οὗ 
ΤΟΙ ΠΟ, Δ ηα {π6 {Π|81]5 οἵ {πΠ6 ροοά 
ὙΟΙΘ τι564. 85 διριπιθηΐβ ἴῃ ἰανοῦτ οὗ 
5ΒΟΘΡΈΟΔ] σΟΠΟ] 510 η5. [ἢ {Π15 ὈΟΟΪ 510 ἢ 
αἸΠΠου] 165. τα τη Ῥοῖῃ αἰτοῦ Υ ἀηά 
1ΠΙγθογ. ὍΤΠῈ νυοτ 5. ΤΠΘοαΙοαθα 15 
1 νΟἸν α ἴῃ Π15 ῥταῖβα οἵ γΝΊΒάομι ; ἴῃ ΠΙ5 
ἀθϑοσιρίίοη οἵ {π6ὸ Ὀ] ϑϑίηρθ Π]Οἢ 506 
ΠΟΠΐοΙβ ; ἴῃ (Π6 ἀθοϊαγαίίοη πα ἀδιηοη- 
ΒΓΑ ΟῚ. οἵἉ ΠΘΓ Ἰονὶπο ΟΠαγαοίου ἃ Πα ΘαβΥ 
αἰταιηπηθηΐ ἢ ἢ ἴῃ6 Ῥ͵ΤΟΤΪδ6 {παῖ 516 
Ψ}1} Ῥαβδίονν οὐ {ποῖ νγῆῸ 56 6}κ ΠΕῚ δῇ 
πη] ΤΠ 1Πγ ὙΠΟ ἢ. 51.8}} πλοσΘ ΤΠΔ ἢ αἴοπο 
ἴου θαυί 5 τηοϑί ΓΟ] Γα Ὁ] 6. ΤΟΊ ρ5. 

3. Πα ΡοΟΚ νγὰβ ὦ “ιυογοζα οζοληε. 
α. 15 ΘΑΥΙΊΘΥ 5ΘΟΙΙΟΙ γγὰ5 δἰτηθα αἱ ἘΠῸ]- 

ἸΘηἸβίηρ Γ ενν5, ηο Παα Ῥγονθα ἔα [Π|1655 
ἴο {Π6 1ῚΓ ΠΑΙΙΟΠΔ] Το] ρίοη. 8 566 ἴτοτὴ 
1Π6 Πτδί ὑνοὸ Βοοκϑ οἵ Μδοοαῦθο5, 9 Μδοο, 
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11. 231, δηα [τη] {Π6 ὑυυηρ5 οἵ ῬΆ]ΪΟ 
(9) 8 ῬΌΞΕΤΟ ΒΖ Ὶ 198 σΌΠῈ {Πρ 9. 2: 
“τς, Μοϑβ.᾽ 1. 6), ἀπά ννεὲ Κπον ἤοτ [Π6 
Βἴουυ οἵ τϑῆθραάοβ πκὸ ΤΊΡοσ5. ΑἸοχ- 
Δηου, [Π6 παρηον οἵ ῬΠΠο, {παξ ποτα 
ΜΕΙΘ δ {Π15. δροοὺῇ βοπθ [εν ΨηὴΟ 
ΟΡΘΏΪΥ ΘΠ τασθα Πραΐμθη οπβίοπη5. πα 
Ῥβοδπηβ {Π6 νοΐατιθβ οἵ Ῥύγεὶν Ποαίῃθη 
βυϑίειηβ οἵ ῬῃΠ]ΠΌΟβορῆγ. Νοῖ οοπίθηξ 
ὙΠ 15. (1: 12: π|. το), ἴπ8586 1ΠῈΠ 
ἰτραίβα (αἸΠΠ1] 76 νν5 ἢ βοοτη (11. 12), 
Δη4 ανθὴ ψ ἢ δοίπα] ρουβθοιπίοη (11. 1ο-- 
20). ΤΠ ἢγδί ἥνε σΠδρίειβ ἃΥ6 5ΡΘΟΙα ΠΥ 
ἀενοίεα ἴο {πΠ6 τοίιυϊαιίιοη. Δ Πα νγαγΠ] ΠΡ’ 
οἵ δ.0ῃ [Δ]1Π]|655 ϑθηϑια]δῖθ, ἢ ΟΥΩΘΓ 
1ῃδΐ οΟἴΠΕῚ 7δνν5 τηϊση θῈ βανβα ΠΌΠῚ {ΠΘῚΓ 
ἰθη ἀθηοΥ ἴο βιισοι} ἴο {Π6 5θ απο Ί 05 
οἵ ἃ ῬΠΠΟΒΟΡΗΥ ὙΏΙΟἢ τνὰβ ϑανεῦβινα 
Ῥοίῇῃ οἵ ποσὰ 5 ἀηα οὗ σε]ρΊΟη. 

β. ΤῊΒ 1αϑβί ββοίοῃβ οὗ {Π6 ῬοοΪτ, 65ρΡ6- 
ΟἸΔΠΥ ΟΠαρίθυβ ΧΙ]].-τχν., ΔΙῸ ἃ ΡῬΟΪΘΠΊ]Ο 
ἀραϊηϑὲ ἸΔο]αίγσγ, θαΐ ΘΡΘΟΙ ΠΥ ἀραϊηβῖ 
1η6 παρ - ΟΥ̓ ΠΡ 8 Π6] ΔΏΪΠΊΔ]- ΥΟΥΒΠῚΡ 
οἵ τὴ6. Ἐπργρίίδη5; δηα [Π15 ῬΟΪΘΠΊΙΟ 15 
ΠΙβίοσ ἢ] σοπίϊηπθα ἴῃ (Π6 Ρορίϊοα]]Ὺ 
146} ]Π156 4 ϑκθίοῃ οἵ [πΠ6 σοπίτγαβίθα ἔου- 
ἴππ65 οἱ Ἐργρί δηὰά 15186] αἱ 1Π6 δροοὺ]ὴ 
οὗ τη. Ἐχοάι5. Αἵ {Π6 βαπηθ {{πὴ6 {Π|15 
561165 οἵ ῥΡιοίπτο5. νγὰ5 τηθαηΐ ποῖ ΟἿΪΥ 
ἴο ᾿πἤπθησθ {Π6 τη]Π6 οἵ δὴν Πρϑαΐπθῃ 
ΘΠΠΌΙΓΟΥ ΨγΠὴ0Ὸ ννὰ8 πο] η6 4 ἰο Ὀεοοιης ἃ 
7εν 5. Ρτοβοϊγίθ, ας αἰθὸ ἴο Ἂἄδίου 
ΤΘν 5}. ὑναν σο β [ΤῸΠῚ {Π 6 ΟΥΠ]Π4] [ΟΠ] 
οὗ 5Δουιποῖηρ [ΠΟΤ σΟΠΠΘΧχῖοη ΜΙ {Π6 
Οἤοβθη. ῬΘΟΡΙΘ, 115. Τα] ΡΊΟΠ, ῬΙ͵ΟΙΏΪΒ565, 
Δηαἃ Πορθ5. 1 ὙΝΊΒάομΣ νὰ {Π6 σοῦ 
δοοά, 1 σου] ΡῈ αἰζαϊπθα ΟἿΪΚ διηοησ 
1πο586 ψηο Κῆθνν Πα ὑγουβῃ]ρΡροα ἴπ6 μα 
{τπ6 (οὐ. 

ΙΝ. θᾶτε. (Οὐλνροϑ᾽) 

ΤὨΘ δχαοΐ ἀαΐα δὲ νΠΙ ἢ [Π6 ῬΟΟΚ νγὰ5 
ΤΙ ΓΘ ἢ σα ἢ ΠΠΠΑΡΡΙΥ 6 45 {π{{| ἀεἴογ- 
ΤΙ] Π6α ἃ5 {Π6 πδῖηθ οὗ {πΠ6 διΐπμοσ. Υγ8 
Βᾶγα ἃ 22), 7,171145 ΑἹ φίο ἀγα ἃ 267 7)1171145. αὶ 
σηόηι, πὰς {ΠῸῪ Ιθανα Ῥείνγθθη {Π6Ὶ ἃ 
5Ρ8ς68 Οἵ 50Π16 250 Υ68 158. 

ΤΠς Ζεγηιίγης αὶ σηο 15. ἴῃ 6 ἀαΐθ οἵ {π6 
Θορίπαριης νϑυβίοη. Τὴ6 νυ θυ οοι]ά 
ποῖ πᾶνε Κῆοννη ἩΌτον, οὐ 1 Πα αἸα 6 
αὖ ΔΩΥ Ταΐθ Ῥτθίευβ ἴο τὰκ τι56 οἵ {Π8 
1ΧΧ. 1 [115 οουἹά ποῖ 6 ἀβοὶϊβινεὶν 

1 γε ἢπά ἰῃθ ϑαπὴβ 5ἴουμτηυ Ζ68] δραϊηβέ 
1Δο]αίγυ, πϊχϑαᾶ νυ τη6 ἀδθορθβὶ βοότγη, ἴῃ ἢ Βο6] 
δηα [Π6 Τυγάροη,᾽ δηα "Τῆς Ἐρίβε16 οὗ Τγϑιηγ. 
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ἹΠίθσσθα, ἵτότη, νἱ: ἢ; ΧΙ. 4; ΧΙ- 8: ΧΥΪ. 
22; ΧΙΧ. 21, 1 15 ὑσονβα Ργ χν. το, ΏΘΥα 
1ῃ6 ψΠΙΘΙ 41|1π465 ἴο [ῃ6 1,ΧΧ. νϑύβιοι 
οἵὗὨ 15. χ]ν. 2ο, ΘΓ “΄ 15 ῃθασί 15 5165 
νδ 165 Ποῖ ἴῃ6 ἩδΡταν, “1ὲ γο ροευείζ 
αὔίογ αοἦς." Αραΐῃ, ἴῃ 11. 12 (ῃ6 Ῥῇγαβε 
ἐνεδρεύσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος 
ἡμῖν ἐστι 15. ὈοττονΘα το {πὸ 1 ΧΧ, 
νΘΎΒΊΙΟ οὗ [5. 1]. το, δήσωμεν τὸν δίκαιον 
ὅτι δυσχρ. ἡμῖν ἐστι, Ποτα (Π6 σοπίοχί 
Δ Πα τῃ6 Ηερταεν ἰεχί οἵ [Π6 οὐἹρίηαὶ 416 
ὙΠΟ] Υ ἀἸΠεγαηΐ (“58 Υ γα ἴο {Π6 τιρῃΐθοι5, 
τΠδΐ 11 51411 θῈ νν68}} νι Πππη ἢ). 

ΘΙη66 {Π6 ἢ ψῈ ΚΠΟΥ ΜΠ ΤΘαβοη Δ Ὁ] 6 
Πατίδιηΐυ μαΐ {πῸ ἀαία οἵ {πΠ6 1 ΧΧ. νοῖ- 
5100 [4115 ψ Π1ἢ {Π6 γϑαῖβ 284--246 ([Π6 
ΘΡΟΟΘῊἢ οἵ Ῥιίο]οιηγ ΡΠ] Δ 46 ]ΡΠ115), [Π 6 ῬοοΚ 
τηιϑί ἤανα θθθὴ νυ τι (6 δίζου {Παΐ {1Π16. 

ἼΠῈ 2εγηηῆγς ααἱ φιοηι 15. ἴῃ6 ἀαΐξα οὗ 
[Π6 δΔροϑβίοϊς ψυ ηρ5, 51π 66 {Π6 ΔΌΓΠΟΥ 
5ῆθννβ ΠῸ δοσιδιηΐδηοθ ΜΠ ἃ 51Π65]6 
ἀοοίτπα ΜΜΏΙΟἢ σδῃ Ὁ ΤοΔ]]64 απ πο Ιν ΕἸ Ὺ 
ΟΠ βίῃ. 

Α ναριια οΠγοῃ ΟΪορΊοα] ἀἰέμ7ι 15 Το πα 
1η. ἴῃη6 πηρταϑϑίοῃ ἰθῖς Ὀγ ἴπ6 Ῥοοκ {Παΐ 
{Π6 (1ΠΠ|1] 1ενν5 γετα δὲ [Π6 {πη ϑαῆετ- 
1ῃρ ἴτοιη ὀρεὰ ρειβθουίοη (ξ]. α ; ν. α ; 
ΜΝ 5 Ὁ ΣΠ 22, 22). Νὸν (Π6 [69 
6 ͵Ὲ ΠΙΡΏΪΥ ἐἀνουγεὰ Ὀγ [Π6 βατ]ν Ῥίοϊε- 
γϊθ5. ὍΤΠΟΥ ϑαθδγεα ρευβθοπίοη πὰ τη 6 
ἄαγ8 οἵ Ῥίοϊεην ῬΗΠοραίου (Β.Ο. 221-- 
204) δη4 οἵ Ριοϊειηγ Ῥἤγϑβοοη (8.Ο. 145-- 
117 ; [ο5. δ. ΑΡ. 11. 5), πα οἵ (Ἰ]εοραίτα 
(14., 16.}; αιὰ {πᾶν ϑυῆεγεα γαῖ βενευοῦ 
ῬΘΙΒΘο ΠΟ ὴ5. ἴῃ (ῃ6 ἄαγθ οἵ (δ ρυα 
(Α.}. 238-40) δῃά Νεῖο (4.0. 66). Νὸο 
ΟἿΘ Πᾶ5 βϑιρροβεά {πὲ {πὲ Βοοῖκ οἵ 
ὙΝΙΒάοΙη νγὰ5 ΨΥ 6 50 ἰαΐα 45 {Π6Ὸ ἄδυ5 
οἵ Νεῖο, θᾷΐ Νοδοῖς δημα ΟτᾶϊΖ ἀβϑιρῃ 1ἴ 
ἴο ἴῃ6 ἄδγβ5 οἵ (α]ρια, Ὀδοαιβα {Π6Ὺ 
{Π1Ὲκ {παΐ χῖν. τύ--2ο 15 ἃ τείθσσθηοβ ἴο 
της ἴπϑᾶπ6 δἰζεπηρί οἵ (δ]ρι]α ἴο ΡΙαοθ 
ἃ ΟΟΙΌΒ54, ϑδιαῖθ Οἱ ἈΠΏ56ΙΓ 1ἢ [Π6 
ΤοΡΙ6. Ιὰ 15 ΟὈνίοι5 ἰπαΐ ἴπθγα 15 
ποίῃηρ 5] ΠΟΙ θη ΠΥ ἀαἤηϊία ἴῃ {Π15 Ρα5- 
5856 ἴο τῆακα {Π6 Δ]]π|510η σατίαιη, Π6 
ΠΟΘ Ραβϑᾶρα 15 ἱπαθθα ϑ:1|40]6 ἴο 
1π6 Ἔροοΐ ἴῃ ψΏΙΟΠ ΘνετΥ ἀεδα (δ θβα 
Τεοαινϑα ἢ15 ἀροίμβοϑβιβ, 1ι5[ δ5 {π6 σοῃ- 
ἀειηπαίίοι. οἵ βοϊβοίίς ἐο]θτάποθ ἴῃ χν. 
15. 51|15. {π6 ΡΟ] [δον ἢ ψΒΙΘἢ 
1ῃ6 ΒοπΊδη5 58 ΠΟ ΟΠ 64 Ἔν ΤΥ ἰοοδ] οαΪξ 
οἵ [6 παίϊοηβ ψΏΙΟἢ {πο σοπαμποῖβα, 
Οπ τὲ οἴμεσ Παῃά, δροίΐίμεοβϑιβ νγὰ5 ἃ 
ΠΟΙΏΠΊΟΠ Ρτδοῖοα ΔΊ Οηρ ἴΠ6 ῬΙΟΙΘΠΉ165, 
οἵ ψΠοπὶ ΡιΟΪΕΥ [οὶ ἃπηα ΠῚ5. Πα 
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Βείθηϊοθ. ὑγεῖρ οα]]6 4 θεοὶ σωτῆρες Θνθἢ 
1ῃ {ΠΕ6ῚΓ ΠΙδτη6, ἀπ πεῦα Ποποιιγοά 
ὙΠ ΑἸ γ5 Δ Πα θη ]65. ΖΕ]16Υ (( ῬΏ]]οΟ5. 
ἃ. στίθομθη, Π|. 583) 5665 ἴῃ [Π6 ΔΡΡ68] 
ἴο δικασταὶ περάτων γῆς Δ. 8Δ]]Ππ|ιδῖοη ἴο {Π6 
“ΓΙ νγαΐθ, θὰ ΟὈνΙΟΙΙΒΙΥ {Π15 15 ἃ τηοϑί 
ῬΙΓΘΟΔΓΙΟΙ5. Ἰπΐθσθησθ. Ἡδηςς, ἴῃ {πῸ 
ΔΌΒΘΠσΘ οὗ Ρῥῖθοῖβα ἡδία, σοη)θοίατο Πὰ5 
Πχβά οὐ ψΊΕ]ν βαραγαίβα ρετιοάβ. ΤΠ6 
ἀαίε5 45 ῬΙΟΡοββα ᾿γ ἀϊῆδγθηϊ ΘΠ ΠΓΟΥ5 
ΔΥΘ ἃ5 [Ὁ]]ονν5 :- 

νεῖϊίθ, Β.6. 217. 
Βγαςοῆ, Ῥαΐννεθη Β.Ὸ, 221-204 (πηογ Ῥίο- 

Ἰετὴγ Ῥμϊ]οραίοι). 
Ἡδενάδησειοῃ, ἅς., Β.Ο. 1Ιόο, ἀυτηρ 1Π6 

Μαροοδθδδη πγαγ. 
Αυϊπιαπηῃ, ποΐ Ὀείοτε Β.6. 150, 
Τα τ οῖς, ἀθουέ Β.6. 130, 
ΑἸ ΤΟσοσ, δρουῦΐ Β.6. ΙΟΟ. 
ατᾶϊζ, ΝΝοδοὶς, ῬΙυμρίτο, θοίνθεη Α.Ὁ. 38- 

40. 

ΟΥ̓ οΥ5. οσοηΐθηΐς {παηΊβεῖνε5 ΜΙ ΤΠΊΟΤΕ 
ϑθηΈσαὶ 1πἀ]σαίοη58. Βαιιουπηθιβίεσ, 1)68 
γγειίθ, Ἐννα]α, 411 ἢχ οἡ {Π6 ρετιοά Ρὲε- 
ἵψεθη {π6 ἢγϑί δοσιαϊηΐαησς ὈΥ {Π6 Τενν8 
ΜΙ σὐδαὶς ΡΠΙΠ]ΟΘΟρΡΏΥ δηάᾶ ἴπ6 ὈΙτ οὗ 
ΟἸτιβί. 
ΤΠ ΠΡΓΘΘΒΙΟΝ. ἰος οἡ {π6 τηϊπα οὗ 

1[Πη6 Ρταϑεηΐ ΨὙΥΠΟΥ 15 {παὶ {ῃΠ6 ῬΟΟΚ ννὰϑβ 
ΠΟΙΏΡΟΒΘΑ 1 [ῃ6 Βοιηδη ἜΡΟΟἢ, δΔηα ὈΥ 8Δῃ 
ΔΌΪΠΟΥ γΟ νγὰ5 [1187 ἢ {ΠῸ βρεοι- 
Ιαϊοη5 οὗ ῬΉΠ]ο, θαξ ταραχάς {Π6πὶ [ΤῸ ΠῚ 
8. Πομρ οἴου ᾿πΠἀθροπαάξηΐ ροϊηΐ οὗ νῖενν. 
ἼΠΘ ἱἹΠΊΡΓΙΘΘΘΙΟΩ. {πα Π6 νγὰβ ἴο 5016 
εχίθηΐϊ ᾿πΠπθηοθα Ὀγ {Π6 νίϑννβ οἵ ῬΊΙ]Ο, 
Δη 4 ἰπαὶ ῬΉΙΟ νγὰθ ποΐ 1πῆἤϊπθποθα ὈῪ 
Π]ΠΊ, 15 ΨΕΙῪ δίτοησ. [{πΠῸ Παά ρυβοβάβα 
ῬΉ]]Ο, 50Π16 ἔτασθϑ οὗ {Π6 ρονϑυίμ] 50}]8 
Δ Πα Πα ΠἸν1π4}1Π{ }] Δ ηα Ρῃταβθοϊορυ οἵ {Π8 
Ῥβϑιιάο- ΘΟ] ΠΟΙ. Τηϊιϑὲ ΒΌΓΕΙΥ παν ὈΘΘΠ 
ΟὈΒΕΓνΑὈ]6 ἴῃ {π6 νο] απ] ηοι5 ρᾶρῈ5. οὗ 
[πΠ6 Το ιβῃ “ΓΠΘοβορῃϊβί. 

ΑΠΥ Ομ6 ΨὴΟ ΜῈ] τα {πῸ6 Βοοκ οἵ 
ὙνΊβάομλ 5146 Ὀγ 5146 νι ῬΉΠ]Ο᾽ 5. “ 1108 
οἱ Μοβεϑ᾽ δῃᾷ “1 ραίϊο δα (ἀαϊπη),᾽ Μ1}} 
866 ἰῃδΐ {Π6 πα] οη5. οἵ {πΠ6 ῬοοΙκ 
ΠΟΙΓΘΒΡΟΠα ψΊ [Π6 ῬΟΠ ΠΟ] ΠΟ ΠΙΠΟῊ5 
οὗ 1π6 τεῖρῃ οἵ (δ ρι]α, ἀπα ἢ {Π6 
ΠΙΓΘΥασῪ ἰθημάθηοῖαβ οἵ {πΠ6 765 αἱ [παῖ 
{πη6. [{{Π6 διίΠου ννὰ5 ἰαΐθυ ἴμαη ῬΉ]]Ο, 
τῆς ἀαίε οἵ ἴῃ8ς ῬοοκΚ σαηποί θ6 θαυ!εῦ 
[Δ Α.Ὁ. 40.1} 1 οσδῃηποί Ὀεῖϊονα {Παΐ 11 

1 ὅ6ᾳ χίν, 16, 17. ὅϑ΄ποθ νυ ηρ {Π6 ἀΡρονς, 1 
Ππά {παΐ ΚΚπαθπθη δάορίϑβ [Πς βατης νῖεν (΄ Κεὶ. οὗ 
15.846], 111. 180) Ηδς [Π1η|ς5, μονγανοῖ, [Παΐ {ΠῸ 
ῬοοΙς Πα5 ποῖ σϑα] τυ ἐποιρὴ ἀροιῦΐ [1{---ἰ5. ἴοο 
041π| δηᾶ ατγίϊῇοῖα]----ἰο Πᾶνα θθθπ νυυἴθη ἀατηρ 
τς δοίμχαὶ 5σραϑηὶ οὗ ρειββουίοη. 
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νγαὰ5 νυττΘ ἢ Ὀγ {π6 δαΐμοῦ οἵ ἴπΠ6 ἘΡΙ5116 
το ἴ1ῃ6 Ηδῦτενβ, Ποῖ Ποσ μ6 εγα ΑΡΟΙ]]Ο5 
ΟΥ̓ ΒοΙΠ 6 ΟἴΠΕΥ δαιγ ΟΠ τιβίίαῃ : Ῥαΐ 1 15 
ΠΟΥ δ! Ϊγ ῬΟΘΒΙΡ]6, ἀπ ἴῃ ΤῊΥ͂ ΟΡΙΏΙΟΙ 
ῬΙΟΡΆΡ]6, {παΐ ἴδ νγὰθ νυ! θη τὰ [Π6 ἀ6- 
οδάς αἴζει [ῃΠ6 ἄθαίῃ οἵ (ῃτβί. 

Ν. ΗΙΞΊΟΕΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ΤῈ Ῥᾶ85 ΟΥ̓ῈῚ ἃ5 ἱπάθοϊβινα ἴΠ6 Ρᾶ5- 
βαρο5 ἰὴ ἴπΠ6 Νεν Τοβίατηθηΐ ΜΏ]ΟΠ Πᾶνα 

Ῥδθὴ οοιηρατε ἢ [Π6 ΒΟΟΚ οἵ γγ Βα οτη, 
1π6 δαυ]εϑὲ χαοίαιίοι ἔτοτὴ 1 15 Του Ἰῃ 
τπὸ ἢτϑὶ ΕΡι 5116 οἵ Ο]δηθηβ ἈΟΤΠΔΠΊ5 10 
16 (οὐ πιμίδηβ (1 (οΥ. 27}, νηο ΟἸΘΑΙΥ 
τείδιβ ἴο δηι:βα. χὶ. 22; χὶ 12. [ῃ [6 
πίη οΠαρίεγ οἵ ἴπθ Ἐρ. οἵ Βαγηδθαβ 
1Ππ6γ6 ἀβ [Π6 βϑᾶπι|6 αοίδι ἢ ἃ5 ἴῃ ΝΥ 156. 
1. 12, αὶ {115 τὰν πᾶνε Ῥβθη ἀθνθά 
ἸΠ ΔΘ ΡΟ ΠΕΥ ἔγτομι {πὸ 1 ΧΧ. νευβίοη οὗ 
ΠΞ τ τὸ ἘΠΙΞΘΡ 15. (ς Εἰ: ἘΠ γ. 21) 
ϑαγ5 ὑπαΐ [τϑηδοι5, ἴῃ ἃ ῬΟΟΪς διαλέξεων 
διαφόρων, φυοϊεὰ ἴοπὶ ἴπ6 ΕῬ. ἴο [Π6 
Ἡεῦτενβ ἀπα “{Ππ6 50-οα]]οα (τῆς λεγομέ- 
νης) ΥΙδάοιῃ οἵ ϑοϊοπιοη." Δπά ἴῃ δῇ 
οχίαης θοοΚ οὗ [τϑπδεβ (. Δάν. δεῖ. 
ἰν. 38) πὲ Ὁμάουθίθ αν ταίθιβ ἴο ὙΥ 154, 
νὶ. 19. [Ιἢ [μ6 ὕδποη οἵ Με]ῖο (Ἐλ56}. 
.Ἡ. Ἐν 11. 24) π6 πῃηθμθοηβ ““ἴπ6 Ῥτο- 
νουῦ5 πα ὙγΙβάομ, Ὀὰΐ 1ἴ 15 ποῖ τῇ- 

ΡΙΟΌΔΌΙς τπαΐ τῃς ἔπιθ τϑααϊηρ ΤΔΥ Ὀ6 
ἸΠαροιμίαι ἣ (οτ ἢ) καὶ Σοφία, 5ῖπος 411Κ6 
Ῥτονειῦβ, ΕΟ] εϑιαϑίθϑ, δηα Βα Ο ΔΙῸ 

ααυοίεα Ὀγ [πὸ ΒΔΊΠοΙΒ ἃ5 Σοφία ΟΥ̓ πανά- 
ρετος Σοφία. Τῆς Μυταίοτγίδῃ (απο, 
ΔΙΟΓ τπθητοπίηρ {πΠ6 ἘΡΙ516. οἵ Τ7πάς, 
απ [πε τπἰτὰ πᾶ ἔουσίῃ ΕΡΙ5165. οἵ 
Τομη, δἀάς. τ[π6 ρεγριοχίηρ οἴδιβθ, “22 
“ΝαρἼοιξία ϑαϊογιογιῖς αὖ αγιΐεῖς δα ἠοηηοηῖς 
ἦρι Δογιογεν! ἱῤὙίης σεγίῤία. ὙΠῸ πχθη- 
τίοη οἵ ἴῃς Βοος οὗ ΝΥ βουὴ διηοΟῃΡ ΘΔΥΪΥ 
ΟΠ τι ϑίαη. νυ πρ5. 15 50. βίταηρα ἰῃδί 
Οτεάμοι, Ῥ Ίθβεῖοσ, αυπητη, Δη 4 Οἰ ΕΓΒ 
ϑαρσαϑί {παΐ (Π6 ἔσθ σοδαϊηρ᾽ γγὰ5 ποί εἴ 
θα κμύ, ἀπὰ παὶ [ῃ6 νΥΙΘΥ 5 ΤΠ ΘΔ ΏΙΠΡ' 
γνγὰ5 ἴπαὶ (πΠ6 ΕΡΙβί165 τρίχα ἴὸ ὑγετα 
Ῥϑθι θρι στρ ῖοαὶ, “ 78 5 16. ΒΟΟΚ οἵ 
Ὑγιβάοη νγὰβ σοῃροβοα ἴῃ Ποπουγ οὗ 
Θοϊοιηοη ὈΥ 5 [6 Π45,᾽ 22. ὈγῪ ἴΠπο88 
ΨΠῸ δὐτηϊτοα [6 Βοοκ οἵ Ῥτονοῖθβ 
(οορ. Ῥίον. χχν. 1). Μδηγ οἵ {Π6 
Ἰαΐου Βδίμεῖβ σαοία ἴῃ6 Βοοκ οἵ γγ15- 
ἄοπι, 6811 115 νυ υοῦ “ἃ Ρῥτόορποῖ,᾽ δῃά 
ἀϑϑῖρη ἴο ἰξ τΠ6 δαιπουν οὗ ἢ ἸΠΒΡΙΓΘά 
αντϊτησ ; ας ἴῃ τῃ6 τλοτα Οὐ 104] ΑΙ ΠΟΥ5 
νν6 σοηδγα!ν Ππὰ 5οη8 σΔ ΟῚ ἃ5 ἴο 115 

Ἐ1|6, 5 ἢ ἃ5 τὴν ἐπιγεγραμμένην ΞΣαλωμῶν- 
τοα σοφίαν (Οτ]ρ. ο. (Ε]5. ν. 29). ΑΠΊΟΠΡ 
Βοιηδη (ὐδίμο!οβ απὰ ἴῃ ἴΠ6 ατξεκ 
ΟΒυτοἢ 1 15 5111] τεραγάθα ἃ5 Ὁ ΠΟΠΪΟΔ]ὶ, 
Ιη δοοογάδησαε Μιὰ {πΠ6 ἄδοτεα οἵ 1ῃ8 
ΟΟὐΠΟΙ] οὗ Ττεπὶ δηα τῃ6 ϑυποάᾶ οἵ 
76γιβα]θπὶ (1672). Ῥτοϊδθβίαῃηϊ ΨΥ ΙΊΕΥΒ, 
ΜὮ116 ἴογ [ῃ6 τηοϑί ρατί {Ποὺ αἰἰτιθαῖα ἴο 
1 ἃ ὨΙΡῊ να]αθ, τεῖιβα (νὰ Τα Π6 1) ἴο 
ἃσσθρέ 1ἴ 85 ΕἰἴΠ6Γ σα ΟΠ]Ο8] ΟΥ̓ ἸΠ5ΡΙΤΘά,} 
Ὀαΐ ΟΩ]γΚ τεδα 1 1 Π τΠ6 οἴπεσ Αροοιῖγ- 
ῬΠΔ] ῬοΟΚ5, “ΤῸ δχαιηρὶς οὗ 1π| ἂδπά 
Ἰηϑ τσ οη οὗ τη ΠΕ 5," ΙΓ Ποὰΐ ἀΡΡΙ γἱηρ 
[Π6πὴ ἴο δϑία Ὁ] 5} δὴν ἀοοίτηα (Ατῖ. ν].). 

ΠῚ ΤΕ ΕΣῚ: 

ΤῊΘ οἤϊοῇ Τ]ηοΙα] τηδηιιβοσὶρίβ. οἱ {Π6 
Ῥοοϊς ατε τῆς ϑιηαϊς (ν); ἴῃ6. Ναίοδη 
(Β); ἴῃς ΑἸδεχαπάτιμβ (Α)) ; [Π6 ἔγαρ πιθηῖβ 
οὗ ἴῃς Οοάεοχ Ἐρηγδαει ((), δπᾶὰ {86 
Οοάοχ Νεπείαϑ (Κῶ ι.)}. ὍΤἼΘ γα ηϑ]αΐουβ 
οἵ τῆς Α. Ν. οδμιθῆν [Ο]]ονν ἰῃ6 Οοιρὶα- 
ἰεηϑίδη βαϊοη οἵ 1517. 

ΨΙ1. ΝΈΕΚΒΙΟΝΞΒ. 

ΤῊΘ ΟΠΙοΥ νευβϑίοηβ ἃῖ6 ἰπΠ6 ΙΤΑΙᾺ, 
ΠΟ 851. Τεγοῖης δαπηεα Ιηΐο τῃ8 
ψυϊραία νιτπουΐ Δὴγ πηροτίαηϊ αἰΐθτα- 
[οη5, ΜΠ 1Π6 Ταηλασκ, ““ 271 ε0 Ζώγο φιῖ 
α 2(γίσφιο ϑαῤτεηῆᾳ ϑαἰοηηογιῖς 1715 07 6127 

εαέαηιο ἐεηιῤεγαῦΐ ; ζα)ι{14717)10 (0 
εαγιογίεας δογίδίμγας σοδϊς ἐηιομααγε αἶεδῖ- 
ργαρ,;" ἴῃ6 ΘΥΒΙΑΟ, ΜΏΙΟΙ 15 5ουηδ- 
{ἰπ165. ΠῚῚΠῸ τηοσα [ΠΔ ἢ ἃ Ῥαγαρἤγαβθ ; [ἴῃ 6 
ΑΚΑΒΙΟ ; δῃά [Π6 ΑΕΜΕΝΙΑΝ. 

ΨΙ11Π. ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΕΙΕΒ. 

Τῆς ἩΟΠΠ165 οὗ Ατήρτοβα δηα Απρι5- 
Ππ6 Οἱ {π15 ὈΟΟΙς ἴθ ἰοϑ. Τὴ ἢτγϑί 
οχίαης ΠΟΙ ΠΊΘΗΪΑΥΥ 15 {παῖ ὉῪῚ Ἀδθαμι5 
Μαῦτιβ. ΟΥΠοῚ τηβάϊεοναὶ σου ΘΠ ΔΤ 65 
16 ἴπορε οἵ γγαϊαπια ϑίγαρο, ΑΔ" 56]ΠῚ, 
ΝΙΊΟΟΙΪα5 οἵ Τγτα, παρὸ οἵ 58. ΟΠοσ, Βομαᾶ- 
νεπίιτα, αηα ΗοΙκοῖ. [ἢ ἴμ6 Ρϑγὶοά 5ιο- 

1 Τῇ [Π6 Ἡοιλῖ]ο5, πονγανου, 1 15 οἰϊθα α5 “τη 8 
νοτὰᾷ οὗ αοῦ," απὰ ὄδνεὴ “τὰς 1π|4}110]6 ἀπα 
ἀπά δοοίναθ!ς ννοτὰ οἵ αοά." 

2 Μδηγ νδ]ιαῦ]α βυροεβίομβ στοβρθοίηρ ἴῃς 
ἰοχί την θὲ Τουπὰ ἴῃ Ἀδθαβοῦ, “ΟΡβογναίίοπεβ 
Οὐ, ἴῃ Τρ. 5.0. 1861. Οἴποῦ Ῥοοῖκα οἡ ἴΠπ6 
50] θοῦ ἀτὸ ΤῊΪΟ, “ ϑρβοίπηθῃ. θχϑγοῖτῖ, οσὶῖ, ἴῃ 
580. 80]. 1825, απᾷ τῃς ςοἸ]αῖίοη. οὗ νατίοιιβ 
γοαϊηρθ ἰπ ΠΟΪμμε5. ἀμὰ Ῥαιβοηϑ᾽ δά. οἵ {πε 
ΧΧ. 



ΤΗΕΒ ΨΊΘΌΟΜ 

σεοράϊηρ {πΠ6 Ἐἰουπηδίοη, βοῆς οὔ ἐπα θαϑὲ 
(υοτ Βοπιδηῖϑί ἀπ Ῥτοίαθβίδηϊ) ατα Πα 
οἵ Ναμπηΐιβ (1552); Ιοτηπ5 (τ6ο7) ; 
ΘΌτη. ἃ ἸΑΡΙΒ. (1028); ΟὐἸοί5. ἴῃ 
ΟΥ̓ ΠΟΙ ΘΑΘΙΙ τ ΘΕΠΡῈΙ (1575); ΟαἸτηδὲ 
(1724); Ηουδιραμὶ (1777); ΚΙευΚΕΥ 
(85): ὲἘΠἴ555ε. (1789); Νδοπιραὶ 
ἤτ θοῦ: ΒΗΙΕΤΙΠΕΙΒΕΙ (1828); 1. Α( 
ΘΟμΠΙ4 (1858); απα Οπίθεοτϊεὶ (1874). 
ΒΥ ἴαὰγ ἴῃ6 Ῥεϑί πα τηοϑβὲ π5εῆι] σοη,- 
τηθηΐαγΥ 15 ἰπαΐ οἵ (6, 1,. Ὑ ΠΡ 414 Οτιπλη) 
1η {Π6 “ ΚυτΖρείαβϑβίεββ βεχερϑίβοῃες Ηδηά- 
Ῥαοῃ᾿ οἵ ΕτιίΖζβομα ἀπα ατιπηπ (61. εα. 
1860). Τὸ {115 Ἔχοβι]θηΐ σου πηθηΐατυ, 
ΏΙΟΠ τηᾶὺ Ὀ6 τοραγάθα ἃ5. 5 Υβεα!ηρ 
1πΠ6 σοιητηθηΐ ΡᾺ]5Πη6 ἃ ὈΥ [Π6 ΔαῖΠΟΥ 
ΠῚ 1927; 1 πᾶνε 6 ΕΠ ΠΟΙ ἸΔΤΡΕΙΥ 
πάθεα {πη ἴο ἰποβϑα οὗ δῇὴγ οἴπεῦ 
ΨΥ ΙΕΓΒ. 

ἴῃ ἘΠ ρ]θ να παν ἴπ6 δάμη οὗ 

ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ. 423 

ἈΚ. Ατπα]α (1744--ι752), οἴρῃ ρτιηϊθά 
ψΙΓ [Π6 σοτητηθηΐατυ οἵ Ῥαίτγιοϊς, Το, 
δΔηα ὙΥΌΥ ; {πε βεοοπηα νοϊυτηδ οἵ {Π6 
Αππηοίαϊεα ΒΙΌ]6 οὔ πα Ἀν. 1. Η. ΒΙαπε ; 
106 σοΙμηδηΐαιν οὗ τῃ6 Ἐδν. ΝΥ. Ἐ. 
Οαυτίοῃ ἴῃ ἴπ6 “(οτηπηθηίατυ οα {ῃ6 ΟἹ 
“Τ οϑίατηθης᾽ Ρα]15Πη6 4 Ὀγ [Π6 ϑοοιθίν ἴου 
1ῃ6 Ῥτοπηοίίοη οἵ (τιβίίαη Κπὺπον]εῆρς, 
Δ η« Π15 ποίεϑ5 ἴῃ {Π6 νοϊππηε δα! 6 4 Ὀγ Ὠϊτ 
πΠῸΘΥ {Π6 {116 οἵ “ΤῊς ΤΠ ΠΟΔΠΟΠΪΟΔ] αἀπά 
ΔΡοοΙΥΡΠμαὶ ϑοιρίαγαϑβ :᾿ {Π6 ΑἸπθυίοδῃ 
βδαϊοη οὗ {π6 ΑΡοοτυρπα, νι ποίθϑ ὈῪ 
1. Τὼ Ὁ. ΒΙ55611 (ρα ]Π15Πη6 4 ἀπ] ΟΥΠῚΪΥ 
ΜΠ Τιαηρε᾿ 5 (ΟΠ ηΐατΥ ὉΥ Μεβ515. 
ΟΙατκ, ἘΙΠΡ Τρ, 1880) ; ἀπὰ {πΠ6 Βοοῖϊκ 
οἵ υιβάομη, σι Τηϊγοάποίϊοη, ὅζο. ὈῪ 
τῆς Ἐδεν. ὟΥ. 1. Τθδδηθ, ρυ ]Π15Πη64 «αἱ 16 
ΟἸαγεπάοῃ Ῥγεββ, Οχίοτα, τῦὅϑι, ψῃοἢ 
11 Ὀ6 ἰοπηα νεῖν ποία], δηα δοιιηςς 
1Π νδ] 8 Ὁ]6 ποίας! 8. 



ἽΠΕΙΠΕΙ 

ΠΌΘΟΝ. ΘΕ ΒΘΒΌΜΟΝΕ 

ΘΗ ΛΡΙΙ ῚΡ 
2 70. τυλογι (οάΐ σλειυείζ ἀλμισεζί, 4. αγια] τυΐδα]ο77 

λώσε, 6 Απ ευϊ φέαξεν εαγιγιοΐ ἤσ ἀϊά, 
12 Πἴἶὠἐὧὄὗ 2 γο(ε76 οτέγ' οτὸγέ αἰδδένιοίίογι 13. 707 

Ω ΟΝ πιρῃζθοιιβηθβ8, γε τῃδὲ θὲ ἀπ τ 
Ϊ , [1.άρε5 οἴ τῆς βαγΐῃ : {πη Κ οὔ: Κίπρε 3. 

[ῃ6 οτὰ ν ἢ 4 ροοά (Πεατί,) δηά ὗς, “ς. 7. 
1Ξαἱ. 56. σ. Οοά εγεαΐεα γιοΐ ἀφαΐλ. 

1 ΤῊΙ5 {ΠΠ6 15 ἔοππά ἴῃ κὶ [ξοφία Σαλομῶν- 
τος]; ἴῃ Β[Σοφία Σαλωμών]; ἴπ.Α [Σοφία Σολο- 
μῶντος)]. ἴῃ [Π6 ϑυγίας νϑύβίοη ἴΐ 15. Ἑβ]]θά 
“ΤΠ Βοοῖκ οἴ {πὸ στοαῖ ΝΝ ἰβάοπι οἵ ϑοϊουηοῃ :᾿ 
1π ἴΠ6 Ατδθῖς, “Τὴ Βοοκ οὗ {Π6 δ Ν 1βάοπι οὗ 
ϑοϊουήοη, [Π6 5οη οἵ 1)ανιὰ -᾿ ἴῃ {πῸ Ν υἱραΐο, 
ΚΤ ΡΟΓ ϑαριθηίαθ. ἘΡΙρΠδηῖ5 αηα ΑἰΠμδπα- 
51115 02}} 1 πανάρετος Σοφία, ἃ Παᾶτὴθ γνΒ]Οἢ 1 
βῃηαγοά ψ Ῥγονογῦθ απ οο] δι ϑίσιιβ. 
ΑἸεπηθπί οἵ ΑἸοχαηάγια αηἀ Οτὐίρεη αποία 
ἔτοτὴ ἴἴ ἀπάογ {π6 ἘΠ]6 οἵ ἡ θεία Σοφία. [76- 
ΤΟΠΊΘ᾽5. αἰβίϊπος Ὡβϑουίοη (πδξ {πῸ ῬοΟΪς 15 
Ρϑθιιἀθρι υαρῃϊοαὶ Ἰο4 τὸ [Π6 ΟἸηΙβϑίοη οἵ 
ΘΟΙΪΟΠΊΟΠ᾽ 5 Πα ΠΊΘ. ΑἸ ΙΒΕΠΘ ΠΔΟΟΠΓΑΙΟΙΥ 64}}5 
1 ΤΑΌΟΥ (Πγιβείαηδο ϑδριθηίίδο. 

1.--ν. Δ ΊΒΡΟΜ ΤῊΕ ΜΕΑΝΒ5 ΟΕ ΑΥ̓ΤΑΙΝΙΝΟ 
ΊΤΟΑ ΒΙΕΒΒΕ.) [ἹΜΜΟΚΒΤΑΠΙΙΤΥ. 

ΘΗ ΑΡΙΒΕ Ἱ- 

ΨΜΙΒΩΟΜ ΟΝΙῪ ΑΥΤΑΙΝΑΒΙῈ ΒΥ ΜΟΒΑΙ, 

ΡΌΕΒΙΤΥ, ΨΜΗΕΒΕΑΒ ΒῚΝ ΚΕΑῸΒ ΤΟ ΡΌΝΙΒΗ- 

ΜΕΝΤ ΑΝῸ ΡΕΑΤΗ. 

1-5. ΨΝΊΒΔΟΠΊ 5 ἴο "6 βοιρῆξ ἴπ {πΠ6 Κπον- 
Ἰεάρε οἵ Οοά, δη4 15. ΟΠ]Υ αἰζαιπαθ]6 ἐΠγουΡ 
δἰ ΠΟΟΥΙ(γ. 

1. ΤΟΣ. -- ΣΡ ΟἿ. Ὁ - πε. ὙΠῸ ΓΠ.6Θ 
ψεΓὉ5 ΓΘ ἴῃ {Π6 δουὶβί ἴη {Π6 σσεεκ. ΤΠ ρτὸ- 
βϑηΐ ἴθηϑβο ννοι]ά ἤανθ ᾿π]ρ]16ἀ [Π6 ΠΟΟΘββΙΥ 
ΤΟΥ σοπίίηποιϑ οοσί ἢ [Π6 δουῦῖδέ ΘΧΡΓΌ5565 ἴπῸ 
ΕΠ ΡΠαΐϊο, πποοΠαΙ ΠΟ η4] παΐαγο οὗ {πΠ6 ἀπΐγ 
85. ΤΟΠ]ΟΪΓΙ Πρ ᾿πητηθαϊαῖθ ἀπά οοποοηίγαίοα 
οἤοτί. [{ 5 ᾿πτογοϑίηρ ἴο οῦβογνα {Παΐ, ἴῃ {Π6 
διχίῃ Ἡραάνοη οὗ {πὸ " Ῥαγδάϊβο, Τ)ηΐθ 5665 
1η6 Ὀ]οσοοα βριγῖῖθ ἈΥγαηρΊηρ {ποηηβοὶνο5 [ἢ 
Ἰοξζουβ ννῃ ἢ ἔογ πὰ [Π15 νοῦβο, “1: σὴς γμσεϊ- 
4ϊαγηι ὐος ψμὶ ἡμαάϊσα!ς ἐογγαι." 

γἱφδίοομσπο..1 ὙΤΙΘ ψψογά ἄθε5. ποΐῖ πιθαη 
ΟΥ̓ ΠΑΓΥ Ἰιδί]ς6 ; ΠΟΙΓ {Παἴ ἀοσυγαῖθ σΘ θη ηΪ4] 
ςοηξοττηϊγ (ἀκρίβεια, Αοἴδ χχίϊ. 3) ννϊο ἢ ΟἿΓ 
Τ,οτὰ ἀδβουι θα 45 “Ἃς τἱρηςθοιιβηθϑθ οἵ {π6 
ϑοΎθ65 αηὰ ῬΠΑτίβθοβ " (Μαΐί. ν. 20) ; ΠΟΥ οὗ 
ΠΟΌΓ56 ἄο65 ἴξ σοηποῖΐο δηΥ οὗ {πὸ Ῥαι]πο δηά 
ἘΠΘΟ]Ορ σα] 5θη565 οἵ “ }ιδΕιΠοαδίϊοη. [1 ηθδῃβ 
Τ ΓΑ] ᾿ηςο ΡΥ, ϑίποογο ἰ]θρίαησα ἴο 1Πς νν}}} 
οἵ Οοὰ 5μόννῆ Ὀγ ορϑάϊθηος ἴο Ηΐβ5 Ἰανν5. 

ἴῃ. 5:Π|Ρ]]οἱεγ οὗ Ποατί 5εὲκ ἢϊπι. 

(ΟΤΊΡ. 2 ϑϑπη. ΧΧΙΪ. 4: “δ {Πα τυ ]θῖἢ ονοῦ 
ΤΉΘη ΠΊιδί 6 Ἰιιδῖ, σι ίγρ ἐπὶ ἐδὲ γεαν 9 1δὲ 
1ογά. ἸΝ5 Κίηά οἵ “}ιβέϊοε " (ΠΡῚΝ) ἀπά 

“ ὨΡΓΙΡ ΓΠ655 "Ὁ" νγὰ5 ἴῃ6 βρϑοῖδὶ [ἀθδ] οἵ 
ἴπθ [6ννὺ ἀπάογ ἴῃ6 ΟἹά Ταβίαπιθπε ἀΐβρεης- 
βαίίοη : Οσεη. Υἱ. 9, ΧΥΠ]. 19 ; Εὐσο]65. υἱῖ. 20; 
15, Χχχυϊ. 7; ΕΖεϊς. ΧυΠ]. 5; Ηοϑβ. χῖν. 9; Μίς. 
γ 5. ΜΙΠΔΕ: 1: 10, ἀξ: 

γὲ ἐῤραΐ δὲ ἡμάσες οΓ) ἐδὲ εαγίφ.Ὶ Αποίποῦ 
αἰνϑίοη οἵ {πΠ6 ὈΟΟΪς θΘρΡῚΠ5. 5: Π|]ΠΑΥ]γ, αἵ (Π 6 
61} σΠπαρίθσ, νυ Δη ἀρΡρΡΘα] ἴο Κίηρβ. ὙΠῸ 
ννογὰ “Ἰυάρ65᾽ 15 ιιϑϑδὰ ἃ5 ἃ ϑΥὡοηΥΠΊ ἴῸΓ 
“σα ]6Γ5 ἢ (σοΟΠΊΡρ. Εσο]ιι5. Χ. 1, 2), Ὀδοδιιθθ 
ἴο “511 ἴῃ {πΠ6 μαΐθ" δηά ἄδθοϊάθ τπ6 ἀϊ5- 
Ραΐο5 οἵ ἢϊ5. ῬΡθΟρΙΘ νγαὰϑ ἴῃς Ἵῃϊθῇ ξαποίίοη οὗ 
Δῃ ΟΥοπΐα] βου ΓΠΟΥ (ΥἹ. 4, ΙΧ. 7; Β5. ΟΧΧΥΪ,. 
5,5 Ῥτον. ΧΧΙΙ. 2: ἴθαπ. 1: 20: Δἴην νυν ἴθ 
ζἄε.). Μ:ε πηιβὲ ποῖ ϑιρροβθ ψνἢ 1, ΠΟΥ 
{Πα 1η6 νυ θοῦ Πμαά Κίηρδ δηά συ ]οῦθ. 65ρο- 
ΟἸΔΠ]ν ---- 511] 1655 {παῖ πὸ παά {ῃθπὶ θχοὶι- 
ΒΙν ον ---ῖη νἴενν. [1 15. ΟἸθασ "ΤῸΠῚ ἙΠαρίου 1]., 
Δη4 [ΤΌΤ Παρίου Χ., Χὶ., 45. νν}6}} 45 [τοι ρἢ- 
ουξίῃς Ὀοοκ, {παΐ [Π6 ργθοθρίβ ἀῦὸ ἱπίεπάθα 
ἴο 6 βϑποσαὶ, ννὴ]θ πον δά ἐριριεάϊαίε 
ΤΘίθγο πο ἴο ἀροβίδ(ϑιηρ [ονν8. ὙΠῸ δάάγοθβ 
ἴο Κίπρ5 δηά ΓΌ]ΟΓΒ 15 Ἰπτθη θα ἴο ρῖνα ννεϊβῃϊ 
ἴο {π6 {Γ{Π5 Θπιιηοϊαῖθά. [{ 15 4 Ρατί οἵ {ῃ6 
ΔΥΕΙϑϊς δίαίε!η655 (σεμνότης) οὗ {Π6 5[γ]6. 

ἐῤίηᾷ οΚ ἐδ 7ιογά «υἱδὃὸ α φοοά (ῤεαγ).] 
Ἰὰ δου, “ΤΠ 1Π|ς σοποογηϊηρ ἔπ 1, οΓά νυ ἢ Ἰη- 
τορτιγ." ΟΥ. ἐν ἀγάθοτητι ; Ν]Ε., 2η: δοριίξαίε. 
ΤῊΘ τηθϑηϊηρ' 15 ποῖ “ΤΠ Κ ποῦ ]ς Ἐποιρ 5 οἵ 
Οοά;" -[ῃε ορροϑῖζο ἴο {Παΐ, “ΓΙ ΠἸκῖηρ; ποΐ νν6}} 
οἵ σοά;, ἴο ψβῖοἢ {Π6 νυγιῖου δ] Π 65 1η χῖν. 30 
(οοιηρ. 5. ]. 21); ἴογ {πα ννου]ά πᾶν θθθη 
ΘΧΡΙΓΟΒΒΘΑ ΒΥ 5ΟΠῚΘ 510}} Δάνεγ 85 ὀρθῶς. “ΠΟ 
ςοηΐοχί 5ῆθννβ [Παΐ [Π6 πιθαηῖηρ' 15, “6 γΟῈΓ 
που ρηΐ5 οἵ Οοά θὲ δοσοπιραηϊθα Ὀγ δὴ Ὸπρ- 
Τρ 16. ὙΠ ννογὰ ἀγαθότης ἀοο5 ποῖ 
ΟΟσυΓ ἴῃ ἴδ Ν, Ὑ΄, ποῦ τῇ ἴδε ΧΧ.. θυῖ 
15 Τουηά ἀραΐη ἴῃ Υἱῖ. 26, ΧΙϊ. 22; ἔοοϊι5. χὶν. 
23. [ἀκ ἀγαθωσύνη, ᾿ξ πιραη5. ““ ΒοοάΠ655" 
(Κοπι. χν. 14), ννοιξ ννϊοῖ ΠΟ Πα σα 566 
ΟΥ Κπονν Οοά (χν. 1; Η65. χΙϊ. 14). 

ἐμ σἱρηρ εν 9 ῥεαγ ἢ] ὙΠαΐ 15, ἢ πὸ 
ΤΟ να οηδ: ΜΙ πὸ αἴζοπιρὶ ἴο ἕαοςς Ὀοίἢ 



ΜΙ ΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 1. 

2 Εὸν μς ψΨ}] θεὲ ἐουπά οὗ τΠδϑπὴ 3 οὶ Πονγαγά {ποιρηϊθ βεραγαίε 
{Πδὲ τεπιρὲ δὶπὶ ποῖ; δἂπά βῃενείῃ ἔτοπιὶ (Ποἀ: πὰ ἢΐβ ρονγεῖ. ψψῇθη ἴΐ 
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πθεῦς. 2. τς 2 1: Ξ - ) 

Ες Ἠϊπη561 ππΐο 810 ἢ 885 ἀο ποῖ ὅ 4Ϊ5-ὀ [5 {τ|6ἀ., ᾿ γεργονθίῃ τΠ6 ππηννίβε. ΕΟ ΊΠΟΤ, 
2 (τοη. . Η Ὁ Σ Ξ εὐλι για γι- 

15. 4. {Γ8ὲ ΠΙΠῚ. 4 Εογ ᾿πἴο ἃ τηδ]οίοιιβ 5011] ννυϊβάοτη 7ὲ:. 

Ὑ ΑΥ5, ΟΥ̓ ΪΟ 56 ν8 ἔνγο πηαϑίοιβ (1 (ἤτοη. Χχῖχ.. 
17; ΕΡΉ. νἱ. 5; τ᾿ Μδος. 11. 37). ὙΠδ ορροϑιΐα 
ΟΥ̓ [Π15 5 πρΡ ἸΟΙ ΕΥ̓ 15 “ {Π6 ἀοι]Ὲ Ποατί ἢ (5. 
ΧΙ. 2: [45.1. 8, 1ν. 8). ΕῸΓ [Π6 πεοοββϑιυ οὗ 
{Π|15 5 ΠΊΡ]ΙΟΙὙ οὗ Πποατί, 5εὲα Αοίβ ἴ1. 46 
(ἀφελότης); 2 (ΟΥ̓. ΧΙ. 3. 

σε ῥίγε.1] Ιῃ Θοιρίαγα γῈ ἅ.Ὸ ΠΟΠΒΙΔΠΕΥ 
ὈΙάάεη ἴο “ 566κ Οοά; {Πα[15, ἴο ἵπονν Ηἰ5 
ψ011], απ ἴο Ἰοβα ουγβεῖνεβ ἴῃ Η ΠῚ ὈΥ ̓ ἰνῖπρ ἴο 
ἘΠῚ οσν {9 Επ1ν 29; ΗΒ: ΣΙ. 6): “ΤΠΕΣΕ 
15 ποΐμιηρ δείίογ," 5βᾶὰγ5 ῬΉ1]|ο, “ {Πδη ἴο 566 
{Π6 ἔσθ Οοά, Ἔνϑῃ 1Ε τη6 Ππάϊηρ Ηΐτὴ 5 ου] 4 
Ἔβοαρα Πυῆδη σαρδοιΥ ᾿ (1)6 Μομαγοῆῃ. 5). 
“ΟἿΓ Παίαγζο, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο 56εἸς δηά Ππά ΗΠ," 
ϑαγϑ ΟΥΡΈη, “πεεάβ πε δἱά οἵ Η πὶ ΨΠ0 [5 
Ξοιρῃΐ," 

ὙΤΠ15 ἢγϑί σνεῦβθ, 85 15 οὔξὝἼπ {π6 σα56 1Π 
Δποϊθπξ νυ Π55, δίσκο [Πη6 Κεγτ-ποία οὗ {πῸ 
γΠοΪῈ θοοκΚ. [{ Ψ}}} θὲ οὈβεγνθά πδαΐ {15 
ὈοοΚ, ἴῃ ΠΟ ϑΟ]ΟΠΊΟη 15 ΤΟργ βθηίθα 85 
Ξρθαικίηρ 45 4 γοιίῃ (111. 10), ὈΘρΊη5 ΜΠ {Πα 
Ἐχμογίαϊςίοη ἢ Ὑνῃϊο ἢ ΕἸ ο]οϑαδίε οπα5 
(Εςαο!. χί!. 13). 86:6 5. οχὶ. το. “)ὲ5]6 ἀέδθυξ 
1 υΐθογ ἔα! γοϑϑοσίγ ἰῈ σσαηα ρῥγίποῖρε ἦε ἰὰ 
ῬΗΠοσορῆὶδ γαῖνε : 1Πβέραγαθηξ 6 1 5αρθ558 

"ἘΕ 68 14 νοσεῖ" (Β Θ:155}. 

ο. ῥὲ «αυἱ]! δὲ ζοιιπά.1 ὍΠΕ 5ᾶπιε ἰ5 βαιά οἵ 
ἊΝ Ιβάοπι ἴῃ ΥἹ. 12, τό; Ῥζον. Υ]1]. 17. 

47 ἐφορε ἐῤαΐ ἱοριῤῥέ ῥίωηι πο] Οοά [15 
ἰοπιρίβα ἴῃ ΤΠΔΠΥ͂ να 8, θ. ΘΒΡΘΟΙΑΠ]Υ ὈΥ͂ 
ἀοιυδέηρ οἵ ΗΙ5 ροννεῦ δπά βοοάηβϑϑ (126, 

ΟΧΧΧΙΙ, 8, ὅζο.); ΟΥ̓ ὈΥ͂ {π6ὸ ΡΓδοίίο4] ἀδῆδπος 
οἵ 4 βοάϊεϑβς [πὸ (Θ εαΐ. νἱ. τό; Αοΐϑ ν. 9). 
ὝΠΟ Ἰαϊίου ἰ5 μεῦβ ᾿ηἰθπάθά ; ἔοσ “1Ἃποβὲ {παῖ 
τειηρί Ηἰπὶ ποῖ ἢ 15 ἴπ6 δηΈ Πε6515 ἴο “ἢ ἃ 
φοοά Πρατί,᾽" οἵ {Π6 Ρσγϑυΐοιιϑ νϑῦβθ. 

σρεαυεὶρ ῥί»ι5ε1 (Οοπραῖα Εἶἰχ. ΧΧΧΙΙ. 
18-25, οὗ ννΠΙοἢ [πε ϑρί για] σοιμῃζογρασί ἴῃ 
{πε Ν. Τὶ. πιαὺ Ὀε 5εξθη ἴῃ [ομη Χχίν. 21. 

μπίο σμορ ας Ὧο ποί εἰϊτέγμσέ ῥίηι.) ΝΝΜΑΠΊΕΪΥ, 
ππίο “πε 5: π|ρ|6-πραγίθα," ψΠῸ ἴαϊκα Η πὴ δἵ 
ΗΙΪ5 νψογτά. ὙΠ νεῖ ἀπιστεῖν ΟΠΙΥ͂ ΟΟΟΙΙΓ5 
ϑϑύθῃ {πη65 ἴῃ {πὸ Ν. Τὶ, ἀπά ποῖ οὔςθ ἴῃ {Π6 
1.ΧΧ. [ἢ πὸ Αροουρἢα ἰξ 15 ΟΪΥ ἴουπά 1η 
τηϊ5 θοοῖκΚ απά ἴῃ 2 Μδςο. ν]11. 12. Τα ΑἸδχ. 
Μ8. τεαάβ μὴ πιστεύουσιν, “ἴῃοδ6 ΠΟ ἦο 
ποῖ ἐγυϑὲ Ηἰἷηι. [ΕΈΠ15 θὲ {πὸ τὶρξ τεδάϊπε, 
1Π6 ““5ῃδννείῃ ΗΠ] πλιδὲ θ6 ππάεγϑίοοά 
ἴο ΠΊΘΔΠ ““ 85 αὶ δεν " (οοιαρ. ΜΚ. χυΐ. τό). 

ὙἼΠο56 ἔνγο γϑῦϑε5 ἰη ἴΠ6 οὐ ρῖπα] ΠΠπϑίγαϊθ 
[δε ΒΡ ΕΙγ- ΡΟ 56 ἃ 5έγ]6 οὗ τη6 νυυϊῖεσ. ὙΠΘΥ 
816 τηδτκοα ΒΥ Δη δἰαθοσγαΐε βυτηπΊ  ὙΥ, {1} οἵ 
ΤΥ ΤΠΓΏΪΟΔ] ἈΘΘΟΠΔΠΟ65 ΔΓΕ ΠΟΙΔΙΠΥ͂ ἀυτδηροά: 

. φρονήσατε. .. ζητήσατε, 
ἁπλότητι. 

᾿Αγαπήσατε... 
ἀγαθότητι. .. 

ἴῃ {πΠ6 βϑοοηά γνεῖβε εὑρίσκεται, ὈΥῪ {Π6 
ΒΟΥ οἵ ἱπίγονοσίθα ραγδ]]6}15πὶ νυ ῃῖοῃ {πὸ 
Οσεεῖβ οδ]]δά ὥῤίασηιος, σουγεβροηάβ ἴο ἴπὸ 
Ιαϑὲ νοῦ ζητήσατε, ἀπά ἐμφανίζεται ἴο φρον- 
ἤσατε. ἼΤῊΘ Ραγίϊοιρ]θ5 μὴ πειράζουσιν ἀπά 
μὴ ἀπιστοῦσιν ἅ16 ῬΑΓΔ]16] ΓΟΘρΡθο νυ ἴο ἐν 
ἀγαθότητι ἃῃὰ ἐν ἁπλότητι. Ἐ ὨγΓΠτηΐϊοΑ] 
ΔΥΓΔΉΡΕΠΊΘηΐ5 ΓΘ ΟΠ 4 ἴῃ βοῦηθ οἵ Οἵ ᾿οτγα 5 
ἀἸβοοῦγβοβ, απ οσσαϑίοηαΠ]ν ἴῃ 88. Ραμ], ἀπά 
γα ΠΕΥ ἴῃ 81. Τομπ, ϑ8[. [απηθϑ, δηὰ 81. 
]1ὰάθ; θαξ ἴῃ οἴπεῦ στεβρεοῖβ {πὸ οἱαθογαῖθ 
ΔΥΓ ΠΟΙ Δ] ΠΥ οὗ [Π6 5έγ]6 ἤπ5 πὸ ραγᾷ]]ε] ἴῃ ἐμ 
Ν. Τ. εἐχοερέ ἴῃ {Π6 ΕΡΊβε]ς ἴο ῃε Ηῦτονν. 

85-5. Το {πουρηϊβ οἵ τ. 1 ἀπά 2 δῖ ἀ6- 
νε]ορθα ἴῃ {πθϑθ νεῦβδεβ. Μουσδὶ ρεϑυνουϑιίυ 
βεραγαΐίθϑ τῇθη ἴγτοῖη Οοά (3); νυβάομπη ἂπά 
β51η σδηποΐῖ ἄγε }]] ορϑῖπου (4) Ὀδοδιιδα ΠΕΙΓ 
ΠαΐΕΓΘ5 4΄Θ ΠΊΠΓΠΑΠΥ γερο επί (5). 

38. ,ηοαυαγά ἐῤοιορίς.] ἈΔΙΠΟΥ, “Ῥεύνθῦβα 
ΤοαϑοΟηηρ5. Ὑπὸ ψόοσὰ σκολιὸς ΠΊΘΔη5 
“ἐ ργοοῖκθα ᾽ (Χνυ]. 5), δηά {π6Ὸ παΐιγε οἵ ἴπεβε 
“ ρσγοοκοά {Ποιρης5" 15 Π]ϑίταϊοα ἴῃ 11. 1--20. 
ὙἼΠΕ ΕΧρΥ͂θβϑίοη “ἃ ογοοκεά φβϑπουδίίοῃ ἢ 
ΘΟΟΙΪΘ ἢ] ΕΙΠΕ: ΧΧΧΙΙ 5, ΔΟΙβ 11: 40, ΒΠῚ]: ἢ: 
15: 4η4 “πε οσγοοϊοα ᾿" ὔε Ἴσοηίγαβίθα νυ 
ΠΠς βοοά δηά γϑαβοηδῦ]ο᾽ ἴῃ τ Ῥεΐ. 1.18. Τ Πα 
νά λογισμοὶ αἰπηοβί ΔἸνγαγϑ Πᾶ5 ἃ Ὀδ4 56η58, 
Δ51Π| ΣΙ 16} ΕΤΟΥ. ΥἹ- 18.572) (ΟἹ. Σ- “- 

ῥίς ῥοαυεγ, «ὐδοη 1 'ς ἐγ Ἄ Βθη Οοά 5 
ῬΟΥΨΕΓ 15 μέ 1ο ἐῤὲ ἐθεξ ὈΥ ἴμοβα ψνΠο “{επιρί "ἢ 
Ηἰπὶ (οοιηρ. ΗΘΌ. 111. 9), 1 σοηνιοΐβ (ΟΣ ρεῖ- 
Πᾶρ5. ““ῬαπΙ5Π65}) {πε ἴρο δῆ. ὙΠῈ ννογά 
ἐλέγχει, τοπάογοα “ΓΤ ργονθίῃ,᾽" 5ΟΠΊΘΕ[Π|65 1η- 
νον 65 {Πς 1άθα οἵ ΡιιπΙΒῃπιοπΐ : 2 84Π|. νἱ]. 14: 
7ΤοΌ χιΐ. το. ὙΠῈ ΡαπΠΙβῃμηθηξ Πογα ᾿πηρ] δα 
15 1Π6 Ρεπα] Ὀ]1Π4Π655 οὗ ἱπιρίοιιβ ΓΟ]]Υ. 

ἦρε μπαυΐσ6.1] ὍΤΠΕ ννογά (ἄφρων) οσοιγ5 ἴῃ 
{πῸ ϑερίπαριηΐ νούϑίοη οἵ ἴπ6 Ῥσυόνεγθβ ἴο οχ- 
ῬΓῸ55. Ὀ]ΑΒΡΠΟΠΊΥ, 5ΟΌΥη, δη4 προσ ν (Ρτον. 
1. 223 ]1.7} ΧΧῖν.. 70; ὅζ0.). ΕῸΣ 15 1156 1ὴ ἘΠδ 
Ν. Ὑ-, Ξε 6 ΕἾΘ ΣΙ. 40, ΧΙ: 2ο; ΡΠ νὰ τη- 

4. Ἰπίο α ηια]είομς σοὶ] ΓῊΘ ννοτά γοηάεσγοά 
“ἐ χη] ]οἴοι5 ἢ (κακότεχνος) Τῆθ8Π5. “' εν ]]-ἀονι- 
βίη." [{ ἀο65 ποῖ οσουτγ ἴῃ {π6 Ν. Τ᾿, ΠΟΙ ἴπ 
16 1,ΧΧ. [Ιτσϑουγβ ἴῃ χν. 4 δά 4 Μᾷδος. ΥἱἹ. 
25. 1 ννὰβ οπὲ οὗ {πΠ6 τηᾶπὺ ροείϊς ννογάς 
ἀογινοά ἤοσθ ΗοηεΓ ΟΥ̓ ἴπθ ΑἸοχαπαάγίδῃ 
ἀϊαϊθοῖ. Αἡ “1]- ἀδνιβίπρ ᾿ 5011} 15 ὁη6 ψνῃΊ ἢ 
15 “δὴ ἱπυθηΐου οἵ 6ν]] {Ππ|ης 5" ( οπι. 1. 30). 

«υἱτάονι.] [Ιπ « 4ιοΐαίίοη οὗ 115 νεῦβε ἴῃ ἃ 
Ιοϊέοσ οἵ Μδοδγῖι5 “ ἀἸβοιρ] πη "ἢ (παιδείαν) 15 
δ ϑξαϊο ῸΓ ““ νν]βάοπι "--- ΡΟ Ὁ] ὈΥ͂ ἃ 
5110 οὗ πηθηοσυ. ΕῸγ {Π6 [1] πηθαπίηρ οὗ {πὸ 
ννογά “νυ ]βάοιη," 566 {πε [ηἰγοάποίίοη. Α5 ἃ 
ςοπάϊξίοη ἴο ννῃ ἢ τπηᾶη οδη αἰζαϊη ἰΐ 15 ἃ 
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9 7εξ: ἃ: 
22. 

6 ΜΙ ΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 1. [ν. 5-. 

8Π4}} ποῖ επίογ; ΠΟΥΓ ἄννθ!] ἰπ {πῈ {ῃοιρῆς5 ἀπὰς ἃτα νους ἀπάοτ- ἃ ον, ἐς σον 
Ῥοάγ {Πᾶΐ ἰ5 β5ιι8]εςς τπΐο 51η. βίδα ησ, ἀηὰ ἢν} ποῖ ἀ0᾽46 ψῃθη ὀκβεά, ΟΝ 

ς ς ΕῸΓ {Π6 ΠΟΙΥ 5ριγξ οἵ ἀϊβοῖρ!!πθ πητὶρξθοιιβηθβδ σοπΊοίῃ ἴῃ. ἜΣΣ 
. - - - . - .ο. αἵ 

νν}}} σε ἀεςεῖῖ, δἀηὰ ταπιονε ἔγοπη 6 Βὸογ ννἰβάοπι ἰ5 ἃ “ Ἰονίπρ; 5ρίτίε ; -, δ" 5: 
9.22 

ςοπηθιηδίϊοη οἵ {πὸ Πρ Θϑί τηθηΐαὶ οχοθ]]θηςα 
(Ατιβέ. “τῇ. ΝΊς.᾽ ο. νἱ. 7) πον 1 ἢ Ἰοδάϑ ἴο “ ἃ 
Κπον]θάρε οἵ {Π|πηρ5 ἀἰνίπο δηα Πιτηδη ἀπά οἵ 
{ΠΕ 1 οαιι565 "ἡ (ΡΏΠΠο, “ οηρτ. ογαά. σαί. 14) 
-ἰορεῖποῦ [ἢ {Π6 ἰδϑιθ οὗ σις Κπον]θάρα 
ἴῃ ἃ ΠΟΙΥῪ ἰδ. 

σῥα]! ποΐ ἐμίεγ. ἢ ὙΠΟ ἔαζαγα 15 πιϑϑά ἴῃ {ΠῸ 
“ἐ βΏΟΤΙΗΙΪΟ ἢ 56η56, γ» ΠΟ 15 οἴζθη αἰζδοποά ἴο {π6 
δογῖϑί ἴῃ Οτϑοκ, ἀπά ἴο [Π6 ργθβεπΐ ἴῃ ΕἸ ΠΡΊ 5}. 
10 ἜΧΡΓΌ5565 ἃ ΠΟυΠΊΔ] ἴαοΐ. 

ἐραὶ ἐς σμὠγεεί μπίο οἴπ. ΤῊΘ ΟΥΙΡῚΠΑΙ 15 
ΓΑΙΙΟἢ ΠΟΤ ἰΟΤΟΙΌ]6, “ τΠαΐ 15. 51 ΠΚ ἴῃ 51η:᾽ 
ΠΘΓΆΠΎΥ, “πη ραννπθα ἴο 51η" (καταχρέῳ. Ν τῇς. 
σμῥαϊέο, ΤΟΥ ΝΠ] ἢ ἃ θείου τοπάθτιηρς ψοι]ά 
αν θθθη οῤῥίρηεγαίογ. ὝΤἼΘ ννογὰ ἄοοβ ποῖ 
ΟΟΟ͵ ΘΙΓΠΘΥ ᾿η {πὸ 1,Χ Χὶ οὐ {πε Ν. Τ᾿, θα. ἐῃ6 
ποίϊοῃ νυ ΟΝ 1 ΘΧΡΓΟΘ565 15 ἔοιιπ ἴῃ Βοπι. 
Υ]]. 14, “5οἰά ὑπάθγ 51η,᾿ δηᾶὰ ἴῃ ΕΟ τίσ 5 
ΡΆΓΔΌ]Ὲ οὗ ἴΠ6 ππίογρινιην ἀδρίοσ. ὝὙΓΠΪ5 
Ρἤγαβθ τηϊδὲ Ὀ6 στοραγάθα ἃ5 οπὲ οἵ ἴποβε 
“ΡΒ ηΪηρ; ραποο5. οἵ {π6 δυίῃουβ πηϊηα ἢ 
ὙΜΒΙΟΠ, 45. Εὐνγα]α βαγ5, ἔγθα θη ΠΥ 1ΠῸτηϊπαΐα 
ἴῃ 56 θαγ ΠΟΥ ΟΠαρίουϑβ. 

τ ΜΠ θὲ οὔβογνοά {παὶ ἴῃ {Π|86 νθῦβα 
501} δηὰἀ “θΟΩΥ τηὰκθ ὉΡ {πε τοίδ ΠΥ 
οἵ ΟἿΥ̓ ὈΕΙΩΡ, 45 ἴῇΏ 2 Μάδος. Υἱϊ. 2370. ὙΠῸ 
ῬΙαΐοηϊς ἀπά ῬῃΠοηίδη {το Ποΐοτην οἵ ΠυιπΊδῃ 
Παΐιγα ἱπΐο ὈΟΩΥ, 5οι1], δπα δριγιῖ, νυ ῃῖ ἢ 
ῖ5 ((Π ἃ ἄβθοθρεὺ «πα ΠΙΡΘΙΓ 5656) βαποίοπθα 
ἴῃ ἴῃς Ν. Τὶ (α ΤΠ 655. ν. 23), 15 ποῖ ΓΟΥΤΏΔ]}}Υ 
τΤεσορηϊδεά ἴῃ [Π15 ὈΟΟΚ (ἰχΧ. 15; ΧΥ]. 14), 
γνΠΙ ἢ τηαῖκοθ ΠῸ Ρεγοθρί 16 ἀϊῆογθοηςε θὲ- 
ἴνθεη “' βριτῖ " πὰ “.50ο}. ὍὕΠεῈ ““ ΠΟΙΪΥ 
5ΡιΓΙ ἢ 5 Ἰἀθηίοα] νὰ 5οπΊθ ἀϑρεοΐῖβ οἵ 
“ἐ ὙγἸ54Ό Τὴ, 45 ἴῃ {Π6 ποχΐ νϑῦβθ. ΝΠ ΠΟΥ ΠΟΓῸ 
ΠΟΙ Εἰβθυν ποῦ ἄοθβ {πὸ ψυυοῦ δάορί τῃ6 
ποίϊοη {Ππᾶΐ 1πΠ6 Ὀοάν 15 ἐπφεγομέίν ν 116 Δηα θᾶ56 
(Θε8 νἱϊ. τὸ, 20). ὙΠ6 ῬΈΠΕγΑΙ 168. Οὗ ἘΠπΠδ 
6156 15 ἐπᾶΐ Οἵ ΕΙΣ ν. ΤᾺ 2 (ΟΣ. δι 11.010: 
“ΓΗ ἄονε σαπηοΐ ᾿νε ἴῃ πποϊθαη Ρ]ας65.᾽ 

5. ἐῤε ῥοίν σ“ρίγὶξ ὁ αϊδειρμιε.) ΠΟ δἀγίῖο]α 
ῖ5 ποῖ Ἔχργοϑβθά ἴῃ {πὸ οτιρίηαὶ, Ὀδοδιβα {πὸ 
ΡῬΏΓΑΘΘ “ΠΟΙΥ 5ρι γι 15 δἰπιοβὲ ρϑύβοπμαὶ. [ἴΐ 
ΟΟΟι5. ἤγδί Ποσο ἀπά [ἴῃ ᾿ἴχ. 17, ἱπουρ {Π6 
1,ΧΧ. μανὸ ““ δριγιῖ οἵ ΠΟ] η655᾽ (5. 11. 13). 
“( ΤΊΒΟΙΡΙΙη6 ἢ ΠΟΓΟ ΠΊΘδΠ5 ἴΠπ6 πιοί Πα ὑνΠοΥΘΌΥ 
Οοὐ {ταϊη5. 5018. ὈΥ πιογο Ἢ} σογσϑοίίοῃ ; 
τοδοίηρ {Π6Π|---ΘΟ πη  ΠΠη65. Ἔνθ ὈΥ 5 Πθυϊης 
{ποπὶ ἴο [4}1] ᾿πΐο ον]] --ἰπαῖ σοοά 15 θεβί 
(Ργτον. 111. τα; Ηθωθ. χί!. 5--ι1). 

ἐἰδοο ἢ ΑἸΙΚΕ 56] -ἀθοθῖς ἀπ ΠΥΡΟΟΓΙΚσΥ 
( Ῥεῖ. ᾿. α; μεν. χὶν." 5). ““ Β]εββεα 15 {π6 
ΓΔ. .. ἴῃ ἡγΟ586 5ριγς {ποῦ 15. πΠῸ ρα]]ὸ 
{9 χῦστις 2ὴΣ 

7ηονι ἐρομσ}ίς ἐφαὶ ἀγὸ πυϊίρομέ πηαογσέαα- 
ἐπ.) 866 ἴῃς 'ποΐθ οἢ σζ. 3. [ἢ {π6Ὸ Βοοκ οὗ 

ΕποΟΝ {Π|5 νον 15. 511] διγΠΟΥ ἀθνοϊοροι, 
Αηὦ ΜΙβάοπὶ Ὀδοοτηθ5 ἃ βοτί οἵ Αϑβίγαθα. 
“ Μ]Ἰβάοιη σαπΠΊ6 ἴο ἄνν 6 }}] ἀπιοηρ {π6 σπάθη 
οἵ πιθη, δηά ἔοιιπά πὸ ἀννο!] πρ-ΡΙασθ. ὙΠοη 
τοίασπθα Ν᾽ ἰδάοπι ὕδοκ ἴο ΠΟΥ ρίασο, απ ἴοοκ 
ΠΕΙ δϑαΐ ἀπιοηρ ἴΠ6 Δηρε]5" (ΕΠΟΟἢ ΧΙ. 2). 

αὐ] πιο αὐϊάὁ.7ὺ ΒΘ νεγθ τιιδϑοά (ἐλεγχθή- 
σεται, ΨΌΪΡ. σον ΓΙ ο 7) 15 ΤΠ 58 ΠΊΘ 88 1 Ὁ". 3, 
ΔΠη4 ΠΠῚΘΓΑΠΥ ΠΊΘΔΠ5. Δ ΨΨ1] Ὀ6 εομουϊείοα ἢ ΟΥ̓ 
“φῥραγιοά." ὝὙΠΘ ΠΟΙΥ 5ριγιξ οὗ νυϊβάοπι νν}}} 
ΙΒ ΟΥ 6 στιονοὰ (Ερῃ. ἵν. 309) αδἵ {πΠ6 ρσθ- 
56ης6 Οἵ ΤηΟΓᾺ] ᾿ΠΠΡΟΓΙΥ, απ νν1}}}, 45 ἃ σοη- 
564 ᾳ6ηςθ, ἀδραγί (Οεη. νὶ. 3, 1ΧΧ.). Ηξηςα 
{Π6. Α. Ν, πλακοβ ἴπῈ νεγῦ ἃ ϑυποηγυτὴ οἵ ἴΠ6 
ἴννο Ργθνίοιιβ νεσῦ5, ἃ ΓΤ πἀθσῖηρ νν ΒΊ ἢ ργάςῖῖ- 
σΔΠν ΘΧΡΓΘ5565 ἴΠ6 56Π56. 

ἼΠ6 ΠΊΟΓᾺ] ἰΘσβοη {Παΐ ᾿πηρ᾿ οἴ ἀπά ἸΠΠΡΕΓΙΓΥ 
416 [αΐδ] ἴο {π6 Κπον]θάρε οἵ (σοά 15 σοπηπηοῃ 
ἴο 811} αϑοβ ἀηά παίίοηβ. ὙΠδΐ νν Π]Οἢ 15 βριΓ1- 
ἴπ4} σα ΟΠΪΥ Ὀ6 5ριγἸ 14}}Υ ἀἸβοογπθά, αδηὰ {π6 
βριγιτπ4} ἔοι] 165, 1 ἘΠῸν ἀγα 16 ἀποχογοῖϊβαά, 
ΡΟΓΙβἢ οἵ δίγορῆγ. 

“ἐΟ ΟΥΡῈ5 ΟΠαβίατη 
Ἡβίθγῃ!β ν1115 ἀπὶτηαπὶ πη 16 Ῥγαθσταναῖ τιπᾶ, 
Αἴαᾳαθ δἰῆρις μυχηὶ αἰνίπαθ ραγίοι]α πὶ δαγαθ.ἢ 

ΗΟΚ. .5.2. 11. 2, 77--79. 

“ΤῊ6 5011] οὗ πηδῃ 5ῃοι]ά θὲ 45 ἃ αι! ςοτὶηρ 
ΠΛΪΓΤΟσ. ΠΘη {ΠΕΓῸ 5 Τιιϑὲ ἡ {Π6 ΤὨΙΓΓΟΓ, 
16 ἕαμοθ 15 ποῖ τοῇθοϊθα δγ 1. 80 θη {ποτα 
8 ϑῖῃ ἴῃ ἴῃ6 πῆᾶῃ, 51:10 ἃ πῃ οαπηοΐ 566 
Οοά᾽ (ΤΠεορηγ]δοῖ, ᾿ δα Αἰἴο].᾽1. 2). (οτηρΡ. 
Ῥϑ: Ὁχῖ. το; ἘΣ ΟἾ 115. χν. τὸ: ΔηΠ 1π| ΠΟ Ν ἢ" 
Το νἱϊ. 17; Άοτη. 1. 19--26. 

6-11. Δ ᾿Ιβάοτη οδηποῖ [ο]θγαΐθ {Π6 ἱπΊρΙ οι 5 
ννογ 5. νυ] οἢ ὈΕίΓΑΥ Δ 6ν}} Ποατί. 

6. ον. (ΤΠο νογά ᾿ἱπιγοάιϊιοοβ {Π6 σθάβοῃ 
ΝΥ {πθ56 σϑϑι] 5. Θη5116.)ὺ ΔΝ Ιβάοπι ἰονὸβ 
πη, ἀηἀ {που ίογο αυλέῥάγακυς ἔτοπι Πἰπὶ (Ὁ. 5) 
μη ΠῈ 56115 ΒΙπιβο ΙΕ ἴο ἱπιαιγ. ἢ|5 
ννογ5 γονθαὶ] 15 σπαγδςσΐθσ, απ ΝΥ ἰδάοιη ἰθαᾶνοὸβ 
πὶ ἴο θ6 ριιηἰϑῃθα ὈΥ 5 Οοά. 

αυἱϊτάονι ἱς α ἰοοΐηρ σρὶγ ἢ ΑΠοΟΙΠΕΥΙ τϑδαϊπρ: 
(ΑΥ αἀορίεα Ὀγ {π6 Νυϊκαΐα ἰδ σοφίας (Βε- 
πίσημς ἐπ ἐηπΐνι τρίχες σαρἸομἐϊαθ). “ΤῊ ἔσυτε 
οὔ τὰς ϑριγῖς 15 Τνονε "ἢ (6 Δ]. ν. 29). ΤῊ ψνοτγά 
φιλάνθρωπον τιρᾶΠ5. “Ἰονίηρ; πηδη κι ηα," ἀπά 
ΠΟΙ τϑίδιηϑ [15 {ΓΠ16 56η56, [ποι ἢ 1 Θοπηθίϊπιο 5 
ΓΊΘΓΘΙΥ τηθδῃ5 βϑηΐϊθ. ὙΠῸ δάϊθοῖίνο, “ Ρἢ1]- 
Δηϊῆγοριςο," ἄοοβ ποῖ οσοσγ ἴῃ {πὸ Ν. Τ᾽, Βιιξ 
{πΠ6 ϑδιιδϑίαηζινο απ αἄνοῦθ ἀτὸ [ουπὰ ἴῃ Αοίβ 
ΧΧνΙ. 2, ΧΧΥΠ,. 2... Τὰ αἰ: 4. Τδ ἸΟΌσΒ ΣΝ 
Δ ἰϑάοπι ἴοσ τπαπκίπα (11. 23) ἰηνοΐνθ5 ΠΟΥ 
μαϊγρα οὗ 5δῖη. 15 “ πυπηαπιζατίαη ᾿" σοησορ- 
το οἵ ““ ννὶβάοιη " ἀπιοηρ {π6ὸ [ϑνν5 15. θθδαῖῖ- 
Γ]]ν 11 ϑίγαϊοα ἴῃ τη. ΒοοΙς οἵ Ρσόνογθβ. 
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ΔΠ4 ν}}}} ποῖ δοαιΐξ ἃ ὈΙαβρῆθπιοσ οὐ. 7 ΕῸΓ τῃε ϑριτιξ οὗ τῆς 1,ογά Ἀ]]ΈῚἢ 
Οτ, δἰῤς. Π5 ὑνγογάβ : [ὉγΓ (ΟΟἀ [15 υυἱῖπεββ οὔ {1πΠ6 νοῦ] : δπά {παῖ ψνῃῖ ἢ ᾿ς οη- ᾿ Ογ, τ2- 

ἢἰ5 τεΐηβ, ἀπὰ ἃ ἔγιια δε μο] ἀθγ οὐ Πἰβ ταϊπθίῃ 411] τῆϊηρθ μαῖῃ Κπον]εάρο ἀόό 
ἢδαγί, ἀπά ἃ ἤθάδγεγ οὗ ἢϊβ τοηριια. 

απά.] ὙΠῸ σοη]ιποίϊοι, ΠογΘ 45 οἴΐζθη, μα5 
ἃ σαπηα]αίϊνα πα σδιιδαΐῖίνα 56Π56, “ἀπά {πετο- 
ΤΌΤΕΣ 

αὐὴ]} ποὲ αεημ] ὝΠΗΘ ννογά ἀθῷος, ἔτοτα 
ΒΟ ἢ. ἴΠπΠ6 ὉΠΟ]Αββῖοαὶ νεγὺ οὗ [ἢ6 οΥἱρὶπαὶ 
(ἀθῳώσει) 15 ἀετγῖνεά, Τηθδη5 ΡΓΟΡΕΥΙ. “ βοαῖπο- 
1655, διιξ σοπλθ5 ἴο πλθδη “ἱπποςοηΐ," ἃ5 [1 
ΠΕ ἘΣΎ 2, 24..: 761: ΧΥΠΙ. 22, ΧΙΙΧ. 11. 

α ὀϊαεῤῥεηιογ.] ὙΠΟ ννοτὰ ΟΥΡΊΠΔΠΥ τηθδῃ5 
“0Π6 ὙγΠ0 5Ρ6 815 1Π]ῈΓΙΟἸΙΒΙΥ ΟΥΓ ΠΑ] ΗΠ ΠΙΟΙΙΒΙΥ, ἢ 
διΐ ΠοΙΘ, 45 ἴῃ {π6 Ν. Τ᾽. 15 ἰϑεα Ὁ μὲ νγπῸ 
ΒΡ Δ Κ5 ἀραϊηβδὲ σοά. 

97 ῥὶς «υογά5.}]ὺ ΤΑΊΕΥΔΙΥ, “ΤΟΥ Πῖ5. 1.." 
(ΟΟΠΊΡΑΓΕ τ (ΟΥ̓. χῖν. 21 ; ΗΘ. ΧΙ]. 15, δηά {Π6 
ΟὈΤΊΟΙΙ5 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ “{Π6 οαϊνο5 οἵ οἵγἵσ 11ρ5 
(Ηοσ5. χῖν. 2). ὙΤΠΕ τὲ οὔ “" Π1ρ5 ἴου “" ψογάϑβ" 
15. ἀπε ἴο ἴπΠ6 ῥίοΐοσιαὶ δπα σοπογζοῖα σΠαυδοῖοῦ 
οἵ ἴΠ6 ϑεπλις Ιάἀϊοπλ. 

47) ῥὶς γεῖμ..] ὙΠΟ ᾿ηϑισῃξ οἵ Οοά Ὀερὶπη5 
ψ ἢ (Π6 ἀδορεϑβί βρυῖηρ5 οἵ {Π6 ἱποιρηί5. Ηδ 
ΙΠ65565 ἃ ΤΠ]ΔΠ᾿5 ἱππιοϑί ἘπΊοίΟη5, νγαΐομθ5 
[15 Πεαγί, ἤθαῦβ 15 ἴοῆσιιθ. 866 Ηδθθ. ἵν. 13. 
ΤΠΘ “ὙΕΙΠ5᾽ 4.6 τεραγάθα 45 ἴπ6ὶ' υ]τἰπιαΐα 
ΒΟΙΓΟΘΒ οἵ ἄδβίσγε (ἐντεῦθεν κινοῦνται τῆς ἐπι- 
θυμίας οἱ λογισμοί, Γ Πεοάοτεξ οἡ Ἀ5. νἱΐ. 9; 
αΡ. ϑυ14. Κ ὅν. 11. 232). Το ΕΠΡ]. ννογά σουη85 
τομῇ {Π6 1,δἴ. σέπες. 

α γι δεῤοίάεγ.] ΤῈ ννογά ἐπίσκοπος 15 
ΠΟΙ ιιϑεἀ Ιῃ [5 ἢγβί βϑθῆβα οἵ ““᾿πϑρθοΐοσ," 
Ἐ᾿ ΟνΘΥ ΘΟ ἡ {00 ἘΣ. 29). ὙΠῸ ΜΌΓΩ “{τπ8 " 
ΤηΘΔη5 “ΕΠ Π1η6," “ ἀπάοιυβδίεα " (σοτηρ. ΧΙ]. 
277): 

7. Κογρἢ ἘἈδίμοσ, “ Ὀεσαιβε᾽ (]Ρ. φιο- 
πίη). ΓΠΘ οἸλπίρτθβθηςα οἵ ΘΟ [5 βΊνΘη 85 
{πὸ ΓΘΆΒΟΠ ΨΥ 5ἰπ σδηποΐῖ Ἔβοᾶρε Ηἰβ οορ- 
Πα ηςθ. 

ἐῤε ϑρίγιξ 92. ρὲ 1ογά.1] ὝῊΘ Ρἤγαβα ἰ5 ἕοππά 
δνθη ἴῃ Ὅεη. 1. 2, θαΐϊ οὗ σοιγδβα τ νναβ ποῖ 
τππ4ογϑίοοα ἴῃ 4}} 15 {{π|Ὸ β᾽ βῃΠπσαηοα {1} ἰοῦ 
Ῥεπίβθοοβί. 

“Πρ. Βαΐμεγ, “ μαίῃ ΠΠ164 :᾿ {Π6 Ρεγέδοϊ 
1ΠΊΡ]165 {παΐ νυ ἢ ῥας ὀεεη δηὰ οὐδ] 1ς. 80 
ῬΏΠΟ (( Ουἱϑ τοτ. ἀϊν. μδθσ.,᾿ ὃ. 38) βρεᾶκβ οὔ Π8 
Τιοροβ 45 “" Ππανίηρ υἱογ!ν ΠΙΙ6ἀ {πὸ τοίδ]γ οὗ 
Ὀεϊηρ,᾽ ἀπά 5αγ5, “" Οοά Παίῃ ΠΙ|1εα 411 {πη 5, 
δη4 Παῖῃ ρεπείγαϊθα 8}} 1πῖηρΡ5, ἀπά Παίῃ [εἴ 
ποίῃίπηρ ΘΠΊΡΙΥ ΟΥ νοϊά οἵ ΗἰϊπΊβε! ((Τνερ. 
ΑἸΙΕρσΕ.᾽ 1... 2). Ηε {πα ΠΕΥ τϑοιτϑ ἴο {Π15 
1πουρσμί. ΕὙΟΠῚ Υἱῖ. 24, ΥἹ11, 1, 11 15 οἰθαγ παῖ 
ὙΠ θη {πῸ νυ  οΥ 15 Θρεακίηρ οἵ νν]βάοπι ἴπ 115 
μἰρμοϑὶ 5656, πα 85 ρεγβοπῃῃεά, μα ἰΙἀθ πε 65 
τ ἢ {π6 ϑριγι οἵ αοά. Βιεΐ ΠΕ τηιβῖ ποῖ 
θεὲ δοςιβεά οἵ Ραπίμείϑβτη, ἴοσ με ἰ5 ποῖ ἀθβοσῖθ- 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ΠΊΕΓΕ ἀργία τημηαϊῖ, ὈτιΈ “ ἴΠ6. {Ὰ]Π655 
οὔ Ηἴτη ννῇο ΠΙ]1εἀ 811 {π]ηρ5. νν ἢ 411 {Π|η55,᾿ 
ἘΡΗ. 1. 22. ὙΠ6 58πιῈὲ που ηξ ΟσΟαΓ5 ἴῃ 6Γ. 

οὗ {Π6 νοϊςοδ. 

ΧΧΙΠ, 24; 5. Χχχῖχ, 7.0. Ἀουθίε55 4 ϑίοϊς 
τηϊσῃξς μᾶνα τπιϑεά {Π6 βαπια τνογάβ, διιξ {ΠΕ ῚΓ 
σοπποίδίοη ἡνοι]ά μανο Ὀθθη ἀἸἤδγοπῖ, (οπη- 
ΡαΓα [Π6 ννῈ}]-Κποννῃ [1η65 οἵ Ῥ]Π]θτηοη : 

ὁ δὲ παρὼν ἁπανταχοῦ 
πάντ᾽ ἐξ ἀνάγκης οἷδε πανταχοῦ παρών: 

«πα Ῥορε-- 

“5. ΑἹ] τὲ Ραΐ ρατίβ οὗ ὁμθ βίπῃρεπάοιβ τῇ ]6, 
ὝΥμοβα Ροάγ Ναίυτγε 15, ἀπ (οά [Π6 50] ; 
ὙΠαΐ οπαηρσεά [Πτουρῃ 8]1, ἀπα γεὶ ἴῃ 8]] 

[6 58 116, 
ατααΐ ἴῃ ἴΠ6 βατίῃ δϑ ἴῃ {Π6 εἰ μου] ἤαπιδ : 

3- 3ε " 3 

Ζήσες ἐλγοτρῆ αἰ 7272, ὀχέφηας ἐλγοιρᾷ αἷἤ 
ἐχίφγιΐ, 

ΞΡτθδάβ πηάινι 464, ορετγαΐεβ ἀηϑρεηίΐ. 

ἐῤρὲ «υογ]ά. 1 Λ[οΓΑΠγ, [ἢ ᾿π παι θα ννου]ά, 
ας οὔθ το ἴῃ ἃ ΞΘ πΟΥα] 56Π56, 45 ἴῃ Ηδ6Ὀ. 
ἴϊ. 5. ΤΠ ννοσά 4065 ποῖ οσςσὰγ ἴῃ {πε 1,ΧΧ. 

ἐραΐ «υῤίεῤ εοπέαϊπεξδ αἱ ἐῤίησο.] ὙΠῸ ννογά 
“ἐ ροηΐδίποίῃ "ἢ (τπδΓρ.., ὉΡΠΟ]Α ΘΓ) 15 ΠΕ πϑεὰ 
ἴῃ {Π6 οἱ] βδθῆβο οἵ “"πο]άβ τορϑῖμου," δπά 5 
ἀογινεά ἔγοσπη {Π6 Ν Ὸ]Ρ. ῥος φμοά εορέϊηεί. [ϊ 
ΤΊΘ8η5 “{παΐ ΠΟ ἢ ΠοΙἀ5. {Π6 τπίνοῦβα ἴο- 
Βοῖπου "ἢ (τὸ συνέχον). ΤΕ ΡἤΓαβ6 15 θοσγονγθά 
Ὀν {π6 ΑἸθχαπάσιδηβ τοῸπὶ {πὸ ασθεκ ρ Π]οβο- 
ῬΠεῦβ. Δσιβίοιβ (( ἀε Μαυπάο, 6) Ξροκο οἵ ἡ 
τῶν ὅλων συνεκτικὴ αἰτία. ἜΘ ποίίοη οὗ {Π6 
Τῖνίης Ροννογ, πΚὸ ἃ θαπά ΟΥ̓ σΠαΐη (δεσμός), 
Κοορίπρ {Π6 ππίνοβο ἔγοπῇ [4 ΠΠ1πΠρ’ ἴο ΡΙΘΟ 65, 15 
τοροαῖθα ΌΥ Χοπορποη, Εἴςσεγο, αηά ΡΠΠΟ 
(Δ ε Ρσοξαρ.,᾿ 2ο; “Ο15 τεῦ. αἰν. Πδθσ. 38). 
ἼΠΙ5 Ρῃγαβα ἄοοβ ποῖ οσσΓ ΕἸ[ΠΟΥ ἴῃ {πΠ6 ΟἹά 
ΟΥ Νενν Τεβίαπηεηί ; δι (566 ᾿ἰαϑέ ποίΐθ) ννὲ 
Πη4 π6 εββϑϑθπίδὶ πουρηΐ ᾿π ἘΡΗ. 1. 23, ἀπά 
ἴῃ (ΟἹ. 1. 17, “ἴῃ Ηϊὴ 8]}1 [Π]ηρ5 σοῃογα 
(συνέστηκεν) ; ἀηά ἴῃ ἮἨδΘΡ. 1. 3, ἡ ΒΘτε ΟΠ τὶϑί 
“ΡΌΘαΓ5 (φέρων) 811} {Π]πρΡ5 ὈΥ {π6 υἱΐεγαποα 
οὔ Ηἰ5 ροννοσ. ἀοιρ. Εσο]85. ΧΙ]. 26, “ ΒΚ 
Η!5 ννογά 411 {μὶπρ5 σοπϑίϑβί " (σύγκειται). ΠΟ 
58 ΠΊ6 {ποι Ρ 1165 ἴῃ {Π6 ΓΔ Ἐ1Π “ γηαοῤίηα "ΟΥ̓ 
“ ψαόγίσα τημπαὶ," αἀορίθα ὈΥ ΟἿ οννῃ ροεῖϑβ: 

“ς ΤΠΪη6 22: τιγιψεγσαϊ 77 7716, 
ΤΠυ5 νγοπάγοιβ [αϊγ ; [ἢ γ56}} μον ψγοπάγοι5 

18 δὴ 3" ἐξ 7. Ζοτῦ, ν- 154: 

““ΤῊΘ βραῃρ]βα μεανεηβ, αὶ «ἡ Ζ,71.᾽ 777,16, 
ὙΒοῖγ στεαὶ Οὐ ρίπαὶ ργοο]αῖτη." 

ΑΡΡΙΒΟΝ. 

ῥαΐ ἀποαυϊεάσε 97 δὲ “υοἱε6.1 Τιιδῖ 845 Ἐν εσΥ͂ 
νοΐςθ ἰἴ5. 4 Ὀγεαίῃ οὗ δτιϊοιι]αῖθα δἱσ νυ ΒΟ ἢ νἱ- 
Ὀγαΐθβ [ΓΟ ΡῊ 5ρᾶςθ, 50 ΘΡΘΙΥ͂ νΟΪσΘ ΟΔ11565, 
45 ἴξ γεγο, ἃ φιογαὶ νἱ Ὀταίίοη ἴῃ {ΠῸ6 βριγις νΒΙ ἢ 
15 οἰσουτηξιβθα ἘΠγοι Ἢ 411 [Πΐηρ5. [{ νναῖκα5 
8ΔΠ δοἢο ψ ΠΟ ἢ “ΤῸ 115 ἔγοση 501] ἴο 501}, ἀπά 
Ἰῖνθϑ ἔὺγ ευδὺ δηά ἴῸσ δνεσ." 



ΟΥ, γε- 
2γουΐ. 

ΨΜΊΙΒΌΟΟΜ ΟΕ 

ὃ ὙΠετγείοτε ἢς τΠαΐ βρβακείῃ πη- 
ΤΙΡΠίθοιιβ {πϊηρθ σαηποῖ ΡῈ ΠΙά: 
ΠΟΙΓΠΕΓ 518} νεηρθαησα, ψμθη [ΐ 
ΡΕΠΙΒΠΘΓΉ. Ρᾶ85 ὈΥ Ἠϊπη. 

9 ΕῸΓ ἱπαηυϊϑιτῖοη 5Π4}} ΡῈ πηδάθ 
ἰἸηΐο τῆς σοιηβ86 5. οὔ 1η6 τπηροαϊν: 
Δηἃ τῃε6 βοιιηά οὐ ἢὶβ8 ννογάβ 5}]] 
σοπηδ πηΐο {ῃ6 ],ογὰ [ογΓ τῆς ᾿ πηδη1- 
[δϑιδίοη οὗ ἢ15 ψιςκεά ἀδβάϑ. 

ΙΟ ΕῸΓ {Π6 δδγ οὗ 1βαϊοιιβϑΥ ἤβαγείῃ 

ΘΟΙΟΜΟΝ. 1. Π 
411 τηΐπρϑ: δηά τῃε ποῖβε οἱ πιιτ- 
ΤΠΠΓΙΠ 5 15 ηοΐ ΠΙᾺ. 

11 ΓΠογοίογο θανναγε οὗ τυ γΠ,ιΓ- 
ἴῃ. ΨΨΏΙΟΙ 15. ὈΠΡΙΌΠΙΔΡ]α ; ἀπά τε- 
ἔγαϊη γοιΓ τοηριια ΠῸΠπΊ ΡΟ ΚΡΙΪηρ : 
ΟΓ {Ποῖα 18. ΠῸ νγοιά 80 βεογεῖ, [Πα 
5Π2}] σοὺ [ὉΓ ποιιρῃξ : δπά {ῃς πποιῖῃ 
τΠδὲ ᾿ ΒΕ] ΘῈ ἢ 5] γί τῃς 5ου]. 

12 ὅϑεεκ ποῖ ἀἄθδίῃ 1ῖὴ {πε εὐτουῦ οὗ 
γουγ ΠΠξ : δπά ρι}] ποῖ τιροη γοιτ- 

8. Τῤεγεογε) Βεοαιβα οἵ Οοάβ οπηηϊ- 
ῬΓΟβθηΐ ΟἹ ΒΟΙθΠςΘ. 

τεησεαης.) Ἱ,11., “ Ταβέϊςσθ," ΡΕΥβοη Θά, 85 
1η ΧΙ. 2ο, δη4 Αοἴβ χχνυη!. 4. 

«ὐδόη ἐξ ῥμπίερεῖ.] ὙΠΟ νεγρ (ἐλέγχουσα) 
15 ἴΠ6 54Π16 ἃ5 ἴῃ οὐ. 3, 5. ΟΟομπΊρΡ. ΗΘ. ΧΙ!. 5. 

2α:ς ὧν ῥῖηι.)] ΤΠ βαπιθ νεγῦ (παροδεύσῃ) 
Ὧ5 ἴῃ 11. 7, ἡ. 14. 1 ἄοεβ5 ποέ οσοὺγ ἴπ {π6 
Ν. Τ΄, Δλπά ἴῃ {Π6 1,Χ Χ, οηἱγν ἴῃ ΕΖοϊκ. χχχνὶ. 
34. ἘΣ ΓΙΡΙ 465 Πὰ5 ἴΠ6 βαῖηθ ἐποὰρῃΐ: 

οὔ τοι προσελθοῦσ᾽ ἣ Δίκη σε πώποτε 
ῃ Ἔ 54«. - “- 

παίσει πρὸς ἧπαρ, οὐδὲ τῶν ἄλλων βροτῶν 
Ά "4 » Ν ΄- “ 7 

τιν᾽ ἅδικον, ἀλλὰ σῖγα καὶ βαρεῖ ποδί 
΄ Ἂς ᾿ 3 - στείχουσα μάρψει τοὺς κακοὺς ἀεὶ βροτῶν. 

9. πημίφίξίοῦ σρα] δὲ ηιαάθ.1] Τιτ., “ 1ῃετο 
584} θῈ δὴ δηαιτυ." ὙΠῸ ννοσά 15 πιϑδϑά ὈΥ 
ΒΘΒΔΙΚΒΡΘΑΓΘ [ἴῃ ὁ.Α5 γοὰ Π|Κκὸ || 11. 2, ἀηά ἴῃ 
ἘΠΕῚ ΣΧ 12} 611. ΧΙχ 18. 

πιο ἐδὲ εομπσοὶν.)] [ΙΠ ἃ θδά 56η56, 45 ἴῃ 5. 
ἴχ. 23. ὕΠα νογά (διαβούλιον) 15 τππ0]45516Δ], 
ἀηἀ ἄο65 ποΐ οσοιγ ἴῃ {Π6 Ν. Τ. 

ἔῤεὲ σομηαῖ 976 ῥὶς «υογάς.] Τ.11., “16 Πρατίης 
οὗ ΠΪ5 ννογάβ᾽ (δ ]ρ., σεγ)ογγι. ᾿ς. ἀμαβε]ο). 

ἦρε »ιαπὶ )εεέαίοη.] ΠΕ ννοσὰ ἔλεγχον τηϊρἢΐ 
Πᾶνα {15 56η56, Ὀιξ 1 15 θϑίίο ἴο στϑηάογ ἴἴ 
“ἐ ΤΘΡΓΟΝΙΠΡ "ἢ (45 ἴῃ ΠΊΔΓΡ.) ΟΥ̓“ ΡΠΙ ΘΠ ηΐ ἢ 
(νυ!ξ., φογγ ῤ ]0716771), ἃ5 ἸῺ τ. 8. 

10. ἐῤῥὲ αν 9 7εαΐο.γν.] ὍΤῊΪ5 ἴ5 {Π6 
σομληοη Ηδῦγονν δάϊθοϊναὶ φϑηϊνο, [κὸ 
“πάρος ΟΥ̓ 1] 5016 6,᾽ ““δἔθνγαγά οὐ 1η]ιιβέϊςς, 
Κβοη οἵ ἀεβίγιοιοη," “ἤρατο οὗἉ ἐοσγρϑίξι]- 
Π655,᾽ ““ΡΓΔΥΘΥ οὗ ἔῃ," ἄς. Οοά [5 οδ]]θά 
“6 ] οι 5 "ἢ 1π 8η ΔηΓΠγοροραΐῃϊς 56 η56, 5οπιθ- 
{ἰπ|65 ἴο ἀθβοῦῖῦς Η5 σατο δηά ἴονο ἴοσ Ηἰ5 
ΡΘΟΡΙΘ ([5. 1χ. 6), απ δβοπιρίϊπηθς ἴο ἱπάϊοσΐο 
1παΐ, θθοαιβθ οὔ {Π|5. Ιονο, Ηθ ψ}}} ρῥιη 5 ἢ 
(Νδῆ. 1. 2), δηά {ῃαἰ Ηἰ5 1νὰνν 15 ϑυσσοιπηαρα 
ὈΥ ἀνν μι} δαηοίίοηβ (Εἰχ. χχ. 5, ζο.). (ομηρ. 
2. (ΟἿ ΞΙ22: 

ἦρε γοῖδο 9 γεμγηιμγίησς.] ὙΠΟΓΟ ἰ5 δὴ ἰη- 
[δητ 04] ἀϑϑοηδηος Ὀθίννθθη οὖς ἀπά θροῦς 
(μαιμσεομ ἀπά Καμρεφεμ). Οἡ 1τπ6 δἰη οἵ 
π ΤΑΤΙΓΤΟΊΓΙΠ ΠΡ. Ξ6 6 Ἔχ, πεν 75 1 Ῥεῖ, ἵν. 9. 
ΤῸ 15 ενϊἀθηΐ {παξ {πὸ ΑἸοχαηάσγίαῃ [ονν5, 5ιγ- 
τοιυπηήθα ὈΥ Ποαΐῖμοηθ ψνῆο Παΐθα ποῖ ἀπά 
ΡΙδοθαά ἴῃ 5ΘΟΓΟΪΥ {γγὶηρ ΟἰΓΟιτηδίαποθβ, νγογῸ 

ἰοπιρίοα ἴο πο] 16 Πα τυ ΓΠ ΤΙ Πρ πι5ῖ 45 
ἘΠΕῚΓ [α[ΠοΥ5 Πα θθθη. ὍῸ {ποῖ {Π6 Ορργοβ5- 
βίοη οἵ (ὐσοά 8 σῇοβθη ρθορὶθ, νν»ο ννϑσα ξαἢ- 
ΓᾺ] ἰο Οοαδβ ονῖ ἰανν, βθειηθά δὴ δἰπιοβέ 
ΙΠ501.1016 ῬγΟθ]Θπι, ἀπά τπ6 δϑοῃδίοϊοριοδὶ 
{Γπ{Π5 ὈΥ νυ ΠΟ ἢ Δ]οηο 1 ννὰ5. ΘΧΡ ΘΔ 0]6 νγΈγα 
85 γεῖ θιι ραγί 4} }Υ ποόννῃ. 

11. «υῤΊἭεῤ ἐς μηῤγοϊέαῤ᾽.] ὝΤῊΘ νυ ζοῦ νγὰ5 
Θυ!ἀθΠΕ]Υ [ἈΠΉ]1αΓ νυ ἢ Οὐσθεὶς ἤριιγοβ οὔ βρεεςοῃ. 
Ηδ οἸθαυ]Υ τοραγάθα ΠλΠΓΓΠΕΓΙΠΡ, 85 σἰηζμὶ, απὰ 
ΠοΟΐ ΠΊΘΓΟΙΥ 45 τρεος. ὙΠ ννογά πχιιϑὲ {Πογο- 
ἔοτγε Ὀ6 γοραγαθα 85 ἃ ἤοίθς, 1.6. [ῃ6 τιδὲ οὗ ἃ 
τ] ννογά ἴῃ οὐάου ἴο βιιρροϑδέ ἴο {Π6 σϑδάοῦ 
{ῃς6 τηθηΐᾳ] ϑυθϑεταςοη οὗ ἃ ΠΊΙΟἢ 5ΕΓΟΏΡΕΓΙ 
ννογά, 45 ννῇθη ΝΊΓΡῚ] 04115 Β ΘΙ ΓΙ5, ἘΠ 6 σαηηῖθα] 
Κιηρ οἵ Βρυρί, “πηρτγαϊβοα "---ἰ 2] αμάκα!! Βμ- 
σἰγιάϊς γᾶς. ΑΟἸηραῖο {Π6 τι56 οἵ ἴΠ6 54Π16 
ννοσά (ἀνωφελής) ἴῃ ΤΊ. ΠΙ|. ο; “Ἰποοηγα- 
πἰθηξ (οὐκ ἀνήκοντα) ἴπ ΕΡΗ. ν. 4; ἀπά “τ56- 
1655 (ἄχρηστον) ἴῃ ῬΆΙ]ΘΙη. 11. 

δαεξῥϊ!ηπσ] Νοῖ, δἃ5 ἴῃ 2 (Οὐ. χὶϊ. 20. 1 
Ῥεῖ. 11. 1, 6.1] βρθακίηρ οἵ τππθὴ Ὀεῃϊηά {ΠΕῚΓ 
Ὀδοῖκ5 (ἀεἰγαοίον), Ὀὰΐ βθογοῖ ἀἰβραγαροτηθηΐ οἵ 
Οοά. Τ]ΠῈ νεγρ καταλαλεῖν 15 ἴοιιπἀ πη ἴΠ6 
ΕΝ  ΝυΩΡ. ΧΕΙ. 5, ὅζο. 

7ογ ἐβεέγο ἱς πὸ «ὐογα το σεογεί, ἐδαὶ σραὶ! ὁ 
7)ῶὼν πομσφέ Ἐδΐμοσγ, “θθοαιθα ἃ ϑεογεῖ 
α{ΓΘΓΑΠΟΘ 514}} ποῖ βὸ ἴοσίῃ υυμοιξ σϑϑα],᾽ 
2.6. νυ μου τπηθϑίϊηρ νυ ἄπι6 ΡιιΠΙΒῃ τη θηΐ, 

ἐῥαὲΐ δε ϊοιῥ.1 ὙΠαΐ τυἰἰίογϑ 1165 ἀραϊηβδὲ Οοά. 

σ]αγεῖδ ἐῤὲ σοι ὙΠ Δ] πϑίοη 15 ποΐ ἴο 
ΔΙ ΒΠαζίοη, ὈιιΕ ἴο τηογαὶ ἀηα ϑρι τ [4] ἀἄθαίῃ. 
ὙΠΟ Ἱπιπιογίδ!ν οἵ 1ῃ6 ννἹοϊκοα 15 ΟΗΪΥ σοη- 
ςοηίγαίοα ἄθαῖῃ. Οπ {6 ϑβομαίοϊορυ οἵ {Π|5 
θοοῖκ, 566 {πὸ [πἰγοάποίοη. 

195-16. ϑοι]5. ΟΪΥ ἦἴ6 ΒΥ δυϊοϊάθ. 
ἀδαΐῃ οὗ 5οι}}5 15 56} -ἰηπἀπορά. 

19. ϑεοζ πο ἀεαΐ 1μπ ἐῤὲ ἜγγΟΣ ΟΣ γον [Δ78. 
Βδίμοσ, “ϑέσίνα ποΐ δῇεγ ἀθδίι," “Βὲε ποΐ 
ΘΑΡΘΥ ἔογ ἀθαίῃ." Ψυ]ρ., Διο ο ποίαγε ηιογίθρι. 
1)0 ποΐ 80 “ Ζϑαδϊοιιϑὶν αἴθοῖ ἀθαίῃ 85 ἴο ἀγαὰρ 
1 ἀροη γουγϑβοῖνοβ (15). [Ὁ 5 ἃ νἜγΥ ποῦ]α 
ἀηὰ Ργοϊοιηά Ἐχμογίδίοη, βιισροϑίοα ὃν Ῥτον. 
11.326: χχὶ. 6. Α 116 τΠδὲ ““νναηουβ᾽ ᾿ηΐο [156 
αϊτθοίίοηβ Ππαᾶϑ {παΐ Π6Υ 4}} οπα ἴῃ ἀθδίῃ οὔ {πὸ 
ϑρισιῖ. [ἢ βϑθοκίηρ {Πποῖὴ [Π6 501} σεαλὶν 566 κϑ 
ἄδαῖῃ. ΕοΥ τπ6 ρἤγαβο ζηλοῦν, σοΙΏΡ. Αςίϑ5 χχὶ. 
20, ΧΧΙΙ. 3; 1 ΟἿΣΙ. Χῖν ΖΚ. ΤῈ ἈΒΌθιπισ 

ΤΗΘ 

Ι Οτ, σ΄α; 
ἄογείλ. 



ν. 13---τ.] ΨΊΙΒΌΟΟΜ ΟΕ 

Ῥουτ. 4.. 56΄νε5. ὁ ἀβϑεγιιστίοη συ της ννογκϑ 
᾿ς. οὗ γοιΓ ἢδηά5. 
ΠἘποὶς. 12 ογ (ΦΠοὐ πιδάε ποῖ ἄβαιῃ : “9πεῖ- 
Εἰ 3: πο γ Πδίἢ ΠΕ Ρἰδαβιιγα ἴπ τῃς ἀδβέγις- 

τίοη οὗ {Πα Πνίπρ.. 
14 Εογ με ογϑαϊβά 1] {Πίπρ58. {Πδὲ 

᾿Ὅ6η. τ. ἘΠΕΥ πηρῃς μανα {Πεὶγ Ῥεϊπρ : 5 δηά 
1ῃ6 φεπαγαίίοηβ οὐ 1Π6 νου νγεγα 

ΒραΙΠ ἢ] ; δηά ἘΠαγα 15. Ποὺ ροΐβοῃ οὗ 

ΕΧΘΡ 6515 Ὄχίγδοϊθα τηγϑβίαγιθβ ἔγοπὶ {Ππ6 τορεί!- 
το οὗ ννογάβ ἴῃ ϑουιρίισο; δηά ἤοιι {Π6 
σοπηῆοη Ηθῦτονν ρΡἤγαβα “ἴο ἐΐδ {πΠ6 ἀεαί," 
ΡΠ (μερ. ΑἸΙΘρΕ. ἴ.. 33) ᾿ηΐευβ {παΐ {ποτὰ 
15. ἃ ἀβαίῃ οἵ ἴΠ6 5011 85 νγῈ}} ἃ5 οἵ {πε θοάγ. 

21:1] ποὲ πῤομ γομγσείυες ἀεεέγμοίίοη.)] “ΠΟ 
τθίδρΠοΥ 15 τΤοτη Ρ.Π]]ΠΠρ' ἄοννῃ ἃ θυ] Πρ οἡ 
Οἷα ποαάβ. Α πῖδη ψὴΟ αγαρβ ἄοννῃ ΠΡΟ 
ΠἰΠΊ56 ΙΓ σι ἢ ἀδϑίσιοίίοη ὈΥ ΠΊΟΓΑ] ΡοΥυ ΒΥ, 
ἢ45 “ ἴο 510 ἴη {Π6 στ α]η5 οὗ Πΐ5 {|ὸ.} 

«ὐἱὲρ ἐῤὲ «υογᾷς 97, γοι ῥαπάς.) ἘΝῚ φεϊίοης, 
ΘΡΘΠ ΠΊΟΙΟ 50ΓΕΙΥ ΤΠ4Π 6Υ1] νγογάβ, ργθεοϊριίαΐα 
{π6 ταϊπ ἡ ΠΙΟΠ ΓΟ]]ονν5 {Π6 ἀραπαοηπηθηΐ οἵ ἃ 
5011 Ὀγ Ν Ιβάοπι. 

138. ον Οοά γιαάδ πο ἀεαΐ δ] 866 11. 24. 
ΎΤΠΕ σοπορρίϊοῃ οὔ Ππ6 νυ του ἴῃ {Π15 ΡΑγΆ τ ΑΡῃ 
8 ΨΕΓῪ νάριιθ, ας Π6 ΠαΖαγάβ {Π6 βΈπεγαὶ 
ΔΘΘΘΓΓΟΠ {Παΐ τη ὈΥ Π5 51η, απ ποΐ Οοά, 
15 {Π6 σαιι56 δηα βοιγος οὗ 4}1 ρῃγϑιςδὶ, ΠΟ 1655 
1Π4η οὗ 411 πιΟΓΑ] εν}. Ης Παά Ἰϑαγπί ΠΠῸΠῚ 
1μ6 Ο. Τ΄. (ΕΖεκ. χυῖϊ. 32; Ηοβ. ΧΙ. 9) [Παϊ 
σομῖς ὈΠΪΥ͂ ρου ϑῃ ΒΥ Ὀεϊηρ 56] -ἀθβίγογϑά ; θαΐ 
ἢ ὀχραπάϑβ Πθ ποιρμξ ἴῃ ἃ ΠΊΔΠΠΕΙ ποῖ ἴοι πά 
πη ϑοτρίατσο, δηά βυσγοιυηάδα ὈΥ απο ]{165. 

πείλῥον ῥαΐ ῥὲ ῥ᾽δασιγο.] 866 ΧΙ. 24; ἘΖΕΙ, 
ΧΧΧΙΪ ΤΙ: 

14. ἐῤαΐ ἐῤὲν ηιῖσ δέ ῥατυο ἐῤξεῖν ῥεῖηιρ.)] ὍΤΠῸ 
ΥΠΘΥ ΒΕ 6 ΠῚΒ5 ἴο τοραγά 411 {πῸὸ δὺ}] «πὰ ἄδη- 
ΒΈΓΟΙΒ Ε]επηθηΐβ ἴῃ ογθαΐθα {Π|ηρ5 45 ἀπε ἴο ἃ 
αἰβίοσίίοπ οἵ {Π6Γ ἔσιιθ ἔπ πΟΊΙΟΠ5 ; 45 σοηϑβί!- 
ταΐηρ, ποῖ {Π6ῚΓ στάσις θυ {ΠΕῚΓ ἀπόστασις, 
ποί {ΠΕῚΓ {τὰ ΠΠ| 6 Ὀιξ ἃ ΡΠ α56 οἵ ἀἄθαῖῃ. ὙΠοσγα 
ΘΘΕΙῊ5 ἴο 6 ἃ 51Π|118 {Πουρ ἴη Β ΟΠΊ. ὙΠ]. 20, 
21, ἡν ποτα 81, 1] βρθαῖβ οἵ {πΠ6 ογϑαΐϊΐοῃ ἃ5 
Πανίπρ θεθη ϑδιδ]θοιοα ἴο “16 Ὀοπάαρε οἵ 
σοτταρίίοπ, ποῖ ἹΠηρ]ν, ας θεοδιιβα οἵ 
Η! πὶ ψνῆο ϑυδ]θοίοθά 1 ἴῃ Πορο." 

απά ἐῤε σεηεγαΐίίοης 97 ἐῤὲ «υογά αὐόγὲ ῥεαϊε}- 
Μμ] Βαΐβεοσ, “μὲ ογοαΐαγεβ᾿ (116 οτθαϊθά 
σέπεγα ἀπ σρεεῖο5) “ ΟΥΤΠ 6 ννου]ά ἀγο Πϑα] ἘΠ ].᾽ 
ὙἼΠΕ νογά γενέσεις ΠΊΘΔΠ5 ““ΡΓΟΔΙΙΟΙΟΗ5,᾽ ἃ5 
ἄοθ5 αδἷϑο {π6 1,αἰῖη παΐΐοπες, ἵποιρ {πὸ Να]- 
φαΐ {γαπϑιαίίοη μοσ (σαπαῤίίος γδοῖξ παΐίοπος 
ΤοΥΥΩΕῚ 15 οἴζθῃ πιϊϑιιπάθγδίοοά. Ἠδποα Οοά 
ἴ5. (416 γενεσιάρχης, γενεσιουργός, ΧΙ]. 3, 5. 
1: 5. ΟΠΪΥ ρὲγ φεοίάθης (δοσογάϊηρ ἴο {π6 
Δυΐμοῦ) (Πδξ οτεαίθα {πϊηρθ τὸ οἴπογννῖβα 
1ΠΔη βα]ιιΐατγ. Ηἰ5 νἷθνν νγᾶ5. ΡαΓΕΥ [ουπάρά 
ΟΠ (ΘΈΠΕΙ 3: {{Π|1|7,. 18. 

5ΟΙΟΜΟΝ. 1. 

ἀαβεγισείοπ ἴῃ {Π6ΠΊ., Πού {Π6 Κίηρ- 
ἄοπι οἵ ἀβδέῃ ἱροῃ {πὸ βαγίῃ: 

15 (Εογ τὶρῃιθοιιβηθβθ ἰδ ἱπητποῦ- 
ἘΔ Ξὸ 

τ6 Βυξ τππροάἱγ πιεπ ΜΙ ῈΠ ἘΠεὶγ 
ννΟΓΚΒ ἀπ νγογάβ σδ]]οά 2} ἴο {Πεπὶ: 
ἴογ. ψῃθη {ποὺ {ποιρῃξ τὼ Πᾶνα ἰΐ 
{πε Γ ΠΙοπά, {παὺ σοπϑβιιηθά ἴο 
ποιρῃΐϊ, ΔπΠ4 πιδάβ ἃ σονεηᾶηέ ψΊ ἢ 

ἔῤεγε ἰς 710 ῥοΐφοτι 97 ἀδείγμοΐίοῦι ἐπ ἔδει. ΤΠΘ 
νγογά φάρμακον ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΡΊΠΑ] 15 ποῖ δἰνναὺϑ5 
Ἰ5664 ἴῃ ἃ Ὀδ4 56η586 ; ἤθῆςε {πὸ ἀδββοσὶρίϊνο σϑηϊ- 
{ἰγ6 15 αἰζδοῃθά ἴο 1[{ ἴο ἀθῆπο 15 πιθαπίηρ (Ὑ π|ρ. 
γ:6αἰ]σα»ηε71|7721. Ἔα ἐγ }11.11). ΠΘ ΡΟΙΪΒΟΠΟΙ5Π655 
Δη 4 ἀδβίγιοςγθηθ55 οἵ οὐθαΐιγοθ ἀγὸ Ποῖα ἀ6- 
οἰατεα ἴο θὲ ποῖ “μῤεγεσέ, Ὀιξ ΟἾΪγ τοϊαΐῖνε το 
[Δ]]6ῃ πιδῃ. 

ποῦ ἐῤὲ κιηφάοηι 9.7 ἀεαΐδ πῤοπ ἐρὲ εαγὲρ.]} 
ΒδίΠμοσ, ρουμαρβθ, “ΠΟΙ͂ ἰ5 ποθ ἃ ραΐαςθ οἵ 
Η {65 προη θαγίῃ," τπουρὴ {Π6 ΟἴΠΟΥΓ νϑύϑίοπ 
15 4150 [θηδῦ]θ. ὙΠΟΙΘ 15 “ἃ ργίποβ οἵ {ΠῈ 
Ῥονγεῦ οὗ {πε δἱσγ᾽ (ΕρΗ. 11. 2), ἀπά {πεσε γα 
“ἐς γγου] ἀ- ΤᾺ ]6γ5 οἵ [Π15 ἀδυ κη 655 "ἢ (ΒΡΗ. νἱ. 12), 
Δη4 ϑαΐδῃ ταν ὄν ὃς οδ]]δά “{πε Κιπρ οἵ 
115. νοῦ! "Ὁ (]οῃπ χυὶ. 11); δῖ ἀθαῖῃ δηά 
ϑαΐδῃ 4.6 ΟΠΪΥ ΡΑΓΙΑ] ΔΠα [ΘΙΠΡΟΥΔΓΥ͂ ᾿Ι5ΠΓΡΟΥΘ 
(1. 24). Βασίλειον 15 τι564 ὉΓ “ἃ Ραΐαςθ᾽ ἴῃ 
Ῥγτον. ΧχυἹἹ. 19; [|Κ6 Υἱ]. 25 (ῤέμ.). 

15. (Ρὸν γἱφῥέερομσπεος ἐς 1γιηιογέα!.}}) ΠΟΤΕ 
5 ΠΟ Ραιοπίμοϑιβ. “ΚΙΡ ἢ θοιιβη6 55 15. ΠΟΓῈ 
Αἰπιοϑέ ΞΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙ5 ὑν ἢ “ νυβάοτη," δηά 
“ἐ γγιβάοπι ᾿" 15 οδ δά ἴῃ Ῥγον. 111. 18, “4 ἴσϑεα 
οἵ πὸ. ΜῈ {15 τποιρῃξς σοιηρασα {Π6 
βαυϊηρ οἔ Απιβίπθπθβ, βουλομένους ἀθανάτους 
εἶναι δεῖ ζῆν εὐσεβῶς. ὙὝΠοΙΟ 15 ΠΟ 5:]Ἰοῖθ πη 
Δα ΠΟΥ Υ ἴον {πὸ δάἀάϊξίοη οἵ {Π6 οἰδιιβα “ δα 
1π] ιϑεῖςε 15 η πΠογίῖδηςσα οἵ ἀθδίῃ ᾿ (πη μ Πα 
ατιέεγηι γος ασμϊείέϊο 656), νυ ΙΟ ἢ 15 Τοὰπα 1π 
βοῖηθ Μ898. οἔτπε Ψυ]ραῖθ. [Ὁ πιαΥ, Πουνονου, 
θῈ βοπιῖπθ, βίποθ ἴξ σομηρ]οΐθβ {Π6 Ῥαγδ] !θ 51 ; 
Δρτθε5 νυ Ἱἢ [μ6 πατηθοΓ οἵ Π|Π65 ἴῃ {ΠῸ δ! Πο- 
ΠΊΘΊΓΥ οὗ ΝΊΠΘΡΠΟΥΙΒ ; ἃπα 5 ρΡρ]165 ἃ βιιδ]εοξ 
ἴογ [μ6 “1 (αὐτὸν) ἴπ {Π6 ποχί νεῦβθ. 

16. «υἱὴῥ ἐῤεὶγ «υογξἢ Τ11τ. “ΜᾺ ἘΠΕῚΓ 
Παπασ,᾽ ννῃῖοῃ βοπῖθ ππάογδίαπα ἴο πιθδῃ {παῖ 
πθη Φεοξοηεά ἴο ἀφαίῃ ; θιυιΐ, 45. ῬΉΏΪΟ ϑ4Υ5, 
“ἐ ἢ Π45 416 ἃ 5Υ17100] οἵ ΔοίΙοΠ5.᾽ 

εαἰϊρ ἰξ ἰο ἔῤῥει 1Ὲ τμῈ «ἀάεά οἸαιιβε 
θ6 βριιτίοιιβ, “ἴτ" (αὐτὸν) πιιιδέ 511] τεσ ἴῸ 
«( ἄρῃ ᾿ (θάνατον), ἱπνοϊνεἀ ἴῃ {πε ἀθάνατος 
οὗ {Π6 Ρῥγευΐοιβ υεύβθ. 

αυφεμ ἐρὲν ἐφομσέ ἐο ῥᾷυε τὲ ἐῤεη' 7 οπά, 

ἐῤεν εογιστριδα ἐο ποσί] ΒΑ ΔΙΠΟΓ, “ τ σαγ Πρ; 

τι 85 ἃ ἔτ θηά, ΠΟΥ τηϑὶτεα ἀυναν" (δ ΠΡ. ἀφήμχες- 

γμρῖ). ΙΕ ἐτάκησαν ταθαπί “ΠΟΥ οοπδιτηθά 

ἴο ποιιρμξ, {πὸ ἐπά οἵ {π6 νεῦβθ νοι] θὲ 

ϑοιηονδΐῖ οἵ δὴ δηΐς- οἰ πιαχ. ΟὙἸΠΊπὶ ΡΟΙΠΐ5 

οαξ ἐπαξ ἴμ6 νϑὰρ ταϊρῃς πλθᾶη “ΠΟΥ ἀϊοθά 
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ἴῖ, θασδιιϑα ΤΠΕΥ ΔΓ6 νγουτῃγ το τἴακε 
Ραγέ ψν ἢ 1{. 

ΘΗΆΑΡΤΈΕΈΕΝ ΤΙ 

1 776 τυϊεζοι ἐλίγι ἐλίς 172 «λογέ, αὶ αγια ὁ πὸ 
ολεγ αὔἴογ ἐλ: 6. ἐλεγέγογε ἑάεν τοὴϊέ ἑαζε 
ἐλεῖγ φίφασμνε ἐγ ἐλῖς, ΤῸ αγιαῖ κογ152176 αραϊγιϑΐ 
ἐλε μοί, 21 ἤλαΐξ ἐλαέ ἐς τυλίελ ἀοίλ ὀϊγια 
ἐλέη. 

ΟΚ τῆς κηροάϊν 5αϊἰά, γτεαβοη- 
πο νν ἢ {ΠΕΠΊβΕΪναβ. δῈ ποῖ 

5ΒΟΙΟΜΟΝ. 1]. [ν. 1-- 2. 

ΑΥῖσῃς, 4 Οὐ {Π{ 15 5ῃογέ δηά ἐβάϊοιιβ, “ 7198 7: τ᾿ 
δαῃᾷ ἴῃ 1ῃ6 ἀξδαίῃ οὗ ἃ πιᾶη {πεγα ὁ δία! 55. 23. 

18 ΠΟ ΓΕΠΊΘΑΥ : ΠΕΙΓΠΕΓ νγὰ8. {ΠΕγῈ ΔΠΥ͂ τ (ΡΟ τε. 

ΓΠΔΠη Κποννῃ ἴο Πᾶνα ταίιγπεα ΠΌΓΙῚ 
τε σγανα. 

2 ΕοΥ νγεὲ δῖε θοῦπ αἵ δ]] δάνεη- 
ἔπ : δηά νγε 514]] θῈ Πειεδῆεγ 48 
1Πουρ να Παά πϑνοῦ Ὀβεπη : ἰοῦ {πε 
Ὀγεδῖῃ ἴῃ ΟἷΓ ΠΟΒΕΓΪ5. 15. 8485. 5ΠΊΟΚΕ, 
ΠΑ « [{π|||6 Θραγκ ἴῃ {Π6 πηονίηρ οὗ 
Οἷἵ πραγ: 

ψἹἢ Ἰονο ἴου τἰ ἢ ---ἃ 5 ΠΌΠρ' ΘΧργθϑϑίοη, νη] ἢ 
515 1Π6 ὈΙΠΓΓΟΙ βαυοα5ΠῚ οἵ ἴΠ6 ραββϑαρθ. ὙὍΠῈ 
Δοτὶϑίβ ΓΘ φηο,ηῖς, 1.6. ΠΥ ΓΤΕΡΓΟβαπί ἃ ΠΟΥΠΊΔ] 
βίαίε οἵ {Π1η 5. 

απ γπαάο α εουεπαηὲ «υἱὲ 1.1 ΤΙ 15 θοτ- 
τοννϑα ἔγοπι Ῥ581]ΠΊ ΧΧΥ"]. 15. (ΠΡ. Βἰσο] 115. 
Χὶν. 12, “1Π6 σονεηδηΐ οὗ {πε βρσᾶνε." 

ἔρεν αγὸ «ὐογέδν ἰο ἑαζε ῥαγὶ «υἱὲ! ὙΠΟΥ 
ἄδϑβογνα “ἴο θὲ οὗ ἀδαδίῃ᾽ 5 ἰοΐ " (ςοῃῃρ. 1]. 24), 
Δηα ποῖ “Ἷἴὴ {πΠ6 μαπήβ οἵ {πὸ 1 ογά,᾿ 1]. 1. 

ΟΠΆΡΈΒΕ 1Ἱ-. 

ΟΡΙΝΙΟΝΒ ΑΝ ΡΕΑΟΤΙΟΕῈΒ ΟΕ ΤΗΕΒ 

ΘΟΌΜΕΒ". 

1-5. ΠΟΥ ἀδρίογε {ΠῈ ϑῃοσγίπαββ οἵ [1{6. 

1. Γὸγ ἐῤὸ τρισοά .] ὝΠῸ6 ποιηϊηαίϊνθ 15 
ΘΌΡΡΙΙοα ἔγοπι ἴπΠ6 ἰαϑὲ νεῖβθ.0 ὍΤΠῃῈ ““,)ὸγ 
δῖνο5 {Π6 ΓΘά5Ὸη ὙΨΠΥ (ΠΟΥ ἅτ “νου ἴο 
ἴακο ρατί σι ἀθαῖῃ," δποθ ΠΟΥ ἸΙΟΟΚ οἡ 
ἀδαίῃ 85 1π6 ΠΠ8] σοπα ΠΘΓΌΥ. 

γεαφογίη αὐἱὲ ἐρεηισοίυες, μὲ ποὶ αγὶσ δέ. 
ΒΔΙΠοΥ, “ ἐρὲν σαϊά αϑρογ ἐρεγησείσες, ΥΘάβοη- 
ἱπῷ ποῖ τὶρῃῦγ." “ὙΠΟ ΠΊΒοΪν 65 15 ᾿ι564 ΓῸΓ 
“06 Δηοίπου." Βοίῃ ἴῃ {πὸ οἸαϑϑίοβ ἀηά ἴῃ 
Ἡ οἸ]οηϊβίῖς σεῖς γροιργοοῖίν 15 οἴζδη οχίθπα θα 
ἱπῖο ἰ4θπεῖγ. “Νοΐ ἀγὶφ δὶ," Δῃ ἰπϑίαποθ οὗ 
ἡ οίος (56ε6. ποΐβ οἡ 1. 11) ΤΌΣ ““ Ρεύν}Ύβε ὶγῦ " 
(σκολιῶς ; σοΙΉΡ. 1. 3). 

ἐεάϊοι.. ἘΒ ΔΊΠοΥ, “ Ραϊηξι]," ““ φτίθνοιιβ." 
ΤΠ ννογὰ λυπηρὸς 5 ποΐ [οπΠ6 ἴῃ {πὸ Ν. Τ᾿, 
δ ὈσοΙ5 1π Ῥτον. σῖν. το, ὅΟ. [{ 15.ἃ 
ΠΟΠΊΠΟΠΡΙασΘ {Ππαΐ [Π6 ἄαγ5 οὗ πηδη᾽5. {16 ἅτὸ, 
ἴΟΥ {π6 πιοδὲ ραγῖ, ““ἴδξνν δηά εν] (6σεη. 
ΧΙν]]. 9), ἀηΠἃ ΤΠΟΥΘ 15 ΡΓΟΌΑΌΙΥ πὸ {ΤῸ ἢ [ῸΓ 
ννΠΙΟἢ ἃ σΎΘαίου εολσόησις Οἵ οριηϊοη σοι] θ6 
«ὐάιιςοά ΠῸΠι ἴΠ6 τ ϑΕΠΊΟΠΥ Οἱ 41} παίϊοηβ δηά 
4}1 ἀρ65. 

ἦπ ἐῤὲ ἀφα! 977 α για ἔρογδ ἰς πὸ χεϑιθν. 
Αἴ {Π6 Πποιγ οἵ ἀθαῖῃ πο Πραϊηρ (ἴασις, Ν᾽ α]ρ. 
γε γι σογ μ2771) ΝΜ11] ἀναῖ]. ὙΠ Ἔχργθϑϑίοη σὸ- 
ΒΟΙΌ]65 Παΐ οἵ 5} 11]οὺ : 

“ΤΠ ΘΓΘ 15 ΠῸ ΔΙΙΠΟΟΓ ἀραϊηϑί (αΐθ," 

πολ ροῦ αὐας ἐξεῦγο απν ηιαῆ ἀποαυη ἐο ράσ γε- 
ἐμγπεά ζγορι ἐφὲ σγασε.) τ (ὐοΥ. χν. 32. “ΓΠΪ5 

Ταπάοτηρ 5 δάορίθα ΟΥ̓ {πε ΜΝ ]ρ., ΒΥΓ. 
Ατγδθῖὶς, δηὰ ὈΥ ΠΙΔΗΥ͂ σοΟπγπιοηΐαΐοτβ. ᾿Ανα- 
λύειν ΤῊΔΥ ΤΙηδΔὴ “ἴο τεΐυγη, ἃ5 ἴῇ 2 
Μᾶοοα. χὶν. 44, [λΚὸ6 ΧΙ. 36 (πότε ἀναλύσει 
ἐκ τῶν γάμων), [6 ΧΙ. 1 (ἐσπούδασαν 
ἀναλύειν), 2 Μδεος. ᾿Ιἰχ. 1, ἄς. ΤΠ δγίϊο]θ 
1η {86 ΟΥδεὶς 1ἰ5 ἴμθη ψεέμεγίς, ἃ5 ΟἿΓ νεγ- 
ΒΟ ΤἸΡΏΓΥ ταπάογβ τ (“ἀπ τηδη ἢ). ὙΠῸ 
οἴαιιθθ τηϊρῃΐ, ποννενεσ, θῈ {τγαηϑαΐθα, “ΠΟΥ͂ 
ννὰ5 ΔΥ ἐἰεἰϊυεγεῦ ἴτοτη Ηδάθϑ Κποννη," ἴῸΓ πῃ 
ΧΥ]. 14 ἀναλύει Τηθδη5 “ΤΘΟΔ]15ἢ ΟΥ̓“ ὈτΙη55 
μος. ὙΠῸ {πουρΐ νν}}}] ΤΠ6 πη σϑβοτηῦ]6 {παῖ 
ΟΥ̓ Ῥβϑδ]πὶ ΧΙΧ. 8,9. Π6δῈ πηδίοσια! δῖα. απ 
ἐγθθι ΠΙΠἸΚοΥβ ΠΡ 6 βιρροβεά ἴο ἐογιάθ 
411 δίοσιεϑβ οἵ σαϊϑίηρ [Π6 ἀθαή, ννμοίμου 1π 
16 Ο. Τ᾿. ΟΥ̓ ἴῃ τυ ΠΟΪΟΡῪ (ΑἸςοβίθβ, ὅζο.). 
Οἡ {Π61Γ 11ρΡ5---ϑίποθ {ΠΕΥῪ ΑΘ ΠΥ ΠΊΔΠ᾿5. ἱπηΠΊΟΥ- 
τ} 1{γ ---- Ἡ δ΄65᾽ σδῇ ΟΠΙΥ͂ ΠΊΘδη Δ“ {Ππ6 5ἴαϊβ 
ΟΥ̓ ἀδαίμ, “1μὲ βσανε" (5160]). 

Ω. αἱ α]] αἀυεπίμγε] αὐτοσχεδίως, ποΐ ἃ5 
ἴῃ {Π6 ΝΡ. εχ πέρὶΐο, Ὀὰς “ Δηγ μον," “ΌῪ 
σΒμαποα," ἐέγιεγὸ εἰ γογίμιίο (σοταρ. Εἰς. 
“Το. Τ15ρ.᾽ 1. 49. ὙΠΕΙΘ 15 ἃ 51}}1|8 
{Πουρ τη ΒΕ σο]65. 1. 19. 

ἂς ἐῤοισ αὐὸ ῥα πευεν ὁδοη.] ὋὙΠΘ ἜΧργοβ- 
βίοη 15 θοσγοννοα ἔγοπὶ ΟΡαά. τό. (οπιραγο 

““ Οὐ ΔΟΙΙ5 400 Ἰάοθαβ ροϑὲ οὈϊζαχτη Ἰοοο ὃ 
ο γ1ογὲ παΐα ἸΔοεηϊ."᾿---ΘΈΝΕΟΑ. 

ἦπ οἱ" ποσίγ δ] Οεη. 1. 7; [00 Χχν!!, 2. 

ἀπά ἃ ἢ σραγὰ ἐπ ἐδε γηοουΐης οὔ οι δεαγ ἢ 
ΤΠ ΑΝ. Ππογθ [Ο]]ονν5 {Π6 νΘΥῪ ἸΠ!ΌΓΙΟΥ ται - 
ἴηρ οὗ ὄλιγος ((1) ἴογ ὁ λόγος. [{ 15 οἸδαγ {παῖ 
ὄλιγος, [πΠουρΡ ἔουπά ἴῃ 5οπιθ αϊιοΐαϊ!οηβ. οὗ 
16 νϑῦβθ, 15. ἃ οἱθυῖοαὶ ὈΠιηήάθσ. Ἀθη οΥ “ ἀπά 
ΟἿ ΤΘΆΘΟῊ (ὁ λύγος) 15 ἃ 5ρατῖκ (φγοάιιοθάλ) ἴῃ 
{πὸ Βεαίζίηρ οἵ οἷσ ποατί." να ἢανθ Ποῦθ ἃ 
σασίοιιβ ρίθοθ οὐ αποϊθηΐ τηδίοσ!]} 15π|, Του πἀοα 
οὐ ἴῃς Ἡετδο]ϊΐθαη ριιθϑθ {Παΐ 4}1 ἘΠΙη 5:5 οὐ - 
δἰπαΐοα ἴτοπὶ το, ἀηά οἡ Ζϑηοβ ορίπίοη παῖ 
1Π6 5011] ννὰ5 “ἃ ΠουῪ ρασγίϊο]θ." [π|5ῖ 45 πηοάθτῃ 
τηαΐογ  ἰδῖ5. Ἰοοὶς οἡ {ποιρηΐ 85. ἃ πιαΐοσίαὶ 
Ποηδθαιθηος οἵ σογίαϊη Ομαηρο5 ἴῃ [ἢ 6 τη0]6- 
οὐ]65. οἵ {π6 βύθν ϑιιδβίαπος οἵ 16 Ὀγαΐη, 50 
{Π656 ἀποῖϊθπΐ {γθθι ΒΚ 5. Βα ρροσοά παῖ {πὸ 
θοαίίης οἵ {πΠ6 μρατί ργοάποθα που ρηΐ ἴῃ {Π6 
ἔογπὶ Οὐ Ρ]θα ΠῚ ΟΥ̓ Βρασκβ τῸπιὶ ἴΠ6 ἤγο-5.18- 
βίδηςο οὗ ἴΠ6 50]. “" Βγδαίῃ " δηὰ “τπουρῃΐ "ἢ 
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Ἐροϊο. 2 ὉΝΠΙςἢ Βεΐηρ ἜΧΕ Πρ 5Π64, “ οὐΓ οΪοιιά, δη4 5Π4]}] θῈ ἀϊβρειβεά 5 ἃ 
πος ΒΟΩΥ 5181} 6 τυγπθά ἱπίο ἅ5Π68, ἀπ4 πηιϊϑῖ, [Πδξ ἰ8 ἀγίνεπ ἄνγὰν ὑν]ἢ (Πα 
Οτ, Ὀεαιηβ οὐ {πΠῸ6ὶ 8. δ4η4 ἴ ονεσοπης ' Οτ, ογ- 

ψ ἢ της Πεαΐ ἐπεθοῦ, Ὁ 
5 ἦ ΕῸΓ ΟἿΓ {{ΠΊ6 15 ἃ ΝΕΓΥ͂ Ξῃδάονν Ἅ« « σπτοη. 

(δὲ ρββείῃ νγαὺ ; δῃά δίζεγ οιιγῪ ἐπα “ ὁδ 
ἘΠΕΓΕ 8. ΠῸ ΓΕ ΓΠΙηρ : [ΟΥ̓ 10 15. [Δ51 οι, 1. 

ΟἿ ΒΡΙΓΙΕ 51|4}} νδῃῖϑη 245 τΠ6 ἴ βοΐ 
ΕἾΤΟΙ 

4 Απάοι ΠᾶΠ16 5Π8]] θῈ ἰογροζέεη 
ἴῃ {ἰπ|650 ἀηἀ ΠῸ πιδῃ 518}] ἢᾶνε οἱ 
ὙγΟΓΚΒ [Π ΓΕΙΠΘΙὈΥΔης6. Δη4 οὐ {ΠΠ|8 
8411} ρᾳ855 ἈΥΑΥ 845 ἴπ6 ἴτᾶςβ οἔ ἃ 

ἴο {Π6ΠῚ ἃ16 ΠΊΘΓΕΙΥ {Π6 τοϑι]δ ΟὗὨἨἁ ΤηΘΟΠΔΠΙ5ΠῚ. 
80 Χεπορἤδηθ5 βαϊά, “1 15. {πΠ6 παίιισε οἵ 
1πιῦ5 {παῖ {πη κοῖη ἴῃ τηθη," 2.6. που ΐ 
15 ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ ΤΌΘ] οἵ οΥΡδΠίϑιη. ΕἸΏΡΘΟΟ]65 
5816: 

Αἷμα γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιον ἐστι νόημα. 

8. σῤαὶ! δὲ ἐιγπθά ἱπίο αὐϑο5.] Α51Π|Π|8Γ 
τηθίδρῃου 15 αἰ Π ΓΟ ΠΕΙΥ ΔΡΡΙΙΘα ἴῃ ΟΥαν 5 {π6: 

ςς Ἐξ ἢ ἴῃ ΟἿΓἿΓ 4565 ᾿ἰνβ {πεὶγ ννοηἰθα ἢτοϑβ. 

οἵ7. φῥίγιΣ ορα]]} οαπὶςρ.1] 1... κ΄ 5841] θὲ α1- 
{56 ἃ ΟΥ̓ ἀϊβϑιραῖθα " (δ υ]ρ., ἀηιπάεμι). Ηετα 
“[ῃ6 5ρι τ ̓" ἀοθβ θαΐ πιθδη ὁ“ {πῸ Ὀγεδίῃ. 80 
Ἡ ΟΠΊΕΓ σΟΙΠΊΡΑΓΟ5 ἴπ6 ἀθραγίηρ 5011 ἴο 5ΠΊΟΪτα 
(11. ΧΧΙΠ. το). (ΟμΠΊραΓα 45. ἱν. 14; 50ΡΗ. 
ἘΠΕ ΙΣΤ Ττ1 58: ΕἸΟΥ: (06. 1. 7, 15- 

“ς 7 εηγεῖς 67117)1 φιεαεαα772 ΥΩ ΟΥἹ ὈπΠ 405 ἀθβοσὶξ σϑγα 
ΜΙιϑβία νᾶρουδ ; νᾶροβ Ροστὸ {γδῇῃϊ δᾶγα ββϑουτη.᾽" 

ΤΠ ΟΕ. 11. 233-4. 

“ Ἐτρο ἀϊββοῖνὶ 
ΔΗΪΤηδΪ 

ΝΙαϊυγαη, κοτέ γηεγ11έ5 ἴῃ 4]ῖ85 δέσὶβ αιιγαβ.᾽ 
1ΡΙᾺ, 456-7. 

ας ἐῤε σ9.,: αἰγἢ ὙΠῸ ψογά χαῦνος, Ν  ]ρ. 
τι ἰδ, ΚΑΘ. Π}5 ΤΑΊ ΠΟΥ “ νοϊά,᾽ “{ῃ]η,᾿ “ ετηρίγ,» 
“ὁ 6] ἀἴηρ ᾿ (ΜΠΟΠ᾿ 5. “ θαΧοπῚ αἱγ ; ἢ Οε,ΠῚ., 
δίερ ταῦ). 

4. οἵ παρε σαὶ δὲ γογροίέεπ ἴπ 1716. 
ὙΠΟ ἔαςξ {παΐ ΟὈ]Ι νη ἀνναιῖθα {Π 6 ΠΔ 5ΘῸ Πη5 ἴο 
Ὠαγα του ]οα ἘπῈ δηοϊθηΐβ, θοῖμ [ὸνν5 δηά 
(επί 65, πιοτὸ {Πδη 1 ἀο65 οὐσβεῖνθβ. Ηθηςο 
ΔΥΟ56 {Π6 δχίγοιηθ ἄδβῖγθ, θοῖἢῃ οἵ [ονν5 δηά 
χΘΠΈΠ|65, ἴο ἰθανα Ὀεμιηα {Π6ΠῈ 5οπΊ6. Π]ΟΠ1- 

Πλθηΐ ΟΥ̓ ΠΠΘΠΊΟΓΙΔΙ Οἵ ἘΠ ΠΊβοΙνῈ5 (2 ϑάτῖη. ΧυἹ]]. 
το 2.5. ΣΙ: ὅν Ε͵ΤΟΝ, 5. 7; ΠΙΘΟΙΕΞ: 1Σ 5) 
ἘςοἾΪιι5. ΧΧχν!. 26, ὅζο.). 

ἂς ἐῤὲ ἔγασ οὔ α εἰομά.)] Ἐ7οβ. χἱϊ. 3: [00 
ΥἹ1. 9. Ἴχνη ΡΓΟΡΕΓΙΥ ΤηΘ4Π5 “Τοοίβίερϑβ.᾽" 

4Παοηὰ86. σομγθης ΟΠΠΠΘΠῚ 

ας ἃ ηιδΐ] ΓῊΙ5. παΐαγαὶ τηθίδρπου οἵ 
ΘΥΔηθβθοθποθ 15 ἴοιπηα αἰδὸ ἴῃ ἩοΊΟΥ, ἠῦτ᾽ 
ὀμίχλη. ὙΠ6 ρΡῆγαβα “ερασεά ααυαν (διωχ- 
θεῖσα) ὈΥ 1π6 ὈδαπῚβ οἵ ἴΠ6 βι1η ἢ 15 ιι56 4] αἶϑὸ 
ὃν 1, αἴϊη ροείϑβ: 

“ΝῸΡΕ 5016 ρα οαμ 5 [γα 4165. 
Θυ: 772:7. ΑἹ ΤᾺΣ 

οὐεγοουιθ. 1,11.. “ ννεῖρ θα ἄοννη " (βαρυν- 
θεῖσα). ΤῊ τηϑίαρῃου 15 Ποῖ νΕΥΥῪ δοσυγαίο ; 
ΤΟΥ ΠΟ ΓΕΔΒΟΠΔΌ]6 Ἔχραηδίίοη σαη 6 οὔεγοά 
Οἵ ἃ τηϊϑί “ αυεϊφ εά ἀοαυη " ὈΥ [Π6 ϑιηὈΘΔΠΊ5. 

568 ]64., 80 {Πλὲ πο πηδῃ σοπηθίῃ ἀρδίη. 

ὙΠῸ σοηϊδοΐαγαὶ οπη θη ἀδίίοη μαρανθεῖσα 15 ποῖ 
ΠΑΡΡΥ. Οτεροτυ οἵ ΝαζίδηΖι5, ᾿η ΔΠη δ] οπί 
Ράββϑαρθ, υηϊΐε5 [Π6 νϑγίοιβ βουρίασγαὶ δηά 
ΟἾΠΟΓ τηθίαροῦβ ἴὉγ {ΠπῸ δῃογίηθθθ δηά [ἴῃ- 
ΒΥ οἱ 116. “Μὲ ἅγϑ ἃ Πιτηρ ἀγθαπη, ἃ 
ῬΠαπίοπι [Πδΐ σαπηοΐῖ Ὀ6 φγαβρϑά, {πῸ βειιά οἵ 
ἃ Ραβϑίπρ ὈΓΕΘΖΘ, ἃ 5810 {παΐ ἰθᾶνθβ ΠΟ {γᾶςθ 
ἼΡΟΠ {ΠῸ 568, ἀπιϑῖ, ἃ νὰ ΡΟΌΓ, ΠΟΥ ΠΙηΡ ἄθνν, ἃ 
Ποννεῦ {Ππαξ πονν Ὀ]Οββοπιβ ἀπ πον ἰ5 ἄοπα 
ΔΥΨΑΥ͂ ᾿ ((ΟΠΊΡ. 45. ἴν. 14; [00 νἱῖ. 7; Β5. αἰ]. 
3) ὅζο.). 

5. 4 σεγν “ῥαάοαυ.] Α ἴγοαιοηΐ τηδίδρῃου 
1η ϑοτίριστε (05. 11: Ὁ; ἘΞ, ΧΧΧΙΧ: ἦς 1 
ΟΠ Θη: ΧΧΙ͂ΣΞ τ δ: ΕΒ ΘΟΙΪΘΒ: ὙΠ: 2.) ὅζ 0.) 5Π6 Τῇ 
{Π6 οἰαβϑιςϑ. “'Μδη 156 ἀσγϑδχὴ οἵ ἃ 5ῃαάονν,» 
ῬΊΠΩ: ὁ ῬΥΕΙΕ Ὑ111: 122. ϑορῇ. “ΑἹ, 126: 

ὁρῷ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν 
« εἴδωλ᾽ ὅσοιπερ ζῶμεν, ἢ κουφὴν σκίαν. 

ἈΑπά ἴῃ πηοάρστῃ ροείϑ: 

“ΝΥ ς δῖα βοῇ βία 
ΑΞ5 ἀγδϑαπὶβ ἄτα τηδᾶς οἵ," 

ΒΗΑΚΒΡΕΑΒΕ, 7 ηιενί, ἵν. 1. 

“ Μδῃ 15 ἃ ἴοσοῇ Ῥοσηθα ἰῃ {Π6 νυ ]πα ; ἃ ἀγεαπὶ 
Βαϊ οὗ ἃ 5ῃα ον βυμητμηθα." 

ΟΗΑΡΜΑΝ, μον α᾽ ΑΙ »ιοΐξε, 1. 1. 

“ Απᾶ ψῇαϊ ατί ἴπου 3 ἃ 5ῃαΐίον 1655 [ῃδῃ 5ῃδαξ, 
Α ποίπίηρ 1655 [Π4η ποίῃϊηρ.᾽ἢ 

γοῦνα, Διχρλέ Ζἠοιρήξ», ν. 

ΑΕ οἵ ἐπα ἐφεογὸ ἐς πὸ χγείμγηίησ.] Μα]ρ.,; 
ποῖ ἐσὲ γευεγοίο Μηὶς ποσίγὶ. “ΜῈ ννογά τϑη- 
ἄετεα “σθαι γηΙηρ "ἢ 15 {Π6 ΓαΥΘ ννοσά ἀναπο- 
δισμός, νΥ ΟΠ. ΠΊΘΔΠ5 ΓαΐμοΥ “χοροί Ἰέϊο ᾿" ΤΠ δη 
τος αΓΠΙηΡ. [{ ΟσΟΙΥ5 ΠΟΙ ΓΠΟΥ ἰὴ {πὸ 1,Χ Χ. ΠΟΥ 
ἘΠΕῚ: ΠΕ ἌΤΙ Ν τ ΧρτΈσθοθ {πὸ ΒΔΕ 
ἱΠοιρης 845. πᾶς νυ ΠΟ ἢ [Ο]]ονν5: “Νο πΊδῃ 
ςοτηθῖῃ ρα :᾿ θυΐ [Π6 ΓΘΑ] πηθαηϊηρ 15 ἴΠαΐ 
ἐ ἘΠΕΤΕ 15. ΠΟ ΤΟΟΠΙΓΕΠΘΕ ΟἹ ΘΑ “1 15 
ΔΡρΡοϊηΐθα πηΐο 81] πηθῃ οἥῖσε ἐο αἷς, ΗΘ6Ό. 1χ. 27. 
“ΝΟ τῆδῃ δῇ 416 ἴνςα.; 
ΤΠ Αὐδθὶς 56 6ΠῚ5 ἴο Πᾶνε Γοδα ἐμποδισμός, 

“Βιηάγδηςο," ὙΠῸ οἰδιιβθ νν}}} ἤθη πηθδη παῖ 
“ἐ Πρδίῃ 15 ᾿πϑυ]ῖ4]6.᾽ 

1: 1ς 7αεὶ σεαϊεά.] ὝΠΟ ππθίδρμ οΥ ᾿τηΡ]165 
{Ππῶ|ΐ νυ ΒΊ ΟΠ 15 5θα]θα τ ρ ἀπ σαπποΐ θ6 βοΐ αἵ; 
πθησα {Πδξ νυ Β]Οἢ 15 ἱσγονοσδθ]θ. ΠΘ γερο 1 1012 
οἵ ἀβαΐῃ, απά ἐπογείοσγο οἵ 116, 15 πῃ ρ ββιθ]. 

πὸ 7ηαῖι εογιείρ ασαϊπ.)] ΓΠΙ5 ΠουρΠξ 15 
ΥΕΥΥ σοπηπΊοη. [οὺ νυἱῖ. 9, “Ηδ {παῖ βοείῃ 
ἄοννγῃ ἴο {πῸ φῖσανθ, 5Π4}1] σοπθ ΠΡ ΠΟ τηογα."ἢ 
Εοο]5. ΧΧΧΥΙΙ. 21, “ἼΠΕΓΟ 15 ΠΟ {ὰΓΠ]η5 
ἀραϊη." Αδβοῃ. “ Εἰιπλ.,᾿ 6238, ἅπαξ θανόντος 
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6 (οπια οἡ {πεγεΐογο, ἰθξ τι ἘΠ]ΟΥ͂ 

1πΠ6 ροοά {Πϊπρβ “{Ππαΐ ἅτ Ρῥγεβεηΐῖ: 
ΔΠπά δὲ τ8 ᾿ϑρεεάιγ τ86 (Π6 οτγεᾶ- 

32. τὰγα5 {Κα 45 ἴῃ γοιῖῃ. 
τῶν 7 Τιετ ἃ ΗΠ] οὐγβεῖνεβ νυ ἢ σΟΒΕΪῪ ἐαγηιδείζν. 

ΨΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 1]. [ν. 6---ο. 

Ὑ]Π6 δηά οἰπίπιεπί : αδαηά ἰεξῖ πὸ 
ἤοννεγ οὔ ἘΠ6 βρῦίηρ' ρᾷ88 ΒΥ 115: 

8 [εἴ τὶ οἴοννῃ οιἰτβοῖνεβ ΜΙ 
τοβθθιιάβ. θείογα ἘΠαΥ θῈ νυν Πογαά : 

9 1,εἰ ποης οὗ τι5 σὸ νυ ]ῖποιιε ἢἰ5 

οὔτις ἔστ᾽ ἀνάστασις. Ἱαιογοῖ. 11], 942, “ΝΣ 
χεϊσημαηι ἐχῥεγσίίμς ἐχοίαί. (Οαἴμ]]. ν. 4, 
«ς ΝΝοδὶς χιμηι σε οσοὶ αἱ ὀγευϊς ἱμα,) ὅζε. 
(οπΊραγα, ἴοο, τπ6 νν6}1-Κπονγη ἀπ Ἔχα Ἰϑιθ 
11η65 οἵ Μοβοπιβ, ἐπα ϊηρ 

εὕδομες εὖ μάλα μακρὸν ἀτέρμονα νήδυμον ὕπνον. 

6-9. “Τ,εξ τι δαΐ δηά {ΓΙη]ς, [ῸΓ [Ο-ἸοΎσονν 
ννε ἀϊε." θη δ ΠΥ 5 [Π6 παΐαγαὶ γοϑα] οὔ 
ἘΠΌΘΙΙΘΕ 1π 411 ἀνεσαρα ΠΊΘη. 

6. εέ τς δη70γ.1] [πῃ {Π656 νβεῦβθβ {Π6 νυσιῖοῦ 
ἐπ θοάϊο5 {πῸ6ὸ ἄτορβ οἵ ἘΡισυγθαη [ΠΘΟΙΥ. 
ἘΡίσατιι5 Πἰπη56 1 ἔφ ρηϊ ἃ Ριιγ ππογα γ ; Βας 
ὈΥ πιρκίηρ ΡΙΘαβϑσο {Π6 «227727711|771 δογιε7ηι, ἢ 
5ῃ 164 {Π6 {για σοπίγο οἵ βσαν! οὗ [Π6 ποσὰ] 
βυϑίθπι, θύθῃ {πουρη Π6 ΡΟΥΒΟΠΆΙΠΥ ἰπϑἰϑίθα 
τῃδΐ ΡΙΘαβισο σοι] ΟΠἸΪΥ Ὀ6 ἔοιιηά ἴῃ [Π6 ραῖῃ 
οἵ νἱγέιιθ. “ΓΒ ραγαρυΡἢ γοργοβθηΐβ {ΠῸ ἀ6- 
φταάθα βθηβια] θπι οἵ {Π6 ΤΟ]]Οννοῖβ οἵ Απίι- 
βίμοποβ, [πὸ Ἡεαοηϊϑίβ, απ υγοπαῖς ΡΠ1]1ο- 
ΒΟΡΠοῖβ. [{ σεργθϑεηΐβ [ῃ6 παΐμγαὶ τϑϑα]ῖ οἵ 
ἴα]56 νἱεννδ: 

“4 ὙΠΠΠΑΙ]ον εα δοίίοηβ, Ρ]απίθα ΠΠκ6 ἃ σσοῃ 
τροπ {ΠῸ ἰπβο]επί ἀβριτηρ ὈΓΟΥ 
Οἱ βρυτγίοιιβ ποίίοῃβ."ἢ 

ΘΌΠῚΡ: ΕἸΘΟΙΘΒ: ἴἴ- 24. 1||.. 12; ἴχ- 7, ΣΙ- Ὁ); 
15. Χχίϊ. 12:1 (ΟΥ̓. Χν. 32. 80 ψΏΘη [Π6 ἸΝΟΥῪ 
ϑκο] οΐοη 15 σαυσιθ τοιπηά αἵ “ΓΥΙ ΠῚ] ΠΟ ̓  5 Γεαϑί 
ἴῃ Ῥοίτγοηϊΐιιβ, {Π6 βιιθϑίβ θχοδίτη: 

“δι! Παὰ ! ΠῸ5 Τηΐβοῖοβ ἢ απᾶπὴ ἰοία5. ΠΟΙΠΟ 
Ὠ1Π1] αϑί ! 

Θ1ς δυϊπηιβ σαποίϊ ροβίαπαμπι ΠῸ5 διιασγαί ΟΥ̓ 5. 
Ετρο νίνατηιβ ἀππῃ ἸΙσαῖ 6558 θ6η6.᾽ 

Ὗν ε Ππά {Π6 ϑατὴθ ἐποιιρῃΐξ ἴῃ ΤΠ, ]|Κ6 ΧΙ]. 19. 
ΤῊΣ ἱπϑογίρίϊοη, “ Εἰαΐ, ἀσίηϊς, ΘΠ]ΟΥ {Πυ561Ὲ: 
1Π6 τοϑὲ 15 Ποῖ! ηρ,᾽ νγὰ5 σασνϑά οἡ {ΠπῸ ρϑάδϑίδὶ 
οὔ 1Π6 δίαϊζις οἵ ϑαγάδηδαρα]ιιϑβ, αἴ ἈΠΟ 4115. 

“ΕΤ να ψν Π1|6 γουῦ ᾿νθ, {πΠ6 Ἐρίοατα νου] σαν, 
"ὦ φεἶσε ἐλε 2ίσασηεγες οΥ ἐλε 2γεε7ι ἀ447.᾽ 

ΤΟ {Πποιιρῃξ 5 οἴϊζθη Ἔχργοβϑοα ὈΥ ΒΤ ρ 465 
( ΑΙο’ γ88), Απαούθοῃ, ἴῃς Οτξεὶς Απίπο- 
Ιοριϑῖβ, ἤ ογαςθ, ζ. 

ἐδὲ φοοίί ἐῤίηγες ἐραὲ αγὸ ῥγεεηί) ᾿ἈΔΙΠΟΥ, 
ρουπαρϑ, “1μ6 {πῖηρ5 {πα ἀγτο τϑα]}ν βοοά;,; 
Δρασί ἔγοπὴ [Π6 ᾿πη Δ  Ί ΠΑΤῪ ἸΟΥ5 οἵ νἱτίιθ, νυ ῃΙοἢ 
1Π6 56 ἔγθθι ΠΙΠΚΟΥ5. ΓΟΡΥϑθηΐ 85. τηθγῸ Π8]]1- 
οἰηαί!ΟΠη5. 

μσὲ ἐρὲ ἐγεαίμγες.] ἘἈΔίμοΥ, “ 1Π6 ογθαίίοη ἢ 
(κτίσει), ἐνευγτϊηρ ἀγο Πα τι56. ΑΠοΠοΥ τοδά- 
ἴῃς 15 κτήσει, “νγῆηδί ννὲ ῬΡοβϑβϑϑβϑ." 

Πάε ας ἐπ γοφἢ Δ Ώρη αἱοηθ {ΠῸ Ἰκθοποϑβῖ 
ΡΙΘαβιισο οὐ 116 15 Ῥοβϑϑίθ]θ, Εὔοο]θβ. χὶϊ. ας 
ΕἸΣ ΟἿ 11..2: 15. 

ἡ. «υἱὲδ εοεἱϊν «υἱι6ἢ ὙΠῸ Ἰογ5 οὗ ψ]π6, 
ΜΠ 115 ἱπίοχισδίίηρ ἔμπιθθ, ἀγὸ ἸΠναΓΙ ΔΟΙΥ͂ 
ΡΓοΟΙηϊποηξ ἴῃ ποθ ΕΡΙ σσθαπ ΘΧΠΟΥΓΔΓΙΟΉ5, 
ἔγοτη ΟπΊαγ Κανγάπι ἴο Απδοσθοη δηά Ἠόσᾶοα. 

απά οἱπίριεη. ἢ ὙΤΠ6 νοῦ πλησθῶμεν 15 
Πογα Ἰοϊπθά ὈῪ «γ]εῤοῖς (α ἤρσαγο ννῃῖ ἢ τιοϑβέ 
σοπηηθηΐαΐουβ σοηΐιθθ ὙΠ ΖΘΙΡΤηΔ) ἴῃ 
ἀἰΠθγοπε βθηβοθ ἢ οἴνου ἀπά ν᾿] ἢ μύρων : 
“ἼρΕ τι5 111] οἴωττοίσσες νυ ἢ σΟΒΕΥ νυ ]π6, δηα σαΐδ 
ομγσέϊσος να ππριοηΐβ.) ὙΠῸ6. οσπδίοτα. οὗ 
δποϊπτίηρ {π6 θΟΩΥ νυ ΟἹ] οΥ νυ ἸΠ ΡουΓατη 65 
νγὰ5. σοιημηοη ἴο {πε [ενν5 (Απιοβ νἱ. 6 ; 5. 
ΧΧΙΙ. 5’ {{|Κ8ὸ νἱῖ. 46), [Π6 Οτξεῖτα (ΑΠδου. χη. 
9), δηά {π6 Βοιλδηβ (Ηογ. “ Οὐα. ἵν. 12, 18: 
( ΝΑΓΑῚ ράατνβ ΟἸΥΧ Εἰϊοῖϊθί σαάπτη," ζαο.). 

οαυεν οέῤε εῤγίης.] ΤιΠου, Δ7αϊοηδἰμηιε. 
Τι 15 παΐιγαὶ {παΐ [Π6 ροεῖβ 5ῃοι]ά ἄνν9}} πιοϑῖ 
ΟἹ γεγηαὶ ἤοννειβθ. ὙΠῸ τοδάϊηρ ἀέρος ἴογ 
ἔαρος, τποιρ ἀποίθπε (Αταθ., “Ὀτθαῖῃ οἵ 
ἤοννεῦ ; ὅϑνυ., “" Ἰεαᾶνεβ οἵ {π6 αἱγ᾽ 3), γιεἀ5 πο 
ΠαζιΓ8] 56 η56. 

8. οὲ τὸ ογοαυπ οπγοείες αὐἱέρ γοσοὀμες, 
δεζογε ἐῤεν ὧξ «υἱέῥεγεά.) “ΤΠΪ5 τιδα οἵ Ποννεῖ- 
φαυαηάϑ 15 Οσεοκ, ποῖ [οννῖϑῃ. Δα ἢπά ἴῃ 
Τυάῖι χν. 13, “ ὙΠΕΥ ρὰΐ ἃ ραγίαπά ο οἶϊυε 
ἸΡΟῚ ΠοΥ." (οι ραΓα 

Ἐμὲ μᾶλλον ὧς ἔτι ζῶ 
μύρισον, ῥόδοις τε κρᾶτα 
πύκασον, 

ἢ 1Π6 τθάθοη Ἀβϑιρ ποθ, ΠΑΠΊΕΪΨ : 

Τροχὺς ἅρματος γὰρ οἷα 
βίοτος τρέχει κυλισθείς. 

ΑΝΑΟΚΕΟΝ,. 

ΤῊΘ βαπιθ βθητπιθηΐ τ ΟιΤ5. ἔγθα ΘΕ] ἴπ 
1η6 ΕρΙσυσθαη Η οσδοα : 

“Ἐ Νοη ἀεϑίηΐ Ἔρυ]}15 τοβαθ 
Νες νῖναχ αρίαπῃ, ποι ὀχεσε ΠΠ]Ίπτη." 

ΟἿ. 1. 36: 15: 

“πιο νίπυχῃ οἱ ἀπρσπθηΐα εἰ 2122,72471 ὀγξσες 
 ἴογες ἀταοθπαδ ἔθου ἦα6 τοβαθ.ἢ 

ὍΣ. αι. 3.18. 

“ἐ (δίποσ γα τόβοθιιῖβ νν 8116 γ6 ΤΩΔΥ, 
ΟἸἹά Τίπης 15 511] ἀ- Πγῖηθ,. 

Απᾶ [Πϊ5 βαῖὴθ ἥονγεγ ἡ Β]ΟὮ. 5Π11165 ἴο- ἀα 
Το-ταοτγονν νν1}}} ΡῈ ἀγίηρ."-ΠΈΚΕΙΟΚ. 

“ΟἿΙ οἄτο]οο5 μϑαάϑ νι τοβθϑ οσονν πα," 
ΤΙΟΝΈΙΑΟΘΕ. 

ΤΠῈ Ψυϊε. ποτα δάἀάβ, κ1εῖ {ποῦ θ6. πὸ 

πιοαάουν υνβῖο ἢ οὐχ τοί ἀἄοίμ ποῖ ἵγανουβο," 
ϑίποθ λειμὼν, ““πιραάονν, 5 ἔοιιηά ἴῃ δη οἱ 

Β]ΟΘΘΑΤΥ ἀ5 οσοιγγίηρ ἴῃ 1815. θοοῖς, {Π6 ἃα]- 

Τοη ΠΊΔΥ τ ργοδοηΐ ἃ βΘημΠθ οἰδιιδο οἵ {πὸ 
Οὐτοοκ ἴοχί, α5 ἀθβοσθθα ἴῃ ἴπ6 βΕ!ϊσΠοπηΘΕΥΥ 
οὗ ΝΊσΘρἤοσιιθ. 866 Ρ. 406. 



Οτ, 
Γοὐεγ. 

ν, 1ο--2.] 

Ραγί οὗ οὐγ ᾿' νοΪπρίιοιιϑη6885 : [θέ τι 
Ιεανε ἴοκεὴβ οἵ οἵἷἱἵγ Ἰουξι]ηοθββ ἴῃ 
ΕΥΟΓΥ Ρΐαοα: [ὉΓ {815 15. Οἵἱγὶ Ρουτοη, 
ἀπά οἷ ἰοΐ 15 {Π]8. 

ΙΟ [,μεξ τι8 Ὄρρῖεββ {Π6 ροοῦ τίρῃ- 
ἴδοιιβ πιᾶη. ἰεξ ι185 ποῖ β8ραῖε {Π6 
ννίάονν. ΠΟΙ Τα νεεηοσα. {πθ δηςίεπί 
Ο,ΑΥ ΠΑ1Γ5 οὗ 1Π6 ἀρεά. 

11 [,εξ οἷ βίγει στ δ {Πα ἰανν οὗ 

9. 97) οἵ" “υοΠιῤίμοισηες..] ΝΟΙΈΠΟΥ {Πϊ5 
ψνοτά, ΠΟΥ ἴΠ6 ΠΊΑΓΡΊΠΔ] “ 7οἠ έν," Θχαςίν οχ- 
ΡΓΈ5565 [Π6 πιοδηίηρ οἵ ἀγερωχίας. ὙΠΟ νον 
15 ποῖ ἔοππά ἴπ {Π6 1,Χ Χι οσ Ν.Τ',, Βαΐ τη ροείῖς 
Δη4 ᾿ἰαῖε Οὐδεὶς τηθαηβ ““ διστόραηοο᾽ (γερά- 
οχος), ἃΔη4 Πδγθ ΠΏΉΡ]165 “Ροϑίι!απηέ ἀἰἸββο ιΐο- 
Π655,᾽ 2 Μδςς. Ιχ. 6. ΤΠ6 5]οβ5 βῖνεβϑ 85 115 
ἐααναὶοηΐ ὑπερηφανίας. 

ἐῤὶ..] ΝαπΊεῖν, ἴο πιακα {πε Ὀεβί οὗ τηϊσίῃ 
ΔΠ4 56 Π5114] Ρ] θα β ΓΘ. 

}ογίϊοη. .. ἰο ἢ ὙΠ6 βαπὴθ ννοσ 5 ἃΓῈ Ἰοιποά 
ἴῃ Αοἴβ ν11]. 21. ὙΠΕΥ ἄγρια {Ππαΐ ΠπηΔῃ [45 
ποίμιηρ Ὀμπὲ {πΠ6 ργοβεπί; {Π6Ὺ ἀγα ἴοο πιο 
5ΠΏ ΚΘῚ 1Π 5ΘΠΒΙΔΙΠΠΥ͂ ἴο ΓΕΔ]156 {π6 ἀϊδίαπί ἀπά 
{με Γαΐατθ. (ομηραγα {πὸ ἀἰβρυδοθία! εριαρῃ 
οἵ Θαγάδ ΠΆΡΑ 5 : 

τοσσ᾽ ἔχω ὕσσ᾽ ἔπιον καὶ ἐδήδοκα καὶ μετ᾽ ἔρωτος 
τέρπν᾽ ἐδάην τὰ δε πολλὰ καὶ ὄλβια κεῖνα λέλει- 

πται. 

10-20. Ορρζδϑϑῖνθ ἰπ50]θπςθ, ἃ βεςοπά τε- 
5110 οὗ πηθε]τοῖ, 

10. Ζδὲ τις οῤῥγεσς ἐῤὲ οοῦ γίσῥίδφοις γτ1α7.] 
(ΟἿΩΡ: Β'ΖΕΚ: ΧΥΠῚ. 12; {Δ4Ππ|8ὲ5 11- 6. “ὙΠῸ 
τιρῃΐθοιιβ πη ἢ 5 Πούα ΠαΥΩΪΥ πηθαηΐ [ῸΓ 
ἸΤΟηΥ. “ΑἸρΠίθοιιβ ἢ τηδὺ ἱπάθο ἤανε Ὀξθη 
᾿ἰϑοὰ 85 ἃ ἴθγπΠΊ οἵ ΟΡρΥοΌσ πὶ ΟΥ̓ (Π656 δρο- 
ϑίδ βίην [δνν5, 1πι5ῖ 85. “" ϑϑαῖπί᾽ οἰΐζθη Πα5 Ὀθθη 
ΔΙΊΟΠΡ; ΡΓοΐθδϑιηρ (ἢ τιβίίαηβ. ΒΒ 1 15 ΟἸθασ 
ἵγοπὶ τ. 12 {παΐ {πῸ νυ, 15 Ποῦ {π|πκὶπηρ 
ΤῊΔΙΠΪΥ οἵ νυθα ΠΥ ἀπ Ποαί πο ηῖ5 [ονν5 νΠῸ 
ΟΡΡΓΘ55 {ΠΕῚΓ σοϊπίγγτηθη, ἀπά ποΐ οἵ πϑαΐμεη 
{γγαηῖβ. ὙΠῸ ἀοδβοτιρίίοη οἵ {πεὶγ σοπάιιοϊ 
ΓΟΘΕΙΊΌΪ65. {παῖ ρίνθη οὗ ἃ 5:ΠηΠ|ᾺὙΓ (1455 ὈΥ͂ 
5(. [ἀπι65 (11. 6, 7), γγῆο 1565 [Π15 βαπιθ ψϑυὉ 
καταδυναστεύω (ΧΥ. 14; ΧΥ]]. 2). “ῬΟΟΥ͂ 
τ μίθοιι5 τηδῃ ἢ (πένητα δίκαιον) {πογοίογα 
τηθδη5 {πὸ ἀοννπίγοάάθῃ 1 γαε ἐδ (ΠΟΥΊΡ. «. 12) 
ΨΜ}Ο το[ιϑεά ἴο θῈ ἃ τεποσδάο. 

ἐῤρὲ «υἱάοαυ.)] ΜΜνιάονν5 «πὰ οΥ̓ΡΠΔΠ5. ψΈΓΕ 
ΘΡΘΟΙΔΠΥ ἀεἴθηοο!θ55 ἴῃ ἀποῖθπηΐ ἄδγ5: [5. Χ. 2 ; 
1 τ 5: 2. ΝΜίαςο: 111. τοῦ ᾿Δοὶθ υὦ 5: 
1451. 27. 

ἐῤε απείεπί σγαν ῥαΐγς ΟΓ ἐδεὲ αφρε ΓΗΒ 
ΘΧΡΓΘΒϑΙΟΠ 15. ΡΙθοπαβίϊς, 45 15 50 ΘΟΙηΙΠΟη ἴῃ ἃ 
βΒίγ16 οοϊοιγοά ὈΥ͂ ϑοπης Ἰ4ΙΟΠΊ5. ϑΟΠΊΘ Πᾶνα 
ἱπλαρίποα {παΐ [ΠΕΓῸ 15 Δη Δ] Ππϑίοη ἴο πὸ θᾶγ- 
ὈΑΓΙΓ65. ργαςοι σε οα {Π6 ἀποῖθπί ΕΒ] ΘαΖΑΥ (566 
2 Μᾶοα. νἱ. 18-21), Ὀαΐ ἴῃ ἰπαΐ οτἴπια [Π6 
οἴεπάθιϑ νγεσα ποαΐμοη 50] οσβ οὗ Απίοοπιβ 
ΒΡΙΡμαπο5. ὍΠε γεδάεγ ν01}1 πη πηΔηΥ 4Π4]0- 

“12οε--- Ἰζοῖ, 1. 

ΨΜΊΙΒΌΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 11. 

Ἰμβίίςα : [ὉΓ τΠαΐ νη] ἢ ἰ5. [βθῦ]ε 18 
οιιη4 το θ6 ποίῃίπρ' ννογίῃ. 

12 ΓΠετγοίογα ἰεξ τι8 [16 1ῃ νγδιῖῖ [Ὸγ 
16 τιρῃΐθοιιβ ; Ὀθοαιιβα ἢδ 18. Ποῖ [ου 
Οἷα ἔπγ. Δη4 ἢδ 15 οἰθαη σοπίγαγυ ἴο 
Οὐ ἀοίηρϑ: ΠδῈ πρργδι θείῃ τι8 ννἢ 
οἵ οἤεπάϊηρ {Π6 ἰανν, Δπ4 οδ]εοίειῃ 
ἴο ΟἿΙΓ ᾿ἱΠΕΠΠΥ [Π6 {ΓαΠΒρΊΈβϑιηρβ. οὗ 
οὐ δἀιπισδίίοη. 

δῖθβ ἴο {πὸ δοῖβ οἵ ορργθϑϑίοῃ Ποῦ ἀθβουθοά 
ἴῃ ῬΉΙ]Ο᾽Β “ Εαθα55Υ ἴο Οὐ δἴτ5,᾽ δη ΠΙ5 ἐγθαΐ!88 
αϑαϊηδὲ ΒΊαοσι5. [ἢ [ΠῸ6 Ἰαϊίογ. θοοὶς πο ψ}}}} 
τοδα οὔ [ενν8 βίαγνθα, 1π5]{66], {γαπιρ]οα οη, 
Πορρεά, ἀδβροι]θά, ἀπά Ἔνθη θιγηΐ, δγ {π6 ΑἸοχ- 
ἀηάτίαη Ροριΐβοθ, αθοιο ΟΥ̓ σοπηϊνοά δὲ ΌΥ 
16 Κ οπδῃ βουθύποῖ. (Δοηβϑιἄοσίπηρ [Πδί ΡΉ1]Ο᾽ 5 
Οὐ ΠΟΡΠονν, ΤΊΡΟΓΙ5. ΑἸοχαπάου, ἀροϑβίδςβοα 
Δη4 Ὀδοδῖηα Ῥτοσιγαΐου οἵ [πάδα8, 1ἴ τη δ6 
Δϑϑιιπηθα {Πδΐ ΠΑ ΠΥ ΟἴΠΟΥ [ονν5 παἀ αθαπάοποά 
{ΠΕ ῚΓ παι οηδ]ν. 

11. 1εὲ οἱ" σἰγεησὶρ δε ἐρὲ ἰααὺυ 4} 7μέϊεε.} 
ΤΠ ἀπιδιριΥ οἵ ἴΠ6 Ἐχργθϑϑίοη ἰθά ἴο {Ππ6 
τοδάϊηρ μι με] ἶαε ἴῃ σοπλ Μ|55. οἵ {π6 Να!.; 
διυξ {πῸ πιϑαηϊηρ 15, “ ὙΠ τι5 ἰθΐ τῖρμ θα 
ΤΡ Ι ἢ Ὁ 75 Ἐπ Ὁ 722:  (96η6ς- “ΕἸΘΙς: 
1: 2εοὴ- 

ἐς )ομηα ἐο δὲ ποίῥίπι «ὐογ!.] Τ ῖ,, “15 σοη- 
νἱςίβ οἵ θεϊηρ ἃ τ1ι561655 {Π|ηρ." 

12. εξ τὸ 6 ἐπὶ «ὐαἱὲ 25 ἐῤὲ τισῥέεοις. 
ὙΤΠΕ Ιαησταρσα 15 σο]ουγοα ὃν Ῥϑ4]πὶ χ. 8-ο. 
ϑβογεῖ ρὶοΐβ ἀγὸ τη] Ρ]6 4 νυ ΟΡΘη ν]οΪθηςθ. 

δεεαισο ῥὲ ἱς ποί 707. οἷγ ἐπιγη.) ὙΠ ΘΌΤΙΟΙΙ5 
ννογά δύσχρηστος (ν᾽ τ]8.. 2ημ1{15), ΠΟΓΘ. ΠΑΡΡΗΥ͂ 
ΤΟΠογοά “ποῖ [ῸΓ οἷγ ἔὰτη ἢ (ςοΠρΡ. 514|ς- 
βρϑασὸβ “ Ταιηϊηρ οὗ {π6 ϑῆγενν, 11.1: “ΜΥ 
ἀδαρῃίου 15 ποῖ ἔῸΓ γουγ ΓπΤῚ 7), 15 ΟΠΪΥ ἰουπά 
ἴῃ ἃ βίγδησε ἀϊνογρθποο ἔγοπι ἴπ6 Ηδῦτεν ἰθχί 
Ὀγ τε 1,ΧΧ. τη [5. ΠΠ. το. [Γ τπλθδῃ5 “ ππτηδη- 
ΔΡΘΔὈ]6,᾽ ““τηγδοίδθ 16." 

εἶραηι εοπέγασγ ἢ ΤΠΪ5 ἰδ 8ηὴ οἷά ΕΠΡΠ5ἢ 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΙ ἴογ “' αι σοπίγαγυ." [{ 15 ἴουπά 
ἴῃ [ο5}. Π|. 17; Ρϑαὶπὶ Ιχχυ. 8, ἄο. [,411- 
ΤΊΘΓ ἀπ ΑϑοΠαΠι τ56 {Π15 ΡὮΓαβθ. 

ἐρεϊααυ. “ΤῊΪ5 σαῃ ΟὨΪΥ τηθδῃ “ {π6 Μοβαῖς 
1ανν ἢ 1ἴ 5πεὸνν5 {παΐ {πεῸὸὶ νυ τοῦ 15. δἰ] Ἰπα 
ἴο [ἰενν8. Οἱ {π656 ΗἩε]]δπί βίης [ενν5 γε Ππά 
ἃ ἀδβοσιρίίοη ἴῃ τ Μδος. 1.; 2 Μδος. ἵν. ὙΠῸ 
νγογϑί ἴγρε οὗ {Π6 πὶ νγοῦα πΊθη {πὸ [ἢ6 ῥγιεβίβ 
ΜΙ ΈπεΪαβ απ [αβοη, απ {|κὸ Ἡ ογοά {πε Οτεαΐ. 
ῬΉΠΟ αἶβσο ἀθβουῖθεβ {Π15. οΪα55. οἵ Ῥεύβοῃβ 45 
τῆθη 80 ““ γνἱο]αϊθα {Π6 Ιανν5 ἴῃ δοοογάδησθ νυ] ἢ 
ὙΠ ἢ ΠΟΥ ννοῦα θΟΤῚ ἀπά παυτγίιγοά, ἀθδη- 
ἀοποά 811 γθνεσθποθ ἴου ἀπ] ] ΠΥ, ἀ Πα ν]ΟΙΘΠΕ]Υ 
56ῖ αϑίάθ {Π6 οβίοπηβ οἵ {ΠῸῚΓ σομηγυπιθη ἴο 
γνΠΙΟΠ ΠΟ {π5ῖ Ὀ]ατηΘ αἰΐδοπο5." (ΟΝ τι. Μο5.᾽1. 6.) 

οὐ εείεὶρ 1ο ομγ ἱρζα»ιγ. ὙΠ6 Οὐθαὶκ νοτρ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ΠΊΘΔΠ5 “ΤΕΡΓΟΔΟΠΕΒ τ|5 ΜΠ. 

ἐφ ἐγαποσγοσείησε 9. ομγ ἐἀμοαίϊογ. “ ΘΙη5 

ΣῈ 
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434 
ἘΥΣΗ 12 Ηε ριοίξεβεῖῃ ἴο πμανεὲ (δε 
27.4.3. Κπονεάρε οὗ (Ποἀ : δπά «) Πα οδ θῇ 
Τονο αν ΤΟ Πΐπη56}Ὲ τῆς οἈΠ]4 οἔ ἐῃς Πιοτά. 
τ: πο χα Ηε ννᾶ8 πι846 Κ 10 τΤερίονε οἱγ 
Ὥθο δ. ἘΒΟΙρἢ 5. 

ΜΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 11. ἰν. 13--ιό. 

Ις ἤΗςε [5 ρυίδνοιιβ Ἰπίο τι8 Ἔνβῃ ἢ Ιξαῖ. 53. 
ἴο ὈΕΠΟΪά : ἔογ ἢἰβ Π|ὸὶ ἴα ποῖ ἴἰκε ἢ 
ΟἾΠΕΓ πηθη᾽8) ΠῚ8 ψγαγβ8 δῖῈ οὗ δῃη- 
Οἵποῦ [53Πϊοῃ. 

16 Ννε ἅτε οδϑίβοπιεά οἱ Πἰπὶ δ5 

ἀσαϊπδί οὐ {ΓΑ πη," ὍΤΠΘ ροηϊνα 15 ΟὈ]θο- 
ἴἰνθ. ὙΠΕΓΘ 15 ΠῸ γϑάβοη {πουοίοσο ἴῸγ {πὸ 
τοδάϊηρ ἀναιδείας, ““51η5. ΟΥ ΟἿ ἱπηριάθηοο," 
φὐἀορίοα ᾿γΥ [Π6 ϑυσίας ῸΓ παιδείας, ΠΟΥ͂ ΤῸΓ 
1ῃ6 ΑἸοχαπάσιηθ στοδάϊηρ παιδίας, “ΟΥ ΟἿΓ 
γοῦ ἢ ̓" (ΞΞνεότητος, Ρ541Π| Χχῖν. 7), ὉΥΓ παιδιᾶς, 
“ οΥ ΟἿ 65." ὙΠῸ Ἰογαὶ [ϑνν 15 ϑιρροβϑά ἴο 
μανθ πρΡΌτγαΙἀθα {πο56 σοποραάοβ νυ] ΠΟῚΓ 
ἀοίδοϊίοη {τοπὶ ἘΠ6 ΠΟΙΥ ΙΒββοηβ οἵ {Π6ῚΓ ΘΑ͂ 
ἄδγ5. 

138. δ ργογε 1}. ““Βοαδβίξα]]ν ῬΓΟΟ] ΑΙ ΠῚ5 ἢ 
(εαϊεῖ!, τ ΓΊτη. 11. 10). 

ἐῤὲ ἀποπυϊεάσε 9 Οοά] ὝΠΟ γνῶσις 15 ΠΕΙΘ 
Βιρροβοά ἴο δὲ δοασέγελίν οἸαϊηθ, 45. 1Ὁ ννὰ5 
ἴῃ Ἰαΐθυ ἀρὸβ ὈΥ ἴπ6 (ὐποβί!οβ. 

ἐφ εὐ 9, ἐφ 1,ογά.] ὙΤΠῸῈ ψοτγά (παῖδα) 
ΤΗΣ 4150 τηθᾶη ““βεγνδηΐ," δ5 οἰζθη ἴῃ {πὸ 
1,Χ ΧΟ ΠΟΤ 1 15 τιϑϑα ἴο τοηάογ πῤ͵εά Χεῤουαρ; 
αΐ {Παΐ ᾿ἴ 5ῃοι 14 ποτὸ θῈ γοπάογοα Ὀγ “ομΠ4 ἢ 
ΟΥ̓ 50} ᾿ 566ΠῚ5 ΟἸΘΑΓ ἔΓῸΠὶ τ. 16, 18. 

Ι Πα5 Ὀδθη τηιοῇ αἰϊδραῖϊοα ννΠοῖ ΠΟΥ {Π6 
ΤΩΔΗΥ͂ ΓΟΠΊΔΓ ΓΑ ὉΪ6 ΘΧΡΓΘβϑίοηβ. οἵ {Π15 ῥράββαρθ 
αν ΔΠΥ σοπποχίοη ΜΠ {πΠ6 (ΟΟ5Ρ6] ΠἰβίουΥ 
ΟΥ ποῖ. Απιοηρ πο Οτροὶς Ἐδίμουβ, ΒαγΠαθ 85, 
Τακέϊη, Οτίβθη, ΗΙΡΡοΙ ντι5, Εν ΒΘΌ 115; ἀΠΊΟΠρ; 
{πε 1, ατῖη ΒΕ ΔΊΠοΓ5, Γοσ ]]Πδη (ο. Μδτο. 11]. 22), 
αγρτγτίδη (( Ταβετηοη. 11. 14}, ΓνΔοϊδηί5, Απὶ- 
Ῥτοβθ, Απριβίϊηθ, {γοαΐ πο 845 ἃ αἄἰσοοῖ ῥτο- 
ΡῬμθου. ὙΠΟΥ ἀτὸ ΓΟ] ονν εἀ ὈΥ 1 οτῖπιι5, τη. ἃ 
Τριάς, (α]πιοῖ, ἀπ πλδηΥ Κὶ ΟπΊδηἶδί σΟΠΊΠΊ6η- 
ἰαΐογϑ ; αηά ΒΥ Ῥτοϊοϑίδηϊξβ κὸ (ϑ]ονι5. Οἢ 
{πΠ6 οἴου μαηά, Οσσοίϊι5 τοραγάθα {ΠῸπΠὶ ἃ5 ἃ 
ΕἸ γιϑίίϊαη. ἱπίογροϊαίϊίοη. (“ τὰ ἸΟΟΙΓΟΠ65 
αιαρθάαπι ΠΊΔΡΙ5. Εν ΠΘΘ]11ΠῚ 5αρίτης ΠΤ 
νοζυβίίοσα [θη ροσα᾽᾽), ἀπά Νοδοὶς σοηβιθγ5 
{Π6 νοὶ] ὈοοΟκΚ ο θὲ οἵ (γι ϑίίαη οὐ] ρΊη. 
τὐπάουθίοα]ν {Π6 σοϊηοϊἄθποοβ οἵ [Πουρηΐ δηά 
ΘΧΡΥΓΘΘΒΙΟῚ ὙΠ Ῥαβϑαροβ η {Π6 Ν. Τὶ ἀγ6 οἴοβα 
Δη4 οὐχοιι5. (ΟΙΡατΟ “ ῥὲ εαἰϊς ῥίρηϑεῦ ἃ 
σοῦ 9ΓΓ Οοα," «πὰ “μὲ δοασίς 9, Οοά ας ῥὶς 
Εαΐρον," ψῃ [ομη ν. 18, χῖχ. 7; Μαεῖίί. χχνι, 
43) ἄε.: “δὲ ῥγοεοίαῖγις ἐδαΐ δὲ ῥας ἀποαυ ράσο 
Ὁ σο ππ 1Οπ αν, τὸ; ΜΔ. ΧΙ 20: 
“ΈΠΟΥ οΥΓρα δὶ 2ο ἐῤὲ γηγοίογῖος ΩΓ Οοά" ν ἢ 
ΤΠ χὶϊ. 496. (Ογπο] 5. ἃ 1 αριάθ ροθ5 50 
ᾺΥ 45 ἴο 566 ἴῃ ἴῃ6 “πμησεεηιὶν ἀδαὶ᾽" (υ. 20) 
δὴ Δ] ϑίοη ἴο ἴπΠ6 ατοβθϑ, δηά ἴῃ {πὸ ννοτά 
δυσχρηστὸς ΔΠ ᾿Π5.Π]ΈΠρ τοίογθποθ ἴο {πὸ ΠΑΠῚ6 
Χρίστος, ΝΠ] ἢ νγα5. οἴζθη. σοπίοιιπηθα νυν] ἢ 
χρηστὸς (4 Πποαΐμοη σοΟΠΓΙβΙοη νν ΠΟ 15 ΡΟΓΠΔΡ5 
δυθῃ δἰπάθά ἴο ἴῃ τ Ρεΐ. 11. 3). Βιῖΐ {π656 
{Ποουῖο5. [4}} τὸ {πΠ6 σσοιιηά οὐ {ΠῸ 5]! 5ηςοϑῖ 
Θχαμηϊηαίίοη. “ὙΤΠΘ 1μπ5ῖ πηδη "15. ἃ ΚΘΠΘΓΩΙ 
{ογ ἴοσγ {πε [ΑἸ] Ισγδϑὶῖθ (111. 1), 1 
ἴθ. ᾿ιϑδοά ψἱποιΐ ἀἸογθηοθ οἵ τηθαηϊηρ ΑἸἸ κα 

1η «ἴΠ6 5 Πρ ]2Υ ἀπά ἴῃ {πὸ ρ]ιγ], ὙΠῸ οεἰτ- 
αἰπιδίαηοοβ. οἵ ἴπΠ6 Ρογβθοιίοη απά {πὸ πιὸ- 
{Πποά5 οἵ {πὸ ρεογυβθοιιζοῦβ ἀγ6 Δη 1464] ρισΐῃγο, 
βΒιισροβίθα ραγῦν Ὀγ {ΠῸ Ἰαηριιασε οἵ ἴπ6 Ο. Ὑ΄, 
(Θβρθοῖδ!ν οἵ [5. 111.}, Ῥασίγ Ὀγ τϑοθπΐ οὐ σοη- 
[ ΠΊΡΟΓΑΤΥ ΟἸΓΟΙΠιδίαποθβ. ΠΟΥ ΘΘΠΟΓΑΠΥ͂ 
ΥΘΒΘΠΊΌ]6 1Π6 ξιοῖ5 οἵ θνεσν ἀρθ ἴῃ νυ ΠΟ ἢ ΡοΥ- 
ϑοσπςοη Πὰ5 οσσιγγοά. ΠΟ ἀθοΐδινα ροϊπΐ, 
ΠΟννΘΥΘΥ, 15 {παῖ {πΠ6 ορροπθηΐβ οἵ (ἢ γῖϑέ ννοτα 
γηοΐ ἀροβίαιβιηρ ᾿ηΠ46]5, πκὸ ποθ πο ἀε- 
ΒΥ 64, θυ ννοῦα οα ἴπΠ6 σοπίγασυ ϑαάάιισθδῃ 
Ργιοδίβ, ἀπ ῬΏΑγΙβθοβ οἵ ““1Π6 πιοβί ϑίγαϊζοϑί 
βεοΐ οἵ {π6 ᾿]εννϑ᾽ τεὶρίοη." ΒΕὐχίμεΥ, ἴξ 15 
σογίδιη {παΐ πὸ ( τβίίαη σου]ά {πτι5 Πᾶνα 
ΔΡΡγοδοΠοα {πὸ βαδ]θοῖ νυ ποιξ δὲ Ἰθαδ δῃ 
ΑἸΙΘροσῖς. τ ίοσθηοθ. ἴο ἴθ βου οἵ (ἢ γιϑί 5 
ΤΟΒΕΓΥΘΟΙΓΟΗ. 

14, Ηἐ «ὐας »ιαάδ ἐο γεῤγοε οὐ ἐδομσῥὲς. 
1,1... ““ῊΦ6 ργονβϑά ἴο θὲ ἴο τι5 ἴοσ {πε γτθρτγοοῦ οἵ 
ΟἿ ἀο5:55 ; 24. Ὠ5 ΠΊΘΤΕ Θχίβίθποθ, δγ ροϊηΐ- 
1η5 ἃ σοηῃίγαβί πηΐανοιγα]6 ἴο τι5, {πυνατίβ ἀπά 
ΒΠΔΠΊΘ5 ΟἿΙἿ 1464]. ὙΠι5 (αριῖο σοπλρ] αἰπθά 
ἴο Νεῖο οἵ ΤΉγαβθα δηα οἴμοιβ ὑπμπαΐ ΠρῪ 
ὙγΟΓῈ “ΤΙΡΊΑΩΙ οἱ {τιβίοβ ατιο ΓΙ ᾿αβοϊνίαπὶ οχ- 
Ργοργεηΐ. ὙΠῸ ομΠ]άγθη οὗ ἀλγκηθββ Παΐθ {Π6 
Ἰρῖ (Ὁ μη 111. 20 ; νἱῖ. 7). 

15. ρογίουοι..] Τι1Έ., πθανυ. ϑ:ΠΊ ΠΑ ]Ὺ Απίῖ- 
βίμθηθϑ, δἃ5 σιοίθρά ὈΥ ΡΉΠ]Ο, βαιά {παῖ {πὸ 
ΒΟΌΘΙ δΔηα φαγηθϑί ΠΊΔΠ νγὰ5. “β Θυοι5 ἴ0 Ὀ6 
Ρθοτγπο᾽ (δυσβάστακτος); αηὰ Μαχ. ΤΎΓΤΙΙ5, 
ἴῃ ἃ βί σι Κη Ραβϑαρθ, σα 5 {Ππαΐ “[Π6 πΊΔΊΟΓΙΓΥ 
σου] ποῖ Ὀθαγ [Π6 ΝΟΓῪ ΠαΠΊ6 “ ΡὨΠΟβορ μου: ἢ 
Δη4 {πα ““νἸοκοα πλθη σδηποΐ ἰοϊογαΐθ {Π6 
Ἰονοὶν αἱγ οὔ {πὸ νἱγέιιθϑ ἴῃ {Π6 πη άϑε οὐ {Π6π|.᾿ 
7Τοῆη χν. το: “ Βεοδιιβαὲ γε αἵ ποΐ οὗ {6 
νν Στ], {Π6 ννου]Ἱὰ Βμαΐθιῃ γοιι." 

ἐσεη ἐο δεροϊά. ΜΝΥε σαπποῖ Ὀθαγ Πὶδ5 ΝΕΤΥ͂ 
Ἰοοῖ. ϑ8εὲ σϑξεη. χχχυ]. 4, 18; 1 Κ΄. ΧΧΙ, 20; 
15 11 5: 

ῥὶς 178 ἐς ποὶ 1 οὐδοῦ γποη .] Ιη {6 οτἱ- 
δῖπαὶ 1Ὲ 15. ““Πἰ5. 1π|ὸ ἰ5 ποίῖ {κ6 ἴῃς τοϑὶ"᾿-ἃ 
εο»ηβαγαΐίο σογιρεηάϊαγία (ὈΥΔΟΠν]ΟΡῪ οὗ σομι- 
ΡΑΤΙ5ΟΠ) ῸΥ “Εἶθ ἐρὲ "7 οὶ ἴῃς τεϑ." ὍΤῆδ 
“γι5ῖ " ἀτγὸ ἐπ “1ῃς νου], δὰ ποῖ “ οὗ 1." 

ῥὶς αυαγ..2 ἨΗΐ5 πιοῦδὶ ννα]ς ἴῃ ἴῃς νυ συ]. 

4 αγιοίδεν" γα:ῥίοη. ἐξηλλαγμέναι. Ν᾽ Πρ. 
ἐριριμέαίας, “ σμαηροά "ἢ (ΠῸΠπιὶ [6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥῚ. 
ὙὝΠοΒο τοπορδάθβ ἔγραΐ νἱγίιθ ἃ5. δὴ δῇὝδοϊθα 
ΘΟσοπΓοἰΐγυ, 

16. ἢεὲ γε οεἰθοριθαῖ 9 δίῃ Ταῖ, “Μτπα 
ψνοτο γροκοηοά." ὙΠῸ δογὶϑί πιᾶν οἰ σ ̓η6}- 
σαΐο {πὸ ὁ ἰμϑεποῖίνς Ἰπάρπιθηξ ἔοσπηθα 
ὈΥ {μ6 βοοά πιδῃ, ὉΓ πΊᾶν 6 1Π6 ψηοριὶς ΔΟΥΪδί. 



ν. 1ἡ---2τ.] 

Οὐ, χεῖρε ᾿ σου τογίδ 5 : Πα Δυϑίδι πϑῖῃ ἔτοπὰ ΟἷΓ 
2171. 

Ναπιῦ. 
3. 1ο. 

γγᾺγ8. Ὧ85 Ποπὶ ΠΙΓΏΙΏ688: “ ἢς ρῥτο- 
ποιησαίῃ ἐπε εηά οὗ {πῸ 1ι8ὲ ἴο δὲ 
Ὀ]εββαά. απά τηδείῃ ΠῚ8 Ὀοαδέ {παῖ 
(σά [5 Π᾿5 [έΠευ. 

17 1,εξ τι 866 1ἔ ὨΪ5 νγογάβ. θ6 {γιὲ : 
ΔΠ4 ἰδὲ τι ρήονε νγῆδξ 51Π4}1] Παρρβῃ 
ἴῃ {ΠῸ επά οὗ Πϊπι. 

18 ΕῸΓ ΙΓ ΊΠΕ 1ι5ὲ πηαη δ6 {ΠῸ ἤ βοῇ 
., οὗ οά. Πα ν»}} Παρ Πίπης ἀπά ἀα] νοῦ 

Βἰπι ἔτοπι {πε Παηά οὗ ΠΙ5 ἘΠ 6 η168. 

ΨΊΙΘΒΏΌΟΜ ΟΕ ΒΘΟΙΟΜΟΝ. 1]. 

βρ τοι] η6885 ἀπ ἐογίιγθ, [Πδς νγα ΠΊΔΥ 
Κηονν Πὶβ πηθοκηθθ89 Δη4 ρΐονε ἢ1ϊ5 
Ραΐεηςα. 

20 ἴ,εξ τι σοπάδιηη πὶ ΜΠ ἃ 
Βῃδπιθῆι! ἀδδίῃ : (ογ ὈΥ Πῖ8. ονγῃ 84 Υ- 
ἴῃ Πα 51Π4}} θῈ γεβρεοίεα, 

21 ὅϑι ἢ {πϊηρβ {πὰ 414 [π|ὲ- 
δίηθ, δηά νγεῖε ἀεςεϊνεά : ἔογ {ΠΕῚΓ 
οὐη νϑοΚεάμεθβθ. παῖ  ὄδ]1π464 
{Π6Π|. 

ἂς εομπέεγ ζει... ὙΠῸ τλδῦρ. βῖνοθ. “85 [4156 
οοἱπῃ ;᾽ δηά {Π15 15 ἴπΠ6 οὐ πατῪ πιθδηΐηρ οἵ 
κίβδηλος. ὙὝΠΟΓΟ 15 ᾿πΠ4664. πὸ Τα]ρίοι5. ἢγ- 
ΡΟΟΓΙΞΥ͂ ἴῃ {π6 οα56, βδίποβ ἴΠ656 τῇθῃ ΟΡθηΪΥ 
ΡτοοΪαῖπα {ΠΕ 1 ̓ γτο!ρίοη ; δὰζ 511] {ΠΕῸῪ οβί!- 
πιαΐθ ἐπ βο νῈ 5 85 56η51016, ργαςίϊοαὶ, οἱθνο; 
ηά [ῃ6 βοοά πιδῃ 5665 [το ἢ ἔποῖη, δηά 
Κποννβ ἴπϑὰ ἴο 6 45 γδ]ι16 1655 45. [1η56] δπά 
ἄτγοββ (ὕπ]ξ. ἐαρηψμα7η πσαςε5). 

ἐῤε ἐπέ 9 ἐδὲ τ δ δϑβϑοσίβ {πὲ {Π6 7ι5ΐ 
ὙΜ0111 αἰνγαγβ Ὀ6 ΠΑΡΡΥ͂ δὲ πε Ἰαϑί. ὍΠα ποαΐ. 
44]. ἔσχατα ΤορΓοδοηΐβ {πῸὸ Η οῦτονν ΤΠ, 45 
ἴῃ [5. Ιχν], 24. (ϑυγαπιδομιι5) ; Εἰσο] 65. 1. 13, ΥἹ]. 
35. ΒῸΓ [Π6 5επτπιοηΐ, 58ε6 Ῥίον. χ. 7; 2 4ῃ. 
ΧΙ ἢ, ὅξοι 

»ιαζείφ ῥὶς δοασ] ὍΠῸ ννοτά ἀλαζονεύεται 
5. σοπίοιηρίιοιβ: “6. νὙδιπ ΡΥ ἀπά ἸΑΪΥ 
Ὀγαρβ. ὍΠδ6 νγογά δί 1ϑαϑὲ 5δννβ ἔπ6 ἔβα] ηρ 
οὗ {Π656 ᾿πῇ446]5 ἐπαξ {π6 οἸαίτη ἴο 6 50η5 οἵ 
ΟΟοά νναϑ5 ““δῃ 1πΠἸΠΊΘη56 ῬγΥΘίθΠ5Ι0η." 

ἐῤῥαΐ Οοά ἐς ῥὶς» χαΐδεγ.] 866 «. 13. 

117. 71εἰ τι σθ6 1 ῥὶς «υογάς ῥὲ ἐγμε. (ἸΟΙΏΡ. 
Μαῖίί. Χχχν!]. 49. 
5 ἐῤὲ επὰά ὁ ῥῖ»ηι.] "ἘἜκβασις 15 ΠΕΙΕ τι564 

ἴογ “ΠἸΕΔΕΠ ΟΡ. Εἰς ΣΠΙ. 7, 4Π6 ἘΠῸ 
ιι56 οἵ ἔξοδος ἴοΥ ἀδαῖῃ ἴῃ ΤῸΚ6 ΙΧ. 31; 2 
Ἰδγείο τς τς 

18. δὲ «υἱ}] ῥεῖ ῥῖἷνι. Αοτηρ. Μαίί. χχυῖ!. 
41: Βεαΐπὶ ΧΧΙ 8; Ὁ. ΒΒ ἸΠΔΠῚ Οἱ ἐπε 
βαϊηΐβ οἵ Οοά Κπον {παΐ Οσοά 5. ΠΕΙΡ 15 ποῖ 
Αἰνναγθ βϑιαηΐθα ἴῃ {Π6 ββθῆβα ἴῃ ψΠ ἢ ΠῈ 
ΟΣ] τι56ὲ5 {πΠ6 ψογάβ. ὍΠΟΥ δοςερί ψ] ἢ 
Ρογίδοϊς ἔϑ ἢ δὴ ἀρρατοπέ ΠηΔΙΠΥ δηά σοπι- 
ΡΙδΐθπθθ οἵ δβαγίμ!Υ ἔΆΠ]Ππγα, Δπη4 {ΠΕΥ αἷς 
ςοπίεθπίθαϊγ, 45 ἴπ6 πιαγίγτβ ἀ14, διλοηρ {Π6Ὲ 
ΕΠ τπρμαηΐ ταιιηΐβ οἵ {Ππ6}Γ ἘΠΘΠΊ165 (Ἐλ1560. 
ΕΙΣ ν᾿ τὸ: 

19. αυἱὲδ΄ ἀφεῤΓίεζμίπε. Ἐδίπου, “σ ἢ 
Ἰπβοίθηςο," ψ ϊοἢ 15 [Π6 οἱ πηθαηῖπρ; οἵ ἀδβριίθ. 
“ ΤΏ5ΟΙΘΠοα ᾽ νου] ἐοϑὲ μ15. “ τηθο η655,᾽ δηά 
““ τουπηθηΐ ἢ ἢ15 “ Ἔπάυσαηοα." 

ἐογικε Νο ἀοιδέ {πε ΠΙβίοΥΥ οἵ ΑἸεχ- 
δηάτία ϑρΡΙΪ α [Π6 νου νυ] γθοθπξ Οὐ ΠΪ5- 
ἴοτῖοαὶ ἰηβίδποθς ἴπΠ ψγΠΙΟἢ ἀροδίαίεβ, ϑβἰ αἴ ηρ; 
ἢ τὰ6 μοδίμπθη, μα Ὀγουρῃΐ τοσγίαγα οἡ 
{Π 611 σΟυΠίΓυτηΘη. 

2αἤεηεε.) ἀνεξικακίαν. 
4150 ἴῃ 2 1ἼΠ]. 1]. 24. 

ΤῈ ννοσά οσουγβ 

50. 1μεὲ πις σογείρηγιγα ῥίηι «υἱὲ α΄ φτῤαγπεζμὶ 
ἀἄεαΐῥ.] 80 δῖ. [αιεβ (ν. 6) βαγϑ, “ὺυἴχάε Ἵοοη- 
ἀεπηπεά, γε πλιγάογοα {π6 Ἰπδῖ; πε ἀοίῃ 
ποΐ γτεβίϑί γοιι" --- υνογάβ συμ ἢ τσ 841]- 
τηοβί θῈ τοραγαάθα 85 ἃ ῬΥΌΡΠΕΟΥ οὗ 5 ονγῃ. 
ΔΡΡΙΌΔΟΠΙ ΠΡ ΠλαΥγγάομη. ΗΡΈΒΙΡΡΙΙ5, ἴῃ ΠΙ5 
Παγγαίϊνα οὐ {παΐ πιατίγγάοπι ρτθβοσνεά ὈῪ 
ἘΙΞΈθΙΠ5; ΗΕ ἘΠ 1|:-125. (566. ΕΟΠΙΝ: 9 ΕΙΣ: 
ϑ8οΥ. 1. 195}, ΕΥΙΠΘΠΓΠΥ Πᾶ5 {Π15. ραϑθβϑαρε οἵ 
{πε Βοοϊς οἵ ΝΥ ΊἸβάοιη ἴῃ 5 πηϊη4. ῬΡ]αΐο, ἴῃ 
ἀσβοσιθιερ [Π6 ὩΡΌΠΙΘ5 ἴο ὑνῃ ἢ. “1ῃς 1ι|5ῖ 
τηδῃ ᾿" Μ011 θα βιιθ]εοϊεά, επ5. ΟΥ̓ βαυτηρ, “6 
ὙΜ11 θὲ ᾿πηρα]θα " (ἀνασχινδυλευθήσεται, “ Ἀερ.᾽ 
11. δὴ): 

ὧν ῥὶς οαὐῇ σαγίπρ δὲ σραὶὶ δὲ γειῤεοίεά. 
ΤΠ Α. Υ. [Ο]]ονν5 ἐμ Ν α]σ. ὍΠ6 τηδδηϊηρ' 15, 
“1ῃ δοσοζάδησα ἢ νυν παῖ πὸ ΠΙΠΊ56]Ε 5ΑΥ5 
(ϑεε σύὺ. τό, 17) Οοά Μ1]} παν τεραγὰᾷ ἴο 
ὨΙΠῚ : ἢ 50 {Παΐ, 1 ἢ]5 νγυογάβ αύὰ ἔγσιε (17), μα 
πορά ἔδει πο σοπηριιποίίοη. 810} {Υδηβἰ δίῃ 5 
45 Γ᾿ Π ογ΄ 5, 1)α «αυἱγά γηαη 1ῤπ ΚΕ, Π6Ι (72 σΕΙ71671 
ἤγογίθη, οὐὁὨῺἁ“ΗΪ5 οὐὴ νγοσβ Ψ}1] βῖνε τι5 Δη 
Οσοαβίοη οἵ ραπιβηϊηρ ΜΠ; ΟΥ̓ (ΠατίοΠ᾽5, 
Κρ ρεγε σραϊ δδ αὐ ἐπμῖνν ἱπίο ἐῤὲ ἐγ 977 δὶς 
αυογ εἰς, --- δῖνα ἱπΊροββιθ]θ πηθαηϊηρβ ἴο [Π6 
ννοΤὰ ἐπισκοπὴ, νΥὨ] ἢ σΔ ἢ ΟὨ]Υ τοῖο ἴο Οὐ 5 
Οὐουϑισμξ δηα ργοίθοίοη οἵ Η15 ομΠΠ4 : [μα 
ΧΙΣΘ ΠῚ ΒΕΙΜΙΣ 12. 

921-24. ΤΕ οαιι5ε ἀηα [Π6 σΟΠΒΘη]ΠΘΠΟ65 
ΟΥ̓ [Π656 οὐσουϑ δΔη4 οΓΙΠΊ65. 

Ω1. δὲν «ϊὰ ἱριαρσίπθ.) Οἠ {Π6 τιδὲ οὕ {πΠ6 
Δοσϊδῖ ἴο ὄθχρῦθϑϑ βῬΈΠΟΓΑΙ ἴαοΐβ, 566. ποΐβ. οἢ 
1. τὸ- 

ῥεῖ οαυπ αὐἱεζεάπεςς ῥα πάρα ἐῥεη).] 
Ἐδίμοσ, “ ΒΠΠπαοα," ΟΥ 45 νγ)ἶῪὲὰ 5Ποι] 4 58Υ, 
ΔΙ ΔΕ ΠΥ, “ ὈΠΠ45 {ποπ|. “Οοάα,᾽ 45 8. 
ΑἸΡΊΙ5Ε1Π6 5805, ““βοδίζουβ ΡῈ Π4] ὉΠ: ΠΠ 655 ἸΡΟΠ 
Τογθιἄθη 1ιι5ι5. ὙΠῸ {Γπ{Π 5 ΧΡ βϑοά νιῖἢ 
6414] οἸθαγπθϑ5 ὈΥ Ατιβίοί!α (( ΕΠ. ΝΙο.ἢ νἱ. 6), 
ΠΟΥ Πα 5ρεακβ οὗ νυν] κο π685 (κακία) 45 θεΙπρ; 
φθαρτικὴ ἀρχῆς, ἀῃ!ὰ ὈΥ͂ ΘΠΑΚΒΡΘΑΙῈ : 
“ς ἘῸΓ ΨΠ6Π ᾿͵γ6 ἴῃ ΟὐἿ ν]οἰΟ5Π 6855 ΡΟΝ ΠατΙά, 
Ο τηΐβευυ οἡ ἾὮ! ἴῃ6 ψῖ58 βοάϑ 564] ΟἿ ἜΥ68, 
πῃ οὐγ οὐγη ΠΙΙΠ ἄτορ Οοὐγ Οἰθασ Ἰπαρτηςηΐβ, 

ΤΊΔΪτ6 α5 
Αἄοτγα οὔ εστοῦβ, ἰδ ρῈ δ τι5, 16 ννα βίγαϊ 
Τὸ οὔζ σοηἤιβίοη."ἢ 

5.. Ῥὺ] τηοβί ἔοσγοιθ]ν 1Ππ5ίταῖος Ππ6 ἄθερεη- 
ἴη5; οὗ [Π15 βε!ἰπάπισθα ἀδυκηαθα ἴῃ Ἐ ΟΠΊ. 

2Ὲ 2 
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19 [,εξ τι8  Ἐεχαπηῖηα πη ψ ἢ 46- βε τε τι. 
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ἢ στ. 2γε- 
7εγγεα, οὐ, 
ἐςέδογιεα 
γλὲ γε- 
τυαγάς 

-Ἴ ἵ 

22 ΑΚ (οσγ τἢε πιγϑίεγίεβ οἵ (σοὐ, 
{πον Κπονν τΠπαῖὰ ποῖ : ποτοῦ Πορεά 
(ΠΟΥ ἴογ {π6Ὸ ννᾶρββ οὗ τὶρῇῃτθοι5Π 688. 
ποῦ ' ἀϊδοθγπεά ἃ τονγαγά ογ Ὀ]απιε- 
655 βοιιἶβ. 

23 Βὸγ (Ποἀ οτοαίεά πιλη ἴο δ6 ἰπ|- 

ΨΥ ΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΝΠ} [ν. 22--24. 

πιογία!, δῃᾷ πηαάς ἢϊπὶ ἴο θὲ δὴ 
πε τηαρα οὗ ΠΙ5 οννῇ δἴεγηιγ. 

24. “ Νενεογίῃε]ε55 τΠγοιρ ἢ οηνγ οἔ 5: 5: 
τῆς ἀεν!}] σαπιε ἀβδίῃ ἱπίο τῃς νγου]ά : 3. 
Δηἀ ἘΠΕΥ {Ππαΐ 4ο ΠοΪα οἵ Πῖβ5 5146 ἀὁ ἐς" 3. 
Ππηὰ τ. 

ϊ. 18--52, ἀηά ἴῃ ΕΡΗ. ἵν. 18 (ἐσκοτισμένοι .. - 
ἀγνοίαν . .. πώρωσιν). 

99. ἐῤὲ γιγοείογίος ὁ, σοάἢ Μυ]ρ., σαεγα- 
γπεηέα 1)ε͵. (Οὐ 5 “ πηγϑίθγιθϑ ᾿ ἀγθ {Π6 ἀθβεροῦ 
{γα Π5 νυ ΒΙοἢ Ηδ ΟΠΪΥ ταν 4]5 ἴο ΡιΓα ου65 ἀπά 
ΟΡΘη Πραγίβ. ΕῸΓ {Π6 τιδὲ οἵ {πΠῸ ννογά ἴῃ {Π6 
Ν. Τ᾿, 566 Κοπι. χυϊ. 2ς ; Ερἢ.1.9. Ηδετε {π6 
τοίδγοποθ ἰ5 ἰο Οοαδβ νναῦβ οἵ ἀβθαϊηρ ΜΙ 
Η!5 ομ!άγθη. 

ῥοῤῥεά ῶγ.] Ἡορε [5 ἃ υἱγίιι, 45 ψΨῈ]]} 85 ἃ 
Ὀ]Εβϑίηρ ἀπά ἃ γονναγά. 

ἐφὲ αυὐαρὲς 4} τἱσῥίοοισπει..)] ΒΔΙΠοσ, “ οὗ 
ΒΟΙΙη655,, ὙΠῸ νψνοσά “δοὶγν " (ὅσιος) ἀε- 
ΘΟΥθ65 Οὐ τοἰαίίοη ἴοὸ Οοα; “Ὀ]ΑΠΊ6]655 ᾿ἢ 
(ἄμωμος ἀδ5οΥθ65 οἷιγ σοϊδίϊοη ἴο τηθη. [{ 15 
16 1 ΧΧ. τεπάσδγιηρ οἵ τπ6 Ἡεῦγονν "ὉΠ 
(Ρ5. χνὶ. το, χχχῖϊ. 6, ζζο.), Ότα ΒΙΟΒ 15 
ἀογινε [Πῃ6 παπὶς (ρας ΐγι, ΟΥΥ Αϑϑιάθδη5, 
ἐρ ἢ 6 ῬΙουβ  ἴξεθ ἰ Μίαδςο. 1]. 412, υἱῖ. 17: 2 
Μαςοα.χῖν. 6), νν Ι ἢ νναβ {πὸ ἀθϑιβ παίοη σΠοβθη 
ΒΥ {πε Δηι1- ΠοΙ]οπἰϑίῖς [ονν8. ὙΠῸ ννοσάβ5 
ὅσιος, ὁσιότης, ΟΟΟΙΓ ΠΟΠΒίΔΠΕΥ ἴῃ [ῃϊ5 ὈΟΟΚ. 
ΘῈ Οἢ “ ΠΟΙΙΠη655᾽ ἰ5 γοραγάθα δ5 ἃ ΠΘΟΘΒΘΑΓῪ 
τηδη οίατίοη οἵ “ νυ ]βάομη." ὙΠῸ Τανναγα 15 
ῃ6. οἰ οὐ ΚΠ, ἀπά ᾿Ἰππουϊΐαηοβ ἴῃ {πὲ 
ἴθαρὶο οἵ {πε 1νοτγά ᾿ (1. 14). 

ΠΟΥ αϊδεογπεά ἃ γεαυαγ 707 ὀΙαγιοῖρος σομίς.] 
ὙὝΠΕ πΊαΥρη 4150 ϑιιρβεϑίβ “ ργοίουγαα "ΟΣ 
“ἐ ρβίβοιηδά ᾽ ἴοσ ἔκριναν ; Ὀπΐ ὈΥ 5ΡΡΙγ Πρ {Π6 
᾿πΠπ|ξῖνε εἶναι, [Π6 ννογα τηδῪ τοίαϊη 115 ογἸΠΑΤῪ 
ΒΡ Ποδίοη, “ΠΟΥ Ἰπάρεα {παῖ ἐῤεγε 'ς ἃ 
δαργάοῃ. 

983. ἔὸγ.] ὍὙΠε νογά ἱπίγοάιιοθβ {Π6 βίαϊθ- 
πηθηῖ {Ππαΐ {ΠΟΓ6 ἦς 50 ἢ ἃ βιιογάοη, δΔηα {Παξ ἴξ 
15 ποίῃϊης 1655 Ππαῃ ἃ Ὀ]οβϑϑθα ᾿τηπιουίδ] ΠΥ. 

1ο δὲ ἱριριογία ἡ] Μα]ρ., “’ οὐθανῖς ΠΟΙ ΠΕΠῚ 
Ἱἡπεχίογηιίγα ὀϊἰογι. ΤῊ ννογά τιβο ΤΥ “ ᾿πὶ- 
τ Υ ἈΠ ΠΥ ἢ τηθδη5. ΠΠΘΥΑΠΥ ““ ἹΠΟΟΥΓῸΡΙΙΟΩ ᾿ 
(ἀφθαρσία, τ (ὐοΥτ. χν. 42; τ ΤΊπι. 1]. το, ζζς.). 
ΓΘ ἱπητηοσ δ] γ ̓ ΠῚΡ] 16 ἃ 15 ἃ Ἰουα] οἴθγηϊυ, 
ὙΠ] “πα κοί τι ΠραΥ τπίο Οοά," νὶ. 19. 
Ι͂η {τς 1ΧΧ. τὰ6 ψογὰά ΟΠΪΥ Οὐσιγ5 ἴῃ Β5. 
ΙΧΧΙν. 1. 

απ ἡριαρε 977 ῥὶς οαυη εἰογηϊγν.] ὍὙΠῈ ΑΓ. 
Πεοῖο δάορίβϑ ἴῃε τϑαάϊηρ ἀϊδιότητος, ΜΙ Ὲ 
Αἰμαπαβίιιβ, Μείμοάϊιβ, απ οἴμου δῖ Πουϑ. 
Ομ Μ858. [ο]οννεά γῪ ἴῃ Νὰ]. ἀπά 
ϑγτίας τοδά ὁμοιύτητος (Δ |8., ααἰ ἡγια ])167)1 
σι μαάϊσιὶς σμαθ), ῬΟΥΠΔΡ5. ἅἃΠ Δποῖθηΐ 5]055 
ἴου. ἰδιότητος, νοι 15. ἔοιιηα ἴῃ (Ἰοπηοηΐ 
οἵ ΑἸοχαπηάτγία, ἀπά ἰ5 δἀορίεἀ Ὀγ {πὸ οτη- 
ΡΙϊθηθίαη ἰοχί. [Ε {Π6 δυῖμοῦ μα Ὀδθη 
5ΡΘΟΙΔ ΠΥ τοίογγιηρ ἴο ἴπ6 1 ΧΧ. (6 εη. 1. 26), 

[6 νου] μανο τιϑοά ὁμοιώσεως. ΠΟ α5508 
ΠΆΠΟΘ ἰπνοϊνοά ἴῃ τῆς ἰδίας ἰδιότητος 15. ἴῃ 
ἕανουγ οἵ {παΐ γοαάϊηρ, απ πηᾶῃ οαη 6 ΠΊΟΓΘ 
ΘΑΒΙΠΥ τοραγάθα 45 “κη ἵριασε οἵ σοάβ ἐζζε- 
ποῦς "ἢ ((ΟἹ]. 1. 10) ἴμδη “οἵ Ηἰ5 εἰοσγηἹέγ." 

24. ἐῤγοια ἐπον 9 ἐῤὲ ἀευ. Διάβολος, 
Ππκὸ {πΠ6 Ηθῦτγον “Ὃ ϑαίδῃ, ἄοθβ ποΐ πϑϑά {πὸ 
ΔΥΈΟ]6, Ὀειηρ τοραγάθα ἃ5. ἃ ΡῬΓΌΡΟΙ ΠΑΠῚΘ 
(« Ρεΐῖ. ν. 8). Ἰουθι1655 {πῸ 126 ν}} 15. ΠΕσῸ 
Ἰἀοπειῃρα (ον {Πς ἤγϑί ἔπη ἴη [ουν δῇ ΠΠοτὰ- 
ἴαγθ) στ {Π6 ϑεγρεπί οὔ Ραγδάϊβο, 85 ἴῃ Ἀθν. 
ΧΙ]. 9, ΧΧ. 2, 8Δη4 ἴη “Γαϊπλπάϊς ΠΠτογαΐασο. ΗΘ 
ἐηὉ) οἵ [Π6 6.1} οδῃ ΟΠΪΥ δἰ] 4 ἴο τΠ6 
Βαβϑίθυη απὰ Ἐδθιηὶς Ἰοροπηάβ {Πδξ {Π6 [4]} οὗ 
ϑαΐδη ννὰ5 ἄτι ἴο Πῖ5 50ΟΥΠ πα ΘΠΥΥ τηΔη]- 
ἔεβίεα αἵ {πῈ ογεαίίοῃ οὗ πηδη κὶηα. [Οβθρἢι5 
( Απίί. 1. 1. ὃ. 4) 5αγ5 {παΐ “{π6 δεγρεπηΐ {πἰντηρ; 
ν ἢ Αἀδπὶ ἀηα ΠΙ5 νυν αὐας ἐηπυΐοις (φθον- 
ερῶς εἶχεν) αἴ ἴπε Ὀ]οπδίηρ 5 νν ΒΙοἢ Πα {Πποιιρμξ 
1Παΐ ΠΟΥ νου] οπ]ου 1 Ποὺ οθεγ δα {ΠῸ σοτη- 
τηαπάτηοπίβ οἵ σοά. 8ϑέεε, ἴοο, ΕἸἸΒΟΠΠΘΗΡΌΓ, 
οὐ πίας 716. 1. 327. ἴῃ ἸθσΟ] 5. ΣΙ. τό 8 
ΤΟΔΩ, “ΕὙΤΓΟΥ Δηα ἄδγκηθθα πα {Π6ῚΓ ΟΥΙΡΊΠ 
τοροῖμοῦ ἢ ΘΙ ΠΠΟΥΒ : ἢ θαΐ {πΠ6 Ραβϑαρα 15 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ δ ἰπίογροϊαϊίίοη. ὙΠαΐ ΘηνΥ 15 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ ἃ “2εσεαίπηι ἀϊαδοἠιοι),᾽)) 15 ἸΤᾺ ΡΠ 164 ἴῃ 
7001. ταῦ; 11: 2. 5; ἴ5; ΣΙΝ. 112-18 ΠΠ|9 115 
ΟΠ6 οὔ [Π6 ραϑβαρθϑΊη νν ΒΙΟἢ {Π6 νυ ῖοῦ ἀϊνουροβ 
νά ο]ν τοῸπὶ {Π6 ΤΠΘΟΪΟΡῪ ἀπά Ρἢ]Π]ΟΒορῃΥ οἵ 
ῬΠΠΟ, πο, αἴθ. ἢ5Β τιϑι18] δἰ] θρΟΥ βην 
τιθῖῃοά5, πλαῖκοϑ ἴΠ6 ϑευροηΐ ἃ πΊΘΓῈ σγνγηδοὶ οἵ 
βϑαιποίϊνε τοπηρίδτοη (.1)ὲ Μαηά. Οριῇ 56). 

εαγῖθ ἀδαΐρ ἱπΐο ἐῤὸ «υογί4.] ἘἈλομη. ν. 12. 
Ιπ [οἢη νἱ]]. 44 {π6 1)6ν}} 15 οδ]]θά “ἃ τηυγ- 
ἄογοῦ (ἀνθρωποκτόνος) ἴτοπὶ {Π6 θΘΡΊΠηΪηρ, ; "ἢ 
δηά ἴῃ ΗδΡ. 11. 14 6 ἰ5 βΒροίκθῃ οἵ 45 “ ἢΙπΠῚ 
{παῖ παῖ {ΠῸ ροννοῦ οἵ ἀθδίη." [ἢ {πῸ σοβρεὶ 
οἵ ΝΙσοάοθγηι5, σα. 23, Π6 15 Δα ἀγοθϑθα 5 “πὸ 
Βοριπηΐϊηρς οἵ ἀδαίῃ, ἀπά {πΠῸ τοοΐῖ οἵ 5ϊη." ἴπ 
1πῸ6 σοηξιβοα ἀπ ΟΠΟΙΟΡῪ οὗ {ΠῸ6 [Θνν5, νυ Ἱἢ 115 
συγίοιι5 ἔογοῖρη ὐἀτηϊχίμσοβ, Π6 15 ΒΟΠΊΘΓΠΠ65 
ἰἀοπειῆρα νντ, ΒΕ σλοτο οἵζθη αἰβεϊηρ δηθὰ 
ἔγοπι, {πὸ Αηρο] οἵ θα. 

ἐρὲν φαΐ ἐο ῥοϊά ῳ ῥὶς «ἰά..) 8868 1. τό; 
1 Ϊομη 11. 12. (ἰαἴη ννὰ5 “ο ἴμε νυ ]οῖκοὰ 
οπ6.; 

εο μηά 1.1 ὙΠΟΥ [4]1 ἀπάου [6 Ροννοῦ οἵ 
ἀραΐίῃ (οι. νἱ. 23); ἴῃ οἴπου ννογήβ, {ΠῸῪ 
Ρᾶ55 ἱπΐο δῇ θχἰβίθηςο οἵ ἀδυκπθ55 Πα ΠΊΙΒοσΥ. 
ἼΠΕΓΟ ἰ5 Π0 οἰαβϑίοαὶ ᾿ἰηδίαπορ ἴῃ νν μ]οῖν [Π6 νου Ὁ 
πειράζω τηθδη5 “1 Θχρογίθπορ," δι ᾿ξ βθθπι5 
ἴο ἀρρσγοχίπηαΐθ ἴο {Π15 56η58 ἴῃ χιϊ, 26 (ν Πογ 
1ῃ6 ΝΕ. τϑηάθγβ ἃ ἐλρογὶ σι), ἘΣ ΠΟ] 5. 
Χχχίχ. 4, ἀηά ΒσοΪοθ5. νἢ]. 5 (ϑυιητηδο 115). 

» 6 εη. Σ- 
“6, 27. ὃς 

Ἐς οΪα5. 17 



ν, 1--2.]} 

ΘΉΥΒΙΕΝ 17]. 

1 772 ροάϊν αγὸ ζαξῥγν 17. ἐλεὶγ ἀέαίά, ς' αγιαὶ ἦγε 
ἐλεῖγ ἐγομόίσδ ΤΟ ἐλε τουϊεζεα αγὲ 710, 7107 
ἐκεῖν εὐτέγεε: 13. ὁπέ ἑΐον ἐλψαΐ αγὲ ιμγε αγέ 
λαῤῥν, ἐλοτερά ἐΐεν ἄστυ γι0 εἰηγενε: τό 707 
ἐδ αὐἰπζέεγεγ αγιοὶ ἀξ σερα σἀαδ δεγίελ. 

ΜΊΙΘΌΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 1π’ 

{Π6γ6 5141] πὸ τογπηθπξ ἴοι ἢ Ποπη. 
2 ὁ [ἡ {Πὸ βιρῃξ οὗ τῆς πη υνῖβε {Παγ ὁ οἱ. 

Βεαπηεά [0 ἐΪε: δη4 {Π6ὶγΓ ἐδεραγειτε 
18 τὰ κβὴ [ὉΓ ΠΊ ΒΕ Υ 9 

[πη {Π|5 γνϑῦϑδα {πΠ6 Ψι]5. τγείουβ αὐτὸν ποΐ ἴο 
“ἤραίῃ," Ὀιὲ το {μ6 1) εν], ἀπά γϑηάθγο {πὸ 
ΕἸαιιθο “ “ριϊαπέμ αμέδηι ἐ{{μ771 χεὶ σμ ἐκ βαγίε 
“μι. 

111.-.ν. ΤῊΕΞ ΕΙΘΗΤΕΟΟΒ ΑΝῸ ΤΗΕ ΔΥΙΟΚΕΡ. 

ΓΠΗΑΡΤΈΒ ΠῚ. 

1-9. ΤΠῈ Πορο5 δηά δ]εβθίησβ οἵ {πὸ 
τσμίθοιιβ. 10-ἰν. 6. ΤΠ6 οἤβργιηρ οὗ 1ῃ6 
ΤΙσῃΐθοιβ ἀπά οἵ ἴπ6 σ᾿ 6855. 

1. Βμὲ ἐῤδὲ σομΐς 9Γ ἐῤὲ γισδίδοις ἄγ πὶ ἐῤὲ 
ῥαπά ο7) Οοά.] ὍΠα βυθ]θοΐ οὗ {Πε Ἰαϑί σπαρίοῦ 
15. σοῃξπιθά. ὙΠῸ ννᾶροθ οὗ 51Π 15 ϑρι τ 8] 
ἄδδίῃ ; {πΠ6 νυ Ἱοκοϑα αἴθ, ΔηἋ Ρ455 ᾿πΐο ἃ ΠΊΙΒΟΥΥ 
ὙΠΙΟΠ 15 θαΐ 4 {6-ἰ|η-ἀθαῖῃ. ὍΠῸ τὶρίθοιιβ 
ἄϊε {Π6 ἀδαίῃ οἵ {πὸ θοάν, Ὀυξ {παῖ ἀθαίῃ 15 
16, ὙὝΠΕΟΙΓ 5οι5, ὑνθη [ΠΟΥ Ρα55 ἃνναΥ, Δ1Ὸ 
Κη ρὲ ῥαπά," 1.6. ἀπά ογ ἴΠ6 ργοΐθοςπρ' σαγα 
ὉΡ Οθα (85: ἸΧΧΧΥΠΙ- 5; 15. 11. τὸν 1 Πᾶνα 
Πονογϑά ἴπθε ἢ 1Π6 βηδάονν οἵ ΤΥ Παπά : ἢ 
]ομη χ. 28, ““ΝειῖΠοΥ 5}4}} ΔΠΥ πιδῃ Ρ]ποΪς 
{Ππ6πὶ οἷ οἵ τὴῦ παπᾶ ; 14. ΧΧΠΪ. 46, ““᾿πΐο 
ΠΗ ΠΑ (ς Ὁ κν!. 22, “παῖ ἴῃ ΠῚ5 
Ὀοϑβοπὶ 7). 

ἐῤεγε ρα]! πὸ ἐογηηεη ἐομςρ ἐρεῖ.) Ι͂ῃ {Π6 
Ταΐαγο Π|6-- νυ ΠΙοἢ [Π6 [ονν5 αἰζοσ {πΠ6 ἄδγϑβ οὗ 
{πῸ ΕἾΧΙ]6, απ ΘβΡΘΟ ΙΑ } ]ν αἵ 1πΠ6 Ἔροοὴ θη 
115. θοΟΙΪΚς ννὰ5 νυσ θη, γεσορηδοα τηογο ἠ15- 
ἘπΠΟΙν {πη {Π 611 [αἴ πο 5---Π6 νυν Κοα 5Π4}} θῈ 
1η ““τοτιηεπῖ, ΜΒ. 514}} ποῖ ἴοιςῃ {ΠῸ 
τὶρῃΐθοιιβ. ΤΠ Ππαῖαγο Πα σοπεηπδηςε Οἵ ἘΠΕΙΓ 
ἔπξαγο του πιο πη ἀγα ποΐ ἀθπηρά, ἀπά ννεγο ποΐ 
ΟἸΘΑΥΙΥ τοα] δε  θαΐ, 45 ἴῃ πε Βοοκ οἵ ἔποςῃ 
δηα {Π6 Ραγδῦ]θ οὔ 1γ65, ἘΠοῚτ αἴ 15 τπθίαρῃοσι- 
ΟΔΠ]Υ ἀθβογι θεά ἴῃ ἰαηριαρο Βογσγοννθά [τῸπὶ {Π6 
ἹΠΊΔΡΌΓΥ Οἵ {Π6 ἀποϊθηΐ ργορῃοίβ (1 Κ. χνὶ. 23 ; 
Κδν. χῖν. το; [5. ἴχυϊ. 24). ΤΠ ννογὰ βάσανος 
ΟΠἼΪΥ ΟΟΟΓ5 ΟΠΟ6 ΟΥ̓ ἰννῖοα ἴἢ {Π6 1,ΧΧ., απά 
τὴ {πΠ6 Ν. Τ᾿. οπἱγ ἴῃ Μαζί. ἵν. 24 (οἵ 51:0 Ἰζη 655) 
8Δη4 [,Κ. χΥϊ. 23, 28; θυΐ βασανίζω ἀπά βασα- 
νισμὸς 416 ΔΡΡΙΙΘά ἴῃ [Π6 ΑΡΟΟΔΪυ Ρ56 ἴο ρα Πΐ5}- 
τηεπέ θεγοπά {ΠπῸ σστανθ. ὙΠῸ ψνογά Τη6Δη5: 
(1) « τοπομβίοπε ; (2) δχαμηϊπδίϊοη ὈΥ ἰογίαγε ; 
(3) Τοτπλθπί ἴῃ βἜηοΊδὶ. 

Ω. 1κ 126 οἱσῥὲ 97 ἐδὲ πραυΐδε.) 1.11., “τὴ 
[88 εγεβ." Α Ηθθγαΐίβπι (2.3) ἴογ “1ὴ τῆς 
ἥπαρτηδπε ὉΕ᾽ (ΟΠΡ. ἴχ. ο; ουΕ σ 8: 
Τπάρ. χνι!. 6; {πά]πἢ 111. 4; Εσο] 5. νΠ]. τό. 
“ΗΘ πηννῖβθ, πκὸ {ΠῸ6 ἔτιεπ5. οἵ Ϊοῦ, πὸ 
7πάρο ὈΥ ἀρρθαγβηοθβ Δπ4 σδηποῖ στῖβα θθυοηά 
ἃ ΟΥ̓] ἐγδά πο η 4] ΟΥ̓ ΠΟ ΟΧΥ, ἔουπι ἔα ]56 1π46- 
τηθηΐβ δου [Π6 βούγοννϑ οὗ [Π6 τ]ρ ΘΟ Ι5. 

97 ἐῤὲ μπαυΐδε.)] Ια ψογά ἀφρόνων ΤηΘΔη5 

{ΠῸ “πογα]ν τιηνν 56. [ἢ 8]] βου! ρέιΓΑ] νυυ Πρ, 
ΓΟΠΥ ἀηἀ νυ] θά ποββ ἀγα ἰ4εη 64 : 1. 3; [5. 
᾿π. ὁ, τον. Χνϊ. 27; {Ππ|0: Χχ. Ὁ, τοὶ, ὅς. 
(ΧΧὺ 

ἐῤεν σϑεηιρα ἐο α16.}] Ἐ ΔΙΠου, “ ἴο ΡῈ ἠδδά. 
Τῃ {Π1|5 ἀηα Π6 ΦΟ]]οννηρς νοῦβοϑ νγὸ μαγθ {ΠῸ 
ςοπίγαβί Ὀδίννθθη {Π6 βεπιθίαπος οἵ ἀθαίῃ δηά 
ἴΠπ6 τϑα]ν οἵ 16 ὑνΠΙ ἢ Πιὰ5. θθθη ἄννεὶξ πιροη 
ὈΥ ΤΏΔΗΥ 5͵θδΐ νυγϊῖεσβ. ῬσόθαθὶΥ ΕἸτΙρι 65 
ν᾽ 5 Οη6 οἵ [Π6 βδυ]εϑὲ Οὐθοῖκβ ἴο ἜἘχρίεβ5 (Π15 
{ποι ἴῃ 15 ξαΠΊοιι5 11Π65: 

τὶς οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν 
τὸ κατθανεῖν δὲ ζῇν; 

ΤῊΘ ἱποθδϑαπΐ Ἰεϑΐβ ΠΟ ΑΥβίορμαπο5 
ΡοϊΪηΐ5 δί {Π15 ἄθβορ αιιεβίίοη, ργονε {πὸ αϑΐοπ- 
Ἰβῃτηθης νοι 1 οχοϊεά. Αἰογνναγάβ {μ6 
ἘΠπουρμς ὈθοδπΊθα Δ]πτοϑὲ ἃ ΘΟΠΊΠΠΟΉΡΙαςΘ. [ἢ 
Μαχίμλιιβ  Ὑτῖι5, νγα Ππά ( Π᾿ββοσί. 25, Ρ. 
258, ασποΐεα ὈΥ ΟτΙπηΠ1), “ὙΠαΐ ἡ ἢ ἴΠ6 
ΠΊΔΠΥ (4}}] ἀδαῖπ, {παΐ νοΥῪ {πἰηρ ννὰβ {π6 
Ὀεριηηΐϊης ΟὗἩἨ Ἱπηπλουίδ!ν ἀπά {πὸ Ὀἰγίῃ οὗ (Π 6 
Γαΐατο 116. ῬΏΙΟ, ἴῃ ἃ ρᾶββαϑθ οἱ βεὶὺ τὰ- 
ΒΘ ΠΙηρ; [Π15 (( Π)εΐ. ροΐ. ΟΡΡ. 1. 200), 58γ5: 
“ἼΠΘ νυ156 Τηδη ὑνΠΘη ἢ6 βθοπὴ5 ἴο Ὀ6 ἠθδά 5 
ἴο {Π15 σΟΥΓΕΡΕΌ]6 118 15 Πν!ηρ {πὸ ἱποοσυγαρίῖ- 
16." [Ιἡη {Π6 εἱοηιθπη ΕΡ βί]θ ἕο ΤΙορποίιιβ, 
“{Π6 βθοιηϊηρ ἀθδίῃ " 15 σοηίγαβί θα νυ “1Π6 
ΓΘ] ΟΥ̓ ἀθαίῃ " 1ῃ δϑοηΐδη ἥγσθ. ὙΠῸ ΒοΟΚ 
οἵ Εποςῇ, οἷΪ. 4-τ-ον. 2, [ΓΏΙ5Π 65 5Ον ΓᾺ] δηὰ- 
Ἰοβοιβ {Πποιρΐῖβ. [ἢ {πὸ Ν. Τ᾿. ἀδαίῃ 15 οἴζεη 
Ταργοϑθηΐθα 85 {Π6 βϑίθ οἵ 118. 866. δβρϑοῖδ!!}ν 
11 1. 21521; τὴ; ΨΗ: 25: (101: ΠΡ 2. ἢ": 
2 οΥ. ν. 8; Ἐκξν. χῖν. 12, ἄς. νὰ τηδεξ 
ν τ τΠς βαπιθ Πποὰρῃς ποῖ ΟὨ]Υ ἴῃ (τι βεϊδῃ 
Ῥοοίβ κὸ Μηΐοη: 

“ΒΘ η ΒΑ ἀπά Τίνα, νὩ]Οἢ ρατίεα ἔτοτη 
ἴῃ6 6 ΠΘΥΘΥ, 

Ηδά τἱρεπηβά {ἢν 1π5ΐ 501] ἕο ἄνγεὶ] πν!ἢ Οοά, 
Μεοκὶγ μοι ἀϊάβι τεϑῖρῃ λές εαγέλεν ἰραά 
ΟΥ «εαΐλ, εαἰλραῖ ἔζ75, τυλίο τς γγοηὶ {7 ἀοίζ 

“6767, ; 

Ὀὰΐ ανεη ἴῃ ροείβ {τὸ 5Π6]16Ὺ : 
“ΑἩ πο, [6 15 ποΐ ἀ6βδά, με ἄοεββ ποΐ 5166ρ- 

Ηδ6 Παίῃ δυναϊςεπϑα ἔγοιη [πε ἄγθαχῃ οὗ 11{6.᾽ 

ἐῤεῖγ ἀεῤαγίμγο.] ΓΓΠΙ5 ννογά ἔξοδος 15 πιϑοὰ 
Το ΠΟΘΕΝ Ὁ 1 1 ΙΧ. 7; 2 ΒΟ 15. (ΠΟΙΏΡΣ 
ΥἹ]. 6; 11, 17 (ἔκβασις); Εςο]115. ΧΧΧΥΙ, 23; 
105. “Απέϊ.᾽ ἵν. 8, ὃ 2, ἐξ ἐξόδοῦ τοῦ ζῆν. ΤῊ ϊ5 
1156 οὔ ΠῈ ννογά 15 ποΐ [οιη6 [ῃ οἰ βϑῖσαὶ τοῖς, 
Ὀαΐ “ οχϊξιιβ᾽ δηά δχδοσσι ΑΥΘ τιϑϑα [ῸΥ ἀθαίῃ 
1π| ΟὙΡ ΟἸΠ ΘΡΡῚ 1 τ: [{π5{ΠΠ. ΧΙΥ 2. ἢ τὸ: 
1,Δοἴαπί. “) 6 Μογζί. Ῥοῦϑβεο. 5ο. 

ἢ: ἑαζεη 7ογ ηιῖσεγ).] ΒΔΙΠΟΓ, “ ννα5 οοπηίοα 
ἃ Τηϊβίοσγειηθ." 
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ὈἽΓ “16 8οιι5 οὐ τῃε τὶρῃξθοιιβ “ Ῥουὶ 
ΔΓΘ πῃ [᾽6 Ππαηά οἵ (ὡσοά, «πὰ 55 ἢ 

- 
5. 1. 
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3 Απά {μεῖγ ροίπρ ἤοπιὶ 8 ἴο ῬῈ τῆς 5ἰρῃξς οἵ πιεη, γεῖ ἰ8 {Πεὶγ “ Βορε : ΑΡΩΝ 
αὐίογ ἀοβίγισέίοη : δι ΤΠῸΥ ἃ ἵπ ἈΕῚ] οὗἉ Ἱπῃπηογίδ]γ. 
ῬΞᾶθα: 5 Απά δανίηρ Ῥεδθη « [{{{{|θ ἢ δβ- α 

4 Εογ {βουβὴ {Ππογ θ6 Ριῃβῃθα πη Εἰδ64, [ΠῈῪ 518} δὲ ργθδίγ ἵτε- ἊΝ 1 

2. ΣᾺ 5: ἘΣ 
τϑον 1. 

8. ἐῤεῖν φοίης ὕγορι 5.1] πορεία. ΑΠοΙΠΕΥ 
ΘΙΡΘΠΪ5ΠῚ ἴοσ ἀθαῖῃ. “ΠΟΘΙ 56 6ΠῚ5 ἴο θ6 ΠῸ 
δχαςΐ ῥάγα}161 ἔοσ [Π15 ὄβχργθβϑίοπ, ἴΠ6 πϑαγαϑί 
Ὀεϊηρ 1.Κ. ΧΧΙΙ. 22, “1ΠπῈ ϑοη οἵ Μη βοείῃ ᾿ 
(πορεύεται) ; ΠΟΠΊΡ. Ας΄β 1. 25. [{ 15 ἀεγινοά 
ἔγοπι [Π6 Ρἢγαβ65 “"ἴο ΡῸ ἴο ΟἿΓ ἔδίΠουβ," σεη. 
ΧΥ. 15) ΟΥ̓“ἴο ΡῸ {Π6 ννΑΥ οἵ 411 [Π6 βαυίῃ,᾽ 
Ι ΚΙΠΡΒ 11. 2, ὅζα. 

μέ6 ἀἰδοίγμο ον". σύντριμμα, “ἃ ΟΥ̓ΙΒΠ]ΠῸ' 
πΡ. Μα]ρ., εχ εγ),1)11.7η1, “΄ ΔΠΠΙΠΙ]Δ ΟΠ. 
ΒΠΞΌΤΩΣ 1. ΤΟ. ΝΜΙΔΟΟ: 11: 7, ὅ60: 

δμέ ἐρὲν αγὸ μ ῥεαεε.) ὝΠΟ “ Βαΐ ᾿ 15 6επη- 
Ῥπδες: τ θα ὁπ ἘΠΕ, σοπέζαιγ.: “ΒΕΔΟΟ᾿ 
(ϑῥαΐο»»----ἰἢ δ᾽ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ [ΟΥΠῚ οἵ [ον !5ἢ στθοῖ- 
1η6) ννα5 {Π6 1464] σοποθρίϊοῃ οἵ Παρρίπεββ ἴο 
τπῃ6 Ηθτενν, 45 ἸΟΥ (χαίρειν) νγα5 ἴο ἴπΠ6 Οτθοκ. 
ΤΠΟ ““ρεᾶςθ᾽" οἵ [πε ἀδθραγίϑα τὶρῃίθοιιβ 5011}5 
ὙΠΟ 15 ΠΟΘ σοπίοπηρ]αἴθα 15 ποῦ ἴΠ6 ΓΈ Ροβα 
Οὗ πποοηΒΟΙ ΟΙΙ5Πη655, 85 ἴῃ 5Π6|16Υ.--- 

““ ἘΏνΥ δηά οδ] ΠΥ ἀπά Παΐε ἀπά ρμαΐῃ 
(δῃ ἴουοῃ Πίτη ποΐ, ποῖ ἰοτίαγα Πῖμη ἀραΐη Ἴ-- 

Δ ΤΉΔΠΥ͂ 51 ΠῚ11ΔΙΓ ΡαΒΒΑΡ 65; ΠΟΙ͂ 15 ἴ [Π6 1π|- 
ποσί! Ὑ οὗ Ροβί ΠΠΊΟΙΙ5. ΠΊΘΠΊΟΥΙΨ, 845 [ἢ 1Π6 
ἴδυηοιιβ 11Π65: 

““ ΟἿ τηᾶὺ 1 Ἰοΐῃ {Π6 σΠΟΙΓ ᾿πν]51016 
ΟΥ̓ ΊΠοβα ᾿πητηογίαὶ ἀθαα γῆο Ἰῖνε δραὶπ 
Τὴ τηϊπαϑ μηδ θείζογ ὈῪ {Πα ῖγ ρσέβεηςε "ἢ 

Βαΐ 10 15 «ἃ βίαϊε οἵ ἄδερ δηά ϑβοπίϊεπί ]6ββθά- 
Π655,---“ ἃ τοϑί " (ἀνάπαυσις, ἵν. 7; ΗΘ6Ό. 11. τα; 
ἘΠ Υ! Σίν. 17).. ἴξ 15. “Ραύδαῖσο ς {1 ΧΣΗΠ: 
43). ὙΠῖ5 {γαῖ σοθβ θεγοπά δηντῃηρ ν ἢ] ἢ 
νγνᾶ5 Οἰθασ (ο πιοϑί οἵ {πὸ ΟἹ. Τ᾿. νυυσιΐουβ, νμῸ 
Ἰοοὶς οἡ {ΠῸ βγανθ 85 ἃ ἀγθαῃη]655 5166 Ρ : [00 
111, 12πι9; 5. ΧΧΧΥΠ]. 11, 18; ΕἰσΟ]65. ΙΧ. το ; 
Ῥς, νἱ. 5, ΣΎ. 9, ἸΧΧΧΥΙ τὰ, ὅζο. 186 106 
οὗ 4 Ἰογοιιβ 16 θεγοπά [Π6 βσᾶνε ννὰβ. ΟΠ] 
Τονθαϊθα συμ} } , ἀηὰ {πΠ6 11 Κπονυ]θάρο οἵ 
1 νναβ βίνθῃ Ὀγ Η!πὶννπο Ὀτοιρῃς Π6 4Π4 1π|- 
τηοσίδ Υ ἴο ΠΡ ἢ. 

4-9. ΤΊΠο56 νϑῦβθβ οὐνϊαΐθ (ῃς οδ]θοίοη 
ψν ΠΟΙ τηϊρης θ6 πτροϑά ἔγοπι [Π6 Θαγ ΠΥ 4{Π|ς- 
Ἐοη5 οἵ {Π6 τὶ ρῃίθοιιβ. ὙΠΘΥ ἅγὸ πηθαπί ΟΠΙΥ͂ 
ἴο ἰοϑβί, ἀπά ρυγρο, ἀπ {γαῖ ΤΟΥ Ταΐυγο Ὁ]155 
δηά ροτυ. 

4. ἐροιφῦ ἐδὲν δὲ ῥμηΐσφοά.] Μοτα δοει- 
Ταΐο]γ, “1 (ΠοΥ παν θθθη Ριιηϊβιιθ." ϑοπηθ 
ΒΌΡΡοΞβΘ [ῃδξ {ΠΟΓῸ 15 Δη δ᾽ πϑίοη ἴο {Π 6 Πλαγυ Υ5 
ἴπ {π6 Ρεγβθουίίοη οἵ Απίοομιθ ΕΡΙΡΠΑΠ65: 
1: Μᾶδςο. 1. ςγτό4ᾳ. Ιἴ 15 πῖοσῦα ργόῦ80]6 {παῖ 
τῆς νοῦ μαά ϑδοπὶθ τϑοθηΐξ δὐθηΐβ ἴπ ἢΪ5 
τηϊπά, 

ἐπ ἐδὲ εἰσδὲ 97, γιοη.ἢ 866 σ᾿. 2. ΤΠ6 [ονν5 
ἔουπά ἴἴ ἀπο α το πἀπάουϑίαηα ἴΠ6. Ργοῦ]οπὴ 

οὗ {π6 δαγίῃ]ν δι Π]οϊίοης. οἵ [π6 βοάϊγ, νυνί ἢ 
δά ρογρὶθχϑα θοίῃ [αν (5. Ιχχ!ῃ].) ἀπα [08. 
Ταν!α Τοὰη4 {Π6 5ο] το 1η {Π6 σα] ΠΥ ἀπά 
τοι δυεοη νυ μῖ ἢ οἴθη ονογίακε {πὸ ννοκοά 
Ἔύϑῃ 1 [Π15 115. ΤῊς ΑΒ ου] 165 οἵ [00 ἅτε 
Πυθα ΒΥ ἃη ἀρΡΡ6Δ] ἴο {Π6 ἃυνῇι] οπηπὶροΐθποθ 
οἵ Οοά, ψΒῖοῖ τϑαιῖγοβ πΠπα  ϑεϊοηϊηρ 5ιὉ- 
Πηϊβϑίοη. [π᾿ ἴῃ6 ἂρὲ ψνῇθπ {Π|5 Βοος νγᾶβ 
νυ θη, [Π6 [ονν5 Πα δάἀναηοοα πλιςἢ {γέ μοσ, 
ΔῊ [ΠΟΥ νγογα 4016 ἴο τοϑὲ ἴῃ {π6 Ὀο]1Θ Ε {Πδὲ 
[Π6 Τονναγβ ἀπα ΡιΠΙΘ πιο ηΐβ οἵ α ἔμίισα ΠΠ6 
ψγΟΙ]4 γοάγοϑϑ {πΠῸ τοηρ5 δηα ᾿π6η 8 }1{165. οἵ 
16 ργεβεπί. ὙΠῸ ἰγδηβίθηΐ “" ἄδὺ " οὗ ἔθεθ]ε 
τήθη (ἀνθρωπτοι) 15 ᾿ἱποβραῦ]α οἵ Ἰπάρίηρ ἀεὶ ῃΐ 
85 ἴο ἴΠ6 ὑῇῃθποπΊοπα οἵ [6 (1 (ογ. ἱν. 3). 
νὴ ε 566 θειῖῖ οὔθ 5118}} ἀγὸ οἵ δὴ ἱπῆηι οἴσοὶθ. 
566 1 ΟΟΥ. ΧΥ. 19. 

7εὲ ἰς ἐδεῖγ δοῤε 71} ῳὶ Ἰριρπογία ἢ ὙΠ 
ΘὈΓΓΘΠΟΥ͂ Οἵ {Π6 ΡἤΓΑΒ6 15 ἄτι ἴο 15 το ροείϊα 
ἀερίῃ. ὙΠ τὶρῃϊζθοιιβ μαναὰ ἃ “" 11] ἀϑϑισαποα 
(πληροφορία) οἵ ΒοΡε ἐνεη ἴο {πῈ ἐπα" (Η66Ὀ. 
ΥἹ. 11, Χ. 22). ὙΠΕΙ͂Ρ ΠΟΡΕΒ 41ῖ6 ποῖ δεῖ οῃ 
ΘΑΤΊΠΪΥ {Πῖηρ5, θαΐ ἀγα ΠΠ]ο ἢ ἐπουρηῖ5. οἵ 
1η6 νγου]ά ἴο οοπιθ. ΤΠ6 ννοσά τἰϑθ6 ἴου “1π|- 
τλουίδ! ν "ἢ 5 ΠΟγΘ ἀθανασία, ποῖ ἀφθαρσία. 
[{ 15 παΐιγα!ν νναπίϊπρ ἴῃ τῃ6 Ο. Τ᾿, {που 
Ααι114 τἰ564 ἴξ ἴῃ Ῥ5. Χ]χ. 15: δαΐ τὲ οσσυγ5 
ΒΘΥΘΓΔΙ {1Π|65 ἴῃ [Π15 ὈΟΟΚ (γ. 1, Ὑ111. 18, Χν. 
13; ΕσΟ]115. ΧΙΧ. 17). [ἢ 111. 13 1ἴ ΠΊΑΥ ΤλΘΔΠ 
(Πκο ὕποέογόπορβει) Δ Ἰτηπηοσία] 21) ΊΟ , ἃ5 
ψΠ6η ΜΙΐοη 5414, “1 ἀγθαπὶ οὗ ἱπηπιοσίδ! γ : ἢ 
Βα 504 }1}Υ [Ὁ πγθδηβ θἴθγηαὶ 6. [ἢ {πὸ Ν, Τ΄. 
1 ὉΘΟΙσΘ ἢ τ ΟΥ. χν. 57: τ Ττη. υἱ. τό. ΤῈ 
νγα5. {Π|5 ΠΟΡῈ ννΒῖοἢ ϑιιδίαι πο {Π6 τηαγίγγ- 
Ὀγοΐμουβ γγῆ0 νγῈΓῈ. 50. οὐ 6} ]Ὺ ἰογίιγοα ἀπά 
5]αη Ὀγ Απέϊοσπι5 ΒΡΙΡμαΠ65 (2 Μίδσς. νἱϊ. 9), 
ἴο γγΠο56 {ΓΔ ΠΟ ΠΑ] τςογάποθβ [Π6 ὙΥΎΙΓΘΥ ΠΊΔΥ͂ 
᾿ποΙἀοπίδ!]}ν 4]1π66. 

5. α Ππἶὸ ἐρασεα. ὝΠΟ ννοσγά ἴῸΓ οΠα5- 
Ἐἰβεπλοπί (παιδευθέντες) ἱπηρ]165 ἃ αἰνπο δα 
εαἰΐομ. ΤΉΪ5. νον οὗ {Π6 ΒΤ ΠΕ 5 οἵ τῃ8 
ΒΟΑΙΥ 15. Βρβοῖδ!]ν νγοσκοά ουξ ἴῃ ΗΘΌ. ΧΙϊ. 5-- 
12: 45.1.12; Κδν. 1]. το; θὺϊ 1: ννᾶβ ἴδπη!- 
ἸΙαῦ 4]5ο ἴο {π6 Ο. Τ᾿. νυυϊίετϑ : [,δν. ΧΧΥΪ, 23, 
24.: 2. ϑ6Πὶι. Ὑ1ῖ. 14; Β5. ΧΟΙ͂Υ 12] ὉΣΙΣ, ΤῈ 
τον, 1: 12. ὅζαι 

ἐβεν “πῇ δὲ ψγοαὶΐν τεαυαγάθ.} ὙΠῸ 
Ποιρης 15 1Π6 βᾶπηθ ἃ5 ἴῃ ΒΟΠῚ. ΥἿ1]. 18; 2 
(ΟΥ. ἵν. 17: “Οὐ ΠΡμῈ δἰΠιςξίοη, νυ μΊ ἢ 15 θὰ 
ῸΓ τποιηθηΐ, ννουκοίῃ [ῸΓ 15, ΠΟΘ ἀηα τηοτῸ 
ΘΧΟΘΘαΙΠΡΊΥ, Δπ δἴοσηδὶ νεῖ ρα οἵ βῇογγυ. 

τγουεά ἐρεριἢ “Οοά αϊά ἐογηρὲ Αθγαμαπι," 
Εχ. χν. 25. [ἢ {Π6 νἱονν οἵ [Π6 ϑαογθά Ὑντ [6 5, 
4}1 αἰΠΙ οἴοπ5 τὸ ἃ ἰθϑί (δοκιμή, 2 (οτ. νἱ1]. 2), 
ἃ {141 (πειρασμός, [45. 1. 12), ἃ {ΓΑΙ ΠΙΠΡ; 
(παιδεία, Ἡ 60. χίϊ. 5), ΟΥ̓ Ὧη δαἀπηοπίτίοη (νου- 
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( Ἐχοά. φγαγήεά : ον (σοά “ ργονεά {ῃεπιὶ, ἀπά 7 Απά ἴῃ {πε {πη οὗἉ {πεῖν νἱ ϑἰξα- 
Ὅκαξ, 8... ἔστη 4 {Ποπῃ ἦ ννογίμυ ἔογ ΠΙΠΊ56 1 Ἐ Ἐοη “ἢ ΠΟΥ 5141} 5}1π6.9 ἀπά τὰπ τὸ «" Μαῖε. 
τῶν; ΠἹ 645 0 4 ἴῃ {Π6 Πιγπαᾶσα μα Πα απά ἴο {κα ϑραῦκβ8 δῖηοηρ {Πε ἜΡΑΕΡ 

ἘρΉ 513: ϑῖΠὈ}]ςο. Ξ Μρῖε. ἫἜἝ {τε 4 {Παπὶ. πὰ τεαςεινεά {Πἢδπὶ 88 ἃ 
ἘΠΕ Σ 8 ΤΠ ΕΥ 4 5}411 {πάρε 1Π6 παδείοῃβ, ζοῦν 6. «. Ἐροίυν, 5. ΒΕΓΠΈ ΟΠΘΓΙΠΡ.. 

ἘΣ 

θεσία, ἘΡΗ. νἱ. 4). 1 σαῃ 566 πὸ ρτοιιπά ἴῃ 
{Π|5. ῥῬαβϑαρα ΤῸ ΟΥ̓ ΠΤ 5. γουηατὶς ἀρθουΐ {πὸ 
ΒΠΡΡΟΒΕά τιη]τι58 Ραγ ΟΠ] ὙἸ5ΠῚ οἵ {Π6 νυΥ ΤΟΥ ἴῃ 
ΤΕρΑγ αἴ πρ [Π6 ΡΕΠΙΒΗπιθηΐ5 οἵ {πὸ ὕέκυς 85 
ἀἸΒΟΙΡΙΙΠΑΤΎ, δΔη4 {ποβα οἵ 1π6 Οερέϊου ἃ5 τοὸ- 
ἐγτιθαῖγο. [ςἢ {Π6 ΡιΠἰϑμπιθηΐβ πηθπίϊοπθά ἴῃ 
ΧΙ., ΧΙΙ., ἴῃ6 νΥΙΕΥ 15 βρεακίηρ οἵ αὐυζοζεά 
(επί 1165, ἀπ ΠῚ5 ργεδοπέ Το αγ ΚΒ ἀτα ἃ σοη- 
Βο]αίοη ἴο γλσῥέεοιις ονγ8. [{τηΔΎ, Πονγευου, 
Ὀς ροϊπίεά ουξ {Παΐ δογιρίασα ΟἿΪΥ ΓΟΡΙΟβθηΐβ 
ΡἈΠΙΒΗΙηθηΐ 45 Ὀεῖηρ ΡΌΓΟΙΥ τοίσιυἔνε ννῃθῃ 
115 αἰδοῖ ρ Πα ΥῪ εἤδοῖ μ45 νυ ΠΟ ]Π]Υ [4116α. 

«ὐογέδν 7207 ῥί»ισε} .] Ἐδίμεγ, “ νογίῃνυ οὗ 
ΗΠη561Γ 2.6. ννουῖθν οὗ Ηἰ5 νἱϑίοῃ ἂπά οἵ 
ΗΙ5 βαῦθαίῃ ; ννουΐῃγυ ἴο ὈεβοοπΊα ἃ λαὸς εἰς 
περιποίησιν (1 Ῥεῖ, Π. 9). ΤῊΪ5 σοποερρίϊοη 
νγὰ5 ΡΥΘΔΕΥ ἀδερεπθά ΟΥ̓ ἴπΠ6 ἰθδοπίηρ οἵ 
ασιϑ (ΠΕ ΣΞ 77, 38: Εἰδυ: π᾿ 20. ΠοΠπ 
Χιν: 7; Ὁ 10. π ἵν τ2.. ΠΟΙ, 1Π ΙΒΙΘΙ, 
81. Τ Ποπα5 ΑΠΌ] Π85 νγᾶ5 ἀϑκοα ννῃδί γοννασά 
Π6 ἄεδϑιγοά, 5. δῆθννε να, “οι αἰϊαηι 
(πογοθάθπη) 2:2 ἐδ 1)ο»ηΐ716. 

Θ. «Ἧ: φοϊά τι δὲ γεγπαςθ ὝΓΠΘ νγοσά ἴῸσ 
“ὁ βῃ 6] ΠΡ - ἔα Γηα 6 ἢ 15 σάγο, δαΐ {π6 ἐπουρπῃί 
ΟΥ̓ ΠΕΓΥ ΡΓΟΌδίοπ ἴο ριγρα ἀνναΥ 4}} πιοσίαὶ 
ὩΠΟ55. ἴ5. ΠΟΙΠΠΟΝ (Ι Ῥεῖ 1. 7, ἵν: 12 Ζθοῖν. 
ΧΠΙ. 9, ὅζς.). (ομῃρ. Ον. “Ττὶϑβί., 1. 4. 25-- 

“ς Βοιποαῖ αὐ ἔ]νατη βρεοϊαξατ ἴπ ἸσΉΙΡ115 ΔΊΠ 111} 
ΤΕΠΊΡΟΙΘ 516 ἀπιτῸ εβί ᾿πβρίοίεπήα 465 ""--- 

ἃη4α Ῥορε᾿β δριαρῃ οὐ Μτϑ. Ε". (οτγθείξ ἴῃ 
51. Μαγραγοῖβ, ἊΝ ἐϑίπηϊηβίευ : 

““ 80 πηαβοοϊεά, 50 σοπιροβαά ἃ τηϊπ, 
50 ἤγῃ γεῖ 5οΐζ, 50 βίτοῃρ γεΐ 50 τϑῇπϑί, 
Τἤεξαυει ας τς φηγεδέ σοϊά τοῖδὰ ἐογίεγες ἐγεα : 
ΤΠ 5αἰηΐ βυκίαϊπεα 1ἴ, ας [ῃ6 νγοιμηδῃ ἀ16Ὰ.᾽" 

ῥὲ ἐγίοά ἐρο. “Γοϑίθα {ΠΕῚΓ ΘΘΠΙ]ΠΘ 655 
(ἐδοκίμασεν); ΡγονΘΩ͂ {Παξ ΠΟΥ νοῦ ποῖ 
σοπηζογίοιί5 (κίβδηλα), {κὸ ῇοβε δ! πάθα το 
ἴῃ 11. τό. 

γερο υδά ἐῤόνι.1] ἘἈδραγάθα {Ποπὶ ἕν Ο ΓΔ ΟΙΥ 
(190 νι]. 2ο, 1, ΧΧ.. 

ἂς ἃ ὀμγηΐ οεγίηρ.] 866 τ Μδος.]. 45. ΤΠ6 
ΤΊΔΥΕΥΥΒ. ἘΠΩΘΙΓ ΑΠΙΟΟΠ5. νγεσα ξουθιἠάθη ἴο 
Οἴου ϑαογιῆοοβ, θυ {ΠῚ {178 νγᾶ5 [5610 ἃ βδογιῆςθ. 
ὙΠῸ οὐγίοι5 Ρηχαβ ὁλοκάρπωμα θυσίας τηδδη5 
“8 ΜΜΠΟΪ]6. Ὀυγηΐ ΟΠογιηρ " (Πο]οσδιιϑῖ). ὙΠ 
56η56 οἵ “ΠῸΠ ἢ (καρπὸς) Π85 Ὀδοοπηδ αι 
ΟὈβοϊεβοθηῖ. ὍΤῊ15 ἔΓοα] ΘΠ ΓΠΥ ΠαΡΡΘηΒ ἴο {πῸ 
Εἰ τη ο]ορῖςδ] δἰοπιθηΐ οἵ ἃ νγογά, 45 1η “Ἰοοκ- 
ἹΠρ σἤατιθν Οἱ 51]νοῦ "Ὁ “(ἃ 5Ξ||ν6 7 ζοχ; “ἃ 
ῥεεαίογιῶ οἵ ἐε οχϑη," ἄς. ὙΠῸ ψογά ἄοεοβ 
ποῖ οσουγ ἴῃ {πὸ Ν. Τὶ (πεσε να πα ὁλο- 
καύτωμα, Μαίί. χιΙ, 33; ΗΕ6Ό. χ. 6); δεῖ 1 15 

Του τη {πὸ ΤΟΣ ΧΟ, 1 ὃν. Χυϊ. 24.:. ΟΡ. 
Ἐς ο] 5. χὶν. 14. ΒῸΓ {Π6 ποιρῃξ σε ΒΚ ομη. 
ΧΙ ΤΡ ΒΕΙ: {ππ Ὲ- 

“. 11 ἐδὲ {τι 9 ἐρεῖν αἱσίἑαϊίοη.] ἌΝΈΉΕη 
Οοά ““νἱ5ι15 ΟΥ““ἸοοΟΚ5. προη ἢ {πΠ6π|, ἴο 
κ χουναγ {Πδπὶ δοσογάϊπρ ἴο {ΠῸ6Ὶ ννοσκβϑ.᾽ 
δε Πᾶνε {πΠῸ ννογά ἐπισκοπὴ ἀθᾶϊη [ἴῃ “Ὁ. 13Ά. 
Ιη {πε 1,ΧΧ. 1ἴ οσοιΓ5 ἴπ ἃ θα 5εηβε οἵ [Π6 
έπαὶ νἱδιϊαϊίοη οἵ (ὐσοά, 45 ἴῃ [,6ν. χίχ. 20; 
ΠΟΥ": τ. 15 ἃ ΒΟΟα, ΞΕΠ56, 15 [00 Χ- 12: [πῃ 
ἘΠΕῚΝ: Ξ τῈ πη 1 τη ΡΣ 6 χῖχ 214: τ ΒΕ 
11. 12, Υ. 6: 85 ΝΥῈ]] 85 ἴπ 15 βΘΠΘΓΑΙ 56η56 
οὗἠ ““ΟνθΥβθοῦβῃρ,᾽ “' ὈΙΒΠοΟρτΊοΙς,᾽ Αοἰϑ 1. 20; 
τι Τιμι. 11. 1. ὙΠῸ ὙΥῈΓ Πα5. Ποσα Ἰθ ἴῃ 
βΒῃαάονν 41} ϑρϑοῖῆς ἐδθίμ5. Ἠδποθ Βτοῖ- 
5ΟΠΠΘΙ6Γ ἀπ ΟΠ 5 ΒΊρροβα Πἰπη ἴο θῈ 5ρθαῖ- 
1ηρ’ οἵ 50Π16 βο᾽ ἤθη ρὲ ἴο [5γ6] οἡ βαυίῃ. 
ΟἸΌΓΟσ (ῬΉΠΟ, 11. 256) τοῖθτβ Π6 ραϑϑαρθ 
ἴο {πε ἄαγ οἵ ᾿πάρτηθηΐ ; οἴπουβ, ἀραΐη, Ἔχρ αῖη 
ἴΈ 85. ἃ ἀθβοσιρίίοη οὐ {Ὑ] ρΡἢ ἃη4 ΠαρΡΙΠ 655 
θεγοπά ἴμῈ βσσᾶνθ. Ὑπὸ ἀθοϊδίοπ Ὀθίννθεη 
{Π|656 νίθννβ ἰ5 ποΐ Θαϑύ ; Ρεύπδρβ θεσδιιδε ΠῸ 
5110} ἀθοϊβίοη 15 ροβϑϑίθ]ϊθ. ὙΠῸ νυυογ 5 οδ]θοῖ 
15 ἴο ΡΓΌΡΠΟσϑυ, ἴῃ {π6 β]ονηρ ἰαπριαρο οὗ 
σοηνὶοίίοη, ἴπΠ6 ΠΠ4] {Πρ ἀπα ΠΑρΡΙΠ655 
οἵ {π6 βροοά. Πα ἴουπὶ ἀπά πηαηηοΓ οἵ {ΠῸ 
ἘΥΠΙΠΊΡΗ ἀγα ΠαίαγΑΠΥ ΘΧργοββδαά ἴῃ ΡΈΠΟΓΙΑΙ 
᾿Π]ΔΡΈΓΥ. 

ἐῤφεν τῥα]] εῤὴπθ.1 “ΤῸ οχρίδιη {Π15 οἵ “"βρᾶγε 
ΘἴΠοσθα] ΠΡ ἢ - θοά165,᾽ ἀβϑιηθα ὈγῪ {πῸ 1π5ΐ αδἵ 
1ΠΕῚ, ΓΘΒΙΓΓΘοἴΙΟη, 45 ΟἰγΌσγευ ἄ065, 15 ΡΟ ΠΑ Ρ5 
ἴοο ἀεῆπιίθο 4ῃ Θχρδπαίίοη οἵ ἃ βϑποῦαὶ 
τηθίαρμοῦ. ὙΠοΓο σαη θὲ ΠΠ{{16 ἀοιδὲ {Ππαΐ {πῸ 
ΕΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 15 ἃ Γοίοσθηςθ ἴο [)8η. ΧΙΪ. 3, “ ὙΠΕΥ 
{παῖ θ6 νυῖξα 5Π48}] 5πῖπὸ (1,Χ Χ. ἐκλάμψουσι) ἃ5 
1Π6 Ὀτιρῃΐηθθα οὐ {πΠ6 Πτγπιαπηθηΐ." (ΟΠΊΡ. 
5. [Χ. 1--Ξ:: δπά Μαίί. χηϊ. 43, “ ΤΠΘη 5141] {Π6 
τ Πΐθοιιβ 5η1π6 Τοσίῃ (ἐκλάμψουσιν) ἃ5 {Ππ6 511Π 
ἴῃ {Π6 Κιηράοχῃ οἵ {πεῖν ΕδίΠοΥ : ῬΏ]]. 11. 15. 

απ γμπ ἰο ἀπά 7γο Πἄδ σραγᾷς ἀπιοησ ἐδό 
σἐμὀῥ]ο ὝΠΙ5, ἴοο, βθθπὶθ ἴο θ6 ἃ ξϑποῖαὶ 
ΤηθίδρΠοῦ ἴο Ἔχρῦοβδβ {πὸ νἱοΐουϊοιιβ δη4 51Π- 
ΠΟΠΒΕΓΤΉΪΠΡ ΡΟννοΥ οὗ {πὸ Ἰδὲ Πευθαβῖοσ. [1 ἰ5 
Βαββά οἡ ΟὈδά. 18 : “" Απά {πὸ Βοιιβδε οἵ []αςοῦ 
5Π4}1 θὲ το, δη4 {πῸ μοι οἵ [οβερῇ κα ἥκατε, 
ΔΠ4 ἐῤὲ ῥοι ο 97 Εάουι γὸν σἰμόδ᾽ς, ἀπὰ {ΠῸῪ 
5Π4}1 ἀπά ἐπὶ ἐφοηι ἀραὶ ἀξαυοι ἐφοηι" (ΠΟΠΊρ. 
5. νὶ 24.; 061 11. 5, “1Π|κ6 ἘΠ6' ΠΟΙΒΘ, ὈΕ ἃ 
Παπηα οἵ ἤγθ {παῖ “δνουγοίῃ (Π6 βία 016 ἢ). 
ὙΤΠΕῈ ψοτά “βραγκ᾽ (σπινθὴρ) Οὐςοι5. ἴῃ ἃ 
5ΒΙΠΊ1ΠΑΓ ἔρια η΄ ΑΔΈΠ|ἃ ἀηα ϑυτητηδοθι5, [5. 
1.31. ὙΠε ψ]οΚοα ἅγὸ σοπηραγοά ἴο βέμθθθ]6 
ἴῃ Μϑι. ἵν. τ. 

8. Τρεὲν «ῥα! γμάσε ἐδε παΐΐοῃς.] (ΟΡ. 
ἘοοΙ5. ἵν. 15. ὙΠ15 ἀξαίη ἰδ ἃ πιείδρμοῦ 
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πὰ Πᾶνα ἀοπηϊηΐοη νοῦ τῃς Ρβορὶς, 
ΔΠ 4 {Πεὶγ [ογά 5}8]] γεῖρ ἔογ ὄνου. 

ΠΟσ απ 0 ΤΕΥ {παῖ ρυέ {ΠΕῚΓ ἐγιιϑὲ ἰη ἢϊτη 
σπολ ας δ 
χιδμάγὰ 588] ππάογϑίαπηά τῃδ ἔγιτῃ : ἢ απ 5ς ἢ 
σλαϊὲ γε- 
ϑῷτα 5 6 [ΠῚ] τη ἰόν 5Π8}} δϑϊάθ νι 
ΠΣ Ε ας 1 Π.5 ΚΣ ΊῸΣ σίας ΔΠ6 ΠΊΘΙΟΥ 15 ἴ ἢ 
Ζ7: ἐουε. 

πτμ 4 τὸ ϑαηΐ59 Δ Π6 παῖ Ὁάῖδ [ὉΓ 5 

εἰεςί. 

10 Βυῖ τῃ8 ἢ πηροά]ν 5}8]}} θὲ Ρυη- ἡ Μαῖξ. 25᾽ 
41 

Ι5ῃς6 4 Δοσογάϊηρ ἴο {Π6]Γ οννῃ ἱπιαρὶ- 
ΠΔΙΙΟη550. ὙὙΠΙΟη Πᾶνα περ]οοίεά ἴῃς 
ΓΙρΗΐθοιιβ, ΔΠ4 ἔουβακοη της Τ,οτγά. 

11 ΕῸΓ ΨΠοθο ἐδβρίβειἢῃ ννίβάοτη 
ΔΠ4 πυγίιγα, ἢς 18 τηΐβούαθ]θ, δπά 
{ΠΕ ΙΓ ΠοΟρα 5 ναΐη, {ΠῸῚΓ ἰάθοιιγβ τη- 
τ ΠΈ{|]. ἀπ 4 ἘΠ οΙΓ νγοῦκβ ἀπργοόβίδθ!ε : 

ὙΠ ]Οἢ {ΓΘ  ΘΠΕ]Υ ΓΘΟΙΓ5. ἴῃ ϑογρίαγο, αης 15 
Τοιπάρα οἡ 1) Δη. νἱϊ. 22. [{ Ἔν] 6 ΕΥ̓ ΠΔΡ]165 
τηογο {Παπ ἴΠ6 ΠΊΘΓΘ. υ]{᾿πηαΐο νἱπάϊσαίίοη οὗ 
1{π6 σμΠἄγθη οἵ ΔΝ βάοπι, απα {πὸ τηοσδ] σοη- 
ἀοπηπαίίοη οἵ {ποθ 0 παν ρΡογϑοοιίθα 
ἐποιῆ: ΝΜαίί. Σῖχ: 28: Σ (ΟἿ νἱ 2: Κδν: 
ΧΧ 

ἐδεῖγ 1ογά σαὶ γεῖίσπη ἢ Ἐδῖμοσ, “{Π6 
Τ,οΥά 5Π4}} γθῖβη Οὐ  {Π0η1. ΤΠ ΘΧρυϑϑίοῃ 
ἴα. ΡῈ ἃ ΤΕΙπβοθποθ ὍΓ [ΕἸ- 11]: 14; 
ὙΠ ΘΟ {πῸ6 ννοσβ “1 δὴ ΤηΔΙΤΙΘα το τοι 
(ΔΈ Πογ, “1 πὶ γουγ Ἰογά,᾽ 2.6. γΟΙΓ ΠΒΟΔηΩ, 
85 ἴῃ Χχχῖ. 34) 416 γϑηάογοά ΡΥ {πὸ Γ,ΧΧ. ἐγὼ 
κατακυριεύσω αὐτῶν. ΠΘ ΡΓΟΠΊΪΒ6 ΓΘΒΟΠΊΡ]65 
{μεγείοσε ἔποβα ἴῃ Εἰχ. χχῖχ. 45; [,6ν. ΧΧΥΪ. 12; 
2 (ΟἿ: νἱ. τό. 

)ὸγ ευογ.] 1,.11., ““ἴο [Π68 ἀρ65,᾽ ἃ τεπάβγιης 

οἵ ἴῃ ναριις Ηθῦτον ὈρΊμ, 

9. «ῥα! ὠπάργείαηπα ἐῤὲ ἐσ. Ἤρτο [81 Π 
ιη Οοά 15 τοραγάθα 45 ἴῃ6 βϑογοΐῖ οἵ ὑηάοὺ- 
βίδηαϊηρ [Π ννὰγ5 οἵ ΗΙ5 ργονίάθηοθ. 8. [οἱνῃ 
(ΟἿ. 17) τϑοογάβ {πὸ ῥγοιηϊδο οἵ (ῃγιδὲ {παΐ 
οὈδάϊθποθ ( Ϊοἢ βρυῖηρδ ΠΠῸΠῚ [Ὰ]1}} 514}} 6 
τουναγάθα νυν ἢ πον ]εάρο. 

σμορ ἂς ἦε γ)αϊ γε 1π ἰοσο στρα! αὐίάε «υἱὲ 
ῥίμ ἢ ὝὙΠῈ πλαγρίη ϑιιρροβδίβ “50 ἢ 85. ὃ6 
ΤΑΙ ἘΠῚ] 5118}} σοπηδῖη νυ Η Πα ἴῃ Ἰονο." ΠΟΤῈ 
οαη θ6 δι Π|||6ὸ ἀοιθέ {Παξ [Π15 15 16 ῥργοίου- 
4Ὁ]6 σϑηάουηρ. “ὙΤ6 [ΠΏ] " (οἱ πιστοὶ, 
ΠΟΙΏΡ. Εἰσο] 5. 1. 1.4) 15 Δῃ ΘΠ να] 6 ΠΕ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟη 
ἴο οἱ πεποιθύτες ἴῃ ἴπΠ6 ΡΓΘνοιι5 νοῦθο, ὙΠῸ 
ΡΓΟΠΊΪδ6 15 Τοιπα γαῖ τηοσα ΕΠ} ἀη4 τΙοἢ]ν ἴῃ 
7οὁη χίν. τό, χν. το; Ἀδν. 11. 20. 

Φ͵αςσε ἀπά γῖεγς».} 866 ἵν. 15. ὙΠ ννογάβ 
ΔΥ6 αἶθοὸ σουηιποα νυ “’ Ροαςο ἢ αἕ {ἴῃς Ὀὲ- 
σἰπηϊηρ οὗ 88. Ῥαι]}5 Ῥαβίογαὶ ορ  β165. 

1ο ῥὶς ταἱπίς.] ἸἈΔΙΠΟΓ, “ ἀποης ΠΙ5. ΠΟΙΥῪ 
ΟΠ65," 1 ννὲ δάορί {πὸ στοδάϊηρ ἐν τοῖς ὁσίοις 
αὐτοῦ. ΏΘΓΘ ΔΙῸ ΠΠΔΠΥ͂ νΑΤΙ ΔΙΙΟΠ5 οὗ Γοδά!ηρ, 
νυ ἢ ἄο ποΐ ἴῃ Δ ΠΥ ἱπηρογίδηϊ ννὰν αὔἴδοῖ {Π6 
56η56, ἀη ννῃΪο ἢ Πᾶν 6. ΡΑΓΓΠΥ οννηρ ἴο {Π6 
[αοῖ {παΐ δῇ ΘΧχδοῖν 5: ΠΆΠᾺΓ ῬαβΘΔΡῈ ΟΟΟΙΙΓ5 αἵ 
ἵν. 15. ΤῊΪ5 {{|6, “τμ6 ΠΟΙΥ ̓" (ὅσιος), 15 Βίνθη 
ἴο {πε 5γδθὶ 65 1 Χ. 17; ΧΡ] 1, 5,9. [1ἰ 
15 ποῖ [οηά ἴῃ {πὸ Ν. 1. 

ῥὲ ῥαΐ εαγὸ 7οὸγ ῥὶς εἰρει ] ἘοΥ {π6 ννοτά 
ἐπισκοπὴ, ἴοτα τοηάογοα ὁ σαγα,᾽ 566 {πὸ ποίθ 
ἢ τ. 7. ΤῊΪΚ5 οἴαιιθο 15 οὐηϊ6α Ὀγ {π6 Ν ]ρ., 
θυ 1 15 βδιρρογίοα Ὀγ {π6 ονϊάθηοθ. οἵ πιδηΥ 
οἵ {π6 υεϑὲ Μ88. δηά νούβϑίοπβι ΤΠῈ Ρἤγαβο 

“ἐχηϊη6 εἰθοῖ ᾿ (ςοπρ. ΤΟΡΙΕ νὴ]. 1 5) 15 Ἰουπά 
1π᾿ 15: χ11| ἃ; ὅτς., ἀπά ΟΠ γἰβείδηβ. ἀγα οδ]]βὰ 
« ο]δοῖ ἴῃ Οὐ. “ἢ. τὴ ἘΠῚ. τὶ ὅδς. 

10--ἰν. 6θ. (ὐοπίγαίοα ἔδίοϑβ οἵ {πὸ οδβρυι πε 
οἵ {Π6 τὶσῃΐθοιιβ απ {πὸ σα 655. 

10. φεεογαἰϊγ ἐο ἐδεῖγ οαυη ἱφιασίπαίίοης. Ἐ α- 
1Π6Υ, “ἴῃ δοσογάδηςσο νυ] ἢ {πεν γθαϑοπίηρβ᾽- -- 
ἴμ6 ““ογοοκθά σϑαβοηϊηρδ᾽ ΓΤΟΙΟΓΓΘα ἴο ἴῃ 
1. 2,. 35) “0 14, νοι ἄδβοῦνο {ΠῸ Ριπίβμηηθηξ 
ὙΠΙΟΙ ΠΟΥ Παΐαγα ΠΥ ἴηνόοϊνο (Ρτον. 1. 29--3 1). 

αυῤῖίῆερ ῥαυε περίεοίεί ἐῤὲ χισῥίεομς"] Τοῦ 
δικαίου Τὰν ΟἸΓΠΟΙ τηθαη (ἴπ6 Ἰπ5ῖ τηδῃ ἢ 
(γη, ΜῸ]5.) οΥ “δίς ο ἢ ἴῃ {πῸ αὐϑίγαςζ, 
845 ΑἸριϑί πη. 5θοπ5 ἴο Πᾶνα τιπἀογϑίοοα ἴΐ 
(“41 ποριθχογαηΐ ἡμοἐϊίαηι )). ὙΠῸ Ἰαϊίου τθη- 
ἀουηρ ννο]Ἱά ον ἃ Πλοῦο οχαςί ράγα]]θὶ ἴο 
{πῸ σοφίαν ἐξουθενῶν οἵ ἴπΠ6 ποχί νοῖβθ. [ΐ 
4150. Ὑἱθ] 45. Δ βίο 56η56. ΤΠ ποιοῦ τὸ 
δίκαιον ΤῸΓ “΄ Ππιδίοο "15 ποῖ σοπηηοη ἴῃ Η 6 ]]6η- 
Ιδῖῖς στϑοῖ, δὰ 1 οσοιτβ ἴῃ [6 ΧΙ. 57, 
(ΟἹ. ἵν. τ (τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα); ἀπά ἴῃ 
[00 χχχῖν. το, ταράξαι τὸ δίκαιον ΤηθΔΠ5 “ἴο 
αἰδίαγθ Ππιδέϊοθ "ἢ (σομρ. 2 Μᾷςς. χ. 12). Οη 
{π6 ΟΥΠΕΙ παηά, 1 τπιιϑί θ6 Ὀοσπ ἴῃ τηϊηά {παῖ 
ὁ δίκαιος ἢὰ5 Οσοιγοαά ἴπγθθ {Ἰπ|Ὸὸ5 ἴῃ {πὸ 
Ιαϑὲ σπαρίοσῦ (1. το, 12, 18. ὙὍὴῈ ρῆγαβο 
“αν πορ]θοϊρα {ΠῸ τὶρῃΐθοιιβ Ὁ τῆν 6. δΔῃ 
«ΠΤ δίοη το {Π6 βιιρογο] οι σοηίοπιρί οὗ σοπο- 
βαάρ [ϑνν5 ΤῸΓ {πὶ (ΙΓ 1] Ὀτγοίῆγθη, απά 
{Π61Γ ΤΟΓ154] ἴο ΤΠ] ΠΙδίου το {ΠΟΙ ποθ. 

ἀπά γογεαζεη ἐδὲ 1ογα.] ΓΓῊΪ5. “ ἀροβίδϑυ " 
(ἀποστάντες) Πιὰ5 αἰγοδάν θη Βἰπίθα αἵ ἴῃ 
11. 12,5 ἴῃ {πὸ ννογ 5 “ΓΔ ΠΒΡΥ ΒΒ 0 ραϊηβί {ἢ 6 
Ιανν. 

11. πηγίιγο.}1 παιδείαν. 866 1]. 12. Τὴ 
58 ΠΊΘ ΡΠ ΓΑΒ6 15 ἰοιπ ἃ 1η ῬΤΟν. 1. 7. 

γιϊσογαὐ 6.1 ταλαίπωρος, ΧΙ. το. ΤῊΪ5. 15 
οΟηο οἵ {πΠ6 ρορίϊς ννουβ5 υνῃῖοῃ Ὀδοαπιο οἰΓ- 
τοηΐ ἰὴ Ηε]]θηϊβίῖς Οσθοκ. [ΤῈ 5 τάσγθ, πονν- 
Θνοσ, ΒΟΙἢ τη {Π6 1,Χ Χ. δηά τη ἔπ Ν, Τὶ ν ποτα 
ἴ ΟἿΪΥ Οὐσουγβ ἰνίοα : Ἀοπλ. νἱ]. 24; Καν. 
111..ὄ τ7ὴ)- 

ἐῤεῖν ῥοῤρο ἢ ὍΤΕ Πορο οὗ Δ]] 51 ]}. 

πηγαί... μηῤγοβέαῤ]..)ὺ ΟΥ̓ΠΊμ 5665 
δῇ ἰπϑίδηςο οὗ ἡίοΐος ἸΘΥΘ ἃ51ἢ 1. χα; δὲ {Πμ6 
ἴννο θριποῖβ ἀγὸ πιθαηΐ ἴο ἀθβοῦῖθο {6 2η- 
ἐἤεεϊμαΐηεςς οὗὨ 411 [πὸ αἰπὶβ ἀπά Ἔἤογίβ οἵ 1ῃ6 
ννἹοΚοά, ΤΣ 5. οἴζθη ἄννοὶξ οἡ ἴῃ ϑουιρίιτα 
(15, 1.3; 100 νἷῖ. 22: στ ἀογ. 11, 6; ΚδΥ: 
ΧΥΠΙΙ. κν ἀῶ), αη νν ΠΟ ἢ 5. ᾿πηρ] θὰ ἶπ 16 
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{6 5΄πᾷι] Ρεά : 95Π6 541] ἤανε ἔτιτε ᾧ ἢ ἀδεῖ 56. 
1ῃ {Π6 νἱϑβιζδίίοη οὗ 8015. 

14 Απά ῥιῥεεςοά 1ς τῃ6 ἐδαπαςῇῃ. Ἢ Ισαϊ. 56. 

ν. 12--τ4.] Π|. 

ΕΟ τ, πελ, 12 ἼΠΕΙΓ γινῈ8 τα ἴ [0Ο0]15}... δπὰ 
1Πεῖγ σι] άγεη ψιςΚεά: 

12 ἼΠΕΙΓ οἴβργίηρ 5 οατβαά. 
ΔΝ Πογείογε δ]6βϑθά 15 {Πη6 θαίγεη {Παΐ 

ΓΤ, 

προζακέε. 

4» 5: 

8 πιηάθῇ]ε 4. ννῃῖς ἢ Παῖῃ ποῖ Κποννη 
ὙΠ ἢ νι ΠῚβ5Β Παπάς παῖ στο 

ΠΟ ἰῃ]4ιγ.) ΠΟΙ ἱπηαρίπθ ψ]οΚοά 

νου ἁμαρτία---ΥΟΡΟΥΙν “ἃ Τηϊδϑίηρ οἵ {Π6 
τηατὶς." 

10. Τρεὶγ «υἱός ἀγὸ 7οοἰΡ ΤΠ ψνογά 
ἄρρονες (νυΐξ. ἡπσεηςαί αι) ϑοπθ !Πλ65 μα5 {ΠῸ6 
ΠΊΘΔηΪηρ “ΠΡ ΟΥ ““υπομαβίο," ΨΉΙΟἢ 15 
βαιρροβϑίθα ἴῃ ἴΠ6 ΠΊΔΓΡΊΠ : ΠΟΠΊΡ. 2 5411. ΧΙ]. 13; 
Ῥχον. ν. 5 (ΧΧ. ἀφροσύνης); Ἰ)ειΐ. ΧΧΙΙ. 21. 

ἐρεῖν εὐ ]άγοη αὐἱελεά.] Ιτ [Π15 ἀπ βϑοιηθ οἵ 
1π6 [Ο]]Οννπρ νουύβοβ νγ6 παν οπε οὗ {πὸ τπη- 
Βα 5 ΔοΙΟΥΥ ΡΘΠΘΓΑ Ιβαίοη5 ὃν νΏΙΟἢ {Π6 [ονν5 
{τ164 ἴο πιθοῖ {πὸ βρθουϊαΐῖνε ἀπ] οι] 165. ρσὸ- 
βεπίθα ΡΥ {πὸ ργθϑεπί οοπάϊτοη οὗἨ [πε ννου]ά. 
ΘΈΘἢ ἃ ΡΓΟΥΘΓΌ 45 {ΠπΠδΐ ἴῃ ΕὑΖοΙς. χυὶ. 4.4," Α5 15 
{Π6 πιοίπου, 50 15 ἴπ6 ἀδιροΥ, ΟΥ̓ ἴπ6 Οσοτ- 
τηδῃ ΡΓΟνΟΙΓΌ, “ΤῊ ΔΡΡΙο [4115 ποΐ ἴαγ ΠΌΠῚ 115 
βίθπι," 4ο ἱπά θά σουγοβροηά ἴο ἃ χεπεγα] ἵΓυ1ἢ 
οἵ οχροσίθηςο, Βαΐ [Π6 νυ το  στηϊρῃΐ Πᾶν 56 θη, 
Ἔύθη [ἢ ϑουιρίισα Πιβίογυ, {Ππαΐ 1 15 9Π6 ΠΟ ἢ 
Δαμη 5 ΟΥὨ 2 ἴοο ΠΊΔΠΥ δχοθρίϊοηβ ἴο Πᾶνα 
ΤΟ να]6 45 Δ δριπηθηΐ. ΤὴΘ ϑοη οἵ 
ΘΙΓΔΘΙ 5αγ5 (σΟ]115. Χ]]. 5), “ὙΠ6 σμΠ] ἄγθη οὗ 
186 υυϊοῖκοα ἀγο ΔθομΉΠ40]6 ομΠ]Πἄγοη : ̓ θαΐ γεῖ 
ἴῃ8 οἰ] άγοη οἵ {ΠπῸ6 νυ]οῖκθά ἃγθ, 45. ΕΖΟΚΙΕΙ 
1ΠῚΡ]165 (ΧΥΠΠ. 1--18},, ΘΟΠΊΘΕΙΠ165 ΠΟΙΥ, δἀη4 {Π6 
σμΠάγεθη οὐ {Π6 ΠΟΙῪ ἃΓῸ βοπιθί!πηθ5. ἀθργανθά. 
(ΟΠΊΡαΓΘ, πόνγαυεσ, [πνεηα] (΄ 841. χῖν. 1): 

“ς ῬΙυτΙ τᾶ σαπηΐ, ΕἼιβοῖηδ, εἴ ἔαμηα ἀἸρηδ 5: ηἰβίσα, 
Οταθ πιοπβίγαηςΐ 051 Ριοσῖβ, ἰταἀδαπίσπα 

Ῥαγθηίθβ. 

18, Τρεῖν οὔεῤγίηρ ἰς εἰγσοά.] “ΤᾺΘ ΟΧρίοβ- 
50 ΠΊτιβὲ ΟΪΥ Ὀ6 ππάογϑίοοα 85 ᾿ΠΊΡΙ γ1ηρ (Π6 
φέπεγαὶ ἰὰνν οἵ βε]ιθποα. «πα Πογθάϊγ. [Εἰ 15 
ΠοίογίοιιΒ {Παΐ ΠΊΔΠΥ͂ στοαΐ δηα ΠΟΙΓΙΒΠΪηΡ; 
[Αγ 1165 Πανα σρτιηρ ΤΌΠῚ 1ΠΠ|οἱΐ πη]οη5. ΟἿΓ 
ΟΥ̓ ΚΙηρδ5 ΤῸΓ ΤΠΔΠΥ ΡΟΠΟΥΔΊΙΟΠ5. νοῸ ἀ6- 
βδοοπήθα ἔγοπι ΔΝ ΠΠ]ΠΙα πὰ 1., ννῆῸ νγὰ5 πον 845 
“{Π6 Βαβίασά. ὍὙΠῈ 8]] 150 η ΠΊΑΥ ΡΕΓΠΔΡ5 
θὲ ἴο {π6 ομ] ἄγθη οἵ γιλχεά ΤΑΥΤΊ Ρ 5, ννΠ0 
Ἄν ΈγῈ τοραγήθα ἃ5. Π]ΘρΡῚΕπηαΐθ :-τνοῖ ΘΑ] ΠΊΟη 
τιλγτιθά ΒΚ ἀΠ40, ἀη4 ΒοαΖ πηαγγιθὰ Ἀ αἰ}. 

γρεγεζογο.] ὙΠ τγθαβοηΐηρ οὗ {Π6 586 υθῦβε5 
15. σοηϊιδοά. [τ 15 ΡΟβϑῖῦ]6 {παΐ, 1π 501ὴ6 
ΠΟΠΒρΡΙ  ΙΟΙ5 ᾿ηϑΐδποθ5 ννῃ]οἢ Πα σΟΙη6 ἘΠΩ ΘΓ 
[η6 νυυιοτ 5 σορηΐϊζαησθ, {π6 ΠοδίΠοηΪβιηρ' 
ρου δρδίηδέ ΨΠΟΠῚ ἢῈ 15 ΨΥ ΙΩΡ ΠΊΔΥ 
μὸνθ θθθη ὈΪ]Θσθθά ἢ ἀθυπάσηΐς Οἤβρυιηξ, 
1|κῈ ποθα ἴο ψνποπὶ 1) αν! δ]]Ππ465 (5. Χυ]]. 
14), ψγν 116 βοπὶθ οὗ {πὸ ΠῚ] Παά (Κα 
Ἡδηηδῃ) ἔδνν οὔ πὸ οι] άτοπ. Τὴ ἰονν5 
ΡΙαηρσοά ἘΠοΠΊβοὶν 5 ἰπΐο πη ἢ Προ ]655 ροῦ- 
ῬΙοχιν ὈΥ ΠΕΙΓ ππνναγγαηΐδὈ ]α νναΥ οἵ γτοραγά- 
ἸΠΡ ΘΑΥΓΠ]Υ ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ δηἃ δΔάνογϑιυ 85 ΡΥοοῖβ 
ΟΥ̓ 1πΠ6 ἔδνοιιγ οὐ ννταῖῃ οἵ Οοά--δὴ δΥΤΟΥ 
ΜΠ ΙΟἢ ἴΠ6 ΒΟΟΚ οὗ [00 ννᾶβ ἱπίθηδά ἴο γϑξιζο. 

ὙΠΟ νοῦ {σὰν ρΡοϊηΐβ οὐδ {παΐ {Π6 ῬατΎθη 
δηἀ {π6 ἱπιροΐθπί ΠΊΔΥ ΘΓ Ὁ] ϑϑιηρθ. ΠΤΌΠῚ 
Οοά οὗ ἴῶγ πιοῦθ ννοσίῃ {Ππᾶη ΠΊΔΥΓΙαΡῸ, ΟΥ̓ 
50η5 ΟΥ ἀδιρῃΐουθ. ΒΒ {Π656 ἔννο γεῦβθβ ἅγῸ 
νν κυν ΑΓ ]Υ ᾿πΘΓΡΟΒΘα ᾿πΐο Π15 ΡΌΠΟΓΑΙ απ ἴοο 
ΑὈΒΟΙ ἴον δίαϊθα ἀγριιπιθπί {παΐ {Π6 ΟΠ] άγθη 
οὔ {Π6 νυϊοϊκθ ἀσγὸ πη άογ [Π6 οἰτϑε οὗ Οοά. 

ἐδ δαγγεη ἐραΐ 1: πηάρῇ]εά. ΤῊ νγοσάϑ ἅγῈ 
ἀεῇποά (ἥτις) ΒῪ {πὸ ποχί οἰαιισα ἴο τσηθαῃ “Ζῤὲ 
γι αΥ ΓΘ «ὐογα7 νΥ ΠῸ Πὰ5 ΠῸ οΠΠ] ἄτη. ὙΠῸ 
αἰτοτηρί οἵ ὥοτγη. ἃ 1 ἀρ 46, απ οἴμπου Ε οπδῃ 
(ὐδίποις. σοτημηθηΐαΐουβ, ἴο οχίγαος ἔγοσῃ {Π|5 
νΕΥΘΘ. ἃ Β]ουποδίίοη οὗ σϑ] θαοΥ, 15. 45. δύθὶ- 
ἸΓΑΓΥ 8ἃ5 ΤΠΔΠΥ͂ ΟἾΠΘΥ αἰζοπηρίβ ἴο θϑίβ] 58 
ἘΠΑῸΓΠΟΥΒΘ ἀορτηδβ Ὀγ ρογνογίβα ἰοχίβ. [75- 
ταῦθα ΝΥ ΟΥΛΘῊ ΔΥῸ ΠΟΥΘΙ Τα]]οα “Κ θάγτθη ἢ 1ἢ 
ϑοιρίαγθ, Δη4 νΟ]ΠίαΤΥ ΠΟ] θα οΥ 5θεπη5. ἴο 
Πανθ θθθη ΠΟΙ ππκηονγη ἴο ἴῃς [ενν5. 11] 
{π6 τῖβε οἵ {πὸ ΤΓΠπογαροιΐαθ δη4 ᾿ββεπθβ, ΨΚ ῃΟ 
ὙΨΘΓΘ Αἰνγαγβ ἃ 5Π18}} θοάγ. ὙΠῸ ργαῖβθοβ οἵ 
ΠΟΙ ΙθαοΥ σου] ποῖ, υἱποιιξ 5ηρι Αγ Ἰησοη- 
ΒΓαΙγ, Πανθ θη Ρῥιὲ ᾿πΐο {Π6 ποι οἵ ἃ 
Κίησ νΠοῸ Παά 300 νυῖνοβ δηά 7οο ΠΟΠΟΙΌΙΠ65. 
ὙνῈΠ τῃῈ ρῆγαβα “' Ὀ]εββεά 15 {π6 θδσσθη," 
ΠΟΙΏΡ. [5. 11ν. τ᾿ ; Γὰ]ς6 ΧΧΙΪ. 29; (8]. ἵν. 27. 

ΣΙ ΠΕ ἀβενες 15 {Πα 516 5}411] παν 
Βριγιι4] ἔγαμ, θείου ἴΠπ4η “{π6 ἔτι οὗ {ΠῸ 
γνΟΠΡ." ΤῈ 15 1Π6 φηΕΠ{ΠῸ6515 ἴο ΑΓΓΘΠΠ655. 

2ῃ ἐδ αἱσηαΐίοη 97), σοι. 866 «-. 7. 

14. ῤ)εσσεά 1ς ἐδ ει ΤὐηάοΥ {Π6 ΟἹά 
(ονοεπαηΐ, ἴπ6 Θχο]ιιϑίοη οὐ δαπιοῃ5. ἔΓΟΙῚ 
“{Π6 σοΟΠΡΤΘΡΔΊΟη οὗ {πΠ6 Τιογα " (Π)επξ. ΧΧΗΝ. 
1, 2) Οαιιβθα {ΠῸῚῚ Ἰοΐ ἴο ΒῈ ΘχοθρΈ ΠΥ Πατγά, 
Δηἃ Ἐπογοίοτο ᾿βαΐδῃ μα αἀάτοσδθά ἴο ἴπεπὶ ἃ 
ΒΡΘΟΙ4] σοπϑβοϊαίίοη ([5. ἵν]. 3--5} ΕΥ̓ ῬΡΓΟ Ι51Πρ᾽ 
ἴο {Π6Π| ἃ ρίασθ ἴῃ (ὐοαβ Πποιῖιβδα δηά “ἃ ΠαΠῚΘ 
θείου {πη οἵ 50η5 δηα ἠδιιρηζογβ." [ΓΕ 15 ΟἸΘαΓ 
τη {Π6ΓΘ6 15 8η Δ]]ΠΠ510η ἴο {Π|5 Ραβϑϑαρθ. ἴῖπ 
Μαίί. χιχ. 12, οἵ Τ,οτά τοῖο β ἴο ἔπ γ6 6 ο]α 5565 
οἔθιαπιοῃβ. ΤΠ τηθαηϊηρ ΟΠ ννογάϑ5 νῃΙ ἢ 
ἀθβοῦθε {πΠ6 {Πἰγτὰ ο]455 .15. πιποογίφιη. [ΙΕ 15 
ἘΠΠΠΘΟΘΘΘΩΙῪ ἴο Θηΐοι ἱπίο {ΠπΠαΐ ραβϑαρα ΠΟΓῸ, 
ἴῸΓ ἴΠ6 νυυ!οῦ 5 ον] 4θ ΠΠΠν Ροϊπίϊηρ, ποῖ ἴο 
(οἸθαΐθ ρούβοηβ, θιΕ το {Ποϑθ πὸ ἃτὸ ΠΌΙΩ 
ΠαΐαΓΑΙ οαιι565 ΟΠ] 41655. ἽΠΟΓΘ [5 ποΐ {Π6 
5Π1216ϑὲ ρσοιπα [ῸΓ δάορίϊπρ {πὸ {ΠθοσῪ οἵ 
ΟτᾶίΖ απα οἴποῦϑ, [Πα [Π656 νεῦβεβ ἢανα Ὀθθη 
Ἰηςογροϊαΐθα ἴῃ {πῸ ἱἰηΐογοδσί οἵ (γι βεϊδῃ 
ἈΒΟΘΕΙΟΙϑτὴ Δ η4 νο]πΐαιυ ΠΟ] ΔΟΥ. 

δὲ φρεεῖαὶ σῇ 97. 7,α116.1] ὙΠῸ ΔτΈο]6 15 1η- 
δοσαγαῖθ. ΤῊΘ τηϑδηϊηρ 15 {παΐ {Π6 βοῦν 
ΘΌΠΌΟΙ 5141] τϑοοῖνα “ἃ Ῥγεοίοιιβ (ἐκλεκτόν, 
ςοιρ. ΕΖεὶς. ΧΧΥΠ. 24) 5ριγιίπ4] Ὀ]Θβϑιηρ--- 
ΠΑΙΊοΪν, {πε Ὀ]6βϑιηρ οἵ ἴα! τἢ (ΕΡΗ.11. 8); Π6 
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τΠΐηρβ ἀραίπβὲ (σοά : ἴογ ππίο ἢϊπὶ ἴδγοιβ. {Π6Ὺ 5Π48}} ποῖ ' σοπις τὸ {πεῖν ᾿ ον, ἐσ 
)αγέακονϑ 

στ, ἐλε 5Π4}} δ6ὲ σίνεη 'τῃα βρεοϊαὶ οἱξ. οἵ ρεγίεοξίοη, ἀπά τῃς βεθᾷ οὐ δὴ τιη- οὔ λον 
ΕἸΣ: [Ἀ1ἢ. ἀπά δὴ ἱπῃογϊίαμος ᾿ἴπ τπ6 τὶρῃίθοιιβ θεά 58] ΡῈ τοοϊεά οι. ἠ. 
ανιομεῷ ἐπα ταπΊρα οὔ τῃ6 Τιογά πιογα δοςσορίδθῖθ 17 Ἐογ τῃοιρὴ {ον ᾿νε ἰοηρ, γεῖ 
ἐρο κο Νϊδ πιϊπά. 85Π4}1 τῇδ νυ θ6 ποιῃίπρ τοραγάοα : δΔηά 

1ς ΒῸΓ φῥ]ογίοιιβ 15 {π ἔπ οὕ σοοά {ΠῸῚΓ ἰαβὲ ἀρὲ 5Π4}] θ6Ὲ υνίτποιιξ Ποποιγ. 
Ιαθοιιτβ : δπά τῆε. τοοῖ οὔ νυίβάοτη 18 ΟὖἪ 1 {πεν ἀϊΐα φυίςκ]ν, {πὸ Ὺ 
588} πενεῦ [4] ἀννᾶγυ. ἢανε πὸ ἤορβ, πειέμεῦ σοπηΐοτγε ἴῃ {Π6 . ο, 

ιΙ6 Α5 ἴον τε ομι]άγεη οὐ δάπ]- ἀἄδγ οἵ ' ἐτϊδ]. ἀδατίρσ. 

ἸοΥ οἵ αϑϑιιγθά σοπῆάρθηςθ πη θά. Χάρις τῆς 
πίστεως σλπ ΒΑΤΟΪΥ τηθδη “ἃ τονγαγὰ [ῸΓ 15 
[ΔἸ ΠΓ]Π 655." 

απά απ ἐριῤρεγίξαηοε ἐγ ἐδ ἐθρῃρ]ο 9 ἐῤὲ 7 ογά.} 
ΤΠΘ τοδάϊπρ λαῷ ἴοὉΓ ναῷ ([Ὁ]Π]οννο ἴῃ {Π6 
ΤΩΔΤΓΡΊΠ, “’ Διηοηξ {Π6 ΡΘΟΡΙΘ) 15 οἰ θαυ ]ν ννΥΌ ΠΡ, 
ῸΓ {Ποῦ 15 πη πη 5[4 Κα] 4ῃ Δ] ]Ππϑίοη ἴο [5. ἱν]. 
5, ΔΠ4 ΟΠΙΥ͂ ἱπΠα γον ἴο Τ) ει. ΧΧΙΠ. 1. 

γιογὸ αεοεῤῥἑαὐϊ. ὙΠῸ ννοτά θυμήρεστερος 
ΟςσυΓ5. πο ΠοῚ ἴῃ {πε 1,Χ Χ, ποὺ ἴῃ {Π6 Ν. Τ᾿ 
1 5 8Δη ορῖς ννογὰ ἔοιπά 'ἰπ Ἡοπιοσ. ΠΘτο 
15. ἀποίπουῦ τοδάϊηρ, θυμηδέστερος, νΥ Π ἢ ΠΊΘΔἢ5 
{πὸ βαπι {Ππίηρ, δηά 15 ἴοιπ4 ἴῃ ΑΘΒΟΒΎ]15. 
ὙΠΟ τοοορηϊίοη οὗ Οοά 588} δε ἴο τπ6 
ΤΑΙ ΓΒ Ὰ] οαπαοῃ πιοσα δοσθρίδθ]6 {Πδη ννθά]οο Κ 
δηἋ οἤδβρυϊηρ. 

15. Τὸν σίογίοι "ἢ ὙΠῸ σνϑῦβθ, ἀηα θδοἢ 
οἴαιιβο οἵ 1{, 15 ἀυγαηρϑα ἴῃ {Π6 ογδίουίοδὶ ογάθυ 
Κποννῃ 45 εἰίασ»ιοσ. [ῖπ {π6 ἤγϑξ οἴδιιβα τΠ8 
ααϊοοίίπυες ἴθ 1[ῃ6 οΥἰ βῖπα] ἀγα ΡΙασθά αἵ {Π6 
ΒορΙπηΐης ἀπ {πὸ θη, ἀηα 680 ἢ οἸαιιδο Ὀδ]α πη 65 
{Π6 οἵου. 

ἔπ - παπττττεα στ τισιν: "Ὁ 

ΞΕ ἘῸΣ Οὗ ρβοσά [0115 [π6 {ταἰ| 15 σ]οσυίοαϑβ, 
ἘΞΑ ΡΟ σε τς, ΄ 

Απά απία ϊησ 15 ἴῃς τοοΐ οὗ ροοά ἰπίβ]Πσθποα.ἢ 

ὙΠε ἀγγαπροιηθηΐ {Π|βίγαϊθϑ {Π6 θχίγεπια ἁσίϊ- 
ΒοΙΔΠΥ οἵ [πα βίγ]θ. ΤῈ Ηορτονν ραγα]}] 6] 15Π| 
15. Θχργοϑϑϑα ἴῃ συ τ] πλ]ο ΟΥ̓ΔΙΟΓΥ. 

Γογἢ Ἠΐς δῖνοβ ἴῃ γθάϑοη ὑὩΥ θνθὴ [Π6 
ὉΔΤΓΘη ϑΜΟηΔη ἀηα ἴΠ6 δαπιοῖ, 1 ΠποΥ θα 
φΟΩΪγ, σαπηοῖ ΡΟΥΙσ ἢ νν]Πουι τηθιηοσία]. ἽΓΠΘΙΓ 
ἀθοάς Ἰἴνθ, απα {Π6ῚΓ ΘΧΑΙΊΡΙ6 ᾿νοθ, ἀπά {ΠπῸ 
Ὀ]Θσϑθποϑα νν ΠΟ ἢ ΘΡΓΪΠρΡ5. ἔγοπὶ {ΠῸῚ οἤοτγίβ 
σοπίϊηιιο5 ἴο θ6 {πο ῚΓ ρογίίοη. ΠΟΥ Πᾶνα ἃ 
τοοῖ ννῃϊο 15 οἴθγπα!]ν {ΠΈ{{|]. 

“ρα! πευοῦ ,α}} ἀαυα».] ᾿Αδιάπτωτος 5. ἃ 
ΓΆΥΘ ἀπά ἰαΐϊοὸ ννοσά. ΗἰἸρροογαΐθϑ τι1565 1{ ἴῃ 
{πὸ 5οῆδβο οἵ “1ηΈ} 1016. [{ ἄοο5 ποῖ οςοιτ 
ἴῃ ἴπ6 1,ΧΧ. οὐ ἴῃ ἴῃς Ν. Τι [1{15 Π γὸ πιθδηΐ 
ἴο Τϑοα}} {π6 Ιαπραρε οὗ 5. 1. 3; ΟΧΙΙ, 6, 7. 

16. ἐῤὲν τῥα]] ποὲ εοριθ ἐο ἐφοὶ" ῥέγγϑοίίοη.) 
ΤΠ τηϑδηϊηρ ἰ5 παξ [ΠΟΥ 5141} ποῖ μοῦ θ6 
δἱουίοιιβ ποὺ ἱπηπιοτία!. ὙΠΟ πιαγρίη βιιρσροϑίβ 
τΠπαΐ ΠΟΥ 58.4}} ποῖ “Ὁ6 Ραγίαϊκουβ οἵ ΒΟΙΥῪ 

{π]η 55. ὍΤΏΪΒ 15 ἃ γοηήογιηρ οἵ ἀτέλεστα ἴῃ 
1ῖ5. θοΠηῖο 8] πηραπίης οἵ “' ἀπ᾿ ηϊἸαϊοα ᾿πΐο {ΠῸ 
ΤΥ ϑίθυθβ,᾿ δ5 1ποιβὴ {Π6 ννοτά ᾿τηρ]θἀ {πὸ 
ΘΧο]βδίοη οἵ θαβίαγ 5 ἔγτοπὶ [Π6 σοηρτοραίίοη οἵ 
1μ6 Τιοτά (1) διξ. ΧΧΙ. 1, 2). ὙΤῈΘ τηρδηϊηρ 
ννου]α τΠθη 6 {παῖ της δχοϊιβίοη οἵ ἐπηποο 
ΟἹ ΘΑΓΕ} 5Π οι] 4 θ6 σοπηρεηβαϊοα Ὀγ {πεῖν δά- 
ΤΉ] 55Ι 0 ἰηΐο 41} {πΠ6 Ὀ]Θϑϑίηρα οἵ {η6 ἔμξατα 
1|δ, θεῖ τπαΐ {Π|5 5μοι]α ποῖ θῈ τπ6 οαβθ ἢ 
δασίαγάς. Βιυῖΐῖ τΠ6 ῥαγδ] ]ο] θαι σἤθννβ {παῖ 
1Π6 5 ΠΡ] 6  πηθδηῖηρ (Ν᾽ ]ρ.., ἡπεοη τι), 4 1) 15 
Ποῖα ἱπίεηάθά. ἼἽΠπὸ ννοστά οσοιτβ ἀρδίῃ 
ἴῃ ἱγ. 5, κλῶνες ἀτέλεστοι, ““Ὀγάπομο5. {παῖ 
ΠΟΠΊ6 ἴο ποίῃιηρ.᾽ 

ρα ! δὲ γοοΐεά ομἑ.] “ΓΘ τηϑίαρῃου Ὀθ]οπρ5 
ΟἾΪΥ ἴο {πΠ6 Ερ]5ῃ. ὙΠ6 Οτρεὶς 5 ἀφανι- 
σθήσεται (δ υἱρ., οπίογηιϊαδιίμγγ, “' 5841} ἀ15- 
ἈΡΡΕΔΓ ἢ οΥ “δε ραεΐ οι οὗ 55}; 2.6. ΠΟΥ 
5881] ΡΟΓΙ5.. 501} ἀπ θΟΩΥ (ςομηρ. Ὁ. 17 πὰ 
ϊ. 12). ὙΠῸ [θδομίηρ 15 ΠΟΙΓΠΟΙ 50 {ΓΠ16, ΠΟΙ͂ 50 
ννἶβ6, ΠΟΙ͂ 80 1151 45 1παΐ οὗ ΠΕ Ζο]ς. χνη]. 14--20. 
ΤΠ νῖονν οὗ ΠΟΥ ΤΥ ἴῃ νν] ΚΟΊΠ655 15 ΟΥ ΠΟΙ] 
Θχαρρογαΐθα, 1{κὸ δοιίῃ, {πὸ νυ ΥΙοΥ τοραγαβ 
{Ππ656. πιηϊογίιπαῖθβ 45 Πανὶπρ ὈΘΘη ποῖ Δ“ ΒΟΥΠ 
ἰπΐο {πὸ ννου]α,᾽" δι “ ἀαπηποά ᾿πΐο {πὸ ννου]Ἱά."ἢ 

17. ον ἐδομσ.] ἐάν τε. ἴῃ ο. 18 {Π6 54Ππ|8 
ΡΏΓαβΟ 15 Το πάογοα “ οσ 1. ΝΕΊΛΟΥ τοπάου- 
1ῃ 8’ 15 4υϊΐο ἀσοιγαΐθ, ΠΟΥ 15 {Παΐ οἵ {π6 Ν αἱ.» 
ΜΜΒΙΟἢ ἴῃ ὈΟΐΠ οαθθὸ5 Πα5 εὖ «ὦ. Ἐάν τε, 
Γορθαΐθα, ἰδ ἰϑοά ἴο τϑργοϑοπέ {πὸ Ηῦτονν 
Ν᾿. Ν᾿ δηά 5ποι]ὰ 6 τοηάογϑα 5 ΠὩΡ ΙΓ 

ἀξν ον 1 Ἰ(οΥ ΠΕ ΠΕ απ ΠῚ Ὁ ὍΣ ὑπ αθ τη 
Του, Χχυ]. 3). 

ἐρὲν ἤΐανο ἰοσ ἢ ὙΠῸ Οὐθοκ δάϊθοξίνα 15 ἴῃ 
1π6 τηδβου]ηθ (μακρόβιοι), τοίογγῖηρ το τΠ6 
50Π5 Οὗ Δἀιι]ΐζογοῖθ. ὙΠῸ ϑυθϑβίαηϊινο τιϑθὰ ἴῃ 
α-. τό ννὰβ τέκνα, Ὀϊ {Π6 σοηϑίσιιοιοη. [Ο]]ονν5 
1Π6 56η86 (κατὰ σύνεσιν). 

ῥεῖν ἰασὲ ασο.] 1ι1ἴ., “ΠΕ οἷά ἀρ δ 
{Π6 1αϑι. Εὸγ {πΠ6 βϑποσαὶ ἰάθα οὗ {ΠῸ νεῦβθ, 
566 ποῖΐθ Οἡ ἰν. 14. 

18. φμίεζν. ὀξέως ; 11{., ““ 5πατρίγ." Ψυ]ρ. 
εοἰογίμα, “ Ὀοΐοσα {ποὶγ {{π|6. ὅε6ὲ ΤΧΧ,, 
15. Υἷ11. 3, Ποῖα ὀξέως 15. ἃ Ξ5ΥΠΟΠΥΠῚ οἵ 
ταχέως. 

ἐῤὲν ῥασε πὸ ῥοῤρε.] {{π|1Κκ6 ἴῃς τἱρβῃΐθοιβ, 
γγΠῸ “Βαῖῃ ΒορῈ ἴῃ δὶ5 οπα. Ὅηδ νυυϊῖοῦ 
πΊΑΥ Πᾶνα θθθη τ] ηΚίηρς οἵ ἐπαξ ἴὰνν οἵ ρῃγ- 
5104] σοῃβθηιθηοθβ ὈΥ ΠΟ Π, ἃ5. ἃ πιαίίου οὗ 
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19 ΒῸΓ Ποτγθ]α 15 τῃ8 επά οὗ 16 {Π6 πιδπουίαὶ Ἐπαύθοῦ 15 
ὈΠΙΙΡ Πέθοιιβ ΘΘΠΘΓΔΙΙΟΙ. 

ΘΈΡΕΙ ΤΥ. 
Ζῆε ελαείδ »ιαγε σλαϊ ὧδ “γοτουγε. 
σἱζς« τλαίϊ γιοΐ ἐλγίσο. 
αραϊζγιοέ ἐλεῖγ ῥαγε,ές. 

᾿πηπηογίαὶ : 
Ὀαςσδιιβα ἴῈ 15. ᾿ Κπονγῃ ψ ἢ (σο4. ἀπά ἢ 
ν ἢ πιεη. Ἵ 

2. δῆ 1Ε 15; ΡΓεϑεπές ΤῈ ΠῚ ἐαϊτα 
ΘΧΑΠΊΡΙΕ δὲ ἴξ ; ἀπά ψγἤθη ἴξ 15 βΌΠΕ, 
ἘΠΕΥ ἀεβίγα [Ὁ : 41Ὲ νγεαγεῖῃ ἃ σγόννῃ, “ οἢ. 5: τό. 

7Α1π685 Σ. 

Οτ, αΖ- 
γουεά. 

με 32 δαείαγά 
6 172ὲν «λαΐέ τυϊέγιεςς 
γ 7216 γμεέ «Ἷ16 γοιέγεν, 

«για αγε ἀαῤῥγ. 19. 7 6 νηϊδεγαόίο ἐγ ογ 1ὴ 6 ΔπΠὰ {ΠΡ ἢ [ῸὉΓ εν, Πανὶπρ 15. 
τυϊεζεά. σοϊίεπ {Π6 νἱοΐογγυ βιγνίπρ [ὉΓ ἀπ- μεν ας 

ἘΠ ΠΝ ΤῈ 15. τὸ ἢανα πὸ ἘΠῚ Ξ 
ἄτεης απὰ ἴο ἤανε νἱγέιε : ἴου 

Ἔχροσίθηςθ, {πΠῸ 51Π5 οἵ {Π86 [δῖ Που5 ζϑ υἱϑβιἰθά, 
δύθη ἴο {π6 {Π|γὰ πα [Ουσ ἢ σοπθυδίίοη, ΠΡΟΠ 
{Π61Γ σμ]Π ἄσθη, ΑΠΠκ6 ἴῃ τόσα] το πάθηοιε5. δά 

. ἴῃ ΡΠ γϑίοαδὶ γοβϑι 5. Βυΐ Π6 βοε6β5 [3 Ὀεγοηά 
[Π 15, 580 {παξ 5. Ιδησιιασο ὈεσΟπΊο5. θοΐἢ τη- 
ΤΠ ΓΟ] ἀπ την γγδηΐα Ὁ], 45. ννῈ}] 45 εχ- 
αϑϑεογαίθά. 

οἵ ἐσία.] διαγνώσεως. ὙΠ6 ψνογά ΟΠΪΥ 
Οσσυγβ ἴῃ {πε Ν. Τ΄ ἴῃ Αοΐβ χχυ. 21 (“πε 
ἀξεϊείοι ΟΥἩ ἴΠ6 ΕἸ ΊΡογοσ 7). [{ ἰ5 ποΐ ἔουπά 
1ὴ {Π6 ΤΧΧ. 

19. δογγὶδΙ,.] Ἀδίμοσ “βυίθνοιιβ᾽ (χαλεπά). 

ΓΘΟΗΑΡΤΈΕᾺΚ ΙΝ. 

1-6. Τα ΟΠ] 4]6βϑηθϑϑ οὗ {πὸ υἱγίιουβ 1Π-- 
γΟΙν 65 ἃ 5,ΓΘΥ ΠΟΥ ΠΥ {Π4ῃ σα ΠΥ ἔα Πεγ- 
ποοά. 757-99. Βείζίεῦ ἃ ϑῃοτγέ δηά τὶρβῃΐθοιιβ 
116 {Πδῃ βοά]οθβ5 οἱά ἀρὲ. 10-14. Τα {γαῖῃ 
1Ππδέγαϊε ὈΥ {ΠῈ Ἔχαιηρὶθ οἵ Εποοῖ. 15-20. 
ὙΠῸ ννου]ά, ἴο 115 οὐγῆ [οΎγ0]6 στπ]η, [4115 ἴο 
Ἰεασγπ {Π6 ἰ}ββοῃ. ' 

1. Βείέογ.] Τὰ 15 θϑξίογ, τ ἱπγ οῖνεβ ἃ ἸΟΥΘΓ 
ὈΙοσβθάπθϑϑα ἴο θ6 ομ]Π] 1655 ἀπά νἱγίμποιβ [Πδη, 
85 ἴῃ. ὅ80η οἵ ϑίγασῃ δὄχργθβϑεβ ἴἴ, “"ἴο Πᾶνα 
᾿πηρίοιι5 σα] ἄγθη " (Εἰ ςςο] 115. Χυ!. 4). 

ο ῥατε αὐἷγίμε.] ὙΠῸ Ψ ]ρ., ΡΟ ΠαΡ5. ἔγο πὶ 
ἃ ἀορπηδίὶς. Ὀα5 τονναγβ. σθ!θαΐθ Ὡβοθίς 5ΠῚ, 
ΡΑΓΑΡΉΓΑΒβῈ5 {Π6 οἰδιβα ὈΥ “Ὁ χιμαρι ῥιεῤγα 
πὲ εασέα φεηεγαίο σπγι εἰαγίἑαίε." ᾿Αρετὴ ΠΘΤΘ 
ἄοεβ ποῖ πιθᾶῃ “" σμαβεγ," Ὀις 15. ἃ ΣΘΠΘΓΔΙ 
ΠΑΠῚΘ ἴου ΤΊΔΠ]Υ νἱτίπα (2 Μδος. νἱ. 31). [π 
16 1,Χ Χ. [Πα ννογά 15 σΠΙ ΠΥ τ564 ἴῸΥ “β]οτΥ ἢ 
ἊΕΙΑΣ τι. 2: Ζεοῆ: Υἱ- Το}: [πὶ [8 ΝΝ- ἐν: 1. 
15. {16 {Ἐ}1]. ἴν- 8; 2 ΒΕΙ Ὶ- 7; δὴ» ΡΕΘΔΙΙΞΒ 
{Π6 1464] οἵ {π6 (γι βϑεϊδη 15 ΠΟΙ ΙΠ 655, ΨΥ ΠΙΟἢ 15 
ἃ ἄδβερεῦ δηά τίσποῦ στᾶσα ἴῃδη υἱγίμθ. 

ἐς ἱηιγιογία! ] ΙῈ τοπηαΐηβ. πηίογροίίεπ, θ6- 
οδι156 1ξ 15 ΡΓΟΡΤΘΒΒΙΥΟΙΥ Τοσορ Ἰβοα (γινώσκε- 
ται) Ὀοΐῃ ἢ Οοά ἃπά δπιοπρ πθη. Πα 
ΔΟΪΠΟΥ ΤΑΥ͂ Πανο τοαα {πὸ ἔἈπιοι5 ἀροϊορῖια οὗ 
1π6 (μοῖοβ οἵ Ηδγου]ος Ὀγ Ῥτοάϊοιβ (Χεη. 
“ΜΈ ρπΠλ.᾽ 11. 1. 332), Πογα ννὸ Πηα {ΠῸ Ἔχργθβϑίοη 
“1 τὴ Ποποιιγοά πηοβί οἵ 811 ἀπιοης βοάβ δπά 
ΔΙΠΊΟΠΡ; ΠΊΕ Π.᾽ 

Ὁ. 1αζε ἐχανιρίο αἱ 1.71 ΤΑΊΘΓΑΙΠΎ, “΄ ταϊδία 
"-. Αποίπει ἃπα νγθδῖσου τοδαϊηρ 15 τιμῶσι, 
“ΒοΠΟΙ 11. ὙΠῸ “ ἡρηαΐίοη" οἵἨὨἁ ΠΟΙΥ 6χ- 
ΔΙΏΡΙ65 15 οἴξζθη ἱποι]σαίοα ἴῃ {πὸ Ν. Τ᾿ (2 1 655. 

ἀφ Π]εά τενναγάϑ. 
2 Βυῖ {Πα πιι]εἰρί γίηρ Ὀγοοά οὗ {ΠῈ 

1: ἢ; ΕΙΕΌΣ τ 12. ΧΙ Ὁ (ΟἹ ἵν᾿ τὸ: 
ὅσο): 

ἐρὲν ἀδεῖγε 1 ποθοῦσι, ἰΠ6Υ τορτεῖ δπά 
Υ̓ΘΆΓΠ ἴῸΥ ἴ{. [ἢ [Π15 νϑῦϑε ἀραίη νὰ ἤανθ {ΠπῸ 
εῤΊαςἐϊς ΔΥΥΔΠροιηθηΐ (566 1]. 15} οἵ γῇ ἢ {Π6 
ὙΥΠΕΥ 15 50 [Ὁπ4. [ηϑίθαα οὗ βαυϊηρ, “"τῆθῃ 
᾿πηϊταΐα τ ἤθη ργοβθηΐ, ἀπά τορστεῖ τ νΠοη 
ΑὈβεηΐ, 6 δύγδηροβ ἴΠ6 ὑνογβ πιοῦα τῃθ- 
τοτΊο δ ]]ν --- 

παροῦσάν τε μιμοῦνται αὐτὴν 
καὶ ποθοῦσιν ἀπελθοῦσαν--- 

ψ ΠοΓα [Π6 Θπηρῃ δίς ραγίοῖρ]65 θορΊη ἀπά ἐπά 
{Ππ6 βεπίθποθ. (ομηρατε-- 

“ὁ Ψιγζαΐδηι 5 ]αἴδηι ἐχ οοα]15 4 ουῖμλτι5 ἰην 1], 
Ηοκ. 

“« Ψιγίαΐετη ν᾿ ἀδαπί ἰηα θεβοαπίααα τα]ϊοΐα. ἢ 
Τυν. 

“ς Ἐὸ 5101, 74πὶ βϑυΐ, νἱΐδιη ἱπρθπίεσα τε] οἴδτη.ἢ 
ΨΊΚσ. 

ἐξ αυεαγεί α εγοαυλι ἀπά ἐγπωηῤῥεῖ.} Νιτίαα 
15 Τργθϑθηΐθα 85 νγϑασίηρ ἴΠ6 ψυτοδίῃ οἵ νἱος- 
ἸΟΓΥ͂, ἀπ Ραβϑίπρ ἴο ἴπε επά οἵ {{π|6 1η {τ|- 
ὈΠΊΡΠ4] ργοσοββϑίοη. ἼΠῈ σοησθρίίοῃ 15 Ἀ οπΊδη, 
ποΐ [ον ϑῃ. Νεῖποῦ οἵ {πΠ6 ννογάβ (στεφανη- 
φοροῦσα, πομπεύει) Οὐσοιγ5 ἴῃ {πε ΓΙ ΧΧ, οΥΓ 
Ν.Τ.; θαξ πομπεύω 15 τιδεά ἴῃ 2 Μδος. ν]. 7, 
οὗ ἃ {{ἰππηρ] ργοσθϑβίοη ἴῃ ποπουῦ οἵ Βδο- 
οἢ5. 

ὃν ουεγ 1.1., “ἴῃ [ΠεῈ δεβοῃ ;᾽ 2.6. ἴῃ [Π6 
᾿πάθῆπιῖο ἀθοὸπ νν μος βἰγεΐομοβ θεγοπά {πα 
ὅτανθ. Ὑῆδ ννογά “Ἂδθοῃ "15 ὁπ6 ψἘ]ΟῊ τλιιβί 
ΘΘΠΟΓΆΙΥ δα Ἰητογργείθα ΕΥ̓͂ {Π6 ΠΡ ηϊ 5ῃε4 οἡ 
ἴῈ Υ [πε σοπίοχί. ΕῸΓ οἴμποῦ τιδεὲ5 οἵ {Π8 
τνογά, 566 ἴΠ6 ποΐθϑ οἡ Χἱϊ!. 9, ΧΥΠ]. 4. 

᾽ 

ῥαυΐηρ φοΐέοηι ἐῤὲ «ἱείογν, σἰγιυῖησ ΚΟΥ π- 
ἀοη]εά τεαυαγά..] Μοτα δοουγαίειυ, “ Βανίηρ 
τνοη {πε οοπίοβί ἴοσ 16 ππάθῆϊοα τανναγαϑ ἢ 
((ακίης; ἄθλων 45 {πὸ βεπιεῖνε οἵ ἄθλα, “ ΡΓΙΖΕ5 
ΟΥ̓ νἱοἴοτΥ ᾽, ΟΥ̓ “ἴῃ {π6 ἀπά θΠ]6α βέγιρ ]65 ἢ 
((ακίης 1 45 1π6 βεηϊξίνε οἵ ἄθλοι). ἋὙΠ15 
βθοῖηβ ἴο 6 {π6 πιραηϊηρ οἵ πΠ6 Ψ Ὸϊς, “ 2π- 
εοἰγιφιίγαξογ 771. ΠΟΥ Α77117114771 ῥΤΩΕ7᾽111271 “ΟἹ716 6715, 
 ΠοΓα 2γαθριλι)ι «υἱπσεης (1Ὲ ἴῃ6 τϑδάϊηρ δὲ 
σοΥγθοῖ) 15 {π6 τεπάργιηρ οἕ νικήσασα. ΠΕ 
( πη 6 Η]6 4 τονγαγάβ "Ὁ νου] πιθδη “ {Π6 Δπηὰ- 
ταητῃϊηθ σσόννῃ ἢ" (αι Ρεί. ν. 4), “τπ8 πηννπογ- 
1ῃρ' ἀπά ἀπάθῃϊοά ᾿ηπογϊΐδηςε "ἢ (τ Βεΐ. 1. 4)-- 
τουγατάβ ππίαϊηίθα ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΘαγΊΠ]Υ ΡΟ] ΙΟη, 
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ἘΠΡΌΔΙΥ 5}4}}] ποῖ {Πγῖνθ. ΠΟΙ ἴακε 6 ῬΒὸγ ςβ]άγοη θεροίίεη οὗ ιἱηϊανν- 
ἄδερ τοοίηρ ἔγτοπιὶ Ῥαβίαγά 811085. ΠΟΓ [ὰ] θεάς ἃγθ νυν ΐπεβϑοβ οὐ ψιςκεά- Ι δε. 

σέδεῤς. 
ΙΔῪ ΔπΥ ἔαϑε ἰουιπήδίϊοη. 

4 ο΄ τποιρὴ {πον ἢοιγίβῃ ἴῃ 
ὁ Μαιι. 7γ. ὈΓΔΠΟΠ65. (Ὁ ἃ {ἰπ|ὲ ; ὅ γεῖ βίδπαϊηρ, 
19. 

ΘΟ: 5. τὸ. 

ποῖ ἔαβί, {ΠῈῪ 585114}} θ6 5ῆαδκθη ψτἢ 
της ννηά. ἀπ4 τΠγοιρῇ {ΠπΠ6 οτος οὗ 
νυν] Π 45 ἘΠΕΥ 514} θῈ γοοϊβά οι. 

ς Τῆς “Ἰπιρεγίοςε ὈγάησΠο8. 5}2]] 
θεὲ Ῥγόκεη οὔ, {ποῖὶγ ἔα] πηργοπίδθ]ς, 
ῃοΐ ΓΙΡΕ ἴο βαΐ, γαᾶ, πιθεί [ογΓ ποίῃϊηρ. 

ΠΕ6855 Δραϊηβδί {ΠῸῈῚΓ ραγθηΐῖβ ἴῃ {ΠΕῚΓ 
{{14]. 

7 Βυξ τπουρῃ τῃς τὶρμέθοιια θὲ 
ΡΓανεηΐϊεά ννἢ ἀθδίἢ, γοῖ 581} μι θὲ 
ἴῃ γεϑβέ. 

8 ΒΓ Ποποιγαῦ]ς ἀρ 15 ποῖ {παῖ 
γνΠ ΙΓ ἢ βίαπάθιῃ ἴῃ ἰθηρίῃ οὐ {{π|6. 
ΠΟΙ͂ {Παΐ 15. Πηθαβιιγαα ὈῪΥ ΠιπΊθοΓ οὗ 
γ 6818. 

) ΤΠῈ ““ππάρῃϊοα ΕΓ 6105 ἀγθ σοηΐοϑίβ ἴῃ 
ΠΙΟἢ νγὸ νυ ϑ] ποῖ νν ἢ Ποβἢ ἀπά Ὀ]οοά 
(Εριι. νὶ. 11, 12}, ἃηἀ ἴῃ νΒΙοἢ {ΠογῈ ἅΓ6 ΠῸ 
ΒΑΥΓΠΊΘηΐ5. τΟ]]θὰ ἴῃ Ὀ]οοά (15. ἴχ. 5). Ὅ15 
ΒΘΟΠῚ5 ἴο δ6 {Π6 πιθδηϊηρ ᾿ηπο πα θ( ; [ῸΓ 5106} ἃ 
νῖονν οἵ “16 Ῥαί]ο οἱ 116 "Ὁ 15 Τοιηα 1Π ΠΊΔΗΥ 
Δηοιθηΐ νυυεσθ. 866 Β]δίο, “" ερ.᾽ ἢ. 621: 
ἘΡΙσΙθ 5; “ΠΟ ὮΙ." 20. 2, ὅζοι; ΒΠΠΟ, “1968 
Μίργ. Αγ. 6, “ὝΠοι Παϑὲ ργονεὰ {πΥ561} 
ἴο τὴ8 ἃ ρεγίεςξ δίῃ]εῖθ, δηὰ μαϑδί θθθη ἀθοπιθά 
ννΟΥΓΠΥ οὗ ΡΓΪΖ65 δπ4 νυγθαίῃβ, ννῃ]]6 Ψιτίαα 
ΔΥΥΔΏΡΕΒ [Π6 σοπίοϑδί δηα ΠΟΙ 5 Του ἴο {πες 
1Π6 τονναγάβ οἵ νἱοΐουυ." ὙΠῸ 54Π16 {Ππϑῖγα- 
ΤΙΟΠ 15 ἔγοαιιθπῖ ἴῃ 4 Μᾷδος. ἀηά ἴῃ {π6 Ν. Ἷ᾽ 
5866 τ ΤΊΠ,. νἱ. 12: 2 ΤΊΠΊ. 11... 3,) κακοπάθησον 
ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ; τ (ΟΥ. ἰχ. 
25. 2 ΠῚ Ὁ: ἡ: 

8. σρα]! ποῖ ἐῤγῖδ.} 
Ἐ5Ε6ΓῺᾺ] : ἢ ΠΟΠΊΡ. 1]. τό. 

ποῦ ἐαζε ἀδοῤ γοοίΐιρ. ἘῸΥΓ {Π6 πιθίδρμοῦ 
σομΡ. Μαίί. χι!. 5; ΕΡἢ. 11. 18. 

ον δασίαγά «5.7 ὙὝΠῸ Οτρεὶς ψοτγὰ 
(μοσχεύματα) ἰ5 ΤάγΘ. [ΙΕ 15 ἀογινεα [τῸΠῚ 
μόσχος, “ἃ 5ῃοοί." ὙΠο ἴδοϊ {Παΐ μόσχος 4150 
ΠΊΘΔΠ5 ἃ (41} (ἱέμἽμ5) 5θθπὴ5. ἴο παν θὰ {ῃ6 
Ψα]ς. το το που 1{ αὐλαία, ἃ τη] ϑίαϊκο νυ ῃΊ ἢ 
851, Απριβίϊης ()ε ἀοςίγ. (ΟΠ γιϑί. 11. 12) 
οὐ ἰοἶσθϑ, απα νυ] ἢ ΡΟΥΠαΡ5 Ἰοα το {Π6 αἰΐοσ- 
παῖϊνο τοδάϊηρ ῥ]αρέαξίοηες ἴῃ 5σοῖηθ Μ898. οὗ 
{πὸ δ α]ρ. ὙΠῸ ννογὰ ὁσουΓ5 ἴῃ “ΓΠΘΟΡΠΓαβίιδ 
δηά ἴῃ ῬΗΙο (΄ 6 «ρτῖο, ἵν. ; “6 ρΡ]δηΐ. 1.; 
1) 6 βορτίοί. 8; “6 τῃιῖ. ποπλ.᾽ 20), δῖ 
ποΐ ἴῃ {πὸ ΒΙΌ]6 

ἰαν.] ὙὍο τάγθ νοῦ ἑδράζω Οσσιγ5 ἴῃ {Π6 
1,ΧΧ. (Ρτον. νι]. 25, ζς.). ὙΠῸ σομηδῖπα- 
τἴοη οἵ {πὸ πηθίδρμου “ γοοΐοα " ἀπά ““Τουη 64 
5. Τθιιπά αἰθο ἴῃ (ΟἹ. 11. 7, ἐῤῥιζωμένοι καὶ 
ἐποικοδομούμενοι. 

4. γεΐ σἰαμάϊης ποὶ χα ὙΠΟ ποαΐ, Ρ]ῈΓ- 
βεβηκότα ἀρῦοθϑ νν ἢ μοσχεύματα. [ἰ τηϊρπΐ 
Ὑ}6}1 βθοῖὴ ἴο 6 δὴ ἃννὶενναγαὰ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟη ἃ 5 
ΔΡΡΙΪοά ἴο ἔγθοβ; θαΐ ἴῃ Ηε]]οηϊδίϊς Οὐβεὶς 
βέβηκα ταρᾶη5 “1 5ίδηά," 5 ἴῃ χυἹ!. τό. [1 
ΠΟΆΤΙΥ ΔΡΡΙΌΔΟΠ65 {15 56η56 ἴῃ οἰαβϑίοαὶ Οσθεὶς, 
85 ἴπ ἀσφαλέως βεβηκώς, “5ἰαπαϊηρ 5ἴοαάγ." 
ΑΥ̓ΘΒΙ]. 52: οἱ ἐν τέλει βεβῶτες, “1Ποβ8 ἴῃ 
οἴδος,᾽" Ηδί. 1χ. τού, δζα. 

ἐῤον στρα]! δὲ τοοϊεά οἱ ἢ Α Ππδαιιθπηΐξ 5οτῖρ- 

11, “51.811 ποῖ 6 

ἴμγα] τπϑίαρμου : οι. χχῖχ. 28; Μαῖΐξ. χι]. 
20. Ἀν 22, Π6|6} 12; ὅζο: 

5. Τρὲ ἱριῤρεγζεοὶ γαπεδες. ΤΕ βαπὴθ ἱπλασθ Ὁ 
15. ἀθνεϊορβά ἴῃ [οῃη χν. 2- 6: [πά6 12; Ἀομιη. 
ΧΙ, τίς: 

Θ. δεά..1 Τιῖ. “5166 05, δ5 ἴῃ [6 τηᾶγρ. 
ὝΠΟ 58Π16 ΘΙ ΡΠ ΘΠΪ5ΠΊ ΟΟΟΙΙΓ5. ἴῃ ΥἹ], 2, πα 15 
ἃ5 ΟΪά 45 Ηοιι. (“ 1].,᾽ χν!. 433). 

ἡμ ἐδεὶν ἐγα! ἢ ἌΝ ΒΘη Ππ6 ραγοπίβ βίαπα 
Ρθοίοσε {πὸ Ἰπάεπηθηΐτ-δοαῖ οἵ Οοά, {πεῖν 11|6- 
εἰ πηαΐο Ομ] ἄσθη ἀγα νυ] 5565 ἀραϊηβί {Π6Π|. 
ΓΠαΐ ἀπ ΟΠ] γθη οἵ τππΠῃ Δ] ονν ες ἸΠΙΟΠ5 ἀΥ6 
ΠΙνῚηρ’ νυ] Π65565 ἴο {Π6 51ὴ5 οἵ ἴΠ6]Γ Ραγοπίβ 15 
ΟὈνίοιϑ; δι {Π15 ἴδοΐ πα5. ΠῸ Ἰορίοαὶ Ὀθασηρ; 
οἡ {Π6 οὐπάθ ροπογα  ϑαί!οη5. οἵ {Π6 ἔννο ρτδὸ- 
ΨΙΟΙ5. ΨΘΥΒ65, ὙΠΟ 4150 ΟΟΟῸΓ ἴῃ ΒΕ ΟΪμ5. 
ΧΧΊΙΣ 22. 2.5." Χ]1: ἘΠΞῚΣ: 

“-9. Ἐλυγ ἀδαῖῃ πὸ ρτοοῦ οἵ οὐ β ἀϊ5- 
ΡΙΘαβισο. 

π. δὲ ῥγουεηέεα ποὶὲῤ ἀδαὶ. 1.6. 5Βῃου]α ἄς 
θείοτα ἢϊ5 {ἰπ|Θθ. ὙΠ σοπδβίτσιοίοη οἵ φθάνω 
ψν ἢ {ΠῸ τηῆπη. ᾿ηϑίθαα οὗ {Π6 ραγίςῖρ]8 (45 ἴῃ 
ν]. 13} 15 τασθ, θὰ ποῖ νυ ποιὲ ραγα]]εὶ. 

γε ρα]! ῥὲ δὲ ἴπ γεσ ἡ ᾿Ανάπαυσις ΠΕΙα 
Πιὰ5 πηι οἢ {Π6 ϑαΠΊ6 ΠΘΔΠΪ Πρ 85 εἰρήνη ἴῃ 11]. 3. 
ἃηα 15 σοηίγασίθα νυ ἢ [Π6 “ τογπηθηΐ " οἵ {π6 
ὈΠρΟάΪγ. 866 15. ἱν1ϊ. τ,.2. ΤῊ τοπάοσηρ οὗ 
{πὸ Νυϊραΐο (2 γογγῖσον 10) 560 15 ἴο Ροϊπέ ἴο ἃ 
τοδάϊης ἀναψύξει, θυ {Πογ6 15 πὸ ναγίαίίοη ἴῃ 
16 Οὐτθοὶς ππαπιιβουρίβ. ΤῸ 15 ΠΠΊΙΚΟΙν {Παΐ 
{πε 56 βΌΠΟΓΑΙ ἜΧΡΥΘΘϑίοἢη5. σΟΥΓΟΘΡΟΠα ἴο ΔΠΥ͂ 
Τρ οὐ ἀθίδι!θα σγϑίοπι οἵ Ἔβοπαΐοϊ συ ἴῃ ἀπ 
τη οὗ πὸ νυυϊῖοῦ, απ ᾿ἴ 15 1416 ἴο αιοῖθ 
{ποθ πὶ 45 δι ς Πού! ἴ65 ἴῸΣ ρυγραΐοτυ, ἴῃς ᾿ηΐοτ- 
τηραϊαῖς βίαϊθ, ἄς. Αἕ {πὸ Ὀεδῖ πον ΟΠΪΥ 
ΠΠπσίΓαΐο σογίαϊη το πθποῖθϑ οἵ [νυ 5 ορί πίοη, 
Δη« δοηυῖγα ΠῸ Δα ΠΟΥ ΠΥ ἔγοπη ἘΠ 11 ΘΧΡΓΘΘΒΙΟῚ 
ΠοΙο. 

8. ον ῥογιοιγαίο ασε, 457 ὙΠῸ ἢ 
ΘΧργοϑβοα ἴῃ {Π15 νοῦβο Πὰ5 θθθη Δἰγοααν {ΠΠ|5- 
{ἰταϊοα (566 ποῖθ οἡ 1. 17). [{15 1Π6 οοπὶ- 
τ]ΟΠΡΙασο κΠοσὴ ἴπ6 ροαβ ἴονθ ἀἷθ γοιηρ,ἢ 
ἴο γνῖςο ἢ Οτίπημι, ἰπ Πἰ5. δαμλῖγ Ὁ]. ποῖορ, δά- 
ἄϊιοο5 ΠΊΔΠΥ ΡΆΓΆ]1615. ΤῊ ΓΠογαροαΐαθ, ἃο- 
οοταϊηρ το ΡΆΠο (ὁ Τ)6 ΙΕ, οοπίοιηρί. 8), ΟὨΪΥ 
τοραγάθα {ποθ ἃ5 “οἱ νο ννοῦο οἱ ἴῃ 
νυ Ἰϑ 0 Π1, ΠΟν ΘΥΟΓ γΟΠρ’ ἴΠ γοαγ5 ; πα ΠΘ 58 Υ5 



α' (εη. 5. 
24. 
ἩΦΡγυ. σι. 

δ᾽ Ἔ 
5868 ἴς4ἱ. 
Ἢ7. 1- 

Υ. 0 -ἼΤ.] 

9 Βιιξ νυβϑάοπι 15 ἴΠ6 ργαὺ Παὶγ 
απο πηθη. ἀπά δη τπϑροζζεα [6 15 
οἰ4 ἃρε. 

το “Ηδε ρ]εαβοά (σοά,. δηά νναβ δε- 

ΨΜ ΊΒΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΙΝ. 

Ἰονβάᾷ οἵ Πἰΐπὶ: 80 τῇαϊζ ]ἰνίηρ ἁπιοηρ 
ΘΙ ΠΠΟΓ5 Π6 ννδ8 {γδῃϑἰαΐεά. 

11 Ὗεδ, β8ρεβα!ν νγὰβ ἢ6 ἴαβκβη 
ἈΥΨΔΥ7) ἰεϑδὲ {πλξ νυ] Κεάμπαβθβ 5Πο0ι4 

(ΠςῈ ΑΡτδπαπλ. 40) {Πδΐ {Π6 ἔσιια 6] 4θγ 15 ποῖ 
Π6 Ψ]ο 15 οἱ ἴῃ γθαῦβ, θα ἴῃ ἃ ἰδιιδ0]6 116. 
Μεπδπάθυ βαγ5 {παΐ “[Π6 σπαγαςίου οἵ βοπιθ 
15 ἀρεά ὈΥ παίιιγα. (ουΊΡ. Εἰς., “1)6 ΕἸη.᾽ 11.» 
“ἐ ϑέοιοἰθ ποη νἱάθίαγ ορίδ ΠΟΥ ποὺ ΠΊΔρ 5 
εχρεΐθηαα νἱΐδ 51 511 Ἰοῃρᾷ “118Π| 51 δῖ Ὀσγον δ :᾿ἢ 
ϑέπθοα, “ Ννια πῸΠ Πιαπηά τι 564 4118πὶ Ὀ6Π6 
δοία γείογί." ϑΘιΠΉΑΥ ϑβἰαςομηθηΐβ ἅσγὸ αιοίοα 
ἔγοπι Ρ] ΐαγοι, (Πγνϑοβίοπι, ὅζο. 

9. ΡῈ ΤΩΡ, χα, τον ΣΌΪ. 21: ὙἼΠ6 
ΠΟΔΓῪ Ποδα 15 ἃ σγοννῃ οἵ βίοσυ, 2} 1ὲ δὲ γοιιπά 
ἐπι ἐρὲ αὐαν 97 γἱσῥίδοι 1655. Αἄἕἔ οἷοδα ρᾶγᾷα]]6] 
[0 {πΠ|5 γεῦϑδα οσοιτβ ἴῃ Εἰς. .1)ε δεπεοῖ. 
ΧΙ. 62. 

απ πρσῤῥοϊοά 17.5.1] ᾿Ακηλίδωτος 15 ἃ ῬΒΠΟ- 
πίδη νοτγτά (1)ὲ ΝΟΌΙΠ.᾽ 6, ἅς.) ποῖ ἴοππά 
1π {πῸ Ν. ΤῸ ΠῸΡ ἴπ ἜΠῸ ΤΡΧΧ. Ἐχοορὺ τπὶ ἃ 
ἀμθίοιι5. τεδάϊηρ (Ρτον. χχν. 18), θαΐ Πανὶπρ 
ΤΊΊΟἢ {Π6 58 Π16 ΠΊΘΔΠΙΠς 85 ἀκέραιος, ἀμίαντος, 
ἄσπιλος, τ Ῥεΐ. 1. 19. 

ἦς οἰά αρ6.1] 1.ἰ. “16 ἂρὲ οἵ οἱάτ-αρε 
(νυ. τείας σογιοοίμ!5). 6 νυ] Π655 
οἵ {π6 ρ]βθοπαβπὶ ἰδ Βγοίβο ποθι θυ ἴο ρῖνα {Π6 
νγοτά ἡλικία ἴΠῸ πηθαηϊηρ οἵ “΄ βίατιιγο ᾿ (45 ἴῃ 
Μείΐι. νἱ. 27; {ὑἱκ. 11. 52), θαΐ {παΐ ρῖνεϑ ἃ 1655 
ΟὈνίοιιβ 56 η56 ἴο {Π6 ρῇγαβθ. ὁ τρύπος ἐνίων 
ἐστὶ τῇ φύσει γέρων (Μεπαηά.). 

10-14. ΠΙιϑίγαϊοη. οἵ {π6 [οσγοβοῖπηρ {Γατ ἢ 
τόσα {Ππ6 16 οἵ Εἰποςῇ. 

10. Περίεαςεά Οοά, απά αὐας ῥεϊοτυεά 97 ῥῖ»».] 
1 ἴον, ““ μανῖηρ ργονθα ΠἰΠΊ561 το 6 ννῈ}]} 
Ρἰβαϑίησ ἴο σοά (εὐάρεστος Θεῷ), 6 νγὰϑ5 
ὈοΙονθα ὃν Ηἱἰϊπι. ὙΠΟΓΘ 15. ἃ οἰθαῦ 8]] 5100 
ἴο σεη. ν. 24; εὐηρέστησεν Ἐνὼχ τῷ Θεῷ. [ἴ 
νγὰ5 πϑϑάϊεθθ ἴο πηθπίίοη Εποομ ὈΥ̓͂ ΠΑΠΊΘ, 
Ὀδοαδιιβο-- τῶ 15 ργονοα ὈΥ {Π15 δπποπρ ΟἾΠΟΓ 
δοῖϊξ 4]] 5105 845 νν6}} 45 Ὀγ {Π6 βἜἜποΊαὶ [πὸ οὗ 
ΔΥΒιι πιο ηΐ---Πθ νυτιζοῦ 15 ποΐ αἰ γθοῦν δά γοβ8- 
ἴῃρ ἴμ6 Πραΐποη, θα ΠΙ5. οὐ νυν ΓΙ ΠΡ ΟΥ̓ 
δροβίδιϑιηρ σοιπηΐγγτηθη. ὍΤΠῸ οὈ]θοΐ οἵ {π6 
ΒοοκΚ οἵ Ν Ιβάοχη γθϑθιηῦ]65 {Παΐ οἵ {η6 ΒΕ ΡΙ5[18 
ἴο {πΠ6 Ἡρφῦτεννβ, οχοθρὲ {παΐ {Π6 ο]α55 ἴο 
ΜΜΠΟΠπῚ {παΐ Θριβῖ]6 15 Δ ἀγοβϑϑοα Ππαά ποῖ δ- 
γα ΠΟΘ 50 ἴασ οἡ {πεῸ τοδά ἴο δροβίαβξυ δπά 
ΟΥΙΠΠ6. ΑΠΟΙΠΟΙ ΤΟΆΘΟη ΠΥ ΒΠΟΟΙΝ 15 ποῖ 
ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ Παπιοά 15 {Ππαΐ ΠΙ5 οᾶ56 15 ἰγθαῖθα 45 
θεῖπρ ἐγρίεα!, ποῖ ἡτοαίεά. “ΓΘ σαβ6 οὔ Εποοἢ 
ΒΌΡΡΙΙΘα ἀπὸ [νυνδὴ ἀορ πα ϑῖ5 νυ ἃ βοτῖρ- 
ἔαγαὶ ργοοῦ {Παΐ ““Ἰεπρτῃ οὗ ἄδγ5" ννὰβ5 ποῖ δπ 
ΘΧΟΘΡΕΟΠ]655 Ὀ]Θϑϑίηρ, δηα {Πουθίοσα [δὲ ΘαΥ]Υ 
ἀθαίῃ ννὰβ πὸ ρτγοοῦ οἵ βριξ ογ οἵ οὐ’ 415- 
ΡΙεαβισθ. ΤΕ ὅοη οἵ ϑίγαοῃ βαυ5 (Εσο] 115. ΧΙ͂Χ. 
14), “Ὅροῃ τς ϑαγτίῃ ννὰβ ΠῸ πιδη ογϑαΐϊθα 
1|ΚκῈ Εἰ ποο ; δπά ἴπ ΜΙιάγαϑῃ ΤΠ]η, ἵ. το. 2, 
ΠΕ 15 οπα οὗ {Π6 {Πἰγίθεη νγ ποὺ νΈΓῈ δογι ΟἹΓ- 
Οὐ οῖδοά. [Ι͂η {π6 Βοοκ οἵ Εποοῇ (ΧΙ. 2) 1 

15. 58:4 {παΐ “(411 Π15 δοίίοῃ νναβ νυ τἢ {πὸ ΠΟΙν 
ΟΠ65 δπά ΙΓ [Π6 νναΐοποῦβ ἀπσηρ; Π15 116. 

ῥὸ αυας ἐγαγςἰαίει. ΠΟ ννογά μετατίθεσθαι 
Τῆθη5 “ἴἷἴο 6 πιονθά [τῸΠῚ ΟΠ6. Ρΐδοθ ἴο 
ΔΠοΐ ΠΟΥ," πα {Π6η βΈΠΟΙΆΠΥ “ἴο θὲ ἴγδῃ5- 
ΤουΓ α ΤΟΙ “ ΔΙ ΕΣ α" {{5: ΧΧΙΧΙΎ 7; ΒΘΟΙ 15. ΜΝ]. 
το: 2. ΝΙΠΔΟΟ: 11 24, ἌΟΙ5 ψ]: πὸ; (41 1: δὴ: 
Βσοπὶ {πΠῸ οχργθϑϑίοη οἵ πε 1,ΧΧ. τη Οσεη. 
Υ. 24; διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός (Ὑ π|ρ. ἐμ). 
ἴΐ ννὰβ ΠΟΥΠΊΔΙΥ τε ΟΥ̓ ἰαΐοῦ νου ἴο 
ἄθϑοῦιθο {π6 ἰγαπϑίαίίοη οὔ Βποςῃ, 845. ἴῃ 
Ἐσο] 5. χ]ν. τό, ᾿Ενὼχ εὐηρέστησεν Κυρίῳ καὶ 
μετετέθη (41. ἀνελήφθη). ὙΠΟ ψυτϊίοῦ οὗ τῇς 
ἘΡΙβΕ16 ἴο {πὸ Ηρτοννβ (ΧΪ. 5, πίστει Ἐνὼχ 
μετετέθη (ν υ]ᾳ., ἐγαηπσίαξι εε1) τοῦ μὴ ἰδεῖν 
θάνατον) 5065. Ἀγ ΠοΥ {ΠπᾶΠ ΔΠΥ ΡΓΘΝΙΟῚ5 
ὙΤΙΓΟΥ ἴῃ ΠΡ] γἱης: {παΐ {ΠῸ “΄ γαπβδίογοποο ἢ οἵ 
ΒΕ ΠΟΘΙ ννᾶ5. βϑοπιθίῃπιηρ ΠΠΟΤΘ πη Δῃ ΘΩΤΪν 
ἄἀθαῖῃ. Ης [5 [Ὁ]]Ἱοννεά, δ5 ἴῃ 580 τῆδην 
Ἰπβίδποθϑ, ὈΥ (Ἰθπιθπ5 ἈΟΠΊΔΠΙ5 (1 ΟΟΥ. 9, 
μετετέθη καὶ οὐχ εὑρέθη αὐτοῦ θάνατος). 

ΤΠςῈ νυυϊΐοσ οἵ {πΠ6 Βοοῖς οἵ (ὐεποβϑὶβ ΟΠΪΥ 
βᾶγ5 {παΐ ΒΠΟΟἢ “νυ α]κο νἢ Οοά ; ἀπά ῥὲ 
(τυα5) πο γιογδ, 70 Οοὐ ῥα ἐαΐζεηι ῥίγι απυαν.᾽" 
ὝΠΙ5 ΘΧΡΓΘσβίοη, ἃ5 νὰ 566 ἴπ {π6ὸ Βοοκ οἵ 
ἙΠΟΟἢ ἀπά {πΠῸ ΒοοΚ οἵ {{π011665, 85. ννῈ}} 85 1 
Ταϊπλιάϊς ἐγδά!]οη5, ννὰ5. ὈΥ {ΠπΠῸ6 [δ νν5 ᾿ηΐοτ- 
Ρτγεΐθα ἴο πιθαπη {παΐ ποσὶ, {6 Ε]1Π]14Πι, ννα5 
Θχοπιρίβα ἔτοπι ἀθαῖῃ, {π6 σοπηπιοη ἰοΐ οἵ 
ταδηκιηά. ὙΓΠΪ5 νἷθνν ννα5. βοπηθνν δέ {ἸΠῚ16]ν 
ἀηα ἰεπίαίίνο!υ ἱπἰγοάποθά. ΤΟ βαρῆιι (( Απίῖ. 
᾿. 3, 8 4) τι56ὲ5 {πε γτεβοσνεά δὌχργδϑϑίοη 
ἀνέχωρησε πρὸς τὸ θεῖον. ῬΉΪΠΟ 5ρθακβ5. οἵ 
Πἷβ ἀποδημία (' ) 6 ργόοπη. ἃς Ροθη. 3), 8Πη64, 
Αἴογ. Πἷ5. ἴἌϑῃιομ, γ  δΕ!Π1565 δνογυί μη; ἱπίο 
ΤΠΟΓΔᾺ] ΔΙ]ΘΡΟΥΥ, Εποοἢ Ὀεϊηρ τεραγαθα 85 ἃ 
5Ύ1100] οἵ “τορεπίδηςο᾽ (1)6 ΑὈγδῃ. 3) δῃηά 
οἵ νοῦς ( Πε Ῥοβίογ. (ὑαϊη. 11). ὙΠῸ Κογδη 
βαγβ {πα Εάτιρ (( [πε Ιδρασπϑά," 2ε. ΕπΟςἢ) 
νγὰ5 ““Θχα]ο το ἃ δίρῃ ρίαςθ." ὙΠροϊορΊοδὶ 
Βρθοι]δίίοη μα5. στοαί οσοιρίοα ᾿ἴ561 ψτἢ 
Πα θϑίϊοηβ ἃ5 ἴο {ΠῸ6 ΠΊΔΠΠΟΥ οἵ Π15 “' ἐγ Πϑἰδίϊοη,ἢ 
ΔΠ4 {ΠπῸ Ἔχαςξ ραςε ἴο νυ ΒΟ Π6 νγὰ5 τοτηονθά. 
ΕῸΓ 51 ἢ βρθοι]αίϊοηβ ἴΠογῸ ΔΓ ΠῸ στοιηάβ ; 
θυΐ νγὲ ΠΊΑΥ͂ πιθηίίοπ {Π6 σΟΠΊΠΊΟη νἱονν οἵ 
ΔΠΟΙοπί σοπιπιοπίδϊουβ {παῖ Εἰ ποοἢ Δπ4 ΕἸ1]|αἷν 
416 “1π6 ἔνγὸ νυ] ποσ55θ5 "ἢ οὗ Κδϑνυ. χὶ. 3. [ἘῸΥ 
Βαγίμου ἱπέογπιαίίοη, 566 {π6 Ἰθαγποα ὩγΈ]ο]Ὲ οἱ 
Ῥτοξ, ΚΝ δϑίοοζε ἴπ ϑηλΠ 5" 1ςοῖ.᾽ «. Ὁ. ΒΠΟΟἢ.] 
ΤΠ ποίΐϊοη οἵ Νοδοὶς ἀπά οἴπουβ {Ππαΐ ννε παν 
1πΠ6 νεῖ ]θὰ δ]Πἰδίοη οἵ ἃ (μγιβίίαη νυυϊῖοσ ἴο 
{πὸ Αβοθηϑίοη οἵ (γῖϑε πηᾶῦ 6 ἀἰβηηββθα 
νυ ποι ΓαΓΈΠοΓ ποίϊςθ. [ΙΕ 5 ἢ ἃ ρᾷγ ψΊῃ 
1Ππ6 πιιπηθγοιι5 οἴ μοῦ ΠΟΙᾺ] ᾿πἔθγαποαβ δηά 
γαρατὶθβ οἵ [Π6 ϑαπηθ νυ θυ, 

11. Ὑεα, “ῥεεάϊϊν «υας δὲ ἑαζεπ ααυαγ.] ὙΠῸ 
ΟΥ̓ ΙΠ4] ΟἿ ᾿α5 {πὸ ψογά ἡρπάγη (8Π 11}- 
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ΔἰΙΟΓ. ἰδ ππάοϑέαπαϊηρ, ΟΥ ἀδοοϊξ οἰρίβοεηςε 
θερι]6 ΠΙ5 οι, 51Π1Ρ]6 πη] ηά, ΩΣ 

12 Βὸγ {πΠῸ θεν! Πίηρ οὗὨἉ παιιρπτῖ- 12 Ηε, Βεϊπρ πηδάς ᾿ ρεγίδεξ ἴῃ ἃ αϑενίῆβφά, 
Π688. ἀοίῃ οὔϑοιιγα {Πίπρθ {Παΐ ἅἀγα β8Πογί {εἰπ|6. {1164 ἃ Ἰοηρ τἰπ|6 : τμμεης 
Ποπαβῖ ; ἀπά τῃ6 νναπάδγιηρ οἵ ςοη- 14 ΕῸΓ 5 501}} ρ]βαβθά τῆς Τιοτά : 

ἄοῖἢῃ ᾿ιιπάσδγπηιπα. ἘΠΕ 1 6τ. 2ε»- 
τε. 

Ζε4, Ἡεῦτ. 
ΧΖ. 23» 

ΟἸαβϑιοαὶ δογιϑὲ [ὉΓ ἡρπάσθη; 566 Μεϊίςῇ, 
ΟΚ. Νογθβ5, Ρ. 909); δ αἀϊρ. χσαῤίμς εεἰ. Τὰ 15 
τι564 ἴο ἱπάϊσαΐο ϑοπηθίῃ! Πρ ΤΙ ΓΔΟΊΠ]ΠΟΙ5 ΟΥ̓ ἄπ 
ἴο ἀϊγθοῖ αν πθ ὩΡΘΠΟΥ͂, 'πΠ ΕἸΠΟΟἢ 5 ἀδραγίιγα 
(Οοπρ. Αοῖθ ν11}: 238... 1 1655: 17. 17; 2 (ἸΟΙ- 
ΧΙ 2. Καν. ΣΙ 6). ΔῈ (Π6 56 Π1Ὶ6 ἘΠῚ 1: 15 
᾿πΡ] 164 ἐπδΐ {πὸ Θαυ]ν ἀθαίῃ οἵ {π6 σὶρ ῃΐθοιιβ 
5. ποΐ 50 πποἢ ἀθαίῃ 45 {γδηβδίϊοη. 

σοι αἰϊογ.] ΝΑτηοΙν, “ΟΣ [Π6 ννοῦβο," 
845 ἴπ6 δομέθχὲ ἸΓΊΡ]165, ποΐῖ 1η6 ννογά 1{561Ὲ 
(ΔΙ. το). 

ῥὶς μπάεγοίαπαϊης.) σύνεσιν, ᾿15. 5ΡΙΓΙΓΠ] 
Ιηϑιρηΐ. 

ἄδεει!.] ὔβαδ!ν ἴῃ ῃ6 Ν. Τ᾿ οἵ ῥιυγιαη 
ἘΓΕΔΟΠΕΙΥ : 1 Ὑ655, 1]. 2:; Αοίθ᾽ ΧΙ, το, ὅζα. 

δεσιΐο ῥὶς σοι]. (ΟομΊρ. Ρἢ.ν. 6; τ ΤΊΠι. 
11. 141: ΗΘΡ. 11. 12. ὙΤῊΘ ρεηοσαὶ {πουρξ 15 
ἴΠ6 58Π1Ί6 85 1ἴπΠ {παΐ νυ ῃ] ἢ 15 οἴζθη δἰτιθαίοά 
ἴο 15. 1ν]11. 1: “ΤῊ ΤἹΡΠθΟΙΙ5. 15 ἴδ ίκθῃ ἈννΑΥ͂ 
ἵγοτα ἴΠ6 6Υ}} ἴο σοπιο." ὙΠῸ πηρδηϊηρ οὗ 
{παᾶΐ νεῦϑθ πᾶν, Πμοννονοσ, ΡῈ ἀἸβογοηΐ: “(Π6 
ΤΡ ίθοιβ 15 ϑυνορί ἀνὰ ὈΥ ἴΠ6 δάναποϊηρ 
{146 οΥἩἨ σδ]αηην,᾽" ΟΥ̓ “Ττοπὰ {Ππ6 δν}]5 ν] ἢ 
ΘΠΟΟΙΠΊΡΑ55 ΠΙΠη.} 

12. ἐῤφὲ δεαυϊέεῤίης 97 παμσῥίϊπεσ ἢ ὙΠῸ 
ὙΥΙΟΓ 15 Θυ] ἀθηΕΠΥ ΤΟΠα οὗ βοποσοιβ, Ρἰςΐι- 
ΓΈΒ4116, 4η4 τΠΠ||5114] ΘΧΡΥ͂ σϑίοηβ. Βασκανία 
(Πρ. γ,ασείπα ὁ) 15. πἰϑεα οἵ [Π6 βογσοσυ οὗ 
186 δυι] εν; 2. Μίασο. ;. λό; ἘΣ ΟΙΠ5. σῖν. 6, 8: 
Ι͂ὴ ϑογιρίασα {Π15 ποίίοῃ 15 ἕοιιπα ἴῃ Ποῖ. 
ΧΧΥΠΠ. 54, ῬΊον. ΧΧΙΠ. 6 ; δηά [ἴ 15 Δ] πἀθα το 
'η Οὐ]. Π|. 1. Φαυλύτης, 11{.- ““ΠΠδΑΡΠΘ55 "ἢ 
(ἠδ έα5), ποτα τεπάθγοα ὃν {πὸ ΝΠ]. πεσαείέας, 
ἄοαβ ποῖ ὁσοὰγ ἴὴ {πῸ 1,Χ Χ, οὐ Ν.Τ᾽,, τπουρ 
1Π6 44]. φαῦλος 15 ᾿ιϑεα ΒΥ 45. 1]. τό, ὅζο. 

ἀοἱ οὐσειγο ἐῤίησς ἐδαὶ ἀγὸ ῥοποσ ἢ ΠΣ 
ΤΊ ΔΠΪηρ; 15 1Πας {ΠῸ 4]56 β]δπλοι οἵ νυ υ]]1- 
655 ἴῆγονν5 ἃ ϑῃδάον ΟΥ̓ΘΥΓ ΠΊΟΓΆ] ΒΟΔΥ. 
ΤΠ ννοσὰ ἀμαυρόω νγὰ5 564 ὈγΥ Οτεεὶς ρῃϊ- 
ἸΟΒΟΡἢθΥ5. ἴο Ἔχρῦεβδβ {Π1|5 ἀδυκθηϊηρ οἵ 1ῃ6 
ΤΉΟΓΔ] 56Π56. 

ἐδὲ αυαπάογίησ.) εμβασμὸς 5. ΔποίΠοΓ 
ἘΠΙ15114] ὑνοσα, ὈΠἸκηοννη το {πὸ 1,ΧΧ. ΟΥὉ 
Ν. Τ΄ 1{πηθδῃ8 “ β: 41 Π655,᾿ “ νεσίρο" (]ρ. 
ἡπεογισίαη 4). ῥεμβὼν Τηθδη5 “ἃ 5}1η5. ΤῊς 
σορπαίθ νευρῦ5 αἵ ἔουπα ἴῃ Ῥτονυ. υἱῖ. 12; 
[5. ΧΧΠ. τό (1,ΧΧ.); απ ῥεμβὰς 15 Δρρ]Ἰοά ἴο 
4 ἀγιηοη ὑνΟΠΊΔῃ ἴῃ 50ΠῚ6 Μ,88. ἴῃ ᾿ςο] 5. 
ΧΧΥΪ. 8. Μαγο. Αὐτο]λι5. (11. 7) 5ᾶγ5 παύσαι 
ῥεμβόμενος ; ἀπά ϑεηθοα βαγβ8, “065 ποῖ ἃ 
ογοϊοης. (ἐμσδο) Ὑν ἘΠ] (γοίαΐ) γου τηϊη5 
τΟὰΠΔ δηά τοιπά ν᾽ (6 ΨΝιι. θεαί. 28.) 
ΗΘ ννογὰ πηαν θ6 1] πϑἰγαϊοθα θγῪ 1Π6 ῥαβθϑαρο 
οἵ Ι)δηΐο (΄ Τηξογη. ΠΙ.ν. 31}, νυ ΠΟ ἢ ἀοβοσῖθο5 

{π6 πηάοοϊάθα σοι]θ πὸ τὸ νυν ἰτ]θα τουηά 
1Πη6 σοηῆηοβ οἵ 61] δηὰ [Ὁ]]ονν {πε βἹ Δαν 
Παυζίογιης οἵ ἴΠ6 βοοίῃ ἤαρ :--- 

“ΕΤ 4 Ὀαΐογα Ἰπ θυ πα] οἢα τηδὶ ΠΟΙ τοϑία 
Μεπᾶ 9]᾽ βρι τ οοη 1 51 ταρὶηᾶ 
Το ίαγιαο ες Ῥετοοπίθησο 11 τπο] βία." 

ἄορ τράεγη»ιηε. μεταλλεύει. ΤῊ Α. Υ. 
ΠΟΓΘ Δάγοι ΠΥ σονοῖβ ὈΥ͂ ἃ ΠΑΡΡΥ ἁπαϊορῪ ννμαΐ 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο Ὀ6 ἃ 5:1}0|6 τηϊδίαϊτθ, ἱπῖο νΒΊῸἢ 
1η6 νυ οῦ πὰ Ὀθθπ ἰθα ὈΥ Πὶ5 ἕοπάπθββ ἴου 
ἘΠῚ15114] ννογάβ. ΕΗ ΟἸΘΑΥΙΥ Τηθδῃ5 ἴο 54 Ὺ {παῖ 
“ἘΠ6 β᾽ 1 η655 οἵ 56 η5118] ραβϑίοῃ ρῥεγσεγὲς ἴῃ 6 
ΠΑΓΠ.]655 τ] Πη4,᾽ 45 15 βιισροβϑίθα ἴῃ [Π6 ΠΠΔΥΡΊΗ 
(ΝΕ. ἐγαηυεγ 1). ΓΓΠδΐ [Π15 15 1Π6 πιθδηϊης 
ῖ5. 5ϑιθνυγῃ ΟΥ̓ μεταλλευομένη (“ αἰζεγεα Ὅ ἴῃ 
ΧΥΙ. 25: Ρυΐ {π|5 5ῃο]4 6 Ὄχργοβδδοά ὈΥ 
μεταλλοιόω, ποΐ ὈΥ͂ μεταλλεύω, νγῇ]Γ ἢ ΟΠΙΥ͂ 
ΤΊΘΔη5 “1 τΤ]η6,᾽ δἋ5 ἴῃ 1) 6. Υγ11. 9, ἐκ τῶν 
ὀρέων αὐτῆς μεταλλεύσεις χαλκόν. ΘΌΘΝ ΘΥΤΟΥΒ5 
ΔΘ. ΠΟΐ ΠΠΟΟΙΏΠΊΟΩ ἴπ ἰαΐοῦ Πα ἘϑρεΟ }}Υ ἴῃ 
Ἡ Ε]]οπιβίῖς σσεθκ. ὙΠ τη ΜΚ. ΧΙ. 4, ἐκε- 
φαλαίωσαν 15 τι564 ἔογ' “ ΚΙΠ64 " (45 [που βῇ ὈΥῪ 
ἃ ὈΪονν οἡ {Ππ6 Ποαά), θυξ ἴτῈ ῬΥΟΡΟ ΓΚ ΠΊθδη5 
“ ΘΠ ΠΊΠΊΘα πρ.᾿ ὙΠῸ {τυ ςᾺἢ Παΐ {πῸ6 εἤξοῖΐβ οὗ 
61] ΒΌΓΓΟῸΠάΙηρ5 (1 ΟΟΥ. Χν. 33) ἀὺὸ ἀἰ5α5- 
{γοιῖ5, 15 ὉΠ6 νυ ]Οἢ ποθ 5. ΠῸ δΠιγίμοῦ 1] π|ϑῖγα- 
τἴοη. ῬοΥπαρβ {Π6 νι ῦ ἴοοκΚ [5. 111. 1 ἴῃ 
ἴΠ6 56ῆ86 “ἴπα στὶρῃζθοιιβ 15 [ΚΘῚ ΥΨΔΥ͂ 7707): 
Ἐῤῥὲ αυἱεζεάρεςς αὐδομὲ ῥῖηι.᾽" 

18, δεῖ τηιαάδ ῥεγζεοί ἱπ αὶ σδρογέ {ϊη16.} 
ψυ]ρ., δογιι)γιγιαίς. Ματγρ., “ Ὀεοϊηρ βαποί!- 
βοά οΟΥ “ οσοπδιπηηδίοα." ῬΏΠΟ βρθακβ οὗ 
[Π6 501} ““ Ρευ[οοϊθά ἴῃ {π6 σοηΐοβίβ οἵ νἱγίιθ, 
ἃ πη ννΒ]οῖ Πα5 τοδοῃθά το {π6 πη οὗ τπ6 
ποοά." ποοὶ Ἰϊνοὰ 265 γϑαῦϑ, νυ Π] ἢ ννγᾶβ “ἃ 
5Ποσί {{π1Ὸ " σοπιραγοά ἢ Π6 Πἴν65 οἵ οἴου 
Απίρθαπ]ενίαη ῬαίΓΙ ΓΟ ἢ 5. 
μι Πρ α Ἰοτσ ἐΐηι6.1 ΤῊ ἃ Ὀτῖθῖ 16 Π6 σοη- 

διιτηπηαϊθα {Π6 ἡνοτὶκ οὗ ἃ Ιοηρ 6. ΘΙΠΆ ΠΥ] 
81. ΑἸλῦγοϑβα ἴῃ 15 ΓΠΠΟΥᾺ] βούῆοη οἡ ΤΠΘο- 
ἄοβίιβ βαγϑ5, βεγζεία εἰ αρέας δὲ ῥεγγεεία ἐεὲ 
αἰκίας. Μτ.- θαηθ ἡποΐοβ. Ἡοϊκο 5. Δρρ]}- 
οαἰοη οὗ 1η15 νοῦϑο ἴο Εάννατά Ν]. (( Εσοὶ. 
Ῥο].᾽ ἵν. 14, ὃ 7); 80, ἴοο, 

“Τυμη πυχηθγαΐ ραἰμηαβ οὐρα ἀξ 6556 56 ΠΘΠ,.᾽" 
ΜΑΚΤ. 

ΤῊΘ οἷαιδο (485 Μτ. ΒΙιπΐί 8405) ἀθγῖνοϑ 
ΓΘ} ᾿πίογοδί ἃ5 μανίηρ θθθη βοϊθοῖϊθα ὃγ {πὸ 
Οἴθθη ἴο ᾿πβοῦῖθα οἡ {Π6 πηοπιπιθηξ Πρὰγ ΒΑ4]- 
τλοΓΑ], “ΤῸ {π6 Βεϊονθὰ τηθπιοσυ οἵ ΑἹΡεσί, 
1Π6 ρ»τοαΐῖ δηά βοοά.» 

14. ῥαςσίεά ῥὲ ἰο ἑαζε ῥί»η ααυαγἢ Μυϊρ., 
γοργά εάμοοῦο ἐἠ μι. ΠΤ Ϊδ σα μα γά]γ ὃς {Π6 



οἢ. 3. 0. 

Μδαῖι. 
2. 41, 42. 

Υ. 15-τ8.] 

ἘΠεγοίογα μαβίβά Πα ἠο ἑαξε ᾿ΐηι ατυαν 
ἔτοπὶ ἀπηοηρ; {Π6 νυνὶ αά. 

Ις ἼΠ18 {ΠῸ ρβξορὶς αν. ἀπά τπη- 
ἀεγβίοοά ἴξ ποῖ, πϑιῖΠεῦ ἰα]4 {πον τρ 
{Π|5 ἴῃ ἘΠΕῚΓ πη 45, “ΓΗ δε Πἰβ σγαςς 
ΔΠᾺ ΤΠΘΓΟΥ 15 ΨΥ ἢΪ5 βαϊηΐβ. δηα {Παΐ 
ἢς Βαίῃ γεβρεοξ τιηΐο ἢΪβ σῃοβθῃ. 

τ6 Γι {Π6 τὶρῃέθοιιβ {Παΐ 15 ἀθδά 
5118}} “7 σοπάθτηπ 1Π6 τπιηροάϊν νης ἢ 
ΔΓΕ Ἰἰνίηρ; ὯΠπ4 γοιέῃ {Παᾶΐ 15 800ῃ 

ΜΊΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Πς 

Ρογίβοϊοα {Π6 ΠιαηΥ γεαῖβ ἀπά οἱ] ρὲ 
οὕ 16 τπιητἹρΠέθοιιβ. 

17 ΕοΥ {ΠΕῪΥ 511] 866 τε επά οὗ 
1Π6 ννῖϑα9. δῃά 5Π4]}] ποῖ ιιπάεγβίδηά 
νγμαΐ (σοά ἴῃ ἢἰ5 σοιπη86] Βαῖῃ ἀε- 
σγεθά οὐ ΠΙπη. απά το ψῇῆασλΐ επά τῃε 
Τιοτά Παῖῃ 58εῖ ἢϊπ ἴῃ βδίείγ. 

ιὃ ΤΠ ΠαΥ 581] 8εα Βϊπὶ, δαπά ἀε- 
8Ρῖ56. ἢϊπὶ ; διιὲ (Ξο4 5}4]] ἰδιιρὴ ἘΠ απὶ 
ἴο 80 ῦπ : δηά {Π6Υ 5}4}} Πεγεαίζεσ θὲς 

56η56 οἵ ἔσπευσεν, 51ης 6 {Π6 Δοςι15. 15 ποῖ οχ- 
Ργεββθά. ὍΘ ννογα πλοΥ6 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ΠΊθδη5, “δὲ 
Βαβίθποα, οὐ “2: (815 501}}) μαϑίεπθα ἴτοῸπὶ {ΠῸ 
τηϊάϑε οὔ υν!οἸςθπο55.᾽ ΟΥἸΤηΠ ἡπιοΐθ5 ράγα}16 15 
ἴο {πΠ6 {ποιιρηΐ {παΐ ἃ 5βρεθάυ ἀθαίῃ 15 ἃ 515} οἵ 
οὐδ Δρργονδὶ, πΌτη ἤρουῃ. “ Οἀ.᾽ χν. 244, 
5: Μεπδπαευ, ὅν γὰρ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσκει 
νεός ; ΡΙ]Δαί. “ ΒΔΟΟἢ.᾽ ἵν. 7. 18, Ο πο αἰ] αἰ ]στοιέ 
αὐοϊεοτεέης τηογιέμσ. “ῊΘ ΠΙσὲ οὔ 1] π|βΈγαΐ!Οἢ5 
τη ης θ6 ΙΔΓΡΟΙΥ ᾿πογραβθί, Ὃ. συ: 

““ Οβίβηδεηζ ἰεγγῖὶβ πὰπο ἰαπίατη ζαΐα πϑαῖα α]ίτα 
6556 βἰπθηΐ,  -- ΚΟ. «4672. νὶ. δὅ70. 

““ Τῇ 5Πουΐ ΠΊΘΑβΊΓ65 11{6 την ρατγίθοϊ Ὀ6.᾽ 
ΒΕΝ ΤΟΝΒΟΝ. 

“ΤῊ σοοά αἴδ βαῦ]ν, 
Απά {πδὸὺ οβα μεαγίβ ἃ΄Ὸ ΑΥΎ 85 5. ΠΊ6Υ ἀπιδί 
Βατη ἴο [Π6 βοοκεί. --Θ ΗΑ ΚΒΡΕΑΒΕ. 

““ ΦὙ͵ΠοΙὴ {πε ρσοᾶς Ιονε 416 γουηρ,᾽ νγᾶϑ βαϊά οὗ 
γοῖα." --ΒΥΚΟΝ. 

““ Μη 1 15 πηθαβαγοα ὈΥ [Πς ψουῖ, ποΐ ἄδυϑ : 
Νοῖ ἀρεά 5]οΐἢ, θαΐ δοΐϊϊνὸ γουΐῃ, μα ῥγαῖβθ." 

ηαξἧ ογὲ Ζγαγιεῖς ἤολίες {τι ΤΠ δε γι7ι 167 
«δ όεν. 

15-9290. ΤΠ ἕαΐε οὗ πε βοίϊ]εβ8. 

15. ΤΡ ἐῤὲ ῥθοῤίο σααυ, απά μπάεγείοοά ἐξ 
ποΐ.) Ἀδίμου, “ [Π6 Ρεορ]θβ." ὍΠῸΟ ἰπβίδηςο οἵ 
ΒΠΟΟΝ Πᾶ5. ΟΠΪΥ Ὀδθη ἰτραίθα 45 σεηογίε. 
ΟΥμοῖ5 οἵ {πΠ6 βου πανα 51Π|ΠΑΥ]Υ ᾿Ραββθά 
ΔΥΝΑΥ͂, ΡΓΕΠΊΔΕΠΓΘΙΥ͂ 85 ΠΊΘΠ 5ΌΡΡΟΒΘ, 4η4 {ΠΕ ῚΓ 
Βοδίμθη οὐ βο ]655 ΠΕΡ ΒΟῸΓΪΒ [41] ἴο 566 {ΠῸ 
ΘΧρ δηδίίοη οὗ ἴΠπῸῚΓ ΘΑΥΥ ἀθαίῃ. “ὙΠῸ 

ΡΘΟΡΙ 65 ἴπ {πε 1,ΧΧ. ἰ5 υδεά ἴογ Ὠ. 
ΓΠΙ5 βθηΐθποθ ἴῃ [Π6 ΟΥΤΡῚΠ4] 15 4η απαζοϊμέβροη, 
2.6. ἃ 15 ἸοΈ ππῇπηιβηθά : “Βαυΐ {π6 ρβορὶθβ 
ΒΘΕΙηΡ αη4 ποΐ ρεογοείνιηρ," ἄς. ὙΠὲ Πηϊΐε 
ΕΓ εἰσι σαπποῖ 6 5ΡΡ|164, Ὀξοδιβα {Π6 
ποραῖϊνα 15. μὴ ποΐ οὐ (σἦπεο {ΠΕΥ Ρεγοεῖνθα 
ποί, ἄζο.). 

ἐῤῖ..1 Ταϊ,, “' διοἢ ἃ ἕαοξ 45 [Π15 ; ΠΑΠΊΕΪΥ, 
186 {τὰ ΠΟ ἢ ἔο]]οννδ, “ {παῖ ΗΠ15 ρυᾶςθ 15 
νὰ ΗΙ5 βαϊηΐβ." 866 ποίβ οἡ 11]. 9. 

ῥὲ ῥαΐ γεσρεοί.] 866 ποῖΐθ οἡ 1]. 20. 

16. ἐῤαὲ ἐς ἀεαά.] ΠΕ Βα ροδίϊς δ ρῃθπι- 
15 καμὼν (11|., “΄ννραγν," δηά {Ππθη “ Πανίηρ 
Πηϊϑῃεά {πῸὸ ψνουκ οἵ Ππἴὸ: σοπηρ. Χχν. 9) 5 
ῬΓΟΌΔΌΙνΥ {πῸ τῖρῃς σοδάϊηρ ἴοσγ {Π6 θανὼν οἵ 
Β0οπΠ6 Μίϑ88, ὙΠῸ δηςΠεϑῖὶ5 Ὀοΐννεεη {ῃς 

“ 4644 " δηᾷδ {Π6 “ ΠΙν Πρ 5Πδνν5 {παΐ {πε “ςοη- 
«δηηηδίίοη "ἡ ΠοΙῸ Δ] πἀθ ἴο 15 ποΐ ἔιΐαγο 
ῬαΠΙϑπηθηΐ, θΕ {π6 ἄϊδοταοθ σοῆθοϊθ οἡ 
ϑΙΟΚοά Ἰϊνεβ γ {π6 σοπίγασβί νυ μοι {ΠῸῪ ργο- 
βθηΐ ἴο {Π6 Ἰἴνεβ. οἵ ἴῆοβθ πὸ πᾶγα ᾿ἰνθά ἴῃ 
Οοαβ ἢ δηά ἔδαγ (οοπῖρ. Μαίι. χίϊ. 41; 
ἩΠΕΡῚ ΧΙ, 7). 

}εγγεείεά.1] 866 ποΐθ οῃ τ. 13. 

ἦρε γηαην γεαγς απά οἷά ασθ.] 1ΤλΊογαν, 
“ἘΠ Τδην -Ὑθαγθά ἀρο.) ὙΠῸ δριμεῖς 15 ποῖ 
ἃ 5ΡΟΥΠΙΙΟῖ5. ΟΥ̓ ροοίῖς δάάϊτίοη, θα 15. ἴῃ - 
ἰεπάθα ἴο ςοηίγαδέ {ηΠ6 οἱά ἂρ ὑνῃῖ ἢ ἰ5 
τοοκοηθά ΟΥ̓ γϑαῦθ ἢ {πΠῸ6 οἱ] ἀρ ψ πο ἢ 
ςοηϑίϑίβ ἴὴ ννὶβάομη (Ὁ. 9). “ΔΝ ΙΒ4οπὶ ἴ5 
Ἰιβῃθα οἵ μὲῦ ομΠ] ἄγθη "ἴῃ ΘΥΟΓΎ 56Π56 οὗ {πῈ 
Ρἢγαβο. 

17. ον ἐδὲν σῥα]σε6.1] ὝΠΟ ξπξαγο ἴθη56, 
{πὸ {Π6 δοσὶϑβί, 15 τπιβθ ἴο θχρῦθθθ ΠΟΥΠΊΔΙ δηά 
τοουσγθηΐ [αοΐ5. Πα Πα5 θθθη ψΨ1} θ6. [1 
4150 56Γγ65 ἴο ᾿πίγοάιιοθ {Π6 ργορῃθοῖο5 ΒΟ ἢ 
ΤΟ]]ονν. 

ΟἿ ρὲ τὐκε ὙΠῸ ἐς 56." ἀπὸ ἘΠπΠῸ 
“ἐ τ θοι5 ἢ ΓΘ ᾿πίθγοΠΔηΡΘΔΌ0]6. ἴθυτηθ (566 
υ-. τ6). 

ἦο «υῤραΐ επά ἐδε 1,ογά ῥα σοὶ ῥίγει ἐπ αζεῖν. 
ΨΌΪΕ., φμαγε 7,111 6γ1 1{}μὴι. Οοα ““5εῖ τῃ6 
ννῖθῈ. ἴῃ 5ΘΟΌΓΙΥ "ἢ ὈΥ αἰκίηρ Πὶπὶ ἔγτοπι {πὸ 
βϑάιπιοςινα 5ΟΥΌ ΤΥ οὗ {πὸ ψ]οκοάηθϑς ἀγοιπά 
Πϊπ (στ. 11, 12). 

18. «ῥᾳ}} ἰαισ ἐφογι ἐο σοογη.] {εν 50 ΥΠ 
1Π6 τὶ βηΐθοιβ; Οοά, ὈΥ “ 5ῃθννηρ 411 [Πϊηρ5 ἴῃ 
[Π68 5]ονν Πίβίουυ οἵ {Π61Γ ΤΙΡΘηΪηρ,᾿ προ ΚΒ δὲ 
1Πθηι: 5. 1]. 4, ΧΧΧΥΪ. 13. ὙΠ ννοτα ἐκγελᾶν 
ἄο65 ποῖ οσοιγ ἴῃ {π6Ὸ Ν. Τ᾿, θα “Ἰδιρῃ ἴο 
ΒΟΟΓΉ ᾿ 15 {Π6 ΤΕ πάθυηρ οἵ καταγελάω, ΜΚ. 
Υ. 40, ζο. 

ῥεγεαγίεγ.] Τη 1Π6 ννουἹά Ῥεγοηά {πὸ στανβθ. 
(οραγα {Π6 τηαρηϊποαπί ραάβθαρε οἵ [5βϑδῇ 
δου {π6 Κιηρ οἵ Τ γτα (15. χίν. 4--20). 

4 “αἱ εαγεαςθ.}] “ΓΒ. 15 {Π6 ΠΠογ8] δπά 
ΡΓΟΡΔΡΙΥ ἰῃς Ὀεβδὲ στοπάογιπρ οὗ εἰς πτῶμα 
ἄτιμον, νΥὨΪΟἢ {π6 Ν᾽ α]ραΐθ ννθαίςθηβ ᾿πέο “ ἐγμπὶ 
20: ῥαες “εεϊάεγιέδε οἵγι6 ῥοηογο. ΟἸΠοΙ5 Κα 
πτῶμα ἴο τηθδη “Δ [Δ]Π16η ἔχ : ας {Πογ6 15 
Δῃ Δ]] 5] 0 ἴο [5. χῖν. 19; 6. ΧΧΙΪ. 19. 

α χεῤγοαερ αγηοηρ ἐδὲ ἀεαά.] 15. Χὶν. 9-2 ; 
ἘΠΕ ἔχ χχῖς 24, 25. 

.7ον ἐὐέγριογε.] δι᾿ αἰῶνος. ΟἿς Οὔ ρΡἤγαβθ5 
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ΧΊΙΘΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

ἃ 116 σαύσαβο. Δη4 ἃ ΓΕΡΓΌΔΟΙ ΔΠΊΟΠΡ; 
1τΠ6 ἀδαά [ὉΓ δνουπΊογο. 

Ι9 ἔογ 6 511}} τοπὰ {ποπη. ἀπά 
ςαϑέ {Π6πὶ ἄοννῃ Ποδάϊοηρ, {παῖ {ΠὸνῪ 
512} δὲ Ξρεεο ῖεββ; 4π6 ἢξ 5}4|] 
5Π.Κα {Πδπὶ οπι {πε ἰοιιπἀατοη ; δηά 
{ΠῸῪ 5}8}1] ΡῈ υτέθγγ ἰαἱ4 νγαβῖθ, δηά 
θὲ ἴῃ β8οῖζγονν ; απ {ΠῸῚΓ πηδπιοτῖδὶ 

τ β π 9 5}0.}] ρεγΊ5ῃ. 
᾿ 

20 Απά ἵννβδεη {πδὺ σαϑὲ τπρ ἴπε 

νυ ιο ιν {ΠῸ6 ἴονν5. τπἰιϑοά ἴο ὌΧργοθ5. {Π6ῚΓ ναΡῚΙΘ 
ςΟΠΟΘΡίΙΟΠ5 οἵ σομΕΙΠιιΟῖ5 {πὴ : ΤΠ) 6. ν. 29 ; 
15:-. 1χ 2, δὲς. {ΠῸ Ρῃτα565 δ θ᾿ π386 6} 16 
ΔΙΠΔΌΙΡΊΙΟΙΙ5, 85 ἴῃ ἱ. 12, 11. 255) 1. τ; δι {ΠΟΥ 
ἸΠΊΡΙΥ ἃ χεῤγϊὀμίυο ᾿ἰντηρ--ἀθαῖῃ Ὡἔου {πὸ ἀθαῖῃ 
οἵ {με θοάγ. 

19. ῥὲ «ρα! γεπά ἐῤοηι.] ὙΠῸ γνοῦβθ, εχ- 
ῬΓΘΒΒΘα ἴὴ ἴΠ6 Πογοθβέ [θννΊ5ἢ 5ριΓἹΐ, 15 ἃ βΡΘΠΘΓᾺ] 
ΔηἋ τηδίοχισαὶ τῃγοαΐ οἵ τεισιθιτίοη. ὑΡήξει, 
ΡΓΟΡΟΓΙν “ Ηδ 5181] Ὀγθαῖκ," βδθεῖὴβ ἴο θὲ τιϑοά 
ὈΥ τηϊβίακο ἴῃ ἴπθ βθηβο οὐ ῥάξει, “Ηδ 514}} 
παι ἐποπὶ ον (76ἴ- ΧΧΊΠΪ. 20; 1ἴ5: Ιχ. τὰ: 
814. ῥάξαι ἀντὶ τοῦ καταβαλεῖν, 45 4150 ἴῃ [5. 
ΧΙ, τ6. ὙΠῸ νυΥΟΓ τηδῪ Πανο θθθη {μη ΚΊπρ 
ΟΥ̓ {π6 ἄδαῖῃ οἵ Απίϊζοσμιβ ΕΡΙΡ Πα ΠΘ5, νΠῸ 
“αι Πὶπὶ ἄοννη ΠΡΟῸΠ 5 θεά δηά [61] δος κ 
ἴοΥ σσιεῖ, τ Μδος. νὶ. 8-ι16. Βιΐ 1Ε {Π6 νυυιῖοῦ 
ὈΘΙοηΡ 5 ἴο {πὸ οτὰ οἵ (ἰδ! ρια, [Π6 νουβῈ ΤηΔΥ 
64 4}}ν νν 6 ]}]} γοοσ ἴο {πὸ ἴουσιθ]6 ἕαΐο οἵ ΕἸαοοιιβ, 
{Π6 Ρεγβθοιίου οἵ ἴπῸ [ονν5 αἱ Απίϊοςῃ, νυνὶ ἢ 
15. Ππαισαῖθα ἢ ἴθ ᾿ΠΒΘΟΙΉΪΥ Ρ]θαβισγο ΟΥ̓ 
ΡΒΙΠο (΄ ας. ΕἸασσαπη, κα 25.) : “Απά ἤθη Π15 
ΠΟΥΡΒ6 ννὰβ ἀγαρροά πο {π6 {τ η0 ἢ νυ ΒΙΟἢ Πα 
θοθη ἄτιρ;, ἐρὲ σγεαίον ῥαγί οὐ ρὲ ἰμ γιός σεραγαϊοά 
ἤπουι ἐῤὲ δοάν.᾽ 

ἐῤαΐ ἐρεν σραὶ! δὲ φξῥεεοῤ᾽....7 Μαῖί. χχι!. 12. 

δὲ ἦι σογγοαυ.) ΠΟΘ τπϑίαρμουβ οἵ (π6 πρ- 
τοοΐςά {τϑρ, ἀπά {ΠῸ 5}! |α θη ᾿ι] Ἰηρ, ἀπ {Π6 
νναϑίθα Ἰαπα ἀγὸ ποσὸ ἀτορροά. ΠΟ ““Δηρ 5} 
οὔΠΟΙΓ ᾿πταγο 15 σοπίταϑίθα ννΊἢ {πὸ “Ροᾶςο "ἢ 
δηά ““τεϑί "ὃ οἵ {π6 γἱρῃΐθοιιβ (111. α ; 1ν. 7). 

ἐρεῖν γπϑριογίαὶ σραὶ ῥεγ σφ. ΑΒ τῇϑγ Βδά 
{πο πβ ον 5 ἀπίοιραΐοθα, 1. 4. 

20. «υῤεγι ἐρὲν σασὲ πὸ δὲ αεοοιὲς οΥ ἐβεοὶν 
σἰπ5.) Τλτ΄, αὐ ἐρὸ γεολοηΐης 0. ἐῤῥεῖν οἱης. 
οι θ ἢ] Πρ ΠΊΟΓΟ 566 ΠῚ5 ἴο θ6 πιοαηΐ {πη [Π6 
ΔΡΡθάγαποο οἵ {ΠῸ βίππου θοίοσο {πὸ θὰγ οἵ 5 
ΟΥ̓ ΠΟΠΒΟΙθηΠοθ. ΒΝΟΓΥ ΤηδΠ νΥ ΠΟ 51η5 

“Ἔν υ Ῥθαῦβ ἀθρόου 
Α 5116πὲ Ῥὰγ οἵ ἡπαρστηοπί ἴῃ Πἰτηςο]Γ, 
Η!]Πλ56 1 της πᾶσα δῃα 7πτγ, ἀηαὶ Πἰτηϑο] 
ὙΤΠ6 ΡῬΓβοπου αἵ ἴΠ6 Ῥαγ, Ἔνοὺ οοπαριηπεά ; 
Απά {παΐ ἄγταρ5 ἀοννῃ 15 116, 

ὙΤΠΘ ΘΧργθϑϑίοηθ οὗ {Π6 νυ  ἀΓῸ ΡΈΠΟΓΑΪ, 
ΔΠη4 ΔΡΡΙΥ Ὀοίῃ ἴο {πὸ το γι θυζοη5 οἵ {Πϊ5. {6 
Δη4 ἴο ἴποβα θογοπά {πὸ βσάᾶνθ. 

αυἱἱῤ γεαγ.] 1.1ἴ., “45 σονναγ 5. ὙΠῸ ννοτὰ 
5. ΡΙαοθ νυ] ΘπΊρ αϑῖὶθ δὲ [πΠ6 οπα οὗ {πὸ 
οἶδιιϑθ. 866 Ρχσον. χὶ!. 5 (ΧΧ.. 

ἌΝΕΥ. [ν. 19---ἰ. 

ΔΟσοιΠ 15 οὗ ἘΠΕ ΙΓ 51η89 ἘΠ6Ὺ 518]] σοπηα 
ννἢ ἔδαγ : ἀπά {Ποὶγ ον ἱΠΙ 4.165 
5Π4}} σοηνίπος {Ππαπ ἴο {Π 6 Γ ἔὰςα. 

(ΘΕ ΡΙ  Β Υ. 
1 7112 τυϊεξεα τἀαϊ τυογιαθγ αὐ ἐλε σοάίν, 4 ἀγα 

εογιγεδς ἐλεῖγ 67707., αὶ αγιαὶ ἐλε σα, έν ο7 ἐδεῖνγ 
ἔνε. τὸ Οοἕ τυΐδ γευαγα ἐλὲ γμδέ, τ αγά 
τὐαῦ ἀραϊγιοΐ ἐλὲ τυϊοζεα. 

ΗΕΝ 9141} τῆε τὶρῃζθοιιβ. τηδη 
βίδπα ἴῃ σγθαῖ ΒΟ] Π688 ΡῬεΐογε 

ἐρεῖ οαυη ἱπὶψιε5.) ΓΓΠΘΥ ἀγα σοη ΠΟπίοα 
ὈΥ {Π6 Ῥογβοηϊπθα στρα] γ οἵ ΤΠΟῸῚΓ ρΡαϑὲ πιϊ5- 
ἀφρό. 

σρα ! σογικυΐγισθ ἐῤρόηι ἰο ἐφεῖυ Κα.) ἘοΥ {Π6 
γεΓῸ ἐλέγξει, 566 ποΐθβ οὁἢ 1. 3, 5. 

ἐο ἐῤεὶγ γαεθ.] Ῥϑα]πὶ ]. 21. “ΘΟΠΊΘ ΤΠ 5 
51Π5 276 Ορβῃ, βοϊηρ θοΐοσγο ἴο 1 ρηηθπῖ, Δπα 
5ΟΠῚ6 {Π6ΥῪ [9Ὸ]]ονν αἴτεον. 1 ΤΊπ,. ν. 24. (ΔΟΠΊΡ. 
Τυϊο χῖχ. 22; Μαεαίϊ. χι!. 27. 

ΘΟΗΆΑΆΡΡΕΥ. 

1-5. ᾿Αϑβίοῃιβῃπιοπί οἵ {Π6 νυϊοκοά δ {Π ἸοΥ 
Δη4 βΊοσυ οὗ {πὸ τἱρῃΐθοιιβ. 6. ΤΠοΙγ ΓΘ ΠΊΟΥ Βα. 
“-12. ΠΟΙ σοηϊοβϑίοη οὗ 1Π6 οπιρίϊποβ5 οἵ 
{ΠῸῚΓ βαϊηθ; 14, νον {ΠῸ νυ ΠΟΥ σΟΠἤστη5. 
15-16. [πηπλουί] τ οἵ {π6 σὶρ ΐθοιβ ΠΩΘΓ 
{πὸ ργοϊθοϊϊηρ οατθὸ οἵ σοά. 117-28. Ηϊβ 
ῬΆΠΟΡΙΥ οἵ τ θοιιβη655 ἀπ Η15 ννγδῖῃ ἀραϊηϑὲ 
{π6 νυιοκρά. 

1. Τρεηι ΔΝ μαΐ 15 {πὸ οὐβὶβ σοπίοπιραἴθά 
Ὀγ {π6 νυυῖτοῦ ἴῃ ἀθβογιθίηρ {Π15 5οθπο οἵ Ἰπάρ- 
τηθπί ἡ Βοίίοπεοῦ (( 1)6 Τηΐοσι5, ὃ 497) [Ο]]ονν5 
81, Απριβέπο ἀπά τηληΥ οἵ {πὸ οἱ άοΥ σοτη- 
τηθηίδίοτθ ἴῃ σοίουσιπρ τ ἴο {πὸ ᾿αϑί βσυθαΐ 
ἄαγν. Ν'ε ἀἄο ποῖ, ποννευθύ, πα δηΥ 5110]ῖ 
σοποθρίίοη. οἰβθννῃοσο ἴῃ {πῸ ὈοοΪς. ΟἸΠοΥ5 
ΔΡΑΪΠ ΘΌΡΡΟΒΘ ἰἴξ ἴο θῈ ἃ ρτογηῖβο οἵ {πὸ ἢἤπαὶ] 
{τα ρ ἢ οὗ {π6 ἰάθα] [5γδθ], ἀπ {Π6 νἱπάϊοα- 
τίοη οὗ σὶρ ίθοιιβηθθθ ᾿Π Βοπὴθ ΘΑΓΓΠΙΥ Γαΐιγο 
οἵ {πθοογαῖϊς νθηβοδησο ΔΠ4 {ΠΡ ῃ. [{ πιὰν 
6 ἀοιθίθα νυ ῃθῖπμου πλοῖο 15 ἱπτοπάθα {πᾶπ 
1π6 ἀτασηδίῖς ΠΠπδιγαϊτίοη οἵ {πὸ οἴθυπαὶ ῥσϊη- 
ΕἾρΙ6 νυ ΒΊο ἢ Πα5. ἴοιιπα ΘΧργθβϑίοη ἴῃ 50 ΤΠΔΠΥ͂ 
ΡΓονθγθ5. “ΜἭἭαρηα ἐφ τογίίας εἰ ῥγαεαυαἠοῤιὶ." 

“ἐ Ττα ἢ οὐ Π6α ἴο φαγί 5}8]] τῖβα ἀραΐῃ, 
ΤὨς δἴθγμαὶ γϑαῖ οἵ (οα ἅττα Πεῖ5 ; 

Βαϊ Εττοῦ ψοιπαρα νυ τΠ65 ἴῃ ναΐῃ, 
Απαά ἀἶθ5 ἀπιοηρ ΠΟΙ ἩνΟΓΒΠΙρΡοΓβ.᾿ἢ 

« Ταβέϊςο ἀπά Ὑ τυ  ἀοπο πάτο δηὰ Ἰΐνϑ. 
Γη]τιδῖϊσθ ἀπὰ ΔΙβθμοοα πιὰγ 6. Ἰοηρ-ἰνοά, 
διιξ ἀοοιπηβάαυ σοπιοβ ἴο ἴπθηὶ ἴῃ {Π6 6πα."-- 
ΒΆΟΟΡΕ. 
ΤΠ νυυϊτου 5 σοποοθρίίοη οἵ ἴῃς οἰγοιπη- 

ϑίαποθς νη ΐϊο ἢ 518}} δθοῦσο {πὸ {τη ρἢ οὗ 
ὙΛ Ἰβάοπι ἀπά [πὸ ἸπϑεΠοαίίοη οἵ ποὺ ὈΥ 41} μον 
ΟΠ] άγοη πιιϑῖ οἵ σοιτθο παν Ὀθθη οο]ουγρά 
θοῖι ΒΥ τς Μοβϑβίαηϊς Ῥγομλῖβοβ οἵ {ΠπῸ ρτο- 
Ρμοῖβ. ἀπά ὈῪ ἴπ6 Θβομαίοιορῖοαὶ Ὀο]1ο 5 οἵ ΠΙ5 
ΟΥΠ ἃρθ; δὶ οδ]θοΐ, Βοννθυου, 5. ποῖ ἴο 



ν. 2-5.} 

{ἢε δες οὔ βιιοἢ 45 πᾶνε δ] ῖε Π]Π1. 
Δηά πηδάδ πὸ δοςοιιηΐ οἵ ΠΙ5 ἰαθοιι8. 

2 Νεη {ΠῈῪ 866 {9 {ΠῈῪ 5}2}} 6 
{του δ᾽ οἀ ννττἢ τουγ0] 6 ἔδατ. ἀπά 5Π8]] 
θεὲ απιαζεά δ {Π6 ϑξιδῃρθπαββ οὐ ἢῚ5 
βαϊναίίοη, 8580 ἔᾳγ θεγοπά 81] {Πδξ {ΠΟῪ 
ἸΙοοΚεά ἴογ. 

2 Απά {ΠΕγ τεροπίϊηρ ἀπά ρτοδη- 
ἴπρ ἴὉγΓ δηριθῃ οὗ ϑρι|{1{ 5Π4}} 88 

Ψ ΙΣΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ν. 

νη {Παηηβεῖνεβ. ΤῊΪ5. νγὰβ Πα, 
νγΠΟΠῚ νγα Πα 5οπΊθΕ!Πγ65 ἴῃ ἀογίβίοη, 
Δη4 ἃ ᾿ργονεγθ οἴ γεργοόδςῃ: ΠΣ ον 

5 .,. 2΄αγαδίδ. 
4 “Ὗῆε [0οἷ8 δοοουπίβα ἢΪ8. {Π|Ὲ ἃ ἐμ. 5. 

τηλάης688. Δη4 ἢΙ58 επ4 τὸ ΡῈ νψιποιῦξ 
Βοποιγ: 

5. Ηον ἰ5 Πα πιμιηθεγεά ἀπηοηρ [Π6 
σΒΠ]άγθη οἵ (σοά. πὰ ΠΪ5 ἰοῖ 15 ἀπηοηρ; 
1ῃε βαϊηίβ ! 

ϑυϑίθπηδίϊβα Ἐβομδίο ΡΥ, ΠΟΥ ἴο δηΐου ἱπΐο 
ἀείδι]5 οὗ {π6 τπιπϊσηοννη ἔπίαγο, θα ἴο ργοάποα 
Δ) ἱπηρτασϑῖνα σοην!οίοη {παΐ ΚΕ ΡΠ ΘΟι5Π 655 
ΔΙοπα 15 ἱπηπλοτία] ἀπα Ὀ]Θσβαά. 

ἐπι σγεαΐ δοϊίάπευ.] Παῤῥησία τηθδῃ5 
“ ΒοΙΪάπεβϑϑ οἵ βρεθοῖ," νοι 15 σοπίγαβιθα 
ψνΠἢ [Π6 το γῆ α Θρθθο]6βϑηθ55 (ἀφώνους) ἀπά 
ἀεργοββίοη οὗ [Π6 βΊ ΠΥ (ἰν. το ; ν. 3). 8668 
ΡΠ ΗΠ 12: τ ΠΙΠῚ 111..12.. ΠΙΈΡ. 11. 6: ἵν. τό: 
1 15 1Π6 ἔδε!ηρ νυ ΒΙοἢ {Π6 νυϊοϊτο σδηποῖ Πανθ 
(Ργον. χιῖ. 5, οὐχ ἕξει παῤῥησίαν, 1,ΧΧ.). 

δεξογε ἐῤὲ ζαεε 9, ὙΠὲ ἐτεαιθποῦ οὗ 
ΒΊΟΝ ΘΟΧΡΙΘΘΒΙΟη5. (κατὰ πρόσωπον, ἐνάντιον, 
ἐνώπιον, ἐξεναντίας, ἵν. 19) 15 ἀπο ἴο {π6 ρἱοΐο- 

ΤΊΔ] Ἡ ΘΌγονν Ρηγαβο .)52, 

απά πιαάξ πὸ αετοιι!.] ἘΒΔΕΠΟΓ, “ ἀπά ψμῸ 
βεΐ αἵ ποιιρῃϊ." ὍΠ6 δογὶβί θλιψάντων τοῖοτϑ 
ἴο 5ΡΘ οἱ] δοῖβ οὗ Ἵγιθὶ εν ἀπά ᾿πΠιοϊεά τηαγίγτ- 
ἄοπὶ (11. το, 12, 19); πὸ φρεϑδοηΐ ἀθετούντων 
(1 Ὑμε55. ἵν. 8; Ηβθ. χ. 28) ροϊπίβ ἴο δῃ 
μαθιῖαα] δἰμπάθ οἵ σοπίοπιρί (11. τό6--20). 
ΨαΪρ. φμΐ αὐοίεἰογιιγέ ἰαῤογες ἐογιι. ΕΥ̓ΡΥΙΔΠ, 
“481 αἰγιραοσγιπί Ἰαθογο5. δοσιπλ." ΒΡ {μ6 
ψογά ἀθετεῖν σδηποί ὈδαΓ {πΠ6 πιϑδηϊηρ οἵ 
“ἐ ΡΙΠάοτῖηρ." 

ῥὶς ἰαδοιγ ἢ ὝὍὝΠῸ “Ἰαθοιγθ᾽ τοίοσγοα ἴοὸ 
416 ποθ ΒΙ ἢ {πὸ τὶρῃΐθοιιβ 5ρε μα ἴῃ {πὸ 
ΒίΓΠΡ 16 ΤῸΓ δἴεγηαὶ 116 (ἰν. 2) δπ4 δἵ νυ ἢ 
{Π6 ὉΠΡΟΑΙΥ 5Π6ΟΓ. 

ο. ἤγροη ἐῤὲν σε 11.) ὙΠΟ δοτῖϑδί (ἰδόντες) 
1ΠῚΡ|165 ἃ ἤΠαβδὲ οἵ βϑιιάάθῃ τανοϊαϊΐοη. ὙΠῸ 
ἘΠΟΧΡΥΓΘΒΘΕΩ δοσιιδαίίνα (Α. Ν. “1|7) 15 {μ6Ὲ 
“ἐ ροηῆάρηςε " (παῤῥησία) οἵ [με τὶρΠίθοι!8. 
ΤΠΘ νυ ]οκοα Πμανο Ἐχῃιθιτε ἃ θοιιη41655 561- 
οοηῇάεξποθ οἡ δατίῃ (1. 1-20), θα πονν {Παΐ 15 
5] ΠΟ θα ἴῃ ἃ πιοπιοηΐ, Δη4 {ΠΟΥ σαη πη πὸ 
Ιδηριαρσο Ὀαΐ (παΐ οἵ ὈΙΓΓΟΓ 56] [- γα ρυόδοῃ. 

αὐἱὲρ ἐογγὶ δίς ζεαγ.] (ΟΠΊΡ: ἵν. 20 (δειλοί). 

47 ῥὶς ταἱυαοη.) ΟΥ̓ΤΠ6 ἀε]νοσαηοα οἵ {Π6 
τι ΐθοιβ ἔτοτα θαυ] ἀηριβη, ἀπὰ ΠΪ5 εἰθνα- 
ἘΙΟΙ ἴο [δα !θβϑηθϑ5 πα ἸΟΥ͂ ἴῃ {π6 ργθβεποα οὗ 
Οοά. ΟομρΡ. [μπ|κα χνΐ. 23; 25. 

50 γαν ῥεγοηά αἱ ἐῤαὶ ἐῤὲν ἰοοζεά ῶῶγ Α 
σα τοιι5 δά άϊοη οἵ τῃς Α. Ν. ἴο Ὀτίηρ οὐ 
{π6 ἴογοθ οἵ {πὸ ψογτά τῷ παραδόξῳ, ““1ῃ8 
ὈΠΟΧρθοϊθήηθββ." 

8. χεῤεπησ ἢ ΤῸ ἄγαν ἔτοῸπὶ {Ππ|5 ννογά 
{π6 Ιηΐξεγθησθ ἐπαΐ στερεπίδπος δέου ἀθαῖῃ 15 
[1116 15 ἴο τεδά 1ηΐο {πῸὸ γεῖβθ {πὸ δἴεγς 

“42οο.---- Κ᾽οἱ, 1. 

1ποιυρ 5 οἵ [Πθο]ορυ. [ 15 ποῖ Ἔνθη Ἷογίδιη 
{παῖ {Π6 νυ ΠΥ Πα5. ἐἰεγηείν οΥἨ ἐχοϊμσ εἶν ἴῃ 
νον {Π6 16 θεγοπα ἴπΠ6 στανθ. Ηδ ἰ5 Οῃ]Υ 
1ΠΠ5Έ ΓΑ Πρ; 1Π 6 βοπογα] ἕδος ὑπαὶ “ {γα βθθη 
ἴοο ἰαΐο ᾿᾿ 15 1561} 4 ΠΕ]]. 

αησπῖςρ 7 “ρὶγ 1.) Στενοχωρία Τ ΘΔ 5 56 6 ΤῈ 
ΡΓΘΒΒΙΓΕ ΔΠ4 σΟΠΊΓΔοΟίΙΟη : ΟΠ]. 11. 9; 2 (ΟΥ̓. 
4: 4. ΝΜΙΘΟΟΙ ΧΙ: ΤῊ: 

σβα]]} ταν «υἱδρῖη ἐῤερῃσοες.] Ἐ ΔΊΠοΓ, “584]}} 
ΒΑΥ͂ ΔΠΊΟΠΡ {Πεη δον, “.5Π4}1 58 ὙΥ ἴο οπθ 
δηοίμεγ." ὍὙΠῸ [Ὁ]]Οννπρ νοῦβοβ (3-13) ἃ 
ποΐ {π6 80] ΠΟ] υν οὗ {π6 ππροάϊγν, θαΐ {ΠΕῸῚΓ 
ΠΟΠἐοβϑίοη (Θοιηρ. 11. 1). [{ 15 85 ΡΕΡ]1Ο 45 
νγὰ5. {Π6 νϑιπίηρ οἵ {ΠῸῚΓ ΘΑΥΓΠ]Υ ΙΠ5Ο]Ὲ ΠΟΘ 
(ἰ. τ-2ο), ἴο νι ἢ {Π|5 ραβϑασα [ουτη5. {ΠπῸ 
{γαρῖς σοιηΐογρασί. ὙΠῸ ϑίγιοίασε οἵ {πὸ 
ὈοοΚ 15 [Ὠγοι σπου θα]αποθα δηά ἁτγίϊβέϊο. 

ἡμ ἀογίείοπ.] Τ,ῖ., “ΤῸ ἃ Δα ρ ΠοΓ 7 2.6., ἃ5 
ἃ σμόγεεΐ οἵ Ἰαιιρ μου. 

α ῥγουεγῶ ὁ γεῤγοα.ῤ] ὍὙΠΕ νοτά παρα- 
βολὴ 5οπιθίϊπλθ5. ΠΠθδη5 “ἃ ργόνεγῃ, [ΧΧ, 
ΘΑ ΧΠ11Π|: 16: [61- ΧΙ, οἷ; ΒΙΘΟΙΕΒ. 1 17) 
ΤΟΙ Π|. 4. Ν'νε ἢπά [ηδβίδποοβ οἵ 50} 48- 
Ὀγθνιαῖθα ραγαῦ]ε5 ἴῃ Μαῖίΐ. χχῖν. 32; [μι|κ8 
ἵν: 21, ΥἱἹἱ. 70, ὅζο.: 4Π6 1ηὴ {π6 ΟΣ ΤΠ ΠῚ ΒΘ ΠῺΣ: 
ΧΟ Ὶ2. ΚΙΠΡΒ ΧΧ ΤΙ, ὅςς: 

4. 7718 701... ὅ8ε8᾽ ποίδ Ὁπὶ Π|: τὰ. ΠΕ 
ννογά ἄφρονες 15. ΠΕΓΟ τι564 ἴῃ {Π6 58 Π16 56η568 
45 ἴῃ {Κ6 ΧΙ. 40, ΧΙΪ. 20. 

γιαάπε:..) Ι͂ῃ {π6 Ν. Τ', {πΠ6 ΟΠΪΥ ρΐασβ 
ὙΠΕΓΘ {Π6 ννογά μανία ΟΟσΟΙΓΒ 15 Αοἴβ ΧΧΥ]. 24, 
ψΠογΘ Ἐ βίιβ σμασροὲβ5 σὲ. δὰ] ἢ τη Π655. 
Α 51Π|1181 ΤΟΡΥΟΔΟἢ νγ85 Δα ἀγοβϑθα ἴο οὐγ 1 οτά 
ΠΙΠΊ1561Ε ([ΟΉΠη χ. 20). 

ῥὶς ἐπέ 1ο ὲ αυἱέῥομὲ ῥοποισ.] ὙΠ656 πονν 
ΤΟΠΊΟΓΒΟΙΙ] νυγοίομοϑ Ππαά {ποπΊβοϊνεβ ἱπΠΊοΐθα 
ΟἹ {Π6 τὶ ιΐθοιιβ “ἃ 5ῃαπηθία! ἀθαίῃ " (Π]. 20). 
Α5 Ομ γῖβί ἀϊθά προη ἴπ6 οΥο55 οἵ 5ῃαπιθ, “ 1Π6 
ΔΟσΙΓΒΘΩ ἴγθθ,᾽ 50 ΠΊΔΠΥ οἵ Ηἰ5 πιαυίγτϑ ἤανα 
ΡΘΙΒΠ6α---ἸΚο ϑανοπάγοϊα, Ηι55, ἀπά ταη- 
ΤΠΘΓ-- ΠῚ ΘΧΙΓΟΠΊΘ ἸρΡ᾿ ΠΟΠΊΙΠΥ Δ η4 ΘΧθογαίίοῃ, 
δοςσορίίηρ ἴπ ρεγίθος δ Δῃ ἀρραγθ μη ]Υ ΠΠΔ] 
[41ΠπτΘ.Ψ 

5. α»ιοο ἐφὲ ει γε 9.7, Οο41 ἘδίΠευ, 
“ἐ δτηοηρ 50η5 οἵ οὐ. ὙΓΠΕ τογπΊ 4065 ποῖ 
ΤΟΙ ἴο δηρεΐβ, ας ἴο {π6Ὸὸ Ὀεϑδὲ δηᾶ {τγιιεβῖ 
πῖθη. (ΟμΠΡΡ. 11. τό, 18. ΤΠ6 πηρΟΩΪΥ 566 {Π6 
τὶ πίθοιβ βίαπάϊηρ 'ἴπ 1Π6 νΟΓῪ τοϊδίίοη ἴο- 
ννατάς Οοά αἵ ψΒῖς ἢ {πο Υ πα 50 σοηϊεπιρίι- 
ΟἸΒΙΥ͂ 5Βηθεγοά. 
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1 Οσ, “ιρά 
οπεγϑείσες, 
ΟΥ̓́, 527- 
“7εϊέεα. 

6 Τποεγείοτθ μαννα να ετγεὰ [{ῸΠῚ 
1η6 νγὰν οὗ {τυτῃ. δηά τῆς ἰΐρῃς οὗ 
ΓΙΡΉθοιιβη 685 παῖ ποῖ βῃϊπθὰ τπηΐο 
1159 Δη4 {Π6 81ὴ οὗἉ τἱὶρῃτθοιιϑη 685 ΓΟ56 
Ποΐ πΡΟη 118. 

γε 'ννϑαγιθά οιὐβεῖνεβ ἢ {ΠῸ 

ὙΔΥ Οὗ νυ] Καάπεϑβ δηἋ ἀοϑιγιςΊοη : 
γεᾶ, νγὲ Πᾶνε βροπα {ῃγοιρῇ ἀαβεγίβ. 
νγΠοΓα ἘΠεγα ἰΔΥ πὸ νὰν : διιΐ 245 [ῸΓ 

ῥὶς ἰοέ ἐς ἀγιοησ ἐδ «αἱπίς ἢ ΟΟμΡ. 1) 8ῃ. 
ΧΙ, 13; Δοΐβ Χχνὶ. 18, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς 

οὖν κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις. 

6. Τρεγεζογο Αρα. ΤΠ ννοΓά 15 οἰ βϑίσαὶ 
85 Δῃ ΘΧρΊΓΘϑϑίοη οἵ Θχί γε ΠΊ6 ΒΕΓΡΙΊ56, δι 15 
ὉΠ ῸΪΆΒΒΙΟΔΠΥ Ρ]ΔΟΘα ἢγϑὲ ἴῃ {Π6 βοπΐθησθ. ΤῈ 
᾿ρης οὗ σοηγιοίίοη 15 πονν Παβιθα ἴοσ {πὸ ἢγϑέ 
ἘΠ16 ἸΡΟῚ 56 Πη514] δηα ἀο] θα 5015. Σ 

ῆονι ἐδ αὐᾶν οΓ ἐγ] (ΟΠΊΡ. ΧΙ. 24; 
2. ΒΕΙ. 1 2.21... ΜΠ ΜΕΥ Ὁ ὕ)7|49, ΔΠΠΘΠΡ' 
ΘΑΥΪΥ (ΓΙ 5ΕΙΔΠ5, ἃ ΒΥ ΠΟΠΥΠῚ ΤῸΓ (ΟΠ ΓΙ ΒΕ ΔΗΙ : 
ἌΘΙΞ ΣΧ 2; ἈΨΠΠ25Ὶ ΣΙῚΣ Ὁ, 22, ζῶ: 

ἦε Πσρὲ 97 γτἱφῥίθοισπε." ΝΕ Πᾶνα {Π6 
ΘΔΠῚΘ Πα[ΠΓΑΙ ΤηΘίΑΡΠΟΥ ἴῃ 2 ὅ94Π|. ΧΧΙΪ. 29; 
ΤοΠη ΧΙ. 35; 2 (οΥ. ἱν. 6, ἀηα σοπϑβίδη ΠΥ ἴῃ 
ϑουιρίαγα. 

ἐδ σμρ ΟἹ γἱσῥίοοιηε55..7 Μά]. ἵν. 2, ΕΙΧΧ. 

π. ἤε α«υεαγίε ομγπε]υε.. ΜΡ. ας αὶ 
σις. ΒΔΙΠΟΥ, “να ΕΓ βαΐεά," οὐ, ἴῃ (ῃ6 
τη 4416 5εη56, “'ννὰ δυσί ΟἸΓβΟΙ 6 5.᾽ 

ἐπι ἐδ αὐαν 9. . . ἀεείγμοίίοη.] Μαίῖ. υἱ!. 
13, “ Ὀτγοδά 15 [Π6 ννἂῦ {Ππαΐ Ἰοδάθίῃ ἴο ἠεδβίσιιο- 
τἰοη. (Οοἴηρ. Ῥβαϊηὶ χυὶ]. 4. ὙΠΕΙῈ 15 ἃ 
ποΐ πΠΟΟΠΊΠΠΟἢ ΠΟΙ ΙΒΙΟη οὗ πηθίαροῦ5 ἴῃ [Π6 
γοΥὉ ἀπά συθϑίαηξινο (ἐνεπλήσθημεν τρίβοις) 
οὗ {Π15 οἴδιιδο : Ῥσονυ. 1. 321; Ῥϑδ]πὴ οἱ. 40. 

αὐὸ ῥαε ψοπὸ ἐῤγοισ} ἀεεεγίς, αὐρόγε ἐρεγὸ 
ἰαν πο αὐαγ.]Ὶ ΑομπΡ. [6Γ. χιῖ. τὸ; ὙΠ 5υτη- 
ΤΠΟΘΙΓΥ οὗ [Π6 ΟΥΒῚΠΔ4] ννοι]α πᾶνε Ῥθθη Βοζίου 
Κορί Ὀγ « Ὀυθίασ νευβίοῃ : 

“ΕΥ̓ ρᾳ, νγὲ {τανθυβϑα ραίῃ]θϑ5 νυ] ἀθυπθββαϑ, 
Βαϊ {πῸ ννὰὺ οἵ π6 Τιογά νγε γβοορηϊβοά ποί.᾽" 

8. γιά Ἐμοῦ, “ΟὟ Παιρ ΓΠ655.᾽ 
ὙὙπερηφανία 5. ἃ 5ἴτοης νγνοΓά, ννΠ]Οἢ ἴη {ΠῸ 
Ν.ΎΤ., 15 οὐ]γ [ουηα ἴῃ ΜάΓΐΚ νἱ]. 22, {που {Ππ6 
Δα]θοΐνα οσοιγ5. ἤνθ {{π|65 (566 2 ΤΊΠ,. 11]. 2 ; 
1 Ῥεῖ. ν..5). ἴΙῃ {186 ΑροοῦΎρμα 11 15 ὑννὶοθ 
ΔΡΡΙ Θά το [Π6 ρθορὶς οἵ ϑοάοπι (ΠςοἸι5. χυὶ. 
ο; 3 Μδος.]!. 5). 1{ πηθδηβ ἃ νἱο]οηΐ ἃ πα σοη- 
{πΠΊΘ]]Οι15 ὈΘαΓΙ Πρ, νν ΠΟ Γθα5 ἀλαζονεία Τ ΘΔΠ5 ἃ 
Ὀγαρβαγί νδιηΐ. 

αὐἱρ οἵ “σαπμρηλπισ ᾿Αλαζονεία, “ Ὀταρρατί 
νΔῸΠΕΪηΡ," 15. ΟὨΪΥ Του πα ἔννῖοθ ἴῃ ἴπς Ν. Τὶ: 
]Άπιθβ ἵν, τό; τ Ϊοῇη 11. τ6. [πῃ [ὁ0Ὁ Χχνυ!!. 8 
(ΠΧ Χ.) υἱοὶ ἀλαζόνων 16 ιϑεὰ [ῸΓ “ἸΙοηδ᾽ 
ψν ΠΕ ]ρ5." 

ὙΠῸ νοῦθοβ 9-12 16 (ΟΠΊΡΟΒΘα Οὗ 51Π|1165 
{ο ἀδεογιθθ [π6 οἸηρίϊηθ55 δηα θυαηθϑοθησα 

ΜΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Κν. [ν. 6--το. 

(Π6 ννὰγ οὗ τῃε [ογά, νγε μανε ποῖ 
Κποννη τ. 

ὃ νῆδέ μβαῖῃ ρτϊἀε ργοβιβά ιτιϑὴ 
ΟΥ ψγ»ηῃδί σοοά ἤδίῃ χτὶσμθβ νυ δα, 
νδιιητηρ ὈΓΟΙρΣ τι κα 

9 ΑΙΙ ἐμοβεὲ {πϊηρθ δία ὅ ραββεά ὃ: 
. 290. 

ΥΩ {κε ἃ βῃδάονν, ἀπά 25 ἃ ροβῖ οἷ. 5. 
{Παΐ Παβίβά ᾿γ ; Ξ 

ΙΟ Απὰ 285 ἃ 810 [ἢφξ ρᾷββεῖῃ :9. 

ΟΥ̓ Θαγμ]Υ ρῥγάθ ἀπά νυν]. ὙΠΕΥ Πᾶνα 
θθθη τιθῇ Δα πηϊγοά ῸΓ {ΠῸῚΓ ο]οαιθπορ, δά 
1Π6 βθβραγαΐς ροΐασοϑ παν ρστυθαῖ θοδυίν. ΠΟΥ 
ΑΥ̓͂Θ, ΠΟννΈΥΟΥ, 5] ΠΡΊΠΑΤΙν τππἀγαπηαίς ἀπά ουὐΐ 
οὗ ρίαςθ, ννῆθη ρυΐ ἱπῖο {πε πιο οὗ {ΠῸ 
[ο ΤΟΥ -ϑί ΓΙ οκθη δηἋ ἀροπηϊβοά ποσὰ οὗ 5 ΠΠΟΥ5 
ψγΠῸ ἴογ (πῃ ἢγβδξ {ἰπ|ὸ ρούσεῖνε {παῖ {Π6 ῚΓ 
Ἰνθ5 βᾶνθ Ὀθθη ἃ οὐ ΠΊΙη4] ἴα!!σο. ὙΠ τηο- 
ἴοτῖς 15 σμιθῇΥ ΡΠγασθοΪορῖοαὶ ἀπά οἢ {πὲ 
βιγίασθ [1 νυαπΐβ {Π6 ππη|γ ἀπά σοποοπίγδίοη 
οὗ {6 Βιρηοβί ᾿πηαρὶηδίϊνο βΘΠΪ 15, Πα ΤἹΠΡ5 ἃ 
{π|Π|Ὸ ΒΟ]]Ονν. ΟΟΥἸΠῚΠῚ Ππ50 ΠΥ τοιηαγκα {παῖ 
ΤῸ] ἀδθρίῃ οἵ ἴδοις ννοι]ά ΠαγάΪν σῃονν ἴ{- 
561 1Ἰῃ {Π15. ΡΠΙΠΡ ἋΡ οὗ οἰαθογαΐθ ππθίδρουϑ. 
ἼΠ6 ἀοΠ]Ποδίίοη βεῦνεβ, Π6 58γ5, 8ἃ5 ἃ ργοοῦ 
{παΐ, Ἔνθ ἃιηοπρ {Π6 ΠΟΌΪΘΥ οἵ {Π6 πιοτὸ ο]- 
Ἐναΐοα [ενν5 οἵ {Π|5 ρουϊοά, γϑ]] βΊΟη ννᾶ5 τ ἢ 
ΤΊΟΓΘ ἃ ΠπΊαίίογ οὐ ᾿πξο]]θοίια] βάν {πδη οἵ 
ἄθορ ποτα] Θχρουῖθησο )δηΐθ τνοι]Ἱά Πᾶνα 
ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ ΠΊΟΓΘ, Δη4 ΘΧΘΓΟΙβοα ἃ στθαΐοῦ ΡΟΥΡΕΥ 
ΟΥ̓ {Π6 1π]α] ΠδίΊοη, ὈΥ ἃ 5 ηρὴθ ᾿πΐθηβθ 11πΠ6. 
λῖε Πηά ἃ 51Π11121 σοδοθυνδίϊοη Οὗ πηείαρῃοΥ5 
ἴῃ ἴΠ6 5ρεθοὶ οἵ ΕἸγιοιηποβίγα ἴῃ {π6 “Αρα- 
Τ]ΘΠΊΠΟΠ ᾿ Οὗ ΑΘβομυ]ι5 (86ς--870); «πὰ {Π6 
Ροοῖ, νυ] χα β᾽ 6 Ρϑυ ΟΠΟ] ΟΡ σα] ̓ Πϑιρ ΐ, 565 
1 85 δῃ ᾿πάϊσδίϊοη οἵ ΠΟΙ ᾿πϑιποοσιῖγ, [Ι͂ἢ {παῖ 
ΒΡΘΘΟΙ ΕἸγ Θπιηθϑίγα Ῥαιιβ65 ἴῃ {Π6 πη 16 οἵ 
ΠΟΙ ΠΟΠΊΡΑΙΒΟη5. 4η4 ὈΘρΊη5. δϑδῖη, ΘΧΔΟΙΥ 85 
15 ἴῃ 6 οᾶ56 ἰῇ σὡ". 15. 

Θ. 4] Προῦο ἐῤίγισς αγὸ ῥασσεά ααυαγἢ ὙΠῸ 
ΤΟΥ͂Θ ΘΙ ΡΠ δίο ΟΥΩΘΥ οὗ {πΠῸ Οτθοὶκ 15, “ Ραᾳββεά 
ΔΥΘ 411 {ποβα {πϊηρ5. ὙΠῸ βαπὶθ ΕΓ ἰ5 πϑϑά 
ἴῃ 11. 4. ΝΒαΐ {πον παά {πθη ΠΡ ΒΕῪ βαϊὰ ἃ5 
Δ ἜΧοιιθθ. [ῸΓ 561-ἰπἀπ]ρθησθ 15 πον ὈΠΓΟΥΥ 
[6] ἃ5 Δἢ ἀρϑρυανδίιοη Οἵ ΤΟ ΠΊΟΥΘΘ. (ΟΙΠΡαΓΟ 
τὴς ἔπε 11π65 οἵ Μσ. Βγοννῃῖηρ, :-τ 

““ 7 γι γέεείς, γοιείλ γαάές, {72 ἐς αγε ἐρεῤέν (ἿὙ6 67). 
11 15. [πὸ βοῆο οἵ {{π|6, απὰ ἢ ψμοβα ἢθατί 
Βοαὶ ἢτοὲ Ῥοπραίῃ ἃ Βυπιαῃ Ὀτραβῖ, νῃοβο 

ΒΡΘΘΟΝ 
Δ δ5 οορὶβα τόμ ἃ μπαπαῃ οΠρΊΘ, ΟΠ ΠΕΝΘΓ 
ἘΘΟΔ]] θη ἢ6 νγαβ ᾿ἰνίηρ ἀμ Κπον ποῖ 

{Π15. 
ΝΘνουῖΠ 6 1655 ἸΟηρ᾽ Βθᾶβοηβ Ρᾶ55 ΟΌΓ ΠΪΤῚ 
ὙΠ] σοϑῖς ογιὲ ἀομγὴ» ἐλφεγίοηος 55 ψΠαΐ 

ποῖῃίηρ, 
Τι βϑοηηρα, σου] οΟἸθασοῦ 5ΠῸν ; ἀηα ονοῖ αἰζου 
Δὴ αἰϊοτοά γον, ἂἀῃμᾶ εγὐϑ, δπᾶ ρμαϊϊ, δῃὰ 

ΒΡΘΘΟΙ 
Ατἴοϑι ἐΠμαΐ πον πὸ πον ἴῃ δἄαρε τὰο, 
“Τίπης. Ποοῖς, γουτ 1Ὲ1465, ΠΠ{6 15. δὴ ΘΙΏΡΙΥ 

ἄτγραιη,᾽ "-αοαγακείξμς, 

[9.12 }}}} 
τς. 
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ν. 11-ἰ3.} 

ονοῦ {πΠ6 νγανεβ οὗ {π6 νναΐοτ, ννῃ] ἢ 
νη ἴξ ἰβ ΡΌΠ6 Ὀγ. {Π6 ἔγᾶσο {Πογθο 
σδηποΐ ΒΕ ἔοιπά, ποιίῃογ {6 ραΐηνναυ 
ΟΥ̓ ΊΠΕ Κεεὶ τη Πα νναναϑ : 

ἦῬῖον. 3. 11 40 Γ85 ψ ἢ εη ἃ διγά ᾿μπαῖῃ ἤἥοννῃ 

᾿ς τῆγοιιρἢ ἘΠ6 41Γ7 Ποῖα 15. πὸ τοθη οὗ 
Πἰρίθ. ΕΓ νγὰῦ ἴο δ6 ἔουπά, δὲ της ἸΙρῃς 

ΑἷΓ θείην Βεδΐεη νι της ϑέγοκο οὗ 
Πα ννίηρβ. ἀπά ρατίβα ννἢ τῆς νἱο- 
Ιεπέ ποῖϑβα δπά πιοίίοη οἵ τ1ἢδπ|, 18 

ΨΊΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΜΡ. 

Ρα5884 {ῃτγοιρῃ, δηά ἐπμογεῖη δῇεγ- 
νΥΑΓ 5. ΠΟ 8]|0η γγῃεγα 858η6 ννεηΐ 15 ἴο 
Ρε ἰοιιηά : 

12 Οτἐ {ἷκε 45 ἤδη δὴ δϊονν ἰἝ5 
5ΠῸ δὲ. 4. ΤΠ ον, ἴΕ Ραγέθε ἘΠῈ 411. 
γγΠΙοἢ ἱπηπηθάϊαίεϊν σοπηθίῃ ἐορθίμοῦ 
ΔΡΔΪΠ7 80 {Παΐ ἃ πιὰη σδηηοΐ Κπονν 
ννΠ γα ΤῈ ννεπέ {Πγοιρ : 

13 ἔνεῃ 80 νγὲ ἴῃ {κα πηδηηο, 88 
ΒΟΟΠ 848 γγ8 νγεῦα θογη. θαερδη ἴο ἀγαᾶνν 

ἐκε α τραάοαυ.] 866 11. 5; 1 αβζγοη. χχίχ. 
ΠῸ 

ἀ: α ῥοοΐ ἐραΐ ῥαςίοι δγν.] ὙΠῸ Α. Ν'.. [Ό]]ονν5 
{πὸ Ψαϊξ. ἴη ἕαἰκίηρ; ἀγγελία 45 Θαινα!οηΐ ἴο 
ἄγγελος (ἐαπημανε πιριέϊς ῥεγομγγελ5.)}} Ὀὰΐ 
{Π6 56η56 15 ΠΊΟΓΘ ἕοσοι]6 1 ννα βῖνθ ἴο ἀγγελία 
1Π6 βθῆβε οὗ σχηβφιοι", 85 1ῃ 2 881). ἵΥ. 4. 566 
700 ν1ϊ. ο ; ΙΧ. 25. 

10. α- αὐ ἐδαΐ ῥατεοῖρ οὐοῦ ἐδε αὐαῦος ς᾽ 
ἐδὲ «υαἱεγ. ᾿λαῖΠογ, “ οἰδανίηρ {Π6 ϑυνα! της 
νναΐοεν. Πα πηθίαρῃου 15 ΟΥΙΡῚΠ4] δηα Β6διι- 
ἘΠῸ], θὰ πλαν πᾶνε θθθπ ΡΑΓΕΥ βαρ βοβϑίθα ὈΥ 
τον. ΧΧΣ: 10. 

φ ἐῥὲ ἀεε]. 1 ὙΠε ροείϊς βϑηϊῖνα τρόπιος 15 
5664] ἔογ {π6 Αἰίτῖς τροπέως, Δη4 {ΠΕΙῸ 15 ἃ ΕΓ 
ΤΕ ΟΙ4] Δϑθοόπδποθ ἴῃ ἀτραπὸν τρόπιος, γΥἈΪΟἢ 
Οτίπηπὶ τοπάοτϑ “ θη ἢ Ἐς 5θῖπον Βεαυεσίοιο.᾽" 
ΤΠῈ ψνογὰ ἄοοβ ποῖ οσοιτ 1π εἰπὸν “Γαβία- 
τηθηΐ. 

11. α-ς τυῤε ἃ ῥίγά ῥαΐδ ἥοαυη ἐῤγοισ ἐῤὲ 
αἰνῇ ὙΠῸ “ο ρ᾽" οἵ [6 πηδγρίη 15 Ὀείίευ. 
ὙΠΟ ΨΠΟ]6 οἰϑὲ οἵ {ΠῸ 51 Π|}16 15 1η {Π656 ννογάϑ. 
ὙΠῸ γταβέ 15 5ΠΩΡΙΥ ριοΐοτια!. (οιηρ. Τ᾽ πηγ- 
50η5- 

“« Απᾷ Πίρῃς 
Αϑ5 ἢϊε5 ἴπ6 5ῃδάον οἵ ἃ Ὀἶγὰ 51 84. 

Ζὴς } γε. 

δοίη δεαΐθμ.] (ΟΠΊΡ. 

“ς Θουηδ ἀοϊογοιιβ τηθϑβαρσα θουπα Ῥαπθαίῃ 
ΤΗΘ νυν] 2ηζαζίογε οὗ ΠῚ νεῖ ξ 3." 

ΤΈΝΝΥΘΒΟΝ, 772 27ο)1ογ1α7)1. 

Απά 5Π6]16Ὺ 5ρϑαῖβ οἵ νν]ηβ5 

“ς γγχριγεοτυΐγερ᾽ [Ὡ 6 οὐ πηβοη ἄαννῃ.ἢ 

9 δὲν «υἱτισι.Ἵ ταρσῶν. Τα 1., “ 4141 ὈΟΠο5 ἢ 
--λὸ. ἐεχραηάθά νηρθ. ὙΠὲ ψΜοσά 15. 4]50 
πι864 οὗ {πε Παξ ὈΙΔς οἵ δὴ οδγ. 

ἍΩΓΙΕΩ) [εξ, “ τεῦς" (οπρ: ΝΕΠῚ 1: το. 

44 1114 Ἰενεπὶ Πιρίθηϑ τα ριϊπὶ σεσαΐ αϑέλογα ῬΕΠΪ5.᾽ 
ΨΙΚΟ. Οογρ. 1. 410. 

«υἱέ ἐδ αὐἱοϊογὲ γιοῖτε ἀγα τηοίίοη ὁ ἐῤοη1. 
Τ1ι|., Κ 1 {π6 ἴογος οὗ {πε υγί]ηρ οὗ ΒΕΓ 
Ὀεδίηρ νη ρ5.᾽ 

πο εἰρη] Σημεῖον ἀπά τεκμήριον 816 ΠΟΥΙΘ 
564 25 ῬΥΔΟΙΙΟΔΙΠΥ ΚΞ ΠΟΠΥΠΊΟιι5. ΕῸΓ {ΠΟΙΓ 
το Πηΐο] τηθαπίηρ, 566 Αὐὶβί. ᾿ ἈΠοῖ.᾽ 1. 2, ὃ 17. 

ἧς το ἦε γοιυιά. ὙΠῸ δουιβίβ ἴῃ {Π|15 νοῦ56 26 
186 τιϑ18] ργογηιῖὶς ΔΟΥϑίβ, νυ ΠΙΟἢ ἀγῈ ΡΟΘΕΙΟΔΠΥ͂ 
ναΥθ Ὑν ἢ Ργοβοηΐβ (εὑρίσκεται... εὑρέθη). 
ϑοϊοπιοη (Ρτον. Χχχ. 19) 5ρθακβ οἵ “ἐπε νναῦ 
οἵ Δῃ 64516 ἴῃ {Π6 δἱγ, {ΠῸ νναῦ οὗ ἃ βῃὶρ ἴῃ {π6 
τηϊάϑέ οἵ {Π6 568. 

19. 2»ιριοάϊαίείν εοριεῖρ 
ἀνελύθη. 1.1ῖ., “15 ᾿πλΠ]ΘἸΔίο]ν γοϑοϊνθα ἱπίο 
11561 Α5 115 πηθαηῖπηρ οὗ ἀναλύω 15 Τοιιπς 
ἴῃ ἰαΐου σσεεῖκ, {Πογο 15. ΠῸ περά ἴο δἱΐεσ {πὸ 
τοδάϊηρ, πο Ρ {Π6 ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΠ 15 βοηθοί 
ἑαῃίαϑβίϊο. 

18. ἔυεη το αὐθ.1] Ἠρῖο γα Πᾶνο ἃ βεσοηά 
αῤοάοος. ΤῊΘ 5οῦῖθ5. οἵ 51Π1}165 νυ ῃῖ ἢ Πα5 
ὈδΘθη ᾿πἰγοάιορά ἴο {Ππϑγαΐθ [Π6 Θναπθβοθποθ 
ΟΥ̓ ΘΑΤΈΠΙΥ Ἰογϑ8, 15. Ποὺν Δρρ!εα το {πὸ ἀ15- 
ΔΡΡθάγάποα οἵ {πε ψ]οκοα {ΠΘΠΊ56Ιν 65. 

ἦγ: Πε τ 1Ω7,6 7, αι Σ0Ο7 ας αὐὸ πὐέγε δογη,, ῥοσαη 
ο ἄγακυ 1ο οἱ" ἐπά.] ὙΠΟ ΑΟΝ, Ἐπγοιρμοιῦξ 
1Π15 θΟΟΪς μα5 ἃ [θπάθπου ἴο ουθι-ννογΠη 655, 
ΔΠη4 ΠΟΙΓΘ Π45 πη]5δθθα {Π6 πηθαηῖπρ. [{ νου] 
Β6 45 {γ16 οἵ {Π6 βοα]ν 45 οἵ ἴΠ6 πηροάϊν {παῖ 
ἔγοῖη ΙΓ Οηνναγάβ {ποὺ ννεῦα ἀτγανηρ 
τονναγάβ {ΠΕῚΓ οπά. Βθηάθυ “80 «α]5οὸ ψὰ 
ΜΈΓΘ. ὈΟΙΠ, 4η4 ἀἸδαρροαγοά.; ὍΠδ τηρϑδηϊηρ 
15 {παῖ 1ῃ {ΠΕ ῚΓ σαβα ὈΙσῚῃ ἀπ ἀδθαίῃ βεοπιθά 
Δἰτηοϑί ΚΞ ΥΠΟΠΓΌΠΟΙΙ5, βίησα {ΠΕῚΓ ψ]ΟΚοά [π|6 
νγᾺ5 ΠῸ 16, θυιξ ΟΠ] ἃ Ἰ᾿ἰνίηρ ἀθαῖῃ. ἽὙΠῸὲ 
θείου σοδάϊπρ' 15 ποί πὸ πηροτγί. ἐξελείπομεν, 
θυΐ {πΠῸ δουῖβδί ἐξελίπομεν. ΜΝ α]ρ. αἰδείκυίγηις 
ἐ55ε. ΕοΙΡ. [,Κ. χυὶ. 9, ὅταν ἐκλίπητε, “ΜΏΘη 
γε ἀἴε.; 

πο οἰση 07 οἱγέμε.) ὍΠΟΥ Παά {ΠΕῚΓ “ Το κοη5 
ΟΥ̓ ΤΙ Γ ΠΓᾺ]Π6 55" (1. 9) ἀπ {ΠΟΙΓ ““ πο πιουίδὶ 
ΟΥ̓ ΤΟΟ]ΙΒΠΠ655" ἴο 5Π6νν,---ἰῦ Ζῤὲν νγεῦα δηγ- 
{Πϊηρ. 

ἐοσείδροῦ ασαϊη.] 

“(Ἡδθο παρὰ ἀπὰς εαϊ συδοαις δχϑαΐυγαΐα 
νο]αρίας 

Ηδιαβι ; δ 1Πὰ τηαποπίὶ Ρῥυ]οτα εἰ Ῥγαθοϊασα 
το]ϊοία." 

ΟἸΘΕΒΟ (τη {Π6 ατεεκ). 

566 ποίθ Οἡ 1]. 9. 

αὐεγθ κορσι)6 4.1 7.6. ΝΥΟΥΘ ΟΓΓΟΓΙΥ 5ροπί, 
ΠΕ ννοτά ἀοα65 ποῖ οσοιγ ἴῃ {πε Ο. οὗ Ν. Τὶ, 
Ὀαΐ 15 Του ἴῃ ΒΕ] απ {Π6 ϑτάροη, 21. 

Ηέετα ἐπά5 {Π6 5ε] πγοργόδοι οὗ [Π6 πηροάγΥ. 
ΤΠΕ Νυϊραΐα Πα5. ΠῸ δας ΠοΥΥ ΟΣ {πῸ δή41- 
τίοη Ταήϊᾳ ἀϊχεγαπὲ 1π Ἰπ έγπο δὲ φιεὶ ῥεσοαυες 

2 ἃ 2 
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ἴο Οὔ 6π4. δηὰ Παά πὸ 8ίρῃ οἵ νἱγίιια 
ἴο 58ηενν ; διιξ νγεγε σοπϑαπιθά [ἢ ΟἷΓ 

“7008. ΟΠ ψΊΟΚΕάΠα6588. 
τ 14 “ Εοὸγ τῆς Πορε οἵ τῆς πηροαΐγ 18 

λέει. κα "άπδε τΠδὲ 15. δίοννπ ἀννὰῦ ἢ 
ἀράν τῃ6 ννἱπά ; ἰκΚα ἃ {πη [τοῖἢ τΠαΐ 15 
νος ἐς ἀτίνεη. ἀνγαῦ ὙΠ {Πς6 βίογπι ; {{κθ 

5. Σ. 4. 

ἃ τοῦ. τό 85 1ῃ6 ᾿5πΊΟΚα ννῃῖο ἢ 15 7 ἀϊβρογβεά 
Εν ποις Ποῖα δπά {ποῖα νι ἃ τοιηραϑῖ, ἀπά 
Τάτιος αν ῬΆΒΒΘΕΠ ἈΥΨΑΥ͂ 85 1Π6 ΤαπΊο ΠΡ γάπος οὗ 
Ζθεη. ας. ἃ διοϑε {Πδῖ τγγίθτἢ θὰ ἃ ἀδγ. 
ἜΝΩΝΕ 15. Βιυῖ τὴς τὶρῃίθοιιβ ᾿νε ἔογ ανοτ- 
τ. Ὸ πιοῖδ; 5 1Π6ῚΓ γονγαγά αἷβὸ 15 ἢ {ΠῈ 

γιέ, νυ] ἢ πὸ ἄοιθὲ σαπὶθ ἔγο ΠῚ ἃ ΠΥΡΊ ΠΑ] 
Βῖοβθϑ ὍὙΤΠηῈ ψοσβ 12 ἡηγέγηπο ἃτὸ δῇ τπη- 
Δ ΠοΥβοα δα άϊοη. 

14. ογ.}) ὝΊΠΘβα το πΊούβοῦα] Δοκπον]εαρ- 
τηθηΐ5 416 Ἰιιΐ, ἴοσ, ὅζε. 

ἐρὲ ῥοῤθ.] Αββίγαςϊ ἴῸὙ σοπογοῖθ, πηθϑη]ηρ; 
“{ῃδΐ οὐ νοὶ ΤΠΟΥ δοῖ {πο Ὶγ μορε.; 
ἀμ ὝΤΠΙ5 πρῃς θῈ (Π6 τοπάογίηρ οἵ 

χοῦς, 45 ἴῃ Μ]κ. νἱ. τι,“ 1Π6 ἀμυὲ οἵ γοιχ ἴδοι: 
Οεη. 11. 7, ἄο. ὙΠῈ πἀπάοιρθίερα τοδάϊηρ 15 
χνοῦς, ΟΠΑΙ Ὁ (ΠΠ 5. Χ11. 1, ὅζ.}, “ἘΠΙ5Ε165 
ἄοννη, πΚκὸ ννβαΐ {πες Ῥϑαὶπηϊβί 6 4115 “ἃ ννῃθε] ᾿ 
ΟΥ̓́“ ΤΟ] πρ {Π|ηρ,᾽ 26. ἃ νυϊηρεά 5664 ἀτίνθη ΒΥ 
τΠ6 ννὶπά. Ψα]ξ. απο. (οπιρ. [00 Χχί. 18. 

2 ηο:}Ρ.] Πάχνη, ἴῃ θεβί-ϑιρρογίθα τοδάϊηρ, 
ΠΊΘΔΠ5 “ΤΠΪΠῚΘ ἢ ΟΥ̓ ΠΟαΙ γοϑί, [οὐ ΧΧΧυΠ]. 24, 
ννΒΙ ἢ ἄο65 ποῖ, ποννθνθυ, 5.1 [Π6 σΟΠΊΡΑΓΊΒΟΠ. 
Ηξεπος βοπῖο Μ|88. τοαὰ ἄχνη (ςοιηρ. Ηοιῃ. 
1], ν. 499, ὡς δ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει), ἀπά 
Βοὴ6 ἀράχνη, “ἃ 5ρ᾽46γ᾿5. ννῈ Ὁ" (σοπιρ, 5. 
Ιχχχίχ. 9). [{ 15 ποῖ ἱπηροββϑίθ] {Π9: {Π6 
ὙΥΥΠΟΥΓ βάν ἴο πάχνη 50ΠΊΘ 5110} 56 156, ΟΥ̓ 
{παῖ ΠῈ τηθδηΐ “'5δπονν." ὍΠ6 ννοσά 15 1566 [ὉΓ 
“ βγηοϊτο ἢ ἴῃ 5. οχίχ. 82. 1 Πρ] 5ἢ ροοίβ5 
σδη τηϊδίαϊκο [πΠ6 πιραηϊηρ οἵ ννοσγβ ἴπη {ΠΕῚΓ 
Οὐ ἰαηριιαρο (45 Βυτοη τηϊδιπάθυδίοοα {πὸ 
ννογάβ. “στα ἀπά “Κιθ6᾽), ἃ Ηε]]οηϊβς 
7θνν πᾶν θ6 Θχοιιβθα [ῸΓ διοἢ ουγοῦθ. ΤΠῈ 
τη ἄθποΥ ἴο τι56 (αἰ 5ΟΠΊΘΓΠΠΊ65. ΤΉ Ϊ51156} Π- 
ΠΟΙ ΠΊΟΠη ννογ5 15 οἴζοη [οιηα ἴῃ ννγὶ[ογ5 νν ΠῸ 
4Υ6 ποΐ ὑϑίηρ {πο ῚΓ παΐϊνο Ἰαηριαρα (6.5. ἴῃ 
Ηϊπάοο ἘΠΡ]15}). 

σγιολο.] ὙΠῸ πηλγρῖπα] τοδάϊηρ “ ΟΠ 48 οὗ 
1Π6 Α.Ν΄. βθεὴβ ἴο 6. δοοι ἀθηία!]Υ τηϊβρὶ αοθά. 
Αἴ δηὴγ ταΐβ, καπνὸς οΔἢ Πᾶνθ ΠΟ 5110}} τη ΠΙΠρΡ'. 

φὔα ψποσέ ἐδαὶ ἐαγγίοιρ μέ ἃ ἀαν.}] κατα- 
λύτου μονοημέρου. Βοῖίῃ ννογά5 ἀγὸ ταῦθ ὙΠῸ 
ΤΟΥΤΊΘΥ ΟΟΟυΓ5 ἴπ ῬΟΪΎθῖι5 ἀπά Ρ] αἴαγο ; {πὸ 
ἸατίοΥ ΟΠΪΥ ἴῃ {πο “ Βαϊγδο ΠΟΥ ΟΠΊΔΟΠΪΔ.᾽ 

18. Βμὲέ ἐῤὲ γίσῥίδοιις ἰΐυε 70 δὐεγιογε. 
ΤΠ ἀπά {Π6 ΤΟ]]Οννπρ ἡ θα ἀτὸ ἀδνοίθα τὸ 
[Π6 τονναγάβ. οὗ {π6 στὶρῃΐθοιιβ, δας {ΠῸ6 υυυιτο 
15 ἴα τποσο σορίοιι5. ἀηα οοαιιθηξ ἴῃ ἀνν ! Πρ; 
οη τοι δυίοη {μαπ οἡ τοννασά, ἀπ Πὸ τονογῖβ 
αἰπηοϑί ἱπηπιθαϊαίοὶυ ἴο τπ6 τορίο5. οἵ ψσδίῃ 

ΨΊΙΘΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ν. ἰν. 14--ἰὸ. 

Τιογά, ἀπά τῃε σαγα οἵ {Π6πὶ 15. νν ἢ 
τΠ6 πιοϑὲ Η!Ίρῃ. ! Οεν 

1ι6 ΓΠεγείογα 5Π4] ἔΠῈΥ τεοεῖνα Ὁ. ἀριεαο τπς 
5 {1»: ἤ 3 νγοτά ΡῈ σ]ογίοιιβ ' Κίηράοιη, δηὰ 7 4. Ὀθδιεα] τος ζω- 

οὔοννῃ ἤομῃ {Π6 [,οτάἶ5 Παηά: [ογ ΡΌΡΕΗ 
νὰ ἢ5. τῖρμῃεὲ παηά 514}} ἢξ σονεγ κα ο΄ 
{Π6π|, Δπ4 νυν Π5 ἀὐπὶ 514}} ἢδ ἢ Ἂῃ. 4: 2. 
Ρτοΐεςξ {Παπη. Πῆαὦ 

17  Ηδ 5}8}] ἴακε ἴο Πὶπὶ ΒΪ5 164- ἘῸΝ 

Ιου ἔογ σοπιρίθία ἈγπΊοιιγ, ΔΠᾺ πΊΆΚΘ ᾿ τεαὶ. ςο. 
{Π6 ογαδέιιγα ἢμὶβ νγεᾶροῃ ἔογ {πε τα- "δ 17: 
νεηρα οὗ ἠΐς ἘΠ 6 ΠΊΪ68. 

ι8 Ης 5}4}} ριιξ οῃ τὶρῃτθοιιβη 688 

Δη4 ΡιπΠιβηπηοηί. ὙΠῸ ννογὰ “Πἶνα " 15. Ποσα 
Ἰ564 ἴῃ 5 ΠΙΡῺ δριγίζιια! δεῆβθθ. (οΙηρΡ. 
1 [οΒη 11. 18. 

«υἱὲ ἐρε 1ογ.1 ΤῊΘ Ρἤγαβα ἐν Κυρίῳ ΟΟΟΙΙΓ5 
σοηϑίδηξυ ἴῃ ἴῃς Ν.Τ᾿. ἴο ΘΧΡΓ655 ἴΠ6 σϑ]ί!οῃ 
οἴ {Π6 501} το Οοά, 

16. Τρεγεζογε.] Α5 ἃ σοῃβθῆμθηςα οἵ Οοα 5 
ΟάΤΘ ΤΟΥ {Π6Π1. 

ἃ σίογίοις ἀἰπισάογι.)] ὙΠ ννογά βασίλειον 
τη 4150 ΠΊθδη “ἃ σσόννῃ "ἢ (2 54Π|. ἱ. 10) ΟΥ̓ 
“αὶ Ρᾷίαςο " (Ρτον. χυ!]. 19}; Ὀὰΐ ργοθ Ό]Υ {ΠῸ 
τηθαηΐηρ; ΠΟΥΘ ἱπτθη θα 15 “ Κιηρέοπι," 85. ἴῇ 
2 Μᾶδοο.11. 17. “ὙΠΟ Κιηράοπι οὗ 5ΒρΙθπάοιυσ 
15 ποάνεη (Β5. ΧΟΙ. ἡ, ΠΧ 888 ΣῈ τος 
ΧΡ]. 15. 

α δεαμέμ! ἐγοαυπ ἡ ὙὍΠῸ “ ἀϊδάδπη " ννὰβ5 
4 Ὀαπά οἵ ΡιΓΡΙΘ 511}|- σοννη νΠἢ ΡΘατ]5, {πὸ 
5Υ1η00] οἵ Οτἱθπίαὶ γογαὶῖγ. (ΟμΏΡ. [5. ΧΧνη. 
Ἐν 2 ΠΠΊΤΩ. ἀνε ΐδι: 1 ΠΕ: ν᾿ ἤ- 

σῥα]! ῥὲ εουυεγ ἐῤεηι.] (ΟΟΙΏΡ. ΧΙΧ. 8. 

αὐἱέ ῥὶς αγηι ερα]! δὲ ρῥγοίεει.] 1.11., “ ΒοΙά 
{πὸ 58161]4 ονθὺ 1Π6πὶ,᾿ δης 50 “ Πρθτϊ ΤῸ Γ {Ποπὶ :ἢἢ 
2 Κ. χίχ. 24; σου. 11. 7, ὑπερασπιστής; 
Ἐ5. χυῖ: 2. 

“ἐ ἙΤοΠῚ τηᾶῦσο ἴο ὈΠΠ6 τηᾶΥρθ 
ΤΗΣ ΠΟ] ἤδάνεῃ στανν ΠΪ5 ἴαγρα, 
νη τῃς ϑυηΒ 561{ [ῸΧ ν]510]6. ὈΟ55, 
ἌΝ Ή1]ς δὴ ΔΥΠ ΤᾺ Π ΔΟΙΌΒ5, 
ὙΥΒΙΟἢ τΠπ6 φασί Ππρανϑᾶ θεπθαίῃ 11 ἃ Ὀγβαβί, 
ὝΥΒοτο [Π6 νσθῖο ἢ νγὰϑ οἷοβα ργεββθά." 

ΒΚΕΚΟΎΝΙΝΟ, «5 έαγις 7), α)ιγ11ε5, 

117. ῥὶς ἡεαίοιαγ. Οὐοτηρ. ἱ. το. ΤῊ ννογὰ 
ἸΠῚΡ]165 4 ἴονθ ννῆϊο 5ῃθν5 [561 ἴῃ ἤΠουῪ 
ΔΗΡῸΓ ἀραϊηϑί 4}} γῆ νοι] νυσοηρ ἴΠ6 ΡΘΥΘΟὴ 
Ιονϑά. 

7ῶγ εον»ιηρίοίο αγηιοιγ.] πανοπλίαν, ἘΡΗ. νἱ. 
11; ΕδςοΙιι5. χῖνὶ. 8. ὙΠε άδα οἵ ἴΠ6 ραββϑαρθ 
15 Το ἴῃ [5. ᾿ἰχ. τ6--ιο ; ΕἰΖοῖκ. ΧΧΧΥΙ. 21--23. 

»παζὸ ἐφὲ ἐγοαίμγε ῥὶς «αὐεαῤοη.] δ 58}4}} 
τηᾶῖο {π6 ΠΟ] ογθαϊίοη βιιῦβοσνα {Π6 ρι- 
Ροβο5 οἵ Ηἰβ γθαϊθυξινα ἀηροῦ. ϑοιηθίμίης, 
οἵ {πὸ βαπιο σοησθρίϊοι ἰβ Τοιιηπά ἴῃ [πάρ ν. 
20, Ὑν ΠΟΥ “ [Π6 βίδγϑ ἴῃ {Π6}Γ σΟΙΓ565 "Ὁ ΤουρΡ ἢ 
ἁραϊηδί ϑίβοσα, δηά {πὸ σῖνεῦ Κἰβῆοη ϑννερί 
ΑΝΥΑΥ [δ ἀΥγ. (ομΡ. Εσο]ιι5, χχχῖχ, 29, 



ΘΟ σ, 
σηζέγ. 

ν. 19--23.] 

85. ἃ Ὀγεδβίρ᾽αίθ. δηὰ {για 1πἀρηηεπέ 
᾿πηϑέθδά οὗ δῇ Βεἰ πιεῖ. 

19 Ηε 5}4}} τακα ᾿ μοί ποθ Ὁ δὴ 
᾿πν της δ ]ς 58}1614. 

20 Ηἰ5 β8δνεῖε. ννταῖῃ 9}4}]} ἢε 
ΒΠΔΓρΡΘη [ὉΓ ἃ ϑυνογά, δηά τς ννου]ά 
588}} πρῃξ νι Πὶπὶ ἀραϊηβε τπ6 πη- 
νν 156. 

21 ΓΠΕεπ 514}} {π6 τὶρῃξέ δἰπηηρ 
{πὰ π θυ. 5. ρὸ αὐτοδά ἢ ἂδηά ἤῸΠπῚ 

ΜΙ ΙΘΌΟΜ ΟἿ ΒΘΟΙΟΜΟΝ. ΜΡ. 

(ῃς οαἷοιι45. δ5 ἴἴοπῈ ἃ νγὲ}]] ἀγαννῃ 
θονν, 5114}} {πεν ΗΥ ἴο {ῃς τηδικ. 

22 Απά Παιβίοπεβ {ἢ} οὗ νυγαῖῃ 
5141} ΡῈ σαβὲ ἂς ουζξ οὗ ἃ βίοπε θονν, 
Δηἀ {Π6 ννγδίεγ οἵ {Π6 868 5}2]] γὰρε 
ἀρϑηϑὲ {Π6πὶ. ἂἀπά {6 ἢοοαβ. 5}2]] 
σγι 6 ἢν ἀγοννῃ {Π6πΠ1. 

23 Ὗεδδ. ἃ τηϊρ Υ νν]Πα 5}]] βιδηά 
ἋΡ ἀρδῖηϑέ {Πθπ|. δηά {κ᾿ ἃ ϑἴουπ) 
51Π4}1} ΟΙονν {Π6ΠῈ ἄνναῦ : {Πιι5 ἱπ| 41 γ 

30: “ΕἸτε, απά [41], απ ἔδτηπθ, απ ἀθδίῃ, 81] 
{Π656 ννεσα ογθαϊθα ἔοὺσ νεπρεδηςο," ἄς. ὙΠῸ 
{πουρ ες 15 ἔοιιπ 4150 ἴῃ ΒΟ (΄ ΝΠ. Μοβ 
1 τὴ} «ΠΕ ΕἸεσηθηΐθ ΘΕ {ΠῸ ἘΠΙνοΓΞΘ, βαγἢ 
Δη4 νναΐϑυ δηα ἢγθ, δῖ βοΐ ἴῃ πιοίϊοη, θη 
Οοά {δ|ηΚ5 Πί {πΠδξ {πΠ6 απ οἵ [Π6 ᾿τηρίοι5 
5ῃοι ἃ 6 ἀεβίγογοα :; ἃηά ἴῃ ΤΟ βαρῆι5 
((Απίί ᾿. 13, ὃ 4), “Τὸ ἴδμοβε ψῇο ψ1}] 5[1Γ 
ἀθαϊηδέ {ΠΟ ΠΊΒΟΙνο5 {Π6 ἄϊνπηθ ΔηρΡΟΓ, {Π]Πρ5 
ΤΟΥΓΙΌ]6 ἀγὸ ργοάιπισρα [ΠΌΤ 8}1 {ΠΙΏΡ5.; ΠΟΙΓΠΟΓ 
15. π6 βαγίῃ ΠΊΘΠΑΪΥ ἴο {Π6ΠΊ, ΠΟΥ 1Π6 411, ΠΟΙ 
816 {Ππ6 ὈΙΓΓΠ5. οἵ σμΠ]Πάγοη παΐασγαὶ, Ὀὰΐ 8]] 
{Π|Πρ5 ἀΓ6 ᾿ΠΙΠΊ1Ο 4] Δη4 Ποβί!]6." 

18. γισῥίοοιισγηε5..7, Μροαπίηρ πεῖα (οὐδ᾽ 
ΔΥΘΠΡΊΩΡ Ἰπιδίϊσθ. 15 ΡαβϑαρῈ ννὰ5 ΡΧΓΟΌΔΟΙΥ 
1Πη {Π6 πηϊηά οἵ δῖ. αὶ} θη ΠῸ ἀθβοσιθεά {ΠῸ 
ΕἸ ΓΙ βίη 5. ΔΥΠΊΟΙΪΓ, ΕΡΉ. Υἱ. 11-17, 1 1685. 
ΝΕ 8. 

ἐγμε ἡμάσγπεπί] Ππάρπηθηξς ππηΐεϊρ θά, 2.6. 
ποι γοβϑροοΐῖ οἵ ρεύβοῃβ. 866 [Π6 τιδ6 οἵ 
ἘΠῸ ἀνοσα! πὶ ΒΟΠι. ΧΙ: 9: Κα ΤΠ. 1. 5. ὅζο. 
Ἡβυςῃ. ἀπροσωπόληπτος. (ἸΟΙΊΡ. ΧΥΠ]. 6. 

19. ῥοϊϊπο...}1ὺ Μαυ]ρ. αομέαίεη. Ματξ. 
“ραυϊγ." ὙΠῈ πηθδηϊηρ, Πποννεν θοῦ, 15. “ [Παΐ 
ΒΟΙΙη655 οἵ Οοά δραδϊηβέ νυ ΠΟ 411 ΓΕΡγοΔ 65 
Δη4 ορροβι(οη ἅγὰ ΠυΓ]Θα ἴῃ νδίη." 

ἡπυϊπεῖδίρ.)] ᾿Ακαταμάχητον 15 ΔΠΟΙΠΕΥ Οὗ 
{Π6 ΞΟΠΟΥΟΙ5 ννογβ νυ ἢ Πα αἰγαςίνθηθ55 
ἴου {Π6 νυστιΐοσ, Ὀς νῃϊο ἢ ἄοθα ποῖ σοι 1ἢ 
{π6ὸ Ο. οΥ Ν. Τ᾿. [{ 15 ουπά [ἴῃ Ῥβειιάο- 
Τιὰςίδη (ΡΒΠΟΡαίΓ15) ἀπά Μαγο. Αὐγο] 15. 

20. Ηἰς σ“εὐεγὸ αὐγαὶ. ὍὙΠῈ Α. Ν. ἀοεβ 
ποΐ ποίϊςθ {πε δὲ οἵ {Π6 ΟΥΙΡῚΠΑ], νυ ἢ οοη- 
{γαϑίβ ἴῃς ἀδίδηϑινε ἢ τῇς οΟἤδηβιῖνθ ΔΥΤΉΒ. 
ΤΠΕ6 νοτὰ [ῸὉΓ ““βενεσε᾽" 15 ἀπότομος, [1{. 
“ ΔΟταρί,᾽ “ Ργθοιρίτοιιβ ᾿ (1,8[. αὐφείσις), ἀπά 
ΤΠ6η “ ἸΠΘΧοΟΥΔ 16 (1. 5; ΧΙ. 1ο; ΧΥΠΙ. 15). 
ΤΠΕ βιιϊθδίαπίεινε οσοῦγθ ΟΠσα ἴῃ Ἰδο Ν. ἽΝ 
Εοπι. χὶ. 22: δηά {Π6 δάνεγθ ἴῃ 2 (ὐουσ. ΧΙ, 
ΤΌ ΠΕ: 1. 12. 

3ῶγ α “«αὐογά.] ΟὐομρΡ. Ἀδν. 11. τ6. 

ἐρε αυογἰΔ4.1 ὙΠαΐ 15, 411 ογεαΐϊβα βἰεπηθηΐβ, 
ἃ5 1Π Ὁ. 17. 

φραὶ! ἤρῥὲ «οἱἐδ δἰνι.) Α ἄσαθ]α σοτηρουηά 
νοῦ, συνεκπολεμήσει, “584}} ΡῸ γογ «υἱὲ 
μἷπὶ ἴο Πρῃι.; 

δε πμηαυΐ6.1 παράφρονας. ὍὙΠεὲ ψοτγά 

αἀἰῆετθ ἔοπὶ ἄφρονας (αηιεριέθ:) ἴῃ ἱΠΊΡ] Πρ’ 
}εγυεγεά ᾿Ἰπτ6]]ρθηςα ((εηεέε.5). 

21. γι δέ τ-αἱγησ ἐφηεπάεγδο]ές.] 1 11., “τιρῃῖ- 
Αἰπηηρ; ἀατίβ. (οοπῖρ. ΗΘ. χὶϊ. 30) οὗ Πρδῖ- 
ΠΙηρΡ5. ὙΠῸ ]δηρτιαρο ΓΘ ς 815 Παΐ οἵ ΗΔΌ. 11]. 
θιιξ 15 [ᾺΓ 1655 ᾿πίθηβε δη4 βπηρθ. (ομηρ. 
ἘΘοον 1- 

«υε]]- ἀγακυη. 1.4. βἰγείομβεά ἴοὸ [15 {1} 
σαγνα (Πα Ποῦ, ῥδαγὶ φεῥαπηῖ)δ. ὙΠῸ ΑΟΥ. 
ἴαϊκοβ τῶν νεφῶν ἴῃ Δρροβίίίοη ἴο εὐκύκλου 
τόξου, Ὀὰὺΐ {πΠ6 ἤριγα 15 ΤΊΟΓΟ δίασί!πηρ δηά 
ΤΊΟΓΘ ἴΠ Δοσογάδησα νυ] ἢ {ΠπΠῈ νυυϊο 5 δύ γ]6 1 
ν»Ὲ ΓΟΠΩΟΓ τ᾿ “ ΠῸΠῚ {Π6 νν6]]-ἄγαννη θονν οὔ Π6 
οἸοι 5" (ὕυ]ξ., α΄ δέ εἰν υαίο αγοῖς γμφἑμ71). 

σῥαὶ! ἐρὲν ν.] Ταῖ,, “ΠΥ 5}8]] 1θαρ"--ἃ 
Τ ΘΔ ΡΠ ΟΣ. ΘΧΡΙΓΘββίοη 85 ΟἹ 45 Η οππεῦ (“ 1]. 
ἵν: ἘΖΕΝ: 

9. “πὰ ῥαϊϊείοηες . .. δοαυ Τῆς Ὀεβί 
ὙΑΥ ἴο ἴαϊζα {π6ὸ ννογάβ 15, “ ἀπά ΠῸπι {πε 
βίοπο- ον οἵ Η]5 ννγαΐῖῃ ἄθηβο ἢδι]ϑίοποϑϑ 5}4]] 
θεὲ Βυτ]οά." 1 θυμοῦ δ [ἀΚεη 1π ἀρτθοτηθηΐ 
ΜΠ πετροβόλου, 85 ἰ5 ἄοπε ὃγ {πῸ Ψα]ρ. («4 
είγοσα γα), “ ἴτοτη Η]5 βίοπθ- Πυ ]ηρ; τνγδίῃ,᾽ 
(οὐ 5 ννυδίῃ 15 ἀθβου θα 85 ἃ ὑνθαροπ; νυ ΠΟΓΘ 8 
1η {Π6 Οἴ ΠΟΥ οἸαιι565 βοηθ αὐέγιδμΐο οἵ Οοά 15 
εογιρῥαγεά ἴο ἃ νγθᾶροηῃ. Δ στδίῃ 15 ΗΙ5 θα] δία 
ΟΣ ΘΔΙΔΡΙΠΕ (1 ὅ84π|: Σὶν. τὰ; ΕΚ  ΠΠῸ 
ννοτά πληρεῖς Πιθδπ5. ““{Π|οἸκ-ἤγίηρ," “ποῖ 
μέθυ θη. (ΟΠΡ. Τὐχι 1χ. 27; 7105: Χ ττ: 
15: ΧΟΥ͂Ν 2: τῇ; ΚΙΕΥ͂ ΥἹ1Π 7: ὅξα: 

ἐῤφε «υαΐον 7 δὲ σεα.1 Α ἴτοααοηΐ τηθίδρῃου 
ἴο ἱΠΊΡΙΥ ἴΕΥΤΟΥ Δη4 στα]η (5. Χυ]. τό, ἄς. ; 
1,Κ. χχῖ. 25), Ὀυΐ ν ἢ ἃ 5ρθοῖδ] 4]]τιϑίοη ἴο 
1πΠ6 ονϑγίμγον οἵ ῬΠΑγΔΟΗ ἀπά 5 ποβί ἴῃ 
16 Ἀδἀ4 868. 

ἐῤε Ποοάς :ῥα]] εγμοὶϊν ἀγοαυη ἐρερι.] δια 
νγ»Ὲ Πᾶν δποΐπου τηαγοά ᾿ηβίδησε οἵ {Πς ἴδη- 
ἴαϑίις ΟΥ̓ ΔΥΓ ΠΟ ΙΑ] ΡΑΓΟΠοΙηαβίἃ Ὑ ΆΙΟΙΝ ΡΙΘαβεά 
{ῃ6 φασ οὔ Π6 ὙΤΙτοΓ--ποταμοὶ νοννς͵ ἀποτόμως. 

ἼῊἼΘ ΓὰγῈ νογΌ συγκλύσουσι, “΄ 584}} ΟΥΘΓνν Π6] πα 
{ποιὰ νυ ἀο] 6," οσοιΓ5 ἴῃ {πὸ 1,Χ Χ, ((δηῖ. 
11. 7), ἀηΠἀ κατακλύζω Ἰῃ Χ. 4, 15; 2 Ῥεῖ, Π|. 6. 

28. « γιϊσῥίν «υἱά.1] ΒΔίΠμογ, “1Π6 βρισιξ 
οἵ Ηἰβ ροννεῖ," ψνηΐοι ἴῃ {Π6 ποχί οἰδιιβα 15 
ςοπηραγοά ἴο ἃ Πυγτσαηθ. (οΙηρ. 2 655. 
1 8. 

σῥα]] ῥδίοαυ ἔῤῥει ἀαυαν. “51.411 νν]ηπον 
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582} ἴδγ νναβῖς τῆς. σσῃοὶς θατίῃ. ἀπά 
111 ἀβδ!!πρ 5.41} ονουτ ἤγουν ἘΠ6 ἘΠΓΟΠ 65 
οὗ τὴ8 πηιρῃτγ. 

ΘΗΠΑΡ ΕΝ ΥἹ. 

1 ΑἼρρι γιέ ρἦσνε ἐαγ. 3 7 λὲν λανε {ἢ}. 617 ῥοτυε7 
ρονι Οοαῖ, αὶ τυῖο τοῦδ γιοέ φῤαγὲ ἐλδηι. 12 
Πηράογε ἐς δοογι γομγια, 21 2 γίγεες γε1ε5ΐ δέδξ 

ΨΊΒΌΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Γι. ἷν. 1--2. 

,)ογ 1: 24 707 ἃ τοῖξο 2γέγιεε ἐς ἐλέ σίαν οἵ δῆς 
ΖεοΡία. 

Ω ΒΑΕ επεγείοτο, Ο γε Κίηρϑ, “Ἐ5:.5.το 
δῃηάἀ πηάεγϑίδηά : ἰθάγη, γα 

παῖ θῈ ᾿πάροβ οὗ {πΠ6Ὸ επάβ οὗ τῃ8 
Θδγίῃ. 

2 Οἰἴνε δαΐ. γε {Πδξ γι]ς {ΠῈ ρβορίε, 
ΔΠ4 φ]οΥΥ ἴῃ {Π6 πλυ]τεια οὗ ΠΔΙΙΟΠΒ. 

{Ποῖ οἷΐ,᾽ 45 σμαῇ 15 Ὀ]Οννη ἔγοπι {πὸ νυ πεαΐ. 
(ἸΟΠῚΡ: ΧΙ 20... 15. Χ]|. τὸ: ΕΞ Ὶ. 4) οἵδ᾽ 

ἡγιίψιίέν ταὶ] Ἰαν αυαοίς ἐρὲ αὐυδοίε εαγι.] ΤΠῈ 
Τα ἀπ ταναρο ργοάιιοθα ὈγΥ {π6 νυ οἵ 
Οοά [15 αἰτὶθυΐϊοα ἀγαθοῖν ἴο “ Ἰανν]θ55Π655," 
Ὀγ ψΠ] ἢ {παΐ νυγαῖῃ 15 θνοϊζοά, ὉΠ Ἔχργαβ- 
ϑίοη “1Π6 γΠΟ]6 θασίῃ ἢ ᾿παϊοαΐθ5 {παΐ {Π6 
που 5 οἵ [Π6 ννυυ το γ, 50 ἴα 45 ἴΠῸῪ Γ6 τηθαηΐ 
ἴο Ὀ6 βρθοϊῆς, αγθ, ΠΌὍΠῚ “". 17 ΔΠ4 Οπννγαγάϑ, 
ΟΟΟαΡΙΘα νυ Μ οβϑίδηϊς οὐ ἘΠΘοοσδῖς 50 Θ Π65 
οἵ γϑισιθυίοη οἵ νυ μΙ ἢ [Π15 δαγί] 15 [Π6 βίαρο, 
4 η4 {Π8ΐ ἢ 15 ποῖ δ] άϊηρ ἴο 1Π6 στεαΐ ἡδΥ 
οἵ Ἰπάρηηοπί, ΟΥ ἴο {π6 Ριπιβῃπηθηΐς οἵ {πῸ 
νν]οΚοα ἴον ἄθαίῃ. 

1] πάρα ]ησ.] Μα]ρ., γπα]σηϊίας. ΤῊ ψοσὰ 
κακοπραγία, 1πι {ΠπΠ6 56η56 οὗ ““ Θν]-ἀοίηρ," ἄο65 
ποΐ οσσιΓ ἴῃ {πΠ6 ΒΙΌ]Ο6, θαΐ 15 Το απα ἴῃ [05. 
« Απίί.᾽ 11. 5, ὃ 4. [{8 οἸαβϑιςαὶ πηθαπῖηρ' 15 “.11]- 
51,655) (ΤΓΠιο. 11. 60). Α πιούα οογγεοῖ 
ννογα [ῸΥ πηϊδάθοβ ννοι]ά θὲ κακοποιΐα. 

ἐῤε ἐῤγοπος ρὲ ηιῖσ δέν.) ἘΔΙΠΟΥ, “ ΓΠΓΟΠ65 
οἵ ροϊεοηίαίο5.") Οοπιρ. [.Κ. 1. 52. ΤΠ6 ψοτγά 
δυναστῶν 5Κ1||{|10 ΠΠΠ|Κ5 [Π15 σπαρίου ἢ [Π6 
δἀάγοθα ἴῃ {π6 [Ο]]Ον ΠΡ, ἴῃ ἃ ΠΠΔΠΠΟΙ 450 
ΟὔὈΒοσυδθ]6 ἴῃ {πὸ ΠΡΙβί]6 ἴο {πὸ ΗθΡτοννβ. 

ΤῸ πγιιδέ ΓΟΠ 81 ἘΠΟΘΓΊΑΙη νν Παΐ Θχασί ΠΠΘΔΠΙΠΡ 
[Π6 νυυ του ατδΔο Πα ἴο [Π15 ΓΟ ΠάοιΙ5 ραβϑᾶρθ. 
[Ι͂η {πε οἱ ἀοσ ἔουπιβ οἵ Η θθγονν ΠΠογαΐαγο -- ἐν σ. 
ἴη {π6 Ῥτορῃεῖϑβ--- 5010} ΡαΒΘαΡ 5 ΓΘΙΟΓ δἰτηοϑβί 
ΘΧΟ] ΒΊΟΥ ἴο [δΠΡΟΥΑΤΥ πα αἰμηοϑδί ςοη- 
ΤΟ ΠΊΡΟΓΑΤῪ ΟΔ]ΑΠΊΪΠ65. ὙΠῸ σοπορρίϊοη οὗ ἃ 
[λΔγ οἵ [πα ρτηθηΐ [ῸΓ {Π6 ἀθδ4 ἀοε5 ποῖ ρρθὰγ 
11] ἃ Ἰαΐοῦ ϑίαρο οἵ [εν ῖ5} ΠΠτεσγαΐιγο. 

ΝΙ.-Ν11Π1. ΟΟΜΜΕΝΘΡΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ Β1.Ε55- 

ΙΝ65 ΟΕ ΔΝΊΊΒΘΌΟΜ ΑΝῸ ΜΈΛΑΝ ΨΗΕΒΕΒΥ 

ΜΊΒΘΟΜ ΜΑῪ ΒΕ ΔΑΟΘΟΌΙΒΕΡ. 

(σΗΑΡΤΡΕ. ΥἹ. 

ΑΝ ΑΡΡΕΑΙ, ΤῸ ἈΥΓΕΙΒ, 

1-11. Κίηρϑβ ἀγὸ γοηϊη θα οἵ {Π6 1 τοϑροι- 
51 Πγ, νΠΙΟἢ 15 ργοροσίοηαΐθ ἴο {ΠεῚΓ σσθαῖ- 
Π655, ΔΠ4 δγῈ νναγηθα οἵ (ὐοά᾽β ᾿[πηραγίϊα] }ιβεϊςο. 
129-16. ΔΝ Ιβάοπη 15 Θαϑ]γ ἰοιιηα οὗ {Ποπὶ {παῖ 
{ΠΥ 566 κΚ ποῖ. 117-21. Δ ἰβάοιη ἰ5 [Π6 βθογοῖ 
οἵ {πὸ ροννεσ. 202-25. Ηδ ῥγΌηΪ565 ἃ ἴτδ 6 
᾿πδί τσ οη τοϑρθοίίηρ ΔΝ ἰδάομη ἴο 4}} ννῆο 
ὙΨ11 στθοοῖνο 1. 

1-11. ΤΠ Τοϑροπβι ΠΥ οὗ Κίηρϑ. 

ΤΠς Νυ]ς. ποα 5 [Π6 σΠαρίογ νυ [Π6 ννογάϑ5 

ΜΜεἰϊον ἐσὲ φαῤ᾽οηέία ψιαηι ΟἱΓές, εἰ ΟἿγ' ῥγμάεπς 
ψιαηι 70 γ115. ὙΠΟΙΘ 15. ΠῸ ΔΕΓΠΟΙΙῪ ἴοσ {Π 6 
αἀὐάπηοη. [{ ἰ5 Τουπάςα οἡ Εοο]65. 1ἴχ. τό, ἀπά 
Ῥζον. Χυϊ. 32, Χχῖν. 5, Ὀαΐ 1 ΤΌΓΠΙ5Π65 ἃ ΨΕΥΎ 
1η5 ΠΟΙ πὲ ἀδβογὶρίίοη οἵ {πὸ σοπίοπίβ οἵ {Π15 
σΠαρίοσ, δῃηά Ὀγθακθ [Π6 σοπίηι νυ οἵ {88 
βίυ 16. 

1. Ηξαγ ἐῤεγεΐογε, Ο γε ἀϊις. ἨἩδαγ ἀπά 
πηάογϑίηα, θθοδιιβθ πηϊϑάθεβ ονοσίῃσονν ἴΠπ6 
1ῃγοπο5 οἵ ροϊεπίαίοϑβ (ν. 23). ὙΠῸ νογῦ5 ἀγα 
σοπιη64 1η 15. νἱ. ο (ΧΧ.); Μεαέι. χίϊ. 123. 
ΤΠΟΥ ΠηρΡΙν {πὸ ϑαΠΊ6 85 “τεαΐ, πηϑτὶς, ἰθαγη, 
Δη ἃ ηνγΆΓ]ν ἀἸροϑί." 
)μάσες οΚ ἐῤὲ πες 9 ἐδὲ εαγίδ.)] “7υάρε5᾽ 

15. {πῈὸ σμαγδοίογιδίις ϑουηιτσς σΟποθρίοη ῸΓ 
ΓᾺ]οΥ5. ἼΠΘ ΡῬΏΓαΒΘ ΠΠΘΔΠ5 {Π6 58 ΠῈ6 ἃ5 “Ὑ6 
{π2: δ6 1π6|66Ὲ5 ὉΓ 186 ΘαΣΕΝ, ΠῚ τ ΠΡ 
Θδηἦ5 οἵ {πΠ6 βαγίῃ " πηθδῃ5 411 ἰαπάβ, Πονγθνεῦ 
ἀἰϊδίαηί. ὍΠὸ Ἰοηρ 5 Πυ]ηρ5 οἵ [ενν5 ὈΠΩΘΥ 
Πποαῖμθπ διΐοογαῖβ τηδάθ {πὸπὶ ἔδθ] ϑ5ρβοῖὶδὶ 
᾿πΐογοδέ 1η 1464] νγναυηηθθ το Κίηρθ. ὙΠ6 
ὙΥΙΓΟΥ σα ΠαΓάΪν μᾶανὸ Ἔχρεοίϊθά ἐπαΐ ἢ15 Βοος 
νγοι] ἃ σϑα}}ν [4]1] πο {πὸ Πμαπάβ. οἵ μοαΐμπεη 
ΤΌ]ΟΙΘ. ὙΠ ἀρρΡθαὶ ἴο Κίπρθ Ἂ5. Πῖ5. 5ρ60]δ] 
Δα ἀἸουβ θ6]οηρ 5 ΟΠΪΥ ἴο {Π6 τ ϑίουιοαὶ ἔΌΓΠῚ 
οἵ {π6 ὈοΟΙκ, «πη ἴο Πὶ5. ἀϑϑιπηρίίοη οἵ {πὸ 
ΡΟΥΒΟη οὗ ϑοϊοπιοη. Ηἰβ5 ϑυνθορίπρ ἀπά ὃχ- 
ΠΘΡΓΟΏ]655 ἀθπιιποϊαίοηβ οἵ μαι μοπάοπι, ἀπά 
οἵ τΠ6 [εὰῖθ. νι ἢ προ π5. ονοσ 4}} {Π6 ὰπ- 
Τρ ΐθοιιβ (ν᾿. 17--23 ; Υἱ. 5), 4ο ποΐ ᾿ΠΊΡΙΥ ΔΩΥ 
ἢορο {παΐ Ραρδη σι] 6 5 νν1}}} ᾿βίθη ἴο ἢ15 Θχ που -- 
ταϊοπ5. ὙΠῸ σΠαρίου σθο8}15 ραγίβ οἵ Ῥ5. 11.) 
Ἰν111.. ΙΧΧΧΊ]. 

ο. Οἴνε αν. “ΤῊΪΒ Ιαΐθ νογρ (ἐνωτίζομαι) ἰ5 
ΟὨΪγ Τοιηά ἴῃ {πΠ6 Ν. Τ᾿, ἴῃ Αοίβ 11. 14, θα 15 
ΠοΙηπΊοη ἴῃ {πῸ 1,Χ Χ, 

ἐῤὲ ῥεορί.1 ΔΙΠοΥ, “4 πχυϊῖιάο. ὙΠΕ 
“γεαΐέσέ Κῖῃ 5 ΓΘ Βρθοία}]}ν ἀΡΡθαὶθα ἴο (σοΙηΡ. 
στ. 5,6; χὶν. 20). 

410γγ.] γεγαυρωμένοι. Α τὰτα νοτά, οχ- 
ΡΓΘββδίηρ [Π6 οχίσοπηθ οὐ μαυρμζίπηθθθ. [{ 15 
ΥΟΓΥ ᾿πΠα ἀθαιαῖο]ν Θχρυβϑθα Ὀγ {πὸ φαΐ ῥἠαςοίῖς 
οἵ {πὸ Νυϊραΐθ. ἴπ {πὸ 1 ΧΧ. {ῃ6 νεῦ 
ΟΟΟιΓ5 ἴῃ Ν τη. ΧΧΙ. 24,ὡς λέων γαυρωθήσεται. 
(ομρ. 3 Μδος. 1. 11. ῬΆΠΟ ΟΠΪΥ͂ τι565 1ξ 
ὙΠ ΠΘη τοουσίηρ ἴο (Πϊ5 γθῦβα οἵ ἴπὸ 1 ΧΧ. 
(νι. Μοβ. 1. 51), θὰξ 6 1585 γαῦρος ἀπά 
γαυριάω. [{ ἰδ οπο οἵ [π6 ρΡοεδῖϊς ννογ5 νυν ]ο]ν 
ἴοιιπα {ΠῸῚΓ ννὰγ ἱπίο ΑἸθχαηάτίαη Οὐσθοκ. 
(οΙηΡ. ξανθοιῖς βοστρύχοις γαυρούμενος, ΕΓ. 
ΟΣ ΥΩ. 

ἐπ ἐδὲ γι ἐμιίς 9 παίοησ ] Ἐαῖμοσ, κῃ 



ν. 3-.}.} ΨΥΊΙΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. ΤῸ 

ὁ Ῥοπι. 3 Εογ ὄρονγεγ 18 ρίνεπ γοιι οἵ [ἢ σοπὶθ προῆ γὙοιῖ : [ὉΓ ἃ 5ΠΔΓΡ [1π495- 5ΊμΚο το. 
δ Τοτὰ, ἀπὴ ον γοΙ σ ΠΥ ἔἴοπὶ {πθῸ πηεηΐ 5181] δε ἴο {ῃεπὶ {Παΐ Β6 ἴῃ Πρ ἢ εἴ ιῈ 

Ηἰρῆεϑε, νγῆῸ 5Π4}} {ΓΥ γοι γγογκ89.0 Ρἰδςαϑ. τα 
ΔΠᾺ βθαῦοἢ οἷμέ γοι σοιη56 15. 6 ΕῸΓ “ ΠΊΕΓΟΥ͂ ΨΜΜ|] βοοπ ργάοῃ 2. μτοπ: 

{ΠῸ πιθαηαβέ : δι τσ Υ ΠΊΘΠ 5Π2]] ον 34: 
θὲ πιρ Εν τογπηθπίαα. 

7 ογ΄ ἢθ ψῃςἢ 15 [ογά ονεῦ ἃ} Ῥ το, 
58] ἔδαγ πὸ “7 πηδη᾽5 ρείϑοῃ. ΠΘΙΈΠοΓ ἔς ΚΕΝ οἱ 
5Π2}} Πα βἴαπηά ἴῃ ἄνγε οὔ ΔΠΥ ΠΊΔΠ᾿ 8 ττ: 

(α]. 2. 6. 
ἜΡΗ: 6: 9. (0153: 25- τ Ῥεῖ. 1. 175 

4 Βεςδιιβα. Ὀεϊηρ τη] ηἸβίοιβ οἱ ἢΙ5 
Κιηράοπι, γε ἢᾶνε ποῖ Ἰπάρσεα δεῖρῃῦ, 
ΠΟΙ Κερὲ {πὸ ἰανν. ποὺ νγαϊκεά αἴξετ 
1Πε σοιη86] οἵ (σά ; 

ς Πουγθ]ν ἀπά βρεθά 5Π2}} Πα 

Παῖτος 

τα] π465. οἵ παίϊοπβ. [Ι͂π {πΠῸ Ροϑύβοῃ οἵ 
ϑο]οπΊοη, ἴπ6 νυ ΓΙῸ Ὶ Δ άΓ65565 πη 55 {|κὸ {Πο56 
οὗ Ῥεγϑία, δη4 σα ]6Υ5 πκὸ {ποϑ6 οἵ Κὶ οπιθ, ννῇοὸ 
Πα] ΠΊΔΠΥ ΠΑΓΟΠΑΠΠ 65. ἸΠῸΟΓ ἘΠΕΙΓ 5υνΆΥ. 
ΝΟ 5ρθοῖῆς σῃτΌπΟΙΟρΊοα] ἱπαϊ!οαίίοη οδη Ρε 
αἰίδοῃθά ἴο {πὸ ννογάϑ. 

8. οαυεγ.) Ἐ ΔΙΠοΥ, “ γουγ ἀοπηϊπίοη." Κρά- 
τησις, ἃ Ἰαῖο Ὀ44 ννογά, 15 ἕο πα ποιῖΠογ ἴῃ {ΠῸ 
ΙΧΧ, ΠΟΥ {πε Ν. Τ᾿, θαξ οσουγ5 ἴῃ [Ο5Έ ΡΠ 5, 
“Ὁ ἈρΡΙΘΠ, 1. 26. Ὑπὸ ποι Ππε {ππ| “ἘΠ 6 
Ροννοῦβ παῖ θ6 αὔὲ ογαιποά οἵ σόα" --ἰῃαΐ 
ΚΙη85 ΤΕΙΡῚ σγαΐϊ 1)ε1--ἰ5 ἜΧΡΥΘΒβΘα 1ῃ ΨΘΓΥ 
αΠΠογεπί ραγίβ οὐ ϑογίρίασε : τ Οἤτοη. ΧΧΧΙΧ. 
ἘΠῚ Τ2.5. [)8Π| 11: 21: ΠΙΘΙΠ ΧΙ͂Χ. ΤΙ; [ΚΕ ΌΠῚ: ΧΙ: 
ΠΣ 2; ΤΡ εΐ. 11: 12: ᾿ ἤοόβαρῃιις βᾺγ5 τῃαΐ 1 ννὰ5 
ΕἾ ̓βρόοίαὶ ἀοοίτγιπε οἵ ἴΠ6 ἴββεπαβ (΄ Β. [.᾽ 11. 8, 
ὃ 7). 

σῥα]] ἐπγ.] 866 ποίϑ οῃ ἱ. 9. 

4. δείγιο γη1γ] τοῦς 97 ῥὶς ἀϊισάον.] ὍὙΠῸῈ 
Βοαίμθη ἀγπηαβίβ Ππαὰ [1164 ἴο γτθοορηῖβα {Παΐ 
ΠΟΥ ΜΈΓΘ. ΟἿΪΥ νυἱσοροσγθηίβ οὗ σοά: Ϊομη 
ΧΙΧΤΤ, ἘΞ; ὉΠ: τὸν 

26 ῥάτε γοΐ ἡμάσεά αγὶσῥί.)͵ δ σΠαγρα5 
Ποδίπδη ΓᾺΠ]ΠΘΓΒ5 ἴῃ ΒΌΠΟΓΑ] ἢ [Πδΐ ““ Ρουνευϑιοη 
οὗ Ἰπάρτηθηΐ " ΠΟ σργηρδ5 ἔγοΠὶ σοΓΓιρί 
πηοῖῖν 65. Δη4 “ἐστϑϑρθοῖ ῸΓ ρϑύβοηβ." (ομηΡ. 
ΘΠ χνϊ: Τὸ; Χχῖνν 17; ῬΊΟΝ, ΧΥΠ. 27 : [5. 
Ἱ- 27. ὅξε: ΝΟ: 111. 0: 

ποτ ζοῤὲ ἐῤε ἰααυ. “ΤΠΟΙΡῊ {ΠοΥ σοι] ποΐ 
Κπονν {πὸ Τνὰνν οἵ Μοβαβ, {ποὺ παά ἘΠῸ νυ ἹῖΠο85 
οἵ ἃ ἰανν νυυτς6η ἴῃ ἘΠῸΙΓ οννη Ποαγίβ ; ΒΚ Οπ.. 1. 
19--22 1]. 14. 

5. Ηογγιδὶν.] φρικτῶς. ΠΕ ἔατΆΠαγ ἘΠοιρἢς 
(Εἰ ΠΠ|655. νὉ7: 11 χυΠἜ 27.520. ἀὲδ) 15 ἘΣ- 
ΡΓΘΘΒΘΩ, 45. 15. 1|5114] νυ {Π15 νυυιοσ, ἴῃ ππ- 
ΠΟΙΠΠΊΟΠ ΡἢΓΑΒΘΟΪΟΡΎ. 

σῥα]!] ῥὲ εοριδ μοῦ γομ.] ἐπιστήσεται. 
νΟγὰ [ΠΊΡ]165 βάθη δη4 Ποβί]α οπηβοῦ: 
ΧΧΙ. 34. 

σῥαγρ.] ἀπότομος. 866 ποΐξ Οἢ ν. 20, 22. 

σῤῥαϊ! δὲ ἐο ἐῤοηι ἐλαΐ δὲ πὶ ῥίφ ρίας") 1.11., 
“2 Κ65 ρίαςο δπιοηρ {Π6 ΡΥΓΘ- ΘΠ] πο πΐ." Τίνεται 
ΕΧΡΥΙΘ5565 ἃ ἰανν Οὗ τιηἰνοῦϑαὶ δρρ]οαίίοη. Οἱ 
ὑπερέχοντες : ΠοΟπΊρΡ. Κι ΟΠΊ. ΧΙ. τ; τ Ρεΐ. 1]. 
132. ὙὝΠΕ {πουρῃϊ 15 ΡΑΓΓΥ Ἶκὸ τμαῖ ἰπ 
Ηογάᾶςο; 

ΤΗΘ 
1.1ς. 

“Ὁ εἾςαβ στανίουβ οαβϑὰ 
Τεοϊάππέ ἴαγγαβ,᾽ 

ΠΟ ΓΟΘΡΟ ΚΙ ΠΥ οἵ {πὸ στραΐοβδέ 15 ρσγεδΐοβί; 
ΔΠη4 {πογοίογο {Π 61 Ἰπάρηηθπί 15. ΠΊΟΓΘ 56 ΘΓΘ, 
ΔΠη4 {Π6 σοηῃβοαιιθπηΐ ΓΕΠΠ ΠΟΤ ΟΥ̓Ονν ΠΟΙ ΠΠ]ηΡ. 

6. ον Ῥιογον αὐ] τοοῦ ῥαγάοη ἐῤὲ »ιοαπεςί.] 
1,11... “ΕΓ {Π6 Ἰοννεβ 15 Ῥαγάοῃδθ]!θ Ὀγ πηεσου." 
Συγγνωστὸς νυν] {Π6 βοηϊν6 Π5.4Π]Υ͂ ΤΠΘΔ 5 
“ἐ ρῬαυΦόοηδ0 ]6 20». ὙΠῸ σοηϊνε ἐλέους ΠΟΙΟ 
ΤΊΘΔΠ5 “ὧν ΤΠ ΟΥ,7 Δηἃ 1Π15 σοπβίΓΠΟΙΙΟη 15 50 
ἘΠΡΑΓΔ]]ΘΙΘα {πᾶς ΝΙΓΖΒΟ βιιβρεοίβ ἐλέους ἴο Β6 
ἃ 5]οββ. [{ πγιιδέ σδίπου θ6 ὀχρ᾽αϊηθά ὈΥ {πὸ 
ΒΟ] ἀηἀ τπππ15118] ΡΗΓΑΘΘΟΪΟΡῪ ΔΠ4 5ἴγ]6 οἵ {π6 
νΓΙΟΓ. ΑἋ ΒΙΠΊΡΙΟΥ ΨΥΠΘΥ πηϊρηΐ Πᾶνα 5416, 
“615 φυογίδγ οἵ ΤηογοΥυ, Δηα πΊαΥ 6 ραγάοποά. 
ΤΠ6 φοΠοΓᾺ] ἐποιρηΐ 15 {Παΐ ρσϑαΐῖ ΡΥ ΥΠῈΡ 5 
ΔΠ4 ΟΡΡοΥΓιΙΠΙΠ165. ᾿ΠΠΡῚΚΥ στθαΐ ΠΟΥ ΒΡΟΠἸ Πρ; 
αιι165. (ποό]οσσε οὐϊσε), ἀπ {παῖ {Πα τετηρία- 
τἰ0η5 οἵ {Π6 ΡΟΟΥ ΠΊΑΥ ἀ551:1Ππ|6 ΔΟιο  [ΌΥΤΊ5, 
Δη4 {Πογϑίογο ΠΊΔΥ σθοοῖνο συθαΐου Δ] Ουνηςθ. 
(ομῖρ. Ῥτον. Υἱ. 30, δη4 Ἐβρεοῖδ!}ν 1|ς. χιῖ. 47, 
48. ᾿ἘἘλάχιστος 4065 ποΐ ΠηθΔη (45 {Π6 ϑυσῖας 
ΓΟηἄοΥβ 10) ““ἴΠπ6 5ιηδι]οδὲ ἀρ," δυΐ {Π6 
Βα ΠῚ ]6βὲ ϑιιδ]θςί. 

διμὲ »ιῖσῥὲν γιθη σραὶ δὲ γηῖσδεν ἐογηιοηδά.] 
ΤΠς δ} τογαϊίοη ἀπά {πὸ Πα] -ροϑίϊς σομηθῖπα- 
τίοη οἵ {πῸ δά]. ἀπά αἄν. (δυνατοὶ δὲ δυνατῶς, 
ΠΟΙΏΡ. 4 Μδος. ΧΙ. 15) 416 «ομαγδοίοσι εις. 
“ Τογγηογέοα "ἢ (δ α]ς., ἐογηιεπέο ῥαΐθη 17) 15 ἴΟΟ 
βίγοπρ᾽ ἃ Γθηἀθυῖηρ ἴοΥ ἐτασθήσονται, “΄ 514}} θ6 
ΟΠ ϑ βθα " (ςομΊΡ. 11. 19 ; Οφη. ΧΙϊ. 17). 

Π. ῥὲ αυὐῤῇῆορ ᾿ς ]ιογά οὐεν αἰ] ὝὍὝΠΕ βαηθ 
ἘΠῚ 15. ρίνεπ Ὁ (ΘΌΩ 1π σηϊ- ΥὙἱ [Ἐς 20 
Αοἰβ ἵν. 24. [ἶὶὴ {πῸ 1,ΧΧ, τ οἴξη Ἴοῦγο- 
ΒΡοΠα5 ἴο ΕἸΟΠΙπι απ [6 Πουδῇ. 

ῥα]! 3αγ.] ὑποστελεῖται. ὙΠΟ νεῖ ρῥτο- 
ΡΕΙΙΥ Πηθη5 “ἴο ϑδῃογίθη 521]," {πθῃ ““ἴο 
ΘὨΤΙΗΪς ἔγοπη," ἀηα 50 “ἴο ἴξαγ." [{ 15 Τοππ4 
ἴῃ οί Τ᾽ οβίαπηθηΐβ (700 ΧΙ]. 16), δα ἴῃ {πῸ 
Ν. Τ᾿. 1 πλθδῃ8 “ ἴο 5ΗΓΙηἸς ΠΌΤη "ἢ ΟΥ̓ ΜΠ ΠΠΟ]ά 
(ΛΟ Ξ Στ 79,27; (ΟΥ" 1 τ; ΕἸΘΌΣ χε 38). 
ΤΠ Ψι]ρ. πηβγαηϑιαΐοθ {Π6 οδιιβθ, “'ΠῸῃ 
σεδίγαῤεί ῬΕΥΒΟΠαΠῚ οἰ] Π541|πὶ 1) 6ι15.᾿ 

πο πα) ῥέγσοπ.] ὍΤΠΪ5 Ρἤγαβα 15 θοστοννθά 
ἔγοπι Πεαΐ. 1. 17, πη ἜΧρΥ͂θββοβ {Π6 {γαῖ {παῖ 
ΟΟοά 5 Δῆϑννεσαῦ!α ἴο ΠΟΠΘ. 

σἱαπά ἵἴπ ααῦὸ 4. ὙΠ6 νεῖρ ἐντρέπω 
ΤΊΘΔΠ5 “1 {ὰΓΠ ἀννᾶγ,᾽ ἀπά ἴπθη “1 σδιιδὲ 8 
ῬΕΥΒΟΠ ἴο {|| ἀννΑΥ͂ ἴοτ 5Π 4 Πη6,᾽ “1 τπηακο ἴο 
Ὀ]05},᾽ τ (οτ. ἱν. τ4.. ΤΠ6 ραβϑϑῖνε πηθΔΠ5 
ΑἹ δἰ θδὴι αἴ ΟΣ “πὶ αἰταϊά οἵ (πῈ 1; 8): 
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ΓΟτ, 
“7: εχεα 

ΤΟτ, ἃ 
ἀεγέγιςε. 

διθαίηοβθ : [οὼγΓ ἢ ΠΑΙΠ πιαάς {Π6 
8Π18}} ἀπά ργοαΐ, ἀπά σδγθῖῃ [ῸΓ 4}]} 
ΑἸ1Κα. 

8 Βιϊῖ ἃ βοῖξ {{|8] 5841] σοπηθ τιροῃ 
1Π6 πηϊρῃτγ. 

9 ὕπἴο γοιι {Ππετεΐογα, Ὁ Κίηρβ, ἀο 
1 5ρθακ, τῃαλΐ γε πιὰὺ ἰθαγη νν]54 0 Πη) 
Δη4 ποῖ [8]] ἀννᾶγ. 

1ο ΕῸΓ {πὸὺ {Πα Καορ ΠΟ] η 688 
ΠΟΙ 5181} ΡῈ ᾿ 7ιάσεά ΠΟΙΥ : δηά 
{ΠοῪ {παῖ Πᾶνε ἰθαγηθά ϑιιο ἢ τΠΙηΡ5 
5Π2}} Πηά ᾿ ννῃδξ ἴο δΔηϑυνῈγ. 

11 ΥΝΒεγείοτε 8εῖ γοιιγ αἤδβοίίοη 

ΔΨ ΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΓΥἱ. [ν. 8--ἰ 5. 

ὈΡΟΏ. ΠΥ νγογάβ ; ἄβϑίγε {Π6π|, ἀπά γε 
514} θῈ ᾿πϑίγαςίε, 

12 νΊβάοπη 15. β]ογίοιιβ9 ἃΠ4 πϑνεῦ 
ἔλάθτῃ ἅννὰγ : 

ΒΓ ἢ ἃ5 86 6Κ Πεῖ. Α7: 
13 816 ργδνθηΐθίῃ {Π6πὶ {Παΐ ἀδϑίγα 

ἤδΙ, ἴπΠ ππλκίηρ ΠΟΙ561Ε ἢτθὲ Κποόννῃ 
τηΐο {Π 6. 

14 Ποβο βθοκθίῃ Ποὺ θα ] 5181] 
ἢανε πὸ ρίϑαΐ ἔγανδὶ]: ογ ἢθ 58}4]]} 
Πη4 ΠΕΓ 5ϊττηρ αἵ 5 ἀοοΥ5. 

15 ΤῸ {Π|ηΚ {Πογοΐοσα προη ΠΟΥ 18 

ὝΠΟ τη 4416 νοῖσθ ΠΊΘΔΠ5, 45 ΠΟΥΘ, “1 τονοσοποο᾽ἢ 
Δηα ““δτὴ αἴγαιὰ οἵ, Μαίί. χί!. 6: [,Κ. ΧυΠ]. 2. 

ἐῤὲ σηιαὶ! ἀπά σγεαί] ΑΟ σοΙηπΊοη ΡἤΓαβ6 
Ϊπ 411] ἰαπριαροθ ἴοὸγ “ ΒΙΡἢ ἡ «ἀπά “Ἰον :" 
δι. 1. 17. Βεν- ΣΙ. 6. 

εαγερ ,ο0γ.3 “ὙΠΕ τῇοῇ δηά ροοῦ τηθεΐ 
τορϑίμοῦ ; {Π6 1 οτά 15 [π6 ΜδκοΥ οὗ {ποτὰ ἃ}}," 
Ῥτον. ΧΧΙΪ. 2. ““Ὑ δὲ δοσορίεί ῃ ποῖ ἴπ6 Ρεσ- 
50η5 οἵ ΡΓΪΠΟΘ5, ΠΟΥ Γοραγἀθίἢ {ΠῸ ΤΊ ἢ το τα 
1Πδῃ {πῸ ΡΟΟΥ : ἴοσ {πον αὔθ {πὸ ννοσκ οἵ Π15 
παπάς," [0 ΧΧΧΡΗΙ 19. Πρόνοια ἰῖ56 (οαβ 
Ργοϊθοξίηρ ργονίάθηςο (χὶν. 3). “Ηἰ5 ἴθηάθγ 
ΤΊΘΓΟΪΘ5 ΓΘ ΟΥ̓ΘΓ 4]}} 5 ννοσκβ, Ρ5. οχὶν. 9. 

αἰ... “ΤΠΘ νϑῦγ ᾿θαβί 5 ἔβε]ηρ Η5 σάγο, 
Δα {πΠ6 στοαΐοδί 45 ποΐ Ὄχοιηρίοα ἔγοπὶ Η]5 
Ροννοῦ. ᾽᾿΄--  ΟΟΚΕΚ. 

8. 4 «ογὲ ἐγία!] Ἐμοῦ, “ἃ κιτηρεηΐ 
Βογαίίην. 

σαὶ! κου τῤον.] 1 11., “’ 15 ᾿πη Π}] Π6 ηξ ΟΥΘΓ.᾽ἢ 
ΤΠΘ βαπηθ ν γῸ 15 τιϑθα 45 ἴῃ τ. 5. 566 [,Κ. Χιι. 
48,“ ΜΝ Βεῖο πλοἢ 15 ρίνεη τ 0} 15 γα] γα. 

9. Ο ἀϊησε ὙΠΟ ψοσά τιϑϑὰ 15 “ ἰγγαπίϑβ, 
ας ἴπ {πὸ 1,Χ Χ. [15 15 ποίῃιηρ θα. ἃ συπο- 
ΠΥΠῚ [ὉΓ Κίηρϑ: ΗδΌ. 1. το; Ρύον. υἱ. τό : 
“ἰ βαίγαρβ, Εβίῃ. ἰχ. 2. Βιιἀδὰ 15 οδ]δὰ ἃ 
τύραννος ἴῃ [000 1]. 11. 

ΖΑ ἀαυαν.] ΧΙ. 2; ΗΘ. νἱ. 6. Οπο οἵ {Π6 
ννογά5. ΤῸΓ ἃ 5δϊη 15 παράπτωμα, “ ἃ ΒΝΝΟΥΝΙΠΡ’ 
«5146. 

10. “ῥα}]} δὲ ἡμάσοι ῥο]γν. ΤἼΘ “7ι5ΈΠ6 4 ̓ 
οἵ [6 πιαῦρὶη πὰ ἴπ6 ἡ βεαῤισίι ΟΥ̓ 
τπ6 Ψαϊν. ταιιϑὲ ποῖ ΡῈ πλϊχθα τπρ νν ἢ Ἰαΐον 
1Ππρο]ορῖοα] σοπποίαϊίοηβ. “Π6 πιθδηϊηρ 15 
1Π6 ϑ81η6 45 ἴΠ 1 [οΠη 11]. 27, “δ {Παΐ ἀόοοίῃ 
τ θοιιθηθϑθ ἴ5 τ ἢ ΐθοιιβ," ἀηὰ (1ώ. 11. 29} 15 
“Βογη οὗ Οοάα. Ἐογ {Π6 [Ὀγπὶ οἵ ΘΧΡΥ͂ ΒΒ Οη, 
ΠΟΠΡ. “. 6, ἀπά [6 ρῆταβθε ϑαμοίμς σαηποία 
σαηείε ἐγαςέαί. 

αυραὲ ἰο ἀποαυογ.] 1 ἰϊ., “4η Δροϊορυ. 
ὙΠΕΟΙΓ Ρἷοα οὐ ᾿ἱππόσθηος. 5Π4}} θ6 πο] ϑιυῇῆ- 
οἴθπί ἴῃ {πὸ ϑδίσηροηΐ βογιςηγ. (ΟΠΊΡ. Πὕςο] 15. 
ΚΥΠῚ. τὸ : ΕἸΘΌ. ἴν. τό. 

11. γε σῤα]! δὲ ἱποίγμοίεά.] ὝΠῸΕ νεῖ οἴθη 

ἸΠΡ]165 1η6 ποίίοῃ οὔ πιούὰὶ ἀϊεείρἠηε: Ῥ5. 
ἸΣΥΣΙΣ 12; Ἢ (ἸΟΥἿΣ ΣΙ. 22) 2 (ΟΕ. ΡἹ ὍΣ Τ 
ΠῚ: 20: 

129-16. ΝΥ ̓ Ιδάοπλ ἰ5 οιπά οἵ [ἢθπὶ {παῖ 
566 ]ς Πθυ. 

12. σίογίομς. 11ῖ., “ ὈσΙρμς (1.6. Ραστα δηὰ 
ταὐἀϊδηΐ : Εσο 5. Χχχνὶ. 10) δηά ιιηΐδάϊηρ 
(ι Ρει. 1. 4) 15 ννιβάοῃι. 

ἐαοιν.] εὐχερῶς 15 ποῖ [οπη6 ἰπ ΕἸΓΠΟΥ Τ οβία- 
πηθηΐ, θα οσσιγβ ἴῃ {π611}} ἰν. 5; 2 Μᾷδος. 1]. 
321. [{|5 4 οἰαβϑϑιςαὶ ννογά. 

7.54.1} Ῥτον. Μ11- 17; 161. ΧσῖΣ Τ᾿ 
ΤΒτοιρΠοῦΐ {Π6 ραβϑαρο Δ ΙΒ40ΠῚ 15 ΡΟ Α}]}Υ 
ῬΕΓβοηΠοά. 

18. ργευεηπίοιρ. 1.6. ἀπ οΙραΐαϑ5. 

ἦι »ιαζίηο ῥόγσε γε ἀποαυπ ππΐο ἐβεηι.} 
ΎΤΠΟ56 βονθη ννοσβ γοργοβοηΐ {ΠῸ δίηρὶο ννοσὰ 
προγνωσθῆναι οἵ {πὸ ΟΥΡΊΠα]. ἽΤῊΪ5 ἸΠΠηΠν6 
τηΔΥ ποῖ 6 πιοδηΐ ἴο ἀθροπά οἡ φθάνει (ὃν {Π6 
ΒΔΠῚΘ {ΠΟ ] 5510 4] σοηϑί ΓΟ [ἸΟ ἢ ἃ5 ἴῃ ἰν. 7), θαΐ 
ΠΊΑΥ 6 {Π6 Ἔχρίηδίουυ ΠΠΉΪΕΪνο ---- 50 85 ἴο 
Ὀ6 Κποννῃ θείου μαπά." 

14. «εεζεὲρ ῥὲγ εαγὶν ἡ ὀρθρίσας, “Υἱδὶπρ' 
1η {πὸ τλουπηρ." ὙΠῸ νοΥῸ οσςοιΓ5 ἴῃ ΓΚ. ΧΧΙ. 
38. ΤῊἼΘ οἸαϑϑὶς [ΌΥΠῚ 15 ὀρθρεύω. ΓΘ “ πιοΓη- 
ἴη5  ΔΠΠπ4ρα ἴο Ποῖο 15. “1Π6 πιοση οἵ ἸΠἴδ,᾿ 
1.6. γοιίῃ. 

ρα} ῥα πὸ σγεαὶ ἐγαυαὶ ΜΝ]. ποτὶ 
ἰαφογαὐὲῥ; ““ 588} ποῖ βσονν ννθαγυ," Μαίί. χί. 
28; Ιολη ἴν. 6. 
αἰ αὐ ῥὶς ἄοογ..] Τιῖ,, κ΄ Δῃ 556 βϑοῦ οὗ 

[15 βαῖθβ," 2.6. οἴοβο αἵ μβαηά: 45. ν. 9; Ῥτονυ. 
ὙΠ 9.4: ΠΕ: ΣΣΣΙΣ 2. 

15. ρεγγδοίίονη 9 «αυἱτάο»ι.] ἘΔΊΠοΥ, “ οἵ ἴη- 
(ΟΠ θηςο "ἢ (φρονήσεως). ΑΔ5. Οτπητη ΡοΪπΐ5 
οὐ, [Π6 νυ Ύ ΓΟ Υ τι565 [Π6 ννογὰ φρόνησις ΥΘΓΥ͂ 
Ἰοοβοῖν, αὐ ψτποιΐ αἰδομῖπρ ἴο ᾿ξ ΔΗ͂ 
δοσυγαῖθ ἀθῆηϊτίοη. [}π| 1]. 1.5, ἵν. 9, ΥἹϊ. 7, 1 
560 ΠῚ5 ἴο 6 ἃ «γη071}771 ΤΟΥ νν 560 ΠῚ; ἴῃ ὙΠ]. 7 
1 ἰ5 ἃ σεέσμ]ὲ οἵ νυϊσάοπι (Δ. Ν. “Ργιάδπος ἢ) 45 
ὁπ οὗἉ {πὸ ἔοι οαγάϊπαὶ νἱγέιθβ. Ηθτο ἀραῖη 
ἴῈ 15. αὶ σίορ ον ἐδὲ αὐαν ἴο νυ ]ϊδάοπη. Νὸ ἀοιδέ 
{Π656. ναοὶ Θχρυθϑϑίοβ οαη 6. παρ ςοῃ- 

68. “8Π6 15. 6451} 566 ῃ ει. 30 
, ἅς. 

οὗἉ τπεπὶ {παΐ ἶονα Πεῖ. δηά [οιπά οὗ Ἰολη 7. 



ν. τ6---21.] 

Ρεγβοίίοη οὗ ννγιβάοιη : ἂδηά ψΠοθο 
νγαῖο Ποῖ [ΟΓ ΠΕΙΓ 5}8}} αυίοκὶγ ΡῈ 
νντΠοιιξ σᾶΓα. 

16 ΒῸΓ 516 ροείῃ δδοιιξ βεοκίηρ 
ΒΌΘΙ 45 2416 ὑγουηγ οὗ πεῖ, βῃεννείῃ 
ΠεΥβ6 1 ξανουγαθὶν τιπΐο {Ποῖ ἴῃ τῃς 
νγΆγ850 ἈΠ4 πηθείθίῃ {Π6πΠῚ ἴῃ Εν ΕΙΥ 
τΠοιρῃς. 

17 ΕὸΓ {Π6 νε.Υ {για Ῥερὶπηϊηρ οὗ 
ΠΕΓ 15 {Π6 ἀεβίγε οἵ ' ἀϊβεῖρ!ηςα ; δηά 
της σαγα οὗ ἀϊβοῖρ πα 15 ἶονε ; 

ΜΊΙΘΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΨΥΙ. 

1ὃ Απάα ἴονβε ἰ5 {π6Ὲ Κεερίηρ οἵ Πεὺ 
Ιαννβ ; ὯΔπ4 τΠ6 ρίνίηρ Περα τιπΐο ΠοΓ 
ἰαννϑ 5 1Π6 βϑιισαησα οὗ Ἱπσουγαρτίοη ; 

19 Απαᾶ ἱποουγιρίίοη πα οί τ8 
ΠΘΔΓ τιπίο (Ὡοά: 

20 ΓΠοεγεΐοσα {ΠῸ ἀεϑῖγε οὐ ννϑάοπὶ 
ὈΠΠρΈΊ ἴο ἃ Κιίπράοηι. 

21 Ἰθ γου ΘΕΙ͂Ε ΡῈ ἐπεῃ Ιἢ 
[Πτοπ65. ΔΠ4 βεαβρίγεβ, Ὁ) γε Κίπρβ οὗ 
τΠ6 Ρεορίβ, πόποι υν]βάομη, Ἐπαΐξ γε 
ΠΊΔΥ ΓΕΙΡῊ ἔῸΓ Ἐν εΓΠΊΟΓα. 

βἰδίεπί 1 φρόνησις Ὀ6 τπάεογδίοοά 45 ““ἴη- 
[6]ΠρΈης6,᾽ “ βοοά 56η8ε:" δαΐ οἸθαυὶν {Π6 
ῬΑΓΑ]]6]15Π|5 Δ ηα ναὶ 5. δηἋ ΔΠΊρ|1Π64 το- 
Ρϑίοπ5 οἵ {πε Η δ ταν -Οὐθοκ βίγ]α ἀγὸ απ- 
Τὰν οι Ὁ]6 ἴο τηϊπιιΐα ΔΟΟΙΓΔΟΥ͂ Οἵ ΕΧΡΓΘΒΒΙΟΗ. 

«οἱήῥομέ σαγο.] ἘΎὙΘΕ {τῸΠῚ βογα!ά, ννου]]ν 
ΔΗΧΙ εἰ 165, ΥἹ]. 23 ; Μαίΐ. υἱ. 25, Χὶ!]. 22, ὅζα. 

16. »ηϑείοῖρ ἐφερι.] ὙΠῸ ποιρηΐ 15 {Π6 
ΒΔΠη6 85 ἴῃ [5. Ιχυ. 24. [1{ 18 οὔνϊοιιβ. παξ ἴῃ 
ἴΠε586 νϑῦβεβ Δ Ιβάοπι ἰ5 ποῖ ἐῤεοϊοσίεα]ν τε- 
ΑΓ 64 845 ἴῃ ΡΠ] 5 ἐγεαίπηθπηί οἵ {Π6 Τ ορΟ5, 
Ὀὰΐ 15 ΠΊΘΓΟΙΥ Ρουβοηϊῆθα ἴῃ ἃ ροδίϊς ΠΠΔΠΠΘΓ, 
845 ἴῃ {πὸ ΒΟΟΚΒ οἵ Ρτονογθ5 αηὰ Εἰ σο] οβϑἰδϑέϊςιιβ. 

117-201, ΤῊἼΟ βίερϑ [τῸπ {ΠΕ ἰονε οὔ ΔΝ ΙΒ4 ΠῚ 
ἴο ᾿πιηηογίδ] ν. 

1177. ἐῤὲ σεγν ἐγ δεσίππίπισ 97, δεγ.] ἊΝ ἰβδάοπι 
11 Ππά ἴποβὲ {παΐ ἀῦὸ ννουΐῃν οἵ ΠοΥ; ΤῸΓ 
ΔΝ ἸΒἀοΠΊ ὈΘΕῚΠ5 1η ἀ65116 ἴῸΓ ἀἸ5ΟΊ ΡΠ 1πΠ6 ; νυν ἢ 
Ιοϑ5 ἴο ἰονε οἵ ΔΝ Ιβάογῃ ; νυ Ἐ]Οἢ ἰοαά5 το οδο- 
ἄϊθποθ ἴο ΠΟΙ ἰαννϑ: ν ΒΙΟ 6465 ἴο ἀ55Έ ΓΔ Π 6 
οἵ ᾿πητηοσίδ!ἶν ; νη] ἢ ὈΤΙΉΡ5. ΠΟΩΓ ἴο Οσοά. 
Ηξεπος {πὸ ἄδβῖγε ἴοσ ΔΝ Ἰβάοιηῃ 15 {Π6 Ἰοννεβί 
βίερ ἴο ἃ ἔἤγοπθ. ΤΠΘ γϑαβοπὶηρ 15 Π{{16 ΠΊΟΓΘ 
1ΠΔη νεγθ8] ἀϑβογίοη, Ὀπέ ἴΠ6 σΘΠΘΓΑ] ἐποιρ ς 
15. 1Πδΐ 

““ Βα] γθνεύθηςσα, 56] {πον ]εάρα, 56] [-σοπίγο]--- 
ὙἼΠα56 ἴῆτεα δἷοπμε ᾿ἰεδά πῆὰπ ἴο ϑβονεγζεῖρῃ 

Ρονγεσ." 

ΤΠ τπείοσις οὗ {Π6 ραββαρθ 15 ΓΕΠΊΆΓΚΑθΪ6. 
1 ἔαϊκθβ {Π6 ἴΌγπὶ οἵ ἃ σογίξές, ΟΥ̓ 5665 Οὗ 50]- 
Ἰορ]5Π15, ἴη νυ Π]Ο ἘΠ6 σΟΠο] βίῃ οὗ ΟΠ6 [ΟΥΠῚΘ 
ἴΠ6 ῬΓΘΠΊΙ55 οἵ {πΠῸ ποχί. Βαΐ {Π6 ἰονε ἔου 
νυ οη πη ΘΠΊΡἢ 515 ἰθα5 {Π6 νυ τεῦ ἴο 
ννεάΚοη {π6 «ογΐές ὈῪ ΔἸζοσπρ ἴπΠ6 Ρἢγ256- 
ΟΪΟΡῪ οἵ δ 0 πον ΡΓΘΠΊΪ55θ. ΤΠι5 ἐπιθυμία 
παιδείας ὈΘΟΟΙη65 φροντὶς παιδείας, τήρησις 
νόμων 15 σπαηροά ἴο προσοχὴ νόμων, βεβαίω- 
σις ἀφθαρσίας Ὀδοοπιο5 ἀφθαρσία; ἃηά, ἴῃ 
πΠ6 ςοπο]ιιβίοη, μθ αἰΐεῦβ ἐπιθυμία παιδείας 
ἰἸηΐο ἐπιθ. σοφίας. ΕΛΓΈΠΟΙ Πα ϑβιθϑε 65 “(ἃ 
Κιηράοπη [ῸΓ ““πϑδαῦποϑϑ ο Οοά." ΤΠῖ5 Οσθεκκ 
ἴογπι οἵ γϑαβοηϊηρ ἄο065 ποῖ σοι ἴῃ ϑου!ρίιγα, 
δι {πογὰ 15 ἴοιιη ἃ βρβοῖθβ οἵ απαδιρίουῖς, 
νν ὨΙΟἢ. Πα5 5οπΊθ θχίθγηδὶ τ ϑοπΊ ίσθςε ἴο ἴἴ: 
Ηοϑ5. 11. 21--21 0611. 3; Εοπη. ν. 3--5, ὅζε, 1ἰ 
15. πποογίδη νυ ΠΘΊ ΠΟΥ νγα 5Που] ἃ [αϊκο “ ἐγιθϑί᾽ 

να “ΒΕΡΊΠΠΪη δ ἢ ΟΥ̓ νν] ἢ ““ἄθ511:6." ΤῊΘ 56 η56 
5 ΠῚ Οἢ {Π6 54ΠΊ6 ἴῃ δἰ [ΠΟΥ οᾶ56, ἀπά ἐπ ννογά 
ΤΉΘΓΘΙΥ ᾿ΠῚΡ]165 Δ ΠΟ η4] οι ρμαϑῖ58. [ ἴδ κθη 
ψΙΓ ἀρχὴ, ἴα Πηθδη5 “{Π6 πηοϑέ ββεοῦσα Βορίη- 
ΠΙΠΡ : ἢ 1 ΜΠ ἐπιθυμία, ἴῈ πιθαη5 “ 1Π6 πηοβί 
ΒΘ Πα] η6 ἀρβῖγο." 

97 ἀϊφεῖρ πε. 866 ποΐβ οἢ ὑῦ. 11. 

18. )ουε.1] Νοί ἴῃ [η6 (τι βίη 5θη56, δαΐ 
“Ἴονα οἵ νν]βάοπι." Μη ]ονο ΔΝ Ιβάουη πλοσ6 
ἴῃ ΡΓΟΡΟΓΈΟΉ 85 ΠΟΥ 5 η}1 το ΠΕῚ ἀἸβοΙρ] π6. 

Ἴουε ἐς ἐῤὲ ζἀοεῤίη ὁ δὲν ἰααυς.] ΤῊΘ ννογάβ 
δῖ ΟΠς6 ΓΕΟ4}} Μαίί. χῖχ. 17; [ μη ΧΙΥ. 15, 21, 
24. Τα ἴονε οἵ Οοά [5 αἰννᾶγϑβ ἿἹβεὶυ σοη- 
Ἰοϊποά ψ ἢ οθοάϊεηςε ἴο Ηἰ5 ψ1}: Εχ. χχ. 6: 
τ Π0Ππ| ν 7, ὅτ: 

ἦρε πὐρηγάπεθ 0 ἱπεογγμῤίίοη.) 14. “ οὗ 
ΠῚ ΠΟΥ 411, 11. 23; Βοπι. 11. 7. ὙὍΤΠῸῈ Ιοϑ5 
οἵ ΠΟΤ ΠΥ σα ΟΠΪΥ ΘΟΙΉΘ6 ἔγο πη ΠΊΟΓΔΙ 
5:10 146 (1. 12), 4Π4 {πὸ τ μέθοιιβ δε] ἴῃ {ποιη- 
56 Ϊνθβ {πΠ6 ὈΥΙΠΟΙΡΙῈ οὗ πὸ: 1 Ϊομῃ ν. 12. 
ὙΤΠῸ 54πι6 {Πποιιρηῖ--(Παΐ νἱγέμθ ᾿ηνοΪν 85 ἴπη- 
τηοΓ Δ] 1ν --- ΟΠ ΠΓ5 γα θηε]ν ἴῃ ΡΏΉΙ]Ο. 

19. γιαζεῖδ μα πεαῦ μπίο Οοά.] 

“ΦΤῶονο Ψιγίαα ; 5Π6 δΙοπε 15 ἴτε: 
5116. Μ}}}} [θοῇ γοι ἄστὼ 20 εἰζηεὦ 
“ίρλον ἐλάλει ἐλε οῤλεγν ελίγιε; 
Οἷὖ τ Νιγίαε ἔθ ]6 γεγο, 
Ηδάνεη [ἴ561{ 5Π01]4 βίοορ ἴο Ποῖ." 

ΜΊΠΜΤΟΝ, Οηρλές. 

ΤΠ βουπ ΟΥ̓ [Π15 {ποιϑης 15 ΡΟΘϑίΌΙΥ θοΓ- 
τοννεἀ ΠῸΠπὶ Ρ]αΐο (΄ Ῥῃαθάο, ῥ. 63, οἡ, Βαυΐ 
Βπίον (( σεβοῆ. 4. ῬΏΠ]οβ.᾽ 11. 382, υοίοά 
Ὀγ Οτίπηπι) ροϊηΐβ οαξ {Πᾶΐ {Π|5 ὙΥΎ ΘΓ ΠΊΔΥ 
ΟἸαΙπλ. ΟΥΙΡΊ ΠΑ] ἴῃ Πανίηρ Ὀθοη {ΠῸ ἢγβί ἴο 
ξῖνε 1 ΟἸθαῦ ΘΧΡΓββίοη ΔΠΊΟΠΕ; [15 σΟΙΠΙΓΎΙΠΘΗ. 

20. ἐο α ἀϊησάο»ι.) 1{ ΔΝ ἸΙΒάοπΊ ὈΓΙΠΡ 5. 115 
ΠΟΑΥΓ ἴο Οοά, 1ἴ ρα 5. τι ἴο {πε ἔοοΐ οἵ [6 
Ἰοί6ϑὲ οἵ 411 Ἐῃγοπθ5, Δ Πα πηαἶζο 5. τ15 ΡΥ ΔΙ οΥ5 
ΟΥ̓ 4 ϑβριγιῖπαὶ Κιηράοπι Ὀεγοπά πε ρύᾶνο: 
ΠΌΤΩΙ Χ ὙΠ, 2 ΠῚ: 11: 12- 

21. ἐῤαΐ γὲ γῖαν γέισπ 70Γ ευεγηῖογο.) ὙΤΠῈ 
εἴθγπηαὶ σοηίγαδί Ὀοΐννεθη {ῃ6 βϑιηθίαποθ οἵ 
ΘΑΥΓΠΙΥ ΡΟνΟΓ ἀπά {π6 τϑδ] 165 οἵ {Π6 ἀϊνπα 
Κιηράοπι 15 ἤθσο ὈγιοῆΥ δηά Τοσο Ό]Υ ᾿π4Ἰςαίοά. 

25.-0.5. Α Ρτουηΐδα οὔ ἔγεα ᾿Πϑ ΓΟ ΙΟη 845 ἴο 
1μ6 παΐυγε οἵ Ν᾽ ἰΙβάοπι. 
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4535 ΨΙΒΌΘΜ ΟΝ ΒΟΘΜΘΝΣΥΙ. 

22 Α5 ἴογ ν]βάοιη. ψῇῆῃαΐ 5Π6 15) 
δΔηἀ Πονν 516 σαπΊα τ. 1 νν}}} τ6}} γοι. 
ΔΠ4 Ψ}1] ποῖ δίάβ πηγϑίεγίιεβ [ΓῸΠῚ 
γοιι : Ῥαξ νν}}}] 566 Κ Ποῖ ουξ ἔτοπι {ΠῸ 
θεριπηΐηρ οὗ Ποῖ πδενιγ. αηὰ Ὀγίηρ 
1Π6 Κπον]εάρσε οὔ Ποὺ ἰπῖο ἰἰσῃϊ, δηα 
γν}}} ποῖ ρα85 ονϑῦ {Π6 {τα τἢ. 

23 Νειίμεγ νν}} 1 ρὸ ψπ Τςοη- 

29. «υδαΐ τῤὲ 1..] ὝΠΟ νυυ το βοῖβ ἰοσῖ  {πΠ6 
Του] 15 δηα Ὀ] βϑίηρϑ οἵ υυϊβάοιη, δῖ ποννπογα 
ἄθῆποϑβ 1. 

ῥοαυ αὔθ σαϑηιθ μῤ.] Τ τ. “Πονν 516 θεοδπλε 
(νυῖρ. φιμονγιοίίο γαεία ες): 1.6. ἴμ6. ογῖσίη οἵ 
ΔΝ Ίβάοιη. Νοιίμιηρ, Ποννθνοῦ, 15 514 οὐ {π6 
ΟΥΙΡΊη οἵ Δ ᾿Ιβάοπι, οχοορί {Π6 βίαϊεπιθπί {παῖ 
586 15 {π6 Ὀγϑαίῃ οἵ (σοά, νἱῖϊ. 25. Εὐννα]ά ἀπά 
ΟἾΠΟΓ5 ΒΊΡΡΟΒΘ {πὸ ννογβ ἴο πλθδη “πον 516 
ΟΟΟΙΓΓΘα ἴο γε, 2.6. ἢονν 1 ραϊπθα νυ ΊΒΟ ΠῚ: 
θα [Π6 ἐμοὶ σου] ποῖ πᾶνε Ὀδθη Ἰοῇς τπποχ- 
ΡῬΓοβϑθά. Ῥουμαρθ {ΠῸ νυυου [6]Ὁ {παΐ 45 ἴο 
1Π6 ΙΓ ΟΥ ογθαίίοη οἵ δ Ιβάοτη ποίη 
ΓαγίΠ Γ οδη θ6 βαιά [Πδη {Παΐ 506 15 Δῃ δπηδπᾶ- 
τἰοη οἵ {πΠ6 Τ)ινίηθ, απὰ {παῖ 5Π6 νγὰβ. οπὲ οἵ 
16 ρυίπηοναὶ αἰἰτιθιῖο5. οἵ σοά, ἀπά ἤγβὲ το- 
οοἰνθα σοπογεῖθ τηδηϊοϑίαςοη ἴῃ {Π6 ογθδίϊοη 
οἵ {π6 Τπίνογθε : Ῥσον. ν11]. 22--21 ; Ε᾽σΟ]85. 1. 
4-1ο, Χχῖίν. 8, 9. 

ηιγείογίε.. ἢ ὭΘΕορΡ {γπΠ5, οηςα Βιάάθη, Βαϊ 
πον τενθαϊοά, ὙΠῸ νΥΙΓΟΥ ῬΓΟΠΊΪ565 {παΐ Π6 
Ὑν1}} [611 411 {Π6 ἐγ μα πονν5, απ {Παΐ Π6ΓῸ 
5141} 6 ποίῃιηρ θϑοΐθσις ννμο ἢ ἢ σοπορδίβ. 
ΗΦ6 Μ}1} Πανθ ΠΟ “πιυϑίθγιθβ,᾿᾿ἡ νυ ΠΟ. ΓΘ ΟἾ]Υ 
πηοδηΐ [ὉΓ {Π6 ᾿π|τἰαῖο. ϑοπο οἵ {πΠ6 ΑἸοχαη- 
ἀγίαη ἘΠθοβορῃϊδί μα Ὀουγοννοά [τῸπὶ {ΠῸ 
᾿ιθαῖῃθη ΡΒ] ΟΒΟΡ ΠΕ 5 {πΠῸ ποίίοη {Παΐ ἘΠΕῚ τὸ 
{τ {Π5 νυ ΒΙ ἢ οὐῃξ ἴο θῈ σοπορα]θά ἔγοτη {πὸ 
γα] ραν τα] ἘΠ π46. ῬΉΠ]Ο, 1Π ἃ Ράβϑαρο ΟἸΟβοὶν 
ΔηδΙοβοιΙ5 ἴο {Π]15,1Π6ΠἸΡ᾽ ΠΑ ΠΕΠΥ ΠΟΠΊΡ] ΑΙ η5 {Παΐ, 1 
1π6 {τ{ἢ5 ἡν ΒΙΟ ἢ νυ το γα νθα]θά ἴο {ΠῸ ᾿ηἰτἰαἴθα 
ὙνΘΥΘ. ΓΘ] ὈοΔαΕ 1] ἀπ τιβϑῖμ!}, [πο56 υνμῸ 
Ῥοβϑθϑϑθ βοῇ Κπον]θάρο παά πὸ τὶρῃΐ ἴο 
5Π1| {Π6ΠΊΒΘΙγ 65 ΠΡ 1Π ἄθορ ἀδυκη655 ΔΠα ΟὨΪΥ 
ἴο Ὀοποῆέ ἔννο οΟΥ̓ΤΠγ66 Ροῦβοηθ. ΑἹ] πηθῃ, 
δύ ἴῃ τηϊᾶ τηαγκεί-ρΙαοθ, ορῃξ ἴο θ6 ἔδαγ- 
Ἰ6βϑὶν 1ην]θαά ἴο 5Πμᾶγ ἴῃ 411 Κπουυ ]οάροε νυ Βῖο 
οδῃ τηδῖτθ ΠΠ{6 θοτ[οΥ ἀπ Παρρῖοσ. (ΡΏΠο, “1)68 
540 Υ.᾽ 12.) 

αὐἱ}] τοοξ ῥεγ ομί,] Τι1., “' ἴγδοὶς ΠΟΥ δίθρ ὈῪ 
βίθρ " (χ. 16); ἐξιχνιάσω (700 χ. 6). ΤῊ ο]45- 
5104] ἴΌγπὰ οὗ [Π6 νϑΓὉ 15 ἐξιχνεύω. Τὶ ἄοο5 ποΐ 
οσςαγ ἴπ {πὸ Ν.Τ᾿., θυ ννο Ππανο ἀνεξιχνίαστος 

τνῖςο (Ε οπι. χὶ. 33; ΕΡἢ. Π|, 8). 

2 ̓ονιῖῤε δεσίργίης ο7 εν πα }.] {{{Π15 Πα 
Ῥεθη {πΠῸ πιθαηΐϊηρ, ννῈ 5.4 παν σγοητγρά 
1πΠ6 ργοποιη αὐτῆς. ὙΠῸ τηθαηΐηρ 15, “ ἔγοπὶ 
16 θεριηπίηρ οὗ ογθαίίοη " (Ῥσον. ν11]. 22, 23). 

ὀγίης {δὲ ἀποαυϊεάίσε 9.) ῥὲγ ἱπίο Πσῤί.} 
ΤΠ Ρηχαβ ἴ5. πκὸ ἴπΠ6 (σεγπηδηῃ 2: «ας ἀΐαγὸ 
σείχεη. ὙΠῸ πους ΓΟΒΘΠΊΌ]65 {ΠῸ ἐν ἀγορᾷ 

[ν. .22---25- 

ΒΠΊΪΠΡ᾽ ΘΩΥΥ ; [ΟΓ 80 ἢ ἃ πιᾶῃ 584] 
ἤανε πὸ [Ὁ Π]Οννβῃ!ρ νι ἢ νυ βάοπι. 

24. Βυῖτῃε πιυϊείειιάς οὗ τῃς ννῖβε 15 
[Π6 νγεϊξαγε οὗ τῆς νγου]ά : δπά ἃ ννῖϑε 
Κιηρ 15 τῆ8. πρμο]άϊηρ οὔ τῆς ρεορῖο. 

25 Κεςεῖνε {πογείογε ἱπϑίγιστοη 
ΓὨγοιρἢ ΤηΥ νγογάβ. ἂπά ἴτ 5Π8}} ἀοὸ 
γοιι φοοῦ, 

μέσῃ τὰ τῆς ὠφελείας προθέντας οἵ ῬΆΪΟ (δεε 
τῆς Ργθνίοιιβ ποΐθ). 

2α.: οὐεγ 1 θανο ἴξ οα οΠ6 5146, 45 ἃ {Β]η8 
ἴο 8 πιδρ]δοίθα : σ᾿ 8 ((. 8: 11. 7). 

23. αυ1}11 σο.] συνοδεύσω, “ ν»1}] 1 Δοςσοπι- 
ΡΔΗΥ γοι᾽ (Οδφεη. ΧΧΧΙΪ. 12: ΑΠ]1114, συνοδία: 
κι π. 44). ΤῊς νογὰά 15. σβοβθη ἔγτοπὶ 15 
ἈΒΒΟΠΔΠΟΘ Μ]ἢ παροδεύσω. 

αὐτὴ σ0Ὁ  τμ7γι1 γι ε71.0}.1] ““ΟΠδιτηϊηρ "ἢ ποτα 
ΤΊΘΔΠ5 ““ ννδϑίϊηρ "ΟΥ̓ “το ]Πηρ ἀνναγ." ὙΠ 
γ ΘΙ ἡπέαδεσοογε 15 τιϑθα ὃν ΟνΥμὰ (’ Μεῖ.᾽ 11. 780) 
ἃ5 ἀθββογιρίίνε οἵ θῆνυ. ὍΠῸῈ νΥΙΟΓ ΡΓΟΠΊΪ5Ο5 
Δ} 2, μεἰσίγσ ΠΟΤΉΓ ΔΙ ΠΙ σδίοη οἵ 15. ΘΧροτῖ- 
Θη0Ὲ ἴο ἴποβθ ψῆὴο δΔοσοιηραην Πϊπὰ οη {ΠπῸ 
Ραῖι οὗ ᾿πηπἰσγ. 80 ῬΏΙΟ βαγ5 (1. ς.) φθόνος 
γὰρ ἀρετῆς διῴκισται. “ΓΠΘΙΘ 15 ΠΟ ΤΟΟΙῚ ἴοΓ 
50 ΠΊΘΔΠ ἃ Υἱσθ 85 ΘΗΥΥ 1η {Π6 5ΡΠΟΊῸ οὗ υἱγίιιθ. 
Ιη ΔΠΟΙΠΕΙ ρᾶβϑδαρο, ῬΏΠΟ αποΐεβ Ρ]αΐο 
(Ῥμδβαάγ. Ρ. 247) 45 ϑαυίηρ {μαΐ “ΒῆνΥ 
βίδηςϑδ οιϑι46 {Π6 ἀν η6 σΠΟΙΓ ;ἢ ἀπά πὸ δα 5 
{παῖ “ΔΝ ἰβδάοπι, ἃ {π|πηρ’ πηοβί ἄϊνιηθ ἀπά Ρὰγ- 
ἰο!ραΐνθ, ΠΕΥΘΥ 5ἢιτι|5. ΠΟΙ Π81}15. οἵ 1πουρμΐ, 
θυΐϊ ἐνοσ νν]σοπιο ποθ ψγΠπῸ {Πἰγϑὲ ΤῸΓ 
ἀγαιρηῖβ οἵ ᾿πβίγαοίίοη (( ΟἸοα Οπλη!5 ΡγΟΌ. 
1|0.,᾽ ΟΡρ. 11.4.4). Τὴ ρῃ]οβορῃουϑ νοι] Πμανα 
ἀεπιθα {πδξ “'θῆνυ ᾿ Ππαά δηγνίῃίης ἴο 4ο ννἢ 
ΤΠΟΙΓ 5 ΡΡΙ σϑίοῃ οἵ {τι ἢ5. νΒΙΟἢ {ποὺ θ6- 
ἸΙανθα ἴο θὲ Ρευοπά {π6 σϑϑοῖ οὗ {πὸ ται]τ]- 
τυάθ; δῖ φθόνος ἴηνοῖνο {πῸὸ ποίΐοη οἵ 
“ ργπάριηρ "ἢ ἀπά “ΜΠ ΠΟ] πᾳ." 

Ἐδίπον σμῦρ α »ιαπ Μα]ρ. τα ς ῥο»ρο. 
τι 22. ΒΥ. 

24. Βιι.] Ἠδφ ρΡτγοςθθάβ ἴο 5πὸνν {παΐ {ΠῸ 
ππτηθαῖ νυ ΠΟ] της; οὗ τπὸ {γα 15 ἀῃ ἸΠΠΠΓΥ 
ἴο πυιπηαηϊίγ. 

μῤῥο]άϊ».} 
Μαος. ἱν. 6. 

» ,ὔ 

εὐστάθεια: ἘΞίπ αἱ. τε ν᾿ 2 

ΝΠ. ΝἼῚῚΙ. ΤῊΕΞ ΟἸΟΒῪΥ ΟΕ ΨΝΊΒΡΟΜ. Ηον 
ΔΊΒΌΟΜ ΜΑΥ ΒΕ ΑΥ̓ΤΑΙΝΕΡ. 

ΘσΗΆΑΡΤΕ ΤΙ. 

1-"7. ϑοϊοπιοῃ, δοῖπρ θιΐ ἃ πιογίᾳ] πηδῃ, 
{|κὸ 411 οἴμοῦβ, ργαγθά [γ᾽ νυ ϊδάομη, νυ ῃ]ο ἢ 
(8-10) Πα δϑίθοπιθα ἀθονο 81] θαυ] ν Ὀ]οβϑίηρ5. 
11-14. ΑἹ] οἴμοι φαγίῃ]ν Ὁ] βϑίηρβ σαπηθ νυ Ἰἢ 
νυβάομη. 15-21. ΤῊΘ Γ]η6 55 οἵ Κηουν]θάρο 
νυ ΠΟ] σοπη65 ἔγοση σοά. 922-90. ΤῊ β]ουῦ 
δηᾷ {πὸ παΐιγο οὐ Ν᾿ ἰβάομι. 



ν. 1--3.} 

ΘΕ ΒΙ Υ 1]: 

Ι 44] γιογ αν {1417 Φερ 71711710᾽ ἀγιαἱ για αἰΐζε. 
ὃ 217ὲ 2γεγεγγεα τυϊδαάογε ὀεΐογε αἰἱζ ἐλίγεοις εἶξε. 
15 Οοα ραὺε ἀΐηι αἰ ἐλε ζριοτυίεασε τυίεζ λέ 
λαά. 22 774 2γαῖδε ο7 τυϊδαογε. 

ΜΎΞΘΕΙΕ᾽ αἶβο πὶ ἃ πηογία] πιδη, 
κα ἴο 1]. ἀπά τῆς οἤδβρτγίηρ οὗ 

Ἀϊπὶ {Παΐ νγὰβ ἢτβϑέ πηαάς οὕ {Π6 βαγίῃ, 

1. 1 ιν} αἰδο ατὶ αὶ φιογίαὶ »ιαγ.) 80 ἢ 
π᾿ δΔοκπον]θάρτηθηΐ τηϊρΐ 566ΠῚ 5ΠΡΟΙΠιΙΟΊΙ5, 
Βα 1 15 Θχρ απο ραγίγ ὈΥ {πε οχίγδογάϊπασν 
ἀδνεϊορπιθηΐ οἵ βιρεγπαΐασαὶ Ἰθρο 5. νυ ΠΙΟἢ 
μιαά οἰ ιϑίογοα τοὰυηα {Π6 παῖηα οἵ ϑοϊ]οπίοῃ ἴῃ 
τπη6 [658 Ηδρϑάδῃ, ἀπά ρα Υ ὈΥ {Π6 νυυῖτοτ 5 
ΟὈ]θοῖ,--υν οι 15 ἴο 1Ππιίγαϊθ (1.}) {Πδΐ θεΐογο 
ΠΟΠΟΙ͵ 5. Πα ΠΆ ΠΥ, ἀπηα (11.) {παΐ {ΠπΠῸ αἰΐδιη- 
τηθπηΐ οἵ νυϊϑάοχηῃ ΟΥ̓ Θο]οΟη ννὰ5 ποΐ ἄτε ἴο 
ΔΠΥ͂ ΤΙ ΓΑ Ί]ΟΙ5. που πηθηΐβ, δι 15. ῬΡΟβ510]6 
ἴο {πὸ βἰπηρὶοδί οἵ {πὸ σμ]άγθη οἵ τπθη γΠῸ 
011] 56εἰς 1 ὈΥ ΡΥΑΥΕΥ. 

Πάο ἰο αἰ 1 ννὰβ πὸ Ρεΐης οἵ ἃ ϑΡΟΓΙΟΥ 
ΟΥ̓ΕΥ ἴο {πΠ6 τοϑβί οἵ πηδη]κπά. 

ἦῤὲ οὔεῤτγίπ ὁ ῥί»ι ἐραΐ αὐας βγοὶ »ιαάε οὗ 
ἐδε εαγὶρ.] “Ὦχος ννοσγάβ ἴῃ {Π6 ΟΥΡΊΠ4]---ἃ 
“ ἀβϑοοθηήαδπξ οἵ {πὸ βασίῃθοση ργοϊορ αϑί, 26. 
οἵ Αἄδτῃ (6εη. 11. 7: 1 (ΟΥ̓. Χν. 47) ὁ πρῶτος 
ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός ; Ἐςο]05. ΧΥΪ. 1). 
ΤΠΕ νοτά ““ ργοϊζορ]αϑί ᾿ ὁσοιγβθ ἀραῖη δ Χ. 1. 
Τι Ὀδοδπηθ ἃ σομηπηοη νου ἴῃ τρεῖς θςοοϊο- 
ϑαϑίϊοαὶ Πογαΐασθ, ἀπά, Ππουρ ποῖ ρεῦῃαρδ5 
ἱπνοπίθα Ὀγ {Π|5 ψυυιζου, ννᾶ5 ἤγϑί σοι ῃΐ ̓πηῖο 
ΘΌΓΓΘΠΟΥ ὈΥ͂ Πίτη. 

Ο. ἐι 7:}) γιοΐφεγς αὐυογιΦ.) Νο ππιιϑιιαὶ 
ΟἸΓΟιΠπιδίαποοϑ Δοσοπηραηϊοα ἢΪ5 ὈΙτίῃ. 

αὐὰς γαεῥίοηποά ἰο ὁὲ ,εε2.] ἐγλύφην ; 11|., 
“(1 νγὰβ5 βεου)ρίατγοα," 26. τηου]άθα, ΧΙ]. 13. 
(οταΡ: ΠΠΘΟΙΕΞ ΧΙ τ} ἴ5. ΣΠν. 2. ὙΠῈ ΠΕΞΠ 
15 τοραγάθα 85 ὈθΙπρ ΞΒῃαροα ἴπ {μ6 ᾿νοπηρ, δπά 
1{Π6η οπάοννοα νν] ἢ ἃ ργο- οχιβίθηξ 5011] (Ὑ11]. 9). 
80 Μδοίόθιιθ (4115 ἴπ6ὸ νου ““ΤΟΥΤΔΠ4Ι 
ΠΟΙΊΙΠ15 πιοποίδη." [Ι}ἢπ {ΠῸ ἰαηρτιαρο οὔ Ἰδοῦ 
{Ππϑο]ορῖσα] σΟΠΙΓΟΥΘΥΘΥ {ΠῸ ὙΥΥΙΓΟΥ 15 Υδίπου ἃ 
(τοδί οπῖδὲ πῃ ἃ “Γγαάιοϊαηϊδί. Η5 νἱθνν5 
ἀ5τθα ἢ Πο56 οἵ ῬΏΠ]Ο, ννΠῸ ΠΟΙ {παῖ {πὸ 
ΡΓα-οχιϑίεπε 5οι]β ἅττα “( Π}βϑῇ]εϑϑ ἀπά Ῥοαϊ- 
1655, δηά “πανε πὸ ραγ(οιραίίοη ἢ Θατίμ]ν 
τηδίζεν " (1)ὲ ΟἸρδηΐ. 7: “1 6ρ. ΠΡ Ρ.᾽ 1. 12). 
ΕῸΥ {ῸΠ᾿ΟῚ ἀεία:]5 566. διθρίτιθα, “ΡΉΠΟ,᾽ ΡΡ. 
242, 243. ὙΠΟ νυεῦ ἀο65 ποῖ ἴοιοἢ οη {Π6 
4αοδϑίϊοη 45 ἴο {πε Ἔχαςξ πηοπιθηΐ ἴῃ νυ Βῖ ἢ {ΠῸ 
5011 5 βϑιρροβθά ἴο 8 πηϊϊθά ἴο {πΠ6Ὸ Ὀοάγ. 
ὙΤΠΕῈ ΑἸοΘχαπάσιδη. ΡΘΥΟΠΟΪΟΡῪ νγὰ5. ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ἀογινοα ἔγοπι {π6 ϑδίοιοβ, πὸ ἀδάιπιορα {ΠΕ1Ὁ 
νίθννβ Δ] ρου ΠΥ ἔγοπὶ Η ΟΠΊΕΓ, “ [].,᾿ ΙΧ. 6ο9, 
ἄς. (ϑιερίμθα, ρΡ. 15.) [π᾿ {πΠ6 σοΙΠΠΊΟΩ 
Τον θη Ηδραάοίῃ βαοῇ 501}, θθίοσα βπίθυιηρ, 
1π6 ΒΟάΥ, 15 ϑιρροβεά ἴο 6 βῆθννῃ {πὸ ἔαΐισε 
ΡΙαςεβ οὗ γουγαγά απὰ ριηἰβῃπιθηΐ {Πδΐ τ ΠηΔΥ 
Ὀ6 ψιπουΐ οχοιιβο Πογθαΐζοσ ἢ δηά {πὲ γεῖ 

ΜΙ ΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ν΄]. 

αείαηηι. 
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2 Αμπά ἴῃ ΠΥ ποῖ οι ὑγοπη Ὁ νγὰ8 
[3ῃϊοηθα τὸ δὲ ἤσξβῃ ἴῃ {πῸ {ἰπ|6 οὗ 

ἴδῃ πιοηΐῃ8. “ δείηρ; σοπιρδοίθα ΙἸη « 7οὉ το. 
δΙοοά, οἵ {πε βεεά οὗ τπῆδῃ, δηά {πε τ᾿ 
ΡΙδάβιγα {παῖ σαπηα ἢ ὅ 5ἰθερ. 

3 Αμάνψῃμεη 1 ννγᾷβ θογη, 1 ἄγεν ἴῃ 
16 σοπηπηοη 4117 Δπὰ [6] προη τῃς 
εαυῖῃ. ψνῃὶςο ἢ 18. οἵ {κε παΐιγθ, δηά 

ἘΠΌΟΓΠ 50115 οἵ 411 [ϑνν8 ἅγ6 γϑργοϑθηΐθα ἃ5 
Βανίπρ θη ρτθβοηΐ ἴο ἤθὰγ {ΠῸ Πανν ἀο] νογοά 
οη Μοιπΐ 81Ππ8]. 

ἦπι ἐῤὲ ἐἼγι6 97 ἐδη γηοϑὲρη.] ΑΟσομηπιοη εχ- 
ΡΓοβϑϑίοη ἴῃ ἀποϊθπί Πἰτογδίισε (Ασῖϑί. “ Η!βί. 
ἸΑΠΙΑ] ἢ ΧΕ ἢ: ἘΠΠῚ ΠΝ υ  ΠΠΘΕΕΠΕ: 
ΑΘ ΕΙΙ Ὁ τ 28: ΟΥΩ  Πππι: 1 15: 
“ΜΓ Ιοησα ἄδοοῖη {π]ογαπΐ ἔβα ΤηΘη565,᾿ 
ΨΊΓρ.), ΟΥΙΡΙΠδτηρ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἵγοση {Π6 θατ]οϑί 
ἀϊνιϑίοη οἵ {πὸ γϑαῦ ἱπίο [πᾶ Γ πποπίῃ5. οἵ 
28 ἄαγβ8. ΒΒῸΓ {πε σοποδρίίοη οἵ {Π6 508] 
45 βοραγαΐθ τῸΠι {π6 θΟΩΥ, 566 Ὑ11]. 19. 

δείγιο εογηῤαςίεί 1π ὀίοο] [Τ᾿ 15 Παγάϊν 
σγοσίῃ νΏ1Π6 ἴο οπίοῦ ἱπίο {πῸ οπιρισῖς ἀθίδ1}5 
οἵ {π6 νυυουβ ΘΓ ΟΪοσυ. Ηθδ 56Ὲπὶ5 ἴο 
Πᾶν πο] {πὸ Ρῃγ 51. 4] νίονν5 οἵ Ατιϑίοι!ε (6 
ΒΈΠΕΓΑΙ. ΔΠΙΠΊΔΙ.,᾿ 11. 4; σοῃρ. Ρ]η. “Ἡ-: Ν᾿ 
11. 15), ΙΟΒ ῬΉΙ]Ο τεϊεοϊεα (1)6 ορίξ, 
Μαηά.᾽ 45), θαϊ ψμῖοὴ [Π6 νΥ ΠΟΥ ΠΊΔΥ Πᾶνα 
ἸΙἀθπειῆοα νυ [90 χ. το. ((ομιρ. 4 Μᾶςο. 
ΧΙ. 19.) Ρβειάο- ϑο]οπΊοπ, π᾿ Του ΠΙης Οἡ 
ῬΒγϑιοα] ἀθίδι]5 νυ ἢ ἴῃ {Παΐ ἀρ8 ὑνῈΓΘ τη ΒΕ 
ἃ τηδίίου οὗ βιιθθβνουκ, 5Πθνν5. 1655 νυ] ΒΟ 1ὴ 
{π8η {ΠῸ βδογεα νυυῖουβ, γΠῸ ΟΠ [Π15 διιδ]εςῖ 
ΡΓεΐθηα ἴο πὸ Κπον]θάρε: ῥ5. οχχχίχ. 13-ιό: 
ἘΠ ΘΟΙΕ5. σι. 5. ζΟΙΩΡ. 2 Μίασς. υἱϊ- 22.) 

ἐραΐ εαγῖθ αὐἱὲ οἰθορ.] ὍΠΘ βᾶπι8 ΘΠ ΡΠ 6πι- 
511 ἃ5 ἴῃ ἷν. 6. 

3. “πώ «υῤὸπ 1 «υας δογη.] ““Ὑδα δῃὰά 1 
ἴοο, ΒΘ η Ὀοτη." Νοῖ ΟὨΪΥ τὴῦ Ὀιγίῃ, θυ ΠΥ 
ἸΠ ΓΔ ΠΟΥ νγὰ5 51 ΠΊΡΙΥ ΠουτηΔ]. 

ἐῤὲ εογηηιοπ αἷγ.)] Α Ῥῆγαβο ἤγϑί τι5θα (Ὧρ- 
Ρατθη ]γ)}) Υ Μεπαπάοσ (Βγαποκ, “ Οποπ). 
Ῥόεῖ: πεν! δὴ: 

ἈΠ Α ρῆγαβα ἴογ διγμ. το π4 ὈοΙῃ ἴῃ 
ϑογρίασα (566 ἴΠ6 σοπιπιθπίδξζουβ οἢ 5. ΧΧΥΙ. 
19) δΔηά ἴῃ Οὐκ νυυϊΐεῦβ (΄ 1]. χῖχ. 110), ἀηά 
ἴῃ {πὸ 1 δὴ ἐαάογε. [ἰ 15 511] πιϑοὰ ἴῃ ΒΡ 58 
οὗ δηϊπηα}5 (“ ἴο χε]} ἃ Ἰαταθ," ἄς.). Ηοτγε {Πς 
ννογά 5. πἰ564 ἴο ᾿πΊΡῚΥ {ΠπῸ σομημηοῃ ΠΕΙΡΙ655- 
Π655 Οὗ ᾿ηΐδπου. 

“ς 7 )ζεγ6 “πο 7116772 
Ἐχοερὶ." -- ΠΑΡΙΝιῦ5. 

«υίερ ἱς ὁ Πἰᾷε παίμγο.] Μ]ρ., σἰρη ίοτ' 
[ἢ {πὸ Ν. Τ᾿. τ ννογά (ὁμοιοπαθὴς) 

ΟΟΟυΥ5 ἔνοςα (Αςίβ χῖν. 15; |[45. ν. 17), απά 
15 Το που “ οἵ πκὸ ραβϑίοῃβ. Οὐὶπιπὶ πη- 
ἀογβϑίαπαάβ τ Ποῦ ἴῃ {Π6 56η56. οἵ “Ἂχεφμα 
[6115 (Ηογ. “ Οἀ.,᾽ 11, τ8, 32), “πηραγία],; 
“ ἐγοδίϊηρ 411 41Π|κ6. ϑοϊομπομ ἰ5 πηδάβ ἴο 

ὁ ςἢ. 4. δ. 
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τῆς ἢτϑέ νοῖςς ψῃϊοῃ 1 υἱίογεά νγαβ 
ΟΥγΙηρ., 485. 8}} Οἵ Πε 8 ἀο. 
41 νγὰβϑ πιιβεά ἴῃ ϑιυνδάβ]ηρ 

ΟἸοτ 65. ἀπά τΠδὲ ννιτἢ σαγο8. 
5. ΕῸΓ {πεῖα 18 πὸ ἰκίηρ {παξ ἢδά 

ΔΗΥ͂ ΟΥ̓ ΠΟΥ Ὀερσιπηϊπρ; οὗ δίγτῃ. 
“7οῦτ 6 « ΕῸΓ 81] πιθὴ ἢανθ οπθ δηίγαηοθ 
 Ἴαι. 6. ἰπἴο ΠΠξ 69, ἀη4 τῆς [Κα ροίηρ οὔΐ. 

ΓΤ. γη ὙΜΜΒεγείοτε 41 ργαγεά, δηά πη- 
τυ ὰ ἀογβίδηάϊηρ ννὰβ σίνεη π|α: [1 ςΔ]]6ἀ 

προ (σοά, πὰ τΠ6 8ρ|Γ1 οὐ νυ βϑάομι 
(Δ ΠΊ6 ἴο ΠΊ6. 

ἸΠΊΡΙΥ {παΐ αἵ Πῖ5. ΙΓ πὸ τοοοῖνοα οἡἱν {πὸ 
ἘΠΠΙ ΕΓΒ] Ὀ] βϑίηρδ οἵ ϑαγῃ «πὰ Αγ, {|κ6 4}} 
Οἴμογ ᾿ηαπΐβ. (οι ραγο {Π6 11Π65--- 

“ΒῸγ Μοίμεσ ᾿αγίῃ, 586 σαίμοτῖβ 8]] 
Τηΐο ΠῸῚ θοβοιὴ, σγθαΐ δῃηα 5}14]].᾿ 

ἐδ γε “ποῖσε αὐδίορ 1 τἰῤογεά αὐαᾶς εγγίης, 
ας αἰϊ οἶδεγς ἀο.1] 1.1ΐ., ““ νυβορίηρ ἜΘ] ΠΔΠΥ ΠΥ 
ἢγϑί υἱΐθγαηςθ, {κα 41]. φωνὴν 15 ΠΟΙ ἃ οορ- 
παΐθ δοσιιβαίνθ δ κλαίων. “ΤΟ. 4}} 15 
ἃ ὈΓΔΟΠΥΪΟΡῪ ΤῸΓ “ἼκΚὸ Ζῤὲ “«ὐοἷσο 9 ἃ]} 
(ΠοΠΊΡ. 11. 15). Ἴσα, “6404 }}γ,᾿" ποῖ ἧκα, “1 
τἰτεγοά ᾿" (Ν᾽ ]ρ. ἐηγι1.51), 15 [6 {γπ6 σεδάϊηρ. 
ὝΠΟ γοδα!ηρ' ἧκα ἈΓΟ56 ἔγοπὴ ποῖ ππ ο βία 1 Πρ; 
1Π6 Ιάϊοπὶ κλαίων φωνὴν, ἀπ ΠΙῸΠῚ ἃ ἀἸ511Κ6 οἵ 
{Π6 [απο] ορῪ ὁμοίαν... ἴσα. Μη ἴῃ 8}} αρ85 
Πᾶν ποί!ςθα ἢ ἃ 5θη56 οἵ πιο] πο ΠΟΥ {παῖ 
{π|6 ἢγϑξ Πιυπηδη τἰΐογαποθ 15 ἃ Οἷγ. 866 
Τπιοχοίς ν᾿ 227. 

““Οἡ τῃηοῖ Ποῖ 5 Κηθθ5, ἃ παϊςοα πον -οΥπ ΟΠ1]4, 
Βαά ποὺ αἸάβὲ νθοΡρ ἘΠ] 411 ἀτοιπηα ἴῃ 66 

5121164." 818 ὙΥ, [ΟΝῈΝ (Ποπι [Π6 Ῥεγϑίδη). 

4. απά ἐραΐ «υἱὲ εαγε5.7 Τιτ., “ δηὰ δηλ 
ΟΔΥο5᾽᾿ --ΠΑΠΊοὶν, ἴΠ6 οαγῸ5 οἵ ποθ 0 
δαδΓγαάρα τὴν ᾿ηΐδηον. 

5. 9 δίγδ)Ὶ ΨΤένεσις 6 ΠΕΙῸ τιι5δε4 ἔργ 
“16 ᾿1η φϑηρΧαὶ. 

6. ψοίησ ομἱ] 8686 ποΐθ οἡ 11. 2. ΤῊΙ5 
ΠΟΙ ΠΠΟΠηΡίασο οἵ πιουα] δῖ. 15. Θχραπάθα ἴῃ 
Ἐσο]ι15. Χ]. 1--7. 

“-10. ϑοϊ]οιηο 5. ΡΓΆΥΟΓ ἴοσ Ν Ιδάοπη, πὰ 
ἢ15 Ἰονὸ ἴῸΣ ΠΟΥ. 

. Ἡρεγεζογο Κπονηρ ΠΥ ΠΟΙ] 55 η 055 
ἴπ ΠΟΠ ΠΟ ὙΥῚΓΠ 4}} [Π6 τοδί οἵ πιδη κι ηἀ (ἰχ. 

5) 6). 
1 ῤγαγεά.) ν]ϊ}. 21. 

τγι(ἰεγεέαπαϊισ.) φρόνησις. 866. ποῖς οη 
ὙΠ] Υτ|5- 

1 εαἰϊοά ὠροη Οοά.] ΤῊ νογρ ἐπικαλοῦμαι 
μια5 [Π15 5656 4150 ἰὴ {πὸ 1,Χ Χ. (Οφη. χΙ. αἰ; 
ϑυπληδομι5, Ρ5. ἰχν. 17), ἀπά ἴῃ {πὸ Ν. Τὶ 
(οἰ νἱ. 59). 

ἐῤὲ σρίγὶ! 97 αυἱτίονι.) ΤῊ Ὀαδί σομηπηθη- 
ΤΑΤΥ ΟἹ {Π6 νεῦβ8 15 785. 1. 5. 1ξ 15 οἰεαγ [δὲ 
8[. [ἀπιθὸ5. ννὰθ [ΠΊΠ]1ΑΥ ν]ἢ {Π15 θΟΟΪς (566 

ΜΊΙΘΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΓΥἱ]!. [ν. 4--το. 

ὃ 1 ἐρτγείογγεά Πεὺ Ῥείογε βςβθρίγαβ “ 700 38. 
Ε 15, ἄεο. 

ΔΠ4 {Πγοηθ89 δη4 αϑίθεπηθα. ΓΟ 68 Ῥίον. 3. 
ΠΟΙΠΙΠρ ἴῃ σΟΠΊΡΑΓΊΒοη οὗ Πεγ. ΕΝ 

9 Νεῖέμογ σομηραγοά 1 τηΐο ΠοΓ 
Ι Ξ 

Ι Οτ. ςΖογιδ ΔΗΥ͂ ᾿ ΡΓθοΐοιιβ βίοπο, θθσδιβα 2}} ρο] 4 ἘΣ τόν. 
Ϊῃ τεβρεοΐ οὔ ἢδῦ ἴ8 245. ἃ {{{|6 84Π4,, γκαδίε 
ἈΠ 5:1] 6Γ 5}4]}} θὲ σοιιηίθα 85 οΪαύ ἰβο; 
θείογε Ποῖ. 

ΙΟ 1 Ιονεὰ πεῖ αῦονε πϑαίτῃ δπά 
Βεδιιῖγ. ἀπά σμοβα ἴο Πᾶνα Ποῖ ἰπϑίθαά 
οἔ Ἰίρῃῦ: ὉγΓ τπ6 Ἰίρῃε ἐῆδὲ σοπιετῇ 
ἔτοπη ΠῚ Πονογ φρο Οἱ, 

Ἰεδηῃ Ῥ]απρίγε᾽β “8.1. [4π|65,᾽ Ρ. 32). Τ86 
ΒΡΘΟΙᾺΙ ΡΑΓΆ]1615 δυρροδίοα Ὀν νυυϊῖουβ πΚὸ 
Ἡδρηρβίθηθογρ πα δίιεσ ( 16 ΑΡοκτυρῆθη 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 5ΟΠΊΘΕΙΠΊ65 νΑΡΊ16, ἃ5 ΚΘΟΙ] Πᾶ5 5ῃθννη 
ἴῃ 5 “ ΑΡοκτυυρμοηΐγαρο :᾿ θὰ ΠΟΥ ἅτα ἴοο 
ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙ5 ἴο ὃ6 αι ἀοοϊἀοηΐα!. ὍὙΠῈ 1] 
Ιάθα οἵ “πὸ ϑριγιξ οἵ νυϊβάουῃ ᾿" ννᾶβ5 ΟἿΪγῃ τὸ- 
νεαὶθὰ Ὀγ Ομγιδὲ (. χὶ. 13). ὙΠῈ νυυιΐεγ 15 
οἵ σοιγδ6 δἰ] άϊηρ ἴο τ Κι. Π|. 5πις5 ; ἵν. 29-- 

34: 
8. Πργεζεγγεά ῥεν δεζογο.. .. ἐῤγοηθς.] 5 

Ράβϑαρθ ΓΘΒΘΠΊθ]65 οΟἴποῦβ ἴῃ ἴῃς ϑαρίθηίίαὶ 
᾿τογαΐασο οἵ {πΠ6 [ϑνν5 (σον. 111. 8--τὸ ; ν]]}. 
10, 11, ζζο.); δηά τὴ {π6 Βοοκ οὗ [90 (Χχυηῖ. 
15-10). 

Θ. την ῥγοείοιις οἰοπθ.] Μαγρ., ““βίοπε οἵ 
πο ϑυ 4 0]6 ρυῖςθ." ᾿Ατιμητὸν 15 ““πηνα]ιοά,᾽ 
ἴῃ 1Π6 56η86 οἵ “Ῥογοπά {Π6 βροννοῦ ἴο νδ]ι.᾽" 
(ομρΡ. 3 Μᾷοςο. 1]. 23, τὴν ἀτιμητὸν πολι- 
τείαν, “1Π6 ΡΥ Θ] 655. οἰ ΖΘ Π5Π1Ρ." (ΟΠΊΡ. 
ΘΠΆΚΒρθατο.-- 

“41 (Πουρῃς 1 5ανν α [πΠουβαηά [ραγῇα] τνγθοῖκβ, 
Τπϑϑυϊτη ]6 βἴοῃθϑ, 2έγεσαἐμεα Ἰενν 615." 

Αϊελαγά 772. 1. 2. 

αἰ] φοϊά. ὁ πᾶς χρυσὸς, “1ῃ6 511πὶ (οΐΔ] οἵ 
5014 ἴῃ {πὸ ννου]Ἱά." (ομηρ. Μοπαπάσυ, σοφία 
δὲ πλούτου κτῆμα τιμιώτερον. 

10. ἡποίεαά 97 σφ Ἰηνναγὰ ΠΙΡμς ννου]Ἱά 
Πανο σοπηροηβαΐθα τὴθ ούθη Τὸ οὔΐνναγα δ]1ηἀ- 
Π655. ΒῸΓ νυ ]ϑάοπι ἰ5 {π6 {το Πρῃς (5. οχίχ. 
105}, ΜΠ Ποι νυ ἈΙ ἢ 4}1 15 ἀλγκηθ55 ( Μαζί. νἱ. 
22): 

ες 0 τηποἢ (Π6 ταῖπου (που, οΘ] θβῖϊα] ΠΙΡΉϊ, 
ΘΠ ΐπο ἰηνναγάβ, απᾶ [Π6 τηϊηα [Ὠγοῖρ ἢ 81}] ΠῸΓ 
Ρονγο 5 

Ιγταάίαϊο [Ποῖα ραης. δγαβ, 811 τηϊβδί [τομὴ 
1Πθπος 

Ῥυτρε απ ἄϊβροῖϑθθ, {παΐ 1 γηΑΥ 566 ἀπ [6]] 
ΟΥ̓ τῆϊηρϑ ἰμν βιὉ]6 ἴο τπουΐαὶ] βιρμί." 

ΜΊΤΟΝ, “27. Ζοοΐ, τι. 

ἘΦ σοοῖ οἱ ἢ Τ τ., “615 ΘΙ Θθρ 655. Δ ]6., 
ἡηοχ ισιδιο. 

11-14. ΝΥ ᾿Ἰδάοπι Ὀγουρ ἢ 411 Οἵ ΠΟΥ Ὀ]οβϑὶπρ5 
ἴῃ ΠΟΥ {Γα]η. 

11. “4111 φοοά τῤῖγσς.] [πη 1π6 οτἹ βρη], “ Βαξ 



ν. 11--τ5.] ΨΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 1]. 461: 

ἘΤλοε: {τ “7 ΑἹ] σοοά τΠίηρϑ5 τορθίπογ σαπη8 14. Εογ 8Π6 8 ἃ γθαβιιγα ᾿μηῖο τηθη 
τον.3. ἴ0 π|6 νν ἢ ΠΕ» δηά ἱππυπηθγαῦὶα {πΠαΐ πονεῖ [Π]6Ὰἢ : νυ ἢ {πεν {παῖ 
με. 6. ΓΟ 65 ἰπ ΒΕΓ Πμαπάϑβ. ι86 'θεσοῆηῆε. {πὸ {τιοη 485 οἵ ΘΟ στρ 
᾿ 12 Απά [1 τεϊοϊσοά ἱπ ἐλόηι ἃ11, θείηρ σοπιπιθπάθα ἰογ τς ρϑ μας δ ὁμά 

Βεσδιιβε ννίβάοπι σοί Ὀοΐοτα τποπὶ: σοπια ΠῸΠῚ ἰθαγπίηρ. 
ΔΠὰ 1 Κπονν ποῖ {παῖ 8ῃ6 νγαὰβ {Π6 τς ᾿(Οοά Πδῖῃ ργαπίβα πηθ ἴο βρεᾶκ 1 οσ, σά 

οι. πιοῖποῦ οὗ {Πεπ|. 5. μου], ἀπά τὸ σοποεῖνε 85. ἰδοῦ 
᾿ε πθιο 12 1 ᾿εαγπεα [ ΑΠ]ΠΠρεπηγ., ἀπά ἀο τπηϑεῖ ἔογ τῃ6 {Πίηρβ τΠδὲ ἴ' δε ρίνεῃ Ι οσ, αγε 

ΤΗ͂Ν Ποπηπλιηϊςαῖο ἤδγ ᾿ΠἸΡΘγΆΠγ : 1 ἀο ποῖ πι: θεοδιιδα ἴΈ 15 ' ἢ6 τῃαΐ Ιεδάθι ἢ “ΣῊΝ 

πο ΠΙΠΘ ΠΕῚ {ΠΟ 168: τπίο ννὶβάοπη, απ ἀϊγοσίθῃ {Π6 ννῖβ6. 

411 ροοά {πϊηρ5. 1 ναϊιθά ΠῈΓ ἀθοόνα 4]]} 
ΘΑΥΓΠΙΥ ὈΪοβϑίηρϑ, δας 516 βᾶάνβ τὴθ ἴπ656 85 
ψνΕ]]. 

ἐηπιηογαδίς γερο ἢ 866 2 αἤτοῃ. 1. 12, 
ΙΧ. 1--2 :- Εἰ Ο]05. ΧΙΝΠ]. 18. 

19. δεεαισε αυἱξάίογι σοοΐῥ δεζογε ἐδεηι.] ΠΕ 
πιθαηΐηρ; 15 {παῖ βατίη]ν Ὀ]οϑϑίηρθ θΘΟΟΠΊΘ τϑα] 
Ὀ]Θβϑίηρϑ, με ΑΝ ἰβάοιη 15 {πεῖν Ἰθδά θυ, 26. 
ΡΓαϑίθϑ οὐθὺ {ΠΕΣ τι5ὲ ; δας ἡ Πθη Πα ργαγθά 
ἴου νυ βάοπι, Π6 νγᾶ5 ἜΠΕΙΓΕΙΥ ππᾶννατσο (ἠγνόουν) 
1Πδΐ 586 15 {πΘ τηοΐπευ οἵ [ῸΠΊΡΟΥΔ] 85 ννῈ}} ἃ5 
οἵ δἴθυπαὶ Ὀ]οβϑθάμθθθ. [ἢ οἴμου ννογάβ, Π6 
ἄαβιγοϑ ἴο ἱπεϊπιαῖα {πδξ Πῖ5. ῬΥΔΥΕΥΓ νγὰ5. ΡΕΓΕ 
Δα τιπϊαϊηίοα ὈΥ Ἰοννοῦ πιοίνεθ. ὙΠγοιρἢ- 
οὐξ {πῸὸ θοΟΚ {π6 ΨΥ ΟΙΓ 15. {π|πἸσῖηρ; οἵ 1ῃ6 
464] δπα Ἰεροπήδτυ ϑοϊοπιοῃ, γαΐμου μη οἵ 
{8π6 1[ἀγ-πϊγοπη-[αι {1655 ΚΊηρ--- 

ΚΕ Ἄγ8οβε Πθατί, {[πουρσῇ Ἰαγρα; 
Βερι]εα ὈῪ ἔδιτ 14ο]αἴγαββαϑ, [6]} 
Το 1415 [ομ].᾽ 

ΡΟΒΒΙΙΥ, ἴοο, μῈ ἀθϑίγθβ ἴο σογτθοῖ {Π6 ρββϑ81- 
τηϊϑτῖς νίοννϑ οἵ [π6 Βοοκ οὗ Εἰς] οβιαϑίθβ. 

Τάπεαυ ποέ ΤῊ ἱπιρετίδοξ (ἠγνόουν) τηϊιδὲ 
πειέμοσ 6 ἰγθαϊθα 845 Πποιιρ ἢ 1ἴ ἡνεγα ἃ ΡΠ ρευ- 
ες ((συτθοσίει), ποῦ ἔακθη (45 ὈΥ Οτιπηπη) ἴο 
τηθδῃ {Ππαΐ {πὸ Δα ΠΟΥ εογέϊημεά ἐο ὧς μπααυαγο 
οἵ 1ῃ6 σοπποχίοῃ Ὀεΐννεοπμ νν]ϑάοπι Δη4 ργοϑβ- 
ΡΕΓγ. [Ι{ τεΐογβ ἴο {π6 ἄδγβ θη Π6 νγᾶβ5 
ΡΓΑΥΙΠρΡ’ ἴῸΓ νυδάοιη, Ὀοΐογα ἢ5. στεαΐ ρὑγοβ- 
Ρεγγ θαρδη. 

13. ἀϊισεμεν. ἘΒ δίμοσ, ἐν πουΐ ριη]ς"-- 
ἃ ΤΟίογοποθ ἴο {πὸ ρα οἵ ΠῚ5. πιοίνοβ ἴῃ 
ἀεϑιτίηρ νυβάοτη, 85 Ἔχρ απο 'ἴπ {π6 ἰαβῖ 
γε Ίβ6. 

ἐἶο εογηιγητγιίσαίε.] ὙΠῈ Οτεοκ ρῥγεβεηΐ οἴη 
Ἰπγοῖνο5 {Π6 ποίϊοη οἵ 4 νῖβϑῃ, “1 δπὶ ἴου 
φοπη πη σατπρ; ΠΟΙ, ΧΙ ἀεδίγα ἴο ἀϊδῖιιβο 
ΠΟΙ 

Πφεγα ν.} «( ΤΙΠΡΤ ΠαΡΊΗΡΊΥ,᾽ 
ΘΩΥΥ͂ : ἃ ΤΕίἝγεηοα ἴο ΥἹ. 23. 

1 4 ποὶ ῥίάε.7 “1 ἀο ποΐ «υὴεῦ 10 ΠΙάς,᾽ 
ἃ5 ἴῃ {πε Ἰαϑῖ οἰδιιβθ. 

14. «υῤΊερ ἐῤεν ἐῤαΐ ιι56.1] Χρῆσθαι, νΥἱ1 Δη 
δοσιδαίϊνο ᾿πϑίθαα οἵ νι {πὸ ᾿πϑίγατηθηΐαδὶ 
(856, 5. ἃ ὙΘΙΥ͂ ΠΠΟΙΑ55104] σοηβίοἴοη, ἀπά 
βοὴ Μ88. Ποτὲ τεα κτησάμενοι. Βυΐ 1 15 
σεγίαϊπ ἐπαΐ πὸ βοῦῖθε νγου]ὰ πᾶνε αἰζεγεά 

 χΠουΐ 

{Π15 ἴο [Π6 Τάγου σοπϑδίσγιιοιοη νυν] ἢ 15 Του πα 
4150 ἴῃ 1 (ου. νἱῖ. 31. ([6ξ. τὸν κόσμον). 

δεεονῖθ ἐφὲ 2 ϊοπες 9.7, Οοά.] ὝΠΟ δουῖβί 15 
ΘΠΟΙΏΙΟ, ἀπ σοΥΓοβροηβ ἴο {Π6 ΒΡ ΠΡΊ5} ρτὸ- 
βοΐ δογίϑί “"θθοοπηθ. ὍὙΠ6 ρῆγαβε στέλ- 
λεσθαι φιλίαν τηραη5. ““ἴο ργονιἦθ {πἸθπάβῃρ 
ΤΟΥ οπθϑ6]Ε (ομηρ. 15. χὶϊ. 8, ““ ΑὈγαΠδτα 
ΤΥ ἰεπ ̓" (ΕἸ Καὶ Π411]} ; [45. 11. 25; [ὁΠπ χν. 
14. 
δεῖ εογγιγιεπίε Ναπιοῖγ, “το σοά᾽ 

(συσταθέντες). ὙΠΘ νΕΓῸ ἰ5 τιδοά ἴὴ τ Μᾶοο. 
ΧΙ. 43. ἴῃ {Π6 56η86 οἵ “"᾿πίγοάμπςοε ἴο ἃ {τἸοπά,᾽ἢ 
45 αἶ5σο ἴῃ Β οση. χνυὶ. 1. [{ 15 γεηπάεγεά “ σοπὶ- 
ΤἸπδηα " ἴῃ 2 (ΟἿ Χ. 18. 

7 ρὲ σἱγὲς ἐραΐ εουῖθ ἤγονι ἰδαγπίηρ.)] ἘἈδ- 
{π6γ, ““ΠῸπι {γαϊπης ἡ (ἐκ παιδείας). ὙΠΟ 
ἐς {γαῖ ΠΙηΡ ἢ ΠΊΔΥ ΟἸΓΠΟΥ Ὀ6 ““ ΠΊΟΤΆ] ἀἸ50]Ρ]1Π6 
(1. 5), ΟΥ̓ ΠΊΟΥΕ ΡΈΠΟΓΑΙΥ “ εἀποσίίοη. ὙΠα 
βριτῖμα] β 5. ἀθγινοα ἔΟΠὶ διιοἢ ἐγαί ΠΡ ΟΥ̓ 
Ἰηϑίγοίίοη ἀγῸ σοΠραγοα ἴο {πὸ εἰ[5 νυ μι ἢ 
ΤΘΟΟΠΊΠΊΘΠΑ ἃ 5}Π0ΟΥ ΟΥ ΥἹΒΙΟΥ ἴο δὴ Εἰ βδίθγῃ 
Κίπρ. [Ἃἢ ἢ]. 6, ΒΥ ἀποΐποῦ ἤριγα, {ΠπΠῸ 561{- 
ἀδνοίίοη οἵ {πῸ στὶρῃΐθοιιβ ῖ5 σοπηραγοά ἴο ἃ 
ψνο]6 θυτπέ οἤδγιηρ δοσορίαθ]ε ἴο σοά. 

15-9 9. Εἰχίθηξ οὔ {π6Ὸὸ νυ ϊϑάοπι νος Οσοά 
μα5 θοϑίοννεα οἡ ϑοϊοπιοη. 

15. Οοά ῥαΐρῥ σγαπίεά γε) ΤῊΝ 5. {πε 
τοδάϊηρ οἵ {πὸ Ψ τὶς. ἀπ Ατσαῦῖς νουβίοηβ, απ 
οἵ τὰς (οιμμρ οηϑίαη ἀπ ΑἸάϊπθ ἰεχίβ. 
Οτίτηπῃ ἘπῖηΚ5 ἘΠαΐ δῴη, “τππὰγ Ηδ σταηΐ," Πᾶ5 
Ὀθδπ ΡΙΓΡΟΒΟΙΥ αἰΐογεα ἰπΐο δέδωκε ὈΥ 50Ὑ1065 
ψν πὸ πουρμί ἐπαΐ τῃ6 οἰ οἵ νυϊϑάοπι, νυν ΒΊ ἢ 
1Π6 νυ  Ργοΐθθδοβ ἴο πᾶνε δἰζαϊπθά, πλιβί 
ΠΘΟΘΘΘΆΓΠΥ ἰηνοῖνο {πὸ Πεξπρ Ἔχρυθϑβίοη δηά 
ϑνοσ ΠΥ οοποθρίϊοη οὗ {ΠῸ β 5 μῈ Πὰ5 τϑοοῖνεά. 
Βιΐξ {Π15 ἄοεβ ποῖ ἔο!ονν. ὙΠοιρ πα Παά 
τοοοινθά νυϊϑδάοπὶ ΠπῸπὶ Οοά, Πα πιρμῃί γεῖ 
ἄεϑίγα συϊάαποθ ἃ5 ἴο “"Πονν ἢ οὗ “ννηδί ἢ πο 
5Ποι 4 σρθαῖκ (Μαίί. χ. 10). 

7ῶγ ῤὲ ἐῤρίησε ἐφαὶ αγὸ χίυθη γι6.1 Μυϊα., 
ψμας ἡιὶῤῥὲ ἀαπέμγ. “ΤΠΘ ἔσιια σθϑ!ηρ᾽ 566 Π15 ἴοὼ 
Ὀ6 διδομένων, νγῃ]ο ἢ ΙΠΊρ]165. ἐπαΐ {Π6 δ οἵ 
υνβάοτμη ἴ5. εοπέίπμοισ. ΤΠῈ τοδάϊηρ λεγο- 
μένων (ΑΙεΧ. ἀπά οἴπον Μ88., ϑγτίας, Ατδθὶς, 
Αὐτηθηίδη γουϑίοηβ, ἃς.) σίου θαοὶς ἴο ΠΙ5 
ΡΓΟΠΊΪΒ65 ἴη τ. 13; θυΐ ἄοε5. ποῖ δι τπρΡ 
56Π56 50 61], απ οσαπηοΐ θὲ γεπάθγοα “γα ἴο 
θ6 βροίεη οἵ, 85 ἴπ {Π6 τηδυρβίη. 



46 ΜΊΙΘΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

ι6 ΕὸΓ ἴῃ ἢἰβ μαπά δἵβ θοῖἢ να 
ἀπά οἷ ννογάϑ ; 4]}πν]βάοπη αἾβο. δηά 
Κπον]εάρε οὗ ννογκΚπιδη8} 1}. 

17 ΕὸΥ Πα Βδίῃ ρίνε) τὴβ σεϑγίδίῃ 
Κηον]εάρε οὐ τπῸ τπΐηρθ ἘΠαΐ ἅΓ6. 
ΠΆΠΊΕΪν. το Κηονν Πονν {Π6 νγου]Ἱά νγᾶβ 
τηλάθ, ἀπά {Π6 ορογαίίοη οὗ {6 εἰἊ- 
ΠηΘΠΐϑ8 : 

ΝΠ. [ν. τ6--2ο. 

ι8 ΓΠΘ Ῥερίπηΐϊηρ, δπάϊηρ, δηά 
πάθε Οὗ τῆς τἰπ|65: {Π6 δἰτογδ ἢ 85 
ΟΥ̓ τε τυγηίηρ 9, {δε σμη, ἀπά τῃ6 
σμαηρα οὗ 8625088 : 

Ι9 ΠΕ οἰγουϊέβ οὗ γεαῖβ) δηά {Π6 
ΡΟΒΙΓ ΟΠ οὗ β[διϑ : 

20 Πα πδέιγεβ οὔ ̓ ᾿νηρ ογθδίιΓΕ8, 
Δηά {π6 ἔιγιε5 οὗ ψ|4 Ὀεαϑίβ : {ΠῈ 

ἐφαὲ ἰεαάίει τιιίο «υἱτάουι.] Ἐ ΔΊ ΟΓ, “ βαϊάα 
οὗ νἱβάοηι." Μι]ρ., σαῤΪϊἸομέίϊαο ἀμκ. “ΓΠΘ 
ςσοηίοχί σον {πΠαΐ {Π6 ΨΝυϊραΐθ 15 τ ρῃΐ, ΟΣ 
σοφίας ὁδηγός 15 1ἴΠ6. ΡΑΓΔ]16] ἴο τῶν σοφῶν 
διορθωτής.. Οοάἄ 15 Βοίΐῃ {Π6 Ἰοφάοσ οὗ νν]β5- 
ἄοπὶ ἀπ {Π6 [ΘΟ ΠοΓ οἵ [Π6 ννῖβο. 

αἰϊγεοίοί.] διορθωτής. Μυϊξ., εηηεγααέον.. 
ΤΠῈ ψοτα ΡῬΓΟΡΕΙΥ͂ πλθδη5 “ἃ ΟΥΕΙΟ "ΟΥ̓ 
“ἐ ρογγϑοΐοσ." Βοίῃ νυ]ϑάοπὶ «πη (Π6 ννῖβα 
51Π] ποοά {π6 ϑιροσιπίθπάϊηρ ργονιάθηςο οἵ 
σοά. 

16. ἔογ.] ὙΠ15 βῖνοβ [Π6 γθάβοη ἔῸΓ {Π6 
ῬΓΑΥΟΙ οἵ {πΠ6 Ἰαϑδί νεῦβϑθ, δηα {πογοίοσο 5ιρΡ- 
Ρογίβ {Π6 σϑδάϊηρ δῴη, ". 15. ὙΠ6 νυῖβα 517] 
πορά Οσοὐβ συτάδποο ; ΤῸΓ 411} 5Ρρθθςῇ, δηά 8]]} 
Κπον]θάξο, δηά 411 ργδοῖϊοαὶ 5.111 σοπλθ ἔτοτα 
ΗΠ. 

«υἱτάονι. ἘΔΙΠΟΓ, “΄ 5161] (φρόνησις). ΤΕ 
το ηοσιηρ οὗ {Π6 ΑΟΝ. 15 σοηΓιϑίηρ. 8566. οἢ 
γ]. 18: 

97.) «υογάηιαρςρ.] ὙΠῸ ρἱβ οὐ νυ ]βάοπι 
᾿ποϊιθ ονθὴ {Π6 βθη15 οἵ {Π6 αὐξϊδέ δηα {ΠῸ 
51{Π] οὗ {Π6 γίίβαη. [Ι͂ἢ Εἰχ. χχχὶ. 2. {Π6 δ ΠΥ 
οἵ Β6Ζα]θοὶ 15 δἰγιθιυςοα ἴο ᾿Πϑριγαίϊίοη. 

17. Εογ.] ΓΗΒ. “[ῸΓ "ἢ ΟΠΪγΥ ἰηἰγοάϊπιοοβ ἃ 
ΒΘΟΟΠα δηἋ4 5ρβϑοῖαὶ 1]τϑιγαίίοη οἵ 1π6 {γαῖ 
ΡΓΟΟΪαΙπηθὰ ἴῃ τ. 15. Οοά οοἴτεοῖβ δηά 
ἴθδομοβ {Π6 ννῖ56, βΘΠΘΥΆΙΥ, [ῸΓ (Ὁ. 16) 4]] 
Κηον]οάρο σουηθ5 ἔτοπὶ Η]ΠΊ; πα 5ρθο ἈΠ} 
(τ. 177-21) Ηδ [Πα5 βριαπίβθα ἴο ϑοϊουήοῃ ἢ]5 
ΓΔ ΠΟ] ἃ ἸΘαγΠΙηρ. ΠΘ ΘΠΡΠαβ15. {Πι|5. [8}15 

[ΠῚ 2) 

ῥα σίυεμ.) ἘἈδίΠπου, “ βανε (ἔδωκε). 
ῥοαυ ἐῤε «υογ]ά αυα-ς πιαάε.1]Ὶ "ΤῊΘ ογρδηϊβα- 

τίοη (σύστασιν) οἵ {Π6 τπιηΐνοῖδο. ὙΠῸ ψνοχά, 
ἴῃ [15 56 ῆ56, ΘΟ η65 ἔγοπι Ρ]αΐο (΄ ΤΊ πι.᾽ Ρ. 32), 
ΡΟΒΒΙΡΙΥ [Ὠχοῦ ρη ΡΏΠΟ (“1.6 ρ. ΑἸ]Θρα. 1. 1). 
ΓΠΙΒ ΤΥ 6 {πῸ πηθδηϊηρ οἵ συνεστῶσα ἴῃ 
2 Ῥεῖ. Π|. 5, δηἀ [Π6 βαΠ16 Ρῇγαβο 15 ἔοιιηα ἴῃ 
(01. 1. τὴ. 

᾿ οβεγαίίοη ὁ ἐδὲ οἰεριεμίς.1 “ΓΠΘΙΓ οβδοίνα 
ἕοτοθ Ψ]ρ., αὐγε. ὙΠῸ ἢγοῖ πὸ το- 
ἀιπιοοά πηαίζοῦ ἴο ἔθιιγ. οἰοπιθηΐβ, νυν ῃῖοῃ Π6 

ἄδγ ὈΥ ἀϑίγοποπηγ. Ονηξ ἴο {Π6 ἱπηροσίαποβ 
οὗ σογτϑοΐ βυϑίεμπηβ ἔῸΓ [Π6 αἰ νιϑίοη οὗ [Π6 ὙΘ ΔΓ 
ΒΥ {Π6 τί ϑίπρ' ἀπά βοίξηρ οἵ ναγίοιιβ σοηϑίε!]α- 
ἘΙΟη5, [Πϊ5 δι θ]εοξ πα αἰγαοίθα ἄθορ αἴΐεη- 
το, «πὰ {πο86 ννῆο Πεὶρθά ἴο αἰιιοϊάαίε 1( 
ΜΟΙ ΤΙΡΒΕΥ τορασγάθα 45 Ὀεποίδοζουβ (ΑΈβΌῃ. 
“Ῥχοπλ.᾽ 457), 458. Μροἢ ΠΊΟΥΕ 15 πηδδηξ 
[Πὴ Π6 πιοῦθ αἰνίϑίοηβ οὗ [Π6 βθᾶβοῃβ Οὐ οὗ 
{Π6 πιοηίῃ5. 

ἦῤεὲ αἰεγαίίοηπς 9.05): ἐδ ἐμγπίης ὁ ἐδ σπρ.] 
τροπῶν ἀλλαγάς. 1. 11., “ἴῇ6. σμαηρεβ οὗ {Π6 
50 ]5ῖ1ς65. !ἋΓἢΪ5, απά ποῖ “ον »ηιαππεέγες" 
(τρόπων, ἰ5 ΘΥΙ ΔΘ ΠΕΥ [Π6 ΠηΘδηΪηΡ᾽, 85 15 5 νυ ἢ 
ὈΥ τῆς οοπίοχί. ὙΠ6 ννογά τροπὴ ἴῃ {Π15 ΟΥ̓ 
ΔῊ ΔηΔΙοβοΟι5. 56 η56. Οσο 5 ἴη ΤΧΧ,, Του. 
ΧΧΧΙΠ, τὰ} 700 Χαχνμϊ. 22 (ΔΟν- ΚὙΠῸ ΟΥαϊ- 
ΠᾶΠο65 οὗ πϑαύθη;" 1,ΧΧ.., τροπάς); «ἀπά ἴῃ 
745. 1. 17 ἴβεσε οδὴ ὃὲ Π||6 ἀουδέ {μαΐῖ 

᾿ς ἘΠ]5. 15 ἴπ6. σούγοοῖ δχρ]αηδίίοη, {ποιρὴ 1ἴ 15 
ΟΠΪΥ ΟἿΘ οὗ την. ὙΠῸ οηἱγν «ῥεεία] πον - 
Ἰοάμε διτιθυιοα ο ϑοϊοιηοη ἴῃ ϑουιρίαχο--- 
ἀραγί [τοτὴ Ἰηϑῖρης πο σΠαγαοίου δ πα 5111} ἴῃ 
φονθγηπηοηΐ---ἰθ {παῖ οὗ Ὀοΐδην απὰ παίιγαὶ 
Πἰβίοτυ (1 ΚΙηρβ ἰν. 29--54}; θαΐ 411 ἀδίαι!β τα - 
ϑρβοίϊηρ ῃἰπὶ μα Ὀδθεη ᾿πάθἤηϊῖοὶν οχίοπαρα 
ἴῃ 7 νν δῃ δηά Εἰ αϑίοση Ἰθρθηάβ, νυ ΠΊΟἢ ογααιθα 
Πϊπὴ ἢ πηΐνουβαὶ Κηον]θάρο. ΤΠῈ Βοοῖ οἵ 
Ἐ)οοἸ]οβιαϑίθϑ δες θιιῖοβ ἴο ΠΙπῚ ἄθθρ γθβθατοῇ, 
Ῥαΐ φῖνοβ πὸ ραυτίοι]αγβ (ΕΠ ο]65, 1. 13,14}. 

ἦδὲ εἰαρϑε 97 σεασοης.)] Βεβίάθϑ ἃ Κηον- 
Ἰεάρε οἵ {πὸ βιΠΊΘΓ «πα νυ] Πίου βο]βίϊοθ, μ6 
Κπονν ἀδοιιΐξ τποηΐῃβ ἀηα βϑάβοηβ, αηα {ΠῸ6ῚΓ 
Ἰπίογομδηροβ (μεταβολάς). ΠΟ ΘΧΡΓΕΒΒΙΟ 15 
Βοιηθνν δῖ νΑΡΊΙΘ. 

19. Τρε εἰγεμῖές οΚ γεαγς. ΑποΐΠΟΓ ὀχρτοβ- 
50οὴ οἵ βδοπηθννμαΐ ᾿ηάοῆηϊζο τηθαηΐηρ. [ἢ 
ΧΙ. 2 νγὲ πᾶνε κύκλος ἀστέρων. [Ιη Εἰτι- 
ΡΙ465 (( Οτ. 1645} ἐνιαυτοῦ κύκλος τηθ8η5 “{Π6 
ΟἸΓΟΙ Πρ; Θθ 50 η5. Ηογθ ΔρΡΡΑΓΘΠΓΥ ΘΟΪΟΠΊΟΙΝ 
15. πιαάθ ἴο οἱαϊπι ἱκηονν]θάρο οἵ 5 αῦ δη4 
Τὰ Παγ ΟΥ̓ Ο165, ᾿πογοδ]δίοη5, ὅζο. 

}οοἠίοπς. θέσεις. “ΤΠΪ5 πο] ἀθ5 Π6 Κπονν- 
Ἰοάρο οὔνν ΒΙ ἢ ΟἸςοτο 5ρθαῖκϑ (6 1)6 Ναῖ, Ἰ)θογ. 
ἴϊ. 61): “Νο5. Ὡϑίγου ΠῚ ογΐμβ, οὐλέμα, γα 

οΔ]16 4 ῥιζώματα, νγνὰ5 ΕἸΩΡΘάΟΟΪ65 ; {ΠπΠῸ ἢγϑέ " 4116 ΦΟΡ ΠΟΥ ΪΠΊ1185.᾽ 
ΠῸ ἰθηΐαϊνεὶν ᾿ϑδοὰά 1Π6 ννογὰ στοιχεῖα 
(οἱονπερεὶ στ.) νγα5 Ρ]αῖο (΄ ΤἼραοί.᾽ 2ο1 Ε; 
“ΤΊΠπι.᾿ 48 Β), ἀηἀ ΠῸΠΙ Πἰπὶ ἴξ βαϊπθά οἰγ- 
ΤΌΠΟΥ. 

18. ΤΡο ῥδορ νγῖτσ, ἐπάϊησ, ἀπά ηιϊάσέ 9 ἐδὲ 
1ἰγγιο5.) “ΤῊΪΒ βοιηθινῃαξ Οὔβοιγο ΘΧΡΥΘβϑίοη 
56 6ΠῚ5 ἴο τηθδη {Π6 ΔὈ1Π1Υ το χορ α]αΐο της σα] οη- 

“ς ΤῊς Πρανϑηβ {ποηηβοῖναβ, {πΠ6 Ρ]αποίβ, δηᾶ 15 
[πϑοῖϑ τ: 

Οὔ βοῦν ἄδρτβ, ὑπ ουν, ἀπᾶ ῥΪδοθ, 
Ζηιείρέμγε, σουγ56, Ρσορουεοη, 5θάβοη, [ΟΥΠῚ, 
ΟΙῆςο, ἀπᾷ οὐβίοπι, ἴῃ 4}1 1ἰπ6 οὗ ογάοσ." 

ΘΉΛΚΘΡΕΛΚΕ, 7 γοΐ, αγια Ογέςς. 1, 3. 

20. Τῤὲε παίωγες 9 Ἰἰαυΐισ ἐγεαίμγες. “ΗΘ 



ν. 21---22. 

νἱοίεηςς οὗ ννίπα5. ἀη ἃ {Π6 γθαβοη!ηρ8 
οὗ πηδῃ : {π6 ἀϊνεγϑιτιεβ οὕ ρ]δηΐβ. ἀπά 
1ῃς νἱγέιμε5 οὗ γοοίϑ : 

21 ΠΟ 2:1 Ε11Ξ }} ἘΠΙΠρα 45 216 

ΔΥΙΡΌΟΘΜ ΘΕ ΘΕΘΝΘΙΝ.: Ὑ{: 

ΕΙΕΠΕΓ δθοεῖ οὐ πιδηϊξεδίς {πε 1 
Κηονν. 

22 ΕῸΓ νυ βϑάοπι. 5 ννῃϊο ἢ 15 {86 “ οἱ. 8. 5. 
νγογκογ οὗ 4}1 πη ρ8. ταιιρῃ!ς π16 : [Ὸγ 

5ραΐζθ Ραγα 0 ]6 5, δᾶγ8 [όβθριιιβ, “ ἀθοιΐ 41} 
ϑογίβ. οὔ Ἰἰνῖπρ ογθαίισοθθ, ΒΟ ΠΟΥ ομ {πὲ 
ΘαΥ ἢ ΟΥ̓ ἴῃ {ΠῸ 568, ΟΥ̓ 1 {Π6 δἷγ; ἴῸΓ Πδ νναϑ 
ποΐ πηδοσιαϊηΐθα νυ] ΔΠΥ͂ οἵ {Ποῖ παΐιγοβ. 

ἐφε «ἱοίεπες 977 «αυἱπάς.7] (ΟΟΙΏΡ. ἱν. 4. 80 
ἴοο {π6 Ν ΠΡΕ.., «ἦγε «'επιέογμτι ; Ὀὰ {Π 6 ῥά γΆ]16] 
οἴαιιβα (“ ἀπά [Π6 γεδβοηὶπρδ οὗ πΊθη 7) 5Πενν8 
τπαΐ {Π6 ΓΘΔ] ΠηΘΘΠΙῊς; 15 “ [Π6 [ΟΓΟ 65 οἵ 5ρι 5," 
νν ΠΕ ΥΓ σοοά ΟΥ̓ 6.11. Τ΄βθρμιβ (( Απίί. νη]. 
2. ὃ 1) 58γ5 [παΐ ϑοϊοτηοῃ Πά “ ππάοθυβίαπαϊης 
ΔΠὦ νυ]ϑάοπὴ ἴῃ 5110} ἃ ἄδθρυθα 85 ΠῸ οἴπει 
τηογίδ] τη ἜΡῸΓ Πδά :" δηὰ αἷϑο {παΐ “Ὁοά 
ΘΠ Ὀ]οα ΠΙπΠῚ ἴο ἰδασῃ {Πδΐ 51] νυ] ἢ ἜΧΡΟΪ5 
ἀδθπΊοη5, νυ ΠΟΙ 15 ἃ 5ΟΊΙΘησ6. Π56 1] δηα 58πὰ- 
τἶνε ἴο πηβη. ΑἹ] Εδαβίοση Ἰθρθπαβ ἀγὸ 1] οἵ 
βίου ὉΟΠΟΟΓΠΙηΡ ΘΟΪΟΠΊΟΠΒ. ΡΟΥΨΕΥ ΟΥ̓ΕΓ 
Βριγιῖθ. Οπο ἸΙοηξ 5[ουυ οἵ 15 ἀθδ!ηρ5 ἢ 
1ῃ6 ἀθπιοη Αϑῃπηθάδι 15 τοϊαϊεά τη “ ΟἸη,᾿ 
ἘΠσδι τ, 2. 

“ς ΤῸ πὶ ἡ τα Κποννῃ, 50 Ηασατβ οἤδβρυιηρσ {ε]], 
ΤΠΘ Ρον ευία] ν]ρ}] ἀπ [Π6 βίδυυυ 5Ρε]]}, 
ΤὴΘ τἱαηῖρῃηΐ 0411] Ἠ6]11}5 5μαάονυ ἸθρΊοη 5 

ἄἀτεδα, 
Απά βουπάβ {παὲ ναῖε {Π6 5] τ εῖ5. οἵ ἴῃς 

46αα. 
Ηδξποθ 811 Πὶβ τηϊρῃΐ : [ὸγ Πο σου] {Π6568 

ΟΡΡοβε ὃ --Ἢἶξβεᾷ, “Ζαμεἔζιε. 

866. ΕΠΞΘΠΠΊΘΉΡΟΥ, “ Βηςά. Ππ|46η1}}.᾽ὄ ἢ. 440, 
574.; Ηδιηθυγρογ, “Ταϊτημά. ἊΝ ὀσίογθ.᾽ .. Ὁ. 
Θα]ΟΠΊΟ. 

ἐῤὲ γεαφογίγσς ο7 γιόπ.} “ΠΕ ΘΡ ΓΙ θα ἢ- 
δἴἢ 811 {Π|π 55,1 (ΟΥ. 11. το. ““ὙἼΠ6 5ριγΐ οἵ 
τηΔη 5 {π6 σδπηά]ε οἵ {π6Ὸ Τιοτγά, βϑαγοῃιηρ 4}} 
1Π6 τηνναγά ραγίϑ οὔ {π6 θε]]Υ," Ῥσον. χχ. 27. 

αἰϊπυεγοῖμες 90, ῥαπί..] ἘΒοίδηϊς οἸαββιποα- 
τ[ἰἴοη5. ἼΤΠῸ οἸαιπη 15 ἰοιπηάθά οα 1 ΚΙηρ5 
ἵν. 22. 

“Ὁ Ὑ}Ὶ. Ἔνεῦυ ὈΪχά, δπα Ὀεαβί, δηα 1ηβθοΐ πον, 
Απά βρδῖε οἵ ἜἼνεῖν ραπί {παΐ αιδῆς {πῸ εν. 

ΗΈΒΕΚ. 

αἰγίμος ΟΓ τοοΐ». "ΤΠΘΓΕ ννὰ5 ΟΠ6 τοοί, ἔῸΓ 
τηδίαποθ ([ΠΆ]Π1ΔΓ ἴο ϑο]οπΊοη), νυν] ν ΒΟ ἢ 
7Τοόβερῆιθ δᾶνν ἃ ενν5 δχογοῖδί, παπιθά 
ΕἸδαΖασ, ἰπ {πΠ6 Ργδϑεπος οὗ Ν᾽ βεδαραβίδῃ δηά 
ΤΙ5, ἄγαν οἷ Δῃ ΕΥ̓] 5ρΡΙΓΙΕ ΤΠγοιρῃ {ΠῸ 
ποϑίΓ115 οἵ 4 ἀεπηοηΐας. (΄ Απίϊζ. ν1]. 2, ὃ 5.) 

ΟἹ. «εογεΐ οὕ 7ηαη75..7 ὙΠδΐ 15, “1 Παά 
Ῥοῖῃ ἃ Κπον]εάρε οἵ ρῃοποιηθπηα, δηα οὗ {ΠΕῚΓ 
μιἀἄδη οδιι5θ5: δηα 45 1Π6 οἴδιιδα 15 ΡΆΓΆ116] 
ἴο {Π6 ργθοθάϊηρ, νεῦβαβ, “1 Κπονν {Π6 ΔοίΙΟΠ5 
οὔ τηθη, δης, ΕΥ̓ ὑΡϑυςπο]ορὶς ᾿π5]5}}ΐ, σαν ἘΠΕΙΓ 
᾿πηουτηοϑί πιοίϊνοβ." (ςο] 15. χῖχ. 29.) ΟΡ. 
τ Ων 1 τὸ “ὙΠῸ ϑΡΙΓΙΕ ΞΘΔΓΟΠΟΘΙΠΙ 41] 
{Πϊη55, γϑα με ἄδθερ ἱπίηρβ οἵ σοά." ΤὍΠὲ 
Ἰεβεπάδυυ νυϊϑάοπιὶ οἵ ϑοϊ]οπΊοη 15 Πεῦα ὃχ- 

Ραπάοά ᾿πΐο {παξ ταῆρὲ οἵ Κηον]θάρο νυ Β]οὰ 
ννὰ5 Ῥοβϑθββοά δγ {πῈ τηοβί ου]εναίεα [ονν5 οὗ 
ΑἸδχαπάγια ἀπγίηρ {π6 ἔννο σοπίασίθβ θείογα 
(Πτιϑέ. ΗἜἪ 15 τεργεβθηϊθα 45 πηάεογβίαπαϊηρ 
ΠΟΒΙΠΟΡΤΑΡΗΥ, ΡΠγϑῖοβ, ἈϑίΓΌ ΠΟΥ, ΟἤΓΟηΟ- 
Ιοῦν, πιθίθοσοορΥ, ΖΟΟΪΟσΥ, ΔΏΡΘΙΟΙΟΡῪ δἀηά 
ΘΟ ΠΟΙΟΡΎ, ῬϑυοΠΟΙορυ, Ὀοΐδην, ΠΟΓΡΆ]15Πη, 
5 ὙΥ6}1 85 (111. 8) τβοΐογις ἀπά Ἠϊβίουγ. 866 
Οτϊτηπι, “ ΕἸ]. Ρ. 151. 

90. ἃ. ἐφ «ὐυογζεν 9.) αἰ! ἐῤῖηρς.)] ἈΘα55 
τη ογ5 ἘΠ15 “1 ἀγίϊσία ππηΐνογβθ! θ᾽" ὙΜΊΒάΟΠῚ 
15. 5Ροίζθὴ οὗ ἃ5 “δῃ δ Πσοτ ἢ ἴῃ 1]. 6, ἀης 
νυ ]β ΠῚ 15. ἀβουῖθοά ἴο {πὸ ἀγίϊδί (τεχνίτῃ) ἴῃ 
χίν. 2. Οοά [5 οδ]εά {πε ΑΥΕΠΟΟΥ οὗ {Π6 
ἘΠΙνΘΥΒΘ ἴῃ ΧΙ]. τ; ἀπά ἴῃ Ῥτον. ν]1]. 30, {Π6 
ννογ5 “45 ὁπ6 Ὀγοιρμΐ ἀρ Ἰμ Πῖπὶ "ἢ 5μου]ά 
γαῖ μοῦ θῈ τοηάεγθα “ἂς α γπασέεγταυογκε." 
(οπιρ. ΕςοΪα5. χχῖν, ῬΉΠΟ 5ρθακθ οἵ Δ 15- 
ἄοπι 45 {π6 ““τποῖῃευ ἢ ἀπά ““πιιγβο ἢ οἵ δ]]} 
τπϊηρ5. Επιβίδίμιι5, [η δῃ ᾿πίθγθϑίηρ ηοΐῈ οἡ 
Ἡοπιου, “11. χν. 411, βδᾶγ5 {παΐ “[Π6 ἀποϊθηΐβ 
(4116 411 αὐ !ῇσεῦβ νν156. [!ὲἢ ἔχ. Χχχν. 31, 
Οοά [5 βαϊά ἴο παν ἢ]1ο Β6Ζα]θοὶ “νὰ [Π6 
ϑριτιξ οἵ Οοά, ἴῃ νυ]βάομχῃ, ἴῃ τπιηάἀογϑίδπαϊηρ, 
«πὰ ἴῃ Κπον]θάρο, απά ἴῃ 1}] Κιπάβ. οἵ ψόοσκ- 
τ] Π5Π1Ρ." ΒΙΠΊΠΑΙΙΥ ἴῃ ΕἾχ. ΧΧΥΠ]. 4, ΑΑΓΟΠ᾿5 
σαγτηθηΐβ ἅτ6 ἴο θὲ πηδάθ ὃν “αἱ ἐῤαΐ αγὲ 
«υἱσεῤεοαγίεα, αὐροῦε 1 (16 1 οτά) ῥασε Μ]εά 
«οἱέῥ ἐρὸ ΤΡΙγΙ 9 αυἱτάοηι." 

οὐ Ὁ. ὙΠῸ ἀϊνϑίοη οἵ οἰδιιβεβ ννουἹά θὲ 
Βεῖίοῦ δ {μ|5 ροῖϊπί. ὉΠ ταϑὲ οἵ [Π6 Ἅσπαρίογ 
15. Οσσαρίθα ΜΠ [Π6 Πα] 165 (2, 28}; {Π6 
παΐυτο (954-96); {με εἤξοῖβ (27, 28); ἀπά 
1Π6 βου οἵ νν]ϊβάοπι (29, 80). 

90 Ὁ. ον 1π ῥὲ ἱξ ἃ - - - “Ιγ1.} 5 
(ἐν αὐτῇ) 15 {πε θεβέ γοαάϊηρ. [{ 15 βΒῃρρογίε 
ὈΥ {πῈ Ναίίϊςαη Μ8. ἀη4 {πῸ ἴοιιγ νθυβίοῃβ. 
Θοὴθ Πᾶνε βιιβροοϊθα {παῖ {πῸ τεδάϊηρ ννὰ5 
Ἰηἰγοάποθα ΟΥ̓ βοῖῆθ (τ βίίδη τοαάθσ νγΠῸ 
νν5μοα τὸ αἰλεέηισμίςρ ῥείαυεε ἴπ6 δοη (Ξ 
ὙΝ Ἰ5άοΠ1) ἀπά {πΠ6 ΗοΪγ ϑριγ, η {Π6 ᾿πζογεϑίβ 
οἵ Τυϊηϊαγίαπ σοΟΠίΓοΟνουΘΥ. (δου δηά 
ΟἴμοΥβ, δοσθρίϊηρ; τ 85 {πε ἔσιιθ σεδάϊηρ, ἄγανν 
1Π15. {πϑο]ορῖς8] ἱπέδσθηςοα ἔγοπι ἃ, ΤῊΘ 1η- 
ἔθγθηςθ 15. ὙΕΥΥ͂ ταπιοΐθ, ἀπά Πᾶ5 ποΐ [ΠῸ 
5114 16ϑξ ἀγριιπηθηΐδίϊνα να] ; ἀπ {Π6 Γαδ Ἰ Πρ’ 
(ϑίποο 1 15 δοςορίβα ἴῃ ἔπε [14]4) 15 σθγίδ! ]Ὺ 
ΟΙάοτ {παη Ατίαη ἀϊδβριιΐοβ. [Ε 15 ΓΠ6 ΤῇΟΓΘ 
ἀἸΒΊ σα]: τοδάϊηρ, δας πιθαπδ {Ππᾶξ ἴῃ {π6 ργας- 
Εἰς] γϑϑι]5 οὐ νυϊβάοπη ἃ βρι γι γον 6815 1{56]Ὁ| 
ψΥ ΠΟ ἢ 15 ἀθϑογι θεά ὈΥ {πὸ [Ο]]οννῖπρ Ἔρι[Πεΐβ. 
ὙΠῸ οἴπου τοαάϊηρ5 ἅτ αὐτὴ, αὑτὴ (““5Π6,᾽ ΟΥ̓ 
(986 ΠΕΙΚ56]Ε 15, ἀπά αὕτη (α ἀεπιοπδίγαίίνο, 
5 ἴῃ νἷ. 16), ψνΒ] ἢ Ζάεμ ν ἊΝ ἰδάοπα ἢ Ἐπ 
ϑριΠῈ οἵ Οοὐ (ςομῃΡ. 1. 4; νἱ!, 7: ΙΧ. 17: ΧΙ. 
1). 866 ΝΙ [Ζ5. ἢ, " ϑγϑί. οἕ (ῃσ᾽ βέίδη Π) οοίγπο. 
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ἰπ ΠΕΙΓ ἰ85. 2Π ἘΠΑοβίδΠάΙηρ 8ρ {19 
᾿ Οτ. ομῖν ἤΟΪγ,) ἴοπα οἠἶΐγ, τηδηϊ] 4. 5.81]. 
ὀεροΐέεγι. 

᾿ῖνεὶγ., οἶδαῦν τηάεῆ]ε4, ρἰαίη, ποῖ 
5 δ] εςε τὸ Πυγί, ἰονίηρ τΠς τῆϊηρ ἐΠαΐ 

ΜΙ ΙΘΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Γι]. [γ--.22: 

5. ροοά, ας Κ, νης σαπποῖ ΡῈ 
Ἰειίβ., γθαάγ ἴο 4ο ροοά, 

22 Κιπά ο πιδη. 5ἰεάξαηβέ, βζ8, 
ἴεα ἤἴοπη οατα, Πανίηρ ἃ}} ροννεῖν 

δ 75. ΑΠΟΓ [15 ννογά ““ βρισγιῖ," ἴΠπεῦὸ [Ο]]ονν5 
ἃ 56Γ165 οἵ Π0 1655 {πῃ ἔννεπίγ -οὴο Ἔρι[Πεῖΐβ. 
ὙἼΤΠῈ ΠΕΠΊΡΕΙΓ 21 ἰ8δ ποὺ ἄοιθέ ἐ6]]Ὀογαΐο]ν 
σΒΟβθη 85 ἃ ργοάιιοΐϊ οἵ {πὸ ἔννο βαογθα πιπη- 
ΒΕΙΒ. 3.7. (ϑεε σδότγεν, ΡῈ], 11. 98.) [{15 
ΡΓΟΡΔΡΙΥ ἔγομη {Π|5 Ρραββϑαρα (45 1 ἸρΡ51115. ννᾶβ 
{Π6 ἢγϑί ἴο βιισροϑδί) πα ἴπ6 Βοοῖς οἵ ΜΝ 15- 
ἄοπὶ βοΐ 1ἴ5. {Π|6 οἵ Πανάρετος Σοφία, οὐ ΑἸ]- 
ψιγίιοιι5. ΟΝ ΙΒ ΠῚ, ΟΥ̓ ΒΟΙΠΘΕΠη65 ἡ Πανάρετος 
4ΙΟη6 :---α {Π|6 ΜΠ ]Ο ἢ ννὰ5. οχίθπάθα τὸ {πῸ 
ΟἴΠΟΓ ϑαριθπίια] Βοοκβ, Ῥσγόνοσθβ δηα Εςο]ε- 
βἰαϑίισιβ. ὙΠῸ ννοτά “207 ἱπίγοάϊτιςθϑ {Π6 
ἘΧρΙαπαίίοη οἵ ἴῃ ρῆγαθθ “' δυς πο ῦ οΚ αὐ 
ἐῤίγιρο." 

μη ογοίαπαϊπσ. νοερόν. ΤΠ ψνοσὰ 15 ἃ 
Τϑοῆ πο ἃ] ἴεσπὶ οὗ πὸ ϑῖοϊς ῬἘΠ]Οβορῆυ, ἀπά 
ΤΏΔΥ Ὀ6 γτοπάογρα “ Ἰη[6]}1 6 η[14]. ὙΠῸ ϑίοιϊοβ 
4Υ6 βαϊὰ Ὀγ ΡΙ] αἴατο! (΄ 1) 6 ΡΙαο. Ρῃ]]ο5.᾽ 6) ἴο 
"ᾶνο ἀθηπηθα Οοά ἴῃ ἴπ656 υεΎῪ ννογβ 85 “δη 
ἸπΓ6 Πρ ητ4] ϑΡΙΓΙ ἡ Δηα “ὁ ἸηΓ6]ΠΠΡ ΘΠ Έ14] ἢτο. 
Ατίοιηρίβ παν θθθη πιαήάθ ὈγΥ Ηδ58θε ἂπά 
Βαυπμηραγίθη- ΟὙ 51115. ἴο οἰ βϑιΥ {Ππ656 ερὶ- 
τΠοῖβ 1πΠ ἃ ϑιρῃιποαηΐ ογάοσ. Ηΐαβθβθ οἰαθβοβ 
πὶ ὈΠΩΘΥ ἴπγοο ποαάβ. Ηδ ϑαγ5 {Ππαΐ [Π6 
ΠΥΘΕ 5ΘΥΘ ἢ ΘΧΡΓΘ55 {Π6 Ρουπηδηθηΐ πδίμσγο οἵ 
ΔΜ ΊΙβάοπι; {Π6 ποχί βθνθὴ ΠΟΙ αείϊνα ΨΟΥΚ ; 
ΔΠ6 {ΠῸ ᾿ἰαϑί βθνϑθη Ποῖ θχα]ῖθα ροννοσ. Βδιπι- 
ϑαγ ΘΠ - ΟΥ̓ 51:15 βαγ5. {Παΐ {Π6 ἤγϑί ΤΟ δρὶ- 
1Ποῖ5 ἀγθ σεπεγαί, ἀθὰ 41} [Π6 οἴμοῦβ 1Ππ5- 
{Γαίϊνο οἵ ἴπθῖα. Α σαγοία] ΘΧχαΠ Δ ΊΊΟΠ 5Π 6 νν5 
ἀθοιβίνοὶυ {Πδΐ ποι ΠΟΥ ΟἹ αβϑι Ποδί!οη 15 [ΘΠΆ0]6 : 
Δα ἃ οογίδιη σϑβοιηίαηςς οὗ βοπιο οἵ {Π6 
ΘρΡΙ[Πεῖβ ἴο βοῇ οἴμοι, ποῖ ψιτποιξ βοπιο- 
τῆϊηρ πὸ ἰδυςο]ορΎ, 566 πὴ5 ἴο ρον {Ππαΐ ἴΠ6 
ΨΤΙΟΥ ννὰ5. τ ΔΙ ΠΥ ᾿ΠΠΙΘ ΠΟΘ ὈΥ τοίου! δ] 
Δη4 ΠΕΙΠΊΘΓΙΟΔΙ σοηϑιἀθγαίίοηβ. ΓΠΘ ραβϑαρο 
ΠΊΑΥ Ὀ6 ΡΓΟΠίδοΙΥ σοπιραγοά νυ ΗἩΟΟΚΟΥ, 
“Ἐςοο]. Ῥο].᾽ 11. τ, ὃ 4: “ὙΠΕΘ θουπάδλτ!οβ οἵ 
ΔΝ Ιβάοπὴ ΥῸ ἰαῦρθ, Πα νυ] Πη Ποῖ τηποἢ 15 
ςοπίδιποα,.. .. ΝΥ Παΐδοθνου οἰΓΠῸΓ ΠΊΘη ΟΠ 
Θδαυῖῃ ΟΥ {Π6 δΔῆρο]5. οἵ ἤθάνθη ὁ ἰζπονν, ἴἴ 15 
ἃ ἄτὸρ οἵ {παῖ τπποιρίδθ]ο ἰοιιηΐαϊη οὗ 
Δ Ἰβάομι." 

οὔ ογμἱν. μονογενές. ΤΠ ΠΊΑΓΡ. βιρροϑίβ 
{Π6 ΠΙογα] το ηἀθυῖηρ, “ ΟἾΪΥ Ὀεροζίθη "ἡ (ΤῸ μη 
ι. 14). ὙΠ6 πλοδηϊηρ' 15 ἀθοιἀθα Ὁ {πΠῸ οοη- 
τγαϑί νυ ἢ Π6 ΓΟ]]ΟννΊης; ννοσά. ἋὋΓῊΪ5 βρι γι 15 
αἴ οπςθ ““ὠρίφψιο,) γοῖ τηδη]ο] 4. ϑΙΠΠΔΓΥ 
ΕἸολθη5 ΚΟΠΊΔΠιΙ5. 5Θρθαὶτ5 οἵ {π6 ῬΠΟΟΠΙΧ ἃ5 
“ ὩΠΙ4Ὲ6 ἢ (μονογενές). 

»ιαηίγο!..1 ὙΠΟ ϑριγι οἵ δ Ίβάομη, ποιιρῇ 
ἘΠΙΠ ΔΘ ἴῃ Θ556Π66, ΠΟὨΪΟ 5 πη] Ὁ] εἰΓ5, ἀπά 
ΜΝΟΥΓ5. ἴῃ τηδηϊ ὁ] 4 ορογαϊίοηβ (1 (ον. χίϊ. 
4-1τ1). 

σε]. λεπτόν. 1Τι1τ., ““ πο," δας παρ] γηρ; 
Πογα ἴΠ6 5θη86. οἵ “πηπηαίογ]. ΡΆΉΠΟ εἰ- 
Ρίογβ ἴῃς νψοσγά ἴῃ ἃ ϑιγηῖ ]αγ βεῆθα (1) 6 

σΒΘσγα.᾽ 32): λεπτομερὴς γὰρ ἡ φύσις αὐτῆς 
(τῆς ψυχῆς) ὡς μηδεμίαν ἐμπάρέχειν λαβὴν 
σώματι. ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ ΒΡΟΚΟ οἵ {πΠ6 πηϊηά ἃ5 
“ΈΠ6. σεδῥϊοοὲ πὰ ρΡυγοδέ οἵ 411 {Π|πρ5,᾽ γῪ 
ὙΠΙΟἢ Πα πιραηΐ {Παΐ ᾿ξ ννὰ5 {Π6 πιοβί ἱποου- 
Ρογθα]. ΕσΙρΙ 465, ἴῃ βοηθ οἵ ψΠοβα Ρ]αΥ5 
1Π6 νγογὰ οσοιγβ 50 [ΓΕ] ΠΘΠΕΥ 85 ἴο δχοῖΐα 
1πΠ6 τιάϊσα!ς οὗ Αὐιβίορῃαποθβ, τιϑϑὰ 1 ἴῃ {πὸ 
56η56 οὗ “τεῆπρα. 

ἠπ"εἰν. εὐκίνητον. ἴῃ ΧΙΪ. τα ἴξ 15 πιβϑα ἴῃ 
1Π6 5θῆβ6 οἵ “"δβαβϑ]ν Παπα]θὰ Ὁ ποτα 1 τηθδῇῃ5 
“ συν {-ΠΊΟυ Πρ’ ἢ ((ΟΠΊΡ. “. 24). Απ αποῖθπί 
510 55 Πιακο5 1 αἰπιοβδὲ θαι ναὶοπί ἴο “ ΠΡΙ411-- 
ἴοιι5." (ὅπου θέλει γινόμενον). ϑθΙΠΊΠΔΓΙΥ 
ῬΆΠΟ (4115. {πὸ Τιοροβ ὀξυκινητότατος (“1)8ὲ 
σΠοσα.᾽ 9). 

εἰεαν.] ἘΔΊΠου, “ Ρεποίγαξινα " (τρανὸν, ἔΓῸΠῚ 
τετραίνω, “1 ὈοτΘ ἢ). ὙΠ Ψαϊρ. τοπάθγϑ 1 
αϊδεγίς, απ ἴῃ [Π6 ϑυγίας αἰδὸ 1 15. ππάρυ- 
βίοοά ἴο τπϑδῃ “ εἰοηιπθπί "ἢ ((ΟΠΊΡ. Χ. 21; [5. 
Χχχν. 6, τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων). ἴῃ 
οἰαβϑῖς Οσθεὶς τρανὴς ΤΊΘΔΠ5. ““ ΡΕΓΒΡΙΟΙΟΙΙ5.᾽ 
Βοῖί ρεποίγαξζιννο ροννοῦ (ὀξὺ) ἀπά ρεγβρι οι Υ 
(σαφὲς) ἀτὸ αἰ{τθυῖοα ἴο {π6 δρισγιξ οὗ ΑΝ ἰβάοιῃ 
ἴῃ ἴΠ6 βιιθβθαιθηΐ οριτΠποί5. 

μγεἰεβίει.] ἀμολυντόν, Ἰτηπηαοι]δίθ, δηά ἰη- 
σΆΡΔΌ]6 οὗ ἀθἤ]οπηθπέ (1. 4). 

2]αϊπ.1 σαφές, “ ἰταῃϑραγθηΐ," νυ Πθῖθογ ἴπ 
6556 Π66 ΟΥ̓́ΪΠ πΠηαθοριν!ηρ Π]ΔΠΙΘ 5 ΔΕ ΙΟΠ5. 

ποΐ σπὐϊεοί ἰο ῥμγ] ἀπήμαντον. Νοίπϊηξς 
οαπ ἱπΠ͵οΐ ᾿π]γΥ οα {πὸ ϑριτις οἵ ὙΝ Ἰβάοπι. 
1015 2ριραςεἰδίε, ἴῃ ἴΠ6 βᾶπὴλθ βθῆβθ ἃ5 Απαχᾶ- 
βοΌΓα5. οδ] θα {π6 τηϊηὰ ἀπαθής. ὙΠῸῈ ννοτά 
5. ᾿πἰϑε4 ἴπ {Πῖ5. ράσο 56η586 ἴῃ 2 Νίδος. Χίϊ. 
5: 3 Μδος. νἱ. 5. [{τηϊρηξ 4150 πιθδη ὁ Π]0Γ- 
ἴῃς; ποηθ,᾽ δαῖ {Ππαΐ ννοι]α θῈ ἃ [660]6 βριτπεῖ 
ἴῃ {πὸ τηϊάϑί οἵ 580 β]ονν ηρ᾽ Δ ΘΠΟΟΠΆΠΙΓΉ. 

Ἰουΐης ρὲ ἐῤίης ἐραΐ ἱς φορά. (ομΊΡ. 5. 
ΧΟΥΪ]. 10. 

φμϊελ. ὀξύ, “ Ρἱογοίηρ." 80 ῬΉΠΟ βρθακϑ οἵ 
1ῃ6 Τοροβ 45 “186 ομέίοσ ΔΝ ογά " (τομεύς, 
Ὁ πυἷϑ τοῦ, ἀἶν. παθυ.᾿. Οοιαρ. ΗΘ. ἵν. 12. 

«υῤίερ εαρηποὶ δὲ [οἰ ἱε4.7] ἀκωλυτόν, “ἵττο- 
5:5{1016.᾿ 

γεαάν ἰο (ο ροοά.] ΜΝ ΙΒάοπι 15 ἴΠ6 5016 ἔγιιθ 
“ ΕἸ πογροίεβ"  (ςοπρ. [Κ. ΧΧΙΙ. 25). ΤῊΪ5 
δρίμεξ τοργοβθηΐϑ [Π 6 δοΐϊνα 546 οἵ {ΠῸ “Ἅ Ρἢ}}- 
ΔΗ ΠΓΌΡΥ ἢ αἰγὶ δας το ΝΥ ἰδάοπα ἴῃ {π6 ποχὲ 
ΘΡΙ[Ποῖ. 

93. Κρ ἰο ριαηἢ φιλάνθρωπον. ἜΘ δά]. 
ἄοοβ ποῖ οσουγ ἴπ οἰ Γ “Γεβίαπιθπί. 8ὅ66 
ποίΐθ οἡ ἷ. 6. Οχ ἴμθ οἴπογ μαπά, {Π15 βριτπθξ 
Δατ ΓΑ ὈΙΥ σΠαγαοίθυῖβοϑ [Π6 Το πα οσ Πυτηδηἶβηὴ 
οἵ Νν Ἰβάοιμη 45 Π]|υϑίγαϊθα ὈΥ ἴπ6 Βοοκ οἵ 
Ῥχονογθβ, ἢ 115 ρθηϊαὶ Τοραγὰ ῸΓ ΘΥΘΥΥ͂ 



ν. 24--25.]} 

ονογβθοίηρ Δ} {Πίπρ8.0 ἂπά4 ροϊῃηρ 
τὨγοιρἢ 41] πἱπἀογϑίδηάϊηρ, ριγα. ἀπά 
πηοϑβῖ 511011]. 5ΡΙΓ1{8. 

24 ΒῸΓ νυ ϑάομη 18 ΠΊοΥΘ πΊονηρ; 

ΜΙ ΙΛΒΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Υ. 

{ΠΔΠ ΠΥ ΠΊΟΓΙΟΠ : 85Π6 ραββϑείῃ δηά 
σοθῖῃ τπτοιρ 411} τΠϊηρ5. ὈΥ Γθάβοῃ 
οὗ Ποῦ ΡῈ Π 688. 

ῬΠαβθ δπά δϑρεοΐ οἵ πιιπιδη ΠΠ6 (Ρτον. χὶϊ. το; 
ΣΎ 22.) ΣΝ 10; ΚΙ᾿ Τό: ΧΧ. 29, δὲ.) Π6 
Ηξεῦτονν νΊβε- πῖαη οοι]ά Πανο ϑα]14 ΠΟΤῈ 
{τΓπ]ν {Παη {πΠ6 Ἀ Οπλδη σοΟΠΊΘϊΪδη, 

ΤΠ ὔἤολῖο στε), τεηεαηεῖ γλη α 116. αἰήεγιιε7,2 ῥηείο. 

“ἐς ΕἸΨΟΥῪ νὰν οἵ ΠΊΔη, 8 πα ἜΥ̓ΘΓΥῪ ΘΧρΎββίοη οὗ 
15 πη απ πδίιγθ, Π85 ἃ σΠΑΥΠῚ ΤΌΤ ΠΙΠη.᾽ 

σέεάζαςί.] βέβαιον, ““ἸΠΟΠΔΉΡΘΔΡΙς,᾽ ἴῃ βριῖε 
οἵ 115 ἀϊνουϑιῖν οἵ ὁρογαίοῃ. 

σαγο.] ἀσφαλές, ““{Υπιδίννοτίμυ," “Του ἢ- 
Τρ ἢ, “ἘΠαΐ τηᾶὺ θεὲ τε] οἡ. 

,7εε ογε εαγε.] ἀμέριμνον. ὙΠῸ ψοτά 
ΠΏΉΡ]165 ᾿πάθροπάθποθ οἵ 411 δηχίθίῖεβ ; 561{- 
ἀδρεπάθησε ; 56} [-ϑ0 ΠΟΙ ἐπου. 

ῥαυΐϊηρ αἰ ῥοαυεγ.}) παντοδύναμον, ““ 411-5ονε- 
ΤΕΙΡῊ " (ΧΙ. 17; ΧΡΠΠ]. 15). [{ 15 {Π6 ννοσγὰ γτϑη- 
ἀογοά ““ ΑἸτη ἢν " ἴῃ {πὸ ἢγβί οἰδιιδε οἵ {πε 
Ετερά. [τ ἀοθβ ποΐ οσςσὰγ η {πε Ο. οΥ Ν. Τ᾿, 
ὙΜΠΙΟΝ 586 παντοκράτωρ. 866 Ῥϑδῦβοη “0Π 
πε τεδα," τί.“ ΑἸση ἢ γ." 

οὐεγσεείη αἰ] ἐῤίηρο.) παντεπίσκοπον. ΤΠΪ5 
ὙΟΓΑ 15 4150 δχίγεμηΥ Τὰτθ. (ΠΡ. 1. ὅ, 
ΔΠ4 πανεπόπτης, 2 Νίδος. ΙΧ. 5. 

απά φοὶπρ ἐργοισρ. . . σβῥίγσ.] ὝΠΟΓΕ 15 
ΠΟΙΠΙΠΡ 50 δ 116 45 ἴο σεϑὶϑί 15 Ρουπι δΠρ' 
Ροννευ, ποῖ βνϑὴ ἴπθ ““βριγιί5 οἵ τῇθῃ ΟΥὐΓ 
ΔΏΡΕΪ5. ὙΠῸ εριΠοῖβ “ ἀπάογβίδπαήϊηρ " ἀπά 
“ἐ βιι θ616 ἢ ἤανα ΔἸΤΟ ΔΎ Ὀδθη ΔρρΙ]Εα ἰο ἴΠ6 
ϑΡΙΓΙ οὗ Δ Ιβάοτγη; “ριγα᾿ Πιθδη5 ἴπδ 6 ἔγουὴ 
ΘγίΠ]ν Δαπηϊχίιγεβ. (τ. 24). ἩΟΟΚΟΥ͂ ΤΕΙΟ 5 
ἴο [Π15 ρᾶβϑβϑαρε (' Εςοὶ. Ῥο].᾽ἢ ν. 1ν]. 5). 

24. ον.) ὍΤΠΪ5 νεῦβ βῖνθβ {Π6 σχεχϑοῦ ΤΟΥ͂ 
{πῸ Ρεπείγαϊζινα δη4 ρειπηθαίηρ ΡΟνΕΥΓ οἵ 
ΔΜ ΊΒάοτη ; ΠαΠΊΕΪν, Ὀθοδιβα 516 15. 1ΠῆΠ|ΈΕἸν 
ΤᾺΟΌΙ16 δη4 πποοιηροιπάςά. 

7107 7710“οἽ᾽ ἐξα7ι (71) »ιοίϊομ.} Α βοπηθνν δέ 
Ταηϊαβίίς Ἔχργθβϑίοη ἴο ἱΠΊΡΙΥ (Πδὲ ΠΟΙ ϑυν- 
Π655 δ Πη1[5 οἵ ΠῸ θαυ] Υ σΟΠΊΡΑΓΊΒΟη (ΠΟΙΏΡ. 
εὐκίνητον, Ὁ. 22). ἽΠΕ ποαΐοῦ δα]. 1Π ἀρτεα- 
τηθηΐ νυ] ἃ [Ὁ ΠΊΙΠῖΠ6 βιιθϑίαπεινο 15 Ζαϊῖα ο]45- 
5104], 45 ἴῃ ἥδιστον ἡ εὐδαιμονία (Ατἱδῖ. “ ΕἸ. 
ΝΙς.᾽ 1. 5). 7γαγίμγι εἰ ηεμέαθη τοῦροῦ Εσοηηΐπα. 
ΜΠ π6 {πουρηΐ να ΤΠΔΥ σΟπΊρατα ἀον- 
ΡΟΥ5 11π65--- 

“ον ἥξει 15 {πε σίαηςα οἵ {Π6 τη]πᾶ ' 
(Ομ ραγθα ψ]Ὰ {Π6 βρεβα οὗ 15 Πισῃΐ, 

ΎΤΠΕ ἰδηηραϑβί 1{561{1ὰσϑ ὈῈΠΙΠηά, 
Ἀπάᾶ [Π6 5 1- ν]ησεα αὐοννβ οὗ ΠρΡΉϊ.᾽ἢ 

σρό ῥασσεί ἀπά σοείῤ ἐῤγοισ.) 656 νου θ5 
διήκει ἀη4 χωρεῖ ΜΥΕΓΕ ΒΡΘΟΙΆΠΥ π5ε4 ὈΥ πὸ 
δίοιοβ. ἕο ἀθβοῦῖθε ἴΠ6 ππίνγεγβαὶ Ἅγιοι οἵ 
1ῃ6 Οοαπεαδά, οἵ ψ ποῖ Οτμηπὶ σιοΐεβ 
ΤΊΔΠΥ͂ ᾿ηδίδηοεϑ. ν ογάβννοσίῃ 11565 ἃ 51Π1118 Ὁ 
Ρῆγαβε--- 

“412οε.--- Ἰοί, 1. 

“Α πιοίϊοῃ δηά ἃ βρι τὖ {Παΐ ΠΡ 6]5 
ΑΙἹΙ τπϊπκίηρ [πηρ5, 411 οὈ]βοίβ οἵ 811 {πουρῃξ, 
Απά γος ἐἀγοιερᾷ αἰ λέγον, 

Απά Ρορε-- 
“. ΑἹ] αὐτὰ θαΐ ρατίϑ οὗ οηβ βίῃρεπάοιιβ ΠΟ]6, 

ΛΠ οβα θοάν Ναίαγε 15, απα (οά {ΠΕ 508] ; 
ὙΠαὶ εἰαγιρε ἐλγομρὰ αὐ αγιαΐ γεΐ ἦγε αὐ 1}. 

δΩΊ716, 
ατοϑαΐ ἴπ {ΠεῸ βαυίῃ δ5 ἴῃ {ΠῸ εἴ μεγεαὶ ἔγατη : 

Η ᾿ Ἄ " 

Δψες ἐλγομοά αἰ 2272, εχίεμας ἐλγομρά αἰ 
ἐχζε71, 

«δ γεααις τε71.]210 1666], οῥεγαξές τε715 6716.) 

80, ἴοο, {πΠ6 ϑ80η οὗ ϑιγαοῇ βαγβ οἵ σοά {παῖ 
“6 15 {π6 ΑἹ] (τὸ πᾶν ἐστιν αὐτός, Χ1111. 27). 
ἼΠΙ5 πλιβί ποΐ θὲ σοηϊιβθά ἢ τπογε Ρδη- 
{ποῖϑπα. [{ 15 οἠἷΐν {Π6 τθοορῃϊίοη οἵ σοῦ β 
411- Ρεγνδάϊηρ ργονυιάθποθ. 866 ὥοσηῃ. ἂ Πὰριάα 
ΟΠ {Π6568 ρᾷϑ588 65. 

φοοί ἐῤγομσ αἱ] ἐῤίμσς ὧν γέαδσοῦ 9 ῥὲγ' 
μγεέπεσ.) ὙΠῸ ϑριτι οἵ ννΊβάοπι 15. “ὑη- 
Θ55ΘΠΓ14] "ἢ 1η ΜΠ ΟΠ 5. 56Πη56. (Δοπηραγα 4150 
1Π6 11η68 :-- 

““ ΘΟ βοῖς 
Απᾶ τὑποοιτηροππαβά 15 {Πε]1 Ἔββθηςα 22ι76.᾽" 

Ῥασ, 2501 1. 4.2. 

Τεγία]Π]Π απ αιιοΐοβ Κα Ἰθαπίμοβ. 45 βρθακίηρ οὗ 
“ ΘρΙ ΓΙ. . - - ῥεγηιδαίογεηι μηισεγοέαΐὶς ἢ 
(Αροϊορ.᾽ 21). 
ΜᾺ {πῸ ἰδὲ οἵ πεβ6 ἰννεπίγτοπα ερὶ- 

{πεῖ5. νγε ΠΊΔΥ σομηρατα {Π6 ἴαοϊς {παΐ ῬΏΒΠΟ 
(Βε εοηπἔμβ. Πηρτα,᾽ ΟΡΡ. 1. 427) (4115 {πε 
Πῖνῖπθ νογά “ἃ πιδηΥ- ΠΩ ΠΊ6 4 ΔΠηΡ6] (ἀγ- 
γέελος πολυώνυμος); 4η4 [Π6 Διΐῃοῦ οἵ {πῸ 
ΒρΙβΕ!α το {πὸ Η δῦτεννβ ϑαγϑ {παῖ (σοὰ [ιᾶ5 
τενθαὶθα Ἡ!ΠΊ561Ε πολυμερῶς καὶ πολυτρό- 
πως, “{γαΡΠ ΘΠ ΑΓΠΥ ἀπά γημ]}αγίοιςῖν." ὙΠ6 
ΠΠΓΕΓΑΤῪ ἴοττη οἵ {Π15 ραβϑᾶβε ΠΊΔΥ ἤᾶγα 
Ὀεθη ἱπῆιιεποθα ὈΥ ἃ οοἸθ γαῖα [Γαρηηθηΐ οὗ 
τμ6 ϑίοιῖς ΚΙθαπίμθϑ, ργθϑοσνοα ἴῃ (Ἰθηθῃ5 
ΑἸΘΧαΠάτΙπιι5 (΄ Βτοίγορί.᾽ νἱ. 72) δηά ἔτι5ε- 
θῖι5 (Ρσδερ. Εν. χη]. 3), 1η ν ΠΙΟἢ Πα ἀθῇπεβ 
“ἢ φορά, ΟΥ̓ΈΠΕ6 «μ)ρι7ι1ε771 ὀοπιγ1, ὈΥ͂ νυ επῖν - 
51Χ δριπεῖβ, ΠΠΔ ΠΥ Οὗ ννΒΙ ἢ (ε.5., ὅσιον, χρη- 
σιμόν, καλόν, αὐθέκαστον, ἀεὶ συμφέρον, ἄλυ- 
πον, ἄφοβον, λυσιτελές, ἀνώδυνον, ἄτυφον, 
σφοδρόν, ἀεὶ διαμένον) ἃὖθ ΟΙΟΞΕΙΥ ΔηδΙΟβοιιθ 
ἴο ἴποβϑα Ποῖα τιϑεα, ὍΠ5 δοοιπι]αίίοη οὗ 
δαϊεςοίίνεβ (πύργωσις ἐπιθετῶν, 85 1ξ 15 [ΘΠ η1- 
ΟΑΠ]Υ (41164 15 ποῖ ἀπκποννῃ ἴῃ ΟἸασϑῖς Ροείβ, 
Ιῃ ὁπῈ ραβϑᾶρὲ οἵ Αθβοῦυ]ιβ. Πίζθοι θρι[Παῖβ 
τὸ αἰίδοῃοα ἴῃ ϑισοθββϑίοη ἴο Πα βιιθϑίδης- 
ἔνθ. ὙΠῸ οδ]θοξ οὗ ἔπ6 νυ του ἴῃ [Π15 Ραβϑαρα 
15, πονγενοῦ, ποί ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ ΠηθΔη5. ΘΧΟ] ΙΒ ΝΕ] Υ͂ 
τπείοσϊςαὶ. Ηδ ἄδβιγοβ ἴο βῖνε 50Π16 φοποορ- 
οη οἵ ννμαΐ ΔΝ Ἰβάοπι 15, ὈὉῪΥ ἀθβουῖθίηρ ΠΟΥ͂ 
4 165 ἀηὰ ἐπα τϑϑα]ῖ5 ν ἢ ϊ ἢ 5Π6 ργοάιπιςαθϑ. 

2 Η 
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Ι Ογ, 
2ς Εογ 816 ἰ5 {π6 ᾿ θγεδίῃ οἱὐἁἨ [ἢς ναῤόαν. 
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τ, 
δ {γε,7,1. 

Ρονγεῖῦ οὐ (σοά, «δηά ἃ ριγα "Ϊηἤϊιεποα 
ον προ ἔτοπὶ {πΠῸ οἱογν οἵ τῃς ΑἹ- 

ΊΙΒΌΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΓΙ]. [ν- 25. 

ΓΙΡἢγ : ἘΠογοίοταε οὰπ πὸ ἀεῇϊ]εά 
τῃϊηρ; [Ὁ}] ἰηΐο Πετ. 

Οπα σαγοῖμ! ἀθῆπιίίοη ννοι]ά μαγ θθθη αἵ 
Ἰθαϑί θαι }}Υ βουνσθαθ]θ. ΑἹ] {Παξ 15 Οἰθαγ 15, 
1παῖ ὈῪ ““ νυὶϑάομη " {πΠ6 ὙΠ ῈΓ πιθαπί ΤΠ Οἢ 
ἴΠ6 58Π|6 85 νγᾶβ πηθαπί ὈΥ͂ ΘΟΪοπηοη ἴῃ Ῥτο- 
γΘΓῸ5 (Ὑ11|. 1χ.} ἀπ ὈΥ {π6 ὅοη οἵ ϑ:γδο 1ῃ 
Ἐς οἸ5. 1. 6 σδη, {πογοίοσγο, Οἱ τοραγά 
νν]βάοπι π᾿ 115 ΠΙΡμθϑί 56 η56 8ἃ5 ἃ Ρευβοῃιῆσα- 
τοη οἵ {Π6 5ρι για] ροννεῦ οἵ σοά ψῇῃῖοι 
Ρεγνδάθβ {Π6 τιηΐνθῦβθ, Πα ΘΧρυθββ65. 156] 1π 
411 {Π]Π 55. ΔΓ ΒΕΔ] ΘΔΠΈΙΕΙ], πηθ ηΐ4}}Υ ΡαΓΟ, 
Δη« 5ριυἹἔ14}}γν ΠΟΌ]6. 8111 [ῃ6 ὙΥΎΙΘΥ ΠΘΑΙΙΥῪ 
ΔΡΡΓΌΔΟΠΟ5. {Π6 διγιθαίίοπ ἴο ΔΝ ἰβάοπη οἵ 
ἃ ἀἰϊδίίποΐ Ρδθυβοπα νυ, ἃ βοραγαΐθ θϑϑθποθ. 
νΊβάοτμη Πδ5 ἴο Πῖπὶ {Ππαΐ 1464] γθα]]ν ἡ ΒΙ ἢ 
Πι6, 45 ἃ Ραγίϊα] Ῥ]αϊοηϊβί, ννου]α Πᾶνα τεραγάθα 
85 ΤΊΟΥΘ ΓΘΔ] {ΠΔῃ ΔΠΥ ΡΥ 5104] οχϊϑδίθηοθ 1 
1ῃὴ6 Τίοροβ οἵ ῬΏΠο, {Πποιρὴ Πονοσ ἀἸβ ΠΟΥ 
Πγροβίαι5βθα, σοπβίαπί! τουηϊη5. τι5. οἵ {ΠπῸ 
Τὐογπα] ὅπη, 50 {πΠ6 Δ Ιβάοπῃ οἵ {Π1|5 θοΟΚΚ 15 
οἴϊθη βροόκεὴ οὗ 1ἴπ [θυπὶθ ὙΠ ἢ τηϊρῃῆς 6 
αἸγθοΕΥ ἀρρΡ 64 ἴο {πε Ηοἱγν ϑρι{1{. 

1 τὺ δὲ ἀοιρίοα ὑνποῖμου 1ῃ6 διίποῦ 
τηθδηΐ ὈΥ ἴποβε θριτΠοῖβ. 4}1 {πῸ6 φγοϊοιιηά 
1ποιρηΐβ ν ΠΟ σοτητηθηΐαίουβ μανὸ οχίγαςίοα 
ἔγοπη {Ποτη. ϑοπὴθ οἵ {Π6 ΠῚ ἀγὰ ᾿πίο!]θοΐμαὶ, 
ΒΟΠΊΘ ΠΊΟΓΔΪ ; ΞΟΠῚΘ. ΔΙῸ ᾿ΠΠΟΓΘηΐ ΠΑ ]1165 οἵ 
ΡουβοπηΠοα ΔΝ Ἰβάοπη, οἴποῦβ ἀγθ {ΠῸ6 τϑϑ]5 οἵ 
νυ ]βάοπι ἴῃ {Π6 501] οἵ πιᾶη. ἴὰ δἰ155 Τ]ΔΥ ποῖ 
θὲ ἔὩγ ψσοπρ, 1Π 5θοῖηρ ἴῃ {Π15 115ὲ οὗ 4ι4} 1165 
“η6. ἐπιιπιζγαίοη ἕαϊῖθ δι Παβασά δι στό 
ἀπε τέζοτίια Ἔχ θέγαπίο. 

25-380. Τα παΐισγο δηὰ βρίογυ οἵ ΔΝ Ἰβάοιη. 

25. ἔογ τὲ 1ς ἐρὲ ὀγεαΐδ 9 ἐρε ῥοαυεν" οΥ 
Οοά.] ΠΕ “[ῸΓ 15 ᾿Ἰπθη δα ἴο Ὄχρίδίη ὑνἢγ 
ΔΝ ΊΒ4ΟΠΊ 15 ΘΠ. ΘΑ ἴο 41} {Π656 πηδη] 014 δηά 
Θ]οσΊοι5. ργθάϊοαΐοβ. ὍΓΠΪ5. ἀπά {Π6 ΓΟ]]οννίην 
ΨΕΓΒΘ ΔΓ ᾿πίθγθϑδίηρ ὈΘσαι56. ΤΠΘΥ ΟΓῈ δν]- 
ἀθηίγ Ιῃ 1πῸ τηϊηά οἵ {π6 νυυϊῖοῦ οἵ {πῸ 
᾿ριβϑῖα ἴο 16 Ἡθρταν5 ἴῃ {π6 ΠΟΡΪΘ ῬΓΟΘΠῚ 
ἴο Πῖ5 δρίβι!α (Η6Ό. 1. 23). ὙΠὲ ψογά ἀτμὶς 
ΤΉΘΔΠ5 ῬΓΟΡΟΙΥ “γΔρΟΙ ΙΓ, 85. ἴῃ [Π6 τηᾶγρ. 
ἴ(5ε 6 ΧΟ Χ ̓ 1 ον. ΧΥ]- 12, ὅζ0:; ἀτμὶς Καπ- 
νώδης, Ηο5. ΧΗ]. 5). (ΟἸηραγο ἴορ χχχῃ. 4; 
Ἐσο] 5. Χ]Π1. 4, ΧΧχΙν. 3. “1 σάπια ἔοσί ἔγοπι 
{π6 τπουῖῃ οἵ {πὸ Μοβί Ηἰρῖ, ἀπά οονοσεά 
16 φασί Π|κ6 ἃ οἱοπὰ ᾿ (ὀμίχλη). 

α ῥιιγε Ἰηλμεποο Μοαυΐης γον ἀπόῤῥοια 
εἰλικρινής, “ ἀῃ ὉΠΓΆΪ ΠΡ] ἃ ομηαπαί!οη. (οπι- 
ῬατῸ ἘσΟ]115. 1. ο, “Ηδ ρομγεά ῥέεν ομέ ὌΡΟη 41] 
Η15 ννουῦϊκβ; "᾿ Εποοὶ ΧΙΧ. τ, “ Νν]βάομι 15 
Ροιγορά οἱ ΠΠ|κ6 νναίοσ." ΒΒ [Π6 ννογὰ ἀπόῤ- 
ῥοια 15 τιϑεἀ οὗ ἠσῥίηίησ Ὁ ΑΔ (ΠΖοῖς. 1. 
14). ΡΒΠῸ (1)6 πποπάγο.᾽ 5) ΡΡΙΙ65. {πῸ 
νγΟΓα ἴο {Π6 5: ΠΡ ΘΑ ΠΊ5, ἀπά ἴ ννὰ5. θη ρ ον θά 
ὈγΥ πηρεάοοϊοβ απ 1)οιηοουιι5. ἴο ΘΧΡΥΘ 55 
ἴῃς ἐγἤμεοηισες ὈΥ νυ ΒΟ τηδίοσιαὶ οδ]θοῖθ. θ6- 
σοΙηθ. ΡογσΘΡΕθ]6 (σοιηρ. Ρ]αἴο, “ Μοπο,᾿ 76). 
10 15 Δρρ!ϊθά ἴο Πρμξ ᾿γ Μάαγο. Αὑγοὶ. (11. 4) 
Δη4 ὈΥ ΑΙΠΘΠαρΡΌΓαΒ, ΨγΠῸ δαγ5. (΄ Αρο];᾽ το) 

{παῖ {π6ὸ ΗΟΙΪΥ ϑριτξ 15. δὴ “ βῇϊιθηςο οἵ σοί, 
Ποννίηρ ἔγοπι Η πὰ... {πὸ ἃ σὰν 4 ἐῤὲ σι." 
ῬτοόθΔΌΙΥ, {πογοίοσθ, {ΠπῸ υυυ! του 15. [μη κίης, 
ποΐ οἵ ννδΐθυ (45 ἴῃ Εἰς ]ιϑ. 1. 9), θὰ οἵ ἐσδέ, 
45 ἴῃ 1Π6 [Ὀ]]οννηρ ννογά, ἀπαύγασμα. 

““ ΒηρΕ εγιογες οἵ Ὀτὶσηξ Ἔββεποα ππογϑαΐβθ. 
Οἵ Πεαγβί ποι σαΐπου 22ιγ εἰλεγεαὶ ΣΙ) ΘΑ], 
ἌΥΒοβο [ουηΐαϊῃ νγηο 5}|8]] {6]}] 3 

ΜΊΣΤΟΝ, . αγ. Ζο9:, Ἠϊ,. 8. 

ἜἊ ς Πᾶνο ΠοΙδ δηὰᾶ {ποῖα «ἃ Π{ΠῚῸ οἰθασ Πρ, 
Β0ΙῚ6 σραγᾷες 97 ὀγίσῥὲ ἀποαυϊεάσε" (1,ΟοΚ6). 

γε ὝΠΕΓΘ 5 ποίῃϊης ἐπογείοσο ἴῃ ὟΝ 15- 
ἄοπὶ ννΠΙΟἢ 15 ποΐ αϊνίπο, ἴοσ, δοςογάϊηρ ἴο 
ῬΆΠΟ, {πὸ δριμεῖ εἰλικρινὴς σαπποῖ Ὀ6. αἵ- 
1Δοῃοα ἴο Δῃγ «ἐηοϊδίο {Π]ηρ5 (( )6 οριν 8). 
ΤῊΙ5 “ Ρυτσν "ἢ οὗ 1Π6 ἀϊνίπο Ἔββεπο οἵ Ν᾽ 15- 
ἄοπι Θχρίαῖηβ ὙνΠΥ 5Π6 15. “"ΠοΙν,᾽ “πηϊαιο," 
( φΏ 116, “ βυῖ, “ Ρεγϑρισαοιιβ,᾽ ““ 1πηπ|8- 
οὐ]αίο,᾽ ““Τϑϑιϑί]655.᾽ 

4 ρὲ “]ρισῥίν.] τοῦ Παντοκράτορος. ἘῸΓ 
της ἀϊδιϊποίίοη θοΐννθοη Παντοκράτωρ ἃΠἃ Παν- 
τοδύναμος, 5.86 ῬΘΑΥΒΟΠ, 7, ς. Παντοκράτωρ 
᾿ΤᾺΡ]165. 1ΠῸ6 Ῥοββθββϑίοῃ οἵ ἔοσοθ, παντοδύναμος 
1Π6 ΘΧογοῖβα οἵ βονθσοι ΠΥ. 

πο ἀεοηίεά ἐῤῖης.] 816 15 ἀμόλυντον, “. 22. 

δα... 741] ἱπίο ῥεγ] ΠΟ σοπροιΠά νου Ὁ 
παρεμπίπτει ἀ65ο0Γ1065 ἃ βάθη, βθογοῖ ᾿π[ 50 
οἵ 6.1} (γγεῤῖέ, ταί μου μη {Π6 “ποι οὗ ἘΠ 6 
Να]ρ.). Ὑπὸ ννογά ἄοοθβ ποῖ οσσὰγ ἴῃ {πα 
1ΧΧ. ογ Ν. Τ'., θὰξ 15 ιϑθ4 θγΥ Ῥ]αΐο ἀπά ὈΥ͂ 
1π6 Ατίῖς ογαΐουβ ἴο 1ΠΊΡΙΥ ᾿ἱπίγιιδῖνα ΔΠη4 5- 
τορ(οιι5 ἀρϑηΐϑ. 

26. ὀγίσῥίπες.. ἀπαύγασμα. “ΤῊΪ5 ΤΑΥΘ 
ννοχὰ ἰ5 δἀορίθα Ὀγ {πὸ νυ το ΟΕ {πῸ ΒΕ ΡΙβΈ18 
ἴο ἴῃς Ἡφῦτονβ (1. 3), ἀπα αἰβδο οσοιβ ἴΠ 
ῬΗΠοΟ (6 Μαπηά. οριξ᾽ ὃ 51, ΠΘΓΘ ΠΊΔῃ 15 
ἙΔ]]6α ““4ῃ ᾿πΠΊρΡγ655, ἃ ἔγαρτηθηΐ, ΟΥ̓ αῤαϊαςηια 
οἵ {π6 Ὀ]Εβϑεα παίμχο :Ὁ ἀπά 1ῃ “1)6 οοποιι- 
Ριβοθηΐ. τὐ, “1)ὲ ρ]δηΐαϊ. Νοβ, 12, ΘΓ 
ἢ ἀεβῆπεβ ἁγίασμα 45 ἁγίων ἀπαύγασμα, μί- 
μημα ἀρχετύπον). ῬΥΟΡΟΓΙ͂Υ 5ρεακίηρ, ἴ ἀοοϑ 
ποῖ [ΠΊΡΙΥ χεηοκχίοη, Ὀν εριαηαίίοη. “ΚἈΝ Ἰδάοπι ἢ 
(ἢ ῬΆΙΟ ““πλαη,᾿" ἀπά ἴῃ ΗθΘθ. 1. 3 “16 ϑοπ. 
οἵ Θοα ἢ) 15 ἀθϑουιθβά ἃ5 “ Πρμὲ οὐ (1.6. 2») 
Π|ρμι (φῶς ἐκ φωτός). ὙΠαῖ ΡΏΠΟ, ᾿ονν- 
ΟΥΘΓ, τπηραηξ ὈῪ ἀπαύγασμα ποῖ “ε»ιαπαΐης 
Ἰρμς,᾿ δας “ γεπεοίεώ 115}, 566 Π15. Οἰθαυ ἴτΌΠῚ 
ἢΪ5 ἀδβογιρίίοη οἵ [ῃ6 ννου]ά 45 ἁγίων ἀπαύ- 
γασμα, «πὰ ἴΠπ6 ννογα {Ππ|5 ΤΟΒΘ ΠῚ ]65 ἀπήχημα, 
(λῃ ΘΟΠο, ἀποσκίασμα, “ἀπ Δάἀπιπη ΓΔΊΙΟῊ.᾽ἢ 
ΤῈ {π|5 θ6 {πὸ πιοαπίπρ ποῦο, ἊΝ Ιβάοιη 15. 46- 
Βουθοα 5. χεμεοίίγο ἴῃ β]οσΥ οἵ Οοά, 45 ἴῃ 
1ῃ6 ποχί οἴδιιβο ; [πιδὲ δ5 ΡΊΠ]ο 64}15 ἴΠ6 ΤΡ Ὸ5 
({Π6 σῥαάοαυ, «πα 45 ἴ ννογῈ ΘΟΡΥ (ἀπεικό- 
νισμα) οἵ ΘΟοά" (1,6ρ. ΑἸ]Θρ οὐ {Π..31), ΝΥ ε 
οδηποΐ, μονγονοσ, θ6 ϑισο {παξ {ΠπΠῸ6 ΔυῖΠοΥ οὗ 
1π6ὸ Βοοκ οἵ ΝΥ ἰβάοπι ἐϊά ποῖ τιδὸ {πὸ ννοτὰ 



ἅ Ἡδεῦτ. σ. 
3. 

ν. 26---29.]} 

26 Εογ 586 ἰ5 {π6 7 Βγὶρ βίη 685. οὗ 
{Πε6 ἐνεγαβίίηρ Πρμτγ) τπ6 ππϑροίίεά 

τα (ον. 4. ΤΠΪΓΓΟΓ ΟΥ̓ ἘΠ6 ροννεῖ οἵ (σοά, δηά 2 {πε 

ὦσι. τ. 15. ἱπηαρξ οὗ ἢϊ5 σοοάπΠΕ88. 

!ΟΥ, 
εγεαΐϊεζλ. 

27 Απά Ρεϊπρ; διιξ οὁπ6. 85Π6 σδῃ 4ὁ 
411 τΠϊηρϑ : ἀπά γεπηδίπίπρ ἴῃ ΠοΙβ6] , 
866 ᾿τηακΚοίῃ 411 ΠΙηρ85. πεν : ἀπά ἴῃ 
411 ρὲ επίεγίηρ: ἱπέο ΠοΙγν 80ιι59 5Π6 

ἴπ 1πΠ6 ΠΙΡΠΟΙ 5επη56 αἰγι δυΐϊθα ἴο τ ὈΥ {πῸ 
Ἰοχισορταρμοῦβ (ΗΠ Ἔβυοῇ, ἡλίου φέγγος ; δ]ά. 
ῬΠάνοΥ. ἔκλαμψις ; 1, 6Χ. “Ογτ1]}. ἀκτὶς ἡλίου). 
ΔΝ Ιβάοτμη στρ Ὀ6 ἀεβογι θεά χελείϊυείν ἃ5. ἃ 
τοΠροίίοη, αδεοϊμέοϊν 85 Δῃ οηδπαίίοη. [}ἢπ {Π6 
Ο. ὙΤ΄. Οοά 15 ΠσοπδίδηΠΥ βροϊκεη οἵ ππάεγ 
᾿πλαρθ5 οἵ ἥτε δηὐ Πρηΐ, απ ἴῃ τ Ϊοῇπη 1. 5 νγῈ 
το Δα “Οοά [5 11ρῃϊ. 81. Ϊοππ ννουἹά πᾶνε 
ὈΘΘη 85 δηχίοιιβ ἃ5 ΡΉΙΟ ἴο Ὄχρίαίη {παΐ ἢδ 
ἀἸά ποῖ πιθδη φόῥγείεα! Ἰσμῖ, ὈιῈ “ 5ρισιίιαὶ 
Τρ ηϊ, δῃ ““ππειηθοάϊεα 5ρ]επάοιγ (ἀσώ- 
ματος αὐγή, φῶς ψυχικόν). 866 ϑιθορ,τοα, 
ῬΆΏΠο;, 2ο8, 21:6. 

οΓ τῤεὲ ευεγ]ασέζηρ Πρ ρί.] ἊΝ Ἰβάοτγῃ 15 ἔπεγο- 
ἔογα ῥγείδγαθ!α ἴο Ὧπ θαυ ]Υ ΠΡμΈ (“«. το). 
᾽᾿Αἴδιος Πηθ8Π5 “" Θνθυ] βίην ἴῃ {Π6 βίσιοῖ βθη58 
οὗ τῃς νψνοτγά, νιποις [Π6 πλοσα ππθίαργυϑῖο 8] 
σοηποίδί!οη5 ΟὗἉ αἰώνιος. [{ ΟΠΙΥ ΟΟΟΌ͵5 ΟἤΟΘ 
{ΠῚ 56 Ν᾿ 11: (ΚΌΤη. 1 20; Ππι66 6. [π|[Πδ 
Ἰαϊίει ραβϑαρα ἴἴ 15 πιδεα σῃϑίουι δ] ]γ). 

μποῤροΐίεά.] 866 ποίβ οῃ ἴν. 9. 

ἐῤε ῥοαυεγ.] ἐνεργείας. ΒΥ δύναμις 15 τηδαπΐ 
ῬΟΥΘΓ ἴπ {πε αὐρϑίγαςξ ; ἐνέργεια 15 ΡΟΥΕΓ΄ ΙῚ 
ΟΡοσδίιοῃ. 

5. ΤΩΡ Δ (101: ΧΙ: 7; 2 (οἵ: ἵν. 4: 
(Ο]: 1. 15, 1Π..1ο. ΕῸΓ 15 {1]] πιϑαηϊηρ οὗ 
“ἐ τῃδη! οϑίδειοη," 5ε6 Βρ. Πρ Βίοοί᾽ 5 “ ο]ο5- 
5145, ΡΡ. 215, 281. 

97) ῥὶς ροοάε:..7] 866 ποίβ οἢ 1. 1. Δο- 
σογάϊηρ ἴο ῬΠανοσίηιβ, ἀγαθότης 85 ΕΧΔΟΙΪΥ 
1Π6 54Π16 ΠΊΘΔΠΙΠρ 85 ἀγαθωσύνη, νΥὨΪΟΝ 15 αἵ- 
ἰτὶδυίϊε το Οοά ἴπ 2 655. 1. 11. Οη {8 
Ἰαϊίευ ννογά 56ε6 ἼΤσεηςῇ, “Ναὸν Τεβί. ϑγηο- 
ΠΥΠΊ5,᾽ Ρ. 218. ὙἼΠΕ ΓΟΒΕΠΊΌΙΔΠο65 ἴο (τι βία 
ΤΠΘΟΪΟΡῪ ἴπ [Π15 ραϑβᾶβα ΔῈ Ρ Γ͵ΟΙΥ͂ ΒΌροῦ- 
ΠοΙΔ]. 

ΟἹ. ῥείηρ ὁμέ οπε, σὲ εαπ ἀο αἱ! ἐῤίσιρε.) 
ὙΤΠϊ5 ἰ5 8η δηιρ!Ποαίίοη οἵ {π6 εριΠεΐβ 
“ἐμ ΠΙΠ 16 ἢ ΔΠ4 “τηδη!ο] 4 ἢ Ϊῃ “. 22. (ΟΙΡ. 
1 (ΟΥ̓: ΧΗ. 11- 

γεγριαϊγί ἦπ δόγσοῖς σὲ φιαζεῖ αἱ] ἐῤίτε 
πεαυ.] δ. οἷ]. 26, 27, “Δ5 ἃ νεβίισε 5Π4]{ 
ΤΎΠΟΙ σμδηρα [Π6π|, ἀπ ἘΠΟΥ 51|4}} θῈ ομπαπηροά; 
Βαυΐ οι τί {πε ϑαπι6.᾽ 5. εἰν. 20, “ἼΠοι 
Το πονγεϑί (ἀνακαινιεῖς) {Π6 ἴαςε οἵ {π6 δαί. 
:βάομη 15 ἃ ρεγπιθαίίηρ βρισιῖ, “ σβαηρϑά 
ΤὨγουΡ 411, ἀπά γεῖ ἴῃ 81] {Π6 βαπιβ." 

ἦη αἱ] ασε5.1] 1ϊ., “ Τσοῦς μους {πΠ6 ροπο- 
Τα] Π 5." 

ἐγίεγῖης.} μεταβαίνουσα, “ῬαδϑίηΡ; ΠΌΙα 

ΜΙ ΙΛΒΌΟΜ ΟἿ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΓΙ. 

πη  οῖῃ {π6πὶ Πίεπάβ οἵ (Ποἄ, «πὰ 
ΡΓΟΡΠείβ8. 

28 Εογ (Θοά Ιονείῃ ποπε δι ἢἰπὶ 
{παῖ ἀννε δῖ ἢ νυ ἢ ννιβάοπι. 

29 Εογ 886 15 πιοῦα βϑδιειι! τΠδη 
1{Π6 ϑ1ι1ὴ90 δπά δβρονε ἃ}1] {πεῸ ογάεγ οἵ 
βίδγβ : θεῖηρ' σοπηραγεά ὙΠ {Πα ΠΙρῃϊ, 
5Π6 15 ἰοιιηα Ὀεΐοτζο 1ἴ. 

ΟΠΘ6 ἴο Ὡποίποχ,ἢ 
ἐγαηςγεγί. 

7ηἸεπάς 9.) Οοά. Ιί 15 οἴδη ἐς ἰο Β6 
σαγίδιη νυ πϑίΠου ἴΠ6 νυν] Γ 15. ἘΠ᾿ πΚίηρ ποῖ 
᾿πηΠΊΘ ἀἸ Δία Υ Οὗ Ἔχργθϑϑίοηβ ΠΟ. Πᾶγθ δἵ 
Ιδαϑέ {πεὶῦ δηδίοριιθ ΟΥ̓ ϑ'ο πὶ ἴπ ϑορίαγο, 
ΟΥ Οἵ ραβϑᾶρθβθ ἴπ ἴῃς ρῃΠοβορηῖς νυ ευ5. 
ΑΡΓΔΠΔΠῚ 15 οα] θα “ἐπ6 πεπα οἵ σοά᾽ 
ἴῃ 15. Χ]]. 8; “ΑὈτγαΠπᾶπι ΤΥ ΒἸοπά " ΟΣΠ, 
ψυ]ξ., αηιϊοὶ γε; 1,ΧΧ,,, ὃν ἠγάπησα; 7,45. 1]. 
235 φίλος Θεοῦ ἐκλήθη). ὙΤἼΕ παῖηθ ὈΥ ΒΙΟΒ 
ΑὈΓΑΠΑΠῚ 15 ἘΠΙΨΘΥΒΑΠΥ Κπονγπ ἴῃ {πὸ Εἰ αϑί-- 
ΕἸ Κρα 1--- ταθαῃϑ5 “πὸ Βαϊ. ὙΠῸ τουπὶ 
15 ποΐ, Ποννευθῖ, ἜΧΟΥ ΔΡΡΙΘα ἴο Πίπι ἴῃ {ΠῸ 
1,ΧΧ,, δηά 1ῃ6 νυυεῦ ΤηΔΥ μαγα ἢδά ἴῃ ἢΪ5 
ΤΊΪΠἀ 5.0 Ραβθαροθ ἃ5 ὁ μὲν σώφρων Θεῷ 
φίλος" ὁμοῖος γάρ (Ρ]αΐο, “6 5ρ.᾽ 1ν.)}; δηά 
ῬΗΠο, πᾶς σοφὸς Θεοῦ φίλος (ΡΠΠο, “ Ετ.᾽. 

2τοῤῥεί..7] “Ῥτορμπεῖϑ " ἀγδ 411] σγϑαΐ πγοσδ] 
Δ 5ρι ΓΙτπ18] ἔθ πο 5. ἃ Πα Του ΠΊοΥ5, Ψν ΠΘΊ ΠΟΥ 
ἢ ΟΥ̓ πους {ΠῸ ΡοννοΥ ἴο [ογείε]] ενεπίβ. 
Οτίπητη νγοι] σοηππο {Π6 ἴθγτη ποτα ἴο {πΠ6 
]ενῖϑὴ ρῥγορμεῖβ, θεσαιιθα οἵ {πῈὸ νυυιοτ 5 
ὈυγηΙηρ Παίγοα ἰονναγά Ποαίμεπάοιῃ ; απ Πα 
γ ΟΣ ]4 5: ΠῚ} Υ]Ὺ σοπῆπα {Π6 Ὀδατίηρ οἵ ΡΒΠ]Ο᾽ 5 
ΓΟΠΊΑΤΙς, “ἼΤΠΘ βαογθα ννοσὰ νυν ποϑβεῖῃ ργο- 
ΡΠΘΟΥ ἴο ΘΥ̓ΘΓΥ Ποῦ] 6 -Ποαγίθα τηδη. Βαΐ 85 
1η6 ΑἸοχαηάσιαη [δνν5 σεοορηδοα {πῸ ρῥτο- 
ΡΠεδίῖς σμαγδοῖου οἵ {πΠ6 810 γ15, 580 ἴΠ6Ὺ ςεΓ- 
ἴΔ1Π}Ὺ οχοπηρίθ {π6 στθαῖΐ σσεεῖκ ρἢη]οβο- 
ῬΠΕΙ5. ἔγοπι ἴπ6 δΌΠουσθησθ νυ] νυ ΠΟ ἢ ἘΠΕΥ 
τοραγάθ {Π6 σοαῦβα δηα νἱοίοιι Πϑαΐμεπϑ. 
[π [Π15 τεϑρεοῖ {πῸὸ στθαΐοσ Εδίμουβ 5ῃαγθά 
1Π6 1 νίανν5. ὙΠΟΥ θα] θνθα ἴῃ {Π6 το! γ οἵ 
Δ δἴΠηῖς ᾿πϑριγαΐίοη. ΝοΠου ῬΏΉΠΟ ποῦ [Π15 
ὙΥΤΙΓΕΥ εογηεά ἴπ6 οἰ οὗ ᾿πϑριγαίίοπ ἴο [Π6 
ΒΔοΓρα τυτῖοῦθ. ΡΉΠΟ βαγ5 {Παΐ 6 νγὰ5 βοῖηξε- 
{ΠπΠ|65 ἱπβρίγοά, θεοληπτεῖσθαι (΄ 1)6 σΠογα. 
9; “)ὴε τηϊρυ. Αγ. 7); ἀπά Τοβερῃιβ ποῖ 
ΟὨΪΥ αἰἰγιθιιῖεθ ᾿Πβρισγαῖίοη ἴοὸ ΗΥΓ͵ΟΔΠΕ5 
((Απίι. χη. το, ὃ 7) ἀπά ἴο 50ΠῚ86 Εββθῃῆξββ 
(8: 7 τ 5. ὃ τῶ), δ Ἔνθ ΟἸΔΙπῚΞ. ΞΟΙΠΕ 
ΒΊΟΝ ΡΟΝΨΕΙ [ῸΓ ΠΙΠη56}} (΄ Β. [.᾿ ν]. 2, ὃ 9). 
866 σπύγεσγ, “ΡΏΠο,᾿ 1. 57. 

58. ἐῤαῤ ἀπυε οί «υἱὲῤ «αυἱτάογ.] (ΙΟΠΡΡ. 1. 
1-. ΤΠα6 γε συνοικεῖν Οἴζεη πηθδη5 ““ἴο θ6 
ταδυτὶ θά το" (σεη. χχ. 3; Ῥτον. χχχ. 23); δῖ 
5 ἴῈ 15 566 νυ ΘΟ ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΠΒ 85“ σαϊε ἢ 
( ἔραγ, ἄς. ἴΠεγα 15 πὸ ργοοῦ {πδΐξ ἴἴ μα5 {Ππαΐ 
ΤηΘϑΠΙΠρ; ΠΟΙΘ. 

29. γιογε δεαμίγμ! ἐραπ ἐδε σμπ.] Οοά [5 
ὩΣ ἘΡ 5 

ΨυΪΕ., 25 απίηιας σαπεΐας 56 
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468 ΔΥΙΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΓ]Π]1. ΝΠ. 

15.) ΟΠ τος ῆειῃ ἴοπὶ οπα 
Θη4 ἴο ΔΠοΟΙΠοΓ Πρ ΠΕΠΥ : ἀπά 

συγ θεν ἀοίἢ 5ῃ6 ογάογ ἃ]} {Πίηρϑ. 
2 1 Ἰονεά Πετ, ἀπά βοιρῆς ἤδγ οὐ 

ἔτοπη ΤῊΥ γοιίῃ, 1 ἀεβίγοα το τηάᾶκα ! Ογ, “σ 
7714.7.7.} ἀδ7 

ΛΕΥ͂ ΓᾺΥ 8Ροιιθ6. δης 1 νγαβ. ἃ ἰονεῖ οὗ ω γιζϑεῖ. 

[ν. 3ο---2. 

20 ΒῸΓ δἤεγ 118 σοπιθῖῃ πρμί: 
Ὀυΐ νίσα 518} ποῖ ρίξενδιὶ δραϊπϑέ 
νυν ]ϑάοπ,. Ι ον, 2»0- 

“έαόὶγ. 

ΘΗΆΑΡΤΕΝ ὙἼΠ-. 
2 172 ἐς ἦγε ἔουε τοῖξά τυϊραοηε: 4 707 }ε ἐλαΐ λαΐξ 

2: λαίά ἐυεγν ροορα ἐλίγιο, 21 Ζ2έ εαγιχιοΐ δε ζακ 
ὀμέ γγοηε οί. ΘΓ Ὀθεδιιῖγ. 

ΤΙ ΡΗς ἀπά {πὸ Ογραΐου οὗ 411 ἔουτηβ οἵ βαγίῃ]ν 
ΠΡμῖ, γοῖ ὙνΊΒΑΟΠῚ 15 ΠΘΑΓΟΓ ἴοὸ ΗΠ5 6556 Π06 
τΠδη ΠΡ ΠῈ 1561 Αὐϑίου]α ο4115 νιγίπθ “Ἰονα- 
ἸῸΓ {πῃ {ΠῸ ουθηϊηρ βία.» 

οὔὐεγ.1] θέσιν. (ΔΟΠΊΡ. Ὁ. 19. 

80. αὔενγ ἐῤὶς εοριεῖρ πρὶ ΤΥ Κη655 
ῬΓΕν4115 ΟΥῸΓ ΠΡ] ἴῃ {πΠ6 σοηδβίδηϊξ 5: σΘϑϑιοῃ 
ΟΥ πἰρῃξ ἴο ἄδγ, θυ νἱοθ σ8Π ΠΕΥΘΓ {Π115 415- 
Ρίαςθ δηἋ ρΎθνδ1]} ἀραϊηβί ννιϑάοτση. ὙΠ {πὸ 
Ποηβί πο οη σοφίας... ἀντισχύει (ΟΠΊΡ. 
Μαῖί. χυϊ. 18. ΤῈ ΔηΥ οπε παά οδ]βοϊθά {παῖ 
ΘΟΪΙΟΠΊΟΠ ΠΙΠΊ56]Ε ΠΙΓΠΙΒΠοα ἃ ργοοῦ οἵ {πῸ 
ῬόννΕΓ οἵ νῖσθ ἴο ῥγθναῖ] ον νυ]βάομη, ἴΠῸ 
ὙΥΤΙΓΟΥ υνου]α ΡΥΓΟΌΔΌΙΥ μανθ ἀηϑυνεσοά {πδΐ 
ΔΜ ΙΒοΠὶ ΠΕΥΕΥ δηΐουϑ ηἴο σθπίδοξς νυ] ἢ νἱςο, 
ας νυ πάγαννβ ἵγοπι [Π6 5011], βίθρ ὈΥ βίερ, 45 
ΕΥῚ1 Θηΐε 5 ἰηΐο 11. 5661. 3) δ. 

ΠΟΗΑΡΤῈΚΒ ΜΠ. 

{ΠΠΙ νου βα! ν ἀπά σι]6 οἵ Ν Ἰδάοπι (1). 5010- 
ΤῊΟΠ᾽5 Ιονε ἴοσ ΠῈὺ (2) θϑοδιιβο οἵ ΠῈὺ ΔΉ Υ 
το Οοά (8, 4). 8116 15 θεζίεσ [ῃδη τίομοβ (5) 
Δη4 ᾿π[0]Προποο (6). 8116 ἴθδομοβ {Π6 νἱγίι 165 
(17) ἀπά βῖνοβ. ὄθχρευιθποῦ δηά ᾿πϑῖρῃΐ (8), δηά 
15 ΒΡΘΟΙΔΠΥ ΠΘΟΘΒΒΩΤῪ [ῸΓ ΤΠ]ΠΟΓ5 (9-16). οη- 
5: ἀθυῖηρ 411 {Π6 Ὀ]βϑίηρδ νυ] οἢ 516 Ὀοβίοννβ, 
δη ἃ Κπονηρ {Παΐ 516 σΟΠΊ65 ἔγοτὴ (σοά δόμα, 
ϑοϊοπιοη ργαγθά ἴοσ ΔΝ ἰβάοπι (117-21). 

1. Ἰεάονε γεαοϑε γοῦη ὁπ ἐπα ἐο ἀπούροτ.] 
ἼΠΙ5 νοῦβο ΒΘ]οηΡ5. ΡΓΟΡΟΙΥ ἴο {Π6 ἰαϑί σμδρ- 
ἴεγσ. ὙΠῸ νοσχά διατείνει 85 ἃ τη] 416 56η56, 
“ ρχραηβ Πουϑοὶ "ἢ ΡΆΏΙ]Ο τι565 {Π15 Δ η4 βἰτηῖ- 
ΙΔ νεῦθβ5 ἴο Ἔεχρῦθϑϑ {Π6 αἰ ιιβίνθπθβα οἵ ννῖ5- 
ἄοτη. Ηε βαγ5 {παΐ “ὙΠῸ τπΐνουβα 15 Πε]ά 
τοροίμου ὈΥ πΠβθθῃ ροννοῦβ, νυ ΠΙ ΟΠ [Π6 (ὐθαΐου 
εχίοπαρά (διέτεινε) ἔγοπι {πῸ οπ5 (ἐσχάτων) 
οἵ {6 βαυῖῃ ἴο {πῸ Βοιιηάβ. (περάτων) οἵ 
Βδάνθῃ" ("6 πηῖρυ. ΑὈτ. ὃ 32). 

γηῖρῥι]ν.] ΤΠΙ5. δάνεγθ (εὐρώστως) 15 ποῖ 
ἴῃ {πὸ Οτροὶς ΒΊθ]6, θὰὲ οσοιτθ ἴπγοθ {{Π|6Ὸ5 
ἴῃ ἴπΠ6 )ςπά Βοοῖκ οἵ ΜαἼοζοαῦθοβ. ὍΤὴ6 νοῦ 
(εὐρωστέω) 15 τιδεά Ὀγ ῬΠΗ]ο. 

σαυεοιγν. χρηστῶς. Μαγρ., ““ῬτοΟΠίδθ]γ. 
Τ11., “' Ἔχοθ θην, “Ἰηα]γ." Οὐδ “ ἑεπάεγ 
γΙογ οἶος ΑΥ̓͂Θ ΟΥ̓ΘΥ 41}1 Η!15 ννου]κβ." 

ἀοὶ τὸ ογάργ.Ἷ διοικεῖ (ΧΙϊ. 18; χν. 1); 
ὙΠΟ ΠΟΟ ΘΟΠΊ65 ΟἹ ννογά “ ἀϊοοος.." ὝΠΟ νογῸ 
ννὰβ ᾿ιδοὰ Ὁ. {π6 ϑίοϊοβ. ((γυϑίρριιβ, ριο- 
τεῖι5, Ματο. Αὐχο]ῖι5), ν πο ἀθοϊάθα ἴῃ 1ῃ6 
αἰπγπιαῖϊνο {πὸ ααρβίίοη “15 {πΠ6 νου] τηδη- 
ἀροα (διοικεῖται) ὈΥ ΓΟγοΠπουρηῖ } (Ὁ ἱορ. 
1,Δουγί, νἱ]. 133.) [Ὁ ννὰβ Ὀουγοννεα ΠΠῸπὶ {Π6 

ϑίοϊοβ ΕΥ̓ [οβθρμιβ απ ῬΏΠοΟ. Δ Ἰβάοπι 15 
ΘῈ. ΟΠΪΥ Δποΐμου παπὶθ ἴῸΓ {Π6 ἱπηπιαποηΐ 
ΤΟ ΊνῚΠ6 ΡοννοῚ νυ ἢ σιιδίαϊηθ Δηα ρονθσηθ {ΠῸ 
ψνΠ0]6 οΥοΓ οἵ {πἰπρ5. Απαχαροῦαθ (Β]αΐο, 
“ΟΥ̓αίυ].᾽ Ρ. 413} 5ΡοΚε οὔ" ΜΙπά ἢ δ5 “"ογάοσίπηρ 
(κοσμεῖν) 411} [Πϊη55, βοΙηρ Το 411 ἘΠ᾿ η 55. 

2. 1 Ἰἰουεά ῥεγ ἢ ΔΝ »ε πᾶνβ Πεϑῖξ ἃ βίοΟΠΡῈΓ 
ΘΧΡΓΘΒϑΙίοη οἵ 1η6 {ποιρῆΐ τοὰομοά πΡΟη ἴῃ 
11. 7 (ςοπιρ. Ἐοο]ι15. 11. 123-21). ὙΠῈ ψογά 
τιϑεα ἴῸγ “Ἰονϑα " (ἐφίλησα, αγια"υἱ]}) ΘΧΡΥΘ5565 
{πὸ ἸΙονε οἵ ννδυύτη βϑύβοηδὶ δοίη, απ ποῖ 
ΠΊΘΓΟΙΥ οἵ ΠΙΡῊ οὀβίθοπι (ἠγάπησα, ἀἰϊίοχ]). 
Ηφδηςδ νὰ πόνο Ππά ἴῃ {π6 ΒΙΌ]6 [π6 Ρῆγαβθ 
φιλεῖν τὸν Θεόν, Ὀαϊ αἰνναγ5 ἀγαπᾶν. Οπ {Π6 
ΟἵΠοΓ Παηά, φιλεῖν 15 τι564 οἵ {Π6 ἰονε οὕ Οοά 
το (μτιβδί ([ὁΠη ν. 20) ἀπά ἴο γθάθοπηθαᾶ τη 
(2: Χνὶ. 27) ἴπ 1 ΘΟΕ: Σὺ]: 22) μὰ ΠΟ. 
φιλεῖν τι564. οΥ ΟἿΓ ἴον ἴο (τ ϑβί, 85 ἴπ [οῃη 
ΧΥ͂Ι. 27, ὅζο, (866 Τ ΤΈΠΟΙ, “ ΝΝ. Τὸ: ΘΥΠΌΠΥΠΙΞ., 
ὃ ΧΙ.) 
ῦονη γὴν γομδ ϑεετ Κ. Π|. τ, ΧΙ]. 12: 

Ῥτονς 11- 17; ἘΣΘΌΙΕ5. χα τ; ΕΡΘΟΙΙΒ: Ὑἱ ἘΒῚ 

1 ἠεοεϊγεά.] ἐζήτησα. Ἡνίηρ σομσδὲ ῥὲγ 
ομὲ (ἐκζητήσας, Ν ΠΕ. ἐχφιίςί), μ6 σοι δὲ ἴο 
ννεα ΠΕΥ ἴο ΠΙΠΊ56]Π 

ο γηαζε ῥεῦ γ1» σῤοισ6.}]ὺ ΓΘ πηϑίαρμου 15 
ἃ Ὠαΐαγα] ἃ Πα πηϊνουβα] οηθ. ((ΟΊΡ. ΒΕ ο] 5. 
Χχν. 2.) [{ στη {Πγουρῃοιΐξ ἴπ6 νυ ηρ5. οἵ 
1ῃ6 Μγϑίῖοβ---ϑῖ. Βοπανθηΐαγα, δῖ. Βεγπασά, 
851. Η προ, ἀη4 81. κἸοματά ἀς νἸοΐοσθ. Τα ΠΕΓ 
58γ5, κἼἼΠΕ ΕἸ 518 ἴο ἴῃ6 (ὐδἰαϊίδῃβ 15 7221} 
Ἰὺριβῖ]θ. 1 [ᾶνα ὀβϑροιιβθά ΠῈΥ ἴο τΏΎ 56]. 
11 γη»ν «αυἱ7. “ΓΠΪ5. 15 ὁπ6 οἵ ἴπ6 ῥβαββϑᾶβθβ 
ννΒΙοἢ μανο θθθη αποΐοα ἴο ῥγον {παΐ {ΠῸ 
νΥοΥ οἵ {π6 Βοοκ οἵ δ Ἰδάοπι θο]οηρθα ἴο 
16 Ὑπογαροιΐαθ, οὐ ποσὶ ῬΉΏΙ]Ο 5αγ5 {παΐ 
“ΈΠρΥ ἀοβριβοά ὈΟΘΠΠΥ Ρ]θαβιγοθ οὐδ οἵ Ἰονθ 
ἴον ΔΝ ἰβάοπι, απ ΘαρουΠ655 ἴο ἄν }} νυ ΠΟΥ ἢ 
(δ νι. σοηζεπιρί.᾽ ΟΡρΡ. 11. 482. Τε 
1ΠογθηοΘ 15 ΟὈΥΪΟΙΙΒΙΥ οἵ ἴΠ6 πιοδὲ ΡΥΘΟΓΊΟΙΙ5 
κιπά. 

Τ«υα5.1] ἘἈαΐμποτ, “1 θεοδπια :᾽ “1 5ιδννεὰ 
τηγϑο 1 

α ἰοογ.] ἐραστής. ὍΠῈ ννογά τηθδῃβ ἃ 
Ἰονθῦ ἴῃ {Π6 πιοδῖ Πι ΠῚ 56 η56, απ ἴἴ ΡΓΌν 5 
πὸ το ἄθηοΥ οἵ πλγϑίϊοαὶ ἰδηρσιαρο ἴο δάορί 
ΒΘΏΘΙΙΟΙΙ5 ἰπηᾶρο5-ἃα ἰθηάθηονυ νη] ἢ ᾿οαάϑς 
ΤΟΥ͂Θ. Π|κθ 81. [6ΓΟΠΊΘ, ἃ5. ν06}1 45. ΠΊΔΗΥ οἵ 
πὸ Ἰαΐοῦ Μγϑίϊοβ, ἱπΐο πηοϑί ἘΠΒΘΟΠΪΥ ἀπά 
1ΓΓΘνΟΤΘΠς ΘΧΡΙΟϑϑίοηβθ. ὙΠῸ βαπιο ννοσὰ οο- 
ΟἸ͵5 ἴῃ χν. 6. ἴῃ {πὸ 1,Χ Χ. 1 15 ΟὨΪΥ υδοὰ 
Ὀγ 1Π6 {γαηβιαΐου οἵ [ογοπηαῃ. ΝΟΙΓΒΟΥ {Π6 
νοΥῸ ἐράω ΠΟΙ ΔΗΥ͂ οἱ 115 οΘορῃαίοθ οὐ ἀογῖνα- 



"ΠΟ τσ, 
ελοοςον. 
Ω͂ ςοἢ. 7. 
9. 

γ 3 η] 

2 [πη {πᾶΐ 886 156. σοηνείβαπε ὑνἢ 
(οά, 586 πηαρηῖπειῃ Πα πο] ΠΥ : 
γεα, τπ6 [οτά οὗ 41} τῃϊηρβ8 ΠΙπη561 
ἰονεά Πεσ. 

4 Βογ 5Π6 ἰ5. ' ρυῖνΥ ἴο {Π6 πηγ8- 
[αγῖε5. οὔ 1η6 Κπον]εάσε οὗ (σοά, δηά 
ἃ 'Ἰονεῖ οὗ 15 νγουκϑ. 

5 1( Το ῆαβ 6 ἃ ροβϑεβϑίοῃ ἴο δ 
8, ᾿ . , . . . 

ἀεβιγεά ἴῃ {Π15 {Π|π; ἄν δΐ 15 τσ ΠΥ 

{ἰν85 οσσυγ ἴῃ {πε Ν. Τ. ὙπΠδΕ 5δοῦοά νυυιο 5 
ΠΟ βάν ἀθρίῃ ἃπα ἘΠΙνΟΥβα ΠΥ ἴὸ 5810 ἢ 
ψνογ5. ἃ5 ἀγαπὴ, ἴοι {Π6 ννοτὰ ἔρως ἴοο 
ἄξερὶν ἀγεά ἴῃ Ποαΐῃθη ἀϑβοοιδί!οη5 ἴο θ6 αἵ 
411 τϑάάθοιμδ]α [ΟΣ ΠΟΙΥ τι5ᾶΡ 6. 
9 ῥὲν δεαμέν Ῥ]αΐο (΄ ΡῬΙιαβάγ.᾽ 250 4) 

5ᾶγ5 {παῖ ΔΝ ἰβάοπι (φρόνησις) 15. ἰῃνΊ51016 ἴο 
πιοτία] ογθβ, Ὀθοδιιβδο Οἴπουννῖϑα ΠΟΙ ἱπηᾶρ 
ψνΟΙ]4 Πᾶνα ᾿ΠϑρΙγε αὶ Ὄνουνν ΠΟ] Πρ ῬΑ 5510Π5. 
Ῥγοάϊειιδ5, ἴῃ Ηἰ5 ἕαπιοιιβ5 ὩροΪορῖιθ οἵ {πὸ ΟΠοΙοΘ 
οἵ Ηδργοι]θ5, σρθακβ οἵ {π᾿ ΠΟΠΊΕΙΥ ἀπά νυ ]η- 
πίηρ θοδυΐυ οἵ Νιγίπα (Χεη. “ Μεπλ. 11. 1. 22). 
Ασιβίοί]θ, ἴῃ Π15 Πγτὴπ ἴο ΨΙγίι6, βαγ5--- 

σᾶς περὶ, παρθένε, μορφῆς 
ο΄ καὶ θανεῖν ζηλωτὰς ἐν Ἑλλάδι πότμος. 

8, ερπυεγταπί αὐἱὲρ Οοά.] 88: 15 ἔπε Ῥγιάθ 
οἵ σοά. ὙΠ νοτὰ συμβίωσις -[Πξ σΟΠΙΠΊΟΗ 
1 οἵ νυ δηᾶὰ Πιιβθαηα--Οσοιγβ ἀραῖη ἴῃ 
τ. 9,16. Το {Πουρπί Ππαά Ὀδθη ΔΙΓΈΔΑΥ εχ- 
ΡΓΟββθά ΟΥ ϑοϊομιοη (Ρτον. νἱῖ]. 22). ῬΉΠΟ 
5Ρεδ 5 οἵ (σά 85 πὸ ἔδίπου, ἀπά Καον]θεάξα 
85 ἴπ6 γηοέφεγ οἵ ογθαΐθα {πῖηρ5 (( 1)6 βθτίεῖ., 
8). 
σε γιασπίγειδ ῥὸγ γιοδ! ἐν. ὝΓῊΪ5. 15 {Π6 

Τρ το θη, ποῖ “516 φ]οσΠο5 {ΠῸ ΠΟ ΠΥ 
οἴ τηβη." (Νυΐξ., ρεπεγοσέαίοηε 1ἰΠπμ 6 σίογῖ- 
 εα!.) ὝΠε “ποθ γ᾿ οἵ ΨνΊΒαοπὶ 15 ΠῈΓ 
αϊνίπθ οὐ βῖη. (ἰοπηρ. Πριοίεί. 11. 8, ὃ 11. 

͵γ)εα.] Μυΐρ., «εἰ εἰ. ὙὕἴΠῸ ψυχά τἹΡΒΕΥ 
ἜΧΡΓΘ5565 {πὸ δοσιπλι]αῖνε ἔοστος οἵ {Π6 καὶ 1Π 
16 οΥἸβῖηα]. ΟΟοά Ἰονεὰ που, ἐφοι ΗἨδ 15 
{πε 1, οτά οἱ 8]}. 

4. ἔογ.] ὝΠΙ5 15 1ἴΠπ6 τϑᾶϑοη ΨΥ Οοά 
Ἰονθά Πού. 8116 ννὰβ δνεὲσ ψ τ Ηΐ (Ρτον. 
ψΠ1]. 20). 

τίν ἰο ἐῤε »ιγείεγίεσ.] Μυστὶς 15 {Π6 ΓΕ Π11- 
ππα οὗ μύστης, νν ΠΟ ἢ πηθαηβ5 (1) “οὁπῈ ἰπ|- 
τἰαϊοα,᾽ οΥ (2) μυσταγωγὸς, “ἃ τηγϑίαροριιο,᾽ 
“ρη6. ννῆο [π|{ἰἀΐο5 ᾿πΐο πιγϑίογιθϑ. ΤΠῈ 
τηᾶγρ. ἘΠπογοίοτε βιιρροβδίβ ἘΠῸ δἰ ουπαίϊνα σεη- 
ἀοτίηρ “ ἴεδοπογ " (Ὸ]ρ., ἀοεἰγὶχ). 

9 ἐρὲ ἐποαυϊεάσε ο,, Οοά.] ὍΠΕ βϑηΠ να 15 
Πεγα ποΐ οδ]εςίϊνο, “" Κπον]θάρα ἀθοιΐ Οοά, 
θαξ 5ιυδ]εοίνο, ““Οοαβ οὐῖ Κπον]εάρα ἢ 
(οοῖηρ. [ΟΠ Χν. 15). 

α ἰουεγ. Δίρετὶς ΤλΘ 5. ΠΠΘΓΆΠΥ, 45 ἴῃ {Π6 
Τηατ ΡΠ, ((8. σποοϑοσ." Ψα]ρ., εἰδοϊγχ: ὙΠῸ 
Εχίγοηθ σαγΥ οἵ {π6 ψοτγά Ἰε ἴο [Π6 πιι- 
ΤΏΘτοιι5 γατίίϊοηβ οἵ {πὸ Μι585. [{ 15 βίτδηρβ 

ΨΜΊΒΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΜΓ. 

{Πὰη ννὶβϑάοπη, δὁιμας ψνογκείῃ 
{Πϊηρ5 ὃ 

6 Απὰ ΙΓ ργιάθδηςς νγουκ ; ψνῃο οὔ “ Εχοά, 
531. 3, ὅ- 

4]1 1Πδξ δΓ6 18 ἃ πλοῦ σιιπηΐηρ γγογκ- 
τη {ΠΔη 5πε} 
 Απά [ἔξ πηδη ἰονα τὶρ μβοιιβῃεβ88. 

ΠΟΙ ἰαδοιτβ δες: νἱγίιιθβι: [ὉΓ 586 
τεδοἤθίῃ τεπηροίδηςα πα ργιάθηςα, 
Ἰυβίιος δηά [ογεειάο : νος ἢ ἀγα ϑιις ἢ 

τηδὲ Ἢ ἴννο σοῃβθοινο νοῦϑθϑ {πῸ Α. Ὗ. 5ῃοι]ά 
56]θοῖ {Π6Ὸ βαπηθ ννογά “"Ἰουοσ "ἢ ἴο γθ που ἴννο 
ὙΥΟΤΩ͂5 50. ΠΠΙΙΚΘ ΘΔῸ ἢ ΟἴΠΕΙ ἃ5 ἐραστὴς ἀηά 
αἱρετὶς. 

5. ἐῤαὲ α«υογζεῖΡ αἰ ἐῤῖῇῆηρι.] ᾿᾽Ἐργάζεσθαι 
ΤΘ 85 ““ἴο ννοσκ,᾽ δῇς αἴ50 “" ἴο σεΐ βϑίη ᾿ Οὗ 
“ἐἴρ {τ46 "ἢ (οἱ ἐργαζόμενοι, “ {ταάοδηηθδη 7. 
ἼΤΠ6 νυ ῖαυ ΠΟΓῸ Ρ]α 5 ἢ {Π6 ἱπίθσομαησο οὗ 
ΤΊ ΠΙη». ΗρδάγθηὶΥ νυ]βϑάοπι, 45 ἃ [)᾽νίηθ 
ἴογοθ, Ὀυῖπρ5 ἀθοιΐ 411] (οά᾽5 επάϑ ; θαγίῃ]ν 
νά ΟΠ ΡγΟάπιο65. 411 πη η᾽5. βαϊη5 (τον. ν]]]. 
18). 

6. φγμάεποθ] φρόνησις. 866. ΟΠ [Π. το; 
γ1.15. ΤΠ 464] νυυο 15 ρυπάθπί (Ρτον. χχχί. 
10--31). 

αυογζ.] ὝΠΟΓΘΟ 5 511] ἃ ΡΙαν οἡ {πῸ ψψοτά 
-ἰ νου Κ᾽ Δη4 “15 βϑΙηΠι)" (ςομρ. [ΟΠ 
ΥἹ: 27)- 

«υῤο 47 αἰ ἐραΐ αγε.1 ἈΔΙΠΟΥ, “ΠΟ 15 πλΟσα 
ΔῊ ΔΙΈΠΟΟΙ οὗ {ΠῸ {Π]ηρ5 {παΐ ἀγὸ [ΠΔη 516 Ὁ 

«υογβηταη.] τεχνίτης. Ν Ὸ]Ε., αγίϊοχ. “Ατ- 
{1580 " ΟΥ̓ ““ΔΥΠΠΟΟΥ "ἢ νοι] μαγα Ὀθθη ἃ 
Ὀεΐίευ στη οσίηρ. 

ἡ. ῥὲγ ἰαῤοιιγ..] Ἡδετο, 85 οἴϊεη, {πῸ 40- 
ϑίγαςίξ 15 τιϑϑά ἔοσ {Π6 σοποτζείο---[Π σϑϑι δ οὗ 
ΠῈΡ ἴ01. (ΟΡ: Σ. τὸς; ΠΙΘΟΙ 5 Σὶν: 1. 
ΧΧΥΙΪΙ]. 15.) 

σὲ ἐέαεδεῖ Ἀδίμοσ, ἤ58η6 ἐῤογοισὶν 
τοδομϑίῃ. 

ἐεγηῥεγ απ απα ῥγμείρηεε, ἡμσέῖτο ἀπε Κογ ἐμά ἢ 
ἼΠΟ656 ἅτ {ΠῸ ΓΟῸΓ “΄ σαγ1Π4] νἹγίιιθ5᾿ οἵ {π6 
ΡῬΙαϊοηϊϑίβ, νυν] ἢ ΟΟΟΙΓ α50 ἴη 4 Μᾷδος. 1. 18, 
ν. 22, 23, ΧΥ. 7, ψν1 {Π6 σα θϑι πη ἴῃ {π6 
Ἰατίου ραββαροϑ οἵ ρίεἰΥ (εὐσέβεια) ἴογ ργμάθπος 
(φρόνησις) οΥ̓͂ ΤοτΠ{πά46 (ἀνδρεία). Αςοοτγάϊηρ; 
ἴο Χεοποόρμοη, εὐσέβεια νγὰβ5 450 τιϑϑ ὈΥῪ 
ϑοογαΐθβ 85 ΟΠ6 οἵ {πΠ6 σδγάϊηα] νἱγίθϑ. ῬΉΠ]Ο 
ΤΟΙΟΓ5. ἴο {Π6ΠΊῚ, απ σΟΠΊΡΑΓΕ5. ἔΠποῖη ἴο {Π6 
ἴουΣ τίνοῦβ οἵ Βιάθη (΄ [νερ. ΑἸἹ]ερρ.᾿ 1. 19-- 
21) Ὁ ΟΠῚΡ: ΑἸΏΡΓΟΞΟΣ 1) Βατα 3. 888 
ΘΙΘΡΈΓΙΘΩ, “ῬΠΙΪΟ,, 21, 22, 272. Τὴ6 ΤΟΙ 
᾿πογσῃδηροβ σοφία (τ΄. 5) ἀπά φρόνησις (Ὁ. 6), 
“ ργπάεπορ." Ρ]αΐο ΠΙΠΊ56 1 αἀἸἃ 50 1Π ἢΪ5 ἰδίου 
νυ ηρ5 (ΖΕ]1εσ, “Ὁ ΡΏΠΠοβ.᾽ 11. 319), ΠῸΠΙ 
ψΥΠΙΟἢ {Π6 ϑίοιϊοβ δάορίβα {Π6 ἴθσιη φρόνησις. 
Ηον ἴαγ {π6 παπηθ5 οἵ {πθ56 υἱγίιιεβ 4.6 
ΠΕΙΘ τι5ε4 ἴῃ ἴθ. βθῆβεβ αἰΐδομθα ἴο {ῃ 6 πὶ 
ὈΥ {πὲ Οτθεκ ρῥῃΠ]οβορηθιβ ἰ5 ππροοχίδίῃ, 
Β'ποθ ψὰ μπᾶγα πὸ ἀεπηϊίίοη οἵ {πθπὶ ἴῃ 

469 
41] ὁ οἰ. 7. 22. 
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1ΠΙΠρ8. ἃ5 ΠΊΕΠ οἂη Πᾶνα ποίῃϊηρ 
τηοῦο ργοπίδθ]ς τη {ΠεῚΓ {Π{6. 

8 1 « πιᾶῃ ἄεβϑῖγα τσ ἢ Θχρεοτῖ- 
Ἔηςο, 58ηῆ6 Κπονγεῖῃ {Π]ηρ85 οὗ οἱ4. δπά 
ςοη]βοεμγθῃ αγήσἠὲ νγἢδῖ 15 το σοπηΕ : 

ΜΙ ΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Υ1Π. ν. 8---ο. 

806 Κπονγείῃ ἐπε 5110 ΈΠ|Ὲ|65 οὐ Βρεθς 68. 
ΔΠ4 σδῃ δχροιιηά ἀδγκ βεπίθηςαβ : 5Π6 
[ΟΥ̓ ϑθοῖῇ 5|ρη8 24Π4 νγοπάοιβϑ, ἀπά τῆς 
ανϑηΐβ οὗ 5Β8α80η8 ΔΠ4 {{Π|68. 

9 ΓΠεγείοτα 1 ριυγροβεά ἴο ἔδακε 

[Π1|5. Ῥοοκ. ἄαἰἴςεσο ἄθῆπεβ {πεπὶ Ρορι- 
1Δτῖν ἴπ 6 ΟΠ 1. 51 “1906 Ε1η. ν- 232.- ὙΠῸ 
δικαιοσύνη Ἑσοπίοπιρ αἰο ΒΥ Ῥβθιιἀο- ΘΟ] ΟΠΊΟη 
(ϑεε 1. 1) νναβ, 85 ἴἴ ννὰβ ἢ Ρ]αΐο, βοπιο- 
{Π]Πρ ΤΟΥ ἴῃ δη ἃ βθραγαΐθ νἱσίπιθ. 811] {π6 
νυ ΓΙ ΟΥ 5 νἱονν οὗ {Π656 νιγίιθα σοι] ποΐ Πᾶνα 
Ὀδθη Ζάρηεαὶ νυ Ῥ]αίο᾽β, θθσοδιβο {παΐ ἀ6- 
Ρεπάθα οἱ [5 διπάαπιθπίδὶ {το ποΐοτηγ οἵ 
Βαπηδη παΐασε ἰηΐο τὸ ἐπιθυμητικόν, τὸ θυ- 
μοειδές, τὸ λογιστικόν, ΜΜΆ]ΟΙ {Π|5 ὙΥΥΠΟΓ ἄ065 
ποΐ γεοορηΐβο (566 [Ποθοσννος, “ ΗΙ5[. οἵ ΡΒΠ]Οβ.᾽ 
1. 128). ὙΠῸ δ]]βϑίοηβ ἴο {πΠ6 ἴουσ οΔγα ΠΑ] 
νἰγίιοβ αῦὸ ἔγοηιιθηΐ ἴῃ {πὸ ΜιΙάά]θ Αβϑϑβ. 
ὝΤΗΘΥ ἅτα ραϊπίθα ὈγῪ Οἱοίίο ἴπ [Π6 ΟΠδρεὶ 
οἵ {6 Ατεὸπα αἱ Ραάιια, ἀπά δ] θρουιβοά ὈΥ͂ 
1) Αηίε--- 

“ς Τ 411α βἰ πἰϑίγα χυαίίτο ἔαοθδῃ [δϑία, 
Τη Ρουρίγα νϑϑε 1 4] εἴτο 4] τηοάο 
Τ᾽ πᾶ αἱ Ιογ, ομ᾽ ἄνεξὰ ἴγθ ὁσοῖα ἴπ ἰοϑβία." 

ηγραΐογίο, ΧΧΊΧ. 130. 

ΤΠο υἱγίπθ νυ ἢ μα5 [Π6 Τῆγθο οΥῈ5 15 “"Ἅ Ῥσιι- 
ἄσπορ," ννῆο 5665 1Π6 Ραβί, [πε Ῥγοϑεηΐ, αηά {πε 
Βαΐαγο. ὙΠΟΥ ἅτο οα]]οα “ σαΓΠ8] ᾿ νἱγίιε5 
Ὀδοδιιβο ΠΟΥ ἅΓΘ, 45 1 ννΈσα, {Π6 Βίηρεϑ (εαγα 
αἰϊπες)ὺ) οὐ γμῖοῃ {Π6 οΟἴΠΕΙΓ νἱγίιιθβ {ΠΓΠ. 
ΤΒαγοί (Πὲ Τ᾿ ΕΠπίοπάἀοπιοηΐ, 1. 162) 58 γ5 
{παῖ ΤΠ6Ὺ τὸ σδίπου [Π6 ΠΘΟΘβϑαΥΎ δηα θββθη- 
114] εογεϊέίογις οἵ νἱγίιθ ἘΠδη Θδοῦ παν] ἀπ14}}Υ 
ἃ νἱτίιθ. ζ. ΔΝ εννεὶ} σοηϑιάθυβ (Πδΐ 1ῃ6 
αἰνιϑίοη [8115 δορί μου, “ ϑίποα ἴπ6 ραγίβ 416 
ποῖ αἰϊδιίϊηςξ, ἀπά {Π6 νΠΟΪ]Ὲ 15 ποῖ σοπηρϊοΐθ. 
ὙΠΟ ρογίϊοπβ οὗ τηογα ΠΥ 50. 1414 οὐ, θοῖἢ 
ΟΥ̓ΟΥΪΑΡ οπθ ἀποίμου οὐ 4ΓῸ Πα ]5Ἐ1ΠΡῚ 1584 ]6 ; 
Δηα 4150 ἰϑᾶνθ ραγίβ οἵ {πΠ6 βιιθ]θοῖ νυ ἢ ἀο 
ποΐ ἀρρθὰσῦ ἴπΠ (ῃ6 ἀἰδβισιθυίοη. αἱ ἃ]] 
(ὕνΒβενεῖι, " ϑυϑίομη Μογ. ἱν.). 

8. ἐχρεγίοηεο] ΟΟπΊΡ. ἔσο] 5. χχυ. 6. ΑἹ- 
Τεδάγ, ἴῃ νἱϊ. 17--21, ἃ Κπον]θάρο οὗ 411 αγίβ 
Δηα βοίθηςοϑ μα5 Ὀθθη δίιθαοα ἴο ΝΝ Ιβάουλ ; 
ΠΟΙ 516 5 βροίκβη οἵ 845 τηϊβίγοβϑβ οἵ 4}1} {Π6 
Θχροσίθποο δης ᾿πϑῖρης ἀηὰ ΤΟγοϑισημΐ οὐ νυ ΒΙῸᾺ 
{Π6 τηϊηὰ 15 οαραῦ]θ. ὙΠῈ ΑΟΝ. οπηῖβ {ΠῸ καὶ. 
“«Απᾷ 1 ΔΩΥ ΟΠ6 ἸΟΠΡ5 [ῸΓ δύόη νυν οχρο- 
τίθηςο," ΒΊΟΝ 15 θοίίου {Παη Θαγίῃ]Υ ννθδ]ίῃ. 
Α5 δρρ]θά το {πὸ μάμσε, [Π6 ννογ πιθδηβ {Ππαΐ 
ΝΊβάομη 15 τεγσο ἐπ ἴπ 6 σΟΠλΪηρ; ᾿ἰσϑιιθ5. οἵ 
Εὐθηΐϑ. 

εοπεοίιγε!Ρ ἢ ἩΥ Κπον]οάρο οἵ {π6 Ραϑί 
(" εοσί!ατυὶ εἶεν ἀπέψμος," Ῥϑ. ΟΧΠΠ]. 5) ΠΟΙΡ5 
ΠΟΥ ἴο Γογοϑιρμί οὗ τπ6 ΤΓαΐατο. ΗΟΠΊΘΙ 5ὰγ5 
οἵ Καϊοῖιαβ ({ 11. 1. 70) {παΐ “πὸ Κηθνν Ὀοῖἢ 
(Πα ργοβοηΐ, {πὸ Γαΐαγθ, ἀπ {π6 ραϑβί.᾽" 

““ Μαυΐΐα ἰεπθηβ αηίϊααα, νεἰιβία, 5ερα]ία." 
ἘΝΝΙῦ5. 

ἐῤε σαϑεθς Γ᾽ σῤεεοεσ.) στροφὰς λόγων. 

ἼΤῊΙ5 ΡΏΓα56 σΟΙη65 ἔγοπι {πὸ 1, ΧΧ.., Ῥτον. ἷ. 3. 
ΟΟΙΏΡ. ἔσο] 15. ΧΧχῖχ. 2. ΤῊ Ϊονν5, {|Κὸ 8]} 
ΟτἹθηΐδ]5, 46] 5 }θ ἴῃ οἰαθογαΐο ἀπά γτοοοπάϊξο 
[ΟΥΤὴ5. οἵ βχργεββίοῃ. Ηρφηςθ στροφὴ ἴ5 ΒΕΓΕ 
᾿ι564 (ΔΡΡΑγθΠΕ]Υ) ἴῃ ἃ βοοά 5θῆβθ, πουρἢ 
θοῖη ἴῃ Οὐθοκ ἀπά ἴῃ 1,δτπ ἴῈ ἰ5 πἰϑϑά ἴῃ ἃ 
θα βεῆβθ. Ασ. “Ῥ]υΐ, 1154, οὐ δεῖ στροφῶν, 
“Νοὼ {γο Κ5 Πόσα "Ὁ Ρ]δί. “Ε ερ.᾽ 495 οε: πάσας 
στροφὰς στρέφεσθαι. ἴῖπ Ῥ]αυΐι5 σγοῤῥαε 
ΤΊΘ4Π5 “5]ΠΡΡΕΙΥῪ ψν1165,᾽ δηὰ οσὐγοῤῥοσμς ΞΞ 
δόλιος. 

εαπ ἐχροιπά ἀαγᾷ σοπίοπεο ἢ Τιϊ., “ ἀπά 
50] γΙηρ5 οἵ τ] 4]ς5. ὙΤΠὴδ ἴοννβ νυοῦα ἔτη] Γ 
συ ἢ “ τ 165 1 ἴΠ6 ΟΥΓΑΙΠΑΤῪ 56 η56 οἵ {π6 
ννοτγὰ (1.4[. σεἰγρι5), ἃ5 ἈΡρθασβ θοΐἢ ἴῃ ϑοτρ- 
ἴατα (πάρ. χῖν. 12, 14) ἀπά ἴῃ {Πς6 Ταϊπιιάϊς 
Ἰεροπάβ. ΠΟ ννοσγά αἴνιγμα 15 4150 τι5ϑ64ἃ ῸΓ 
ΔΗΥ͂ “ ἀαΥὶς βαυϊηρ: Νυχη. χὶ. 8: 1 Κα. ΧΟ; 
2. (τοη: χ. τ; Ῥτον. Ι. 6: [πὴ πῸ Ν᾿ ἢ ΠΡ 
νΟΥαὰ ΟΠΙΥ ΟΟΟΙΒ ἴΠ 1 ΟΟΥ. ΧΙ. 12, δὲ ἐσό- 
πτρου ἐν αἰνίγματι. ϑοΟΙοΟΙΊΟΠ νγ85 το πουνποά 
ΤῸΓ ΠΙ5 511} ἴῃ “στ! 4165 οὗ 411 Κιπάϑ (1 Κίηρϑβ 
ΣΧ. τ 2 Οὔτ σα, ΕΝ Χ. : ΘΒ Ο]5. ΣΙΝ ππν 
17). 866 Βε)]ογηηδη, “ Αθηϊρτηδία Η ταῖσδ, 
1798. ““Μδηϊθβίῖβ ραβοΙ ΠΊ ΠΧ," 5αγ5 ΑἸρι5- 
{1Π6, “΄ οὐειιγὶς Ἔχε εεηω" ᾽" (6 Τ) 6 ἀοςίτ. (Πγιϑβί. 
11. 6). Ηδὸ (8115 ἃ τι ἀ416 ““οὔϑοιυγα δ] θροσία ᾿ἢ 
( ες Τπτιπιίαδΐε,᾽ χν. 19), ἀηά ροϊηΐβ ἴο Ῥτου. 
ΧΧΧ. 15. 85 ἃ ΒΡΘΟΙΠΊΘΗ. 

σίσπς αἰ αὐυοπάεγς.)] ΠΟ ννογάβ ἀΥΘ αραὶπη 
(ΟΠ]ΟΙΠΘα ἴῃ Χ. τό, ᾿η ἴῃς Θοβρεῖ5 (Μαζί. χχῖν. 
24; ΜΚ. ΧΙΙ. 22: [ομη ἴν. 48), ἴῃ {Π6 Αςἴδ5, 
Δη4 ἴῃ {Π6 ΠΕ ΡΙβ[]|65. Σημεῖον, ἴπ6 ανγουγιΐο 
ννογά οἵ 81. [οῃη, ᾿πα]οαΐοθβ ἃ πλΊγαο]6 γοργά 
ἃ5. ἃ Ῥτοοῦ οἵ {π6ὸ βοννεῦ Υ ΠΟ 1ἴ ννᾶ5 
ννογΚοα ; τέρας ΠΊΘΔΠ5 ἃ ΠΊΓΔΟΪΘ νυ Ί ἢ Θχοῖϊΐοβ 
{Π6 «ϑίοπιβῃπηθηΐ οἵ ἴἤοϑθ ψΠῸ υυἱΐπθββ ἴΐ. 
ΤΠΟ ννογά “" Τογθϑθοῖῃ "ἢ βῆθννβ {Ππαΐ {Π6 νυ 
15 Ποῦ βρθαϊκίηρ οἵ ργόρἤθοῖθβ, ἀπά οὔ ρογίθπίβ 
Δη4 Ργοάϊριθ5. Ὄχι θιτοα ΤῸΓ ἃ αἰνίπθ ΡΌΓΡΟΒΟ 
1η [Π6 5ρίοσο οἵ παΐισγαὶ Ρμοποιηθπα. [{ δ ρ- 
ΡῬΘαΓβ. ΠῸΠῚ ΧΙ. 19--21 ; ΧΙΧ. 6, 18--21, {παΐ {ῃ6 
ὙΥΤΙ ΤΟΥ τοραγαθα ΤΊ] γΔ 0165 45 τ β ] 5 ργοάπορα 
Ὀγ Οοά ἴῃ δοοογάδησθ νυ] Ἰαννθ. νυ ΠΙΟἢ γα 
{Πουηβοῖνοϑ παΐιγαὶ, ΔΙ ΠΟΡ ἢ ΠΟΥ {ταηβοθηά 
1[Π6 ΟΥΔΙΠΑΓΥ ννοσκίηρδ οἵ παΐῖισο ΠΟΥ ἃΓ6 
(ἴο τιδὲ 81. [05 ἴθγπ}) {π6 ογάϊπαγν ἔργα οὗ 
σοά. 

δὲ ευοηΐς 97 σεασοης ἀπά ἐϊηιος. ΒΥ “ ἴππ|65᾿ 
1ῃ6 νυ οῚ τηθ 8 η5 {Π6 ἸΟΠΡΟΙ Ρου]ο5 ΟΥ̓ ΘΡΟΟ 5 
οὗ ΠΙβίουυ ; ὈΥ “βθαβοῃβ᾽ 6 πιθδηβ [6 ἄδοϊ- 
δῖνο οὐἶβοϑ δη {πγηϊηρ ΡΟΪηΐ5 ἴῃ Πα πλδη Δ ΠΔΙΓΘ, 
ΤΠ ννοτ5 ἃτὸ Ἰοϊποά ἴῃ θη. 11. 21; Αοίϑβ Ἰ. 
27: 1 ΤΠ655. ν᾿ :. δνιβάοπι Κηονβ “1ῃ6 
551165 "ἢ ΟΥ̓“ Ουΐοοπιο ᾿ οὗ 411 Πιυιπιαη δνθηΐβ ; 
Ῥοί οἵ {ποδο ἴῃ νυ] ἢ “ ΟΟα 5Πονν5 4}} {Πηρ5 



ν. 1ο---ἰπ5.} 

ΠεΥΓ ἴο πι6 ἴο ᾿ἷνα νυ] πιο, Κπονὶηρ 
Ι σι. τῃαΐῖ 5Π6 ἵννοιι 4 ΡῈ ἃ σοιηβε!ὶοῦ οἵ 
τυῖἰ. Ἔ Ξ 

σοοά τῃϊηρ85) ΔΠ4 ἃ σοπηΐογε ἴῃ σαΓῈ5 
Δηὰ ροτίεῖ, 

το ΕῸΓ ΠΕ 8ᾳκε 1 5}4}1] μανβε εϑίϊ- 
πηδίϊοη Δηοηρ; {Π6 πλυτιάθ. ἀπά 
Βοποιγ νΠ τῆς εἰάογβ. ἐποιρῃ 1 Βα 
Οὐηρ, 

ἀπ Κίηρς [11 2] 5}2]] ΡῈ ἰοιιπά οὕ ἃ αυϊοκ 
5.55. ρρηοεῖε ἴῃ Ἰπάρπιδηΐ, ἀπά 5Π4}} θὲ 

Δαἀπηϊγεά πη {Π6 5:0}: οἔἔ ργβαΐ πηβη. 
ἘΤΟΡ το 12 ἐΝ εη [ ΠΟΙ]4 πηγ ἐοηριια, ΠΟΥ 

ΜΙ ΊΙΘΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΝΠ. 47: 
5141} ὈΙ46. τὴν Ϊ]εἰβιιγα ἀπά ψνῃεπ 1 
Βρ6αΚ, Π6Ὺ 51]} οῖνε ροοά δὰγ τιηΐο 
τῖθ : 1Ε 1 τὰκ πιο, {ΠΕῪ 514]] ἰὰγ 
{ΠΕῚΓ ἤδη 5. προη ἘΠ ΕῚΓ πχοιίῃ. 

13 Μοίβονεγ “Υ {Ππθ6 πηδαηβ οἵ 7 τετ- 17: 
ΠΕΓ 1 5141] οδίαδίπ ᾿πηπιογία] γ᾽ ἀπά 
Ιεανε θεμιηα πη Δη δνοι]δϑεϊηρ: τηθπηο- 
ΓΙᾺ] το {πεῖ {Παΐ σοπλα δἰεγ ΠΊ6. 

14 1 5}4]] ᾿5εὲ τῃ6 ρβορὶε ἴῃ ογάετγ, ! Οτσ, 
ΔΠ4 {Π6 παίίοῃβ 5141] θὲ βιιδ]εςξ τηῖο 
ΠΊ6. 

15 ΗοτΓΡΙ8 ἐγγαηίβ 5ῃ8}} θὲ δἴγαιά, 

ἴῃ {Π6 ον Πιβίοσυ οἵ {πε σἹρθηϊηρ,᾽" δηά οὗ 
ἴῃοβε ἴῃ ψνπῖοῖ {Ππ6 ᾿ἱπΐθηβα δοίίοη οἵ ἃ ἴεν 
ὙΘΔΓ5 Θχουίβ Δ ᾿ΠΠΊΊΘΠΟῈ ΟΥ̓ΕΙΓ ΠΊΔΠΥ ΚΈΠΕΓΑ- 
{ἸΟ0η5. 

9-16. ΤΠΘ ὙΥΙΠΟΥΓ ΠΕΙῸ ρᾶϑϑεβ {γοῸΠΊ {ΠπῸ 
ΒΈΠΟΓΑΙ Ὀ]οβϑίηρϑ σοηΐοσγεά ὈΥ ΔΝ Ιβάοπιὶ οα 
τηδη ΚΙΠά, ἴο [Πο56 νυ Β] ἢ 5116 5ρθοῖα ]ν ΠΟΙ ΪΕΥ5 
ΟΠ ΤᾺΪ]οῖ5. θοίῃ ἴῃ {πΠΕῚΓ ΡΌΡ]Ιο (9--15) ἀπά Ιη 
{ΠΕ 11 ρῥγιναία {πὸ (16). 

9. 1 ρεμγηῥοσεά.] 'Ἔκρινα, “1 ἀξοϊάεα " (45 
Τὴ ΤΊ (ΟΥ̓: 11: Ζ2))ς 

10 ἰΐυε «υἱὲ γι6.1 ᾿᾽Δγαγέσθαι (τυ. 2) πρὸς 
συμβίωσιν (356ε6 ποΐξ οη «-. 3). 

Δ τοιρσο ον" 9.7, σοοά ἐῤ΄ῆηρ. ἢ σύμβουλος 
ἀγαθῶν. “ΤΠ ΡΑΓ4116] οἰαιιβα 5ῃιθννβ {πὸ πηθδη- 
ἴη5 ἴο θ6 “απ χάτυϊθοῦ 11 ῥγουρεγιν. ὙΠῸ 
δοπηιίῖνα ἀγαθῶν σᾶπηοΐῖ ΡΓΟΡΕΟΓΙΥ πηθᾶη [Π|5, 
Ὀαΐ 566πὶ5 ἴο θὲ τιβεἀ ὈΥ͂ ἃ βογΐ οἵ [β]βε 8παὰ- 
ἸΟΡΎΥ. 

αὶ τΟΥΊ ΓΕ 12 σαγέὲς ἀπά ον] Νὸο οἴμεῦ 
᾿πδίδποθ 15 αυοίθα ἴῃ ΝΟ παραίνεσις Πᾶ5 
{Π|5 ΠΊΘΑΠΙΠΡ. [|ἢ οἰαβϑίοαὶ Ούθοὶς 1 ΠλΘΔ 5 
“Δ Θχπογίαϊςοη." [11 ἄοοθ5 ποΐ οσςσιγ ἴῃ 1Π6 
1,ΧΧ. ποῦ ἴῃ {πε Ν. Τὶ, θαΐ 15 τπιδεά ὈγΥ ϑυγη- 
ΤΠΔΟΠΙ5. 1Π ΕΘ: ὈΧΙ͂Σ. ΣΟΟ 1Π {Π6 5 6ῆβε οἱ 
“ἐ ργθοερίβ. ὍΠ6 1 ΟΧΙσορταρΠοῦβ 40 ποῖ ρῖνα 
1: {Π6 5επβὲ ο “" ςοπβοϊδίϊοη," Ὀαΐ 1 15 οὔνιοιιβ 
{παΐ “δὴ δαπηοπιτοη "ἢ (6. σ. ἴο ὈΘΔΥΓ 5ΟΥΓΟνν5 
ὈΓΑΥΘΙΥ.) ΠΊΔΥ ΠΟΙΠΘ 85 ἃ σοηϑβοϊδίϊοη, δηα {15 
15 1Π6 56η56 [ηγο]νϑά τη {πὸ Ν π]ρ. αὐἰοςμέῖο. 

10. αγριοη ἐῤε τι μάε.] Ιπ 41} ΡΌΘ]1ο 
βαῖμοσηρβ. (ομηρ. 1 Κ. 111. 28. 

ἐῤοισ 1 δ γοιιγις.] “ΓῊΪ5 Δ]Π 5] 0 15 ν8]11- 
4016, 45 ϑῃθυνηρ τΠδὲ {Π6 νυ Γ 15 Βρϑακίηρ, 
{τοι ῃοι ἴπ ἴΠ6 Ρούβοη οἵ ϑοϊοπιοη δὲ 1Π6 
Ῥεριπηϊηρ οἵ Π15 σεῖρη, δης ἴῃ {Π6 Ζθη!ἢ οἵ ΠΙ5 
Ῥονο  ΔηΠ νυ]ϑάομη. [{ {Πτ|5 Ὀθοοπιεβ περά- 
1655 ἴῸΓ Πὶπὶ ἴο θηΐεγ ἰηΐο ΔΠΥ͂ οἵ {πΠ6 4: θβί!ο 5 
βιιρ ροβίθα ὈΥ {πὸ ἔδοϊ {Πα Π15 1464] [θϑοποῦ 1π 
[Π6 νναγϑ οἵ Π)ίνιπθ ὙΝ Ἰβάοχηῃ Πίτηβ6] θθοδπη6 ἃ 
ΠΟΠΒΡΙσΟι5. Ἔχαιηρὶ6 οὗ πιηννιβάομη πα 56}{- 
᾿πάα]ρεποθ.  Παΐ ννὰβ πε οἽχαοΐ ἂρ οἵ 
ΘΟΪΟΙηΟΠ ΠΕ ΠῈ ΟΑΠ|6 ἴο {π6 πτοπθ ννα 
σϑηποΐ 161}: θυξ ἴῃ ΠΙ5 ΡΓΑΥΕΥ δ ΟἸθεοη Πα 
5ΔΥ5, ““1 πὶ διι « Π{Ὶ1ῚῸ οὨΠΠα " (α Κ. π|. 7), )ΔΠη64 
1) αν! 5ρθακβ οἵ ἢ1πὶ ἃ5 “"υχόιηρ δηά τεπάεγ ἢ 

ΧΙ το: 100 ΧΧΙ 5; ΧΣΙ͂Χ. 0.) ΧΙ Ἂς 
ῬΞῚ ΧΧΧΙ οἱ 

Μ θη {Π6 ΡΘΟρΡΙΘ ἢγϑί ϑυνοσθ δ] ρίαποθ ἴο ΠΙΠπῚ 
( ΕἸἰοη: Χαῖχι τ; ΘΟΠΡ: ΧΙ δὸς ΟΝ 
ννῖβα νγαϑδὲ ποι ἴῃ {ΠΥ γοιίῃ ! Εἰσο]α5. ΧΙν!. 
14. Ϊοβερπιβ (΄ Απίζ.᾽ νἱ]. 7, ὃ 8) 5ᾶγ5. {Π|4| 
6 ννὰβ Τουσίθθη δ ἢ15 δοςεβϑίοῃ. 

11. ογα πιεῖ εοπεεῖξ ἠπ: ἡμάσγηοη ] Απ οὔ- 
νοι 5 4]]Πϑίοη ἴο τ Κ. ἢ. τό-- 28. “ (οποοῖς᾽ἢ 
15 564 ἴῃ {πὸ Ε]ΙΖα οί πη βθῆβα οὔ {πὸ ννογά 
ἴο πιεδη “" πηάεγβίαπαήϊηρ." [{ 15 ἀεσινεά ἔτοπὴ 
{Π6 1 ,δζ!η δοπεεῤίιη. Ἡφηςο ἴῃ οὐἵ ΤΊΔΠ514- 
ἴοτβ᾽ ργείδοθ “" 1 ΔΠΥ πλδῃ σοησοῖξ "᾿ Τ]68η5 “1 
ΔΗΥ͂ σμῤῥοσε.᾽ 

47 σγεαΐ γιεμ.)ὴ 1.11.. “οὗ ροζεπίαίεβ." Αη 
ΔΙ] δίοη ἴο {πΠῸ τεβρθοῖ [ες ἔῸσ ϑο]οπιοπ ΟΥ 
Ηΐγατὰ (1 Κ. ν. 7, ἴχ. 14), ῬΒάγδοι (α Κ. ἰχ. 
24), ἴα. Οπεθη οἵ ὅ5Ππορὰ (1 Κ. χ. 5-9), ἀπά 
ΟἴΠΕΓ ΓΌ]ΟΓ5 (1 Κ.. ἵν. 24). 

12. «υδέπ 1 «“ῥεαζ.] ΠΕ νϑῦβο ᾿παἸοδίθϑ [Π6 
ἄδορ δηά τπίνθυβαὶ δα πηϊγαίίοη [ῸΥ ΘΟ] ΟΠ ΟΠ 5 
ψνἸ540Π1, 85 ΘΧΟΘΙ Πρ’ “ {Π6 νυ ]ϑάοπὶ οἵ 411 {Π6 
Ομ] άγεπ οἵ {π6 δαβί σοιηίγυ, απ 411 {Π6 νν]β- 
ἄοπιὶ οἵ Ερυρί. ΗὀἜ ““ννὰβ νυ βοὺῦ {Πδη 8]]} 
ΤᾺΘ ἢ ὁ (τ Καπὶν 29:9. 23: ὙΠῸ ΤΟΥ ὍΝ {Π|6 
ῬᾶΒΘαρΡῈ 5 ᾿ΠΠπιοπορά ὈΥ [οὉ ΧΧΙΧ. 7-11. 

2,5. 1 ἑαϊξ τιμοῤ. λαλοῦντος ἐπὶ πλεῖον. 
Ψ]Ε.., σεγ)ηοοἼη γε 716 ῥίμγα, “ 1ΓῚ οχίθπα ΠΥ 
ἀἸβοοιγϑο. 

ἐρὲν σῤα!! ἰαν ἐῤεοῖν ῥαπάς πῤοῦὲ ἐῤεῖνγ γηιομέῤ.] 
Ϊῃ βίβῃ οἵ ἄβερ δηα ΠιπΊ0]6 τεβρεοῖ: [πάς. 

(οΠΊΡ. 

““ (ΟΠ ΓΙ ΟΘΓΘ ΟἸΊΠ65 ᾿πἰεπίϊηιθ οἵα ἰεπεΡαηΐ." 
ΝΙΚΟ. 

18. ὁν ρὲ »ιϑαις Κ᾽ ῥεγυ. Ἐδίπογ, “οῃ [ιοΥ 
δοσουηΐ ᾿ (δι᾿ αὐτήν), 85 ἴῃ “. 1ο. 

1γιγηογίαἶν.] Ἡρτο, 45 {πὸ σοηΐοχί 5θννβ, 
“ἐς πη γηρ [4 Π16. ὙΠῸ ψνογά ἢγϑί οσσιγβ ἴΠ 
16 νυηρβ οὗ Ῥ]αΐο (5ε6 συ. 17; ἵν. τ; 
ΝΣ 3). 

14. ῥα ] εἰ... 1π ογάεγ.] Διοικήσω. 866 
“.1. 

ἐρε ῥέοῤ]ε.) “Θ {065 διιθ]θοξ ἴο τηθ (1 
ΚΊΩΡΒ ἵν. 24) 85 ἴα ἃ5 ἴπ6 Εἰ ρἢγαΐθϑ. 

ἐῤὲ παίϊοησ.}] ὙΠΟ (επί ]165 ((οζ»2). 

15. Πογγιόίε ἐγγαπίς.) ῬαΥΠαρ5 [Π6 νυυϊοσ ἰ5 

οὐ 677:. 



475 
γν Πα πη {πεν ἀο δι Ποαῦ οὗ πιὲ ; 1 514]]} 

᾿ Ογ, ΓΡε [ουπηά δορά διποηρ, τῃς πηυττιάς, 
κρέα πα νἈ]ϊδηΐ ἴῃ νγαγ. 
ΣῈ 16 ᾿ΑΗΙ͂εγ 1 δπὶ σοπια ἰπΐο π|ὶπε 
ἐμίεγοά ἤοιι86, 1 νν}}} Γεροβα τγ 86} νυ ἢ ΠΟΥ: 
γε μη  γ ΡΥ φοηνοίβαϊίοη Παίῃ πὸ διξζετς 

ΠΕΒ85; δηά ἴο ᾿νε νι ΠΕ Παῖῃ πὸ 
ΒΟΓΓΟνν. δι ΠλΙΓΓΠ Δηἃ ἸοΥ. 

17 Νον ψ πε 1 ςοπϑιάἀογεά {Π686 
Ἐ ἘχοΥ 7. ἘΠΠΠΡρΒ [Π ΤΏΒΕΙΙ. ΠῚ “ ρΟοπηοῖοα 
3. 

{Ππαπὶ ἴῃ ΠΥ Ποαγίῖ, ἤονν {Παΐ το δ6 
Ἔνοτ, χ3.. Ἀ]ΠΠ6 ᾿η00 ννΊ540 ΠῚ 7 15 ἱπη πη ΓΔ] ΠΥ ; 

τΠΙηκῖηρ οἵ ῬΊΉΑΓΔΟΙ ἀπά οἴπου (ὐθηίς Κιίηρ5 
ννΠο56 ἀδιρ ΐουβ ΘΟΪΟΠΊΟη τηδγγὶθά. 

ααἰαηί ἱπ αὐαγ.] ϑοΟΪοπΊοη νγ85 ΠΟΘΙ 6η- 
ΒΑΡΘα 1ῃ ΠΥ δοίπα] νναγ, δι [Π6 ννΠΟΙΪῈ οΠα- 
Το ΓΙ βαίίοη 15 [464]. [Ιπ {ΠῸ ἀδβοσιρίίοη οὗ ἃ 
Ρεγίοοξ Κίηρ, ἃ “ βοοά δηά νδ)ὶδηΐ," {ΠῸ νυΎ ΙΓ 
ΠᾺΡ ΠᾶγΘ 51:16 ΠΕ]Ὺ τϑο}] θα ἩΠΊο 5 ἀθβοῦῖρ- 
Ἐοη οἵ Αρδπιθιηποη 45. “οίῃ ἃ βοοά Κίηρ 
Δη4 ἃ βία! ψαγί νναυγιοσ "-- 

ἀμφότερον βασιλεύς τ᾽ 
αἰχμητή». 

ΡΙαΐαγοἢ σαγ5 {Παΐ {Π15 Π1ΠῸ6 ννὰβ σοηϑβίδη]ν οἡ 
1Π6 11ρ5 οἵ ΑἸοχαπάθν {π6 Οτραΐ. 

16. Ἧ,,εγ 1 αἂτὶ κοῦ ἱμίο 7η1π6 ῥοιε.} 
ΔΜ ΊΒάοπὶ σοηΐουβ ἀοπηθϑίς ρθᾶσθ ἃ5 ΨΜῈ]] 85 
ΡῬΕΌΙΙς β]οσΥ. 

γηγ απά 70γ.1 Οορ. 1: Μᾶδςος. ν. 54. 
“Ἡ 6Γ ννᾶὺ8 416 ννᾶγ5 οἵ ρ᾽θαϑαῃίπεββ, ΔΠ4 8]] 
ΠΟΙ Ραΐῃβ5 ἀγὸ ρϑᾶςθ " (Ρστον. 1. 17). ΜΝ δγίοιιβ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ5 [ἢ {Π15 1464] ριοΐασο οἵ ννΊβάοτα 
5ηδθνν {παΐ {Π6 νυ δα τοδὶ Ῥτοάϊοιιβ᾽ 5 
ἔαπιου5 δηἋ ὈΘδι αι] ἀροϊοριιο, “ ΤῊς ΟΠοῖςοα 
οἵ Ηογου]65 (Χεη. “ Μεπι. 11.). 

17, 18. Α τϑοδριτπ]δίοη. 

117. 2»ιγιογίαἠν.) 866 τ. 132. ΤΠ ψοτ,ά [5 
ΠΟΙΘ τι564 1η 15 ἸΟΓΙΟΥ 5θηβο οὗ ρεγεοπαὶ ἰπι- 
τηογίδ] τίν. 

18. σγεαίΐ ῥίεασμγο.) “Ῥατο ἀο] Πρ ς, Ὁ. τό. 

2η 16 γίερε5.1 Κνι 5.1 νἱῖ. 14. 

ζμ ἐδ ἐχέγοῖσέ ο φοηγέγέποθ, αὐ! ῥὸγ.}] Συγ- 
γυμνασία, ““ [6] Ονν -ΘΧΟΓΟΙΒ6,᾽ 15. ἃ ἰαΐθ Οσθοκ 
ννοτά, τ᾿ιδοὰ αἰϑὸ ὈΥ ΡΙυΐατοι. [{ πιραπθ [Π6 
Ὑν ΓΟ ἴηρ, οἵ 501} τϑηιῖγο ὈΥ ἸΠΙΘΥΘΟΙΓΒΟ 
νυ ὙΝΊβάοτχη, ἀπά δἱἀθα ΒΥ ΠΟΥ. 

ἃ φορά γεῤογ!ὶ.} “ ΟἸοτν, Ὁ. 15. 

ἐο ἑαζο ῥογ 1ο 7216.1ὴ Μαγρ., “ἴο ΠΊΔΥΓῪ ΠΟΙ. 
Εἰς ἐμαυτὸν ᾿ὰ5 ἴπΠ6. 58Π|86 56ῆὴ56. 85 εἰς 
ἐμαυτοῦ, “τηΐο ΠΥ Οὐ Ποιιδ6.᾽ 

19-91. ν Ἰδάοπι ΟὨΪΥ οὈίδί Πα 8]6 ἔγοπι σά 
ὈΥ ῬΓΑΥΟΥ. 

19. α« αυἱὲὲν εῤὶἰ4.1Ὶ ὝΠΕ ΕΝ ΠρΡΊ5. ννοσγὰ 
ἐν γ ἢ 15 ΠΟΙ τΙ566 ἴῃ 115 ΓΟΥΤΊΘΓ 56η56 οἵ 
“οἸονογ ἢ (ὕ]5.. ἐησοηῖο 5), ἃ51η ῬΥΟν. ν1Π]. 12. 
7 πα] χὶ. 23, “Ποῖ ἀγί θαι} 1η ΤὮΥ 

ἀγαθός, κράτερός τ᾽ 

ΔΜΙΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΜνΠ]|. [ν. τ6---21. 

18 Απά στοδῖ ρίβαβιιγα ἰξ 15 ἕο Πᾶνα 
ΠΟΥ ΠἸΘΠά5ΠΙΡ.; δπά ἴπ {π6 νγουκβ οὗ 
ΠΕ Παηάβ αὔε ἱπῆπίΐζε τσ ῃεβ; δπά ἴῃ 
[ἢς6 Ἔχϑοϊβε οἵ σοπέδσγεπος νυ Ποῖ. 
ΡΓμάθηςα : δηά ἴῃ ταἰΚίησ νυ! Ποῖ, ἃ 
ἱροοά ταροτ ; 
ἢονν ἴο "τὰκ Ποῖ ἴο πιο. 

Ι9 Εογ 1 νγᾶβ ἃ νυ] οἢ]]4., 4π4 γὴν 
Πδά ἃ ροοά ερίτί(. 

20 Υδ γαῖῃεῖ. θείηρ σοοά, 1 σαπλα 
ἰηῖο 4 θοάγ ἀπά μ]εά,. 

21 Νενεγίμο]ςθθ8. σνῃθη 1 ρεγοεϊνοά 

σοππέίθδηδηςθ, ἀηα «υδέέν ἴῃ ἢν ννογάβ. ὍΠῈ 
ψοτα εὐφυὴς, “ννε}1-παίιιγοα,᾽" ἀθροπογαῖθα ἴῃ 
τη δ πΙης; (7ι5ῖ ἃ5 “νυ ΠΥ "ἢ Πα5 ἄοηο, Βιΐ ἴο Δἢ 
ΘνΘη βυδαΐθυ δχίθπί) {1Π] 1 σαπηθ ἴο τηθᾶῃ 
Ἴοσοβθ, {|κὸ εὐτράπελος, ΟΥ εΥθη βωμολόχος. 
τὸ 1ἴ 15 τιϑθά ἴῃ 115 θθϑβί 56η56,ἴο ἱπΊΡῚν Ἔχοο]- 
Ἰθηΐ παΐιιγα! αἸβροϑιίοη, 85 ἴῃ Ατὶβί. “τὰ. 
ΝΙς.᾽ ΠΙ. 5, 17. ῬΟΒΒβιΌ]γ, ποννανοσ, ἴΠ6 νυσιῖοῦ 
Ἰηϊο πα θα ᾿ξ ἴο Πηθδῃ ΠΊΟΓΕΙΥ “ ΠοΙΉΟΪγ,᾽ δηά ἴο 
ΠΡ {παΐ {πῸ δον δεαμέν οἵ ϑοϊοπηοῃ νγὰβ 
Ρεγίβοϊθα Υ {π86 αϑϑιρητηθηΐς. το πὶ οἵ ἃ 
ΠΟΡ]ΘΓ 5011]. Το ννϑῃ Ἰθρεη 5 τηδθ ϑοϊοπιοη 
85 ΒΠΡΓΘΠΊΘ ἴῃ ἸΟν ]]Π655 85 1η ννβάομη. Τῆς 
που ῃξ ννου]Ἱά {πη σοβοθ]ε {παΐ οἵ ὙΊγρ]--- 

“6 Αὐδίου εἴ ρα ]ΟΠγΟ νοπίθηβ5 ἴπ ΘΟΥΡΟΥΘ νἹγίιιβ :᾿ἢ 

Βυΐ νγὲ πγιιδὲ ποΐ ἱπηρογί ἱπίο ἴξ ΔηΥ ἕβποῖθβ 
Δθουῖ Ργθ-θϑί 5 ῃ 64 Πασηοηγ. ἽΓΠῸ ἰηΐοτ- 
ΡΓεΐδξίοη οἵ ἴπ6 ραββϑᾶρθ ἃ5 ἃ γοῤῥεων οἵ 
ΕΠ γιβὲ (ΑἸρ. 1) 6 θη. κά 11. χ. 18) ΒΘ οηρ5 
ἴο 1Π6 ὉΠΟΙΙΓΟΔ] δηα τ} }]5[οΥ  ἃ] τηἸβαρρ ϊοα- 
[Ιοη5 οὗ ϑουιρίισο ΠΟ. ΟΟΟΙΡΥ 50 ἰαῦρα ἃ 
Ρατέ οἵ Ἔχορϑϑίϑβ. 

ῥαά α σοοά «ρὲ» ] 1.1 11τ., “1 οὈζαϊποά 85 ΤΩΥ͂ 
Ἰοΐ ἃ βοοά 5011},᾿"---ὴ Θχργθββίοη οἡ νυ] ἢ ννα 
ΠΟΘ ποῖ ἄννε]!, θθοδιιβο ἴΠ6 νυυιῖου ργοσθθάβ, 
1ῃ {Π6 ποχί οἰδιιβθ, ἴο σοσγϑοΐ ἴ{, ἀπ ἴο ιπί|ϊ- 
τηδῖο {ΠῸ νῖθνν νυ] ἢ ἢ ἴοοῖς οἵ {ΠπΠῸ σε]αί!οηβ 
Ὀοίννθεπ {Π6 501} «πὰ Ῥοάγ. ΒΥ ἃ “βοοᾶ᾽" 
5011] 15 ΠΙΘαΠς ἃ 5011] παΐμιγα! ΠΥ ἱπο]πθα ἴο 
νἰγίι6---ὁηπάοννοα ἢ ροοά ἀἸβροϑιτοη5. 

20. 7εα γαΐῥεγ.] ΤῊ ᾿αϑὲ οἴδιιβα πθοάθά 
ΠΟΓΓΘΟΙΟΠ ἴῃ ἔννο τοβρθοίβ: (1) 1ἴ ἱπνοϊνοά 
1πὸ τι56 (Πόννονοῦ δοοιἀθηΐαὶ ἃ πα σΠΓΒΟΥΥ) οὗ 
“1 1ὴ [ἴΠ6 βθῆβε οἵ “ΠΥ Ὀοάνγ ;᾽ δηά (2) 1ἴ 
ἸΘΕ τοοχὴ ἴῸΓ ἃ ροβϑίθ]8 θυσου, {{ ΔΠΥ ππάθτ- 
βίοοά {π6 νγνογά ἔλαχον ἴο ἸΠΊΡΙῪ 1η6 μοάϊθϑβ 
ορΪπίοη ἐπαΐ {Π6 ροβϑοϑϑίοη οἵ ἃ “"βοοά 501} 
νγὰ5 ἃ πηαίίου οὗ ῥαῤῥαξαγά (11. 2). ἴῃ {ἢ 15 
οἰαιιθο ἢ6 ιι565 “1 οἵ {πὸ 5οι], ἀπά ἰγϑαΐβ {πΠ6 
ΒΟΩΥ 45 ἰἴ5 τηθῦο σεοορέαοϊε (σκεῦος, 2 (ΟΥ̓. ἵν. 
να ΤΙ 655. ἵν. ἃ. ΟΟΙῺΡ. δῦ ᾿οχδε, 11 
441: ο ἼΠπ|ξο. ΠΊΘΡ ἀπο: 

δείπισ φορά, 1 εαριὸ ἑπίο αὶ δοάν τιημάεη]εά.] 
ΤῊ5. οἷαιιθθ Ορθη5. {ΠῸ ννᾺΥ̓ ΤῸΓ θη 655 ἴῃ- 
δυο η14] δρθουϊαΐϊίοπθ. ϑ8ί. Απριβίηθ. [ῸΓ 
ἰηδίδησθ, Οοἱαἰ πὴ ἰὑ ἃ5. ἃ ϑιιρροσέ οἵ ὥγθὰ- 

Ι νεηΐ συ παρ 
771 ὅς 
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Πα 1 ςου]ά ποΐ οἴ πθύννιβε οδέαϊπ Ποῖ. 
εχοερὲ (ὡσοὰ ρᾶνα Πεῖ πιὰ; δηά {παῖ 
νγὰ5 ἃ ροϊηξ οἵ ννίβϑάοπῃ αἶϑο ἴο Κπονν 

{ἰΔηϊδπὶ ({π6 νῖονν {Ππαΐ δὰ βοραγαΐθ 501] 
15. ογθαΐθα ἱπηπηθϊαίοὶν ὈῪ (Ο4) 45 δραϊηϑβί 
ΤυΥδαιιοϊδηϊδπὶ ({ΠπΠ6 νθνν {Πδΐ ΟἿ 501115. ἃΓ6 
ἀογινοά ΠῸΠῚ ΟἿἿΓ Ραγθηΐβ εχ ἐγαάπες, ἴῃ {Π6 
ΟΥΙΠΑΓΥ ΡΓΟσο55 οὗ δΙγῚ ἢ). ὙΠοτα σαπ 6 πὸ 
ἀοιδὲ {Πα {Π6 ἐΟΓΠΊΘΥ, νυ αΐανου ΠΊαΥ δα 
115 αἸ ΠΟ] Ε165, 15 [Π6 νῖονν πη ρ]16 4 ὈΥ ϑοτὶρ- 
ἘΠΓΕ {ΒΘ ΟΙΘδὶ 11. 21. ΧΠῸ 1; ΖΕΟΙ . ΧΙ. τ, “ἘΠ 6 
Το ψῆο . .. [Ουηϑδα. [Π6 ϑρισιῖ οἵ πῆδῃ 
ΜΠ ΠΙη Πῖτη 7). ΔΝ ε περά ποΐ επΐογ ἰῃΐο 5: ιο ἢ 
(ΟΠ γον οβιοϑ, Ὀθοδιι56. ΟἿ ΟἾΪΥ ΟὈ]θοΐ 15. ἴο 
ΘΧρ δίῃ {Π6 πηθϑηϊηρ οὗ {Π6 νυυιῖοσ. [{ 15 ΟἸΘαΣ 
{πθπη {Πδΐ {Π15 ραββϑαρα ΤΠ Ρ]|165 {Ππ6 δι ποτ᾿ 5 
ὈΘΙΙΟΓ ἴπ ἐπ ργοτ-οχιδίθποα (προύπαρξις) οὗ 
501115. (ΟΙΏραΓο ])απίο, “ ῬιΓρδίοσυιο,᾿ ΧΥΪ. 
ϑ85ποο: 

“Ἐς 6 4 τηᾶπο ἃ 1π|, σΠ6 16 ναρῃεσρία 
Ῥηπηα οΠ6 5ϊα, ἃ σιιῖϑα 41 δ ποῖ α1]α, 
(δ ρῥίδηρθπαο 6 τ] άθηάο ραγροϊερσρῖα. 

Τ δπῖτηᾶ βειηρ]]οοξία, οἢ6 58. πα]1ὰ 
Θαῖνοὸ 6Π6, τηοβϑα 44 ]Ἰεΐο Εδίίουα 
Ψο]Θμ του ἴοσμα ἃ οἰἱὸ οπ6 1ὰ ἰγαβίμ]]α;᾽" 

δηἀ χχν. 68--73 [“πονν {Παΐ 50. 500ῃ 85 {πὸ 
ΔΥΠΙΟ]αίοη οἵ ἴπΠ6 ὈΓαΐη 15 σοτηρίεΐῖθ, {π6 
Μονεὺ ὰγη5 ἴο 1 νἹἢ Ἰ1ΟΥ, ἀπά ὀγεαΐίῥες ἤριίο 
2: α πεαὺ “ριγ 1}. 
νε ἢπά {πῃ6 ϑαπιὲ {ποιρῃΐ ἴῃ Δ ογάϑβ- 

ὑνΟσ ἢ 5 

“ς Νοί ἴῃ επίϊγαε [ουρεί αι] η 655, 
ΝΟΥ γεῖ ἴῃ που πα ΚΘ Π655, 
Βαξ γα ]ηρ οἸοπ 5 οἵ σίου ἄο νγε σουὴβ 
Ἐτοηλ ἀοα, νγὴΟ 15 οὔγ Πομηα. 

Ηδφτο, πονγενοσ, {πΠ6 Βοιπαη (δίμο]ς ςοπι- 
τηθπίδίουβ ἰο πα {Ποπηβοῖνο5 ᾿ηγ να ἴῃ ἃ ἡ- 
Που]ῖγ. ὍὙΠΕῈ ἀοοίτπε οἵ {πὸ ργε-οχἰβίθησα 
ΟΥ̓ 501115 ννγὰθ σοπάθιηπθα 45 πογοίϊοαὶ ὈΥ {πῸ 
ϑεοοηά (ΟππΠ0}} οἵ (Δοπβίδπίϊπορ!ε ; ἀπά γεῖ 
{πΠ6 ΑΡοσγυρμα νγὰβ τοσαγάθα 85 ᾿πϑριγθοά. [ἴ 
ΤΟΠῈονν 4, τη δοσογάδηςσε ἢ {Ππ6 τὰ]6 50 δία] 
ἴο 411] βοιιπα πᾶ ποποϑί ὄχορεβὶβ, {παΐ {Π6 
Ράβϑαρα τητιδὲ 6 [ογοθά ᾿πΐο δοσογάδποθ ἢ 
οὐ ποάοχ ἀορῖθα. ὧπὲ ννᾶὺ οἵ ἀἄοίπρ [15 
ννὰ5 ἴο ἴακα μᾶλλον νυ] ἀγαθός, ἃ5 15 ἄοπα ὈΥ͂ 
16 Ψυϊραΐο (“ ΕῸ οὐτὴ Θ556πὶ γηαρίς δος 7), 
Πα ἴο Θχρ δίῃ τ ἴο πηθδη, “θη 1 θΕοαΠΊα 
Ὀείϊίοσ," ΟΥ “δῇ. πη κιηρ ΡΓΌΡΤΟ55 πη βοοά- 
Π655,᾿ ἴῃ σοπβθηιθηςα οὗ ρβοοα {ταϊηϊηρ (1.π- 
1Ποσ, Οϑιαπάθσ, (8]ον), ουὐἠ οἵ ϑρϑοῖαὶ βύδςθ 
(Βοπανεπίιγα). Ῥγοίοϑίδηϊβ, νγπο τεραγάθα 
1ῃ6 ἀοοίτίης οἵ ρῥγεϑ-οχιβίθπὶ 501115 85. Πη1]1- 
τδίϊηρ; ἀραϊηϑδί 1Π61Γ νἱθνν Οὗ ΟΥΙΡῚ ΠΑ] 51η, δ ΠῸΓ 
Ἰοοκβά οπ {πὸ ραβϑαβθ 8ἃ5 ἃ ὑργοοῦ {παΐ {π8 
ὈΟΟΚ 15 ποῖ σᾷποηῖοδὶ ἀπά ποΐ 1πβριγεὰ (Βαά- 
ἄθι5); ΟΥ̓ 18 {πεν θεϊοηροα ἴο τῇς βοῇοοὶ οὗ 
Ηδφηρβίθηθογρ δηα ϑίιεσ, νοῦ πηάογίοοϊκ ἃ 
ἀείοπος οἵ {πΠ6Ὲ Αροοσυρμαὶ οὐ ποάοχυ, {ΠΟΥ͂ 
ΕΧΡΙαἰποα {Πδ νϑῦβθ ἀνναῦ ὈΥ τεπάογίηρ ἦλθον 
ἃ5 ἃ Ρ]ιρεγίδεξ, “1 μαά σοπλθ," οὐ δάορίοά 
ΟἾΠΕΙ ἱΠΠΡΟΘ510]6 πηθδη5. οἵ σϑοοπο]ηρ [ἢ6 

"» 

ΜΊΙΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΌΟΜΟΝ. νΠ]|. 

νγΠοβα οἱ 886 νγὰβ ; 1 ργαγϑά τὑπίο Ι Ον, 
{Π6 Τογά, ἀπά Βεβοιρῃς Πίπη, ἀπά" 
ννΙΓΠ τὰν ννΠοΪα Πεατγί 1 5414. 

νΓΙ ΕΓ 5 νῖονν ἢ {Παΐ οἵ {πΠῸ Ῥτοϊεβδίαπε (οπ- 
ἔθβϑίοηθϑ. ὅ866. ΟΥΠῚΠῚ Οἡ {Π|5 ραββϑδαβθ. ὙΠῸ 
{γδηϑδίίοπ οὐ {ΠῸ γθῦβα 15. Ρϑυ!θ ον βἰπιρῖ6. 
βγη 1 (νι ΘοΠ πη 4) ννε σοι]ὰ τπακο παῖς 
{Π6 ποιηϊηδίϊγα ἴο ἦλθον, {Π6 οἰαιιδθ σδηποῖ θ6 
τογίπτοα ᾿ηΐο 16 πιθαηΐηρ {πα ΠῸ δοηαϊγρα 
ὈΟΔΠΥ ΡΕΓΙΥ 85 ΠῈ στὸν ΠΡ. ϑοίίίηρ δϑιάθ 
{Π656 εῇἤοτγίβ ἴο πλάκα {ΠῸὸὶ ραβϑαρξ βχρῦθββ {Π6 
ἀοοίΓΙΠ4] νἱανν οὐ {Π6 σοτηπιθηίαΐζοῦβδ, ᾿ξ 15 
ΟὈνίοιιβ {πᾶΐ {Π6 νγουἦ5. οϑη ΟΠΪΥ ὈΘΑΓ ΟΠ6 
56Π56 ; ΠΑΠΊΕΙΥ, [Πδΐ {Π| 5011} οχἰϑίβ Βείοτγε δπὰ 
ἀραγί ἴτοπὶ {πὸ θοάν. “ΓΠΪ5. ννὰβ {Π6 βϑπογαὶ 
Ὀ6]16 οὗ {π6 [δνν5 δ 1Π15 θβροςῃ. ΤῈ ἰ5 Ἰοιιπά 
ἴπ ῬΏΠΟ, πο Πο]ἃ τῃδὲ θη. 1. 27 πασγαϊθα [Π6 
ογθδίίοῃ οἵ ἃ “" ἤδάνθηὶν " δηὰΐ “" 56χ]θϑ55 "ἢ πΊδῃ 
(περ. ΑἸ]ερρ. 1. 12, 28 : 11. 4); δηᾶ ἐπαξ σε π. 
11, 15 ἀββουι θεά Π5 τϑοθρίίοη οἵ (λαμβάνειν) 
κᾷ ογθαῖθα τη ᾿ (ὁ ποιηθεὶς νοῦς, ἰδ. 28), 
ὙΠΙΟἢ ννᾶ5 ργθ-θχίβίθηϊ δηὰ ροσίδοί (26. 1. 30). 
568 Γδ'ϑὺ “196. ϑοπηπ: 22: “9.6 ΟἸΡΔΠΕ" 1: 
3; Δη4 δΙ᾽ερ τα, “ῬΏ11Ο,᾽ Ρ. 242. 1ΐ 15 4150 
Τουπά ἴῃ 1ΠπΠ6 σαγγθηΐ ορὶπίοη οὔ {Π6 Εββθῃθβ, 
ΨΠ0Ὸ ὈοΙΙονοα ἴπ {Π6 ἰγδηϑιηϊστδίίοη οὐ 5οι]5 
(Β- 7... ττὐ γἰ 8. τοὺ; ἵπ ἐπ ΚΑΡΡΑΪΑΪΝν 
( Ζομαγ. 11. 96); ἀπά τῇ ἔπε ΤΑἸπηιά ροπο- 
ΤΑ] γν. ὙΠῈ [6νν8 με] 4 {παΐ 411 Π6 ππθοΥη 
50115 Οἵτ [ϑνν8 ΕΘ 5 ΠΊΠΠΟΠΘΩ͂ ἴο ϑ᾽παὶ ἴο 
ΠΘΔΓ ἴΠ6 ΠΟΙᾺ] ἰανν, ἀπὰ παΐ θείοσγο διγίῃ {π6 
5011 οἵ ΕΥ̓ΕΥΥ ΠιυπΊαη ὈΕΙΠΡ ννᾶ5 ἴα θη ἴο 566 
θοῖῃ Ῥαγαάϊθθ ἀπά (σθμθππα, ἐπαΐ 1ὑ πιρῃΐ 
Ἰδατῃ {Π6 τενγαγάϑ οἵ νἱγίπιθ ἀπα Π6 ρθπδ τυ οὗ 
81ῃ. ϑοηὴθα Πᾶνα ἴοιπα ργεοδγίοιιβ {γαςθβ οὗ 
{115 νῖθνν 1 [ἢ ΙΧ. 2, Δη4 ἴῃ Ἰ)ειΐ. Χχῖχ, 
14), 15; οὉ ΧΧΧν]ΠΠ]. 21. ὙΤΠ6 ΑΙΘΧΑΠ ΤΙ Π5 
ἀοτῖνϑα 11 ἔγοιη Ρ]αΐο δηά {πε δέοι οϑ (ἡ Ῥαβάτγ. 
248, 6). ὙΠῸ ἀοοίγιπο οἵ ργθ- οχιδέθδηος νναϑ5 
ΟΡΘΠΗΪΥ ΠοΙά ὈΥ ϑυπαβίιϑ Ἔνθη Δ’ 6 θδοδῖηδ 
ἃ. ὈΙΒῆορ. Τὴ νίοννβ οἵ 8[. Αἰῃρτιβέϊηθ ΤηΔΥ͂ 
θὲ Τουπά ἴῃ “126 ᾿Ιρετοὸ Ατθισο, 1. ἀπά ἴν. ; 
“ἘΡ.᾽ οχχ. Α ραπερυγιδὲ οὐ Ὑπθόάοσϑιιβ 
58γ5, “ϑῖνβ 1116 ἀϊνίπιι5 ΦΠΙΠΊ115 νἘΠΕΠΓΙ5. ἴΠ 
ΠΟΓΡΙΙ5. αἸΡ Πι πη πηθίδίιτ ΠΟΘΡΙ ΕΠ 1ΠῚ, 5ῖν 6 ΘΙ 
νοποῦῖξ Πηρὶς Παθιϊαδοι]ιπλ ρῦοὸ Παθζι δι. 
Ῥϑειπάο-ϑοϊοπιοη ἀἸῆθγβ, πόνγονοσ, οί ἔτουη 
{Π6 δίοϊοβ ἀπά ἴγοπι ΡΏΙΟ ἴῃ ἐπαΐ ᾿Θ ἄοθϑ ποῖ 
ἄνν6}} οἡ 1Π6 ΒΟΩΥ 85 ᾿γγθάθοιηδθ]υ 6υ]]}, ΟΥ̓ ἃ5 
{Π6 Τοτὴ οἵ {Π6 501} (σῶμα -Ξ- σῆμα) ; ΠΟΥ͂ 4065 
ἢ6 μοι {παῖ ΟΠΪΥ πα ϑβεηβιιοιιβὶγ- Π πο 
5015 (ἴυγγί τινι φυσικῇ κατασπωμέναι, 05. 
1. ..) θεοοιηθ ἱποουρογαίθα νυ Βοάϊε5. Ηἰ5 
γίονν 15 {Παΐ βου ]5 το ογθαῖθα “βοοά οὐ “"θαά," 
ἴπ 1Π6 56 η56 {Παΐ [ΠΟῪ 41Ὲ ΠΊΟΓΕ ΟΥ̓1655 νγ6}]- ΟΥ̓ 
11-ἀἸβροββά ; οΟΥΓὁ αἵ δΔηγ σταίβ {παΐ ΠΟΥ ΠΊΔΥ 
Πᾶν Ὀθθοοιηθ βΟΟα ΟΥ̓ ὈΔ4 ἴῃ ργϑνίοιιϑ βίαϊθϑβ οἱ 
οχἰβίθηςο. 

21. 1 εομϊά ποΐ οὐῤῥεγαυΐτο οὐξαίη δεγ.ἢ ϑοπθ 
ψγΟΙ]4 σοηάθγ ἴΠ6 ννογ5 ὅτε οὐκ ἄλλως ἔσομαι 
ἐγκρατὴς ““τῃαϊ οἴΠοΥννβ6 1 5841} ποΐ θ6Ὲ θπι- 
Ρεγαΐβ,᾽ ΟΥΓὁ (Πᾶνε πηδβϑίθυυ ΟΥΕΥ τΊΥ561 Ὁ" 
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Ζ (πη. Σ. 
ἘΣ 5.55.0: Ξ 
7οΠη Σ. 3. τῆϊηρ8 

ΘΕΑΡ ΕἿΣ. 

Ι 4“ 2γανεγ τεγιίο σα 707 Χἰς τυϊεαΐογε, 6 τυϊέλοιεξ 
τὐλῆεῖ ἐΐάε δερέ ριαγι ἐς γιοίλίγιρ' τυογίδ, 13 
7162 {}.67 εαγε ἀφ ἐεὶ} ἄστυ ο ῥίεατε σοί, 

σοὺ οὗ τὰν [ΊΠοῖβ, απ 1, ογά 
οὗ πιοου, ἦν ῃο Παβὲ πηδάς 1] 

ννΊΓἢ τῆν ννογά, 

ΜΙ ΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ, ΙΧ, 

2 Απά οτάαϊπβά πηδη ἘΠγοιιρἢ (ἢΥῪ 

[ν. 1--3. 

νν54οπη. {Παξ ἢς 5Ποι]4 ὅ ἢανε ἀοπῃῖ- ὁ Θοπ, 
. . 2. 

ΠΙΟΩ ΟΥΘΓ {πΠ6 οἴδδίιγες νυ ς ἢ {ποι Ῥς, 8. 6. 
Βιαβὲ πηδάςθ, 

3 Απά ογάεγ {π6 ννουἹά δοςογάϊηρ: 
ἴο Εαυὺ ἀπά τὶρῃτθοιιβηεβ8.0 πα 
Εχοουΐῖο Ππαρπηθηξςξ Ὑνἢ δῃ ὉΡΓΙΡΒΣ 
Παατ: 

ὙΤΠ6 Νυϊραΐίο (φμορίαρ»ι αἰ ογ ποῦ ῥο5 601 6556 
ΟΜ Ιπ6.5) ταῖς Πᾶν [15 Πηθδηΐηρ, θυ ΤΠΑΥ͂ 
4150 ᾿πίεπα {ΠῸ 58 πῆ 45 ἴΠ6 Α. ΚΝ. Νὸ ἀοιδέ 
“ἐ φΟΠΕΠΘηΟΘ,᾽ Ιη {ΠῸ 56η586 οὐ τηαβίθυυ ΟΥΟΓΓ 
ὈΟΩΠΥ ἀδβίγθβ, νγὰ5 γοραγάθά Ὀγ 1Π6 ὙΥΙΟΓ 85 
ΔῊ 6556 ηΈ14] β]θπηθπί οἵ νΝ Ἰδάοιῃ (ἰχ. 15}; ΠΟΥ 
15 ἴΠ6 ἱποοπίίπθηςο οὗ ϑοϊουηοη ΔΗΥ͂ ΔΥΡΠΤηΘηΐ 
ἀϑαϊηδέ {Π15 ΤΠ θυηρ, δίποα {ΠῸ ᾿ΥΙΟΥ Πᾶ5 
Ὀεΐογα Πϊπὶ θοΐἢ δὴ [ά68] απ ἃ γοιῃι] 85010- 
Τηοη (στ. το). ᾿Εγκρατὴς μα5 [Π6 πιοδηΐηρ οὗ 
ἐ ΟΠ ΞΘ Ὁ, τπ᾿ ΠΣ ΘΟΪΠ5: ΣΧ 15, 8Π6| [π ΠῚ 1 8 
(σμεσα δοπα ᾿ξ οσοιγβ ἴῃ ἴπΠ6 Ν. Τ.. Οἡ 
1η6. οΟἴΠΕΓ Παηΐ, ἴπ86 ΠΊΟΓΟ σΟΠΠΠΊΟΠ ΤηΘΔΠΪΠΡ 
οἵ ἐγκρατὴς 15 εογῖῤος “υοἱϊ; ἀῃὰ ΔΓ ΠΟῸΡ 1Π6 
ΒΘΠΙΙ͂νΘ 15. ΔΙπγοϑί ᾿πναυ ΙΑ Ὀ]Υ ἜΧργοββθά (ἐγκρ. 
γνώσεως, ἘΠΟ]Ϊτ5. χν. 1, ζο.), γεῖ ἴῃ ἘςοΪπ5. 
ν]. 27 ψγὲ ἢπά ἐγκρατὴς γενόμενος μὴ ἀφῆς 
αὐτήν, ““νγῆδη ἴποιι Παδί κοΐ ῥοϊά 97, δὲν (ὟΝ 15- 
ἄοπ1), εξ ΠῚ ποῖ ρο." [{15 ἔσθ {παξ {ποτα 
186 σοφίας 15 ΘΑ51 5ΙΡΡΠΕα ; θΕ 50 1ξ 5. ἴῃ 
1815 Ρα558ρῈ, ἰοῦ σοφία 15 1πΠ6 5ιιθήθςξς οὗ {πῸ 
ὙΨΠΟ]6 οΠδρίου ἀπά ο [Π6 ἡ ΠΟΙα ὈοοΪς, [που ἢ 
φρόνησις (ἴῃ 1ἴ5. ἸΟΥΕΙ 56η56) 15 ἃ ῬΓΟΙΉΪ ΘΠ 
βιιδϑίδηϊζινα ἴῃ {Π656 οἴδιιθθθ Ὑπὸ Α. Ὗ. 15 
{Πογοίοσα ργοθαθὶν τὶρῃΐ. 

ἀπά ἐῤῥαΐ «υας ἃ ῥοϊπέ 07 αυἱτάογι αἰτο.1]Ὶ ΤῊΣ 
ΤΊΘΔΉΙΏΡ 15,.Υ̓ δὰ δης {Π15(τοῦτο, [Π6 [Ο]]Ονν Πρ) 
τ αυγοα ἘΠΟΙΡ ΠΓΓῚ] 1Π|6]]Π Πρ θηοο :᾽ ΠαπΊΕΪγ, ἴο 
Κηονν ἴο ψΠΟ56 δ! οἵ ρσάςθ ννυ]δάοπι θε]οηρ5. 
1525... 5. τῷ: 

αὐ] γῖν «υδοίο ῥέαγ!.] Ἰ)εαῖ. νῖ. 5; Ιοβῇ. 
ἘΣΤΙ 5: 

ΘΗΑΡΤΕΝ ΤΕ: 

ΘΟΙΌΟΜΟΝ᾿ ΡΕΑΥΕΒ ΕΟΝ ὙΝΊΒΡΟΜ. 

ΑΠ ΔΡΡΘΑ] ἴο {πὸ ἴον οἵ Οοά «45 [πε 
Οτεαΐου (1-4), θθοδιιβα ϑο]οπΊοη 5 δι ννθαὶς 
Δη4 ΒυπΊαη, ἀηἀ προς νυϊδάοπὶ (5, 6) 85 ἃ 
κιηρ (7), ἀπά {παΐ δ πιὰν θι114 {Π6 “ΤΕΠΊρΡΙῈ 
(8); 5ἴηςβ νιποιξ [πὸ συϊάαηος οἵ ὙΝ ἸΙβάοπὴ 
Δη4 ΠΟΙ ὉΠΙνΘΓΘ4] Κπηονν]οάρο ἢ σδηποῖ σα]6 
ψνοσΠΠγΥ (9-12.). ΕῸΓ πηδη ἰ5 ἱπογαηὖ (183), 
ἔθθθ]ς (14), βϑηβιιοιιβ (15), δηὰ ᾿ποαραθ]θ 
οἵ Κποννίηρ ΠΑ ΗΪΥ ΟΥ̓ 5ριΓΙ 14] [Πηρ5 (16, 
177), ἀπά ΝΝνΊ54οΠὶ 15 ἴΠ6 ΟὨΪΚ ϑανί τ οἵ τηδη- 
κιηά (18). 

1. σοά 9 τῖν 7αἰῤογυ ἢ]. ὝΤΠ5. ἴοστὶ οὗ 
δάἀάγοβθ 15 ἀογινοα το θη. Χχχὶϊ. 9. ὙΠῸ 
νοσδίϊνο Θεὲ οἵ {πΠ6 ΟΥ̓ΙΡΊΠΔ] 15. ΟὨΪΥ τιϑϑὰ ἴῃ 
Ἰδλῖΐε Οσεεκ, ὙΤὴ6 ΡΥΑΥῈΥ 1 [Π1|5 σμδρίοσ 15 

βιιρροβίθα ὈΥ 1Π6 ῬΥαυοΥ οἵ ϑοϊοπιοη ἴῃ τ Καὶ 
111. 6-ο ἀπά 2 (ἤτοη. 1. 8-,ο. 

Τογά 9, γιεγεν.) ὙΠΟ ὉΠ σοπορσηΐγαΐοϑ Π6 
ἴοστοθ. οἵ {Π6 ΨΥ ΠΕΙΊΘΓΟΙΙ5 Ρραϑϑασοβ οὗ 
ϑουιρίαγα ννΒ]οἢ 5ρθαὶκς οἵ ΠΊΘΓΟΥ 45 {π6 πιοβὲ 
Θϑβϑθηίαὶ διηοηρ ἴπς Τῖνὶηθ αἰγιθαΐεβ : Εχ. 
Χαχῖν, 7. ΝΊΠ,. χῖν, 18: ΒΞ: ΙΧΥΧΥΙ Ὑ5) ὅτ. 
Οοά [15 οδ]]θά ἴῃ ἴμς Ν. Τ. “ἴῃς Εδίμογ οὗ 
τἰςεγπηοβί σοπηραββίοη "ἢ (πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν, 
2 ὥοχ. 1]. τὴ, Δπα {πὸ ““ΘΌῸΠ ΟΕ. ΡΥΔΕΒ 
( Ῥεῖ; ν- τοὴ. ϑόῖὴδ ΜΙ55: τ «ἸΞΌΤΩΟΕ 
ἐδν τηογου." [Ι͂π ἃ 5ίγικίηρ ραβϑαρθ οἵ {Π6 
ΤΑἸπλά ννα πη {πὸ βίοτυ οἵ ἈΔΌΌΙ [5ῃπη86] 
θεη ΕἼ Ι5ΠΔ ἢ, ννῃο, Ἔπίθγιηρ ἱπίο {Π6 ΗοΪΥ οἵ 
ἩΟΪ165, σαν Ασδίῃγι6] 4}, 1, ογὰ οὗ ϑδρδοίῃ, 
δι {{ΠΠρΡ Οἢ ἃ [Π͵]ΌΠΟ, ἃπη4 ργαγθά : “Μᾷδγ ἴἴ 
ΡΙεαϑδο ΤΠθα ἴο οδιιβε ΤΥ ΠΊΟΓΟΥ͂ ἴο βυθάϊιο 
ὝΓΕΥ ΔηΡΟΓ; ΠΊΑΥ ἴ Ὀ6 τενθαὶθά ἀθονα ΤῊΥ 
ΟἴΠΟΓ δγιθιιΐοβ ἢ ἀπ4 τηαγϑὲ Τ Ποῖ ἄθα] ἢ 
ΤΥ οἢΠάγθη δοσογάϊηρ ἴο {ῃ6 4υα} ΠΥ οὗ 
ΤΊΘΓΟΥ." Απά [ἴ βθοιηθά 45 ποι ρὴ Οοα ννγὰ5 
ΡΙοαββά αἵ {πε ργαγεῖ. (Ἅ Βεσγακμβοίῃ, Ε 7. 1.) 
ΤῸ 15 νγ6}} Κποννῃ [ἢδξ Ἔν ΥῪ βιιγὰ οὗ {πΠ6 Κα οσαπ 
ὈΘρῖη5 ἢ [ῃ6 ννογάβ “1 {πΠῸ παπιὲ οἔ σοά 
[με (οτηραβϑιοπαΐθ, {πὸ Μογομ]." Οπα οἵ 
ΜομαπηπΊο᾽ 5. ἰγδα 0 Π4] βαυηρ5. 15, ΚΝ Πθη 
Οοά οτοαΐθα {πὸ ογοδίίοη, Ηθ τοῖο ἃ ὈοοΚ, 
ὙνΠΙΟΠ 15. ΠΡΑΓ ΗΪΠῚ ΠΡΟῚ ἴΠ6 βονγᾷη ἴἤΓΟΠΘ, 
Δ ννηδξ 15 νυ θη 15. 115, " ἤΈγὶλν 21} δο7)1- 
ῥασείοπ οὐεγοογηεῖρ 71) αὐγαΐῤ.᾽"  (ΟΠΙΡ. 
..[85.. 11. 13, κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως. 

αὐἱὲρ 1ῤν «υογάἡ Ῥϑ. ΧΧΧΙΙ. 6. ΤῊΪ5. 5 
ΡΆΓΑ]168] ἴο “ὈΥ (ἢν νυ ]ϑάοπι ἴῃ {Π6 ποχί 
νεγβ6. Βοίῃ ““ψόγα " δηᾶ “νυ ]βάοπι ἢ ΠΊΔΥ 
ΒΟΙΊΘΕΙΠΊ65 θ6 τιϑοὰ ἴῃ ἴπΠ6 ῬΒΠΟΠΙ Π 5θηβα οἵ 
ἃ ῬΟΙΒΟΠΙΠΟά, {ΠοιΡ ποΐῖ ἱποαγπαΐθ, ΓορΟΒ ; 
θα 1 15 Πλ Οἢ τόσο ΡγοΌ 40 ]6 {Ππαᾶΐ ἴῃ ἃ ΡΓΑΥΘΓ 
θαβθα οἡ ΟἹά Τοβίαπιθπξ ἀπαϊορῖθβ πὸ ννογὰβ 
θθαγ {Π6ΙΓ ΟΥΑΙ ΠΑΙῪ 56Πη56: Οϑεη. 1. 2; Ἐσο]ιι5. 
ΧΙ. χ 5. 

Ὡ. ἐῤγοισ ἐδν «υἱτάορι ἢ (Ἰιγῖδὲ 15. δ᾽] θᾶ 
“Ἐῃ6 Ροννοῦ οἵ Οοὐ δηά {ΠῸ ννϊβδάοπι οἵ σοα ἢ 
ἴΠ 1 ΟοΥ. 1. 24: θυ ΘΧΡγ ββίοηβ κα {Ππ656 ἴῃ 
[Π6 Βοοῖς οἵ ΔΝ ]βάοηι οἱ] αἰ Υ Ργοῆξιγο 
16 Ταΐατο γονοϊαίίοη. 

ἐῤῥαῤ ῥὲ τοι ῥαε «ἰοριῖηῖον.) Οη. 1. 
26--3ο; 5. ν|11. 6--38 ; Ἐσο]ιι5. ΧΙ]. 4. 

δε ἐγεαίμγε.. ΤῈ ννογὰ κτίσμα ΡῬΓΟΡΕΓΙΥ͂ 
ΤΊΘΔη5 “ἃ ΒΕ ΠΠ] 4 Ιηρ " (Π βυοῖ. οἰκοδόμημα) ΟΥ̓ 
“ἐᾷ οοΐοην ᾿᾿ (ϑίγαθο). [{ ἀοθβ ποῖ οσοὺγ ἴῃ 
ἴδε ΠΧΧ., αμὰ ἴῃ ἴα Ν, Ὑ΄ ΟἹΪγ ἴῃ σ᾿ Τίηι. 
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ἀν Ἐς 4. Οἱἷνςε “πηε νυ βάοπ, {πὲ 5ἰτ6 ἢ} Ρεγίβξοε ἀτποηρ τῃ6 σΠΠ]άγεη οὗ πηθη, 
᾿- ΒΥ ΤΥ τΠτοπα; ἃπά4 τε]θοῖ τη ποῖ γεῖ ἰΕ τῃγ νγίβάομη 6 ποῖ νυ] ΠΪΠπ|. 

ἔτοτη ἃπιοηρ; [ΠΥ ΠΠΠ]άτγθη : ἢ 51Π4}1 θῈ ποίῃίπρ γεραγάβά. 
ΕΠ: 86. 5 ΕὸῸὸγ 1 “τὴν βεγναπί ἀπά βοὴ οὔ 7. ἼΠοιυ Παϑὲ Ἵβοβεη τη6 ἴο δε ἃ 
[6. ᾿ΈἢΙπῈ Παηάπηαια 4Πὶ ἃ [βεθ]ς ρείβοῃς 

ΔΠ4 οὗ ἃ 8Πουΐ {{π|6. ΔπΠ4 ἴοο γοιιηρ 
ἴογ {πῸ6 υπάειβίδπαϊηρ οὐ Ππάρτηδηΐ 
Δηὰ ἰανν8. 

“Κίηρ οὗ 1ῃγ ρθορῖθ, ἀπά ἃ Ἰπάρβ οὔ" ᾿ ἕβτοι, 
ΤΠΥ 808 δηά ἀδιιρῃζοῖϑ : 

8 7“ ΤΠοιι Παϑὲ σοπηησηάδά πε ἴο ἜΑΣΙ 
Βι114 4 τετηρὶα τιροῃ ΠΥ ΠΟΙΥῪ πιοιιηΐς 7. τα, 13. 

2 (βτοῃ. 

6 Εογ Ἐποιρὴ ἃ τπηδῃ θὲ ἤενεῖ 80 Δη4 δὴ 8] Γ ἴῃ {Π6 ΟἿ νοσεῖ ῃ {Ποῖ 

10:2} 85:1. 18: Βδν. ν. 117; 11]. ὃ, ΠΟΙΟ 1Ὲ 
ἢδ5 ἴΠ6 ϑαΠΊ6 5656 ἃ5 ΠΕΙῸ, δη4 ἴῃ ΧΙ]. 4) 5» 
Υ1Ζ. “4 ογεδίεα {Πϊηρ.᾽ 

8. ἐμέν ἀπά γιρδέφοιγε5.::) Ἐ ΔΙΠΘΓ, “ ΒΟ] 1- 
655 ΔΠ4 ΤἹΡΠθοιβηθ55. ΤῊΘ ϑ8πὶ6 ννοσ5 
ΙΕ ΠΟΠ]ΟΙΠΘα ἴῃ [16 1. 75; ΕΡΗ. ἵν. 24. 
᾿ύνεβη 1 Ρ]αΐο ννε Ππά {Π6 ἀβῆπιξίοη {παΐ ὅσιος 
Γοΐετβ ἴο ΠοΙϊπθθ5 ἰονγαγάβ Οοά, δηά δίκαιος 
Ο 7158 σοπάπιςξ ἰονναγάϑ τηθη (΄ ΟΥρ.᾽ 507, Ὁ). 
Μδη᾿5 ἀοπηπΙοη ΟΥΟΙ͂ [Π6 πηδῖθυιὶ ἘΠΊ ΘΓΘ6 
Δα 1[5. ΠΙνηρ ἱπΠΠδδιδηΐβ 15 ᾿πάθθά τὸ ὈῈ 
ΔὈβοΙαΐς (ἵνα δεσπόζη), Ὀὰχΐ 1ἴ 15 ποῖ ἴο θ6 
ΔΙΒΙΓΓΑΤΥ Δ Πα {γγδηπῖο δ]. 

ἐχεομέε ἡμάσηηοπί.)] ὙΠαΐ 15, “ τηδιπίδιη Π15 
ΤῸ ]6." ὅδε ποΐε οἢ 1. 1. Ηδσσε {πΠ6 Ρῆσαβα 
15 ΔΡΡΙΙΘα το {πε ἀοχηϊηίοη οὗ τηδῃ ονεῦ [Π6 
νν συ]. 

αυἱ απ εῤγὶσῥὲ ῥεαγί.] 80, ἴοο, 'π τ Καὶ 
111. 6. ϑοϊοπιοη ργαγβ {παΐ 6 ΠΊΔΥ ΘΌνΕΓΗ 
“1 ὈΡΓΙΡΠ655 οἵ πραγ." 

4. Οἵ γῖὲ «υἱτάογι.] ΤῊ ντ] θυ μα5 ποῖ 
ΟΥ̓ΘΠ]ΟΟΪΚΘα {Π6 ἕασξ [Πδὲ τηδη τηιιϑὲ ἄο ἢΪ5 
Ῥαγί 85 νγ6Ὲ}} 45 σοά, ἀπά {Παΐ, ννὮ16 ἢς ἔπιι5 
ΡῬΓΔΥΒ ἴῸΓ υυϊδάομη, πθ πγιιδέ 4150 ΕΥ̓͂ ΠΊΟΓΑΙ 
ΡΟΓΙΥ δηα [ΔΙ [ΠΕ] Π 655 βίσινα δου 115 δἰΐδιη- 
τηθηΐ (1. 1--5, ζζο.). “ΝΓ ἄσγοῇ εἰπ φοςί- 
ἸΙσῃθ5. [6 θη νυἱγὰ ἄθσ Μθηβοι Οοίζεβ ἴππὸ ἢ 
{14.061}. 

ἐραΐ οἰδεῖ ὁγ 1] ΤΟ τηδίδρμπουϊοαὶ οχ- 
ῬΓΘβϑίοη {Παῖς ὙΝ ἸΙβάοπὶ 15 “1πῸ Αββθβϑοῦ οἵ 
Οοάΐβ [ῃγοπς ᾽ 15 ἰουπ δα οἡ ῬΊον. υ]1]. 30, 31, 
“ΤΠ δη νγα5 1 ὈΥ Η!Ι τη. (ΟοΙΡ. Εἰςο]85. 1. 1. 
80 ἴῃ {Π6 οἸαβϑίς. ροεΐῖβ {πὸ ννογάβ πάρεδρος, 
σύνθρονος, σύνεδρος (τῷ θεῷ) τα ΔΡΡΙΙοά ἴο 
7αβέςο, ΚἸΕΠίθοιιβηθββ, ΤΙ ΠΘΠΊ15, ἄο. (Ριπά. 
0.1: ντΠ|-.22.: ΘΟΡῆ (ὍΣ (δ. 179 Ὁ ΠΣ Ὁ ΓΡΗ: 
[ΑΠ11 102, ὅζο.: ΒΠΙΙΟ, «Ὑ1|- ΝΙῸΞ.. 11.) 

Ζφν Ἰῤγοπθ] Τ,1ἴ., “1ὰγ ἐμτοπαβ. ὙὍὙΠ6 
ῇ]αγα]ὶς ἐχεοἰ επέϊαε ἴοΟΥ “ ΤΏΓΟΠΘ,᾽ 45 1ὴ τ. 12: 
ΧΥΠΙ. 15. ὙἼὙΠῈ τ56 οὗ {Π15 Ρ]υγα] ἴῃ Τ Δ4η. 
ΥἹ]. 9 Ιδ4 ἴο 4 φγεαΐ δηά ἱπιρογίδηξς Ἴςοπίτο- 
ὙΘΥΞΥ ΔΙΠΟΠρ ἴπΠ6 [θνν5 ΒΚ ΑΌΡ15. ΤΠΘ {τὰδ 
Το ἀοσίηρ οἵ {Πδξ νεῦβα 15. “"ἴπ6 [ΠΓΟΠ65 νγεΓα 
2]αεεά,᾽ πὰ ἴῃ {Π6 ἀἸβοιιββίοη δθοιι ἘΠ6 ΡΙΗΓΑ] 
ἈδΌΌΙ [ἀἀΠἢ βαϊά ἐπαΐ 4 βεσοπά [ἢτοηθ ννα5 
ΡΙασοα ἴογ Μείαίγοη (μεταθρόνιος). [Ι͂ῃ 48}} 
5.ΟὮ ρου ]δίοη5 νγα ἔγαςσα {ΠῸ ἀἸπὶ ᾿ηΠτιθ πος 
οἵ (Ὠγιβέίαη ἀοοίγιπθ, απ {πὸ ἰπϑίϊποίῖνο 
ΨΘΑΥΠΪΠΡ ΤῸΓ «4 Μεαϊαΐοῦ θεΐννεθη Οσοά δπά 
ἴηδη, {πὸ Μίδη (ἢγιβί [65115.᾽ 8566 " Ὑ δνδπιοίῃ,᾽ 

ἔ, τὸς 2: ἐΠΑρΡΊραΗ,᾿ ἔ. 14- 2; “ΘΑ ΠΘΟΙΠ," 
ἘΠ 7,8: 2. 

γε εξ γῖ6 ποί.] ᾿Αποδοκιμάζω τηδΔη58 ““1 {αϑΐ, 
Δηά τεϊθοῖ. ὙΠ ἴῃ Τ6γ. νἱ. 30, ἀργύριον 
ἀποδεδοκιμασμένον τῇδ Π5 511νῈΓ ““ [εβίβε ἃ πὰ 
ἔουπά ἰο θὲ βριγίοιιβ." ἩΗδεποθ {πε ννογά 
ἀδόκιμος, ““Τορτοθαΐε : ᾿ 15. 1. 22; 2 (οΥ. ΧΙ]. 
6: 2.1 1|πὶ- 110 8: ΕΘ. ὙἹ- 8; ὅζο: 

οι αγηοης ἐν εῤι]άγεη.] 8686 11. 12. 

5. ἐδν σεγυσηὶ ἀπά σοῦ ὁ.) ἐῤῖπε ῥαπά- 
για. Ῥ5. ΙΧχχυϊ. τό; ΟΧΥΪ. τό. 

α 7εεδ]ε ρεγθοη, απά 9 α σφογὲ ἐϊηι6.}ὺ Ὁ 5. 
ἸΧχχῖχ. 47. 

ἦοο γομηρ.}] (ΟΟΙΉΡ. νἱ. το. Βουπάρά οῃ 
τ ΚΟ ΠῚ ἢ: 

6. “ῥα! δὲ ποἰῥίηρ τεσαγάε4.1] Τα1., “588}} 
θε τϑοκοπϑά ἔοσ πουρμί. Μαηἢβ “ ποίμίηρ- 
Ρεγίδοϊ, Ἄνθη ΨΠΘη 1ἴ 15 Ρεσίδος σϑ]α γε] ἴο 
Πιπηαη οϑίϊπιαΐθ, θθσουηθ5. γ811161655 1η οοη- 
ἰγαϑὲ ἢ “ Οοα᾽5. ΑἹ]-οοτηρ]είθ." τ (οΥ 
11. 19, “ὙΠΕ νυϑάοπι οὗ {π|5 νου] 15 ΤΌΠΥ 
ἢ Οοα," δηά “πε [οο] 5ηπεβ5 οἵ Οοά 15 
Ὑν 56 Γ [Πμδῃ τηθη ᾿ (24. 1. 25). (ΟΠΊΡΑΓΕ αἶ5ὸ 
2 ΟΟΥ. ΧΙ. 1--2. 

π. ῥαεὲ εἰοσεη τι6.7 [ΤΑῖ,, “’ σμόβεη τὴς Ὀε- 
ἕογθμαπα ἢ ΟΥ̓ ““ὈῪ ρῥγεΐεγθηςθ, “" θεΐοτε 4}} 
τῃς Ποῖα οὗ τὴῦ [δῖ μοι," τ ἤτοη. ΧΧΥΠΙ. 5. 
Ἀπ δ] ϑίοπ ἕο {πῸ ΡγΟΡΠΘοΥ οἵ Ναίμδῃ ἴο 
Τλανϊ ἃ (2 ϑ8πη. νἱῖ. 12--:4). 

4 ἐῶν τους απά ἀκιμσῥίογς] ὙῊΘ γατῖῖν οὗ 
{πὸ Ἰαζίου ἐχργεϑϑίοη (“ ἀαμρέογς οἵ (σοά ) 15 
ἄμε ρεῦπαρβ ἴο {πε ἀδβργθβϑδεά οοπάϊοη οἵ 
Ἐαϑίογη ννοιπδηποοά. [{ ΟσσιΓ5 1 [5. Χ]Π]. 6 ; 
2 οΥ. νἱ. 18. ὙἼΤΠδ [ονν5 ἅγὰὲ μεύε τεραγάβα 
45 θεϊπρ Οοὐἶβ “'δοῆβ δηά ἀδιρῃίεγϑ," ποῖ 
θεσδιιβθ Οοά 15 “ἴμε Ἐδίμπου ἔγοτη νυ ποῖη 
ἐενν Τα ΠογΠοοά 15 παπιθά," Ὀαξ ἴῃ ἃ 5ρβεοῖδὶ 
ΔΠη4 ΡΘΟΙ]ΠΔΓ 56Π56. 

8. 20 δμϊ]ά ἃ ἐοηιῤίε.] 
Χχν. 40. 

μῤο ἐδν ῥοῖν γιομπὶ.}] Μοτίδῃ. 1 νγὰβ 
μα] οννεα Ὀγ με ἰγδάττοη οἵ {πε [ονν5. [Παΐ 
ποτ ΑΡγαπαπὶ Πδά ϑἰαΐη {Πδ γὰπὶ 1η ρίασα οὗ 
[5446 ; πὰ ΕΥ̓ {πε νἱϑίοη οὗ ἴῃ6 Απρεὶ ἴο 
᾿ανιά οα ἴπε {πγοϑῃιηρσΠοοῦ οἵ ΑΥδιπδῃ. 
ΑΒογνναγάς τ ννὰθ οδ]]θά ““ἴμ86 ΠΟΙΥ Ἀ1];,᾿ 
Ὀϑοδιβε οἵ {μ6 ΤΈμρΙς (5. Χχῖν. 3 ; ΧΙνΠ]. τ ; 
Ιχχχυῖ!. 1, ὅζε.). Ὑ16 [εν βροκε οὗ 11 85 

2 ΘΕΠῚ 112: ΕΙΣ 



ἄπ οὶ ἄννε ]εβε, 5. γεβεπιθίδος οὗ τῃς ΠοΙγῪ 
κΜαι. ἴαθαγπδοϊθ, ὅ μη ῖο ἢ τποιι Παβέ ρτθ- 
95 3..- Ραγοά ΠοῸπι {Π6 Βερίπηίηρ. 
τ. Ὸ 9 Απὰά ᾿ ψίβαοπη νγὰβ ψνιἢ {Πα : 

νγΠΙ ἢ Κπόνγθίῃ ΠΥ ννοῦκβ. ἀπά νγᾶβ 
ΡΓΕβαπί ννΠθη ἴποιῖι πηδάδϑέ τῆς ννου]ά. 
ΔΠ4 Κπανν ψῆῃδλί νγὰβ δοςθρίδθ!ε ἴῃ 
τῆν 515 }ϊ, ἀπά τῖρῃς ἴῃ ΤΥ σοπηπηαηά- 
πηθηΐϑ. 

Ιο Ὁ 8επά Βα οἷιξ οἔ τῇγ ΒοὶΚ 
ἤθανθηβ. Δη4 ἤτοπιὶ {Π6 τῆτοης οὗ τῃγῪ 
Βίογγ, τὲ Ὀείηρ ῥγεβεηξ 8ῃ6. ΠΊΔΥ 

ΜΊΙΘΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΙΧ. [ν. 9--τ2. 

Ἰαθοιιγ νυν πιο, {πα 1 πιὰν Κπονν 
γν Παΐ 15. ρ᾽βαϑίηρ: τπΐο {Π 66. 

11 ΕῸΓ 5η6 Κπονγθῖῃ δηά τππάετ- 
βία ποιῇ 1] {Πϊησ8. ἀπΠ4 516 5Π2]}} ἰεδά 
ΠῚΘ ΒΟΌΕΓΙΥ ἢ ΠΠΥ ἀοἰηρ8. ΔΠ4 ΡΓΘβαῦν 6 
ΠῚ6 ἢη ΠΕΓ Ροννου. Ι Οτ, ὅν 

ἀογ ῥοτυδ 
12 ὅ0 5Π8]] τῃγ ννογκβ ΡῈ δοςερΐ- οἵ, βίοην. 

ΑΌ]6. ἀπά {πθη 5}4} 1 {πάρε τῆν ἢ [5α]. 49 
ΡΘΟΡΙΘ τἰρμζθοιιθ!γ, ἀπἃ θ6 ὙγΌγΓΠΥ ἴοὸ Εζοιας. τ 
810 [Π᾿ ΠΥ [ΑΓ ΠΟΥ 8 βθδῖ. : 

152 πος ἔπε τηδῃ 15 6 ἘΠαΐ π" 
σαη Κηον {Π6 σοιιη56] οἵ (Ποά ὃ οὐ :6. 

{Π6 ἨΠῚ οὗ {με Ἡουβε." ὙΠε56Ὲ ξῆγαβεβ 
ὙνΟΓΘ ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ἰαΐου {Πᾶπ ϑοΙοπιοη’ 5 ἄδγ5. 

2π ἐῤὲ εἰΐν «υδογεῖ ἐξοι ἀπυεϊεε!.1 1Τ.1., “ οἵ 
1π1η6 Θποδπιρπιθηΐ." (οιηρ. [,ΧΧ. 2 Πἤτοη. 
Υ]. 21. ΘΓ 5] 6 πὶ νγὰ5. οδ]]θὰ “{π6 ΟΥ̓ οὗ 
ΘΟ τ (5: ΣΙν δ: Ἰσχχνης 7). [ἰ 15. Ξ[Π]} 
(416 ““ὙἼΠο Ηοὶγ, {πὸ ΝΌΡΙΟ " (ΕἸ Κοοάβιι 
ε5. 8Πῃδθγθοῖ). ΜῈ τπ6 ννογά κατασκήνωσις 
σοτηραγο ΗΟ 5 Π1η65: 
“ΟΥ̓ 6 σιιαγάϊδῃ 56] η5 ᾿ Ὑ6 ὙνΑΥΓΙΟΥ 505 οἵ Ηβανθῃ, 
ΤῸ ψΠοβα Πρ] μαῦρα [π6α᾽5 βἰαίΐθ γγαβ 

σίνεῃ ! 
ΟἿ ννοηΐ οἵ ο]4 γοιγ πίρΉ ΠΥ νναίο ἢ ἴο Ικθθρ, 
Α Ποβί οἵ βοάβ οπ' ΘΊοῃ β [ουνο νυ βίθερ "ἢ 

α γχεφεηι ας.) 1.11... “(δὴ ᾿πιϊξδίϊοη." ὙΠῸ 
ὙΜΟΓΩ 15 ἴῃ Δρροϑβιίοη θοίῃ ἴο ““[ετηρ]6 ἢ δπά 
“]1αΥ." ὙΠδ δἰ]αβίοη 15 ἴο Εἶἰχ. χχν. 40, 
“Ὑ ΟοΙΚς {παΐξ ποῖ πηακεὸ {πΠῸπῚ δου {ΠΕ ῚΓ 
Ραϊζογη, ννῃϊοῃ ννὰθ ϑῃοννθά {πθὸὸ ἴῃ {ΠῸ 
τηοιιηῖ :᾽ Αοἴϑβ νἱῖ. 44; ΗΘΡ. ν11]. 5. 

«ὐρίερ ἐῤοι ῥασὲ ῥγεραγεά γον ἐφ δερῖπ-- 
γΐησ.}) ἈΔΙΠοσ, “ΠΟ. ποι ργθραγθαβί." 
ΤΠ 54 Π16 νεΓὉ 15 ᾿ιδϑα ἴῃ Εἰχ. χν. 17; Ρτονυ. 
1. 19. ὙΠῸ νδγοιιβ Δ] 5105 ἴο ἘΠ Πράνεη]Υ 
ΔΥοΠεῖγρα οἵ {Π6 ϑαυίῃ]ν τἀ ΌΘυΠ 8016 νοῦ 561 Ζϑα 
ἘΡΟῚ ὈΟΊΠ ὈΥ 5:1ρϑγϑίμοη ΔηἋ ὈΥ ΡΠ ΟΒορηγ. 
ἼΠς Πζογα] δὲ 5οΠοο] οἵ [Θννῖϑῃ Κὶ 0015, ἰῃοβο 
γγΠῸ ἀδνοΐθα {ποιηβοῖνοβ ἴο {πὸ ΗΔ ΚΠΑ 
Δηα ϑρϑηΐ {Π6]. ᾿ἴνθ5 ἴῃ σ]ου γΊηρ [Π6 γρεζημίϊαὸ 
Οἵ στιΐαα], δεῖ ἐπαΐ {ΠΟΥΘ ννὰθ ἴῃ Πϑανθῃ ἃἢ 
δοίμα] πηγαΐουϊα] το ΠΊΡ]6 ἃπ4 δ]ΐαυ οἵ ἢτθ 
ΠΟΓΓΟΒΡΟΠΑ Πρ; ἴο [Π6 ΓΘ 8] οπ65 (΄ Μοηδομοίῃ;, 
ἘΠ ΧΟ. τὸ} 

Οηἡ 1{Π6 οἵἴμπου Ππαπά, ἴῃς ΑἸοχαπάσγίαη βοῆοοὶ 
οἵ Τοννῖδιι μαραάϊβίβ ἀπ ΡὨΙ]Οϑορ θυ 5 θα ρ Εν 
ΔΡΡΙΙΘα {π656 Ραββαροδ ο βιρρογί {πὸ ἀοοίγ πὸ 
οἵ 1465, ἀη4 δβχραηάθα [Πθπὰ ᾿πΐο {Π6 σοποορ- 
τίοη {Παΐ 411 [Ὠϊηρ5 πᾶν Δῃ δίθγπαὶ ἀγοποίγρο, 
«πη {Πδΐ 

““Ἑδγίῇ 
15 Ῥαΐ {Π6 5Π ον οἵ ἤθανθη, απα {πϊηρ5 {Πποτγθίῃ 
Ἐλλοὴ ἴο 1Π6 οἴου {κ τἸῆοσα ῃδῃ ἡ ϑαυίῃ 15 
πουρῃι, 

Α5. δ πιδίζου οἵ [φοΐ, ϑοϊομλοπ᾽β [θη ρ] 6 
αἰνογρθα νοῦν νον ἔγοση {πὸ τἀ θοσπαο]θ ἴῃ 
ἴπΠ6 ν]Π]άθγηθθθ, ἀηα {πογοίοσο ἤοση. “ἐἐΠ6 
Ῥαζζογη ἴῃ ἴῃ6. τηοιπί." ὙΠῸ οοηςορίίοη οὗ 

“ἐᾷ ΒΘΑΥΘΗΪΥ ἰαθογπδο 16" 15 οππά ἴῃ Ἠθὺ. 
Ὑ11: 2. ᾿Χ' τι: Βον. χῆ. 6. ὝΕἸοπιοπέ οὗ 
ΑἸδχαπάσια (΄ ϑίσομμ. ἵν. 8) 8115 {π6 θϑασίῃ]ῦ 
ΕΠΒΌΓΟΙ “Δη ἴτηασα (εἰκὼν) οἵἩ ἘπΠ6 ᾿θανθη]γ.ἢ 

7 ουι ἐῤὲ δεσίμηϊης.] ΓΘ Ρῆγαβο τηϊρῃμΐ 6 
1564 1ἢ 115 ΟΥ̓ΙΠΑΤῪ 5οΥ]ρΡίασαὶ βσοηβο (15. χὶν. 
21, ἄς.), ἰῇ ΠΟ 1ἴ 5 απ να]θπέ ἴο “ ἔγοιη 
1π6 ἄδννη οἵ [Θννῖβῃ ΟΥ̓ οἵ Πυπιᾶη Ὠἰβίοτγυ,᾽ 
“ ἔγοπὴ {Π6 Τοιπάαίίοη οἵ {πῸὸ νου] " (Ἀδν. 
ΧΙ]. 8). ΜδηΥ ΑἸθχαπάγίαη σγοδάθυβ οἵ {Π6 
ὈοοΚ ννοι]ά, Ποννενεσ, ᾿πΐογργεῖ σι οἢ ΘΧΡΓΘ5- 
510η5 ἰὴ δοσογάαποθ νυ {Π6 ΡΠΠ]ΠΟϑορην οἵ 
θυ π8] [ἀθα5 μοι {ποὺ [ἀποῖθα {παΐ {ΠῸΥ 
Του] 4 τοδα πο ϑογιρίιγο. Παΐ βιιοῖ ποί!οῃ5 
ὙνΕΓῈ ἴῃ ΠΑΓΙΊΟΠΥ͂ νν]ἢ {Πο56 οὔ {πΠ6 δυῖποῦ 
ΔΡΡΘαΓ5 {πῸΠῚ ἢ]5 σοη τ κ5 οἡ {πὸ ΗΊΡῊ Ρυιοϑί 5 
ΤΟῦ65 (ΧΥΠ]. 24). 

Θ. «υἱράογι αὐας α«υἱἱ ἐφε..] ὍΤΠΘ νϑῦβα 
ΟΧΡΙΓΟΘΘΟ5. ΘΧΔΟΙΥ ἴπμ6 ϑᾶπηθ {ποιρμΐῖθ ἃ5 
Ῥγχγον. ν111. 22--321. 

φεσορῥαδΙε ἐπὶ ἐν οἱσρί ] Οεη. χΥΐ. το. 

τῖρδὲ ἐπ ἐδν σογιριαηπάριεη!ς.) θὲς 15 οἴζοη 
᾿ι566 ἴῃ {πε 1,ΧΧ,. ([οΥ εὐθὺ) 45. ἃ ἰγαηβίδίοη 

οὗ 2[ῖϑδϑ, ““βροοά. ὙΠὲ νυυῖζοῦ. ἱπιρ]165. {παΐ 
Θύθη ἴΠ6 ννοῦῖϑ οἵ {πὸ παΐισγαὶ σγοαΐίοη νυ τα 
σΑΥγιοα οἷ ἴῃ δοοογάδσηοθ νυ πλογα] ἰαννϑ. 

10. ομὲ οΓ. .. 2,0»ι..717 ὙΠὲ ρῥγεροβιεϊοηβ 
ἐξ ἀὐπὰ ἀπὸ ἅγὸ Πθσθ σΟΓΥΘΟΙΥ τι566, ΠῸ ΟΥΠΊΟΓ 
πιθδηϊηρ “ ἔγοπὶ νυ] η,᾽ ἀπα 1Πθ Ἰαϊξου τ οσ ν᾽ 
ΠΈγοχα ;᾿ Βυῖ {παΐ ἴπ6 νυυϊῖου ρα πὸ βρθοῖδὶ 
μορά ἴο {πθ56 εἰδεϊποιίίοη5. ἀρ ρθαγ5 ἴγοτὴ ἢῖ5 
ΤΟΥΘΓΒΙ ΠΡ ἴΠ6 ΘΧΡΙΓΘΘϑΙΟὴ5. ἴῃ ΧΥΠ]. 15, ἀπ 
οὐρανῶν ἐκ θρόνων. Ὑπὸ Α. Μ΄. οπιῖῖθ {Ππ6 
“βρη (πέμψον) οἵ {πὸ 5θοοηά οἰδιὶβθ. 

11. πη ῥὲγ ῥοαυεγ. ἘἈΔΙΠου, “ἴῃ ΠΟΥ ΒΊΟτΥ.᾽ 
Ηδτ βίουγ---ὴ δπιαπαίίοη οἵ {πὸ ἀϊνίπο β]ΟΥΥ͂ 
(ΥἹΙ. 26)--5}84}1 6 ||κὸ ἃ ργοϊθοζπρ' αἰ ΠΠΟβρ ο δ 
Δγοι πη τη. ὙΠῸ [οιν5 βοπιθίϊπλοβ 5ροῖίχο οἵ 
16 5Πθο παῖ ἃ5 Δῃ ον ἀοννηρ [6 ηϊ. 

19. φερορέαὀ]..) ἹΠροσδεκτὰ 15 ἃ Τάτ νγογά, 
ὙΜΏΙΟΙ ΟΠΙΥ ΟΟΟ ΓΒ ἰπΠ Ῥ͵ΟΥ. ΧΙ. 20: ΧΥΪ. τό 
(,ΧΧ.). ὝὙὝΠε νοσζά τοπάογοα “ δοςορίδθ]ο ἢ 
ἴῃ Ὁ. 9 15 ἀρεστόν. 

σεαί] “ΤΒγΟΙΘ5,᾽ 45 ἴῃ Ὁ. 4; 5, Ὄχχί. 5. 

18. Γογἢ Ηδ εἶνεβ ἴμ6 γθάβοῃ νην ἰξ 15 50 



ν. 14-τ6.} 

νγΠῸ σα ἘΠῚΠΚ ννπδί τῃς νν}}} οὗ 1ΠῈ 
ΤΙ οτά ἰ85 ἢ 

14 ΕοὸΥ τπ6 {ποιρηςθ. οὐ πιογίαὶ 
᾿ Οτ, αγ- ῃθῃ ΓΘ ἴ τη ἰβογαθ] 6, Δη4 οὐ ἄθν]ςοβ 

τα διέ πηρογίαιη. 
15. ΕῸΓ τΠ6 σογγιρί 8 Βοάγ ργεβ8- 

᾿Θἢ ἄονγῃ {Π6 801]. δηά ὦ ἘΠ8Ὲ βἈγΈ ΠΥ 

ΨΜΊΙΘΌΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΙΧ. 

τἈὈαγπο]ς νγεὶρ θη ἄοννη {πε πχϊηά 
1Παΐ πηιιβθῖἢ τροη ΠΊΔΠΥ͂ {Π]Πρ58. 

16 Απά Παγάϊγ ἀο νγε ριιββ8 δυῖρῃξ 
αἵ τῃϊηρβ {Παΐ ἅτ ἀροὸη δατγίῃ, ἀπά 
ν ΙΓ ἰάθοιγ ἀο ννε Πη4 Πα τΠϊηρ5 {παῖ 
416 ᾿ Βείογε τι: δὲ {π6 τῃϊηρβ {Πδῖ Ι στ. αὐ 

ἰαγιαί. 
ΔΘ ἴῃ ἤδανϑθη ννῆο Παΐῃ βϑαγςποά οὐ ὃ 

ΠΘΟΘΘΒΘΑΙΓῪ [ῸΓ ἢ ΠΊ ἴο 56 Ὲ}κ νυ]ϑάοιη ἵτοπὶ Οοά. 
ΠΟΘ Ραββαβα ΟἸΟΒΕΙΥ ΓΘΒΘΠΊΌ]65 [5. Χ]. 13, 14; 
ἘΠ ΌΤΩΣ ἘΠ 574, 325; 1 (((οΣ- 1 τό. (ΠΡ. 
0 ΧΧΧΥΙ.. 22, 23; 20: 

14. Γον ἐῤὲ ἐφοισῥίς 977 »ιογίαϊ 771671 αγὸ 115 6- 
γαῤΙ,.] ἘἈδίπου, “ἴΠπ6 γϑαβοηίηρδ οἵ πιουῖα 5 
ΔΥῸ {{ΠῚ14,᾽ 2.6. νΔο]] ]ατηρ ἀηα πποογίδιη, ΟΥ̓ 
ἐς χυγοῖο θα." Δειλοὶ 15 τιιδεὰ θὰ 56] ἀοτη ἰπ 
{πε 1,ΧΧ., πὰ ΤηΔΥ Πᾶνε εἰ ΠΕῚ τπθδηΙ ΠΡ. 
ΤΠ ΞΈΠΕΟΝ, 1 τ Πα ἘΠῸῈ ΙΟΥΠΕῚ 56 η55 
(ας. Ὑ11. 26: ἔδυ. χχὶ. 8). (ΟΡ. τ (ογ. 
ΗΠ: 20, “ἼὙΠΕ Τιοτὰ Κπονεῖῃ {π6 {ποιρῃΐ5 
(διαλογισμοὺς) οἵ πᾶ {πᾶΐ [ΠΟΥ 76 νδίῃ ἢ 
(ΕΞ: χεῖν: τ)" 

αγὲ ὀμί μπεογίαϊι.) ἐπισφαλεῖς, ““πιηϑί4 016. 
(ΟΡ. ἐπισφαλῶς, ἵν. 4; Αοἴβ Χχυῖ. 9. ΤΠ6 
ψνογὰ ἄοε5 ποΐ οσουγ ἴῃ {πε 1,ΧΧ. 

15. ἐῤὲ εουγμῤ δίς δοών ῥγεσσεῖ δ ἀοαυπέῤε σοι. 
ὙΠΟ νυ το  ἄοο5. ποῖ 5αῪ [Πδΐ πηαϊίοῦ 15 1ηΠ6- 
ΤΟΠΕ]Υ 61], θας Π6 ον! ἀθ ΠΕ]Υ βἤαγοβ {Π6 ἔθ] ηΡ5 
Οὗ Πηλην 50 Π00]5 οἵ ΡΒΠΟΒΟΡΠΥ νγμ]οἢ Ἰοοκο οὴ 
{πὸ ΒΟΩΥῪ 458 θυγάθη. 866 Εἰς. “ϑοιηη. 861. 3. 
ΒῸΓ {Π6 νἱονν5 οἵ ΡΉΠ]Ο 566 διθρίγιθά, ΡΡ. 235-- 
237. Ηε βοδβ 50 [ὩὙ 85 ἴο 68}} [Π6 θΟΑΥ δὴ 
“ἐμΕ(οὙ]Ὺ ΡΟ] ΐο ργβοη ἢ (παμμίαρον δεσμωτή- 
ριον, .1) 6 ΜΊρτ. Αὔτ.᾿ 2; ΟΡρ.1..4.37). [Ὀβερίνιβ 
Αἰθὸ ϑῶγβ8 {παΐ {πὸ 501} 5:1Π 675 ΠΩΓΠῚ {γΓῸΠῚ 
115 οἷοβα ππῖορθ ἢ τῃ6 θοᾶγ (ας. Αρ.᾽ 
1... 24). ὙΠΕΒε νἱεννϑ ἃῖῈ ἀθσινεα ἔτοπὶ Ρ]αΐο, 
ΠΟ βαυ58 (( Ρῃδθά. 83, 4) 1Πδΐ “δῇ ρ]θαβιγα 
ΔΠ4 Ρδίῃ ἢδ5, ἃ5 1 νγεσε, ἃ 81], ἀηα Π4115 
ἄοννῃ ἴΠῸ6 5011] ἴο {πὸ Ὀοάγν, δηὰ [ϑΐθηβ 1 ἴο 
πὸ Ὀοάγ δηά πηαῖτο5 1 Θογροσθ]." ῬΡ]Ο ΙΠιι5 
“ Β] ῃ5ῃρ4 {πΠαΐ πῈ παά ἃ Ὀοαγ : δηά {ῃγοιρἢ 
{πΠ6 Νοο-Ρ]αϊοηϊβίβ {ποσὰ Π]τογθα ἄόννη ἴο ἴπῸ 
ἘΔΊΠοΥ5, ἀπά [τῸπ {Ποπὶ ἴο {πῸ ΜΙάά]ε Αρεϑ, 
{Π6 ποίϊοη {παῖ ἴπΠ6 ὈΟΑῪ ννᾶβ5 ἃ βδοῖισοθ οἵ 4]] 
ΠΟΥΓΠΡΙΙΟΙ, ἃη4 ννὰ5 ἴο 6 οὔθηοα 85. δῇ 
Θπεηγ. 8. Βσδηοῖβ οἵ Αβϑίϑὶ βροῖζε οὔ ἢ15 
ΒοΩΥ 45 “Τὴν Ὀτγοΐμου, {Π6 455, δηά {π6 (τέ 
ΠΡ ΑΥΒ 845 “ εὸ εαάαυγε.᾽" 

2γεσσείδ ἄοαυλ ἐῤρὲ σομ ] (οπιραγα Ηογ. 
“ 84. 11. 77--79 :--τ 

““ ΟἾ]Π ΘΟΓΡΙΙ5 ΟΠ Ιβἔ τη 
Ἡ ἐβίθγηϊβ ν1{115 ἀπ τηατὴ Πποηπὸ 2γαεργασαΐ πᾶ, 
Αἴᾳαδ αθῖρτς Πππηὶ αἰνίπαθ ραγίϊοι]απὶ απγαθ.᾽ἢ 

ὙΠ Ρἤγαθθ Πα 6 Ὀοττγοννοά ἴτοπη Ρ]αΐο 
(Ῥμαβάο,᾽ 81, 6), ΠΟΓῈ ἢ βρθαῖκβ οἵ [ῃΠ6 θοαΥ 
85 ἐμβριθὲς ἀπά βαρύ, ἀῃά 5αγ5 {Παΐ {Π6 5011] 15 
ἐς χγορμοα ἄοννη " (βαρύνεται) ὈΥ 115 Θαγίῃϊ- 
655. 80, ἴοο, ϑ6ηθοδ (" ΕΡ.᾽ 65), “ ΟΟΥΡα5 
ρος ΔΠΙΠῚΪ ρῥομαίμς εἴ ῥοόπα δϑί: ῥγεηιθηΐθ 1110 
ὈΓΘΘΙΌΓ, 1Π ὙΠΟ 1115 οϑί.ἢ 

ἐῤὲ δαγίῤν ἑαδεγηαείο.. ἽὝΠῈ ΒΟΑΥ 15 οἴζθη 
ΠοΙηραγϑά ἴο ἃ επί: [5. ΧΧΧΥΠΠ]. 12, “ἃ 5Π6Ρ- 
μογά ̓5 τθηΐ :᾽ [00 ἵν. το, “ {πεὲπὶ {μαΐ ἄννεὶ]} 
1ὴ Ποιι565 ΟἵὨ ΟΪΑΥ ;" 2 ΟοΥ. ν. 4, “ δνὲ {μπδΐ 
ΑΥῸ ἡπ ἐῤὶς ἑαῤεγηαοίρ, ἀο ξύοδῃ, δεῖς ὦπιγ- 
(οποά;" 2 Ῥεῖ. 1. 13, Α5 ἸΙοῃρ 45 1 δπὴ ἴῃ 
1815. τ Όθγηδο]ο." 81. Τοῖπ δᾶγ5 ἴπαΐ {Π6 
Ὑνοτά ““τἀθογηδοϊθά (ἐσκήνωσεν) ΔΙΠΊΟΠΡ 
5 ((.ὄ 14). 80, ἴοο, Ῥ]αῖο «4116 [Π6 ΒοΟΥ 
“Δ ΘΑΥΙΠΥ αθογηδ8ο]6 ἡ (γήϊνον σκῆνος, αῤ. 
ΕἸΙδηι. ΑἸεχ. “ δίγοτη.᾽ ν. 593), δπα] “ας ῥοῖδδ 
{παῖ ᾿ς απο ἢ τπ6 50] (ὁ 1)6 ϑοπιη. 
1. 20); Η!Ιρροοζγαΐοθϑ, “Αρῇῃοσ. ν1|}1. 18, ἀπο- 
λείπουσα ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος σκῆνος. ΑΘ]ΙΔη 
11.565 1 ϑνθὴ οἵ δῃϊπηα 5, τὸ λοιπὸν τοῦ ζώου 
σκῆνος ((Η. ΑπϊτηΔ].᾽ ν. 3). 

““ Ἡδτγο 772 ἐλε ὁοαῖγ ῥεχιέ, 
Αἰὰγ ίγοιη Η!ϊμ 1 τοαιη, 

Ὑ εἴ πίρητν ΡῥΊΐο ἢ 7» γμοὉ 771,0" ἐδ)εΐ 
Α ἀδγ᾽5 ΠΆΓΟΙ ΠΘΑΥΘῚ ΠΟΙΠ]6.᾽ 

7. ΜΟΝΤΘΟΟΜΕΚΥ. 

ΤΩΡ ]Ονν 5ρθαῖτ5 οἵ ἀθαίῃ 85 

“ε ΝουρΠξ Ραΐ ἃ 5ίερ πο {Π6 ὀρβῃ δὶγ 
Ομέ οἵ α ἐεγι ΑἸτεδαν Πππλϊποιι5 
ὙΥ 1 Πρμΐ, [Παΐ 5}1π65 {Πγοιρὴ 1[5 ἰγαηϑρασεηῖ 

[ο]4ς.᾿ 

ἐῤὲ γιέπαί ἐραΐ τηημσοῖρ πῤοπ γιαην ἐῤῖηρο.] 
Ψυΐϊρ., γημϊα εοσίέαπίενι, “τῆς. πηποῃτΡροη- 
(ΘΙΙΏΡ ταϊπ. (ὁ ΝΙΠΠΠ 15: ΠΟΙΟῚ ΟἿ 4 
ψΑΥΙΘα ΡΠγαθθ ΤῸΓ ““508] ἴῃ ἴπ6 Ῥγενίοιιϑ 
οἴαιιθθ. ὙΠῈ νυ] πον θεγα το ρηΪβθ5. {Π6 
Ῥ]αΐοηϊς {πο ῃποίΐοιηυ οἵ {πε θοίηρ οἵ πηδῃ. 
Πολυφροντὶς τηοῖο οΟἴἴδθῃ τηθαηθ “" [1]}] οἵ 
σατο, Βαΐ {παΐ βεῆβδε ἰδ πού πηβιπῖαθ]α ἴο 
{πε οσοηίεχί. 

16. ἐῤίγισς ἐῤαΐ αγὸ ρον εαγίῥ, 5.1 ΝΕ 
Βανὸ θαΐ δὴ ἱπηρεσίθος. ᾿πκ]ηρ (11. 8) οἵ 
ΘΑΤΓΠΙΥ ΡῬΠθποιηθηα (11. 20), ἀπά με ἀϊδοο- 
ὙΕΓΥ οἵ νι αΐ ᾿πππηθἸδἴοΥ σΟΠΟΘΓΠ5. 115 Γα- 
απῖγο5. ἸΔθοισ; ΨῈῸ {πθη σα ἴγαοκ ουξ 
(ΥἹ. 22) {π6 βθοσοῖ {πῖπρϑ5. ὑνΒΊοἢ ἀγα Κποννῃ 
ΟΗἱΐγ ἰο ΘΟοάὐ ὙΠ δηςΠ6515 15 ἘΠ 6 58 ΠῚ6 85 
ἴπ Τομη 11. 12. Οομρ. 4 Εβατσ. ἱν. 21: 
( ΤΉΘΥ {παῖ ἄγε}! ἀροὸπ 1π6 βαυῖῃ οαπ ππάετ- 
βίσπα ποίῃίηρς Ὀυΐ παῖ ἰδ ἀροη ἴΠ6 βδτίῃ ; 
ἀπ πὸ ΨΠῃο 15 αἀῦονε {πὸ ἤθάνθπβ, ψν παῖ 15 
4θονε {πὸ πεῖρῃξ οἵ {πὸ μθάνοι5.᾽ 

ἐῤὲ ἐῤίτιος ἐῤαΐ ἀγὸ πὶ ῥέαυθη.}] (ΔΟΙΏΡ. ΟἿΓ 
Τογά 5 ψογάβ ἴο Νισοάεπιβ: “1 1 Πμᾶγα 
το] 4 γοιὰ εαγέδὶν ἐῤίηισς ἀθὰ γε Βε]ίθνε ποῖ, 
Πονν 5141} γε Ὀδ ον 1Γ 1 [6}} γου οὗ ῥεαυεηίν 
τηϊηρ5} (Τομη 1]. 12.) 
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17 Απά ΠΥ σοιηθ6 1] ψγῆο Παίἢ 
τ ον. Κπονγη, "Ἔχοαρὲ ἔποιῖι οἶνε υγίβάοπη, 
ο. 2.1 

Δηἀ 56επ4 τγ 
αὔονε ὃ 

18 ΕῸΓ 80 {Π6 ννᾶγβ οὔ {Πεῖη νυ ἢ ἢ 
Ἰϊνεά οἡ τῃς βαγίῃ νγεῖε γείογπιθά, ἀπά 
ΤΠΘη γγοΓῈ ἴδιιρῆς τΠ6 {Πϊηρ8 ἘΠδὲ δα 
Ρἰδαβϑίηρ πηΐο {Π66. δπηἀ νγεγε βανεά 
τῆγοιρ ἢ νν]βάοτη. 

Ηοὶν ϑριπε ΠῸπι 

ΨΊΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΓΧῸΌΣ, 

ΘΗΆΡΒ ΒΕ Χ. 

1 ἤσλαέ τυϊεάρηι αἰαῖ 707 .4. (α»η, 4. Λῖοο, αὶ 4 Ὅγα- 
λαηι, 6 οί, αγια ἀραϊγιοΐ ἐλε ἥυε εἶδες, τὸ 
.)0»γ “μοού, τ3 οεῤά, 16 οσες, 17 αγια ἐδ 
“]ογαεζέες. 

[ν. 1τη--τ, 

ΗΕ ρτγεβογνεά τῃεῈ ἢτϑέ [ογπιεά 
ΓΔΊΠεγ οὗ τῆς νγοῦἹά. {πὲ νγδβ 

ογοαῖθα αἷοπθ, απ δγοιρῃξ Πϊπὶ οἷ 
οἔ Πϊ5 [4]]. 

117. ἐδν εομησεὶ αὐῤο ῥαΐῥ ἄποαυη 7) Οοάΐβ 
ΠΟΙΙΠ56] 15 Κπονγῃ ΟΠΪΥ ἴο Νν Ιβάοηι (υὉ.9--12) 
Δη4 ἴο ἴΠοβε ἴο γγῇοπὶ 5116 ραγϊα Ὁ Του θα ]5 [ἢ 
(τ. 18). 

ἐδν Ηοῖν 5)1711.1 866 οἡ υἱῖ. 22, 25. ΤῊΘ 
γΘΓΒ6. τητϑὲ ηοΐ οἵ σοιγϑο 6 Ἰηϊογργείθα ἴῃ 
τπ6 1] βδθῆβα οἵ πηοάθγῃ ἀοοίγιπε ; δας {πὸ 
τΠουΡΐ 15 5: Π}Π8 7 ἴο {Παΐ ἴῃ 1 ΤΟΥ. 11. 10- 12: 
“ἼΓΉΘ. ΘΡΙΓΙΕ βϑαγοποίῃ 411 {πίηρ5, ονθη [Π6 
ἀξθρίμβ οἵ σοά." 81. δὰ] γΈΎῪ Ροβϑβίθὶν μαά 
{Π15 Ράβϑαβα ἴῃ ΠΙ5 τηϊπά. 

7γονι αὖοε.] Τ4ῖ1., “2 γοηι ῥίσεσἑ ΥὙθα]τηβ,᾽ 
]οῸ χχῖῖ. τ (,ΧΧ.); τὰ ἐπουράνια, ““1π6 
ὨδάνΘΏ]165,᾿ ἘΡΗ. 1. 3, ζο. 

18. «ὐεγε γεγογηιθά.] Μι]ξ., εογγεοίαθ. ὙΤῊῈ 
γΕΓῸ διορθόω 15 τι564 ἴῃ [6Γ. νἱ]. 2 ἴο ἜΘΧρυθ55 
Διηθηἀπηθηΐ, ἐὰν διορθώσητε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν. 
ΓΗ δυΐμοῦ οἵ ἔπε ΕΡ βία ἰο {πὸ Ἡδρτανν5 
((Χ. 10) 5Ρεδῖκβ οἵ “" ἴπθ δβροςὴ οὗ απιεπάτπμθηϊ 
(μέχρι καιροῦ διορθώσεως). Α5 ἴΐ 15, πιΔη- 
Κη 15. νγαὶκίηρ ἴῃ “ογοο θα νναγϑ: 1. 3; 
Ῥτον. ᾿᾿- τξ. 

ἀπά «αὐεγὲ «αὐτά ἐῤγοισ «υἱτάον.] ὍΤΠΘ 
ννογα ““βανβα " ἢδ5 ΠΊΔΠΥ ϑῃαήθβ οὗ πηθδηϊηρ, 
Πα νγ6 ΤΠΔΥ ΘΟΠΒΘΟΙΙΘΠΕΥ͂ ΒΑΥ {παΐ νγ8 δΓῈ 

᾿ βανθα ὃγ [ΑἸ (11κ. ν]]. 50); "ΒΥ βύάςθ {τοι Ρ ἢ 
ἴα ἢ" (Ερῃ. 11. 5); οὐ“ θγ πορε᾽ (Κοπι. νἱ. 
21); ὉΓ ΟΥ (π6 (ΘΌΞΡΕΙ {τ (ὉΣ: σὺ. 2); ΟὉ 
“ἐ ΔοσοΥαϊηρ ἴο τηεγου "ἢ (ΤΙ. 11. 5); ΟΥ̓ ΌῪ 
Ιονε (1Κ. νἱϊ. 47); ΟΥ, 85. Βεσθ, “"ὉΥῪ νυ]βάοιη.᾽ 
ΔΝ Ιβάομη βᾶνθθ πΊΘη ΒΥ {πγπηρ {Π6 ΠῚ ἔγομη 
1Π6 Ραΐῃβ οἵ 5ϊη ὩΠ4 οὐστόσῦ. ΤῊΘ ΔΠΒνΟΥ ἴο 
16 αιιοϑίίοη “Ἢ ἤο ἅτε {ΠῸΥ ψνῆο τὸ {Π15 
βανθα ὁ 15 ῬΥΔΟΙΟΑΠΥ σίνθη Ὀγ {Π6 τγογάϑ 
Πογα δα θα ἴπ {ῃ6 Μιυϊραΐῖθ, φηοιρψμο ἰδὲ 
δ᾽ αεμεγιγέ, ])ογηῖπθ, α ῥγίμερίο. “ΓῊΘ ΔΠΘΥΨΟΓ 
ἰ5 τηθαηΐ ἴο θὲ ἔιγπιβμθα ὈΥ [ἢ6 δητῖτο τὸ- 
πΔΙΠἄοΥ οἵ {πὸ θοοϊ. ὙΠῸ ῥγάγογ οἵ 801ο- 
ΤΟΠη 6η45 Ποσθ, δηά {ΠῸ ϑιιδ]θοΐ οἵ {πὸ βοσοπά 
Ετοαΐ αἰ νιϑίοη οἵ ἴῃ θΟΟΪΚ 15 ἸΠ ΘΠ ΟΙΒΙΥ ἱπίτο- 
ἀποερα ὈΥ 1Π15. ἰαϑδί νεῦϑθὸ. “ὋΓῊΪ5 ἢἤγϑί ρτθαΐ 
ΒθοίΙΟη 15 σοπιρ]οΐα ἴῃ 156], Δ Πα 15. ΘΙ ΡΟΓΙΟΥ 
Ὀοίῃ 1π βίγ!ςβ, ἀβρίῃ, ἀπ οὐ β᾽ Πα ΠΥ το {ῃς [0]- 
Ἰοννίηρ; βεοίίοη. 

Χ.--ΧΙΧ, ΨΜΊΒΘΟΜ ΕΧΕΜΡΙΜΙΕΙΕ Α5Α 
ῬΟΨΜΕΒ ΙΝ ΗΙΒΤΟΕΥ. 

Ἦονν Ν Ίβάοπι βανθα ἱπάϊνι τι] 5οῖ]5 δηὰ 
1Π 6 Ι5γδθ 65. 1Π ΡΈΠΟΙΑΙ (Χ.). Α σοπίγαβί οὗ 
ἴῃς. ογζιιπο5. οὗ ἴ5γ86] δηὰ ἰἀο]αΐγοιι Εσγρί 

(ΔΙ. χῖ). ὙΠῸ οὔρίπ, {π6 [Ὸ]Υ, «πὰ {πῸ 
ΡΕΠΙΒΗπιοπέ οἵ ἀο] ἴτυν (Χ|1.--χν.). ΤΠ νεῖορ- 
τηθηΐ οὔ {Π6 σοπίγαβε Ὀθοΐνγθθη {πὸ ξοσξζιιπηθ5 οὗ 
ἴ5γ86] δηά Εἰρυρί (Χυ!.-χῖχ.). 

1η {πΠ6 [Ο]]οννίηρ σπαρίθιβ οἵ {πΠ6 θοοΚ να 
ἢανθ ἃ [νυ Ίϑἢ ΡΠΠΟΒΟΡἢΥ οἵ ΒΙδίοσγυ, ἴῃ ἡ ΒΙΟΗ 
{Π6 Ιβϑβοπβ οἵ {πε ραϑί ἀγὸ ἀβάποθα ἤοπι {Π6 
βουιρίασα! ποίϊοοβ οἵ Ῥαίγιασο 5 ἔτοτη Αἀδπι 
αη4 Μοβεβ (Χ. 1-14}; απά οὗ ἴΠ6 [ϑγδο ΐθϑβ, 
Ἔ5ΡΘΟΙΑΠν ἴῃ ἴΠ6 ἄδγ5 οἵ {π6 Εἰχοάιπ5 (Χ. 15-- 
ΧΙΙ.), ἀπά δἴοσγ {πὸ Εἰχοάμβ (χυὶ.-χῖχ.). ὙΠ6 
58 Π16 ἘΠ6ΠῚΊ6 15 50 1] πϑίγαϊθα ὈΥ ἃ ἀἸἰρτθϑϑῖν 
βκθίοῃ οὔ ἴπ6 βίου οἵ 1Δοϊαίσυ (ΧΠ].--χν.). 
ὝΠΟ οδ]θοΐ οἵ {Π8 ννυυιῖοῦ 15 ἴο β]ου νυ ΔΝ ἰβάοπι 
ὈΥ 5ῃδννίηρ παΐ {πῸὶ τγῖβα, {πὸ Ἰπ5ῖ, {π6 πρ- 
τισί, νι ΠοῸ ἔθαγοά (σοά, ννεγα ὈΥ ΠῚ ργεβοσνθά 
Δ πα Ὀ]Θ5βθά, νυν Β116. β. ΠΥ πιθη ἀπά Ἰάο]αΐτγοιιβ 
Πδίοηβθ. ΕΘ. ΡΕΠΙΒμΠοα. ΠΟ ἔνγο {ποιιρηῖ5 
τηοϑ ῬΓΟΠΛΙΠΘΉΓΥ ἀθνοὶοροα τὸ ἴΠ6 θαϑθηθ85 
οἵ ΙΔἀο]αῖγυ δηά {Π6 ριιπιβῃπιθηΐ οἵ σα]. ὍΤῊΪ5 
ΒΘΟΓΟΙ 15 ΟΠΙΘΠῪ τοπλαγ κα 0]6 (1) ἴοσ 1ῃ6 εὃχ- 
{ΓΈ ΠΊ6 εἰδθογαίίοη οὗ {Π6 βίγ]6, νυ ἢ 15 αἰνναγ5 
ΒΙΡΉΙΪΥ στῃθίοσιοδὶ, απ βοιηθίϊπιθ5 ἀθροπηογαΐοϑ 
ἱπῖο Ὀοπιραβί, δπρῃ θα, αηα αῇθοίαδίίοη : 
(2) ἴογ ἴδε Ἰίσεποθ ἢ ΒΟ Ν Π6 νυτϊτοῦ 
ἄ6415 νυ {Ππ βογιρίασγαὶ γθοογάβ, ἀρ} γΊηρ, 
ΕΧαρογδίηρ, 146 8]151Πρ’, ἀπ ποῖ τ γθ ΘΠ ]Υ 
ΔΥΔΙΠ Πρ; ΠΙΠη561 οὐ ἀθἴδι]5. δἰ που ἱπνοπῖθα ὈΥ 
ΒΙΠΊ561 ΟΥ Βογγονγθα ἔγοια ἴῃ ον ῖβῃ Ηδρα- 
ἄδῃ. Αἰίθπίϊοη ν}}}} ΒῈ ἄγανγπ ἴο {Ππ656 ροϊπΐβ 
ἴῃ 501η6 οἵ {Π6 [ΟἹ] οννῖπο ποΐθβ.. 

ΘΙΠΉΠΑΙ Ράβϑαξοβ, 50 ἔὰγ ἃ5 ἃ πΠΊΟΤΑΙ απά 
ΒΡ ΓΕΑ] τονῖονν οἵ {πΠ6 Ἰθββοπβ οἵ ΠΙβίογυ 15 
ΠΟΠΟΘΙΓΠΘΩ, ἀγα [{πᾶάρὲ5 11. 1--23,), Υ]. 7-π1ο; 
2 ΚΙηρβ Χυϊ!. 7-23 ; ΝΕΒΕΠΊ. ΙΧ. 9--1}1 ; 55. 
Ἰσχυ!.; Ιχχχ., ὧν, Ὅν, Ὀσχχῆ, ὈΣΧΣνΙ" 
Αςἴβ νἱ!.; ΗδΌ. χὶ.; ΕΟἸεθβξηβ Ἀοιῃ. 1 Ἐρ. 
δὰ (οἵ. 9-12; ἃπά ραγίβ οἵ {με Ερ. οἵ 
ΒΑγπαθα5. 

Ἐαάουβ ΤΠΔΥ ΤΘΟΔ]} {π6 ἤπο Ῥγαυ τ ἴῃ (γ- 
ἀἰἴπα] Νενν πηαηἢ5 " Ὀγθαπὶ οἵ (σεγοηί5.᾽ 

ΟΘΗΑΡΤΕΝ: 

νΊιβάοιη βανθά Αάσιῃ (1, 2); ρΡιιπίϑμρα 
(αἴ ἀπά ἰδ β! ΠΥ ἀοϑοθπάδηΐβ, δι ϑανϑά 
Νοδἢ (8, 4); ργοβδογσνοά Αργάμαπὶ (5); ρτὸ- 
βουνϑά 1 οἵ, θὰξ ριπηἰβῃθα [6 ϑοάοιηϊζοβ ἀπά 
1,οὐ5 τὲ (6-9); ργεβογνεὰ ἰαοὸῦ (10-10}}; 
Τόβθρὴ (18, 14); «πά {πὸ ᾿ϑγδθ!ῖθ5 ὈῪ {Π6 
1ἸΠηϑ Γι πηθ πίδ! γ οἵ Μοβοβ (15-21). 

1. δὲ ῥγερογυεά ἐδὲ ἤγεξ ζογηιεά ζαΐφον 9 



α ΄ςη. 1. 
28. 

ὁ ὅξεη. 4. 
8. 

ν. 2--4.} ΨΜΊΙΒΌΟΜ ΟΕ 

2 Απά ἄρανβ Πἰπὶ ρονγεῦ ἴο τι]ο 
41} {Πηρ58. 

3. ὁ Βιυξ ψῇβη {Π6 τητρῃξθοιιβ νγεηΐ 
ἈΨΨΑΥ͂ ἔτοπΊ ΠΕΓ ἴῃ ΠΙ5. Δῃροῖ, ἢδ ρε- 

ΒΟΙΟΜΟΝ. Χ. 

ΓΙΒΗ 6 4150 'ἴπ τῆς ἢιγΥ ννβαγαν ἢ Πα 
ται γάογεα ἢϊ5 Ὀγοῖπογ. 

ἦε «υογ].] ὙΠῸ νυσιῖεῦ Ὀορῖπβ Πἢ Αἄδτη, 
ὙΠοτὰ Π6 ἀραῖη 04115 ““1Π6 ργοϊορ! αϑί " (ὙἹῖ. τ); 
Δηα Πα 5ῃεννβ Παίς ΔΝ Ιβάοπι βανθά μϊπι. “ὟΝ 15- 
ἄοχῃ " Τῃγοιρπουῦξ {Π656 παρίογϑβ-- -ποιρὴ {πΠ6 
ὙΔΓΙΟΙΙ5 ΠΊΘΔΠΙηΡ5 δἰζδομεα ἴο {πΠ6 νγογὰ 511] 
ςοπίϊηιιθ ἴο Ὀ6 ἱπίθγοῃδηροά --- ἰ5. ῬΈΠΟΓΑΠΥ 
τι5εά ἴο δχρῦεβϑϑ ἴῃ8 δοΐῖίνε σεάθοτηϊηρ ρυη- 
ΕἸΡΙΘ ΒΙΟΙ 15 αἵ νους ἴπΠ {π6 ννουἹά  [Π6 
Τινῖπε Ῥσονυιάθποθ νυ μΊοἢ ρῥγοΐθοίβ. {ΠῸ τὶρῃι- 
ΘΟΙΙ5, θεσδι56 1{ 15 {Γ5[6 64 1Π ἀπ4 Δρρσεποπάθά 
ὈΥ μετ. ὙΠῸ νΟΥ 15 ἴοπα οἵ τιϑίπρ. {πὸ 
ΕΠΊΡΠαίς Ρσοποιη αὕτη ἴογ ΔΝ ΙΒά4οπὶ (Ὑ1]. το, 
20 ὙΠ 15 ἡ; Ὁ; ϑδσοὴς 

ἐῤραὲ αυας εγεαΐεοα αἰογθ.1Ὶ ““Αἄδτη, πο «ὐας 
ἦε ϑοῃ 9Κὶ σοά" (1.κ. πὶ. 38). ὙΠ15 15 {πε 
Πρ] Θϑί νὰν οἵ ἰακίηρ ἴΠ6 ννογσάβ. Αάαπὶ 
Δ'οηθ νγαὰβ “εγεαϊεά ;" ΟἾΠΘΙ ΠῚ 8416 ὈΟΓΠ 
ἴο ΠΕΙΓ ραγοπῖβ. Οὐοαΐ βίγεββθ 15 [αἰ προη 
Π|5 [οἴ τη ὁ Θαῃῃεατη,᾽ ἢ 238. 1: Δηα ΤᾶΓρ. 
]οπαΐμδη, σεῃ. 11. [ῖζ 15 ἴσα {παξ ὄὐθη 
᾿Γγδάιπιοϊδηϊδίθ τηϊρηϊξ βρϑαὶς οὐ 411] πηθη 85 
“ἐ ργραῖθα," δαῖ {πὸ ψνογά ἀρρ]165 ἴο Αάδπὶ 
νὰ 5ρθοΐαὶ ἴοσοθ. ΟΥΠΟΥ ν υβϑίοῃη5. 2ΓῸ 51ρ- 
σοϑίθα ; 45,“ τουῤῖ] ῥὲ αὐας ἐῤε οπήν-εγεαϊεα,᾽ 1.6. 
θεΐοτο {πε ὈΙσίῃ οἵ Εἶνθ, 45 1 15 ππάουδίοοά 
Ὀγ Ῥε]]ΠΙσαπιι5, Οϑιδηάοσ, ΤΙσηπ5, ὅο. Βιΐ 
1πΟῸΡ Ἢ 5.0 ἢ ἃ ΤΟ οΥΙηρ᾽ ΤηΔΥ θῈ ΔΠΑΙΟΡΌΙΙΒ ἴο 
1 ΤΊΠ|. 11. 14, ΔΠ4 ἴο {πΠ6 νἱεννβ οἵ ΡἢΠο (6 
ΟΡΙΕ. ταη ἡ. ὃ 63), ποι Πογ [ῃ6 Οτὐτθεὶς που {ΠῸ 
οοπίοχί δάπηξ οἵ τ. Οστηπι, (δ] πιεῖ, Δ 8}}, 
ϑοΒτηϊα, ὅζο., βῖνε ἴο μόνον {πε 56πη56 οἵ “τζ:- 
τγοϊεείεά,᾽ ““ Ἰοῖ ἴο ΠΙΠΊ56 1 45 1η [ομη υ11]. 20, 
ΧΥΪ. 32; διιξ ἴῃ ἴποβϑῈ ραββαρθβ μόνος ἀθΥ͂ν 65 
{παΐ 5ῃδάθ οἵ πιθδηϊηρ Ἔχο]ιβίνοὶυ Πτοπὰ {πὸ 
οοπίεχί. νΊβάοιῃ “Ἅ ργοίθοϊβ " Αάδπι, ποῖ 
ἵγοπὴ 51η, ΠΟΙ͂ ἔγοπὶ δχίθγπαὶ ἄδηροῦβ ((οτη. 
ἃ ΤιΑριάθ, Οτιτηπη, ὅζο.), θὲ ἔγομη ἤπα] στα]ῃ, 
ἴῃ {Π6 56η58 ἱπῃηρ]|164 ὈῪ {Ππ6 ποχί οἰδιιβθ. 

απά ὀγοισρέ ῥίηι ομέ 9.5 ῥὶς 442 Ταῖι., 
“ γρβοιθα ἢϊτὴ οἷμέ Οἵ ΠΙ5. ον {γαηϑρ ΘΒ 0. 
ΝΑ Ἰβάοιη---2.6. {6 τϑάθετηϊηρ ρόννεῦ οἵ σοά 
ΜΟΥ Κηρ ἴῃ [ῃ6 ρΡεηϊΐθηΐ ποαῦέ οἵ τηδη-- 
ἐ τΕσο ΠΕ." ΑΘ ὧ5 ΕἸΠΙΠῚ5 5605; “{ππ 
ΒΡ γάμο 2οεηἐεγἐϊα7)1 Εἴ ἸΠ ]ΡΈΠΑΟ “υεπΖα7,.᾽ 
10 15 {τὰ {παΐξ Αὐδπι5 ταρεπίδποθ 15 πον ΠΟ 
αἸδΕ ΠΟΙΥ ϑιαίθα ἴῃ δογιρίαγο, θυ 1 ΒΘ ΠῚ5 ἴο 
θὲ ᾿πλρ|1οἀ ἴπ {πεὸ Βοοῖς οἵ σσεπεβῖβ. ὙΠῸ 
[ὰ 4015 (΄ Βεγεβμιῃ ἈΔΌθα,᾽ νΠ1]. ; “ ΝΙΒΗτηδΊῃ 
(ΠΑ ]}1πη.᾽ ἔ. 152. 2), ἀπ ἴπ6 ΕΔίΠοΥ5 ΡΈΠΟΓΑΙ]Υ, 
ὈΘΙΙΘνοα ἴῃ {πε ΠπΠΑ] βαϊναΐίοη οἵ Αάαπὶ (Ἰτεη. 
ΟΣ ΕΙΘΙ. Π|. 25; 1 Ἐγί. ΠΕ ΡΟΘΠΙΕ. 12: ῬΡΙΡΠΑΠ. 
“Ἡδογ. χὶνὶ., ἄζς.), ἀπά {παΐ μῈ νγαβ ἀδ]νογοά 
ἔγοπη Ρυγραίουυ πη (Πγιδέ ““ ἀεβοεπάεξα 
πο ΕΠ 665: ϑ66 Ἰαπία, Κ ῬαΓΡαΙ" ΧΧΧΊΝ 
6.) 62. ἴπ ἐπε " ῬΆΣΔΘΙΒΟ; ΧΧΣΙ 121, ΠΕ 15 
ΤΟΡΓαβοπίεα 5ιζηρ ἴῃ {π6 νεῖν Πποατί οἵ {πε 
(εἰ ββϑέῖαὶ Β οβϑ. 

“δ ψ7}ο 15 5ι{{Ππρ’ πθασ ΠΟΥ οπ {πῸ Το 
[5 1ῃαὲ στϑαΐ βῖγβ, [του ρὴ ὑγῃοβα ἰθππου Υ 

Μδπκῖηα ἡνοτο οὗ {Ππεῖγ Παρρίπμθϑϑ θθγθῖς." 

Τλᾶπηο, ΝΙΐΖβοι, Κθου!, ἀπά οἴποῦβ ἢανθ βίνθη 
ΟἾΠΟΓ Ἐχρηδίϊοηβ Οὐ 1Π15 νϑῦβθ, ΠΟ ἢ ἅτα 
ΠΕΘΩ]655, απ ᾿ηΠΠ466 4 ππίθπαθὶθ. Δ μαΐ νναβ 
τηθαηΐ θΥ {ΠῸ βίσαηρε δή] ἴπ βοπια Μ898. 
οὗ {π6 νυϊραΐθ, οὐ εὐμχξ ἐΠ]μηι δ Ἰΐγιο ἐογΓας, 
ἴῈ 15 ΑΒΘ] ἴο 587. [{ ΠΠΔΥ 6 ἃ ΠΊΕΓΘ 
Β]απάοτ. “΄ ἘΔ]] 15 παράπτωμα, “ἴγεδρα55 
(βοπι. γν. 15, 17, 18)» ΤῸ τχείεσ Αὐαπιβ 
“ ΡΘΟ ΠΥ [8]} ἢ τὸ {Π6 απίθ-παΐα] οἤδηςς οὗ 
ἀοβισίηρ ἴο θῈ θογσῃ (Οπότγεσ, ἡ το τίθης 
1Π π᾿,’ 11. 242) 15 αιξδ πη νναγγαπίαθια. 

Ὡ. ῥοαυεγ ἰο χπΐε αἱ! ἐῤῖηρς.] ῬΥΟΌΔΡΙΥ πὸ 
ΤΊΟΓΘ 15 πηθαηΐ [ΠδΠ Δ 4]]Π5οη ἰο Ομ. 1. 20; 
Ῥ5. γὙ11. τ. Ἰσχὺς ΡΓΟΡΕΓΙΥ Τη6ΔΠ5 ““ Βίτεπρίῃ. 
ΤΠΕ ἈΔΌΡ15 βαρροβεα Αάδπὶ ἴο θ6 ἐπάονοά 
ὙΠ 5 ΡΟ ΠΠΔΠ 51Ζ6, βίγεηρῖῃ, ἀπα Κπον- 
Ἰεάρϑ, θυ {πογθ 15 πὸ σογίαϊη σϑίδσεποθ Ποτδ 
ἴο {πΠε56 Ηδρδάοίῃ (( Βεγθβϑῃῃ ΒΚ 4004, ν]]., 
ΧΥΙΙ., ἄζο.). 886. Ηδιηθιγβοσ,  Οεἰβὲ 4. Ηδρα- 
ἄ4}},᾽ .. ὦ. Αάδπηι. 

5. βρὲ τριχγίσῥίεομς.)] (ἰαἴη. ΤῈ 15 ἔτι {παῖ 
1π6 νου τηθϑη5. ΘΔΟἢ 5ουρί 74] ΡΟγβοηαρ 
ἴο 5ἴαπά ἴὉΓ ἃ οἱαβϑβ, γεῖ {π6 φοπίϊπιιοιι5 5ὰΡ- 
ΡΓΘβϑίοη οἵ ἴπ6 Παπηθ5. σᾶη ΠΑΓΩΪΥ ΡῈ δχοιβεά 
ΠῸΠῚ ἃ σμαγρα οἵ ΠῚογάτυ αἰδοίδίιοη. 

7 γουι ῥὲγ.)] Ἔτοιι ὙΝ Ἰβάοπι. 

δὲ ῥεγίεῥεά αἰδο 1π ἐφὲ ἤμην) «υῤεγεαυΐί δὲ 
γιμγάεγεάί ῥὶς ὀχγοέῤῥεγ.] “ΓΠΘσο οἰθνθῃ νγοσάβ 
ΒΟ θυ δὲ [απ ΘΙ Υ τοργοβϑοηΐ {πΠῸ Ὡἰπιοδέ Αθ5- 
ΟΠ ]Θαη ΘΠΕΥΡῪ Οὗ ἴπ6 ἴῃγθα ννογά5 οἵ 1ῃ6 
ΟΥΙΡΊΠΔ]---ἀδελφοκτόνοις συναπώλετο θυμοῖς. 
ΤΠ ΤΠΔΠΠΕΟΓ ἴῃ ὑγΒ] ἢ (δίῃ “ ρα ιϑῃθα ἢ ἢ 
ΑΒΕΙ τγοιρ 5. Γγα ΓΙΟ 44] ραβϑίοη 15 ποῖ 
ἀεία!εα. ὙΠΕγα ἀγα τη {πΠ6 Τ α]πλάϊο νυτῖῖ- 
ἴη55 ἴνο Ἰθρθπαβ γοϑρθοίίηρ {πὸ ἀθαῖῃ οὗ 
(δίῃ. Οπε νγὰβ {παΐ ΠῈ νγὰβ “"ἴπ6 πηδῃ ᾿ἢ 
ὙΥΠοτὴ ΤΑ ΘΟ δος ἀθηΐα]]}ν 5]6νν (θη. ἵν. 23); 
ΔΠΟΐΠ ΠΟΥ 1Παΐ ἢ ννὰ5. οὐ σῃθα ἴῃ {Π6 τιπη5. οὗ 
ἃ [Ἀ]ΠπΠρ’ Ποιιθθ. Τὴδ νγογά συναπώλετο 566ΠῚ5 
ἴο ἱΠΊΡΙΥ {πὶ μῈ Ρεγιβῃθά «υἱέ Αδεὶ ὈῪ 
ἸΠΟΌΓΤΙΩΡ 5ριγΓΙΠ4] ἀθαῖῃ ἢ {Π6 νεγΥ δοΐ οὗ 
᾿ηΠΙο Πρ παῖιγαὶ ἄθδίθ. ὙΠῸ δονν {παΐ 
τηυγἀογθά Π15 Ὀσοίμῃοσ, ππυγάθγθα 4150 μἰ5 ονγη 
50}. ΜΠ δΕ πηαϊκοθ {Π15 Ὄχρ᾽απαίίοη ΠΟΩΙΥ͂ 
σαγίαϊη 15 {πα (1) ἴξ Παγμηοηῖβεβ ΓΒ {ΠῸ 
ἸΓΕΓΑΥΥ͂ ΤΠΔΠΠΟΙ οὗἨ {π6ὸὶ᾿ διυίΐμοῦ; ἀπά (2) ἴἴ 
ἈΡΥΘΟ5 νυ {Π6 τοιηατκ οἵ ΡΒΠο (( Οποά ἀεῖ. 
Ροΐ.᾽ 14) [μαῖ ““ (δῖη τΌ56 Ὸπρ, ἀπά οὐρα ῥίγησες 
Ὀαΐ ποῖ Π15 Ὀσγοίποσ,᾽ θθοδιιβα 15 508] ἠἀϊβά ἴο 
νἰγίαα νυ ΠῈπ ΠῈ Ὀθοδῖηδ ἃ τη Γάθγοσ. (ϑ8εε οα 
(δίῃ, “ Βοεγθϑμιῃ Ἀδθθα,᾽ ὃ 22.) 

4. ον αὐῤοτό και 6.}]0 “Οπ ΨψΠοβῈ 86- 
οομηΐ "-- Ῥδοδιιβο {Π6 σι] οἵ (αΐη ννα5 {γαη5- 
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ς6εη. 7 
4 ἕογ ψῇοβε σδιιϑα {Π6 Ζ βαγίῃ Βε- το, τ, 

ἵπρ ἀγονγῃβά ὑνἢ τῃ6 ἢοοά,, νυϊβάοπι ς ῬῪι. 5. 5. 
2 2» 



ΜΙ ΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Χ. [ν. 5--. 

ἀρδῖη Ρῥγαβεγναά ἴζ, δηὰ ἀϊγεοιεά τῆς 
σοιγβα οὗ τῆς τὶρῃίθοιιβ ἰῃ ἃ ρίθος οὗ 
νγοοά οὗ 5π18}}] να]. 

ς Μοιδονοῖ, “ τῆς. πδίϊοπϑβ ἰπ {ΠεὶΓ 
νος Κεά σοπδρίγαου θείης σοηξοιπάοά, 
8586 [ουη4 ουξ της τὶρῃΐθοιιβ. ἀπά ρΓα- 
βεινεά Πἰπὶ δ᾽απλ6]655 ππίο (σοά, Δπ4 

4 Κερε ἢϊπι βίγοηρ " αραϊηϑε ἢϊ5 [θά 6γ “ θοη. 28 
ΠΟΠΊΡΑββίοη τονγαγά ἢ15 50η. ἱ Ὁσ, Ἃ 

6 “ΎΜΒεη τῃς πηροάϊν ρα βῃεά, .) Θεα. τ 
8Π6 ἀε]ϊνετεά 5 τῆς τὶρῃΐδθοιιβ τηδη. μΡ ῥεῖ 
νψγῃο ἢδά ἤομη (6 ἢτε ψ ῖο ἢ Ε]] Τ' 
ἄοννῃ προ ᾿τἢς ἔνε ςοἰτ68. ΚΟΩΝ 

γη ΟΥ νῇοβε νἱοκεάμπεθθ Ἔνεη ἴο 2 δ. 

α᾽ ὅεη. 11. 

τη ο Π΄ῖ5 ἀεβοθπάήδηϊβ, ννμο ΠΙΙΘα {πὸ 
νοῦ] νυ οτῖπιθ (Ὁ εη. νἱ. 4, 5). [Ὀ5θρῃὰ5 
ἄννε}]5 οἡ {πε ἴαοΐς {παῖ (απ 5 ἀδβοεπάδηϊβ 
ὈδοαΠΊΘ ννοῦβθ δη4 ννοῦβο (κατὰ διαδοχὴν καὶ 
μίμησιν) ὈΥ Παπάϊηρ ΟΠ Ὧῃ 6.1} ἀἰβροβιίξοη 
ΔΠ4 δη 6ν1}] ΘΧαΠΊρΙ6 (΄ Απίι.᾽ 1. 11... 2). [Ιη [Π15 
ΘΠι τ Θγαίοη. ΕΠΟΟΙ 15 ραϑϑθά ουὐθῦ, Ρεῦμαρ5 
Ὀεδοδιιθθ ΒΘ μᾶθ Ὀθθὴ δἰγοδάυ πηθηςοηθα Ιῃ 
ἵν. το; ΟΥΓ Ὀδοδιβδα [ῃ6 ψΥΠῈΓ νιϑμοα ἴο 
σοπηθοῖ {πὸ ο]ιρα ἱπιπιθάϊίοὶυ ν Π6 
Βα οἵ (δίῃ. 

““Τ νυαβ θαΐ ἃ Π|Π16 ἄγορ οὗἉ 5ϊη 
ἍΝ ε 5ἂνν [Π15 τηοσηϊηρ δηΐου ΙΠ ; 

ἈΑπά]ο ! αἱ Ἔβνεηίάε ἃ νγου]α 15 ἀγονν πο "ἢ 
ΚΈΒΙΈΕ. 

ΟΥ̓ ΠηΠ1᾽5. ποίίοη {παΐ π6 πιθαηΐ ἴο ἡϊἸβοοιιπίο- 
ὭΔΠΟΘ ἴποβ6 οἱ 5. σοῃίοιηρογαΓΙ65. ΨΠῸ τα- 
βαγάθα ΒΠοΟΟἢ ταῖῃου {πη ΘΟΪ]ΟΠΊΟΠ 85 ἃ ἴΥ068 
ΟΥ̓ ρεσίδθοϊς νν]βάοιη 15 Β.ΓΟΙΥ ΨΟΓῪ ἴαγ-[ϑτ με. 

δεϊγιν ἐγοπυπεά.] κατακλυζομένην. ἼΠΕ ννογά 

[οΥ 1Πη6 ΤοΙρα τη Οη. γἱ. 17, ὅζα,,) 15 κατα- 
κλυσμός. ΟοπΊρΡ. 2 Ρεΐ. 1]. 6. 

2 γεσεγυεά 11.1] ϑανθά {πΠ6 ϑαυίῃ δηά {Π6 γαοβ 
ἔγοπη ΠΑ] ἀθϑίγποίοη, ὈΥ ““ βίθογιηρ {Π6 1ι5ῖ 
τηδη ὈΥ ἃ ςοηίεμηρίθὶο ἰορ. 8. Ρεΐεσ (11. 
20) 1565 ἴΠ6 ΟἸΓΙΟΙ5. ΘΧΡΥΘσϑίοη ἐπαΐ ΝΌΔΙ 
Δη4 ΠΙ5. [ἈΠ] Υ ν γα ϑανοα “ ὈΥ ἢ ΟΥ̓ ΡΕΓΠΔΡ5 
“ ΓΒΓΟΙΡἪ ᾿ἢ νναΐοι (δι᾿ ὕδατος). 

ἐῤὲ σὶσῥέεοιν.)] Νοδῖ τοργεβοηΐθα {Π6 1464] 
Ἰπϑῖ τηδη, 2.6. {Π6 [Δ Πὰ] Ἡ εΌτον ; Οδεη. νἱ. 
Ὁ; ΕΙΕΌ. ΣΙ: ἡ. 

ἦι ἃ ῥίόεο 97 «υοοά 97 «για! ααἰμε.)]Ὶ 1.1., 
ΌΥ ἃ οἤδαρ ἰορ. ὙΠῸ νυ τοῦ 15 ποΐ ἐ15- 
ΡΑΓΑΡΊης ἴΠ6 51Ζ26 οὗ {πΠ6 ΑΥΚ ἃ5 ἀθβουι θά ἴῃ 
Οὐοποϑβίβ, θὲ 15 ΟΠ]Υ σοπίγαϑβίιηρ {Π6 1η5] 5 η1Π- 
σδηοο οἵ [Π6 τηθδη5 οἵ ϑαίθιυ νυ] {Π6 ἸΘΥΓΟΥΒ 
οἵ ἴΠ6 σγθαΐῖ 126] ρα. ΘΠ ΠΑΓΙΥ, 1Π χὶν. 5. Π6 
(4115 ἃ 5810 ἐλάχιστον ξύλον, Ἰιι588 45. ϑοῆθοδ 
1ἰι565 “"2Ζεμμθ ἤϊσημι᾽" (΄ Μεα. 3096). Βοίῃ 
ννοΓ5 ---εαὐτελὲς, “ΟΠ ΘΔΡ,᾽" ““ν]116]1655,᾿ δηά 
ξύλον, “ἃ Ἰορ,᾽ “ἃ Ρίθοθ οὔ ἘΠΊΌοΥ ᾿᾿-- ἀγα σοη- 
τεπιρίιοι5. “ΓΘ ΡαβϑαρῈ 15 ὩΠΑΙΟΡΌΙΙ5 ἴο Χἰν. 
3--5, νΏΘΓΟ [Π6 “ νυ]βάοιῃ "ἢ νν ΒΙοἢ 15 πόσα ἀ6- 
ΒΟΥ θ6 4 45 {Π6 βϑαν!ηρ ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ 15 ο]]οα “1Π6 
Ρτγονίάθηςο οἵ σοά. 

5. ΜΜἭἝογεουεν.} ΤΠΘ νοῦβα ἀραῖη θορη5 ΙΒ 
{Π6 ΘρΠαῖΐὶο “586, δηά πηϊρηΐ θ6 στοπάογορα, 
“δὲ αἰδο, αὐρόη ρὲ παΐίϊοης αὐεγε γι χε ἐοσε- 
ἐδογ ἴῃ μπαηὶ)ην ὁ αυἱεξοάπες:5, γεσοσηίσοά ἐρὲ 
γιὲ γηαη." ΓΓΠΘ σοπίεπιηρίμοιϑ ἴουπὴ συγχυ- 
θέντων 56 61η5 ἴο ὃὈ6 4η Δ]]Ππϑῖοπ ἴο Βάαθ6] ννἢ 
[5 οοπ[ιδίοη οἵ τοηριιο5 (συγχέωμεν, σύγ- 

χυσις, 1,ΧΧ., Οεη. χὶ. 7, 9). ὙΤΠΕ ““ σοποοτὰ 
οἵ νυ»]οκθη 6855 ̓ ΤηθΔη5 ΠΠΊΨΘΓ54] Δ ΟἸΔίΓΥ. 

ομπάί οἱ.) “ΓΗΒ 5. ἃ τεηάογίηρ οἵ εὗρε; 
ΜΠΙΟῊ 15 Του Π4 ἴῃ βοὴ Μ88., Βα ἔγνω, “τος 
“ΟΡ ΪΞ64,᾽ 15 θείου βιιρρογίθά. (οπηρ. 2 ΤΊΠΙ. 
11. 19, ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ. 

ἦῤε χίσῥίεομς.)] ΑὈγΔΠδπῚ (Ο εη. χυ]!. 1). ΤῈ 
1Π6. νγογάβ ἃΓῸ Ῥγθββοθά, [Π6 νυ 566 ΠῚ5 ἴο 
τα κα ΑΡΥΑΠ Δ ΠῚ ἃ σΟΠΙΘΠΊΡΟΥΑΓΥ οἵ {π6 Ὀι114- 
ἴῃ οἵ Βαθ6]. [1 15 ποῖ ᾿ππργόθϑῦ]ο ἐπαΐ Πα 
Π6]4 {Π|5 νἱδνν, ἴοσ [ῃ6 [εννϑῃ Η αρδάϊϑίβ το] 
ον ΑΡγάπαπὶ μα Ὀθθη βανθά ουξ οὗ α Ὀμυγη- 
1ηξ’ ἔΌΓΠαςΘ, Ἰηἴο νυ] ἢ Π6 ννᾶ5 Ραΐ Ὀγ ΝΙμηγοά, 
ἴον. ἀθϑίγουϊηρ ἴπΠ6 1015 ΠΟ ἢἰ5. [αῖθοΓ 
ΓΕσΔἢ πηαάθ. ὙΠῸ ΠΟ]6 Ἰοροηά 15 ἰτατηθά 
ουξ οἵ {πὸ ννοτά [{{ὉΘ, νυν ῇϊο οι πηθδηϑ “ ἢγο ἢΟΥ 
“ΠΡ. 866 “ϑδῃμθάτσιη, ἢ. 93. 1. 

μρΐο Οοά.1] ΟομΡ. οη. 111. 2; Αοἴβ υἱῖ. 20. 
ἀεῤὲ ῥῖηι σέγοησ αἀσαϊποί ῥὶς ἐοπάεῦ σορηῤας- 

σοη ἰοαυαγ ῥὶς 5οη.1] ἐφύλαξεν ; εμοίοάυϊέ, 
“ἐ φιαγάθα." [ἢ {Π6 Ἰαϑί οἰδιιβ [Π6 νεγῦ νγὰϑ5 
ἐτήρησεν, εογσεγ α΄ Ὁ] , “ ῬΥΘβοσν α "ἢ (σοπηρ.ἐτή- 
ρουν...- ἐφύλαξα, οΠη Χν]]. 12). ΤΠ τηθα πη: 
15 1Παΐ ὙΝ Ιβάομῃ ργοϊθοϊθα ἢϊτη τΌπα {Π6 [6 πΠὴΡ- 
ἰατίοη ἴο ἄϊβδοῦεν (σοά 5 σοπιπιαηά οἷ οἵ ἰονα 
ἴογ [15 βδοῃὴ: σξϑη. χχίϊ τ; Εσο]α5. Χ]ν. 20, 
ἐγ ῃ 6 Π6 ννᾶ5 ργονθά, μ6 νγᾶβ [οιιπα δι Πα] 
τ ΝΙδος. 11: 5.2: ΗΘ; ΣΙ. 18: 7459:11:. 21: 

6. ῥεοη ἐφεὲ πησοάν ῥεγίσφεά.] ἘΒ δίῃου, 
γγογο οΐηρ ἀεβίγογοα : ΠΑΠΊΘΙΥ, ἴῃ [Π6 
ονὐοσίῃγονν οἵ ϑοάοπι. 

ἐῤε γίφῥίθοις ἢ] Τ,οἱ (6 6η. χὶχ. 17--22). (ΟΠΊΡ. 
ΧΙΣ, 17} 2 ΒΕ" 1" ἢ» 

αὐρίε 721] ἀοαυπ πῤορ ἐῤὲ ἤθε εἰξϊο..1 κατα- 
βάσιον ἸΠενταπόλεως. ἴπ ἰαῖς Οτρεὶς (Ρ]ὰ- 
ἴάγο Π}) αἱ καταβάσιαι ἴ5. ι5εα ἔογ ᾿ἰρ πη - 
Ηλ5ηε5 (“ ἔυ]ηθη εαάμειωη,, Ηοτ.; “ {πῃ 
γισῥίησ ταιπἀογϑίγοιο, Ἐς Β. Βτοννηϊηβ). 
ΑΘΒΟΠΎ]ὰ5 (8115 Ζοιι5 “ πὸ ΠΡ ἴθ που ἢ (καται- 
βάτης). ΕὸῚ {86 ἔνε οἰζίθ5---ϑοάοπη, σο- 
τλογγάἢ, Αἀπηαῃ, Ζοθοϊϊπι, Ζοαγ (Οεη. χίν. 2) 
- [Π6 νυ Υ 6 Υ τι565 ἴΠ6 οἰαϑϑὶς ἴθ υπὶ ῬπίδροΟἸ 5. 
Ἄν 6 Πηά ἴπμ6 βδατὴθ [θπάθπου ἴο πιαῖκο τι56 οἵ 
οἸαθϑῖςσαὶ ἀπδ]ορῖθβ ἴῃ ἀπ ΤΙ ΧΧ,, βίο ἢ ονθὴ 
ϑο65 50 ΤᾺ ἃ5 ἴ0 ὙΌΠΑΘΥ ἴπ6 Παπιθ Κούθῃ 
Ἡδρρυοῖ ΒΥ Απλα]τμθαβ πόση ( [00 ΧΙ]. 14). 

π. δὲ αὐυαρίο ἰαπά ἐραΐ σηιολεὶρ τ ἃ ἐεσῖ- 
»ιοηγ.1 Α τοίοσοποθ ἴο Οθη. ΧΙΧ. 28, δηὰ ἴο 
1η6 ουσγοηΐ Β6Π6 Ε Ἐπαΐ τπ6 Ἰαηὰ ἀτοιηά [6 
5Π0γῸ5 οὐ ἴῃς 1)οδά 864 511] 5σπηο θα ἴῃ βὶρῃ οἱ 
τπ6 αϊνίηθ. νϑηρθᾶποθ. ὍῈ6 βαπὶθ θα] 15 
Γουπά ἴῃ ΡΒΠο (6 Αὔγαλ. 27), [Οβϑρῆι5 



20. 

ν, 8---το.] 

115 ἀδγ τῃς νναϑέβ ἰδπά {Πδὲ βπποΚαίῃ 
ἰβ. 4 ἴεϑιπιοηγ, Δπα ρἰδηΐβ. δθδτηρ 
τα] 1ΠΔξ πενεῦ σοπΊΒ ἴο ΓΠΙρΡΕΠΕβ8: 

. θη. το. Δη4 8 βίδηαίηρ ΡΠΠΔΓ οὗ 8411 25 ἃ 
τποπιιπηθηξ οὗ Δῃ πΠΡΕ]Ἰανὶπρ 5011]. 

8 Εογ τεραγάϊηρ ποῖ νν]βάοπης [ΠΟΥ 
σαῖ ποῖ οηΐν {Π|8 Πιτί, τΠδξ {ΠῈῪ 
Κπανν ποῖ τῃ6 {πίπρβ ψῆϊ ἢ νγεῖα 
Βοοά ; Ριιξ αἶβδο ἰεῆξ θεἢμὶπα ἘΠεπὶ ἴο 

(ΒΒ. 7 108: 915)5} 4π6 τη 7066 τς -ΤῈ 15 4150 
[ουπηἀ 1ἴπ {πὸ Βδίμευβ (Τ εγί. “ Αροϊορ.᾽ 40). 
[ῃ ἃποῖϊθπί ἄαυϑ5 {Π|5 ΙΓ ΠΠΊΪΠΟΙΙ5 501] τηΑΥ Πᾶνα 
5ΠΊΟΚΟά, {κὸ θυσπί Ῥηγυβῖα, {πΠ6 ϑοϊίαίαγα, 
Ραγίβ οἵ [ἀιϊιπηθα (1534. χχχῖν. 10), απ, δο- 
ΠοΓάϊπρ ἴο {πῈ ἈΔΌΡΙ5, {π6 Δ]ΠδῪ οἵ Ηϊη- 
ΠΟΙ. ; ΟΥ̓ {Π6 ἄδηβα τηϊϑί νυ ΠΟ ἢ Τἰ565 ἔτοπὶ {ΠῸ 
ΒΟοΓΟ ΟΠ α ΠΟ]]ονν ἴῃ ΠΟ {πῸ Τ)οδα 868 1165 
ΠΥ Πᾶνα ἰεά ἴο {Π|5 ποίΐοη. Ὑπὸ ΒΑΌΡΙ5 
τηδάθ [ο0Ὁ ΧΧΡΠ]. 5. ἃ ἀδβοσιρίίοη οὗ {πῸ ἰαπά 
οὔ ϑοάοπι (΄ ϑαπῃθάτ, ἢ τορ. 1). ὙΠῸ ψοτά 
ϑεάδηι, ῬΟΥΠαρ5, ΠΊΘ8Π5 ““ ΒΌΓΉΙΠρ "ἢ (( Ε56Π|115, 
“Ἴ ΒΟβδιΧ,᾿᾽ 939 Δ). 

}᾽απὶς δεαγίης 71} ἐδαΐ πϑσυεγ σοῦ) ἐο χίρε- 
πέ55.}] Τ11ἴ., ““ῥ]απίβ. ἔτ 1- θθασηρ ἴῃ ἀΠΡροτ- 
Τεοϊθ ἃ βθαβοηβ. ὙΠῸ νυ ΓΕΥ 566 ΠῚ5 ἴο ἘΠ1η]ς 
{πα {Π6 ὈΓΠΙΠρ ΔΠ4 ΔοσιΓβθα 501] τ]ροπθα 
Ὀεοΐογε {πεῚΓ {ἰπ|δ {πΠῸ {τιῖ5, νυ ἢ σοηβο- 
ΠᾺΘΠΕΙΥ οαπια ἴο ποίῃιηρ. Ηδ τησδὲ Πᾶν 
Βραγά οἵ [ῃς6 ἴδπιοιιβ “ἄρρὶθβ οἵ ϑοάοπι," 
ὙνΠΙΟἢ ἸΟΟΙΚ Δ] Πσὶηρ οὔΐϑιθ, ὈὰῈ ἀγα {8]] οὗ 
ἀπδέ «πα ὈςοΓΠθ55, οὐ, ἴπΠ ἴῃ οχαρρεγαίθα 
ΕΧΡΥΘΘϑίΟη οἵ [οβερπιβ (΄ Β. 1. ἵν. 8, ὃ 5), 
“ἐ ἤΊββοῖνα ἱπΐο 5ποκα πη 45Π65. δο]ηι5 
(( Ροϊγῃιϑβί. 38) ἀθβουῖθεβ {ΠῸ ἔτι 85 “ Πανιηρ 
᾿ηἀδοα Δ Δρρεάγδποεα οἵ γτρθηαθ55, ΒΕ σονθσὶηρ; 
νη 8Π Δ5Π6Π ΒΡ ΙΠΊΪΠ655" ( 3μεἰϊσίσε,ι γαυἹ}- 
Ἰαεεαηι). ᾿“Γαοϊΐιβ, ηο μαά Ποαγτά {πε5ὲ 
βίουγιθβ, ἀβδνοΐθβ ἴο {Π|5 σερίοη ἃ αδθβογιρίϊνα 
ΘΠαρίοσ, 4η4 58γ5 [παῖ {πΠ6 παΐισαὶ ργοάποίοη5 
οὗ {Π6 5011, ανβῃὴ ὑγπθη {ΠΟΥ στον ἴο {Π6 56π1- 
ὈΙαποα οὔ τηδί γι, “ ὈΙΔΟΙΚ ἀηα ΘΠΊΡίΥ, γαῖ 5 
8ἃ5 ἴἴ ΕΓ ἱπίο 45Π65. ὙΠΕΓΘ 416 ψδΓΊΟι5 
ἔγι5-- σι ἢ 45 {Π6 γς οὗ {πΠ6 “ς5εἰρρῥίας γἕ- 
ϑαπίεα, δοίαηιι σαποίμηι, (ἰαἰοΐγοῤ!ς ῥγοσογα, 
ἃηα ϑοίαπηηι ηιε αι αεηια----ΟΥ νυ ΠΟ ἢ Δ οἜχαρ- 
ϑεγαῖθα ἡ θβουιρίίοη πλῖρῃξ σογγοβροπά ΜΊῃ 
{Π6 Ἰερεπάβ οἵ 

“ς Τ)εδα ὅ84 {π1{5 {Ππαΐ [ετρί {πε εγς, 
Βαΐ ἴπτπ ἴο 45165 οἡ {π6 11ρΡ5.᾿ 

ἐς 4 ἐδείίγιοηγ.)] (ΟΠΊΡ. 45. ν. 3. 

ἃ «ἰαηάϊηρ ῥ᾽ αν 07, ταἱξ ἐς α τιοημητογΐ 077 απ 
τιγιδο ϊοσυίηρ σομί.) Τιοῦ 5. νυδ 15 ο]]θα “Δ ῃ 
ἘὈΠΌΘΙΙονηρ 501}, Ὀδοδιιδα {πῸ τοοῖ οἵ Ποὺ 
Ἰοπρὶπρ ἴο τείαση ἴο ϑοάοιη νγᾶβ νναπηί οἵ 
ἔα ἢ. ὙΠῸ οαἰαβίσορμαε πο Ὀεΐθ] ΠΟΥ 
ἀπγίπρ {π6 ΠΙΡΗΐ ἔτοτὰ ϑοάοπι 15 Ἐχργοββοά ἴῃ 
Ιδηριιασα οἵ βοπιοννμαΐ τπποουΐαιη ΤηθΘΠΙηΡ ; 
Ὀαΐ 11 15 σογίδιη {παΐ, ἰπ ἰαΐου ἄδυϑ, {Π6 νεῦβα 
(Οσεη. χίχ. 26) ννὰβ ππάογβίοοα ἴο τηθδη {παῖ 
56 δοίια ΠΥ ὈδοαπΊα “ἃ ΡΙΠὰγ οἵ 5411. ὍΠ15 

“420οε.----Ἰγοί, 1. 

ΨΊΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Χ, 

16 νγνουγ]ά ἃ πιεπιογῖαὶ οὐ {πεῖν [οο] 15}ῃ-- 
ΠΕ585: 80 {Παΐ πη {π6 {Πϊπρ8 ψΠδγείη 
{πεν οἤεπάεβα Πεγ σοι] ποῖ 50 πιο ἢ 
45 Ὀ6 Πιά. 

9 Βιυΐξ νι βϑάοπι ἀε]ϊνεγοά ἤοτα ραΐπ 
[Ποβ6 {ἢδξ αἰξεηά θά τιροη ΠΕΓ. 

το ὝνΊΠεη ἤτΠε τὶρμέθοιιβ Η64 ἔτοπῃ " θεη. 98, 
6) Σ2: 

5 Ὀγοιοτ 5 ψγαῖῃ, 5816 ρι!μάθα ΠΙΠῚ 
ἴῃ τῖρῃς ρϑῖῃβ. 5ϑῃθννεά ἢΐπὶ ἐπε Κὶπρ- 

ΡΠΠΑΓ ννα5 ᾿ἀθη πο νυ {ΠῸ σατίοι5 ἀθίδοποά 
ΠΟ] ΠΊη5. Οἵ οΥγϑίβ Π]5εα 5α]ῖ, 49 ἔδεξ ΒΡ, 
αΌογο {ΠεῚΓ παΐαγαὶ ρεάθϑίαὶ, ννῃῖοἢ ἀτὸ ἴοππά 
ἴῃ ἃ ΥΔΠΟΥ οἵ [[5ἀτπ|, οπ {πΠ6 5... οἵ {π6 
1) εδἀ 8εᾳ (5ε6 Ἀπίοσγ, " Ευάκιπαο, χν. 733). 
νε ἢπά [πη {Ππ6 [ϑγβαίθτη ΓΤ ΑΓΡΊΙΠῚ, “ ΒΘσδιι56 
1Π6 νυε οἵ 1οἱ ννὰβ οἵ {πῸ6 Ἵβι]άσγθη οὔ {π6 
ΡῬΘΟρΡΙῈ οἵ ϑοάοπι, 5816 Ἰοοκοά θεμὶπά ἴο 566 
ναί ννου]α θ6 {πε επά οὗ Ποῖ ἔΠογ᾽5 Ποιιβο : 
Δη4 ὈΕΠΟ]α 5Π6 ννᾶβ πηδήθ ἴο βἰδηά 4 βίδίιι οὗ 
54], π|Π|1] {Π6 {{π|6ὸ οἵ {Π6 τϑβϑυσγθοίοῃ 5}4]] 
σοπΊθ᾽" (ΕἸΠΕογΙάρο, “ΤΙ ΑΓριΠ15,᾽ 1. 217). Αη- 
οἰδπξ γανθ!]θβ ΠΟ 5ανν {Π656 βίγαηρε ρΠ6- 
ΠΟΠΊΘΠΔ ψγογῈ ἰο] 4 ὈΥ {π6 ᾿ἱπΠα]απίβ, δπά 
ΒΙΠΟΘΥΘΙΥ ΒΕ] ον, [Παξ {πον Παά 5θεη {πὸ βδ]ὲ 
ΡΙΠΑΓ ἱπῖο ὑνΒΙΟἢ 1 οἱ᾽5 νυ θ Πα θθοπ {πτηθά 
{{πῈΠῚ τς ἘΠΘΕΤΣ Ἰν 721.) ὺ 2) ἘΠπ|5ΕΠΠπ| ΝΞ Π 
“ΑΡοΪορ. 1. 53). ὙπΠΙδίμλαγ (Α.}. 1217), ἰπ 
Πῖ5 “ Ῥεγθρυιηδῖϊο,᾽ τηθπί]οη5 (ΧΙ. 47) 1Π6 βροῦ 
ΒΠοΓα Πα Παά βϑθὴ “{πε βίαζιια οἵ βα]ὲ ᾿πίο 
ΜΠΙΟΗ 1, οὐδ τα ννα τπγηθά." ὙΠΕΓΘ 15 ἃ 
σατίοι5 Ιθροπά (΄ Βεγεβμιῃ ΒΚ Ρθα,᾽ ὃ 11.) {Παΐ 
56 πιαάθ ἃ ργείΐθβηοεα οἵ Ῥουγονίηρ αἱ ἴο 
ΒείγαΥ {Π6 ργθβεποα οἵ ΠΟΥ βιιοβίβ. 

8. γεφαγαϊης ποί.] παροδεύσαντες. 866 ποία 
ΟἹ Υἱ. 22. 

70. ΣΦΕ πὐοῦ) Τ1|., 10, Π|Ὸ} 7:2. τ0 41] 
ἸΙν! Πρ ΤΕῈΠ, 85 ἴῃ Χὶν. 21. 

α »ιοηιογίαί.) ΝΑΤΊΘΙγ, {Π6 ϑπιοκίηρ 501], 
{8Π8 ““ΗΕ]1-ΔΡΡ|65,᾿" δπά {Π6 ρ|Πγ οὗ 5416. 

9. ἐῤεῖν γ)οολ ῥηες5.}] ἀφροσύνης. 866 ποῖΐξ 
ΠῚ ΤΠ τ: 

σο ἐραί.] Ἐ δίδου, “ἴῃ οσγάογ ἐπα." [ΤῈ νναβ 
Οοὐἶβ5 ρισροβα {πΠδὲ {ποῦ 5ποι]4 6 ἃ ρεῦ- 
ΡΕίι14] ΠΊΘΠΊΟΓΙ4] οἵ {Π6 ἀδίθοςοη πη Θχροόβασο 
οἵ βεοσεῖ οὐ ΠΊ6. 

9. ἐῤοτό ἐραΐ αἰεπάεά πῤορ ῥέγ.] ΤΠ ποίϊοη 
{πα 1π6Ὲ νψνογτά θεραπεύσαντας Ξιρροτί5. {Π6 
ΠθοσῪ οἵ {πΠ6 νυυιοτ 5 σι ρροθεά σΟΠΠΟΧΙΟΠ 
ψἸἢ {Π6 5εςοΐ οἵ [ῃε ΤΓ Βογαρειΐαδθ, 15 οη ἃ ρίεςε 
ἢ τηδηΥ ΟἴΠοΥ αἰζοπιρίβ ἴο ἴογος Ἔχαρϑογαίθα 
᾿πΠΐθγθησο5 οἷ οἵ 5] Π1Ρ16 νγοσάβ. [}π ῬΗΪ]ο, 
]Άςο0 15 {πε ἴγρε οἵ {πΠῈῸ πιᾶπ νγῆο Πα5 γαζηραῖ 
ῥίγει ἴῃ νἰτίπα ὈΥ ἄσκησις. 

10. ἐῤε γί φῥίθοις.] ]δς08. 

εά 2 ο»ι ῥὶς ὀγχοίῥεγ᾽ς «αυγα δ. 1Τ11., “Τα ρὶ- 
{να οἵ {πὸ ψυγαῖα οἵ Π15 Ὀγοίπογ." ὍΠδ 811π- 
5ΒΙ0ῃ 15 ἴο Οεη. ΧΧΥΠ. 42. ῬΠΠΟ 4150 5ρθᾶκβ 
ΟΥ Ϊασοῦ 45 “1πὲ Γυριῖνε "ἢ 1 ΠΪ5 ἔγαςΐ περὶ 
φυγάδων (΄ 1)ὲ ῬτοΙιρῚ5 ᾽). 

21 
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ἄοπι οὗ (Φοά, δηὰ ρανε πὶπλὶ Κπον- 
Ἰεάρε οἵ ΠοΙν τῃϊηρ8. πηλάς ἢϊπὶ τσ ἢ 
ἴῃ ἢΙ5 ἔγαν 655 ΔΠ4 πλι]Έ|ρ|16ἀ ἐῃ6 ἡ μ1ὲ 
6 Πῖβ Ἰδθοιι8. 

11 ἔῃ τς ςονείοιιδη688 οἵ 810 ἢ 
858. ΟΡΡΓΕΒ8564 ΠΙπὶ 85Π6 βίοοά Ὀγ ἢΪπ|. 
Δη4 τηδάς ΠἰπῚ τΊςἢ. 

12 8η6ς ἀείεηάεά ἢὶπὶ ἔοπη ἢΪ5 
ΘΠΘΠΊΪ680 Δη4 Κερί ἢὶπὶ αἴ ἔτοπῚ 
τΠο88 τῃδέ ἰδὺ ἴῃ ννγαϊΐ, Δπ4 1 ἃ 80Γ6 
ΠΟΠΗΪσΕ 5Π6 ρανα δὶπὶ {Π6 ν]ςῖο τ ς 

ἜΘ οη.97. {πᾶς ἢς πιρῃς Κηονν [δὲ βοά]η6885 15 
τ ...γ.. δ ΓὈΠΡῈΓ τη 8]]. 
Αεῖς 7.1. 13. 3 Ν Πδη {Π6 τἱρῃΐθδοιιβ νγᾶ8 8014. 

ἃ Οοη. 31. 

1 6εη. 32. 
24. 

Μ ΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ Χ. [ν. 11---τό. 

8Π6 [ὈΓβοοὺΚ ΠΙπῚ ποῖ, ιιῖς ἀε]ϊνογεά 
ΠΙπῚ ἔτοπη 81Π : ὅ8Π6 νγεπέ ἄονγῃ νυ ἢ “ Οεη. 3, 
Ὠϊπὰ πο {πε ρΡΪζ, ἈῚΕΤΝ 

14. Απά ἰεξς Πἰπιὶ ποῖ ἴῃ θοπάϑ. {1} “Ὁ 4: 
886. Βτγοιρῃς ἢϊπὶ (Π6 βςερίγε οὗ τῆς 
Κιηράοπη, ἀπά ἼΡΟΥΨΟΓ ἀσαϊηϑὲ {Πο86 ΣΝ 

τΠδξ Ορργεββθά ἢϊπὶ: 245 [ὉΓ {ἢεπὶ {Πδὲ ἠἄφρ ἔλα 
: γηέεα οὐ 

ΠΔ4 δοςσιιβοά πὶ. 5η6 5ῃδννεά {Π6πΠὶ ἀὐρι. 
το 6 [΄Ὰγ89 ἀπ4 ρᾶνα ἢὶπὶ ρεγρείμὶ 
Ἰογγ. 
15 48} ἀε]ίνεγεά τῃς ' τἱρῃίεθοιυϑ ᾿ ἔχοανα 

ΡΕΟρΙΘ δηά Ὀ]απηθεβ5 βεεά ἤῸπλ [Π6 τ Οσ, λοῦ 
Παῖοη Παξ Ορργαβϑεά ἘΠ απ. 

2 Ἐχοά. : 
16 Ζ8Πε εηΐϊεγοά ᾿πΐο {πὸ 5οι] οὗ 12. 

ἦπ σίσδὲ ρα 5.7 ὝΠΕε σοηίοχέ σπονν5 {παῖ 
[Π6 πηθδη δ᾽ ἴ5 ΠΊΟΓΔ]. 

φρεαυεά ῥΐ»ι ἐδ ψίηράοηι ὁ, Οοά.)] Α τε- 
ΤῊΔΥΓΚΑΌ]6 ΘΧΡΥΘββίοπ, υν]Π Ὑνῖο ἢ νγ6 ΠΊΔΥ͂ 
ΠΟΠΊΡΑΓΘ. Ιολη 111. 3, 5; που ρ ἢ πὸ ἄοιιθί {Π6 
ἱπηπηθἸαΐθ σγοίογοποθ 15 ἴο σοῦ 5 ἀγθδπὶ 
(σεη. χχνῇ!. 12--22). 

ἀποτυϊεάσεο 976 ῥοὶν ἐῤίπφ." 4 οο 5 ἀγθαπὶ 
Βανε ΠΙΠῚ, 85 ἴτ ννοῦθ, ἃ δ] ρ56 οἵ πϑᾶνθη. 

»ιαάε ῥῖγηε σὶρ.) εὐπόρησεν. ΤΠΘ ννογά 15 
Ἐ5Ὲ4Π}Υ ΤΠ Γαηϑινθ. [ΓΕ 15 οη6 οἵ {πε Γι ποί!οῃ5 
οἵ ννΊβαοτη “ἴο δησίοῇ ̓  (1. 11). 

ἐῤε Κι 97 ῥὶς Ἰαδοιγ.ἢ ὝὙῊΪΒ 15 πο ἀοαδέ 
{Π6 {στ το οσιηρ οἵ πόνους ΠΕΙΘ, 45 ἰῃ Ρτον. 
11. 9 (.ΧΧ.). ΤΠ τοίθγθηςο 15 ἴο {π6 ρον 
οἵ [4ςο0᾽5 Ποςκβ δηά πογάϑβ (Ό θη. χχχ. 25--..3)}. 

11, οΓ σμὸρ ας οῤῥγεσσεά ῥί»ι.] Τάθαη (Οεη. 
ΧΧΙΧ 18. ΣΧΧ. 27.Ξ25: ΧΧΧΙ. σθὴ. ΠΠῸ ἹΠΟΙΟ 
Ἐ51141] σοΠδίΓΠΟΙΙΟη οἵ κατισχύω 15 νν ἢ {Π6 
ΒοπηΙτνο (45 ἴῃ Ὑἱ]. 30), νι (ῃ6 πηοδηϊηρ; 
“ ῬΓΘΥΔ1] ἀραϊηϑί." 

19. ,ηουι ἐῤοσο ἐῤαΐ αν πη αυαἱ.] Α τοίους 
Εησς ΕἰἴΠογ ἴο 1, 04Π᾿5 ριιγϑιῖ (θη. χχχί. 
23}, ΟΥ̓ ἴο δοπῆθ Ηδρδάδῃ δροιι Εβαιι, νγῇο 15 
ΓΟΡΓοβοηΐθα ἴῃ [ᾺΓ ἀαγΚΟΙ σΟΪΟιγθ π΄ Ἰδαίου 
7 εν 5} {γδα!εοη ἐΠη ΠΘ 5 ἴῃ {Π6 ΒΙΌ]6. ΤΠ 
Πδιγαῖϊνα οἵ σσϑη. Χχχὶ!. ΧΧΧΙΪ. ἴῃ ΠῸ ννῖδθ Ἶ115- 
{{Π65 ἴΠ6 ὄχργθϑϑίοη. ΤῊ ΤΑ] Πλια βρθακβ οὗ 
δαὶ 85 “πε ψιοκοά ’ (( ΟΠ η,᾽ Κι 56. 2; 
“ϑοίθῃ, ἢ 12. 1). ὙΠΟΙΟ πιαν, Ποννονου, Β6 
81 Δ]]Π5οη ἴο {Π6 ΠοβΈ ΠΥ οὐ [π6 (ὐαπαδηϊίο 
{τῖθ65 (Οεη. Χχχν. 5}, νυν ἢ ννὰβθ βιρργοββοά. 
ὈΥ “τε ἴεστοῦ οἵ σοά.» 

ξαῦο ῥί»ι ἐῤὲ «ἱείογγ.) ΤΡ νοῦ βραβεύω 
15 Γάτθ, ποΐ ὁσσυγΓηρ; ἴπ {πὸ Γ,ΧΧ.,, ἀπ ΟΠ] 
ΟὔσΘ ἴῃ {πε Ν, Τ᾿. (( ΟἹ]. 111. 15, νοτο 1 15 
Ὀ564 ἸπίΓΔηϑ Εν 617). ὙΠῸ “βόογθ οοῃῇϊοϊ ἢ 
ΔΙ] θα ἴο 15 {Π6 νυυθϑί!ηρ νυ ἢ {Π6 ΔΠρ6] αἵ 
Ῥεπι] (Οεη. χχχῖϊ. 24-2 ; Ηο5. ΧΙ. 4). 

18. ἐῤῥὲ χισῥίθοιι".] 7 βθρἢ. 

ἀεἰϊεγεά ῥίνι ὕγονι οἷ] Οφη. ΧΧχΙχ. 7--20. 
Τῆς Νυ]ρ. ναριιοὶγ Ραγαρηγαθοβ ἐξ ἁμαρτίας 
ὈΥ « ῥετεαίογῖφις. 

ἡπίο δὲ ρ ὝΠΟ ριξ (λάκκον) πὲ ἤθγα 
6 ἃ πιϑίαρῃουῖοαὶ οχργθβϑίοη ἔοσ Ῥοίρμαγ 5 
ΡΓΙΒΟΠ, 845 ἴῃ Εἰχ. χὶϊ. 29, νπογο {πὸ ΕΙΧ Χ. ὑ56 
λάκκος, ἀπά {πὸ ΑΝ. ““ἀπηρθοη," ἔοσ τπΠ6 
ΗἩδρῦτονν “Βοιιβε οἵ {Π6 ριῖ." [{ 15 τὰ {παῖ 
{πΠ6 ννογά τηϊρηΐ βθοὴ ΠΟΥ Δρρ]ΙσδΌ]ε ἴο {ΠῸ6 
ατΥ ΡιΈ ᾿ηΐο ννῃϊοἢ [Οβθρῇ νγὰ5. ἰδὲ ἄόοννῃ Ὀγν 
ἢ15. Ὀγοίῃογβ. : θα (1) 1 156 ποῖ οδυΐοιιβ 'π 
ννΠμαΐ 5σθηβο ΝΝ Ιβάομη ννοπί ἄόννῃ νυ πὶ ἱπίο 
{παῖ ριῇ ; (2) {π6 παοχὲ οἴδιιϑα στϑευβ ἴὸ {Π6 
᾿ρυρίίαῃ Ῥγβοη ; δηά (3) {ποθ βθοπὶ5 ἴο ὃ8 
Δ Δ]]Π 50 ἴο [οβθρ 5 ̓πίογργοίδίοη οἵ {Π6 
ἀγϑαιηβ (Ὁ θη. ΧΧΧΙΧ. 21---Χ]. 23). 

14. 1ῤὲ σεεῤίγο 9. ἐῤὲ ἀϊηισάονι.) Σκήπτρα 
15 {π6 2 ιγαίῖς ἐχοοἰοηῆα ἴο ΘΧΡΓΘ55, ἃ5. ἴπ 
οἰαβϑῖς Οσθοκ ροοίσυ, {π6 αρϑίγαςξς βθηβο οὗ 
Ρουθ. ὙΠῈ νΥΙΘΓ ΠΊΔΥ ΟἸΪΥ Ὀ6 Του ΓΙ Πρ ἴο 
Οδεη. χΧ]ϊ. 39-45, θυ 16 ΘΧΡΥΓΘΘΘΙΟἢ5. 5θοπΠὶ 
ἴο ρΡοϊηΐ ἴο {πὸ ον ῖβη οχαρρογαίίοη τηθη- 
τἰἸοηρα Ὀγ ῬΗΙο : “ὙΠοη ῬΠΑγΔΟΙ Ὡρροϊπῖθά 
ΠΙΠῚ ΘΙ  θϑϑου οἵ {πΠῸ Κιηράομπι, ΟΥ̓ ΤαῖΠοσ, το 
5Ρθδκ {Π6 οχαςΐ γαῖ, Κιηρ,, Ἰθανίηρ ἴο ὨΪΠΊ561Ὲ 
1Π6 πα οἵ τϊθ, Ὀιι γοϑιρηϊηρ ἴο [οβθρὰ {Π6 
το] ν οἵ Ρονογηπηθηΐ" (6 1) 6 Ϊοβθρῃ. ὃ 21). 

ἐροσὸ ἐῤαΐ οῤῥγεσεοά ῥὶ»ι.)] ῬΟΓΡΠΑΓ ἀπά Π]5 
ν (Οεη. χχχίχ. 1τό--2ο), «πά Τ᾿ βαρ 5 
Ὀγοίθγθη. ἴῃ ΠῚ8 ΘΑΥΥ γθαῦβ (εη. ΧΧΧΥΪΙ. 
4-11, 20). 

15. ἐῤὲ γίσῥίθοις ῥεοῤρ .)] Ἐδίμου, “ ἀπ ῥοὴν 
ΡΘΟρΙ 6." Ηροτῖς ἴἱθ δρρ]ϊοαϊίοη οὗ ἢϊδίογν 
Ῥᾶ5565 ἔγοπὰ ἱπά ιν! τ181}5 τὸ τΠ6 ΠΟΙ τασθ οἵ 
[5γαθ!θ9. ΟΥ̓ σοιγβθο 1 15. ΟΠΪΥ ἴπ ἃ ΒΙΡῊΪν 
1464] βθῆβθ {παΐ ϑδιιο ἢ [Ὁ ΓΠῚ5 85 “"ΠΟΙΥῪ παίίοῃ ἢ 
Δη “ἰ Ὀ]ΑΠΊ6]655 βθοα ἡ δὴ Ὀ6 Δρρὶθα ἴο ἃ 
ΡΘΟρΡΙΘ νυ μοπὰ {Π6 ϑουῖρίμΓ65 ἴῃ ΤΠΔῊΥ Ραββα ρΘ5 
γορϑαΐθα!ν ὉΠμαγδοίουῖβθο ἃ5 56 Π5118], Ἰ4ο] Δί ΓΟ, 
ἀἰβουράϊοηξ, 5 Π πθοκοά, απὰ σγθθϑ]]οιι5 (16. 
'χ. 1--24, ΧΧχὶ. 27) ΧΧΧΙΪ. 1. 5--29 ; Ν᾿ Ποπι. ἰχ. τ6-- 
35; ΕΖεἸς. χχ. 8-4, ΧΧΙΠ. 3; ΑΠΊοΒν. 26; Αοίβ 
Υ]]. 37--43,) 51-τὁ3,) ἄς... Ὅλ 1ἀρα]δαϊίοη 15, 
Ποννθνοσ, πιαϊηΐαϊπθά ἀηθγόκθη ΤὨγοιρποι 
1815 θοοῖϊκ, ἀπά οαπ ΟἸΪΥ θ6Ὲ δχρἰαϊπθά ὃν {π6 
ΠοΟηβι ἀογαϊίοηβ ἐμαὶ (1) ἰϑγᾶ6] ννὰθ ἃ σῇοβθη 
Ρθορὶο (ΚΒ. χῖχ. 6; [μδν. Χχχ. 24; 1) 6. νἱϊ. 6 ; 



ΨΊΙΒΘΟΟΜ ΟΕ ν. 17---21.]} 

Ζ 7οΞῃ. τ. ΦΈΗ6 βεγναπί οἵ {πε [,οτά, απά “νι ἢ- 
Ῥ-, τος. ίοοα ἀγεδάξι! Κίπρϑ ἴῃ νγοπάθιβ ἂἀπά 

ἴΐουν. 3- 5- 5168 ᾽ ᾿ 

Ππτα --ὀ 17 ΒΟΠΊΘΙΘα τὸ ἐΠ6 ΣΡ ΘΟ. 8 
δὲ οἶς τεννατὰ οὐ τΠοῖγ ἰάθοιιγβ, σι !464 ἘΠ Ὲπὶ 
το, δὲ τα, ὃς ἴῃ ἃ. ΠΠΆΓΨΟΙ]ΟΙΙ8 νγὰγ. “ ΔΠἃ νγὰ5 τιπίο 
Ἐν τος {Πεπὶ [ΟΓ ἃ σονοῦ Ὀγ ἄαγ. ἃπά ἃ ᾿Πρῃςϊ 

Ἐ ὅς, οὗ ϑἔδιβ πη ἘΠ6 πίρῇῃξ ββᾶβοῃ : 
.10 

κι" 18 ἐΒτοιιρῃς {π8πὶ {πγοιρῇ {Π6 
Οτ, Καά 8685 δηὰ ἰδ {πδπὶ ῃγοιρ ἢ πλις ἢ 
γα. 
ἐΈχκοα. ᾿Ῥδΐεγ: 

ΧΟ. 

14. 21, 22, 290. ῬΞ. 78. 13. 

15. 1χι]. 12, ὅζε.), ἴῃ βριίῖθ οἵ ᾿ποοϑβδαηΐ Ὀδοῖκ- 
5Π6Π1ηρ ; δη4 (2) {παῖ ἴπθ νυτῖοσ βίθ [5] Υ 
ἤχεβ ΠΙ5 {πουρηῖβ οἡ {πὸ {τς δηά ἐλ! Π 8] 
Ιϑυδϑ]ΐοβ, ΠῸ ννοῦῈ τοργοβοηΐδίινοβ οἵ “ἴπ6 
ΤΙ ἴδοι πηδη " (ΤΉΠη 1. 47). 

.116. δὲ ἐπίεγειί ἱπίο ἐδὲ σοὶ] (ΟΠΊΡΑΥΘ 
ΥἹ]. 27. 

9.7. ἐῤὲ «εγυαπί 9Γ, δὲ 1ογ Μοβαβ. 
ὙΠῸ νογά 15 ποῖ {Π6 σοιηπΊοη [οΓΠῚ δοῦλος, 
Ὀαΐ {π6 ποῖα ΠΟΠΟΌΓΑΡΙα θεράπων, ΜΕΙΓΉ, 
ΙΓ τοίδσθησθ ἴο Εἰχ. χῖν. 21, Ναμη: ΧΙ]. 7; 
5Ε6ΠῚ5 ἴο θ6 βίνθη ἴῃ {Π15 56η56 ΘΧΟ  Π5ΙΕΙΥ ἴο 
Μοβεβ (ΗΘ. {|.. 5, ψγοσα δοπο {π6Ὸὸ ννογά 
ΟΟΟΙΓ5 ἴῃ {μ6 Ν. 1.). 

ἀγεαάμε! ἀίη5..7] Ηδφτθ, 45 {πγουρποιυΐ 
1Π656 τϑίσγοποθβϑ, ἴΠ6 νΥ ΘΓ ΤηΔΥ Πᾶνα ἴῃ 5 
τη {π6 [εννῖϑὴ Ηδρδάοίῃ, ννῃῖοἢ τηδάς 
Μῶοβεβ ἃ πλΠΠαγν Ἰεδου ἀραϊηδέ ῬΠΑΓΔΟΙ 5 
ἘΠΕΠΙ65 (105: “ ἈΠΕ 11. ὃ τ, 2). ΒΒ, ΟΠ ἘΠ 6 
ΟἴΠΕΓ Παης, {ΠῸ Ρ]ΠΓΑ] ΠΊΔΥ 6 ΠΊΘΓΟΙΥ ΡΈΠΟΤΙΟ, 
758 45 1π οἰαβϑϑῖς Ούθοὶς [Π6 ΡΠ ΈΓᾺ] 15 τι564 ἴο 
ξῖνα σβϑίουιοαὶ ἴογοθ ἴο ἃ βίαϊθπηθηί. (οτηρ. 
Ὁ ἘΠῚ ἘΠῚ 5; Οἷν: 20: δες: 

2πι «υογάεγς ἀπά οἰσης.)] 866 ποῖΐδβ οἡ υἹ]]. 8. 

117. 9 ἐῤὲ γχίσρίοοι.)] δίμοσ, “ἴἋο {Π6 
ΠοΙΪγ,᾽" 24. ἴο {Π6 [5γδε]1[65. 

α γεαυαγά 977 ἐῤεῖὶν ἰαφοιισς.] ΝΑγΊογ, [Π6 
“ἼΘννΕ]5 οἵ 5|1ν 6 Ὑ δης Ἰοννε]5 οἵ σοὶ " (Βχ. χιὶ. 
2,3} ΧΙ]. 35, 26), ψΨΠΙΟἢ τρις θῈ τοραγάθα 
85 ἃ ἰαΐθ ραυπιθηΐ ἴοσ {ΠΕῚΓ Ἰοπρ 0115 ἴῃ 
θυ] άηρ {Π6 ἰγθαβιγο- 65 οἵ Ἐργρί (ΒΕ χ. 
1 ταν 2ΞῚ2; (Θεη- Χν: 12). 

αὐας τιιέο ἐῤθ7ι 7Ὸ7 ἃ σουογ ὧν ἀαν.] [Τί νγὰβ8 
ΠΑΐΕΓΑΙ {Πα ΤΠΔΠΥ ᾿ΘΡΘΠΩΔΥΥ ΡΑΥΙΙΟΙ] 5 
5Π0 14 θὲ δάάθαά ὈΥ {πε [εννβ ἴο {Π6 5'τηρ]6 
ΒΟΓΙΡΕΠΤΑΙ Δ]]Ππδῖοη ἴο {Π6 ΡΠΠΔΓ οἵ οἱοιά ὈγῪ 
ΟΕ πΠῸ ΟΕ ἤτα ΕΥ̓͂ πῖρ μι {8 χ. ΧΠῚΡ 21) 22: 
ΧΙν. 19, 24; ΧΙ]. 28, ἄζε.). ὙΤΠῸ6 νυεγ 4465 
ἴο 1 ἀρδϑῖη [ἢ ΧυΠ]. 3 (ΠΟΥ μ6 Πηδ 65 τ θοίἢ 
ἃ βιιϊήθ δηπ ὁ“ 4 ΠαΓΠ.]655 581 ἴο οηΐοσίδιη {Π6ΠῈ 
ὨΟΠΟΙΓΑΡΙΥ ), Πα ΧΙΧ. 7, ΠΟΓΘ 1Ε 15. σα]]θά 
“8 ο]Ϊοιια 5παάοντηρ π6 σαπρ." ὍΤΠΪ5 νον 
ὍΝ ΤΠ ἈΡΡΕΘΙΒ 45. ἘΘΔΕΙΥ 845 Β5: ὃν. 59: [δ 
ΒΡΓΕΔΩ ἃ οἱοιι [ῸΓ ἃ σονετηρ." ΕΎΟΙὰ {Π6 
ΔΠΠιιϑίοη5. ἴῃ [ῃ6 ραβϑαᾶροβ οἵ χοάιιβ, 1 νγὰβ5 
ὨαΐΕΓΑΙ ἴογ ῬΉΠΟ ἴοὸ ΔΘ ΠΕΥ [Π6 ΡΠΠ1ὰΓ οἵ 

5ΟΙΟΜΟΝ. Χ. 4853 

19 “Βιυξ 85ῃ6 ἀτονγηθά {Πεὶγ ἐπε- “ Ἐχοά- 
14. 27, 28. 

ΠΪ689 ΔΠ4 σαϑέ {Πδπὶ ΠΡ οὐ οὗ {πε 
Ὀοίξέοπη οἵ τἢς ἄξερ. 

20 ΓΒεγείογε {ΠῸ τὶρῃΐθοιιβ 5ρο ]ε 
1Π6 ππρΌα]γ, ἀπὰ “ ργαῖβεά {ΠΥ ΠΟῪ ἐπ ϑεαῖος 
πᾶῖηα, Ὁ [,ογά, Δπ4 τηφρηϊδεά νὴ ὡς 
ΟΠ6 Δοσοία {πϊη6 Πδπ4, {παξ ἰοιρῃς 
ογ {ἢεπ]. 

21 ΕοΓ ννϊβάοπη ορεπαά {ῃ6 ππουῖῃ 
οὗ {π6 ἀτιπη. Δη4 πηδάθ {Π6 [ΟΠρΊΙΕ8 
οὗ {Πεπὶ {Παξ σαηηοῖ βρεακ εἰοαιιεηί. 

οΪοιά δηά ἤγε ννἢ {πΠ6 Τίοροβ, 45 Ῥϑβοιιάο- 
ΘΟΪΟΙΊΟΠ Ποῖα ἰἀοπίῆοβ τ ψΙΠ ἍΝ Ιβάοπη’ 
(Ἢ Ουὖυΐϑ τοῦ. αἷν. μαθσ.᾿ ΟΡρ. 11. 591). (Σοπιράγα 
ϑοοίξ : 

“ἌΝ δηἢ 15τ86], οἵ ἴῃς Τιοσα Ὀεϊονεά, 
ἘΌτίῃ ἔχοι {πε Ἰαηα οἵ Βοπάαρε σΔΠΊ6, 

“εν ,αέλεγο᾽ (σοά δεύογε λ67 γιουεώ, 
Απ ἀννΠι] σπϊάθ, ἴῃ 5ΠΊΟἸκ6 ἀπα ἤδπιθ. 

ΒΥ ἀδγ δἱοπρ {ΠῸ αϑίοῃ!βῃβα 5δῃς5 
ΤῊ οἹοσθαν Ρ1Π1ὰγ συ! 64 5]ον ; 

ΒΥ πῖρσῃΐ Αὐδθϊα᾿ 5 ΟΥἸ ΠΠΊΒΟΙ 58 η 45 
Νοίασπαα [Π6 ΠΕΥΥ ΘΟ] τη π᾿ 5 σΊονν. 

α σὲ οΓ εἰαγς.] Τιῖ., “4 ἥανιὸ οἵ 5ἴδυϑβ. 
ΤΊ 15 ποΐ Θα50 ἴο 566 [Π6 ἜἼχδοΐ πηβαηϊης οἵ {Π6 
ὙΥΤΙΓΟΓ 1η {Ππ|5 ἀθϑοσιδιηρ {π6 “ ΡΠΠΑΓ οἵ ἤγο." 
(οιηΡ. Ρ5. ΙΧχυ]]. 14, ὡδήγησεν αὐτοὺς. 
ὅλην τὴν νύκτα ἐν φωτισμῷ πυρός. 

18. ἐῤγοισὺ ἐῤὲ Κεοώ “-εα.] ἘἈΠΘ(ΟΥΙΟΔΙΠ]Υ͂ 
ΔΙΩΡΙΠΟΟ πὶ χιχ 7; Β5: ΙΧΧΥΪΙ 17; ΧΧΣΙΙ. ἢ 
((π οί ΜΙ ἢ Ρῥ]ασεβ {πε 1,Χ Χ, μανα {π6 
οὐτίοι5 Ἔχρυθϑϑίοη ὡσεὶ ἀσκόν, “{|κ6 ἃ νυῖπο- 
511η.}. 

19. εαδί ἔῤῥει τ ομΐ 9.7) ἐδὲ δοξέογι ο7 ἐδὲ 
ἄεερ.] ὍὙΠπε Ἀεα ὅ86εᾳ Ππηρ θΡ {πΠ6 Ὀοά 65 οὗ 
1π6 Εἰρυρίϊδηβ “ ἴτῸπὶ {ΠπῸ Ὀοϊζομμ!655 ἄθρίῃ. 
1 15 ες ᾿ἱπΊροββίθ]θ ἴο ἴο!]ονν {πε Ν ]Ρ., 
ΤΠ οΥ, ὅζα., ἴῃ τοπηάήθγιηρ τ αὖ αἰμἐμα 76 
ἐηζεγογιρι εὐμχὶξ 1]|ος (ἴῃ [5γαθ]65). ὙΠῸ 
γοίοσεποες ἰἴ5 ἴο {πε Εἰρυρίϊδη σοῦρβοβ (Εχ. 
χὶν. 30). [ἢ {Π6 [6 5 ]θπὶ Αγριπι {π6 θασίῃ 
Δηα {Π6 568 γεϊθοῖ π6 Ερυρίϊδῃ σοῦρβθ5 νυῖἢ 
6414] δομοῦγεησθ. Ἃὐοιηρ. Ρ5. ᾿χχίν. τ4. 
566. “Βογεβδῃπῃ ΒαΡθα, ὃ 22, γῆοσο ΚδΡΌΙ 
Ε]ΙΘΖΕΓ 5ᾶγ5 {παΐ ἴῃ {πὸ Ἀθά 884 {πὸ Εδβυρ- 
{125 γγΟΥῸ βίγαοῖκ νυ] 2οο ΡΪΑΡΊΙ65. 

20. «ῥοϊϊοά ρὲ μηροάγ.)] “ΤῊΙ5. Δ]Ππ465 ἴο 
1Π6 νΘΥῪ Παίιγαὶ [Θννῖϑ ἐγδάϊοη Παξ (ῃς 
ἀοαά Ὀοάϊεβ οἵ πε Εἰβυρίϊδηβ βαρρ] θα της 
[5γδο! 5 ἢ ἀγπι5 (105. “Απέί.᾽ 11. τό, ὃ 6), 
ΑἸ ΠΟ Ρῃ.ς ΓΟ βορ 5. ΟΠΪΥ ΠΘΠΙΙΟΠ5. {Π6 ΔΥΠῚ5 
Δ Πη4 θαρραρο, ποῖ {Π|| σουρβ68. 

2τγαϊφεά.] 1,11., ““ Ἡγτηηρά. 

91. ἐῤὲ γιοιέρ οΥ ἐῤὲ ἀμ». “ΠΟ Ρ]Έγα 5 
(4Π6 ἀππι,᾿" “ἴΠπεπη {παΐ σαπποΐ βρθαϊς, δἃύδ 
Ροδίϊς βϑπογα ϑαίίοηβ Του πάἀθα οἡ {ΠῸ βίδτη- 
πιοχῖηρ ἴοηριιθ οἵ Μοβεβ (ἔχ. ἵν. τος Υἱ 

Φ 

Ὠχ. χν. ΤΞΖῚ- 

9, « 



ΨΙΊΙΒΏΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. 

ΘΗΑΡΤ ΒΕ ΧΙ. 

484 [ν. 1:---. 

3 ΤΕΥ 5ἴοοά δραδίπϑε {Πεὶγ 6πε- ὁ Ἐχοά. 
17. 1ο, ΣΧΣ 

“ Ἐχοά. 
χό. 1. 

5 716 Ξρνυῤίαγις τυῦγε φιεγιϊφλεαῖ, ἀγα ἐἦε 75- 
γαρίίος γεσογϑεαῖ 1γε ἐλ σαγηε ἐλίγιο, τὸ 7 1εὲν 
τὐόγὲ ῥαρμεα ὧν ἐλε σαρι ἐλίγιος τυλο7 171: ἡλεν 
οἼγιγιε, 17 Οὐα τρια ἄατυς ἀερίγονεαί ἐλεηε 
οὐλεγτυῖδε, 23 ὁπέ ἦε ἐς γτη6γεῖ με} 10 αἰ. 

ΗΕ ρτοβρεγθά {ἢ ὶγ ννοῦκβ ἴῃ τ{ῃε 
Πδηά οὕ {πε ΠοΪγ ρτοόρπδί. 

2 “ὙἼΠΕοΥ ννεηξ Τῃτοιρ ἘΠῸ νν]4οτ- 
Π685 {παΐ νγὰβ ποῖ ᾿πΠῃΔὈ|64.. Δη4 
ΡἰτοΠεὰ ταπίβ ἴῃ ρίδσαβ ὑγΠθγα {Πεγα 
ΙδῪ πὸ νγαυ. 

»-- 

Π1Ϊ6570 ἀηἀ νγεγα ἀνεηρεά οἵ {Πεὶγ δά- 
νΟΥΒΑΓΙ6Β. 

4 Πδη {ποὺ τγεῖα Ἐπγϑέγ. ἘΠῈΥῪ 

ΖᾺς 

οΔ|164 ἀροὴ {Π66. ἀπά “ νγδῖογ ὙγᾺ5 “ Ἐχοά. 
δίνεῃ Ἐμαπὶ οὐκ οὗ τπ6 ἢϊπὲν τοςκ, Ναπιρ. 5. 
ΔΠΔ ἘΠΕΙΓ {Π|τβὲ νγὰβ 4υθηο με οαέ ττ 
οὔ {ῃς Παγά βἴοπε. 

5 ΒὸγΓ ὈΥ ψῇηδΐ τῆϊπρθ ἘΠεὶΓ ἐπε- 
ΠΪα5. γα Γ6 ΡιΠΙ5Π6ά, ὈΥ {Π6 584ΠῚ6 
1Π6Ὺ π᾿ ἘΠΕΙΓ ΠΘΘα νγεῦα θεπεπεαβά. 

6 Εὸοτ ᾿πϑίθαά οὗ δ ἰοιιπίαίη οὗ ἃ 

12, 30}, ας Ποτο ἰάθΆ ΠΥ οχίθπάθα ἴο 4}1 {πῸ 
[5 γδϑὶῖοβ. 

9. ἐῤεηι ἐδαὲ εαπποΐ “ρεαζ.] 1,ῖ., “ οἵ 
ὈΔΡε5." ἄορ. Β5. νἱ1]. 2. 

εἰοψιμεηί.] τρανάς. 866 ποΐβ οῃ ΥἹ. 22. 

ΧΙ., ΧΙ]. ΟΟΝΥΒΑΒῚΒ ΒΕΥΜΨΕΕΝ ΙΒΒΑΕῚ, 
ΑΝ ΕΟΎΡΤ, Α5 ΕΚΝΙΒΗΙΝα [{μ05- 
ΤΕΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΕ ΠΑ. ΟΕ ὨΙΨΝΙΝΕ 

ῬΥΟΝΙΒΗΜΕΝΤ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

Οοὐβ οατα οὗ 5786] ἴπ 1πΠ6 νυ] άπ 55 
(.(-3): Ης ξᾶνε {πθπὶ νναΐοσ (4); Ὀγ ψΒΙΟ ἢ 
δἰθπηθπί Ηδ αἰἶβο ριηΙβμθά το Εἰρυρίδηβ (5--"7), 
ἀθαϊης ἢ {πὸπὶ πη Ἰπαρτηθηΐ, ποῖ ἴῸγ 
[ΔΊ ΠΟΥ]Ὺ δαπηοπιίοη (8-10). ὙΠῸ τοίγι δαεῖνο 
ΠΙΙΒΟΓΥ Οὔ [πε ΕἸσυ ρ(ΙΔΠ5 ννὰ5 Πα] ΒΟ 5 ἴο {Π6ῚΓ 
5η5 (11-16). Ηονν Οοά τϊβηῖ πᾶνε ΡιπΙϑμθά 
{ποῖ ἴῃ Ηἰβ ρονεῦ (17-22}); θυ Οοὐβ 
ΡΟννΟῚ 15 οοπαϊπιοποά Ὀγ Η]5 ἰονε (28-26). 

1. 8ῥὲ ῥγοιρεγεά ἐῤφεὶν «υογᾷς ἐπ ἐδὲ ῥαπά.] 
Β αἰπου, “δ πε μαπά,᾽ ἃ σοπητηοη Η δργαβπὶ 
(13), ᾿Αοίβ. γ11. 25, ὅζο. ὙΠ6 5δηδ ῬΏΤαΞα 

15 564 ψ ] 1Π15. νου (εὐώδωσε) ἴπ 1,ΧΧ.: 
Οεη. χχχῖχ, 22; [6ρ. Χν. 18; Ἐ5. ΙΧΧΥΪ. 21 
(ὡδηγήσας). 

δὲ ῥοὶν ῥγοῤρῥο  Μοβεοβ (Π δῖ. χη]. 15). 
“ΒΥ ἃ ργόρποῖ {πὸ Τοσά Ὀγοιρῃς [5Γ46] οὐ 
οἵ ᾿ργρί, ἀπά ὈΥ ἃ Ῥγόρῃεῖ ννὰ5 πε ρτο- 
Βεύνθα " (105. χιϊ. 13). ῬΠο (( ΙΕ. Μοξ, 
23) ἀπά [οβορβιβ (΄ Απίῖ. ἵν. 8, ὃ 49) ἀρύδθ ἴῃ 
ϑρθακίηρ οἵ Μοβεθ ἂ5 ἴπ6 ργϑαΐϊοβί οἵ 4}} {Π6 
ΡΓοροῖβ. [Ι͂ἢ {πὸ Ταϊπλιά ἢς 15. οἡ 41} οσοὰ- 
ϑ'οπβ δχαϊϊθεά Ὀογοπα τηθάβθιτο. ΑἸ] ἢϊ5 
ΡΓΔΥΘΥΒ νν τ ρταηίοα (( Βογδομοῖλ, ἔ. 7.1). ΗΘ 
νγὰ5 Θααϊνα]θηξ ἴο 411 [5γ86], δίῃος (ὈγΥ Οδιηα- 

{{|05) “Μοβοβ οὐγ ἈδΌΡΙ ἢ Ξξ 613, 5. αἴ5ὸ 
ἄοο5 “1,οτά Οοά οὗ [5186] (866. Ηύβμοη, 
ς Ταϊταὰάϊς Τγτδαϑυσοβ, Ρ. 322). ΕῸΣ [6 
ΘΟ ΠΘΙ, ἡ ΠΟΙ͂ Σ,.. 5Ε6 . 2. Μὲ. 10 [Ἐ- 1. 70: 
2. Ῥεῖ, 111, 2: ΒΙΡΏ, 111, 5: Ὁ ΠΙ5 Πἰϊϑὶ ψΕΓΘα 
ΒοΙοηρ5. ἴῃ ἴογπι ἴο {πὸ ἰαϑὲ οπαρίου, βίπος 
ἍΝ ΙΒάοπὶ 5 5111 [π6 δα ]οςί. 

ο. Τρὲν «υδηὶ ἐῤγομσ.] Διώδευσαν. ΤΟ 

νγνογα 15 σμόβθη ἴου {πὸ βαϊχζα οἵ Π6 ραγοποπιαβία 
ψ ἢ εὐώδωσε ἴῃ {Π6 ἰαϑῖ γθῦβα. 

ἐφ «υἱἑάεγπεος ἐφαὶ «αὐας ποὲ ἱπῥαῤιίεά.] 
Ἐ ΔίΠου, “δὴ τπηιπῃαὈιτο νυ] θυ Π 655. 

21ρε. ὙΠῸ οἸαβϑίοαὶ νογρ (ἔπηξαν), υϑοά 
4150 ἴη ΗΘ. ν11]. 2. 

«ὐῤογὰ ἐῤρεγὸ Ἰαν πο ασαγ “ΓΒΓΟΙΡΕ {Π656 
“ἐ Ῥφίῃ]θθβ ρασθβ᾽ [Π6Υ ννεῦε ἰεὰ ὈΥ {Π6 
ΟἸΟιΥ πα ΠΟΥΥ ΡΠΠαΓ, ἀπά αἰζεγνναγάβ ΟΥ̓ 
ἩορΡδΡ. 

8. ἐβεῖ" εποριΐο ἢ Αὐηδίοκ (Εχ. χυῇ].), 
Ατδά (Νπι. χχὶ.), ϑίποη, απὰ Ορ, ἴῃ. Μοδὺ- 
165, {πὸ ΜιΙαϊαηϊοβ, ἄο. Πολέμιοι ΠΊΘΔΠ5 
“ς ΘΠΘΠΊΪΟ5 ἴῃ ὙγᾺΓ "ἢ ἐχθροὶ ΘΠΘΠΊΪ65 ΣΘΠΘΓΆΙΠΥ. 

αὐεγὸ αὐεησεά 9.1] Ἐδίμοσ, “' ϑισσ βϑία Πν 
ΤΕ ρΡο]]οά.» 

4. εαἰϊρά πον ἐφεθ.] “ΓῊΪ5 βίαϊεπηθπί 15 ἄπ6 
ἴο ἴῃ6 βϑῃθυδ]ϑίηρ 1464] 5πὶ οἵ {π6 νυσιΐου. 
ΎΤΠῈ Βοοκ οἵ Εἰχοάιιβ βαγβ: “ὙΠ6 Ρβορὶβ 
{πιγϑίεα . .. δηά . τμιγηημγεά ασαϊποὲ 
ΜΜὯο.ες." (Εχ. χνι. 3), ἀπά ““ψγεῦγθ αἰπιοβί 
ΤΟΥ ἴο βΐοπο μτη. [{ ννὰ5 Μοβεβ, ποΐ {π6 
ῬΘΟΡΙΘ, ννῆο “οὐδ ππίο {π6 1οτὰ "ἢ (Βχ. 
ΧΥΙΙ. 4), ἀπά ἢ, τοροίμου τ {πὸ Ὀοείου ἀπά 
τοτο [ΑἸ {Π{{] [5 γαθ]ἴθ5, ἀσὸ πούὸ σοραγάθα ἃ5 
{πὸ τρα] τοργοϑοηΐαϊιίνοβ οἵ {πΠ6 ῬΡβορὶβ (ςοπΊρ. 
Νυχι. ΧΧ. 2-6). 

ομέ οΥΓἹ ἐῤὲ ἥὶπέν τοοζ. ] ὝΠ6 νογά ἀκρο- 
τόμον 5 Ὀογτοννοά τοὺ {με Τ,ΧΧ, δα. 
ὙΠ|. 15. [{15 τπιδοὰ ἴῃ {πΠῸ βθῆβοβ οἵ “'"ϑῇῃδὰγρ "ἢ 
πα “Πατά. ὙΠῸ Ψα]ρ. τοπάοθυϑ ἢ ἐδ ῥεϊγα 
αἰποϊ»ι, ἃ5 μοι ρ [Π6 τοδάϊηρ ννετα ἀκροτά- 
του, Ὀιΐ ΡγΟΡΔΌΙΥ 1Π6 ννογα 15 ἴο ΒῈ ππάογβϑίοοα 
ἴῃ {πὸ 5θηβ886 οἵ “" ρυθοϊριζοιιβ." [Ὁ ὁσσυτδ ἃραῖη 
ἴπ ἘοοΪι5. Χ]. 15, ὌΡΟΙ 4 ῥαγά τοοῖκ ; 24, 
ΧΙΝΠ, 17; ἀπά ἴῃ ῬΆΙο, “Ντι. Μοϑβ.᾽ 1. 38. 

ἐῤοῖν ἐρὶγοὶ αὐας φμεγιεφεά. 1Τ.1ϊ., “ἃ ὨΘΔΠΙΠρ; 
οἵ τΠοῖν {Π|τϑῖ.᾽ 

5. ον ὧν αὐφαΐ ἐῤίπισε ἐδοῖ" ὁπεηιῖος ἀὐϑγὸ 
φμηϊσῥεά “ΓΒ. νοῦβα βδίσικοϑ [Π6 Κογ-ποῖθ 
οὗ τῆς ἰορῖς νοι 15 Τοιιοπθά προη ἴῃ τ. 
6, 7, ἅπ4 οἸθογαῖοιν 1ΠΠπ|ι5ιγαϊθα ἴῃ σΠαρίθυβ 
ΧΥΪ.--χῖχ. [ῖπ {Π15 νεῦϑβθ {πὸ Ψ αυ]ραῖθ μα {Π6 
πηϊτιρογίαπε ἀπ νν ΒΟ] ]Υ ππαιτπουισθ Δ 461- 
τίοη ἃ ἐεγεοίίοηε ῥομ σὰ. “ΓῊΪΒ Ραβδαᾶρα 



ν. 7--τ2.]} 

ὦ Ἐχοά. 7. Ρεγρθίιιαὶ Ὑππηηὶηρ Υἰνα, “ ἐγοι }]6 4 
17. 

22. 

νν [ἢ ἔοι] Β]οοά, 
" Ἐογ 4 πιδηϊξεβέ τεργοοῦ οὗ 4 ἐΠαΐ 

οἷν 18. 5. σΟΠΊΠΠΔΠἀπηθηΐ, γε Υ {ΠῸ ἰηΐαηΐβ 
Ὑγεα 8]αίη9 ἔποιι ρανεϑὲ τηΐο ἘΠ6ΠῚ 
Δϑιιηάλησα οὔ νγαῖε ὉΥ ἃ πηθδῃ8 
γγΠΙΓ ἢ ἐπαγ Πορεά ποῖ [ουυ: 

8 )εοἸϊαηηρ ὈΥ {παΐξ {Πἰγϑὲ ἤθη 
7 Ἐχοά. 7." ον τποι Παάϑε ριιπίβῃθά τῃεὶγ δά- 

ΨΕΓΒΑΓΙΕΒ. 
9 Βογ γγῆδβη {Πεὺ νγεγα ἐγ εά, 4]Β ες 

ΜΨΜ ΙΒΏΟΜ ΟΕ ΡΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. 

Ρυΐ ἴῃ πηΘΊΟΥ ΤΠἤαβεϊβε 4, {πεν Κηονν 
ἤονγ {Π6 πηροάϊγ νεῖ ᾿πᾶροά ἴῃ 
νγΑῃ ἀηαἃ τογπιοηΐϊαά, {Π]γβεηρ ἴῃ 
ΔΠΟΙΠΟΙ ΠΠΔΠΠΟΓ {ΠΔη {ΠΕ 11|81. 

10 ΕῸΓ {Πδ86 ἔμοιῖι ἡ1ἀ45: δἀπηοηίβἢ 
Δηἀ {{γ0 45. ἃ [αῖπεγ: Ῥαξ {Π6 οἵπμεῖς 
ἃ5 ἃ ϑενεγα Κίηρ. ποι ἀά48: σοηεπηη 
Δ Πα Ρι 15}. 

11 ὙνΠΕΙΠοΓ ἘΠΕ γαῖα ἀρβεπέ ΟΥΓ 
ΡΓαβεπΐ, ΠΥ νγεα νεχϑά δ[{Κα. 

15 ΔΠπάθα το ἴῃ {Π6 ϑΑΓΙΠῚ τ156 ΟΥ̓ Βαρ(15Π1. 
866 ΒΙιηΐ, “ Απποίαϊεα Ῥγγεγ- θοοΚ, Ρ. 218. 

6. ἐγομδὶοά.] ὝΠΟ Ὀεοβι-σαρρογίεα τοδαϊηρ, 
15. ποΐ ταραχθέντες, Ὀϊιιξ ταραχθέντος, νΥΒΪο ἢ 
4150 νοι {πΠ6 βιρροϑιίίοη οὗ 4 σβδηρε οἵ 
ΠΟΠΒίΓΙοίΙοη ἴῃ ἴΠ6 ἔδωκας αὐτοῖς (απαΐζο- 
ἠμέφοημ). Α ΥΠΕΓ 50. σατο] δηα ΡΟ] 5ημθα 
45 ἴΠ6 διιῖπου οὗ {Π|5 ΒΟΟΙΚ 5 ΓατΟΪΥ σοπίοηίθα 
ἴο Ιδανε δὴ «πακοϊμέδον ἴῃ ἨΪ5 βδίγ]θ. Βθπάςθυ, 
““ Τηβίθδα οἵ ἃ ρεγεηηῖϊαὶ οιπηΐβιη, {Π6ῚΓ ΤΙΝΘΥ 
Ὀοῖηρ τυγὈ1 4 ἡ] πηγο-οἱοϊε ὈΙοοά." Βοίῃ 
ῬΒΠο (Ὃ νη. Μοβ.᾽ 17) ἀπά [οβορπιβ (( Απίί.᾽ 
ΠῚ χῖν. ὃ ἡ Ἐσάρρεγαίε ἘΠῸ ΠΕΓΓΔΕΝΟ, Οὗ 
᾿ὐχοάιι5, ἀπ {Π6 Ἰαἰίου βὰν 5 (΄ Απίί. Π|. 1. ὃ 4) 
{παΐ {Π6 βαπιθ ΤΊΝΘΥ νγὰ5. Ὀ]οοά ἴο {πε Ερυρ- 
τ1ΔΠῃ5 Δη4 5υνοεῖ ἴο {π6ὸ Η θῦτοννβ. 

"7. ον α »ηαπὶγεοῖ γεῤγοο Ηδ Πόσα ᾿ποιάθη- 
14}]}Υ 4]1Ππ465 ἴο {Π6 {Π|6515 νυ ἢ πὸ αἰζογνναγάβ 
ἘᾺΠΥ ἄδνθορβ, “ 1πδξ νυ μουν 8] ἃ ΠΊΔη 51η- 
ποίη, ὈΥ͂ 1Π6 58Π16 4150 5118}} πὸ θῈ Ριιηισῃοα ἢ 
(υ. 16). ΕῸΓ {Ππ6 “1ηΐδηΐ- 5] αυηρ ΟΥ̓ ΠΔηςο,᾽ 
ΞΕ εν 1 522: ΠΕΡ: Υἱ. 21. Ὑπὸ ΧνΟΤα 
““ Ἰηΐδηΐ- 5] Αγ ηρ "ἢ (νηπιοκτόνος) 5 ἃ σοπηροιηἋ 
ποῖ Τουη4 οἰβοννθοσθ, απ ΡγοΟΌΔΌΙΥ ᾿ηνεπίθα 
Ὀν {πῸ νυ Ποῦ ((ΟΠΊΡ. τεκνοφόνος, Χὶν. 23). 
ΡΉΠΟ 5αγ5 {παΐ {πΠ6Ὸ νναΐε οἵ ἴπ6 ΝΘ ννᾶβ5 
{ὰυγπθά ἱπΐο, Ὀοοά Ὀδοδιιδα {πΠῸὸ Ἐρυρίϊδηβ 
ΠοΠοΟιιΓΘα ννδίοῦ 85 [Π6 Ὀυϊπηατν ο]οπιοηΐ (ἡ 1. 
Μ|ο5. 17). ὙΠῸ ϑογιρίιγοβ ΠΘΙ ΠΟΙ ΓΘΟΟΡΏΪΒ6 
1Π15 Ποίίοη, ΠΟΙ͂ 4Ππάθ ἴο 6 Τοϑοη]αηςοο 
Ὀεΐννθεη {πΠ6 ΡαΠΙβῃπηθπί πα {Π6 οτπλθ, θὰ 
ΒΙΠΊΡΙΥ 5ρβαὶς οἵ {Ππ6 ρ]αριιοβ οὗ Εἰρυρί 45 5155 
οἵ Οσοάδβ ροννευ, ᾿Ἰηϊοπάθδά ἴο Ἴσοηνίποθ [Π6 
Ερυρίίδηβ {παΐ {Ποὺ πιιδέ οὔθυ Η!β οοτη- 
τη 45. 

8. 1)εοἰαγίηρ .. . ῥοαυ ἔφοι ῥακε ῥεηςῥοά 
ἐδεῖγ αἀυέγεαγῖες.)] “ΤῊ νυ Γ ἄγανν5 Π15. οννῃ 
1Π!ογθ πο 65. αυ16 ᾿Πἀορο θη Ε|Υ Οὗ ΔΗΥ͂ 5.τρ- 
ἴυγ4] νναυσγαηΐ, απ ποΐ αἵ 811 ἴὴ δοσογάδῃοθ 
νν ἢ {ΠῸ θ6ϑί βριτῖ οὗ ἴΠ6 βουιρίαιγαὶ! νυ ογ5. 
Ης εβῖνεβ [Π6 βαπια [απίαϑδίις Ἂχραπαίίοη οἵ 
1Π6 {{1415 οἵ {ΠῸ [5υδϑ]ῖθϑ ἢ ΧΥΪ. 4. 

Θ. 2721 716 γε} ἐραςσίϊεά.) ΤῊ ἃ 56Γ165 οἵ ἤπεὶγ- 
ὈαἸαηοθα δηςΠ 6565, νυ ἢ θ6]οης ἴο {πὸ τηοϑί 
ΘαΡἰβίῖς. ἔουτηβ οἵ ΟΥθοκ βίγ]ε (ῤραγίροσῖς, 
αγογιοῖοςς), ἴΠ 6 νυ! του ἴῃ {Π6 56 νεῦβ65 (8--10) 
ῬΓΔΟΓΟΔΙΠ]Υ --ἰΠοῸ ἢ ΡΟΓΠαρ5. ποΐ ᾿πίθπ ΟΠ ΑΙ] 
--τοργοβϑοηΐί Οοά 45 Ὀειηρ ννῃαΐ Ηδ 15 ποῖ: 
ΠΑΠΊΘΙΥ, ἃ Γεβροοΐεῦ οἵ ρευβοῃβ. 

12 ΒῸΓ ἃ ἄοιθ]ε στε σαπηθ προῃ 

ἦρεν ἄπεαυ ῥοαὺ ἐῤε μησοαίν αὐεγὸ γἡμάσοα 15 
αυγαΐδ.) [Ι΄ 15 ἱπΊΡΟββι0]6 ποῖ ἴο 5εὲ6 {πὸ 
ΠΑΥΓΟΥΠ655 Οἵ ΓΘ νν]βἢ ρυάδ πα Ραγ ΟΠ] ΤΥ Ί5ΠῚ 
(1) ἴῃ πε αϑϑιυμηρίϊοη {πΠδξ 411 ἘΠ6 {γ1415 νυ μῖ ἢ 
Ὀ6[611 ἐπ ᾿ϑγαθ!ῖθϑ νν σα ΠΥ {ΠπῸ οἰοοπια οἵ 
ΓΑΙ ΠΟΥΥ [οπάθγηθϑβ, ὑνῃοῦθαβ ἴῃς τηϊβἔογίιιηθβ 
οἵ [6 ᾿ὐργρίϊαηβ νγοσα {Ππ6 τεβϑι]ξ οἵ {ΠΕῚΓ 
δι ἀηαὰ (ὐοα᾽5 βενεγυ ; δηά (2) ἴπ {πε 
ππυγοσγίηγυ ἴάπου {Ππαΐ οἠς οδ]οςΐ οὔ {πὸ βαβεγ- 
1ηρ5 Οἵ ἴϑγδθὶ ννᾶὰβ ἴο 5ῆθνν {πϑπὰ πονν τ ἢ 
ΤΟΙ 5ΘΨΘΙΕΪΥ {Π6]Γ ΘΠθηϊθ5 Πα ϑιιβεγοά. 
ΒΔΓ ΠΟΌΪΕΙ ἀγὸ {Π6 ποι ρηῖ5 οἵ Τ)ειι. ν11]. 2,3, 
ὙΠΟΓῈ Μόοβαβ (6}15. ἴΠ6 [5γδθ] 65. {παῖ {Π656 
ΒῈΠΟΓΙΠΒ5 γγΟΓῸ πιοδηΐ ἴο ἴθδοῃ {Ππ6πὶ “{πδΐ 
τηδη ἀοίῃ ποΐ ᾿νε ΌΥῪ Ὀγεδὰ δἷοπθ, διέ ὈγῪ 
ΕΥ̓ΘΓΥ ϑνοτγά {Παΐ ργοσθθάδίῃ ουΐ οὗ ἴπ6 πηοιῖῃ 
οἵ τμ6 Τιογά ἀοίῃ πιαη Ἰϊνε." ὙΠ νοῦ 
ΤΊΔΥ͂ Πᾶνα ἴοιιπήάθά ἢϊ5 νἷθνν ΟΠ ΨὩΓΙΟΙΙ5 
ΡῬάβϑαβρθβθ οἵ ϑογιρίασθ, θὰ ΟἾΪΥ ὈΥ τοδάϊηρ 
{Π6ΠῚ ἀρασγί ἔτοσὴ {Π61Γ σοπίοχί, δηά ἢ {Π6 
ὈΠΠάη655 οὐ [Θνν]5ἢ Ργο]άϊσθ. [Ιηάἀθθα σις 
Ῥάβϑαροβ 845 {Π]5 ΔΓ ΘΟΏΓΟΟΙΥ σοηβοηδηΐ ψ] ἢ 
{ΠῸ ΠΟΌΪΟΓ νἱθνν5 ΘΧρυοϑβεα αἵ {ΠῸ ἐπά οἵ {ΠῸ 
ΠΒαρίεγ (συ. 24--26). 

ἐῤιγοίϊησ 14 ἀπορεῖ" 7η1α71716 7 ἐραη ἐῤὲ 7μ5.} 
ὙΤΠ15. οἰαιιβθ 15 ποῖ ἴοιηα ἴῃ [Π15 νθῦβα οἰΠῸΓ 
ἴῃ {Π6 ΟΥΙΡῚΠ4] ΟΥ̓ {Ππ6 Ψυ]ραΐθ, θυιΐ 15 ἴα κθη 
ἔγοιη Ὁ. 14. Πα σοηϊθοίασγο {παΐ [Πη6 οἸδιιβα 
Πὰ5 βοΐ πηὶβρίασθά, {Ππ|5 θΟΙγ δἀορίεα ᾿ηΐο 
[86 ἰοχί, 15, ἴο 540 {πὸ ᾿ἰθαϑβί, ΒΙΡΉΪΥ ΠΡ ΠΙΟΙΒ ; 
ΟΥΓ ΠΕΙῸ 1ἴ 15 ΘΠ ΠΘΠΓΥ ἀρΡργορσιαΐθ, ἀπ ἤοα5 
ΠΟΐ 566ΠῚ ΘΠ ΠΔΠΥ 50 ἴῃ τ. 14. 

10: σὺ 7 ΕΓ ΙΒ ει: ὙΠ: 5 ΗΕΡ: ΧΗ: 

5; ὅ. 
ας α σεύεγε ἀϊης.} ἘῸΥ {Π6 ψνογά ἀπότομος 

566 Ὁ. 2ο. ΤΠ {σιῖῃ, οὗ σοιγ56, 15 ἐπαΐ σοά 
Ε404}}Υ ταν 411] ννῆο ἴῃ ΘΥΟΤῪ Παίίοη δε] 
αἴτεσ Η πῇ δηά πη Ηἰπὶ (Αςίϑ5 Χ. 3.5; Χν]]. 27), 
ΔΠ4 ῬΠΙ5Π65 [εν ἀπ4 (ὐθπί 6 Αἰκὸ οαξ οἵ 
Η!5 εαυ8] 1ι5ῖ1ῖσθ. ““Ὑεΐῖ γε 54Υ ἴμ6 ὑΑΥ͂ 
οὗ 16 Τιοτὰ 15 ποΐ θαι]. Ηθαῦ πον, Ὁ 
ΒοιιδεῈ οἵ [5γ86]; 15 ποῖ ΠΥ νυ ΘΠ 118] ἡ ἅΓδ 
ποΐ ΥὙΟΙ νγαΥ5 ὈΠΘΑΙΔ] ὃ (ἘΣ ΖΕΪΚ. ΧΥΠ]. 25.) 
ΤΠδ Κἰπάποϑβ (χρηστότης) ἀηἀ 5ενουυ (ἀπο- 
τομία) οἵ Οοά τα σοπίγαβίεα τη Ἀ ΟΠ,. ΧΙ. 22. 

11. ἤρείῥροῦ ἐῤὲν αὐέγε αὐσεπὲ οὗ ῥγεφοπί.) 
ΝΑπλον, ΠΌμὰ [πε [βγβε]]ῖεβ. Ηον {ΠΕῈῪ 
ςου]ά θ6 συϊθνθά νποθπ ΠΟΥ ννετα αὐιεπέ ἔγοτη 
1Π 6 [5γδθ 85 15 Θχρ] απο ἴῃ στ. 12--14. 
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ἢ Οτ, Ζε»- 
εσίνεα. 

{Π6π|. Δη4 ἃ ργοδηίπρ' ογ [Πς γοπιθηγ- 
Ὀγδηςς οὗ [Πϊπρ5 ραδϑῖ. 

13 ΕοΓ ψΠεη {ΠΕΥ Πεαγά δῪ ἘΠοὶγ 
ΟΥ̓ ΡιΠΙΒΗπηΘηῖ5Β {Π6 ΟἴΠΟΓ τὸ δε 
θεπεπιςθά, παν ᾿ μαὰ βοπια ἔβε!ηρ οὗ 
τῆς [,οτα, 

14 ογ ψῇοπιὶ {πεν τεα]εοίεά νυ ἢ 
ΒΟΟΓη. ΨΠῈΠ Π6 νγὰβ ἰοὴηρ Ὀεΐογε 
τγονγη οἷ δὲ {Π6 σαβίϊηρ [τ ὁ 
ἐπς ἱηζαπίς. Ὠϊτα ἴῃ ἴῃς επά, να 

ΜΙ ΊΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. [ν. 13---τό. 

{ΠΟΥ 8ὰνν ψγῆῃαϊ σᾶπις ἴο ρᾷ885 ΠΕΥ 
Δατηϊγαά, 

Ις Βιι (ογ {πῃ (Ὁο 5 ἀενίςεβ οὗ 
{Π6]Γ τὶ Καάπαββ, ννμθγοννίτῃ Βεΐπρ 
ἀδοεῖνεά {μὸν ὑγουβῃρρεά βεγρεηΐβ 
νοϊά οἵ τϑᾶϑοη, ἂδπά νἱϊε ββαβίβ, 
{Ποῖ 445: 86π4 ἃ πιίτιάς οὗ τπη- 
ΓΘΩΒΟΠΑΡΪα θεαθίθ ροὴ {πΠὲπὶ [ὉΓ 
νεηρθδηςο ; 

16 Γαι {ΠδῪ πηϊρῃς Κπονν, {Παΐ 

ἐῤεν αὐεγε “εχεά.] ἐτρύχοντο. ὙΤἼΘ γεγρ 
ἄοα5 ποΐ ὁσοιυγ ἴῃ {π6 ΒΙΌ]6, Βα 15 τπιϑεα ἀραΐῃ 
ΤΠ Χὶν: Τ18- 

αἰϊκε.] ὝΠΟ δάνογθ 5ῃοι]ὰ 6 ἕακοη ψ ἢ 
1Π6 ἔννο ΡῬδγΈοΙΡ]65.--- 4Πκ, μοί Ππου Ὀοϊηρ 
ΡΓΕβεηΐ οὐ αρβοηΐ. 

12. ἃ ἀομόϊε σγῖθ 1 ὍὙΤΠΕΘΥ βυβοετγοά Βοίἢ {πα 
δοίι4] ΡυιΠΙΒημηοπΈ ἀηα {πὸ ϑυθϑοηιθπί ταὸ- 
ΤΊΟΓΒ6 ΔΠ4 ΘΗΥΥ ἀδβουι θα ἴῃ ἴΠ6 ποχί γϑῦβθ. 

18. ἐῥὲ οὐῤῥεῦ ἐο δὲ δεμποβίε] 1 δάάοθά 
ΡΟΙΒΏΔΠΟΥ ἴο {ΠΟῚΓ ΤῊΙΒΟΥῪ [0 ἴδε] {παΐ 1Ὲ 1η- 
νοϊνθά ἃ σοπίϊπιιοιβ ὈΟΟη ἴο {πο Γ ΘΠΘΠΊΪΟ5 
(εὐεργετουμένους. 

ἐῤεν ῥαά «“ογιθ γε] 97 ἐῤὸ 1,ογ “ὙΠΟΥ 
Ρογοοινθά {Π6 Γοσγα," 2.6. [ΠΥ στεσορηϊδοά Ηἰβ5 
Βαηά. 

14. ἐῤὲν γεϊϑείθί αὐἱὲρ σεογη.] 1 11., “ἸΠοῪ 
ΤΟ Πι5εα, Ἰθοσιηρ δ μϊπλ. νε ἂζὲ ἴῃ {π6 
Τορίοη οὗ τποίοτϊς ἀπά οἵ Ἡδρδάοίῃ : ἔοσ ἴἢ 
15. Ποννῇογο βαϊ4 {παΐ οἰ ΠΥ ῬΉΔΓΔΟΙ ΟΥ {ΠῸ 
Εσγυρίίαηβ. “16 ογθα "ἢ αἱ Μοβεβ. Οἡ {πε σοη- 
ἸΓΑΓΥ, ΠΘ 566ΠῚ5 ἴο πᾶν ᾿πβριγθά {ποπὶ νυ ἢ 
ἄννο. 

αὐεῦι ῥὲ πυᾶς ἰοπρ δεγογο ἐφγοαυη οἱ] ΤῊΘ 
“αὐ ῥεη᾽ 15. Τη]ΒΙθδ!ηρ, ΤῸ ἴ 15 ποῖ πιϑαηΐ 
{παῖ 1π6 Ἐργυρίίδηβ τηοοκίηρ]ν το]θοῖθ Μοβοβ 
ΠΘη ΠῈ ννὰβ δη ἰπΐαπί ἴῃ {πὸ δτκ οἵ θ1]- 
ΓΌ5Π65. Ἀθηάογ “Ηἱπ ΨΠΟΠπὶ, ἰοηρ ἅρὸ 
Πυπρ ἴοσί δὲ {πῸὸ ὄχροβιγο (οἵ {ΠῸ ᾿πἔμη(9), 
{πο γ τοίαβθ νυ] ἢ Ἰ6ογ5. ὙΠῸ ὄὌχροβαγο οἵ 
Μοβαβ ἴῃ ἴπΠ6 ΝΙ]Θ 15 ἀραίη δ] 464 ἴο δὲ χυ]. 
5. Πα Ρρηζαΐθιοῃ ἄο65 ποΐ 1π5{{γΥ {πὸ οχ- 
ΡΓΟϑϑίοη χλευάζοντες, {ΠΟῸΡῚ 1 5ρθα 5 οὗ {Π6 
αηψεγ οἵ ἴῃς Εργρίίδηβ δραίηβὲ Μοβοβ (ἔχ. 
11.22.1 Κ. 10, 11, ὅζο.). 

αὐῤόημ ἔῤεν σάαυ «αυῤαὲ εαγιὸ ἰο ῥα.5.1 Τλῖ., 
“αἵ {πΠ6 ἐπά οἵ {π6 σοπβοηιθηΐ ἰβϑι165,᾿" 2.6. 
Αἰζου {Π6 ἀθ]νογαηςο ἔγοτη Εἰρυρί. 

ἐῤὲν αὐριϊγεά.) “ΤῊ Δ]]Πδίοη 15 ἴο ἔχ. χὶ. 2. 
ΠῚ [πὸ πιθαηϊηρ 15 {Ππαΐ {ΠΟῪ Δατηϊγοά {Π6 πηϊγὰ-- 
οἷ65 ψτοιρῃΐ ΒΥ Μοβοβ ἴῃ ἴῃς νν]] θη θ55, 
1Π6 νΥΙΟΥ πλιδί 6 ΓΟ]]Οννηρ βοσῆθ [ον ]5} 
{γα τ!οη, ἴῸ {ΠΟΥῸ 15. ΠῸ δ᾽] ϑίοη ἴο {πε ἕαος 
ἴη ϑογὶρίασθ (ομπηρατε Αοίβ Υἱῖ. 21; Ηδθ. 
ΧΙ. 24, 25. [{|15 δῇζου [ῃ15 οἰδιιβθ {Παΐ ννὸ Ππά 
ἴῃ {(Π6 οτἱρῖπα] {Π6 ννογάβ οὐχ ὅμοια δικαίοις 
διψήσαντες, νν οι [Π6 ΑΟΝ, Πα5 {γαηϑίογγοα ἴο 
“. 9, ΜΥΏΘΓΘ [ΠΟΥ ἅγ6 τη οἢ πλοῖο δρροβίΐρ. 

ΤΠ Εβγυρίίαπβ {πιγϑίθα “' μρλζε τῃ6 1π5ὲ 
(ἃ ἀίοΐες ΤῸΥ “ἴῃ ἃ νγΟΥΘΘ ΠΊΔΠΠΕΙ {πᾶπ {Π6 
Ἡοῦτονβ ἢ). ὙΠὲ νυυῖῖοσγ {πη κΚ5 ΠΙΠΊβο] 
ΔΙ ΠοΥΙβθα ἴο πῆακο {Π6 αβϑογίίοη Ὀδοδιιβε 
ἴῃς {π|γϑὲ οὗ {6 [ϑγδο!ϊεβ ννγὰ5 ποΐ τποςκρά 
ὈΥ {πο ““τηϊγυ ΒΙοοά ἢ ψΒΙοἢ ἐογπιθηῖθα {Π6 
Ἐρυρίϊηβ, δηἋ ννῶ5 [ϑγπιϊπαϊθα ὈΥ {Π6 πῖγαο]6 
οὗ {π6 ϑίσιοκθη τοοκ. ὙΠΕΙΘ ἴα πὸ ννατταπῖ 
ἴῃ ϑουιρέαγο ἴου 115 νἷθνν. 

15. ον ἐῤρὲ γοοίϊερ ἀδυΐεος 977 ἐρεῖν αυἱεζεά-- 
πεέ55.}] δῖ. Ῥδ1]} βθοῖὴβ ἴο παν παά {Πϊ15 ρα5- 
δᾶ 6 ἴῃ 5 ἱποιιρῃηϊβ ννμθη μῈ ψντοΐθ ΒΚ οπι. ἱ. 
21, ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς 
αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρ- 
δία. ὙΠΕΙΓ ᾿πΙ4 ΠΥ ἀδικία (Κ οπι. 1. 22) νγὰ5 
16 σαιιθε οἵ 1Π6ῚΓ 56 ηβθ]θϑθ ἱπηαρῚ ΠΑ ΙΟΠ5. 
ΠΕ νυυϊῖου Πᾶ5 δἰγοδάν βαϊα (1. 5) {παΐ “τ 
ΠΟΙΥ 5ρΡιΓΙῈ ΟΥ̓ ἀἸ5Ο ΡΠ πὸ. . . Ὑ}1}} τολονε ἔγοπι 
56 Ώ561655 ἄθνῖοοβ ᾿ (ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων). 

ἐῤὲν «ὐογοῤῤῥεά σογρες «οἱἀ 975 τδάσορι, για 
οἱΐο δεασί..)] ΧΙ. 241; Χυ. 18, 190. Ἑρπετὰ 
ΤηΘΔη5. ““ΤΟΡΕΠ65 ἴῃ ΘΈΠΟΓΑΙ, 411 ογθαΐιγοϑ 
{παΐ ΟΥΘΕΡ, ἐ. 5. σγοσοά! 165, θθθί]65, ἄο. Ψυϊα., 
γος σεγῥεπίεσ. Αποϊθηΐ δυῖμοτβ (Ηοτοά. 1]. 
74: (Ιεπι. ΑἸοχ. “ Ῥαβάδρ. 1π|. 1]. 4, ὅζς.) 15 Ε Υ 
ἴο Εργρίίδη ορῃϊο]αίσυ ; θας θοΐῃ ννογάβ ἴῃ 
1π6 Νυ]ραΐθ ἀγὸ υΓΌΠρ, ἴοΓ ἄλογα τηΘ 85 “ἵγπ 
ΤΑΓΟΠΑ] " (2 Ῥεῖ. 11. 12), ἀπά ἑρπετὰ 5 ποῖ 
ςοηΠηρά ἴο ““5εγροηΐβ. ὙὕΠὸὲ ροείϊς νγογὰ 
Το ἀογρά ““ Βοαϑίβ ᾿ (κνώδαλα) ΠιοΔΠ5 ΔΥ Κιπά 
οἵ ποχίοιιβ, Δ Θβρθοῖ δ! ] Υ Ροϊβοποιῖιβ, ογθα- 
ἴπγο5 (Χυ!]. 9). Εὐτελὴς, “ΟμρΑΡ,᾽ “ν]6,᾿" οὐ- 
ΟἸΓ5 ἀραῖη δὲ ΧΥ. 1ο. 

ἔφοιι εἰϊάδὲ σοπά.] χνὶ. 3, Κ ὙΠΟοα ἀϊάδε βοπά 
ἀραϊηϑὲ {Π6 πὶ. Μ]Ε., 2»ι7γι1 1  . 

4 τριγεαςοηαώίϊε ῥεας!..] ΒΎορβ, ἢθβ, Ἰῖσθ, 
Ἰοσιιβῖθ, ἴῃ {π᾿ ναγίοιιθ ΡΙαριιθ5 (Χνϊ. 9), ἴο 
ψΒΙΟἢ {Π6 ΤΟΥ ἴῃ ΧΥΙΪ. ο 4445 βογροηΐβ, απὰ 
Τοβορμιβ (( Απει. 11. 14, ὃ 3) ἀπκηοννῃ νυ] 
Ὀοαβίϑ. 

16. ἐῤραΐ «υῤεγεαυϊέδαὶ α για οἰπροὶδ. .. ἢ 
Ιη {Π|5 νθῦδθ {Π6 νυυιτοσ Θπαποϊαΐοβ ἃ ΓΟΠΊΔΓΚ - 
4016. πιοῦὰ] ἰανν ννΠΙΟἢ 15. Θπδϑησιποα ἴῃ {Π6 
Ρτονετῦ--- 

“ΡῸΥ ἡποά α4ιἰ5 Ρεβοσαΐῖ, μὲ᾿ ἰάθπι μαπίίαγ εἰ 
1ά6η}.᾽ 

ὙΠΕοΙΟ ἰδ ππάοιδίθα!ν ἴΠ ΤΥ ο4565 ἃ ΠΙἄθοι5 
τοϑο αησο Ὀδίννθθη οὔ πη6 ἀπ ΡιΠΙΒῃηθηξ : 



γὸ προ 

Γ Ομ. χα. 5 ψΥΠΟΥονν Π8] ἃ πηᾶη βἰππαίῃ. δ {Π6 
3. 

ΒΩ. 1ΠΠ6 αἶβο 5141] πε θὲ ριιηιβῃθά. 

ΤΊΘΠ ΒΕΠῈΓ ἴῃ ἃ ΠΊΔΠΠΘΥ 5: ΠΊΠΑΓ ἴο {ῃΠαΐ ἴῃ 
ΜΜΏΙΟΒ {ΠΟΥ Πᾶν βἰππθά, ϑοπιθί!πιο5 {πὸ 
ΟΥΙΠῚ6 τερσγοάπιοε5 ᾿[561, ἀπ πον Ὀδοοτηθ {π6 
νἱοῖπι5 οὔ ογίπηθ ἰδαρῃΐ ΟΥ̓ {ΠΕ6ῚΓ οὐ ὑδά 
ΘΧΔΙΏΡΙ65. ϑοπθίπηε5 {Π6 δίῃ ὈθοοπΊοβ [56] 
{Π6 ΡΠΙΒΗπηθπΐ, ἀπά ἴῃ {ΠῸ ἔοττη οἵ ἀδβίγουιπς 
μα 115 ΤΠΟΙΓ νἱσθθ, ΠῸ ἰΟΠΡΘΥ Ρ]ΘαβιγΆΌ]6, θ6- 
σοιηθ {πε ἰπβίγυμηθηΐβ ἢ Ὑν]οἢ ΠΟΥ ἅΓῈ 
βοοιγρεά. ΤΠ ΘΠΡΊΠΘΟΓ 15 

““ Ποῖϑὲ ψ ἢ 15 οὐ ρΡείαταὰ : 

δηὰ 
““ Ῥνβη-Παπαοά 15.166 

Ομ ηἦθ ἴΠ6 ἱηρτθαϊαπίβ οὔ ἴπ6 ρΡοϊβοῃβά 
ΟΠ Α]ο6 

Τὸ οὔ οὐ 11ρΡ5.᾿ 

ΤΠΕ νυ βθοπὴ5 ἴοὸ ἴδε] βοπιθίῃϊηρ οὗ {ΠῸ 
ἄορ μς οἵ 4 πιοῦαὶ ἀἸἰβοουθσοῦ ἴῃ ἀννθ! !πρ ΟΠ 
{Π15 σμαγδαοίοσγιϑίῖς οἵ Ἰπάρτηθηί. 866 συ. 7, 
8. ἘΠ᾿ 27; Χυ 1: Χυϊ 7. ΣΥΠῚ ὁ: ΨΥΠΙΙΕ: 
Πονγθυοσ, να ννοι]Ἱά σῖγα Πἰπὶ ἄτι ογθαϊξ ἔου 
ἢ15 δ] οαίιθποθ δης ᾿πϑισηΐ, τ πλιιδὲ Ὀ6 δαπητοά 
(1) {Πα πὲ ἄννε}]β οἡ {Ππ|5 ἰΙανν οἵ Ῥι πβῃπηθηΐ 
ΜΙ ἀἸἰβργορογίοηαΐθ Ἐπ ρῃαβὶβ ; (2) {παῖ {πὸ 
Ἰ1ανν 15 Π140]6 ἴο πιιπιθγοιι5 ὄχοθρίίομβ. [{ 15 
ἃ 5111] τῆοσα βεγίοιιβ οδ]θοίϊίοη ἴὸ Πἰ5 τποίμῃοά 
οὗ Παπά]πρ; {π6 σι δ]οςξ {Παΐ Π6 [4115 ἴο ἀθνεῖορ 
τπ6 {τππ, {μας {π6 τοϑοθ]αηος οὗ 51π5 ἴο 
{ΠΕ ῚΓ το τ δ ΠΟ 15 ἴῃ {ΠῸ τηοϑί βίσικίηρ δηά 
1ηϑίγιιοῖνο ᾿πδίδποθβ ἄπε ἴο {πὸ πογηιαὶ “ἢ 4- 
Τδοῖου Οὗ ΡιΠΙΒὨ πιο ηΐ, νυ τ πρ ποῖ ΟΥ̓ ΔΥΓΡΙΓΓΑΓΥ 
1πΠΙοΙΊΟη5, Ὀαῖ ὈΥ ΠΠΙ ΟΥΠῚ σοηβθαθηοθ5. Ης 
ΤΟΡΓΟβθηΐβ ἴπ6 ρ]ασιιθ5 οἵ Εἰργρί 45 θεϊηρ 
1ηΠΙοῖΘα νυ Ἔχρυο55 γοίδγθηςο ἴο {Π6ῚΓ Δί Π ΠΥ 
ἴο Εἰργρίίδη {γαπβργθθϑίοηβ. Ηθδ 15 Ρεῦῃδρ5 
ΡΑγ ΙΑ ΠΥ Θπί 64 ἴο {15 ορ᾿πίοη, {Πποιρὴ πο- 
1Ὠ1πρ’ 15 βαια δροῖῦί 1 ἴῃ {πΠ6 Βοοκ οἵ Εἰχοάιμϑ: 
θὰῖ τΠ6 τισι θεῖνα ἰανν νυν ΒΙΟ ἢ ΠΘ 15 1Ππ|ϑίγδεπρ, 
Πᾶ5 ἃ Τῇ] ]Οἢ ΠΊΟΓΕ 50] 6 ΠΊΠ 5:ρ᾽ 1 Πἤσαησθ νΠΘη 
ν 6 566 {Παῖ 1 15 ποῖ ἄπ ἴο αἴγεοῖ ἀϊνίηε ἴη- 
τογίογοηςο, θαΐ ἴο {Π6 ΠΟΥΠΊ4] ργΟΟα55 ΟΥ̓ νυν Οἢ 
{ΠῸ 56] -ἀνθηρὶηρ ΡΟνΕΥ οἵ 51η5, 1π {Π6ῚΓ ΨΘΓῪ 
ΠΟΠΊΓΛΙ55Ι0η, ᾿Π ΟΪγ65 {Π6 βουτηβ οὗ {Π6ῚῚ ον ῃ 
[αἴ] σοπβθαιθ πο 65. 

1 15. 4 ξιυσίμπου οδ]θοίίοπ ἴο 5. πιοίῃοά οὗ 
ἰγϑαϊπγοηί {παΐ ΠῸ ϑίγαι πβ ἔδοΐβ. ᾿ηΐο δοςοογά- 
Δης6 ΜΙ Π15 Πθου65. ΕῸΪ ᾿ἰπδΐίδπορ, ἴῃ ἴΠπ 656 
γΘΥΘῈ5. Π6 αἸβΈΠΟΙΥ ἸΠ1Ρ]165, Πα 1 ΧΙϊ. 23, 24 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ ἰδία, {παΐ [Π6 Εἰ ρΥρ δη5 ννεγα ἴοτ- 
τηθηΐθα νυ] νουτηϊη Ὀθοδιι56 ΠΟΥ ννουβῃρροά 
νογπῖη. ΠΪ5, Ποννγθυεῦ, ννα5 ποῖ ἴσια οἵ {πὸ 
δποῖοπέ Εἰ ργυρίϊαηβ, ννῃο ννεσα οἵ 411 παίίοπβ ἴπ 
1115 τεϑρθοῖ ἴΠ6 πιοβῖ ΒΟΥ Ρ]ΟἸΒΙΥ ΟἸθδη. 

Ὗνε πᾶ τοῦθ ἔμᾶπ πα τϑοορηῖίοη οὗ 
Ἔχασί ΝεπΊθϑιβ ᾿Π ϑογιρίασθ ὍΠ6 ἰδπηοιιβ 
Ὑ ἡπιλογιὸς ((Οδεπ. ΙΧ, 6; Ἐκ. ΧΧΙ: 24, 8.6.) 15 
Ὀδ5Θα προ 11. [ἀςοὉ {π6 ἀδοεῖνου 15 ΠΙ πη 56] 
ἀδοεῖνε. “1π {π6 {Ππ|πηρ νΠοσοῖη {ποὺ ({Π6 
᾿ργυρίϊαη5) ἄθαϊὲ ργουάϊγ, σοά νγὰβ αὔῦονε 

ΜΙ ΙΘΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΣΙ. 

17 Εοῖ τῇῆγ ΑἸπιρῃγ Παπά, {παῖ 
τηδάθ {πὸ ννουῦ]ὰ οἵ πηδζζεσ ψιςποιξ 

{Π6π|,᾿ Εἰχ. Χχυνῆϊ. τι. ΑἀοπιΖεάρι, πο Παά 
σαΐ οἵ {π6 {πππ|05 ἀπά ἴοοβ οἵ 70 Κίηρβ, μα5 
15 οὔ ςουΐ οἵ (]πάρ. 1. 6, 7). Αρδρ᾽β 
ΒυνΟσ Πὰ5 πηδδ ΠΊΔΠΥ πλοΐπογβ σἢ]] 1655, ἀπά 
ΠΪ5. ΠΊΟΙΠΟΥ 15 τη οἢ]] 1655 Ὁ {πὸ βυνογά 
(1 ϑ84Ππ). ΧΥ. 23). 1ανι ἃ Πᾶ5 ϑἰπῃεά ὈΥ 
ἰΓοδοΠοσΥ, δά ι]ουυ, ἃπ4 τλιγάοθσ, δπά 15 
ΡΕΠΙΒΠΘα ὈΥ {γοδομογυ, δά ]ΐοσυ, ἀπ τπηὰγ- 
ἄεγ. [Ι͂η Ηδ6. 11. 6, ΟΥ̓ 4Π ᾿πρϑηϊοιβ “ ἰδυπηῖ- 
πη Ργόνεγ ἢ {Π6 ννοσγα ἴῸΓ “" ΡΙεάρ65 ᾿" τῆθϑῃβ 
4150 ““1Ὠ1οΚ ο]αγ." [Ιη Βεν. χυὶ. 5, 6 {π6 Απρεὶ 
ΟΥ65, “ ὙὝΠοιι τί τὶβῃΐθοιιβ, Ο 1 οσγά... θὲ- 
οδιι56 Ποῖ Παβί ᾿πάσοα {Π||5: [ΟΥ̓ {ΠΟΥ Πᾶνα 
5Π64 {π6 Β]οοά οἵ 5αϊηῖβ.. .. δηά ὙΠοῖι Παϑῖ 
βίνεη ποπὶ ὈΪοοά ἴο ἀτηκ; [ῸΓ [ΠΘΥ ἅγα 
ννοσίῃγ. 

Ιη ΟἾΠΟΓ βουιρίμγαὶ. 8]]πϑῖοπβ {πΠ6 ἰανν 15 
ΕΧΡΙ ΑΙ ΠΟ 45 βουηθίϊπη65. ΤΙ βίη ἔτο πὶ ΘΧΔΙΊΡΙΘ 
ΔΠη4 [Π6 56η56 οἵ πιιπιαη θαυ (Μαίΐξ. νἱ]. 2, 
“ὙΠ ψνΠμαΐ πιθαβισα γε πιεῖθ, ἴἴ 5}4}} ὈῈὲ 
ΤηΘΑΞΕΓΘΕ ἴο γοιῖι ἀ541η :᾿ Μαίί. Χχχυϊ. 52, "ΤΟΥ 
1παΐ ἴα {Π6 ϑννοσά, 5}4}} ρϑυῖβῃῃ ἢ 1Π6 
ΒννΟΓα ; 45. 11. 13, “Ηδ 5}4}} πανε ᾿πιάρτηθπΐ 
Ποῖ ΤηΘΓΟΥ, ννῆῸ 5Πθννθά ΠΟ τηΈΓΟΥ ): 
ΒΟΙΊΘΙΙΠΠ65 45 ἤπιε ἴο {Π6 πδίμῃγα] ἀνθ ορπηθηΐ 
Οἵ Βυμηδη οΥἸπιεβ (Ὁ 8]. νἱ. 7, “Βε ποΐ ἀε6- 
οοἰνεα ; Οοά 15 ποῖ πηοςκθοά: ἴοσ συῤαΐτοξυετ 
α »ηαηπ σοαυεῖῤ, ἐραὶ σῤαὶ! ῥὲ γεαῤ ; οπι. 11. 2, 
“6 {6 56 {πα {π6ὸ Ἰπάρτηθπί οἵ Οοά [5 
αεεογάϊπς ἐο ἐγ 7). 

ἼΤΠ6 ἰανν 15 ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΠΥ Ροϊπίθα οὐἱ ὃγΚ 
ΟἴΠΟΥ ψυϊεῦβ. ΓΠι5 ἴΠ6 ργρίϊδηβ ἱπιαριπϑά 
1Ππ8ΐ (ὐαπιῦγϑοβ ἀϊθ Ὀγ {Π6 βαπιθ ἀἄδρροῦ νυ 
ΜΠΙΟ Π6 Ππαά βἰδθθοα {πΠῸῚΓ ΑΡρὶβ, ἀπά ΒΥ ἃ 
νοι πα ἴῃ ἴπΠ6 βδὴηθ βροῖ (Ηετγοά. 1. 64). 
Τοβερμιβ οἴζθη δ]}65 ἴο Ὡπαίοβοιιβ στεῖσιθι- 
ἘἸΟη5, 85 {Ππ5ἰγαῖθ Ὁ {πΠ6 ἄθαῖῃ οἵ Ηεγοά 
{π6 Οτεδί (΄ Απίί.᾽ χυι. 6); ὈΥ {π6 πηϊϑίογ- 
ἴππ65 οἵ Ηογοά Απί!ραβ (΄ Απίί. χνι. 5, ὃ 2) 
δηά οἵ Ηετοά Αρτῖρρα (14. χῖχ. 8, ὃ 2); δηά 
ὈΥ [πΠ6 ΘΟΠΊρΡ ΒΟΥ οἸΓΟΙΠΊοϊϑίοη, πγοιρὶ 
ἄϊβθαβθ, οἵ Αρίοῃ, ννῇο παά ἀἠογιἀθά οἰτουτης- 
εἰδίοη (΄ ς. Αρ.᾽ 11. 13}; δπά, οἡ ἃ ἰαῦρε 5.416, 
ὈγΥ {π6 ΠηΔ] τηΐβευῖθβ οὗ ἴπ6 [εν (΄ Ρσοΐορ. 
δα Β. [.2. ῬΆΠΟ παγγαῖθϑ {παῖ Δη ΑἸθχδη τίη 
μοαΐμῃθη πὸ Πα ϑπεεσθά αἵ ἴῃ6 βρίθπαϊά 
ΡΓαβθηΐ ννῆῃῖοἢ {πῸ Τοτά οὗ {πὸ νου πα 
τηδάθ ἴο ΑὈγαΠαπῚ δηα ϑαγαῖ οἵ {πῸ Ἰεἰίετβ ἃ 
ΠΑ ρ, νγ»ὰβ Ραμα ἢ πιδάπθβ5 (1) 6 
ΠΟΙΊΙη. πιιΐαί.᾽ ὃ 8). Ηδ ἄννε}5 ἢ σδίῖ5- 
λοϊίοη οἡ {πὸ Πουτῖθ]6 ἄθαῖῃ οἵ ΒΊασσι5. ἃ5 
514 016 το ἃ ρΡεγβεσιίου (“ [ναρ. δα ὐδιππι᾿). 
Α 5: πΉ1Π|ὰΓ {ποπης 15 ἰγθαΐεα ΒΥ 1 δοϊαπίπι5 1Π 
“6 τηοσξθιι5 ρευβεσαπζοσγία.ἢ 

17. ἐῤν “]ρισδὲν ῥαηά.1 [πογομδηροδθ]α 
ψ ΙΓ “ΤΥ ΑἸπλΙ ΡΥ ΔΝ οτγά,᾽ Χνη]. 15. 

ἐῤῥαὲῤ γιαάε ἐῤὲ «υογίά 9.7) »ιαΐίοῦ «υἱέδομὲ 
,ῶγυηι Βαΐμεγ, “Ὄνϑὴ {ποι ρὴ τ οτραῖθα {πὸ 
τ} πἴνογβα (Κοσηιον) οὐδ οἵ [ΟΓΠΔ]655. πιαίζοσ. 
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[ογπὶ. νγναηίεά ποΐ τηθαπβ8 ἴο 86πά 
ΔΙΠΟΠρ; ΤΠ6 πῇ ἃ πλιττς οὐ θΘαΓ8. Οὗ 
Ποῖος ΠΪοΠ58. 

ΤΠ νογάϑ ὕλη ἀπ ἄμορφος ἀτὸ Ὀοΐ Βογγοννθά 
τοπὶ {Π6 Ῥ]ζοηϊϑβίβ ( ἸπΊδθιι5, Ρ. 51. 4). Ρ]αΐο 
ἄοδϑ ποῖ ΠΙτη56} ᾿παάθθά π56 {πΠ6 ννογὰ ὕλη ἴῸΓ 
“χηδίογ," θαΐ 1 θΘοαΠηΘ. ΠΟΙ ΠΊΟΠη ΔΠΊΟΠΡ Π5 
ΤΟΙ] ον ΓΒ ; απ Π1ΟΡΘΠ65 1 δου 5 (111. 41) 58 γ5 
{Πα Ρ]αἴο 5εΐ ἔοσυίῃ ἴννο ῬυΥ ΠΟΙ Ρρ 65 οἵ 4}} [Π]η 5, 
Οοά «π4 Μαῖίίζοσ. ΤΠ σοπορρίϊοη οἵ ἴπὸ 
ΕἴογηΥ οἵ πηδίίου ννὰβ Πχθά ὈΥ {Π6 ΔΡΠΟΥ5ΠῚ 
οἵ Ατιβίοι!ς ((Ῥἢγϑβ.᾽ 1. 4, ὃ 9) [μαΐ “ ποίμιηρ 
οαη θὲ πηδάθ οιἵ οἵ ποίῃϊηρ." Αἴ {Π6 βαπὶθ 
{{π|Δδ Ρ]αΐο Παά δγθδάυ βανθα ΠΙΠΊ56]Γ {το πὶ 
ΡΡρθαγίηρ ἴο “γε ἴῃ 6 σγθαΐίνο ροννοσ οἵ σοά 
Ὀγ ἀδηγίπρ ἴο πηαίζου 411 σοποθίνα!ο δοοιἀθηΐβ 
Δ ΠΠ Βρβακίηρ, Οὗ 1 85 1ῃνΊ51016 ( π]ρ.. ἐλ γιαίογια 
ἐηυἱσα ΠΟΓΘῚ ἀπὰ ᾿ἱπΠηϊΐο]ν ρῥἰαβίς (ΓΙΠΊδ 115, 
Ρ-. 51 4). Αοροογάϊηρ ἴο “ΠΙΠηδοιι5 ΤΟ οσ5 (1 
ννΠοσὴ {Π6 ννογά ὕλη ἴῃ {Π6 βθηβε οἵ ““τηδίζοσ ἢ 
ἢγϑί οσςιγ5), Μαίίοσ, [Π6 τποῖῃου οἵ 41] ν]β10]6 
ΔΠ4 ΡῬδγοθρίθ]6 {Π]ηρ5, 15. 1πν]51016, Ὁπδοῖῖς 
(ἄμορφον), υπίογτηθα (ἀσχημάτιστον), «πᾶ 
τεσορίϊνο οὗ ΔηΥ 5ηαρθ. Ρ]πΐαγοῃ 4150 6 8}15 11 
ΠΟ]ΟΙΓ1655 (ΤΠ. ΤοοΥ. 94 α). [{ 15 {πε ρα5- 
ϑῖνο δηἀ σοηβίςπθηΐ ΡΥ ΠΟΙΡΙΘ οἵ τῃϊηρ5 (Π1ος. 
Τ,Δοσί. νἱ]. 134). ῬΏΠΟ δάορίβ {Π15 ΤοΥΠΊΪΠο- 
ἴον (1.8 νιοί. ΠΕΣ ὍΡΡ: 1 2: ; “198 
Μαπά. ορ!ξ᾽ 2), ἀπά «ἠ45 οἴμοι θριἐποΐ5. ἀ6- 
ϑουιρίϊνο οἵ {Π6 βιιθβίδηςθ [πη νυ ῃ ἢ 

“ς ΑἹ] ἔπη 15 Του] 655, οὐθυ οὐ θυ1655.᾽)} 

“Μαίζογ "15 [ῃ6 φηε 6515 ἕο “" πη ἢ (νοῦς). 
Ατϊβίοι!α τιδθ5 {π6 ρῆγαβο ὑλικὸς ἀρχή (( Ῥατί. 
Απ.᾽ 1. 1, 20) ἀηά4 ὑλικὴ οὐσία. (( Μείαρῃ.᾽ ἵν. 
5.1). 866 ὕερδεγνερ, “Ηϊ5ι. οὗ ῬΏΠΟ5.᾿ 1. 123, 
194, χα. 

Νονν, 1 ῬΠΠΟ «πα Ῥβειιάο- ϑο]οπίοη τηθαηΐ 
ἴο ἴδδοῃμῃ {Π6 εἴθυη!υ οἵ πιαίίου, [ΠΟῪ ΔΓ 50 
[αΥ ὨΘΓ ΓΙΑ] ; σης {Π6 Τθδομίηρ οἵ (Π6 ΟΠ ΓΟ 
ἢᾶ5 θυθὺ θθθη {πΠαὶ “ Οοα πηδάθ 81}1 {Π|πρ5 οἵ 
ποίῃ!ηρ,᾽ ΟΥ̓́, αἴ ἰδαϑί, οἷ οἵ Ἡ Ἰπλβο] Ὁ. 

ὝΠοΓΟ σδη θ6 πὸ ἀοιδέ {παᾶΐ βηο Ὀο]Ιονθά 
ἴῃ {πΠ6 εοἴογηϊυ οἵ πιαΐΐζοσ, Ὀθοαιιθο ΠῸ οἱη- 
ΡΒΔΕΟΔΠΥ τορθαΐβ {ΠπΠ6 ΔΡΠΟΥ5πὶ οἵ Αὐ᾽ϑίοι!θ 
()ς ᾿ποουγιρῖ. ΜαηαΙ,, ὃ 2),2 ἀπά Ὀθοδιβο 
16 ϑαῦϑ5 {Ππαΐ {πο γῸ ἀ.Ὸ ἴοι σαιι565 οἵ οὐοδί!οη 
--ίῃε Αροηΐ (Οοά, ὑφ᾽ οὗ), ἴῃ6 [πϑίγιπιθηΐ 
((Βὲ 1οροβ, δι οὗ), ἴΠ6 »ηαΐεγίαὶ σας (Μ αἵ- 
ἴεγ, ὕλη, ἐξ οὗ), ἀπά {πῸ ΠπΠ4] σδιιβα ({ΠῸ 1ΠΠπ|5- 
ἐγαίίοη οἵ Οοαά᾽β βφοοάποβϑ, δι᾽ ὅδ. Ης πο- 
νυ ΘΓ ἀἰἸβΈ Πρ Π5Π65---Ποῖ ΘνΘ ἢ π΄ ΠΪδ5. 5ΡΘΟΪΔ] 
ἰγαςσῖ οὐ Οτγοϑαίίοη (.1)6. Μιπάϊ ορίποῖο ἢ--- 
Ὀεοΐννθθη ΔΎ γε ογθαίίοη οἵ πιαίζοῦ. η4 

1 Ἣς οα]1ς τηαϊίοσ (Π6 παθητὸν, ἀηᾷ πιϊπα {πῃ 6 
δραστήριον αἴτιον. ἘΠ αἰζεπιρί5. ἴο βιρροῦί ἢϊς 
πΠϑογΙ ρίαγα] ποίϊοη ὈΥγ 5οηδ [απίαϑβίϊο Δ] σου ϑίησ 
οὗ Τιαῦαη αμα τὰ ἄσημα ἴῃ (ἀδξῃ. ΧΧΧ. 42. 866 
Θιερίτεά, “ῬΏ11ο,᾽ 230, 221. 

2 ἐκ τοῦ γὰρ οὐδαμῇ ὥὕντος ἀμήχανόν ἐστι 
γενέσθαι τι. ἨΔ 566 1158 ἴο σοῃίγαδα]ος ΠΙΠπΊ5 61 ἴῃ 
“6 Θοταν, 28. 17. 

ΜΊΙΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. [ν. 18, 

ι8 ΟΥὙὉὋὌἜσηκπονγηῃ νν]]ὰ Βεαβίβ. {}]]} 
οὗ γάσϑ. ΠΘυ]Ὺ ογεαΐο, Ὀγθδίῃηρ οὐ 
ΕἸΕΠΕΓ ἃ ΠΕΙΓΥ νᾶροιῖτ, οὐ ΑΠΓΠΥ βοθηῖβ 

σεσοηαί οΥγθαϊϊοη οἵ τῆς. Κοβιηοϑ, θὲ τοραγάβ 
ΟΥΓΘΔΊΙΟΗ 85 ἃ σθ856]655 δοί.ἢ 

Οη {Π6 οἴμεου Παπά, σ᾿οπιπιεπηίαΐοῦβ, Ὀοίἢ 
Ἐουηδηϊδέ αηα Ῥγτοίζοβίαπξ, μανθ Ὀθθη ΔηΧΙΟΙΙΒ 
ἴο ἀείθηα {πὸ οὐ ποάοχυ οἵ {πὸ νυυιῖοῦ οὐ {Π||5 
θοοϊ. Α5 [ζσ 45 ἴῃ ργοβϑεῃΐ νϑῦβθ 15. ζοῃς- 
ΠΕΓΠΘα Π6 ΠΊΔΥ ΠΊΘΓΟΙΥ Πᾶνα πηθαηΐ ἴο ΤΟΙΟΥ ἴο 
Οσεη. 1. 2; αη ὕλη ἄμορφος τὴᾶγ Ὀδ ΟΠΙΥ ἃ 
οἸαβϑῖς δη Ρἢ]ΠΟΒΟΡΠΪΟ8] δαιυίνα!θπί ἔοσ {Π6 
“πους. ἔοση. ἂπά νοϊά " (ἡΠ2Ὶ)Ὶ 5ΠΠ), 
ΜΙ {Π6 ΤΧΧ. τοηογ ὈΥ ἀόρατος καὶ 
ἀκατασκεύαστος. Οαΐ οἵ {Π1|5 “ναϑί 40 γ85 ἢ 
Οοά οτγοαῖθα {πὸ κόσμος ΟΥ οΓάοΙ]Υ ἀἸβροϑβὶ- 
τη οὗ {Π6 πηΐνοῦβο (Ὁ. 29). 81, ΑἸρβιβίηα 
ἴαϊκοβ {Π1|5 ἴο ἢανθ Ὀθθη {ΠῸ νυυι 5. ΠΟ ΠΙΠΡ, 
θυΐ 1 οςαηποΐί Ὀ6 τοραγάθα 5 σογίαιη. ΚῦθοΙ 
( ϑδεά4. υ. Καὶ τ ἵν. 698) τεΐδευβ ἴο Ιχ. 1, Χὶϊ. 
95 85 ἱπα!ςσαίίηρ Πα {πΠ6 νυ ΠΟΓῸ. ΟΠΙΥ 
Δ]ΠΠ465 ἴο {Π|Ὸ σεσογάατν οὐθαίίοη οἵ ογάθυ ουζ 
οἵ σῃδοβ; θαΐ {Π6 γϑίθ ΠΟ 65 ΔΓΘ ΥΘΓῪ [ΔΓ ἔγοΠῚ 
ἀδοιβῖνο. 

«υαπίεα ποὲ »ιοαη..] ἴῃ οὐ. 17--2 Π6 5Π6νν8 
ννμαΐ (ὐσοά τηϊρῃΐ παν ἄοπθ ἴῃ {Π6 Ὄχογοῖβο οἵ 
ΗΙ5. ΑἸπΊ ΡΥ ΡοννοΥ ; θυ πὸ δἀάβ (23--26) 
{παΐ Οσοά αἰά ποῖ φάορί {Π656 τηθαηβ Ὀθοδ 56 
οἵ Ηἰ5 Ἰονε ὉΓ 411. Δ τΠ6 οχργθβϑίοη οὐκ 
ἠπόρει, ““Ἰαοϊκοά ποΐ πηδδηβ, σοΠΊΡ. ΧΙ. 9; 
ΤΟ ΧΧ, τ ϑ8πῖ. χῖν. 6: 2. (ἤτοῃ. ΧΙν. Τα. 

α τη ὁ ῥεαγς, οὐ ἤογες ἠϊοπσ. ἢ ὍΘ 
ὙΥΠΟΥ 15 ποῖ ποθ {π|ηΚιηρ ΟΥἩἨ ΔΠΥ Ὀδαβί 
ὙΟΥΘΠΙΡ, ὙΠΟ. Ἰῃ 5Ο0ΠῚΘ ρῸ5 ΡῬγθνα] θα ἴπ 
ΒΟΙη6 Ραγίβ οἵ Ερυρί (ε.5. [6 ννούβῃρ οὗ ἸΙοη5 
αἴ 1, οΠΙΟΡΟ]Ι5), θυιζ 15 ΟΠὨΪΥ βαυῖηρ πὲ 1 11 
μά θεθὴ Οοάδβ οδ᾽θος ἴο ἐεεέγον ἴΠμοπὶ, Ηδ 
ταϊρῃς Πᾶν βοηΐ ἀραϊηδὲ [ἘΠ ΠῚ ἃ5 ΠΊΔΠΥ 6 ΑΓ5 
Ὁ Π4 ἸΙοη5 ἃ5 Ηδ αϊά βοπα ἤΠῖθβ απά Ἰοσιιβίβ. 
ΤΠ ΡῬαβϑδᾶρ 15. ῬΥΓΟΌΔΌΙΥ ἃ ΤΟΙ Πἰδοθηςσα οὗ 
ῬΆΙΠΟ ( Νῖι. Μοβ.᾽ 1, 19}, ννῆο βανβ {πδῖ, βίης 6 
Οοά ΟΠΪΥ νυ ]ϑῃθα ἴο δ πιοηΐβῃ (νουθετεῖν) ἴΠ6 
Ἐργρίίαηβ, Ης ἀϊά ποῖ βοηά “Ὀθαγβ ἀπά ἸΙοη5 
πη Ῥαηίποῦβ," διξ ΟἾΪΥ πλϊπαΐθ ἀπά οοη- 
τοι ΡΈ ]6 Ἰηβοοίβ. ὙΠῸ [δνν5 ννοσο ἕοπὰ οὗ 
1ΠΠπδῖσαῖίηρ; Οοὐβ ρον ῦ ἴο ονοσίμσονν Η 5 
ΘΠΘΠΊΪΘ5. ΟΥ̓ 1Π6 5:η8]}16ϑὲ ογοαΐιγοβ ὑΓΠΪ5. 15 
1Π6 ροϊηΐ οἵ {πὸ [Ἀπλοιιβ βίοσυ αροιυξ [Π6 σπαΐ 
ννΠΙΟἢ οτορῖ ἀρ {πὸ ποβίτ] οἵ “Ιτι5 ἀπά σσονν 
ἴῃ Πῖ5. Ὀγαίη (( ΟἸη,᾽ ει 56. 2). ὙΠῸ [5186]- 
ἴῖ65 ἀγὸ 1ῃγοαΐϊθηθα ἢ νυν] Ὀοαβίβ ἴῃ νον. 
ΧΧΥΪ. 22; αηά “Τῆς ποϊβοπλα Ὀθαϑί "15 ὩΠΊΟΠ ΕΣ 
Οοὐβ ἴοι βού Ἰπάστηθηΐβ ἴῃ ἔΖοὶς. χῖν. 21. 

1 ἘΣ ἐκείνης γὰρ (ὕλη) πάντ᾽ ἐγέννησεν ὃ θεός, 
οὐκ ἐφαπτόμενος αὐτός" οὐ γὰρ ἣν θέμις ἀπείρου 
καὶ πεφυρμένης ὕλης ψαύειν τὸν ἴδμονα καὶ 
μακάριον, ἀλλὰ ταῖς ἀσωμάτοις δυνάμεσιν. .. 
κατεχρήσατο. “Ὡς ΜΙοίία.. οὔτ. 13. (ΠΡ. 
“Ὧε ΡΙ]απίας᾽ Σ; “6 μου. 35; “1)ε Μυμπά, 
ΟΡΙ .᾽ 2. 

2. παύεται γὰρ οὐδέποτε ποιῶν ὁ θεός. 
ΑἸ]Ερρ.᾿ 1. 23. 

ΕΕΡΣ 



ν. 19---22. 

οἵ βοαζίεγεά 5πΊο Κα, οὐ 5Πποοίίπρ Που- 
ΤΙΡ]6 βραγκεβ οἷιξ οὔ {Πεὶγ Ἔυαβ: 

19 νΒείθοῦ ποῖ οἠἱγ τὴ6 ΠδγΠῚ 
τηϊρης. ἀϊβραῖοῃ {Π6πὶ δὲ οηςθ, Ραΐ 
450 1ῃ6 τοῦτ! Ὁ ]6 8ρῃς ττέουϊν ἀεβίγου 
1Π6 πη. 

20 Ὗεα, ἀπά νυἱμοιξ {Πεβ6 τηϊρῃς 
{πεν μανα ἔἈ]Π|6η ἄόνγη νυ Ἱἢ οπς Ὀ]αβί. 
Βεϊπρ Ρειβεοιίθά οὐ. νεηρϑαηςσα, ΔΠη4 
βοδίζογο αὶ ἀογοδα τῃγοιρῃ {Π6 Ὀγθδίῃ 

18. τρᾷζηποαυ «υἱϊά δεαςς, χε] οΓ, γαρε, πϑαυν 
ἐγεαίεά.] ΄οβαρηι5 (΄ Απίϊ.᾽ 11. 14, ὃ 3), [0]- 
Ἰοννίηρ βοπῖα αἰ δγοπὶ Ἰοροπά, δᾶγ5 {παΐ 
Οοά ἀϊά Π}1 Εὑργρέ ἔ]] οὗ 411} βογίβ. οὗ νά 
Ὀεοαβίβ, οἵ κιηήάβ. {πΠαΐ μαά πϑνεσ θθθη 5θθῃ 
Ὀείοτθ. ϑοῆθ ΤΌΠΟΥ θυμοῦ πλήρεις “10]] οἵ 
«υεηο771,᾽ ἀπ θυμὸς Πα5 [15 ΠΊΘΔΏΙΠΡ 1Π 5ΟΠῚΘ 
ῬΑββϑαρεβ οἵ {με 1,,ΧΧ. (6. χχχι. 31; Ρ5. 
ἵν11. 4; Απλοβ νἱ. 12; ΗΘ}. δ΄). Βαΐ 1 15 
Ὀείίευ ἴο τεΐίδϊῃ ἰῃ6 σοπηπΊοη πηθδηϊηρ οἵ 
“ γαΑρο,᾽ 85 ἴῃ Υἱ!. 20; ΧΥΪ. δ. 

εἰἐῥεγ.] ἤτοι. ΠΟ ΟὨΪΥ ΟἴΠΕΙ ΡΪαςα ἴῃ {π6 
ΒΙΡΙ6 ποῦ {Π6 ννογά οσοι5 15 Κ ΟΠΊ. νἱ. τό, 
ὙΠΘΓΘ 4150 ἴἴ 15 ᾿ιδθά ἴῃ {Π6 πο] 5516 4] 56 η 568 
οἵ ““ εἰἴΠογ,᾿ ΓΟ]]οννεά Ὀγ ἢ, “ οτ.᾽ 

οὐ Μιέδν σεοπὶς 977 σεαίίεγεά σριολε.] ὙΠΕ 
θείου σοδάϊηρ 15 λικμωμένους (Ν Π]Ε.., αὶ 771 
οάογεηι ῥγογδγεπίθσ), “Ττοςηρ ἰοσίῃ " (ΤΠ, 
“ἐν Πον ΩΡ, “βοαίίοσιηρ τὸ ΟΠ 48), “ἃ 
ΤΟΔΙ Οὗ 5ΠΊΟ]τ6.᾽ Βρόμος, “ἃ τολτίηρ " (7), ε7η1-- 
ἐμ5}, 15. ΒΟΠΊΘΕΙΠΊ65 σοηξιι5θα νυ ἢ βρῶμος, “ ἃ 
δίθποῃ, 85 'ἰη 06] 11. 2ο, ἀναβήσεται ὁ βρόμος 
αὐτοῦ. ὝΠΕΙΘ 5 ΠῸ 5ΠΠοϊθηΐ ΥΘαθοη ἴΙῸΓ 
ταἸτίηρ; {Π6 ννογά ἴῃ {πΠαΐ βθῆδε Πεῦθ. ““Α ΤΟΔΓ 
ΟΥ̓ 5ΠΊΟΙΚΟ "15 οπε οὗ ἴπ6ὸ Αδβομυ]θδῃ, ᾿γυῖοα] 
ΘΧρυθϑϑίοηβ γῇ {ΠπῸ ΓΙ ΓῈΥ {Πκὸ5. (ΔΟΠΊΡ. 
ΟνΙά. “Μεί.᾽ νἱἷϊ. 114, “)ερηλείσψιο Ἰοσ πὶ 
φησ  δμς Ἰταρ] εηΐ." (ΟΠῚΡ. [0Ὁ ΧΙΙ. 18, 20; 
ΧΧΧΙΣ. 20: 

σῥοοΐίπρ.) 1Τ.11., ““ἸΙρ]ιηϊηρ." ΟὉ Χ]]. 19, 
“Οπἕ οἵ ΠΙ5 (1 ον! 4 η᾽5) τηο ἢ ρσῸ Ὀ.ΓΠΪ ΠΡ; 
ἸΆτηρΡ5, δηΠ βραῦῖζβ οἵ ἤγο ἰϑὰρ οι : 24. 21, 
“Ἠ!5 τοδί Ἰπ] ἀ]θ ἢ οοα 5, απ ἃ Πάπα βοθίῃ 
ουξ οἵ Πἰ5 πηοπίῃ.᾽ 

19. δμξέ αἰδο ἐῤδὲ ἐεγγιδίε εἰσ ἈΔΙΠΟΥ, 
“ΒΕ ουθῃ ἐΠ6 δι σης (νὰ5 4016) ἴο ἀδϑίγου, ὈΥῪ 
τογγγηρ {Πποπλ. ὙΠῸ [0164 ὈΑ5}1151]ς ννὰ5 
4016 ἴο Κἢ] ὈΥ 4 βἼαηςβ. 

“Α5 [Π6 Ῥδβιοοῖς 516 (ἢ [ΟΙΚ 
ΒΥ νεπίτηθ οὗ ἢΪ5 βίσῃϊ,» 

ΟΗΑύσΕΆ, “2 αγϑογὴς 7 αἴε. 

“80 5Ξ00ῃ ΚΙ115 ποί {π6 θαβ:]115]ς τ οἰσπι." 
ΘΚΕΕΝΕ. 

“ς Μαΐζε τὴ ποῖ {κ6 {Π6 βσῃίθα ῬάΑβ}1151κ. 
1νε Ἰοοϊκεά ου ἱποιβαπαὰβ γῃηῸ Πᾶνα 5ρβά ἴῃ 8 

Ῥαίίου 
ΒΥ ΤΩΥ γτορατά, ὀχ ζὐλίρα γ1ο716 50. 

ΘΗΛΚΘΡΕΑΆΕ, [Π}Π7}1ὲγι1εγς 7 αἴε, 1. 2. 

ὙΠΟ ῬΆ511151κ 1’ {ΠῸ “ σοοϊκαίτιος " (Τρ οπὶ) οἵ 

ΨΜΊΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. 

ΟΓ τῆν ρονγεῦ : δι {ποι Παβὲ ογάεογεά 
411 τΠϊηρ5 1ῃ πηθάβιγα ἀπ ΠΊΕ δηά 
γγεῖρ ἢ. 

21 Εογ τοι σδηβί 5Πενν [ΠΥ σγοαΐ 
ΒΕΓΕΠΡΈ δὲ 41] {ἰπ|65 νυ ἤδη τποιῖι νν]]Ὸ ; 
ΠΑ ΨΠὴ0 πιὰὺ υν] βίη 4 της ρονγεῦ 
Οἵ {Π|π6 δύῃ ὃ 

22 ΕῸΓ {π6 ψνῇοϊε ννοῦ]4 Βείο δ ἃ 1ξαὶ. ,ο. 
ἘΠΙΘΘΤ 15. Ὁ 5. Δ ΓΕΒ ΡΊΑΙΠ, ὍΝ Εἶνε ᾿ς 1 Οὐ, διδεῖ 
Βαΐδηςα, γεα. 85 ἃ ἀτὸρ οὗ {Π6 πηογη- τυείῤλλ. 

ἴς. χι. 8: [εὐ ὙΠ]. 17. ὙΠῸ σορξ σα 15 α150 
5814 ἴο Κα] ὈῪ « βίαηςε :-- 

““ Τηδξς θάτα νοννεὶ 7, 5Π8]] ροΐβοῃ πῖοσα 
ὙΠδη 1Π6 ἀφαιΠ-ἀδτίηρ 6γὲ οὗ σοοἸκαίτϊςα. "ἢ 

“ο»». αγιεἶ 71εἶ. 111. 2. 

ΟοΡ.. “Το ΝΙΡΗ, ὅπ. 4, ο. ὙΤΠ6 
ννογά 15 ἃ σουγαυρίϊοη οἵ εοεοάγι]ϊο, σγοςοα 16. 

20. «υἱέῤ οπὸ ῥ᾽ αε.] Α5. ϑεπηδοποῦρ δηά 
ἢ]5 ποβί νσεσὲ ἀδδίγογϑα (2 Κ. χίχ. 7). 

δεὶγις ῥεγσεσμίεί 9.0) τϑερσεαηςε.1 ἘΔΙΠΟΓ, 
“Βρίηρ; ομαβθά, οὐ ριιγϑιιθά, Ὀγ [πβεϊςο." ὍΤᾺΪ5 
ποίΐοῃ οἵ Νεηρθαηςα ἀορρίηρ {πῸ ΠΘοΪς. οὗ 
ΟΥΠΊ6, πὸ ἃ Ποιιηά ἀροη ἴπ6 βοθηΐ, 15 σοπι- 
τη ῇ Ιη 8}} ᾿Πτογαΐιιγθ “' ΘΟΠῚΘ ΠΊΘΠ᾽5 51Π5 8416 
ΟΡεη, βοίηρ θείοσε ἴο Ἰπρπηοηΐ, ἀη ἃ 5οπῖὸ {ΠΟΥ 
7οϊοαυ αὔέεγ" (τ ΤΊπι. ν. 24): Αοίβ χχυ]. 4, 
“ΠΟΤῚ νΘηρΘΔησ6 (ἡ δίκη) 5 Ἐε τοί ποί ἴο 
{πε 

“ ρηρθδηοθ, ἴῃ ΠΕΙῪ πνὶηρ, {ΠΕῚΓ τας 227,5 261." 
ἨΈΕΒΕΚ. 

ἐῤγοισ ἐδ ὀγεαὶῤ 9 ἐδν ῥοαυογ.] ΕΟΠδρ. ν. 
21: 10Ὁ 1γ- Ὁ: 

ἔρος ῥαοὲ ογάεγεά.) ᾿ἈΔίΠμοσ, “ ΤΒοῖ οτ- 
ἀογοάϑε (2.6., Δὲ (σγεδίιοη). 

15 716 ασμγε ατιαὶ γιμηη10ε7 απ] αὐεὶσῥέ.] (ΟΙΉΡ. 
4 Ἐπδβάγ. ἵν. 36, 37. ὙΠῈ ἴστιθ ηα νδ] 4 0]6 
τιθδηϊηρ Οὗ {Π6 οαιιβα 15 {πα (σοά ἀϊά ποί 
ογθαΐθ ἴποϑα Ἰοναῖμαπβ, ἀπαὰ ὈΆ51Π15Κ5, ἀπά 
βίγδηρα τποπϑβίουβ, θθοαιιβθο Η ἰονεβ {πΠῸ οὐ- 
ἀογαὰ τορα]αγν οἵ {π6 Κοβπλοβ ([00 Χχνη]. 
24-Σ27; 15. Χ]. 12). [ἢ 5010} ράβϑαρθθ ννῈ 566 
[Π6 ΘΑΥ͂Υ σοποθρίίοπβ οἵ 4 Ἀ θαὶπὶ οἵ 1 νανν. 
Εαγίμεγ, (ὐο 5 ΠΊΘΓΟΥ ΡΥΟρουτοηθα {Π6 ΤηθΔΠ5 
οὗ Ριιπιβηπηθπί ἴο {Π6 ἀδϑιγθά οπά5 (700 χχχίὶ. 
6, “1,εἴ της 6 νγεῖρ;ῃμῃβεα ἴῃ δὴ δυθὴ θδίαποο :᾿ 
15. ΧΧΥΠ. 17. 186 “11πε᾽ δηὰ “ ρ]ιπηπηει ᾽ οὗ 
ἡπαρτηθηῖ). ΑΠΟΙΠΟΙ Γθάθοη 15 σίνθη ἴῃ τ. 
253-26. 

91. ἐῤοιι εαποὶ σρέαυ . .. αὐ αἱἱ ἐΐγιες.} 
ἼΠΟΓΕ νναὰ5 ΠΟ 1π]πιθάϊαΐα πθοθϑϑιίυ ἐπογείογο 
ΤΌΣ ΔΠΥ ΔΌΠΟΓΠΊΔΙ]Υ 5 ]ΡΟΥΠΑίΌΓΑΙ, ᾿η ογνθηίίοη. 

Ὁ. δὲ «υῤοΐε «υογἰΔ.}] 2 Μᾷᾶος, γ]11. 18, 
γῃο αἱ 4 ὈθοΚ σδῃ οαϑί ἄονῃ. .. 4}} {πΠ6 
νοῦ]. 

ας α {ϊπππ|ὲ σγαῖη 97 ἐδὲ δαίαπεθ.] Τ.11., “ἃ 
ΒΡΘΟΚ ουὖΐ οὗ ἴπΠ6 564165.᾽ (ΔΟΠΊΡ. 15. Χ]. τς 
(ΧΧ.) ῥοπὴ ζύγου. “Ροπὴ ΡΓΟΡΕΓΙ͂Υ ΠπλΘΔη5 {Π|6 

480 



490 
ἵπρ' ἀενν {παΐ ]ΘῈἢ ἄἀοννη προη {πα 
εδγίῃ. 

23 Βυὲέ {ποι ἢΠδϑέ πποΓοΥ προη ἃ]]} : 
ἔογ ποὺ σαπϑὲ ἀο 811] {ῃίηρβ, δηά 
ὙΠ Καβὲ δὲ {ΠῸ 581π85 οὗ πηεη, θεσδιιβα 
τῃευ 85Ποι14 δπιεπά. 

24. ἕογ τδοῖι Ἰονεβέ ἃ}1 [Π6 {Πϊπρ8 
{Πα ἅγθ, ἂπᾷ δομοῦγεδε ποίμίηρ 
νη ὶσ ἢ ποι Παϑὲ πηδάθ: [ὉΓ πενογ 
νγοι! Ἂ4εϑὲ ἐποῖι Πᾶνε πηδάβ ΔηΥ τἢϊηρ. 
1 ποὺ Παάϑε Παϊεά [{. 

25 Απά μον σοι] ἀ δΔηγ {Πϊπρ' Πᾶνα 
Εηάπιγαά, 1Ε τὸ Πα4 ποῖ Ῥεεη {ΠΥ ψ}}]}} ἢ 

ΥΙΒΘΜΌῸΌΒ ΘΘΙΌΜΟΝ ΕΣΧΗ ἰν. 23--ἰ. 

ΟΥ Ὀεθη ρῥγεβεῖνεά, ἱξ ποῖ ςδ]]εά ὃγ 
τῃεεὶ 

26 Βιυε ἐΐμοιι βραγεβέ 81] : [0γ τ ἐτὸ τ᾿ 
ἅτε τῃϊης, Ο Ιογά, τῆοὰ ἴονεῦ οὐ΄ 
8011|5. 

ΘΟΗΠΑΡ ΒΕ ΧΊΠΙ. 

2 Οοά «Πα γ1οὲ αἰῤδίγον ἔλοσε ο (αγιααγε αἷϊ 
Οηεῦ. 12 77 16 λαΐ ἀἴογι6 5ο, τὐλο κοι εογιέγοιξε 
δίνει τὸ “μέ ὃν ςραγίγρ' ἐλογε λδ ἑατερλέ τές. 
27 77ἐν τυόγέ ῥηερεῖςἠεαῖ τοί ἐλεῖγ ροάς. 

ΕΟ τΠϊπ6 ἱποογγαρεθ]ς ϑριγιῈ 15 
1Π 8} τΠϊηρ 58. 

ἘΓΘΠΊΘΙΠΙΠρ; αἰ, ΟΥ̓᾿πο]]παίίοη οἵ {πε 5οα]θβ5, δα 
15 ΠΘΓδ τπι5θ4 ΤῸΓ {ΠῸ {{π|δϑὲ ρσδῖη {Πδξ σδη σαιι58 
ἴΠ6 50 4165 ἴο αἱἴρ 1 ἴαίκθη οἷ οὐ Ραΐ ἴῃ. 

ας α ἄγοῤ 97 δὲ γιογηίης ἀεαυ.] ὝΠΕ »ιοσππ 
ἡησ ἀθνγάγορ 5 ἴπ6 υϑΎῪ ἴγρε οἵ βναηθβοθηοο: 
ΠΟ 5: νἱ" 4: ΧΗ 1: 

53. Βιέ ἐφοιε ῥα γιογς} . . «7 Ἐζσο] 15. ΧυΠ]. 
12. Οὐοάβ οπηπιροΐθποθα δηά τη8η᾽5. υἰίοῦ 
[δ  Ὀ]θηθ 55. ἀγα πηθηςοηθα 85 {Π6 σχοιπάβ οἵ 
Οοὐ 5 ΤΊΘΓΟΥ͂, 85 ἴῃ χὶϊ. τό, 18. ΒΎΟΙῚ {Π|15 15 
ἴακθη {π6 θοριπηιηρ οἵ (Π6 ἤπο ςοἸ]]οοῖ, “Ὁ 
Οοά, ψῆο ἀδοϊαγεδὲ ΤΙ ῖηθ ΑἸπΙΡ ΠΓΥ ΡΟΨΕΓ, 
τηοβέ σμΙ ΘΠ ὈΥ μον ηρ ΠΊΘΓΟΥ Δη4 ρΙγ.᾽ 

4. Τι ᾿ς δὴ αἰίσί αίε οὗ (σοά ΠΙπη5 6], 
ΑΠπα δαυίη]γ ρόννεσ ἀοίῃ ἴπεη 5παν {|Καβί 
αοαβ 

 Ώεπ Μετου βεαβοπβ [π5ι1ς6.᾽ 

αυἱπζεεί αἱ ἐξ οἵη ΟΥ γιοῦ, δεσαισο ἐφον τ ῤομ]ά 
ανιογά.] 1.11., ““Ονου]οοϊκοδὲ ΠηΘη᾿ 5. δ'πθ ΤῸΓ 
τοροηΐδηςθ, ΧΙ. το. Π6 58 Π|6 ΟἸΓΙΟΙ5 
ΤΡ] 5}. ΡΉγαβο 15 τιϑϑα ἴῃ Αςίβ Χυ]ϊ. 30, νυ ΠΟ ἢ 
15. ΟἸΟΒ ΙΥ ΡαγΆ}16] ἴο {Π15: “ὙἼΠ6 {{Ππ1|65 οἵ {815 
Ἰσηογαηςο Οοά ννἹηϊκοά αἵ (ὑπεριδών), Ὀιιξ πον 
σοΙηπηδηάθίῃ 411 τηθη Θνουυνν μοῦ ἴο τορεπξ 
(μετανοεῖν). Εογ {Π6 {ποιρηΐ 566 Ἰλ οπ,. 11. 4 
2 Ῥεῖ. πἰ.. 9. ΔΝ {πὸ ρἤγαβ6 σΟΠΊΡΑΓΘ 4150 
ἘσοΙ 5. ΧΧΎ ΤΙ. 7, “ΨΊΠΚ αἵ (πάριδεν) Ἰρπογδησα ;ἢ 
ΧΧΧ, 11, “ΜΊΠΚ ποῖ αἵ Πἰ5 0}1165.᾽ 

““Βαῖ νγε πηιϑί σῖνα βοῇ οἴπου ἰβανθ, δηά τουΐϑι 
αἰ εἰϊ μου ννασ. --(ἭἬΑΡΜΑΝ, 72. ἵν. 66. 

“ Βεεατσο [ΠΟΥ 5Π οι] ἃ ἀπηθηα 15 οἱά Εἰ ΠΡΊ5ἢ 
ἴογ “ἴῃ ογάου {Παϊ.᾽ 

24. ἔογ ἐῤοι ἰουεσὶ αἰ ἐῤὲ ἐῤῖίπις ἐδαὶ ἀγε. 
νε πιὰῦ θὲ ργαΐθῃ! ἴο {πΠ6 νυ τοῦ [ΟΣ {Π6 
θϑαι αι! {ποι 5 οὐ {115 ἀπά {Π6 [Ο]]οννίης 
γοΥθ65 ΜΙ Ποιΐ ϑιορρίηρ ἴο πη πῖγα πον Πα 
ςο-ογάϊηαϊοα {ποτὴ νυν {Π|6 ἸΠΟΟΠΊΡΓΟΙἰ5Ι Πρ’ 
ΒΟΝΟΓΠῪ ΘΧΡΓΘΘβθα ἴῃ 5110 ΡαβθαρῈ5. 85 τ. 
10-13, Υ. 17-3, Χο. Ηδε Πεῖὸ ἄρσθεὸβ νυ ἢ 
ῬΏΠΟ, ΨὴΟ ἴῃ ΤΠΔΠΥ͂ Ραβϑαρεθ βρεακβ οἵ 
“ σοοάπρϑ5,᾽ 2.6. “" Κιπ4η655,᾽ 45 [Π6 Ππα] σαῖδα 
οἵ 41} ογθαΐϊίὶοη (1) οριῇ. Μαμπαϊ,᾿ ὃ 6: “1) 6 
Ομεγυθ. ὃ 25; “1)6 5δοσιξ, Αθε]. ὃ 15, ὅζο.). 

αὐῥογγοσέ ποίῥίης αὐῤ΄ῆορ ἐφοι ῥαςὶ γιααίε.] 

Κεἰεγγοά ἴο ἴῃ οἱγ (οἱ ]οοξ ἕο Αϑῃ Ὁ βεάπεϑ- 
ἄδγ. 

, 25. ῥοαυ εομ]ά αην ἐῤίπς ῥασυε ἐπάμγεά.] Τίονα 
[5 1Π6 ἰὰνν οἵ (σοά 5 ργονιάθηςβ πὸ 1655 ἴμδπ οἵ 
ΗΙ5 ογθαδίίνο ροννευ. 

2 ποὲ εαἰϊεά ὧν ἐφεθ. ΝΑΠΊΕΪυ, “' σα]]οὰ ᾿ηΐο 
Ὀεϊηρ. ΤὙΠθ οδχργθϑϑίοη ἴα ἃ Ηδθρθγαίβπὶ, 
καλεῖν Ὀοΐηρ; τι564 {Πκὸ δὲ Ἢ ἴῃ [Π6 βθῆβεβ δοί] 
ΟΥ̓ “ οΔ]]ΠἸηρ ᾿ δηά ““ ογεδίϊπρ " (Άοχα. ἱν. 17). 

26. ἐῤοιί «ραγεσέ αἱδ' ὅὸὼγ ἐδὲν ἀγὲ ἐῤίσε. 
“Η5 [θη ΤΠΘΓΟΥ͂ ἰ5 ΟΥ̓ΟΓ 411 5. νου κϑ᾽ 
(5. οχὶν. 9). 

Ο 1ογά, ἐροῖι ]οοτ᾽ 97 τοις. Δέσποτα φιλό- 
Ψψυχε. “ΓῊΪ5 15 Δη ΘΧαιϑιῖο ἀπά οτἱρῖπαὶ οχ- 
ΡΓΘβϑίοη. [ἢ οἰαβϑίοαὶ σσθοκ φιλόψυχος ΠλΘΔΠ5 
“Ἰονίηρ ΠΠ|,᾿ 26. σονναγάϊγ. ((ομηρ. [οΠη χιϊ. 
25.) [{ 15 Πού πιϑρᾶ ἴῃ {Π6 βθῆβο {παὶ σοά 
“ Ἰονϑίῃ ποῖ {6 ἀθαίῃ οἵ ἃ βιπηθσ," 1.12. ΤῊ 
Ἔρι[Ππθῖ τπαΥ Πᾶνα θθθη βιιρρεβίθα ὈγῚ ΕΖεκ. 
ΧΥΙΙ, 4) “ ΒΕΠΟΙ]ἀ 8]] 5011}15 ἀγὸ πηϊη6." 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΙ. 

ΤΠΟ τϑᾶθοη ΠΥ ΟΟα 5ραγθὸβ ἃ]}] (1). 
Ηδεηςο Ηδ βάν συδά 14] νναγΠΙ ΠΡ’ ΡῈ ΙΒ θη ΐ5 
ΘΥΘη 0 {Π6 β ΠΥ (ὐαπαδηϊΐοβ (2-8}); ποῖ 
ἔγοπὶ νναπί οἵ Ῥονυνουῦ, Οὐ ἔδασ οἵ σοπβθάιθηοθ, 
βδίποθ Ηθδ 15 ΑἸπηιρῃν (9-14), θαῖ Ὀδοαιισα 
Ηἰβ5 Ροννεῖ ἰἴ5 ἴῃ6 ᾿αϑὶβ οἵ Ηἰβ5 ᾿ιβίϊσθ. απὰ 
τηθτοΥ (15-18}); «πα Ὀϑοδιβα Ηδ ἀεβιγοά ἴο 
δας τι5 ΤΠΘΓΟΥ͂ ἀπά ἴο ἱπβρίτο πορο (19), ἀπά 
ἴο ροϊηΐξ {πὸ σοπίγαβί οἵ {πὸ γεῖ συθδίοι ΤηΘΓΟΥ͂ 
νοι Ηθδ ϑπονν5 ἴο Ηἰ5 οἰ] άγθη (420-29). 
Ηδρηςο ὄνϑὴ {ΠῸ Ρ]αριιθ5 οἵ Εργρί Παά ἃ πηθῦ- 
ΟἸα] ἀοβῖρη. 
ΤΠ τοῦ οαη ΠαγάΪϊν 41] το ΟὈδβογνο {παΐ 

(πγοισμοῦς {π6 σΠαρίου {Π6 νυΥ ΠΥ 566 ΠῚ5. ἴο 
θ6 οἡ ἴπ6 νϑυὺ νοῦρο οἵ ἤαρτγαηΐ βο] -σοπίγα- 
ἀϊςίίοη. Ηδ [δ5 ἠδὲ υἱίογθα {πὸ πιοδὲ ποῦ] 6 
πους 5 ἀρουΐ (Π6 Ἰονε ἀπ ΠΊΘΓΟΥ ἀπὰ πιηϊ- 
νΘΓ54] σατο οἵ ΘΟ οὐ ἴογ 8]]. ἀπά Πθ σοῃξηι65 δὲ 
Ἰπΐθγναὶα ἴο ἴοιοῖ οἡ {Π|5 ἱποιρη ; νοΐ ἢΪ5 
76 νυ ῖβ. παιοπα! γ σοπϑίδπε!Υ ἰθαά5. ἢϊπὶ ἴο 
ΘΧΡΓΘ55 βϑηζἰπηθηΐβ οἵ 50 ἤδθσοθ ἃ βαϊ᾿ϑἰβοϊίοη 
τοβρθοίίης ποθ ννῃοπὶ πῈ τοραγάβ 45. ἴπ6 



Υ. 2-4.} 

2 Τεγείογε σμαβίοποβί ποῖ {Π6πὶ 
θγ {|||6 δῃά {|| τὲ οἤξξηά, δπά 
νναγηθβδί {Πεπὶ ΟΥ ριυτίίηρ Π6πὶ ἰπ 
ΓΕΠΊΘΙΠΡΓΔΠσΘ. ὙγΒΕγαὶη ΠΕΥ Πᾶνε 
οἤεπάεά, {παΐ ἰεανίπρ {Πεὶγ ννὶςΚεά- 
ΠΕβ8 {ΠΟΥ πιᾶν Ρεϊϊενε οἡ {πες Ὁ 
Τ,οτγά. 

ΘΠΘμη165 οἵ Οοά δπά ἴϑγδϑεὶ, 85 ἴο θ6 βοδγοοῖν 
ΤΟΟΟΠΟΙΙΔΌ]6 νυ {ΠῸ σδΊΠΟΙΙοΙ ΕΥ̓ οὗ 5 ΠΡ ΠΟΥ 
ΒΘΠΟΓΔΙΙβαΐίοηῃ5 γοβρθοίίηρ {πὸ παΐασο οἵ Οοά. 
Ἄν ε 566, [πγουρποαυΐ, {πε σοπῆιϊςί οἵ Η 6] πιβεὶς 
τπουρηΐ ἀπά Ἡ Θθτγαϊς ΡγΘΡΟββθββιοηβ, ἀπά {6 
ὙΥΤΙΓΟΓ 5 Δρραγεπί ᾿ΠΟΟΠΒΙβίθ ΠΟΙ 65 4.6 {Π6 ΤΠΟΓΘ 
ΘΧΟΙΒΑΌ]6, Ὀθοδιιθθ ἢθ 15 ἄθα]ησ ἢ {Π6 
παΐιγο ἀπ ΡυΓΡΟβο5 οἵ Οσοά 85 Ὄχμιθιϊοα ἴῃ 
ἀθα!ηρ5 ννμῖο ἢ ννῈ ππάογβία πα 50 ᾿πηρο δ α]Ὺ 
{παῖ {π6 σοποϊ ϑοη5. νμοἢ να ἄγαν ἔγοτη 
{Π6ΠῈ οδῃ ΟΠΙΥ θὲ τερασγάθα 5 ραγίιαὶ δηά 
το]δίϊνο. 

1. Εογ ἐῤίσιε ἱποογγεῤἑϊόίε δΡΙΓΙΕ τς πὶ αἱ 
ἐῤίρισς.] Α5 1Π15 οἰδιιδο βῖνοβ Δη δβχρ παίϊοη οἵ 
{πΠῸ 56 η56 ἴῃ ὑν ΠΟ ἢ ὁ. 4}1 {Π’ηρ5 ἀτε (σοί 5, 1 
ταϊσ ΠΟΤ σΟην ΘΠ ΠΕ ὃ Δα δά το {πὸ ἰαϑί 
σμαρίοσ. ὙΠῸ Ψα]ρ. Ραγαρηγαβοβ τἴ, Ο ψμαηι 
δομμς εἰ “μας ἐπέ, 1)ογηίμθ, σρΙγΙμΣ ἐμ 171 
ο»γιτιίόμς. “ΤῊΙ5 566 ΠῚ5 ἴο ροϊπί ἴο ἃ γεδάϊπρ 
ἀγαθὸν (ἴογ ἄφθαρτον), νΥ οι 15 Τοιιπα ἴῃ {πῸ 
ϑυγίας δηά ΑΥ̓δῦϊς νϑυϑίοπβ, δι 15 οἴ πο υννῖβο 
ποι δας ΠΟΥΙΥ, 4η4 οῖνεβ ἃ ὑν ΘΑ ΚΟΥ 56Π56. 
ϑίποθ (οὐ β ϑριΓΠ 15.“ ἸΠΟΟΥΓῸΡΕΌΙ6,᾽" τηξη 
ΠΑΥ δβτίθνε {παΐ ϑριγιῖ δηά αἀδβθογαΐθ 115 
ἴοάρ]θ, θὰ πενεῦ νΠΟΙΥ ἰοβα 11. “1 8]]} 
1155 ᾿πο] 465. “1Π 8}} πιθη.᾿ Πάντων (ΧΙ. 
26) ἀπά πᾶσι ἴῃ {Π15 νεῖβθ 41΄Ὸ πδιίε7,, ἃ5 15 
Ργονβά ὈΥ χὶ. 24. Τα νυστιίου, πη Πἰ5. ΑἸοχ- 
Δ Πα τίη [ϑῃϊοη, πὸ ἀοιιδέ τοραγάθα 45 ρύας- 
ἘΙΟ4Π}}Ὺ ᾿ἀσθπίϊοαὶ ἴπ6 δέος σοποθρίϊοη οὗ δῇ 
αηίγγια τιμπάϊ (ἴο ΠΟ [15 ννοσγάβ. βθεῖη ἴο 
ΡΟΪΠΐ 1π 1. 7: ΥἹ1. 24; Ὑ11..7}), ἀηἀ {Π6 σεγιῥέμγαὶ 
ςοποθρίϊοη οὗ {πὸ ΠΠἴ οἵ πηδη 85 Ὀεΐηρ ἀβρεη- 
ἄδηΐ οἡ πε ϑρισιὲ οἵ σοά (6εη. νἱ. 3; [οὉ 
ΧΧΧΙ͂Ι, 8, ΧΧχῖν, 14; 5. οἷν. 30; Εἰςο165. ΧΙ. 7). 
Ης 54γΥ5, ᾿ἰηάδθά, [πΠαΐ “ἊΝ Ἰδάοπι," ννῆϊοῃ Π6 
11.565 ἱΠῖ ΘΓ ΟΠ ΠΡΈΔΟΪΙΥ ἢ {πὸ δριτῖ οἵ Οοά, 
σαηποΐῖ ἄνν6}} ἴῃ ϑἰηΐα! θοάϊθ5 ΟΥ̓ ΒΡ ΠΥ 505 
((. .--5); θαΐ ἐνθη τη {Π656 "6 ΞΒΊΡΡΟβἝβ ἃ σεσίαϊῃ 
ἘΠΑ]ΓΘΓΑΌ]6 ᾿πά νυ ]]ΠἸηρ οἵ ΠΊνὶης ἔὈγοα5. 

2. Τῤεγεΐογο.)] (οὐ β ΠΊοΓΟΥ, δηα {ΠῸ ᾿πηπλὰ- 
ποηςα οἵ ΗΙ5 ϑριγιξ ἴῃ 411 {π|η55, Ἔχρίαῖη {Π 6 
ΤΊΘΓΟΙ ΠῚ] σταά τα ]Π655 οἵ Η15 ρα ΠΙΒΠ ΠλοΠΐ5. 

ερασίοπεσί ἐῤοι.] γυϊ]ξ., 
ΚΟΥ ΓΙρῤίς. 

ἐῤεηε..... ἐδαΐ οὔεπά. παραπίπτοντας, νὶ. 9. 

γν {π|6 ἀπά {16 κατ᾽ ὀλίγον (Ν]ρ., 
}αγεϊδια) ; Πκ6 [Π6 οἸαβϑίςα] κατὰ βραχύ. Βυῖ 
ἴογ Ηἰβ τπθγου Οοά πηρῃΐ πανα δηη] Πα θά 
5 ΠΠΕΙ5 δ[ ΟΠ6 5ίτο Κα (Ὁ. 9, ΧΙ. 20). 

τυαγπεοὶ ἐροηι.)] ἴῃ Χῖ. τὸ {Π6 νυ τεῦ Πᾶ5 
5814 {παὶ ν π1Π6 Οοά αυαγπεά ἀπά ἰοϑίεα τ 

ἐλέγχεις, 1. 3. 

ΜΙ ΙΒΘΏΟΜ ΟἿ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΣΙ]. 

2 ον ἴξ νγὰ8 ΤΥ ψν}}}] ἴο ἀεβέγου 
θν {πεῈ Παπάβ οἵ οἱ ἰδίμειβ θοῖἢ 
1ποθα 'ο]4 ἱπηδθιταπίβ οὐ {ΠΥ ΠοΙγῪ 
Ιαπά, 

4 νΒοπι {ποῖ Παϊεάβι [οΓ ἀοϊπρ 
πιοβῖ οὐΐοιιβ νγογκβ οὔ ᾿ ψ ο Πογδίβ8, 
Δηά νυὶς Κα βϑδουῆοαβ : 

[5γδϑ!θ5 (νουθετῶν ἐδοκίμασας) ἃ5 ἃ ἘΔίΠΕΓ, 
Ης πάρε «πὰ Ἴςοπάειηποά (καταδικάζων 
ἐξητάσας) ἴπ6 ΕἰρΡΥΡ(ΔΠ5. 45. ἃ βϑενεῦθ Κίηρ. 
ϑῖηςε Π6 ργοσθθάβ ἴο βρϑαῖὶκ οὗ ἴπ6 Δθοπιῖπα- 
τἰοηὴ5 οἵ 1πῸ οἱά (δπααηϊΐθθ, ὑυ μι ἢ νγΈΓΘ [ἢ 
ΘΥΘΓῪ 56Πη56 ΤΟ ἢ ψγοῦβο {πᾶπ ἴποβα οἵ {ῃ6 
Ἐργρίίαπβ, μ15. ἰαπριιαρο ᾿πνοῖνεβ ἃ βεϊεσοης- 
ττδάϊοίίοηθ. Του θΈ1655 π6 νου] μανα Ὀθθη 
ΔὉ]6 ἴο ΟΈΎ βοιπε βοτέ οἵ Ὄβχρ αηδίίοη οἵ {Π15 
Ἰποοηϑίβίθπου, Ὀὰΐ ἃ πιοῦα οαγοία]! «ἀπά 1655 
τ Πϑίοσίο αὶ νυγιῖοσ, ονθη 1 ΠῈ νγεῦα σΟΠϑίδ ΠΥ 
ΒίΓΙΡ ΘΙ Πρ π΄ 1Π6 ορροβίίε συσγοπίβ οἵ ρῃ1|ο- 
ΒΟΡΗΥ «δηά Τά αϊϑπα, ννοι]α Παγάϊγ Πᾶνα ἰεῖ 
1Π656 σοπίγααϊοίοπβ 5146 Υ 5:46. 

«υῤεγεῖγ.} ἐν οἷς, 1.6. οἵ [π6 {πῖπ55. νυ ποσείη. 

ἐραΐ ἰρα-οἱπρ ἐρεῖν αυἱεξεώπεος ἐρὲν γηηαν δε]ϊευε 
ογ ἐῤεθ ὙΠῸ νΥΙΟΓ 15 ποῖ ΠΟΓΘ βπίοσϊηρ ἱπίο 
{Πϑο]ορῖςαὶ σοπϑιἀθγαίίομβ, ἀπά τ 15. ΠΑΓγάΪΥ 
ἔαΓ ἴο ϑᾷὺ {παΐ μθ σοηβι θυ ΡΠΙΒΗ ΠΊθηΐ 85 
1π6 σδιιβα οἵ γτθρεηΐδπος δπα ἴα. Ηδ πιϑαηΐ 
ΠΟ ποτα πάη [ϑαίαῃ, ποθ η Πα βαϊά (Χχυῖ. 9), 
“ἌΨΉρη ΤΗΥ Ἰπάρτηεπίβ 4γ6 ἴῃ {ΠῸ βασῖῃ, [Π8 
᾿ΠΠδΙταπί5 οὗ {πΠ6 νου] ψν1}} Ιθατη τὶρ ἢ θοι5- 
π655. ὙΠὲ “Ὀεϊεε" οἵ ψ ΠΟ ΠῈ 5ρεδκβ 
(μοιρὴ Ἔχργοββοα ὈΥ πιστεύειν ἐπὶ σέ, Αοἴ5 
ΙΧ. 42; οηι. 'ν. 5) Τη68Π5 ΠΟ τήογα ἴδῃ {ῃ6 
Δεκπον]θάρτηθπέ οὗ Οσοά πιοπίϊοπθά ἴῃ σ᾽. 27. 
8111 να πιαῦ ἀρτοα ν ἢ Οτίτητα ἴῃ {Π6 τοηαγΚ 
{παῖ {ΠπῸ νοῦβθ σοι] Παγάϊγ πᾶνε θθθη νυτϊτεπ 
ὈΥ 4 (μτγιβίίδη. : 

8. 2 αὐας ἐδ «υἱ]]} ἐο ἀἐτέγογ.] ἴπ {πε Οσθεκ 
{π656 νγογβ ἅγὸ ἴπ ὡ». 6; [Π6 ἱπιογπιθάϊαΐα 
ννογήβ ἴῃ οὐ. 4, 5, 6, Ὀεϊηρ Ρατεη Πϑίιο δὶ. 

ὧν ἐῤε ραπάς 97 οἱτγ' Καέῥεγσ] ΤῊ Θχίευπη- 
ΠΑΐΟΠ ΠΊΔΥ δὲ «ἰἰγιυ6 4 ΕἸΠΕΘΓ ἴο τηδῃ ΟΥ̓ 
το Θοά (Βκ. χχί. 31; Νύτηθ. ΧΧΧΙΙ. 52). 

ἐῤοσε οἷά ἱπιραῤὶίἑαπί:. ΤΠ {Γ1065 οἵ δπδδη. 

4 ἐῶν ῥοὶν ἰαπά.) Με ἢπά {Π6 βᾶπὶεὲ εχ- 
ΡῬΓΘϑϑίοη ἴῃ 2 Μᾷδςς. ΠῚ ὙΠῸ Π5ΠΠ|6᾽ “ {ΠῸῈ 
ΗΟΙῪ 1,4πὰ ἄοε5 ποῖ οοσυγ ἴῃ οἰ πεῖ Τ αβία- 
πιοηξ, ΓΠΟῸΡἪ νγα μανο Κ(η6 ΗοΙν Μοιιηΐδιι,ἢ 
( ΠΟΙΥ οἰτ165,᾿ ““ΠοΙν [εγ βαίθμη, ἄς. ΤΠΙ5 
5 {πὸ φαγ]ϊοδὲ γᾶς οὗ {μ6 ἕαπιοιιβ ἀβϑίρηδ- 
τοη. 

4. Πῥορι ἐῤοιι ῥαΐεάε!.] ὙΠῸ ΘΧΡΓΘββίοη 
ταιξὲ οὗ σοῦυτϑα ὈῈ ἀπάογϑίοοα ποῖ ΟΠΪΥ 8η- 
ΓΠτορο]ορΊ α ΠΥ, ας ρορυ]ατγ. ὙΠῸ νυτ το τ᾿ 5 
᾿πηρεΐπιουθ ραγ σα] ατίϑπι Ἰθαάβ πα ἱπίο οχ- 
ΡΓΟββίοηβ ϑνΠΙΟμ ἀο ποῖ οοπεσθ. Ηδ Πεῦα 
βρθακβ οἵ Οοά ῥαῤίηρ ἴπ6 (ὐαπαδηϊῖεβ, [που Ρ ἢ 
Π6 Πᾶ5 ϑῖ 5αἱά (χἱ. 24) [παῖ Οοά “)ουείῤ αἱ 
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ΤΟ τ, 
δογοῦγῖ65 
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ΠΟΙ ΧῊ- 
23. 

ς Απά αἶθο “1Πῃοβε τηϑγο 655 ΠῚ ῸΓ- 
ἄἀογεῦβ οὐ σῃ]άγεη, ἀηά ἀενοιιγοῖβ οὗ 
ΤηΔη᾽5 ἤςβῃ, δηά τῆς [ξαβίβ οὔ δ]οοά, 

6 ΜΠ ἘΠΕΙΓ Ργεϑίβ. οὐδ οὗ πε 

Ζῤίηισε δαὶ γε." Ἡδὰ πα θδθη νυ Πρ ΠΟΤΕ 
σΑΙΠῚ]Υ ἀπ δοσιγαΐοὶν, μ6 ννοι]ά πανο ΡΟ Δ] Υ 
{θὰ ἴο ἄγανν βοπῖὸ αἰδίϊποίίοη Ὀδίννθθη 51η- 
ΠΟΥ5 Δη4 {ΠΕ611 5᾽η5. (Ὁ. 8), που ρ ἢ ἴῃ βΘΠΟΓ͵Αὶ 
Ἰαηριαρα [15 15 οἴζθη Ἰθ ες ππποίορα (5. ν.6, 7, 
“ὙἼΤΠ6 ΤΟΥ ΔΡΠοσγεῖῃ {Π6 Ὀ]οΟάγΥ δηά ἀδοεῖῖ- 
1] τηδη 7). 

ογαυϊέεδεογαζς. φαρμακειῶν. ΤῊ ννογά φαρ- 
μακεία ῬΥΟΡΘΟΙΥ͂ ΠΊΘΔΠ5 “ ᾿ποδηΐδί!οη ὈΥ ΠΊΘΔΠ5 
οἵ ἀτσιρ5 ᾿ (ν]Ρ., 267 ηιεαϊεαηιίσπαν, ὈὰΈ 15 ϑοά 
Ὀγ 16 1,Χ Χ, ἴο ἜΧΡΓ655 4}} Κιη45. οἵ βούογυ, 
Ὁ ΒΦ, 2γαρείίσίαε (ΕἸΧ, νἱῖ. τα; 154. ΧΙν"]. 9, 
ὅζς.). ᾿ Οἡ {Π6 οΥἴπιο5 οὐ ἴπ6 (ὐαηδαηϊίοβ, 566 
ει. ΧΥΠ]. 11-14. 

«υἱεζεί «αογίβεες.] ΒΛ ΔΙΠΟΥ, ἀΠΠΟΙΥ (ἀνο- 
σίους) Υἱῖο5. οἵ 411 Κιηάβ ; σἰΐθϑ. ψῃῖο ἢ οἤδπά 
ἀραϊηδί 1ῃ6 Μαϊεδίγ οἵ Οοά. ϑιιοῇ τὶΐζοβ 
Τογτηθα {ΠῸ πηδίη ρατγί οὐ ἴπ6 ὑνούϑῃὶρ οἵ Βα- 
411πὶ ἀηα Αβμουδῃ. 

5. γιμγάεγεγς 97 εὐι]άγοη.] (ΟτΤΏΡ. Χὶν. 23. 
ΠΕ δοοιιϑαίϊνα ἀθροπάβ οἡ “" παίιηρ " (μισή- 
σας). ΤΠθ δ]]Π βίο. 15 ἴο {π6 Απιπιοηϊΐα 
ὙΨΌΓΒΠΙΡ οὗ 

““ ΜοΙοοἢ, Ποτηα [ίην, Ῥοϑιηθαῦθα ἢ Ὀ]οοά 
ΟΥ̓ Βυμηδη βδουῆοα πα ραγθηΐβ᾽ ἴθαγϑ : 
ἹΠΟΙΡΉ, ἴογ ἴῃ6 ποῖβα οὗ ἀγυηβ δηᾶ {ἰπ|Ό τε ]5 

ἸΙουα, 
ὙΠΕΙΓ ΟΠ] ἀγα πβ οὐἱθθ ὉΠΠθατά, ἐμαὶ ρΡαββεά 

{Πτοιρ ἢ ἢτα 
Τὸ Πϊ5 συμ 140].᾽ 

566 15.ὃν. Χχ- 2.5 5; ΟΥ̓. 27 (“ἜΠΕΟΥ δου πορα 
{Π6 1 5005 δης {Π61 ἀδιρ ο 5 τπηΐο 6 ν115 ἢ}; 
ΕΖοῖκ. χνὶ. 2ο, ζο. ΤῊδ βᾶπὶ6 Πουσοσβ, Ψν ΒΙΟ ἢ 
Πανα {Π6ῚΓ σα] τοοῖ ἴῃ ἀδργανθα ᾿πϑιϊηςΐϑ, 
ΒΟΙΠΊΘΕΙΠΊ65. ΟΟΟΙΓΓΘΩ ἴῃ 1Π6 ἡνοϑῃὶρ οἵ δαὶ] 
{6 τ᾿ πΙΣ δὴ: 

απά ἀεομγεῦς 9 τιαρῖς ἤεσ, ἀπά ἐφὲ 7δας!ς 
47 ὀίοοά.] ΤΙΐ 15 ἸπΊΡΟββιθ]α ἴο θδ ϑιισο οἵ {6 
τοδάϊηρ ποῦθ. Ὑπὸ Ναίϊοαη Μϑ8., ψῃ]οἢ 15 
της Ὀοβί, γθαάϑ καὶ σπλαγχνοφάγων ἀνθρωπίνων 
σαρκῶν θυῖναν καὶ αἵματος, “ ἀπά (Παῖη5) 1Π6 
θαησιοῖ οἵ οπίγα]-ἀθνοιγοῦβ. Οὐ Πιιπιαη ἤοβῇ, 
Δη4 οἵ Ὀ]οοά." ΜΨΜυ]ρ., οὐ δοηιθοίογες αὐἱοο 771 
ῥο»ριλγιι)ι οἱ εἰδυογαίογες σαησμγίς. ῬΟΘΘΙΌΪΥ 
{Πὸγ τεδά σπλαγχνοφάγους. ΠΟ ννογά 15 
ΥΟΓΥ ΓΆΤΘ, θυ Οσσιγ5 ἴῃ Ρ]αΐατο ἢ (( ἄς ΕἸαν. 
ν. 3, ὑπὸ σπλ. ἀετοῦ). Σπλάγχνα 15 5ΡΘΟΙΔΠ]ΥῪ 
᾿ι56 ἃ οὗ 5δουῆοοθβ (566. 2 Μᾷδςςο. νὶ]. 7). ὙΠῸ 
νΥ ΓΙΟΥ͂ ΠΟΘΙ ἀΟΟι565 ἴΠ6 (δπδδηϊΐοβ οἵ σδηη]- 
Ὀα]Π15π|. Το σΠαγρο 15 ΠΠϑιρροτίοα, πὰ 15 
ΒΌΡΓΘΠΔΘΙΥ ἱπΠρΓΌ 4016. ΜοΙοοῆ - ννουθῃρ 
(διε. ΧΗ, 21) ννὰ5 ποῖ σδηῃ!θα 5. 1ς, 

Θ. ΠΡ ἐρεῖν ῥγίοεις ομὲ 9 ἐδὲ ρηϊάσε οὶ 
ἐῤεῖγ ἑάοαίγομς ἐγέαυ] ΤῊΣ Μϑ858. ἅτ Πεῖὸ 
ΠοΟροΙοσϑὶγ οοηζιβοά, ἀπ {Π6 σογγιρίίοῃ τηιϊιϑί 

ΜΨΙΒΏΟΜ Ὁ ΘΟΘΟΝΜΙΟΝΟ ΚΠ’ [ν. 5:τ 

πάθε οὐ ἘΠΕῚΓ ἸΔο]αΐγοιια σγονν, δηά 
ἘΠ6 ραγθηΐβ, δζηδε ΚιΠ]Πεὰ νυ] ἘΠΕΙΓ ὁ Ῥευε. 

Σὰν 31. 
ον Παηάϑ 8οι15 ἀδϑεϊξιςςε οὐ ΠεΙρ : 

η ἼΠμαὲ {πεὲ Ἰαπά, ψ ηίο ἢ ἐδοι 

Πᾶνα βργιπηρ ἔγοση {πε χασιῖν οἵ [Π6 ΘΧργθβϑίοῃ5 
564 δὴ {πῃ ἀἰϊπηοι]ν οἵ τπάογϑίδπαϊηρς 
πο. ΠΘ 7εχί. σός. Ἠὰ5 ἐκ μέσου μυστα- 
θείας σου, ἀῃὰ {Π6 ΝΡ. α΄ γιράϊο σαογαηηθηΐο 
ἐμο. ΠΟ ναγιαίίοπβ οἵ ἴη6 Μ58. ἀγὸ νυ ἢ] η 
Β0ΠΊΟΙΘΠΕΠΥ ΠΑΥΓΟνν Π1Π|1|15 ἴο 5ῃθνν {ῃαΐ ἴΠ6 
{γπ6 το !ηρ τητιϑὲ παν Ὀθθη βοιηείῃ!ηρ {Κὸ 
1Π15, θα {[Π6 σου 15 ΠΊΘΔΠΪΏΡ]655, ἀηα {ΠΟ6ΓΘ 15 
ΠΟ 5.10} ννογὰ 845 δἰ ΠΟ μυστάθης ΟΥ μυστα- 
θεία, πο Ρἢ Ἢ Θβυοῃϊι5. δαγ5 {παΐ μυστάθης 
τηθδηΐ “4 βιὰ οἵ δριγβ." [νου] ΡῈ 
11561655 ἴο δηΐοσ ᾿πΐο {Π6 ΠΊΔΠΥ͂ ΘΟΠ] οἴ Γ65 
ὙΠΟ Πᾶνα θθθη τηδάρ Ὀγ {Π6 βάϊξουβ, θθοδιιβα 
τηοβί Οὗ {Π6Πὶ 4γῈ δἰ ΠῸΓ ΘΧίΓΟΊΟΙΥ ΠΡΟ 4016 
ΟΥ ΘΠΕΙΓΟΙΥ ππΐθηαῦ]θ. ὙΠῸ οΥΙρΊΠΑ] σεδάϊης 
ΤΑΥ͂ Πᾶν θδθη ἐκ μέσου μύστας θιάσου, “ἴῃ- 
Π᾿οά ὙνΟΥΒΠΙΡΡΟΥ5. {τῸΠῚ ἴπ6 πηϊά το] ρΊΟΙ5 
τοιυΐ ᾽ (ἘγΈΖ5ΟΠ 6), ΟΥ̓ ἐκ μύσους μύστας θιάσου, 
“ἐ Ἰη|αἴοα ννουβΠρΡΟΥΒ ἵτοπὶ [Π6 ΔΟΟΠΊ ΔΙΌ 
οἵ {Π6 το] ρου τοις (Οτίπηπα). ὍῸ ἰδίου 
ΤΟΔΙ Πρ 15 1Π6 ΤηογΘ ῬΓΟΌΔΌ]Θ, θθοαιιδα (1) 
μύσος 15 ὁπ6 οἵ {Π6 Ταγο, Ροείϊς, Αθβομυ]θδῃ 
ννοΣ 5. νυ ῃ ΟΝ {Π6 νυ ζου ΕΠ κ65; (2) ἴπ6 ἄοαθ]ς 
ΒΘΠΙΕνΘ ΤΑΥ͂ Πᾶνα βθοιηθα Παύβἢ ἴο ἴΠ6 σορυ- 
Ι5ῖ5, ἀπηα τηδὺ {πουοίοσγο μάν θθθη αἰτογοά : αηά 
(3) 5οπῖε Μιὅ58.Πδνε εκμυσουμυσταθειασου (δ α- 
{ἰοΔη, αὶ σε. ᾿ιαη). “ΤΠ ννογά θίασος οΥΡῚΠ- 
ΑἸ πηθαηΐ ἃ Ῥδοσμδηδιίδη ΟΠ ΟΙΓ οἵ Μοοπηδάβϑ ; 
Πα 1ἴ δι15 1Π6 ΟΥ̓ΡΙαϑί!ς. ΡΥ δι ποοάβ. δηά 
νοΐαγιοβ οἵ 1Π6 νυν] ῬΠοθηϊοῖαη παΐιτα νου - 
5Π105. ΑΠοίμου ΡΟββι0]6 σοπ]θοΐατε 15 ἐκμύσους 
μύστας θιάσου, “ἰηϊαἴο5. οἵ 1Π6 ΔθΟΠΊΙΠ4 Ὁ] 
τοιιΐ. ὙΠῸ νΥΠΘΙ ΤηΔῪ Πᾶνα Προαγὰ οὐ 1ῃ- 
νϑηϊθα {Π6 δάϊθοίϊνε ἐκμυσής. 

ἐῤαὶ ἀἰ]]οά «αὐἱὲ ἐδοὶν οαυη ῥαπάς.] “ΓῊΪΒ 15 
{πὸ ῬΓΟΡΟΙ πηθδηϊηρ οἵ αὐθέντας, Ὀὰΐ {Π6 ννογά 
15 4150 τιδ64 ἴῃ νυ οὺ Δ Πα ΠΊΟΓΘ βΌΠΟΓΑΙ 56 η565 
(Αεβοῖκ. “Εὐυχη.᾽ 212: Εν. ΚΓ ΑΠΟχ 172} 50 
{πα [ῃ6 νυ ῦ ΠΊΔΥ ΠΊΘΓΟΙΥ πηθᾶη “ Ραγεηΐ- 
ΤΠ ΓΘΓΟΥ5. οὗ Π6]Ρ]655 501115,᾿ 1 {Π6 βθῆβθ ἔπαΐ 
{που αμέῤογίσεά ἴῃ βαογιῆςο οἵ {ΠῚ ΟΠ] ἄγη 
(υ. 5). Ὑπὸ ρῥγιθϑδίβ. Κορὲ {πθϑ6 πιαί(ουβ ἴῃ 
ΠΟΘΙ ονγη Παπάβ5. “ΓΠῸΘ ““ ΠΟΙΡ] σβθη655 "ἢ οἵ {ΠῸ 
Ἰνθθ. {115 βαου ποθ Θηῃαποθβ ἴΠ6 ΡΥ «πὰ 
ΒΟΥΤΌΓ οὗ [Π6 οτἰπηθ. (οιηρ. Β5. ον]. 37) 38; 
Ἐπ: ΟἹ]. 50. 

π. ἐῤὲ ἸΙαπαά «υδίορ ἐφοι εεἰθονιοάςἑ αὗουε αἢ] 
οἶδεγ.] ΤΠῸ Ϊὲνν Παά πιᾶην ϑαγίηρθ ἴῃ 
ΠΟΠΟΙΓ οἵ Τπάρα ἀπἃ Τογιβαίθη. ὍΠΟΥ 
τποιρμς {Ππαξ [Γι ]ο πὶ ννὰ5 {Π6 θη γα] ΡΟ ηΐ, 
85. ὙΜ}6]1 45 “πὸ Ἰου," οἵ {π6 ννΠο]6. θαγίῃ. 
“ἐ 7 5816 15 {Π6 ᾿ρς οἵ ἴπ ννου]Ἱα " (( Βεγο- 
5ῃ1: ΒΑΌΡα, ὃ 59). “ΗὌ ννῆὴο {γάνθῦϑοβ 50 
ΠΊΙΟῊ 845 ΤΟῸΓ 6115 ἴῃ [Π6 Ἰαπα οἵ [5Γ86] 15 51Γ6 
οἵ ονου]αϑίϊηρ {6 "ἢ (( Κοεμαθοῖ, Γ᾿ ται. 1). 115 
ἴδῃ βρθοῖδὶ Ὄχοθ] ]θησθθ ἀτὸ Θχίο!]θα ἴῃ Βανα 
Καπηδ, ἔ. 82. 1. 



ν. 8-ι1.]} 

εϑίβεπηθάδε ἀθονε 41] οἵμεγ, πιῖρῃξ 
ποι. τερεῖνα ἃ ψΟΓΓΝΥ ᾿ςοἴοηγ οἵ (ὐοῦβ 
λαῤίξατισε. ς ὨΠάΓΥ͂Θη. 

ὃ Νενεγίμεῖεθθ ἄνεη ἔποβα ἔδμοιι 
ϑΡραγθάβε 45 τΠ6η. ἃπ4 ἀϊάξε 586πά 

οὐρῇ ς γγΆ85ρ8. [ΟΓΟΓΠΠΠΕΓΒ Οὗ ἘΠ]πη6 Ποβί, ἴο 
Ῥξαι. 7. ἀεβίγου {Π6πὶ ΒΥ {Π{π]|Ὸ ἀπά ΠΠπ1|6. 

[γΞῖν οι 9 Νοῖ {Πδὲ ποῖ νγαϑέ ᾿πᾶ0]6 ἴο 
Ὀτγίπρ᾽ ἘΠ6 ππροάϊν τἰπάἀθγ {Π6 Παπά οὗ 
1ῃ6 τὶρ ῃέβοιιβ η δδίε!ε, οὔ ἴο ἀββίτου 
{Πεπὶ δὲ οὔποθ ΨΙῈ ογιιεὶ Ῥεαϑίβ, οὐ 
νΙΓἢ οπ6 ΓΟΡ ἢ τνογά : 

α «υογέδν εοἶοηγ.] ΤΠ ψψογὰ “ σοΙοΩΥ ἢ (ἀποι- 
κίαν) 15 ποῖ γγῆδί ννα 5ῃοι] οχρεοῖΐ, βίποα {Π6 
16» τεραγάθα Ῥαθϑδίπθ 845 {ΠῸ1Ὶ πφῖϊνε ἰαπά. 
ΠΕ ἰαπά οὗ εχτ]ε νναϑ σ]]εα ἀποικία, ἀπ “1Π6 
ομΠάγθη οὗ {Π6 σδρε ν Υ ἢ ἀγα ο4]164 υἱοὶ τῆς 
ἀποικίας) ΒΞ ἢ. 1. 11, ὅζο; ΙΏ [εΥςν Χχίχ, τ, (ἢ 6 
ΡΓΟΡΠ οἵ 5 Ἰθίου ἴο {Π6 6χ!]65 ἰ5 οα]]θα ἐπιστολὴν 
τῇ ἀποικίᾳς Ἡδρηςα [Π6 ΤΠΔΓΡΊΠΔ] 5 ρ Ῥοϑίιοη, 
“ΟΥ̓ πεαὺ ἱπραῤἸἼέαπεε᾽" (Ν Ὸ]Ε., ῥεγεστίπα ]οη 71). 
ῬαγΠδρ5 {Π6 νυυ του τι566 10 ὈΥ πιϊδίακα ἔου ἐποι- 
κία, “ἃ 561 {Πππηοηΐ,᾽ ΟΥ̓ παροικία, “ἃ 50]ΟπτΤΠ- 
1ΠηΡ;,᾿ δίποθ {Π6 ἰαϊίεσ νγυοσα 15 βογηθί!π165 πιο 
1π| αι ΞΡΙ ΠΕ 141 ΞΘ ΠΞῈ (Σ ΒΕΙ 1: 17). “.Α ΠΟΙν 
ΘΟΙΟΠΥ " νοι] 6 “ νψοσίῃγ ᾿ οὗ ἃ ΠΟΙΥ ἰαπά. 

9.) Οοας εὐη]άγεη.] ΟοΙΏρΡ. ΧΙ. το. 

8. ἐῤοιι “ῥαγεάςεἐ ας γιεη.1 ΤῊΘ νγοσά “ πηθη ἢ 
Ῥοϊηΐί5 ἴο {Π6 νγεαποββ πα ΤΊΟΓᾺ] ἐγ ΠΥ οὗ 
ΠΊΕΠ, ΠΟΙ ΟΟα 5ΡΆΓῈ5 45. “σε ΓΙ ΠΡ 
{παῖ ΠοΥ ἀτὰ θυΐ ἀιπ5ι,᾽ Β8. ΙΧΧΥΠ]. 30. 

«υαςῤ5.1] ἘΣΧ. ΧΧΙΙ. 28, “1 ψΨ1} 5θηά4 πούποίβ 
Ὀεΐοτγε ἴΠθρ, νυ ΠΒΙ ἢ 584}} ἄτῖνο οὐκ {μ6 Ηΐς, 
ὅζε., ἔγοπῃ Ὀεΐοσο {πΠε6. 1 ψ1} ποΐ ἀτῖνε {Πε6πὶ 
ουξ ἴτοτη θεΐογα Πθ6 ἴῃ ΟΠ6 γὙϑαγ, [θέ {π6 Ἰαπά 
Βεοοῖης ἀδϑβοϊαΐθ, ἀπά {πὸ Ὀθαβί οἵ 1πῸ ἢε]ά 
ΠΊΜΠΕΙΡΙΥ ἀραϊπδί ἴπθθ. ΒΥ Π||16 «απὰ {116 
Ινν1}}} ἀτσῖνε {Πεπὶ οὐκ ἔγοπι Ὀεΐογε {π66, ππ|}]} 
ποι θῈ ἱπούθαβϑθά ἃπα ἱπμοτῖς {πὸ ἰαπά."» 
(οιηρ. 6. ν]]. 20 ; [οβ. χχῖν. 12. ῬΆ1ΠῸ 
ππαεγϑίοο [Π6 ΘΧρΡΥ͂ βϑίοη ΠΠς}6γᾺ]}}ν (“ΠΕ Ρσόεῖη. 
εἴ ρόαι. ̓  ΟΡΡ. 11. 423), ἀη4 {πογὸ σαπ θ6 {|{|6 
ἀοιιδὲ {παῖ 1 41|1Ππ465 το 1ῃ6 ννεαϊχθηϊηρ ΟΥ̓ 
ἀδροριυϊδίίοη οἵ ραγίβ οἵ (ὑδπδδη ΟΥ̓ ϑυγαγΠΊ5 
οἵ Πογποῖβ---ἃὰ οἰγουτηδίδηοα ΟΥ̓ ΠῸ ΠΊΘΔΠ5 
ππργοοθάθηϊθα ἴῃ ΒΕ αβίεσπ ἢιβίοσυ. 866 
ΘΙΠστ, ΣΙ: 28; ΧΥΠΡῚ 75: ἈΠΉΠΙΩΠ ΜΠΩΤΟ: 
Ἐπῖν 8: ΒΟΟΠΟΓΕ, “ΠΠΙΘΙΟΖ, 1 707. «ΠΠπὲ 
Πογποῖβ ὑΕῈ σΟΙΠΠΠΟΠ ἴῃ Ραϊθϑίηθ τὰ 566 
ἔγοτη {Π6 παπῖθ Ζογεαῤ ( 5}. χν. 33). ΤΠοβο 
ψνῃο, ΜΠ 81. Απριβίηθ, ἴα κα “ Πουποίβ ἢ ἴο 
τήθβη ““ φεμίοὶ ἐϊγιογὶς "ἢ (( Οὐ. τη Εἰχοά.ἢ 11. 93) 
ΤοΙοσ ἰο οί. 1. 44, “ἼΠ6 Απηοτῖίο5.. ... 
ΟΠ α5Θ6 γοιι, ἃ5 0665 40 "ἢ ((ςοπΠΊΡ. Ρ5. Ἵχυπ]. 12), 
δηά ιοΐθ {Π6 ΔηΔΙΟΡΟΙ5 ΤηΘΔΡΠΟΥΙΟΔ] τι56 οἵ 
1Π6 ννογά σᾳάῆγ (οενέγμ5) ὈΥ οἰ βϑῖσα] νυυιίοῦϑ. 

ὧν Πεΐ «πὰ {{1|6.)] κατὰ βραχύ. Ἐχ. 
ΧΧΗΪ, 30, κατὰ μικρὸν μικρόν. 8ε6 ποΐξ οη 

ΜΙ ΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. 

10 Βιξ εδχεοιεηρ ἐἢν Ππάρπηδηΐβ 
ἸΡΟΠ {Παπὶ ὈΥ {ππΠ|6 ἀπα {π||]6. ἐποῖι 
σανεβέ {Πεπὶ ρίαςε οἵ γερεπίδηςε, ποῖ 
Ὀεϊίηρ ἹἸρποίδης {παΐ {ΠΥ ψεῖα ἃ 
ΠΑΡ ΠΟΥ ρεπεγδίοη, δπ4 {Παΐ {ΠεὶΓγ 
πΊΔ Ια νγὰβ δγεά ἴῃ ἐμεπη, δηά {παῖ 
{ΠΕῚΓ ςοριίαίίοη νγοι] 4 πανεῦ ΡῈ 
σμδηρεά. 

11 ΕῸΓ ἴἴ νγᾶβ ἃ “ σιιγϑε4 βεε4 ἔῸ πὶ 
1Π6 Ῥερίπηϊηρ ; ΠΕΙΠΕΓ ἀϊά8ε {Ποὺ 
[οΓ ἔβαγ οὕ ΔΠΥ πηδη οῖνε {Πεπὶ ραγάοῃ 
ἴογ {Πποβ8 {Πϊηρ8 νυ μεγείπ ἘΠΕῪ βἰπηαά, 

25: 

α. 2. ὙἼΠΕ τϑάβοη ἀβϑιβηθαά ὈΥ {πΠῸ νυτιζοτ--- 
{Παΐ {πὸ (ἀαπαδηϊοβ τηϊσῃξ ποῖ θὲ ἀεϑίγογθά 
αἴ Οπςθ, 4η4 50 πηῖρῃξς ἤανα {Ππ|6 ἴῸΓ τερεπί- 
ΔΏ(Ε---ἶῖα ἀουΉ1655 ἃ Ἰοριτπλαΐθ ᾿ΠΌΓΘΠςΘ, 
1Πουρ τ 15 ποῖ πε οπβ αϑϑιρῃθά ἴὶὴῇ ἔχ. 
ΧΧΙΙ. 20. 

9. ΝΝοΐ ἐῤαὲ ἐῤοιε «υαοὲ μπαϑίρ. 
τῶν. (οΠΡΡ. οὐκ ἠπόρει, Χὶ. 17. 

ἦι δαΐ1..1] ἐν παρατάξει, ὈΥ Πρπίϊηρ 6πο- 
ΤηΪ65 ἴδοθ ἴο ἴαςθ, {π6Π{} 1. 6. ὙΠῸ τπουρῃΐ 
οὗ {Π6 νεῦβα 15 ΟΠΪΥ ἃ σϑροίποη οἵ χὶ. 17--23. 

» ᾿ 

οὐκ ἀδυνα- 

αὐ οπερ.] ὑφ᾽ ἕν; (οΠΊρ. ΧΥΠ]. 19. 
μίαν ῥοπήν, ΧΥ11. 12. 

γομσ}.}] ἀποτόμῳ. 866 ποίξ Οην. 20, 22 ([Π6 
ννογά 5 ἃ ἔωνοιγιίθ οπε ἢ ἴπΠ6 νυτϊζεγ); 
Ὑ1 5. ΣΙ Τὸν ΣΧΥΙ Το: 

10. ἐῤοις σαυες.)] ἘἈδίπογ, “ὙΒοα ννεγί 
δίνης " (ππρεγίδοί). 

}ίαεε οὶ τεῤεπίαπεθ)] ΤῊΘ 54ΠῚ6 ΡΉΓ͵Ά56, 
ΠΟ ἢ σοΥΓοθροπηάβ ἴοὸ {Π6 1, ΔΕ!η “ρεμς ῥοεηῖ- 
ἐομέΐαε (ΠΟΙῸΣ ποῖ ἴπ ἴΠ6 σΟΠΊΠΊΟΠ 56Πη56 ἴπ 
ὙΠΙΟἢ ἴΠοθ6 ννογάς ἃγῸ τι564), 15 Τουπά ἴῃ 
Η 66. χίϊ. 17. αοιῃρ. Βοηι. χίϊ. το; ΕΡΗ. ἵν. 27. 

ποΐ δείγι ἱσπογαπί.)] “ΓΘ νοῦ 15 πα οὗ 
{Π|15 “έοΐδς : ΧΥΠΙ. 19; ΠΟΙΊΡ. 2 (ΤΟΥ. 11. 11. 

ἐῤαΐ ἐὸν αὐεγὲ α παμσῥὲν ρεπεγαΐίον.} 1.11.. 
(δὲ {πεῖν ὈΙτΈΝ ννγα5 6ν]] "ἢ (σοτΙῃρ. 11]. 12,13). 

απά ἐῤῥαΐ ἐῤεῖὶ" γιαϊίεο αὐας ὀγεά ἐπ ἐφεηι.] 
ὙΠΕΙΓ νυ] Κοάη655 (κακία) νγὰ5 ποῖ δῃ δχοίϊς, 
Βα ᾿πάϊρεποιιθ. [{ νγᾶβϑ σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ ἀἰἸβοιιββοά 
ἴπ {π6 βοῇοοὶβ οἵ ρῃΠ]ΠΟΒΟΡΗΥ “να Που νἱγίμα 
νγὰ5 ἃ τῃΐηρ ἱππαΐθ (ἔμφυτον) οΟΥ Δοαηιγοά 
(διδακτόν)." [π 745. 1. 21 {Π6 ννογά 15 τι5ε4 1η 
1Π6 5θη88 οἵ “πηρ᾽απίο ἢ ΟΥ̓ ““Θπρταῖϑά,; 
ΜΒΙΟῊ {πὸ ςοπίοχε (τ. 11) 5πθνν5 ἴο θῈ Πεσα 
᾿πΔ ἀπ 551016. ΤῸ ἰα1κ ποῦε οἵ “" ἴπ6 ἀοοίτγίπα 
οὗ οτἱ σῖπα] 51 η 15 ΔΠ ΔηΔΟΠΓΟΠΙ5ΠῚ. 

11. « εμγσοα σεεα γγοῦι ἐῤθ δερίηηίηρ.) “ΠΟ 
ΔΙ] δίοπ 15 το {πὸ οὐτ8ε οἵ (ὐδπαδη (Ὁ η. ΙΧ. 
25). [{ 15 Βατά ἴο 566 πον [Π68 νυυεῦ τθοοη- 
οἴ]65 {πὸ {πουρμξ οὗ δη Πεγθαιαγυ σαγ56 Ρτο- 
ἀυοῖπο ἱππαΐθ νυν] Καάπθθθ νυ τπ [Π6 ἀοοίτγιπα 
οἵ Οοὐδβ ἴονε ἴογ ἃ}1] (χῖ. 24). Ῥεγῆδρβ μ8 
ψου]α μανα αἰβεϊπρι 5ηθα Ὀεδίννθθη ργθάθβ- 

πρὸς 

403 

ἅ (εη. 9. 



494 
“ Ἐοῃ:. 9. 
20. 

12 ΕοΓ ννῆο 5}4]] βὰν, 5 ν ἢδὲ ἢαϑβί 
{ποι ἄοῃε ὃ οΥἿ νγπο 5}Π4]] νυ ῃϑίαπά 
τγ Ἰμάρπηεηΐ ὃ ΟΓ ννῆο 518]}}] δοσιιβα 
ἘΠε6 ἰογ {ῃ6 παίίοηβ {παῖ ρει βῇ, 
ψΠοπῚ {ποι Παϑὲ πιαάθ "' οὔ᾽ ψῆοῸ 

τ 588Π4}] σοπηθ ἴο βίδπα ᾿δραίηβδε {Πες, 
Φῆόσοηοο. ἴο θ6 ᾿γενθεηρεά ἔογ 1Π6 τπητὶρ Πέθοιιβ 

ι ον ας προπὶ 
132 ΕῸΓ ΠεΕΓΠΕΓ 15 ἘΠεγα Δπγ (οά 

Ἴ οἢ: 6, 
τ ῬΕΙ: ᾿- 
7- 

7. δι ποι {παΐ «7 σαγείῃ [ῸΓ 8]]. ἴο 
ννΠοπὶ {Ποῖι πηρ ἢ τεϑὲ 5Πδνν {Παΐ τΠῪ 
Ἰμάρπιεηξ ἰ5 ποῖ πητὶρ Πί. 

14 ΝΕΙΈΠΕΓ 5141} Κιηρ οΥΓ ἐγγαπηΐ 

ἘΠΔΈΙΟη ἀπά Ργοβοίθηοθ (Χῖχ. 1); οὐ ψνοι]ά 
ἢᾶνο οἴ {ΠῸ6 ΠΕ ΠΟΙΩ͂Ν 8ἃ5 ΓΥΘΟΟΠΟΙ]4 Ὁ]6, νυ μ 116 
αἱ ἴῃ6 βαπὶθ {{π|6 ΠῈ Ροϊηϊθά οιἱὧ Πδΐ ΓΟΟΠῚ 
νγα5. ἸοΓ ΓῸΣ ᾿παϊνιάπ4] Δππθπάπηθηΐ (Ὁ. 20), 
Δ Ἔνθη ΤΟΥ ᾿πά]ν 118] βαϊναίίοη ( [05}.. 11. τ ; 
ΕΠΟ ΒΕ ΣΙ: 21: 45: 1]. 28)- 

)ῶν αν 97, απν γιαπ.) ὙΠῸ δχαοΐ παΐαγο οὗ 
{π6 ἔθδι----ὐνΠοῖποῦ οἵ {πΠ6 σοπβθηιθηοοβ. οὗ 
ΤΟ ΒΟ Π]Ποη ἀραϊηϑί (οί, ΟΥ̓ οἵ τηδη᾿ 5 Ἰπαρπηθηΐβ 
Ταβρθοίηρ (σοῦ β δοί!οη8.---ἶβ ἰο[ ππάθππρα. 

ραγάοη.] 1 1., “ΤΥ! σβηθ 55," “ βθσυγιυ." 
ΤῆΘ ΠΊΘΔΠΙΠΡ 15 ποῖ {μα (σοά σάνε {Πδπὶ 
έεγηιίφοίον το 5ϊη (ἀδ. τοῦ ἁμαρτάνειν, “"Εη]47)1, 
Μσογέϊανι ῥεσεαπμα!). ὝΠΟ βθῆβα 15 ποῖ οἰθδγ, 
Ὀυΐ βθεπηβ ἴο θὲ {παΐ Οοά ἀϊά ποΐ, οι οὗ ἔδασ 
οἵ ΔηΥ͂ Οη6, Ραγάοῃ {πϑπὴὶ ἴῸΓ {ΠΕῚΓ Οἤδποα5. 
(νυὶρ., ες τηιεης αἰϊψμεηε “σεπίαηι ἀαὖας 
2-5εεαΐὶς 1Π]ογι.) 

19. Εογ «αὐῤο «ῥα]! “αγἡἡ}ἡ Ηον οαὴη Οοά 
ἴθ ΔΠΥ ΟΠ6 ὙΨΏ6Π {πα ΔΥῸ ΠΟΠΕ ἴο γοβίϑί 
ἘΠῚΞ Ὑ1|} ὃ ΣΙ, 21: 100 ὡς, 12: 15: χῖν. Ὁ; ΚΌΠη:- 
1χ 20. 

ῶν ρὲ παίϊομς ἐδαΐ ῥεγὶσῤ, αὐδο»ι ἐφοι ῥαςὲ 
για. “ΤῊΪΒ 15 Δη ἀρρϑὰὶ ἴο (ὐοά 8 ̓Ιγγθβίβ- 
τ|0 16. ῬΟΝΥΟΥ 845. οἱοϑίπρ 41} ἡ βίο, ΔΠ4 15 
ΔηΔΙοροι5. ἴο {Π6 ἰθϑβϑοη ἀθάμποοα [τοπὶ {Π6 
Ῥοζίοι δηά {ΠῸ οἱδὺ ([6Γ. Χίχ. 1--το). [1 τηπιβῖ. 
Ποννονοῦ, Ὀ6 θΟΥΠῸ6 ἴῃ πη {παΐ {Π6 ἀγριπηθηΐ 
15 ΤΊΘΤΟΙΥ ἘΥΓΔΠΠΪΟΔΙ Πα ᾿ΠΊΠΠΟΤΑ] 11Π|655 ἢ θ6 
ἀϑϑιι πο ἔγοτη ἴΠ6 νοῦν ἴάθα οἵ {πΠ6 παΐισε οἵ 
Οοά, {παΐ δεοαισο ἨΠ5. ΡΟνΕΓ 156. ΑἸΠΉΙΡ ΝΥ, 
{Πουθίοσθ αἷἰδὸ ΗἸΒ5. ΤΠΘΓΟΥ ἰ5 ἰηΠηϊΐθ. ΤῈ 
ΔΡΡΟΔ], “Ναὰγ, ΒαῈ ν πο ἁτί που, Ο τηδη, ἐΠαΐ 
ἀϊδριυζοβδὲ νυν Οοά ὃ (Ἀ οπι. ᾿χ. 20,) 15 νά 
5 δῇ ἄρρθὰὶ ἴο ἐγωμσέα! σμὠγιϊσοίοη ἴῃ ἴΠο56 
νη Κπονν Οοα 5 βοοάμοββ ἴο 6 πηθοιπάρά, 
ας σου]Ἱά πονεῦ 6 ἃ ἀδίδποθ [Ὁ ΔΙ ΓΑΤῪ 
ἰγγάπηγ. Ηδφτθ ἴπ6 ἄρρθὰὶ 15. ϑβοπιονν δῖ 
ΒΑΥΘΠΪΥ ΘΙ Ρ]Ια 5564, Ὀπὲ ᾿ῃ [Π6 ποχΐί νϑῦβο {πὸ 
ὙΥΤΙΟΥ 5πθννθ [Παξ ἢθ ἀΘβῖγοβ ἴο [ὉΥΠῚ ἃ γα] 
Τῤεοάϊεαεα, απ ποῖ ΤΠΊΘΓΘΙΥ ἴο 5116 Π06 ᾿ΠΠ] ΤΥ. 

ο σἰαπά ασαϊποὶ ἐφεθ.) “ΤΊ5 (ἀπά ποΐ {ῃ6 
ΠΊΑΥΡΠ4] Δ Ἰη ΤΠΥ ΡΓΘΒθηςΘ ;" ΨῸ]ρ., τ ἐπο 
εοποῤέομ 156 ἴῃ6 οογγθοΐῖ σοπάθυηρ οὗ εἰς 
κατάστασίν σοι. 

ΊΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΣΙ. [ν. 12---ἰ7. 

θεὲ 40]6ε ἴο 8εῖ ἢϊβ ίᾷςε δραϊηβί {πεῈ 
ΌΓ ΠΥ νοι {Ποῖ ἢαϑέ ριιΠ]5Π64, 

Ι1Ις ΒοΙβοπηισ ἢ {Π6η δἋ5 ἵπποι δγί 
τσ τοι ἘΠ 5616. μοι ογάδγεϑε 8]} 
{Π]Πρ5 Τρ τθοιβὶν : Ἅ τῃϊηΚίηρ; [τ ποῖ 5 79} το. 
ΔΡΤΘΘΔΌ]6Ὲ ν]Π ΠΥ Ροννεῦ ἴο Τοοη- 
ἀεπιη ἢἰπὶ ἘΠδὲ Πδῖῃ ποῖ ἠεβεγνεά ἴο 
θὲ ριπιβῃαά. 

16 ΒῸΓ ΠΥ ροννεὺ ἰ5 ἐῃς Βεριπηΐηρ 
οὗ τὶρῃςεοιβηεββ, δὰ ἦ Ρεσδιιβα ποι ἢ «ἢ. τι, 
αὐ {ΠῸ ],οΥά οἵ ]], ᾿ξ τηάκθίῃ ἐῆεα τ 
ἴο θεὲ φγδοίοιιβ τιιηΐο 8]], 

17 ογ ψγῃεη πιεη νν}}} ποῖ Ὀεϊενα 

18. Εον ποίξφεον ἐς ἐδεγε απ Οοά ὀμί ἐῤδοι. 
ὙΠΟΙΕ 5 πο οἵἴμογ Οοά ἴο Ὀ6 δὴ ἀνθηρογ οὗ 
{Ππ6 πητρῃΐθοιιβ μοπὶ ἼΠοιι ἐδϑίγογαβί ; ἀπά 
ΤηΔη [5 ΠΟ ΡουνῸΓ ἴο ἱπίθγνεπο. 

ἐο «ὐφογ ἐῤοι τιῖσῥέεσέ σῥεαυ.} ἘΔ δίμου, “ «ὁ 
ἐῥαὲέ (ἴῃ τΠ6 Ἰαΐει. δεομρθομίϊυε ἴογοθ οἵ ἵνα) 
ποὺ πηϊρηϊεδί δμεν. νεσα {πεῖ ΔΗΥ͂ 
οἴποῦ Οοά ἴῃ οχἰβίθηςο, Ποῖ τηϊρῃϊοδέ {Π θη 
Πᾶνο Ργονθά ἴο ϑιιοῖ ἃ βοά {πὸ σὶρ ΘΟ 5Π 655 
οἵ ΤῊΥ ἀδδ]ηρ5. 

14. 10 «εἰ ῥὶς πιὸ αφαϊποὶ ἐῤεθ.] Τ,1ῖ., “το 
Ἰοοῖς {πΠθ6 ἴῃ {Π6 ἔδοθ᾽ (φοπΊρ. Αοἴβ ΧΧχυ!]. 15), 
Δηὦ 850 ““ἴο τγεβϑιϑί." ρο]ι5. ΧΙχ. 5, ἀντο- 
φθαλμῶν ἡδοναῖς. 

ἔφοι ῥασὲ ῥισιςῥεά.)] ὝΠῈ ΨῸ]ρ. μα5. δεγαϊ- 
αἰδιῖ; ἀπ {παῖ ἴπΠ6 ὙΎΙΟΥ νοι] ποῖ Πᾶνα 
ΒΏΓΌΗΙ ἔγοπὶ ἀπωλέσας 56 5ποννῃ ΒΥ [Π6 
ἀπολωλότων οἵ Ὁ. 12. 

15. ποΐ ασγεεαδίο αὐἱέ ἐδν ῥοαυεγ.] [π]μ5- 
τἰσθ 15. ἃ {π|πρ δ]θη ἔγοπι (αο 5 ϑυναὺ (δυνά- 
μεως), Ὀδολιβα Ηἰἴβ βίγθηρίῃ. (ἰσχύς) 15 
ΤΙ Πϊθοιιβη 655. 

16. Τὸν ἐδν βοαυεγ.] [Ιἰ 15 ἃ ΡΥ ἰπαΐ {Π6 
Α. Ν. μεθ ξο] ον {πὸ Ψα]ρ. ἴῃ τἰϑηρ {Π6 
Βᾶπη6 ννογά, “ρονγεσ  "᾿ (υΐγέμ6), ἴοῦ δύναμις 
Δ η4 ἰσχύς. 

ἧς ἐῤὲ ῥοσίηηίης 97 γὶσῥέεοι σης. ἘἈΔΙΠΟΓ, 
ὁ 1ῃ6 ΡῥΓΙΠΟΙΡΙΟ ἢ ΟΥ “δτοιπά᾽ (ἀρχὴ) οὗ 
τὶ θοιιθηθθθ. [}Π Χὶν. 27, ἀρχὴ ἃπᾶ αἰτία, 
ἐ ρΔ 0156, ἅτ Ρ]ασοά 5146 ΒγῪ 5:46. ὙΠῸ νυ τοῦ 
βᾶγ5 {παΐ Οοά ἰ5 τὶριίθοιιβ δέοαιμὸ Ἠδ ἰ5 
βίσοηρ. οόβθρῇιβ βαγ5 (. Απίί. ἵν. 8, ὃ 14) 
{παι (Οοὐΐἶβ βίγθηρτη 2 Τρ ΘΟΊση655. (τοῦ 
Θεοῦ ἰσχύς ἐστι τὸ δίκαιον). (ΔΟΙΏΡ. ΧΙ. 23. 
ὙΠῸ {πουρμξ {παῖ 1165 αἱ {πὸ Ὀαβὶβ οἵ ϑιιοῇ 
ΓΟΠΊΔΓ ΚΒ πΊαΥ 6 {παῖ ΠιαΠ᾽5. 1Π]Ιϑζϊοθ 15 ΡΑΓΕΪΥ 
ἄπο ἴο Πῖβ [δ]  πο55 ἀπὰ βϑἤβιποϑβ, πὰ Οοά 
Βοίηρ οπηηϊροΐθηξ ἢὰ5 ποπὸ οἵ {παΐ δῖαβ ἴο ἀο 
ὙΥΓΟΠΡ’ νν ΠΟ. ΒΡΓΙΠΡ5 ἔτΓΌση νυν ΘΑ ΚΠ655. 

δεσαισε ἐῤοι τὶ ἐδὲ 1ογὰ 9 αἰ. ΤῊΪΒ 15 
ΘΧΡΓΟσβοῦ ἴῃ {π6 οτἰρίπαὶ νυ ὈΘδ ΕΠ] 
ΘΠΟΓΡῪ: “ΤῊΥ Ἰογάβῃ!ρ ΟΥ̓ 411 τηακοβ ΤΠΘΘ 
ΒΡΩΓῸ 4}}. 

117. «ὑεῖ »ιθῃῃ αὐἱ]} ποῖ ὀοίϊουθ.}) ἀπιστού- 



ΠΟ τ, 2εγ- 
7εεὲ 

τ Ἔσηπι. 9. 
22. 

ν. 18---22.} 

τἢδξ τποιῖῖ γί οὗ ἃ ᾿ [1]}] ρόννγεῖ, ἐποιι 
5Πανγεδὲ (ΠΥ ϑ[Γεηρῖῃ, δη4 δπηοηρ 
Πεπη {Πδΐ Κπονν 1 ἔποιῖι πηαϊκεϑέ ἘΠ ΕΙΓ 
Ῥοϊά πη 685 πηδη]αβί. 

18 Βυζίμοιι, πηδϑίθγηρ: [ΠΥ ροννεῦ, 
᾿πάρεϑβε ννἢ εαιυγ, ΔΠ4 ογάθγεβί τι8 
ννἢ ργεαΐ ἔανοιγ: ἰογ τΠποῖῖ πηδγαϑῖ 
τι86 Ρονγεῦ νγῃθη τποιῖι ψψ]]τ. 

19 Βυΐ ΒΥ 5110 ἢ νγογκβ Παβὲ {ποιι 
τλυρσῃς ἘΠΥ ρεορὶε {Παΐ {Π6 1158 πηδῃ 
5Πο 14 θὲ πηθγοιζι, ἀπ4 Παθὲ πιαάς 
(ἢγ ΤΠ] άγθη το ΡῈ οἵ ἃ ροοά μορε 
τῆλε {ποι ρῖνεβέ γερθηΐδποα ἔου 51Π8. 

20 Εογ 1 ἐτδβου ἀϊάθε ριῃῖβἢ Πα 

μενος. 1.11. ““ Βεϊηρ; ἀἸΒθε]ενθά ἴῃ. ἔχ. ν. 2, 
ῬΠΑΓΔΟΝ 5αϊά, “ἌΠΟ 15 {πὸ 1οτὰ ὁ (ΠΡ. 
2 ΚΙηρ5 ΧυΠ]. 30--27. 

ανιοῦσ ἐῤε7η ἐῤδαΐ ἄποαυ 1.1.1] ἐν τοῖς εἰδόσι. 
ΤΠ Να]ρ. Πμᾶ5 οὐκ εἰδόσι (φμΐ ἐξ ποροίπιγ), 
ΤΟ] ονηρ ἴμ6 ΑἸοχαπάγιαη Μ8. 1{ ἢ ΟἾΠΟΥ 
Μϑ55. «πὰ νι 81. Αὐριβίηο (φιξ σοἰμ1:) νγ 6 
δἀορί {πΠ6 τοδάϊηρ ἰγαηϑίαίθα Ὀγ {πὸ ΑὌΟΝ., 
{Π6 Δ]]π5ϊοη 5 ἴο ἴποβα πὸ ἄποαυ ΟΟα᾽5 νν}}} 
Βυΐ ἄο 1{ ποί. 

18. Βιὲ ἐῤοι..)] ὙΠ νοτά “Ρυῖ" (πο ἢ 
15. οπηϊίοα ὈΥ 5οπῖα Μ538.) ροϊπίβ ἴο {Ππ6 
ςοπίγασί Ὀθοίννθθη (σοά ̓ἷβ σοπάιπιοξ απά {(Παΐ οὗ 
{Π6 θο]ἀ ἰγγαηΐβ ἴο ννμοῖὰ {πε νυ Ὲ  Πα5 Ὀεδθη. 
ΔἸ ηρ. 

γιασίεγίης ἐδν ῥοαυεγ.)] ΑἋ ἤπε εδρίρυαπι- 
τηδίῖς οχριθϑϑίοη. Οὐοά [5 ἃ δεσπότης (Ὁ. τό, 
χὶ. 26), Ὀθυΐ Ηδ ““ ἀδβροίιϑοβ. ουεῦ ΗῚ5 ονγῇ 
βίγθηΡΊ ἢ," 50 {Ππαΐ 1 518}} Πθνοὺ 6 ΘΧχογοιβοά 
ἘΠ᾿ 5Εγ. ὙΠ Ψι]ρ., ΓΟ] οννεα Ὀγ 81. Αὐριι8- 
{ἰη6, ἴαϊκθβ δεσπόζων 845 ἃ 5ι5[δηΐινο, δηά 
ΤΟΠοΥβ ἴΠ6 ννογήάβ ὃν 7)ογιϊηαίοῦ «ἰγ ἐμ ϊς ; 
δυΐ [Π15 15 ἃ πη ἢ ̓ΠΙΌΓΙΟΙ 56η56. 

«υἱέῤ εημέγ.] ἐν ἐπιεικείᾳ, ἴῃ τ] 4πο655 δηά 
ΤΟΑΘΟΠΔΌΙΘΠ655. 

19. ἐῤῥαΐ ἐρὲ 7μδὲ γαῖ τὐῤομίά ὧδ γιογεῖ με. 
Ἐδίμου, “4 Ἰουεὺ οἵ τηδηκιηή. ὙΠῸ Ιθϑβοη 
ΟΥ̓ ΠΊΕΓΟΥ͂ 15 ἴῃ {Π15 σπαρίου ΠΙβίογι σα} θαβοά 
ΟΠ {Π6 51Πη5]6 οἰγοιτηβίαπος {Παΐ [ῃ6 ρίαριιθ οἵ 
Βογηθίθ ννὰθ βθηΐ οὐ ἴπθ (ἰδηδδηϊο. Ὀεοσα 
ΤΠ6Υ [6]] ν] οἴ! πι5 ἴο ΓΠ6 Ὄχίθγπλ ΠΑ Πρ νναγ5 οὗ 
[5γ86]1. ὙΠ νυ] Υ 56 6ΠῚ5 ἴο 1Π{1πηαῖθ ἃ 71|5{1Π-- 
σδίϊοη οὗ {Π6 γϑ]θη 1655. βου θυ Υ ργαοίβοα ὈῪ 
1π6ὸ ΗφΌγενν5 (Ὁ. 3), οἡ {πΠ6 στοιηά {Παΐ {Π6 
ΤΉ] οΓ 2ημΖ1αἰ Ἰπἀρτηθηΐβ οἵ σσοά ργοάμπορά πὸ 
Τορεηΐδησθ. ΤῊ ννογά φιλάνθρωπον (86εε 1. 6) 
ΠῚΡ]165. σοϑιπορο ΐδη ἰόν ἴοσγ {πὸ τας οἵ 
τηΔη, δὴ Οτάϊχ βιρροβεβ (θαῖ νι Π|Ὶπ]Ὸ 
ῬΥΟΡΑΌΙΠΥ) {Παΐ 1 ννὰ5 πηθαηΐ 45 ἃ ἀείθηςς 
ϑαϊηβέ {Π6 σμαῦρο {Ππαΐ [ονν5 παϊθα 411 παί!οηβ 
δῖ {ποπλβεῖνοβ ( ΝΜ αζί. ν. 43 ; “ οὐϊιπη ΡΈΠΟΓΙ5 
λατηδηι, Τάς. “ ΗΙ5Ε ἢ ν. 5). 

ἐν εῤιϊάγεπ.)] ΠΘ νΥΙΟΓ σοΟηβία ΠΕΥ 566 ΠῚ5 
ἴο [411 ὕὰςκ ᾿πῖο {πῸ β}  ϑαιϑῆθα ργο]μάϊοθ 

ΨΨΊΙΘΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΗ. 

ΕΠΕΠΊΪ65 Οὗ ΤΥ σΠΠ]άγεη, ἀπά {πε σοη- 
ἀεπιηεά το ἀδαίῃ, νυ ἢ σις ἢ ἀε]]Ὀεγὰ- 
τίοη,), οἰνίπρ {ΠῈπὶῚ {ἰπ|6 δηά ρΐδςα, 
νυ Πογ ΡΥ ἘΠΕῪ πιῖρῃξ ΡῈ ἀε]Ινεγεὰ ἤτοση 
{ΠΕ Γ πγα]ςε : 

21 ΜΊῈΓΠ μον ρτϑδέ οἰγοιπηβρεςοίίοη 
ἀϊάβθε {ποι [πάρα {ἢ]Π6 ον 8018. τιπΐο 
ψγΠοβα [δίμεῖβ μοι Παβέ βϑννοίη. δηά 
πηλάς σονεπδηΐβ οὗ ροοά ῥΓΟΠΊΪ568 ἢ 

22 ΓΠετγεΐογα, ννμούθαβ {ποῖ ἀοβί 
σἢδϑβίβηῃ ιτι890 ποῖ βοοιιγρεβί ΟἿἹΓ επΠ6- 
ΤηΪῈ5. ἃ 1ποιιβϑαηα {{Π|65. ΠηΟΓα. ἴο {Π6 
ἰπῖθπέ {πΠαΐῖ, ψῇθη να {ιάρϑ. νγὲ 
8Ποι 4 σΑγαι}]ν {Π|η οὗ τῃγ ροοά- 

(ϑεε 1,κν π|.. 8) ννβῖοἢ πηαάθ ἴΠ6 [θννθ 5ρθϑαϊς 
45 11 411 πηδη πα νγοσα ογεαίϊθα [ΟΥ̓ {Π6ΙΓ 56. 
ἼΠι5 ἴῃ ΜιΙάήγδβῃ “ Ἀδθθδῃ Εβίποῦ ννεὲ σεδά 
{παξ ηἰπο- θη Π5 οἵ ὙΝ Ἰδάομῃ απ πο 1νὰνν ἃγα 
ἴῃ ἴβγδθὶ ; δη4 ραββαᾶρεβ οἵ δχίγαναρδηϊ 56]- 
Θχαϊζαίίοη ΠΊΔΥ Ὀ6 ἴοιυπά ἴῃ ὁ“ Βανα Βαΐμγα, 
ἔ. το. 2. Νοῖ ΟΠΙῪ 4Γ6 [ϑγδε ἴθ5 γοραγάθα ἃ5 
(ἘΠ, ΠΕ τῖν ΒΕΙονεα {76 χης 7)ν 6 Δ]} 
(ΟοηΈ1|65 ἀῦα πο Ὀείίεγ {Ππᾶη ““ 45565 (΄ Βεογα- 
σΠοίἢ, ἢ. 25. 2). Βυΐ ΡοΥμὰρ5 {Π15 σμαρίου 
ἴῃ ᾿ἴ5. ννογάϊηθϑβϑ, 115 ῥα οι] ΥΙ5πι, 115. 4Π|1- 
ΠΟΠΊΪ65, ΔπΠ4 15 1πα]βεϊ ποῖ Π655, 15---ἰη βριῖο οἵ 
5ΟΠΊ6 θοδα αι] {Ππουρ 5. πὰ ἤπθ ΘΧΡΥΓΘΘ5Ι0Π5 
--οπς οἔ {πὸ Ἰ᾿θαϑέ ϑβα(βϑίδοίογυ ραγΐίβ οἵ {ΠπῈ 
θοοΟΙς. 

20. εογαε»ιγοί ἰο ἐξα ῥ.] ὀφειλομένους 
θανάτῳ. Νυ]ξ., ἀεδῖέος γτηογἹἱ, ἴο νυοτῃ ἀθαίῃ 
ννᾶ5 ἄτι. 

αὐἱὲρ σμο ἀεἰδεγαίοη. ὍΠΘ ΑΟΝ,, ΠΚ6 {Π6 
ψυ]ρ., ἴαϊκθθ πὸ ποίϊςθ οἵ (6 νψογάβ καὶ 
δεήσεως, ννΏΙΟἢ ἀγα οπητίεα ἴῃ {πὸ ΑἸθχ. δηά 
οἴμεσ. Μ858. ϑοπιὲ Μϑ88. μανε καὶ διέσωσας, 
δηα βοῆς Μϑ5. οὗ {π6 Ψι]ρ. οὐ ἠδογασῃ ; 
θυ {Π15 τοαάϊηρ 15. δραϊηδέ {πΠ6 Ἴοπίοχί. 
Δεήσεως ξῖνεΒ ΠΟ [οΟΙογα Ὁ] 6. 56η86, ἴοὼσ ἴἴ 
σδηποΐῖ τηθᾶπ ΟἰΓΠΟΓ “ΡΠ ὑ ΟΥ̓ “ ςοπάδβορθη- 
βίοη.) Οπθ Μϑ. τοϑαάβ διέσεως, “Ἰο(πρ 
{ΠΓΟΙΡῊ "ἢ ΟΥ̓ “Του θαγδηςα,᾽ ἀπά {Π15 15 ὙΘΓΥ͂ 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ {π6 γε τοδάϊηρ. [Ὁ 50, {μ6 συ 
οἵ ἴπ6 νγνοσά, δβρθοίδ!]ν π΄ {Π|5 56η56, ΠΊΔΥ 
Πᾶνα Ἰθἀ ἴο 115 δἰζθυδίϊοῃ δη4 ΟΠ, ββίοη. 

ἀπά ρίαςο.)] 1. Ορροσγίιπιίν. 

91. εουεπαηίς 97] σοοά ρχγοηηιΐσεσ. (ΟΠΊΡ. 
2 Ῥεῖ. 1. 4, “ βυθαΐθδξ δπά ρυθοῖοιιβ ΡγΓΟΤΊ 565. 

ΦΟ.. ἐῤοιι σεοιγσεσ.] ὙΠῸ σοπίΓγαβί οἵ μασ- 
τιγοῖς ΨΥ] παιδεύων (σοιηρ. Ῥτον. 11. 11), 
νῃθη παΐοπαϊὶν ἈΡΡΙΘα, σαη ΟὨΪΥ θ6Ὲ τοραγάθα 
85 ἃ ΤηΙβαρργθμθηβίοη οἵ (ἀὐοά 5. πραγ] Ἰονα 
ῸΓ 411 ννῃοπὶ Η Πα5 πιδάβ. 

α ἐῤοισαπά {ϊγιες γιογε.) ἐν μυριύτητι, “ἴῃ 

τηγγ δ η655.᾽ 115 Ἔχργοϑϑίοη 4065 ποΐ ὉσοαΓ 
εἰβεννμογο. 

αὐεῃ αὐ ἡμάφε.1 ΝΊΖ., ΟἿ ξΕ]]Ονν πη η. 
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ΠΕ6550. απ ψῃδη νγὲ Οἰβοῖνεβ ΔΓ6 
7υάροά, νγε 5Ποι]4 Ιοοκ [Ὁγ πιοῖογ. 

23 ὙΝνΒεγοίογθ, νγῇεγθεαβ πηθπ Πᾶνα 
᾿ϊνεὰ ἀἰββο τοῖν ἀπά τητὶρῃτθοιιβὶγ, 

ἄρῃ τα. ἄζῃοι ἢαδὲ τογπιεηίεᾷ {πθπὶ ψ]ῃ 
ον, [{ΠεῚΓ ονγη ᾿θοπιϊπατίοπβ. 
αὐωπέ.. 24. ἐξῸΓ τῇ6Υ νγεηΐ ΔΒΕΓΑΥ͂ ΝΕΓΥ [ᾺΓ 
ζει ας. ἴῃ {Π6 νγᾶγ8 οἵ εἴγοῖς δῃηά Πε]4 {πεπὶ 
ἬΝ ἴογ ροάβ, ψίςῃ Θνθῃ ΔΠΊΟΩΡ 16 
23. Ὀααβίβ οὐ {ΠῸὶγΓ ἐπα πΊθ5. νγεῦα ἀδβρίβε, 

Βείηρ; ἀεδοεῖνεά, 45 Ἵβμ]άγεπ οὗ πὸ 
πΠ4ογβίδηα!ηρ, 

25 Πεγοίογα τιηπΐο {ΠῸ6πὶ. 45 ἴο 
σΠΠ]άγαη ννποιιξ 1Π6 τιδαὲ οὗ τϑάβοη. 
ἴποιῖι ἀἸάϑὲ βεηά ἃ 1πάρπιοπέ ἴο τποςκΚ 
{Πα π. 

26 Βαε {πεν {παΐ νγοι]ά ποῖ Βὲ τε - 

ὙΙΌΘΜΌΒ ΒΟΕΟΜΟΝ, ΧΙ ΧΙΙ. [ν. 23---27. 

[οτπηθ Ὀγ {Παξ σοττγεοίίοη, νυ Πογεῖῃ 
ἢθ ἀδ|Π|6ὰ ἡ τΠεπὶ. 5841} ξεὶ ἃ 
7μάρπηεπε ννογίῃγ οὔ (σοά. 

27 Βοτ, Ἰοοκ, [ογ νγνῃαΐϊ τῃϊηρβ8 {πεν 
σγαάροά, ννῆθη ἘΠΕΥ ννεγα ριη]ϑῃαά, 
1Πδὲ 189) [ὉΓ {Π6πὶ νυ ποπὶ {ποὺ ἘΠοιιρῃξ 
ἴο 6 ροάβ; [πον] Βεΐηρ ριιπίϑμοά 
Ϊη {Πεπὶ,) ψγῃθη ἘΠΕΥ ϑ8ᾷνν ἴἴ) {ΠῸῪ 
ΔοΚπον]εάσεά Πΐπὶ το θῈ {πΠῸ ἔγια 
(!οά, νγνῆοπι Ῥεΐογε {πεν ἀεηϊεά τὸ 
Κηονν ; δηά {πογείογε σαπα Ἐχίγειηβ 
ἀφηηηδίϊοη τροη {ἢ 6Π|. 

ΟΗΑΡΤΕΞΒ ΧΗ]. 

2 71δν τυέγε γιοΐ ἐχαδεα ἐλαξ τυογελίῤῥεα αι» οὗ 
Οναῖῦς τυογᾷσ, τ .δ᾽πμέ γιοσέ τουγείελεά αγὲ ἐλεν 
ἐλαξ τυογολῖῤ ἐδ τυογᾷς ο77 »εδγ"ς λαγιαῖς, 

αυδεῖι αὐὲ..... αγὸ ἡμασοά. ΜΊΖ., ὉΥ ἼΠΘΘ. 

259-27. Α τείγοργοϑδβίοη ἴο {Π6 οαϑὲ οἵ {πὸ 
Ἐργρίϊδηβ, ἀπ {Π6 σεάβθοη ΨΠΥ ΠΟΥ νγοΓῸ 
ῬΕΠΙ5Π6α, 

28. ἤρεγεζογε ϑῖποθ ΟἿ ΘποπΊθ5 Δ1Ὲ 
ῬαΠΙβηρά ἴεπ {πουβαπάϊοϊά τηογα βθν ΓΕ ΪῪ 
1Πδη ννγα. 

«υρεγέας 7π671 ῥᾳυς ἰυεά.] ἘΔ Ποσ, “ Ἐποβα 
ὉὈΠΙΙΡὨΐθοι5. 4150 ΨΜΠ0 Ἰϊνοά. 

ἀφ εο]μίον.] 111, “ἴῃ ΠΥ οὗ 118, 866 
17. 1Π| ΤᾺΣ 8: ΒΟΠΙ ἵ 21: 

«υἱέῤ ἐῤεῖγ οαυγι αδογγιϊηαίίοης.} “ΒΥ Τηθδῃ5 
οἵ [6 δομοῦγθά {πϊηρθ νυ μῖοῦ (ΠΥ ψνοΥ- 
βῃ!ρρεά. ἨΗδξ [5 πονν τϑίευσίηρ ἴο {Π6 Εἰργρ- 
{Δ ΔΠΪΠΊ4]--ὐγΟΥβῃ]Ρ. Βδελύγματα ἴ5 οπ6 οἵ 
16 ψογάβ υϑδεὰ δΥ {π6 1,ΧΧ. ἔοτ Ὁ 5302 

δηΐ ΟἾΠΟΥΙ [ογΠῚ5 οἵ ἀϊβριιδέ νυν ῃῖ ἢ {ΠπῸ [6νν5 
δάᾶνε ἴο μοαδίῃθῃ 140]5 (1 ϑὅ8πι. χυ. 2: ᾿ Κ. 
ΧΧΙ, 26; Β᾽7ΕἸς. χχχ. 12, ὅζοι). “:Αρδίηβι 81] 
1η6 σοάβ οἵ Ερβυρέ 1 ψ}1}} Ἔχθοιία Ἰπάρπηθηι᾽ 
(τ χα: 12): 

24. ττγ} 7αν ἐπ ἐρὸ αὐαγς 97) ἐγγογ μα- 
κρότερον. ΟΟὙΥΪΠΊΠῚ σΟΠΒΙογ5. 1ῃϊ5 ἴο θ6 δῇ 
ΠΥΡΕΥΡΟΙῈ : “ὙΠΟΥ τναηάογοά ψαγέφεν ἴμδῃ 
1[Π6 νναγ5 οὗ εὐτοῦ." ΕἸΠΟΥΓ τοπάογίηρ 5 
[6 Π40]6. 

αὐῤίορ ἐαυδη αηιογ ἐδ ὀδασίς 07 ἐῤῥεὶν ἐποριῖος 
αὐεγὸ ἀεεῤ᾽σεά.) ϑεγροηΐβ, ογοσοά!]οβ, τηοη- 
Κογϑ5, Ὀβεθῖ!]οβ, ἄς. ὙΠ6 τότ βαίίγε οἵ [{- 
ν6ηΔ] ἰδ Οὴ6. ΘΟΠΙΪΠΙΙΟΙΙ5 δίγαϊη οὗ ϑ.όσῃ 
ἀϑαϊηβέ Εἰρυρίδη νγοβῃ!ρ. 

δείγισ ἀεεοϊυείί, ας οι άγοη 977 πο τριάογοίαγαί-- 
ἐις.}] Ἐοπ,. 1. 19-25. ὙΠῈ δάνογρ δίκην, 
“Πκο, Τσουγβ Πού αἴοπα ἴῃ {π6 ΒΙΌ]6. οὐ 
ἈΑΡοοτΥρπἤᾶ. 

25. ἴο γιοοξ ἐῤενι.)] (Π]ᾺΊ5}} [Ὁ]1165. ννοσα 
ΟΠ αβιϊσθά ὙΠ ΟΠ] 15} ρα Πἰϑῃτηθπηί. ὍΠῈ 
ννογάϑ παισὶν---ἐμπαιγμὸν παιγνίοις ΛΘ ΠσῇΟ56Π 
ἴοΥ 1Π6 5εἰκα οἵ [6 ραγοποιηδϑία. 

26. ὧν ἐῤαῤ εογγεοίίοῦ, «ὐδεγεῖ δὲ «αἰ]εα 
αυἱῤ ἐῤεμι.)] Ὕνο ννογάβ ἴῃ {Π6 οὐἹρίπα]--- 
παιγνίοις ἐπιτιμήσεως, “ΜΙ 5ροτίϊνα οοστεο- 
τίοη ἢ Ν]ρ., ἡμαόγης οὐ ἱπογεραϊογίδις. ΤΠΘ 
ΨΥΥΙΠΓΟΙ Π]ΘΔΠ5 {παῖ {Π6 ἢγβέὲ ρίαριιθβ οἵ Εσυρί 
ψνεγα θυ οΠ114 5. ΡΙΔΥ σοπιρατοά ἢ τΠ6 
Ἰαΐου ΟΠ65. 

ΟἿ. ἐδὲν σγμάσεά.] Ἐδίποσ, “ ἐπον νεσα ἰπ- 
αἀἰκπαηΐῖ." ΠΕ τηθαηϊηρ οὗ {Π1|5 βοιπθνν μα 
ἂνν Κυν ΑΓ Υ ΘΧΡΓΘΘβΘα βαπίοπορ 15, “ ΕῸΥ θεϊηρ 
ῬΕΠΙΒΠΘα ἴῃ ἴποβα {πιηρ5 (4 Βεαβίβ, ἄς.) 
γγ ΠΙΟἢ ΠΟΥ ἀδεπιθα ἴο Ὀ6 ροίϑ, 'π {ΠΕῚΓ σά56, 
ὙΥΠΟΓΘΙΠ ΠΟΥ ννογα ᾿πάϊβπαηΐ νη] 6 Βα σιηρ, 
1Π6Υ τϑοορηϊβοα {π6 σι Οοά, βθεῖηρ Ηἰπι οἵ 
ὙΝΠΟΠῚ {ΠΟΥ τιδεὰ ἴο ἄθηυ {μαΐ πον Κπονν 
Ἡ!π᾿.᾽ [πη οἴμοὺ ννογάϑ, 1 ννὰβ [Π6 ΡῈ ΠΙΒῃτηθηξ 
1πηΠΙοΐθα οἡ {ΠΕ6ῚΓ δηϊπλα] -σοάθ. νυν ἢ ππαάς 
{Πε6πὶ πιοϑὲ ἱπάϊρηδηΐ ἁιηϊα {Π6ῚΓ 5  ΙΠρ5, 
ΔΠη4 γεῖ ἴὰ ννὰβ {παΐ' υθσῪ ΡιΠΙϑητηθπΐ νυ ἢ 
Τογοθά οἡ ἔποπὶ {πΠ6 σοηνυϊοίίοη οἵ ἴπ6 {για 
σοί. - 

αεἰποκυϊράσει ῥίγι ἐο δὲ ἐφὲ ἑγμὸ Οοά.) 
ὙΠ|. 8, 28. 15. 27; Χ0 7. ὅξο. 

«υδογι δεζῶγε ἐῤὲὸν ἀθμίδά ἐο ἔποαυ.) (ΟΠΊΡ. 
ἘΜ ΤΟΣ ΒΡ Υ 2. 

ἐχέγε,ιο ἀκ» ηπαίΐοη.) Ἐ ΔΊΠΟΥ “{Π6 οχίτοπη οἵ 
{ποῦ σοπάοπηπαίοη," 2.6. [Π6 ἰαϑδὲ απὰ βϑνθγοϑῖ 
Ρίαξιιθϑ, αηὰ ἀοϑίγιοιϊίίοη οἵ {ποῖὶγ Κίηρ απ 
μοβὲ ἴῃ {π6 Ἀδά ὅεᾳ (1 Τ655. 11. τό, ἔφθασε 
δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος). 

εαῦ16 ..« πόοη ἐῤερι.) χυὶ. 4; ἴχΚ6 χχὶ. 
26. 145. Κ΄. 1. ὅΓΟΣ 

ΟΠ ΑΡΤΈΒ. ΧΗ], 

ΤΗΣ [ΠΥ οἵ ἰἀοϊαΐγυ ; νυν μθίμογ ΤῈ σοηδίβε 
ἴῃ ἃ νγουϑῃὶρ οὗ Οὐ 5 ννουῖβ (1-9), οΥ οὗ {πὸ 
ννΟΥ 5 οὗ πηθπ᾽5 μαπαᾶβ (10--19). 

ΤΠΘ νυ τοῦ ἰ5 ποῖ ππηδίιγα!γ Ἰοἀ το {15 
ἀἰργθϑϑίοπ σοποουπίηρ ἰΔο]αῖσγ, θθοαιδθ μ6 
μα5 ἰοιοποα οἡ {π6 τον  ηρ νοσϑῃὶρ θοῖἢ οἵ 

1» «ὦ 



Β' ΠΌτη. 1. 
10, 2ο. 

ν. 1---3.} 

ὈΚΕΙῪ ναίΐῃ ἀγα 811 πηθη ΌῪ πα- 
ἴαγα, γγΠ0 ἅτε ἱσῃογαηΐ οἔ (Ποα, 

ἈΠ4 “4 ςου]ά ποῖ οἷἱξ οῦ {π6Ὸ ροοά 
{Ππρβ {Ππαΐ ἅγῈ 8εῈὲπη Κπον ΠΙὶπὶ {Παᾶΐ 
ἴ8 : ποιῖπεῦ ὈΥ σοπϑίἀθγηρ τΠ6 γγουΚ8 
ἀἸΪ4 {πεν δοκπον]εάρε {πὸ ψγογκ- 
πηαϑίεγ ; 

1Π6 (ὐαπαδηϊίαβ (ΧΙϊ. 3--6) ἀπά οὗ [πε Εἰ ρυρίϊδηβ 
στ: ΧῆΣ 27): 

ΤΠΟ [ενν5 ἀυτίηρ {ΠῈ σου Γ56 οἵ ἘΠΕῚ. ΠΙΒίΟΥΥ 
μαά θδϑθη [πσονγη ἱπῖο σοπίαοϊ ψἹΓΠ ναγΊοι5 
ἔογτηβ οἵ 1ἀο]αῖσυ. ὙΠῸ ποδ]οϑέ ἀπά πιοβί 
ἱπποσθηΐ ΤΟΥΤῚ Δ55.Π|6 4 ὈΥ ἴα ]56 νγουβῃ]Ρ ννα5 
1ῃ6 Ῥογϑίδη νγοῦβῃρ οὗ {πε δὰ; {Π6 σοαίβοβϑί 
Δηα τηοβί Ὀγιΐα] ννα5 [Π6 ἀθπΊοη-ὑγ ΟΎσ ΠΡ οὗ ἴΠ 6 
(αηδαηϊζοβ. ΤΠῸ ΕἸΡΥΡΕΔΠ5 ΡΑΓΓΥ ννουϑῃρροά 
παΐαγαὶ Ρουθ δπα ΡΑΥΓΥ ἱπιαρθθ. ὙΠῈ 
Οτεεκϑ δηα Ἀ ΟπΊδη5. νγΟΥβῃΙρροα ᾿πιαρθ5, ποῖ 
ἃ5 Ὀεϊπηρ ἀἰνὶπθ [Π]ηρ5, ὈιιΕ 45 {Ππ6 βϑυπιθο]β οἵ 
ἀθιτ65 ΠΟ γεγῈ ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ ΡΟΥΒΟΠΙ ΠΟδίΙΟΠ5 
ΟΥ̓ {πΠ6 ἔογοεβ οἵ παίιισθ ὙΠῸ νΎΙΟΓ ΠΟΓΟ 
αἰνι465 ἀο]αίουϑ πο ἔνγο οἱαββθϑ: 1. Ναίαγε- 
ὙΥΟΥΒΠΙΡΡΟΙΒ; 2. [40]- )ΟΥΒΠΙΡΡΟΥΙΒ; αη4, {πὸ 
ῬΏΠΟ ([)6 ἀδοδ]. ὃ8 12πτ-15; “1)6 ΠπηΟΠΔΤΟΙ.᾽ 
1. 8ὃδ τ--.2), ΠῈ «ἴσο δ᾽} 1465 ἴο δ η1Π18] τ Ο 5 ΠΡ 
ὉΠΩΘΓ ἃ βεραγαΐα Ππεδά (ΧἹ!. 24: χυ. 18, 19). 

1. ασ΄αἱη.} Ἐ ΔίΠου, “ [ΟΟ] 15}: ματαιόφρονες, 
3 Μδος. νἱ. τ... Τπ6 Μὴν οἵ Ἰάἀο]δίΥΥ 15 
ΟΠΟΠΟΙ ΡΟΝ ἸῈ 2 Κι: ΣΧ τὸ: ΠΌΠΙ. ἷ- 21: 
(ΟΡ. θεὸν μάταιον, ΧΥ. 8: ἀπὸ τούτων τῶν 
ματαίων, Αςἴϑβ χΧῖν. 15. 

ὧν παΐμγε) Μαπ5 [ΠΥ 15 ποῖ 5016]ν τῇδ 
ΤΟΙ] οἵ Ὀδα ἰοδοῃϊηρ ἀπ οχίγαηθοιβ 25- 
ἤμόπεες. Τὶ 1ῖ5 ποῖ ΟἱΥ δάναηίτοιιβ δι ᾿ππαΐθ. 
866 ποΐθ Οἢ ΧΙΪ. το. 

αὐρο αγὲ ἱσπογαηέ 97) Οοά. 1 11., ““ἴο ννΠοπὶ 
Ἰσποζάησο οἵ (σσοά δεϊοηροά." “ὙΠΕ ψουῦἹά 
ΟΥ̓Θη ὈΥ͂ 115 νυβάοπι Κπανν ποῖ Οοα," τ (ου. 
ἷ.. 21. 

εομά ποί.] 1.11., ““ Παά ποΐ 5ιτοηρίη.᾽ 

ομέ 97 ἐῤὲ φοοά ἐῤίπρε ἐραΐ ἀαγὸ σεεη.) 81. ῬϑᾺ] 
ΑΥσ 65 {Ππαΐ ΗΘ ΠΟ 15 1ῃν]51016 νγὰβ γεῖ βθθῃ 
ὈΥ̓͂ πηδΔΠ5 οἵ Η]5 νγουτβ, ἀπά ννοι]ά πανθ θθθη 
566ῃ ΒΥ {ΠπῸ Ποαΐποη, Ὀὰὲ ἔου ἃ Ὀ]Π]Πη655 ΡΑΥΕΪΥ 
γΟΪΙΠίαυΥ ΔΠ4 ΡΥ ρθη] (Ά οπι. 1. 20--23:; 
Αοΐβ χῖν. 15--:7). 

βίγι ἐραΐ 1.1 ὝΠ6 ἘΤΕΓΠΑ] 1 δπὶ᾿--Ὁ ὦ 
π--ῖμθ Ανϑβοϊΐθ Βείηρ, ΠΟ 4Ι'ομθ ΤΠ 580, 
(1 ἅτ, δῃὰ {παῖδ 15 ΠΟΠΘ Ῥεβι465 τὴῈ" (Εσ. 
111: τὰν)» 

ποίΐρεῦ. .. ἀϊά ἐδεν αεξποαυϊεάσε.) ἐπέγνωσαν, 
“ΈΠΟΥ ἐϊά ποί Μιγέρεῦ Κπονν." ὍὙΠεν ἀϊά ποῖ 
ἸΙοοῖς {πγοιρ παΐασα πΡ ἴο παίαγο5 σοί. 

ἐδὲ αυογἀηιαςίεγ.] ΗδΌ. χ'. το, “πε αὐί!- 
Ποοτ." 866 ποΐξ οἢ ΥὙἹἱ]. 21. 

Ο. εἰξδεῦ γε. ὙΠῸ νυυιίευ, 1ἴ, ἃ5 γα να 
ςοπ]θοϊατοα, μ6 ᾿ϊνεὰ αἰζεσ 1η6 ἄαγϑβ οἵ (δ- 
Πρ ]8, 15 ΘΥῪ ΡΥΓΟΌΔΌΙΥ {ΠΙΠΚΙηρ ΟΥὨ Ραβϑαβ 5 1Π 
νος ῬΊΠΟ τἀΘπίΠε5. Ουθοῖδῃ νγοσβῃῖρ ΜΙ ἢ 

“12ος.----Ἰοΐ, 7. 

ΜΙ ΊΙΒΏΟΜ ΟΝ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΎΠΙ 

βἴδιβ. ΟΥ{Π6Ὸ νἱοϊθεηΐ νγαΐει. οὐὺτἵ;. {ῃς 
Ἰρῃτ5 οἵ ἤξανεη, ἴο θὲ {πῸ ροάβ νγνῃϊςἢ 
ϑονθγη {Π6 ννγου]ά. 

3 ΠΗ ψΠοβε θϑδυῖγ 1 ἐμον Βεΐηρ: 
ἀε] στα τοοκΚ ἐπεπὶ τὸ θὲ ροάϑ ; ἰεΐ 

ἃ ὙΟΥΒΠΙΡ οἵ {π6 ἴθι οἰοπηθηΐβ (θασγίῃ, ΔΙΓ, 
ἤγα, νγαΐεγ) ; {ΠῈ δι1η, ΠΊΟΟη, Ραποίβ, δηα βἴαγϑ. 
ἼΠι5. ἤΥΘ νγὰθ ΟΥΒΠΙρροα τππήϑῦ {ΠπΠ6 ΠΑΠῚΘ 
οἵ Ηρ δαβίιβ ; ΔΓ πΠΩΘΓ [Π6 Παπλθ5 οὗ Η γα, 
ΑβφοΪα5, ἄτ.; νναΐεῦ 45 Ῥοβεϊάοῃ, ἄς. ; {Π6 
51ὴ 845 Αρο!ο; {ΠῸ ΠΊΟΟη 845 Ατίθπηϊβ: {πὸ 
Εαγίῃ 45 1)επιοίοσ, ἕο. ὙΠῸ ψουβῃὶρ οἵ {π6 
51ὴ νγὰ5 ΡῬΎΟηηοπ αἵ ἡ (ΗΕ]ΙΟΡΟ]15) ἴπ 
Εργυρί, δπὰ ἴῃ Ῥαϊδβδίίηθ. αἱ Βείῃ- 5 πΊθ8ἢ 
(Ηοιῖβο οἵ {πὸ 81). 

ἦρε «αὐ αἰν.] ΤΆκο ϑρθηβοῦῖβ “πε Πιῖ- 
της’ 5Κ165 (Π) εδπ6). 

ἐῤε εἴγείε 9 ἐρὲ σἱαγς.] ὙΠῸ βἴασγγυ νὰ] οὗ 
ἤθανθη ὙΠΙΟΙ ἈΡΡΘαΓ5 ἴο τένοῖνα τοιπά {Π6 
βασίῃ (Ὸ]ρ., γι οἐοἰ αγι71). 

ἐῤε «ἱοίοηέ «αὐυαΐεγ.}) ἽΠΕ βίου πη 5θᾳ δηά 
ΤὌΒΗΙ ΠΡ 5[ΓΘΔΠΠ5. 

ἐξέ ἰἰσῥίς φῇ ῥεασυεη.)] Αδβοῆυ]αβ (Αβαπηι. 6) 
(4115 ἴΠϑτὴ 

λαμπροὺς δυνάστας ἐμπρέποντας αἰθέρι. 

((“ Βηιρῃς ροϊεπίδίεβ δεῖ ὑῬγουα!υ ἴῃ {πε 5Κγ.᾽} 

ὙἼΠΕῈ ννογάβ φωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ, ἱμηηϊαγία 
εοεἰϊ, σοῦ ἴῃ 1,ΧΧ, Οεη. 1. τ4 (οοπιρ. ΡΠ]. 
11. 15, ὡς φωστῆρες ἐν κύσμῳ). 

ο ὧό ἐδ σοάς αὐῤΊἭῆερ σουεγη ἐῤε αυογἰά.1 ΤῊΘ 
νγΟΓα πρυτάνεις κόσμου τηϊρ]νξ θ6 ἴδ]κθη 8150 ἴπ 
1Π6 56η586 οἵ Οϑϑηῃ. 1. τό, “"Π6 διιη 7ο χϑμίρ ἴῃ 6 
ἄαγν, αηά 1Ππε Ι65βθῦ ΠΝ: ἐο γμΐε ἴπ6 πιρῃς 
ΠΣΟΧΟ εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας κ. τ. Δ.), θαῖ ἘΠΕΥ 
ΔΥῸ ΤΙ ΠΕΠΥ τοραγάθα ΠΟΘ 85 Ὀοϊηρ ἴῃ Δρροϑὶ- 
τ[ἰοη ἴο θεούς. ὙΠῸ Οτξοκβ ννουβῃιρρθα {Π6 
511 ΔΠη4 ΠΊΟΟΠ ΠΠῸ 61 [Π6 ΠαΠΊ65 οἵ Αροἱ]ο απά 
Ατσίοιηῖβ; {ῃ6 56 Πηῖ65 πΠΩΘΥ {Π6 Παπθ5 οἵ 
Βδ88] απ Αβῃίοσγείῃ ; {πΠ6 Ερυρίίδηβ 85 [515 
Δ η4 ΟΒΙΓ5. 

8. ἼΩ πυῤοτο δεαμέν.) ΤῊΙ5 τείεγεποθ ἴο 
{Π6 θεδυΐΥ οἵ {πΠ6 δχίθγπαὶ ννουἹά ϑἤοννβ, 85 
Οἰγόγευ βὰν (ΡΉ]]Ο, 11. 212), [Π6 ἴγαοε οἵ 
Ἡε]]οπιβέῖς ᾿πἤπθποθθ. Ὑπὸ ψνογά καλλονὴ 
ΟΟσυΓ5 1 {π6 1,Χ Χ. (65. χΙν!. 4; Ιχχνπ]. 7), θα 
ποῖ ἴῃ {15 56η56 οὐΓ ςοηποχίοη. ΝεΠοΥ κάλλος 
ΠΟΙ καλλονὴ Οσσι5 ἴῃ {πὸ Ν. ΤΌ. ΝΥ Παΐ ἴτη- 
ΡῬΓοσϑοά [Π6 Ἡθῦτονν τη νγὰ5 ποΐ 50 πη Ὁ 
1Π6 θυ 45 {πὸ αυοηπάφ πὰ [Π6 οόοαυεν οὗ 
ογθδίίοπ (700 Χχχν].--Χ]1.). [ΙῈ 15. ΟἿ ΑἴδΓ 
οσοπίδοϊς ἢ {π6 Ηδ]]οπῖς πη {πΠαξ ννα Ππά 
ἴη εν βῃ νυ 5. 50 ΡΑβϑαρῈ 5. 45 ΕΟ] 5. 
ΧΙ. 9οπττι: “ΎὙΠΕ θεδυΐν οὗ μθάνεῃ, {ΠῸ βΊΟΥΥ 
οὗ {με6 ϑίαγβ, δῇ οὐπαπιεηΐ δίνιηρ Πρμξ.... 
ΤΟΟΪκ ἀροη {Π6 ΤΑΙΠΡΟΥ . . - ΥΕΓΥ ὈεδαΓΓΙ] 
1 15 ἴπ {π6 Ὀτιρίποββ {ποσθοξ 
Εγτ ((Ααν. [υ]14η.᾽) φαοίε5 Ρ]αἴο 45 βαγίηρ 

2Κ 

497 

2 ὅΒιυϊτ ἀξοιηδά εἰτΠεγ γα, οὐ νν]Π 44, ὁ Ῥεαε. 4- 
ΟΥ̓ πε ϑυν ς αἷτο οΥ τῃς οἰτοΐε οὐ τῆς τὸ ὁ ὅ7 



{Π6πὶ Κπονν ἤονν ππιιοῇ δείζίεγ {6 
Τ,ογά οὗ {Πδπὶ 15: [Ὁγ {ΠῸ Πιβϑέ δια ΠΟΥ 
οἵ Βεδιιν Πα ογθαΐαα τΠοπη. 

4 Βυε 1Ε ἘΠῈὺ γγεγα δϑίοῃ!βῃθά δ 
ΤΠΕΙΓ ΡόνοΓ δηά νιγίια, ἰδὲ ἘΠαπ 
πη 4ογβία πη Ὀν {Π6πῚ, ἤονν πλιοῇ 
ΤΠ  ΒΕΙΟΓ ἢ 15 {Παΐ πιδάδ ἐΠειη. 

{Παΐ ννὲ οἵμρῃς “ ἔγτοπὶ {πῸ Ὀοαιίν οἵ {π]ηρ5 
566 ἴο ΤηοΙΠΐ ΠΡ ἴο {Π6 θοαιῖν οἵ (σοά ἢ ἀπά 
ΡΙαΐαγοι (( ΡΊας. ῬΏΠ]οβ.᾽ 3) [6115 τι5 {παῖ ΠΌΤη 
{Π6 θοδιῖν οἵ [Π6 ογθαΐασο {Π6 ϑίοϊοβ ΠΟΥ υθά 
1Π6 ΤΠΟΥΔ] θοααΐν οἵ {π6 1᾽νίηθ σπαγδοΐου. 
᾿νοπ δηοηρ ἴπΠ6 Οτθοῖκβ, Ποννευοσ, [Π6 56 η856 
οἵ ὈθδαΐΥ 1Π ΠαζαΓΘ 5 ΚΑΤ Δη4 Ἰαΐθ. [{ ἀρρϑδῦβ 
ΤΊΔΓ ΚΟΥ ἴῃ {πΠ6 ἀδβογιρίίοη οἵ (οϊοποβ ΡΥ 
ΘΟΡΠΟΟΙΪΘ65, θαΐ Ρ]αῖο μὰ5 ἴο Ὡροϊορῖβο [ῸΓ {Π6 
Ροοίϊςαὶ ἀθβοσιρίίομ ἴῃ “Ὁ ῬΠδθάσγιιβ᾽ Ἂ5 ἀπὸ ἴο 
1η6. Θοοθηίσις ἸΔΙΟΒΥ ΠΟΓΆΘΥ Οἵ ϑοογαΐοβ. Οἡ 
1.15 νυ Βο]Ὲ βυδ]θοῖ, 566 {Ππ6 Δ πλ]γ8 0]6. ομᾶρ- 
ἴογ5 ἴηΏ Ηπμηρο] {5 ὁ (οβϑιηοβ. [ἢ πιοάοθγῃ 
{{Ππ|65 ἔδυνν πᾶνε ἀθνοϊορεά {π6 δυριπιθηΐ ΠΕΓῸ 
τουσῃθά ἀροη, θὰΐ τ Ππὰ5 θθθη ΠΠΟΙΥ δεῖ 
ἕοσίῃ ὈΥ {πο ἰαΐθ ὕδηοη ΜΟΖ]οΥ ἴῃ [15 ΘΟΓΠΊΟΠ 
οὐ Ναῖίισε (΄ ηϊν. ΘΕΓΠΊΟΠ5,᾽ Ρ. 128). Ηδ 
58 Υ5: ““ΝδίΓΕ [85 ἴννο συθαΐ γον οἰ α 0 η5,---ἰ ποῖ 
Οὗ τι5δὲ ἀπά {μαΐ οἵ ὈεδιΥ . .. ΤῈ ΡἹΟΥΥ 
οἵ παΐῃγο ἴῃ ΤΘΔΠΠΥ τοδί θα ἴῃ {Π6 πηϊπα οἵ 
ΙηΔΠ. -. [τ 15 ονίοιιβ παῖ πὸ θεδαΐν οὗ 
ΠαΐΠΓΘ 15 ΠΟΟΘΒΘΑΓῪ [ῸΓ {πΠ6 Ροσίθοίίοη οἵ 
ΡΓΑῖβο ; δηά {ῃαΐ {πΠ6 ῥγαῖβε οἵ {πὸ Οσϑδίογ 
τητιδὲ θῈ ΘββϑθητΑ} ]Υ ννϑαιζοπθ νυπουΐ 11.᾽ 
“Βαεῖ, πὲ αἠά5, “πο πη σδη βεΐῖ ἃ σο]ρίοη 
ουξ οὗ {πὸ θϑαιῖν οἵ παΐισθ. “ΠΟ Οἴου νου], 
ψ θη Ι4Ο]]56 4, 5ρο θα Τηθη ἴῸΓ {ΠῸ6 ᾿ηνναγά, 
Δη4 ἴῃ ΔηΡῸΓ {ΠΟῪ [61] θδοῖκκ Ἰροη ἃ Μδηϊομθαη 
ΟΟοα νν»ῆο νγὰβ Ἰουεὶν ἴῃ παΐπγο Δη4 τΠ]τ|5ῖ ἴῃ 
τπηδη.᾽ 

ἐφεμι. ταῦτα, “ἴΠ656 {Π]Πηρ5 :᾿ ποῖ ψυποιξ 
{Παΐ 5.446 οἵ σοηΐθμηρί οὐ ἀδθργθοϊαίίοη οἴΐζθη 
᾿ηνοϊνοά 1π 1Π6 τι5δὲ οἵ [{Π15 ἀοιηοηδίγαζινο. 
ὝΠΟ νοῦ ννοι]α ἴθαοῃ {πὸ Ποαΐμθη “το 
ΟἸπὴρ ὈΥ ἴΠπο56 ϑηθθαπι5 ἴο {16 ΕΑΐμοσ οἵ 
116} |5.᾿ 

ἐρὲ γε αμὲῤογ. γενεσιάρχης (δ Ό]ρ. ψέπε- 
γαίογ). ΠΟ ννοσά ἄοοβ ποῖ Ὅσοι οἸβονν μ ΓΘ 
ἴῃ (6 1 ΧΧ., τῃ6 ΑΡοοσυρῆα, οσ ἴῃς Ν. Τ᾿. 
ἔνεη ἴῃ ἰαΐς Οσθοῖϊς, ἴΠ6 ννογά τἰιϑοὰ ἴο θχρυῦθϑϑ 
{Π|5 Τηθδη]ηρ ἴα γενάρχης, ΨΥ ΠΪΟΙ 15. ᾿ι564 ὈΥῪ 
ῬΒΠΟ δηά ΡΥ ΡΙ]αΐαγοῃ. 

ἐῤὲ βγεῖ αμροῦ 97 ὀεαμὲν δαὶ ἐγεαϊοα ἐῥουι. 
“ὙΠ ΟΥ̓ΡΠΟΓ (οἵ θοδιιῖγ ἴῃ 1Π6 την ο 50), 5 γ5 
(δποη ΜΟΖΊοΥυ, “15. ποῖ ὉΠΙΠ[Ο6ΠΠΡΊΡ]6 ; 1 Ἰοῖ5 
οὐ βοπιθίμίηρ. ὙΠῸ Οτοθαΐ ϑριγιῖ, βρθακίης 
Ὀγ ἀτπιπὴῦ γοργοβοηΐδίοη ἴο οἴπου βριἊΐ5, 1πΠ|]-- 
πηαΐο5. Δ Π4 5:5 1Π65 ἴο ποπὴ βοπηθίμίηρ ρου 
Η Πη56]; ἔῸΓ 1 πδίιγα 15 ΒΥΠΊθΟ] 1 4], ννῃαΐ 1 
15. ΒΥ τη θΟ] 1 4] ἀθοι τηϊιϑί 6 115 δα ῖΠου. 

4. Βιὲ ἐέρεν αὐεγὸ αὐίορίεῥοά.] 111. “ θείης 
ΔΠλ 264 ᾿ (πηάογϑίδηα. “μον ἱπουρης {Π6 πὶ 
ἴο ὃς κοάς᾽). 

ΜΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙ. [ν. 4---0. 

ς ΒῸΓ Ὀγ {ΠῸ στοαΐηδϑ5 απ θεαιέν Ἔοιη. σ, 5 ᾿ 8 Υ ἘΝ ΟΙΠΟΣ 

Οὗ {Π6 ογθδέιιγεβ ργορογε μῦν ἘΠ 
ΠΟΙ Οὗ {Π6ΠῈ 15 86βη. 

6 Βυΐ γεῖ [ὉΓ 1ῃ15 ἘΠ6Ὺ ἀγα ἘΠ6 1685 
ἴο ΡῈ Ὀ]απηθά : [ογ που ρογαάνεπέιγα 
ΕΥΓ. 5θοκιηρ (Ποα, Δη4 ἀεβίγοιιβ ἕο Ππά 
Ὠ]πι. 

αὐ ἐῤεὶγ ῥοαυεῦ ἀπά “οἱγμ Ἡφῖς {Ππ6 
ΔΌΓΠΟΙ Τονοσίβ ἴο {Π6 ποίίοη δϑθοιέ {Π6 τηϊ- 
νΌΓ56, γνΠΙΟἢ 15 τηΔ1η]Υ ἄννοὶῖ πρΡοη ἴῃ {πΠ6 Ο. 
ΠΕ ννοσά στϑπάογρα “νιγέιε "ἢ 15 ἐνέργειαν, 
““{Π6 11 ἀοΐῖνε οἰποϊθηονυ. 

εέ ἐφευι τριάεγείαπά.) “ΓῊΙ5 ΕΓῸ (νοεῖν) :5 
οἴη τιδεά οἵ [ῃῆς. ρθγοορίίοῃ. ΟΥ̓ ὩΡρΥ͂θ μθηβίοῃ 
οἵ Οοά: Κοπη. 1. 2ο, τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ 
κτίσεως κόσμου νοούμενα καθορᾶται. (ΔΟΙΏΡ. 
ΠΕΡῚ Χ1:2: 

ῥοαυ γημορ τηῖσ δέον. ] Τι οϊαπί5. (΄ [πδε{.᾿ 
11. 3, ὃ. 5) επᾶ8. ἃ 51Π}1}|8Γ ἀυριτηθηΐ νν]ἢ {Π6 
ννογ5. “ 4ιιαηπίο ΠΊΔΙΟΥ “υδπίοα 16. ΤῊΙΓΑΌΙΠΟΓ 
411 114 ἔδοιξ εχ πΠ1Π11|ο.᾿ 

5. ὁγῖῤεγεαίπεῦς ἀπά δεαμὲν ογέδε ἐγεαίεγες. 
ΤῊΪ5 15 {Π6 ξιμπάήαπηθηΐαὶ ἀγρατηθηΐξ ἀδνοϊοροά 
ἴῃ [0 ΧΧΧυΙΙ.--Χ]], 

γορογίϊογιαθ)ν.] ἀναλόγως ; Να]ξ., εοσπορεῖ- 
διλίεγ. ὙΠῸ δάνου ἄοοβ ποῖ οσσοὰγ ἴῃ πα 
ΒΙΡ]6 ((Ποιρη ννα πᾶνε ἀναλογία, Ἀ οπι. ΧΙΪ. 6). 
ΤῈ τηϑαηβ ““σοηίουη Δ ]ν,᾽ “ΤΟΙ Εν ον," “4ο- 
οοτάϊης ἴο 4 ἄπ τδίϊο ᾿᾿ (ἀνὰ λόγον). 

ἐῤὲ γιαζεν ὁ ἐδεηρι. ὁ γενεσιουργός. ΤΕΘ 
ννογὰ 5 ἴση οποθ ΟΥ̓ {ννῖοθ ἴῃ ἰαΐθ στεοκ, 
θὰΐ ποί ἴῃ {η6 1,Χ Χ,. οΥ Ν. Τ᾿. 

ἧς σεοη.1 ΤἼῊΘ νϑγΌ θεωρέω 15 τι56α Θ5ΡΘΟΙΔΠ}ν 
οὗ τηθηΐαὶ, βρι εἴπ], ἀπά δάογιηρ νἰδίοη (ἢ οπι. 
Ι. 20). “Τρεογία 15. ἴθ. ννουβῃρ οἵ πϑανθῃ "ἢ 
(Κ υβκιη). 

Θ. Βιωὲ γεΐ 7ὺγ ἐῤὶς δὲν ἀγὸ ἐδ ἴδε: ἐο δὲ 
δία»ιεά.)] ΑἸΤΠοῖρι {πον οπρπΐ ἴο παν Ἰοοκοθά 
ἔγοπι ογθαϊθα {Ππἰηρ5 ἴο ἴπ6 τϑαΐοσ, γεῖ (ὅμως) 
νἹ ἢ τοίογεηςο ἴο {π656 ἀθογγαίίοηβ (ἴΠ6 ννου- 
5810 Οὗ [ῃ6 ρταΐ ἔογοθβ οἵ παίιτθ) ἴΠ6 Ὀ]απιθ 
15. 5118}}1. ΟΥ̓ Δ]1] ἔουτηβ οἵ 14ο]δίγυ {παΐ οἵ {πΠ6 
Ῥογϑίαηβ-- -ϑ  Π- νΟΥΒ ἢ ρ ἀπ ΠΓΘ- ν ΟΥΒΠ1Ρ ---ἰβ 
{πὸ Ἰθαβϑί σοργθμθηβ 0 16. 

)ῶν τὶ. ὙΠΟ ννοσάβ (ἐπὶ τούτοις) πηϊρηΐ 
αἶδο θ6 τοπάογρα “πη Π6 οαβὲ οὗ {ποθ ἡγοσ- 
5ῃΙρΡΡοΓβ.᾽ 

ἦρεν ῥεγαάυέπίισο ἐσσὶ] ΑΠ ΘΧΟυΒ6. ΠΊΔΥ, 
Ρογπὰρ5 (τάχα, οπι. ν. 7; ῬΆΠΘΠΙ. 15), θ6 
παρ ΓῸΓ {ΠΟῚΓ οὐγοσ. ὙΠ “ ΡΟΓΠΑΡ5." ἱπὶ- 
ΡΙΪο5 ἃ σμαγιία 16 ἀοιθέ : {{1Ὸ θὲ δατλββῖ δ]. ἴο 
ΒΊΡΡΟΒΘ {Παᾶΐ ΠΥ οΔΠ ΡῸ ὩϑίγΑΥ ὙΠῸ ΤΘΆ]]Υ ΔΥῸ 
(ἐφ ΟΊκΟΥ5 αὔοσ Οοα," [Πδπ ἃ σμαγΔ0]ς δἰϊονν- 
Δῃ06 τηΔΎ 6 πιαάθ ἴῸΓ {Π 656. 

σεολίς Οοά. Τπ ἘΠεὶγ βθαγοῦ ἴογ Οοά, ονθῃ 
ἴπ {ποὶγ υνῖϑῃ τὸ ππά Ηΐπι, ρεσμαρϑ ἔπον {Ποπὶ- 
56Ίνοβ [ΌΠ]Πονν βοπῖθ πηϊδία θη Ραμ. [1{ 15 Ροβ- 
5816 ἴο {γδηϑίαῖο [π6 νυν μο]6. οἰαιιϑα ἴῃ ἃ ΥΟΓΥ͂ 
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ὦ Ἐοπι.᾿. “7 ΒῸΓ Βεὶηρ “΄σοηνείβαπέ ἴῃ ἢϊ8 850 τῇιοἢ,ς [Πδξ ἘΠΕΥ σου] δἰπὶ δὲ {ΠῈ 
ΒΟ, μος, ὕγογΚ5 ἘΠΕ ᾿βθασοῃ ἀΐηι αἰ] ρα ΠΕΪγ, ννοῦ]ά ; Πονν ἀΤ ἃ ἘΠΟΥ ποῖ βοοπο Πηά 

οιξ {Π6 ] ογά ἘΠεγεοῖ ὃ 
10 Βαξ πηϊβογα Ὁ ]8. ἀγα ἔΠογ, δηά ἴῃ 

Δπ4 Βεϊϊενε ἘῃεὶΓ βἰρῃξ : Ὀεῦσδιιβα 
τῆς τῃϊηρ8 δῖῈ θελα] ἘΠλὲ δΓ6 
866ῃ. ὁ“ ἀολ4 {ΠΪηρ5 15 Π6]Γ Πορβ, νγῆο (4116 4 “νετ. τ8, 

8 Ηονθεὶέ πειπου τα παν ἔο θὲ {πῈπὶ ροάϑβ. “γῃ] ἢ ἀγα {Π6 νγοῦΚβ οὗννος 
Ραγάοηεά, πηΘηἾ8 ἢδη45, ρ0]4 Δη4 581|νεγ5 ἕο 5Π6νν 4: ἃ 135: 

9. Εοὸγ 1 ἘμαγῪ νγθα δῦ] ἕο Κπονν 

ἀϊπεγεπί βθηβθ, ΒΥ τηδ τῖηρ' ὀλίγη μέμψις τοῖεγ 
“ἐἴρ {Π6 οα86 οἵ π6 παΐιγε- ΟΥΒΠΙΡΡΟΥ5, ἀπά 
αὐτοὶ ἴο [Π6 56εἸκοῖβ οἵ {γπ6 νυϊβάοπη. ΤΠΘ 
τοπάογίηρ νου] {Πθη θα, “ Βαυΐξ γεῖ ἴῸΓ [15 
(οτγ, ἴῃ {ΠΕῸῚΓ 6456) ἔπεγα 15. Π|{16 Ὀ]απιθ ἴο 
1Π 61}, ἴῸΓ Ἔνθη ἔΠθν Ρεγο Δ ΠΟ ΟΥΤ ΠῸ (ΤΕ 4}}Υ) 
56 ες Οοά, δπά νυ ῖϑῃ ἴο ἢπά Ηιϊπι." 1 {}15 
δά θεεη {π6. Δι ΠΟΥ 5. ΤηθϑηΙηρ, Π6 σοι] 
Παγάϊν πᾶνε 6 ἴο νυτῖΐα οἱ ζητοῦντες. ΑἸ- 
τηοϑέ ἘΥΕΓΥ σοτηπηθηΐδΐου (εχοθρί Οτ]πηηι ἀηἀ 
Ὡς ΜΝ εΐίθ) μα5 [Ὁ]οννοά {πὸ πα]. ἀπά {Π6 
Α. Ν. τῇ ππάεγβίδηαιηρ {ΠῸ Ραβϑαρα 851 Πᾶνα 
ΘΧΡΙ δἰ ποα 10. 1 πιαὺ νν0}} θῈ ἀοιυθίθα νυ με ίΠοΓ 
{Π6 ΤΠΟΓ νου] ὦ πᾶνε δάτπητ64 {παῖ {πα 
Ἰονεῦβ οἵ {για νυβάουη νγεσα 1140]6 το ΕΥΤΌΥ ἴῃ 
τηδίζουϑ 50 ᾿προσίδπε : οἡ {Π6 οἴποῦ Παηά, {Π6 
ΒΘΔΓΟ οὗ {πὸ Ππϑαίμθη αἴζοσ (σοά ννὰβ ἃ ὈΠΠ4 
ἃ Π ἃ »τΌΡΙ Πρ Βοάγοῖ νῃϊο ἢ οἴθη [δα (Αοἰ5 
ΧΥΪ. 27, ζητεῖν τὸν θεὸν εἰ ἄρα γε ψηλαφή- 
σειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν). 

“. δεῖπρ σομυεγσαηὶ ἐπὶ ῥὶς «υογῖς.}] ΠΟΥ 
εοη ρα ἘΠΘΙΤ αἰτζοπίϊοη 7οο γημεῦ ἴο ἴΠ6 ἘΠ]ηΡ5 
566ῃη; θαΐ 16 πον ἀγα ἘΠΟΓΟ ΠΡ (διερευ- 
νῶσι) ἴῃ {ΠΕῚΓ ΡῬἤγνϑιοα] ΓΈβθΆτΌ 65, [ΠΕΥ σοη- 
τεηΐ {ποηΊβοῖνεθ νυ οχίουηαὶ ΡΠΘΠΟΙΊΘΠα 
1ηϑίοαά οἵ Ἰοοϊκίηρ θεγοπά ἔπεπὶ (ΗεΌ. ΧΙ. 3). 

8. Ποκπυδεῖΐ πεῖ ρεῦ αγὸ ἐδον ἐο δὲ ῥαγάοπεά.] 
1ι11., “Ὑ εἴ ἀρδῖη᾽ ([ὴ βριίε οἵ [Π6 βχοιῖιδθ5 νυ 
ΤῊΔΥ Ὀεὲ πιαάθ ἴῸΓ {Π6Π1} “ποΐ Ἔυξῃ {Π656 ἢ 
(απο ἢ [655 1Π6 βυόββεῦ 1Δο]αίουβ οἵ ποσὶ Π6 
ῬΓοςσοααβ ἴο 5Ρ6 41.) “ἂὔὲ ραγάοπδθ]θ." Ἐνεη 
{π656. τ] οΓ οἤδηάθυβ ἀγα 511], 85 δι. Ῥδὶ]} 
58γ5, ἀναπολόγητοι (Ἀ οῃη. 1. 20). ΕῸΓ πάλιν 
ΘΕ ΕΘ ΡΠ: 22:1 (ΟἹ ΣΙ 21: 

Θ. ἐῤαΐ ἐξεν εομ]ά αἱρὶ αὐ ἐφε αὐογ]ά.] “ΓῊΪ5 
τοηουηρ ΠΑΤΪΥ Ἐχρ]αίηϑ 1156]. ὍΠΘ “ {Πα 
(ἵνα) 15. πεγε ποῖ {ε]ῖς (“ 1η ογάθσ {παΐ 7), Ὀῖ 
σοπβθοαίϊνα (“50 85 ἴο 7). ΤἼὴΘ νεγρ ““ἴο δἴτὴ 
δι" (στοχάζεσθαι), νΥῖο ἢ ἴπ οἸαβϑῖσαὶ Οσεεὶς 
ΑἰνγΑγ5 [8 κ65 ἃ βϑηϊνο, 15 Πθ γα [Ὁ] νυ θα ΒΥ δΔη 
Δασιιϑδίνθ, δηἀ ΠΊ6ΔΠη5 “΄ ἴο ΘΧρ δίῃ, “ ϑιισσθββ- 
ΓᾺ]Ὺ ἴο ξιι655 δῖ." Αἰῶνα τηβδῃβ Π6 ογραΐοά 
ΟΣ τοραγάθα ἴῃ [5 ἰθπΊροσαὶ ἀπγαίιοῃ 
(ψυ]ε., “αεεμίμηι). ΤῊ πιθδηϊηρ' [Π6η 15 ἐΠδΐ 
“ ἸΕΊΠΕΥ Ροϑββοββαά βα!ποῖθηΐ 1π|6]]θοἔπ4] ροννε 
ἴο ΘηΔΌ]6 {ΠῈπὶ ἴο 1πέο τ {π6 τηδδηίηρ οἵ ρῃ6- 
ΠΟΠΊΘΏΔ, ΠΟΥν νγᾶ5 1 {παΐ {πον ἴα] γεῖ ΠΊΟΓΘ 
ΒρΡΘΘ ΠΥ ἴο ἄγανν [Π6 ἢπΠΑ] ᾿ηΐθσεηςο ὃ ἢ 

σοοπογ.] ὙΠΕ ἀσάμποίίοη οὗ {πΠ6 ἢΠ8] ᾿ηΐογ- 
εηςε--ἰἢδὲ Οοά 15 στϑαῖοσ [Πδη 811 Η15 νου 
--τεαυϊγοα πὸ 5.10} Ἰδηρίπεηθα [01] 45 {πε 

- ις. 

αὐ ἴῃ, ΔΠ4 τΕβα ΠῚ] ης 65 Οὗ θεδβίβ. οὔ τς 

βίπαν οὗ δοίθδηςθ. Ηδ 1π1ρ]|165, ἐποσγοίοσο, {Πα 
{Π61Γ5 νγᾶὰ5 ἃ γηογαὶ ἴαΊ]υγ 6 οὐ ἀθἤοῖ πον. 

10. Βαέ »ηϊτογαὖ]ο αγε ἐῤον.] Ἠδ ποὺ {πΓΠ5 
ἔγοση {Π6 [Ο]]ν οἵ παΐιγα- ὑσουβῃρ ἴο {Π6 ἄθορεῦ 
Ῥάβθη655 8η4 τυγοίο πο πΠ655 οἵ ΠᾺΡ - ὑνΟΥΒΠΙΡ. 
ἼΠῸ Πἰπ6 οὗ {πουρης [ΟἸ]ονγεά τη {Π15 ραβϑβϑαρα 
(ΣΧ. το--χῖν. 8) 15 Του Πα 1Π ΤΠ]ΔΠΥ͂ Ράβϑαραβ οὗ 
ϑογρίασε (Π δα, ἴν. 28; Ρ5. οχν. 4-8, Ὄοχχχνυ. 
15-τ8 ; εΓ. 11. 26--28). [{ 15 [15 ΓΟΥΠῚ οὗ 
ἸἀοΙ ΙΓ νυ] ἢ 15 Ονουνν ΠΟ] πηθ νυ] 50 Ποσοθ 
ἃ 5ἴουπη οἵ ϑϑγοαϑηὶ ἃπα Πα Ιρηδίοη ἴῃ {πε 
Ἰδαίου σῃμαρίεγϑ οἵ [βϑίδῃ (Σ].--χ]ν1.), 866, ἴοο, 
ΕΣ: 11: Σ᾿; ΒΒ: Ὁχν. ὌΧΧΣν:, ὁδὸς ΠΕ ὙΥΓΙ ΟΊ 
1η 5ριῖ6 οἵ {Π6 ΠογαγΥ οἸαοσγαίίοη οἵ Π15 βίγ]ε, 
15 ἸΠΟΟΙΠΡΑΓΔΌΙΪΥ 1655 ο]οατθηΐ δηά ἔοσοιθ]6 ἔΠδη 
{π6 ΟἸἄοΓ ργοόορῃεί. ὙνΉθη {ΠπῸ β4πι6 [ΠεῈπη6 
νγὰ5 Παη]θα ὈΥ 1Π6 (τι βείδη ΑΡρο]ορ ϑβίβ, 45 
ὈΥ ΑΥ̓ΠΟΡΠ5 ( Ααν. Οεπίεϑβ ἢ), 1 νναὰ5. πεοϑβ- 
ΒΑΤῪ ἴο 468] ψ] {Π6 ἀοδίδθηςο οὗ ᾿πηᾶρο5, νυ ΒΟ ἢ 
ΠοΟΠϑιβίθα τη σοραγάϊηρ {ΠῸ ΠῚ 85 ΠΊΘΓΕ Ὑ] 5106 
ΒΥ 015 οἵ ἀοιζι65, δηα ποῖ 85 θεῖπρ {πεπι- 
56Ἶν 65 ἀϊνῖΠ6. 

ἡ ἀδαά ἐῤ΄ησε.) ΟοΙλρ. χν. 17. ὍΤΠῸῈ [ενν5 
Δ ΠΊΔΠΥ͂ ἴΕΥΠῚ5 Οἵ σοπίοπιρί ἔοσ πϑαΐπθη 
140]15. ὙΠΕΥ οα]]οα {ποῖὰ “ΠΠ{ (δίζζως), 
ἐς 5ῃ4ΠΊ6 " (ὀοσῥεῖ), ““ ΠοΥΓΟΥΒ ἢ (τη ῥείςε:), 
Βιυξ Θβρθο ΠΥ “ ποίμιηρ " (ατδη) ἀπα “1165 
(ε1111))1}. 

ἐῤὲ αυογὰς οΥ γιερὴς ῥαηάς.) 1,Χ Χ, Ῥ5. οχ!, 
12) ΟΧΧΧΥ. 15. 

ἦο δῤεαυ αγὶ 15:.1 Τι1., “δὴ εἱαδογδίίοη οὗ 
«τὶ. ὝΠε νοζγά ἐμμελέτημα 15. ΟΠΪΥ ἴουπά 
ΟΠς6, ἴῃ [π6 Απίποίοσυ. Αοίβ χυ]]. 29, “ βτάνεῃ 
ὈΥ «τὲ (χαράγματι τέχνης) Δη4 τηδη5 ἀ6- 
νὶςα.᾽ 

χεσογιδίαπεες.ἢ ΤΗῈ ψογά (ἀπεικάσματα) 
ΟΟΟῸΓΒ5 ἴῃ Ρ]δίο, “ γαῖ. 4092 Ρ, θα ποΐ 1ἴπ {μ8 
ΒΙΡΙ6. 

97) δεαςἐ5. ζώων, “ οἵ Δη1Ππ1|8]5 ᾿ ΟΥ̓ ““ἸΙνῖπρ' 
οΥθδίῃτοϑ." ὍΓΠῚ5 ννα5 ἴΠπ6 ΟΥΡΊΠ4] Π]ΘΔΠΙηρ' 
οὗ [ῃ6 ψνογά ““ θεδϑί,᾽" δ5 ἴῃ αονε-- 

““ ΤΗαί Κὸ γηηασα Ῥδγβ ΚΠ 6556 
Οἱ πιδῃ δῃηά οἵ ποπε οἵπεγ ὀεϑζα.᾽" 

Οὐγι7655. “1 γιαγιέ. , 

Βεαδϑί- νΟυθῃΡ νγα5 5ΡΕΟΙ ΠΥ Ργανα]θηῖ ἴῃ 
Ἐυρί. 

“ς ΤῊς Ῥχυ ϑἢ σοάς οἱ ΝΙ]ς δ5 [αβί-- 
1515, ἀπά Οτι5, ἀπά ἴπΠ6 ἄορ Απυ}15-- -Παςία,ἢ 

ΜΊΤΟΝ, Οὐδ οἵ Οὐγίρίς Διαξίυϊέν. 

Ὁ 5. ὦ 
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4 198]. 44. 
13, ὅζα. 
Π] δ τος ἣν 
ὥζο, 

Ι Οτ, 
Ζίγ»εὁτγ- 
τυγίσλί. 

Ι Ο τσ, 
ελζῤο. 

ἃ ϑἴοηθ σοοά [ογ ποιῃϊπηρ, {Π6 νγοῦκ οἵ 
ΔΠ ΔΠοΙεηΐ Παηά. 

11 5 Νον ἃ ᾽ σαγρεηΐογ {Παΐ ξ]]ετἢ 
ἘΠ θεΥ, αἰτοῦ ἢ Παῖῃ βϑαννῃ ἄοννῃ ἃ 
{γε6 πηϑαεξ ογΓ {ῃς ριιγροβο, ἀπά ἴακεπ 
ΟΠ 411 τῃ8 Ῥαγκ 5 ΚΠ} Υ γοιπά δθοιιῖ, 
Δη ἃ ΠΑῖῃ ννγοιρῃς 1 Παη ἀβοπΊεῖγ, ἀπά 
πηΔ 46 4 νε856] {Ππογοοῦ Πε ου ἐπα βεύνίςα 
ΟΥ̓ πηδη᾽ 8 [|| : 

12 Απᾶ δῆε βρεπάϊηρ {Π6 ἴ γεῆιβε 

Ω οἰοπε σοορά 720. ποίῥίησ.) ϑθυθσαὶ 500 
ἐξ 1156]655 βίοπεβ," {|κὸ {Π6 διοπετὲς ἄγαλμα οἵ 
ΕΡΠ6βιι5 (Αοΐβ χιχ. 35), {Π6 [0164 Αποῖ]ς οἵ 
Νιπια, ἴπῸὸ τοίη Ῥα]!]αάϊιπη, {π6ὸ Γδισὶς 
Ασίεπηῖβ, [Π6 Ῥεββιπιταη ΕΥὙΡΕ]6, ἅς., το σα 
ΜΙ] ΘΙ νγουβῃρροά ὈΥ {π6 δποϊοπίβ. ὙΠῸ 
βίοπθ ἴὴ {πὸ Κααρα αἵ Μϑοοα, ργο ὈΙΥ ἃΠ 
ΔΠΟΙΘηΐ δἔγο!θ, ἢὰ5 ὈΘΘη 8Π [ΠῚΠΠΘΠΊΟΓΙΔΙ 
ΟὈ]θοΐ οὗ ννούϑῃϊρ ἴῃ Ασαθία. 

ἐῤὲ «αυογᾷ 9, απ απείοριέ ῥαπά, Τί 15 ποῖ ἴτὴ- 
ΡΟΒ51016 {παΐ {πὸ “ Ππαπὰ " οἵ ἀποϊθηΐ βου]ρίουϑ 
ΤΊΔΥ Πᾶνα ὈΘΘη τι564 ἴο δβῖνε θύθη ἴο δόγο! 85 
ΒΟΠΊΘ ΠΘΑΓΘΓ 56] ηΠοα οἵ ἴπΠ6 ΠιιπΊΔη [ΟΓΠῚ. 
ΠΘ τῆοσα ΠΙάθοι5 Πα δηί]τθ ΔΠ ᾿πηᾶρο ννᾶ5, 
{πΠ6 πῖογα ΠΙΡΉΪΥ ννα5 1 νϑπογαίθα, 1ι5ὲ 85. ἴῃ 
1ῃΠ6 Πμασγοῃ οἵ Κοπια {πὸ τ] ΓΔ ]  -τννουκίηρ᾽ 
Μδάοηπαβ ννΈγῈ ΤΆΓΟΥ, 1 Ἔν θυ, ἤπὸ νου 5 οὗ 
γί, θυ πι5ι1}}} 7 Ὀγονγη ἀπ τρ]νῪ ΒΥΖΑΠτΠα 
Ρἰσΐγοβ. Βαΐ ὄνεη ἴο “1ῃ8 ννουῦκ οἵ δῃ 
ΔΠηοΙοηΐ ΠΑΠΩ,᾽ 500 45 ἃ βίδίζια οἵ ΡΠ 145 ΟΥὁ 
Ργαχίτε]θβ, α ΓΠθοοσδίς [ονν νου παν σῖνθη 
{Π6 ΠπαπΊα οἵ ““ἃ τι561655 ϑδἴοπο." δ πεη Ρορθ 
Λαάτγίδη ΝΊ]. ννα5 5ῆθννη {Π6 β]ΟσΊΟυ5 ΒΟ] ρα ΓΟ 5 
ἴῃ 1Π6 Ν᾽ ίίοδῃ, ἢ ἴθ) γα πηαυτθ, διρὶ ἑάο᾽α 
αἸ 12 407 14771. 

11. ΝΝοαυ α εαγρεπέοῦ ἐῤαὶ γε] ]εὲ ἐϊγιδογ,] 
1.1., “Βα Ἔνθ 1 βοπῖο ννοοά-οὐζηρ ἀγ 5 η." 
ΠΕ τις 15 ΘΟ ΓΕ] ---Δ ΠΥ ΘΟΙΠΠΠΊΟΏ ὑνου Κπηδη. 
50 ΑΤΟΠΙΔ5 ΠΊατο5 ῬΥΙΑΡΙΙ5 580 {Παΐ Πα ννὰβ8 

οἷόν κεν ἐρημαίῃσιν ἐπ᾽ ἀκταῖς 
ξέσσειαν μογερῶν υἱέες ἰχθυβόλων. 

ΤῊ Ποαῖπθη ποῖ ΟΠΪΥ͂ ννουβῃ!ρροα 140]5 οὗ 
80]4, 5] νου, ἀπά βίοπε, ὈιῈ ονθη ρα! τυ ννοοάθη 
᾿πηᾶ 65 πηαήθ οἵ οὐά ρίθοθβ. οἵ {πῆροῦ. [ῃ 
[Π15 ἀπά {πῸ [Ο]]Οννηρ νϑῦβθο5 (11--16) {Π6 
ὙΤΙΓΟΥ [ςῸ]]Ονν5. [βαῖδῃ (Χ]ῖν. 9--20), 5ΚΠΓᾺ}}Ὺ 
᾿πάἀθοά, Ὀιιξ ἴῃ ΨΟΓΥ ᾿ΠΙΌΓΙΟΥ δίγ]θ, ἀπά ψ ἢ 
ΠΟῸΠΟ οὗ {πΠ6 ργόορῇῃοῖ 5 νν ἴθ παῖ οἵ ραβϑοπαῖα 
ΒΩΟΓΠ. 

αὔίεν ῥὲ ῥαΐ τακυν ἀοαυη.} ἐκπρίσας, “' αἴζοῦ 
βαννηρ ἄοννη οπς {66 οἷ οὗ ἃ πιιτηθογ." 

α ἐγ γιεοί 707 ἐδ ῥιγροσο.] 1 1ϊ., “ἃ ϑυντεν- 
την 4 (1. 22), 2.6. ἃ ΠΑΠΔΥ, 5θγν θα θ ]8 
ἴΓΘΟ, 

α τὉερσοὶ . .. Μὲ 70 ἐδὲ σογαΐσο 0 γιαρὺς 
5.1 1.|., “ἃ πιβϑῖα! ν 6556] ἴοσ {πΠ6 βϑύνῖςθ οἵ 
"6. ὝΠΟ επιρπαίίς ροϑιίοη οἵ χρήσιμον 
5Πανν5 [Παΐ Π 15 σοηίγαβίηρ [π6 μροχ ἈτΈΙΟΪΘ 

ΨΨΊΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΡΟΙΟΜΟΝ. ΧΙΠΠ. [ν. 11---1 3. 

ΟΥ̓ 5 ννοῦκ ἴο ἄγεβθβ ἢὶβ πιεαῖ, ἤδίῃ 
Π]164 ΠΙπηβεϊῇ: 

13 Απά τακίπρ Π6 νεῖῦ ταῖιβα 
Δτποηρ {Πο886 νν ἢ] ἢ βεῖνεά ἴο ΠΟ ι186. 
θεΐηρ ἃ ογοοκβά ρίεςες οἵ νοοά, δηά 
[]] οἵ Κποῖβ, μδίῃ σαγνεά [τ ἀρ παν. 
γγΠθη ἢ Παά ποιίῃίηρ εἶδα ἴο ἀο, ἀπά 
ἰογπηθα τὲ Ὀγ {Π6 5Κ11 οἵ ἢῖβ. ππάοτ- 
βίδπαϊηρ, αη ἃ ἐ5Πϊοηθα ἴτ ἴο τῃς ἱπιαρα 
οἴ α τηδῃ : 

οὗ Γαυγηϊζισο νυν {πΠ6 ννοῦθθ παπ τ|561655 
1640]. 

19. ρὲ γεζισε 
δΔηἋ 5Παν!ηρ85.᾿" 

ῥαΐ  Πρά ῥίηισο 2] 866 βαρ. ν. 7. ΤΠ σαγ- 
ΡΘΠίου ἸΘΙΒΈΓΟΙΥ οαΐβ Π15. ἀἸΠΠΟΓ Βοίογε βθίςπρ, 
ἀθοιέ τηακίηρ ἢ15. ἴ4015. ὙΠ6 νΠΟΪΘ ριοΐασθ 
15 θοσγοννεα ἔγοιη 5. Χ]ν. 14-τ7, ἴο ψΠΙΟῃ 
ποίῃϊηρ 15 δα ἀθα Βιι Βοποόσοιβ ἰαπριαρθ. 

ἀποβλήματα, “ἴῃς. ΠΠϊΡ5 

18. ἐῤεὲσενν γεζίσε αγρηογσ ἐῤοσο.) Νοῖ σοπίθηξ 
ὙΠ ὉΠΟΟΒΙπρ 85 1Π6 τηδίοσι αὶ] ἔοσ Π15 σοά {πΠ6 
Τοίμ56 οἵ ΠΙ5 [π6], Π6 ρῖοΚ5 ουξ πε πιοβί τεῖαβο 
Ρίθοθ οἵ {Παΐ τϑίτιβθ. 

αυῤίορ σογυεά ἰο πὸ 15.6.1 ὙΠῸ “ΒΟ ἢ 
ΑΡΥΘῸ5. ἢ “τοίιβο." ὙΠ ἸΤΟΠΥ 15 ΠΕΙῸ 
ἐχαρϑογαίθα, Δη4 νγθακοπθα ΕΥ̓ ἜΧαΡ ΒΟΥ ΙΟη. 

] ῳ᾽ ἀπο] ΝΊ [Π6 Κποίβ. σγοαὺυπ ἑρπίο 
11, 1.6. ἃ ΒΠαυ]θα ᾿ππρ. ΝΟ ῥΡοββίθ]θ σθάβοῃ 
(αη δ ἀϑϑίρῃηθα ψγ {πὸ ἀγίίβαη 5ῃοι]ἃ ΡιΓ- 
ῬΟΒΘΙΥ σποοβα ἴΠ6 τηοβί τοἤμβε ἀπά Δ ΠΊΟΓΡΠΟΙΙ5 
ἔγαρτηθηΐβ ἴο πηακὸ ἱπΐο [ά4ο]5. ὙΤ ΠΟΥ τηϊρΐ 
ἄο ΤῸΓ ἴπ6 σοαῦβο σαγάθῃη βοδγθογοννβ---Βυ]- 
ΔΡι15. ἄζο.--- δ ποῖ ῸΥ αν! Π1165. νυ μΊο ἢ νυ ΓῈ 
ἰγθαῖθα ἢ ΠΥ ΤῸᾺ] νοπογδίίοη. ὙΠΟΓΟ 
ΤηΔΥ, πον νυ οσ, θ6 Δῃ 4]]Ππϑῖοπ ἴοὸ δῖοι ΟὈ]θοῖ5 
Οὗ ννουβῃρ ἃ5 ἴΠ6 ΤᾺ ΠΊοι5 ᾿πιαρὸ (Αοἰβ χῖχ. 35) 
οἵ Ατὐΐοθμη!δ αἵ ΡΠθβιιβ, πὶ ἢ, ἀοοοτγάϊηρ ἴο 
Ῥαιβαηϊαβ πα ἰδίου δα ΠΟΥ 165, νναβ οὐ οἱϊνρ- 
ννοοά ρΡαϊηΐϊθα νου ]οη. 

αὐῤερ δὲ ῥαΐ ποΐῥίρι εἶδ ἐο «ο.] 1Τ.11., “1 
{πε ἀΠροποο οἵ Π15 116 Π655 :᾿ ἃ σοπίοηρίΟΙΙ5 
ΟΧΥΠΊΟΙΌΠ. 

4. ΘΕΡ65 ΔΟΘΥΠῚ5 Θύατη 270 4771 Α]σα ἀο]αΐαβ.᾽" 
ΡΒΟΡΕΚΤ. ἷν. 2. 59. 

ὧν ἐφ σἀὴ}} οΥ ῥὶς τριάεγοαπάϊηισ.] ἘΟΥ συνέ- 
σεως 50πὶ6ὸ Μ4898. τοδῆ ἀνέσεως, “ὈΥ {Π6 511] 
ΟΥ̓ ΠΙ5. τοἰαχαίίοη." Ηδθ ΟΠΙΥ βῖνεϑ ἢὶ5 14]6 
τηοπλθηΐβ ἴο 50 {γἰνῖα] ἃ ἴϑὶς ἃ5 1πΠ6 σαγνῖηρ οὗ 
ἃ 5ο. (ὐοπιρατο {ΠπΠ6 ννε]]-Κποννῃ [ἰπ65 οὗ 
Ηοχᾶοο--- 

““ ΟΠ] πὶ ἰγαποῦβ ούατὰ ΠοῦΪηῖ5, ᾿ππ {116 ΠΡ ΠιΠῚ, 
συμ ἰἌΡῸΓ ἱποθτίαβ βοαηπαη ἰδοθγθίπα 

Ῥχϊαραμα 
Μαϊαϊὶ 6556 ϑαπι : Πδὰβ ἱπάδ 6ρο." 

ΙΟΒῚ 2. 1. δ. ἃς 

14. ἠᾷε τοριθ αὐΐε ὀοασ.] 80. ϑϑηῆθοᾶ 54Υ5, 
“ Νυτηϊηα νορσδηΐ, αἰιὰ6. 51 βριγιῖιι δοσθρίο 



ν. 14---1.} 

14 Οὗ πιδάς ἴξ {κε βοπηα ν]]6 Βεδϑί. 
Ιαγίηρ 1ἴῈ ΟΕ Ὑν] ἢ νογπ}]Ποη., δη4 
Ὑν ἢ ραϊπξ σο]ουτ Πρ; 1 το, ἀπ σονοῖ- 
ΪΠΡ᾽ Ἐν ΕΓΥ βροΐ {Πεγείη : 

ΔΓ 15α]. 46. 1ς Απά ἔνψῃμοη δε Πδά πιδάβ ἃ 
᾿ σοηνεηίθπέ τΟοπὶ ἴογ ἴΐ. βεΐ ἴξ ἰπ ἃ 

νν8}}. δη 4 πιαάδ 1 [ᾳϑε νν ἢ Ἰτοη : 
16 Εοὸὺὴ Πα ργονιἀβά ἔοσγ 1 τῃδὲ ἴξ 

πιρης ποῖ [8]], Κποννίπρ {Πδξ ἴξ νγὰϑ 
ὉΠΑ6]6 το ΠΕΡ ἰἴ86ε1; [Ὁγ ἴῈ ἰδ δὴ 
᾿πηᾶρθ, Δη4 δίῃ πεεά οἵ Πεὶρ : 

το αγ ΤΠ Ποη ππλκοέῃ. ἢΘ ργάγεσ. [Ὁ 
ΤΡ Ἠΐς ροοάβ, [ογ ἢἰβ νγίξδ ἀπᾷ οδΠ]άγεη, 

ΔΠ4 5 ποῖ Ὡϑῃαπηθά ἴο βρεὰκ ἴο {Παΐ 
γγ ἢ ἢ Πδίἢ πο 11. 

ἘΕΞΕΕ 18 ΕῸΓ ἤδδ!τῃ Πα σδ]] θεῖ τιροη τἢδέ 
"ον. λας ΜΈΪΘΗ 8 νγεακ : [ὉΓ ΠΠΠ8 ργδγείῃ τὸ 
Ὁ {Παΐ ἐνῇ ἰ8 ἀβαά : [ὉΓ δἱά ἢιη]Υ 
ἐηίο αὐ αἴ. ὈΕΒΕΘ μοί ἰτΠας νγῃ] ἢ Πα ἰδαϑέ 

ΜΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ἈΠ Χαν. 

ΤΉΘΔη8 ἴ0 ΠΕΙρ : ΔΠ4 [ογ ἃ βοοά Ἰουγηοῦ 
ἢδ δϑκβείῃ οἵ {πδΐ ννῃὶς ἢ σδηποΐ 8εΐ ἃ 
ἔοοί [ογνναγά : 

Ι9 Απά [οσγ ραϊπίπρ ἀπά ρεείηρ, 
ἈΠ [ΟἹ ροοά 5ιισσεβ8 οὔ ἢϊβδ Βαηάβ8. 
ΔΒΚΘΙΠ ΔὈ]ΠῸ ἰοὸ ἀο οἵ Πίπη, {Παΐ 15 
πιοϑὲ ᾿ππαὉ]8 το 4ο Δηγ τἢϊηρ. 

ΘΗΑΡΕΕ ΧΙν. 
1 7 λοιεοί γ167: αο 7:οΐ 2γαγ ἰο ἐλεῖν σλίῤες, 5 γε 

αγ6 ἐάν σαφοαῖ γαΐλον ὧν ἐλέγε ἔλαγε ὧν ἐλεῖγ' 
Ζαοῖδ. ὃ “ρίς αγ7ὲ ἀκοιγϑφα, ἀγα σο αγὲ {δε 
»ιαζεγς5 97 ἐλοηα. 14 7716 ὀεργεγεῖγιρ᾽ οὕ ἑάοία- 
ἔγγ, 23 αιαἱ ἐψε ἐὔεείς ἐλεγεο, 30. Οοα τοῦ 
2 τεγιῖς ἔλεε ἐλαΐ στυεαν γα σεῖν ὧν ἐλε2γ 1άοἶς. 

ν ΟΑΙΝ, οπε ργεραγίηρ ΠἰΠΊ561Ε τὸ 
881], Δη 4 ἀθοιιξ ἴο ρᾷ85 τῃγοιρῇ 

1ῃ6 γαρίηρ νγανεβ8. σδ]] 6 ἢ προ ἃ ρίεοα 
οὗ ννοοά πηοῦα γοζΐζεη {Πδη {πε ᾿ νθ556] ᾿Οτσ, ολω. 
{ἢαΐ σδυγιθῖῃ ΠΙΠ. 

5010 ΟσΟΙΓΓΟΓ Πέ, πιοηβίσγα Πα θοσοπέιγ᾽ (ΔΡ. 
ἉἈπραβί. “ ἰν. Ὠ εἱ,᾿ νἱ. το). Εὐτελεῖ, ““σῇδδρ ᾿ 
(στὸ Σι: τοὺ 

Ἰαγίπ 1: οὐεγ.] Τ11ῖ., “ Βπιθασίηρ 1{.᾿ 

«υἱὲ «ογηιϊ]οη.)] Ῥάσοῆπ5, Η ΥΠΊοβ, δηά 
Ῥδῃ ὑψΈΓῈ βοπηθίϊπιοϑ ραϊηίεα τά. 80 ΨΙΓΡΙ 
ἄδβοῦθε5 Ῥδη ἃ5 

“6 ΒΑΠΡΊΪΠΕΙ5 ἜΘΡᾺ]1 σαξε5 τα ΠΟ 16 τὰ θα πίθτῃ." 
Ἔεϊ. σ᾿ 20. 

““ΑἹἱ γρὖόδθγ' Ποτίοσιη ἄδοιβ εἰ ἐπΐε]α Ῥυίαραϑ.᾽ 
ΟΥΙΡ, Ζς. 1. 415. 

3222. 866. ποΐίθβ. οἢ (ΟΡ. 511. 114]. ΧΙ, 
4). 112. 

ἘΔΕΠΟΥ, κ ἃ 
ΤΠ οἴκημα ννα8 8Δῃ 

15. α το" δη1 671} γΟΟ71 707 11. 
μὰΐϊ ννουίῃν οἵ 1[561{. 
φεάϊεμ]α, ΟΥ̓ 11{{16 5ΗΓΙΠΘ. 

“ἐ Βίαθαϊ 272 ἐχζρεᾶ Ἰίσπιοιιβ αεαΐδ Τ)6ιι5.᾽" 
ΤΙΒΟΙ1, ἱ. 10. 19. 

16. ἐῤῥαὶ 1ὲ τιῖσδέ ποὶ χα}. Ἐνθη {πὸ 
{ΓΘ ΠΊΌ]1Πρ' ΟὗὨ ᾿πΊᾶρ 65 ννὰϑ ἀθειηθα οπηΐποιιβ. [{ 
νγὰ5 Τεραγ 64 85 ρογίθηζΐζοιιβ ννἤθη ἘΠΕΥ [6]], ἃ5 
Ἰλάβοη (14, ““Δη4 5ῃδπηθά ἢ15 νου ρροῦβ." 
ΤΠ ἴαπιοιι5 Ατίθπη5 οἵ ΕἸΡῃθβιιβ μά δγίιῆς 4] 
ΔΙτὴ5 δ ἀδα ἴο 1 ἴῃ Ἰδίθυ. {1Π|65, νυ ΒΙΟἢ ννοΓῸ 
ΒΌΡΡογίοα Ὀγ βοϊάβη γοάϑβ. 

ῥαὲρ πεεά ὁ ῥεῖῤ.) ὍΠε ᾿ά64 οὗ ἔΠ6 νεῦβθ 
1ῖ5 Ὀούγοννθα ἔτομη {Π6 πηοηΐίοη Οὗ ““511ν6Γ 
ΟΠ δΙ 5 ἴῃ [5. χ]. το, 8η4 [Π6 Θχρυθϑϑίοη “" ἢ 
[αϑίθποίῃ 1 νυ] Π4115, 50 {Πδξ 1 514}1 ποΐ θ6 
πηονθα ᾽ ([5. ΧΙ]. 7). ᾿υτίηρ 1Π6 βίθρε οἵ Τ τα 
ὈγΥ ΑΙοχαπάήογ, {πὸ ΤΎτίαπβ θοιιηἃ {Π 61 ᾿πηαρῈ 
οἱ Μεϊοδγίῃ ἕο {Π6 δ]ΐαγ ὈῪ οἰαϊηβ οἵ βο]ά. 

18. Σὸν ῥεα]}}.1 “ΓΒ δηά {Π6 ποχέ νϑῦβε 416 
ἃ σοπίϊηποιιβ σοηίγαβί οὗ ορροϑβιὶίθ Ἔβχργθϑβίοῃβ. 
ΠΟΥ {ΓΠΙ5ἢ ἃ ἤπα βρϑοιτήθη οὗ τῇεοίοτϊοαὶ 
ΟΧΥΠΊΟΓΟΠη. 866 ΗΠ ΟΚΕΓ, ἡ Εςο]. ΡΟ]. 1. ν111.11- 

ἐραΐ αὐῤῆΘορ σαμηοὶ σοὲ αὶ 7οοὲ ,ογαυαγα 
“δεῖ πᾶνε που, Ὀὰΐ ΠΕ να] ς ποῖ (05. 
οχν. 7). ὙΠῸ ννοσγά βάσει 15 τιϑδεά σοπίειηρ- 
{πο 15]γ--- ἘΠ νοῦ σαημηοΐ ονθῃ τ156 15 
ΡΘ65.4] "Ὁ (ΔοΠΊΡαΓα {Π6 5ΟΟΥΠ ΘΧΡΓΟββθά ΒΥ 
ΕἸΠ4ἢ ἀραϊηϑί Β88], “"ΕΥν δἱοιά, ἔοσ Πὸ 15 ἃ 
δοά; εἰἴποῦ.. .. 6 15 ΡΕΓΒΙΙηΡ, ΟΥ̓ ΒΘ 15. οῃ 
ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ " (1 Κ. χυ]]]. 27). 

19. αὐ!]ὴν ἰο ἀο.7ὴ ὝΠΟ δάϊεοξῖνε εὐδρανὴς 
Ἀξοτη δραίνω) 15 ΟΠΪΥ ἴοιιπΠα 1Π Ρ,ΑΠΙΠΊΔΓΙΔΠδ. 
ὝΠΟ διιδϑίαπίινε εὐδράνεια, ““ΤΓΕΠΘΥΑΠπςο,᾽ 
ΘΟΕ 5 ΠΟΙ ΘΓ Εἶ56. 

ἼῊΘ ἴθ ννβ ἘΠΘΠΊΒΕΙν 65 61] ΠΊΟΤΕ ΟΥ 1655 ἱπίο 
411 {Π6 Κιπήβ. οὗ :ο]δίγΥ πιθπίϊοπθα 1π [Π15 
Παρίου -- - ΠΑ ΠΊΘΙγ, Πϑίμγθ συν οΥβἢρ (ΒΔΔ]Πη, 
ΛΒιοσδῃ, Αβῃΐογοίῃ); Ὀθαϑί- υνοσϑρ ({πῸ 
σαΙν65, ὅζο.); δηἋ ἱπΊαρ 6 -ὐνούβῃρ (2 Κι. ΧυΠ]. 
2. ὅζ6:): 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΧΙν. 

Ρτοοῦ οὗ {πε [ὉΠ οὗ ννοσβ!ρρὶπρ ἴ40]5 
ΠΟΠΕΠιΙΘΩ, δ ηα 1]τπϑίγαϊθα ὈγῪ {Π6 ΙΔο]αίτυ οὗ 
βϑαίατουβ (, 2). ιρτθϑϑίοη οἡ Οοάΐβ ρτο- 
νἱάθποθ 85 5ῃοννῃ ἰπ {πὸ ᾿ατθ οὗ τὶρῃέίθοιιβ 
νογαροῖβ (8-"). [Ἃ0]5 «πᾶ Ἰἀοϊαίουθ δΓ6 
συγβαα, Δη4 5}8}1] θῈ Ριιπ᾽ϑῃθά (8-10). ὙΠῈ 
ΤΩ ΙΒΟΒΙ ΘΕ οὗ Ἰἀο]αίσυ (125-14), ψΒῖςοἢ οτῖρὶ- 
παῖθα (1.) ἴῃ 5υῖθε ογ [πε ἠδθαά (15); (11.) ἴῃ 
ΠαϊίοΥΥ ἰονναγβ στι]ογ5 (16, 1577) ; ἀπά (111.} ἴῃ 
16 σοΟΠΊΡ]αἴβαποθ οἵ αγίϊδία (18-21). Απά 
1Π15 Ἰἀο]αῖγΥ ἰβὰ ἴο στυΐηοιιθ ἱΠΊΠΟΓΔΙΠΥ͂ 
(21-81). 

1. γαρίηρ αὐαῦε5.}] 80 7146 13, κύματα 
ἄγρια θαλάσσης. ΓῊΘ ΡΓΟΡΕΙ͂ πηθδηϊηρ οὗ 
ἄγριος 15 ““Τυιδίς,᾽ “4, Δηἀ 50 ““ἤεγςθ. 

Δ ῥίοεθ 97 αὐοοά] Απ Ι40] εἰἴπου δὲ {πὸ 
ΡΟΝ ΟΥ δἷ {Π6 βίεστη οἵ νβϑ56]5. 15 παράση- 

501 



502 ΨΊΙΒΌΟΝ ΘΕ ΘΘΘΙΟΝ ιν. Ιν. 2--. 

2 ΒῸΓ νειν ἀδβίγα οὐ ραίη ἀδν βθά 
ΙΟτ, ον ᾿ἘΠαῖ, ἀπά {πῸ νγογκιηδη Ραμ] 1ε ὈγῪ 
ταὐΖ. ᾿ ΠΙ5 5Κ1]. 

3 Βαξ τῆγ ργονίάθρηςε, Ὁ Εδίπει, 
ἘῈ τϑα: Βονογπθῖῃ 1Ὲ Ξ Τοῦ ἔποι 5 ἢαϑὲ πηλάς ἃ 

ΨΥ ἴῃ {Π6 862.9 ΔΠ4 ἃ 8δίξ ραῖῃ ἴῃ {ΠῸ 
νγᾶν 8 ; 

4 ϑμενίηρ {πα ποῖ σαηϑί 8ᾶνα 

μον οἴζοη ΓΟρΡΓοβθηϊθα {πὸ Τ)ἸοβοιτΙ, (αβίου ἀπ 
ῬοΠχ (Αοβ5. χχνῇ!. 11). Πι5 {πῸὸ ῬΠΟεηι- 
οἴδη5 ΡΙασθα οἡ {ΠῸ ργοννϑ οἵ {Π6ῚῚ {ΓΤ ΠΊ65 ἴΠ6 
ΡΙΡΤΩΥ ἱπιαρο5 οἵ {πε Ραΐδθοι (Ηογοά. 1. 37). 
ΠΕ οσπδίοπη οἵ δποϊθηΐ βα]οῦβ ἴο ΠΥ ἴο {Π6 
᾿πηαρθ5 οἵ {ποθ᾿ βοάβ ἴῃ ἃ βίουπι 15 τηθητοποά 
Ὀοΐῖἢ ἴῃ {π6 ΒΙΡ]6 ([οη. 1. 5, “ὙΠοη {Π6 πιᾶ- 
ΤΊΠΟΥΒ ὙΚΕΓΟ αἰγαϊά, πα] οὐ ΟΥΟΥΥ ΤηΔῃ ἸΠῖῸ 
ἢ15 β»οα Ὅ) ἀπά [ἴῃ οἱαϑϑίσαὶ νυγιῖοσβ. (ΔΟΠΊΡαΓΘ 
ΘΠ ΑΚΘΡΘΑΓΟ 5 

“5 ΑἹ] Ἰοϑβὲ ! ἴο ργάγεῖϑ, ἴο ρσαγεῖβ ' ΑἹ] Ἰοϑὲ "ἢ 
7116 7εγιῤε5ΐ, 1. 5. 

γιοῦ χοίΐεη.] σαθρότερον. ΠΘ ννογά 15 
ιι564 ἴῃ [Π6 ΒΘσοη ΑΓῪ 56Πη56 Οἵ ““πιογὸ ννοσίἢ- 
1655, ἃ5 15. οἰθασ "πῸΠῚ {Π6 Θχρ᾽απαίοη ἴῃ {Π|Ὸ 
ποχί νεοῦβο. 

Ω. ἀρυϊεά ἐραϊ.] 1.6. ἴῃς. νε5561. 1 σδῃ 
αἴ Ἰοαϑέ θὲ βαιά οἵ {Π6 5810 (1.) {παΐ 1 νγαβ 
ἱπγνθηΐθα ἴῃ {Π6 ᾿ἰηΐεγοϑίβ οἵ σοιήσηθγοο ; (11.) 
τΠαΐ 1ἴ 15. ἃ νου οὗ “' νν]ϑάοπι ;" δηά (111.) ἐπα 
{Π6 [βοΐ οἵ 115. ϑαΐδ τιδὸ Π]πϑίγαϊοϑ {πὸ ρσονυῖ- 
ἄεπος οἵ σοά. Εὸγ {πΠῸ 140], οα {π6 οἴποὺ 
Παη4, ποῖ ἃ ννοσά σδῃ θα 54]ά. 

ὧν ῥὶς «ἀ 1,ἴ., “ὉΥ Πὶ5 νυιβϑάοτη. 
ΔΝ Ιβά4οπὶ 15 Ποῦο τιδϑά ἴῃ 115 Ἰοννεϑδί βθῆβθ οἵ 
Πα πΊδη αγί ἀης 1πίρ]]!]ρθησθ. ΕῸΥ “ΝΥ ΙΒάομλἢ 
ἴῃ 115 ΠΙρῃοδί βθῆβθα ἰ56 ἰΦθηςπο τυ {Π6 
ϑριγι οἵ σοί ; «πᾶ αγϊδίβ. {πὸ ΒΘΖα]θοὶ ἅτ 
5814 ἴῃ ϑογιρίασο ἴο θῈ ᾿πηϑριγοά (Πἰχ. χχχί. 
1π-ό: χχχυ. 31). ὙΠ6 αγίϑδί ΗΠ! γατὴ 15 ἀ6- 
ΒΟΥ 45 θοηρ “ΠΡ νυ αὐλεάογε Δη 4 
πΠπάογϑίαπήϊης Ὁ (1 Κ. νἱῖ. 14). ϑοπὶθ βοοά 
Μϑ895. τεδὰ τεχνῖτις σοφία, 85 ἴῃ νἱϊ. 22 ; Βαϊ 
1Π6 ΘΧΡΥ͂Θσϑίοη ννοι]ά Ὀ6 1655 ϑυιαθ!ο ἴοὸ ἃ 
ὙΟΓΚ οἵ Πιιηαη 511}. ὙΠ ϑῃρθυΠάου, 
ΟΥΚΙηρ ῸΓ Ἰαιιά0]6. οΟὈ]θοΐβ, 15. σαϊάθ ὈῪ 
σοφία; Ὀυῖ {Π6 140]-τηα]του Πα5 ποίῃϊηρ Ὀοίζου 
{πΠ4η ἐμπειρία, “ΘΧΡΕΙΙΘΠηςΘ,᾽ “ ργδοίῖςθ, οΥ 
“ς ρῃηΡΙΓΙΟ 51Π] (ΧΠ]. 13). 

8. Βμὲ ἐῤν ῥγουϊάεπεε, Ο ἔαῖρεγ, φουόγηθῖ 
1. ὝΠο δέ Ἰηνοῖϊνοβ ἃ οοπίγαδί. “ΓΙ 5810 
15. ἃ ὑνουὶς οἵ σοπϑιιπηπηαΐθ μι ΠΊΔ ἢ 5111], γοῖ 1ἴ 
ννουα 6. τι561655 που {π6 σατο οἵ (σοά 5 
φῬγονϊἄάθηςθ Π6 ννοτὰ πρόνοια, ἴῃ 115 56Π56, 
5. θοτγονγεά ἔγοτη {πὸ ϑίοϊς. ρῃ]ΟβορΠουβ, ἀπά 
115 γϑῦβθ 5 ᾿ηςοΥ δίῃ 45. ΠΊΑ τ ηρ 115 ἢγϑδί 
ΔΡΡθαγαησθ. ἴῃ [ον 5 ΠΠογαΐασα (566 Χυ]!. 
2). ἴῃ {πὸ Νὲὸν “Γαβίαπιθοπέ ἴἴ 15. ΟΠΪΥ τἰϑϑ 
ἴῃ {Π6 5θῆβθ οἵ ἐουθίποιραῖ, ριΓΡΟβθ, ἱπΐθη- 
(ἴοη (Αοῖβ χχῖν. 2; Ἀοπλ. ΧΙ. 14). Ῥ]αΐο 
ἢγϑὲ ἰἰϑοὰ {πὸ νογτά ἴο ὄὌχρῦοθβθ ψνῃαΐ {Π6 

ἔτοπὶ 811 ἀδηρογ: γοᾶ, οι ἃ πηᾶπ 
νγεπΐ ἴο 8684 ψ]Ποιιί γί. 

5. Νενουίμο εθβ ποι νγοι]άἀδϑε ποῖ 
1ῃας {1Π6 νγοῦκβ οὗ τῃγ υνυϊβϑάοπι 5Ποι]4 
θε 1416. ἀη4 {Πεογεΐίογτε ἀἄο πιθη σοπηπηϊξ 
{ΠΕ 1Γ ̓ἴνεβ ἴο ἃ 5Π18}} ρίεςε οἔ ννοοά, 
ΔΠ4 Ρῥαϑϑίηρ [Π6 γτουρῇ 868 ἴῃ ἃ νγθακ 
νΈ586] δῖα βανβά. 

1, αἴη5 πηθαπΐ ὈΥ ““Ρτονιἀοθηίϊα," «ἀπά ΟἹΓ 
“ νη ΡῬχγονιάθηςρ," Ἐποιρῃ τ ἰ5 πι564 
αἰργιοσξ ἴῃ [Π15 ἴθοῃηῖοα] τηθαπίηρ ὈῪ Ηοτο- 
ἀοΐι5 (11. το8). δε Ππά 1ξ δραδΐῃ 1Π ΧυἹ]. 2, 
Δη4 ΠΈΘΙΘΠΕΥ ἴῃ ῬΏΠΟ, νπῆο ψτοία ἴῆγθα 
ὈοΟΚΒ οη Ῥσγονιάθηςθ, ποὺν ΟΠΙΥ οχίαπηξ ἴῃ δῃ 
Αγπιθηΐϊδῃ {γαηϑιδίϊοη (Ελιβθῦ. “Η. Εν. 11. τ8; 
Ὁάμηο, “ ΑἸοχ. κε]. ΡΠ. 1. 385). ΄βερῃι5 
4150 οἴη ι1565 {Π6 ννοσὰ (' Β. [.᾽ 11. 8, ὃ 7, ζο.). 
Βαΐξ {ποιρῃ ἴπ6 «ὐογά 15. Ὀογτγοννοα ΠΌΓΙΩ 
ΡἈΠΟΒοραγ, {πὸ ἐῤοισδὲ 15 σΟΠΊΠΊΟΏ ἰπ {Π6 
Ο. Τ᾿. (Ρ5. εχὶν. 9), ἀπά ὄἌνεὴ ψ ἢ ΕΧΡΓΕ55 
τείογθποθ ἴο “ {πο5Ὲὲ ΠΟ βὸ ἄοννπ ἴο {π6 5θὰ 
ἴῃ 5105 {Ὀ5. οΥἱῖ. 22-31). Ετοὴ [π6 δχ- 
ῬΓΘΘΒΙΟΠ ΠΟΥ τιϑο σοπΊο5 ἴπ6 Βεριπηϊπρ οὗ 
ΟἿ (ΟἸ]οοῖ, “Ὁ Οοά, ψΠποβθ πονογ- δ Π1πΠρ; 
Ργουϊάθηοθ ογάογοί 411 [Πϊπρ5 θοΐῃ 1ῃ ἤθάνοῃ 
Δηα δατί.᾽ 

25 ἐῤε “εα2Ὁ ΒαΙΠοΥ, “σνεη ἴῃ ἴΠ6 568.᾽ 
ϑῖπος σοά “{υγποά {πΠ6 568 [πἴο ἄστυ ἰαπά, ἴο 
ΤΊΔ ΚΘ ἃ ννΑΥ ἴογ {πὸ ἢ] ἄγθη οὗ [5γ46] ἴο ρᾷ55 
ονεγ "ἢ (5. ᾿Ιχχνϊ. 20, ζζο.), Ηβ σοι] οἸΘαΥΥ 
βάν [ῃο56 ννΠ0 5416 ἴῃ ἄθβθρ νγαΐθυϑβ. 

4. γεα, ἐδοισ α »ηαη.] ΠΗ ποτά ἵνα 5Ποι]4 
θ6 βιρρ θα ἔγοπι {πὸ θεὲ Μ95. : “2π ογάε 
ἐραΐ, ὄνθὴ μοι 5ΚΠ|64 Κπον]θάρθ, οπς 
ΤΊΔΥ͂ ΘΠΊΡαΓΙς." ὙΠ τοίδγθποθ ἴα ἴο Νόοδῇ, 
νΠῸ ννὰβ βανθά υἱποιΐ ΔΠΥ̓ Κπον]θάρε οἵ 
πανὶ ραίίοη. ᾿Επιβαίνειν 15 ἴπ6 ΤδομηῖσΑ] ννογὰ 
ἴογῦ ““ἴο φὸὺ οἡ ὈοδΙά ἃ 5}10," 45 ἴῃ Αοΐβ 
ΧΧΙ. 2. ϑοιὴβ Μϑ85. οἴ {πε Νυ]ρ. τοδὶ οὗηὸ 
γαΐο, “νου ἃ 5Π10; ἀπά (ονογάδ]ο μὰ5 
« Υ 66 {ποι ἃ πιαῃ ννοπί ἴο {πῸ 566 νυ που 
βῃϊρρο." Βιυιῖ “βπθ γαΐθ᾽ ββοὴβ ἴο δ8 ἃ 
ΠΊΘΓΘ ΟἸΘΓΙΟΔ] ΘΥΓΟΥ ἴῸΓ “'ϑῖπθ γε, πουρ ἢ 1 
ταϊρης δθοῖη ἴο 6 βαποίϊοπθά θοίῃ. ὃν 1ῃ8 
ΔΠδίοη ἴο {π6 ραββαρο οἵ {πὸ δά 868 ἴῃ 
αὐ. 3. πὰ ὈΥ “. 5. ΡΟΒΒΙΡΙΥ {πὸ ἰγαπϑίαΐουθ 
ἴοοϊς τέχνη 45 αρϑίγαοϊ ἔοσ σοπογοῖθ, ἰο πιθαῃ 
ἐᾳ ὑνΟΥΙς Οὗ ἀεί, 2.8. 8 νΕΞΒΕΙ: 

5. ἐῤαὶ ἐδὸ «υογᾷξς οΥ᾽ ἐῤν αυἱτάονι «ῥομά δὲ 
ἠα.. ὝΠΟ ΟΧΥμΔΟΤΌ ἀργὰ . - - ἔργα 5 46 
ἴῃ ἀοοοτάασποο ἢ [π6 ἰαϑίο οἵ ἴπ6 υυυϊζοσ. 
ΤΠῸ τοίδγοπος πλιϑῖ Ὀ6 ἴο {πὸ ἀοϑίγα ἢν οὗ 
ΘΟΙΠΠΊΘΓΟΘ 85 αἰ ιϑῖπς [π6 ννογκβ οἵ σοά. 

ἐῤοῖν" 1.5.1 ψυχάς. Οοπιρ. ΧΙϊ. 6. 

ἴο ἃ «»ῃαἱ! ῥίοοε 9} «υοοά.)] ΟἸΑΡ. χ. 4- 
Τλῖϊοροπο5. 1 δογεϊι5. τοοογάβ ἔπ νν 0 }]-Κποννῃ 
τοιπατὶς οὔ Απαςμαγϑίβ, {πα τπθη οἡ Ὀοαγὰ 
5ΠΠΡ ὑνοτο ΟΠΪΥ ἴον ἤηκοΥϑ᾽ δυο ἘΠ} τοπλονθά 
ἔγοιῃ ἀβαῖῃ. (οπιρ. Ηοτ. ὁ Οἀ.᾽ 1. 2,0: 



ν. 6---το.] 

Ῥθεπ.6. 6. ὁ ΒῸγ ἴῃ {πε οἷά τἰπιῈ αἰβος ἤθη 
ΠΣ 1 1. τῆς ΡΓΟΙ οἰαπίβ. ρεγβῃθα. τη6 Πορα 

οὗ 16 νγουῦ] 4 ρονείπθά ὃν τῃγ Παπά 
εβοαρεά ἰπ ἃ νγεὰκ νεβ8ε]. απά ἰθξ τὸ 
41} ἀρὲβ ἃ 8664 οἵ σεπεγαίίοῃ. 

7 ἔοχ Β]εββεά 15 π6 ννοοά ννῃθγεθυ 
Τρ θοιιβη 688 σοσηθῖῃ. 

ΤΡϑ, τις 8. Βιυΐῖ “ἰδέ ψ ΠΟ ἰ5 πιδάθ νι 
Βατ. 6.4. ΠαΠα5 5 οιιΓβεα, 45 ν76}] 1ἴ, Ὧ5. ἢ {παῖ 

ΨΜ ΊΙΘΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙΝ. 

πηδάς ἴἴ : ἢε, θεοδιιβα ἢδ πηδάβ ἴἰξ; 
ΔΠᾺ ἴΐ9 θεσδιιβα. θείης σογγιρί Ὁ]6. [τ 
νγᾺ85 σδ]]θἀ σοί. 

9 “ Εογ {Π6 ὑπροῦΪν δη4 5 ππροά- 4 Ῥοε. 5. 5: 

1Ιπ6855 αἵ ὈοΙΠ δἰικε Βαΐει]! πηΐο 
(οα. 

ΙΟ ΕῸΓ {παξ ψΠΙΟῃ 15 πιαάς 5}2]] 
6 Ριιπίβη6 4 τορθίποὺ νν ἢ Πϊπὶ {δῖ 
πηδάς 1{. 

“Ὁ 1Π1 τόθ εἴ 865 {ῚΡΙ.χ 
Οἴτοα ρΡεοΐιβ εγαΐ, αὶ ,γαςίἑογι ἔγημε 
ΟΠ 511 ροασο γαΐθυη." ὑ 

ΤΠς Ργάαυοῦ οὗ {πῸ Βγοίοη ΠΊΑΥΙΠΕΙ5 15, κι ϑανα 
ιι5, Ὁ αοὐ! ὙΤΠῖπα οσοδη 15 50 ἰαγξθ, δηά 
ΟἿ Π|{|6 θοαδίβ 50 5Π18]].᾽ 

121 α΄ «ὐεαᾷ τε55ε1} Σχεδία ῬΓΟΡΕΓΙΥ͂ ΤηΘΔΠ5 
“εχ ταῦ: 

ἀγὲ «“αυεά.} 1Τι11., 6 γετε βανεά, Α 5:ῃοπης 
ΔοΙϑί, Ἔβχργοβϑῖνα οὗ ἃ πουτηδὶ γϑϑι]έ, θυ Ποτα 
ΔΡΡΙΟΡΓΙαῖΘ 845 σϑίουσιηρ ἴο {Π6 ἢγϑί ἀϊβοο- 
ΨΘΓΟΙΒ Οἵ παυϊβδίϊοη. 

6. 2π ἐῤὲ οἱά ἐΐγιε αἰ5ο.1] ΤιΌ., ““ ἔγοτῃ ᾿ (ΟΥ̓ 
“1η) “1μ6 Ῥερίππῖηρ. ὙΠ6 (δηροΓαὶ 
8εη. ἀρχῆς 15 ιϑεα ΔὈΒο] ἴεν, 45. ἴῃ νυκτός, 
ἡμέρας, ζα. α]., αὖ Ζμ11ο. 

αυῤόπ ἐδὲ ῥγομαί σιαηίς ῥεγιεῥεά.) ὍΟδεη. νἱ. 
ΠῚ ΘΟ 7 Νίασο: 11: 2, ἸἸΠΟῖν ΠΙΩΞΕ 
ΑαϑίΓΟΥ͂ ἴῃ [ὈΓΠΊΟΓ {{π|6δ8 ἴποϑα πο ἐϊά 
1ΠΙ4 ΠΥ, ἈΠΊΟΠΡ' ΠΟΙ ννο 6 4150 β᾽αηΐβ, ννΠῸ 
{γιιβίθα τη {Π611 βίγεησίῃ ἀπά θο]άπ655, Ὀσὶπρ- 
ΠΡ’ ΠΡΟΠ {Π6ΠῚ ἃ ΠΊΘΑΘΊΓ6]655 Ποοά." Α5 {πὲ 
ΒΕΠΘΔΙΟΡῪ Οὗ παίίοηβ ἴΏ ὅξη. Χ. βῖνεβ ΠῸ 
δοσοιηΐ οἵ {Π6 οτἹρίη οἵ {πὸ θρῃαίτη δηή 
ΟἾΠΘΥ ΡΓΙΠΊΘ 4] γαςο5 οἵ Ῥαϊθϑίϊηθ, {Π6 ἈδΌΌΙ5 
ἰηνεηΐβα {Π6 βίοσυ παῖ Ορ μα βανεά μι] πηβο] 
ἔγοιη {π6 1)ε]πρα ὈΥ͂ νγαάϊηρ Ὀεϑιάθ {ΠῸ δυῖς. 

ἐφε ῥοβὲ 9 ἐδ αυογἰ4 1] ΝΟ «πα Π15 
[ἈΥΆΠΥ ; {Ππ6 αὐϑίγαςί ἴογ ἴΠ6 σοπογοίθ, 45. ἴπ 
γιγρ. “ Ἄδη. χίῖ, τ68, ““Αϑοδη 15, ΠΠΔΡΉΩΘ “6: 
αἰίογα Ἐ οτλδθ. 

ξουεγπεά.) 1.11., “ βΒιεεγεά. Οἵ “ ξονθσῃ᾽ 
15 ἀδγινε ἔγοπ [Π6 1, αἴϊη σαόεγπο (κυβερνάω), 
Ὁ Εἰ βεῖοα 

ἰο αἱ αρε5.1] αἰῶνι; Νυϊξ., “αφοο. ΤῸ 
16 νοῦ! οὗ πηδηἰκιηά. 

1. ἐῤὲ «υοοΐ «υῤεγεόν τὴ ῥίφομοηους εογηοί.] 
ΤῈ νναβ πιοϑδί παΐισαὶ {Παΐ {Ππ6 ΒΔ ΠΟ 5 5ῃου] 
ΔΡΡΙΥ {μ15 νβεύβθ ἀἸΓΘΟΕΥ ΟΥ̓ τηΥϑ. 10 4}}Υ ἴο [ῃς 
οὔοβθ, ΨΨΒΙΟΙ 15 οἴζθη Ἷδ]θ ξύλον ἴῃ {πε 
ΝΕ, (Αοῖβ ν- 15: (81: 1π0 17} τ΄ δ τ 
24, ἄς. ΟομρΡ. Υ), Ἐδίπδ ν᾿ 14). Ὑδὸ 

ΤΟίθγεηοο ννᾶ5 ΠΊΟΓΘ {ΚΕΙ͂ ἴο 5ίγιϊκο {Ππεπὶ ἔτοτα 
16 ἕαςϊ {παῖ {πον το ἐβασίλευσεν ἀπὸ τοῦ 
ξύλου ἴῃ Ῥ5. ΧοΥ]. το, 8Π4 αιιοίεα {ΠπΠῸ ννοτ 5 
ἃ5 ἃ ΡΓΟΡΠΘΟΥ οἵ [Π6 τοββ ([πϑέϊη Ματί. 
Ὁ 14]. ς. ΤΥΥΡἢ.᾽ Ρ. 298: Ατιξ. “Επαγγαῖ.Ἵπ]ος.; 
ἘΠ ΕΓΕΣ ἐς, Νάτο. 11. τ19ὴ}: (σι (-(σεβοι α. 

7 πάδη,᾽ 1. 495}, ΓΟ] Οννπρ᾽ [15 νίθνν, ΙοΟΚ5 Οἢ 
1Π6 νϑεῦβα 85 ἃ (τ βίη ᾿πίεγροϊαίίοη. ὙΠΟΓῈ 
5, Ποννενεῦ, πΠὺ ργοοῦ {πα {π6ὸ Ὡτιοῦ ννὰϑ 
ἘΠΙΠΊΚΙΠΡ; ΒΡΘΟΙΠΟΔΠΥ οἵ φηγίμίηρ δι {Π6 ἀτκ, 
ἴη ννῃΐοἢ ννὰ5 βανεὰ “ἍΝοδῇ, ἃ ργεδοποσ οἵ 
ΤΙ μ θοι5η 655 ἢ (2 Ρεΐ. 11. 5). 

8. ἐῤαΐ αὐῤῖῆΊεῤ ἐς γιακε αὐἱὲρ ῥαπάς ἱς σμγσθά.] 
ὝΠΕ ΘΧχργθββίοη 15 Ποῖ ὙΥΘΥΥ δοσιιγαῖθ, ἔοσ ἃ 
5Πῃ1Ρ 15 85 πηι οἢ “τπαἊθ νυ Παπα 5 45 δῇ 
140]. ὙΠ νυ ΠΟΥ τι565 1ἴ Ἐχοβίνεὶυ οὗ 
8Δη 40] (δ ]ρ., ρέγ γιαρμς απίϑηι, φμοά 
1αοἶμ)1), Ὀδοδιιθθ ἴπ {πμ6ὸ 1,ΧΧ. {π6 ννοτά 
χειροποιητὰ 15 τιι564 ἴῸὉΓ (σεπ!]ς ροάβ. (Ε]ο- 
ΠΙΠΊ, [5. ΧχΙ. 9; δηά ΕἸΠἴπι, [5. 11. 18). (ΠΡ. 
ΤααΙἢ νι]. 17, οἱ προσκυνοῦσι θεοῖς χειρο- 
ποιητοῖς. ΤἼΘ ΟὐτΊοι5. (Ἰ51Πτ6 ἴο ΔΠΥ͂ ᾿Π8η1- 
τηδΐῖθ {Π|ηρ Ὀδοδιιθο τ μα5 Ὀδθη 5ΒΟΠΊΘ ΠΊ65 
ΔὈιιβεά ἴο θα ΡΈΓΡΟΒοβ, ἰ5 ΠΟΠΊΠΊΟ 1η 8]]} 
4865. Οπε οοατέ οἵ {πΠ6Ὲ Βρῃεΐδε δἵ ΔΑἴπεπβ 
(τὸ ἐπὶ Πρυτανείῳ), “ὈΥ 4 5δἴγαηρα οἰιδίοΠΊ, 
ΒΟΠΊΘΥΥΠΔΓ ΔΠδΙοροῖ5 ἴο {πὸ ᾿πηροϑιζοη οἵ ἃ 
ἀεοάαηά, ραββθά βδϑηΐθποθα οὐ {πε 2μεΐγης- 
γιεπίς οἵ ἃ πιυγάου ννπθη {ΠῸ Ρεγρείσγαΐζου ννγᾶ5 
τπἀἸδοονοσθά. ΙΌΠη ΚΠΟΧ, ννΠῈΠ ἃ 5]ανῈ 1Π 
1πΠ6 φΆ]]ο 5, σοπηίοηρί ποι] Υ Πιηρ ΔΠη ἱπιασα 
οἵ {με ΨΙΓρΙη ᾿ηΐο {π6 568, δη4 οδ]]δά 1 ἃ 
“ἐ ροπίθά Ὀιϑηά.; ὙὍὙΠε ἔδε!πηρ οὗ {πΠ6 δηοϊθπηΐξ 
Οὐθοκβ ἀπά οἵ Ἂπ]βῃΐοποα (τ βία ηθ. ἀ065 
ποῖ Δρρίόνο οἵ συαπίορ 1ῃ51115 ἴο 140]5 50 
Ἰοηρ᾽ 85 {πεν ἅγὰ οδ]θοΐβ οἵ βίποθγθ ΓθνΈγθπῸα ; 
θυῖ {Π6 ἔξε]ηρ οὗ 1ηΠ6 [εννβ οἡ {π6 ϑιθ]θος 
αἴζοῦ 1ῃΠ6 ΕΧΠΠῈ. Ὀθοᾶπιθ αἰπιοϑδὲ [Ἀπδίο ]ῦ 
ἰπίθηβθ, Δπ4 {ΠΟῪ ϑνου] ἃ ΘΟΆΓΟΟΙΥ ΕΥΟΥΓ ΠΑΠῚΘ 
ἃ Πποαίῃθη ἄοιγ νυ Ππουΐ βοσῖο {16 οἵ 5οοση. 

δεῖτισ ἐογγμῤέϊδίρ, 1: αὐας εαἰεά σοά. (ἸΟΙΏΡ. 
ν]. 19, 2ο. Οοά [5 ἄφθαρτος : Ἀοπ,. 1. 23; 
1 ΠΠἾπ| 1 17: 

9. δὶς τιγισοιπε.5.1] ὙΠῈ 1640] 15 {πογοίογα 
Βαΐοία] ἴοὸ οά 45 {πΠ6 σοπογεία ταϑα]ὲ οἵ 
ΤῊΔΠ᾿5 ἱπΊρΙ εἴγ, 45 νν6}} ἃ5 {π6 ἸΔο]αΐοσ (Π) εὰΐ. 
ΧΧΥΙ͂Ϊ!. 15). 

10. «ῥα! δὲ ῥμπίσφεά.) ὝΠΕῈ νυοσ, ἴῃ 
τοραγάϊηρ 1Π6 γηαίεγία! 4015 ἃ5. σαραῦὶ]θ οἵ 
“ΡΒ πη ηΐ,᾽ ΟΠΙΥ ΓΟ]]ονν5 [ΠῸ νίενν5. οἵ {Π6 
Ῥάᾶρδηβ, νΥΠῸ 5ΟΠΊΘΓΠη65 βοοιγροα {ΠΕ Ὶ Ἰ40]5 
ΟΥ̓ θουπά {Ππ6πὶ νυ ομαῖη5. ΠΕ ᾿ππᾶροβ οὗ 
1Π6 βαϊπίβ. βᾶαυθ οἴδθῃ Ὀθθη 51Π||1ὉΥ]Ὺ ἰγθαϊθά 
ὈΥ οἤδθπαθα ννουβῃρρευβ ᾿πΠ Ἀ οπιαη (δίμο]ῖς 
Ποιπίτιοβ. Μ. Ἀδπδη [πῃ Π15 " ϑουνθηϊγϑ᾽ [6115 
15 ΜΠ ν᾿ Πα τπἰΠΟοΥ ΠΟ ηΙΟι5. τιάθηθβϑϑ, ἀπά 
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4 8εε 153]. 
6 46. 1. 

7ετ. 46. 25. 
ἃ 40. 3. 

ΙΟ τσ, 2ο, 
οζγ, ὁγ. 

 Πετ. τος 
8 
Ηαῦ. 2. 18. 

! τ. σεαργε- 
αἷς. 

ΙΟτγ, “σα. 

Ἔ νεζ. 27. 

11 ΓΠεγείογε ἐθνεη ἵπιροη τς ἰ40]5 
οὗ τὴς. (Π6ηΈ|165 5841} τῃεγα θὲ ἃ νἱβἰτα- 
τίοη : Ὀεσδιιβ8 ἴῃ της ογοδίιγα οἔ (σοἀ 
1Π6Υ δῖα θεσοπηα δῇ Ὡθοπιϊπαίίοη. αηά 
71 ΘΕαΠ  ΒΠΠ ΠΡ Ό]Ο ΚΒ το της 8οιι]5. οἵ 
ΠΊθη. ΔΠ4 ἃ ἴβπαγε ἴο {πΠεῸ [δεῖ οἵ τῆς 
ἀΠνν 186. 

12 Εὸγ Ξ της ἀενίβίηρ οὗ 4015 νγὰβ 
{Π6 Βερ!πηῖηρ οὗ «ῥεγηέπαί ξοΥΠἸ δ Ο ἢ. 
ΔΠ4 τῆς ᾿ηνοπίοη οὗ ἔπεπ {ΠῸ σοτγιρ- 
τίοη οὗ 6. 

13 ΒῸΓ ΠοΙΈΠῈΓ νγεῦα {ΠΟῪ Ποπι της 

Ἔνθῃ [ἢγοαΐβ, {πὸ Βγοΐοῃβ ἰγθαΐ [Π6 1 βαϊηΐβ ἴῃ 
Ταπιοΐε σΟαΠΙΓΥ αἸβ ΓΙ ςΐ5. 

11. δυό μῤοη ἰδὲ 14ο]5.1 ΤΕΥ. Χ. 15, “ ΤΕΥ 
ΔΥῸ νϑηϊῖυ, δηα {Π6 ννοσὶς οἵ ΕἸΤΟΥΘ; 1Π {ΠῸ 
{ἰπλ6 οἵ {ΠΕῚΓ νἱβιϊδιοη. (ΠΟΥ 5Π4}} ΡΟΓΙ5ἢ ; ἢ 
Χχὶν!. 25, “ ΒΕΠΟ]ά, 1 ν}1}} Ριιηῖθῃ {πΠ6 ΑπΊοη 
οἵ Νὸ [ΤΠΕΡ65], «πὰ ῬΒΆγδοΙ, απά ΕὑβΥρί, 
ον ΤΡΕΙ͂Σ χοατ. 15. ΣΧΣ. 22; ΧΧΧΙ. γ} ΧΙΝΙ. 
1,2. Τχ Υ. 12, “ΠΑΡ ΔΙηΞι 41} πὸ ροα5 ὍΣ 
Εργρί ψ}}} 11 εχεουΐϊε Ἰπαρτημεηΐ. Τὸ ἃ 
σογίαιη οχίθπξ {Π6 140] 15 [ἀθπειῆοα νυ ἢ {Π6 
ἀδπΊοη ὑν ΠΟΙ 1ἰ νγὰ5 Πο]ά ἴο σοργοϑοηΐ (5. 
χουν δ; ἃ (ΟἿ. Χ- 20): 

α οἱσιίαίοη.] 866 ποῖβ οἡ ἴϊ. 20. 

ἦγ ἐδὲ ἐγεαίμγο 97 Οοά.] ὍΤΠΘΙΓ ννΟΥΒἢΙΡ ἴη- 
γοϊνοα {Π6 ρογνογίθα τι586 οἵ ςγοαΐθα {Π]ηΡ5. 

απ αδογηιϊιαίίο». (ΔΟΠΊΡ. ΧΙ. 232. Α5 {Π6 
βίγοηρεβδί ννογὰά οἵ ἠϊβριιδὲ ΠΟ ἢ που σοι] 
Ππ4 ἴῃ Οτϑεὶς, (μὲ ΧΧ. υ56 ἴῃ6 νψογά 
βδέλυγμα ἴο τΤοπάογ {Π6 ᾿Π5.Π{1ΠῸ’ [ΘΎτη5 ΠΟ 

[Π6 [νν5 ἀρρ! θα ἴο 140]5, βίας 85 Ὁ γ5., Πὲ 
σἰογεογαςεὶ. 

σἰμριὀ]ηρ-ὀ]οοξς α “παγο) ΟΟΠΡ. 
70511: ΧΧΙΠ, 17: ἡ Τ ἼΤη. 11]. 7, ὅζο. 

19, 97 σριγίμιαὶ γογηπίεα!οη.] ὝΤῊΪ5. πηεία- 
ΡΠΟΓ [ῸΓ ἸΔΟΙ]ΑΙΓΥ 15. ὉΠΙνΘΥσα] ἴῃ ϑουρίαγο: 
ευΐ. χΧχχὶ. τό; Ηοϑβ. 11. 3-, σ᾿ 3. ϑυϊάδ5, 
πορνεία, ἡ εἰδωλολατρεία. 

ἐρεὲ εογγηῤέίοπ 97 172.7Ὶ ϑριγιτ ιν ἀπ ονθη 
ῬΠγϑί αν : 2. Ῥεῖ. 1. 4; 11. το. 868 15.1]. 18: 
ΤΕ. 1: Ζ. 

18. αὐεγὲ ἐῤεγ.] ΤΠ ποπηϊηδίϊνο ἴο ἦν ἰ5 
τὰ χειροποίητα υπάἀογοϊοοά. 

14. ὧν ἐῤὲ “αἱη- σίοσν 97 γιβ] Ἠφ 1Ππ|5- 
{ταΐοϑ {Π15 νϑῦβα ἴῃ [Π6 [Ὁ]]Ονν πη ρ Ρασϑᾶρο (1 5-- 
21), ἀπε βῆθννβ {παΐ {Π|5 Βυιπηαη νΔ]Π-ΡΊΟΥΥ 
ΧὨ [561 1 οχίγαναραπηί οϑίϊπηαίοη οἵ 
{πὸ ἀθαά (15); ἴῃ {π6 ἁπηι το οἵ Κίπρ5. δηά 
{Π6 Βαϊίογν οἵ ϑυθ]εοῖβ (τό, 17); ἀπά ἴῃ {πὸ 
ἰηςογοϑίθα 5Κ1}} οὗ αγεϊϑδίβ (18--21). ὙΠῸ ννοτὰ 
κενοδοξία οσοιγα ἴπΠ ἴπ6 ΑΡοοτνρῆμα (4 Μᾷδοο. 
11. 15) αηὰ Ν. Τ᾿. (ΡΆΠ]. 11..3), θαῈ ποΐ ἴπ {ΠῈ 
1,ΧΧ. ““Ψαπ-Ρ]οσίοιιβ " (κενόδοξοι) 15 Τουπὰ 
ἴῃ Ὁ]. ν. 26. 

ΜΊΙΘΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙΝ. ἰν. {τοῖς 

ΒορΙΠηΐηρ, ΠΕΙΈΠΘΓ 5Π8}} {ΠῈγΥ θῈ [ῸΓ 
Ἔν Ὲγ. 

14 ΕοΓ ὈΥ {πῸ ναΐη οογυ οἱ πηδῃ 
{ΠΕΥ δπίογοα ᾿ηΐο {ΠῸ ννου]ά, ἀπά {Ππεγο- 
ἴΌΓΘ 5Π4}] ἘΠ6Υ σοπΊα 5ΠΟΓΕΪΥ ἴο Δη επά. 

15. ΕῸΓ 4 ἔΈΠογ δ] ςτεά ἢ πη- 
ἘΙΠΊΘΙΥ ΠΟΙ ΓΠΙΠΡ. νῃθη Πα παῖ τηδάς 
ΔΠ ἱπιᾶρα οὗ ἢϊβδ σἢ]] 4 ϑοοη ἴακαθῃ 
ἈΥΑΥ, ΠΟΥ ΒοπΠοιγοά ΠΙΠῚ 45 ἃ ροά, 
ννΠΙΟἢ νὰ {πεη ἃ ἀδαά πιδη. δηά 
ἀε]ινεγεά το ἴΠοϑεὲ {πΠαΐ νγεῖα ππάογ 
ἢΠῚ σΕΓΕΠΊΟΠΪ65 Δη4 5δουῆς68, 

ἦρεν ερέογεά.] “ΠΟ ποπηϊπαῖϊνα “140]5 15 
πηάογθίοοά. ΤΠ ΑἸοχ. Μ8. ΒΥ «ἃ τηϊβίακε 
τοαάβ θάνατος εἰσῆλθεν, νγΏΪΟ ἢ 15. ἃ σγευη]ηΪ5- 
ΠΘΠΟΒ οὗ 11. 24, 4η4 ἄοο5. ποῖ ἀργθθ ἢ {ΠπΠ6 
ΟΠ] οννηρ αὐτῶν. 

ῥα]! ἐδὲν σοῦ σῤογεϊν ἰο απ ἐμά. Τἰῖ,, “ἃ 
ΒΥ οηα ννὰ5 ἀθνιβοα Ὸσ {ποπὶ" (Ὁγ Οοά). 
ὟΠΘ νοσγά ἐπενοήθη 15. ἃ τοίοσεποθ τὸ Οοοβ 
ἀν! βίηρ᾽ ἴῃ οοηέγαϑβί ἴο {Π6 ναΐη ἐπίνοια οἵ πῃ 
(υ. 12). ΠΟ οχαςί πηθδηϊηρ οἵ σύντομον ἰ5 
ποῖ οἶθασ. [{ πηϊρηξ ᾿πΊρὶν ἴΠ6 5ῃογίπεβϑ οὗ 4}] 
ΠαπηΔη ΠΙϑίοσΥ σομραγοα ἢ {π6 Τῖνίηα 
ΕΤΟΓΠΙΥ ; ΟΥ {Π6 νυ ΥΕΥ ΠΊαΥ͂ Πᾶνα {πουρῆῃΐ 
τπαΐ {πὸ Μοββίδηϊς Κιηράομη ννὰθ οἷοβα αἵ 
μαηά, «ηἀ {παῖ {πθη 4}1] 14ο]5 ψουἹά Ὀὲ 
ΔὈΟ]Ι5Πῃ6ά. 

15. «υἱὲῥ ερξίγηοῖν γηοιγπὶη.] ΜΔ ῸΪΕ., ἀεεγδο 
Ἱμείμ. ὙΠ ψτῖοῦ τλὰν ὈΥ ΠγΡΑ]]αρο θῈ ς]]δα 
“ἐ ΠΕΠΊΘΙΥ "ἢ θασδιιδ {πῸ εῤῥία᾽ς ἀθαίῃ 15. ῥὑσθ- 
τηαίγα ; ΟΥ̓ Ὀδοαῖιθ {Π6 βῬτιθ 15. ὈΠΒΘΆΒΟΠ- 
ΔΌΪΥ Ρσγοϊοηρθά. 

«υῤεη ῥὲ ῥαΐδ γιαάδε απ ἵριαψο οΥ δὶς εὐ᾿]αά. 
ΤἼηο Ῥαρδηβ {πο βοῖνοβ δαπλτοα ἴο ἃ σογίδιη 
οχίθηξς {πᾶΐ {πΠῸ νίονγβ οἵ ΕΠ ΠΟΓΊΘΓ Ι5--οῦν 0 
{ἰδ ἴο 5ῃθνν {παΐ {π6 βοΐάβ ννεσα ἀθιῆθα Κίηρϑ5 
Δηα Πογοοβ---νοσα ἴγπθ. Οἴοοσο () 6 Ναῖ. 
Τ)θοτ.᾿ 1. 42), [π5ῖπ Μαγίγυ, 1,δοϊαηίι5, ἀπά 
Ομ Ἐδίμοιβ ἄθνοῖορ {π6 βαπὶὸ {πουρῃΐ. 
ἼὝΠΕτο οαη 6 δῖ Π{Π16Ὸ ἀοιθὲ {παΐ τπ6 Τεγα- 
Ρμὶπὶ οἵ Πἀθαῃ ννοῦα ᾿πηαροβ οἵ ἀθοθαβθά δη- 
ορβίουδ; δηἀ ἃ βσύϑαῖΐ ρατί οἵ (οη οἰ Δ η δὴ 
ςοηβίϑίβ ἴῃ Γούοσθηςο [ῸΓ ἀοδα Του  ΓΠ6Γ5. 

ῥοπομγεά ῥί»ι ας α φοά] ΑἈσοοτγάϊηρ ἴο 
7εννῖβῃ ἐγαάϊτίοη, ϑεγις (Οη. χὶ. 20) ννᾶβ ἴῃ 6 
Πυδῖ οὐ Πὶβ Ἰἴπθ ννμὸ [61] πίο {Π|5 Κὶπα οἵ 
Ἰἀοϊαίτγ. ὙΤῊῸ Τᾶγτο5 οἵ ἴπ6 Ἀοπιδηβ 4150 
νογο ἀθρατίοα ἀποθϑίοσθ ΤῊΘ νουϑῃὶρ οὗ 
εὐ ίάγομ ννὰβ στάσου, δας ἴξ 5 τοοοσγάθα οὗ ἃ 
οογίαϊη ϑραγίδη παπιθά Ὁ ἸΟΡΠαπίιϑ ; πα ανθη 
ΕἸἰοοτο Ρ᾽απποά αἴοπιρ]6 ἴο ἢΪ5 ἀδαρ ΐογ ΤΠ]. 
ΝοΙῸ οἰαϊπηρα αἰνίπθ Ποηοῖιτβ ΤῸ π6 ΟΠΠ]4 
ννηῸ παά θθθη θοῖη ἴο δἷπιὶ ὈγῪ ῬΟΡρᾶθᾶ. 
Ἐρυρί αἵ ἃ Ἰαΐθυ θροοῇ βύονν ἔἈΠΆΠ]ΠὰΓ νν ἢ {ΠῸ 
ὙΡΌΓΘἢΙΡ οὗ τπ6 γουτι Απέϊποιιβ, νυν μῖ ἢ. ννὰϑ 
᾿ηἰτοάιοοα Ὀγ Ἡ ἀτίδη. 

εογεηιουἶο5.1 1 ἰξ,, “ τηγ βίου θβ.ἢ 

“αεογίδεε.. τελετάς, ἃ5 1ῃ ΧΙΪ. 4. 



! τ. 2 
Ζέγιε. 

ΠΟν, 
Ζνγαιές. 

Ι Οτ, σε 
σζολέ. 

ν. τό6---21.} 

ι6 ΓΠι5 ἢἸη ργοσοβθ οὔ {ἰπ|6 ἢ 
ὈΠΡΌΘΙΥ Οἰιϑίοπη ΘΊΌνΏ ϑ8ΙΓΟΠΡ, ΨγΔ8 
Κεριὶ 88 ἃ ἰανν9 ΔΠ 4 ργανβη ᾿ἱΠΊα ΡῈ 8 γγῈ ΓΕ 
γγΟΥΒΠΙΡΡΕα ὈΥ πε σοπιπηδη ἀπηεηΐ5 οὗ 
᾿ Κίηρβ. 

17 πὶ πιβη σοι] ποῖ ΠοηοΟΙΙΓ 
η ΡΙΈβθηςα. θεοδιιβ8 ΠΕῪ ἄννεϊε [ὩΓ 
ΟἹ, ἘΠ6γ τοοκ {6 σοιϊηΐογίειε οὗ ἢΪ5 
νἰϑαρα ΠΌΤ ἔδγ. ἀπ ἃ πιαάβ 8Π ἜΧρΓΕ88 
παρα οὗ ἃ Κίπρ' γγποπὶ {Π6Ὺ Ποποιιγαή, 
ἴο {ἢε επά {πδὲ ὈΥ {Π18. {ΠΕῚΓ ἐογνναγά- 
Π655 {ΠΕῪ πηρῆς ἢδίίαυ ΠΪπὶ {Παΐ ννὰϑ 
Αὐβεηΐ, 45 1 ΠΕ ννεῖε ργβϑβεηΐ. 

16. Τρι5.1] ἘἈδίμεσ, Το. 

“ταυεῖ ἱριασε.. τὰ γλυπτά. 866 Χν. 13. 
1 15 ἃ γθαιιθηΐῖ στοηάογιηρ οἵ ΗΠ οΌτονν νου 5 
ἴον (ὁ 161015. τπ ἘΠπῸ ΤΙΣ. : Τυδαξ: ἢ]. ς :; 5. 
Ον. 24. 36; 15. ΧΙ. 1: δὲς: 

αυεγὸ «ὐυογοῤίῤῥεά.)] 11|., ““νεγα σοπέϊπι- 
ΟἸΒΙΥ ννουβῃ!ρροα "---δὴ ᾿πηροσοοϊ, ἴῃ σοη- 
ἰγαϑὲ ἢ {Π6 σοΠΘΓΆ] ΘϑίδὈ]ΠἸΒηπιθηΐ οὗ ἃ 
οπβίοπη γοίογγεα ἴο Ὁ. {Π6 Ργθνίοιβ δου ϊβί. 

ὧν ἐῤρὲ εοηιγιαηείγιεηές 97 ἀϊποσ.) Βαμοτ- 
ΤΘΙϑίοῦ απ οἴπουβ σοῖο [Π15. οἰαιιβα ἴο {ΠπῸὸ 
πεχί νεῖβα. Βυΐ {πῸ6ὶ ποχΐ ψεῖβϑε σὙεευβ ἴοὸ 
“«οἰμηέαγγν Παϊζεγν, ποῖ ἴο ᾿πιαρ τ ΟΥ5 10 6π- 
Ἰοϊηθα 85 ἃ ἵυγάπποΟΙΙ5. σΟΠΊ Πα Πα. ΤΠῈ πιθη- 
τοη οἵ ““ἰγγαηΐϑ " 5Έῦνθβ, Πουνθυθῦ, 35 ἃ 511] 
᾿πἰγοάιοίίοη ἴο {πῸ βιι]οςξ οἵ {π6 [Ὁ] νης 
ῬΑΓΑΡΤΆΡῃ. ὙΠῸ δροΐπθοϑιβ οἵ Ἀοπιαη Βτη- 
ΡΟΓΟΥ5. ὈΘΟΔΠΊΘ δἰπιοβί ἃ πΊαΐίοῦ οἵ σοιγβθ, δη 
Αὐραβίι5 ννὰ8. ΒΟΆΓΟΟΙΥ 4016 ἴο ργενοηΐ 1Π6 
ὙΟΥΒΠΙΡ ΟΥ̓ ΠΙΠΊ561Ε νν 116 Πνηρ. Ηδ οου]ά 
ΟΠΪΥ ἰπϑιϑδὲ {πᾶΐ [οπῚρ]65 ἴο ἢ ΠΊ561Ὲ δποι]ά 
αἰνναγβθ Ὀ6. ἀϑϑοοίαϊθα 4150 ἢ [ΘΠΊΡ|65. ἴο 
τὴς. βοάάοββ οπια. ΕῸΓΧ [{]] ᾿πξογιηδίίοη οα 
1Π15 βιιθίθος 5εὲ Βοίβϑιοσ, “1,4 Βορίοη ο- 
τηδίηθ,᾽ 1. 122-2ο9. ΤΠ ΘΧΔΙΏΡΙῈ οἵ ννουϑῃρ- 
Ρίηρ Κίηρβ νγὰ5 βεῖ ἴὴ Ερυρί ἴὴ {Π6 ἄαγϑ οἵ {πὸ 
ῬΠΔΥΔΟΙ5, Πα νγὰβ ἰάγροὶΥ δάορίοα ὈΥ {πε 
Ῥι(οΙοηϊθ5. Α ϑἰκεῖςῃ οἵ της οὐἹρίη οἵ ποτο- 
ὙΡΟΥΒΠΪΡ ἃΠπα ΘΠΊΡΟΓΟΥ -ὙΡΟΥΒΠΡ 15. βίνοη ὈῪ 
δηοη δ᾽ ββίοοζξ ἴῃ ἢἰ5 βἀϊτίοη οὗ {π6 ΕΡιβί]65 
οἵ 81. Ϊοπη, ρρ. 255-267. 

117. ἐπὶ ῥγέσεμεθ.] ὅ8ῖποθ τῆθῃ ννῃο ᾿ϊνβά δὲ ἃ 
ἀϊδίαποθ οου]Ἱά ποῖ δοΐια!! ν “ἐδ {Π61Γ Κίηρϑ, 
1ΠῈΥ ΜΕΓα ᾿πάπιοοα ΒΥ Παϊζοιν ἴο τηαῖκο ᾿πηασ 65 
οἵ {Π6π|. ὙΠΟΓΘ 5 ἃ ΡΥ οἵ ψνοσγα5. θεΐννθθη 
ἐν ὄψει, “ νἹ51|0]γ,᾽ δηἀ ὄψιν, “ νἱδαξο.᾽ 

18. πρμίαγ αἰἠίσεπεθ.] Μα]ρ., επκίριία αἰ111-- 
φεπέα. φιλοτιμία Τιθαῃ5 ΥαΐΠοσ “1Π6 ΘΑΡῸΓ 
ΔΙ ὈΙΙΟη.᾽ 

ἐξέ ἱσπογαπί.) Ἐ δἴπου, “ ἐύεν [Π6 Ἱσπογαηΐ,» 
ἐ.6. ἄνθη ἴποβο ψιοὸ ἀἰά ποῖ Κπονν γΠοπὶ {Π|Ὸ 
βίαϊιιδβ γεργεβεηίθα, ουὐἠ ον ΠΘΥ ΟΥΙΡΊΠΑΙ]]Υ 
ΠΔΠΊ6 ἴο Ὀ6 ννουβῃϊρρεά. Ηδ 15 ΠοσῈ ραβϑίῃηρ 
ἔγοπι Παίζογυ ἴο αεριϊγαΐίοη 977 αγίϊοίϊς σἀὴ] ἃ5 
ΔΠΟΙΠΟΥ σοῦγοθ οὗ ἸἀοἸδίσνυ. 

ΜΙ ΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧιΙν. 

ιδὃ ΑΪδο {δ βἰπρι]αγ ἀΠ]Πρεηςε οὗ 
1ῃς6 ΔΈ Ποεῦ ἀϊ4 Πεὶρ ἴο 8εΐ [ουνναγά 
1Π6 Ἰρποίαπέ ἴο ΠΊΟΓΘ 8106 ΓΒ. ΙΟΠ. 

19 Βὸογ Πα, ρεγαάνεπέειγα νυ Π]]Πηρ το 
ΡΙβαβα οπθ ἴῃ δι: Πουϊεγ. ἔογοθά 811 ΠΪ5 
5Κ11 το πιακε {πΠῸ γεβειίαηςε ἰ οὗ {πες ΕΣ ζι, 

ἐδ εε δ. 

θεβέ [Ὡβϑῆϊοῃ. 
20 Απά 80 {πΠῸ πρλυετιάςε, 4]}Ππτοὰ 

Ὀγ {πΠεῸ σίαςβ οΕ τπ8 ννοῦκ, ἴοοκ ἢϊπὶ 
Πονν ἴογΓ ἃ ροά, νγῇιοἢ ἃ {π|||6 Ρεέογε 
νγαὰβ διι Ποποιιγεά 85 ἃ πηδῃ. 

21 Απά {Π185 ννᾶὰβ Δῃ οσσαβίοη ἴο 
ἄἀδοεῖνε {Π6 ννουἹά : [ὉΓ πιβη. β8εῦνὶηρ 

ζο0 710γ86 σιῤεγοίἹοη.}] ἘᾺ ΔΙΠΟΥ, “ ἴο ᾿ηΐθπβ1- 
Πεά βϑύνίοθ" οἵ {πΠῈ ἱπιᾶρθ. Θρησκεία Τηθ8Π5 
“ ουξνναγα 5Έυσῖςε :᾿ ““ΧΕ]ΙΡΊΟΩ "ἢ 1η {πε οἱά 
56η56 Οὗ {πε ψοτζά, 85 ἴῃ (Οἱ. 11. 18, 45. 1. 27, 
8Δη4 ἴὴη ΜΙ ΟΠ 5 

““ (δγ γε ρίογις, [Ὰ}1 οὗἩ Ῥοτὴρ ἀπά ρο]ά." 

19. ῤῥεγαάυεπμιγε)] ὙΠῸ ψοτγὰ (τάχα) 15 
ΟΠ οα ὃν {πΠ6 Νυ]ρ. στίπηπη ρῥγείευβ ἴο 
ΤΌΠΟΥ 1 “4ΠΙΟΚΙΥ," Ὀαΐ 1 566 ΠῚ5 ἴο πιθᾶῃ 
τΠαΐ {Π6 ἀγξϊδέ [οΠ]6 4 οὐ ἐῤὲ εραϑες οἵ Ρ]θαβίηρ 
1Π6 ἰγγαηΐ, ΟΥ δ ΔηΥ ταΐβ {παΐ {Π]5 ΠΊΔΥ Πᾶνα 
Ὀδθη οἥδ οἵ 15 τηοίϊνο5. 

7ογεεά αἱ ῥὶς σαὶ... Φ 1Ταϊ,, ΒΥ ἢΪ5 511} 
Τογοθα {πὸ σϑϑοπι θα ησο ἴο βοιηθίῃιηρ ΠΊΟΓΘ 
ΒαδαΈ Γαι] :᾿ 26. ἀ14 Πἰ5. υἰπιοϑέ 5 ΚΠ] 1} ν ἴο 
Παίζογ δηὰ 1ἀθα]|156. 1Π6 Πκοηθ55. ὙΠῸ 164ο]ς 
ἴο ψΜΠΙΟΗ {Π6 νυ Υ οΓ 15 πονν ΔΙ] ἸπΠρ ἀγὸ ποῖ 
σῆθαρ ψοοάφῃ 140]5 σαγνοά οὐ οἵ τϑἔιβα 
ΟἸαπιρΡ5, δι πλαγθ]6. ΟΥ̓ ΠΥ ΒΘ ρ Πα πίπο βἴδ- 
ἴπ65, {κ᾿ {πῸὸ Ζειιβ απά Αἴποπα οἵ Ῥῃ]ήϊ45, 
Δη4 {πῸ Ππρο βίδζιιθβ οἵ ἀθιποά Κ ουῆδῃ επὶ- 
ῬΕΙοσΘ. ΒΏΠΟ αἷδο, (ἢ) ε ΜΌΠΟΤΟΝ 1 τὴ 
ἄν 6 }15 οα {πὸ δθιιδο οὗ αὐτί ἴο ἔιγη!5ῃ δὴ δά αϊ- 
[1014] ᾿ποθηῖινο ἴο Δο]αΐγυ. 

40. ἑοοῖ ῥίηι ποαὺ 707 α σοά.] Σέβασμα ΤηθΔΠ5 
(ἀπ ὈΡ]δΕΙ ΟΥ ΜΡΟΥΒΙΡ. ΑΔοῖβ. χα 25; 
2 ΤΠο655. 11. 4). 1ῈΕ [μ6 νυιῖεῦ 15 Ἐπ] πκὶηρ οὗ 
ΔΏΥ Οἵ {Π6 σΟ]Ο5581 βίαζιιθϑ οἵ ΘπΊρογοῦβ, {|κὸ 
{παῖ οἵ Απριιβίιβ δ Απουσγα, ΠῈ ννοσά σέβασμα 
νου] τθο4}} {πὸ παπηα “ Απριδίι5,"---ἃὰὶ παπιΘ 
ΟΥ̓ ΤΟΙΙΡΊΟι5. νοπογδίίοη (ὄνομα βλασφημίας, 
Κ εν. χη. 1), ΨΒΙΟΙ ννὰ5 ΡΘΟ.]ΠΙΑΥ]Ὺ αἰ Ἰ5Ρ] θα βιηρ 
ἴο ΪΘνϑὰ δαγ5. [ΙΓ ννὰβ ἴο ἀνετέ {π6 νεῖ 
ἀδηροῦ ΠΟΥ δἰ πἀθα ἴο---ἰπῈ ἀδηροῦ οὗ δ65- 
τποῖϊς δαπηιγαῖ!οη Ραβϑιηρ πο “ο]αίτυ---ἰΠαΐ 
411 βεουρίασε (Ἔεχοθρί {παῖ οἵ {Π6 ἰουτγίο!ά 
σΠογαθῖς συμῖθο!, νυν] ἢ ννα5 ἴδ  ]Ὺ δχοθρίθα) 
γνὰ5 [οσδιάάθη ἴο {π᾿ [5γαθ} 65. 

Ο1, “πώ ἐῤ᾽..] [Ι͂π οἷαβϑῖς. σσθοκ τοῦτο 
ΤΉΘΔΠ5 “{πΠ6 2ο]ραυίης ἴαςῖϊ ;" ἐκεῖνο, “ἴῃς ἴδεΐ 
Ἰυδὲ τπιθπίοπθά." [ἢ ἰαΐου τθοκ {π6 ἀϊσέϊπο- 
ΟΠ 15 οἴζεῃ πορ]θοίθ. [1{ 15 {πογοίοσε πη- 
σογίδϊη νυ ποῖπου {π6 ἩΥΙΓΕΥ τηθδηβ {ΠῸ τοῦτο 
ἴο Ὀ6 ἀοῆποά θγ {πε [Ο]]οννίπρ οἸαιιδε -- Τ ἢΪ5, 
ΠΆΤΊΟΙΥ : {π6 [Δοΐ {παΐ τηβη, ὅζα. ;ἢἢ ΟΥὙ ΨΠΕΙΠΟΥ 
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ΕἸ ΓΠΟΓ σαἰ πη Εν ΟΥ̓ ἐγγαηην, 414 βου ]θα 
ὈΠίο βίοπμεβ δηά ϑβίοοκβ {π6 ἱποοιη- 
παι] σαὈΪς ἢ ΠΑΠΊΘ. 

23 οΓ ψ 5ὲ τΠογ 8 8]ενν {Πεὶγ ἡ Ῥ εξ 
σΒΠ]άγεη ἴῃ βδου ἔσεβ. ΟΥ̓ τιϑοά βθογεΐ ἴω: δ΄. 

Ι ἃς 
ἜΣ ΠΘΓΕΠΊΟΙΪ68, ΟΓ πηλάς γον ]]Ἰηρ5 ἐς ΩΝ Εν 12. Ἦν 

22 Μογϑονοῖ {Π|5 νγὰϑ ποῖ βῃοιρῇ 
ἴογ {μ6πὶ|. {παΐξ ἘΠῈῪ εἴγαά ἴῃ {ῃ8 
Κπονίεάρε οὔ (οά; διιῖξ ννῃεῦθαβ 
{πον Ἰϊνεά ἴῃ {πὰ στοαί νγαῦγ οἵ ἱρπο- 
ΓΆΠΟΘ, ἘΠοβῈ 80 ργεδξ ρίαριιεβ σδ]βά 
{ΠῈγ ρεᾶςα. 

ΒΈΓΔΠΡΕ Γἰΐ68 : 
24. “ΤΒΟΥ Καρὲ ποίου ᾿ἴνεβ ΠΟΥ 

ΠΊΔΥΓΙΆΡΟ5. ΔΠΥ͂ ἰοΠσΟΓ πιηάεῇ]οά : Βα 
ΕἰΈΠΕΓ πα 8]ανγ ἈΠΟΙΠΟΥ ἘΓΔΙΓΟΓΟΙΙΒΙΥ. 
ΟΥ̓ ΒΠΕΥΕΗ ἢϊπιὶ Ὀγ δαιυϊτοιυ. 
25 8ο {Πα {ποῖα τεϊρπεά ἴῃ 8]] 

6 πιθδῃβ5 τοῦτο ἴο πιϑδη “{Π15 {Πιηρ,᾽ 26. [ῃ 6 
Ἰἀο]αΐγυ οἵ ν] ἢ 6 Πὰ5. Ὀθθη βρϑαϊκίηρ. ἴΙ͂ῃ 
{παΐ σαθ6 {Π6 [Ὁ]]Οννηρ ὅτε ΠΊΘ 5 “ Ὀθοδιιβο ἢ 
Γ “[ΟΥὉ,᾽ 85 ἴὴ {πε Α0ν. 

αυᾶς ΔΉ οσεασίοη ἐο αϑεεῖυθ ἐῤὲ αὐογἰά.)] Τ41.. 
“Ῥροδπηθ ἴο {Π6 νου] (τῷ βίῳ, ΨΠς. “ΩΣ 
1π|. “1ο 1, σογηρ. Χ. 8) ἴῸΓ δη ΔηΊθιΙ5}.᾽ 
ὙΠαϊ Περι μεπίσπι ἴῃ ἰΐ5 ΡΟΡΪΑΓ [ΟΥΠῚ5 ΘΧΟγοΙϑθά 
ἃ ἀοδά!ν ἀπά ΡΟ] τηρ ᾿πΠπιιθηοα σαηποΐῖ θ6 
Παδϑι πο, βίη 1 15. Δῃ ᾿πουϊδὈ ]6 ̓ Πθσε πο Θ 
ἔγοπὶ {πὸ δοίπαὶ σοπαάϊοη οὗἨ Πποαίμθη βοςϊ θῖν 
85 ῬΓΘϑεγνθα δηα ρογίγαγθα ῸΥΓ τι5 ἴῃ [ἰὸ- 
ταΐισο δηά [Π6 γοηδὶπ5 οἵ ατί. 8ὅ66 Νοαπάοσ, 
ΓΟΠατοΙ Η!βίοσγυ, [πἰγοά. 1. ΡΡ' 6--47; ΟἸ6βε θυ, 
“ΟΒασοι Ηϊβίογυ, [πίγοά. 1. ὃ8 ο-τα; ποῖ 
αὔονα 411 Τ) ]ΠΠηρογ, ΤΠῈ τς δηα {Π6 σεη- 
{Π|6,᾿ ΒΟ 5οῦνο5. 85 8ὴ ΟΥ̓ΟΥν ΠΟΙ ΠΠΙΠΡΊΥ 
Ρουθ] ἀοπηχοηδίγαίοη ἐπα ΠΟΙ 15 ΠΟΙΠΙ ΠΡ; 
Ἔχαρβογαῖθα ἴῃ {πὸ ἀνα] ᾿παϊοϊπηθπί Ὀγοιρῖ 
ὈγΥ 5851. Ραὰὶ] (Άοπι. 1. 21--:2) δραϊηδ {ΠῸ 
Ποαϊμοπάομη οἵ ἢὶ5 οὐ ἄαυ. Ὑπὸ Αροβί!θ 
Ραϊηΐβ [ῃ6 δν}}5 Πού δ᾽] θα ἴο νυ] γοΐ ποτα 
ἴουγιθ]6. νιν ποθ. ᾿ὔνθη {ΠῸ ποαΐμθη, [τοπὰ 
Ῥ]αΐο ἀοννηννασγάβ, ἀθρίοσθά {Π6 σουγιρίηρ 
᾿πΠτθπηςθ οἵ {Π6 Ρορα]αγ τυ ΠΟ] ορῖθ5. ΔΙ ΔΗΥ͂ 
οὔ {με Βαΐποῦβ (Γοσ 14 η, 1, Δοἴαπέϊι5, Αὐπο- 
θῖ15, ὅς.) ἀΠ]αΐθ οπ {Π|5 τορὶς νυν ΟΥ 5ΠΙης; 
ἴογοε. 

σεγαΐισ οἰξδεῦ εαἰαηηϊέν οὐ ἐγγαπηγ.) ὙΠῸ 
ῬΑΓΈΟΙΡΙῈ. δουλεύοντες 15 ἸΟΙΠ6 4 ὈΥ 50]16 515 
Βοίἢ ἴο συμφορᾷ ἃῃά τυραννίδι----ἰ΄ δείν᾽ σἠασθες 
ΘἸΠΟΥ οὗ δοοιάθηξ οὐ οἵ ἔγγάπην. ὍὙΠῈ 
“ φοοϊάοθηϊ ἢ τηθδη5 8ῃ ΘΑΥΥ Ὀεγθανοπιοπΐ, Πκὸ 
{πᾶς τπηθπίϊοηθά ἴῃ τ. 15; {πθ ““ {Υγάπηγ ἢ 
Δ]Π6465 ἴο Ὁ. τό. 

ἐῤὲ ἱμοογγηγημγίσα ϊε παρ. ΓΘ ΠδῖηΘ 
“ Ἰεῃονδῃ," ψ ΠΙΟΝ πιοϑὲ [θνν5 ἀἸ4 ποῖ ὄνθη 
Κηονν μονν ἴο που, ΘΙ ΓΠΘΥ δι ϑεππὶηρ ἴον τἘ{ΠῸ 
ΠΑΙῚΘ “΄ ΕἸ]ἸΟ ΠῚ, ΟΥ̓ ΡΓΟΠΟΙΠοΟΙηρ; ἴ( “ [6 πον ἢ 
ἢ [Π6 νοννε]-Ροϊηΐβ. οἵ “οηαὶ οὐ []οῤίι. 
Ἡδπος {πὸ ἔγθ ργοπιποίαίίοη. οἵ [6 πονῇ 
(ρουπαρβ Ὑαηνθῃ) 5 ἴο 1ῃ15 ἀδΥ τιποοτίδ!η. 
10 ἰ5 1ῃ6 παπῖθ οδ]]οά δῥόηι Ἡαριριεβθογαςῦ, 
{86 ΤΠ6ΠΔ 16 “ΓοΙγαρτατημηαΐοη. Ενθη {ΠῸ 
{6 νν5 ΟΪΥ Πραγά ἴξ ργοποιποθά ΕΥ̓ {6 Ηρ 
Ῥυῖθϑέ οποθ ἴῃ {πὸ γοαγ, ᾿η Πἰ5. ΠΠᾺ] θοποήϊο- 
το οἡ {πὸ ἄγ οἵ Αἰοποπιοηῖ. ὙΠῸ 5ίη οἔ 
16 Ποαΐμθη σοηβίϑίθα ἴῃ ρινὶηρ ἴπΠ6 παπλθ οὗ 
16 ΟΝῈ Οοά ἴο τδηγῦ βροάβ, “1 δἂπὶ {πε 
Πογά; {πᾶΐ 15 ΤῊΥ ΠΑΠῚΘ; Πα ΠΥ ΕΊΟΓΥ νν1}} 

Ι ποῖ βῖνε ἴο ἀποίϊογ, ποι μοῦ τὴν Ρῥγαῖβα ἴο 
ΒΤΆνΘη ἱΠΠ8Ρ 65 ([5. ΜῊ 8). 

22. αὐαγ΄' ΟΥ ἱσπογαης.] ΑἸΙ [Π6 τη ]βογαθ]α 
ΒΓ. 5165 ἀπ σοηΠΙοΐβ, Αγ! ἢ ἔΓοση ἸΒΠΟΥΔΠΟΘ 
οἵ Οοά, ψῃΙοῆ ἀγα ἀδβογι θα ἴῃ ἴπ6 ποχέ 
γΕΥ565. 

}ίασμο..] ΤᾺ... “' 6ν1]5. 

εαἰϊά ἐῤὲν ῥέα] ὝΠΟΥ καϊά, “Ῥρᾶςθ, 
Ῥβδοθ, θη ἴπεῖα ννᾶ5 Ποὺ ρϑαςθ᾽ (7εγ. υἱ. 
14). (ὐοπιραγα {π6Ὸὸ ςο]οδγαῖθαά σϑπηασκ οὗ 
Ταρσιίιι5, “ Αρτῖς.᾽ χχχ., “ϑοἠιιαζονι ἴοι πί, 
2΄αεε)ηι ΔΡΡεἸδηΐ.» 

28. σἴεαυ ἐῤεῖν ἐδ] άγελι ἐπ σαργ ες. ὙΤῊΪ5 
ΡΠ ἴο Β84]-ννουϑπρ αηἀ ΜΟοΙοοἢ- - ΜΟΥ ΒΒΙΡ. 
568 ΧΙ]. 5. Τεκνοφόνος 15 {πὲ νηπιοκτόνος, ἃ 
ννογὰ ἔοιπά ἴῃ {Π15 ὈΟΟΙΚ 4]οπα. 

σεογεξ σογογηοτιθ5.] ΓΓΠΘΒο, κὸ {Π6 Βαςομα- 
ΠΑ]ὰ «πὰ “ΓΠΕβμορΠοσία, ἀπά {π6 οτρίαβίϊς 
οὐ] 5 οὗ [Π6 ργιοϑίβ οἵ αυθεῖο, [515, ἄζο., νγθσ 
οἴϊθη πιυϑίθσιεβ οἵ νυν] κοάποββ, θοοπρίηρ ἴο 
“{Π6 οΥυρίϑβ οἵ 5ῃαπηθ." 

οἵ γιαίίε γε ηισς 9 σίγα γηο5.] ἘἈΛΔΙΠΕΟΥ, 
“ ἔγαητς ΓΤ ν 6]5 Οὗ ΔΠΊ6η ᾿πϑει πο η5. ῬογμαΡρ5 
“ γηῃᾳάε" ἴῃ ἴῃ6 Α. Ν.. 15 ἃ τηιβρυϊπί [ῸΓ “ πηδά,; 
ἃ5 ([ 566) Πα αἰδὸ οσοισσοά ἴοὸ Αὐπα]ά. 
᾿Εξάλλων 15 Ὀδδῖ ἴαἰκθῃ ἃ5 οπθ ννογάᾷ. Ἔξαλλος 
οὐου5 1 6 ΤΙ Χ Χ. 2 δή. υἱ. 14: ΒΙ5ΕΠ: ΠΣ 
8. ὙΠῸ νὰ πηαηίς οΠμαγαοίοσ οὗ την οἵ 
πΠ6 Αϑίαϊις ἀπά Αἤίοδη οἰ]ῖ5. [Ουπιθα {ΠΕῸῚΓ 
τηοϑέ ροννουία! οἱοπηθηΐ οἵ αἰγαοίίοπ. ϑῖ. 
Ῥαὰ] (Κ οπι. χα. 13) ἀπά 8. Ρεΐοσ (1 Ῥεΐ. ἵν. 
3) Ἰοῖη κώμοι (1.«[. εογιοσσαΐίοηος) νυ ἢ ΟἵΠΟΓ 
ΔΌοΙΪΠαίϊοηβ ; ἀπά ἴῃ 2 Μίδος. γἱ. 4, “ τῖοϊ δηὰ 
ΤΟΡΘΠΠΠρ; ἢ ἀγα Δοσοιηραηϊοα υνἹἢ Πουτθ]6 αοῖβ 
οἵ δου θρο. 

24. οεαυ ἀποΐδον ἐγαϊογοιαν ἢ ὙΠ6 Ὀεβὲ 
ΠΟΠΊΠΘΠΓΑΓΥ͂ Οἡ {πὸ νυ ΠΟΪ]Ὸ νοῦϑο 5 {Π6 δοσοιιπέ 
οἵ [ῃ6. ΒΑοοΠαπα] δ πλγϑίοσιθβ ἱπἰγοαιισθα πο 
Βοπιο (1ν. χχχίχ. 8). ὙΠῈὲ6 ρτγεΐεμοθ οἵ 
τηγϑίϊς σἰἴθ5. ννὰϑ τηϊχϑά πρ νἸΠ {πὸ Ἰηΐαπηοιβ 
ἀοϑῖρηβ οἵ βθογοῖ βοοιθίϊθϑ, πη νυ ῃῖοἢ ποῖ ΟἾΪΥ͂ 
ἐ μῥγα," Ὀὰΐ α150 “ “σεηογα ἱπίοσίπαεχμε σαδάες ἢ 
ΡΙαγοὰ ἃ ἰαῦβε ραγί, νυν] ἀπιϊα 1Π6 τοὰγ οὗ 
Οὐτπ|5 ἀπα {ἰπλΌγ6}]5 ἀδίθοϊοη ννα5 στοπάθγοα 
ἀΠΠΠσα]ε. 

25, 26. ΤἼδ οεἴαϊοριοθ οἵ οὔπηθ5. μογο ἃ]- 
᾿πάςφά ἴο 15 αἰϑὸ ἔοιιπά ἴπ μι. 1. 21--1 ; (Ὁ ]. 
ν. 19-21; τ Τίπι.]. 9, ἵζο. 11 ποοάβ ΠΟ βρθοῖδὶ 

ἐ Ἄσοπ!. Σ. 
20, ὅζο. 



! Οτ, εογι- 
“ει. 

ΟΥ̓, στ. 

ἘΞΈἜσηπι. τ. 
25, 26. 

Ι ατ. 
γιαηχοίεςς. 

ν. 26---31.]} 

τηθη ᾿ νντΠοιιε ἐχοθρίίοη δοοά, πιδη- 
ΒΙδιιρῃτοι, {πεῖϊ. ἀπὰ4 ἀἸ551 γι] Δτοη. 
σογγαρίίομ. πηι ἘΠ ἔα] Πη 655. {πιπιι{8. 
ΡΕΙ]αΓΥ, 

26 [)᾽βαιδέηρ οὐ ροοά πηεη, ἰοτ- 
ϑϑεξα]πε85. οὐ σοοά τὰγη8. ἀθΠ]ησ οὗ 
801115. σῃδηρίηρ οὗ ᾿ Κιπά. ἀἸβογάθγ ἴῃ 
ΠΔΓΓΙΔΡῈ890 Δ] ΓΕΓγ.υ ἀπὰ 5Π4Π1|6688 
ὉΠΟΪΘΔΠΠ688. 

27 ἐΒοΥ {Π6 ννουβῃιρριπρ οὗ 14ο]5 
ποῖ ἴο θὲ παπιβά 15 {Π6Ὸ Ῥερίππηίηρ, 
{Π6 σδιι56, Δη4 {Π6 επα, οὗ 1] εν!]. 

28 Εὸγ εἰἴπεγ ἘΠῸῪ ἀγα πηδά ὑγἤδῃ 
{ΠΕΥ ὈῈ ΠΊΕΓΓΥ, ΟΥ ΡΓΟΡΠΕΒΥ [168. οὕ 
᾿νε ἀπ] |51]γ.. ΟΥ εἶδα Πρ ΠΟΥ [Ογβνγθαγ 
{Πεπηβεῖνεβ.. 

29 ΕῸΓ ᾿ἰπβοπηιςοῃ δ8 ΓΠΕΙΓ ἐγβέ. 15 
ἴῃ 14ο]5, γν μῖ ἢ Πᾶνε πὸ [Π ; Ἐποιρ ἢ 

σοτηπηθηξ, θθοσιβε {πὸ ἕαοῖϑ. ἀγΘ ποίουϊοιιβ ἴο 
411 γοδθυβ οἵ οἰαϑϑίςδὶ Πςογαΐζιγο. 

“ΞΝΟἢ ταρϊοπίδτη αἱ Ἰοσ, τα σιιαγάα 6 Ραββα." 

25. 1π αἰ γιοπ.] ΤῊΪΒ νου] ποῖ μανε θεαῃ ἃ 
{Γπ16 Ομ αγρο, ἀπά {πε θεϑί γοδάϊηρ 15 ποῖ πάντας 
δας πάντα (δ ]Ρ.., ογγ14). ΒΙΟΟΑ 4Π4 ΠλΠΓΩ͂ΘΓ, 
1Π6Ὲ: ἀπά ἐγεδοπεγυ, ὅζο., ΠΟ 56 ]Υ ργενδδά 
1Π 4}} {Π]ηρ5. 

δίοοά, »ιαποίαμδίεγ.] ΤΤιῖ., “Ιοοά 4π4 
τηυγάογ." ΕἸΠΕ (Π6 ἰδίου ννοσά 15 ἴακθη 
ΒΟΠΟΓΑΙ]Υ ἴο πηθδη ΠΥ Κη οὗ πηυγάθυ, οὐ {Π6 
ἵννο ννογ5 ἅγῈ 8Δη Πεπαάϊδγ5 ἴῸΓ “ΠΤ ΘΓΟῚΙ5 
ὈΙοοάΞπηῃεά. 

26. Πέρφμίοξίηο 977 φοοά γιεη.] “ΓΙ 15 46- 
βου θ ἃ Ιῃ 11. 1ο--2ο. 

αἰϊδογ δ ἴηι »ιαγγίασες.] ὙΠΘΟΡτγθναίθηοα οὗ 
ἀΐνογοθ ννα5 5ρθοῖδ!]ν 5Παπη ἔμ} ἴῃ {Π6 [ΠΡΟ ΓΙΔ] 
ΕΡΟΘΗ, 50 {Πδξ ννοπῆθῃ, 5ᾶγ5 ϑεῆθοᾷ, γθοϊζοηθά 
ΤΠ ΕΓ γε αγ5 ὈΥ {Πεῖτ ἀἸβοαγάοα ΠΝ. τὸ 

2. 97) 14οἱς ποὲ ἰο ὧέε παγρισά] Μάατᾷ., 
“( ΠαΙη61655.) ΨΜ]ρ., 2πγαπάογμι. Μδῃν οἵ 
πὸ [ενν5, ἰδ κίηρ ΕἸχΧ. ΧΧΙΪ. 13, επί. ΧΙ. 3, 
Ἰςογα]]ν, Π6] 4 τὲ ἴο ΡῈ ἃ οὐπια ἐυέπ ἐο τηθηϊοτι 
16 παπιῈ οἵ 140]5 (5. χνὶ. 4), απ {πογεῖοσα 
5ΡΟΚΕ οὗ {ποιὰ ὈΥ 4}} βογίβ5. οἵ 1πϑα Πρ ραγο- 
ποχηδϑίαθ ἀπά οἴποῦ [ουτη5 οἵ ἀθυϊϑίοη (ΒΕε]Ζε- 
θυ, ἄζς.). ὙΤΠ15 566ΠῚ5 ἴο 6 ἃ θεϊζεσ νγὰὺ οἵ 
πα ογϑίδπτηρ ἴΠ6 νγοσγά {πη ΟΥ̓ ΠῚ ΠῚ 5 ““ τγ-- 
γχεαὶ βοάς. ὙΠῸ ρἤγαβοβ δροι [4015 νυ ΒΙΟἢ 8Γ6 
“ γοίΒίηρ ἴπ {πΠ6 ννου] ἢ (1 (ὡου. ν1}}. 4), πᾶ 
“ΠΙΟἢ ὈΥ παΐπγα ἀγΥαῈ πο βοάς (Ὁ Δ!. ἱν. 8) 
Δη4 ““πιθη οἵ πο παηηε " (]οῦ χχχ. 8), ἀγα ἀπ 
[ογθηΐ. 

28. Γον εἰἐδεγ.] ΠΟΘ ΟΠ] οννίηρ οἰαι1565 ΔΥῸ 
αῇ αἰζεπηρί ἴο ρῦονε ἴΠ6 βοπιθννῃδΐ ἴοο συγεερ- 
1η6’ ἀ5ϑθυΈοη οὗ {πὸ Ἰαϑὲ γνεῦβθ. Ηδ ϑδγ58 {Παΐ 
ἔγαπέϊς σθνοῖγυ, []51γ, ᾿Π]5ζ1σθ, δἀηα ΡΕΓ]ΌΓΥ 
ΒΡΓΙΠΡ αἸγθοῖ τοπὶ Ἰἀοἰαίτγ. [ πνου]ά ΡῈ 
ΠΊΟΥΘ {6 ἴο 54Υ {παΐ {ΠΟῪ βρυῖης ἴγτοῖη {ΠῸ 

ΨΥΙΒΌΟΜ ΘΕΞΘΕΟΜΟΝ. Χιῖν. Χν. 

ἘΠΕΥ βϑνγεαῦ ἔ]5εἰγ, γεῖ ἘΠοῪ ἰοοκ ποῖ 
το θ6 Πιτί. 

30 Ηονθεῖξ ἔογ Βοΐἢ σδιῖιβεβ 5Π4]] 
{πεν δα 1151} 7 ῥΡιιη!8η64 : θοΐῃ Ρε- 
σαῖιβδα ἘΠεΥ Ἐποιρῆς ποῖ νγῈ]] οἔ (σοά, 
᾿ ρίνιηρ Πεβά τπηΐο ἰάοΪβ, ἀπά Ἂ5ο 
ὉΠ] ΠΒΕΪΥ ϑυγοῦα ἴῃ ἀεοεῖῖ, ἀεβρίβϑιηρ 
ΠΟΙ 688. 

31 Εὸγ ἴξ 15 πο ἘΠ6 ροννεῦ οὗ {Πεπὶ 
Ὀγ ννῃοῖη ΠαῪ ϑνγεαγ: διῖ ἰξ 15 {ῃε 
7088 νεηρεᾶηςα οὗ βίππεῖβ, {Πδξ ριη- 
5 ῃ 6 ἢ δἰνγαγβ {ΠπῸ οἤξηςς οὗ {πε τπη- 
Βοαϊν. 

ΘΗ Χ- 

1 "2 (ὁ αεκγιοτοϊεασε ἐλέ ἔγπε σοα,. 7 7726 7ο1ν 
ο7 1αοίγεαεγς, 14. αια] οὐ ἐλ δγιεηηῖες 977 (οὗ 5 
2εο2ί6; 15. δεσατέδε, ῥεσί ες ἐλε Ἰάοῖς ογ ἐζ4 (δ)ι- 
1165, τ ἐζεν τυογελίῤῥει οἱΐο ὀεαςές. 

ἀΘρΈΠΟΥΔΟΥ οὗ Πυιπηαπ Παΐμγθ, νυ] ἢ ννα5. ποῖ 
ΟΠΪΥ ππΠοΠεοκοά ὈΥ ἰἀο]αίγυ, θὲ του] άθα 1ἰ 
᾿πΐο βιθβοσνίθηςο ἢ ἀθργαγεά ἱπϑιϊποῖϑ. 

ἦδεὲν αγὸ πιαιί αὐϑέμ ἐρὲν δὲ γιεγσγγ.] Αοπιρ. 
Εδοο]65. 11.. 2; [00 1. 5. ὍΠ6 δ]]πϑίοη 15 ἴο {πῸ 
νν]]ἃ, ἀϊβθοιαΐθ Ὡραπάοηπιοπί οἵ ἄπο 561Ἐ- 
ΠΟΠΊΓΟΙ ἴῃ {Π6 το] ρίοι5 θαπαιιοῖβ οὐ ογάϊπατν 
ΘΑΓΟΙι5415 οἵ {Π6 μϑαΐμεη. 

γοῤῥειν “ε5.1 ΑἸ Δ] βίο ἴο {Π6 οὔ 165. 

“ς ΤῊ οὔδο]θ5 ἀγα ἀπ πὉ : 
Νο νοῖςβ οἵ Πϊάεοιιβ μι ΠῈ 

Καπθ [Πτουρῃ ἴΠ6 διομεα τοοῦ 7722 τυογεῖς 
αἰδεεῖυ 719. --- ΜΊ ΤΟΝ. 

“ἐ ΟΥ̓δοῖ]4, 2 γῆι 7α1ςα (Εἰς. 1) 8 1)1ν- 1. 

56). 
29. ἔὸγ.] Ηδξ οἤξεγϑβ δῃ βχρ]απαίίοη οὗ ἢΪ5 

ΤΟΠΊΑΤΚ [Πδὲ ἸΔοΙαίγΥ οϑίευβ ροσλιγγ. [4015 
ΙΠ5ΡΙΓΘα πὸ ἔδβασ. Μααχα) δ]]Π465 ἴο {Π6 πο- 
τοη {παξ θνν8 γῈγΓῈ οάγΓα] 655. οὐ ρει] την 
{ΠΕΠΊΒΕΙν 65 1 ΤΠΕΥ ΟἿΪΥ ϑϑοῦα ΟΥ̓ δὴ 160]. 
ΤΠΗῈ [6νν5 τϑραγάθά {Π6 ριιη]βῃπιθεηΐ οἵ ροῖ- 
ἼΌΓΥ 5. Ὀθίηρ ᾿πϑυϊαθ]8 1Ε {πεν σννοσο ]5ΕῚῪ 
Ὀγ {πΠ6 παπια οἵ σοά (ἔΖΕΚ. χυι]. 18, 19). 

1ο δὲ δεν .] 1Τῖ., “το ΒΕ Ἰη] στοά: θα ἀδικέω 
ἴῃ ἰδίου σσεεὶς δοηιγο5 {Π6 βθηβε οἵ βλάπτω 
([Κ. χ. 19). ὙΠδ δποϊθηΐβ τοραγάθα δη τη- 
ῬΕΠΙΒΠΘα ΡῬΘΥΪΟΓΥ 45. ἃ τοῆθοίϊοη ἀραϊηϑέ {ΠῸ 
7υβῖίςα οὔ [πὸ βροάβ. (866 Ασιβίορι. "Ν .᾽ 399, 
εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους πῶς οὐχὶ Σίμων᾽ 
ἐνέπρησεν ;) 

380. σῤα!! δὲν ἠὲ μὲν ῥμπίερῥοά) Τ1Τα., 
“γπ5ὲ ἘΠῚη55 5411 σοπηθ ἸΡΟῚ {Πε6πΠ|. ὙΠΕΙΓ 
Ἰἀο]αίγΥ ἰθαάβ {πεῖ ἴο δχρεοῖ ἱπηριπιῖν ἴῃ 
ΡΟΙ]ασΥ, διιΕ ἘΠΘΥ 5141} θῈ ριιπιβμθα ἴοσ {πὸ 
Ἰἀο]αίΥ ας «ὐεὶ ας ἴον {πε ἔβ]βθ οαΐῃβ8. [π- 
βίθδ οἵ ἱπιριη!ν [ΠΟΥ 5}4}} αν ἀομόϊε 
γΕΏΡΈΔηςΘ. 

81. ἐῤεὲ γιὲ “εησέαηεθ.)] (ΟΟα5 7π5ξ]6 6 5841] 
ΡαΠΙ5}, ποῖ {ποῖγ ἀθδά 14ο]5, δῖ ἐῤεγισοίσες. 

“ἢ 

ΙΟ τ, οἷά 
φοιφά. 
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ἘΠῚ ἐποιυ, Θ᾽ (ΠΟ ἀτὲ στδοῖοῖῖβ 
Δη ἃ για, Ἰοηρϑι τη ρ, ἀηά ἴῃ 

ΠΊΘΓΟΥ οΓάογΙ Πρ 81} ἘΠ] η 95. 
2. ἴον 1 τὸ διπ. θὲ 416 {Ππ|ηε. 

Κποννπρ ἘΠΥ ρον : διι νγα νν}}}} ποῖ 
81η, Κηονίηρ τῆλξ γε ἃ σοιηΐεοά 
1Π1Π6. 

ΘΕΆ: ον. 

(οὐ β βοοάποββ ἴο πὸ Ἡ θῦτεννβ θθοδιβο οὗ 
ἐμοιῦ Θχοπηρίίοη [τῸΠπὶ Ἰἀο]αίτΥ (1-5). ὙΠῸ 
ΤΟΠῪ «πα νν]οκοάποββ οἵ ἸΔο]αίσυ (6). ϑρβθοῖδὶ 
ἀδηιηοϊδίοη οἵ [Πο56 ὑνΠῸ πηαάθ σοάϑβ οἵ οἷαν 
(171-18), δπη4 οἵ {πΠ6 οοϊθοίις το] συ οὗ {πὸ 
ΘΠΘΙΉ165 οἵ [5Γ86] ννπο τοϊογαΐθα {Π6 ὑυουβἢρ 
οἵ ἀδδά {πἰπρ5 (14-17). ὙΠῸ σοηβιιπιπλαΐθ 
5ῃ ΘΓ] Π655 οἵ θθαϑίσνν ύβῃῖρ (18, 19). 

1. Βμὲ ἐῤοι, Ο σοά. ἸἈδίμοσ, “ Βιΐ ποι, 
οἵ Οοά. ὙΠ Α. Ν. οπηίβ {π6ὸ ἥμων Οἡ 
ὙΠ ΙΟἢ ἀδροηά5 {πὸ πιαΐη οι ρ 8515 οὔ [Π6 νϑῦβο. 
Οοα 5 νϑῆβθδποθ οἢ Πϑαΐμθη 5 ΠΠΟΓ5 (Χῖν. 30, 
31) 15 οοπίγαβίθα νυ Η5 ἰόν [ῸΥ [5Γ86]. 

φγαείοι.) ΠΘ βαπηθ δάϊθοΐνο, χρηστὸς, 
“ς Κιηα,᾽ 15 ἀρρ! θα ἴῃ {πε Ν. Τ᾿. το σοά ([. 
ψ]. 35 ; 'λοχη. 11. 4) ἀπά ἴο (ῃγῖϑί (χρηστότης, 
ἘΡΗ. 11. 7). Ιη Κοπι. χὶ. 22, ἴΠ6. χρηστότης 
οἵ Οοά τονναγάβ {Πς6 τιρῃΐθοιιβ 15 σοηίγαβίθα 
νὴ ἢ Η!5 βονουυ (ἀποτομία, ΠΟΠΊΡ. ν. 11} ἴο- 
ννΑΓΩ5. ΘΙΏΠΟΓ5. ΓΘ 584Π|Ί6 ννογὰ 15 τιϑδϑά οἵ 
Οοὐβ ροοάποββ ὈγῪ {πὸ 1,Χ Χ. ἴῃ Ῥ5. χΧχὶν. 9, 
ἘΧΧΗ 8; ὅς. 968 Βὲὴχ. χαχίν. Ὁ. 

ἐγμθ.} ἀληθὴς, ἃ σεγν ΟΟα ; Γ6Δ] ; ποΐ ΤΠΘΓΟΙΥ͂ 
σ“εγαχ, Ὀὰΐ σεγέας. (Ναϊξ., σεγαν.) 

ογάεγίης.) διοικῶν. 866 Υἱ]1. 1,14; ΧΙΪ. 18. 
ΤΠ ννογα 15 ποΐ σοϊηποη ἴῃ {πὸ 1,Χ Χ, (1.4π|. 
ἵν. 4), ἀη4 ἀο65 ποῖ οσοιγ ἴῃ {πὸ Ν. Τ᾿ 

9. Εὸν 1 αὐὲ «εἷπ.] Ἐδίμοσ, “ Εοσ ὄνεὴ ἵἢ 
ΜῈ 51}. Εοῦ [μ6 {πουρΐ, 566 ΧΙ. 21, 22; 
ΒΚ οπ,. 11..2.. ὙΠῸ “ΙΓ ΓΙ]Πο55" οἵ Οοά τὸ 
ΗΙ5. ΡῬΘΟΡΙΘ στϑυηδίηθ. ΠΠΒΠ θη Ὀγ {π6 [ΑΙ [Π- 
Ιεβϑῆθϑθθ οἵ δοπὶθ οἵ {ποῖ. 1 Ϊομη 11. 2: 
“ Απά 1 Δῇγ ΠηΔῃ 51η, ννγὸ πᾶνὸ Δ δάνοσαΐς 
ἢ {πΠ6 ῬΑΙΠΟΥ, [οϑιιθ (γιδέ {πὸ σὶρ ΐθοιι5, 
δηἀ ΗΘ 15 ἴπ6 ῥγοριἰδί!οη ΤΟΥ ΟἿ 51η5.᾽ 

αὐ αγὸ ἐῤίηε.) σοί ἐσμεν. Α 5ΙΠΉΠ|ὰΓ ἀ6- 
Ροπάθησθ οἡ Οοά 5 δὄχργοβϑθά ὈῪ ἔν σοι. 
(οιηΡ. Αοίϑ Χυ!]. 28. 

ἀποαυΐπς ἐδν ῥοαυεγ.] ὝΉΙΪΒ 15 ἃ βοπηοννῆῃδί 
ΟτΥϊθηΐαὶ νὰν οἵ Ὄχργθϑϑιηρ ἴΠ6 Τράθοη [ῸΓ 
ΟὈράϊθηςο το σοά. Ἴ Κθη δἵοπο, τ τηϊρῆΐ 
ΘΘθὴ ἴο ΠΗΡΙΥ {παῖ τηϊρηΐ 15 τὶρξ, δηα {Παΐ 
ἔδαυ 15 ἴῃ6 Ὀαϑὶβ οἵ οθθάϊθησθ. [{ 15 οἰθαγ, 
Πονν νυ, ἔγοσὴ {π6 ΓΟ]]Οννηρ; νοῦϑο {Παΐ {πὸ 
υΥΥ του ἀἸ4 ποῖ πιθαῃ ἢ5 ννογάβ το θ6 ππάροι- 
βίοοα ἴῃ {Π|5 56η56, θὰ {Παΐ πο βανν 'η σοάβ 
ΟΠΊηϊρΡοΐθηοο ἃ ρθάρο οἵ Ηἰβ αὐρβοϊαΐθ στιρῖ- 
ΘΟΙΙ5Π655. 

ἐδαὶ αὐὸ ἀγὸ εομηἐοα ἐῤίη6.1 141., ΚΕ Βανς 

ΜΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΝ. [ν. 1-4. 

2 ογ ἴο Κπονν ἔπεθ 15 ρΡεγίβοξ 
ΓΙ ΠΘΟιιθη 6885: γεᾶ, ἴὁ Κπονν τἢΥ 
Ροννεῦ ἰ8 {πε τοοῖ οὗ ἱπηπηουιδ έν. 

4 Εογ ποιῖῃεγ ἀϊ4 τς πηἰβοῃϊενοιιβ 
ἱπνεπηίίοη οὗ τηθη ἄδοεῖνα τ18, ΠΟΥ ἢ 
ἱπηαρα βροίζεά νι ἀϊνεῖβ σοΐοιιΓβ, 
[Π6 Ραἰηίεγ᾿ 8 {ΓιΠῚ|655 ΙΔ ΡΟ ; 

θδθη γϑοϊοποά ἴο {Πθο. ῆε παν θθεϑη δεῖ 
ἄοννηῃ 45 ΤῊΥ Ροββθβϑίῃϑ. 

8. ον ἐο ἄποαυ ἐῤεε ἐς ῥεγζεί τὶσῥίεοισηπεςς.} 
(ΟΟΠΊΡ. [ομη ΧΥΙϊ. 3, “15 15 Π|π δίογπαὶ, {παῖ 
{πον τηϊρηΐ Κηονν ΤΠΘο, {πΠ6 Οηἱγ σι Οοά, 
Δη4 [6515 (ἢσιβί νυν ποσὰ Ποῖ Παβί βοηΐ." [{15, 
ΟΥ̓ σοι56, αϑϑισηθα {Παΐ {115 ἀποαυϊεάσε οἵ Οοα 
ΟΑΥΓΙΘ5 ἢ 1 [6 ἄοϑίγα ΤῸ ἀπά οῇοτγέ δἰζοσ 
ΒΟ]ΙΠ655.. ΤἼΘ ΨΥΙΓΕΓ αἵ {Π6 νοῦν ουΐδεΐ Πᾶ5 
βίαια (1. 1--1τ1} {παξ νυ]βάομη 15 ᾿ποουηρδί!Ὁ]6 
ὙΠ ΠΊΟΓΔ] ν]θηθ55. ΤΠ ννοσγὰ [ῸΓ ““Ρεσίθος ἢ 
15 ὁλόκληρος ; Ν π]Ρ., εογοιγιηηαία. (ΟΙΏΡ. 45. 
᾿. 4: α 1655. ν᾿ 22- 

ἐρὲ γοοΐ 9 ἱγιγιογ α ἐγ. Τ) δαί ἢ σοΟπΠΊ65 ἔγοτα 
51ὴ (1. 12-,6); ἃ ΠΟΙΥῪ ἔδαγ, ὈῪ σὑεβίγα! ΠΙΠΡ’ 115 
ἔγοπ 51η, ΠΊΔΪΚΟΒ τ1ι5 σαραθ]Ὲ οὗ νυ ]ϑάοπι (1. 4, 
5); 4η4 νυ]ϑάουη 15 ᾿πη ποσί] ν (1. τα; ἢ. αἰ 
ἵν. ας; ὙΠ]. 18). ΝΕΙΓΠΟΓ ἀθάνατος ΠΟΙ ἀθανα- 
σία οσςιγ ἴῃ {πὸ 1,ΧΧ., ἘΒουρῇ {Π6 ϑαθδβίδη- 
{να 15 ᾿ιιϑεὰ ὈΥῪ Ααι114 ἴῃ Ῥ5. Χ]ν 1]. 15. (566 
ΘΟ] ΒΠΘΥ, «5. σ.). [Ιὴ {1π6 Αροούυρμα ἴῃ6 
ὑνΟΓ 5 ΟὨΪΥ ΟΟΟΙΓ ἴῃ {Π15 θΟΟΙΪς ἀπά 1π ΕὐςΟ] 115. 
ΧΥΙΙ. .24.: ΣΙΣ. 17. ἴπ {πὸ Ν. Φ- ἀθάνατος 
ἄοδ5 ποῖ οσοαγ, θὲ 88. Ῥδμ] τι565 ἀθανασία ἴῃ 
1 ΟΟΥ. Χν. 53, 541: 1 ΤΊπ,. νἱ. τό: δηὰ ἀφθαρ- 
σία ΘΧΡΙΟ5565 {ΠπΠῸ βαπῆθ σΟΠΟΘΡΙΙΟη ἴῃ 1 (ΟΓ. 
Χυ; ἢ. Ψ]- 24) 2. ΤΠ. 1. τὸ, ὅζο. ΒΟ ς 
ΠΊΘΙΔΡΠΟΓ, ““σοοΐ 977 Ἰπιπηοσ Ἀ]1ν,᾽ 566 τ ΤΊ τη. 
νἱ. τὸ ; Εςο] 5. 1. 20, “ ὙΠ6 τοοῖ οἵ νυ]βάοπι ἰ5 
ἴο ἔξαγ {πε 1,οτά, 

4. »ιἱτεῤίφυοι.] κακότεχνος. 8668 1. 4. 
ἀδοοῖσυε μ5.1 ΑτΈ ἀϊά ποῖ Ἰθδά τι5 ἀβίσαυ ἱπίο 

ἸΔοΙαῖσυ. ὙΠῸ Ὡββουοη 8 σοηΐγαυν ἴο {Π6 
Θηεγο ἴθποῦ οἵ ΟἹά Τοβί. Πἰδίοσυ, θα ργο- 
ῬΑΡΙ]Υ {πὸ ψΎΙΓΟΥ 15. οηἱν {ΠΙπκίηρ οὗ {Π6 ογὰ 
αἴζου {Π6 σϑίυση ἔγοπι ἴπ6 Εὐχ!]θ, οὐ οὗ ἴποβο 
Γι ΠῚ] δηὰ ἰάθ4] [γα τθ5 νγΠῸ ΠΟνΘΓ θοννθά 
{πΠ6 πο ἴο Βα8]. Τυτηρ πὸ ΒαΡυ]οηΪβι 
(αρενιγ τπ6 [ονν5. ὑοῦ οὐγοα οὗ πιαΐοσίαὶ 
ἸΔο]αίσν, διιὲ ἐμον σαρι α]ν 6}} ἱπίο {Ππ6 ἸΔο]αΐτν 
οἵ Τούτη] ]σπὶ ἀηα Ἰοἐο τ ΓΒ Πρ. 

ηογ.} ἈΔΙΠΟΓ, “ΠΟΥ δύθη" (οὐδέ). ΤῈΣ 
ὙΥΤΙΓΟΥ ᾿ΠΡ]Ϊ65. παῖ {ΠοῦῸ ννὰ5. ἃ βρβοῖδὶ «πὰ 
500 016 σΠασπη ἴῃ εο]ομγεά 140]5. 

αη ἱριασο] Νοῖ εἰκὼν, θυ: εἶδος (1,ἴ. 
σροοῖο5), ῬΟΥΠαΡ5. ἱπιρὶ γίης ἴμ6 ὈοδιΥ οἵ {Π6 
160]. 

“ῥοϊοά. Μυϊρ., σεμρία. ΤῊ ννογά σπι- 
λωθὲν σαηποΐῖ ῬΓΟΡΟΙΥ Ὀθαγ εἴπου οἵ {Π656 
τλοδηΐηρ5. [(0]5 νεῖ ποί ““δροίθα," δαΐ 
“ραϊηίοα," ὙΠῸ ννογὰ τοίοσβ ἴο 1η6 σαγίομς 
ΘΟΙΟυΓ5 οηρογοά. ΤῊ νογὺβ μολύνω, μιαίνω, 



ν..5-.} ΜΙ Ι5ΠΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. Χν. 

0, ὰ 5 ΤῈ βρῆς. ννπεύθοῦ. ᾿ επίσοῖῃ νγοῦβῃρ ἴπαπη, ἅτ ἰονεῖβ οὔ ενἱ] 
γενοῦ ἴοοὶβ ἴο [πὲ ΔΙοῈΓ ἴτ, ἀπά 80 ἘΠῈῪ {Πἰπρϑ8, ΔΠ4 ὯἅΓῈ ννοΓΠΥ το Πᾶνα βιις ἢ 
τπῆεςς ἄρρῖγα {Π6 [ογπὶ οὗ ἃ ἀθδά ἱπιαρθ, παῖ τῆΐηρ8 ἴο ἔγιιβὲ προη. 

Βδῖῃ πο Ὀγβαῖῃ. 
6 Βοτῖὴ {πον {Παΐ ππᾶκα {Π6π|. Πα 

{ΠΔὲ ἀεβίῖγα ἤδη, απ {πεὺ {παῖ 

7 Ῥὸγ τῆς “ροζζετ, ἐεπηρογίπρ, 80 1Ὸ Βοπι Ὁ 
εαγῖῃ, [βῃΙ πεῖ ἐνεῦν ναβ856] ΠΝ 

πιιο ἢ ΙΔΡοιιΓ ἔτ οὐ βόγνῖςο : γεαᾶ, οὗ 

4 Πη4 ΠΕΙῸ ΔΡΡΑΙΈΠΕΥ σπιλόω, ἀτὸ τι564 {κ6 {Π6 
ΤΠ, Ατ1η γηαεμίο απ ΟἿ “΄ σἠαϊγ," ἴῃ {Π6 5θῆβδ οἵ 
ἘΠ ΘΙΠΘΩΣ ΟΣ. Ραϊηΐ."- (ΔΟΙΏρ. 85. 11. 6. ὙΠῸ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠ 15 Πα σοπίοιηρίιποιβ. ΤῊ6 νοῦ 
ὈεΙοηρ5 ἴο ἰαΐογ Ούθοὶς, ἀη4 {πῸ Ατς ννογὰ 
ῸΓ ἃ “βίαι πη 15 ποΐ σπῖλος, διι κηλίς. ((οπιρ. 
ΧΙ. 14; ΓΟθΈοΚ, “ ῬΓΥΠΙσΠ 5, Ρ. 28.) 

ἐρό ῥαϊπίογ᾽ς 7γ 655 ἰαδοιγ.) ΓΤΠΘ ραϊπίιης 
Οὗ 140]5 ννὰβ 8ΔΠ ἁγί πιοσθ ΠΙρ ΪΥ ἀθνυοθὶορθά ἴῃ 
Εργρί [Πδη ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΥ σοι ΠΓΥ. Σκιαγράφος, 
ΠογΘ 564 βϑηθυα ν, ΡΓΟΡΕΓΙΥ ΠΊΘΔΠ5 “ἃ ΡΕΓ- 
βρθοίϊνε ραϊηΐοσ," “οὴθ ννῆο ραϊηΐϑ Πρ 15 ἀπά 
βῃδάοννθ "--δὴ αὐτί ἢγϑί ργαοί5θα δγ {ΠῸ ραϊηΐθυ 
ΑΡο]]οάοτι5. ΤῊΘ ραϊπίου᾽ 5. 5Κ1}} 15. “πα - 
655, Ὀδθοδιιθο 1{ 15, ἴῃ {ΠῸ νυτιτο 5 νἱθνν, σγβοά 
δηὦ ἀοοπιοά ἴο ἀεδίσιοίίοη. Η5. [66] 1ηΡ5 
τονναγάβ {πΠῸ τηοϑὲ ἱποοπΊραγαῦϊο δίαϊμε οἵ 
Ῥαρβαῃ ὑγΟΥΒΙΡ νοι] παν Ὀθθη {πο {πόδα οὗ 
Ρορε Αὐτίδη ΝῚ. Ηδ τοραγάθα {Π6Πὶ 50]Ε]}γ 
ἃ5 14οἷα. ΜΝ ἢπά τῃτοιρποιιΐξ {Π6 ραβϑαρα 
{π6 Τοννῖβῃ Παΐγοαά οἵ ποαΐμθη σεβάσματα 
(Αεῖβ χυ!. 23) {γδηβίεσσεα τὸ {π6 ατίβ οὗ 
Ραϊπίίηρ; δη4 ϑου]ρίιγο, νυν ῖο ἢ νγόγα ομΙθῆν 
ἀδνοίε ἴο {πεῖῖ ργοάιιοίίοη. [0 15 1ἴπ {Π15 
τησίίογ [Παΐ ννα 566 {πὸ πιοβί τηαυὶτοα σοηῃίγαϑί 
θεΐννεθη Η ργαῖβηι ἀπ Η εἸ]θηΐση. ΤΠ δηΐῖ- 
{Ππ6515 15 5ΠΆΤΡΙΥ βθθη ἴῃ ΜΙ. ἈδπΠαπ’5. ΓΟ ΠΊΑΤ Κ5 
ἢ {Π6 ργθδομίηρ οἵ δὲ, Ῥαὰ] αἵ ΑἸ ΠΘη5. 

5. «υρεέγεο.) 17., οἵ {ΠπΠ656 ραϊηϊθα 1π|ᾶΡ68. 

ἐμέϊεεῖρ γοοὶς ἴο ἰμέ αὔογ 1.2 Ματζξ.; 
“ τὰ γηθῖἢ ἃ ΓΟΡΓΌΔΟἢ (τεδάϊηρ ὄνειδος) ἴο {π6 
ΤΌΟ]5η." Μα]ρ., ἡποοησαίο «αἰ σοηοιῤ ες θη 1771. 
1, “ σοπλθ5 ἴο Ἰοηρίηρ ἴο ἃ ἴοο!," 22. γῇθη 
ἀἢ Ιηϊαϊιαίθα ννουβῃΡΡΟΥ Ρ4Ζ65 οἡ ἃ δα] 
βίδίζιθ, μ15 δα Π ἰ γαί!οη 6 Π45 ἴῃ (ΠΟΠΊ65 ἴο, σεαϊέ 
11) ἃ αἰδεῖγο Αἰου τ, ὙΠῸ πιραηΐηρ ἰ5 ἀοπηρά 
ἴῃ {Π6 ποχί οἴδιιβθ, “ δηά Πθ ὑθϑᾶγηβ ἴῸσ {Π6 
ἀΠΌΓοαΠΙηρ θαδυίν οὗ ἃ ἀδαά ᾿πιαρθ. ορε- 
ξις Τηθδη5. ““ Δρρϑίθπου "᾿ οὐ “"νεπειηθηΐ 46- 
ΒΓ {χιν- 2; ΠΡ ΘΟΙ 5: ΧΙ χ9. 26): ΓΠΈΠΕῚΝ: 
ἴ Οσοι5. ΟὨΪΥ (πα ΘΧδοί]γ 1η {Π15 56η56) ἴῃ 
Κοπι. 1. 27. Ὑπὸ νυ ΕΓ 15 Δ] ]Ππ]Ἰηρ ἴο {Π6 
ἰπβθηϑαΐθ ραβϑίοη οἵ διοῖ ἄφρονες 45 Ργρ- 
τη Δ ]1ΟΠ, νν ΠΟ [6]] τη Ιονε ἢ {Π6 βίαΐαα οὗ {π6 
γρστίαη Ν Ἔπιι5, απ [Π6 γοιῖῃ πηθπίϊοηθα ὈΥ 
ῬΟΒΙάΙρριι5, ννῸ ᾿ΠΒΔ ΠΟΥ ἰονοά ἘΠ6 βἰδίι οἵ 
{π6 (πιάϊδη Νεπι5 (ΑΥοὉ. ὁ «ἄν. Ναί(.᾽ νἱ. 
22). [Ἱαιοίδη ΔἸ] 6165 ἴο ϑι πη] Υ ΔΡΘΓΓΑΙΙΟΠΒ, 
ἀπά {ΠῸ κα ϑίογυ 15 το] οἵ ἃ ΒΊΎΘ ΠΟΙ πηαϊάθη 
νΠῸ Ῥίποα ἀνναΥ ἴοῦ {πὸ Αρο!ο Βεϊνβάεσο, 
ἃ5 ὈΘΙηΡ; 

“. Τοο ἔδϊγ ἴο ψγουβῃϊρ, ἴοο ἄϊνίπο ἴο Ἰονβ.᾽ 

ὙΤΠῈ εἰαδογαίίοη οὐ [Π6 νυυϊζου 5 δίγίθ ΠΟ 

Ὀείγαγβ ἰΐἴβε!Γ ΕΥ̓ διιοῃ (ππρογίδοξ) ἰάσηθὶς 
ΤὨγΓΠΠῚ5 85 

ὧν ὄψις ἄφρονι εἰς ὄρεξιν ἔρχεται, 
«πὰ 

ποθεῖ τε νεκρᾶς εἰκόνος, 
Δη4 

κακῶν ἐρασταί, 

ε ἢπά ἃ 51|Π}1|4Ὁ Ῥῃθποπηεποη ἴῃ ΗΘΌ. χίϊ. 
Τ7, Τὴν {891 Τὴ 

6. Βοὲῤ ἐῤεν ἐραὲ »ιαζε ἐῤε»γι.] ΠΕ ᾿ἰπβίδηςα 
οὗ βιμ!ν ἱηίατπαίίοη τηθηίϊοπθά π΄ {πὸ ἰαϑί 
ὙΕΓΒΘ ΡΓΘΡΑΓΕ5 {Π6 νναν [ῸΓ {Π15 ἀθπιιηοϊδί!οη. 

ἠουετς 97 δ! ἐδίηᾳ..] ὙΠ6 νογά ἐραστὴς 
ῖ58 ΒΕΓ τι564 ἴῃ 115 ννουσβί βεῆβθ. ὍΤΠδ ϑᾶπι6 
ΤΟΡΓΌΔΟΙ 5 ΤΠΟΥῸ ΠΉΠ]ΩΪΥ ᾿ηπἸοαῖθα 'π {πὸ 
ἀφιλάγαθοι (ΠΕοΟΡΗγ]αοΐ, ἐχθροὶ παντὸς 
ἀγαθοῦ) οἵ 2 ΤΊΠι. 11. 3. ὙΠῸ {ποιρῃξ 15 
4150 Ἔχργθϑβθά δγ 8. Ρδ}]} ἴῃ Κ οπι. ἱ. 32. 

«υογίδν ἰο ῥαᾷσε σμορ ἐῤίτισς ἰο ἐγμσέ προλι.] 
ΠΟΥ ἅ16 ννοσίμυ οἵ 5.0 ἢ ναὶ ἀπα ν]]6 ΠΟΡ65 
8ἃ5 ἴποβθ ᾿ἰπϑρίγθά ὈΥ ἃ ρᾶβϑίοῃ ἴῸσ ἐθδά 
βίδξιιθϑ. 

π. Εν ἐῤε ῥοϊίεγ.] ἘΒδίμεσ, “ΒΟΥ, πη 664, 
ἃ Ῥοίζίοσ " (καὶ γάρ, εἰθηῖ)1). Πα “ ροίζτεγ"--- 
ΠΕγΘ ΘΟΠ[οΠΊΡΓΙΟΙΙΒΙΥ το ἴο ἱποϊπήθ ἃ 
ΒΟ.]ΡΙΟΥ ἴῃ Οἷαγ ---ἶβ σἤοβθη 85. ἃ 5Ρ6614] 1]1|5- 
{γαΐϊοη οἵ {Π6 ναην ἀπά ν]]θπθ55 οἵ {πὸ 
Τ Δ ΚοΥ5. Δηἢ ὙνΟΥΘΠΙΡροΙ5. οἵ 140]5. [πὶ ΧΗ. 
1ο- τό Π6 Πᾶ5 5ροκθη οἵ βοάβ οἵ ρο]ά, β|]νεσ, 
Δη4 ννοοή, δηδ μα5 με] πρ {Ππ6 σαγρεηΐου ἴο 
ςσοπίοιηρί ννηο [ϑῃϊοηβ. ἃ ».Παυ θα ἀπά τοίμβο 
ΟἸαπὴρ οἵ ννοοά ᾿πίο ἃ σοά. Η!5 ἀδπαποίδίοῃ 
οἵ {Π6 ““ροίζζεγ ᾿ δηά ἢῖ5 οἷδὺ βοοάβ ἴῃ 1}15 
4ΔΠη4 {π6 [Ὀ]]Οννπρ νουβ65 (7--12) 15. [3 ΠΊΟΓΟ 
ἤεγοθ, ἀπά ἘΠογΘ 15 βοιθίμηρ σασίοι5. ἢ [Π6 
ν Ποθηοο νυ] νν ΠΙοἢ {Π6 πιαϊκουα οὗ ἴπθβα 
ῬΑΓΕΙΟ ΠΑΙ͂ ᾿πλαρ 5 ἈΓῸ Οὐ συν ΠΟΙ ΠηΘ αὶ νυ ἢ ΒΟΌΓη 
ἀηα ΔΌΠοΥγοποθ. ὍΠΟΥ ἀγ6 σΠαγρϑα ἢ ρΡ6- 
Οα]Π1ὰτ ἔμ ΠΥ (8), νυν ἢ ἀἸ5Ποποβίυ (9), ἢ 
ὙνΟΥ Π]Θσθηθ8ϑ5. (10), ἢ σοά!θββηθθβ (11), 
ψν ΙΓ ΓΟΠῪ ἀπά ρτθθά (12), ἀπη4 νυ σΟΠΒΟΙΟΙ5 
ΒΥΡοοτῖβυ (13). ΤΠ5 ςοποερπηίγδίςοη οἵ παΐγοα 
αϑαϊηδβί {15 6]455 οἵ [40]- Πα] 5 ΡΟυΠΔΡ5 ἈΓΙΒῸ5 
ἔγοπι {Ππ6ῚΓ θοῖηρ ἃ ἰαγϑθ σομηπληγ ἴῃ Εἰσγρί; 
ἔγοπι {π6 βϑάιιοξίνε Ὀεδιῖγ ὑπο σου]ά δὲ 
δίνη ὈΥ πεῖτ 51.1}}} ἴο ἀθδ ἱπηαρ 65: δη4 ἴτο πῇ 
Ἐπ νυγί ου 5 βίγδη 56 ἀϑϑιπηρίοη [Παΐ {ΠῸ τα κου 5 
οἵ ραϊπίθα οἷν 4015 πλιιβὲ θῈ πλοσθ ΘΟΠΒΟΙΟἸΒΙΥ 
Ἰηϑίποθγ {Ππᾶπ [Π6 τλακοῦβ οἵ ννοοάθη Ἰ40]5. 

ἐογιῤεγίησ “078 ἐαγρ.] “ΤΠ σποῖςα οὗ ννοτάϑ, 
“ Κηρδαϊπρ; ἔγΙ48]6. οἸαγ,᾽᾿ 566 Πὴ5 ἴο θὲ ἱπίεπάςα 
ἴο Θχοῖϊίθ σοπίοπιρί ἔτοπι {Π6 ἢγϑβί. 

αυἱέρ γιμοῦ ἰαῤομυ ἡ ΜαΪϊξ., μαδογίοσο, τα- 
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{Π6 88π|6 οἷα πα πιακοῖῃ Βοῖἢ τῆς 
ν6585615 τῃαξ β8εῖνε ἔὉΓ οἱθδῃ τιδε8, ἀπά 
ΠΠΚοννίβα αἶβοὸ 4}1 ϑιισ ἢ 285 βεῖνε το {Π6 
ΠΟΠΊΓΩΙΥ: δῖ ψ»Παΐ 15 {ΠῸ τι8εὲ οὗ 
ΕἰΓΠΟΓ ϑογί, {Π6 ροξίεγ ἢ] πη561Ὁ 15. τῆς 
πάρε. 

ὃ Απηά επιρ]ογίηρ: Ηἰ5 ἰΔΡοιγβ ἰονν ἀ- 
Ἰν. μῈ πῃιακϑίῃ ἃ ναίη ροά οὗ {ΠῈ βδπὶε 
αἶαν, ὄνεὴ Πα γῇ ἢ ἃ {{π||6ὰ Βείογε 
νγα8 πηαάθ οἱ δαγῃ ΠΪπη56 1. ἀπά ψ]τἢ- 
ἴῃ ἃ {Π|||6 νυ ῃ]]α δἰζεγ γεζυσποῖῃ το {Πα 
88 Π|6. Οἷξ οὗ {Π6 νυ ἢ] ἢ Πα ννὰβ ἴἌΚεη, 

δΊλιας τ. γγ ἤθη ἢΪ5 ὅ ΠΠ{Ὸ νυ ΠΙ ἢ ννδϑ [Ιεπξ ἢἰπὶ 5}41] 
20ο. 

θεὲ ἀεπηαηάεά. 

ΜΙ ΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΚΥν. [ν. 8--ΙἼΙ. 

9 Νοινηβέδηηρ ἢΪ5 σαγα ἴ8, Ποῖ 
{Πδΐ ἢδ 5}8]] ἢ ἤανθ πιο ἢ ΙΔ θοιγ, ΠοΥ "" 

σἵσ, οὐ, 
Ῥυΐ ϑΕΓΙ͂ νεῖ ἢ ἴο «ζ. 1Πδὲ ἢΙβ8 ΠΠ{ 15 5Ποτέ: 

ΕΧΟΟΪ ρο]άθη 8 ἀηὰ 51] νογβΠ Γἢ8, 
ἀη4 επάδανοιγοίῃ τὸ ἐο {κε τπ6 
ὙΡΌΓΚΟΙΒ ἴῃ Ὀγᾶ58, ἀη4 σοιιπίείῃ ἰξ ἢΪ8 
ΒΊΟΓΥ ἴο πηᾶκα σοιητογίεϊς τῆ ϊηρ8. 

10 Ηἰβ Πϑαγέ 15. 8568, ἢἰβ Πορβε ἴἰ8 
ΠΟΘ ν]]6 ῃΔη δγίῃ. δηα ἢἷβ Π|Π{π οὗ 
Ιε85 να]ιια πη οἷαγ : 

11 ΕὈΓΑβπΊιΟἢ 45 Πα Κπενν ποΐ 5 
Μάκεῖ, αἀπά Ηἰπὶ τῃδὲ ἱπβρίγεά ἱπίο 
ἢΙΠῚ δὴ δοῖέϊνε 8011}, δηά 9 δγεαϊ ῃεά ἴῃ 
ἃ ΠἸν] Πρ; ΒΡ. 

Βαγαϊηρ; ἐπίμοχθον ἃ5. 4ῃ «ἄνεσθ. Αποίπογ 
ννὰν οἵ ἰδϊτίηρ 1ἴ 15 “νου Κίπρ {γΓΟῸ Β]Θβοπιθ 
ΘΑΓῈΠ Ἰηΐο βοϊποβ55,᾽ τοραγάϊηρ ἁπαλὴν 85 ἃ 
ΡῬτοϊθρίϊς δάϊθοξῖνο. 

υ7ὸγ. εἰεαηι τιδε5.1 ΟΠ ,. ΙΧ. 21. 

ἡρὲ ῥοίίεγ.] Νοῖί, 85 θεδέογθ, κεραμεύς, πὲ 
πηλουργός, ““ ΟἸαγ- νοΥΚοτ. 

8. 67 ογίγο ῥὶς ἰαόοιιγς ἰεαυάϊν. ἘΔΊΠΟΥ, 
“ΝΠ τηἸβαϊγθοίθα [01]. ὙΠῸ ννογά κακόμοχ- 
θος, ““111-ἸΑθ Ου ΓΙ ΠΡ,᾽ ΟσουΓ5 ΠΘΥΘ ΟὨ]Υ. 

«σᾶς γηια(ε ο7 εαγὶ}.] Οεη. 1Ϊ. 7. 

γείμγηο  ὦ ἐο τὲ σαριθ.1] Οεη. 1]. 19. 

«ὐδέμ ῥὶς 178 αὐῤίερ «υας ἰδορηξ ῥίγι σαὶ] δὲ 
εἰοριαπερά.) 1.11... “Οὐ Βεὶπρ ἀεπιαπήθά ἴοσ {πὸ 
ἀςθὲ οὗ Πϊ5 1. 16 15 4 ἀεθέ ἄϊτ ἴἰο Θοά: 
Ἁ}1 Ττηθη ὍΓΘ, ἃ5 ἴξ ὑνοῦθ, ἸΠΩΘΥ 5πογέ σορυίθνο 
οἵ ἃ σαρι[8] βθηΐθηοθ ραϑβϑθα ΠΡΟ ΟἹ Τάς. 

““Μιίδααα τηδηοῖρῖο πμ1}}} ἀαίαγ, οταπηῖθιβ πϑι.᾿ 

ΤΗΘ βᾶπ|6 γε (ἀπαιτηθείς) οσουτβ ἴπ 
Τὰκθ ΧΙ. 20. “ὙΠΙ5 πἰρῃξ {ΠπῸΥ τοηαῖγα 
(ἀπαιτοῦσι) {πγ 1Π| οΥ {πε6. ““Βεροίξυσ 
ΔΠΪΠγ8, ΠΟΠ ΙΓ ΟΥΙ Πλ 1 "ἢ (ΑΙΆΡτοβ. “6 θοπο 
ΠΊΟΓΕΪ5,᾽ 10). Ῥ]ΠΐΑΥΟἢ 4150 ς 4115 1 “(4 ἀθθι 
(χρέος). ! 

Θ. δὶς εαγϑ ἐς, πο ἐῤαὶ δὲ σραὶϊὶ ῥασυε γηβἊ 
Ἰαϑοιιν.} ἸἈΔΊΠοΥ, “1 5. ῃ Δηχίθευ ἴο ΕΪπη, 
ποί {Παξ ἢς 15 ἀροιιξ ἴο 416. Κάμνειν ΤηθδΠ5 
Πυβὲ “"ἴο θ6 νυθᾶγυ : {Πθη ““ἴο []] βἱοκ," “το 
ας. (Καμών, “ ἀοα4,᾽ ἵν. 16.) 

σ“βογ.)] ββραχυτελής, “ ΒΥΙΓῚΥ -- ὁπ ηρ,᾽" 
ΤΟΥπηθα ἡ [Π6 ΔΠΑΙΟΡΎ οὗ εὐτελής, Οσοιιγβ ΠΟΙ 
ΟηΪγ. 

σγυο» ο ἐχεθὶ ] ὍΘ Ῥοΐζου οπλι]αΐθϑ ΟΥΣ 
τηδίοο5. ἢΪ5 αγί. ἀραίηδέ σο] ἀϑπλ 5, ἄζο., ὈΥ 
5Ππρ 5. οἷν Ἰ40]5, ννῆθη ἢθ οὐρμξ το 6 
ὈρασΙηρ ἴῃ τηϊηα {πα 6 51|4}1} ΠΙΠΊβο ΙΓ βοοῃ 
ΤΟΓΌΓη ἴο {Π6 οἷαν Οὗ ννῃϊοἢ Π6 ἰ5 πιδάθ. 

ἐπάεασομγο ἐο ἐο 1.86.1 ““Ἰηγϊαἴο5.᾽" 

φοιπί ΓΕ} ἐῤίησο.)] [ἢ 1η6 Εργρίίαη τομὴ θ5 
αν Ὀθθὴ ἴοιιπα ΠΊΔΠΥ βοαγαῦδοὶ ἀπ ἰάοὶς 
πηδάς οἵ οἴαγ, δι 51] ἀοα, Ὀγοηζεά, αηά ςονογοὰ 

ψΠ ἢ ἃ νι ὙΠ σοαίηρ. [πλᾶρθ5 οὗ [Π15 Κιπά 
ΘΧχοιῖθα [ῃ6 δῆροῦ οἵ {πὸ νυ τοῦ ἔγοπὶ {ΠΟῚΓ 
αἰζειηρί ἴο ἄθοεῖνα {μ6 ἐγθ. ὍΠΟΥ ἀγα ποῖ 
ΟΠΪΥ Ἰά4ο]5, θυ θα56 βῃδπηβ, δηά γεῖ {ῃης6 ατίϊβδὲ 
ΟΥ̓ 1Π6πὶ φ]ογιθϑ ἴῃ {πὸ {π|ηρ5 ἴῸσ νυ ἢ μὲ 
οαρηΐ ἴο Ὀ]5ι. ΠΟ νΥ ΟΓ 566 Π15 ἴο 45511ΠῚ6 
{πᾶξ {π6 140]- ΠΊΔΙΚΟΥ 15, ἴῃ ἜΥΘΥΥ 5θηβ86 οὗ {π6 
ννΟΓά, ἃ ομθαῖ, γηὴῸ ἰδ ρ 5 ἴῃ ἢἰ5. βδἴθονθ αἵ 
ἢ15. οὐνὴ ἄμπρεβ. Νῦε οδη, Βοννενθσ, Βαγάϊῃ 
ΒΌΡΡΟΒα {παῖ {πο656 ἰτηϊαίοηβ ννεῦθ βο] ἃ ἃ5 
δεπιῖπα. 8εε ΔΝ ΠΙΠΙπβοη, "Αης. Εργυρί. 11. 1.48. 

10. Ηἰς ῥεαγὶ ἰς αοῤὲς.] ὙΠΙ5 ἤπε οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟη 15. θοσγοννθα πΌσὴ {πὸ 1,Χ Χ, 15. χ]ῖν. 
20, “Ηε [δβάβίῃ οἡ (Ηθθ. ,οἠοαυεὶ αἴίεγ) 
Ὁ5Π65᾽ (Τ,ΧΧ. γνῶθι ὅτι σποδὸς ἡ καρδία 
αὐτῶν), Ὀδοδιιδε “ἴποῦο 15. ἃ 116 ἴῃ ἢϊ15 τὶρῃξ 
Παηάα. ὝὙΠΙ5 ααποίΐδίίοη ῥῦονοβ {παΐ {ῃ6 
Βοοῖϊς οἵ ΨνΊβάοπι 15 ἰαΐοσ ἴπαη {πὸ 1,ΧΧ. 
(οΠΊρατε--- 

“Νὼ Πεατί αν γοιι, Οὐ 500 ἢ 
Ἂι5 ίαποϊθϑ, {κὸ ἴο νϑυπηη ἰπ [6 παῖ, 
Ἅανεό γγείεα αἷϊ ἰο δὲ ἀυιὰ Ὀϊςοσπϑβ.᾽ 

ΤΈΝΝΥΒΘΟΝ, 7164 2 γίγιεεδς. 

“ΤΠ Θ᾽ 5 ΤΠΔΠΥ ἃ ΜΜΗϊΐῈ Παπά Πο]ας δὴ ὑτπ 
ὙΥ1 Ἰονεῖϑ᾽ Πραγίβ ζὺ εἰζέδέ κογιλ71εαῖ.᾽ 

ΑΝΟΝ. 

ῥὶς ῥοβὲ ἐς τῖογὸ αἱΐέ ἐφαη φαγὶ. ϑ8ςἢ ἃ 
ΠΊΔΠ ““Πα5 ΠῸ Πορο," 5ίποθ 6 15. “ψτμουΐ 
Οοά ἴῃ {πὸ νου] " (ΒΡ. 11. 12). 88. ῬδᾺ] 5 γ5 
ΟΥ̓ τπ6 Πϑαΐμπθη βϑπογα! νυ {παΐ “ΠΟΥ μαν πὸ 
Πορβ." ““Μοζὸδ σγἱ]ο :᾿ |1ἴ., ““σμεαρεοσ." 

97 1. αἷμε. 1 1τ., “τλοτο ἀἰϑῃοποιγοα :ἢἢ 
θυ ἃ5 τιμὴ 5οπηθίϊ πιθ5. ΠΊΘΔΠ5. “ ΡΓΙσΘ," 50 
ἄτιμος ΤῊΔΥ ΤΊΘ Δ “΄νΔ]116]655.᾽ 

11. Ῥογασηημοῦ ἂς δὲ ἄπεαυ πο. 1 ἰ5 
βϑϑιπηθά {πὶ 1π6 Ἰρπούαπος 15. ὙΠῸ]; τῃαΐ 
Δ ΈΠΘΥ αὐομϊά ποῖ πᾶν Οοά ἴῃ {πεὶγ Κπον- 
Ἰεάρε," Ἀοηι. 1. 28. 

ἡπορίγοά ἑγιΐο ῥίγι.] Οεη. 11. 7, ΟΕΧΧ, 

α ἠϊανίγσ σρίγ.] ὙΠΟ ἴθυτη 15 ἃ πλοσα ναγία- 
τοη ἔῸγ “ δοΐίνθ 501}. ὙΠῸ ντΙοΓ ΟἿ]Υ το- 
ΠΟΡΉΪ565 ἃ ἔυννοίο]α, ποῖ ἃ {πραγίθ παΐισγο οὗ 
ΤΊΔΠ--ΠΑΙΊΟἾΥ, ὈΟΩῪ ἀπά 5011}: 566 ποΐθϑ οῃ 

ς 

7. 

Οἵσ, δα 

Οεη. 2. 



ΜΊΙΒΏΟΜ ΟΕ ΡΟΙΟΜΟΝ. Χν. γ. 12---τπ.] ἘΠΕῚ 

12 Βυΐξ {ΠΕ οςοιπέεά οὐ ᾿ἰ8 ἃ 
Οτ- Ζύγο. Ῥαϑεϊπηθ, ΔΠ4 ΟἹ ἷ {ἰπ|6 Πογα ἃ πηλγκεῖ 

ἴογ ραίῃ : ἴου, 540 {Πεγ. νγε πηιιϑὲ δε 
Βοίτηρ, ἜΡΕΓΥ νγᾶγ. Ποιρ ἢ ἴε 6 ὈῪ 
Εν] πη 6818. 

13 ᾿ ΕῸΓ ἘΠ|5 πηδη, {πδὲ οὐ βγη] Υ 
παΐτεῦ πη κθίῃ ὈΓΙΟΚΙΘ. ναβ86 15. δηά 
ΘΙΆΝΕΠ ἱπηᾶρ 68, Κποννεῖῃ ἢ πη561Ε τὸ 

14 Απά 411] {πεῈὲ εποιηῖϊεβ οὐ ἘῃΥ 
ΡΘορίς, {παξ ΠΟ] ἐπαπ π᾿ 5] εςείοη, 
ΔΓΕ πιοϑβέ [0] 15}. πὰ ἃΓῈ τηογα πη βοῦς 
4016 {Πδῃ νῦν ῬδΡ 68. 

1ς ΕοΥ {Πα σοιηίεά 8}1 ἐς 14ο]5 
οἵ τπε Πεδίπεη το ΡῈ ροάβ: ἦν ῖοῇ ΗΝ Δι 
ΠΕΙΕΈΠΕΣ Πα α. ἘΠ 86 ΟἿ Ε5 ἴθ, 586. 135: :0.17 
ΠΟΙ ΠΟΒβ6Ὲ5 ἴο ἄγανν ᾿δγεδίἢ, ΠΟΙ ΘΔΓΒ 1 Οτσ, αὖ. 

᾿Οτ, 56. 

ΟΠ πα δῦονε 4]] οἵ εῖβ. 

ἘΠ ὙΠ ΤΟ. ΣΧ 15: ΠΠΕΙΕ, 8ΠῈ [π᾿ ΧΥΪ. τῇ; 
“ἔ501}} δηᾶ ““βριγιξ "ἢ δῦ ᾿πιβεά ἴο ὄχργθββ Π6 
5816 {ΠΙηΡ ; 85 ΠΟΥ 4150 416 ἴπ οὐ. 8, τό οἵ 
{Π1|5 σπαρίογ. ὍΠ6 δή]. ζωτικὸν 15 Ταγο, Ὀαΐ 15 
τιϑοά Ὀγ Ρ]αΐο απὰ ὃν ῬῇΠο (“ Ουοά ἀεί. ροῖ: 
Ορρ. 1. 207). ΤΠ ἴαοΐ {παΐξ {Π6 βρι γι 15 1πὴ- 
Ὀτεαίποα ΡΥ Οοά (6εη. 11. 7) ἄοεβ. ποῖ τη]}1- 
ταΐθ ἀϑαϊηϑδί {Π6 ργθ-οχιβίθηςθ οὗ 5015, νν μῖοἢ 
ἴΠ6 νυ  Πὰ5 ΔΙγθα αν ηρΡ]16 4. (8εα ποΐβ οἡ 
ΜΠ. 20.) 

10. δὲν εομηίοα οἱ 75 ἃ ῥασέϊηιο.) ΠΕ 
ὙΥΓΙΓΟΓ {ΠῚΠκ5. {Παΐ 1 15 ἴο {τοδί ΠΠ{ ἃ5 ἃ ΤΊΘΓΘ 
͵εβδί ψνπθη ἃ πῖδη πιδήθ οἵ οὰν Ὀγ σοά, δηά ὈΥ͂ 
Ηπὶ ᾿πϑριγοά ἢ {πΠ6 Ὀγθδῖῃ οἵ 118, τηαῖκο5 
Πῖ5. ον βοάβ ομΐ οὗ ἀδδά οἱαύ, νυν ῃῖοἢ σαπποῖ 
Ὀγοαῖμθ. Α ἤπα οἱά βεοπὶ στϑργοβεηΐβ Ρτο- 
τθίῃοι5 πα Κὶηρ ἃ πηδη ΟἵὨ οἷαν, νυ 116 ΑἴΠοπα, 
ννΠ0 ΠοΙ]ά5 ἃ ὈυζίογῃΥ οὐοῦ {Π6 511], ᾿Π5ΡΙΤῸ5 
τι ΜΙ Πιἴθ. Ζωὴ 15 [Π6 Δη11η8] 11{0---Π “΄ νἱΐα, 
ψιαδ νΊΝΊΠΊΙ15 :᾿ βίος 15. {πΠ6 σπαγδοίοσ οὐ οἱσ 
11 --ἰἐ νῖῖα, ψιαῦῦι ΝΊΝΊΠΊ115.᾿ἢ 

α ῥασέΐι..7] ὝΠΟ βϑύϊοιιβ [ονν ἐποιρμΐ 1 
ἀἸβουδοοία! ἴο ἰγοδί 116 ἃ5 ἃ τῆοσο βροστί. Δ παῖ 
νου] μ6 Πᾶνα βαιά οἵ {ΠῸ τηϊβογαῦ]α Ἔριαρῃ 
βε]βοΐθα ὈΥ (δὺ ἴογ Π15 ἴοπιῦ ἴῃ ὟΝ ἐϑί πη πϑίοῦ 
ἈΑΡΡεΥυ. 

“ΤΊ ξα 15 ἃ Ἰ6βί, απ 411 {Πϊηρϑ 5ῃεν ἴΐ ; 
1 {Πουρῆϊξ 50 οπος, ἀπά ποὺ 1 Κπονν ἴ{.᾿ 

ΤΣ 0. 1. το. 

α γ»παγζεξ 70. σαϊπ.] ἸΠανηγυρισμὸς ΤηΘΔΠ5 
[Π6 ΠεἸθγαϊίΐοη οὗ ἃ πανήγυρις, ΟΥ ΡΕΡ]1ς 
τοαγκοῖ. 1,αἴ., γπογοαίμσ. ΤΟ ἸΟΡΈΠ65. ΓΔ ογί 15 
βᾶγβΒ {παΐ ΡῬυίπαρουαβ σοπηραγθα [16 ἴο ἃ 
Ῥαπορασι5. (ομρΡ. Εἰς. “Τ5ο. Π15ρ.᾿᾽ ν. 23. 

““ ὙΥαζ 15 ΙΔ 
ΤΓ (Πς οΠϊοῦ 56 δπα φχαγζεΐ οἵ Ὠἰβ {ἰτὴ6 
Βα Ραΐ ἴο 5]16ερ δηᾷ ἔβα  Α Ῥεαβί, πο πηογε!᾽" 

ΘΗΛΑΚΘΒΡΕΑΚΕ. 

ὙΠ 656 ᾿ἀοϊδίουϑ, Π|κ6 [Π6 ννου]]γ τηθη τοργονθά 
ὈΥ 8.1. [ἀπιὲ5 (ἴν. 17), δοίβα 45 {πουρῈ 118 
ΘΓ πηοδηΐ ἴῸΓ πὸ οΟἴμεῖ ρυγσροβα ἴμδη ἴο 
θὰ δηά 56}1} δηά δεῖ βίη. 

ἔυεῦν αὐα»ν.}] ὅθεν δή. ΜΝ ]ρ., τραδομηι,μ. 
“ ΕΥΌΠῚ ΔΠΥ͂ 5ΒΟΌΓΟΘ νυ Παΐθνυθσ. 
ἐβοι 1 δὲ ὧν οἱ] γιεαπς.} 

1 6 ἔτῸπὶ ογίτηθ." 

Παίγνιον. 

“ γθη 5ῃοι 14 

“ς Τλιοσὶ ῬοπαΚ 6ϑί οἄου ὃχ σὰ 
Οὐ] 1θ ει." 

7υν. «5.2. χῖν. 204 (5 ΕΤ. ΓΚ͵ε52. 23). 

ἴο Πιεδῖ, ποῖ Πηρεῖβ οἵ μαηάβ ἴο 

“ΝΟη ἡπάτα εἱ ππᾶάθ; αὐ Παρθα5 ἰαηίατη 
τοσαηΐ.᾽᾿΄--ΘΕΝΕΟ, .82. 115. 

“ς ἈΠ [401845 ΤΟΙ 
51 Ῥοβϑὶβ τϑοίβ ; 5ῖ Ποπ 4ποοιπηπ6 τηοάο τοτη.ἢ 

ΘΕ. Ζ 7. 1. 60: 

Τῆς “ροίίεγ," δρατί ἔγοπη [5 ρτεεά δπά 
σΠθαί!ηρ᾽, 15 ΒΙΡΡΟΒΘά ἴο θὲ ννῈ}] ἀνγασθ {παῖ 
ἢ15 ροΐβ ἅΥῸ 5Πδιη8, ΓΘΔΠΥ 45 Μ}6Ὲ}} 85 σοτ- 
ΤΊ ΓΟΪ,}]γ. Ης ἄοοθβ ποῖ Πἰπιβοὶῇ θεῖον ἴῃ 
{Π6ηὶ (Χιν. 29), δας ποννβ ἴποπὶ ἕο 6 νϑηϊ85 
((ὐοῖβ σῖν- τοὺ: 

138. Εογ. ὙΠῸ νεῦβο βῖνοβ {Π6 σθάβοη ΤῸΓ 
ΠΠαγρίηρ ἴῃς ῥοίζου νυ ἹΠ ἀντ οἱ οι5 ΠΥ ΡΟΟΓΙΞΥ. 

ὀγίοξί.] εὔθραυστα, ἃ ἰαῖε Οτεεῖς ννοτά. 
« ΒγΙΟΚΙΘ ἢ 15 {π6 οἱ θυ ἕοσπι οἵ “" Ὀσι 16." 

“ς ΤῊ δ]ῖασ ου [Π6 νυ ἢ [Π15 ἱπιαρα βίαϊά, 
Ὑγα5, οἷ στεαΐ ριγ  ῬαΪΠ]Ὲ οὗ ῬτΊοῖς]α οἰαγ.᾽» 

ΘΡΕΝΒΕΕ, γζ7ι5 ΟΥ̓ 717716. 

σγασύοη ἱψιασος ΝῸΪ]Ρ., σε ρα. “14.015 
ἴῃ βΈΠΟΓαΙ. 866 ποία οἢ Χὶίν. 15. 

14. Ζπὦ αἱ]. Ἐκαΐπει, τ θπῈ 411 ΤΠῸ 
ΒΥΡοογ τς 4] ἀπ ἀἸβῃοπαϑί ροίζογ 15 {πε νγουϑί, 
θέ 411 {π6 ἸΔοΟ]ΔΈΓΟΙ5 ἘΠῈΠ1165 οἵ οὐ 5 ῬΡβεορὶβ 
ἃΓο ΟΓΓΟΓΙΥ ΤΟ] 5}. 

ἐφαΐ ῥοϊά ἐῤεηι ἐπι σμδγεείοη.] ΤᾺΘ 5ρεςῖδὶ 
ΤΘίογθ ποθ ΠΥ δ6 ο πε Ερυρίϊδηβ οὐ Ἀο- 
τᾶη5. ὙΠῸ νΓΙΟΓ 15 ΠΟΥΘῚ ΡΑΓΓΟΙ]ΑΥΥ οαγ- 
ξὰ] ἀρουξ {π6 νου ϑιμΠπᾶθ οἵ Πῖ5. ρβεπάο- 
ΠΥ βίγ16. ΝὼῸ δποπῆῖθβ ἰογάθα 1 ΟνῈΓ 
15γ861 ἴῃ ϑο]ουηοπ 5 ἄγ. 

15. «1.1 Ἐδίμοσ, “ ὄνβη 81]. Νοῖ ςοπίεπέ 
ΜΠ ἘΠΕΙΓ οὐ Πδίϊομαὶ 140]5, ΠῸΥ ννογα 
δοϊθοῖϊο, απ τοϊογαϊθα {πΠ6 οὐ]ὲ οὗ 4}1 οἴ ΠῸῦ 
1ά4ο]5. ὙΤὴΘ ΤΟΠΊΑΓ ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ ΔΡΡ]165 ἴο {ΠῸ 
Ἐ ομμδπ5 οἵ ἴΠ6 ᾿πΠΊΡΟΓ4] Ἔρος, ψο τηδάβ 
ΤΟΟΠῚ ῸΓ 41] Κιπ5 οἵ [ογοῖρῃ 1Δο] ἔτ 65---ανθῃ 
ΟΓ σεηιίτ- δος εαηός, ἴκὸ Απαθιβ5--ἰη Ἀ ΟΠΊΘ 
([ὰοαπη, “ῬΏΑΓβαΙ.᾽ νἱ11. 83). ὙΠ6 δἰ] βίοῃ 
οαπηοΐῖ, πονγενοσ, θ6 τοραγ θα 85 ἀθοϊβῖνθ, ἴῸΓ 
ΑἸοχαπήου ἴπ6 Οτεαῖ νὰ ΠῸ 1655 1ο]θγδηΐ, 
Δη4, ἀςοοοτγάϊηρ ἴο Αττίδη (6 Εχρϑά. ΑἸἹδχ. 1]. 
1), θ.1ΠῈ ἐθιηρ ο5 ἴο {ΠπΠῸ βοάβ οἵ Εβυρί. Ῥα- 
ϑαηίϑπι Πα5 οἵζθπ θθθη ργαϊβθά, απ [ὰνουγΑ]Υ 
ςοηίτασίο ἢ (ἸΠτΙβεϊαηϊγ, θασαιιβα οἵ :ῖ5 
το]ογαηςο ; Ὀαΐ [Π15 [Ο]θγαησθ σΤΌ56. ΟΠΙΥ͂ ἱΤΌτη 
ῬΟΙΙΙς 1Ἰπηϊταἰϊοη5, δηἀ {ΠῸ Ἰδοκ οἵ ἀθρίῃ ἀπά 
᾿πίθηϑιν ἁπηοηρ; ῬοΪγ Πεϊσίῖθ, ΨΥ ΠΈΥΘυῈΓ ἃ 
πονν το]! βίο οἰ βῃθα ὙΠ ΡΟΡΪΑΓ Οἰιδίοτη οὕ 



ἸῸΝ γα: 
τὸ; 1ὸ- 

ο, Ψ Ι ΙΒΌΟΜ ΟΝ ΒΟΙΟΜΟΝ. Χν. ΧΥΙ. 

ΒαπάΪα : δηά 48 [ογ {Πεὶγ ἔξεΐ, ἘΠῈῪ 
ΔΓΕ βίον ἴο ρῸ. 

16 ΒῸΓ πιᾶη πιαάς {ῃεπὶ, απά Πα 
1Πδὲ Ὀογγοννθα 8 οννπ β5ριΓ1 [8 ῃϊοη- 
εἀ {πεπὶ: θυ ΠΟ πιὰη οἂῃ ΠηΆΚα ἃ 
σοά {κα πιπίο ΒΙπΊ56 1. 

17 Εογ θεϊπηρ πιοῖίαὶ, Π6 ννογκείῃ 
ἐᾳ ἀθδά {πϊπρ᾽ ν ἢ ννοΚεα Παπα8.: ἔοΥ 
ἢδ ΠΙπΊ561 15 θείίεγ τπαη {Π6 {Π|πρ8 
ννΠΙ ἢ ἢδ νγουβῃρραῖῃ : ννῆαγθαβ ἢα 
Ἰϊνεά ογεδ. διιΕ ἘΠῸῪ Πανεγ. 

ι8ὃ Ὕεα, {πῸὺ ννουβῃιρρεά {Ποβε 
Βεαβίβ αἰβο {Παΐ ἀγὸ τηοβϑὲ Παίεθῇι] : [ογ 

ΕἾΝ] ογάοσ, Ῥαραηβ θθοαπηα {Π6 πιοϑί χα] 655 
ῬΟΥΒΘΟ ΟΥ5. 

ἐξὲ 56 07) ἐγέ:, 49..7] Ῥϑ. οχν. 45:7; οχχχν. 
15--17. 

16. ῥὲ ἐῤαὲὶ δογγοαυεά ῥὶς οαὐπ “ῥίγ] ἨΘ 
γγΠΟ56 οὐ [1 15, 85 ἢα5. θθθὴ ΙΓ Υ 5814, 22 
ἀοὐὲ (υ. 8). Ἐδςο]65. 1. 8, ““ ὙΠΟΓΟ 15 ΠΟ τηδῃ 
1Πας Παῖἢ ροννοῦ ΟΥῸΥ {Π6 ϑρι γι ἴο τοΐαϊη {πΠῸ6 
ϑριγι." 

ὁμί πὸ γιαπ.] ἈΔΙΠΟΥ, “ΤῸ πὸ πιαη. .Α 
ΒΘΟΟΠΑ ΓΟΆΒΟη 5 ΠΟΙ βίνθη [Ὁ ἴΠ6 ννουίῃ ]θ55- 
Π655 οὗ Ι40]5. τ. Μίδῃ βθοίηρ {παΐ ῃΪ5. οὐνῃ 
11 15. “ θογσγονυνϑα,᾽ σαηποῖ βῖνθ {Π6πὶ 16. 2. 
Ηδςε οσδπποΐ δυθη πηαϊτο {Π6 πὶ [πΠ|κ6 ΠΙΠ56]Ὁ, 566- 
ἴηρ {Παΐ Π6 15 αἰΐνε δῃα {ΠῸῪ ἀτὸ ἀθδά : πλπο}} 
1655 σὰῃ πὸ τηακοὸ ἴΠθπὶ Πκὸ αοά. ὍΠῸ Ἰινὶπρ 
ννΟΥΚΙηΔῃ 15 ἸΠΟΟΠΊΡΑΓΑΡΙΥ 5 Ροσῖοῦ ἴο 5 ον ἢ 
ἀθαὰ ννουϊο : Πονν ΤΟΝ ΒῈΡΟΓΙΟΥ πιιδὲ σοί 
θῈὲ ψῇῆο βαᾶνε {πΠ6 ννουκπΊαη {6} [Ὁ νν}}} θὲ 
566 {παΐ {Π6 νυ ἄοθβ ποΐῖ ὄνθη ἤδθιρη ἴο 
ποίϊοθ {Π6 ρθα ἴοσ ἸΔο]αίσυ Τουπθα οἡ {πε 
ΡΌΓΟΙΥ ΒΥ ΠΊΌο]1Ο σΠπαγαοίοσ οἵ {πΠ6 ἴ40]5. 868 
ῬΈΠΟΣ 9198. ἸϑθοΣΙ 12. 

18. ἐῤεὲν «υογοῤίῤῥῥεά. ἘΔΑἴμοσ, “ΠογῪ ννουῦ- 
5}1Ρ. [Ι͂1ὼ {Π656 ἴνγο υϑύβθβ ΠῈ ἀρᾷϊη [ΟΊ ΟΠ 65 
ΟἿ ΔΗΪΠΊ4] τ ν ΟΥ̓ΒΠ1Ρ, νυ ΠΟ ἢ ΒΟΥΝῸ 5 ἃ5. ἃ {Γδη581- 
το ἴο {πΠ6 σοπο!άϊηρ βθοίοη οἵ {πῸ θοοΪς. 

ἐφαὶ αγὲ »ιοοΐ ῥαΐογμ.) ϑιιοῇ ἃ5. βϑυροπίϑ, 
οΥΟσΟΩ 165, τρί ]]65, νυ ΒΊ ἢ {πὸ ΒΕ γρίϊδηβ ὑοῦ - 
ΒΠΙΡΡΘΑ (ΧΙϊ. 24), 45 νν6}} ἂἃ5 {Π6 ᾿οη, {π6 Κιίο, 
{π6 1015 (ΡΏ1]ο, 1) 6 ΝΜ. σοπίοιῃρ].᾽ 1.; ΟΡΡ. 
1: 272) 

“0716 αγὸ αὐογοὸ ἐῤαπ οἶδεγς.] ὝὙὍὙΠῈ ΑΟὈΨ. 
μοῦ δἀορίβ ἴπθ τϑοδάϊηρ ἔνια, “΄ 5ΒΟΠΊ6,᾽ νν ΒΟ 
μαᾶ5 πὸ Μ5. διςποσγῖίν, δῖ 15. ἃ σοπ]οοίατα οὗ 
Ταπῖι5. ὙΠῈ τοδάϊηρ ἄνοια βσῖνθϑ ΠῸ 56Π56. 
ΒΥ τϑδάϊηρ ἀνοίᾳ νγαὲ ταῖρι γοηάου 1ἴ, “ ΕῸΓ ἡ 
σομσοίθσοηοσς, ὈοΙπρ σοπηραγεα τοροίπον, {ΠΘῪ 
((Π656 θθαϑίβϑ) ἀγὸ ννόῦβο ἴΠδη οἵπουβ. Οσίπλιη, 
ΔΥΡαΪηρ; {πα {Π6 βοῦροπς οαπποῖ θῈ οα]]οά 
ἐς ΘρΏ561655 " (ἋὌεη. 11]. 1), Βιιρροβϑίβ {π6 στϑα- 
ἴηρ ἀνίᾳ, ““Ἰῃ τηδ]ρηϊζγ,᾽ 1655 ἀνοίᾳ Ὀ6 αἸκοη 
ἴῃ βοιηθίῃίπηρ οἵ ἴΠ6 βαπῆθ 56 η86, “ἴῃ ἔαΓῪ ἢ 
(ςοπιρ. μπἰκὸ νὶ. 11). 

19. σογημο ας ἐο δ ἐεεϊγοά ἱρ γορροοί 97 δεαςῖς.ἢ 

[ν. τ6--ἰ9. 

Ὀεΐὶπρ σοπιραγοά τορείμεῖ, ϑοπη6. ΔΓΕ 
νγοῦβ6 τἤδη οἴ οΙ8. 

19 ΝεΙΈΠεγ ἃγα {Πὰν Βαδιει], 50 
ΠΎΙΟΘἢ 845 ἴο δῈ ἀεϑίγεά ἴῃ γεϑρεοΐ οὗ 
Ὀεαβίβ : δι ἐῃεν νγεπί νυ ποιξ τῆς ̓  
ΡΓαΙβα οὔ (ο4 δη4 ἢἰ5. δ]εβϑίηρ. 

ΘΟΗΑΡΨΕΕ ΧΥῚ. 
2 Οοά ραῦε ογαγιρο ηιεαΐ ἐο ἀξ 2εοῤίδ, ἐο τὐΐγ' τ 

ἐλεῖγ αὐῥείϊέδ, για οἱΐδ ὀεασίς ἐο ἐλεῖγ ε7ιδ)εΐδς, 
10 ἑαζό 11} ,ηογε ἔλενι. κα ΜῈ ἔπι τοί ἀῆς 
δεγε)ιῖδ, 12 ὁμέ σοογὲ ἀεαϊρα ἐλοηι ὧν Δὶς τυογα 
ογέν. 1 77ὲ εγεαίμγες αἰίογεα ἐλεῖγ γιαΐμγε ἰο 
2 εαφργε Οοας ῥεοῤίο, αν ἐο οὔεμα ἐλεῖγ 
Φ7167116ς. 

ΤΠ15. το θυῖηρ ἴ5 Βοπιθννμαΐ οὔβοιτθ. ὙΠῸ 
ΤΘΔΠΪΠΡ 15, “ΝΟΥ ἄο {π656 (πιοϑὲ Παΐθμ! 
ΟΥ̓ΘΑἴΠΓΘ5) σπαηςο ἴο 6 Ὀϑδαῖι], 50. {Παΐ, ἢ 
ΠΟΠΊΡΑΓΙΒΟΩ ούθη ὙΠ ΟἾΠΘΙ ΔΙ Πη415, ΠΊΘη 
5Π01}14 γϑάγη ἰονναγάβ {ποιη. ΠΟΙ. ΠΙάθοιι5- 
Π655 ΘΧΕη 5165 ἴΠ6 οχοιβο {παΐ ποτα 15. ἴῃ 
τΠποχτὶ ΔΠΥ͂ ΞΡΘΟΙΔ] σΠαγπὶ νυ ΠΙ ἢ ταῖρι παν ᾿οά 
ἴο Ἰἀο]αῖγγΥ. ΕῸΓ ἴπ6 πιθαπίηρ οἵ ἐν ὄψει, 
ΠΟΙΊΡ. νἱϊ. 9, ἐν ὄψει αὐτῆς, “π΄ τοβρθοΐ οἵ 
Πογ. ὙΠῸ πιραηϊηρ οἵ ὡς ἐν ζώων ὄψει 
τηϊστ, Ποννενοσ, θ6 “' 85 [ᾺΓ α5 ἴπΠ6 Δρρθαγδηοθ 
οἵ Δ] Π14]5 15 σοῃησουποα." 

ἔῤεν «υεγιὲ «υἱέδομέ ἐφὲ ῥγαϊσο 9 Οοά ἀπά ῥὶς 
δ]: εἰσ.) ΑἸ δ] Ππδίοη ἴο (ὐοά᾽ 5 ρΡγοποιποῖηρ, 
411 [Π]ηρ5 νεῪ βροοά (Οσδεη. 1. 21, 22, 25), ἃ 
Ὀ]Θϑϑίηρ ἔγοση νυ ]ο ἢ 1Π6 νυ ΟῚ ΘΙ ΡΡΟσῸ5. {Π6 
βϑυρεπί δηά σϑρί!65 ἴῃ ρβΈΠογαὶ ἴο θῈ ὀχοπηρίθα 
(Οεη. 11. 14}, που ρ ἴῃ το] γ 1Π6 βεγροηΐ 
νγᾶ5 ΟΠΪΥ οἰγϑθα αἤίεσ τμ6 ΕΔ]]. 

ΧΥΙ.-ΧΙΧ. --- ΟΟΝΤΕΑΒΥ ΒΕΥΜΨΕΕΝ ΤῊΕΒ 

ἘΟΑΤΌΝΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΙΒΒΑΕΙΤΕΒ ΑΝΡ. 
ἘΘΥΡΤΙΑΝΒ ΙΝ ΤῊΕ ΌΑΥῪΘ. ΟΕ ΤῊΕΒ 

ΕἸ Χουῦϑ. 

ὝΠΟ ΔηἰΠ14]- νυ ΘΒ ρΡΟΥβ5 ἡ ΓΘ ΡΠΙσῃ θα ΒΥ 
Τηθαη5 ΟΥ̓ ΔὨΪΠΊα]5, νυ ΠΟ ἢ ραγαγ5οα ούθῃ τῃ6 
56η56 οὗ ΠΠΡΟΙ, νν Π116 4114115 νεγο σταηίθα ἴο 
1π6 ϑγαρ!ο5 (1-4). ὙΠῸ ᾿βγϑο ϊθθ νυν Θ 
᾿πἀοοά δΙτἴθη Ὁν βογροπίβ, θιχζ ΟΗΪΥ [ῸΓ ἃ 5ῃοτέ 
{ἰπιθ, Πα ὑγῈΓῈ ΒΡΘ ΠΥ βανθά,----ΡΑΓΕΪΎ ἃ5 ἃ 
νναγηΐηρ ἴο ἘΠΟΠΊβοῖνθβ, Δη ἃ ῬΡΑΓΕΪΥ ἴο σοην!ηΠο0 
186 πἰργρίϊαηβ, ννιὸ ρουιβμθα δῪ ἴμ6 ίζο5 οὗ 
ςοπίοπιρί 16 Ἰηβοοίβ (5-14). Ὑπὸ ΠΡΥΡιδη5 
γνογΘ ΡΕΠΙσμθα ὈΥ ἤτο, ὑνμῖο ἢ Ῥγθνα θα ΟΥ̓ΟΣ 
νναΐου ἴο ἀδϑβίγου {ποὶν ἴοοά, ἀπά γεῖ ἀϊά ποῖ 
Ῥυση ῸΡ ἴπ6 ογθαΐαγοβ ϑνΠϊοῖν ΡΙαριθά ἐΠοπὶ 
(15--20); ννπογθαβ ἔον {Π|Ὸ [5γδθ 5 {Π| Ἰσο-ἰκὸ 
πιᾶπηᾷ τοϑϑίθα ἤσπιθ, ἀπά, ννμθη τηοὶϊθα ὃν 

1Π6 πιοσυηῖπρ 51 ΠὈΘαΠῚ, ΟἾΪΥ βοσνοα ἴο τουληα 

ποιὰ οὗἹὨ {πῸ σατο οἵ Ῥτγονίάθηςθ ἀηα {πὸ ἀν 
οὗ ργάγοῦ (21-29). ἔ 

ἴῃ ἴπθϑθ ομαρίοιβ {πΠ6 νΎτοῦ τονυθυῖβ ἴο 
{πουρ ῖβ. οα. Ὑν μοι. π6 Πα5. τοι μθα ἴῃ Χί. 

ς--τό, Βαξ ἔγοτα νυ λίθοι μῈ ἀϊνουβοα ἴο βρθαὶς οἵ 

{πὸ Ρυηἰϑηπιθπί οἵ [Π6 (ὐδπδδη!ῖεβ (Χ]1.), δηά 

οὗ τπ6 φαΝΕ ἀπά [ΟΥ̓ οὗὨ 1Δο]αΙΓΥ (ΧΗ]., ΧΙΝ., 



δ τ. χΣ2. 
23. 

ὁ ΝιπὉ. 
ὩΣ. Ὁ. 

γ. 1-.3.} 

ΗἩΡΕΕΕΟΚΕ αν τε Ιἱκα 
ὙγΈΓῈ ΠΟΥ ΡιΠί5Π 64 νγογΈῃ]ν, 

ΔΠ4 Ὀγ {Π6 πιιἰττιιάς οὐ θεαϑίβ ὁ ἰοῦ- 
ον τι. 15, Πηδηϊεα. 
Σό. 

2 [πϑίθδά οὔ συνῇ] ἢ ριιπίβπιεπέ, 
ἀεδ]ηρ φ ΔΟΙΟἸΙΒΙΥ νυ ἢ Ἐπεὶ ονγῃ 
ΡΘΟρΪα, ἐποιῖι ργαραγθάϑε [ογ {Πεπὶ πιθδῖ 

ΊΙΘΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙ. 

οἔ ἃ βίγδηρε ἰδϑίθ, Ἔνεῃ “ 
Ρ {ΠΕΙΓ ἀρρείῖζε : 

3 ΤῸ τς επά τῇδξ {πεγ, ἀεβίγίπρ: 
[οοὐ, πιρῃξ ἔογ τΠῈ ὉρΡῚΚ βρῆς οὗ τῇς 
Ὀεαϑίβ βεηΈ ἁηοηρ {Π6πὶ ἰοδῖῃε ὄνεη 
{Παΐ, νυ ῃίσ ἢ ἘΠῸΥῪ πλιιϑὲ πεοάβ ἀεβίγα : 
θὰ ἘΠ 686, 5:1 πη ρ᾽ ΡΕΠΌΓΥ [ῸΓ ἃ 5Πογί 

Χν.). [πη {Π6 ἴῃγθα οἰαθογαίθ σπαρίογϑ νυ μΊ ἢ 
ΤΌΠ]Ονν, Π6 ΤΠ ΔΙ ΠΥ Αἰπι5 δὲ {πὸ ΠΠ]ιβϑίγαίίοη οἵ 
ἴννο ΤΕ]ΙΡΊΟΙΙ5. ἰΘ55Ὸ 5 νυ ΠΙοἢ πὸ ἀδάϊιςοϑ ἔτοτα 
ϑογΙρ μΓ -ΠΙβίογυ : νἱΖ. τ. Τπαΐ {πὸ [5γδθ 65 
ὑνΈΓΘ. Ὀ]ασβθά ὈΥ {ῃ6 βαπὶθ {Πῖπρϑ νυ Ποσοἢ 
{ΠΕ ΘΠΘΠΊΪ65 νγ ΓῈ ΡΙΠΙ5Π64 (ΧΙ. 5 ; χυηὶ. 8}; 
ΔΠ4 2. Τῆς ““ὙνΠογονν 81] ἃ. τηδῃ βἰπποίῃ, ὈΥ͂ 
{Π|6 54Π16 4150 5}4}} Πθ θ6 ριιπίβϑῃβα " (χὶ. τ6). 
ΒΟΙΠ ΡΥΪΠΟΙΡΙΘ5, 45. ἰγεαίθα ὈγῚ {πὸ νου, 
Πᾶνα ΟΠΪΥ ἃ ΡΑΓΕ8] ἀπ 4 οπο-ϑ 464 γαῖ. ὙΠῸ 
ἢγϑί 15 ϑιιρρογίβαά, ποῖ Ὀγ ϑογίρίισθ, δας ΟΪΥ 
ὈΥ ἀϊδίοτίε Δη4 οχαρβογαίθα Ἰηέογθποθβ ἔγουη 
ΒΡΘΟΪΔ] ραββϑᾶβθβ οἵ δουιρίισο, νυ Β] ἢ τηιιδὲ θ6 
ΠΟΠΠ ΘΓ θΑΙαποθ ὈΥ ΟἾΠΕΥΓ ραβϑθαροβ οἵ ἃ ΕἸ - 
ἴαγθηξ ἴοπθ; π6 βεοοηά, ἐποιρὴ ΟΠΙΥ οἰτ- 
ΒΟΓΠΥ͂ ΠΟΙΙΟΘα ἴῃ ϑουὶρίῃτγο, γοϑίβ ἱπάθθα οα ἃ 
[)α515. οὔ Ὄχρογίθησθ, δυιξ 15 {Ππ|ίγαῖθα Ὀ. {πῈ 
πηοϑί [απίαϑίις Πα ]ορῖθθ, [ἢ {πῸ τηϑίποά οἵ 
ἰγεαϊπηθηΐ ννα αἴ οὔσο ἴδ6] {Ππαΐ ννθὸ ἀγὸ ἴῃ {Π6 
ΓΟϑίοη οἵ ἕπου, οἵ [ϑυνίβῃ ραγεϊο]ατίβτη, ἀπά 
οἵ Ἀδθθίηϊς Ηδρδάοίῃ. [π᾿ {ποϑὲ οπαρίογϑ, ἴῃ 
βρίΐ8α οἵ ἃ οογίαϊη Κὶπά οὔ εοηιθῆςθ, {Π6 
ὙΤΙΟΥΓ 15, ἢ {π6 ψνΠοΪ]ο, αἵ ἢἰ5 ννογϑί. Ηδ 
Πὰ5 ἤδβῃθβ οὗ Ἰοξίυ {ποιιρέ, ἀπ ἃ σορίοιιβ 
ΟπξρουτΙηρ Οἵ ε]οαιιθηξ νευθίαρε; δυΐ, ποτα 
ΠΊΟΓΘ {Πδη ΘνῸΓ, νγῈ σΤΘ 8 ]156 {πὸ ἄδθρίῃ οὗ {πὸ 
ΠΠαβπὴ ὙνΏ]Ο ἢ σαραγαίθϑ [ΠῸ σαποηὶο 8] θΟΟΚ5 οὗ 
ϑοΙΊρτατο ΠΌΠῚ ανθη {πΠ6 θεϑὲ οἵ {πὸ Αροοῖγ- 
ῬΠΔ] νυτ!τηρ5. 

ΘΑ Ν ΧΥῚ. 

1-14. ΤῊΘ ψνΟΥΒΠΙρροΥβ οὗ θϑαϑδίβ δηα {πὸ 
σΒΠ]Πάτοπ οἵ Οοά ; {πεῖν ςοπίγασίθα ξογίπε65--- 
85 ΓΟραγ 5. ΠΌΠΠΡΟΙ ἀπα {Π|Γϑῖ. 

1. Τρεγεγογθ.) Βθοδιβα οὔ [ῃϊ5. νγουβῃὶρ οὗ 
Πιδ ΘΓ] Δ Π1Π|4]5 (Χν. 18, 19). 

ὧν ἐφε ἠϊᾷε.1] 866 ποίεϑβ οἡ χί. 5, 15, 16. 

«ὐογ ιν.) Α5 {ΠῸῪ ἀδϑβογνθά. 

ὧν ἐδὲ τιμάς.) ΒΔΊΠΟΥ, “ΒΥ α παι]1- 
ταάς, 

4 δεαςί..] κνωδάλων (ποΐ, 45 Βεΐοτο, θη- 
ρίων). Κνώδαλον νγὰ5 ΡΓΟΡΕΓΙΥ͂ τιϑε οὗ ἃ 
“568, ΤΠ ΟΠ 5.67.7 δ66 ΧΙ. τό. 

2. ἀδαϊπρ σγαοίοιοιν αὐἱὲ ἐῤίηε οαυη ῥεορ]ρ.] 
ΗΒ 15 ἃ αἰγεοέ σοηίϊτγδάϊοϊίοη οὗ ϑογρίιγο, 
ὙΥΠΙΟΙ Αἰννᾶγβ γοργοδοηΐβ {πὸ βίνίηρς οὗ {πὸ 
40.4115 85 ἃ φηεγιήςβγηεηέ 56ΠΈ ἴπ ΔΏΡΟΥ (ΒΧ. χνὶ. 
1-13; Ναυη. ΧΙ. 10--35), 4η4 ἰβϑιιΐπρ ἴπ {ΠῸ6 
Ε͵θαΐ Ρίαριια οἵ ΚΙθγοί Ἡ αἰΐδανδῃ (1) ει. ἰχ. 
22; Ἐ5, ΙΧΧΥ]]]. 27--31). 

γιεαὶ 9 α΄ οἰγαησε ἐαεί6.7 ΧΙΧ. 12. 

“42οε.---Ἰ)οί, ἢ, 
ΤΠ 

ΨΥΤΙΓΟΙ 15 ΘΙ ΕΠΟΥ αἰ νηρ ἴῃ6 σϑίηβ ἴο ἢΪ5 ἴΆΠΟΥ, 
ΟΥ̓ ΤΟ]]ΟννΊης; 5Βοπ1θ [Θννίϑῃ Ιορεπά. 

εὐεη φμαῖ5.1 ὙὝΠΘ ννογά τιβϑά ἴοσ “" 4114115 

15 ὀρτυγομήτρα, 45 ἴῃ {πε 1,ΧΧ, (ΗΕ6Ὀ. Ὅν; 

Εχ, χνΐ. 11; Νιιπη. χῖ. 21, ὅζ6.) ὙΠῸ [1,8{1Π5 
1564 {Π6 παπιῈ Κίηρ- 141} (οὶ ἐδ: (αἱίεν, Βὸ 
αἱ ὥμασΡε, ἤαεῤίεϊ- Κυπῖσ) ἴον ἴῃ 6 ἸΆγροὺ ἀπά 
ἄδγΚΟΓ βρθοῖΐθϑ, ννῃ] ἢ 15 βιρροβϑά ἴο θὲ ᾿πάϊ- 
φαΐβαν {8 1|πὸ “Ἢ Ν  τ 25, ΑΤΙΘΕ ΜΠ. 
ΔΠΙΠΊΑ].᾽ ν111.. 12. 866. ΒΟ ΟβθηγΆ 1 , “86 Π0]. 
οη ἔχ, Δ. 5.) δη4 Βοοςβαγί, " Ηἰθγοζοίςοη,᾽ Ρ. 
1Π., 110. 1. σ. 14). ῬΓΙΟΡΘΙΙΥ͂ δρθαϊκζίηρ, {πὸ 
ΟΥ̓ 5 ΟἾ ΕἾΤ ΒΘ Υὴ5 ἴ0 τηθδη {Π6 ἰδη-τὰ}] (γεν 
Καλίμς), ΜΜΠῖσ ἢ ργθοθθϑ ἐΠῸ α114}} ἴῃ 115 π|ϊ- 
δταίϊίοηβ. Η θβυομῖι5 βᾶγϑ5, ᾿᾽Ορτυγομήτρα, ὄρ- 
τυξ ὑπερμεγέθης. 

ἴο οἰ εῤ ἐρεῖν ἀρῥο 6.3 ΓΓΠΉΪΘ5 ννου]Ἱα Πᾶνα 
θεθη ἃ πιοίϊνε πιοβδὲ τππυγοσγίῃυ ἴο θὲ δβογθοα 
ἴο Οοά, ἃηά 85 δ᾽Ίθη ἔτοση δηγίῃϊηρ ἴπ ϑοτίρ- 
[γα 45 {πὸ ἈθΌΙηΙς ποίϊοη οἵ {πὸ Μοβϑίαπις 
Αξϑ ἴῃ ψνῃῖοὴ [6νν8 αὐτὸ ἴο δ6 [δ ψ τ {Π6 
Ποβῃ οἵ 1,ονϊαῖ μη δηα {πς δΙγά Βαγ {ποῃπο. 
ὙΠῸ {γαπϑίαίίοη, Ποννθνοσ, 15 ποΐ αι σογγϑοΐ. 
ΤΠ ννογ5 πιθδη ““ἴο σοηΐοπί (εἰς) {Π6 δᾶρεῦ- 
Π655 οἵ {Π6ῚΓ Δρροΐθηου," 1. ἴο ἔπ ΠΙδα. {Π6 ΠῚ 
ὙΠ ἀδ]Ιοαοῖοβ, νν 6 {π6 ΒΕ ργυρίϊαπβ νγοῦθ 
[ογοθα ἴο Ἰοδῖμθ {πε ὶγΓ ἴοοα ὄνθη ἁπλά {πὸ 
ΟΓΑΝΙηρ5 Οἵ ΠΡ ΕΓ (τ. 3). 

8. ῥεγ.]Ὶ ὝὙΠμε ΒΕ ρυρίίϊαπβιυ Οοά ρῖνεβ 
4118115 ἴο {Π6 15γδβ] 165 ἴο πιθεῖ [ῃ6 ἀδϑβίγο (ἐπι- 
θυμία) οἵ {ΠεῚΓ ἀδιηίηθθ5 ; θα ννπθη {πῸ 
Ἐὐβυρίϊδηβ ἀβϑίγε (ἐπιθυμοῦντες) ἜΥ6Π ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ 
ἴοοα, {ΠΕῚΓ ΠΟΟΘΘΘΑΙῪ ογανίηρ 15 τοῦθ οἵ 
ΒΥΔΕΠοδίοπ ὈΥ ἘΠΕῚΓ ἀϊδοιιδὲ δὲ {π6 Ἰοαίῃ- 
Β0ΠΊΘ. ΟΥ̓ΘαΓΠΙΓ65. ϑν ΠΟ. ὑνεσα δοηΐ ἴο ριιηῖϑἢ 
{Π6Π|. 

ἐῤε τισὶν εἰσ δὲ. εἰδέχθειαν. ΤῊ Ξιιθδίαπεϊνα 
5. ΡΘΟΙ]ΙΑΓ ἴο {Π|5. ΔαΐΠοΥ, ΤΠπουρ εἰδεχθὴς, 
“Βιάθοιι5," 15 Τουπ ἴῃ ῬΟΪΥθῖιι5, ἀπα ἰαΐοσ 
Οτθοὶς νυυἹουϑ. 

9 ῤὲ δεασίς τοπί αριοηρ ἐῤορι.] ΤΆ11., “οΥ. 
1π1η85 βοπί αραϊηβέ {ποιη. 

ἠοαΐδε ἐπσθμ ἐῤαΐ «ὐῤίερ ἐῤεὲν γιμδί πϑοεῖς αἶ- 
σἶγε.) ΤᾺ, ““Τυγη ἀνγαν ἔγοτη ὄνθη πὸ πθοθβ- 
ΒΑΤῪ ΟΥΑΥΙΠΡ; ἢ 2.6. ἴΟΥΓΘΡῸ {π6 βαξϑίαοϊίοη οἵ 
{ΠΕ ΒΙΙΠΡῸΓ Οὐ οἵ 5Π6 ον ἀϊβριβί. Απ εχαρ- 
ξογαΐθα δ]]}ϑίοη ἴο {ΠῸ ἕδος ἐπαΐ ἐπθ ρίαρπε οὗ 
ἔτοβ5. ἱπναήθα ὄδνϑη π6 ονθηβ ἀπά Κπεδαάϊηρ- 
(ΓΟΙΡἢ5 οἵ {πΠ6 Εργρίϊδηβ (Εχ. ν1]. 2). 

σηεγίηρ ῥέπμγ).) αΐμοσ, “ Ἰδοϊχίηρ 
([οο4}). 

Ζ.ῚΙΣ 
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41181}8 ἴο 51ΠΓ “ Ναπιῦ. 
ΤΙ: 1: 
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"ΠΟ τ, ἐᾷν 
2εοῤέε. 

β8ρᾶς6, τηϊρῃς θῈ πηαάβ ραγίαεβ οὗ ἃ 
ΒΈΓΔΠΡ  ἐαϑίθ. 

4 ἔογ ἴξ νγᾶβ χει βίο, ἘΠδξ προη 
ἘΠΕΠῚ ΘΧΟΓΟΙβΙ Π ρ᾽ ἘΥΓΆΠΠΥ 5Π0ι14 σοΠΊα 
ΡΕπιιγυ, ὙΠ ἢ ἘΠδῪ σοι] ποῖ ἁνοϊά : 
θυς το {Π686 ἴξ 5Ποι4 οἡἱν ΡῈ 5ῃεννεὰ 
ἢονν ΤΠΠΟΙΓ ΘΠ ΘΠ 168 ννεγα τογπγεηΐεά, 

ς ΕῸῖ ψῆεη {Πς Βογγῦ]ε Πογσθηε88 
οἵ Ὀεδαβίβ σᾷπηθ προ ᾿{Π686. Δπ4 {ἢενῪ 
ΡΟΙΒης ἃ ψ ἢ Π6 ἦ βεηρ8 οὐ σγοοκεά 

ΨΊΙΘΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙ. [ν. 4--2. 

5Π18}} βϑάβϑοῃ, παΐ {πὸ πιρῃξς ΡῈ 
ΔαΠΊΟΠΙ5Π 64, Πανίηρ “8 εἰρῃ οἵ 52]- ἡ Νυπιϑ. 

21. 9. 
νδίϊίοη. ἴο Ριιξ {Πεῖη ἴῃ ΓΕΠΊ ΕΠ ὈΓΔΠΟα 
οἵ τἢε σοτηπηδηπηοηΐ οὗ την ἰανν. 

,.7 ογ΄ πε τῇδε εὐγηθά ἢἰπ1561Ὲ το- 
νγαΓα 1ἸῈ νγὰ8 ποῖ βανεά ὃγῃ {πε τῃϊηρ 
τῃαΐ ἢς β8ανν, θα Ὀγ {Πεε, {Παΐ ἁγί της 
ϑανίοιγ οὗ 8]]. 

ὃ Απά ἴῃ {Π15 {ποὺ τηδάθϑτ {Π]πΠ6 
Ζ ΝΙΝ ΕΠΕΠΊΪ68. σοηΐεβ885, [Παΐ 1 15 ποι γ}Π0 

᾿ Ε . Ἐχοά. πῶ. ΞΟ ΒΟΓΡΟηΐβ, ΠΥ νγαἢῃ ἐπάιγοά ποῖ [ὉΓ ἀε]ϊνοεγεβε ΠΌτη 8}] εν]] : 8. 324. ὃς 
ο. Ενεγ: 9 ἔογ “ΈΠαπι της ΒΙτπρ8 οἵ σγαββ- το ΝΣ 

6 Βιυῖ {πεὺ νγεῦε {τοι ]ε 4 [ὉΓ ἃ Πορρεῖβ δηά ἢϊε5 ΚιΠΠ6ά, πείτΠῈΓ. νγὰ8 ἅς. 

97 α οἰγαῆσε ἐασίθ.)] ΑΒ ἴαυ ἃ5 ἴΠ6 νυγιοσ 5 
ἸΔΠρ ΡῈ 15 ΠΟΠΟΘΓΠΘΩ͂, Π6 566 1η5 ἴο [ΠΊΡ]Υ {παῖ 
{πΠ6 ΠαΠΡΟΥ οἵ {ΠῸ [5γδϑ] 65. ἴῃ {ΠῸ ἀδθβογί ννὰ5 
ΤΊΔΙΠΙΥ ᾿πτοπαά θά ἴο Ἔππᾶπος {Π6ῚΓ Θη]ΟΥ θη 
οἵ [ῃ6 4ι14115.. ἔνθη 1Ὲ να πηᾶκα δ] οννάηοα 
ἴοσυ ᾿ποδυίϊοι5 ΘΧΡΓ βϑίοπβ, θθ μη νυ ῃϊοἢ ρσγο- 
ὈΔΌΪΥ ΙὰΥ ἃ ὑΨΟΓΓΒΙΘΓ τηθδηϊηρσ, 411 {πα Πα 
βᾶγ5 δδοιιΐξ {Π6 Π118115 15. γυθυῪ αἰ Πογθηΐ ἔγοπὶ 
ψνΠδΐ 15 βαϊἃ ἴῃ {πῸ Ῥεηίδζοθιςῃ. 

4. ρῥεπετν αὐρίορ ἔρον σοι] ποῖ «τοἱά.} “ [π- 
ΕΧοσΆ0]6 νναηΐ. 

δμΐ ἰο ἐδε5..7 ὙΠΟ [5γδο 65. 

2: “ῥομά οπῖὶν δὲ σῥεαυεά ῥοαὺυ ἐδφεῖγ ἐηποηηῖος 
αὐεγε ἑογγηεπΐθά.) “ΤΉΘΙΓ ΠΌΠΡΟΓ ἴῃ {Π6 ἀδβοσί, 
50. 500η ΤΕΠΊΟΥΘα ΔΠη4 50 ἜΧΩ Ε516]Υ ρυδε θά, 
ΟΠΙΥ 5οινοά ([Π6 νυ γ 5405) ἴο 5ῆθνν {ποῖὴ 
ονν 5ΘΥΌΓΘ ὑν ΓΘ ἘΠῸ ἰοΥυηθηΐ5. οἵ {ΠΕ 6π6- 
ΤηΪ65. ᾿Εβασανίζοντο; Ἰ1ἴ., “ννεγο Βεὶηρ [οτ- 
τηρηίοά. ὍΤΠῖ5 τιϊρῃξ ᾿ΠΡῚν {Παὲ {π6 ἔννο 
Θνθηΐβ ὑνΈ 6 σοΟΠΓοΘΠΠΡΟΥΔΠΘΟΙΙ5, Ὀις [Π6 νυ]  Υ 
ΤΓΑΙΠΟΥ 566 ΠῚ5 ἴο πιέδὴ {παΐ {Π6 Ῥ]αριιοβ οἵ 
Ἐργρί μπαά ποῖ θθθὴ θηί γον στοπηονεά, δηὰ 
ὙΨΟΥ͂ 5{Π] [ουπηθπίϊηρ {πῸ Εἰρυ ρ!Δη5. ἁὔζοσ {Ππ6 
Πχοάι5. Νοίμιης δῖ {πΠ6 ρυϊάθ δηά σὰῖῃ- 
Ἰοϑϑῆθϑϑ ὙΠΟ 50 οἴζοθη τηδτὶς {Π6 Δ]]πϑίοηβ οἵ 
Ἶδὸνν5 ἴο {Π6ῚΓ ΘΠΘΠΊΪΘ5, σα Θχρίαϊη {π6 πη- 
ὙΟΥ ΠΥ σοποορίίοη {Πα Οοά πιραπΐ ἴο ἴθδοῃ 
πῸ ᾿ϑυδϑ! τος ἴο σοηρταί!αΐθ τΠουηβοῖνοβ ὈῪ 
Ἑ]ΟΔΕΙηρ ΟΥ̓ {Π6 ΔΡΌΠΥ οἵ {ΠΕ6ῚΓ ΟΥΠΊΘΥ ορ- 
ῬΓΘΘΒΟΥ5. ΤΠ ΔΌΓΠΟΥ 15 ΠΟΓῸ δ ἢϊ5. ννογϑί 
Δ Πη4 Ἰοννεβέ ροϊπί οἵ ογιιἄθ ραγ ου] ΓΙ 5Πη. 
“ΤΟΙ, 5ᾶγ58 Ἀ διι55, "" ἰὰ Ἅσῃοβε δϑΐ ροβιξἰνοπηθηΐ 
{γανθϑβίϊθ, 

5-14. ΤΠο αἰεγοπί οδ]θοῖβ ν᾿ ΒΟ ἢ 
Οοά 5οπέ ἴπθ ΠΟΙῪ ϑβεῦρθηΐβ δραϊηβδί ἴῃς 15- 
ΥΔο]ο5, ἀπ [ῃ6 ᾿πϑθοΐς-Ρ]αριιοθ ΠΡΟ 1ῃ6 
Ββρυρί[δῆβ. 

5. 4} δεας..1 ὝΠΟ ΠΟΓῪ βεγρεηΐβ. 
ΣΧ; 6. 

μου ἐῤε:6.)3] ὝΠΟ Ιϑ5υδο]οϑ. 

ἐρεγ ρεγὶερεά.] “ὙΠΟΥ νοῦ θείην ἀε- 
βίγογοα. 

ἐγοοζεά σογρεηίς.) Α Ρῆγαβθο θουσον θά ἔγοπη 
ἘΠῸ ΤΟ ΣΧ, 15; ΧΧΥΙ: 1. 

7ῶγ ουογ] 1.1ἴ., “ ἴο {π6 επάᾶ. 

Ναμι. 

ΤῊΙ5 δ0- 

σοιηΐ5. ἔΟΓ΄ ἴπ6 Ρσθνίοιιβ ἱπηρογίοοϊ, διεφθεί- 
ροντο. (ΠΡ. ΧΥΠΙ. 21, “ας {Π6 νυγαΐῃ ἐπ- 
ἀπγοα ποῖ Ιοηρ " (ἐπὶ πολύ); ἀηά χΙχ. 1, γμ γα 
1 15 βαι ἃ [ηδξ νυσαΐῃ ἀϊά σοτὴθ οἡ [Π6 ππροαϊΥ 
πηΐο {Π6 οηά (μεχρὶ τέλους). [π τ 6855. 1]. 
16, 81. αι] 5ᾶγ5 {Παΐ ἴΠ6 ψυσδῖῃ Πα σοπΠΊα 
(ἔφθασεν) οἡ πε [ἐνν8 ἴο {πὸ υἱτογπηοβί (εἰς 
τέλος). 

6. ἐῤαΐ ἐδὸν ηιῖσδὲέ δ αερηογὶςρεά. ΧΙ. το. 
Τ| 15 ἀϑϑιιπηθά {πγουρπουῦΐ {παΐ [Π6 ἐσ γῥέϊαπς 
ὙΟΓΘ ἴοο [2 ΡΌΠΕ ἴῸΓ Δἀπιοηϊίίοη, ἀπά ποοάθά 
ἘΠΠΊΪ αἴθ ΡιΙΠ]ΒΠ Πηθπΐ. 

4 οἴση 9 ταἱυαίοπ.) ὝΠ6 ὈγάΖθη βεγρεηΐ, 
ΝΠ. ΧΧΙ. 8. 

10 ῥμξ ἐῤοηὶ πῃ χεριοριόγαπε..)] ὙΠαΐ {Π15 
ννὰ5. {πΠ6 οδ]θοΐ οἵ {π6 Ὀγαζθη βϑῦρεπί 15. ποῖ 
βίαϊεα ὈγΥ Μοβεβ; Ραΐ [Π6 Δα ΠΟΥ τηθδη5 {Π6 εἰς 
ἀνάμνησιν ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο {Π6 νν»νῆο]θ δνοπΐ, «πὰ 
ποῖ ΟΠὨΪΥ ἴο {Π6 πΠηθαπ5 ὈΥ νυ δῖ ἢ {Π 6 5γδο 5 
ννΟΓῈ βανεα (566 Ὁ. 11). ῬΏΠ]Ο, 45 1514], 4116- 
ΒΌΓΙΒ65, απ {γοαΐῖβ {Π6 ὈΥΆΖθη βεγρεηΐ 85 δῇ 
᾿Ἰπηασο οἵ βοθου- πηπἀθάποβϑ (σωφροσύνη) ἀπὰ 
ΘΠ Γδηςο (καρτερία). “ 1) 6 ἃρτὶο. ὃ 22; ΠΕΡ Ε. 
ΑἸ]Ερ.᾽ 11. 20. 

7. «αυας ποΐ ταυεά ὧν ἐῤὲ ἐῤδίηισ ἐδαΐ δὲ σααυ. 
ὙΠῸ νου τνῖϑμθα το οὈνίαΐο ἴΠ6 οσγοῦ οὗ 
Βιρροβίης {παῖ τΠ6 ὈΓάΖθη βουροηΐ Πα ΔηΠΥ͂ 
γ»ιασίσα! ᾿πΠιιθηςθ, οὐὁΎ {Παὲ 1 παά δὴν οἵ ἴΠ6 
᾿πίγἸ δὶς ΡΟυνοΥ νΒΙοἢ Παά Ἰοά {π6 [6 νν5 ἴοὸ 
ΟΠ ἰποθηβα ἴο ἴὰ ἴῃ (Π6 ἀαγ5 οἵ Ηφθζοκίδῃ. 
Το Ρϑβοιιάο-ϑοϊοπίοη 45 ἴο Η θΖθκίαι, [ἴ ννὰ5 
ἴῃ ᾿ἴ561} πιογοὶγ ΝΟΒβῃΐδη, “ἃ Ρίθος οἵ Ὀγαββ."ἢ 

ἐφὸ ϑαυΐομν 97 α ΜνΙΒουΐ της πιοβὲ 
ΔΟβοΙϊαΐο 5ο]-σοπίγαάϊοίίοη, ἔμ νυ σι τοῦ σαηποῖ 
ΠΊΘΔΠ ἴο ΘΧΡΓῸ55. ΠΥ ἢπΑ] {Πρ οὗ [Πη|- 
νΟΙ58] Μοτγογ. ὙΠῸ Ρἤγαβο πηιβί τηθαῃ “{ΠῸ 
ΒΟΊΓΟΘ ΟΥ̓ 41] βαϊναίοη. 

8. γ»ιαάοεί .«.. εοη...7ὼ 111, “ ἀϊάδε ροτ- 
βιιαάο." Ηδτο, 485 ἴῃ χὶ. 13, 6 Δ55}Π|65 [Πα 
{πὸ Ερυρίϊαπθ ννοῦθ ἀννᾶγο οὐ 41} {παΐ Παρ- 
Ροπρά ἴο {6 β5γδθθβ. ϑογρίαγο τλακο5. ΠῸ 
ΔΙΠβδίοη ἴο ἴμ6 δι θ]θςῖ, ᾿Π]655 να οδη βίγοίοι 
Ν πη. χὶν. 13 ἴο ἱΠΊΡῚΥ βοιηθίμίπρ οὗ {πὸ Κιηά. 

9. ον ἐφορ!.] Ὑμο Ερυριίίαῃβ. 
ἐῤὲ ὀίείρισε 9.) στασεδοῤῥεγς ἀγα 7165 ἀἰ]]ρά. 
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{ΠΕγα ἔοιΠ 4 ΔΠΥ͂ ΓΕ πη αν ἰογ {Πεὶγ ΠΠ  : 
ΟΓ ἘΠΕΥ νγεῦε νγογίῃγ ἴο θὲ ριιῃιβῃεά 
Ὀγ 5319}. 

1Ιο Βαΐ ἘΠΥ 50Π8 ποΐ ἐΠ6 νετγ ἐεεῖῃ 
οὗ νεποιποιιβ ἀγαροηβ ΟΥΕΓΟΔΠΊΕ ; [ῸΓ 

13 ΒοΓ Ποῖ Παβέ ροννεῖ οὗ ΠΠ|Ἐ6 δηά 
ἄἀεδίῃ : {ποι 5 Ἰεδάεϑβε ἴο ἐῃς ραΐεβ οἱ “ Ῥευι, 
ΠΕ]], δηἀ Ὀγηρεβέ τπρ δραΐη. ἐΈΞ σι 

14. Α πιδῃ ἱπάδεα ΚΙΠθΈἢ γον ἢ Ῥς, τος. 
ἢ]5. πηαΐσα : δηά ἘΠῈ βριΓῖῖ, ὑγἤεη ἴῈ 15. Τοϑίε 3. 

ΠΥ ΠΊΕΓΟΥ͂ νγὰ8 4047 ὈΥ {πεπὶ, δηά 
Πεαδὶεά {Πδηι. 

βοηθ ἰογίῃ, γϑεμγηθίῃ ποῖ ; πε ΠεΓ 
1Π6 8011 γεσεϊνεά τ σοπιθίῃ δρδίη. 

ΓΟ τ. 11 ΒῸΓ {πᾶ ννεγε ἔργο κεά, Ἐμὲ 15. Βυῖ [Ε 15 ποῖ ροββιῦ]8 ἔο εβοᾶρε 
ἕτερ. . 

ἘΠεΥ 5Ποι} 4 γαπηεπθοΓ ΠΥ τγογάβ ; ἘΠπα Παπά. , 
Δηὰ νγεῦα ας Κὶν βανεά, Ἐπαΐ ποΐ 16 5 οὸγ {πΠ6 πῃροαϊΐν, “Έἢδέ ἀεηϊεά 1 Ἐχοά. 9 

- - 23. 

ΟἈΠΙΠρ ἱπῖο ἄθερ ἐὈγρειβιπεβδ, ἘΠΕ ἴο Κπονν {Π66, νγεῦα βοοιγρεά θγ τῆς “Ἐν 
ον αῃϊρῃϊ θ6 ᾿ σοΟΠΕΪΠΙΙΔΠΥ τηϊη 4 [ι] οὗ ἢν ϑβέγεπρεῃ οὗ [Π]η6 ἅΓΠὶ : ὙΠ ΒΈΓΔΠΡῈ 9. 
ΡΣ ΘΟΟΔΠ688. ΓΑΪΠ59 4115, ΔΠ4 5Πονγεῖβ9 γΈγα ἘΠΟΥ 
70})ῖς 12 ΕῸΓ ἴξ νγὰβ πε Πε ΠΕΓΡ, ΠΟΥΓ 

τ ΟΠ ΠΕ ΠΡ; Ρ] ἰδία, ἘΠδέ γεβίογεά ἘΠ 6 πὶ 
ἴο Παδίίῃ : δι τῇν ψοτγά, Ο [μυγά, 
ννΒΙ ἢ θα θῇ 81] ἘΠ] Πη 95. 

ΡεΓβεσιιξεά, ἘΠδὲ ἘΠΕΥ σοι] 4 ποΐ ἀνοἱά. 
ΔΠη4 {πγοιρῃ ἢἤγε νγεα ἔμεν ςοη- 
ΒΠη664, 

17 Βοτγ, ἢ ]ςἢ 15 πιοβέ το θὲ νγοη- 

ὙΠΙ5 15 8Δη εχαρβεγαίθα ᾿πέθγοπος ἔγτοσα ὁ“ {Π15 
ΘΠΘΔΕΙΣ Ὁ 1 Εἶπ: Σ- τὴ. (ΟΙΡ. 705: “Ἀπέξ. τι. 
Χν ὃ 2; ΒΠΠῸ, ἐν ΜΞ. 1 τὸ. 

ἐδεν αὐεγε αὐογίφγ.) ὙΠΟΥ ἀεβογνεά το θὲ 
50 ΡΕΠΙ5Π64. [ τηδΥ δα 50; Ὀαΐ {Π|5 Ιαπρτιαρα 
οἵ χα] δίῃ ΟΥ̓ΕΥΓ {Π6 ἰοΥηοηΐβ. Οὗ ΘΠ ΠΊ]65 
ἄοε5 ποῖ νγΆ θῇ ΟἹ Ξυπρδίῃυ. 

ὧν “μεορ.] ὙΠῈ6 ψογά “δος {Πϊηρ5᾽ [5 
οἴζεπ οοπίοτηρίιοιθ. (οπρ. [οπη ὙἹ]]]. 5, 
“ς Μοβεθβ φομηπηη 64 ἴῃ {ΠπῸ ἰανν {Παΐξ σπμοῤ᾽ 
(τὰς τοιαύτας, “5.10 25 516) ““5ῃοι!ὰ δὲ 
βίοπβα." “δι᾽ (1{. “ἘΠ656 1Π|ηρ5,᾿᾽ ταῦτα) 
“ς ὙγΕΓ6 50116 Οὔ γοι,᾽ 1 (ΟΥ̓. νἱ. 11. 

““ ΑΠπά πενυοὺ 5Π8]] 1ῃ {τ 6 Π 5105 σταθΡ 
ΤῊΒ Βαπά οὗ σγΐ ἃ5 Μαστηΐοῃ οἱδϑβρ.᾽ 

ΘΟΟΤΤ. 

10. «αὐας εὐορ ὧν ἐῤφεηι.}] ἘδΊΠΟΓ, “' σαπΊ6 
οσγίῃ ἴο τηδθεΐ {Ποῖ " (ἀντιπαρῆλθε). 

11. ἐρὲν αὐεγὸ ῥγίεζε.) ΒΥ {π6 ροϊβοη- 
(Δη55 οὔ {Π6 ΠΕΥῪ βεγρεηΐβ. ὙΠῸ νεγ ἐγκεν- 
τρίζειν ῬΥΟΡΕΙΙ͂Υ ΠΊΘΔη5 ““ἴο0 δηρτδῖ " (Κοπ,. 
ΧΙ. 17, ὅζο.), ἀη4 5 ΠΕΓΘ τιϑϑα ᾿ποοΥΎΘ ΟῚ ἔῸΓ 
ἐγκεντροῦν. 

ἐδν «υογς.] ἈΛΔΙΠΟΥ, “ΠΥ οταο] 65 (λογίων). 
ἼΤΠῈ αἰπηϊπιῖιγε ΡΟΥΠαρΡ5 ΟαΠΊ6, 45 ΟΥ̓ ΠΤ 
διρρεϑίβ, ἱτοὰ {π6 ὈΓονΥ οἵ {Π6 δποῖθπέ 

Δἰπχοβδί 85 οἴϊδθη 45 {πΠ6 ννογά [οβοβ5. ΟσΟΙΓ5. 
(ΟΙΊΡΑΓΕ στ. 7, Το, 26. 

18. ὸν ἐῤοιι ῥασέ ῥοαυεγ.] ΤΗΝ 15 {πΠῸ 
ΤΘΆΒΟΠ ΨΠΥ͂ ποίμιηρ θιῖ Οοα᾽5 ννογά Ἵοου]ά 
Βανα Πϑα]θά {Π6π]. 

ἐροι ἰοαάεεὶ ἐο ἐδ σαΐος 9 ῥε}.1] ὝὙΠαΐ 15, 
ἴο {Π6 νϑεῦρε οἵ ἀθαίῃ (5. χχ. 16). (ΟΡ. 
7 ΙΠΘΟΣ Ὁ δ τ: 

ὀγίησεσί μῤ αρσαϊη.}] ΟΟἄ οσδη ΒΟ 5]. Υ ἀπά 
Ταβίοσε ἴο [16 ; ψνΠοῦθαβ, 45 [Π6 ποχί ψεῖβθ 
5605, ΤΊΔ ΟΠ ΟΠΙΥ ΚΙ]. 

14. ἐῤὲ ορίγἱ.] ὙΠῸ τηϑδηϊηρ 15 πη ἢ ἐπ6 
ΒΔΠΘ ὙΥΠΟΊ ΠΟΥ {Π6 ὉΥΙΟΙΓ ΠΟΓῸ τηθδη5. “ {πὸ 
Ὀγθδίῃ "ἢ οΥ̓́““1Π6 ΠΙν]ηρ Ργὶποῖρ 6.» Βαξ {παῖ 
1η6 Ἰαίίεν 15 Πεῦβ πιθαηΐ 15 βῇθννῃ ΕΥ̓͂ {π6 
ςοηίγαβί ψ]ἢ Ψυχὴ 85 ἴῃ ΧΥ. 11. 

πείέδοῦ ἐδ σομὶ χεοοϊ δά τ σογιϑὶ αραΐπ.] 
ὙἼΠῈ ἔσθ τϑαάϊηρ ἴα Ψυχὴν παραληφθεῖσαν, 
“ΠΟΥ ἄ065 Πα Ἅε]νοῦ [Π6 501] τερον (ἰπΐο 
[Π6 πηβθθη νγου]).᾽ 

15-29. ΠΕ αἰ ΠΈγα ΠΕ ννᾶγϑ ἴῃ ΜΠ ΙΟἢ {πὸ 
ΕἸετηθπί οἵ ἤτγθ νγὰβ ἐπηρὶογθά ὃ Οοά ἴπ {πε 
(456 οἵ {π6ὸ Εβρυρίϊιδηβ δη4 οὗ {Π6 [5γδο]οβ. 

15. Βωὲ. .. ἐῤῖίπο ῥαπά] ὍΠδ6 βιιθϑβίδηςς 
οἵ [Π15 ἀπά ἴΠ6 ῬΥ͂θνίοιβ γεῦβθ 15 τθρεδίθα ἴῃ 
ΟΡ ΧΙ: 1. 2: “ΒΙεβξθα, δὲ οῆ!. ᾿ - ῸΓ 
6 Ιεδά5 ἄοννηῃ ἴο Ηδάδβ. ᾿ ΠΗ : ΙΪ : : - - ΔΠ4 Π6 ὈΓηΡ5 

ἘΝῚ τε Οὐ κα ἐϑ ρουλ ον ἀν ρου ὧν ἘΡ ΤΓΌΓῚ 1πῸ 5τοδΐ ἀεβέγιιοξίοη, Δ η4 {ποῖ 15 

Πο π  ππτιεις τς, ΠΣ ΣΡ ΌΣ ΡΣ εν τ 
ΟΥ νὰ ΠΡ ϑΌΡΡοβα {παΐ ἃ Ποῖ τηδαηΐ 
Κ ΘΠΑΓΡΙΥ,"᾿ “ΒΥ 4 5Π87Ὁ ΤΕ ΠΊΘαγ.᾽ 

)ουρείζεῖϊπεςς.) Νδγλεῖυ, οἵ (σοί ἰανν. 

εοπέϊγμα]ν τιπάζμ! 9.11] 1,11...“ ἀπά !ϑίγαςξοα 
Πότ, 2.6. 1Π 550] 0] δἰίδομθα ἴο. (ἸΟΙηραΓα 
{πΠ6 586 οἵ ἀπερισπάστως, 1 (ΟΥ̓́. νἱ]. 35; 
περιεσπᾶτο, 1.Ἰκ. Χ. 40. 

10. 2ῤγ «υογά.] ΤῸ δῖνε Τοροβ {πε ῬΏΠο- 
ΙΔ Δ Πα 561] - ΡΟΥΒΟΠΔ] 56 η86 ΠΕΙῸ 15 ἃ ρΡεῖ- 
ϑΟΥΒΙΟΠ ἀραϊηβέ νυ ΠΟ ἢ νυ ΠΙηρ μ85 ἴο θ6 βίνεη 

16. ἐῤῥαὶ «επί ἰο ἄποαυ ἐφεε.] ὙΠ6 Ερυρ- 
{14Π5 (Χ11. 27). 

“0110 οἰγασο γαϊπς, δαΐΐν, ἀπά «ῥοαυεγς.]} 
“ Θίγδηρε (45 ἴῃ τ. 3) Ὀδοδιιβα {ΠΟΥ ἡ ΓΘ 
ΔΌΠΟΥΙΠΊΔΙ ἴῃ ΟΠαγαοΐου ἃ Π4 νἱοΐθποθ. “Ὑετὸς 
5 ΤΟΤΕ ΘΟΠΕΪΠΙΙΟΙΙ5 Τα {Πᾶπ ὄμβρος. [Ιπ 
{Π656 νεῦβεβ (16--τ9) ἴπΠ6 Μοβαὶς παγγαΐϊνε οὗ 
ἘΧ. ΙΧ. 22--25 15 Δἰπιοϑί βΊοίεβη ΠΕ] ἀϊβίοτίοα 
Δη4 οχαρρβογαΐθα. 

ἐῤαΐ ἐῤὲν εομά ποὲ ατοἱά.] 1.11., “Ἰποχου- 
4016,᾽ 2:6. Ἰπενι4016, 45 ἴῃ υ. 4. 

2 1: 2. 



ἀεγεά δἵ, ἔμε ἔγε μαά πογε ἰοίσε 
ἴπ {π6 νναΐοι, {παΐ 4ιοηοἤθῃ 481] 

. ΤΠίηρϑ: ἰογ τὴ6 ννοῦἹὰ ὁ Πρβῃίθιῃ ἔογ 
τῃ6 τὶρ Πέθοιιβ. 

18 ΕῸΓ 8οπιῈ {{π|6 {Π6 ἢδπγα ννδϑ 
παϊε σατο, ἐΠαΐ 1 τηϊρῃς ποῖ ΒιΓΠ τρ 
1Π6 Ὀεαβϑίβ {Παΐ νγεγε 86πΐ ἀρδίηβί {ΠῸ 
ὈΠΡΌΔΪΥ ; δυξ ἘΠΕπΊβεῖνεβ τηϊσῃΐς 866 
Δηἀ ρεγςοῖνε Πδὲ ΠΟΥ γεγο ρεγβεοιζεά 
ψτἢ της Ἰπάρτηεηξ οὔ (σοά. 

ΜΊΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥῚ: [ν. 18---2ο. 

19 Απά αἵ Δποίπεγ {ἰπ|6 [τ Βαγπθῖῃ 

δνεη ἴῃ ἴῃς πηιάβϑε οὗ νναΐεγ αὔονε {πε 

Ρονγοῦ οὗ ἤγε, τῃδέ ἴξ πηΐρῆς ἀοβίγου 
τῆς {τιτ5 ΟἽ πη πη]: ἰΔηα. 

20 ᾽" [ηϑζθδά νυ πεγεοῦ ἐμοιῖῖ [ἀἀεϑί γἜχοα 
τῆΐπθ οὐγη ΡΕΟρΡΙῈ Ὑγίτῃ ΔηρεΪθ᾽ [οοά, Νὰ 
ΔΠΔ ἀϊάξε ϑεπά {Πδπὶ ἔοπιὶ ἤδάνεῃ ἧς, 

14. 
αἰῦ. ττ. 

8. 25. 

Ὀγεδά ργεραγεά υυμοις {Πεὶγ ΙΔ ιιγ, 7988 6. 31 
4016 το σοπίεπε ἜνεγΥ πηδη᾿β ἀε]ρἢϊ, 
Δηἀ ΔρΥΘαΙηρ᾽ ἴο Ἔν ΕΓΥ ἰαβία. 

17. ον αυδίεῤ ἐς »ιοσέ ἰο δὲ αυοπάεγεά αἱ.] 
ἼΤἬἼΘ56 [ΓΘ νοῦβο5 8΄Ὸ Δῃ ΘΧΡΔΠΒΙΟΗ οἵ “ἢΓΘ 
τα ηρ]οα νυ] {Π6 -Π41] τὴ Εχ. ΙΧ. 24, ΒΊΟΝ 
15. Τεησδυθ τὴ πεὸὶ ΕΧΟΣ ἣν - -- τὸ πῦρ 
φλογίζον ἐν τῇ χαλάζῃ. ΤΠΘ ῬΠΘΠΟΠΊΘΠΟΙ 
᾿πἰθηάθα ἴο Ὀ6 ἀθβοσιθθα Ὀγ {πὸ Ηθῦτον εχ- 
ΡΓΘβϑίοπ (νΒΙΟἢ ΠΠΘΓΑΠΥ͂ Τηθαῃ5. “ ΤΠΘΓΘ ννὰ5 
ἤγο (ακίησ-Πο] ἀ-οὔ-᾿[561 --- Ποηρ]οτηθγαζοά ---- 
ἴηΠ {πΠ6 τηιάσὶ οἵ {πὸ 411) 15 ἴπ6 οἱθοίγις 
ΡΠΘΠΟΙΊΘΠΟη Κπον 85 ϑ8ί. ΕἸπιοβ ἤγο -- 
Ὀ4}15 οἵ ἥτε νυν μι ἢ, 45 βουηθῖ!πη65. ΠαΡΡΟΠ5 ἴΠ 
νἱοΙθπΐ βἰογπη5, [61] πη] {πὸ Παι]ϑίοστη. 8. ἢ, 

αἱ Ἰϑαϑί, 15 ἴπ6 Ὄχραπαίίοη οὗ ΠΡ Οδ 

πίνθη ὈΥῪ (Οὐεβεηῖιβ απ 6 νεῖίθ. [ΪἿπ 
1ἴ561Ε [ῃ6 Ῥῇθποιηθηομ 5 παΐιγα!, ποῖ τηϊ- 
ΓΑΟΙΠ]ΟΙΙ5 : 2.6. 1 τημδί 6 σθοκοηθα ὩΠΊΟΠς: 
ΠΟΥΙΠΊ4] ἀπά τΘουσγγθηΐ ῬΠΘΠοιηθΠα, βίηοθ {Π6 
τηϊχίασο οἵ Π41] ἀπά ΠΡ πϊηρ 15. οπμθ οὗ {πὸ 
Ποπηπηοηθϑὲ σοϑα] 5. οἵ δἰθοίσισαὶ ἀἰδίαγθαηςθ. 
Οοά πηδάθ τι56 οἵ {Π6 ογάϊπαγυ ἰανν5 οἵ παΐιγο 
1ῃ ἃ 5Ρ6014] δ ΠΠῸΓ. Μίοβ65 βῖνο 5. ΠῸ βὩ ΠΟΙΊΟΗ 
ἴογ {ΠῸ6 σοπηπλεηΐβ. οἵ {Π6 νυ ΎΙου, ννῃῖ ἢ ἃΓῸ 
ΤΊΟΓΘ {ΠΔΠ ΠΊΘΓΟ Ῥοδίος ΘΧΡΥ͂Ό55Ι0η5, {κὸ {Ποβα8 
ΟΕ Αδβοῦγ δ (Αρ. 631): 

συνώμοσαν γὰρ ὄντες ἔχθιστοι τὸ πρίν 
πῦρ καὶ θάλασσα καὶ τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην. 

ΟΥ ΜιΙπίοηἶβ: 
“«Τῇδ οἱουας 

ἘΥΟΠῚ ΤΥ ἃ ΠουΙϊα τἰΓ ἀθοτίϊνα Ροιτγοᾶ 
ΕΊοτοα ταὶ ἢ ΠΙσπτηϊηρ πῖχϑα, νναΐοσ ν 

ἢτα 
Ιῃ σαΐη τθοοηο!]οᾶ,"--2αγ. Δ έρ. ἵν. 410. 

ἦε «υογἱά βφῤίοῖ δ γον ἐφὲ τὶ σφέθοι".)] 8668 
τ. 24 Δῃὰ ν. 17. 

18. ἐῤαὶ 1 γιὲ ποὶ ὀμγπ τῷ ἐδὲ δεαςὶ-.} 
ΤΠΘ νΥΓΟΥ Θροαῖα 45 πουρῇ {πὸ ΡΪαριιοβ οἵ 
Ἰοοιιϑίβ, ΠΙ65, Πσθ, αηα βἕοσγη ννογθ 411 οοπίοτη- 
ῬογάΠΘΟι5. ὙΠΟΓΘ 15 ΠῸ ϑβουϊρίιμγα! νναγγαηΐ 
ἴῸΓ [15 Το σκθ. [Ι͂ἢ ΕΧ. 11}. 123,31) ΜῈ ΔΥῸ 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ (014 {πΠαΐ {πΠ6 ἴτορβ ἀπά ἢῖθβ πδά 
ἀϊεά Ὀείογο {πὸ Πδ1] σαπιθ. Ὑδί {Π6 τηθαπίηρ 
οἵ {Π6 νυυὶοῦ 15. Οἰθαῦ, [ῸΓ ἴῃ ΧΙΧ. 21 Π6 στο- 
[οβα 6] Υ αϑϑοσίβ {Παΐ (Π6 τΌρ 5, ΠΙθβ, ὅζο., ᾿νϑὰ 
Δ η ννα]κοά πη] η]πγθ 4 ἴῃ {Π6 ἤαπιθβ. δ 
σαηποΐῖ {πογοίοσο 6. Ποα σοίουσίηρ ἴο {πὸ 
ἔγορθ θοίηρ ἴουπα ἴῃ {π6 ρβυρίϊδῃ οὐθῃβ 
(0 γ111..2). 

γιῖσὲ σε απά ῥεγοοῖυθ.)] βλέποντες ἴδωσιν. 

Δ Θη τιδρά ἰορθίποσ, βλέπω Τοίογβ ἴο ρῇγ- 
5104] 55}, ἀπ ὁρῶ ἴο τηρηία] ᾿πϑι σι. 

ἐῤεν αὐεγὸ ῥεγσεσμθα.] 1.11., “ ΤΠ6Ὺ ἀγα Βεϊπρ 
ἀτίνθη " (ἐλαύνονται). ὙὍὙΠῈ ννοτὰ 15 οἴθη 
τι564 οἵ ἄϊνιπο Ππάρτηθηΐϑ. 

19. ἦι ἐῤὲ ηηἱάσέ 97) «υαΐεγ.1 ὙΠῸ ὙΤΙΓῸΓ 
ΠΘΔΡ5 ΤῊΪΓΆΟ]65. Οἡ ΤηΐγΔΟ]65 : {Ππ6 σταῖη ἀϊά ποῖ 
4πθποἢ πὸ ἤτο, {πὸ ἥτε ἀϊ4 ποῖ θιση {Π6 
1ηϑϑοῖ-ϑνγαγπ5. “Μη ασμία πο σι γημ1- 
}΄1΄εαπάκᾳ ῥγαρίοῦ ποορσοϊξαέεηι.᾽ 

αὖουε ἐῤὲ ῥοαυεν 9 3γε.] Τί 15 βιιρροβθά ἴο 
θ6 διρουπαΐιγα] ἤγΘ, ἃ5 ἴῃ χΧῖχ. 2ο. ΡΏΠΟ Παᾶ5 
π6 ϑαπῖθ ποίϊοῃ ἴῃ " Ν|. Μοβ.᾽ 1. 2ο. Βοῖίῃ 
ὙΓΙΟΥΒ. ἅΓ6 ΓΟ] Οννπρ {ΠῸ [Θννῖϑῃ Η ἀρδαϊβίβ ; 
Βῖ νυπαΐῖ Ῥβοιάο- ϑο]οπιοη ΠΟΓῸ 5αγ5 ἀοο5 ποῖ 
Ὑ}6Ὲ}} δοσογα νυν] {Π6 νυ ΒΓ ΓΟ ΠΊΑΥ] 5. νυν ΒΙοἢ Π6 
45 πη8646 [ἴῃ ΧΙ. 17--26. 

ἐρὲ γγμῖ!5.1 γεννήματα, 411 {π6 ργοάιιοῖ5. οὗ 
{Π6 5011. (ΔΟΠΊΡ. Ὁ. 22 απά Ρ5. ον. 35. 

20. Ιποΐεαά αὐδόγεο}) Τπηβθαά οὗ {Π1|5 ἀ6- 
βίΓποίίοη οἵ Γοοα ὈΥ Π41] ἀπά ἢτο. 

ἔδοι γεάάεςί.)] ἐψωμίσας. ὙΠΟ νογθ Ποτα 
ΒΌΥΘΓΠΒ ἴννο δοοσιιδαῖνοβ. [{ ΡΓΟΡΟΓΙΥ ΠΟ Π5 
(1 1016. (1 (ογ-. ΣΙ. 2), σὰ 15 ὑδεα ὈΥ ὙΠῸ 
1,ΧΧ. ἴῃ Νιυῇ. ΧΙ. 4, 18; θεῖ. ν]}}. 3, δα: 
ἴο ἄδβουθο ἴΠ6 ΘΈΡΡΙΥ οἵ τηᾶηπα. [{ [5 
ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἴο {πὸ οἰ οὗ πιαηπα, νυ] ἢ ννὰ5 
5118}, πκ6 σσαῖηβ οἵ σουαπάθυ βθοα (Ναπι. 
ΧΙ. 16): “ἃ 5Π14}} γοιπα [Πϊηρ,, 45. 5Π14}} ἃ5 ἴῃ 6 
Ποατγ-ἔγοϑί οα {πὸ στοιηα " (ἔχ. χυὶ. 1.4). 

αηρεῖ τ᾽ 70ο.1] Οομρ. 1 ΧΧ. Ρ5. Ἰχχυ]. 25. 
Ιπ {6 ΗθΡγονν {Π6 ρἤγαβο {Ππι5 γοπογθα 15 

ὈΝΞΝ Ὡπρ, “ Βγοδα οὗ {π6 τηϊρμῖγ," Δ. οὗ 

“ Δῃ66]5, {Παΐ ΘΧχοο] ἴῃ βδίσθηρίῃ (5. (111. 20). 
Βείηρ “Ὀγοδά το πεϑανθη" (5. ον. 40; 
Εχ. χνὶ. 4), 1 15. σα]! “ἀπ τοβίαὶ ἔοοά "ἢ ἴῃ 
ΧΙΧ. 21.) 8Δη6 “ Θριτῖτυα] οοα 1 Ὁ ΘΟΥ πὸ 2. 

γεῤαγεά «υἱδῥοιέ ἐῤοῖγ' ἰαφοιιγ.) [1 15 Ὀθοσ 
ἴο Ἰοῖη ἴπ6 δάνογθ ἀκοπιάτως ν»ἱ ἢ {Ππ6 νοτ, 
Ποῖ. ϑδθηΐοδί {πθπὶ ππννθαγιθάϊν." ὙΠ 
τηδηηα ἄοοθ ποῖ 560ΠῚ ἴο ἢᾶνθ Ὀθθὴ βαΐθη 
845 ἴἴ ννὰβ Τουπα, δι ννὰ5 θακοὰ απ πηδάθ 
ἰηΐο οαἰτοβ (Ν μη. χὶ. 8). 

αὐίε ἐο σογιέεγιξ δοῦν γηαρὴς αἰοἰσ ὲ.] ΜΝ αΪΕ.» 
Ο771716 «ἰε]θοξ αι» 1] 18 σὁ ῥαδεπίοηι (ῬεΓ- 
Πᾶρ5 τοαάϊηρ ἴσχοντα). [{ ἰσχύοντα πᾶσαν 
ἡδονὴν ΤιΘΔΠ5 “’ ΠΊΑΘΓΘΓΙ ΠΡ ΘΥ̓ΘΥῪ Ρἰθαβιγο, (Π6 



ἘΝ ἸΠΞΠΟΝ ὉΓΡ ΞΌΓΌΜΟΝ. ΧΥΪ. 
π7υὰρ. 6. 21 ΚΓ (ΠΥ .᾽ ϑυδέεηδηπος ἀεοϊαγεά 
ἐς ΤΥ ϑυνεείπεββ τπίο ΤΥ οΒ]άγεη, 
γπαρίμια. ὩΠΑ ΒΕΓΨΙΠρ ἴ0 {Π6 ἀρρεῖ[ζε οὗ {ΠῈ 
! Οτ, τυας ΘΔΤΟΓ, ' τεπιρεγεά 1561} το Ἐν εΓΥ πιδη 8 
θηηδεγεα. Ικίηρ. 

» (ἢ. το. 22 9 Βυΐζ 858πονν δηά ἴςξ βπάιπγοά {πὸ 

τῷ γα, δηἀ πηεβἰτεά ποῖ, {πὲ ἘΠΕῈῪ τηϊρης 
Κηονν {παῖ ἤτγα Ῥυγηΐηρ ἰπ {πε Πα]], 

ΔΠ4 5ραγκ|ίηρ ἴῃ 1Π6 τγαϊη, ἀϊ 4 ἀςβίγου 
1η6 ἔτπ1{5 οὗ 1Π6 ΘΠ  ΠΊ168. 

23 Βαξ {Π18 ἀραίη ἀϊ4 Ἄνεη [ογρεξ 
ἢϊ8 ονγη βίγεηρίῃ, [Πδὲ {ΠῸ τὶρῃϊθοιιβ 
ταϊρ με ΡῈ ποιτβῃεά, 

24 Βὸγ Ζτ:Πε ογεδίαγα {Πδῇ βεγνείῃ 7.μ. το. 6 
{Πε6.. νγῆο ατέ {π6Ὸ Μακε, ἱπογβαβεῖῃ 
ἢ]8. ΒίγεηρῈῃ δραϊηϑὲ {Π6 τπητὶρ Πΐθοιιβ 

ΠΟΠΒΓΓΙΟΈΙΟΙ 15 ΨΕΓΥ͂ ἘΠΙΙΒ118] ; ῸΓ νΠθη ἰσχύω 
ἶβ 564 ἴῃ {Π|5 δοίϊνε β5θηβθ, ἴξ 15. ΡΈΠΟΓΑΔΙΠΥ 
[Ο]]Οννεα ὈΥ πρός, ἐπί, ΟΥ ὑπέρ ((ΧΧ. Ρ5. 
ΧΙ ἘΣῪ ΜΙ πΘΟΣ ΣΧ: 710) δῖοι) «ΒπΡ 1 15 ΒΕΙΞΗ 
ἴο τπᾶκθ πᾶσαν ἡδονὴν Δ ““ ἀοσιιδαίίνε. ΟΥ̓ {πὸ 
ΠΘΔΓΘΥ ΠΊΘΔΠΪηΡ,, Δηἢ ἴο το που {πῸὸ τνογάβ 
“ἐ ΒΙΓΟΠΡ' 45 Γαραγβ ἜΥΘΤῪ Ρ]Θαβιγθ.ἢ 

ασγοείγρ [0 ἐγ} ἐασρίΉ.] ὍὙΠ6 Μοβαῖς 
ΠΑΥΤΑΙΪνΕ βϑαγ5 {πᾶὶ (Π6 τηδηπα ἰαϑίθα [{|κ6 
Βοπουτοαῖκοβ (ΕΧ. χυϊ. 31), ΟΥ {|κθ ἔγθϑῃ οἱ] 
(Νυμη. χι. 8). Ηοῖο δηά ἴῃ {π6Ὸ ποχέ νϑῦβθ 
1Π6 νΥΠ ΟῚ ΓΌ]]Ονν5 ἴπ6 [Θννϑῃ Ἰορθηά5, νυ ο ἢ 
5814 {πδΐ 1Π6 πιᾶππα ἰαϑίθα ἴο θδοὴ δδίοσ Κὸ 
ΒΊΑΡΘΒ, ΟΥ̓ΠΡ5, ΟΥ̓ ννηδίθνου οἶσθ πὸ ἠθϑισοά. 
ὙΠΟ Ἰαΐθυ [ον 5 Β ΑΡΌ15. σα] ἃ ΘΙ ΠΉΠΑΎ]ν {παῖ 
ἴῃ6 ἤδβῃ οἵ Ἰδνιδίπαη ἴῃ ἴπ6 ἄαγβ οὗ {πὸ 
Μεββίδῃ ννοι]ά ϑι1ξ θνο συ Ρρα]δΐθ. 

21. ον ἐῤν σισίοηαης..)] ΤΠ πηδπηηᾶ ἰ5 
Π6γα οΠ1664 ““(Οοα᾽ 5. δνροσέασὶς ;᾽ ἔοΥ ἴῃ6 σοη- 
Ἰεσΐαγεβ ὑπόσταξις, “Βεπεγ-ἀγορρίηρ ἄδνν ἢ 
(Νδιη15), ΟΥ ἀπόσταξις, “ ἀγορρίηρ ἔγοτη πθα- 
γβη " (ΟτΆ06),---ποιρῖν {πον τπυρξ 6 5ιρ- 
ΡΟΞοα τ ΤΕΣ ἴο Εἶχ. Χυϊ. 4, Νίη. ΣΙ. Ὁ, 
ὙΠΕΓΘ {Π6 ΠιαπΠπΠᾶ 15 βα]4 ἴο Πᾶν Γ8]16η ὑν ἢ 
[Π6 ἄδνν,---αγθ ππίθηαθ]θ. ΨΥ μας ἐπθη ἰ5 {πὸ 
Τηβδηηρ Οἵ {πὸ διηὈϊσιιοι5 ννογά ὑπόστασις 
ἴῃ 115 ρΡαβϑδαροὺ [1μΠΟΥ ἀηα οἴποῖϑθ πιαϊζο [ἴὲ 
πΊΘΔῃ “ σοηπάήθησο :" θεῖ {Ποιιρ ἢ τΠδ ννοσά Πὰ5 
16 πιθδηΐηρ; οἵ “' σοπῆάδηςο᾽ ἴῃ 2 (Ου. ἰχ. 4, 
ΧΙ. 17, ΗΘ. χί. 1, γεῖ ὑπόστασίς σου σου]ά 
ΠΑΓΑΪΥ Τηθᾶη “ ἔγιϑὲ ἴῃ {πΠε6. ΟὙπηπὶ 
ΠΊΔΪΚΟ5. 1 πηθδη “ΠΥ βιιθβίδποο," ποί 85 6εηυῖ- 
να ]εηΐ ἴο “Ποῖ ΟΥ̓ ἴο ““Οοά;,᾽" δι ἴο {πε 
Ροννεγ οἵ Οοα νοσκίηρ ἴπ {Π6 τηᾶπηᾳ. [{ ἰ5 
ΤΊΟΥῈ 51Π|Ρ16 Δη4 δίχα] ἴο [ΌΠ]ονν {πὸ ΑὈΥ. 
ἴῃ ΒΊνΙηρ ἴο {Π6 νγοσ [15 ΟΥ̓ ΠΑΤῪ 5θηβθ οὔ 
βιιθβδίαδποθ, ἀπ Ὄχρίαἰπίηρ; ἰἃ ἴο τήθαη “πὸ 
{Π]ηρ 5επξ ὈΥ {Π66.᾿ 

ἐδν ταὐυεείσιε55.) “ΤΠΘ ΤηθίδρΠου 15 [Π6 βαπηθ 
85 ἴῃ τ Ρεΐ. 11. 3, “"1Ε γα ἐαοσίεά {μαΐ 1Π6 1,ογά 
15. βταοίοιιβ:; Ρ5. χχχῖν. 8, “"Ο ζασέθ ἀπά 566 
{Π4ΐ {πὸ ΤοΥά 15 βοοά. 

σεγϊη.}] ΤῊΘ ΡΑΓΓΟΙΡΙΘ 5 ΠΊΔΒΟΙ]Ϊη6, 
Ὀεοαιιθα [ἃ ταίειβ ὕδοὶς ἰο ἄρτος, ποΐ ἴο 
ὑπόστασις. 

97 1ρε εαίεγ.) τοῦ προσφερομένου. ἴῃ Ἰαΐογ 
Οτςοκ, προσφέρεσθαι, {6 [Π6 νι Πραγ [ΟΥΤα 
“10 5εῖ ἴο, πηθδηβ “"ἴο ἴαϊζο ἔοοά " (Τπαάτῃ 
ΧΙ. 9)». ὙΠῈ Νιυρ. Τοπάθυβ 1Ὲ τροισημο, 
ννΠΙΟἢ. ὑνου]ὰ σαΐμοῦ 6 {π6 οἰαβϑὶς τοῦ τυ- 
χύόντος. 

22. Βιιῖ «ποαῦ «πα ἴτε ὁπάμγεά ἐφὲ ἤγε.] 
ὙἼΤἼΗΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊ 15 [αηίαϑίϊς, ΒΥ. “5πονν ἀπά 
ἴςα "ἢ ἀγὸ τηϑαηΐ ποίῃϊηρ δυξ {ΠῸ6 πιδππα, ννῃῖς ἢ 
Μοϑβα65 οὴἱγῃ εογηραγες ἰο ἴπὸ ποαγ-γοβε (1,ΧΧ., 
πάγος ; ἘΧ. ΧΥ]. 14), ἔΓῸΠὶ ᾿ΐ5 51Ζ6 δη4 ςο] ΙΓ. 
Ι͂η Νιιηι. χὶ. 7 ννγα 4Υ6. [ο]4 {παΐ “1ῃ6 ςο]ου Γ 
{πεγθοῦ ννὰ5 85 ἴΠ6 σο]οιτγ οἵ 6 ]}Πππ|,᾿ ννΒΙ ἢ 
{π6 1,ΧΧ. γτϑπάθγ ὈΥ εἶδος κρυστάλλου. Οἡ 
1Π15 νΕΥῪ 5]θη θυ ἀπά ᾿πβθοιγα Τοππάδίϊοη ἴῃ 6 
ὙΥΤΙΓΟΥ Δ5511Π|65 ἴῃ [15 γεῦβϑθ, ποΐ {παΐ {Π6 
τηδηη8 σἰίίεγεά Ἰκ6ὸ σηονν, Ὀιὲ {παΐ 1 νγὰβ5 
ἃ Κιπά οἵ ἴτβ οὐ 5πονν. ΤΠΪ5 Ρθγνυθγβίοῃ 
ΘΠ4 0165 ΠΙπὶ ἴο σοπίγαϑθ {π6 ἴσθὸ δηά 5πονν 
ὙΨΏΘΗ ννὰβ ἀ]]οο 5 ἰοοά ἴο {Ππ6 [5γδϑ]θ5 
ἢ {ΠῸ6 [411 νυ] ἢ Ρ]αριιθα {π6 Ἐργυρίϊαπβ. 
ΤῈ αἰβὸ ξῖνεβ ΠΙΠῚ Δῃ θχοιιδο ἔου ἱπίγοάιποϊηρ 
ΒΕΥΟΓΆΪ ΠΊΟΤΘ ΠΊΪΓΘΟΙ]ΟΙΙ5. ο]οπηθηΐς ἱπίο {ΠῸ6 
ΠΑΤΓδίϊνα οἵ {πῸὸ Ρεπηίδίθιιοῃ. Εἰχοθρί ἴῃ ἃ 
ΠΕγίδ! ἢ πη βίοσΥ οἵ βοηοσοιβ αηά βἤξοξινα δη- 
διιαροθ, [ῃ6 νυ} ἀο65 ποῖ ἀρρθαγ δὲ ἢῃΪβ Βεϑβί 
ἴῃ [Π15. Ρᾷβϑαρθ. 

γιο]οά ποί.)] ΜΜΊΙ {πς Ἔχοθρέϊοι ποίΐθα δ 
Ὁ. 272. Τὴ “ΠΥ ποτα Δ] 6 66 το 15 ποῖ, 
Ποννθνοσ, {Π6 βαπΠρηΐ, θυ {πῸ ἥτε ννμῖς ἢ ἘΠ6 
[5γδϑ]ῖθ5 τἰιϑϑὰ ἔστ σοοκίηρ. Οαΐ οὗ πὲ ἕαεοϊ 
{παῖ {Π6 τπᾶπηᾶᾷ Ἰοοκοά [κ᾽ ποαῖ-ἔγοϑί, δηά 
ννὰ5. θαϊκεά Ὀγ {π86 [5γϑο! 5 ̓ πΐο σατο (ἔχ. 
ΧΥΙ. 23; Νιιηι. ΧΙ. 8), ἴΠ6 νυ ῈΓ ροίβ. (Π6 
τηΪγαο]6 {Παΐ ἰσε ἐϊά ποΐ πηεῖξ ἴπ {ΠῸ6 ἤγο, δπά 
{παΐ [Π15 ννγὰβ ἱπίθπάθα ἴο ἴθαςῃ {πθὸ ββορὶβ 
{παΐ {Π6 ἤγα νυν ἈΊΟἢ ννὰ5. ΤΙ ΓΔΟΙ]ΟΊΙΒΙΥ ΤᾺ] ΠΟΙΙ5 
ἴο {πε Εἰβγρίϊαῃβ ννὰβ ΠΗ ΓΔ] Ο 510 Ὀοποῆςσθηΐς 
ἴο {Πεπηβεῖναβ. 

““ πυοάοσπηϊα οβίθ 15. ΤΠ] 5ῖς, ἱπογθάυ]ις 
οὔ." 

ὀπγηησ ἱπ ἐφε ῥαϊ.)] 866 ὦ. 17. ““Οείίε 
ΔΠΓΕΠ 56 τέβιιπηθ ἰουΐθ 1ὰ {ἰγαθ, δὲ γεπομέσγις 
ΘΠΟΟΥΙῈ 511 565 ΡαΥΔΟΧα5 "ἢ (Ἀ 6ι155). 

258: ΒῺΣ δὲς ἀραϊπ.} Ὑ{Π6 ΑΙ. ἡ. τείειβ 
τοῦτο ἴο πῦρ. Ιΐ 15, Βονγενεσ, θείίεγ ἴο ρυΐζ 
ΟἿΪΥ ἃ Πφοπηπηα αἵ {πΠ6 οπά οἵ {πὸ ἰαϑί νεῦβε, 
Δη4 τοηογ “4δηα ([πΠαΐ ποὺ τπῖρμς Κπον) 
{Π1|5. ξμσί ποῦ ἕαοί, {πα {πὸ ἥτε Παά δὄνϑῃ 
Τογροζζθη 115 ῬΥΟΡΟΙ ΡοννΟΥ ἴπ ογάου {παΐ {ΠῸ6 
7υ5ῖὲ πιρσμξ ΡῈ ποιυτὶβῃθα." ὙΠῸ γνῶσιν 15 
ΓΟ]]οννεα ἤτϑί ὈΥ ὅτι (Ὁ. 22), ἀπά ἔπθη γ {πὸ 
86ς. Δη4 ΙηΠΠ|ν6. 

24. ον ἐδ εἐγεαίμγε)] ὙΠαΐ 15, “16 
ογδαῖθα τΠ|ηΡ,᾿ 845 ἴῃ ν. 17. 

ἐῤεὲ αζεγ.) ὁ ποιήσας 15 ποῖ “1ῃ6 (γεαΐου "ἢ 
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518 ΨΊΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥῚ. ΧΝΙΙ]. [ν. 2ς--20. 

[οΥ {Πεῖγ Ρῃἰϑῃπηθηΐ, ἀπ 4 ἀραΐθῖῃ ἢ 5 
ΒΓΘΠΡΊἢ [ῸΓ {Π6 Ὀεπεῆέ οὗ βιιοἢ δ5 ραξ 

βίγογε οὗ {Π6 ἤτε, “ Βείπρ' νγαγπιθά " Ἑσοὰ. 
ν ἢ ἃ ΠΠπ||6 ϑιιηθεαπη, ϑοὸη πηοϊτεά δΠΠ 

ἘΠΕΙΓ {γιιϑέ ἴῃ {Πεα. 
25 πεγείοσα ἀνε ἔμθη νγαὰβ [11 

ἈΨΨΑΥ : 
2ὃ ΤΠδε ἴῈ παρης θεὲ Κποννη, ἐδμαΐ 

ὑέμως, ἈΠτοΓΘά ἰηπῖο 81} ᾿ξ βῃΐοηβ, δἀπὰ νγᾶϑ ὅψγ8 πγιδὲ ργενεηῖ [ῃ6 βιιπ τὸ ρίνε "τ δα 
οδοαϊοηξ το ΠΥ σγᾶςο, τΠδτ ΠοΟιγΙΒμοτη τῃ68 τῃᾶηκβ, ἀπά δὲ 1ῃ6 ἀδγβργίηρ 

ΙΟ τσ, οὗ 
ἐλο»ς ἐλαΐ 

4}1 τῃϊη 5, Δοσογαϊηρ ἴο {Π6 ἄδσβίγα ἴ οὗ ΡΓΔΥ͂ πππΐο {Πςα. 
2γαγεά. τἢπὶ {Παΐ Παά πεεά: 29 Εογ {πε Βορε οὔ {πε ππιίῃδηκι 

26 ὝἼΠαῖ τὴν ομι]άγοη, Ὁ [Γογά, 5141} πιεὶξ ἀνγὰὺ ἃ5 1ῃ6 ννίπίογ 5 ΠΟᾺΓ 
ψγΠοπι τποιῖι ἰονεδῖ, πιρῃς Κπονν, τΠὰὲ ἤποβῖ, ἃπα 5}12]] γΓιιη ἀνγὰῦ 85 ἀπρτοῆτ- 

7 Ῥευι. 8. Φ1{ 15 ποῖ {Π6 στοννίηρ οὗ [5 ἘΠ Δ0]6 νγαΐεγ. 
δίατι. 4.4. ΠΟΙΓΙΒΒΘΙΗ τηαη: δῖ {Ππαΐ ἴΐ ἰ5 τγ 

νγογ. νν ΠΙ ἢ ργαβεγνθίῃ {Παπὶ {Παΐ ριιῖ 
{ΠΕ6ῚΓ {Γιι58 ἴῃ ἘΠ6α. 

27 ΕῸΓ {Πδὲ ψΠΪοἢ ννὰθ ποΐῖ ἐε- 

ΟΗΑΡΤῈΞ ΧΥῚΙ. 
1 αν τε Ἐργῤίϊαγις τοῦγέ 2π1εγ1:ἤεὦ τοΐέᾷ 

ααγάγιοσ. 4 1716 16γγογς 97 ἐλαΐ ἀαγᾷγιδης. 
11 726 ἔεγγογς οὐ αγε 1{1 φογιδείφγιξε. 

ΔΟβοϊαΐοὶυ. ὍὙῊΘ οἸάδιιβα τηθαπβ ΚΠ ογθαϊθα 
{Π1Π 8, 5Βουνηρ ΤΠΘο, γν πὸ ἀϊάϑε ογθαΐθ 11. 

25. Τρεγείογε.)] ἴῃ δοσογάδποθ ἢ {πΠῸ 
Ιανν Ἰιι5ῖ τηθπίϊοποά, νἱΖ. {παΐ ογραΐθα τπϊηρ5 
Ἰπούθαβθ δηδ σϑὶαχ {ΠῸῚΓ ἔογοθ 85 {Π6Ὺ 216 
παράρα ἴο ρογίογπιὶ (σοά᾽5 θθῃεβϑίϑβ. 

ἐύεγι ἔῤῥει.) “ΓΠΘΠ, 85 δ οἵου {{Π|65. 

«ὐας 1ξ αἰϊεγεά.] μεταλλευομένη. ὙὝΠΕΓΟ ἰ5 
1Π6 58Π1|6 Δρραγθηΐ πηϊδίακθ 845 [0 {Π6 ῬΡΙΌΡΟΥ 
ΓΘ ΔΠΙΠξ; ΟἵἩ [Π6 ννοσγά (νυ ΒΙΟἢ 15 “ θείης ἀπ), 
5 ΜῈ Πᾶνθ δἰγθδαν οὐὔϑοῖνοα αδἱ ἵν. 12. ΤΠῸ 
ὙΤΙΓΟΓ 566 Π|5 ἴ0 Πᾶνα σοηξιβοά μεταλλεύω, “1 
ΠλΪΠ6,᾿ ἢ μεταλλάσσω, “1 σπαηρο.᾽ 

26. ποί.) ““Νοῖ 50 πιο." [{ 154 Ηρθγον 
Ἰάϊοπι ἴο πϑραῖϊνα δἰζορθίμοῦ {Π6 ἸΏ ΟΤΙΟΥ 8]- 
τογηδίϊνθ, 50 {Παΐ οἴζθη ἴῃ ϑογρίασε οὐκ. .. 
ἀλλὰ τηθδη ποῦ ἑαηι .« «᾿ς 4μΩ7). 

ἐῤὲ σγοαυΐης 9 7γμ5.] ἈΔΙΠοΥ, κ μα Κιηά5 
οὗ ἔγυ!ῖ5,᾽ 1. 14. 

ἐδγ «αυογά.] Ἰ)ειΐί. νἱϊ. 3: “Ηες.... ἔά 
ἴπε6 ἢ τηᾶηπα, {πα {ποῖ Κπονγοβδέ ποῖ, 
ΠΟΙΓΠΟΥ ἀ14 {ΠΥ [ΔΊ Π 5 κπονν ; {πΠαΐ Ηδ παϊρπξ 
τηδῖτο {πΠ66 Κηονν {Παΐ πηὰη ἀοίῃ ποῖ ᾿ΐνο ΒΥ 
Ὀγοδά Ο]γ, θὰϊ ὈΥ ΘΥΘΥΥ ννογά {παΐ ρτὸ- 
σρράθίῃ ουΐ οὔ {π6 πιοιῖῃ οἵ {πὸ Τογά ἀοίῃ 
τηΔῃ ᾿ϊνῈ." (οπιρ. Μαίί. 'ν. 4. [πη {πὸ Ν. Τ᾿ 
1Π6 {γα} 15 ἀθοροηρά δηά βρι τ τπ]}1564. ὙΠῸ 
τηᾶηηᾷ ΡγΓονϊ ἀθα ῸΓ {ΠῸ ᾿βγαθ 65 ννὰβ ἃ ργοοῦ 
{πα Οοά οὰπ βιιρροῦί τηὰη ὈΥ ΟΙΠΟΙΓ {Πᾶῃ 
ΟΓΩΙΠΑΓΥ τηοίποάβ, ὈῪ τῆς υΐογαπος οἵ Ηἰβ 
ννογά : θιυΐ [ῸΓ {πὸ σμΠ]άτγρη οὗ τπΠ6 Νὸνν Π)15- 
ΡΘηβαίίοη δ ΒΥΠΊΌΟ]565 ῃ6 {ταῖῃ {Ππαΐ τΠῸ 
Ρ γϑίοδὶ 18 15 θὰϊ ἃ Ραβϑίηρ 5ϑῃαάονν ἴῃ σοπὶ- 
Ράγίβοη νν ἢ {Παΐ δἴθγπαὶ 116, {παΐ 16 οὗ τΠ6 
501}, ὙΠ ]Ο ἢ. ΟΠ]Υ ΘΟΠΊΘ65 ἵτοπὶ Ἡ πὰ νν ΠΟ ἰ5 {Π6 
ΛΝ οσγά οἵ σοά. 

Ω". Τὸν. ὝΉΪΒ 15 {π6 ρσγοοῦ {Παΐ 1 15 ποῖ 
{Π6 παΐαγα οὗ {Π]πηρ5 νυ μΙοἢ σι ρρογίβ τηδῃ, δι 
(οὐ 5 ννοσκ ΒΟ τηοάϊῆθβ {πο ῖσ παΐασο ἴο 
Η!5 Ρίγροβο. 

ἐῤαὶ «ὐρίωρ «υᾶς πο εἰεείγογεά 97 δὲ γε. 
ὙἼΠΕῈ ΤπμληπΠᾶ, Ὁ. 22. ΤΠὸ ἴοσοθ οὗ {πΠ6 ἢσγθ 

νγὰβ ννοαϊοηθά  {πΠ6 ἔοτοθ οἵ {π6 βϑιιηθθαπὶ 
1ΠΟΓΘΑΒΘΩ, 45 15 ᾿πΠἸσαίθα ἴῃ τ. 24. 

ηιοϊοά ααυαγ.] ἘΧ. ΧΥΪ. 21. 

28. »ιμδὲ ῥγευεηξ ἐδὲ στ. “Ῥτθνθης ἢ 15 
τι566 ἴῃ 115 οἱ 5Ἔη8ε οἵ “" αποἱραΐς" (γέσεηϊγ), 
85 1η 85: ὉΣΙ͂Σ. ΤΑΣ Υ ΠΠΠΕΘΘΣ τνς ΤΣ 

10 σίε ῥέε ἐῤῥαηά..) Α ὈοΔΙΙ] ῥσθςορΐ, 
Τοιιπάθ οἡ βοπιοννῃαΐ ργθοδγίοιβ Θχθροβίϑβ. 
Ηδά {Π15 θθθπ {π6 ᾿πίθπίοη οἵ {πὸ [δεΐβ τηθη- 
τἰοπθὰ ΒΥ Μοβββ, πα ννοι]ὰ πᾶν μαγάϊν [α]θὰ 
ἴο Ροϊπΐ {Π6 ἰθββοῃ. 

αὐ ἐδὲ ἀαγεῤγίησ.] ΓῊΪ5 15 δἰπιοϑί συ δ ΠΙΥ 
1Π6 τιριΐ το πάογιηρ οἵ πρὸς ἀνατολὴν φωτός. 
ΤΠῈ ννογάβ τηϊρῃΐ οὗ σουγβθ τηθδῃ “ Ζοαυαγάς 
ἐῤὲ ἄανῃ;" Ὀαὰϊ ἴο φσῖνε {Ππθπὶ {Π15 ΠΊΘΔΠΙΠρ' 
Ποτο νου] 6 Θπι γον ἴο ἀἴββονοσ {Π6Πὶ {το πὶ 
{πεῸ σοπίοχί, ννμ]οἢ Πὰ5. ΠῸ 5ρ6 014] σϑίθυθησθ. 
ἼἼΘ να ῃ!βῃϊηρ οὗ {Π6 πιαηπᾶ δὲ ἀδυτθαῖκ σου] 
ποῖ σοποθίν αν Ροϊηΐ {Π6 Ἰθβϑοη {παξ ΡθορὶΘ 
Οὐ 20 χες ἐῤὲ στ ΥΠΘΠ ΤΠῸῪ τηα κα {ΠΟΙΓ 
ΤΊΟΓΠΪΠΡ ΡΓΑΥΟΥ. Ηρπορ ἴὰ 15 ἃ πιοβὲ τπη- 
νναγγδηΐΔὉ]6. ᾿ηΐοσοπος οἵ ΕἸΘΠΠοση, ΟΠ Ότευ, 
ΖΕ]]οσ, ζο., {πας [Π15 γυθῦβθ σῆοννβ {πΠ6 νυ  Γ 
ἴο αν Ὀδθη οπὲ οὗ {πεὸ ὙΠεογαροιΐαθ, ννηῸ 
Δαἀορίοα τη Ρογβίδη ργαςίϊςο οἵ ργαγῖηρ' ἑονναγ 5 
{Π6 τιϑίηρ 5η. (ΡΠ, “ΝΙ, σοπίοθπιρ!.᾽ ΟΡρΡ. 
11. 475... 05. “Β..}. ἢ. 8,9. 5.} ΓΑ] Πεϑ τοῦ 
βατάρα 1 5 ἃ ἀυΐίν ἴο Ὀορίη {πὸ ἀν νη 
ΡΓΑΥΘΙ, ἀΠ4 Ἔβρθοῖα !]ν νΠ ἴΠ6 τορθαϊίηρ οὗ 
{π6 ϑεριᾶ: “Ἡδφαγ, Ο ἴ5γα6]! {π6 1ογὰ ΟἿΓ 
Οοά 15 οπα σοά’ (65. ν. 3, ἵν11. 8; “Βεσγα- 
ΚΠοΙΙ;, 1. 2). 

99. ἐῤὲ ῥοῤὲ φῇ ἐδε μπίῤῥαπάγμ.] ΕΒαρ. ν. 
12, 18ι 

ΘσΟΗΆΑΡΤΕΝ ΧΥΙΙ 

ὙΠΟ νυτιῖου Πὰ5 σοηίγαβίθα {Π6 «6 ϑε]π165 οἵ 
τῆς Εργρίίαπβ ἀπά [βγαθ]θβ, (1.) ἃ5. τορατάβ 
ΒΠΠΚΟΙ ἀπά {Πϊτϑί (χυὶ. 1--ι4}); (11.) 5 τεραγάβ 
1ης6 οἸοπποπέ οἵ ἤγθ. (111.) Ηὸ πονν ἀἄταννβ ουΊό ἃ 
τηϊγα σοπίγαϑί---5 τορατ 5 μη ἀηα] ἀΔΥ ΚΠ 655. 
(ϑες Βιυάάοιιθ᾽5 “Ἰηβετ. 1ῃ6 0]. ἀορπη.᾽ ν. 

145.) 



γ. σ-4.} 

Ε ΟΚ ρτεδὲ αγε τὴγ Ἱπάριηεηίβ, ἀπά 
σαηποῖ ΡῈ ἜΧρΊεββεα : Ἐμεγείογα 

1 Οτ, σοπεῖς ἢ χη ηπΓειΓοα 8οι15 Πᾶνα ετγαά. 
μρρῦΣ κα 2 ογ ψβεη ὑῃγρῃξεοιιθ τπηξη 
ἀριᾳ, ἴΒουρῃξ ἴο Ὄρργεβ8 {Π6 ΠΟΙ παῖίοῃ : 
το. 55. “ {ΠΕΥ βΡεϊΐπρ' 5Π1π| τπρ ᾿Ἷπ {ΠΕΙΓ Ποιιβ68, 
ΒΟΣΕ 1Πςε ΡῥΓβοποῖβ οἵ ἀδγκηαβ8, «πὰ ξεττεγεά 

ἐλῦ:. ΙΝ {Πε Βοπάϑ οὗ ἃ ἰοῃρ πίρῃΐϊ, [δ Ὺ 
κ" [{ΠεΓε] ᾿ εχ! ]εὰ ἔτοση {ΠῈ εἴεγπαὶ ργο- 
ἀρ τ ἼαΣν Ἰάδηςα. 

1. σγεαί αγὸ ἐδν ἡμάσηιοη ἢ ὙΠῸ ΡαΠΙ5ῃ- 
πηθηΐβ ᾿ηΠΙοϊθ Ὀγ ἀϊνῖπα τγοιτθξίοη (5. οχῖχ. 
75) 816 [ογσιθ]6. 

εαπποΐ δὲ ἐχῤγενσσεά.] δυσδιήγητοι. ὍὅΤΠῸ 
ννΟΓά, ΨΠΙΘἢ ἄοε5 ποῖ ΟσΟΕΓ οἰβθνν ΠΟ ΓΘ, ΠΊΘΔΠ5, 
ποΐ {παΐ {ΠΟῪ ἀγα ““ἴοο στϑαΐ [Ὁ υΐογαπςθ," 
δι ἐπαΐ {πον ἀγα πιυϑίουίοιιβ, ἰΠ50110]6, ἀ1Π|- 
οἱ ἴο Ἔχρίαῖϊη. (σού ̓β “που ρηϊβθ. ἃΓῸ ὙΕΓῪ 
ἄεερ᾽ (65. χοϊϊ. 5); Ηἰ5 “]παάρτηθηΐβ πῇ- 
ΒΘΩΓΌΒΑΌ]6 ἀπα ραβδί ἥπάϊηρ οι (Κοπι. χὶ. 
33). 

ἐῤεγοζογε)] ἘΎΥΟΠῚ ᾿ΠΑὈΠΠΓΥ ἴο πῆγαν] {Π6 
βεογοίβ οἵ {π6ὸ Τ᾿ ῖνπθ Ῥγονιάθηςα. 

τι έμγεά σοι. 80 1115 ἐραΐ ῥαυε πο δδοπ 
ἐγαϊπεά ἴο ΥθοορηΪδα σα ]]ρΊοι5 γα η5. Ψα]ς., 
2η611ςεἰρ ἰιαΐαε. 

ῥαῦσε ἐγγεά.)] ἘΠ οσ, “ εγγεά," ὙΠΕΓΕ 15 ἃ 
5Ρεοῖῆς 8]]}π5ῖοη ἴο {ΠεῸ ΕἸΤΟΥ οἵ {πΠε6 Εργρίϊδῃβ 
ἴῃ Ρευβθουίηρ [Π6 σΠοβεπ ΡΘΟρΪΘ. 

Ὁ. μηγίσῥίδοι 7η1ε7.}1] ἄνομοι. ὙΠῸ Βργρ- 
[11Πη5, ΠΟ ψεῦα “πους ἴπΠ6 Τιανν, ἀπά 
ψνῃὴΟῸ δοίθα ἴῃ ορροϑιζίΊοη ἴο ἃ ἰᾶνν ΜΜΏΙΟΝ 
ΠΟΥ τηϊρ μέ Πᾶνα τοοορηϊβθά. 

ἐῤε ῥοὶν παΐΐο.] ἈΔΙΠΟΓ, “ ἃ ΠΟΙΥῪ παίιοη. 

ἦρε ῥγίδοπεγς ὁ ἀαγάπευ..)] (τράγο {π6 
ΔἸπιοϑδ Αθβομυ]θαη οχργοβδδίοη οἵ δι. Ῥείεγ 
(2 Ρεί. 11. 14), σειραῖς ζόφου ταρταρώσας. 

οΓ α Ἰοης πὶσδί] ὝΠΕ ρίασπα οἵ ἀδγκπθ55 
Ἰαϑίϑα [Ὸγ ἴπγεα ἄδγϑ5. 

ἰαγ.1]ὺ Απ δἽσργοβϑίοη οὗ ΠεΙρ θβϑηθβθ, ψ ἢ 
δῃ 4]]5ΐοπη ἴο Εἰχ. Χ. 23, “ΠΟΙΠΘΙΓ ΤΌ56 ΔΠΥ͂ 
ἔγοπι ἢ15. ῥΙαςθ. ΡΉΠΟ, πὸ 1655 ἴπδη {π6 
ὙΤΙΠΟΓ, ἐχραηάβ {Π6 παγγαίϊνε οἵ Μοβεβ, δηά 
Βᾶγ5. {παΐ, “Πιυπρ ἄοννῃ ἴῃ {ΠεὶΓ Ὀεάσ, {ΠῸ 
Ἐρυρίίδη5 «14 ποῖ ἄδγα ἴο στίβθ, οὐ, [Ὁ ξοτοθά 
ἴο Τῖδβα, οου]ά ΟΠΪΥ͂ βΥορα {ΠΕῚΓ νγαΥ δοπρ {Π6 
νν 4115 {|κ6 Β]1Π4 τηθη " (( τ. Μοβ.᾽ 1. 21). 

ἐχίοά 2ηουι ἐῤὲ εἰεγηαϊ ῥγουϊάεηε.. Οαί- 
Ιανν5 ἔγοιη (σά; ἔιρινοϑ (216. θα ΠΙσμοα ΠΤΟΠῚ 
1Π6 το Γο Ἢ} σαγ6) οὗ Π6 οδἴθγηαὶ ἔογεϑι ῃΐ. 
Οη {π6 ψογά πρόνοια, 566 Χὶν. 3. ΤΕΠΗΥΒΟΙ 
ἢα5 δ ρ]ογϑα {Π15 ΨΕΓῪ ΠΠΕ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ : 

“6 586, τηου]ἀοτίησ 1 1ῃ6 41]] φασί ἢ 5 σπου] ο- 
1πρ 504, 

Τηννγαρί ἰθη[0]4 1π 5] οἴ [1] 5Παπηε, 
Ζ2.αν ἐλεγε ἐχίλεα ,γοηι Εἰόγηα σοί, 

Γιοβί ἴο μεσ ρίδοε δπὰ ῃαπηβ.᾽ 
“αΐαεο 67 “471. 

ΨΜΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΡΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙΙ. 

3 ΕΓ ψνἘΠῸ {ΠΟΥ βιιρροβδεά το [16 
ΠΙὰ ἰπ {ΠΕῚΓ βεογθῖ 5831Π8,) ΠΕ ὑγθγα 
βοαίίεγοά ᾿πηήογ α ἄδγκ ναὶ] οὗ ἰογροῖ- 'Οτ, ἧς 
ἔα] Π 685. θεὶπρ ΠΟΙΓΙΡΙΥ ἀϑβίοῃιβῃοά, 
Δηα ττοι]εἀ τ] [ϑίγαηρα] ᾿ρρα- 
ΓΙΕΙΟΠΒ8. 

4 ΕοΥΓ πειίμεῦ πηὶρῃξ {Π6 σΟΓΠΕΓ 
τῃδξ ΠΕ] Ππεπὶ Κεαρ {Ποπὶ ἤοπη ἔδαγ: 
Βιιξ Ποῖβεβ [45 οὗ νναΐειβ] (Ἀ]Πηρ ἄοννῃ 
βου η 464 ΔΡοιέ {Πεπη. ἀπά 544 ν᾽ βίο ῃβ 

8. αὐῤίϊε ἐδὲν σμῤῥοσεά ἐο “6 ῥῇΑ.71 (ΟπΊρ. 
ῬΞΗ Χο τὰ; [Ξ ΧΣΙΧῚ τὸν 10 πχίν τη. “πὸ 
ἀαγΚηθ85 ννΠ] ἢ ΤΠΟΥ ταραγάθα 845 {Π6 νεῖ] οἵ 
ΒΕΓ ββοῦθέ οὐὔρίθϑ (χῖν. 23) θθοαπὶθ {ΠῸΙΓ 
ὑοΥβέ ΡυΠΙβῃπηθηΐῖ,. ὙΠῸ ΕΠΡΠ5ῃ: σοηδίγιιοίοη 
“ΘΙ ΡΡΟΒΕα ἴο 116 Πα ᾿ 15 ταάσθ. ὙὍπῆὲ ΟΘεπενα 
ΕΥΒΙΟη Π85, κυ  Π1]6 ΠοΥ Ἐπουρῃξ ἴο Βε πΙά.᾽ 

ἐῤεν αὐέγὸ «εαἰεγεά.] ἐσκορπίσθησαν. ΤΗΘ 
ΕΧΡΓΘΘΒΙΟΠ 5. 8 βίγαδηρε οὔθ, δπά ποῖ ὙεγΥ 
5114 0]6 ἴο {π6 ᾿ρυρίϊαπβ Βυι ἀ]πρ ἴπ ἘΠ ΟΙΤ' 
ΟΥ̓ ΠΟΙΙ565 ἀπσπρ {ΠπῸ ΡΪαριια οὔ ἀδυῖη655:; 
θαΐ {ποτὰ 15 ποῖ βιιιοϊοηε δι ΠΟΥ ἴογ {π6 
ταδάϊης; ἐσκοτίσθησαν, “ΠΟΥ ἡγετα ἀαγκοπθά. 

4 ,ουρείιίε...)] Βεῖπρ θαηιβῃθα ἔτγοτη 
Οοὐάβ οατα (τ. 2), 1 βεεπιθα 845 ποι ρ ἢ ἐΠοῪ 
γνΈΓΘ δ᾽τορείμποσ οὈ] γαῖ ἔγομπη οχἰβίθηςθ, 
ΔΠ4 Ρ]πηρεα Δἰγοδαν ἴῃ {Π|Ὸ ννου]α οἵ ἀδτκπθβ5 
Δη4 ἀδδίῃ. 

αὐ αῤῥαγίΐίοην.) ὙΠῸ τοδάϊης οὔ {π6 
Μαίίσαηπ Μϑ. 15 φαντάσμασιν. ὙΠΟ Ρείζετ- 
ΒιΡΡογίοα τοδάϊηρ 15 ἰνδάλμασιν, ἃ τάτα ἀπά 
Ιαΐβ νγογά, τ ογϑά “" βιβης5᾿ 1η {Π6 τηγΡΊη. 
ΤῈ 15 οπηϊτο δἰτορθίμεσ ΟΥ̓ {πὸ Ψυ]ραῖθ (οπι 
φαἰηγιήγ αἰτοῦ τ11γγι14 ῥογέιισ δα! 1). Ἴνδαλματηθδη5 
ΤΉ 0} {Π6 58Π16 85 εἴδωλον, “4 5Βῃηφάοιυν ἱπιαρο.᾽ 
686. ΤΧ ΣΧ ΤΕ Ἰ᾿ 210: ὙΠῸ τυτιίθι ΡΟΙΠΙΌ5 
ΒΙΡΡΟΒΘα Πδξ ἴΠ6 ““εν]] Δη5615 ψῃοπὶ σοά 
βεηΐ διῆοηρ {π6 Ερυρίίδπβ (5. ᾿χχυ. 49) 
55. 64 {Π656 5ρθοῖσα] [ΟΓΠΊ5. 

4. 406 εογηε ἐφαὶ ῥεϊά ἐῤε»ι.)] ΚΊΘῸΚ δπά 
οἴ ΠΟΥ ᾿πίογργεῖ {Π|5ἴ0 πρὶν {παῖ [6 Εργρίϊαη5 
ΠΙ4 {πεπηβαῖνοβ ἴῃ {ΠΕῚΓ Ῥυγαπη 45 αδπα οαΐδ- 
ΠΟπθ5; δαξ μυχὸς ΟἸΘΑΙΥ ΠηΘΔη5. [Π6 ἱΠΠῸΙ 
σΠΠΔθοΥ5. οὗ {ΠΕ ῚΓ ον ΠοΟιιδο5, ἔγοστη ϑνῃ]Ο ἢ 
[Π6Υ σου] ποῖ 511 (Ὁ. 2). 

ποΐτες [ας 07 «υαΐογ] }α] ἔπ ἄοαυν. ΤΙπ 41] 
1Πδΐ [Ο]]ονν5 {Π6 νυυιῖου σῖνοβ [Π6 στϑῖηβ ἴοὸ Πὶ5 
ΟΥ ἱπταριπαίίοη. ΤΠ Ρἤγαβα “ ποΐτες ἐἰαοίης 
ἀοαυγι: τον ἐῤοηηι ᾽᾽ (ΠΟΙΏΡ. τ". 18) 15 ἃ θΟ]4 οπο, 
δι {πογα σαπη θ6 {π|16 ἀουδίὲ παῖ καταράσ- 
σοντες, ποΐ ἐκταράσσοντες, 15 ἴΠ6 ἔγτ16 ΤοΔά Πρ. 
ΤῈ 15 Ῥοβϑβίθ]θ {πΠ6 ννυιοσ τπηἀεγϑίοοα καταράσσω 
--ΒΙ ἢ 15 πε οἵ [Π6 τ5} οἵ νγαΐογ (ςοτηρ. 
1Π6 παπθ ΑΥαΧῸ5), ἂδπά ψ ΠΟ Οὐσσιτβ ἴῃ 
1,ΧΧ. Π:.ο5. νἱῖ. 6 (5. ΙΧΧΧΥΙ]. 3; οἷ. 10)-- 
ἴπΠ {Π6 βεῆβε οἵ κατὰ ταράσσω. ἴπ 56γεγαὶ 
Ἰηβίδποθϑ π6 τ1565 ννοσ5 ἴῃ βδίγαηρθ, δη βοιηθ- 
ΕΙΠ.65 ΔΡΡραγθ ΠΥ ἴῃ τηϊδία ΚΘ 56η565. 

σομπαίεά αὐομέ ἐβε).] 1 Λΐογα!Πν, “ Βοαϑβίεα 
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ΤΟ τσ, 
σἦρλές. 
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ΔΡΡΕΑΓΘά τηῖο ἴΠεπὶ ΜῈ ΠΟΑνΥ 
σοι ηζεπδης68. 

5. Νὸ ροννεῖ οἵ {Πς ἤγα πηὶρῃξ ρῖνα 
1Π6πη Ἰρῃῖ : Πα Πογ σοι] ἐπα Ὀτρηΐ 
ἢδλπιεβ οὗ {Π6 βἴαιβ Ἔεπάϊγα τὸ ᾿Ιρῃϊζεη 
τας Πογγιθ]6 πῖρῃι. 

6 Οηϊγ {περ ἀρρβαγεά τιπΐο {Ποῖὴ 

τουη ἢ {Ποῖ (περιεκόμπουν). ΤπῈ νοτγά 
ἄοο5 ποΐ οσσιτ οἰβοννῃοσο. 

σα( αἱδίοπς . .. αὐἱὲ ῥέατον εοιηιἑοηαηεε.. 
Τ1|., “ ΡῬῃαπίοπηβ ἀοννποαδῖ ἢ. ἘΠΘΙΛΠΠΙΠΡ 
ἔλοο5." ΤΊ ννογάβ κατηφῆ (“ ἀο]εοοίοά,᾽" “βαζίηρ 
ἀοννηνναγα5᾽᾽.) δηα ἀμειδητοῖς ((“ ὈΠΒΠΊΠΙ ΠΡ; 7) 
ΓΘ ΠΙΡΉΪΥ ρΡοθίϊοα]. ΝοΙΓΠ ΠΟΥ ννογά ΟσσιΓ5. ἴῃ 
1η6 ΠΧΧ. οΥ Ν. Τ᾿ ΒΥ ἴμεβε “"ρῇῃδηίοπηβ ἢ 
16 νυγιῖοσ ργοθαθ]ν πιθαηΐ {Ππαΐ {Π6 [ΘΥΓΟΓΒ οὗ 
τπ6 Εργρίϊδηβ ἴοοῖκ οδ]θοΐίνα ἔΟΥΠῚ ἴῃ »ΠΟΒΙΥ 
ΒΡθοίγοϑ ΠΟ α]θαηθαά αἴ τη]γ ῃγοιρῃ {ΠῸ 
ἀἈΓΚΠ655. 

5. Νὸ ρῥοαυεῦ ῳΚ 1ῤὲ ἥγε ηιϊσῥὲ σῖίθ ἐῤοηι 
ἐσέ. “ΤῊΙ5 ποίίοη 566 πὴ5 ἴο θῈ θογγοννθά ἔγοτη 
ῬΗΠο, νν ΠΟ, αἰζου αἰγι υτηρ {πὸ ἀαγῖκηθθ5 ἴοὸ 
ΒΟΙῚΘ. ὈΠΠΔΕΠΙΓΔΙΠΥ ΠΟΠΊΡΙοΐθ ΘΟ] ΠΡ56, ΟΥΓ ΒΟ] 
ἄδηβθ Ὡρ]ουηθσαίίοη οἵ οἱοιιήβ, δἀ5β. {ῃδΐ 
“ὯΠ6. ΠΙΡΗΕ οἵ ΠΕσθββασυ ἀοπΊοϑῖῖς ἤγα νγὰβ5 
ΡΑΓΕΥ πιθπομθά Ὀγ {π6 ἀοπλϊηαηΐ διγρ οὗ 
βίουιη, 8η4 ΡΥ οΟὈβοιγοά ὈῪ {π6 ἄθρίῃ οἵ 
1[Π6 Αγ κηε55" (( τ. Μοβ.᾽ 1. 21). Αθη ΕΖγα 
4150, ΠοΠΊΠΊΘ ΠΕ Πρ οἡ {πῸ ἰποΐ {Παΐ 1 ννὰβ “ἃ 
ἀλγκηθ55 ἐῤαΐ ηιῖσ δὲ δὲ 7811, 5ὰγ5 1Ππαΐ πὸ ἤδπιὸ 
ΟΥ ΠΡ  ννοι]ὰ θυγη ἴῃ 1{, ἀΠ4 βῖνοϑ [Π15 85 
ἃ ΤΕΔΒΟ. ΨΨΠΥ “ΓΠΟΥ 5νν ποΐ οὔθ Ὡποίπογ," 
Εχ. ΧΙ. 23. [Ὀ5Ἐρἢτ|5 βαγ5 {παΐ {Π6 ἀδγ] Π6 55 
νγὰ5 50 {Ποῖ {Παΐ τηθη ἐἰϊθά [τΌτὴ 1Π4 Ὁ} ἴο 
Ὀτγοαίπο τἴ, απ “(ννοσο αἴγαια 1οϑὲ ἸΠΘῪ μου] 
θὲ ϑυνα!]οννθά τπρ δΥ {πὸ οἱοιά. 

πείέρογ εομά ἐδὸ ὀγίσῥὲ ἥαριθς 9 ἐδὲ σέαγς 
ἐπάμγο.] ΠΘ ποίίοη ϑθοπὶβ ἴο 6 {παΐ {Π6Ὸ 
βίαυθ. ΓΥΓΠΘα ἀνα ἔγοπὶ {Π6 ϑἱρηῃΐ, ἀπά σου] 
ποΐ [ο]ογαΐθ 1ἴ, ἃ5 1Π6 δὴ ννὰβ βαϊά ἴο Πᾶν 
τὰγηθα ἴῃ ἀἸδριιϑί ἵγοπὶ {πὸ ἴθαϑδὲ οἵ “ΤἬγοβίοβ ; 
ΟΥ εἶδα {παὶ ἴπΠ6 ϑιρογηδίιγα! ἀαγΚη655 
“ βίΓ ΠΡ] 6 4" {Π61Ὁ ΠΡ ΠΕ. [ΟϑΘρι5 α150 (᾿Απτίί.᾽ 
11. 1.4, ὃ 5) 04115 Ἐπ ἀδγκηθ85 φέγγους ἄμοιρον. 

ἐδαΐ ῥογγίίε πῖσῥ ] στυγνὴν, ῬΓΟΡΟΙ͂Υ 
“ΒννηΪηρ," ΔΠη4 {Π6ῃ, πηΘίρ ΠΟΥ Δ ΠΥ, Ρ]ΟΟΠΊΥ 
δηἀ πηθηδοῖηρ. (ομηρ. Μαῖίί. χνὶ. 3. 

6. Οπὶν ἐδεγὸ ἀῤῥεαγεὰ τριΐο ἐδορι.] ὙΠΘ ἤτα 
ΟΥ̓ δαγίῃ απ (Π6 δίαιβ οἵ ἤθάνθη βᾶνθ ΠῸ 
᾿ρῃῖ; γεῖ {πὸ ργρίίαηβ. παά « Ἰρῃς νυ ΠΙ ἢ 
τηδάθ ἴΠ6 ἀδγκηθθβ ν]βιῦ]6, ραγίϊν ἴῃ 1Π6 
ΕΠ ΘΓ Πρ; Βρθοΐγοβ ννῃϊοι ΠΙτοαά ἀγοιπά 
1ΠῸπὶ (τ. 4), ἀηὰ ῬΑΓΕΥ ἴῃ ἃ ϑιιρογηδίιιγαὶ 
Β]οθο οἵ Παπιθ, νυνὶ ἢ “ ἀερὲ σἠεαρηίης ἐφγοισ᾿ 
1ῃ ἀΔγΚη655" ἴο {Πποῖὴ (διεφαίνετο). 

4, Ἄγ ἀἰπαά ρα 9 δος, ενν ἀγεαά με. Ταῖ,, 
“ἃ Βροπίδπθοιιβ. ΡΥσΘ, [1]] οὐ ἀγθδά ] 655. 
Πυρὰ ῬΓΟΡΕΓΙ͂Υ ΠλοΔη5. “ἃ Ργγο," δαξ ἴῃ Ἰαΐθ 
Οὐοοκ 15 Βομπηθ]ΠΊῸὸ5. ᾿ἰ564] ῸΓ “4 ἤατηθ,᾽ ΟΥ 

ΜΙ ΊΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙ!. [ν. 5.-: 

ἃ ἤγα Κι] 64 οἱ [1561 νεγν ἀγθδάι] : 
ἴογ θεῖηρ πλιι ἢ ἐογγΠ 64. ἐΠαγ τποιρἢς 
16 τηϊηρθ ννῃ]οἢ τὰν 887 ἴο δε 
ψγοΙδ6 δὴ 1ῃ8 8ρῃς [ΠῈῪ 58} 
Ποί. 

Ε ; ὁ Ἐχοά. 
γ δᾺ5 ἴογσ τῆς {Π]υβίοηβ οὐ γί τ-. ἃ 8. 7 

τηλρῖοΚ, ἘΠΕΥ σνεῦα ρας ἄοννη, δηά Ὁ" 

“ὁ γῇ 855 Οὗ ἤσο "(2 ΝΙαοο, 1. 22: [0 ὙΠ]: Ἐὺ- 
10 15. ΟΠ] θα “ Βροπίδηθοιιβ " Οὗ ““ϑο πη α]οὰ," 
Ὀδοδιιβο 1 Πα πὸ οβίθηβι]6 οδιι56. 

είν γμορ ἱεγγίηεά.)] ὝΠΘΓΘ. ΓΘ νΑΓΙΟΙ5 
νΥΔΥ5 ΟΥ ΓΟ Πα ΘΥΙΠρ Δ Π4 ΟΧΡΙ ΑΙ ΠΙ Πρ’ {Π15 ΟἸΔι156. 
ΤΠ Α. Ν. τηρῖκοβ τῆς . .. ὄψεως ἃ Βεηϊῖίνα 
Βονεγηθα ὈγΥ χείρω. [ΤῈ τηϊρῃξ αἰσὸ 6 ἴδκθη 
ἃ5 ἃ ΒΘηϊν ΔὈϑο]αΐο ((ΟὙΓΙΠΊΠῚ), ΟΥ̓ 85 ἃ 5:6η1- 
ἴΠπν6 βονθυπηθα ὈΥ ἐκδειματούμενοι, ἃ5 ἴῃ {Π6 
Μυϊραΐῖθ νογϑίοη. ὙΠῸ σγηνίῃπι οἵ {Π6 νυ 
ΒΘΘΠῚ5. ἴο Ροϊπί ἴο {π6 ἰαΐϊζοσ. σοηβίγιοίοη : 
“ΒῬας Ὀοίηρ του (ογγιῃθά ὈΥ {π6 βιρῃΐ 
ΠΟ ΠΟΥ δανν ποί." “ὙὝΠΕ ῃξς ψΒι ἢ 
ΠΟΥ δᾶνν ποῖ 15. ἃ ϑδοσί οὗ οχυπίοσοῃ, δηΐ 
ΔΡΡΑΓΘΠΤΙΥ ΠΊΘΔΠ5 ἴΠ6 ννα ποσί ηρ 561{-Θη κι ]θὰ 
Παπιθ. [1 ἀοοβ ποῖ, Ποννθυθυ, τηθαῃ ἰμῃαΐ {Πὶ5 
ΠΑΠΊΘ- ΡΟ. Πα πὸ οχίβίθποθ ὄχοθρί ἴῃ 1Π6 
ἰουγ Π6 6 ̓ πηὰ ρΡ Ί ΠΔ ΟΠ 5 οἵ {πὸ Εἰ ργρίδηβ, δι {παῖ 
{Ππ Ὺ ΟὨΪΥ 5ανν 115 ΠΆ5165 ἀπ σου βοδί!οῃ5 ΠΟΙῸ 
Δ η4 {πογρ, ποῖ {πΠ6 ἤγο [ἴ56]1 ΤὨγοιρποιζ 
ἴπ6 σμαρίογ {πὸ νυυιου ὈΘΟΟπΊθ5. ΟΌΒΟΙΓΟ {το ΠῚ 
νναηΐ οἵ ϑιτηρ] ον ἀπά ονογ-] οσγδίίοη οὗ 
βίγ]θ. Ηἰ5 ᾿ἰτογασυ οἤδοῖβ ἀγὸ ργοάιοθά, ποῖ 
θγ {Π6 τπηϊγιηρ ἴοιοἢ Οὗ ΣΘημΪΠῸ ᾿ΠΊαΡἸ ΠΔΈΙΟΏ, 
ννὩΙ ἢ σοπορηΐγαΐοβ ἃ ᾿ἰνι πο ΡΙοἴαγο πο ΟΠ6 
ννΟΓ ΟΥ̓ οΠ6 Π᾿π6, δι Ὀγ ἀρρτοραίίοη οἵ ναριιθ 
βεραγαῖο ἠθία]β. Οἡ {πὸ ΟἴΠοΓ παηά, 1 τηὰν 
ΡΟΓΠΔΡ5 ὃ βαϊά {Πδΐ {ΠθγῸ 15 ἃ 56η56 οὗ ΠΟΥΓΟΓ 
1Π5ρΡΙγρά ὈΥ ἴΠ6 ὙΘΥῪ ναριθη655 οἵ {π6 {π]πη85 
ἀοβουιθοά. 

ἐῤὲν ἐῤοισῥὲ ἐδὸ ἐῤίησε αὐῤ΄ορ ἐδὲν σααὺ ἐο 
δὲ αὐογ5ε.ὺὴ ἘΛΊΠΟΥ “ννοῦβα πη {ΠΟΥ ΓΘΔ]]Υ 
ΜΈΓ; ΟΥ, “ννοῦβε ἔπη {ποὺ ψνοι]α ἤδνα 
ἄοπο 1 {π6 νἱϑίοῃ οἵ νναηπάθγιηρ Παπης σου] 
πανο θθθη ποτ αἰ δι! ποῦ]ν σα χοά προη." ὙΠῸ 
[ΟΓΠῚ οἵ ΘΧΡΊ βϑίοη 15 ἴοο οὔβοιγο ἴο θ6 ππάογ- 
βίοοα νντἢ σογίαϊηγ. ΤΠ ΠηθαΠΙηρ᾽ ΡΡΑΓΘΠΕΪΥ 
15 {πα {πὸ ργρίϊδηβ νοῦ 50 αἢτιρ θα {πΠαΐ 
{πον ἴοοῖκ {πὸ β]θαῖη5. ἀη4 ΠαβΠ65 νυν ΒΊ ἢ ἘΠ ΘΟ Υ 
βανν ΠιΓηρ ἀθοιξ {Πγοιρ [Π6 ἀαγκηθ55 ἴο θ6 
ΠΟΘ Ροτγίθηΐοιιβ Ὀθοαιθο οἵ {πο ὶΓ ̓ υσ Ἰη- 
ἀἰδιϊποΐηο85 ἢ ἀπά {Πππ5. ννογα ταἰίου!ν τογγιποὰ 
ὈΥ {μ6 ἤδπιο ἴτοπὶ νη ἴἤοβα ἤάβῆθβ 
ΡΓοςοράθά, θυ νυ μ]ο. {πον οου]ά ποῖ 566. 
ἈΠοΙΠοῚ ΘΧρ]απαίίοη 15, {παΐ 1ῃ {ΠΟΤ ΤΘΥΓΟΓ αἵ 
{π6 ᾿ην 51 016 οδ]θοῖβ, {πον ἴοοῖς παΐμγαὶ οὐδεὶς 
(τὰ βλεπόμενα) ἴο Ὀ6 ννοῦβα πδη {ΠΟΥ ννοΓ. 
ΠΑ ΚΒΡΘΑΓΟ ϑαγ8--- 

““Ὁγἵ ἴῃ {Π6 πἰρῃϊ, ἱππαρὶηΙηρ ΒΟΠῚ6 ἔδδυ, 
ον δαβυ ἰ5 ἃ Ῥα5ἢ βυρροββά ἃ Ὀβατγ." 

. 4: ον» δὲ ἡ))ιοίοης ὁ ἀγὲ »παχίοζ, ἐδὲν 
αὐέγε ῥμὶ ἀοαυη.] ὙΠῸ τηθδηΐηρ 15 {παῖ 1ῃ6 

δζ 9. 
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{ΠΕ ῚΓ ναιπέϊηρ ἴῃ νγίϑάοπι ννὰ8 γα - 
ΡΓονϑά ψ ἢ ἄϊβργαςα. 

8 Εὸγ {Παγ. [Πδξ ργοπηϊβεά ἴο ἀτγῖνα 
ΑΥΨΔΥ ἴΘΓΓΟΥΒ δηά {τοι ]65 τῸπὶ ἃ δος Κ 

Βεαδβίβ {Παξ ραβϑεά Ὀγ, δηά ἢ ϑβίηρ οὗ 
Βεγρεηΐβ. 

ΙΟ ἼΠεΥ ἀϊεά [ογ ἔδαγ, ᾿' ἀθηγίηπρ  Οσ, γ6- 
᾿ Ξ .) ει ἐσ 

{Πα ΤΠδγῪ 8δνν {Π6 δἱγ, νν ἢ] ἢ σοι οὔ οὰ κοι. 
8011, γγΈγῈ. 8. Κ {πεπηβοῖνεβ οὐ ἔδατ, 
γνογῃγ το Βα ἰδιιρεα δ. 

9 Ἐογ {Ποιιρἢ ΠΟ τοΎΓ0]6 {Πῖηρ ἀἸά 
θαυ ἴπεπὶ; γαῖ Ὀείηρ βοαγεά ψν τῇ 

ΠΟ 8146 θὲ ἀνοϊ 64. 
11 ΕῸΓ ννοκοάμποθθ, σοπάειηπεά 

ὈΥ ΠΕΙΓ ονγὴ ννὶπεβ88, ἰ8 ΝΟΥ {ἰπ|ο- 
ΓΟι5, Δ4Π4 Ρείηρ ργεββεά νι ςοη- 

ΟΙΑ ““πηοςκοῦῖο5᾽" ἀπά “Ἰγ!Πρ ΤΊΙΓΔΟ]65 ἢ γνΟΓῈ 
ἰαϊ4 ἰονν ὈΥ {π6 ἔτ οἵ {πὸ ᾿ργυρίίδῃ 
ΤΠΔΡΊΟΙΔΠ5. ΘἸΓΠΟΙΓ ἴο Ργοάιθ οὐ ἴο δεῖ στιά οὗ 
1Π656. β:Παϑαν βρθοΐσγοβ. ““Απά {ΠπΠῸ τηδριο 5 
αἸὰ 50 ψι {ΠῸῚΓ Θπομαηίϊπιθηΐβ... . Ὀαΐ 
σοι] ποῖ " (ἔχ. νἱ"!. 18). 

αυας γχεῤτουεά. Τ,1ῖ., ““ἀηἀ ἸρῃΟΠΊΪΠΙΟΙΙ5 
ννα5 [Π6 σθαι Κα οἵ {Π61Γ νϑιιπτπρ δθοι {ΠΕΙΓ 
ΞΟΙΕΠΘΕΣ ΠΠΠῸ ἈΥασΡαΤΕ - ΞΟΠ. ΟἹ {Πὸ 
ΒΟΓΟΘΓΟΓΒ ΒΠ δ ΘΠ] [4116 ἴο τηδεΐ {ΠπῸ ἰαβί. 

8. ἐῤεν ἐῤδαΐ ῥγοριϊφεά. “ΓῊΘ ΠΑΠΊ65 οἵ ἴννο 
οὔ {Π6 ᾿ρυρίίδη βούοογευβ, [ἀπ Π65 Δη4 [πη 65, 
ΔΥΘ {ΓΔ ΠΟ Π8}}Υ Ργαβογυθά ἴῃ 2 ΤΊΠη. 11]. 8. 

πος ἃ τιοῖ τοῦ.)  ΟΙΩΡ: 1 ΤΊΠι. ΥὙἹ. 4, 
“(ἀοίης (1. σ«Ζεῤ, νοσῶν) ἀθοιι 4ιθβίοηβ.᾽ 

«ς (δηβί {ποὺ ποῖ τη] ηἸβίοσ ἴο αὶ για αϊεεαςεα 9 "ἢ 

ΤῊΘ τοΐδ] [Ἀ]Ππτὸ οἵ {Π6 ““ πηδρΊοΙΔη 5" ἴο το- 
᾿ϊονα {π6 ἰγοι]6 4 5ριτ οὗ δῃ θαυ] θοῦ ῬΊΔΥΔΟΙ 
15 γεοογάδα ἴῃ Οεη. Χ]]. 8. 

αὐέγὸ οἱοξ ἐῤεηισοίυες 97 γξαγ, αὐογὴδν ἰο δὲ 
ἰαμοῥεά αἱ.] Ἐὐλαβείαν (“΄ ἀδηχιεῖγ, ΗΘ. ν. 
7) 15 ἃ ςοσηδῖδ δοσιιδαίϊνα αἴζοσ ἐνόσουν. ὙΠΟ 
ΘΠΊΡΠΔΈΙΟΔΠΥ ταρθαΐϊθα οὗτοι 15 σΟΠ οΠΊρ(ΙΟΙΙ5. 
ΘΊη06. ἴΠ6 πηαρ]οΔη5. [6 ἴῃ {πΠῸ ρῥίαριιθ οἵ 
Ἰσθ, ἴΠ6 νυ υ ΠδΓΌΓΑΙΥ ὩΘΒΉΤη65. {Παΐ {ΠΟΥ 
Ται]θα 5111 τλοσα Πορο θϑϑὶν ἀπασίηρ {Π6 ΡΙαριια 
Οἵ ἄδγκη6855. 

Θ. ἔροιο} πὸ ἐογγι δ] ἐῤίπρ ἀϊά ζεαν ἐῤε»».} 
“ ἘΘΑΓ᾿ 15 ΠεύῈ υδεὰ ἴῃ 15 Θδυ] 6 56 η56 οὗ 
“Ἰσῃΐθη," 845 ἴῃ ΘΠ βρθαγθ᾿β 

““ ΤΌΒΗ ! (5} ! ἔξαῦ θου5 ψΊ ἢ Ρπρ5.᾽ 
Ζ2»γιογ: ο7 “1 ἐάέγις, 

γεϊ.1 Ἑγθη 1 ΤΠΘΥῈ νγὰ5. ΠῸ ρογξαγθιηρ βῖρῃΐ 
ἴο {ΟΥΓΠῪ {Π61ὴ ---Ζ.6. ονοῆ ΘΠ ΠΟ δ6Γ18] 
ϑρϑοίγο ννᾶ5 δῃϊηϊηρ ᾿υΓΙΪΥ ΓΠγοιρῚν ἐπ ἜΠΙοΙς 
ἀἰλγκΚη655--- ΠΥ ΕΓ Δ] πιο ὈῪ ἀθβάϊν ογθα- 
[0 Γ65. 

δοίη σεαγεά.] “ΓΉΪ5 βθοιηβ ἴο θ6 ἃ το πάογ- 
ἴῃ οἵ ἐκπεφοβημένοι. ΠΕ τῆογα οἸηρΠαίϊς 
δηδ ππιβι14] ννοσγά ἐκσεσοβημένοι (ὙΏΙΓΟἢ 15 
ῬΓΟΡΑΌΙν {πὸ ἴσια στρα ]η5) τηθαη5. “ θεΐηρ 
ΠαυΤΙΘ, ΟΥ̓ σεαγεά ζγοηι ῥίαςσε ἐο ῥίαεε." Ἔκσο- 
βέω τηθδῇϑβ, “1 δρῶσα νὰν ἃ ὈΙΓά ὈΥ βαυϊηρ, 
σοῦ σοῦ (ῥοο ! τῤοο !}). [Ιἴ 15 Ποῦα ΠΙρὮΪΥ 
ῬΙσζαγοβαιῖιθ, 85 τργοβεπίϊης {Π6 Ερυρίϊδηβ 
ΤΌΒΠΪηρ ΓΠγοι ἢ {Π6 ϑἴγαηρθ τη! Πρ ης ΠΤΌΙΩ 
{Π6 βουρεηΐβ απα οἴμπε ογϑαΐισοϑ παΐ ἢΠΙββϑθα 
ὩΓΟΠΠΩ {ΠΕ6Π}. 

«υἱὲ δεαςίς ἐφαΐ ῥαςποά ὁγ.7] Τ ., Κ ψ ἢ {ΠῸ 
ΡΑβϑίη τ ΌΥ οἵ πιοηβίεγϑ " (κνωδάλων ; 566 χΙ. 
15). 

ῥίφείησ 97 σεγρῥεπ ἢ ΤῊ βογρθηΐς ἐπαΐ 
οΥανν δα θοιξ Δη4 ΠΙββθά ἴῃ {ΠπῸ ἄλγη 655 ἀγῸ 
ογθαῖθα βο]οὶν Ὁ. {Π6 νυυϊτεγ᾽᾿ 5 ̓πηδρὶηδίϊοη. 

10. Τόεν αἰοά γον γεαγ.) 1,.11., “ ὙΤΉΘΥ ννετα 
ΡΘΓΙΒΗΙ Ωρ; ἴῃ ἘΓοηοΥ." ὙΠῸ ΡΏγαβ6 τηϊιδί ποῖ 
6 ἴαφικθπ ΠΠΈΟγΆ ΠΥ, θὲ ΠΊΘΓΟΙΥ πηθαπ5 {παῖ 
Κ ΈΠΕΙΓ Πεαγίβ [6 {πο πὶ ΤῸ ἴθαγ᾽ ([Κ. χχί. 
26). 

ἀεπγίης ἐῤραὶ ἐδὲν σααυ.] ΤῊΪ5, ἴῃ οἰαβϑίσαὶ 
Οτθεῖκ, ννου]ὰ 6 ἀρνούμενοι μὴ προσιδεῖν. 
ΤΠΘ πραγ ῖη8] ΤΠ ἀουηρ 5.“ ΓΟ ιβίηρ (αν θη) 
ἴο Ἰοοῖκ προη. ΕῸΓ [Π15 βδεῆβε οὗ ἀρνεῖσθαι, 
568 ΗΘΌ. ΧΙ. 24. 

ἐῤὲ αἷγ, «ὐῤῖορ εομά 97 πο οἱάδ δ α-ϑοἱάραά. 
ὙὝΠΕΥ ννου]Ἱά ποῖ Ἔνθ {ΠΗ {ΠῸΙΓ ογεβ ἴο {Π6 
4}1-5 ΓΟ ΠΟ ηρ;, ΠΟ ν]Έ4]6 (μηδαμόθεν φευκτὸν, 
“ἐ ηΙΘηΐ ἀπα 1πονιδ0]6 ἢ) αἰγ. ᾿Αὴρ ἰ5 τιδοά 
ὈΥ ΗοΠΊΕΓ ἴοΓ ἄαγκ πηϊϑί ; ἀπά τσ ῃξ ποτὸ θῈ 
τοηάογρά “ ΠΤ], ἢ ννογα 1 ποῖ τῃδ {π6 δοςοιη- 
Ῥαηνίηρ ΟΡΙΓΠ οἴ 566 ΠῚ5 ἴο ἹΠΊΡΙΥ “1Π6 σοιητηοη, 
ἘΠΙΨΘΟΓΒΔΙ ΑΓ, 85 1 ΥἹ]. 2. 

11. Εὸν «υἱεξεάπε55.) [πὰ Ὀτγιοῖ ἀϊρτθϑϑίοη 
(1ττ-ι3) Πα τοιοπο5 προ {ΠῸ ἴουγοῦ5 ν Π] ΟΝ 
ΒΡΓΙΠΡ; ἴτῸΠῚ ἃ δ. ΠΥ ΠΟ βοΙθηςα. 

ὅς “"Ἐ7} ἐϊηιογοια.) 1{ [πὸ τοδάϊηρ δειλὸν 
γὰρ ἰδίως πονηρία μαρτυρεῖ καταδικαζομένη Ὀ6 
οοΟΥΓΘΟΐ, [ἴ οαΠ ΟὨΪΥ ΠΊΘΔΠ, “ ΕῸΓ νν]οΚοάμποββ, 
ἃ 1ΠΙηρ; ᾿Πηδίο]ν {ἸΠΊΟΓΟΙΙ5, θΘ ΩΓ. νυ]. Π655 [0 15 
ονη οοπαεπηπαδίοη." (Δ 1]ρ., (ὐογι οἱξ δηΐρι 
τἱηγιϊάα πεφμΐίία αἱ ἐξα 1))10 1177 σοπαἰο)γιγαἑἱογιῖς.) 
Βὸγ {Π6 σοηβίγιοςἝςοη δειλὸν πονηρία, ΠΟΙΉΡαΓΟ 
1]. 24, σοφία. .. κινητικώτερον. Βαῖΐ {πὸ 
ΒΙΠΊΡΙΕΙ τοδάϊηρ, [Ο]Ποννε ὈγῪ {πε Α. Ν. ἀπά 
ΓΑΙΤΥ ΨΜ6]}} βιιρρογίβα, 15 ἰδίῳ... μάρτυρι: 
“ΡΟΣ ΨΙΟΚεάποββ, θείηρ σοπάδιηπθα ὈΥῪ [15 
Οὐ ν][Π655, 15 ἃ {ΠΠΟΓΟΙ5. ἘΠ]ηρ." [Ιἢ ΕἸΓΠΟΓ 
οα56, Π6 {πουρς 15 1Π6 βαπιθ 85 ἴῃ “Γεπηυ- 
50η}5 11Π65--- 

“68 {Παΐ ψτοηρβ ἢΪ5 {π]Ὲ πα 
ὙντοηρΒ ΠΙΠ156]Γ πηογα ; δπα δζε7' ὠσαγς αὐοιέ 
“4 εἱδογιέ εοιεγέ ο7, 7ιεδήϊεε 172. ς ὀγέασέ, 
7 Ἴηιδοῖγ 116 γεαῖσε αγια] 7μ7},, αγιαὶ ἀλγεῖ 
7216 2γιδογιεγ αὐ ἔλε ὁαγ,, ετὐε), φογιαἰ)ιγιφα ᾿ 
“πὰ ἐλαΐ ἄγαρς ἀοτογε ἀνε 4776." ΐ 

δέ 7)γεαη)5, 

Οὐ]πο.Π]Π|4η «αοίΐαθ ἴπ6 Ργονεγρ (οηεεϊεγιίϊα 
γ11116 ἐεσέες. 

δείη ῥγέςσεἀ ἡ ὝΠΟ νεγῦ συνέχεσθαι εχ- 
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βοίθηςα, ἰνγᾷγβ [ογεοδβϑίθεῃ ρτίθνοιιβ 
τῆ ϊΪηρ58. 

12 ΕῸΓ ἔξβαγ 18 ποίῃίηρ εἶδε δὲ ἃ 
Ὀείγαγίηρ οὕ {Π6 βϑιισσοιτβ νν ἢ] ἢ τεα- 
80η Οἤἴεγοείῃ. 

ΜΙ ΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙ]. [ν. 12--14. 

12 Απά {πε οχρεοίΐαίίοη ἔτοπι 
ννἸΓΒίη,, θείηρ; 1655, σοιιπίθεῃ ἐπα ἰρπο- 
ΓΆΠΟΘ ποία πη {Π6 σαιιϑα ΠΟ ἢ 
ὈΓΙΠΡΘΊΗ {Π6 τοΥΠΊΘ ΠΕ, 

14 Βυῖ {ΠδΥ 5]εερίηρ ἢ ϑ84ΠῚ6 

ῬΓΈ5565 {Π6 βίγαῃρ] Πρ; ΠΡ 5} Οὗ ᾿ηΐθ 56 βίο, 
ΟΥ̓́ Ραΐῃ, οὐ ἴεαν (1. ν11. 27, ΧΙ. σο; Αοίβ5 
ΧΥΙ]. 5) ΧΧΥΠΠ. 8), 

αὐἱὲρ εοποοίοηςθ.1 τῇ συνειδήσει. ΤῊΪ5 
ΥΟΓΘΕ 5 ΓΟ ΚΑ 0 ]6. 45. ἴΠ6 ϑαυ]δϑί ραββαρθ πη 
ὙΠ ἢ {Π6 τνογὰ συνείδησις (εοηεἰοηέῖα), νυ ΠΊΟΒ 
15 Ἰοιιπά ἴῃ ΕλασΙρ 465, “ Οτοϑί. 396, ΟσσυΓ5 ἢ 
1Π6 ογο]α οἵ βδογθά νυυιπηρ5 ἴο ἜΧρΓΘ55 “ἴΠ6 
ῬΓΙΏΟΙΡΙΘ ἴῃ πΊδη ΒΥ͂ γγ ΠΟ ΠΘ. ἈΡΡΓΟΥΘΒ5 ΟΥ̓ 
ἀἰβαρρίονοβ οἱ 15 Πϑασί, [θη ρου, απ δοίϊοῃβ ἢ 
(Βρ. ΒιΕ|6γ). Τὴ6 Ἡρρτονν5 Κπονν 1Π6 ἐῤΖηρ' 
Δη4 ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ 1 ΒΥ “Ποαγί ΟΥ̓́Κ 5ΡΙΓΙΕ᾽ (σοτηρ. 
1 [ΟΠ 11]. 19-21}; θυ ἴτ 15 1π6 βίογυ οἵ 
Οτεεῖκ Ἐπουρμξ το Πᾶνα ᾿ηνοηίεα {πὸ ννοτγά, 
γν ΠΟ ἢ {ΓΘ αΙΙΘΠΕΥ Οσσιγ5 ἴπ ἴη6 Ν. Τ᾿ (ΤΠ πη 
ΠῚ Ὁ: ΑΟΙΘ ἈΧΥΠ τ, 2 (ΘΟ 1- 12; ὅζ6.}» ΒΕ 
ποΐ ἴπ {π6ὸ 1,ΧΧ. ὄὀχοθρὲ ἴῃ Εοο]ς65. χ. 20, ἀπά 
1παΐ ἴῃ «ἃ ἀἸΠθγοπε βθῆδθ, ἴο στϑργεϑοπί {πῸ 
Ηεῦτονν ΠῚ], “τΒοιρης. ὙΠ6 ψογά ἤγϑί 
ΟΟΟΙΓ5 ἴῃ βαυηρδ δυο το ῬοΓΔΠΑΟΓ ἀπά 
ΒΙ145 (΄8ρ. δίον.᾽ Ρ. 192, 21). ϑ8ε6 Οσιηεγ, 
ΟἸΕΟΧΙΘΟΙ Ρ- 221 {(- 11.}, 4Π6 ἘΠ ΟΠΏΔΠΠ; 
“Ὁ τὸ ΤΠ ἢγε νοπὶ (σονν!ββθη. 

αἴαυαν- γ)ογεεασίεί στγίευοις ἐφίπρς.] Προσεί- 
ληφε οδῃ ΠαγΩΪΥ πᾶνε {Π15 τηθδηΐηρ (δ π|5.; 
γαθσιη1}), ΝΥ ΆΙΟ ἢ. ὈΟΙΟΠΡ5. γαῖμα ἴο προεί- 
ληφε. Προσλαμβάνειν ΤηξδᾶΠ5 ““ἴο Δ5511ΠῚ6 
θ65ι 465, Δπ4 {π6 νεγὉ ΠΊΔΥ͂ ΠΕΥΕ ἱΠΊΡΙΥ {Ππ6 
φημ] εἀ πὰ ἐχαςσσεγαΐοά ΤΟΥΥΟΥΒ Οὗ ἃ δ. ΠΥ 
σΟηβοίθηοθ. “ΔΝ ΙΟΚοάποββ.. . . θοΙηρ ΡΓΘΘΘΘα 
ὈΥ σοηβοίθποθ Παῖῃ ὄνοσ φαάεά ἴο {Π6 βυτὴ οἵ 
ΒΎΙΘνΟΙΙ5. Τ]ΒΟΓΙΟ 5. [Ιἢ ΟΥΘΥ ἴο δᾶνε 50115 
ἔγοπι “{π6 ἄδθαῖι {παΐ σαηποίῖ αϊ6,᾽ [ΠΕΥ ἃγα 
οἴζθη τηδάα ἴο ἴδε] 

“Α ναᾶρὰδ β5ρι Πίπα] ἔδαυ, 
Τ ϊκα ἴο βϑοπὶα ἀοαθῖ Πα] ποῖβα οἵ ογθαϊκίηρ' ἄοοτϑ, 
ΠΠεατα ὈΥ ἴΠ6 νναΐομου ἴῃ ἃ παιηϊθα Ποιιδ6, 
ὙΠαΐ Κεαρϑ {Π6 τιβὲ οἵ τηυτάου οα {Π6 ννγ81]5.᾽ 

12. « δεϊγαγίπο ὁ ἐδὲ σμσσοιγς αὐῤΊερ τέαδοῦ 
οὔέτγειρ.] “ΤΠΪ5. ουγίοιιβ ἀθῃηϊτοη ΟΥ̓ ἴδαγ 15 
ΡΓΟΡΔΟΙΥ ἰδϊκοη ἔγομη βοπλα ΟὙοἸκς ΡἢΠ]ΠΟΒορΡἤοσ. 
11 ὈοΙοηρμ5. ἴο {Π6 ϑίοϊς ποίίοῃη οἵ “"δραΐῃγ 
δηα ““Ἰπάδροπάθηςο." ὙΠῸ ννῖδθ ἀπά ρμοοά 
τῆδη, [Π6 ὙΥΥΙΟΥ 1ΠΊῚΡ]165, σαηποῖ ἴθασ, θθοδιι86 
6 βίαπάβ β ΡΟ ἴο ἴπ6 ᾿ἱπΠιθηοθβ. ννῃΪοἢ 
οᾶιιβα ἴδβασ. θάβδοη ἀοπηϊπαΐθβ Οὐ. {πὸ 
ΒΟΙΓοο5. οὗἩἨ (ογοσ. ὙΠῸ ΡΠ] ΟΒΟΡοσβ, ἴ0]- 
Ἰοννοὰ ὈΥ ἙἸοπιθπη5 οἵ ΑἸθχαηάσγια, ἀθῆπο ἔδαγ 
45 “δὴ πμηγεασοπαδίς ἀνοϊάδησς οὗ βν}]5.᾽ 80 
1 ογθίϊι5 βαγ5--- 

““ ῬΕΙΪχ ααἱϊ ροίαϊξ τουιπὶ ΘΟ ΠΟΒΟΘΙΘ Οαιιβαβ5 
Οὐΐπαδ γμεζις ογλ71ε5 οἵ Ἰποχόγαθ!]6 [αΐαπι 
ΘαὈ]θοῖς ρεβάϊραβ, βίγερι τσ] ΘΒ γο 5 

δνδτὶ." 

ΤἼΘ βοηζπλοπξ ἴα σοπηπηοη ἴῃ ΔΙΠΟη--- 

““ἼΒΕεβα ἱπουρηῖβ τηδῪ βίατί]α. τγ6 11, Ῥαξ ποῖ 
αϑουηά 

ΤΠἼΠΒ νἱτίποιβ τηϊηα, νυ ΠΟ Ἔν Υ να] αἰἰεπαθα 
ΒΥ ἃ βίτοῃρ ϑἰαϊηρ ΟΠμαπΊρίομ, Οοηβοίθμος.ἢ 

Ορῖ15. 

“« Τηϊο νορ]᾽ 1ἴο ἢ νὶ 5ἷα τηδῃϊ[θοο 
ῬὰΓ ὁΠ6 πηϊα σοβοΐθβηζα ΠΟΙ Τηϊ σαΥΓα 
ΟΠδ 8116 ἔοστίψπμα, σοπὴβ νπο], βοὴ ρσεϑβῖο. 

ὍΑΛΝΤΕ, 717. χν. 93. 

18. 2ρὲ ἐχροείαϊοπ γγορε αὐἱέῥὶ᾽π.] “ΤῊΙΪ5 
Υ6Ι56 ἢ ΟἿΥ Α. . 15 ὙΕΙῪ Οὔθοισε, ΠῸ 
τηθδηϊηρ 5, ΚΑπά (ἢ {πὸ οαβ6 οἵ [ϑαγία! ἀπά 
Βα] ν τηθη}) ἴπ6 οὀχρθοΐδίίοη ἔγοπι νυ πη (οἵ 
1Π6 ϑιισοοιτα ἀθγνθα ἔγοπη. ΤΘ450η) ὈεΙηρ 
τνογβίοα (ἥττων οὖσα), ΤΕοΚοΠΒ5 {ΠῸ ἱρῃοταηοα 
(οἵ [πο86 βϑιισοοι 8) 845 νγΌΥβΘ ἔπη ἴΠ6 σδιι56 
ΠΟ ἢ ὈΓΙΠΡ5. ἴπ6 τουπηθηΐ ;ἢ ΟΥ̓́ Τα Κο5 {πΠ6 
ἸβΠοΥάΠοΘ οἵ {πΠ6 σαιιδα οἵ {π6 Τουπιθηΐ βθοτὴ 
στραΐοσ. [Ι͂ἢ οἴμοῦ ννογάβ, “ὙΠῸ Ιοβ5 οὗ 
ΤΟΑΘΟΠΑΌΪ6 ΠΟρΡῈ ᾿πίθπϑιῆοθ {πΠ6 ἀγεδα οἵ 1}}- 
τπηἀεγϑίοοα οδ] 165. ΑΥ̓ΟΓ προσδοκία ννε 
τηϊιδὲ τππάογβίαπά τῶν βοηθημάτων, «ἀπὰ [ἢ 
ται θῈ ΟἹ βου Ἰοϊπθα νυ οὖσα ἥττων, 50 ἃ5 
ἴο τηθδη ““1πῸὸ ἀείοαϊο οχρεθοίαίίοη οἵ {πῸ 
ΒΠΟΘΟΙΓΒ5 Οὗ Τοαβοη," 26. {π6 [ας τῃδΐ 411 Πορὲ 
οἵ δος ϑιισσοιτβ Πα5. 51ηΚ ἱπίο ἄθβραιὶγ. 
ὝἭττων Οἰἴζξοη Πα5 {Π15 5δθῆβε οὗ “"ννογϑίθα ἴῃ 
ςοππῖοῖ," θα 1 ταῖρι 4150. πιθδῃ “ δείγ ἦε: 
ἐραπ 1ὲ «ῥομ ῥε. Τῆς .- - - αἰτίας τῆν Ὀ6 
ΒΟνΟΓΠΘΩ οἸΓΠΟΥ ὈΥ͂ πλείονα ΟΥ̓ ὈΥ͂ ἄγνοιαν. [ἢ 
1 θὲ βονεγηθα ΒΥ πλείονα, νγα πιιβί τἰπάθγ- 
βίδπά τῶν βοηθημάτων «Αἴζοῦ, ἄγνοιαν. [Π ΔΠΥ͂ 
(α56 {Π6 βοηΐθποθ 15 ἀθποῖθπξ ἴῃ οἰθαγηθ55 οὗ 
ΘΧΡΓΘΒϑίοη, 1 ΠΊΘΔΠ5. ΠΊΊΟἢ {Π|6 54 ΠῚ6 85 07)1716 
ἐσηοίμηι ῥγοὸ γιαργίβεοο. ἘΘΑΥ, νῃθη ἀδρτγινθά 
οἵ {86 αἱά οἵ τϑάβοῃ, σθοκοη5. 15. ἱβιῃπογαηΐ 
ΠΟΙΡΙΘ55η655 ἴο θ6 ἃ νγοῦβθ σδ]απηῖν {π8η {Ππαξ 
ὙΠΟ ἢ. οδιι565 115 ᾿πηπηθϊαΐο ἔγοι]θ. [ἴ ᾿5 
“ἐ ργνου-οχη ἰϑιῖθ ἴο ἔογθοαδέ ἴΠ6 διδάον οἵ 
πποογίαϊη 6ν}]5. “Δὸς γιαϊρεισς ἐς για ΐ- 
ῥεμγς σογιὲ σοι χμΐ παγγίυεπὲ γανιαὶς." ΠΟ 
ΒΘΠΟΓΔ] τηθαπίηρ ἴῃθη 15 {παΐ γεν, νπθπ Δθδη- 
ἀοηρα ὈΥ τϑάβοῃ, 

“ ΔΡΡΥΘΠοπας 
Μοτο {Πδῃ εὐοΐ γέαδογε αν ὺ σομρΥ  ΠΘη5.᾽} 

ΎΠοΙΕ 5 ἃ ραγοποριασία ἴῃ ἴμ6 τι56 οἵ {πΠ6 
ΓῺ 5 προδοσία, προσδοκία. 

14. οἹρορίησ ἐδὲ σαριθ οἶσορ] ἴΠπ|655 ἐπ6 
ννοτγά ὕπνον Ὀ6 ΠΟΙῸ τιϑϑὰ πιθίδρ που }]ν [ῸΓ 8 
Ῥοσϊοά οὗ ϑηίογοθα γοϑὲ απά αὐθῖ, [Π6 πιθαηῖηρ 
παιιδὲ Ὀ6 {παῖ {Π6Υ 411 5]ορί ἀυσίηρ [πὸ Τπγθα 
ἀαγϑ8᾽ ἀάγκηθββ, θῈ 1 ννὰβ5 ἃ 5θδθρ αἰβειγθοα 
ὈΥ Ποιτά ἀγθαπὴβ ἀπαὰ ρογίθπίβ ἀπά ΡΠῃαη- 
[οΠΊ5. 



Οτ, 
"ζεγ ει 

1εγ 
γχεαῖ (0 
οὐλίγιρ. 

γ. 15--το.] ΜΜΊΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙΙ. 523 

5166 ρ {Παΐ πίρῃΐ, ᾿ νυ ἢ νγαβ ἱπάθοά 
᾿πίο]εγαθ]6, ἀπά ννῃῖοἢ σαῖπθ προ 
{Πεπὶ οὐκ οὗ {πε Ῥοϊζοπηβ οὗ ἱπεν!τ8 86 
Β6]]. 

τις Ὗνεγε ραγϊυ νεχϑά τ τποη- 
ΒΈΓΟΙΙ5. ΔΡραΓΙΠΙΟη8. ΔΠ4 ραΓΕΪΥ ἐαϊπίεά, 
{Πεῖγ πθαγέ [Πρ ἘΠ 6πὶ : [ὉΓ ἃ βυιάάθῃ 
ἔεαί, πιὰ ποῖ ἰοοκεά ἴο, σαπιθ Ἰροη 
{Π6π|. 

16 8ο {πεῃ ννβοβοθνεσῦ ἔπεα Ε]]} 
ἄονγῃ νγα8 β.Γδ ΕἸγ Καρί, 5Βῃπε ὉΡ ἴῃ ἃ 
ΡΓβοη ψιτΠουξ ἰγοη ὈαΓ8. 

17 Εογ ννῃεῖμεγ Π6 νγαγα Πυβραπά- 
ΠΊΔΠ. ΟΥ 5ΠΕρΠεγά, οὐ ἃ ἰΔθοιγεῦ ἰπ 
16 " Πε] 4, πε νᾶ ονεγίδκεη, δηά ἴοσ, 
δπάμγεά Ἐπαΐ περεβϑιέγ. νγῃῖσ ἢ σου]ά ἶ 
ποῖ θὲ ἁνοϊἀβ : ἰοῦ {πθὺ νγεῖα ἃ]} 
Βοιιη4 νυ] οπα σΠαΐη οἵ ἀδγκηεβ8. 

18 ὙνΒΕΊΠεΥ ἴῸ νεῖ ἃ ψ Ἐ]ἸβΕ]Π1πρ 
νΥΪΠᾺ. ΟΥ̓ 4 πιοϊοάϊοιιβ ποῖβε οἵ ὈΙγάβ 
διποηρ {πῃ βργεδάϊηρ Ὀγάποῃεβ, ΟΥΓ 
ἃ ΡΙεαϑίηρ [811 οὔ νγαΐῖεγ γτιπηΐηρ 
ν] Ια πάϊγ, Σ 

19 Οτα ᾿τΕγγιδ]ς βοιπά οὗ βίοπεϑ ἀάψεον». 

ἐραὲ πίσῥὲ, «υίωρ «υας ἱπάρεά ἱπέοϊεγαὖ]ε. 
1.11., “ἀυτίηρς {παξ ΤΑ] 12γιροσοῖδίε (ΟΥ̓ 
ΡΟνγΘΓ]655) πἰρμι. Οὐ Α. Ν. υπάεγβίαπαβ 
ἀδύνατον ἴο πιθαπ ΕἸΓΠΟΙ “ Ἱπτο] ΘΓ Ὁ ]6 "ἢ (πη- 
ἀεγβίαπαάϊηρ {πὸ ννογά τλῆναι, “ ἹΠ)ρο551016. ἴο 
Θπάατε ἢ), ΟΥ (ππᾶτρ.) “ ν Βοσγείη {ΠπῈγ σοι] ἀο 
ποίῃϊηρ." ὙΠῸ Να]ξ. τοπάθυβ 1 “ 2ηροέεέτἐθ71,; 
ΔΠ4 Ρευπαρβ {Ππ6 νγοσά 1Π1Ρ]|165 {παΐ {Π6 πίρῃϊ 
νγὰ5 27: ἐἐσεὶ  ρόννευ!θβϑ, θυς ἀδγινεα 115 [ΕΥΤΟΥ5 
ἔγοτῃ {Π6 ρυοα!ρθβ νη νυ ΠΟ ἢ 1 ννᾶ5 ΔοσοΠη- 
Ραπὶθά : ἀπά αραΐη, “ἴπαΐ ΤΈΔΠῪ ἱπΡΟΚϑΙ0]6 
Πρ Ὁ ΤΠΔΥ πιθδη ἰμαΐ ᾿ξ ννᾶϑ ἃ πῖβῇῃξ ΡΌΓΟΙΥ 
παϊγδοιοιιβ, δηἀ θεγοπά {πῸ 5ρμογα οἵ οτγαϊ- 
ΠΑΓῪ ΡΟΞΒΙὈΠΠΠ1Υ. 

ομΐ 0 ἐῤὲ δοίέογις 9 ἱπιευϊίαδίε ῥε}. ὙΠΕ 
Αγ κποβ5 ννὰ5 ποῖ παΐμγαὶ ; ἴ ννὰβ ἃ Π6]1]- θΌΥΠ 
ΠΆΓΚΠοσ5 ; 1 σαπὴθ ΠΌπὶ {Ππ6 ΔΌγ5565 οἵ {πε 
σγανθ. ὙΠῸὸ ψοχά τοηάογοαά “Ἰπονι40]68 "Ὁ 15 
αρϑαῖη ἀδυνάτος. [11 15 οπι(εα ὈΥ 1π6 Ν᾽ α]ραίοθ, 
ἃΠπ4 νὰ Ἄσδηποῖ ἴο!ονν Οτοίιβ ἀπά οἴπευϑ, 
νν ΠΟ ἔγοπι ἃ βίηρ!ὶες Μϑ8. δάορὲ ἴπθ6 στεδάϊηρ, 
ἀδύτου, ““ἵἔγοπι 1Π6 ᾿ππιοϑί βῃσιπο οἵ [Π6 τὸ - 
(65565 οἵ Ηδάεβ5 (ὕυ]8., αὖ αἰ οίηεῖς ἱμ 7 Γ15). 
Ὗνε οδῃ ΟΠΙΥ οσοπ]θοΐαγα ἴῃς οχαςΐ τηθδηϊηρ οὗ 
18μ6 νυυϊτευ ἴῃ οα]]ΠἸπρ Ηδάθ5 “ τη ΡΟβϑ:0168 ᾿ 45 
νν6}} 45 “16 πίρῃῖ. Ομ βιρροβαβ {παῖ 
6 15 Δ Πα ϊπρ' ἴο ἢϊ5 ΤΟΥΠΊΘΙ ΓΟ ΠΊΑΤΙς, οὔτε ἅδου 
βασίλειον ἐπὶ γῆς (1. 14). ῬΟΒΒΙΌΙΥ ΠΕ τηραηΐ 
ἴο ΠΉΡῚ Κ᾽ {παξ ποι ΠοΥ “ πΙρἢΐ "ἢ ποὺ ““ Ηδάββ 
ὙΨΈΓΟ ΓΘΔ] ΘΠ 165. 

15. ἤγεγε εχεά. Τ.11ϊ., “( χοτα ἄσίναη :᾽ δι 
1π6 νου Πα5 ἴΠ6 βᾷπΊῈ 56Πη56 85 ἴῃ ΧΥΪ. 18. 

Μαϊπίοά, ἐῤεῖν ὀεαγὲ ζαϊϊηρ ἐῤεηι.] ΤΆΊ,, 
“γγεγα ραγαϊγβοά ΕΥ̓ {πΠ6 Ὀείγαγαὶ (ΟΥ̓ ἴγϑα- 
ΠΒΕΥΥ) οὗ {πεῖγ 5οι]. ὙΠ6 ἱπιρογίβοϊβ ἃγα 
ἄπο ἴο {πΠ6 νυ ο 5 ἀοϑῖτα το ΡῈ σταρῃϊς (πρὸ 
ὀμμάτων ποιεῖν). 

εαριθ μῤον ἐφενι.] Τι1ϊ., κ΄ νγὰ5 ρΡουγεά προη 
{μεπλ.; 

16. 80 ἐῤεπ.} Τῆς Α. Ν. 4ο65 ποῖ ἰγαηϑίαΐα 
{Π6 ψννογά οὕτως “{πι15,᾿ 2.6.ὄ 1η {Π6 σοπδβίεγπα- 
το ἠπ5ι ἀεβοστῖ θεά. Οὕτως, Π{κ {Π6 1,ΔΈ1π «ἡς, 
ΤῊΔΥ͂ 4150 πιθδῃ “75 45 {ΠῸῈῪ ψψοσγε" ([ὁΠῃ 
ἵν. 6). 

αὐυῤοτοετε" ἐῤογε 7211] ἄοαυπ.. . 7 Βδίποσ, 
(( ΧγΠΟΒΟΘΥΟΥ͂ ἴ ννα5, ἵΠπΈγα βιπκίηρ ἴο {Π6 βατίμ, 

νναὰ5 καρ πάρ σιατά, 5ππξ ἃρ ἱπΐο δη ἰγοη- 
1655 ρυϊβοη.ἢ 

αυἱέῤοιιἑ γον δαγςἢ “ΑΔ ργίβοῃ, Βαξ ποῖ οἵ 
Ἰτοη. ὍΠ6Ὲ ἘΧΡΥΘσϑΊΟ ΓΘΘΘΠΊΌ]65 οπα οἵ ἴπ6 
ΠΙΕΙΠΊΘΙΌΙΙ5 ΟΧΥΤΊΟΓΑ ᾿564] ΟΥ̓ ΑΘβομυ]ι5 (ἄπτε- 
ροι πελειάδες, πέδαι ἀχάλκευτοι, δζε.). ὙΠΕ 
54ΠΊ6 ἤφστιτε οἵ 5ρβεοῇ 15 ἰοιπά 1 [βϑίδῃ ΧΧΙΧ. 9, 
« ἄγαηϊτθη, θαξ ποῖ ἢ πε. ὙΠΕῈ τένεῦβα 
οὔ {πῈ σοποθρίίοη 15 παῖ 

“ς Θίτοῃρ νγ4115 ἄο ποῖ ἃ Ῥυΐβοῃ τῇδ 6, 
ΝοΥ ἴτοπ θαῖβ ἃ οασα." 

ΤΠΘ 5011] οἵ ἃ ρυΐβοπου τηᾶνύ θ6 ἴῃ ρεγίεοί ἴγεε- 
ἄοπι; {πῸ δοιὰ] οἵ οπα ψῆο 15 ἔτεα τηδύ 6 
ΒΟΡΕΙΘ5ΒΙΥ ἱπιρυ]βοπϑά. 

117. Ἰαδομγεῦ ἐπι ἐρε μεϊ4.1 1.11., “ἸΑθΟΌΓΟΓ 
οἵ 1π6 ἴοἹ]5 ἴῃ {πῸ νγαϑβίε, 2.6. Ἰδθοι γα ἴῃ 
ἸΟΠΕΟΙΥ ἀπα ορεβη ΡΙδςαβ8. 

«υῤ΄ῖΊερ εομϊά ποὶ δὲ «ατοϊάεά.] δυσάλυκτον, 
“ἤει ἴο ἀνοϊά, 584 ΕΥ̓͂ »ιοίοσὶς ἴοσ “' ἐγη- 
}ουοῖδίο το ἀνοϊά. 

εἰαΐπ.] ἀλύσει, σΟΙΡΙΪΠΡ-οΠδίη. 

47 ἀαγζηιε5..7 Οοπιρ. 2 Ρεΐ. 1]. 4) 17. 

18. α «υίεἐϊίγισ «υἱπα.1 ὝΠΟΓΘ ννὰ5 ποῖ ἃ 
ϑ'ηρ]6 βοιπά οἵ παΐυσγο νυνί ἢ ἀ14 ποῖ ᾿πογθαβα 
ΤΠ ΕΙΣ 4]. Ύπι, ουθη 18 1 ννεσα παΐθγα!!νῦ Ρ]θαβαηΐ 
(μεν. χχνὶ. 36; 5. 111. 5). 

»ιοϊοάϊοιις ποῖσο 9.7} διγάς.] Τί 15 ἀϊβίου] ἴο 
5.Υ ὙΠΕΙΠΟΥ ἴπ6 ὙΥΙΓΕΥ ΒΊΡΡΟΘΟ5 {Παΐ {Π658 
Ὀἰγά5 βϑᾶπρ 'π {π6 ἀαΥκποβ5, κα πΠῸ6 ηϊρῃτη- 
58165, ουὐὁ ὑνμθίΠευ Π6 ταραγάβ [Π6 «ΔΓ Π655 85 
ΡΌΓΕΙΥ σμῤ᾽εοίἑθ. ΑἸ] νγὰ5 ἄασκ ἴο {με Βδυρ- 
τ4π5, δῖ ἴο 411 οἴμεὺβ ἴπΠ6 ἀδγκηθ55 νγὰ5 85 
ΟἸδαΓ 45 ἴῃ6 ἀ4Υ, δηά {πε Ὀγεθζα δεν απά 
1π6 δτάβ βαης. [Ὁ {ῃϊ5. θὲ 5 σοποβρίίοη, 1 
15 δῃ δχαρβογαίίοη οἵ {πΠ6 γϑπιατὶς {Πα “.4}1 {ΠπῈ 
ΟὨΠ]Πάτεπ οἵ [5γαθὶ μαά Πρμξ τῇ {ΠπεῚΓ ἄννε]}}- 
1π55᾽ (Εχ. ΣΧ. 23). 

τῤγεαάϊησ] ἀμφιλαφεῖς, ἃ ΒΙΡΏΪΥ ροεῖῖς 
νγογά, 1Βοιρῃ αἶϑο θα ἴῃ ργοβθ. (Ηετγοά. 
ἴν. 172; Ρ]αῖο, “ Ῥμαβάγ. 230 Β.) 

α ῥ[εαείμρ 7111 1 ϊ., “ἃ τιγίμπι.ἢ 

19. ἐγγίδιθ.] ᾿Απηνὴς ΤῆθΔΠ85 ΡΓΟΡΕΓΙΥ͂ 
ἐ ὍΤΠΕΙ." 
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(αϑί ἀουγῃ, ΟΓ ἃ ΓΠΠίπρ' {Παΐ σου] 
ποῖ θῈ βθβη οὗ βκίρρίηρ Βεαϑβίβ, οὐΓ ἃ 
ΓΟΔΓΙΠΡ νοΐσα οὐ πιοβέ ϑᾶναρα τυ] 
Βεαβίβ, ΟΓ ἃ ΓΟΡοιι 4] ηρ Θο ἢ Πότη 
τῇς ΠΟΙ]ονν τποιιηταίηβ . {Π656 ἘΠ1ηρ98 
πηλς [Π6ΠῈ ἴο βυγοοη [ὉΓ [6ΔΓ. 

20 ΕῸΓ τῆς. ψνῇο]ς νγουά βῃϊποά 
ὙΠ οἸεαγ Ἰἰρ ἢξ, ἀπ4 ποπς νγοτα ἢΐη- 
ἀογαά ἴῃ τΠεῖγ ἰὩθοιγ: 

21 Ονογ τῃθπη ΟΠΪΥ νγᾶβ βργθδᾷ δ 
δι ἤρανν ηἰρῃϊ, δλη ᾿ππᾶρὲ οὗ “Πα 

ἀλγκηεθβθ ννῆϊοἢῃ 5Ποιΐία δῇογνναγά 
Γοροῖνα {ποῖα : Βα γεῖ νγεῖα {ΠαΥ 
ὈΠΙΟ ἘΠΕΠΊβΕΪνεβ. ΠΊΟΓΘ δγίανοιιβ ΤΠ Π 
1ηε ἀδγκηρϑ5. 

ἡραὲ σοι ά ποῖ δ σϑεσι.] ΤῊΘΥ [Ε]Ὸ {πὸ τποίίοη 
ΟΥ̓ {Π6 θεϑαϑίβ 5 ΠΟΥ Γαβαά Ὀγ (συ. 9), διυιΐ 
ΤΟ] ποῖ 566 {Πθπὶ (Ὁ. 6, τῆς μὴ θεωρουμένης 
ὄψεως). 

αὶ χεδοιιγαίζης δοφο.] 1,11., ““Δπ δοβο τονοῦ- 
Βογδίϊηρ ἔγοπι ἔπ6 ΠΟΙ]Ονν ποθ οὗ [Π6 τηοιιη- 
[Δ1η5. ΑΠπ ΘοΠῸ ἥηορε ἐφε ηιοιριξαῖσς “ταδὶ 
ανθ βθοηθά δη ΘΧΙΓΔΟΓΙΠΑΤῪ {Πϊηρ ἴῃ 
Εἰ σγρί. 

»ιαάο ἐδεῦι ἐο σαυοο».] παρέλυσε (ςοΙΏΡ. 
ὯΣ 15))- 

20. 2ῤὲ «υῤοΐο «υογ]ά.1 ὝΠΟ νυυϊου ἴῃ Ηἰς 
ΟΥ̓ [Ἀ5]Π]0η ἀραίη ὀχραηάς ἔχ. χ. 23. ΤΟ Εἰαθογδίοη οὗ βίγ]θ ἰ5 πηαγκθα ΒΥ {πὸ πηρίγϊο αὶ 
ΤΟΥ ΠῚ5 ἀνεμποδιστοῖς, συνείχετ᾽ ἔργοις, λαμπρῷ 
κατελάμπετο φωτί. 

ἀπά ποπξ ἀὐέγε ῥϊγιαογοά ἐγ ἐῤοὶν ἸαΦοιιν.ἢ 1π|., ““ δηἀ 1 (6 ψνῃο]ο ὙγΟΓ]4) ννὰ5 θῈ5ΠῪ ΟὐοαρίΘἀ ἴῃ τπηἰπηροάθα υνογκβ. ΒῸΓ {πὶ ἸὩΘΔΠΙΏΡ; οὗ συνείχετο 566 Αςἴδ χνῇ. Ξ: 
21. αὐας “ῤγεαά.] 1.11., ““ ΠΔα Βθθη ΒΡΓΘΔΑ ᾿ 

(ἐπετέτατο)λ. 

τέροῖτνο ἐδορι.] 1,11...“ ἴο γθοθῖνο ἴῃ ἔμ γῃ ἢ ΟΥ 
“1 διιοοοββίοη." Τὴδ ἤλγκπθθα δ] θα ἕο 5 “ἀΠ6 Οὐοῦ ἀαγτηθ 55 (Δαϊε. ν". 12) ΠΙΟἢ 
Δνναϊῖθ σ᾿. ΜΠ] 5015. 

““ΕοΥἢ Το η᾽5 500] ἤαγθὰ ἡμώο 21 «α»4." 
ΒΚΟΝΝΙΝΟ. 

τη ἐδεγισοίυος Ὅ0γ 6 σγίϑυοις ἔφαν ἐδο ἀαᾳ;}- 
γ1655.} 80. [ΘΥΟΠΔΪΔΠ Ἐπγοαΐθηβ ῬΆΒμι ἐπαΐ Ηὶς 
ΠΑΠῚ6 5Π|01}14 ΒῈ πὸ τῆογο Ῥᾷβμιγ, Βαΐ ΜαροΥῦ 
ΜΊΒ5Ά10, “ ΤΘΥΓΟΙ Οἢ ΘΥΟΙΥ 5ἰάο.᾽ “ΒΘΠοΙά, 
Τ ΝΠ] πλαῖκο {Πδ 8 αὶ δογγῸ» ζ0 ἐῤγοο ἀπ ἴο 8]] 
ἀν θη 5" (76γ. Χχ. χ, 4). 

(ΠΑΡΤΕΒ ΧΥΠΙ. 

ΤῊ σοπίγασε Βοΐννθοη {πὸ Ἐρυρίϊαης ἀπά 
[βγδο! !θ5 ἃ5 σοραγά5. ΠΡΗΐ ἀπ ἀλγκηθος οοη- 
τἰηποα (1-4). Βουτίἢ ςοηίγαςξ Βείννθοη {πὸ 
ἴννο Παίϊοηβ, ἃ5 Γθραγβ [ῃ6 16 απ ἀδθαίῃ οἵ ΟὨΠ]άγοη (5-19). ὙΠΟ [βγδοὶΐος αἰὰ ἱπάθρὰ 

ΊΘΟΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΙΙ. ΧΥΠΙ. [ν. 2ο---2. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΥΠΙ͂: 
4 σάν Ἐρνυδέ τυᾶς φιγιΐεζει τοί ἀαγάριοςς, αὶ 

αγιαὶ τοῖξά ἐΐθ ἀραέλ ογ ἐλεὶν ελίϊάγονι. 18 7) εν 
ἐλορερείσες σατὺ ἐξέ ξαϊέσο ἐλέγέο 20 Οοά αἴδο 
Ζιαρμεα ἀλε ὀτῦγε φεοῤίθ. 21 «ὃν τυλαΐ »ῃξαγες 
δλαέ Ζίαρπο τυας σἰαγεά. 

ἘΝΕΕΚΤΉΗΕΙΕ 55 τἢγν δἰ πίβ 
; α Εχοάὰ, Πλ4 ἃ νεῖν ρτγεαῖ α]ρῆς, ὰΣ 

γγΠΟΒῈ. νοΐσθ τῃεγῪ Πεαγίηρ, ἀπά ποῖ 
ΒΕΕΙΠΡ᾽ ἘΠΕΙΓ 5ῃᾶρε, Βεοδιιδα {ΠΟῪ 150 
Πλ4 ποῖ βιεγεά της βαπὶς 1Π]1ηρ58, 
{Πεν σοιπίεα ἘΠ 6 πη Βάρργ. 

2 Βυῖ ἴογ τῆαῖ πον ἀϊ4 ποῖ Βυτγὲ 
1ΠῈπὶ πότυ, Οὗ ννῇοπη {πεν Παά4 θεξη 
ὑνΓΟηΡ 64 Βεΐογο, ἘΠ γ ἘΠδηκΚοά 1Πετη, 

ΒΗΓ ΠΌΤ ἀθαίῃ ἴῃ {πὸ ἀδβοσί, θυ νγοτθ 
5ΡΘΘΩ ΠΥ ἀο!νογοά (650-25). 

1. τδν σαἱπίς.) 866 ποῖΐθ οῃ χ. 1ξ5. 
δαά α τεὴν φγεαὶ ἰσφ!.] Ιπ {πὸ Ιαπά οἔ 

Οοβῆθη (Εχ. χ. 23). 
«ὐϑοτε «"οἷεε.}] ὝῊΘ ΠΠΘΟΓΙ͂Ι] βοιιπά5 ΟΡ ΠΠ 8 

ΒΟΪΠΡ ΟΠ ΔΙηοηρ, {Π6 [5γαο θα. 
ἐῤεγ.] ὙὝΠΕε Ἐρυρίϊαηβ. ΤῊΘ Νυ]ραΐθ μοτὸ 

[Ό]]Ονν5. βοπθ ΟἴΠΟΥ ΓΘΔΟΪηΡ, ΟΥ̓ οἶδ βο65 
ΒΙΓΔΠΡΘΙΥ ἀβίγαγ, δηά ἰ5 ξο]οννοά ὈΥ ΤΠΠΔΠΥ 
ΠοΙΠΠΊΘηΐδίουϑ. 

απά.] Ἐδίμοσ, “θυ. 
πο “οεη ἐδοῖγ οραρ6.}] ΤῈ 5θθπη5 οἶθαγ ἔτοιὴ 

ἴΠ6 ξΘΠΘΓᾺΪ ἔθποῦ οὗ (Π6 σοηίτασέ ἐπαξ 1ῃ6 
νΤ ΘΓ σοποοῖνοβ οὗ {πὸ Εἰρυρίίδη ἀλγκηθθα ας 
αἰεοίίη ἐῤερι ογπῖν, νυ ἢ 116 1π {πὸ ΨΟΓΥ͂ 58ΠΊ6 
ΤΟΡΊΟΠΒ5. ΨΈΪΟἢ το {πὸ ᾿ὐρυρίϊαης νοῦ ἄδγκ 
ἴμι6 ᾿5γδθὶ τος πηονϑά ἴῃ Πρ πΐ (δεΒ χν!ϊ. 18, 20). 

δεεαῖσο ἐφὲν αἰσο ῥαά ποὶ σι γεγοα ἐδ ταρις 
ἐρίηρας, ἐδὲν σοιγιἑοα ἐφοηρι ῥαῤῥ».] ὙΠ οἰαιιβθ 
ΟΟΠΥΘΥΒ. ΠῸ ΟἸΘΑΓ ΠΊΘΔηΪηρ, ἀΠα Πα5 ςοηβο- 
ΦΙΘΗΕΥ θθθη ἰηϊογργοίθ ἴῃ ΠΊΔΗΥ αἰ δγθηΐ 
νναγ5. [{1ΠῸ στ ϊηρ: οὖν θ6 σογγοςξ, ἴξ βθθπὶς 
ἴο τηθδὴ {παΐ ““1π6 ᾿ργρίίαηβ σΟηρΡΤαί]αίθα 
1π6 ἰ5γδοθ5 θθοαυδο ἐπογ ((Π6 [5γ8 6} 1165) 
μαά βιῆεγοα." Τη15 ρῖνεβ. πὸ [1 {9} 1000 
56η56 ; ΠΟΙ͂ ἰ5 ἴπ6 5θη86 ἱπιργονοά Ὀγ αἰνίης 
ἴο ὅτι {Π6 5θηβθ Οὐ “Ἅ ννῃαΐθνου - οΥ Ὀγ ἐϊ5- 
ΤΟΥΕΪΠΡ’ ἐμακάριζον ἴο πιο “ {πὸν ἀθοιηοά ἴξ 
ἃ ΒΔΡΡΥ 1Ὠϊηρ." ὙὍὙΠὸ ΑΟΨ. ΦΌ]]οννα ἐπ6 τορά- 
ἴῃς; οὗ 1η6 ΑἸοχαηάγίαη Μϑ8., ν᾿ ΐοῃ Πα5 οὐ ἔὺὙ 
οὖν. ὝΤῊΘ οἸαιιθθ τπὰν {πὸ Βὸ ἰηϊοπάθα ἴο 
ΘΟΧΡΓΘΘ5. {Π6 ἘΠΟ ΡΠ ἐπας τη Ἐρυρίϊδης τοὸ- 
βατάθὰ (μ6 Ιβγϑο!ϊοθ ἃ5 Ὀ]θθθθα ἴῃ ἐμοῖς 
ἐλ ΡΊΡ ΟΣ ἴγοπὶ 1Π6 Ρ]αριιθ οἵ ἀλγκηοβϑ.. 
ὙΠΟ ἢ 15 ΡΟΥμαρ5 ἐμ θοδὲ ἐμαξ ννὸ ὁδῃ τηρκο 
οἵ 1. 

2. φΓ «υδογι ἐῤὲν ῥαά ὅδεπ πυγολσοα.] 11, 
ΚἼΓΠΟΥ (ἴπ6 ᾿ργρίϊαηβ) {Πδηὶς {πὸ ᾿ϑυδο]ῖο 5, 
Βδοδιιβθ, μανίηρ θθθη ΡΓΟΙΟΙΙΒΙΥ ἴῃ] το (ΌῪ 
{Π6π1}, ἔμογ ({Π6 15γδο 65) ἀο ποί μσί ἐπ τὰ.ἢ 
Εὐχαριστοῦσι ἀπὰ βλάπτουσι τὸ ᾿ιἰδίοτγὶς ΡΓΘ- 
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ΔΠ4 Βεβοιισῃε ἘΠ πὶ ραγάοπ ογ {Παΐ 
ἘΠαν Παά θεβθη ΘΠ ΠΊ[68. 

2 δΙπβίεαά ννμεγεοῦ ἐποι ρανεβί 
{Παπὶ ἃ διυγηίηρ ΡΠΠὰΓ οἵ ἤτγα, θοῖῃ 

: το ΡΒε ἃ σιυάς οἵ τς ἀΠΚηοννη ἸΟιΓ-- 

ΠΕΥ. ἃπά δηῃ ΠαγΠΊ]685 811ὴ [0 δηΐεγ- 
ταῖπ {Πεπὶ Ποποιγδθὶν. 

4 ογ {ΠΕῪ νγεῦα νγογίῃυ ἴο θὲ ἀε- 

ΡΓνεά οὗ Πρῃτ, δπη4 ἱπιργιβοηθά ἴῃ 
ἄἀλγκηαθβθ, γγποὸ Παά Καρέ (ῃγ 8018 
5Βῃπε ἀρ, ΟΥ̓ ψγοπὶ {π6 ᾿ πποογγαρε "Οτ, ὑμς 
Τρ ηε οὗ ἘΠ6 ἰανν νγὰβ ἴο θὲ ρίνβη πηῖο τὰ 
τη ννου]ά. 

Ὁ ΠΝ ΠΘΠ ἘπΘΥ ΠΑ ἡδθέει- Ἐσύ: 
ταϊποα το 5110 ἴῃς θαθε8 οὔ τῃςβ ϑβϑαϊ πίβ, ἡ πχοά. 9 
ἄρῃθ ΤΠ] Ῥεϊηρ σαϑέ [ογῃ, δπά 3 5: 

δϑηΐβ, ΟΠ]Υ τἰ5θ64] [ῸΓ ραϑὲ ἴθηβεβ ἴο πιακα 1Π6 
βίγ 16 ΠΊΟΓΟ στάρηὶς ; θυ ΡεγΠδρΡ5 ηὐχαρίστουν, 
της τϑδάϊηρ οἵ {πὸ ΑἸοχ. Μϑ8., πιαῦ πᾶνε θθθη 
αἰζογεά ᾿πίο {πὸ ργθϑεπηΐ ἴθπβα θβοδιιβα οἵ ἴπ6 
βλάπτουσι. ΠΟ ΠιΘΔηΙηρ 15 {παῖ ἴπ6 Βρυρ- 
{14Πη5 1Παηκοα {Π6 ᾿5γαθ] 5 ΟΓ ποῖ ἀνθηρῖηρ 
{ΠοπΊβοῖνοβ [ΟΥ̓ ραϑί ᾿Π] Γ165. ΟΥ̓ ἰακίηρ δάνδη- 
ἴδξε οἵ {π6 ργεβϑεπί Πε]ρ θβϑηεθθ οἵ {ΠπΠῸῚὉ 
ΘΠΘΠΊΪ65. 

δετοισ ὲ ἐφοηι ῥαγάοη γον ἐδαὶ ἐῤὲν δαά δεέπ 
ἐπεηιΐος.} “ΤΠΪ5 15 {πΠ6 σογγθοῖ το πάογιηρ οἵ ἃ 
αἴαιιθδα ΒΟ Πα5. Ὀθθη πηϊϑιιηἠεγβίοοά ἴο 
τηθᾶη ““Βεβοιρηΐς {ποῖ {πὸ ἕανουσ {παΐ {ΠΕΥῪ 
νοι] ἀσδρατί " (845 ἱποῦρ τ ννεγα ἃ σϑίεγ- 
ἘΠΟΒ 0 ΕἸΣ. ΣΧ. 224. (ΟΠΡ: ΧΙ͂Χ. 2)- 

8. Ιπείραἀ αὐῤέγέο}.}] [ἴῃ ρΐίαοε. οἵ [πε 
ΒοΥΓΙΌΙΘ ἀαγηοθ5 8η4 Δηρι 5ῃ ΠΟ Πᾶνα 
θη ἀδβογιθθά. 

ἔῤοι σαυεεί ἐῤεηι.}] “ὙΠοι ἀϊάϑὲ ργονιάς 
ἴου 1Π6 [5γδθ] 165. 

ἀπ ῥαγηηίοςς στι ἐο ἐπέογίαϊΐη ἐδόηι ῥοπομγαδὶν.] 
ἘδΙΠοΥ, “(ἃ ΠΑΓΠΊ]Ο55 δη οὗ {ΠῸῚ ΡΊΟΓΙΟΙΙ5 
ΡΙΠΡταρε" (Εχ. ΧΠΙ. 21, χῖν. 24; 5. ΙΧΧυἹ]. 
14). ὙὕΠα φιλοτίμου ξενιτείας ταϊρ  α͵5ὸ θῈ 
ἴαϊκθη 8ἃ5 ἃ βεηϊίίνε δἤεσ ἀβλαβῆ, “ἃ 5ι1ὴ 
1πδξ Παγπιθα ποῖ {ΠΕῚῚ β]ΟσΊΟυ5. ΡΠΡΤΙΤΊΔΡῈ :᾿ἢ 
δας {Π6 ΟἴΠΟΙ σοΠβίΓ ΠΟΙ ΟΠ 15 5᾽ΠΊΡΙΘσ. Φιλό- 
τιμὸς 15 τιδϑε ἴῃ {Π6 5θηβα οἵ “"οποιγαῦ]θ "ἢ ἸΙῃ 
Ααβοῆ. “ Εππι.᾽ 98, γΠΕΥῈ Πα βρϑαῖβ οἵ {πε 
ΕΥΙΉγ 65 ἃ5 “βσϑαΐ δη4 ρ]οτίοιιβ (φιλότιμοι) 
σμΠ]άγθη οἵ ΝΙς μι." Ξενιτεία 15. ἃ Τὰ ΥῈ ψγοχά, 
Δ Πα ΡΓΟΡΕΓΙΥ Ππηθδη5. “' [ΟΓΟΙΡ ΒΘ Ύυ] 6. 

ὙἼΠΕῈ ΠΟΙῪ ΡΠΠΑΓ 15 σα Π6 4 “4 ῥαγηιίρος 5ιη,᾽ 
Ὀοοδιι56 1 ννὰ5 ποΐ ἃ 51ὴ {παῖ “"ϑιηοΐβ {Π6Πὶ 
Ὀγ ἀδγ᾽ (Ρ5. οχχίὶ. 6). 

““ ΒΥ ἄδγ δἱοῃρ {πΠ6 αϑίοπιβῃβα Ἰαπαϑ 
ΤΠΕ οἱοθαν Ρ1Π|ὰγ Ρ] 1464 51ονν ; 

ΒΥ πίρῃς Ασαθϊα᾿β ΟΓΙΠΠ5ΟΠ βαπ5 
Καείαγηθα [Π6 ΠΕΓῪ ΘΟ] ΤΠ’ 5 σ]ονν." 

ΞΟΟΤΤ. 

4. 126γ..1 ὍΤΠα Ερυρίϊαηβ. 

ἐφ τιρισογγμῤέ ἰϊσῥι] ἄφθαρτον, “ ἸτητηοΥ- 
τ], ““Ἰποογτγαρίθ 16. Τοῖς τεραγάβ ἐνθῃ 
1Π6 σεγθηοηἶδ] ἰὰνν 45 “ δῃ βνου]αϑίιηρ ἄθογεθ ἢ 
(Τοῦ. 1. 6). ““ΤῊΙΒ 15. ἴπ6 Βοοῖ οἵ 1πμ6 σοπη- 
τηδηπιοπΐβ οἵ Οοά, δηά {πὸ ἰανν {παΐ ἐπα σθίῃ 
ΤῸ ἐνοσ " (Βάδγιιοῃ ἴν. 1). ὍΠε τηεΐδρμοσ οἵ 
ΟΠ ΡΠ 15 σοΠβίδ ΠΥ Δρρ]Ιοα ἴῃ ἃ βριγιίαδὶ 
ΒΈΠΞΕΙ:  ἿΞ: 11: δ; 85. ὌΣΙΣ τοῦ; ΡΠ: ν" 
8, ἄο. 

ΟΓ ἐῤδε ἰααυ.] ““ὙἼΠε Ιανν 15 864 45 ἴῃ 
Ῥ5. οχῖχ. ἴο ὄχργθϑδ {γι το] ρίοη, ἔπ6 γανυθα]θα 
τεϊδίίοη θεΐννεθη Οοά ἀπά τηδῃ. 

τιίο ἐῤε «υογἰά.1] 866 ποΐβ οὐ ἴν. 2 ; χῖν. 6. 
Ναΐαγαὶ ΠΙΡΗ νγαθ βίνεη ἴο Π6 πδίϊομ νυν Η10]} 
τνα5 ἴο θ6 ἴο {πε νου] {πὸ 5οιγοα οἵ βριττπδὶ 
ΤἸσπξ ; [ποθὲν ῃο ἢδά 5ίγίνβη ἴο ἱπιρτίβοη {Πᾶΐ 
πδίϊοη ἴῃ ἄαγκπθθθ ννοΓῈ ΡιΠΙβῃ θα νυ ἀαγκ- 
πΠ655. ὙΠι5 {πΠ6 ραββᾶρθ {ΠΓΠΪσΠ65. ἃ [{65}} 
1ΠΠπβίγαϊίΐοη. οἵ (ῃ6 ννυιτει 5 [ανοιυσγιίθ {Π|515 
τεβρεοίίπηρ {πὸ σοϊαίϊίοη οἵ “ἼἸκο ἴο Π|Κο,᾿ δ6- 
ἔνγεεη βίη δηά στεϊσι θυίίοη (χὶ. 16). Ηδεζο, 
45 ἴῃ 1[πΠ6 βοηρ οἵ ϑδιπῖθοῃ (11. 11. 32), 6 
Βπα {με ἀϊδεπος σοποερίίοη {παῖ Ὁ] πιδίοὶῪ 
“ἢ ἰανν " νγα5 ποῖ ἴο θῈ οοπῇπρά ἴο {πε [ενν 
οηἶγ, Βαϊ νναὰ5 ἴο 6 “4 ᾿ἰβῃξ ἴο ᾿ρῃΐθη {πὸ 
ΟΕ ΠΈ68 "ἢ (σοιηΡ. χὶν. 13). [{ 15 βίγταηρε {Παΐ 
1Π6 βοῦῖθε5 οἵ οἵιγ ᾿ογ 5 ἦδΥ, δηα {π6 Ρρβορὶβ 
ὉΠΩ͂ΘΥ {ΠΕῚΓ ἐθαοῃίηρ, 5π οι] 50. σΟΙΠΡΙ ΕΘ ΕἸΥ͂ 
Πανα Ἰοβέὲ β'ψῃμί οἵ {πῸ οἱά ργόρῃθοῖθβ οἵ {με 
᾿ΠΐνΟΓσ4] σοηνούδίοη οὗ πὸ ποαίμοη (15. 1]. 
1-ις, ΧΧΥΪΙ. 12; ΜΙόδῃ ἵν. 1-132). (ΠΡ. 
ΤΟΙΣ χα. τα, ΚΑ οΟἰθαῦ ΠΡ 5}4}1 5ῃ1πη6 ἴο 
411 {μ6 οπάς οἵ ἴπ6 θαγίὰ :;᾽ 24. χῖν. 6, “" Απά 
αἱ ἐῤὲ παίϊοης αὐῤ΄ίορ ἀγὲ ἐπ ρὲ «υῤοΐο ἐαγὲρ 
Ὑ}1}} τὰστπ ἀη4 ἴδασ Οοά ἔσαν, πα νν}}} [ΟΥβαῖκο 
ΠΥ 140]5. ΡτοῦΔΟΙΥ ἴποὸθδαὲ ΑΡοοτγύρμαὶ 
νυ Ιε 5, ΠῸ 1655 ἔπαη ΡΠ, βιρροβθά, μπονν- 
ἜνΘσ, {Ππαΐ {πὸ [νν5 ννου]ά τοίη {πεῖν {π6ο- 
ογδίις βιργοιηδου (ΡΒΙο, “) 6 ΑΡγδῃδηλ.᾽ 19), 
ἀηα {παΐ {π6 ννΠοΙΪῈ νγουἹὰ νου] δάορί {ΠΕ 1Γ 
ΠΘΓΘΙΠΟΠΙΔ] ᾿588:65. 

5. ἐο «ἰαν ἐφε δαδες.} ἘΧ. 1. 15--22. Αἴ {Π15 
Ροϊπί (ἴο Ὁ. 19) θΘρ]Π5 [Π6 ράγΆ}16] θθίννθοπ πὸ 
ἕαϊο οὔἐμε ομ] άτοη οἵ [Πς ὑργρίϊαπβ ἀπά οὔ {πὸ 
15γδο 165, νυ] ἢ. ΓΓΠΙ5Π65. γαῖ ἀποίπου 11π|5- 
ταϊϊοη οἵ {πὸ {τ “{παξ νυν γθυν 4] ἃ τῇδ 
51η5, ΒΥ ἴΠ6 βᾷπιθ 4150 58}} μα 6 ριιηἰβδδεα 
(ει. τό): 

οπϑ εὐὶἰ4.1 Ἐν. 11. 9. ὙΠ 6 τόβοια οἵ οπα 
Ραθε οἵ {πὸ [5γαθ ο5 ἱπνοϊνεα {πὸ ἀθϑίγποίίοη 
οὗ ἃ τυϑ!ττπιάς οἵ {πὸ σμΠ]Πάτγθη οἵ {πε Εργρ- 
τἰ4Π5 (Εχ. χίϊ. 29). [Ὀββρῆϊβ τηθηξοηβ {πῈ 
Ἰεσρεπα {παξ ῬΊΏΑΓΔΟΙ ννᾶ5 ᾿π4ποθα ἴο αἰτεπιρὶ 
186 ἀοϑίσιποίίοη οἵ {πὸ σμΠ] άγθη οἵ {πὸ 15Γ46]- 
ἴΐεβ ὈΥ ἃ ναγηϊησ ῬΓΌΡΠΘΟΥ (( Δηΐί. 11. 9). 
(οπῖραγα {πῸ ΡΟ] πα τηοίίνοϑ οἵ Ηθγοὰ 
1η6 Οτεαῖ (Μαῖίῖ. 11. τ-τ8). ὙΠπὲ ΒοοΚκ οἵ 
Ἐχοάπδβ ἄοο5 ποῖ πιθπίοη πον τηδην ΟΠ ὙΘη 
οἵ {π6 ᾿βγαρ]ϊεθ. ρουιβῃθα ΟΥ̓ ΘΧΡΟΒΙΓΘ. ΟΥ̓ 
ἀτονπίπρ, δας ΠαΓΑΪΥ νναυσγαηΐβ {ΠῸ τ το 5 
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“Ἐχοά. βανϑά, το Γερίονε {ῃεπη. 9 ποι τοοΚαβέ 
Σ2. 20. Β : - 

ἈΥΨΑΥ {Πα πιυϊεειἊα οὗ Ἐπεὶ σΒΙΠ]άγεη, 
7Ἴ Ἐχοά. δῃᾷ «Ὑ ἀεβίγογεάϑβε {Π6πὶ Δ]τορ ῖθμογ ἴπ 
14. 24, ὅς. ξ Θ᾽ 

ἃ ΤῊΙΡΉΕΥ ννδίογ. 

ΣΈ ΣοΩ; 6 “ΟΥ̓ τ δὲ πῖρθμέ νγεγα οἱἱγ ΔΈ ΠοΓ5 
ΠαΓΕ Πα δίογε, {Ππαΐ δϑϑιγεάϊν Κηον- 
Ϊηρ ππίο νγῆδξε οδίῃβ ἔῃεὺ Πδά σίνεη 
ογαάθησθ, ἘΠΕΥ τηϊρῃξ δἔζεγνναγάβ θῈ 
οὗ ροοά σἤβεγζ. 

7 ὅὃο οΥὗἵἱἽ τὴν Ρβορὶε νγαβ δεςερίεά 
Βοῖἢ {πε ϑβαϊνδίίοη οὐ ἐπε τὶς ίθοιιϑ, 
Δη4 ἀεβίγιστοη οὗ ἘΠ 6 ἘπαΙηΪ68. 

ΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΠΙ. [ν. 6---το. 

8 ΕῸΓ ννῃογανιῃ τμοῖι ἀϊά5ε ριη- 
58} ΟἷΓ Δάνειβαγιαεβ, ΟΥ̓ ἴΠεῸ ϑ88ΠῚΊ6 
τῃοι ἀϊ45: ο]ΟΓΙ Εν 158, Ψῃοπη ἔποι 
Παάϑε ςΔ]164. 

9. 7 Εογ τῇς τὶβῃξθοιιβ σμΠ]άγεη οἵ ἡ Εχι 
Βοοά πε ἀϊά βδογίῆςε βεογεῖῖν, ἀπά Ποῦ 
ψ] ἢ οης σοηδβεπέ τηδάα ἴ ἃ ΠοΙν ἰανν, ᾿ Ὅτ, 
ἘΠλξ {Π6 βαϊπίβ 5ῃοι]4 ΡῈ {κε ραγ- ογδοι 
[Κεῖβ. οὗἩ 1Π6 βᾶπιῈ ροοά δπά εν]], 5:6} 
16 [ΊΠαῖβ. πον ϑ8ἰπρὶηρ οὐξ ἐπε 55 5 
80ηΡ8 ΟἔὨ ρΡΓαΑΪβε. 

Ιο Βυξ οἡ {πε οΥΠΕΥ 5146 {ῃεγα 

ἱπῃρ]οφέϊοη ἐμὲ ΜΟβ65 νγὰβ 1Π6 ΟΠ]Υ οΠΠ]Πἃ ἴῃ 
ὙνΠΟ56 οα86 ῬΠΔΥΔΟΠ 5 ἄδοσθο ννᾶβ συγ θα οὐ. 

αἰξοσείῥεγ] ὁμοθυμαδόν. ΤῊ ΡΙ͵ΌΡΟΥ 
ΤηΘΔηΪης Οὗ [Π6 ννογά 15. “' πηδηϊπηο 5] ν," Ὀὰΐ 
1 15 ᾿ι566 ἴῃ Ἐπ6 βθῆββ “'οπὲ δπέ Δ]] : υ". 12 ;; 
10 χνὶ. το (ΧΧ.); 3 Μδος. ἵν. 4, ἄς, 

ἠπ ἃ γρηϊρδὶν αὐαίογ.] σφοδρῷ, “ νἱο]εηΐ,» 
“ἐγ 5] ηρ." ΠΟ νναΐοὺ οἵ [π6 ΝΊ]ο, ἴῃ νυ ἢ 
{ΠῸΥ ϑίγονα ἴο ἄγοννη πὸ ἢ] άγθη οὗ ΠῸ 
᾿ϑυδο!οβ, Πα θθθη πὸ ᾿πϑίγιτηθπί οὗ ἐΠοὶγ 
51η ; δηά {Π6 νναΐοι οἵ {π6 Ἐ δά 868, 85 ΨῈ]] ἃ5 
1Π6 ὈΙοο -οογγηρίοα νγαΐοσ οἵ [πὸ ΝΙ]Ὲ (Χἱ. 6), 
νγὰ5 ἴπ6 ἰηβίγιμπηθης οὗ {πε ῬαπΠΙβῃτηθηΐ 
(χ. τῳ; ΧΙχ. 4-Ὁ7). 

6. ἐῥαὶ πίσῥί] Ι͂ῃ ΨΏΪΟΠ {πὸ Ἐργρέϊδη 
ΠΓΚΊθΟΓη ἡν ΓΘ 5]αίη. 

φογ ρα αὐῦγε.}) ἘΝ. ΧΙ. 4-11; ΧΙ]. 21--29. 

ἐρὲν γηῖσδὲ αρβεγαυαγάς δ 97 χοοά εῤεεγ.] 
ὙὝΠΕ56 βονθη νγοσάβ σοργοβοηΐ (Π6 οὔθ ψνοσγά 
ἐπευθυμήσωσι, ᾿“ ΤΠΕΥ τηϊρηξ θὲ ρ]αδάοποά 
{που ῦγ," 16. ΒΥ ἴΠ6 οδίῃβ οἡ ννῃὶοἢ 1Ε νγαὰ5 
ἴπ15 5ιθννὴ {παΐ ΠΟΥ τηϊρῃξ τοὶγ. ὙΠ 
“ ΟἝΙἢ5 "ἢ νγΈγῈ ἴΠο56 νυν] ἢ ΡΓΟΠΊβθα ἴο {πο πὶ 
1ῃ6 ἱπΠογϊΐδηοθ οἵ δπδδη: Εχ. χἱ. 5-π-τό: 
ΧΧΧΙ, Σ2; ΧΧΧΙΠΙ, 1, ὅς. 

“. «αὐας αερεῤίεά.] ΤῊ ΑΝ. ξΟ]]ονν5 1Π6 
Ψα]Ε. “ σμσεοῤία ἐσὲ; υξ προσεδέχθη ταῖμοῖ 
ΠΊΘΔη5 “Ἅνγὰ8 ἐχρεοίεά." ὍΠΟΥ μαὰ Ρεϑθη 
ΤΟΥ νναυ πο σοϑρθοίίηρ 1. 

8. «υδεγεαυ ὁ.) ᾧ. ὍΤῊΪΒ 15 [Π6 σοδάϊηρ οἵ 
{Π6 Ν᾽ δίίσαη Μ8., αηά 15 δὴ οδνίοιιβ σουσθοίίοη 
οἵ ὡς, {πΠ6 τοδάϊηρ οἵ {πὸ 81 Ππαϊτὶς απ ΑἸθχαη- 
ἀτίης Μ858. Βγ {πὸ οἰαγίηρ; οὗ ἴῃ ἢγβίθογη 
Οοά ἔτερά τῃ6 [5γδθ θ5 πα δυπητηοποα {Π6Πὶ 
ἴο θ6Ὲ Ηἰ5 ον ῥθορῖο. 

«ὐῤο»ι ἐῤοι ῥαάεὲ εα]οά.] 1 11., ““ ΠΑ] τι5 
ἴο {Πγ56 1 ἋὝΠΪ5. 64]1 15 1]υιϑγαϊθα ἴῃ τ. 9, 
Δη ἔπ ΡΕΠΙΒμμθπΈ οὗ [ῃ6 Εργρίίδηβ ἴῃ 
τ. το. 

9. ῥὲ γιφδέθοι εἰὶϊάγεη 9.065 ψοοά τιεπ.] 
Ἀδίμοσ, “1ῃ6 ΠΟΙ͂Ὺ (ὅσιοι) 5οη5 οἵ ροοάᾶ 
{Πϊη55. ὙΤὴΘ νυ Πᾶ5 οἴδη οα]]οὰ {ΠῸ6 
Ιβγδο!θ5. ὅσιοι (τ. 1, 5, 1ο, 17, ὅζε.) ἀπά 
δίκαιοι (Χ. 20; ΧΙ. 14; ΧΙ]. 9, ἄζο.), Βυξ πο- 
ὙΠΟΥῈ ἀγαθοί. 1ἰ 15 Ὀεϊίογ, ἐποτοίοσα (ἢ 

Οτϊπηπλ, ΚΊοΘιΚ, ἄς.), ἴο ἴακε ἀγαθῶν 85 
ποιΐοσ. (Οπιρ. “ΟΠ άτγοη οὔ ἀεσβίσιοζίοη," 
]οΒη χυϊϊ. 12. Τί 15 ἔγιιθ {παΐ ἴῃ {15 1ΙἀἸοτὴ 
τέκνα 56 ΒΘΏΘΓΑΙΥ τἰ564, ποΐ παῖδες; δῖ 
ῬΟΓΠΑΡ5 {Π6 Ρἤγαβθ παῖδες ἀγαθῶν τηῖϊσῃξ θῈ 
τι566,, 1π5ῖ 45 ννγὲ Πᾶνε υἱοὶ διαβόλου. 8 Π]Θι5- 
ΠΟΙ͂ ππάογϑίαηβ ἴἃ ἴο πιθᾶπ “{πΠ6 Πεῖῖ5 οἵ 
Οοὐβ [ΔΠΟΥ]Ὺ σοοάπο55." 

αἰ ταογίῆεθ σϑσγοῖν.] ΑΠ δ] δίοπ ἴο {6 
Ῥάβϑουθῦ, νυ ῃ] ἢ 15 οδ]]θά θυσία ἴῃ Εἰχ. ΧΙΪ. 27. 
(ομρ. ΗΘ. χὶ. 28. ὍΤΠΘ Θχργθϑϑίοη “56- 
ΟΥ̓ΘΕΪΥ ᾿᾿ σΠ ΟΠΙΥ ΠΊΘΔη “΄ ἴῃ {Π6ῚΓ οὐ ΠΟιι565,᾿ 
Εχ. ΧΙ. 46. 

α ῥοὶν ἰααυ.] Τ.11., “1μ6 Ἰανν οἵ ΒΟ] ΙΠ655 ἢ 
(ὁσιότητος), τΠ|655 ἢ {π6 Ναΐίσαη πὰ 
ΑἸοχαηάγιδη Μϑ88. ννεὲ τοδα θειότητος, “{π6 
Ιανν οἵ (1.6. νυ ῃῖοι ἐπιαπαῖθα ἔγοπι) ΠΙνΙηϊΐν.᾽ 
ΤὴΘ ἰανν 15 παξ οἵ {μθὸ Ῥαβθβονθσ, ΠΟ ἢ 
Θϑί Ὁ] ]5Π6 4 ἃ πον τϑἰδίϊοη θθίννθαπ Οοά απ 
Η!5 Ρθοριίδβ. ἢ 

ἐῤῥαὶ ἐῤὲ σαϊμίς.] Ι 15 Ὀδίο το αϊκα τοὺς 
ἅγιους νΥΙ αἴνους. ὙΠ διυθ]θοϊ οἵ μεταλή- 
ψεσθαι 15 Ἰῃγο]νοά ἴῃ ὅσιοι παῖδες ἀγαθῶν. 

ῥαγίαζογς Ο7 δὲ σαριὸ χοοά απ 611 ὙΠαΐ 
ΒΘησοοσ τ 411 {πὸ σοη5. οἵ ἰϑγδ6] ποι] θῈ 
οιιπά τορείποῦ ἴῃ 411 Ργοβροσιυ πα δαάνογ- 
βιῖγ. ὍῊ]5 βο!ἀαγν ἴῃ ροοά ΔΠ4 6ν]] [οσίιπα 
νναβ ἱπαἸσαῖθ Ὀγ {Π6 ϑυνθοῖ βαῖιοθ (εαγουθὶ δ) 
δη {Π6 ὈΙΓΓΟΓ ΠΟΙ 5 δὲ {π6 ῬάΆβολα] [θαβί. 

ἐφ γαίδεγς ποαὺ οἰμρίης ομ δὲ σοπσε οΥΓ 
2γαΐσε.} ὍΤΕ ΑΝ. Βοτο 19Ό]]ονν5. ἐπα στοδαϊηρ 
οἵ ν' Β, προαναμελπόντων. ΠΟ τοδάϊηρ οὗ 
Α, προαναμέλποντες, Ὑ]6145 «4 δείίογ 56Π56--- 
“ἐ βἰ ΠρΊηρ; Βοογομδη᾽ (2.6. θοΐοτα τπΠ6 ῬάβοΠαὶ 
[δαϑῖ), ΟΥ Ῥθυμαρ5 ΠΊΘΓΟΪΥ “ βἰηρίηρ ἰοσίῃ 
Αἰγραγ [Π6 ΠΟΙΥῪ ΡγΓαῖβθβ οἵ {π6 [απ γ5. ΗΘ 
ννοτα ἤδη τοίου ἴο 1Π6 ποίίοη {παΐ ὄνθῃ δ 
1Π15 ἢγϑε Ῥαββουοῦ [Π6 [5γδθ! 65 ορδοσνοά {ΠῸ 
αἰιδίοπι νυν ἢ αοσνναγβ ργθναι]οά, οἵ θορῖη- 
πίη {πΠ6 ἴραϑὲ νι βοηρβ οἵ ῥγαῖϑδ (1Π6 
Η 8}161), 2 (ἤτοη. χχχ. 21; ΧΧΧχυ. 15. Πατέρων 
αἴνους ΥῊΔΥ͂ Τηθᾶη ΟἸΓΠΟΓ “ΡΓαΐδο5 οὔ {π6 
[ΊΗΘ 5," 2.6. Βοηρ5 ἴῃ ΠοποιΓ οἵ ἴπ6 Ῥαίτγι- 
ΔΓΟΠΒ5, ΟΥ̓ “50ηᾳ8 οἵ ῥγαΐβα οὔ {πΠῸ [αίμοτβ," 
ἦ.6. 50ηὴ88. ΨΜΠΙΟΝ μα οοπλθ ἄοννῃ ΠΌπι {πε 
ἄδγ5 οἵ ἴῃς ξὰΐῖμοσβ. ὙΠῸ 5ἴαϊοπιθηξ 15 εη- 



ν, 11---ἰν.] 

ΒΟ Πη 464 Δη 11} δοσογάϊηρ οΥΥ οὗ {Π6 
ΘΠΘΠΊ168, ΔΠ4 ἃ ἰλτηεπίδ Ὁ]. ΠΟΙ86 νγ88 
σΑΥΓΙΘα Δργοδά ἰοσ σ ἢ] ἄγε {παΐ νγοῖα 
Ῥεννδ]οά. 

11 ΤΠ πηαϑίογ δηά {πΠῸ βογνδηΐ 
ὙΕΓΘ. ΡαΠΙΒΠεά δ[ζεγ. οπς πηδηπεῦ; 
Δη4 {κε 85 {Π6 Κίηρ, 80 βιιεγεά τῆς 
ΠΟΠΊΠΠΟΠ ΡΕΙ͂80Η. 

12 80 {Π6Υ ]] τορείμεγ μαά 1η- 
ΠιΙΙΊΘΓΑΘΪα ἀεαά ἢ οπε Κιπά οἵ 
ἀεδίῃ ; πειέμεῦ νγεγα {πε ᾿ἰνιηρ 58}- 
βοϊεπε ἴο ῬιΓγῪ {πεπὶ: ἔοὺγ ἴῃ οπα 
τηοπηθηξ πῸὶ ποῦ]εδὲ οἤβργιηρ οἵ 
{Ππη νγᾶ8 ἀεϑίγουεά. 

ΨΊΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΠΙΙ. 3 

13 ΕῸΓ ψγβεγθαβ ΠΕΥ ννου]Ἱά ποῖ 
ῬΕΙΙανα ΠΥ τΠϊηρ ὈΥ Γεάβοη οὗ {Π6 
Θπομδηϊπηεηΐβ ; ἀροη {πε ἀεαβίγιο- 
τίοη οὗ τΠ6 βιβέθογη, ἔπε δοκπονς- 
Ἰεάρεά {118 ρεορία το ΡῈ 1Πε 5808 
οἔ (ϑοά. 

14. ΕοΥ ψἘ1]6 411 τϊηρ85. ννεῦα ἴῃ 
4υϊεῖ 5116 ηςο. ἀπ ἐπέ Πρ νγὰβ ἴῃ 
1Πε πηϊάϑε οἵ ΠεῚΓ 51 σοιΓ86, 

1ς ΤΗϊηα ΑἸπηρ ΠΥ ννογά Ἰεαρεά 
ἄονγη ἔτοπι ἤεάνεη ουξ οὐ τῃγΥ τογαὶ 
ΤΠγοης. 88 ἃ ἤξεγος πηδη οὗ νγαγ ἱπίο 
τῆς πιϊάθε οὗ 4 ἰαπά οἵ ἀεβίγυο- 
τΙοη. 

ἘΓΕΙΥ ἀδνοϊά οὗ ᾿ἰβίοσιοαὶ, πη ροῦμαρ5. Ἔνθ ῃ 
οἵ {γδαϊ!οπαὶ, ἔοιιηάαίίοη. [{ 15 πιοαηΐ ἴο 
Ῥτγονιἄθ ἃ βίγοῃρ δης[{Π6515 ἴο Ἐπ6 νγ 81} οἵ {Π6 
Ἐρυρίίδηβ ἠθβουι θεά ἴῃ {πΠ6 ποχί νεῖβθ, ὈῪ 
ΠΟΠ ΓΑβίης “ ΡΥΑΙβο5 οὐ [ΠΟ 5" ν ΙΓ κ΄ νν 4115 
ΤΟΥ Ομ ἄσθη. 

10. 2Π]-αεεογαϊης.] ἀσύμφωνος. ὙΠ νν81} 
οὗ {πμ6 Ὀεγθανεὰ (ἔχ. χί. 6) πηϊηρὶθα αϊ5- 
σοΥάδΠΕ]Υ νυ] Π6 5οηρ5 οὗ {Π6 {ΓΠτΡΠδηΐ. 

11. Τρετρηασίογ ἀπά ἐῤὲ σεγυαπί.) ΕἸ Χ. ΧΙ. 29. 
ΤῊ Ταγριπὴ ΟΥἨ Ιοπαΐμαῃ Ἂχραῖηβ ““1πῸ 
ξαρίϊνθ ἴῃ {π6 ἀπηρεθοη" 0 τθαη ϑδ]θοΐ 
Κίηρβ, Καρέ ἴῃ ρυίβοῃ ὈΥ ῬΠΑΥ͂ΔΟΙ, ΠΟ ννΈσΘ 
ΡΙΠΙΒΠο 4 ὈΥῪ Οοά ἔογ τεϊοϊοίηρ οὐ {πὸ 
ΤΉ ΪΒΟΥΙ65 οὗ {Π6 [5γ86 1165. 

12. αἱ] ἐοσεῖῥεγυ.) Α5 ἴῃ υ.. 5. 

αὐἱὲρ οπὸ ἀιπά 97 ἀδαΐ. 1.11., “1Ἰῃ ΟΠ6 Ππατὴθ 
οὗ ἀεδίῃμ. 

πη οίοηέ 0 μην ἐδορ.] ΑἸ ΘΧΑΡ ΘΓΔΈΙΟΩ 
ἴοσ νυ ΒΊ ἢ {ΠοΓΘ 15 ΠῸ Δα ΠοΥΥ, διΕ ἘΠ6 νυυϊτοῦ 
ΤῊΔΥ͂ ΠΊΘΔΏ ἴο ΠΠΡΙΥ {παΐ {Π6 ΟσουΤγθηςο οὗ 50 
ΤΊΔΗΥ ἀδαίῃβ αἵ ποθ στο πάογεα ρΟϑϑίθ]θ {Π6 
ῬΟΠΊΡΟΙΙ5 ΘΘΟΓΘΙΊΟΠΪΘ5. ἱΠνοΪγοά ἴπ {πὸ ρυρ- 
τὰη ποίΐοη οὗ ““ Βιγν ἢ (ςοΙηρ. ΧΙχ. 3). 
ἼΠΕΓΙΘ 5 ΡΓΟΌΔΌΙΥ δη Δ] πϑίοη ἔο {Π6 ἕαοΐ {παΐ 
1ῃ6 Ερυρίϊαπβ παά {Π6]Γ ἐπουρῃΐβ τυγποά 
ἴγοση ἴπεῸ Ῥυγβιῖς οὗ 1Π6 [ϑγαθὶθς θθοδι58 
{Π6Υ “ἦνεσα θαυτγγίηρ {Πεῖτ Πγβίθοσγη" (Νυτη. 
ΧΧΧΙΠ. 4). 811η1|Γ Ἡ ρδάϊβεις δά η5. ΓΘ 
Τουπά ἴῃ ῬΠΙο (΄ ΝΙ. Μοβ.᾽ 1. 24) δπά ἴῃ 1ῃ6 
αγρατη οἵ [οπαΐμδη. 

ἐπ 056 7210771ε711.}] πρὸς μίαν ῥοπὴν, “ αἴ οπ6 
{ΓΘ Ὀ]1ηρ οὗ {Π6 5ς816.᾽ 

ἐφε ποῤΙεσίέ οὔοῤγίησ] Ταϊ., “1ῃ6 σπλοσα 
ΠΟΠΟΊΌΓΑΡΙα ὈΙΓΊΠ," 2.6. {πΠ6 Πγβίθογη; ““π6 
ομΙεῦ οἵ 411 {Π6ῚΓ βίγεηρίῃ" (5. ον. 36). 

18, Ζῤεν «υοι]ά ποΐ δε ϊουυε ἀπγέρίης.) “ΤῊΪ5, 
δϑαΐη, βῸ65 θεγοηά, ἀπά ὄνθη ςοηϊγδάιοΐβ, (ῃ 6 
βίαϊεπηεηΐ οὗ Νοβεϑβ (ἔχ. ν"]. 19). 

ἐποραπέριοης.] Φαρμακία ῬΓΟΡΕΙΥ ΠΊΘΔΠ5 
ΤΩΔΡῚΟ ὙνΓΟ Ρἢϊ ὈΥ Π]64Π5 Οἵ ἄτιιρ5, γοοΐϑβ, ὅζο., 

ας Ὀδοαπιθ 8 βΈΠΟΙΑΙ ννογὰ ἔΟσ 81] ΒΟΥ ΓΙῈ5 
(Κ ἐν. 1ἰχ. 21). 

ἦο ὧδ ἐῤε σοης 9 Οοά.] Ἐλδῖμοσ, 1Ε {Π6 τεδά- 
ἴπς; δ6 σογγθοΐ, “ἴο θὲ ἃ 8οη οἵ σοά," ψῃῖοῇ 
15 8Δη οχαρρογαίθα σείδσγεηςσα ἴο Εχ. Χι. 31. 
Οοά Παά 5414 ἴο Μοβεβ, “[5γ86] 15 ΠΥ 50ῃ, 
Θυθῃ ΤΥ Πγβίροση " (ΕΧ. ἴν. 22 ; φοιῆρ. Η 5. 
ΧΙ. αὶ σεῴγα, 11. 13), δας {πΠ6 Ἐργρίϊδηβ παά 
ΠΟΘΥΕΓ Δοκηον]θάρσοα [η15. ΤΠ Ν ποίη Μ8. 
ΟΠλϊ5. υἱὸν ΔΙ ορείμοσ, ἀπά {π6 Ψα]Ἐ. Πᾶ5 
σῥοῤοπάεγιιέ ῥοῤμίμηι 1) εἰ 6556. 

14. ἦι δὲ γηἰάτὲ 97 δῦ σαυ!ῇ εοιγσ6.1 1.11. 
ἐ γγαᾷβ ΤῊάνΑΥ ἰπ ΠΟΙ͂ Οὐ Ώ 5.1{{Ππ655 (Εχ. 
ΧΙ]. 29). 

15. Τρῖπε Α]ριϊσῥὲν «υογα.] "ΓῊΪΒ 15. ὁπ6 οὗ 
{π6 ῥῬαβϑαρεϑ ((ΟΙΊΡ. ΙΧ. 1 ; ΧΡ]. 12) ἴῃ ΒΊΟΝ 
{Π6 νυυεῦ ἈΡΡΥΓΌΔΟἢ65 ποδί ΠΟΑΙΥ ἴο {Π6 8]} 
θυ Ρούβοηδὶ ΤΠ οροβ ἡ ῖο ἢ Ρ]αγ5 50 ῬγΟπΊπθηΐ 
ἃ Ρατί ἴῃ [ῃε ψυθηρ5 οἵ ΡΏΠΟ. Ὑεῖΐ, κε {Π6 
ΜΥΠΕΥ οὗ {π6ὸ ΕΡΙβΕ]6 ἴο {π6ὸ Ηδργεννβ, {Π6 
ΔῖμοΥ οὗ {π1ῖι5 θοοΪς πονοῦ ἀθῇπιῖο Υ ἀπά 
ἀειποηβίγΌ]ν δάορίβ (ΟΣ δηίοραΐθθ, 85. {Π6 
(4568 πΊΔΥ Ὀ6) ῬΏΙΟἾ5 νίαν δροιέ {π6 ΤΟΡΟΒ. 
Ηδετο {πὸ Ψνογά ἀε]ϊνοῦβ π6 [ϑγδο]θβ, 45 
ἊΝ Ἰβάοπι 15 βαϊά ἴο ἄο ἴῃ χ. 15; θαΐ {πῈ 46]1- 
ΨΕΓῪ ἴ5 τοις Ὀγ {πε ἱπΠΙοίίοη οἵ νεηρθαηςθ. 
1πήφϑά {Π6 Ἰαηρτιαρα οὗ {μ656 σεῦϑεβ βθθπὴ5 ἴὸ 
θ6 βιιρβεβίθα ΒΥ τ (ἤτοη. χχί. τό, “" αν! ά....ὅ 
βὰν ἐῤὲ “ηρεὶ οἱ ἐδὲ 1ογά σέαπα δείπυεεπ ἐφὲ 
ἐαγὲ ἀπά ἐδὲ ῥεαύεη, ῥατυΐπς α ἄγακυπ σαυογά 
ἦπ ῥὶς ῥαπά." ΤΙ{ πορά Βαγάϊγ θ6 βαιά {παΐ {Π6 
ΑἼΡΕΙ οὗ τῆς ῬΙασιιθ ἢὰ5 πὸ δῆπιν ἢ 1Π6 
ῬῃΠοπίαη Ιοροβ, θὰςϊ ταῖμοῦ νὰ “186 
ῬαΠΙΒΠΟΥ "ἢ (τ. 22) ἀπά {π6 ἀεβίγογεγ (τ. 25). 
ΤῈ βεεπὶ5 ργΌΡΆθ]6 ἐπογοίοτε {Ππΐ [Π6 Ἔχργοβ- 
βίοπϑ οἵ {π6 νυ! οῦ ἀγ6 ΠΊΔΙΠΪΥ ου παρα τ ΡΟΠ 
ΒΟΙΙΡΕΙΓΑΙ ραβϑαρθ5, ΞΊΟἢ 85 Ηοβ. ν]. 5 ((ΧΧ.), 
ἀπέκτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήματι στόματός μου 
(οοαρ. Κεν. 1. 16). |6γ. ΧΧΠΐ, 29, “15 ποῖ 
ΤῊΥ ννογά {πκὸ 45 ἃ τ ὃ δαί (Π6 1οτά ; ἀπά 
1ΚῈ 4 ΠαπΊΠΊΕΥΓ (παΐ Ὀγθακοίμ [Π6 τος κ ἰπ 
Ρίθοαβ ὁ 5. ΟΧΙΥΙ]. 15, “Ηἰδβ ννογά τα πηθίῃ 
ΨΕΓΥ 5. ΠΥ; τ. 18, “Ηε 5εηάείῃ ουΐξ 15 
ννοχά δηά τπρ]ζθίῃ {ποιη,᾿ ἄζο. 
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ΠΟ τσ, 
Ζ»ιαρίγια- 
ζζοηι5. 

16 Απά Ῥτγοιιρῇῆς τΠῃϊπε τιηξεϊσ ποά 
ΠΟΙΠΠΠΔ ΠΑ ΠΊΘΠΈΐ 85 ἃ 5ΠΆΓΡ 5υγογά, δπά 
βία ΠαΙΠρ τῷ ΠΙΙΕ4 8}} τΠϊηρ8. ν [ἢ 
ἀξίη ; ἀπά 1ξ τοις με τῆς Πεάνεη, 
δας 1 βέοοά προ {πε βαγίῃ. 

17 Πεη βιιάάεηϊν ᾿ ν]βίοηϑβ οὔ Ποῦ- 
ΓΙ ]6 ἀγεαπηβ {γοι]ε 4 {πε πὶ βοῦα, ἀπά 
ἴΕΓΓΟΙΒ ΟΔΠῚΒ. ΠρΟη {Ππεπὶ ππη]οοκΚεά 
ἴογ. 

ι8 Απά οπὲ {ἢῆονγῃ Βεγε, δπά 
ΔΠΟΙ ΕΓ ἘΠαγα, ΠᾺ]Ὲ ἀθδά. 5ῃενγεά τΠῈ 
σδιι86 οὗ ἢ15 ἀβδίῃ. 

ΜΊΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΠΙ. [ν. τό----2:. 

19 Εογ {πε ἀγεαπὶ5 {Παξ ἐγοι δ] εά 
{ΠπΠεπὶ ἀἸ4 [Ὀγεβηανν 118, ἰεβὲ {ΠαῪ 
8Ποι}4 ΡΟΓΙΒῃ, ἂπά ποῖ Κπονν ΨΗΥ͂ 
{παν ννεῖα δ ]ςοτεά. 

20 Ὗ62. {Π6᾿ ἐλϑεῖπρ ΟΓ ΘΈΒΕΝ 
τους ε 4 {Π6 τΙρΠέθδοιιβ αἾδο, ἀπά {Πεγα 
νγὰβ8 ἃ ἀεϑίγιςστςοη οὗ {πὸ ὅ πχυ!ττπάς ὃ Νυπιρς 

τ6. 46, ἃ 
π΄ {πῸ6 νυ] άθγπεββ: δι {ΠῈ ψταῖῃ 
Επάιιγοά ποῖ Ιοηρ. 

21 ΕῸΓ {πΠεπ τἢς6 Β]ΑπΊε]εβ5 ΠΊΔῃ 
πηλάς Παϑβίε, ΔΠ4 βίοοά ἔοσίἢ ἴο ἀείεπά 
1ῃεπὶ ; δηά Ὀγίηρίηρ {ΠῸ 5}16]4 οἵ ἢΪ5 

ομέ ΟΣ ἐν γογαὶ ἐῤγομθ.] (Πδρ. ἴχ. 4. 1.11. 
“ουἵ οὗ {ΠΥ τογΔ] [ῃγοποβ5." ἽΠῸῈ Ρ]ΌΓΑ], 45 
ἴῃ Τ)4η. ΥἹ]. 9, 15 ΟὨΪΥ {π6 ρ εγαϊις ἐχεο ϊοηέίαε, 
1ποι ἢ (ΓΙ βεϊαη5 ἴῃ ἘΠΟΙΓ ΘΑΥΙΥ σΟΠίΓΟΥ  γβί 5 
ὙνἹΠ [Π6 [δ νν5 Βοπ ΕἸ Π165 ἀγριιθα ἔγοσμη {Π6 [θυ ὴ 
45 Δ ἱπάϊοδίίοη οἵ ἃ ΤΎΪΠΪΥ ἴῃ {πὸ Τπ|{γ. 

εγεε.] τ. 20. 

ἂς ὦ πέγεθ γπαηπ 97 «αυαν.] 1.1ῖ., «ἃ ἤεγος 
ὙΑΥΤΙΟΥ. ὍὙΠο ΑΟΝ. μᾶ5 σπαηρϑά {πὸ πιεία- 
ῬΠΟΥ ἰηΐο ἃ 5ἰπη116. “ὙΠε Τιοτγά ἰ5 4 πιδη οἵ 
ναΥ "ἢ (ΕΣ. χν. 3). 

97 α Ἰαγε φ ἀεείγμείίοη.)] “ΟΥ̓ [π6 ἀοοπιεά 
Ἰαη 4. (οπιρ. ἄνδρα ὀλέθριον, “4 ἀοοιηδά 
Τααπ ὁ (1 Κα. Χχ." 22). 

16. ας ἃ τῤαγ σαυογά.}] 1Τι11., ““ θρατίηρ ἃ 
5ΠΔΥΡ ϑννογά, Πϊηθ πηΐοϊρπηθά σοπηησηά- 
τηθηΐ. ἀνυπόκριτον (ν. 18). ὍΤΠΪ5 15. ΟΠ6 
οἵ 1Π6 ραββαροβ ἴῃ ὑν ΠΟ ἢ {π6 ἘΡΙβῖ]6 ἴο {πὸ 
ἩΡγανν5 ΓΟβθη 165 {Π15 θοοῖς (Η66. ἵν. 12). 

σἰαπάϊίγσ εῤ.}] ΤακΙηρ 115 ϑιαηα οἡ βατίῃ. 

“ΤῊ Ιρηρῖῃ ἀπά αἰ] ἐῤίης.}] τὰ πάντα. 
Ὀγοδάτῃ οἵ ἔργρί.; 

ἐδ Ἰομοῤοά ἐφὲ ῥεασεη.] 80 ΗοπΊοΥ 58 Υ5 οἵ 
Π)ιβδοοτγά: 

οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει. 
{1 ἵν. 443. 

δηἃ ΨΊΓΡΙ] οὗ ΒΆΠΊ6: 

““ Τηρταοαϊζαγαιια. 5010 εἴ οαραΐ ἰηΐθσ πα 1] 
οομα!ξ,"---“ξλ. ἵν. 177. 

ἱ σἰοοά.) Βεβήκει (ἴογ ἐβεβ.) 15 πιδδά ἴῃ {πῸ 
56η56 Οἵ Δη [πηρουοοί. 

μῤοπ ἐρὲ ἐαγρ.] ὝΠοβα σομημηθπίαζουβ νυν ῆῸ 
ἴδκα “16 ἅ}1-ϑονθγθίβη νγοσα " 1η [Π15 ραϑϑᾶρο 
ἴογ {π6 μγροβίαίιβοα 1 οροβ, 566 ἴῃ [Π15 νϑῦϑο ἃ 
βοσξ οὐ Ὁπποοηβοίοιβ ΡΓΟΡΠΘΟΥ οὗ {π6 [ποᾶτ- 
παΐς (Πτῖσί. Βιΐ {Π6Ὸ ρίγροβε οἵ (γῖϑί 5 [ἡ- 
ΟΔΥΠΔΊΙΟΠ ννα5 ΠΊΘΓΟΥ, Ποῖ νΘηρΘΔΠΟΘ. 

17. «καἀάοπὶν.)] ΤΑϊ., ““Ἰπηπηοάϊαζεϊγ." Α5 
σοοη 85 Οοα 5 ΑἸπλ ΡΥ ννογά Ἰθαρί ἴο βασίῃ. 

αἱεῖονς.1 ““ῬΙαηίαδϑίθβ.» 

18. ἐῤγοαυη. Ἰὰς ἄοννη πα ΠΑ] Ἐς 5]αἸη Ὀγ 
ΤΟΥΤΟΥ͂. 

σῥεαυεά.] 1.11.) ““νναϑ5 τηδη!ξοϑίηρ,᾽" 2.6. το] ἃ 
ἴο οἴοῖ5. 

ἦρε καῖ Γ᾽ ῥὶς ἀεαΐῥ.) Τ1.11., “Οἡ ψνΠαΐ 
Δοσοιπηΐξ ἢ6 ννα5 ἀγϊηρ." 

19. ἐϊά γογεεφεαυ ἐῤὶς.] ὝΤΉΕΘΙΓ ἀγθατηβ νγεγῈ 
τηθαηΐ ἕο ΓΈ νΘ 4] το {Ππ6πὶ {Π6 Τθάβοη ὙΥ ΠΥ {ΠΟΥ͂ 
γνΈΓο {Ππ|5 βἤΠογοα ἴο ΡΟ 5ἢ. 

20. ἐῤὲ ἐαεέησ ὁ.) ἀεα!Ρ.] 1.1ἴ., “ἸΠ6 οχ- 
Ρεσίθηςθ οἵ ἄθαδίῃ : σοιηρ. Ὁ. 25... ΤΠϊ5 δηά 
1Π6 [Ο]]οννηρ νοῦβθ5 (20--25}) ἃτ6 πιϑαηΐ ἴο 
οὈνϊαΐθ {Π6 οδ]θοίίοη {παΐξ ἴπ {πΠῸ νν ]Πάθυπε655, 
Δ Πα ΟἹ ΠΊΟΓΘ {πῃ ΟΠ6. ΟσΟδϑίοη, 6 [5γ86]- 
1ἴἴε5. θυ ϑπθά ὈΥ τποιβαπάβ. ΤῊΘ νυ γ Πᾶ5 
ΑΙΓΘΔΩΥ ὈΕΘη σΟΠΊΡΟΙΙΘα ἴο δ]]πὴ6 ἴο {Π15 
ἴῃ ϑρθακίηρ οἵ {πὸ ΠΕΟΥῪ ϑβογρθηΐβ (χυϊ. 6; 
ΠΟΙΊΡ. ΧΙ. 21). ὙΤΠ6 δπέϊγε ᾿Π5 ΠΟΙ ΠΟΥ οὗ 
Π5 ΔΠΒΟΓ ἴο {πΠ6 Οδ]θοίίοη, ποῖ ἴο 54Υ {πὸ 
ΡΟ Εν ΟΙν ΒορΠἰβίϊοδὶ τηαπιρ]δίϊου οἵ {Π6 ΠΙ5- 
ἴογυ, τιϊσξ μαννα θοαὶ Πίτη ἴο ΠΟΤ 7π5ΐ νἷθννθ 
85 ἴο {Π6 ᾿πηραγίϊ] σοοάποβϑϑ δηά 1ιϑίϊςθ οἵ 
Οοά. ὙΠΕοΙΟ νγὰβ. ΠΙβίουι αν πὸ βοποσῖς ας 
ἔεγθηςσα Ὀθίννθθη {Π6 γο γιθεῖζινα ἀἸἰβαβίθυθ νῃ] ἢ 
611 οἱ ἴϑύδθὶ δπά ἴῃ Ερυρί; ΠΟΥ͂ νγὰ5 ἴπθυ6 
ΠΙΒ[ΟΥΊ Δ]ΠΥ ΔηΥ αἰ θγοποθ ἴῃ {ποὶγ ἀπγδίϊοη. 
Τπάθρά, {πὸ Πργρίϊαη ρ]αριιθβ. ΟΪΥ οσσαρίοά 
ἃ ἴονν πιοπηίπβ, ννμογθαθ {πὸ Πλσουα Ὁ] 6. απ 
ῬΘΠΔ] νναπάθγϊηρθ ἴῃ {Π6 νυ] ΘΠ 655 σοπεπιθα 
ΤΟΥ Τουίγ γθαῦβ, ΠῚ} τῃ6 νυ ΠΟ] βοπογαίίοη οἵ 
1Π 656 ““τἱρῃΐθοιιβ " μαά ρουῖϑῃθά. 

α ἀεεέγμοϊίοη. θραῦσις, “ἃ Ὀγεακίηρ.᾽ 
ΤῊ ννοχά 15 θοσγοννθά ἴτοπὰ {πὸ ΠΧ Χ, Ναπ,. 
ΧΥΪ. 49. 

ἐπάμγοί ποὶ ἴορσ.] ΝονογΠ 6 1655, 14,700 
ΡΟΓΙΒΠΘα ἴπ [Π15 δ πΡ1]6 ρΙαρῖιθ ; ΠΊΟΤΘ ΡΓΌΡΔΡΙΥ, 
Ὀγν ἴων, [ἢ αἴθ ἴῃ 411} {π6 Εἰρυρίίδη ρ]αριιο5 
ΡῈ τορϑῖμοῦ. ΤῈ 15 ἱπηροββίθ]8 ποΐ ἴο 566 παῖ 
π6 νυυῖτου, ἔγοπὶ 15. παίίοηα] ΠΑΥΓΟΏ655, 15 
ἀϊδιοτγτίηρ βαογθα Πἰϑίοσυ ἴο {Ππδίγαϊε μΪ8 ον 
[ΟΥΘΌΠΘ ΠΟΠΟΙ ΙΒ] ΟΠ5. 

91. ἐῤῥὲ ὀιίαριοίθες ηιαημἢ βαάτζοη (Ναηι. 
χνὶ. 46--50). [{ 15 ποῖ τηθαπΐ τῃαΐ ΑάγΟη ννὰ5 
“ Β]Ά ΠΟ] 655 "Ὁ δτοσθίμοσ, νυ ῃ. νου] θ6 ἃ 
Παρταπίὶ ςοπίγδαϊοϊίοη οἵ {πΠ6 Μοβαῖς παῦ- 
ταῖῖνο, Βαξ ΟὨΪγ [μὲ ἢ6 νγᾶθ βἜΠ 1655. οὐ {ΠῸ 
51 [ῸΓ νυ πίοι {Π6 Ρααβ ννὰ5 {πὸ σοι υ! θατΊοη, 



ν. 22---25.} ΜΊΙΘΌΟΜ ΟΒ᾽ ΒΌΙΟΜΟΝ. ΧΥΠΙ. ἢ ι:-Ό- 9 

ΡΓΟΡΕΙ ΠΙΪΠΙβίΓΥ. Ἔν ἘΠ ΡΓΔΥΕΙ, ΔΠ4 {Πα 23 ΒοΥ ψεη {πε ἀδαδά γγεγε ποὺΐ 
ΡΓΟΡΙΙατοη ΟΥ̓ ἴποθῆβε, 8εξῖ ἢΙπηβε] . []1Ὲἢ ἄονγη ὈΥ Πδαρβ οπα τιροῃ δη- 
ἀραίηδε 1ῃ6 γαίῃ, πα 80. Ὀγοιιρῃς οἴμοι, βίαπαάϊπηρ δεΐνγεεη, ἢς βίαγε 
1ΠῈ ςΔἰΔΠΉΠΥ͂ ἴο δη εη4, ἀβοϊαγιηρ {π6 νγδίῃ, πα ἵ ραγίεά {Π6 νγᾶῦ ἴο 1 Οτ, οἱ 
{πὲ δ νγαβ [ΠΥ βεγνδηΐ. Πα Ἰινίηρ. ε 

22 80 Πα ονεγοδπια {Π6 ἀεβίγουεῦ, 24. ἐ ὸγ ἴῃ ἘΠ ἰοηρ βδγπιθηΐ νγῶβ ' Εχού. 
ποῖ νυ ΊΈἢ βίγεηρίῃ οὗ Βοάγ, ΠΟΙ ἔογεσα 1π6 ψΠο]Ὲ νγοῦ4, Δη4 ἴπ τΠῸ ἴοι 36. Ὁ 
ΟΥ̓ ΔΥπι8, θυΐ ἢ ἃ νγογά ϑβϑιθάιεά τοννβ Οὗ {Π6 βίοπμεβ νγὰβ 1Π6 ρογυ οἵ 
ἢς Βῖπη {ῃδξ ριιηϊβῃθα, Δ] ρίπρ τῆς τῆς ἐβΈμεῖβ ργάνεη, ἀπ ΠΥ ΜΔ] εβίυ 
οΔίἢβ δη4 σονεηδηΐβ τηδάθ ἢ ἘπΠ6 τιροη {Ππ ἀϊαάεπι οὗ Πἰ5 Πεδά. 
[αι εῖ8. 25. ἴὕπίο {Π6886 {πε ἀεβίγουογ σᾶνε 

Δη4 νγᾶβ ἐπουθίοσο θη] ἕο ἔΠ]1Π] ἰονναγ5 σἱαγεά ἐξέ αὐγαὶ.) ἀνέκοψε. Τ1.11., “ βίγιιοῖς 
ἴΠ6 50 ΠΘΓΟΥ5 15 ΠΙΡῊ - ὈΓΙΘΘΕΥ Γπποί!ο 5. θοκ. 

σἰοοά γογὶ ἰο ἀεγεπά ἐῤε»ι.] 1.11., ““)οισ δὲ }αγίεί ἐδε «υα».]ὺ (αΐ ο΄ (διέσχισε) {πὸ 
ἴοΣ Πποπη." 80. ῥγαυεῦ 15 στϑργοβθηΐϊθα 45 ἃ Ρδῖίϊ, 50 {πδΐξ {πὸ ἀοβίγογου σοι] ποῖ βοΐ δὲ 
νυ Γ ϑί ηρ (Ὁ εη. ΧΧχΙϊ. 24; Κοπ,. Χχν. 30). ἴπ6 Ἰἰνίηρ:. 

ἦρε τῤΙοἰ4.1 ἘΔΙμοσ, “ πα ννεάροη." (οιηρ. 24. ΕῸγ 1π 126 ἰοη σαγηιεηέ αὐας ἐῤε αυδοὶς 
2 (ογ. χ. 4. «υογἰά.1] “ΠΕ ᾿ἱπτογνθηίιοη οἵ ΑδγΟη ννὰ5 ΠΊΟΓΘ 

ἌΣ ΔΡΟΣ ν ; οἤδοζιδὶ θθοδιιβθ οἵ {ΠῸ βυσθο ο ̓ πηροσίαποθ 
ἦρε ῥγοῤιἑαΐίον 97 ἱπεοησθ.] ΑἸ αἴοηϊηρ ε[Π- ν Ὁ οἵ Π15. ΠΙΡΠ-Ρ ΙΒ. ]Υ. τορθθ5. ὙΠῸ πόδηρες ἔν- 

ΠΔΟΥ͂ ννὰ5 αἰνγαυϑβ δἰίδοποα ὈΥ {πὸ [ενν5 ἴο {ΠῸ ΗΣ ἐπ ΤΕ ἢ ῬΈΕΕΡΕ Ἀπ ρυ ἘΠΕ 
ΒαΣπῖσν Οὗ ᾿Ἰησθῆβθε {{ ὴ ́ -᾿ ΧΥΪ. 12, 17) ΕΣ. ᾽» : ἘΣ ΣΤ: δὴ ΘΡΠΟά᾽" (γε). [Ὁ σᾶ ΟἿΪΥ 6 50 οδ] θα οἡ 
ΧΧΧ. 1-το). ΤΏ ἈΔΌΡΙ5 5814 {παξ {ΠῸ 5πῖοκς τῇς ΘΒ πΊρίοη {Ππῶΐ ἃ νγὰ5 ἃ δες ἑαίαγίς, 
οὗἨὨ ἴποεπβε δἴοπεα. ἴῸν βδηάθιβ βροῖζεπ ἴΏὼ τ οι τεβοηθα ἴο ἐπ δηκῖθβι ΤῊῈ ψτογα ἴ5 
εἰξιεπει:: Ὰ . τς πρεὰ ΕΥ̓͂ {πε ΓΧΧ. ἴο ἀεβοῦῖρε ἐπε ΗΒ 
, ἀφαϊησέ ἐῤρε «υγαῖΡ.] τῷ θυμῷ. Θυμὸς ἰ5΄ Ργίεπε 5. τοῦὲ 'ἴπ Εχ. Χχυῇ, 4; Ζεομ. {Π. α 
᾿ηνναγά ΔΏΡΕΙ ; ὀργὴ ιἴ5 ουΐνναγά ΕΧΡΓΌΒΒΙΟΗ. (ςοτηρ. Ἐεν τὴν ἀπὸ] ὈγΥ Τοβθρῆιβ ἴ' Β. ἡ [1 

ἐξν τογυαηί ] Θεράπων ἰ5 ἃ ΤᾺ πίοτα τος Υ͂. 5) ὃ 7). Βαΐ Ι{ 566 ΠῚ5 ΠΊΛΟΪ τηογα ΠΠΚΕΪΥῪ 
ΘΡΘΟΓΡΙΙ ἔογπὶ {πη δοῦλος, πα ἴ5. 5ρΘΟΙΔ ΠΥ [μδᾶΐξ {Π6 νογα πόδηρες ΔΡΡΙ]65 Δοσαγδίε]ν ποῖ 
ΔΡΡΙοα ἕο Μοβεβ (Η68. 111. 5). ἴο 1ῃ6 “τοῦδε οὔ {πε δρῃοά," θυΐ ἴο {πε ἐρῃοά 

[561 ΠΟ νὰ οἵ ννμιΐο, Δη4 νγὰθ βεϑη 
22. ουόγοαηθ ἐδε ἀδεέγονογ.] ΤῸς Δ. Ν. ογηίηρ Βεῖονν {πὸ ὈΙμ6. γιοὶϊ, νυ Πίος. ΟΠΙΥ 

ἴΌΠΠΟνν5. ἴπ6 νυ Κ]γ-ϑιιρρογίθα στρ ϊπρ ὀλο- νροῃρα ἴο {Ππ6 Κπθὸβ. [ΐ νγᾶβ οἵ Ὀ]16, ἀπά οα 
θρεύοντα (Ὁ. 25). ΠΟ τοδαϊπρ οὔ Πς ΜΙ55. 15. τς Πρ νγὰβ ἃ στίηρ οἵ βοϊάθῃ 06 115, ἀπά οὗ 
ὄχλον { υἱξ., Κοῖ! ἀπέεηε ἐμγώα5). “ΓΆΘΤΘ πᾶν Ροπιθρυδηδῖθβ νγόυθη ἴῃ ὈΓι6 δηὰ ρυγρὶα ἂἀπά 
ὈῈ 8η 8]]π5]0η ἴο βοπθ [Θνν]βῃ γα ΟΠ, ΟΓΥ - ςαγ]οῖ (ἔχ. χχνυῖ. 531-35). ΤῊΣ 5υπΊθοὶῖς 

ΡΟΞΒΙΒΙΥ ΟὨΪΥ ἴο [ῃς πλιιγπλατίπε; οἵ [Π6 ῬΘΟΡΙΘ. εἰσηϊῆςαπος οὗ {πὸ τοῦς, ἃ5 τορτοβοπέϊηρ {πὸ 
Ὀοίοτο ἴῃς Ρίασας Ὀγοῖκε ουξ (Ν πη. χνΐ. 41). ὙγΠο]ο ἘΠΊΨΘΥΙΒΘ, 15. αἰδὸ δχρ] απο ΕΥ̓ ΡΙΠ]Ο 
ἼΠῈ σοπίοχί, Πονγονοῦ, δἰπιοϑδὲ σΟΠΊΡΟΪθ. τι5 (Πὲ Μοπατομ: ἢ. 5; “1. Μοβ. {Π| τ; ἀπά 
ΕΠ Το το ΕῚΥΕ [0 Οχλον 5οῖπβ ΒΈΠΕΓΙΑΙ ΞΕπΞΒ τὴ ΟἾΟΣ ἘΠ Ξεξ: ἐγ) ὲ Ρτγοξις. 20; ᾿Σ 

{κε “' φοηξαβίοη," “ Ρογξυγθδοη," “ μδης ἔτα- ΓηΪΡΥΤ. ΑΡΥΔΠΔΠ1.᾽ 18 πεποικιλμένη ἔκ τ πτν 
8'οαπη ΟΔ]γηΪ ταΐε πα " (ΘΕ1ρ6}); οΥ ἴο ΒΌΡΡΟΒΕ ᾿οητῶν καὶ πῶ τῶν δυνάμεων). ΪοπΕρἢιι5 

[παξ ὄχλον ἰδ ἃ ΟἸΟΓΙΟΑΙ ΕἸΤΟΙ ΤῸΓ χόλον, («Απξς ΤΠ, 7, 8. 7) τερθαῖβ ἐμ βάπιθ ποίίοῃβ, 
"ΤΆ ἘΠ ἡ (ΟΟΠΏΡ. ἀντέστη τῷ θυμῷ, “. 21, ἀπά ἃς 3150 4065 (Ἰοπίθηβ ΑἸοχαπάτγίηις (' ϑίτοπι. 
ἀνέκοψε τὴν ὀργήν, «. 23). Ι͂ῃ 4 Μδος. ν΄. γ' 6). 1 ἰ5 νουῪ ἀουδίξα! ὑνμθίμον ἔποϑα ἐχ- 
11, ΜῈ Πᾶνε ἃ 5[ΠΊΠᾺΣ ΡᾶΒϑαΒΌ, “ΟἿ ΔΈμΕΥΓ. μη δεοπϑ οὗ τῃς ΒΥΤΊΒΟ]15ΠῚ ἅτ σογγθοῖ. 
Αδτγοη, δὐτηθα ὙΠ ἘΠ σΘΠΒΕΓ, ΓΠΠΠΙηρ ἴου- ΡΥ ες 

ἈΓ ΕΟ ΡΟ ΟϑΘΠΙς ΟἸΟΥΟ ΣΕ που τ  αθἘΕ ΠΟΥ ΠΠΕΜΈ5 18 β]ουθβ οἵ {πε [[Πουβ οα ἴδε ἐτανίηε οἵ 
Ὁ τς εὐτοπ ττ ον π ΠΗ, ξ {π6 ἔουγ-τοννοα βίοπο." ΕῸΓ λίθου να Ππὰ 

«υἱέ 4 «υογά.) Ἐκ ΔΊΠοτ, “ ννΠΠ}} νογά," ΟῚ λίθων ἴπ Α ἀπά (. [ΙΕ παξ θ6 {πὸ ἔγιιο τοδά- 
1Π6 ΡονγοΥ οὗἉ ΠΙ5 5Ρεβςῇ. ἴῃ, τὸ τετράστυχον Τηϊδὲ ὈῈ τεραγάθα ἃ5 

αἰϊορίηρ.] 1 1Ό., “ τοτηιηάϊηρ οἵ (Εχ. χχχ ἃ 5 δίαπέινο---“ [Π6 ἰεἰγαβίν ἢ, ὑνῃῖο ἢ ἐμ6 
13). ΤΩΣ ἕὰ: τῶ δον ΠΗ ἐπ ΘΡτ νι, 

Ξ .- ΧΙ ογειον, Π,Χ. ΧΧΥΠΙΙ. Τὸ ; 105. Ὠϊϊ, 11]. 75) ὃ 5)- 

ἡ πν 1 866 το Στ, ΡΣ ἐξ τορατβ 1 85 Δῃ Θιη]θτὴ οἵ {πῸ ἔστ τ 
28. ὃν ῥοαῤ-.] σωρηδὸν, ἃ ἰαΐς ννοτά, τι5οά ΘἸοηθηΐβ. ὙΠῸ Δ]]Π 50 15 ἴο {ΠπῸ παπΊθ5 οἵ 

αἶδο Ὁγ ΡΟ (( ΝΙ. Μοβ.᾽ 1. 17; “θὲ οοπῖ, ἐπ Ὑνεῖνα Τυθο5. οατνθα οπ πὸ ργθείοιι5 
᾿ϊη 5. 6). βίοποβ οἔεπμε Ηρ Ῥυιθϑί᾿ 5 Ὀγθαβίρ] αἴθ (εοςῥε), 

σἰαπώλην ὀείαυεεπ.)] ΝΠ). ΧΥϊ. 48. ΜΕΙΟΠ ΤΩΔΠΥ͂ ΡΥΘΟΔΙΙΟΙΙΒΙΥ 72εἰ} )} συ 1Π6 

“Ζ2οοε.--- Ἰζοΐ, 7. 2Μ 
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ΡΙαςςθ, δηά νγὰβ αἴγαιίά οὐ {Πεπὶ : [ὉΓ 
᾿ξ ννὰ8 Ἐποιρὴ {Πᾶΐ ΠῈΥ ΟἠΪν ταϑίθά 
οὕ τῆς ψύΎδίῃ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΝ ΧΙΧ. 
1 σὰν Οσοά ελετυεα 710 γ167γεν ἐο δε δργυῥίϊαις, 

5 ἀγα οτυ τυογιαογήείν Δ ἀδαΐϊξ το λὲς 
2εοῤίε. τ 146 ξρνῤίατις τὐεγε τύογϑέ Ζλα)ι 
2ἠε «ο(ογεῖίέσ, τὸ 7114 τυογιαίογγτεζ ἀρ) ἐολ16716 
οὐ ἐλέ εγεαΐπ7ες ο σεγῦσ Οοα᾿ 5 ἠεοῤἴε. 

{{ππτῇ ἃπ4 ΤΠιπιπλπὶ (ΕΧ. ΧΧΥΠΪ. 17--2τ; 
ΠΟΠΊΡ. ἔσο] 15. Χ]ν. 11). 

ἐῤὲ σίου ὁ τφὸ γχαῖρογ.] ὙΠ πᾶπλθ5. οἵ 
ἴπ6 Ῥδίγι τ ἢ 5 νυ μΊ ἢ τεσ] ]ο ἡ ἘΠ6ῚΓ β]Ο 65. 

ἐδν Μαγζεειν ] ὝΠΕ ψογάβ “ΗΟΪΥ ἴο |ε- 

Πονδἢ ἢ (πτπὉ Ὁ ἽἼΡ) ννεγε βηργανεά οἡ {Π6 
ἩΙΡΗ Ῥυιοϑῦβ ροϊάθῃ ἔγοπίϊοί (Πχ. Χχνη]. 26), 
845 ἃ ςοῃάεηϑβαίίοη οἵ “1πΠῸὸ ΠΟΪῈ ἐπά δηά 
ΠΟΠΊΡΙοἴθ βι1ΠῈ οἵ γουθα]θά στο] ρίοη.ἢ 

95. ὕὕπϊο ἐῤε5σε.]ὺ ὝΠΟ νυΎ]οΓ ΒΘ 6 Π5 ἴο βῖνα 
ἴο 16 “βοϊάθῃ τό θ65 οἵ [πῈ Η!ἸΡ Ῥυίεϑί-- 
ΔηἋ Θβρθο ΠΥ ἴο {Π6 τοῦς οἵ {π6 δρμοά, {Π6 
Ρεοΐογαὶ, ἀπά {πὸ τηϊίγο.- -ἴΠ6 ΡΟνγΟΥ οἵ ΔΠ}1- 
Ἰεῖὶβι ὙΠε οαϑί-Ο ραγπηεηΐβ οἵ {πὲ ΗΙρΡῃ 
Ῥυιθϑί ννοσο πιϑθ6] Ὀγ {ΠπῸ [εν5 ἴο ΟσἸΓΘ νΑ,ΙΟΙΙ5 
ἄἀἴβθαβεβ. ῬγόῦδΌὶγ, Ποννονοῦ, {Π6 τϑα] σοη- 
σορίοη οὗ {ΠπΠ6 νυυιίοῦ 15 ἄθθροσ. Ηδ ΠΠΡ]165 
1Παΐ ὈΥ {Π6 τοῦα ἃ5 ἃ ΒΥ ΠΊΡ0] οἵ {Π6 τπιηΐνοῦβθ,., 
απ ὈγΥ ΗΙ5 πᾶπιθ οἡ {Π6 τη] γο-ρ]αΐο, Οοά, ἃ5 
{π6 Τιοτὰ οὗ 116 ἀπά ἀθαίῃ, 15 του π θα οἵ 
ΗΙΒ ἴονε ἴο [Π6 ογϑαΐισοβ ποπὶ Ηδ Πᾶ5 
πιαάθ (Χυϊ. 13); ἀπά τῃδὲ [Π6 ΠδπΊθ5 οἵ {Π6 
[αι μὸγβ οἡ {ΠπΠῸ συάνθη σΠῚΒ ΓΟ η4 Πἰτὴ οὗ {πΠ6 
οαΐῃ νυ ΗΘ ϑνναγο τἰπῖο ΑὈγαΠΔΠῚ, απ {πὸ 
σονθηδηΐ νν]οἢ Ηδ πιαάς νυ [58δς (Ὁ. 22). 
Απᾶ [Π15 15. ἴπ6 πιθδηῖηρ ΠΡ] ΟΥ̓ 'χ. 
ΧΧΥΠΙ. 28. 

ἐῤὸ ἀεείγογεγ. ἢ ΤῊ 1, Χ Χ. τιδ6 [Π15 ννοσά, ὁ 

ὀλοθρεύων, ἴο το ΠοΥ {πῸ Ηοῦτον ΓΦ 
(Εν. χἱϊ. 23: οοπῖρ. Η66. χὶ. 28 ; 1 (οὐ. Χ. 10). 
Ηδ ᾿ἰ5 ποτὲ {π6 Αηρεὶ οἵ {πὸ Ῥοβϑέ!θηςθ. Βαΐ 
1 15 Οἰθασ {παῖ Πα 15 πηδαηΐ ἴο ὃὈ6 δὴ εὐὡἱ] 
ΔΏΒ6], ΟΥ̓ Πα ννοι]Ἱά ποῖ παν γεαγεώ πὸ ΠΟΙῪ 
διαυτηθηΐ5. 

7)ῶγ 1 αὐας ἐποι ἐραΐ ἐῤὲν οπὴν ἐασίοα 97, ἐδὲ 
«υγαΐδ.] 1, “ΤΟΥ {Π6 τπθτο δβχρογίθηςς οὗ 
[Π6 ννγαῖῃ ννὰβ βιιῇποϊθηΐ." Ηδά 1 ποῖ Ὀδθη 
Θποιρ ἢ {παξ [Π ΟΥ̓ 50. ] 4 ΤΊΘΓΟΙΥ Ππανα {Ὑ18] (45 
1 ννοσθ) οἵ ννμαΐῖ {πὸ οἴθοίβ. οἵ σσοά δ ννυγδίῃ 
οου]ά θο, {πὸ ΗΙΡῊ Ῥυιοϑῖβ τοθο5 νου] ποΐ 
Βαανα θθθη βαβηοϊοπὲ ἴο [οΥ Γν (Π6 ἀαβίτουου. 
Ιὴ {Π6 παγγαΐῖϊνε οἵ Μοβοβ (Νιιπι. χυὶ. 46-- 50) 
ποΐ ἃ ννοσχά 15 βδαϊα οἰ ποῦ οἵ Ααγοπβ ἀρραγοὶ 
ΟΓ οἵ Π15 ΡῬγαυθῦ; θὰ. [ΠῸ ΠΟΘ η56 ἴῃ ἢ5 σΘΉΒΟΥ 
ννὰ5 ἃ ἴΥρ86 οἵ ργαγεσ. [{ οαηηοΐ, Ποννουου, 
ὰ ἀοπῖθα {παΐ {πὸ νυυϊτοῦ 5605 {πῸ θα τ4] ἀπά 
πη] ΡαΓ 14] γο συ 1015 οἱ Βα α ΠΙδίοτυ {Ππγοιρ ἢ 
τὴ6. πιράϊιπι οἵ ἃ Τονν θη. ῥγο]άϊσθ νυ ΒΓ ἢ 
Ἰρα45. πἰπὶ ἴο βῖνθ δῇ τππϑουιρίιγαὶ σο]οισ πη 

ΜΙ ΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΥΠΙ. ΧΙΣ. [ν. 1-3. 

5. [0γΓ τπῸ πηροάΐγ, ννγαῖῃ σαπε 
πρΡρΟη {πεπὶ ψ]Πποιις ΠΊΕΓΟΥ 

απίο {Π6 εηάἀ: ίογ με Κπεν Ὀείογα 
ννΠαΐ {Πὸγ ννοι]ά ἠο ; 

2 ον {πδξ δανίηρ ρίνεπη {Πεπὶ 
Ιεανε το ἀδβραγί, δηἀ βεηξ ἘΠ 6 πὶ ΒαβΕ ΠΥ 

ἤ α Ἐχοά, ἈΥΥΆΥ. “ ΤΠ6Υ νγοι]ὰ γαρεπξ ἀπά ρΡιϑιια Ξ απ 

{Π6 πη. 
2 Εογ ψἘ 58 {ΠῈῪ νγεγα γαῖ πιοιγη- 

ἴο Ραίη ἔμοῖ5. ΒῸΓ [Π15 ρίαριιθ ννὰ5. ὈΥ̓͂ ΠῸ 
ΤηΘ 85 411 ἰβοϊαϊθα ριιπιϑῃπηθπΐ, απ ἴῃ Ροϊηΐ οὗ 
ἴλοξ 1πΠ6 σαγοαβθβ οἵ {πὸ ΠΟ] σοπογαίίοη οἵ 
ΤΕΒΟΙΘΩ͂ [5γ86}1{65 [6]] τη [Π6 νυ] ΘΠ 655 θΘ σα 156 
Οὗ {ΠΕῚΓ 51η5, {Ππ6 ΟΠ]Υ διγνίνουβ θοηρ [οϑἤπια 
Δη4 (160. ὙΠῸ νυγιῖοτ᾽β τοϑίάθηοο ἴῃ ᾿ρυρί, 
μ15 ἀδ}}ν ογο-νν!Π655 οἵ βίσαηρο απ ἀθρυδαϊηρ 
ἔογπη5. οὗ Ἰάο]αῖσυ, ἀπά 1πΠ6 βεγβθοιίοηβ. ἴη- 
Πιοίβ οη 15 ρθορὶθ ὈΥ {ποὶῦ ργρίϊαη ποῖρῃ- 
θοιιτβ, τιαθ Πϊπὶ ἀο] 5 ηΐ ἴο Ἰηνοηΐ οὐ ἴο οχραπὰ 
ἴπ656 σοηϊγαβίβ οἵ τλουοΥ δηά Ἰπαρτηθηΐ. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΙΧ. 

ΕἸΕΤῊ (ΟΘΟΝΤΗΕΑΒΥ ΒΕΥΜΨΕΕΝ ΤῊΕ ΕΟΕΆΤΟΝΕΒ 
ΟΕ ΤῊΕ [ΙΘΒΑΕΙΙΤΕῈΒ ΑΝῸ ΒΟΥΡΤΙΑΝ5. 
ΤῊΕΒ [,ΕἘ55ΟΝ ΤΑΘΘΗΥ ΒΥ ΤῊΕΒ ΡΆΑΘΘΔΟΘΕ 
ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΕΡ 5ΕΑ. 

1. 41: ὃν ρὲ μππιροάν] ὝΠΕ γρίαηβ. 

δαῦ16 τίρο ἐρεηι.}] ἐπέστη. ΤΠΘ νεγρ 15 
τπ564] οἵ νἱοϊθηΐ απα βδιιάάθῃ σα] 1165. 

μγιΐο ἐῤὲ ἐπά.] Τηνοϊνηρ {ΠῸῚΓ ἢπ4] ονοΥ- 
[γονν. ὙΠῸ ΡιΠΙΒῃπηθηΐβ νυ πο ἢ ΟΠ αϑεϊϑθα 
της Ι5γδο] τθ5 πη 16 νυ] ΘΓ Π6 55. ννΈσῈ οὐ μέχρι 
τέλους. 80 ποΐθ Οἢ ΧΥ͂Ι. 5. 

ῥεῚ Οοα. ὙΠ ποπλϊπαΐίνα 15 ᾿ηνοϊνοά 
ἴῃ {Π6 νγογά θυμὸς, νν ΟΠ πιθαη5 {πΠῸ6 νυγαῖι οἵ 
σοά. 

αυῤαΐ ἐὸν «υομά ἀο.1] 1ι1ῖ., ““ἀνβὴ 1ΠΟΙΓ 
ξαΐατο {πιηρ5.᾽ 

ο. ῥαυΐησ σίυεη ἐῤδονι ἰεαυθ.] “ΓΗΒ 5. ἃ 
{Υδη βίο οἵ ἐπιτρέψαντες, {πὸ τοφάϊηρ οὗ Α. 
(νυϊξ., φμμηι ἐῤοὶ ῥεγηιείσσομ.) ΓΤ ΠΙ5. νοΓΡ, 
ΠοννΟν ΟΣ, 15. ὈΒΈΑΠ]Υ ΤΟ] ον θά Ὀγ {πὸ ἱπβηϊτνα 
ἴῃ ΗεΙ]οηϊβῖῖς σσθοκ. ὙΠῸ τεδάϊηρ οὗ δὰ Β, 
ὅζα., 15 ἐπιστρέψαντες, ννῃϊ] ἢ ττιϑὲ {ΠῸΠ ὈΘΑΓ' 
16 56η86 οἵ ἐπιστρεψάμενοι, “Πανῖπρ {ποι ἢ 
Οὔ οὐ “ΡῬτγονι θα ἴοσ {πον αρβοηρο, 

ο ἀεραγ!.] ὝΠΟ Βοβί-ϑιρρογίοα τοδάϊηρ 15 
ἀπεῖναι, ποῖ ἀπιέναι. Τί τηθαη5. “παῖ {πον 
5811 ἀδρατί ἀπά 6 αρβοηΐ." 

σεγὲ ἐῤο)ι.. .. ἀαυαγ.) Προπέμπειν Τηρδη5 
«ἐρ σοπάποξ ΠοποιγαΌ]ν οἡ ἃ Ἰοῦσγηου ἡ (ΤῊ. 
111. 13;.3 Τομὴ 6). ὍὙὴδ Δ]]Πδίοῃ. ΠΊΔΥ σοΓ- 
ταἰη]ν θῈ ἴο {πὸ ργθβθηΐβ νυ μοι {Π6 Πρ ρα η5 
ΡΓΘΘΘΘα προη {ΠῸ δοσορίαπος οἵ ἴΠ6 [ϑγαο]ϊξθ5 
δὲ τμοῖὶγ ἀδθρασίυσε (Εχ. χὶ. 2, 3; ΧΙΪ. 35, 26). 
ὝΠΟΓΘ 15 ἃ 5: ΠΥ ρῬάβϑασα ἴῃ ΠΟ, ἍΝ, 
ΠΟ: 1.225 
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οπμἕ ὧν 
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πο δηά πηλκίηρ ἰαπχεπίατίοη δέ {πε 
σύανεβ οἵ {π6 ἀεαά, πεν «ἠάεά δη- 
ΟΥΠΕΓ [θο 5 ἄδνίσθ, ἀηά4 ριτϑιιθά 
ἘΠῈπὶ 45 [ιρὶεϊν 68. ΤῊΝ {πεν Παά 
᾿πηἐγοαίε ἴο θῈ φΌπΠα. 

4 Ἐογ ἐπε ἀοδείηγ, ννΠεγθοῦ ἘΠαΥ 
νγεγα νγογίῃγ, ἄγανν Π6ΠῈῚ τππΐο {Π18 
Εη4, δηἋ πιαάθ {πο ἰογρεξς {πε 
τπίπρϑ μα πὰ αἰγεδάν μαρρεποά, 
1παξ ΤΠεΥ πηρπς {161 τῇς ραηῖ5}- 
τηθπί ὑγΠΙΟ ἢ νγὰβ νγαπίϊηρ ἴο {ΠΕΙΓ 
τοΥΠηἘηΐ8 : 

ΜΊΙΘΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙΧ. 

ς ὅ Απά {ἢαδΐ [ΠΥ ρβορῖβ πηὶρξ ρᾷ88 
ἃ ΨΟΠΑΘΓΙΙ νγὰν : θὲ ἘΠΕΥ τηϊρῃξ 
ΠηΔά ἃ βίγταηρε ἄθαδίῃ. 

6 Βογ “πε ψΠοΐΪςα ογθαέιγα ἴῃ ἢΙ5 
ΡΙΟροΓ. Κιπά νὰ [ιβῃϊοπεά ἀραίη 
Δηδνν. 86 Πρ; Π6 ραοι]]αΓ σοπηπηδΔη6- 
τηθηΐβ [ἢδξ ννεῦα ρίνεη τιηΐο {Ποηη. 
{παῖ {πγ οι άγεη. πιρπὶ 6 Κερι 
ννποιέ Πατε: 

7 “4: παηιείγ, ἃ οἰοιιά 5Παάονηρ 
[Π6 σαπρ; απά γνπεῖα ναῖε βίοοά 
Βεΐογε, ἀὐγν απ Ἀρρβαγεά ; απά ουΐ 

ἐδεν «υομ]ά χεῤεηΐ.] ἼΤΠΕ αὐτοὶ 15 ΕΠ ΡΠ ΔΕς 
--ῖμου, [Π6 νΈΥῪ 58 ΠΊΘ ΡΕΥΒΟΠ5, γγΟΣ Πα ΘΠΕΙΓΟΙΥ 
σΠδηρα {ΠΕῚΓ τη !Π65. 

8. «υῤὶ δέ ἐῤὲν «ὐεγὸ γε οι.) ὙΠΕ 
ΟΥΙΡΊ 4] 15 ΤΌΤ οπηρΠαζῖς, ΒΟΥ ΠανΙΠρ ἘΠΕΙΓ 
ΤΠΟΠΓΠΙηΡ’ 511] οα Παηα :Ὁ᾿ 2.6. θεΐοσγο ἴπον Πδά 
σβαβθά ἴο θὲ οσσαριθα ΙΓ τπς ΠΠΟΙΙΓΠΪΏΣ: ἴο συ 
1ΠΕῚΓ Ἰοϑί Πγβίθοση. 

ἔφεν «αὐάεά «ποίεε 7οο]ε ἀεδυϊο..1 Τα Ί., 
ΈΠΟΥ ἀτασροα ἄονγπ ΟἹ {ΠῈΠΊΒΟΙνο5 ἈπΟΙΠοΥ 
ἄδνιςε οἵ πηδπ655. ὙΠῸ δα άθδη σἤδηρα οἵ 
τηοίϊνα νυ ΠΟ ᾿ππορα {πὸ Ερυρίαη5 ἴο Ρ δ 6 
186 Ι5γαθ] 65 15 ΟΠ]Υ ἃ πιαίζου οἵ σοπ]θοΐαγε ; 
Ὀαΐ 1 15 ΨΕΥΥ ΡτΌθΔ0]6 {παΐξ {Π6 δα ]Ὺ πιονὸ- 
Τηθηΐβ οἵ {π6 ᾿βγδθιῖοθ ἀρρθαγοά ἴο Ὀδίγαυ 
Ἰσπούδηςα οἵ {πῸὸ τουΐε (Εχ. χῖν. 2). ὙΠῸ 
Γατγριτη οἵ Τοπδίμδη 5αγ5 {παΐ ῬΊΠΔΥΔΟΙ το] θά 
ΟΠ {Ππ6 δἱά οἵ {πὸ 140] Βαβ]-Ζερῃοη (Εχ. χῖν. 
2). Μοτα ργόῦδθὶν {ποὺ {ποιρῃΐ {παῖ {πὸ 
πδίίοη Παὰ δηίογοά ἃ βοτί οὗ οἷ] ὧδ σας Ὀδίννεθῃ 
ἀπ τηοτπηΐδ!η5 ΔΠη4 {Π6 568, νυ ΠοΎα {ΠΟΥ σολ] 4 
6 ονευνν ΠΕ] πιθα νυ ἢ δἀναπίαρο. 

«υδογι ἐρεὲν ῥαά ἐμίγεαΐεα ἐο δὲ σοπθ.] ΤΑΊ. 
“ΠΟΙ, Ἐπίγθατηρ, {πο Ὺὺ σαϑὲ Του (ἔχ. Χἰ, 
33) 39- ΠΕ {πε Γ,Χ Χ, τι56 {Π6 ἀτροπί ννοσγὰ 
ἐκβάλλειν). 

4. ἐῤὲ ἀδείην αὐδόγεοῦ ἐφὲν αὐόγὲ αὐογ δ». 
“ΤῊ ἀδβογνεα πϑοδββιῖυ-ττα ΡΥ ΠΊοτΙο ἦ65- 
ηγ---ὐνὰϑ ἀγασϑῖηρ {Πθπὴ ἴο {Π15 Θπη4. ὍΤῊΪ5 
15. ΔΠΟΙΠΟΥ ὙΔΥ οἵ Ἔχργθϑϑιηρ, πῃ δοσογάδησθ 
ΙΓ {πὸ ΡΏγαβο5. οἵ Οσθοὶς ΡΒΠ]οβορηγ, {πε 
ΟὈδίπαῖθ ἀπ ρθπὰ] Ὀ]ΙΠ4π855 νυ μῖο ἢ Μοβοβ 
ἀΘβουθε5 ὈΥ βαγίης μαΐ “πε 1,ογὰ Παγάεποά 
ῬΠΑΤΔΟΙ 5. πρατί. ((ἀεη: σῇ. 7, ὅξο) 116 
ΨΥΓΙΓΟΙ τῇδ ῖκο5. ΠῸ δἰζοιηρέ ἴο σοογάϊπαΐε {πῸ 
σοπΠΙοίίηρ {τὰ Π5 οὔ Οοαβ ἀρϑβοϊιίθ ἴοτγο- 
Καονν]θάρε απ ΤηδΠ᾿5 τιηΐοίςεγοά ἔγθθ. ψ}1]]. 
ΤΠ ΔΠΕΠΟΠΊΪΕ5. ἱπνοϊν θα ἴῃ 5.10 ἢ Πιιοϑί 05 
ΔΥΘ ΙΠ50110]6, θα  ΠΑΡΡΙΥ ΠΟΥ ἅτε οἵ πο ρύδς- 
τς] πηροτίαπος ΤῸ {πὸ σιυμάδποο Οὗ ΠιιπΊδη 
δοίίοη. “ΤῸ ἴΠ6 [ονν5, πονγενοσ, {ΠῸ ΡΥΟΌ]ΘΠῚ5 
οἵ ργεάοϑεπαίίοθμ ἀπά ἴγθα. νν}}} ργοβοπίθα 
{ΠΟ ΠΊβονο 5 ΠΊΟσῈ οἴζθη ἴῃ ἴΠ6 παΐϊοηδ] {Πα ῃ 1 
μ6 ᾿πάϊνιάτι4] ἀϑρθοΐ ; ἀπά Ποπ {Π6 τὰΐη οἵ 
ΔΠΟΙΠΕΓ πδίϊοη ἰοπάθα ἴο {πὸ Ὀ]οβϑϑίηρ οἵ 
[5.86], {π6 βεῆβε οὐἠ παίίοῃδὶ, απ τη ἢ Τηοτα 
οὗ Ἰηα νι πι4] ΡΥ, ννὰ5. πηοαϊποά, 1 ποῖ οὔ- 

᾿τογαϊθά, ὈΥ ραίτιοῖῖς. σταϊίπάθ. ὙΠ Τονν 
ἢδα 50 ᾿ἱπΐθπϑε ἃ ςοηνϊοίίοῃ {παΐ Π5. ΡΘΟΡ Ὁ 
νγὰ5 {πΠ6 ἤγϑίρουπ οἵ Τθποναῃ {πα 1 ννὰβ 
ΠΑΓΩΪΥ ῬΟβϑίθ]6 ἕο Πῖσπὰ ἴο Κεϑαρ ϑίθδα!ν ἴῃ 
νῖονν {π6 πηραγίϊα] ἰονε οἵ (οά (86 Ὁ. 5). 

αὐῤίορ «ὐᾶς «υαριέϊηιο ἰο ἐῤεῖγ ἐογητεές.] 
(ΟΙΡ. 2 Μᾷδςς. νἱ. 14. ὍΤΠΕΙ͂Γ σα τοη]α το 
ἃ σογίαιη δπποιπΐ οἵ τοίτ θυ τοη. νυ μὴ Παά 
ποῖ γεῖΐ θεθη εδχηδιιβίθεα ὈΥ {ΠῸῚ ΡῬΥΘΥΙΟΙῚ5 
ῬΙαρ 65. 

5. «υοπάενμ].] παράδοξον, ““ σοπίτατγ ἴο εχ- 
ΡΘοΐδεοη," 2.6. Δ ΠοΥΠΊΑΪ. 

ἃ σἰγαησο ἐεαΐῤ.) ξένον, 45 1ῃι ΧΥΪ. 2. 

6. Τὸν ἐῤὲ αὐῤοΐδ ἐεγεαΐμγ6.}] ΓΘ νϑῦβ6 15 ἃ 
σοΙηπηθηΐ οἡ {ΠπεῈ οριἐποῖβ παράδοξον, ξένον. 
“(γρδίμγο,᾿Ταΐποῦ “οὐδ οπ᾽ (κτίσις). (ΟΠΊΡ. 
Ὑ ἘΠῚ 

αἀποαυ.] ὙΠ ννογά ἄνωθεν ΤΗΔΥ 4150 ΠΊΘΔἢ 
ΕἸ πὶ ἀρονε, (701|π|11|. 71} 765} 1: Ὑ., δε.) 
θυ Πετα {ΠπΠ6 ἔννο πιθδηϊηρ5 ἴηνοϊνο {ΠῸ 58 Π|6 
τπϊηρ ; ἴοσ “{π6 ΠΟ] 6. ογοδίίοη ᾿᾿ σου] ΟΗΪΥ 
ἢᾶανε θθθὴ ““σοπηοι] θα ̓  ὈΥ (Οοάΐβ ἀϊτθοῖ 
δοίίοη. ὍΤΠ6 Ρ]ΘΟΠΑ5Π), ““ἀραῖη 8Π6νν," 15 
ἔγοαιθπέ ἢ πάλιν (ςΟΠΊρΡ. πάλιν ἐκ δευτέ- 
ρου, Μαῖί. χχνῖ. 42). 

ἐῤο ῥεει αν σογ»» 1 απαἰ»)γ1ε7115.} ΒΟΥ ἰδίαις ννα 
Πηά σαῖς ἴῃ δὲ Α, Βα {815 15 ΡγΟθΆΌΙΥ ἃ σοΥ- 
ΤΘοῦοη οἵ {π6 ἐἰἠεἸ]ον" Ἰεοῖο. “ΤῊ 6 τηθδηϊην 
15 ἔπαΐ ἴῃ {πΠῸ ρᾷϑβϑαρεὲ οἵ {πὸ Ἀδὰ 8568 {ΠῸ οἱἊ- 
τηθηΐβ ορουθα “ἘΠ 6 5ρθοῖαὶ] ᾿Π]τποίΊοΠ5 ἰα] Οἡ 
ποι, ᾿ἰπϑίεαα οἵ ΓΟ]]οννῖης ΠΟΙ ΠΟΙΠΊΔΙ 
σΟΙΓ56. ϑοπηθ οὗ {ΠΕῚΓ ροννοῦβ ὑνΈΓῈ ᾿πίθηβι- 
Π664, ἀπά βοπῖα γεάιςρα ἴο αθογδηςθ. 

π. “41: παριοῖὶν, α εἰοιί.] ΤΉ 656 ννογβ ἃΥῸ 
ΠΟΙ Παἴῖνε5 ἴο ἴΠ6 νογῦ ἐθεωρήθη. 

σῥαάοκυΐγρ ἐδὲ εαηιῤ.)] 1,ΧΧ, Νπι. ἰχ. 18, 
22. “Ηε ϑργϑδά ἃ οἱοιά ἴῖῸΥ ἃ σονεσῖηρ ᾿ (5. 

ον. 39). 
α φγόθη Πο4.] “ΤῊΪ5. ποίίοῃ οἵ “ἃ βυδ585- 

θδασίηρ ΡΙαῖη "ἢ 1η {πῸ τ 416. οἵ 1πὸ Β ἐᾷ θα 
ννᾶ5 511] Γσ ΠΟΥ Ἔχαρσογαϊθα ἴῃ {ΠπῸ ἸΘ ΘΠ ΔΥῪ 
ΤΠτογαΐασε οἵ {πῸὸ [ϑνν8. (ὐὐϊπιαηη αποΐεϑ ἃ 
Ῥάββουοῦ ΡΓΔΥΘΙ ὙΠΟ ΒΡΘ 5 οἵ βρυῖηρδ5 οἵ 
αυνθοῖ νναΐοσ, {τπ|{-ἰαάάθὴ {τθ 65, ἀπ ᾿πορηβο- 
γα πίησ οὐοιτα ἴθ ἴπ6 ραῖῃ {Πτοσρῃ {Π6 

ὍΣ 

ὁ Εχοά. 
τῆς. 29, 20. 

ς 866 οἢ. 
6. 24, 25. 



8.32 

ΠΌ τ, εξ. 

οὗἩ τς Βοά 8εᾳ ἃ νγὰὺ συ ]τποιέ ᾿τ- 

Ροαϊπηθπῖ; ἀπά οἷ οὗ {π6 νἱοϊεηῖ 
ΒΈΓΘΑΠῚ ἃ ρΊθεη ΠΕ]ά: 

8 ὙΝΒογειῃγουρη 81} τῃ6 ρβορὶς 
σγοης τῃαΐ νγεῖε ἀείεπάθά νυ ΤΥ 

μαηά, βεείπρ ἘΠῪ πιλγνε!]οιιβ 5ΈΓΔΠ ΡῈ 

νγοΠεἴ8. 
9 Εογ {ποῦ νεπέ δὲ ἰαῦρε {|Κθ 

Βοῖβεβ, ἀπά Ἰεαρεά {κα τη 5, ῬγΓδι βίῃ 
τπες, Ο Ἰμοτὰ, νι Παάϑε ἀο]νεγεά 
{Πεπ]. 

1ο Εὸγ {παν σγεγα γαῖ τηϊη ἢ] οὗ 
(Πς τΐηρ5 {Ππᾶξ νγεγα ἄοπθ νυ Β]] ἘΠΕΥῪ 
50] οι Γη 4 ἴῃ {Π6 βέγαηρο ἰδη4, Πονν 

τῃ6 ρστοιηά Ὀγοιρης ἕο ᾿ἢ165. 1η- 

βίεδά οἱ ςδίιε, δηά ον ἘΠ6 γίνε 

ὙΨΙΞΘΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙΣ. [ν. 8-᾿4. 

ςαϑὲ ΠΡ ἃ πιυϊτίτιάς οὗ Πρ 5 ̓πβίθδα 
οὗ Π5Π68. 

11 Βιὲ 4 αἰζεγνναγάβ ΓΠΕΥ 88 ἃ 
παν ρεπεγαιίοη οἱ ἔονν]5, ὑγῆθη, ῬεΙπρ; 
164 ψ τὰ τΠπεῖγ ἀρροτίτε, ΠΟΥ ἁϑκεὰ ὄ" 
ἀε]σαῖα πιθδίϑβ. 

12 ΕΓ 4112115 σα πη6 ῸΡ τππῖο ἘΠΕΠῚ 

ἃ Ῥχοά. 
Τό: 13: 
Νυπιῦ. 11. 

ἔοι {ΠῸ 564 ἰοῦ {πεὶγ ᾿ σοπιεηζπιεπηί. ἢ δὲ φοη)- 
972. 

123 Δηά ριιηἰβηπηθηΐβ. σαπηθ. ἸΡΟῚ 
1Π6 5ἰπηθῖβ ποῖ ψψιποι ἔΟΓΠΊΕΥ 5155 
ὈΥ τπῈ ἴοτος οὔ τπυπάοῖβ : [ῸΓ ΠΕΥ 
ΒΕ γε Π5Ε}Υ δοςογάϊηρ; το ΤΠ 6]Γ ονγῃ 
νυνὶ  Κοάπεβϑ, ᾿πβοπιιοἢ 45. {ΠΟΥ τι864 
ἃ τποῖς Βα απά παίει! ΒΕ ΠΑΝ] ΟΙΓ 
τοννγαγα βίγδηρ 8. 

14 Ἐογ τς διοαογιῖέος ἀϊά ποῖ τος 

τ τ όέἝΠ τὺ πές -..----."------
- --- ---- ----’ΐ-- που 

αἰν!ἀθ νναΐετθ. ῬΠΙΟ δηᾶ [οβερμιβ δρϑβίαϊη 

{τοπὶ {π656 θχαρρογαίίοηβ (( 11. Μοβ. 11]. 34} 

705. ᾿Απε: 11. 16). 

9. «ὑεηξ αὐ ἴαγσο] ἐνεμέθησαν, “ΤΟΥ͂ 

γοδπιοα {πὸ ραβίιγοβ." ΘΟΠΊΘ οάϊίοῦβ σοηϊοο- 

ἴαγο ἃ τοδάϊης ἐχρεμέτισαν, “ ΤπΠ6Υ πεϊρποά." 

ὙΠΟ πηρίαρμου 15 ῬΓΟΌΔΘΙΥ βιιρροθιθά Ὀγ 15. 

1ΧῚ]. 1.52, ““1ῃδὲ Ιοἀ ἔποπα ΓΠγου ἢ ἘΠῸ ἄθ6ρΡ 85 

Δῃ ΒοΙ56 ἴῃ {Π6 ννΠ]ΠάθογΠ 655." 

Ἰεαῤεά [ἰδ Ἰαγηὁ5.1] Ῥ5. οχῖν. 6; ΜΙ. ἵν. 2. 

αὐῤο ῥαάε ἀεϊϊυεγεά ἐῤε)ι.}] ἸΟΧ, ΧΥ. 1-10. 
ΤΠε Ὀοῖίον τοδάϊηρ 15 τὸν ῥυόμενον (ἐξ Β) 
αὐτοὺς, “ΤΠΕΙΓ ἀο]νογοῦ ἢ (ποῖ ῥυσάμενον͵"Α, 
(δ 

10. τυφίϊε ἐδον σοὐοιι"ποε ἐπ ἐδ σἰγαησο ἰαπα.} 
Ἔν τῇ παροικίᾳ αὐτῶν, Αοἴδ5 ΧΠ], 1η- 

 ιος.] Τὰ τμ6 1, ΧΧ. Ἐκ. νη]. 18, σκνῖφα 15 

8ῃ αος. σοἴπσιϊατ. ὙΠ6 Ῥνογὰ 5 Πούα 564 β6- 

ΠΟΙΊΟΔΠγ, Π|κὸ ὁ βάτραχος, Εὐχ. ν11]. 6 ; ἄκρις, 

Εχ. Χ. 12. Σκνὶψ, 15 ΔΠΥ͂ 5Π14}} ὈΙΕΙηρ; Ἰηϑεοΐ, 

δηά τοργοβοηΐβ [Π6 οο]]θοῖίνε ννοσά Ὦ33. 

εασὲ τῤ.] ἐξηρεύξατο. 
“ἐ ψοτηϊοα ΤΟΥ ἢ.᾽ 

ἡησιοαά οὔ εδος ἢ Ψαῖρ., 27 ρίδεῖδις. Βαξἀντὶ 
ἐνύδρων ΤηθΆΠ5 “ Ἰπδίθδ οὔ {Π]ὴ 55. νυ Πῖς ἢ ̓ἶνα 
ἴῃ ναοῦ : δηα δἴποθ ἔτορϑ Πἰνὸ ἴῃ νναῖοσ, {ΠῸ 

ΔΗ 6515 οὗ [Π6 νυυϊου 15 δοπιονν ῃδί ΠΑ] Πρ. 

Ψυρ., ἐγμοίαοἹέ, 

11. α πόαὺ ρεπεγαίίο 90 7οαυ]ς.}) ὙὝΠΕΘΓΕ 
ννα5 ποίμίηρ “ πονν ᾿ νοι {Π6 4114115, νυ ΒΊΟἢ, 
ἴο 115 ἄδν, τῆᾶν 6 ΚΙΠΘἃ ὈΥ δυπάγοάβ ἴῃ 
{ΠῚ}. ἀΠΠ118] τ] Δ ΙΟΠΒ5. 

ἐφὲν αὐλεά.] ΝΝα Πᾶνα δΙγθδ νυ βθοη {Ππαΐ 
{πὸ νΥΪΓοΥ ἴα Κο5 ἃ ρου] Αγ νίονν οἵ {Π6 βεπά- 
ἴπα οὗ πῸ6 4118115 (χυὶ. 1--3). Ηδ ἴπγηβ {πὸ 
ΘΘΠ5141 τη ΠΤ] Πη55. Οὗ {Π6 ᾿5γα 65. (Ν πι. 
χὶ. 4--23} ᾿πΐο ἃ Ῥγάγοι (Ἰτήσαντο), Δ 5665 
το τοργοβοπί [ἢ 4118115 ἃ5. ἃ 5ρθοῖα! ἸΌΧΟΓΥ 
αἴνθη ἴο [μ6 Ῥθορὶθ ἴῃ 58ὴ οἵ Οα 5 ἄρργονυδὶ. 
ΠΘ ϑογϊρίιγαι νῖθνν Οὗ {π6 ἱποϊάθηξ 15. ὙΕΡῪ 

ΜἸάοΙγ ἀπ ἴογθηΐ (ΝΌμ, ΧΙ. 31-35 Ῥ5. ἸΧΧνΠ. 

26--28}; Ὀαΐ 16 νυυϊοσ, Ῥόυπαρβ, το! θά οα 

1η6 ὈΓΙΘΙ͂ ΔΙ] σϊοὴ ἴῃ Ῥ5. ΟΥ̓. 40. 

19. ὥονυ ἐφὲ σεα] Ναπι. χὶ. 31. 1 1Π6 

νυτῖτοΓ Ἰπτογργοῖθα {π6 νγογάβ “ ἔγομι [6 568 Ἶ 

5. ἔιτΠΙ5Π]ηρ; ΔΗΥ͂ ΒΙΡΡοτΕ ἴὸ Πἰ5 {πθουν οἵ 

1Ππ6 τόνοσϑαὶ οὗ {πὸ γα  πατῪ οοιβα οἵ παῖαγο 

ΤΟΥ [Π6 διιβίθπαηοθ οὔ [5γ86], Π6 νγᾶϑ ἴῃ ΘΥΤΌΥ. 

ὝΠΟ Ρἤγαθθ ΠΊΟΤΟΙΥ ροϊηΐβ 0 {π6 ἀϊγεοίίοη 

(ἀκοὴ ὈΥ ἴπε αια1]5 ἴῃ {ΠῸῚΓ τη τδτοη. 

᾿Ορτυγομήτρα: 566 χΥΐ. 1. ΤῊ Ϊ5 ΤονοΥβίοῃ ἴο 

ἕαοῖ5 οὗ ψνπίοῃ πὸ Πα5 Δἰγοδαυ Ὄχρ]αϊηθα {π6 

οἰ βηϊἤσδηςθ, 5μθνν5 {παΐ [Π6 ὙΥΙΓΟΓ [845 δχ- 

μαι Πἰ5. οΥἹΡΙ Πα] ἐν, δηα Πμὰ5. ποίμίπρ Ἰο[ς 

ἴο 580 ὙΠΟ ΠῈ Π85 ποῖ 5α]4 αἰγθαάν. 

18. “πώ ριμἱεῤηιοπές σαγιε.1 “ΤΊ τ. 13-17 

4ἴ6 ἃ ἀϊρτοϑϑίοη ἴῃ νυ μ οἷν {Π6 ὙυΎΊ ΓΟ ΟΟΤΊΡΑΓΕ5 

τμ6 Ῥαπίβῃτηθπε οὗ ἐπ ϑοάομηϊθβ πὰ {πὰ 

᾿ἰργριίίαπβ. ΗδἊ αυϊΐο πηνναγγδηί Ὁ] 7 Τορτο- 

βοηΐβ [π6 Ἰαϊζου Ἂ5. πλο ἸνΌΥΒ6. {πᾶπ [86 

ΤΟΥΤΠ ΘΓ. 

τὲ οἰριγιογσ] ὙΠῸ ποβὲ οὗ ῬΒάσδοῖ, νοι 

νναὰ5 ουοῦν ποππρά ἴῃ {πε Ἀδά 868. 

ἦν ἐδ Ἴόγοὲ 9 ἐῤισιάογς.) “ΤἾ15. νγὰ5 τῃ6 

Το 5} ἰγδαϊτίοη: Ῥ5. ἰχχυὶϊ. 1 5--2ο: [05. “Απἴ» 

ἵ. 16, ὃ. 3. [Ὁ 5 ἱπιρ]16ἀ ἴῃ ἔχ. χῖν. 24. 

ἃ νιογὸ ῥαγά απά ῥαίεζεϊ δεῤραυίοιν ἐοτυαγα 

σἰγαάησογσ.] χαλεπωτέραν μισοξενίαν ; Ν]Ε.: 

εἰοίοσξαδἠϊογιν ἱπδουρίἑαίαίοι. ὙὍΠῈ Τοοπὶ- 

Ραγαῖϊνα ᾿ηθᾶη5. “ἃ ΒΑΓΩΘΓ ΘΧΟΙ βγη 655 Ὁ 

{πα {μαξ οὗ [Π6 ϑοάοπιηῖίθϑ Οὐ᾽ ΔΠΥ͂ ῬΓΟΝΙΟΙΙΒ 

ἤθη οΥ5. 

14. ον ἐῤε ϑοάοριϊἑεσῇ [ἀϊ., “ ἘοΥ Ἐ8Ὲγ Ὁ 

{πὸ νυυῖτοῦ ἴῃ Πἰδ διαὶ Θαρ ἰϑίϊο τηΔΠ ΠΟΥ 

((οτηρ. οἴαρ. Χ.) ΒΡ Θ5565 ἴΠι6 ΠΔΠΊΘ. Νοίμιπε 

ἴ5. ψαϊηρα ΒΥ 1Π]5 ΠΙΟγΆΤΥ ππθποά, Ἔχοθρῖ τπαΐ 

ἴ Ῥύονθβ ἴο τ1ι5 {παΐ Π6 15 αὐἀάτοϑϑιηρ [6 νν8, 

80 αἴοποὸ ψοιά πᾶνε ππάοιδίοοα. ἴΠ 656 

ΔΠΟΠΥΤΏΟΙΙ5. Δ]]Π 5] 0Π5. 

«ἀἰά ποὶ γεροῖυθ] οὐκ ἐδέχοντο. Ἐοἰεοίοά 

ἤγοπὶ ἔποῖγ Ποβριτα]Πγ; ννατα ποῖ ΤῸ τὰς 

οοϊνιηρ."» 



ν. 15--τϑ.] ΜΙ ΙΒΏΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙΧ. 599 

ςεἶνε ἔποβθ, νγποπὶ {ΠΕΥ Κπανν ποῖ 
γνΠοη {ΠῸν σαπηα: ὈὰΕ {ἢ656 Ὀγοιρῃς 
{πἸαπ 5. ̓ηΐο θοπάαρε, [ἢδλὲ Πδά νε]} 
ἀεβεγνεά οἵ {πεπ|. 

1ς Απά ποῖ οηΪΐν 80. διιξ ρεγαάνεη- 
ἴπτ6 80ΠΊ6 Γαϑρεςξ 518} θὲ Παά οὗ 
{Ποϑς, Ὀεοδιιδα ΤΠῸΥ ιι58684 5. ΠΡ 5 
ποῖ ΠῈπαϊΪγ : 

16 Βιιξ {Πεβ886 νεῖ ργθνοιιβ] Υ δὲς- 
ΠΙςτεἀ τΠοτη, νυ ποῖη πεν Παά γεσοῖνεα 

νΣ ἢ ΓΘ βΈη Ρ5, ἀπ ννεία ΙΓ Δ αγ πηδάς 
ΡΑγία Καιβ οὗ {ΠῸ 84π|6 ἰαννῦϑ νυ τ {Πεπι. 

17 ΤΠογοίογα ὄνεη ψν]ἢ ὈΠΠ4ΠΕ685 
γγΕΓῈ {Πε686 ϑποκαεη. 485 “ῖΠοβα σψεζγα ἡ ὅεπ. το. 
δὲ τῃς ἄοοιβ οὗ τῆς τίρῃτθοιιβ πιᾶπ σῦς 
γγΠαη, Βεϊηρ σοπηραβδεά ἀροιξ ψ ἢ 
ΠοΙΓΙθ]Ὲ ργεδὲ ἀλγκηεββ, ἘνΕΙΎ ΟΠ6 
ΒΟΌΡΗΕ {ΠῸ ραββϑᾶρα οἵ Π18 οννη ἀοΟΓ58. 

1ὃ ΕῸΓ {Π6 οἰεπηθη 8 νγεῦα σΠδηροά Ι ον. ὅν 
ὑ]η ἘΠ οπΊβοἶνεβ ΒΥ ἃ Κἰπα οὗ μαγιποηυ, τς 

αυῤονὶ ἐδὲν ἄπεαυ ποί.] ὙΠῸ Α. Ν. τεπάθυϑ 
ἀγνοοῦντας ἃ5 ἱΠΟῸΡῊ 1 ννετα ἀγνοουμένους ΟΥ̓ 
ἀγνῶτας (Ν Ὸ]Ε. ἡσποίος). “ΓΙ νγοσά 5665 ἴο 
ΤΊΘΔΠ ὁ“ ΒΕΓΔΠΡΌΥΒ, γΠῸ πον ποῖ ποτ {Πα 
ννεγα." ὙΠῸ δ]] 510 15 ἴο [Π6 Αηρεὶβ ψγῃὸ 
σαΠ16 ἴο [,οἵ ἴῃ Πιιπδη ἴοΥΤη. 

,)ηϊομπάς . .. ἐῤαὲ ῥαά «υεἰ] ἀεεεγυεά ογ ἐῤοηι.] 
1,1., “ βίγαηρογ- εποίδοζουβ." ὙΠῸ ϑοάοπηίεβ 
ὙΕΓΘ 655 ΒΌΠΕΥ ἴῃ {Ππ|5 γεβρεοῖ {μᾶη {Π6 
᾿ρυρίίδηβ, ψηο Ππαά τεροῖνεά {85 ργθαΐθϑί 
Ὀοποῆίβ [τοτη [Όβθρῃ δ ἴῃ6 [βγδθ]ῖθ5. [ἴἰ 
5Π0116 θ6 τοπηθ πη ογοά {Παΐ ἴΠ6 ἀν παβίυ νυ ΠΊῸ ἢ 
μια 4 ἢγϑὲ θοποπάθα {πὸ ῬαίγΙαγο 5. μα Ὀδθη 
ΠΑ ΙΙΘΓΘΩ͂ ἀπα ΘΧχρο]]θά. 

15. “πᾶ ποὲ οπὶν σο] ὝΠΕΥ ποῖ ΟΠΪΥ εβη- 
5]ανθα {ΠῸῚΓ δίγαησε Ὀθοποίδοίουβ, δυιῖ (45 ΠῈ 
«αὐά5 ἴῃ Π6 ποχί υϑῦβ6), αἴζου πανίηρ᾽ γθοοϊνθά 
1Π6 ΠῚ νυ] ἔδαϑίηρ5, ΠΟΥ σ ΙΘυΟ ΒΥ ὩΠ]οΐρα 
{πο Πη. 

ὁμί.] ΤΠΘ νϑῦβε 15 βία ΠΡ ΟΙΥ ΘΧΡυ ββο, πη 
Πὰ5 Ὀθθὴ δχρίαϊπθα ἴῃ πηδηΥ αἰ ἤθγοπΐ νυν αΥ5. 
Τἴ 566 Π|5 θθϑί ἴο γϑῖου 11 [ἢ ἃ 4118 51- Ραγθ Ποίϊοδ] 
56η56 ἴ0 {Π6 ϑοάοιτηϊία5. 

σΟ16 γοῤοοΐ σραὶ! δὲ ῥαά 9 ἐῤοσθ (97 ἐῤὲ 
7162: 9.) δοίο»ι).] [ΙΕ 1Π15 νίονν θ6 οοτγγοοῖΐ, 
ἐπισκοπὴ, “ νἱδι[Δ[]0η,᾽ 15 ΡΟΥΠΔΡ5 τιϑϑε ἴῃ ἃ 
ϑΟΟΑ 56Π56, 85 [ἢ 11. 2ο. ἼΠὸ τηθη οἵ ϑοάοιη 
5114}} τϑοθῖνε 50ΠΊΒ ςοηβιἀθγαίίΐοη ΠΠῸΠῚ {πὸ 
ἕαοῖ Παΐ τΠοθα ὑνῃοπὶ {ποὺ το]θοϊθα οαπηθ ἴοὸ 
{ΠῸῈ1Π| 85 ΘΠΓΠ1Ὸ ΒΓΔ ΉΡΟΥβ, ποῖ 85 πόννῃ θεπο- 
[λοῖογβ. [{ 15 βίγσαηρε {παΐξ πε 5ῃοι] ποΐῖ 50 
τιον 45 ἴοι οἡ {πΠ6 ΠΟΥΓΙΌΪΘ. ρον, Οῃ 
ὙΠ] ἢ τηδήδ {Π6 5ῖη οὗ {π6ὸ ϑοάοχηϊζοβ πῃ] Ὺ 
ὙΟΥΒ6Ὲ ἔΠδῃ ΤΊΘΓ6 νναηΐ οἵ Ποβριίδ! ἶγ. 

δεεαισε ἐδὲν τὰ σἰγαησεγς ποί 7γϊοπάν.] 
ἘαῖΠοσ, “ θθοδιβα ποὺ σγθοοῖνθα πη Πα ]γ {Π6 
ΔΙΊΘη νἹϑιζουβ. ΓΘ ΕἸ ΡἢΠ 8515 15 οἢ ἀλλοτρίους. 
ΤΠῸ τπθη οἵ ϑοάοπιὶ αἰ ποΐ δ44 σγοβϑδ ἴῃ- 
σταιῖπάε ἴο ἘΠΕΙΓ ᾿ΠΠοβρι [δ], Βαΐ {πον δἀάοά 
ν᾽ ἀθδά!!ο 1 ΟΥΙΠΊ65. 

16. «υῥογι ἐῤὲν ῥα γεγεϊυεά αὐ] γεας ηρς.] 
Οεη. χὶν!. τ1τι2. ὙΠῸ Εἰ ργρίϊαηβ “ δἰΠιοῖθα 
αν τουσΊ 16. Ἰαθοῦγβ ἔΠο56 πὸ ΠαΑ ΔἸγΘ αν 
Ῥατγεοϊραΐθα ἴῃ {Π6 58Π|6 Τρ 5 45 Πϑυηβο ν65.᾽ἢ 
Βοίῃ {πὸ τπθη οἵ ϑοάοπι απ {πΠῸὸ ᾿ὑρυρίδη5 
ὙῈΓΘ. ΡΠΠΙθμῃοά πὰ ἄάγκπθθα, Ὀὰΐ {πὸ 
Ἡσυρίϊαηβ πὰ ἢ ΤΟΥ͂Θ 5 νΌγ ον, Ὀθοδιιϑα οἵ 
{Π6ῚΓ οσβα σα]. ὙΠΟ ἰγοδίτηθηΐ οἵ {πὸ ἢ15- 

“12οε.----ἸΤοί. ἢ. 

ΤΟΥΊΟΔ] ΟἸΓΟΙΠηδίδποο5 15. ΟΠΟ6 ΠΊΟΤΟ ἔα ΠΟΙ[Ὰ], 
Ποΐ ἴο 54 5ορῇῃ]βίϊςΌ]. 

117. «υἱὲ ῥίἑηάπενσ.] ἀορασίᾳ. ΤῊ6 ψοτγά 
15. ον ουνΕ ποῖ {πὲ ΤΟΧ Χ- ΘῈΠ᾿ σῖχς τὰς 
2 ΚΙηρϑ 1. 18. 

αὐ ἐῤε ἄοογς 4 ἐῤὲ χγισῥέδοις γ7παηπ.1 Τ,οἵ (Χ. 
Ὁ; (Θεπ: ΣΙ. ττὺὴ: 

«υἱὲ ῥογγίδϊο ἀαγάπευς.] ΓΓΠΘ βίσδηρε Ἔριποῖ 
ἀχανεῖ 15 ΤοΠἤογο ὈΥ {πθὸ ΝῸ]Ρ. σπμόἠέαηεῖς 
(ἐεπεὐγ 5). ὝὙΠῈ6 ννοτά τηθᾶη5 ““γαννηϊηρ ἢ 
((λε ἀ δεῖπρ ᾿ἰπίθηβινθ). Ἀποίπου ΠηθΔηΙηΡ; 
ννΠΙΟἢ Πα5. Ὀθθη αβϑιρηθα ἴο 1ξ 15 “ϑρϑθεοῇ]θβ5,᾽ 
ἦ.ε. Ὑϑάϊιο!ηρ ἴο 5ρθθοῃ]θββηθθβ: δαΐ {π658 
“ΟΕ νο ορι [Ποῖ 5 (ἡ Νιαφοσπῦι ΡΙΡΟΓ εἴ ρα - 
ἠεηέϊς συάπα ΟὈΙΉΙΠΪ5,᾽ ΡΟΓ5.) ἀγῸ μου οοη- 
ΠηΘά ἴο ροείτνυ. 

18. [Ὸν ἐῤὲ οἰεριθμίς.] ΓΠῈ νυ οΓ ΠοΓδ 
ΤΕνοσῖ5 {τῸΠΊ Π15 ἀρ θϑϑίοη ἴο {Π6 {Π6515 {Ππᾶΐ 
Π6 εἰθπηθηΐβ σπαηροα ἘΠΟΙΓ πδι14] παΐπσο δὲ 
15 Εχοάιτι5 (χῖχ. 6)---α Ροϊηΐ ψ ῃϊο Π6 Πᾶ5 
Αἰγοδάν Π]πβίγαϊθά. ΤΠ πιθαηϊηρ οἵ {Π|5 
ἀΠΠοαΪΕ νουβα 56 6Π15 ἴοὸ θ6: “ ΕῸΓΣ {Π6 6] πηθηΐβ 
Ὀεῖηρ ᾿πτογοπαηροαά {Πγουρ οι {που δ56 |ν69---- 
ἃ5 ἴῃ ἃ Ρϑδοσυ ποΐθ5 σμαπθ6 {πὸ Παῖηδ οἵ {Π6 
ΠΊΘΑΒΕΓ6---Υ ΔΙνγΑΥ5. ΡΟΓΠΠΔΠοπί [ἴῃ ϑοιπηά.᾽ 
ΤΠ ΟὔδουτΙΥ 566 Π|5 ἴο Δ.56 γοτη ἔπ οοη- 
ξαβίοη οἵ {πὸ σοιηραγίθοη ΙΒ {πΠ6 τπϊηρ ἴο 
ὙνΒΙΟΙ 1ἴ 15 σοπιρατθά. ΤῊς ἰαϑί νγογτά ἤχῳ, 
“1ῃ 5οιη6,᾽ ΔΡΡΙΙ65. ΟΠΪΥ ἴο {πε ποῖΐοθϑβ οἵ {πῈ 
Ρβαϊΐοσυ, θαΐ 15 Ἰοοβοὶν δἰζδοποά ἴο στοιχεῖα. 
ΤΠῸΕ πιθδηϊηρ ΓΠΘΠ 566 ΠῚ5 ἴο ὃὈ6 {{|5--Ἴιιδὲ ἃ5 
ἴῃ ἃ ΡῬϑδιίοσυ {πΠῸ ποΐθϑ ΤΥ 6 ναγῖοιβ, δηά 
ΤΊΔΥ σπδηρο {Π6 Παπιθ βίνοη ἴο {ΠῸ ἴππο, θαῖ 
511] αἰνναῦβ στο πιαῖη ποίΐθβ, ὑνΠοῖΠου {που ΡῈ 
ν ΘΚ ΟΥ ίγοηῃρ,. Πρ ΟΥ̓ ἴον, βϑιάήθη ΟΥΓὈἁ 
ἸΙΠΡΟΓΙηΡ; 50 {Π6 εἰθπηθηΐβ Οὐ ογθϑίοη ΠΊΑΥ͂ 
5ΕῸ ΠῚ ἴο ὉΠαηΡΘ {ΠΕΟΙΓ ΠΟΙΠΊΔ] δοίίοη, θαΓ ΠΟΥΘΓ 
σμδηρὸ ἘΠΕΘΙΓ οβϑθηία] παΐισο. ὙΠῸ νΥΙο 
15. ποῖ {δμ|η]ηηρ οἵ ἃ ῥαγηιοην τππαῇθοίθα ὈῪ 
γα Ια ΙΟΠ5 Δη4 ἀἰϊδοοτάβ, θα. οἵ {ππρ5. ΠΟ ἢ 
ΑἸνναγ5. τοῖα η. {ΠΟῚΓ Θβθθποθ πη 4}1 αἰ- 
γΘΥΒΙΓ65. οἵ ορογαΐϊίοη. δ αἴευ ἀπα ἤτγα 511] 
ςοπίϊηιιθα το δ6 νυαΐθυ δηα ἤγθ, ποι ἢ {ΠῸΥῪ 
ΒΘΟΠΊΘα ἴο Δ]16Υ δ η4 δἰπλοϑὲ ᾿πίογοπαηρα {Π6ῚΓ 
παίυγοβ. ΤΠ6 ρΡῆγαβα δι᾿ ἑαυτῶν (Α. Ν. “1η 
{ΠΟ 5 Ιν 65: τηᾶγρ. “ ΌΥ {Ποιηβοῖνεϑ᾿) σδηποῖ 
Βεῖα πηθᾶη ““ὈΥ {πεῚῚ ονὴ δοίϊοη, δῖ 
τηϊιδ πιθᾶη “{Πγοιρῃοι ἐπ ΠΊΞο  ν 5 (ἀμγο 
εἰπαπάεν, (ὐΥϊτηπι), 2.ε. ἘὨγοι Που {Π6 1 νΠΟΪῈ 

2 Ν 
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{κα δ5 ἴῃ ἃ ὑϑδ[οῦγ ποίεβ σῇδηρο {ΠῸ 
πᾶῖπα οὗ τῆς ἴηθ, Δη4 γαῖ ἃγα δἰννα 8 
βοιη45.; ψΠΪΟΠ ΠΊΔΥ ννγ6}} ΡῈ ρεῖ- 
ςεἰνοά ΡΥ τὸ βρῆς οὔ {πε τΠϊηρβ τῃαϊ 
ἢανε Ὀθθη ἄοπα. 

19 ΕΓ δαγίῃ]ν πίπρβ νγεγα τπγποά 
ἱπῖο νγαΐογυ. δηά {πε τῆϊηρβ, Παᾶΐ 
Βείογε ϑνναπη ἴῃ {Π6 νναΐθι, ἤονν ννθηΐ 
προη {Πα στοιπά. 

20 “7ΠηῸ6 ἢτε Παά ρονγεσ ἴῃ {Π6 
νγαΐει, [ογροτείηρ; Π]5 οννῃ νἰ τα : δἀη4 
1ῃ6 νγαῖεγ ἰογραῖ ἢὶ8. ονγῃ 4 απο ἢΪηρ 
ΠδέιΓα. 

ΜΙ ΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. ΧΙΧ. [ν. το --25. 

21 Οπ τΠς οἵπεοῦ 5146. ἐπ6 ἢδπιοϑ 
νγαϑίεά ποῖ τῃῆ6 ἢἤεβἢῃ οὔ {πε Ἴοτῦ- 
ΓᾺΡΕΡΙῈ. Πνίπρ τῆϊηρβ, τποιρ ἢ {πΠδῪ 
να Κα τπογοίη; 5 ποῖ Πογ. πιοϊτοά “ οἰ 
πεν. ἘπεῸ ἰὸν ἰπὰ οἵ Ππεάνεπιν ἢ 
πηοαΐῖ, {Πὰξ νγὰβ οἵ παΐιιτα ἂρ ἴο 
τηΕΪτ. 

22 ΒῸΓ ἴῃ 84]}1] {πϊπρβ, Ὁ [νοτὰ, 
ποι. ἀϊάθε πιᾶρη!νγ [ΠΥ Ρθορίο, 
ἀπ ο]ουγν {πὲπὶ, πΠΕτΠῈΓ ἀϊάϑι 
τποι. ΠΙρΡΉΠΥ ταραγά {ποπὶ: δεῖ 
ἀϊάϑε αϑϑιϑὲ {Π6πὶ ἢ ΕΥΕΙΓῪ {ἰπη|6 ἀπά 

ΡΪαςο. 

ἐχίθηξ ἴΠῸὺ θθοαπηθ ἴῸΓ {Π6 {ἰπὴ6 ταπξπα } Υ ἴπ- 
ΤΟΥ ΟΠΔΠΡΌΔΌΙΟ. 

ἦπι ἃ ῥεαϊενγ.] ὝΠΟ ννοσά “ ρβαϊίογυ ἡ θΘοαΠῚΘ 
Κπονῃ ἴο {π6 [δνν8 ἴῃ {πὸ Οὐταθοος-ϑυσίδη 
ΘΡΟΟΙ (12 δη. 11]. 7). 

γεξ αγὸὲ αἰαυαγς τομηάς.] “ΓΒ. ΤΟ ΠἤοΎΙ Πρ, 
σοΟηξα565. θνουυίῃίηρ, ΤΙῸΓ μένοντα σᾶ ΟΠ]Υ 
ΑΡΎΘΘ ἢ στοιχεῖα, ἀπ γεῖ 15 τηλάδ ἴο ἀρτθο 
νν ἢ φθόγγοι. ὍΠΙῈ ἤχῳ 15 ἢ ἀνν]κνναγά δηά 
πορ 655 δαἀάμίοη οἵ ἴπθ νυυιῖοσ [Ὁ Παὰ5. πὸ 
ΤΊΘΔΗΪ Πρ ἃ5 Τοίουγθα ἴο στοιχεία. Δ παῖ Πα 
ΤΆΘΔΠ5. 15 {Ππαΐ, ἴπ ἃ ρῥϑαϊΐοσυ, ννμπαΐθνου {πὸ 
{ἰπ16 ΟΥ̓ Ρ᾽ίο ἢ, ἴΠ6 φθόγγοι ἅγὸ αἰνναγϑ φθόγγοι: 
Δη4 ἴῃ ογθαίίοη, ποννθνοὺ ὩΡΉΟΥΤΊΔ] {Π6 5ΡΘΟΙΔ] 
τηδηϊ ϑίαϊίοη. οἵ {πῸ οἱειηθηΐβ, ΠΟΘ Αἰ αΥ5 
ΤΟΠΊΔΙη ΕἸοπηθηΐ5. ὙΠῸ δηοϊοηΐβ, {κὸ {πα 
τηοάθγηβ, ϑγοσε ἴοπα οὗ {πο56. Πλιιϑῖσαὶ σοπη- 
ΡΑΙΙΒΟΠ5. 

97 1ῤὲ ἐῤίηρς ἐφαὶ ῥαυε δεθη ἀοπε) ὙΤῊΘ 
ἱποϊἀθηΐβ οἵ {π6 Εἰ χοάιιβ. 

19. ἐαγίδὶν ἐῤίγισις αὐόγὸ ἐμγηθα Ἵγιο αὐαΐεγν.] 
ΤῈ ἰ5 μαι ἴο βϑὰὺ ψνῃαΐ {πῸ νυΎΙΓο ΒΘΡΘΟΙΔ ΠΥ 
τηθαηΐ ὈΚ {Π|5 τ πηατῖς. [ἢ ΠῸ 15. Δα πρ ἴο 
1Π6 “Πορϑ᾽ (Ὁ. 1ο), [ΠΟΥ ννεῦα σαΐμϑυ νναΐευ- 
ογθαΐαγοϑ, ννῃ ἢ, 5. ΡΉΠ]Ο 5ᾳγ58, Ὀθοαπηθ. ἴῸΓ 
[πΠ6 ποῆςο ἰαπά-ογραΐιγο (( Νπ. Μοβ.᾽ 1. 18). 
[ἡ {Π656 [ἢγθ 6 νεῦβοβ (19--21}) ἴΠ6 νυυϊῖου ἀθ05 
ποῖ ὄνθη σοπηῆπο ΠΙΠΊ561Ε ἴο [Θννῖ5} Ἰθβθηά5, 
θυιῖ Ἰοῖβ. μῖβ. που στὰπ το ἴῃ {π6 πιοβῖ 
ΔΙὈΙγασν ἀπ Π 6565. 

90. Τρὸ ἤγε ῥαά ῥοαυεῦ ἐπ ἐδ αυαΐογ.] 
ΟΠΔΡ. Χνὶ. 17--25. 

2ουηρειησ] ὙΠ τοαάϊηρ οἵ Α, ( [5 
ἐπιλελησμένον, νν ΠΟ τηᾶῪ 6 ἃ ε͵οβϑ' ΤῈ 
τηοδηΐης 15 {πα ἤτο οχοθοάρα 115. οννη Παῖι- 
18] ροννοῦ ἴῃ {πὸ πη ϑί οἵ νναΐου, 

91. Οἡ ἐῤὸ οὐδεν «ἐ(ε.1 ᾿Ανάπαλιν. 
ὁ εοπέγαγίο. 

ἐβδοσ ἐῤὸν αυαἰκεά ἐῤεγεῖμ.) “ΓΠΪ5. ἔγαπ5- 
[ουππαΐϊίοη οἵ {πὸ Ἰοςσιιδῖβ, Πρ 5, Πῖοβ, ἅἄς., 
ἱπΐο οτοαΐογοβ νι ἴΠ6 ροννοῖῦ οἵ {Π6 [ΔὈ]οὰ 
Βα]αΙ Δ ΠΟΙ 560 Π15 ἴοὺ αν ᾿]οαβοα {Π6 νυγῖζου, 

ψυ]ρ., 

ἔογ πὸ Πᾶϑ5 δἰγοδάν ἄννοὶὲ προη ἴ᾿ (χν!. 18). 1 
ἰηνοϊνο5. ἔνοῸ Ρουυθυβίοηβ. οὐ Πβίουυ ΘΈΑ] 
οχίγαναραηῖ : ομθ ἰπαΐ 411 {Π6 ρ]ασιιθθ ἡ γα 
51Π}}Π {ἈΠ ΘΟΙ ΒΥ σοηίπιιθά, ἴΠ6 οἴποῦ {παᾶΐ 
ΠΆΪΓΑΟΪΟ5. ΘΓ ἹΠΠΕΠΊΘΓΔΌΪΥ πλι{1Ρ|164. 

πολ εν γηιοοά ἐφεγν.] ΤΟ Α. Ν. μοσὸ ἔΌ]]ονν5 
{π6 Ψ]ρ., πες ϊτεοϊεδαρε; νυ ῖ ἢ ΘΘΟΠῚ5. ἴο 
Ροϊηί (45 ΝΠ 5 σοΠ]θοῖγ6 4) ἴο δη ἀποῖεπξ 
τοδϊηρ, οὐδὲ ἔτηκον. [1 τηκτὸν 6 τοϊαϊποά, 
ννὸ πλιϑὲ ππάογϑίαπα ἦν. Α ϑυθδβίαποθ νυ μι ἢ 
ννὰ5 ἸΟΥ͂, ΔπΠἢ 50. ΘΑ5}0 ἀἸββοϊνα Ὁ ]6, ννὰ5 τπη- 
ἀἸββοίναθ!ο. 

ἐῤὲ Ἰςν ἀἰπά 97 ῥεασεπὶν »ιοαί.] “ΤῊ τηδηπᾶ. 
566 Οἡ ΧΥΪ. 22. Πεασπεπίν ; Ἰἴϊ., ““ Δι τΟβΙ ἃ]. 
ΒΥ τονοσγίίηρ ἴο ννῃαΐ πθ Πιαὰ5 αἰγθδάν ἄννε] 
ἸΡΟη, {πΠ6 ΓΟ 15 4016 ἴο {Π5ϊγαῖθ ἢϊ5 
{Π6515 [μας [Π6 οἰθπηθηΐϑ σμπαηροα {πο Ὶ1 ΠουπΊδὶ 
ΟΡογδίοηδ: Δη4 Πα {Πι5 ὁπ 5 ἴῃ ἃ δῖαχα οἵ 
{116 Ραγδοχοβ. 

0. 1π ἔῦογν ἐΐηιθ πὰ ρίας. ὙΠῸ θοοΟΙΪς 
ΔΡΡθαῦβ ἴο οπα ἀογιρίϊν, δι ἀοιθί]655. {Π|5 
τοοοσηϊοη οἵ (ὐοαἶ5 σοπίϊπια}! Π6]Ρ νγὰβ 
τηθαηΐ ἴο οἷοβο {πὸ ννΠοΪο δι θ]θςῖ. ὙΠΟΓΟ 15, 
{πογοίογο, πὸ στοιηα ΤῸ τοραγάϊηρ (Π6. ὈοοΙκ 
ἃ5 ἃ ἵγαριηθηῖ. ὙΠῸ νυ ὰ5. πον [ΠΥ 
ἀθνοϊοροά {π6 νῖοννβ νμοὴ πὸ τηοβδί ρτο- 
πα ΠΘηΓΠν ἀοϑιγοά ἴο ἴθδοι: {πὸ Ἰονε οἵ σοά 
ἔογ ΗΙ5 ρθορὶο ; {πὸ ριιπιβῃπηθηΐ οἵ {Π6 υνἱοκοά ; 
{πὸ σας ἀπὰ ΓῸ]]Ὺ οἵ ἸΔο]αΐτν ; {πο ἁΠΑΙΟΡΥ 
Ὀοΐννθοη δἱπ απὰ τοισι θαίίοη ; {πΠ6 παΐαστο οὗ 
νυϊϑδάοιι : 16 γονναγάβ πα ὈΪ]οβϑίηρδ οἵ [Πο58 
ὙΠῸ [Ο]]ονν Δ ἰδάομα, ἀπά ἴΠ6 συΐῃ οἵ {Ποδὸ 
ΨΠῸ τοϊοοῖ μοῦ. Α5. πὸ ἰ5. νυ Πρ ἴῃ {Ππ6 
ΡοΙϑοη οἵ ϑοϊοπιοη, πὸ τηῖρηΐ ᾿πάθοα πᾶνο σοη- 
τἰπιιο 5. Ὠἰδίογισαὶ ΠΠπδιγαϊοηβ ἐπγοιρ ἢ {πὸ 
Ροτοά οἵ πὸ {πᾶ ὸ5 ἀπ4 {Π|6 Θασ]Υ τη ΠΆΓΟΗΥ ; 
θαῖ Πα ΘρΟΟ ἢ μάνο ΠῸ 5.10 ἢ ΤΟΟΠῚ ἴογ ΡΟοτΙοα] 
«ηα Ηαρδάϊδεις ἀθνοϊοριηθηΐβ, απ ρου θα 095 .--- 
θείης; ἃ ρΡευϊοά οἵ αἰπιοϑδὲ σοπίϊπια! ὑάοῖ- 
51 41πΠῸ’ --- ἔα ΠΙσῃοα ΡΟ] Θη5. νι νυ ϊο ἢ 1ἴ 
ννου 4 πᾶν θη αἰηοι]ῖ τὸν {πὸ νυυῖου τὸ 
θα] ἴῃ δι ἃ ΠΊΔΠΠΟΙ ἃ5 ἴο ναιιηΐ {Π6 δι! ρογ- 
οὐ ποηΐ “αἹρ θοιιθη 655 "ἡ Οἱ [5186]. 

ΤΟΝΌΟΝ: ΡΕΙΝΤΕΡ ΒΥ ΨΙΧΙΛΜ ΟΕ ΑΝῸ ΘΟΝΘ, ΤΠΜΙΤῚΌ, ΒΤΑΜΕΟΚῸ ΘΤΈΕΕΤ 
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