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ῬΕΕΕΑΟΒ 

Ίν ἀθεα]]ηπο πἩ πο Θερίιασιηύ 1π απᾶ Τοτ 1966] ντο {εε] 

ἴπαῦ ντε ατο ἵπ α Παπ1Ὀ]6 γγαγ αοἰῖπο ἂ5 ΡΙοΏ6θΙΑ. Ίου Ἠέ]εγίο 

ἴπο δερύιασ]ηί ηαςδ Ῥεεη τεραγάθά οΠΙΥ α5 αη αἷᾷ {ο {με απάε{- 

βαπάϊησ οἱ υπο Ἠεβταευ. Ίο Ἠανο τονογβεᾷ ἴμαῦ Ργουθάατε 

αηά Ἠανο τεραγάεὰ ὧπο ΗεΡρτενγ ΟΠΙΥ αξ απ αἴά {ο ἴπο ππάςεί- 

εἰωπάϊησ οἳ {ο Βερίιασιηύ0. ἜΤῆϊ5 πγοα]ά Ὃο ἵπ α ατ]οῦ 8656 

Ῥτθροδίθτοι5, 616 16 πού Του {πε αἀππϊσυεά Ταοῦ ἴμαῦ ἴπο «τθεκ 

ἴταηβ]αίΙοη οἳ ἴμο ΟΙά Τερίαιπεπύ ας οοσαδίοπα]1γ Ῥτεδετνεά 

ἴγαοθς οἳ τεαάίησς ΥΥΠΙΟΗ αἴθ παΠΙ{θΒ6ΙΥ ΑΙΡΟΤΙΟΥ {ο ΌΠοβο οἳ 

ἴηο Μαςδβοτοίιο οχύ. ἜΤ]μαυ υοχί, 10 βΠποι]ά ὈῬο τοιπδπηΏογας. 

να οοπαιζαζεᾶ οαοπίατίες αἴθετ ἴμο Φερύπιασιπύ γνας αἰτοαάγ 

Ἰηπ γοριθ 1Π ἴμο (πτεεκ-βρεαΚκίπο Ροτίίοη οἳ {πο «ϱαν]δι απά 

Οτὶδίαπ. πγοτ]άἀ. 

Ἐοτ Ρθ6ΓΙΠΙΦΒΙΟΠ 0ο πδο Ὀτ. Ὠπγείε᾽5 ἰοχί Ίο Ῥεσ {ο ο ο 

οας ταβρεοῦ{α] Παπ] {ο ο Θγπᾶϊο οἳ μα Οαπιργϊάσεο Επί 

Ῥτοςφ απᾶ {ο Ὀν. υγεία Ἠπηβε]{. ΈΤο ους οΥἩ αΠΙν6ΥΒΙΓΥ αἱδο 

ππθ Ο1ΥΘ α ἀερυ οἱ σταιίαἀθ. Τ]ο Οοποοτάαποο {ο ἴ]ιο δερίιια- 

σ1ηῇ, εἀϊιθεᾶ Ὦγ Ὀτ. ἨΗαίϊομ απἀά Ὀτ. Πεάραίμ, 5 α πιασπΙΠοεπί 

"πποτ]ς νοτίἩγ οἳ α απίνοιθίϐγ ῬνθῬ. Ἰἱθοαί (μῖς αἰα 1ΐ 

πγοι]ά Ῥο Ιπιροβείρ]ο {ο βρεα]ς, η ἴ]αο Ῥτοοϊδίοι ἀεπιαπάσς 

ὮΥ πιοᾷθγη βολο]ατδΠῖρ, αΌοιέ {πο πδασα οἱ νγογάς ἴπ ἴἶαο Ῥερ- 

ὑμασιπί. ᾖΤ0 15 σγθαῦ]γ ἴο Ῥο τεστείθεά {]αῦ ἴ]α Ἠδί οἳ εοη- 

ὑπιραίοις {ο {λῖς πγοτ]ς β]ου]ά βοπιθὮονν Ἠανο σοῦ Ιοδῦ ονΊπσ 

ἴο ἴλο Ἰαπιοπίοά ἆθαίμ οἳ Ὦτ. Βάνίπ Ἠαίομ. Τ]ο Ἰαθοατ οἳ 

ΙΙΔΠΥ σοοᾷ 1ΩΘΗΏ, 8ΙΟΠ αξ μπα Πεν. Ἡ, Ἡ. Θοάάοιυ. πο Ὑ 1οα1 

1] 



ἷν ΡΒΕΕΑΟΕ 

οἳ Ῥαϊπδι]ο]ς, απᾶ ἴμο Ἰεν. Οδπιοπᾶ ΑτοΏθτ, “ο ΏηᾶΠΙΘ Όπο 

πο Ἠαρβρεπ Το {α]] απάογ οἆς οΥἩ Κπον]οᾶσο, Ίαδ (μα5 δει 

Ίο «ν]]οιῦ αοἰπον]εάσοπιοπό. ΤΠΘΥ {ἐοί]εά κΠεπί]γ {ον ια 

αἀναποεπιεπῦ οἱ Ἰεατπίης, κε {μα οοτα] Ιηβδεοῦ5 1ΥΠο Ῥρ]αγ μεῖγ 

Ρρατῦ ῬεπεαίΏ {πα νγαύοτς 1η τοατίης α [αὶτ Ἰδ]απά Του {πο αροάθ 

οἳ πια!. 

Νο οπθ ϱαη Ὑδ]] {οαοὮ ον Οἰά Τεδίαπιεπί αὐπάϊος νηζ]οιῦ 

Ῥαϊπσ Ἱπάερίεά ο ΕτοίςῬβδοτ Ἠτ]νει, Ῥαῦ ου ορΗρσαίίοης 1ῃ 

Όλαῦ απᾶ οἴμετ ἀῑτοοῦίοηδ Ἠανο Ὄθεη αοκποπ]εάσεά Ἰη ἴμα 

Ῥοᾶυ οἱ {πα ποτ]. 

Τη οοπιροβῖπς ἴπο (ταππαΥ οἳ Βερίααρ]η6 («τθε]ς πο Ώανο 

Ἠαά Ώοαίογο 5 α5 α πιοάε] Ὀγ. Αυγείε β]οτύ οπαρίετ ον {λαῦ 

εαρ]θοῦ ἴπ Πῖ5 Ππἰτοάαοίῖοπ ο {πε Βερίπασ]π0. Πε]ρ ας 85ο 

Ῥδεπ ἀετινεά [τοπ {Π6 σταπΙπηαΙς5 οἳ Ν6υν Τορδίαπιεπί (τθε]ς ὮΥ 

πετ απά Ὦγ Β]αδ, απἆ τοπ Πε στεαῦ Πϊδίοτίοα]| οΤΑΠΙΠΙΑΥ 

οἱ {πε («τοθεκ Ιαπσπασο ὮΡΥ οαηπατδ. Ἐτπο ἵπ Πε πιᾶῖη ο 

γοτ]ς ἵπ μα ἀερατπιθηῦ 15 ἴμο ἀῑτεοῦ τεδα]ό οἳ οἆτ ΟΠΏ 

οββεγνα{1οῃ. 

Το «οΠ16 ποπ Το ΤΙΟΤΘ Ῥετβδοπα] ἀεβρῖς, ος οοπΙπΙοη Πεπά, 

Ἠλα]ζετ Βοοῦῦ, βοπιθθῖππε Ῥτοίθββδοτ οἳ ἄτεθις Ἱπ {πο Ὀ πινετβΙῦγ 

οἳ 3ΥάΠΘΥ., ποῦ ΠΙΘΤΕΙΥ σανο Ἡςδ λα Ῥεπεβί οἳ Πῖς οτ]θῖσα] ]αᾷσε- 

πηθη{ 1Π ἴ]μο θατΙΥ 5ίασος οἳ ο ννοτ]ς, 0 ἀῑτεοῦΙγ οοπύπϊραίεά 

{ο πο καρ]εοί-ιπαῦῦετ. Ίο Ἰανο αοοθρίεᾶ Πὶ5 αά α5 1ΤθεΙΥ 

85 16 ναβ οἤειθαά. Χο Ἠϊρποτ Οτο 16 1Κ6ΙΥ ἴο ἑοτῬ]θ 

ἨΙπΙΒΕΙΕ αροταῦ ἀἰδεπίαπσ]ησ με ἀπετοπύ βἰταπάς οἳ αιλποῦ- 

ϱΠ1Ρρ ἴπ οασ Πηγοάποοηπς απἆ Νοίες. ΜΦύ0111, 1! απγοπθ βποτ]ά 

Ῥο ἰεπιρίθᾶ {ο εχοτοῖδοθ Ἠϊς νζβ Ἱπ ἴλμαῦ ἀῑτεοῖοη ὮΥ γΥαΥ οἳ 

Ῥγασίϊοο Τογ πο Ῥεπίαίομολμ, νο γη] σἶνο Ἠϊπι οπθ οἶπε: 

αηγ{ίμΊηςσ αλοπ]ά αἰτί]κο Ἠϊπα α5 Ῥεϊπρ. ποῦ πΠΙΠΘΤΕΙΥ δοαπά Ῥαῦ 

Ῥτ]]λαπί, Ἠθ τηαγ οοπβάεη{]γ φεῦ 16 ἆονγη {ο {]]ς (μϊτά 8οπγοθ. 

Το {ο Ἐον. Βαπιιαεὶ Ἠο]πιθβ, Μ.Α.. Καππιοοῦί βομµοίαν 1η 

πο Ὀπινεγεϊυψ οἳ Οχίοτᾷ, οις ἴἔλαηπ]ς ατο ἆπα {οι ριατάῖπς 

Ἡ5 ασα]ηςῦ παβία]κος 1Π τα]αίίοπ {ο πο Πορταον: Ῥαῦ ο 15 ποῦ 



ΡΒΕΕΕΑΟΕ Υ 

ο Ὀ6 Πειά τεβροηβίρ]ο ζοΥ αΠΥ ΥεαΚΠ6Βδς ἐΠαῖ πιαΥ ο ἀείθοίεά 

Ιῃ ἴΠαῦ ἀῑγεσῦίοη. 

1: τδοιηΒβΙΠ5 ΠΟΥ ΟἨΠΙΥ ἴο 6ΧΡΙΘΒΡ οἳΣ β8ΙΠποετοθ σταζιαἆθ {ο 

Ῥτοίθβεοι Τ]μοπια5 ΤὮ. Β6γιπους 1οΥ 5 υἰσ]]αμό απά 5ομο]ατ]γ 

στο οἳ ους υοτ]κ ἀωπ]ῃσ 1055 Ῥαβδασε {Πτοισ] ἴ]ε ρτεβς; απά 

Όο {επάες ον (παπί {ο Ναβςι». (αἴπῃπ ὦ ΟοπιραπΥ Του οχίειἆ- 

ἵπσ {]λαιγ ραῦγοπασθ ο α Ῥοοὶ Ῥτοάιοεά 1η {πα οἱά οοαΠ{τΥ. 

Μαγ ἴμο Ὀπιεά ΚΙποσάοπι απά πο Ὀπιεα Βίαίες 6νετ ΤΟΥΙῃ 

α Περαῦ]ο οἳ 1,θυίθι5 οπθ απά ΙΠπά1ν]δΙρ]ο | 

ΟΣΕΟΕΕΟ, 

ΜαΥ 22, 1906. 



ΟΟΝΤΕΝΤΡ ΟΕ ΙΝΤΗΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

ΑΙΕΣΧΑΝΡΗΕΙΑ. (Ραρε 1.) Τη Μαδειπ. Το Τ1ΡτατΥ. Μ]χεᾶ ρορα]αίίοῇ. 

1695 Ιπ Α]εχαπάτία, Ῥιά Όιο ἰταηβ]αθίοη οἳ πο Οά Τοδίαπιοπί ατίδθ 
οαί οἳ {Πείγ πεεᾶς 5 ΤΗΙ5 156 ποῦ {16 ὑγαάἰθίοπα] αοοοιηῦ, 

ΤΗΕ ΤΙΕΤΤΕΗΕ ΟΕ ΑΕΙΘΤΕΑΒ. (Ῥαβε 4.) 

Έμγεε Ροϊηίς {ο Ῥε ποίεᾶ --- (1) 1εᾶδοη 1οΥ {πε παπιθ Βερίιασίπί; (9) ἵς 

αΡΡΙΙε5 Ῥτορετίγ οΠΙΥ {ο πο ἰγαπβ]αίίοη οἳ {πο Ῥεπίαίειοἃ; (8) πο εἰαίπι 

πηαᾶε {ο Ἱπερίταίίοη. 

ΤΗΕ ΤΝΒΡΙΚΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΘΕΡΤΌΑΟΙΝΤ. (Ῥαρε 8.) --- (1) απαϊπαϊηθᾶ Ὦγ Ῥμῆο, 
Ῥαΐῦ πο Ὦγ «οδερμαδ; (2) ποπ νίενεᾶ ὮΥ ιο εατΙγ ΟΠτὶδίαηπ Ἐαίμοις : 

ζαδήπ Ματώτ. Ίτεησς. ΟἸεπιεπί οἳ Αἰεχαπάτίαα.  Ἀπβορίας. 
ἘρίρῃαπΙας. ού, «6ΓοΠ16 απά ῦ Απσιςίῖηο. 

ΑΕΕ ΊΓΕ ΤΟ ΑΟΟΒΡΤ ΤΗΒ ΤΙΕΤΤΕΕ ΟΕ ΑΕΙΡΤΕΑΘ Α8 (ΕΝΌΙΝΕ 2 (Ῥαςε 10.) 

Ἐχίεγπα] Ἐνίάεποο --- Απἰδιορα]ας. ῬμΠο. 

Ἰπίετπα] Ἐνίάεποε --- ὈιβΊοσΙ0γ ππηΙἩ τοδρθοῦ {ο Ὠεπιείτίας οἳ Ῥπαϊθταπῃ, 

Ιτεοηςριδ’ αοσοοαπί ΙπίτιηβδΙοα]Ιγ πἹογε οτοΙρ]θ, Μΐποτ ορ]εοίῖοπΒ αραϊηξῦ 

ἴπε Τ,εί{οσ, Φΐσης οἳ α Ἰαΐο ογἱσῖη. Έηο ποτκ οἳ Απδίιορι]ας πιαΥ 

1166] ο α ΣΟΥ56ΥΥ; ἵπ αΠΥ ο.δο Ῥοίμ 15 απᾶ ἴπε 1,είζετ 56εεπῃ {ο Ῥε]οπς 

{ο ἴπα 58Π1θ Ῥετίοά. Ἠ/επά]απᾶ)5 νῖεπ αξ {ο ἁαίο. ΤἩ9 πΙοΚ ϱύ6- 

ἩοπιβΏ, ποπ ἠΠδίαπάϊπςσ α Ῥ]αιβδῖρ]ο ατσαππεηύ αθαϊηςδί υΠῖ5 νετ. 

ἨΤΗΑτ ν/Α5 ΤΗΕ ΏΑΤΕ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΡΤΌΑΕΘΙΝΤ 2 (Ῥαςε 14). ΎΈπνο ἔογπις οἳ ἴπε 

ἰπγαᾶϊθίοη υπ] τεβρθοῦ {ο Ιίδ οτἰσίη. Ἐατ]]εν ἴπαη {πε Ῥτο]οσιθ {ο 

Ἐοο]θβίαδίῖοις, Ῥ]Ι]ο)5 αοαιαϊηζαποθ πίἩ Ισ, Τπε πιακίηπς οἳ Ιν 

Ίοης ῬΓοςθβ5, πο α δἶηρ]θ αοῦ. 

ΟΒύΕΟΤΙΟΝΒ Το ΤΗΕ ΒΤΟΕΥ ΟΕ ΑΕΙΑΒΤΕΑΡ. (Ῥαςε 160.) 

ΤΕΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΟΙ Ρ ΤΕΡΒΤΑΜΕΝΊΤ ΡΕΙΟΕ ΤΟ ΤΗΕ ΒΕΡΤΟΑαΙΝΤ. (Ῥαρο 16.) 

Τη9 πιεη{Ίοη οἳ 546Ἡ ρτοβαΡδΙγ Ποθίοις. 

ΤΕΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ5 ΟΕ ΤΗΕΒ ΟΙΡ ΤΕΒΤΑΜΕΝ{Τ ΑΟΌΒΞΕΩύὉΕΝΤ το ΤΗΕ ΡΕΡΤΟΑΦΚΙΝΤ. 

(Ῥασο 17). Ααπῖ]α, ΤηοοᾶοίΙοη. ΘΥΙΩΠΙΑΟἨΙΡ. ΑΙ ἴπτεε 

επιαπαἰεά ΓΤΟΠΙ {]θ βάο οἳ ο αάαϊςτη. ΑΠΟΠΥΠΙΙΟΙΒ ΥΕΙΡΒΙΟΠΒ. Οτῖσεπ)Β 

Ἠεχαρ]α. ΗΙ5 Τείταρ]α, Ἰμαοἶαη)5 ΤΘΟΕΏΒΙΟΗ. 

ΡΟΡΕΕΜΑΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΡΤΟΑΚΙΝΤ. (Ῥασο 19.) Τη Ὑπ]ραίο. 1ηβιθποῬ οἳ 
ἴπε βερίπαρίηί, Τί6 Ῥοεατίης οἩ πο Ἱπίετρτείαθίοη οἳ {πο Ναι Τορία- 

ΠΙΘΏΕ, ' 
ἨΕΙ1ΕΝΙΡΤΙΟ ἀΒΕΕΚ. (Ῥασο ϱ1.) ἈἨε]αίίοη οἳ {ο Βερίπασίηί {ο Α]εχαπάτίαἨ 

ἄτοε]ς. Ῥτορτίθείυγ οἳ {πα ἴθτπι ΄Ῥ]ρ]ϊοα] τοθεζ.) Τη9 «ἄτεειὺκ οἳ 

Ι086ΡΗΠ5 οοπίταδίθοἁά νι μαι οἳ πο Βερίπασϊῖη ο, Τπο Ἠερταϊβπι οἳ 

(πε Βερίπαρϊπί ἆπα {ο τ6γΥθχοηοθ {ΓοΥ {πο βαοτοᾷ ἰοχί, Οεοαβῖοπα] 

ἀοιδρί αξ {ο νυπαίπεγ {πο (τθεκ Ἠαςδ α πιεδηίπσ. ΝεοθββΙίγ οἳ 6χΡρτθβξ- 

Ἰησ Ἰά6ας Τοτεῖση {ο μα (τθεῖ]ς τηϊπᾶ. πο βερίααρϊπί α Ταοΐοτ ἵπ {πα 

εγο]αθίοη οἳ ἄτθεκ ας ἵτ ἵβ. 

νὶ 



ΡΒΗΒΟΤΙΟΝΡ ΕΠΟΝ ΤΗΗ ΡΗΒΡΤΌΟΛαΙΝΤ 

ΙΝΤΠΛΟΡΌΟΟΤΙΟΝ 

ΤΗΕ νγοτ]ς οἳ πο ἘῬ]ρ]6 Βοοϊαείγ 1ηΥ Ῥε δαϊά {ο Ἠανα Ῥδθῃ ῬεριΠ 
αὐ ΑΙεχαπάτία τπᾶςτ {πο Ῥίο]επῖθςδ: Του {πθγε {μα Ἠτςδί ἰταπδ]αίίοη οἳ 
ἴπο Ἐ1Ρ]6, 5ο Τατ ας 10 πει οχ]δίθᾶ, γ’α5 πιαςο. 

ὉὍπάοι 01ο οἷά Χϊπος οἳ Ἐσγρί ἴΠθιο Ίνα5 πο ΟΥ οη ἴπθ ϱἷζθ οἱ 
Α]οεχαπάτία, Ραῦ οΠΙΥ α. οοαδί-σιιατᾷ βἰαζίοη {οΥ 16 εχο]ιδίοη οἱ {οζ- 

6Ι6ΏΘΥ5, αηπᾶ α Τ6Υ 5οαῦοτοᾶ Παίς οἱ Παετάβπιθη. ΤἨεβδθ ΙΠοΠαΤΟΙ5 Ἠαά 

πο επ]]σΏζεπεά αρρτθοΙαῦΙοη οἱ ἴε Ῥεπεβίς οἳ οοηπηθτσθ, απἆ ϱἨ6ί- 

Ἰβῃεᾶ α ρτοίοιπά ἁῑδυταςυ οἳ 5ύΓαἨςεΙ5, εδρεοία]]γ οἱ (ἄτεε]ςδ, ν’οπι 

ΓΠ6Υ τεσατάεά ας Ἰαηᾶ-σιαβρεις.' Ῥιΐ0 πΠεη {πα (ἀνθε]ς Ἰκποσκεᾶ αὖ 
{Πο ἆοοις οἳ Πς6υρί 1π α γαγ ὑλιαῦ αἀπαιτνεά οἳ πο τε{δα1, {μα 1οπ6]γ 

-οοις-σιατᾶ δυαἴιοη δα α οτθαῦ οΏαηςσδθ 60ΠΙΘ ΟΥ6Υ 1186]{Ε, Ἠοιπᾶάςα 

Ὦγ ΑΙεχαπάετ υπε ἀτεαῦ Ιπ ΕΡ.ο. 901, ΑΙεχαπάτία Ῥεσαπθ {πα οαρίἴα] 
οἱ 0πο πΘΥ (ἀγεε]ς ΚΙπσάοπι οἳ Ἐσγρί απἀ {οοῖς 1ἱ5 Ῥίασς α5 α στεαί 

οεπῖίτο Ῥοῦμ οἳ οϱΟΠΙΠΙΘΤΟΘ απᾶ οἱ Ἰήεταίατο, ἴ]πθ τΊναὶ οἳ Οατίμασε 1π 

{πο οης, οἱ Α{Ώθης 1η με οὔΠογ. 

ΑΙοχαπάᾶς 15 οτεᾶ]υεά πηΙζ Πανίησ Ῥετοεινεᾷ {πο αἀναπίασθς οἳ 

β{παῦΙοη ΥΠΙΟὮ οοπ{6ιτγθἆ προπ ΑΙεχαπάτία 155 ταρ]ἀ τ156 {ο Ῥγοδροί- 

9. ΙΙ ἴπο Μεααιίθιταπθαη ΟΠ ἴμε ποτ απᾶ Ίακε Ματοεῖα ΟΥ 

Ματδοίῖ5 οη 0μο 5οι{Ώ, 16 τεοθ]νεά ἴῑια ρτοβιοῦ5 οἱ πα Ιπ]απά, ΥΥ1ΟἩ 
681ηθ6 ἆοΥΏ ἴμα Ν1ἱθ απᾶ Ἱγεγθ οοπγΥοαγαᾷ 1Πῖο ἴ]α Ίαίκα Ὦγ οαπα]-0οαίΒ, 

αηΏᾶ ἴποη οχρονίθά μαι {ποπ 105 Ἰατροιι. Ὁπάςει ἴπα Ὥοπιαῃς 10 

Ῥθσαπης οἱ 511] σγθαῦον οοιηπιθιο]αΙ Ἱπιροτίαπος α5 ἴμθ ΕΠΙΡΟΠΙΙΠΙ ΟΕ 

ἴπο ἴγαᾶςε ἴπεη ἀθγε]ορεᾶ Ῥοΐνγθοι ο Ἐαδῦ απά ἴμο Ὑψαρί, οἳ ν]ο]ι 

15 ηαά α ρτασίξ]οα] ΙΙΟΠΟΡΟΙΥ. 
Τ]ιο ν]οἰπΙέγ οἱ 568, απά Ία]ο Ιαά αἀναπίασος αἱ5ο ἵπ {ο γγαγ οἳ 

Ἡθα]ί]ᾗ: {ον 1π Πο ΒΙΠΙΠ1ΘΙ {πο οἰθδίαι Ὑ]πᾶς 5οῦ ἴπ ἔγοπι 6 οτί, 

απᾶ {πο Ίαία, Ιπδίοαά οἱ βἰασπαίίπς, Ία5 Κερί Γα1] απά 5υγεεῦ ὮΥ ἴ]α 

1 ΘίΤΑΏο ΧΥΠΙ 6 6, Ρ. Τ09 πορθηταὶ γὰρ ἦσαν καὶ ἐπιθυμηταὶ τῆς ἀλλοτρίας κατὰ 

σπάνιν γῆς. 
1 
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το οἳ ἴμο Νο αἲ ἴλαῦ 56α5οή. ΤΊΠο Κϊπος {οο Ὦγ {πεαῖν βποοθββδίνθ 
επο]οδαγθς β6οιγθεά {Ἠο5δο ῬγεαίμΙησ-ρ]αοθςδ ΥΠΙΟΊ α1θ 80Ο ΠΘΟΘΒΡΑΙΥ 
{ον ἴΠο Ἠεα]{ οἳ α σγεαῦ οΙ{γ. 10 15 εβπιαίεἁ ὮΥ Ῥίταρο Όλαί α. 

ᾳπαγ{θῦ, ο: ενεη α {Π]τά, οἱ μα Υποὶἰε αἴθα γα5 οοοαριεᾷ ὮΥ ρατίκς 
απᾶά Ῥα]αο68Β. 

ΑΠΙΟΠΣ ἴπθ τογα] Ῥιϊ]άἴπσς πας {με {απποις Ἠαδεατη πΙζῃ 155 οοΥ- 
ετθᾷ γ/α]]ς απ αγσαἆσς, απ 155 Πα]1 {ον {6 ««{ε]]οιγ5” οἳ υπο Μαδαιπῃ, 

α5 Ῥτοίεβκδοι Μα]ιαβγ αρίΙγ οα]15 ἴπμειη, {ο ἀῑπε 1η ἜΤῆ15 Ιπς σα οι 
ηαά επάοπιπεπῦς οἱ 1055 ΟΝΨΗ, απά Ίγα5 Ρτεβιάεά ονετ ὮΥ α Ρρτὶθβῦ, Ἡ]πο 
πα5δ αρροϊπζεά ὮὉγ ἴπε Ἀ]πα, απᾶ, αἲ α Ιαΐῦε1 ρετ]οᾶ, ὮΥ υπο ἘπΙΡΕΤΟΓ. 

Ἠλλαῦ τε]α{1οη, 1 ΑΠΥ, πε ΑΙεχαπάτίαη Τ1Ρτατγ, νΠΙοἩ πας ἴ]ιθ 
σγεαῦ 6ΊΟΥΥ οἳ {πο Ῥίο]επιῖθς, Ὀοτθ {ο {πο Μαδδιπι, ἶ5 ποῦ οἶθατ. Τ]ο 

Μπιδειπα 5ίοοᾷ {πετ Ίπ ἨοπιαἨ 01πα6ς, απᾶά Ώδεοαπις ΚΠΟΥΏ ας “πο 

οἷά Μιαδειιη, πῃαθη πο 6πἹρεγοΥ ΟΙαπᾶΙάς τεατεᾷ α πΘΥ 5ἴγισίιτο 

Ὦγ 105 51ἀ6, απά οτάαΙιπεᾶ μαῦ Ἠ5δ οὔΏ Ἱππποτία] Ἠϊδίοτιθ» οἳ ἴ]ο 
Ἐήτιδοαη5 απά ΟατύμαςίπΙαπ5 5Ποι]ᾶᾷ Ῥαε ραβ]ίοΙγ τοαά αἱοιά οπςθ 

ΕΥ6ΓΥ Υ6αΥ, οπθ 1Π ἴπο οἱά Ῥυ]]άϊηπςσ απά {μα οίμετ 1π πα πε (Βπεῦ. 
(ᾖαια. 42). Ἔϊλα Ἰρτατγ Ἰούψενει 15 τε]αίεά ἴο Ἠανο Ῥεεη Ῥαγηῦ 
ἀππίης Οαρβατ5 ορθειαΙοης 1η Αἰεχαπᾶτία. Νοῦ α πονᾷ 16 βδαὶᾷ οἨ 

0118 βαΏ]εοί Ὦγ ἴ]α Πϊδίογίαπ οἳ ἴπο Αἰοχαπάτίαη Ύατ, Ῥαῦ βεποεοα 
ΙποΙιάεη{α]]γ τείετς {ο ἴ]α 1ο55 οἱ 400,000 νο] αππθς. 

με Ἱπᾗαβ]ζαπίς οἳ Αἰεχαπάτία ατα ἀεδοτρεά Ὦγ Ῥο]γοίαβ, νο 
Υυ1Φ]{εὰ ἴ]ιο οΙϐγ παπάς Πο τεῖση ο ἴμο 5οοοπᾶᾷ Ἐπετσεῖθςβ, ΟΟΙΗΙΠΟΠΙΥ 

Κπονη 5 Έμγδοοι (5.0. 146-111), α5 {α]]πο ΙπΠῦο ἴἨτεῬ 6085968. 
λενε γεγε Πτεύ ἴ]ο παθίνο Ἐσγρίαης, πο Ἡθ ἀθδοτίρες αξ Ιπίε]- 
Ἠσεπί απά αν]]]δας: 5οοοπά]γ ἴπθ πιθγοθηατΥ δο]άϊθις, Πο 1/θΓΘ 
ΙΠΑΠΥ απά ΠΠΠΙΑΠΠΕΤΙΥ: απᾶ (πΙγάΙγ ο Α]αχαπάτίαη οἱζΙΖ6Π8, ὙΠο 
ψετο Ῥείδεν Ῥεμαναεά λατ Όλο πηϊΗζαΥγ εἰοπιοπῦ, {ο {Ποιση οἳ πιχθᾶ 
ΟΓΙΡΙΏ {16Υ Ἰγεγθ παΙπΙγ οἳ (ἄτοε]ς Ρ]οος.” 

ῬοἱγΏῖαβ ππαΚ6Β πο πΙΘΗΦΙΟΠ οὗ 2615 ἵπ Αἰοχαπάτία, Ῥαῦ ντο ΙΚΠοΥ; 

1βαΡο ΧΨΥΠΙ 6 8, Ρ. Τ94 τῶν δὲ βασιλείων µέρος ἐστι καὶ τὸ Μουσεῖον, ἔχον 
περίπατον καὶ ἐξέδραν καὶ οἶκον µέγαν, ἐν ᾧ τὸ συσσίτιον τῶν µετεχόντων τοῦ Μουσείου 
Φιλολόγων ἀνδρῶν. 

3βε Τγαπη. Απ. Ὁ---Ωπαάτιπσεπία παϊ]]τα Ἱάρτοταπι Α]οχαπάτί5 
ατρεταηπί: Ῥα]ολαττΙπι απ τορί ορι]απίϊί ΠΙΟΠΙΠΙΘΏΕΙΙΙ, ἍΑς- 
οοτά(πᾳ {ο Ῥετίιπ]]ίαν (ΑΡοῖ. 18) ἴμε ΜΒ. οἳ ἰο ἰγαπβ]αίοΥς οἳ ἴμο ΟΙά Τοβίαπιθηΐ 
88 511 {ο Ῥε βεεῃ ἵπ Ἠἱδ ἆαγ ἵη ἴἶχα Ἀοταρθιπῃ αἶοης ση] 1ο Ηαῦτθυν οτἰθίπα]. 

δ Ῥο]γν. ΧΧΧΙΥ 14, Ῥείης α Γχασππεπί ᾳαοϊθᾶ Ὦγ Βαῦο ΧΥΠΙ 1 6 19, ρ. Τ07. 
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Ίτοπι οἴμει 8οι11085 ]αῦ {ἴ]1θγο πα α Ίαγσο οΊοπγ οἱ {]αῦ Ρεορ]ο 
οι. ΤΠεϊγ ργεδεησθ ἵπ Ἐσγρί ἵνα Ῥανί]γ «οπρΙ]δοΓΥ απᾶά ρατΏ]γ 

νο]ιηῖατγ. ΈΤΠο Πτδύ Ῥ{ο]ειηγ, 5αγπαπιεᾶ Βοΐ6τ, Υο Ἰιαά α Ίοησ απά 

Ῥτοδρείοις γεῖση (5.0. 920-256), Παᾷ Ιπναᾶεᾶ Ῥα]θρίίπο απ εαρίατοᾶ 

1 6111881611 ΟΠ πο δαραῦμ-άαγ, οἩ ΙΠΙο] ἴ]μο ᾖοῳη5 ο"ειοῖ πο ἆ6- 

Τ9πορ.. Ἠο οατγιθά αἵγαγ ἹΙΟἩ ἨΙπι ΠΙάΠΥ οαρίϊνες {τοιη {πα Π1]]- 

οοαπΥ οἳ οσιάσα απἀ 1ΤοιΠ πο ρατῦς αροιῦ ο 6γ1δα]16Ι1, απᾶ αἶ5ο 
ΓΤΟΙΏ Θααπαν]α. ]65θ Ὑθγο αἲ] ρ]απίεὰ Ἱπ Ἐσγρί, νηενεα {116γ σατ- 
τὰ οἩ ἴΠεῖτ απαττε] α5 ο ΥΠΙΟΙ ν/α5 ἴμεα τας ἴΘιπρ]6, Ν1{Πευ γααν]γ 
οΠει]πος 5Ώοι]ά Ὦε 5εηῖί---ἴμαῦ αὖ «/ 6ΓΙβα]6Ιῃ ΟΥ ἴπθ οπθ οΠ (θΓΙΖΙΠΙ. 

(Ορ. στ. 43.) Ρδοῖες, τευορη]δίης πα βάεΙΙ{γ οἱ ἴμε εν; {ο 15 οα{Ἡ, 
' ΕΠΙΡΙΟΥεά ΙΠΑΠΥ οἳ {65ο εαρίϊνες ἴο σα11Ι8ΟΠ Ἱπιροτίαπί Ροβΐ5, απᾶ 

ραν9ε ἴπεπι 6εαιια] ο101Ζ86ΙΗΘΗΙΡ ΥΠ πο ΜασοεάοπμίαηἾς. Τὴῖς5 Ίιρεγα] 

ἰτεαυπιεηί οἳ {Π6ΙΓ οοιΠϐΥΙΠΕΠ Ιπᾷισθά ΠΙΑΠΥ ΙΠογθ 6ου {ο ΙΠπη]- 

σταῖθ Υο]απίατΙΥ 1Ππίο Μσγῥρί, 1π κρίῖθ οἱ ἴμο ΡτοβΙρΙθίοη 1π ἴμο Μοβαῖο 

Ίαυη ---“«Ὑε 5Ίια]] ἨεποείοτῦἩ ταζΙΥΏ πο Π1ΠΟΥΘ {παῦ Ίναγ (00. 1119. 
Ἔ]ειε Ίπειθ 8ἱ5ο ϱεμς 1π Βσγρί Ῥείογο 015 Ἴππθ, ΥΠΟ 6.18 ἴμθγθ 

ππάθΓ πα Ῥ6ευβδίιαπ ἀοπιΙπαῦίοη, απᾶ οἴμαις Ῥοΐοτα {Πθιι Υγ]1ο Ἰαᾶ Ῥαδετ 

5οηῦ [ο Πσλυ Υί Ὦβαπηπείομιας (μ.ο. 6Τ1--61/0) αρα]ηςδῦ ἴμε Ἰΐπς οἱ 

ἴπε Ἠμιορίαης (Ατ]δίεας ὃ 19). ο ετευίαῇ, 16 ν]] ϱε ταιπεπηῬθιθς, Ίνα 

οαττ]εᾷ Ῥετ{ογσς ὮΥ 15 οοιΠ(ΓγΠΊΕΠ ΙΠίο Εογρί (ὁετ. 4051, 443), 5ο 
οἳ ΥΓΠΟΙΗ 1ΠαΥ Ἰανα 65οαρεᾷ ἴπο ἀεδίτισῦιοη ΠΙΟ Ὠε Ῥρτορλεδιεά 

αραϊηςῦ {μετη (565. 4219). ΤΠ15 ἵνας 5ποτ{ϐ]γ αξτει {ια τεῖση οἱ Ἐβαπι- 
πιθσΏας. ΈΤπας {μα τεύανπ οἳ (μεθ ὦσαπ5δ {ο Βασγρῦ ν5δ ηΟ ΠΕΝ 

[Π]πς, απᾶ ἴηειο ἴΠεγ ασαϊπ πηπ]Πρ]εά εχοεθάΙΠϱ]Υ, 6ΥΕΠ 8 ἴ]α6γ 

416 τεοοτάθἆ {ο Ίανε ἆοπθ αὖ Όμο Βινς. Ῥ]1]ο, Υο ας α 6ΟΠΤΘΠΙΡΟ- 

ΤΑΥΥ οἳ ὧθρδις Οµτ15ὲ, Ῥαῦ νε 1Πίο ἴπο τεῖση οἳ Οἰαπάϊας, ἀεο]αγες 

{λαῦ οἳ {πο νο ἀὶδίτιοῦς οἳ Αἰεχαπάτία, ΙΥΠΙΟἨ. Ὑγ6ιθ πηαπηθά αοοοτάΊης 

ο υπο Βτδί Ώνο Ἰοίζαις οἳ ἴλο αἱρ]μαθοξ, ἴνγο Ίδια ο5ραοΙα]]Υ ΚΠΟΥΥΠ 

5 1 ουὶδΏ απατίους, απᾶ ἴμαῦ λα ἆ6νβ Ίν6ιθ πού οοπΗπεά {ο ἴμεδα 

(0. ἵπ Ἐἶαο. δ δ, 11 525). 

ΥΙΟ] 0Πί8 Ία1σο ο 6ουν]δ Ῥορι]αῦίοη 1Ππ Α]οχαπάρία, Ί/οδθ παἴῖνο 

Ίαπσιασθ Ία5 ΠΟΥ (τθαῖς, απά ο ν]οιι Ἠεῦταυν Ἰαά εθαδεᾷ Το 9 

1 ]οβερΏας 4πὶ. ΧΙΙ 1 οοπβτπης 5 βίαίεππθηί οἳ ἐλί5 ἴαοῦ Ὦγ α αποία(ίοη ἔγοπι 

Αραἰλματουίάος οἳ Οπἱάο8, Νο τοῖς ἴ]θ Ἠἰδίοτγ οΕ ἴἶπ 5ΙΙΟΟΘΒΒΟΙ5 οἳ Α]εχαπάες 

---"ΈἜστιν ἔθνος ᾿Ιουδαίων λεγόμενον, οἳ πόλιν ὀχυρὰν καὶ μεγάλην ἔχοντες Ἱεροσόλυμα, 

ταύτην ὑπερεῖδον ὑπὸ Πτολεμαίῳ γενομένην, ὅπλα λαβεῖν οὐ θελήσαντες, ἀλλὰ διὰ τὴν 

ἄκαιρον δεισιδαιµονίαν χαλεπὸν ὑπέμειναν ἔχειν δεσπότην. 
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Ἱπζε]]1σ]θ]6, πνο 566 απ οῦνΙοἈ5 ΤΘΒΡΟΠ ΝΗΥ {πε Βτςῦ ἰταπβ]αίοη οἳ ἴ]πε 

Ῥ]τρ]ο 5Ἱοι]ᾶ Ίανο Ὀεεη ππαᾶάε 1π ἴπαῦ οἱτ. Ατσπῖηπσ α ΤΏγίογὶ Ὑγθ 
αἹοιι]ά οετίαϊΙπ]γ Ὃ6 1Πο]Ίπεᾷ {ο Δ55ΙΠ16 ἴπμαί 15 γαδ ἴλμθ πΠεοθβΒΙ{Ι6Β. 

οἱ ο ΑΙαχαπάτίαη 5Υπαθοσιςε ἴμαῦ Ὀτοιρβῃῆί αροαῦ πε {Ταηβ]αῦΙοῃ. 

Τ]15 Ποπ6υθί 15 ποῦ πο αοοοαπύ ΥΠΙΕἨ Ίαςδ οοιπθ ἆοπΏη ἴο 36, απᾶ 

πγἨ]οἩ γγοτκεᾶ 1:15 Ίγαγ ΙΠίο μα Ταρτιο οἳ ΟμπδΙαπ Ῥε]μεξ, Τπαῦ 

αεοοιπί τεορτεςεπῖς ἴ]μα ἀθδίτο οἳ πο 5εοοπἀά Ἐίο]επιγ Τοτ πε οοπι- 
Ῥ]δίοπθςς οἱ ΐ5 Ηργατγ, απά Ῥασαπ οιγ]οβΙ{γ αροαῦ ἴἶπθ 5ασγθᾷ Ῥου]κ6 

ο{ {π6 0ο6ἵνς, α5 Πανῖησ Ὀ6εη {Π6 πποῦῖνας 1ΥΠΙο Ἰεά {ο 0παιν {ταπβ]ᾶ- 

01οἨ ΙΠίο (ἀτθοαῖς. 10 15 οοπίαϊἰπθᾶ 1π α Ιεζσετ ρατροτύ]ης Το Ῥ6 πτ]ζζθη 

Ὦγ οπε Ατδίεας {ο Πῖ5 Ρτοῦ]μειν ὮΠ]]οογαίθς. 
Ατ]ςίθα5δ, Ὑ6 σαΐμαΥ, Ὑγα5δ α Ῥ6ίδοηπ οἱ ἨΙ6Ἡ αοοοαπύ αὖ τηε οοατή 

οἳ Ῥιτο]επιγ ῬΠΙΙαεΊρῃας (Ρ.ο. 255 --24Τ), ῬτοβαΡβΙγ οπε οἳ ἴπο {πτεε 

οαρίαῖης οἳ {Πε τογα] Ῥοάσ-σιατά, βοβδ]ρίας οἳ Τατεπύαπι απάἆ Απάτεας 

(65 12, 40) Ρεῖπς ἴπο οἴμει πο. Πο γαδ α ΠάΙΏ αππΙτθτ οἳ ἴῃθ 

«1 6η15Ἡ τε]Ισῖοη, Ὀαῦο ποῦ ἨΙΠΙδεΙΕ α ὁ6υ ὮΥ τας.” Ἠαΐϊμευγ πθ ατθ 
Ἱπν]θεᾷ {ο Όπιπ]κ οἳ Ἠϊπι α5δ α ΡΗΙ]ο5δορΠμῖο Ῥασατπ Ιπίετοςδζαᾶ Ἱπ {πα 

παῦΙοπα] οαβδίοιης ος ἴπα οοπς (5 906). ΌΟπ οπο οοσβδίοη Ἡθ πας 

Ῥτθαδεπί ΥΠεηπ Ἐϊπο Ῥ{ο]επιγ αἀάτερξδεά α απιθδίΊοητ {ο 15 ΠρτατίαἨ, 
Ῥεπιείτ]ης οἱ Ῥμα]θεγατη, ἴπε Αἰπεπίαπ βἴαίθδιπαη απᾶά ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΕΣ, 
5 Το ἴΠθ ΡΙΟςΥΘΒΡ οἱ ἴῃμο Ἰργαγ. Ὠεπιεία]ας τερ]]εά ἴ]ιαῦ 15 αἰτεαάγ 

οοπίαϊπθἁ πιογθ {ματ 200.000 νο]ἱαππθς, απἆ ἴπαῦ Το Ἠορεά 1π α 5ποτῦ 

ΌἼπηῬ {ο Ῥγϊηπσ {π6 πΠΙΡΕΥ πρ {ο 600.000: αἲ ἴλο 56αππθ Όππα Ὦθ ΤΘΠ- 

Ώοπες ἴμαῦ {μετα πγετθ 8ΟΠ1Θ Ῥου]κς οἱ {πε ο 6ὐ15δῃ Ίαπ ΥΙΟΙ 16 πγοι]ά 

Ῥᾳ πγοτί] ν/Ἠ1]ε {ο Ίανο {ταπςοτ]ρθᾷ απά ρ]ασθᾶ 1Π 0με Πρτατγ. /ΤπΠεΠ 
ΝΥΏΥ ποῦ Ἠανο 16 ἆοπεβ) δαὶᾷ πο Ἐϊῑπσ. «Ύοα Ἠανο {111 ρούπ6τς Ἱη 

{πε πια(ίαγ. Ὠοεπιείτῖαςδ ππθη]οπθᾷ α ἀΠοι]γ αροαπῦ ἰταπβδ]αίίοῃ, 
απᾶ Τπο Κπσ οα1Πθ Το ἴ]μο οοπο]αδίοη υλαῦ Πο πας πγτ]ζθ {ο ἴ]ε Η1σ]- 

Ρτ]θ5ῦ οἳ {πε ὦ/6νΥ5 1Π ΟΥά6Υ {ο Ίαν Ἠ]5 Ῥαχροδο εΠεοίεᾶ. ἨΠετειροῦ 

Ατ]ρίεας 5αε1ζθᾷ απ ορρογ{ιπΙ{γ, Του νΠΙΕἩ ο Ἠαά Ίοπσ Ώ6ευ γα]ὔ]ης. 

Ἠε τεργεδεπίθά {ο ἴ]ιο Κῑπσ ]αῦ Ὦθ οοι]ά Πατά]γ υἩ αΠΥ σιγασε αδκ 

α Ίανοιτ οἳ ἴλο Ἠ]σ]-ρτίε5ύ γ/Ἠ]]6 5ο ΙΠΑΠΥ οἱ ἨΙ5 οοιΠίΤΥΙΠΘΗ ΥΘ6ΓΘ 

Ιηπ Ῥοπάαρο 1π Ἐσγρυ. ἨἜΤῆϊς βασσθεΏΊοη Ῥεΐπς 5εεοπᾶεά Ὦγ 5Πεπί 

Ἱ 

1 Τμαί Ατίδίεας ννας Ἠ{πιβε]ξ οαρίαΐη οἳ {ο Ῥοάγ-σαατά 15 ποῦ βἰαζεά ἵπ θ 
]είζετ, αἱ 16 15 πο πππαίατα]]γ ἱπ[ογτεᾶ Ετοπη 16 ὮΥ ἆοβδορββ. 

3 ΤΗἱ86 ασαἴπ, Ὑν]]]α οΠΙΥ Ππρ]ϊεςα ἵπ ἴἶε Ἰδίίατ, ἶ5 οχρ]]οΙ(1γ βἰαίεᾶᾷ ὮΥ ’οβερµς, 

ΨἨΟ π]ακες Ατδίεας βαΥ (πι. ΧΙ 2 δ 29) "Ἴσθι μέντοι Ύε, ὦ βασιλεῦ, ὡς οὔτε γένει 

προσήκω»ν αὐτοῖς, οὔτε ὁμόφυλος αὐτῶν ὢν ταῦτα περὶ αὐτῶν ἀξιῶ. 
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ῬΙαΨ6Ι οἨ {Πο ρατί ο{ Ατὶδίεας απἆ ὮΥ ἴ]ο οοποΏττοηπος οἱ Φοφίβίης 
απᾶ Απάτεας, ἴῃα ταςδα]0 πας αἩ ΙΠΙΠΙΘΏ5Θ αοξ οἳ ΕΠΙΩΠΟΙΡΑΙΠΙΟΠ, Ὁγ 
ὙγΠΙοὮ α]] ἴμο ο εγ!δῃ βἼαναος ἵπ Ἐσγρί, απιοαηδίησ {0 Ο0Υ6Υ 100.000, 
τοσθ]ηεᾷ λμειτ ἔτοθάοπι, αὖ α οοβῦ ἴο {π6 Ἰΐπσ οἱ ππογθ ἔπαπ 660 {α]- 
εηῦς. Τ]9 γγαγ Ίγα5 ΠΟΥ οἶθαι ος {πο οοπίεπιρ]αίεά αοοθβθίοπ {ο ἴ]ιθ 
Ἡργαγ. Έπε Κῑπα σα]]εᾷ προη {1 Πλτατίαη {ο 5επᾷ ἵπ Ἰΐ5 Υ6ρογί, 
π/πΙο] 15 αιοῦεά ας {τοπι {Πο τογα] ατοᾳ1νθς. Τη 165 Γοπιθίγίς ΤΘοΟΠι- 
πἹεπάεᾶ ὑλπαῦ ὕμε Κίπς βΠοι]ά πντῖ{ζο ἴο {1ο Ἠ]1σ]-ρνίεςί αὖ «εγαδα]επι, 
αδ.Ιπςσ ἨΙπη {ο 5οπᾶᾷ {ο Εσγρί δὶα οἰάσις ἔτοπι θαο]Ἡ οἱ {πο ἔπα]νο 
γ]ρ6ς, πιεη οἱ αρρτογεᾶᾷ 156 απά ν/α]] νειδοᾷ Ιπ {λαῖτ οἵη Ίαν, ἵῃ 
οτάετ ὑμαῦ με εχαοῦ πιθαπῖπρ οἳ 15 πῖσ]ῦ ο οὈίαϊπες ΕΤοΠΙ ἴ]πθ ασγθθ- 
πιεηῦ ΑΠ1ΟΠςΦ πο πηΒ]ο{γ (5 99). Νοῦ οοπίθηῦ γη Ἠ]5δ πηππΙβσοθησθ 
ΙΠ ἴμο τεἀσπρῦίοπ οἳ ἴλμο β]ανος, ἴμο Κῑπο {αγίμεν ἀἱδρ]αγοά 5 
πιασπΙΏοεπος ΙΠ το ἨἸαπάδοπιο Ῥτθβεπίς Ίο Ῥτεραγεά Του ἴλα Τοηρ]ς, 
οοηβ]ςϊησ οἳ α ἴαρ]ο Ιπ]αιά νζΏ Ῥτεοῖοις βἴοπες {οσεί]μαι νηζ] σο]ἀ 
αηΏᾶ 5Ί]νει νοββεἰ5 Το {πο 15ο οἳ ἴ]πο δαποπατγ.! ΈΤ]α εοπἀποῦ οἳ 
ἴηθ ΘΠΙΏΑΒΑΥ ἵνα5 Ιπῦγαςεὰά {ο Απάτθαςδ απά ἴο Αιτ]δίθας Ἠ1πιδε]{, ν]ο 
σ]νες Ώ]5 Ῥτοῦπετ η Ιποετεδίίησ αοοοαπί οἳ {πο Τειπρ]θ απἀ 165 56ὐ- 
νιοῬςς απά πο πιασπ]Πσςηῦ ναδῦπηεηῦς5 οἳ {ιο ΗΙσ]ῃ-ρτίεςί, ἴἶια σοι] οἶπί 

εῆθοῦ οἳ ΠΙΟ] Το ἀεο]ατθβ 15 εποισ] {ο οοπνεγί Όλο Πεατί οἳ απΥ 
ππαη. Νοῦϊοε 816 8ἱ5ο ρΊνεηῃ οἳ ἴμο οἰίαᾶεΙ απᾶ οἱ ἴπα οΙίγ απἀ 
οοιΠῦτΥ --- 155 οι] ΠναῦΙοη, 155 οοΠΊΠΠΘΤΟΘ, 155 Ἠαγβοιτς, απᾶ 155 Ῥορι- 
]α01ο ----ΠΙΟΠ 1Π 50116 τεβρθοῦς 5ΠΟΥΥ ἴ]ιο {αιπετ]{γ οἱ {πο {ουτ]δί, Του 
ἴΠθ π16ι βρεα]χ5 οἱ ἴ]ο ο οτάαηπ α5 Πογ]ηςσ έαἲ {πα οοιπίτγ οἳ ἴ]ιο 
Ῥήο]εππθραπβ (5 111) Ἱπῦο αποίμοαχ Τ1Υ6Υ, ν/ΠΙοἩ Ίηπ 155 πτη 6πιρίΙ65 

1{6ε]{ 1π{ο {πε 5θα. 
Τ]ο Ἠισ]-ρτ]οςῦ Ἐ]θαζα, 1η οοπιρΠαηςθ η ζΏ ἴμθ τεαιεςδῦ οἳ Ῥ]τ]α- 

ἀε]ρμας, 5ε]εοῦεᾷ 5ουεπ{ίγ-ἴπγο γεπεγαβ]ο ε]άθις, 5Ιαπ {Τοπ 6ασο]ι 106, 

π/οβθ ηβΠΠΘ5 418 σΊνεῃ, ΠηΘΠ ποῦ ΟΠΙΥ Ἰεατηθά 1π {πα Ίαν, Ραῦ αἱ5ο 

β]ε1]]οά Ἰη {πο ]αησιασο απᾶ Πζεταίατο ο {πα (τεε]ςςιὃ νο Ἰπετο {ο 

ΔΟΟΟΠΙΡΑΠΥ Πο απραβδ8βᾶοι5 ἴο ἨἘδγρί ον ἴμο απἀθιδίαπάϊπς ἴλαί 

“Π6Υ πετο ἴο ο 5δεηῦ Ῥαο]ς πΠεη 0μαΙχ ν/οτ]ς Ίγα5 ἆοπθ. ἈῬεΐογε {ιαῖγ 

1 Τηρ ἀεβοτίρύίοη οἳ {ηθδο Ῥτεβοπί5 οοουρίθ α οοηβΙἀεγαὈῖο Ῥογίίοηπ οἳ {με 

Ιθίία6γ, 55 61--82. 

36 99 καὶ διαβεβαιοῦμαι πάντα ἄνθρωπον προσελθόντα τῇ θεωρίᾳ τῶν προειρηµένων 

εἰς ἔκπληξιν ἥξειν καὶ θαυμασμὸν ἀδιήγητον, µετατραπέντα τῇ διανοίᾳ διὰ τὴν περὶ 

ἑκαστὴν ἁγίαν κατασκευήν. 

δδ 121: ορ. ΡΠΙΙο Τίία Ἠοείς 11 δ 6, Ρ. 199. 
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ἀερατίατο Ἐ]εασζατ Ἰε]ά α οοπγεδαζίοη νι 15 σπεςῖς, ἵῃ ν/ΠΙοἩ Ἡθ 

ο ετοᾶ α ἀείοπες οἳ {πα οεγοιποπ]α] οτάΙπαπσες οἳ ἴπο 0 6υ15] Ίαΐ, 

απά οχροιπεἆ νΙθνγ5 ΟΠ πο 5Υπιῦο]Ιο 1πεαπίης οἱ οἼεαῃ απᾶά ππο]θαπ. 
ΑΠΙΠΙΔΙ5, τοδθιηῦ]]πσ {μοςθ 5αεῦ Εοτζᾗ 1Π Πο Ἠρ]ὶδί]ε πγμΙσ 6οες παπάς 

ἴμο ηαΊ1θ οἳ Βατπαβας. 

που πο ἀοριίαθίοηπ ατγ]νεά 1ῃπ ἨἩσγρί, ἴμο Ἰῑπσ πα]νεά ἴ]μα 
τος ιΙΤΘΙΙΘΗΤ5 οἱ οοιτό οθτεπιοπία] απᾶά τεσεῖνεά Ίο εἰάθις 1π αιι]- 
6ησθ αἲ 9Ἠ686. Ἡοθ Ετνδυ ραϊιᾶ τ6ύ6τεηςθ ἴο {με Υο]ηπιο οἱ ἴμα Ίαν 

πγΙσθεη 1Π ]αίζεις ο σο]ᾶ, ὪΠΙοἩ {Π6Υ οατι]εά γη παπι, απᾶά ἴ]ιαῃ 

εχίοπᾶεἆ α ΥΓΕΙΟΟΠΙΘ {ο 105 Ῥ6αΥθ6Ι5. ΑΕίευ 0μ]5 {Π6γ ποτε οηίειγ(α]πθὰ 

{οΥ α Ὑθεἷς αἲ Ῥαπαιαείς, αὐ ΊγΠΙοὮΏ ενειγίῃῖπς π/αδ αιταησεά ὮΥ αἃ 

αροοῖα] οοιτί Εαποῦίομανγ 1Π αοοογάαποθ ΥΙΟ ἴΠδΙγ ΟΠ 615{ΟΠΗΡ, 50 
σας λογο πη]σΏ Ῥο πούῃίης {ο ο" επά {]αῖιτ 5ι5δοερΏΙΟΙ]1165. ΈΕλιδμα, 

ἴμο ο]άσορί οἱ πο Βαεναεπίγ-ὔπο, γα5 δε {ο 5αΥ σια68, ἴπε οΥάΙπαΥΥ 

οουτί-οπαρ]αϊπ5 Ῥεϊπς 5αρει5θεᾷεᾷ Τοτ ἴμο οροᾶδίοη. Τ]α σταςθ Ἠθ 

Ῥτοποιποθ Ίναδ ας {ο]οῦυνς: ΄Μαγ ἀοά αἰππϊισλμίγ ΠΗ ύπαἙ, Ο Κ]πε, 

νητἩ α]] ἴλε σοοᾷ ἴπ]πσς γ’ΏΙοἩ Ἰα Παῦι ογθαῦεᾶ; απᾶἆ σταπῦ {ο ἴπθῬ 

απᾶ το {ΠΥ γέθ απἆ ἴο Πγ ομ]]άτει απᾶ {ο ἴΠοδο Πο (πΙπκ ντ 
ἴμεο {ο Ἠανο {Πεβο {μϊπσς νηίποιό {αἱ αἲ] ἴπο ἆαγς οἳ ἴμσ 1146 7 

(8 185). ΈΤμο ἀεΙΙνετγ οἱ 05 ΡεπεᾶΙοΊοη πγας Το]1ογγεά ὮΥ α τουπᾶᾷ 
οἳ αΡρ]α15ε απᾶ οἸαρρίηςσ οἱ Παπάς. 

Τ]ο {εαδί οΕ τ8Θᾶδοηπ Ίνας αἀάθᾶ {ο ἴμα επ]ογιποπί οἳ {πο τοσα] {ᾳ.τ9. 
Έου αἲ α οετζαΙη Ῥοϊπό 1Π {πε ρτοσεεάῖηπσς {Πε Κῑπςσ αἀάτεδδεά α1εξ- 

Ώοηπβ οἳ α ναςιε]γ εἰῃ]οο-ροΠθίσα] οἸιαγασίετ {ο ἴμο εἰάειςδ, πγπῖσ] 
π/θγθ απβηγετεά ὮΥ {μθ6ιμ {ο μα αἀπη]τα οι οἱ αἲ], ε5ρεοΙα]]γ οἳ ἴ]μθ 

ΡΠΙ]οβορ/θγβ πο Ἠαᾶ Ῥθυη Ιπν]ζοᾷ {ο ππθθῦ ἴἨθιη, ΑΙΠΟΠςΦ ΊΠΟΠΙ 

πα5δ Μεπεάεπιας οἱ Ετείύτιαϊ ΒαοςἩ ονεπῖησ Τογ Ώνο 4αγ5 {επ εἰάειβ 

Ἡετο Ιπ{εττοσαίεᾶ, Ῥαΐ5 οἨ πα δΙχίἩ απᾶ 5ονθοη{Ώ ουθη]ησς 6Ίθυ6ῃ 1616 

ἴαΚεη, 80 58 ἴο οοπιρ]αίο {πο πο] Ἠιπῃοαυ. Τ]α απθβδῖοη5 Ἱθγθ 

εἰαροταίεά Ὦγ ἴΠε πο Ῥε[ογελαιά, Ῥαΐ ἴ]ο αΠςΙ6ΙΦ Υ6Υθ σἶν6η Ἱπι- 

Ῥτοπηρίια ὮΥ {ο εἰάθιδ. ΊΤΠο τοσογά οἱ {δια οεοαρίθΒ α οουβΙᾶεταῦ]θ 

Ῥογ{ῖοη οἳ {16 Ἰαίίετ (85 189Τ-294). Ἔπια 1α1γ οἱ {ἶιο ΏΦΝΘΥ, 1 νο 

ΠΙΑΥ 59 Ῥι0 16, 8ΘΕΠΙ5 {ο Ῥο τπαῦ οαοἩ 5Ποι]ά οοπίαϊηπ α ΤΕΓΘΓΘΏΟΘ ἴο 

ἀοά απά α οοιπρ]πεη {ο ἴμο Ἰίπο. Ίο αὖθ αβδιγοᾷ ἴλμαίῦ νο Ἠαγνο 
ἴπεπῃ 5 ἴΠ6γ Ἰνετο ἴα]καη ἄονΏ ὮΥ {16 τογα] τθοοΓάΘ/Α. 

Αἴ ἴμε ο]οβο οἳ {118 γνεε]ς”ς {οβϊν]έ]ες απ Ἰηΐθινα] οἳ ἴμτοο ἆαγβ 

1 Ῥ]0ᾳ. Τιαετί. ΤΠ δ 140 ᾿Ἐπρέσβευσε δὲ καὶ πρὸς Πτολεμαῖον (ΡτοβαΡΙΥ Βοΐετ) 

καὶ Λυσίμαχο», 
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πας αἱ]οπθᾶ, αἲἴθετ πΥΠΙοἩ {ιο οἰᾶθις Ἱπαγο οοπάποίθαά Ὁγ Τοεπιοἰτίας 
το {ο 15]απὰ οἳ ΕἨαγοβ, ΥΠΙΟἨ Ίγας οοπηθοίεἁ νηΙσῃ ὑπο πιαϊη]απά Ὦγ 
8 ἆ8Πι ΠΕΒΕΙΥ ἃ 11119 Ίοησ1 αηπᾶ α Ὀτιάσαθ, Αἲ {ιο ποτ οπἁ οἱ είς 
Ιβ].πά Ώ16γ Ὕοιαο Ιοᾷσαᾶ Ἱη α Ὀπ]]άϊησ ουετ]οοκίπο {16 86α, Ἡ1θιθ 

ΤΠΕΥ ποι]ά ϱΠ]οΥ αὈφο]αία ααἱθεῦ. Ὠεπηδίτίας ἔπεη οα]]οά προη ἴ]θπι 
ο Ρ6Ι{ογΠι 0ΠθΙχ νοτ]ς οἳ ἱταμδ]αοἨ. Ίθ Ἰανο ρατσοι]ατς οἱ {εῑιαῖτ 
Παριό οἳ 1119 γή] 16 γνας σοΐησ οἩ. ΒαΤΙΥ ἵη ἴ]μα πιογηϊηςσ ΘΥ6ΤΥ ἆαγ 
ἵΠ6Υ ῬΡτοδεπίθἁ {Πειηρε]νος αὖ οοιιτό απᾶ, Πανῖηπσ ραῖᾷ {λμεῖτ τθρρεοῖς 
το ἴμο Ἐῑπα, ταῦυιτηθἆ ο {Ποῖγ οἵγΠ 4Πῦ6Υ5. ἜΤπαη {116γ πγαδηεὰ 0αῖτ 

παιιᾶς 1π ἴμο 56α, ο" θιθᾷ τρ α Ργαγοι {ο ἀοἆ, απά Ὀοΐοο]ς {Πθιηςε]γος 

το ἴμο {αδ]ς οἱ τεαάΙησ απά ἰταηρδ]αθίηςσ. Τ]οαῖν Ἰνοτ]ς νίας Πατιποπ]ζθά 

ὮΥ οο]]αῦίοΏ, απά Όμο ]οιπί τεδα]ῦ νγαςδ ἴακειπ ἆονπ ὮΥ Ώοπιθίγ]β 

(5 902). Αίῑει ο πΙπύΏ Ἠοιτ {Π6γ Ἱγαιο 198 ο Ῥείακο {μειηδε]νας 

το τοοτδαΏ]οη. 10 5ο Παρρεπεᾶ, 6 α1θ {ο]ᾶ, υ]αῦ ἴπαο νγοτ]ς οἳ ἵταή- 

'5οΠΙΡύΙοηΏ ἵας αοοοπιρ]]δ]θᾷ 1Π βενεπίγ-ύπο ἆαγς, ]α5δῦ α5 (ποισ] 16 
Ῥαά Ὄεεη ἆοπθ οἩ ῬΗτροςβο (8 90Μ). 

Πα {6 γῃο]ο ας Ἠπιςδηθᾶ, Γαπιθίγ]α5 δαπιπηοπθᾶ α]] ἴπο απ 

1η Α]οχαπάτία 0ο {Πθ 15]απΠᾶᾷ οἳ Ῥπανος, απά τοαᾷ ἴ]ο ἰταηβδ]αῦίοη α]οιᾶ 

{ο ὕΠεπῃ 811 1Π ἴ]ο Ῥγεδεπος οἳ ἴμ6 ΙπζεΓργείθτς, α[ῦ6γ ν/Π]ο]ι α 5Ο1ΘΠΙΤΠ 

οἳ156 Ία5 ΡΓοποιηοεᾷ Π1ροηΏ ΑΠΥ 9Π6 Ὑγμο αἱῦθτεςά 16. ἜΤ]εηἨ {ο ο] 

πγο]ς Ίνας τοαὰ οΥεΙ {ο {6 ΚΙπΡ, Νο 6χρΓεβδεᾷ ΠηΠοΙ ααππ]τα(ῖοη αἲ 

6 ἄθερ ΙηδὶσΠί οἳ πο Ἰαχν-σίνοι απᾶ αδκοᾷ Ίου 15 Ίνας γπαῦ Πἱςίο- 

της απ ροεῦς Ἰαά οοπηΏίηπθᾶ ο 15Ποτθ Π15 Ἱεριδ]αίίοή. Ὠεαπιείτῖας 
οἱ Ῥπαίθναπη τερ]]θᾷ Όλαῦ 1195 Ίνας Ώθοαιιδε ος 1:15 δαογεά οματαςίας. 

Ἠο Παᾷ Ἠεαια ἔγοπι ΤΠεοροπιριας Ξ επαῦ ολαῦ Πἱδίοτ]αη Παά οποθ Ἠ]δ]εά 

το αναῖ] Ἠ1πηδδ]{ ἵπ Ἠ5 Πϊδζοιγ οἱ 8οπἹθ Ἱπαοσπταίο τεπάρετῖηςς ΤΤΟΠΙ 
ἴπο ᾖα6υγ15] Ἰασγ, απᾶ Ὠαά οενοά ἔτοπι πιεηίζα] ἀῑδίιθαποςῬ ΤΟΥ ΠΠΟΤΘ 

ἴπαν ΟΙτγ ἄαγς. Ίπ α ]ποῖά Ιπίειναὶ Ὠο Ῥταγεά Όλμαῦ 15 πα]σΏῦ ο 
γουθα]θᾷ {ο η ἩΝἩΥ Ἰο ἵναςδ (πας α[βιοίεᾶ. Ἕπαγειροη Ἰε γ/αβ 

Ἰη{ογπιθᾶ 1π α, ἄτεαπι {]λαῦ 16 Ίγας Ώθδοαιιδθ Ἡθ ]αᾶ Ῥτοδαπηθά {ο ἀϊνι]σα 

ἀϊνίπο {λίπος ῦο «ΟΟΙΠΠΙΟΠ 116Π (8 916: ορ. Λοῦς 1012). 6 ηανο αἱβο;,᾽ 

.αάάεᾶ ΓοδιηδίτΊα5, «χθοθῖνθᾶ 1η{ογπιαδίοη ἔγοπι Τ]μαοθοίθς, ελα ἵταριο 

Ροοῦ,ὸ ὑμαῦ, Ἱγεη 11ο γἰδ]ιοά {ο ἰναπδί6υ 59Π16 οἳ ἴ]ο οοπ{επίς οἳ ἴπο 

16 801 τὸ τῶν ἑπτὰ σταδίων ἀνάχωμα τῆς θαλάσσης: ΟΡ. Βίταρο ΧΥΠΙ 5 ϐ, 

Ῥ. Τ02 τῷ ἑπτασταδίῳ καλουμένῳ χώματι. 

2 ΤΠεοροπιρΏΒ ος1ηθ {ο Εσγρί ἁπτίης {πο τείση οἳ Ῥίο]επιγ Μοίοτ. 

8 Τμοοάεοίος ἀῑθᾶ αἱ ἴμα ασθ οἳ [οτίγ-οπθ, αΏοιί μ.ο. 934, {.ο. αἲ Ἰοαδί Ἰα]{ ἃ 

οθηίατΥ Ῥοΐοτο ο πιο οἳ βρεακίηπσ: Ὀπίό ἴο οχΧΡΓΕΒΡΙΟΏ παρὰ Θεοδέκτου . 
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Ῥ]0]6 Ιπῖο α Ρ]αγ οἱ Πϊς οἵη, ηθ Μοππά ἨΙπηβθΙ{ ει ῇθτῖης Ίτοια εαΐα- 

γαοῦ οη ἴμθ 6765, ΓΤοπΙ ΥΥΠΙΟἨ 6 ΟΠΙΥ ταεονθτεά αἲίει α Ίοπςρ πια, 

νἨθη Ἰθ Ἰαά Ρτορ]ίθαζεά ἴπα σοᾷ.. Οµπ ἸἨεατίης {15 ἴμο Ἐϊπσ Ῥα]α 

τθνθγθηο8 {ο ἔ]θ ῬοοΚς, απἆ ογάετοᾷ Όλεπι {ο Ῥο Κερί πΙζη τε]1σ]οιιΒ 

816. 
Της οἰάθις, Πανίης πο αοοοπιρ]ΙΙβῃεᾶ ἴ]α ποτκ {οτ πγΠΙοὮ {16γ 

Ἠαά οο(Π6, Ὢ6γθ ἀἱδπιίςεεα ὮΥ {Πε Κίπσ να] Ἠαπάδοπιθ Ῥγεβεπῖς Ῥοῦ] 

{ο {λΠθπηφθῖνες απἀ {ο Ἐ]θαζαν, ο ποπ Ῥμι]αάε]ρμις αἲ πο βαπιθ 

Ώπῃς ντος α ]οῦζετ Ῥεσσίπσ ἴλαῦ, 1 απΥ οἳ πε ε]άετβ Ῥιγροδεά ἴο 

οοπ1θ απᾶ 566 Πϊπαι ασαίη, ἴπο Ηϊσ]-ρτιεςί πγοα]ά ποῦ ρτεγεπῦ 16. 

Φιιο]Ἡ 15 ἴο ἰταάΙίοπα] αεοοιπύ οἱ πε οτἰσίηπ οἱ πα Βερύπασ]ηῦ, 

οἱ ν]ῖο] πθ Ἰανο πηοχῦ {ο οοπρδ]άετ {Πε να]αθ. Ῥα0 Πτεῦ ἴπετο ατθ ἃ 

{6υν Ρρο]πῖς Το Ὀο ποίεά. 

Το Ῥεσίη υγ], Ίο 568 ἴμα τθαδοπ οἱ ἴμθ πα1πθ. Τ16 Βονοπίγ 

(Τα. ΤΙΧΧ: αχ. οἳ 0) 15 α τοιπά πιπηρετ ἔογ ἴπο Φεγεπίγ-ὔνο. 

Τ]ιθγε ΊΠ6ΙΘ 56ΥΘ6Π{Υ-ὔνγο ΙΠίθγρτεῦεις, Ίο ἴοοκ βενυεπΏγ-ῦπο ἆαγβ 

ονθυ {λμαιγ νγοτ]ς. 

Κοχέ νε 566 {]μαῦ ἴμο παΠΙθ 15 α ΙΠΙΦΠΟΠΙΕΓ ας αρρ]θᾷ {ο ἴπο ἄτεεῖς 

νθΥςΙΟΠ οξ 1ο Ο]ᾷ Τεδίαπιεπί σεπετα]1γ. ΤΠπετο 15 πο ποτά 1π Ατίδ- 

ἴθας α5 {ο α ἱταηβ]αίίοηῃ ὮΥ ἴπε Ἐ]άετς οἳ απγίμίης Ῥαό {πο Τιανν.ὶ 

Ῥπαέ ἴ]θ παπ1θ6, Πανίησ 9Π6θ6 Ὀθεη αρρΗθά {ο ἴπο ἄτθεκ ἰταπδ]αῦΙιοἨ, 

Ίνας σια πα]]1γ εχίεπἀεἆ, α5 ἴπο Ῥτορ]είδ απᾶ {ο ῬοοΚκ5 πετ αἀάεά 

ΙΠ α, ἄτεεκ ἆτεςς Το ἴ1θ Ταν’. 
ΤΠΙτά]γ νο Ἰαγε {ο ποῖῖσο ἴ]λαῦ ἵπ ἴμθ Τεζζετ οἳ Αιτ]βῦεας πο 6]αΙΠ] 

το ἹπβρΙταθίοη 15 αἀναποεᾶ ο, ῬεΠμα]{ οἳ ἴ]πα ἰταπδ]α{οτ». 

Τ]αῖ ἴ]ο Β]ρ]6, 45 νε Ὠανο 15 ἵπ Ἐπσ]δῃ, 15 Ἱπδρίτθά, ας ο{ζεπ 

Ῥθεν {αοΙϐ]γ αβδαπιεᾷ, Ῥαῦ 5ε]άοπα ]αιά ἀοππ 45 α ἀοοῦίπθ. Ῥαῦ ἴμο 
Ἱηδρ]ταβίοη οἳ ἴμε (Τθε]ς Υ6ΙΦΙΟΠ γα5 α Ροϊπῦ οἱ Ῥε[αεί πα μοδα 
πγἩο τιδ6ᾷ 15, απᾶ ῥτεβιππαὈ]γ 16 5ο Το ἴ]πα Ῥτεδεπύ ἄαγ ἵηπ πο «τεε]ς 

οατοἩ. Α]τοαᾶγ ἵπ ἘῬΠΙ]ο πο Επά 015 οἶαῖπῃ αἀναποθᾶ. ἩἨο βαὖ5 

υπαῦ πο Ιπίθγρτείεις αἰἱ ασγοεᾶ 1π απιρ]ογίπσ οχαοῦΙγ ἴ]μο 8Β4Π16 
Ἠοτάβ, ΄α5δ Όλοισ] ὮΥν πο νηρροιῖπσ ο 8οΠ1θ6 Ἱ1ηδθεπ Ῥτοπηρίθι 

µετέλαβον ἐγώ (6 916), 45 οοηίταφιοᾶ υγ] ἔφησεν ἀκηκοέναι Θεοπόμπου (8 914), 

ΒΘΕΙΩΒ {0 ΙπιρΙγ ]ιαί {ο οοπηπη απ ]σα {1ο γναβ ποῦ ἀϊτοεοῦ. 

1 Φοο δξ 0, 98, 909, 919: ἆο8. Απί. ῬτοΦπῃ. δ ὃ οὐδὲ γὰρ πᾶσαν ἐκεῖνος ὃς 

᾿Ἐλεάζαρος) ἔφθη λαβεῖν τὴν ἀναγραφὴν, ἀλλ αὐτὰ µόνα τὰ τοῦ νόµου παρέδοσαν οἱ 

πεµφθέντες ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν εἰς τὴν ᾿ Αλεξάνδρειαν. 



ΓΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ 9 

(Ρτία Ηοδί 11 5 Τ, Τ 140), απᾶ ἴλαί α οοπιρατίδοη οξ ἴ]μο ονἰσίπα] 
πΏ 0ο {γαηδ]α(Ίοη Ὦγ μοβ ΊΥΠο αἲθ ασαιιαϊπίθςᾶ νι Ῥού] {οησιιθς 
ψ]]] ο]εατ]Υ 5Ίον Ό]ιαῦ ΌἼλεγ Ίο ποῦ πιο ἰγαπδ]αίοτς, πό ἱπδρίτεα 
Ἠιετορ]απῦςδ απ ΡτορΠπείς. 

«1οδ6ρΏι15 (πι. ΧΤ 2), Ῥτεδαπιαβ]γ Ώθοαιιδ Ἰθ Ίγας ποῦ α Ἠε]]σι- 
166, απᾶ οοι]ά τεαὰ Ἠ]5 Ῥ]Ρ]6 1π ἴμα Ἠερτουν, ἆοθς ποῦ 566 {]ιθ Ἠθοθς- 
6Η Υ Τοι Ός ἀοοίτιπο οἱ ἴμο Ἱπδρίταξίου οἳ ἴ]μο Βορίιασίηϐ. σε 
Το]]ου5 Ατὶσίεας 6]ο5εΙγ, εχοερί αἲ {πο οπᾷ, Ὑ]ειθ Ἰθ αοὔπα]]γ ἔατης 
ἳΠθ οἱχ5δο ΡΓοποιποεά οἳ αἱεγαδΙίοη 1Πίο απ ΙΠπΥΙζαΙοη {ο τθίγθησ]ι 
εαρετβι]ζ]ε5 οἱ 5αΡΡΙΥ ἀείεοῦς ! 1 

Πο εσυ] Ομτ]δίαπ Ἐαΐ]οις σανο Ῥ]αΥγ {ο ἴλαιν Πππβσίπαβίοη 0Υ6Υ 

ἴ]ιο βοτγ οἱ 6πο δερύαασΙηζ. ο π5ήη Ματῦγτ (4ροί. 1 5ἱ 58 92-50) Ίας 
α Ὀτιοί αἱ]αδίοπ {ο 16, Ὀαῦ {πο απποιπ οἱ ογθᾶ 1 νΥΠΙοἩ 15 ἆπιο {ο Ἠϊπι 

1η Π15 6ΟΠΠΕΣΙΟΠ ΠΠΔΥ Ὀο ]πάσεςα {Τοῖη ἴ]ια Ταοῦ ἴλαῦ Ίο Ἱπα]κο5 Ῥίο]- 
ΕΙΙΥ 5επά ο Ἐῑπσ ΠΗετοᾶ ἴοτ Ιπίεγρτείευς οἱ ἴμα φασγθᾷ Ῥου]ςς ! 

Ίπεπερας αροιῦ α απατίες οἳ α οεπίατγ Ἰαΐεν (Α.Ρ. 1Τ6) βαγς ἴλαῦ 

Ῥίο]επιγ, Ρείπς αἰτα]ά Ἱερῦ ἴμο ἐταηρ]αίους ππ]σΏϐ οοπιρῖπθ {ο οοποθα] 
ἴΠ6 {τιῦῃ Ίπ 5916 ππαζζετ ὮΥ {Πεῖν Ιπίογρταίαίίοη, Ἰαᾶ ἴπαπα Ι5ο]ατεά, 

απᾶ οτάετεά 6αο] {ο ἱταηπβδ]αζθ πο πποία. λα 16 γνας Γουπά Όναί 
ἴΠΕ6Υ αἱ αστεεᾷ γοτὰ Γον πνοτᾶ, πει οἳ α Όγαῖ]π πο ἀεπίΙες Κπαν 

υπαῦ υπο δοτρύιτεςβ Ίπετο Ιηζεγρτεῖεᾶ ὮΥ Ἱπβριταθίοη οξ ἄοα. Ῥιαΐ 
ΌΠ15, ο αάς, πας ποῦμῖηπσ βαγρτ]δίης, 5εείης {]αί, ππεη (μα Ῥοτ1ρ- 

ἴπτες Ὠαά Ῥθδεν Ἰο5δῦύ ἁππηπς πα οαρθινΙγ 1 Βαῦγ]οῦ, αοά Ἱπβδριγθά 

Έστα ἴο τουτ]ίζο {Πεπι." 
ΟἸεπιεπί οἳ Α]εχαπάτία (αροαῦ Α.Ρ. 190) {ο]1ον;5 {ο ἴμοα βαπιθ οΗοςεί 

85 το Πὔεγα] Ἱπδριταῦίοη, απιά αἀᾶς {πα ρτορ]ιαίϊο ντ] Ίπσς {ο {6 Ὕνου]ς 

οἳ {πα Βνςῦ Ιπζενρτείους (Φίγοπι. 1 8 145, ρ. 409 Ε). 
Ἐπδερίας, υζὮ 15 οχοερθῖοπα] τοσαγᾶ Του {γαῦΗ, 15 οοηεηῦ {ο σ]νθ 

Ἡδ 4η 6ΡΙ{οπ1θ ο{ Ατ]δίθας.ὃ 

Ἐρίρ]μαπίας Ἠούνουοτ (41θᾷ Α.Ρ. 402) 18 Ἰαν]δ] οἳ ἀείαῖ]δ. Ἠο {6]]8 

π8 Ό]ιαῦ ἴμο Ἰΐπσ ας 1τῦγ-θΙχ Ἰοιςθβ οοπηςίγιοῦεᾷ οἩ πο 18]απά οἱ 

1 Ορ. Ατὶδίοας 6 211 π(η ὅο5. Απ. ΧΠ 25 1ὸ αἲ πι. 

2 Ίτεποας ααοίύεᾶ ὮΥ Επι. Π.Μ. Υ δ. 

6 Ῥγαρ. Ευ. ΥΤΙ 9-6 απᾶ 9. «οβερμας, Ῥενπ]]ίαν, Εαδεῦίας, απά πιοδί 5ι1056- 

απθηέ ντ]ίθυς υν](] {ιο εχοθρίίοἩ οἳ Βὲ. ἆθτοιπε οα]] Ατίδίθας ᾿Αρισταῖο». 16 νο 

{0ΥΠΙ5 πποι]ά αρρεατ ποί {ο απο ἀἰβετεά αρργοσίαβΙγ ἵπ ῬτοπιποίαιίοῃΠ. Τη ί]ι 

ΏΘΠΙΘΒ Οἳ ἔπο οἳ ἴπο Ιπίθγργείθτς οτε {5 α βἰπ]ί]ατ γαγίαΜίΟΠ, Βασέας πιά Ῥαγές. 

ἈΡρθαΤΙΠςΡ 45Ο 35 Ῥασαίας απᾶ Βαναίας, ἩΨπθηπος ἵν 15 4η 6Δ8Υ 5ἵ{ερ ἵο (ἶο ΠΟ] 

{απηϊ]αν ἄτοεεκ (ογπϊπαθίοη -αῖος. 
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Ῥ]ατος, ἵηπ ψλίο] ιο 5Ἡαῦ αρ πο Ιπ{ετρτείετς ἴνγο {οφείμετ. Τη {πες 

Ἠοιςδθβ, ΊγΠπίο] ]αᾶά πο πνιπάον”ς 1π 1Πθ ππα]], Ῥαῦ οπΙγ ϱκγΗΡΠ{5, ἴπο 

Ἰπζογρνείους γνον]κοἆ ἔτοπη ππογπίης 611] ουοπίηςσ απᾶςι Ἰουῖς απά Κ6Υ. 

Τη {ο ουεπίΏρ {16γ Ύεγο (αΚεη ον6ς ἵπ Ὀμ]γίγ-εικ ἀἱβετοηῦ Ῥοαί5 ὕο 
ἴλο ρα]ασθ οἱ Ῥήο]επιγ Ῥ]]αάε]ρΗΒ, 6ο ἀῑπο νηἩ Πα. ΤπεηἨ Τ16Υ 
]ερί ἔννο {οσείμεν {π ομ1τ0γ-θὶκ ἀπεγοπῦ Ὠδάτοοπαδ. ΑΙΙ μεσο Ῥτε- 
σαΙ6ΙοΠ5 Ί6Ι6 Ίακεπ {ο Ῥτουαεπί οοππαΠΙζαΠοΠ Ῥεύπεεη ἴπο Ρα115, 

απᾶ γεῦ ΨΏθη ια 0Π1τ0γ-θὶκ οορίθ5 οἳ εαςεὮ Ῥοοκ οἳ Όλα Ῥ]Ρ]θ6 νγετο 

οοπιρατθᾶ {οσείμοεν, ἴπεγ Ίετε {οιιπᾶ {ο Ῥο ΙάδπίΙσα]. «8ο πιαμ]ΤθβΏ]γ 
ποιο ἴλθδο ΊΠ6η ΙΠβρΙΥθά ὮΥ ο Ἠοίιγ ἀποςῖ, απά πηετο ἴπειο γας 

8η αἀάιθίοη πιαᾶθ {ο ἴμθ οτἰσ]πα], 15 85 πιαάε Ὦγ αἱ], απᾶ πΏετθ 

{λογο τνας 5οιπείμΊησ {ακειπ αναγ, 15 να5 ἴακεη αἵγαΥγ ὮΥ αἲ]; απά 
Ὑ]αῦ {Π6γ {οο]ς ανγαγ 15 ποῦ πεεάθᾶ, απά γγμαῦ {Π6εγ αἀάεά 15 πεεάςᾷ.) 

Τ]ϊ5 εχρ]οΙῦ αβθατΏῖοη οἳ ἴπε Ῥ]επανγ ἹΠβρΙταθίοη οἳ ἴπε Βορύιᾶ- 

σ]πῖ 15 πιαπΙ{6561Υ Ῥτοπιρίεά ὮΥ ἴπε ογανῖης {οι απ ΙΠ{αΙ1ΡΙθ Ἐ10]6, 

π/πΙοὮ Ίγας {εί ἵπ αποϊοπῦ αξ ἵπ ΙΙΟᾷΘΤΏ 01ππςθ6. 60, «6Υ9Π16, Ὢπο, 

πη]]ο {πο Ῥα]]ς οἱ {μα Οτ]δαπ ἘαίΠετ5, πιαάθ ἨΙΠιδθ]ξ αοφια]ηεά 

πηΙζἩ {μα {οχί οἳ {16 οτ]σίπα], παϊ]αᾷ 115 Ταΐ5ο6 οοἵπ {ο ἴπθ οοΏΏει; 1 

πενοιγί]με]αςς 5 γοιησο” 6ΟΠ{ΘΠΙΡΟΤΑΥΥ Αιισιδίϊπο ϱανε 10 Τα] οἳτ- 

ΤΘΠΟΥ αραἶη, ἀεο]ατίπς ἴ]ιαί 0]θ 6αΠ1θ ΒΡΙΤΙ6 ν/ΙΟὮ 5ροΚο {Πτοιισὴ ἴμθ 

Ῥτορ]λείς βρο]ε αἱδο {μτοιςδ]ῃ ΓΠεΙτ ΙΠ{εΥΡΤΕΙΕΙ5, απά {παῦ αΠΥ ἀῑνοιε]- 

165 {λεγε π]αΥ Ὦο Ῥείνθει με {παηβδ]αζίοη απά ἴπε ογΙσίπα] απο ἆπθ 

το «ρτορ]είΙο ἀερί. ὃ 

Τ]6ρο Ἰαΐετ οπηΏε]]]ςΏπιεπίς οἳ Πο 8ἴοτγ οἱ ἴπο βερίπασιπῦ πηΣ 
ππ]ΠεβδΙ{α{1ηΦΙΥ ο 5ος αδῖἀᾷο αδ ΤΠ οπιἴσοπιθ οἱ Ρίοι5δ Ππας]ΙπαβΙοὮ. 
Ῥιαῇ νλαῦ οἳ {με οτἰσίπα] πατγαζϊνα ν/ΠΙοἩ 5οθ5 πΠᾶθΙ Πε ηΒΙΙΘ οἳ 
Απ]δί6α5: 15 ἴμαῦ {ο ο τοσατάεᾶ ας {αοῦ οἳ Ποῦοη ο 

Αί Ενδί 5ἱσΠίύ νε 866ΙΠ {ο Ἰανο βίγοπσ οχὔεγηα] ουἰάεποθῬ Το: 158 
{ταῦμ. ΈΤ]ειθ Ίνα απ Α]οχαπάτίαηπ ὦ6υ παπιθᾷ Ατδίορα]ας, νο 18 

1 Ργε[αεε {ο {πε Ῥεπίαίειε]---εἰ πεβοῖο ααἶδ ρτίπιἁαβ αποίοτ δερίυα- 

εῖ]ηία οε]]α]45 ΑΙεχαπάτία πιοπάαοίο 51ο εχκβιταχοτι{, απ1ραβ 

ἀῑνιβί εαἀἆεπι βοτιρθ]ίατ]ίπί, οαπ Ατίρβίθας οἱαβδάεπ Ῥίο]οποί 

ὑπερασπιστὴς εἰ πια]ίο Ῥοβδί {επιροτθ Ι0οβερ)15 πΙμ1] {α]ο τοίι]θ- 
τ1ηΐ, βεά Ἱῃη ππα Ῥαβϊ]ίοα οοπηρτοραίοβ οοπία]1586 βοτὶδαπί, ηοἩ 
ΡτοΡρΠηεἴαββθ, 

3 1ΕΤΟΠΙΕ ἀῑεά λ.Ρ. 420, Δασιιδίΐπε Α.Ὀ. 400. 

ὃ Λιυς. ἄε Οἵυ. Πεὶ ΧΝΙΠΙ 42 απά 49. 
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πιεηοποᾶ αὖ {ῃποθ Ὀδσίπηϊησ οξ Βθοοπᾷ ἸΤαοσαβαθς ας {ο {εασ]ατ οἱ 
Κϊπσ Ῥτο]επιγ” (13). Ἔπαο Ῥίο]επηγ ἵπ ᾳπεδᾶοη πας {ιο αἰσί], 5Υ- 
ηαΙηθᾷ ῬΠΙ]οπιεῖος (8.ο. 150-145). Αιδίοῦι]ας, Πποισ] α 261, νγας 
8ἱ5δο α Ῥεγ]ραῦεῦίο ΡΠΙ]οβορΠετ, απά απ{οιραῦεά Ῥ]ή]ο α5 απ΄ εχροπεπ6 
οἱ πε α]]εσοτ]οα] πιεῖηΏοά οἱ Ιηδεγρτείίησ Βοπγ]ρίατθ. ο αἲ Ἰθομς6 να 
ραΐῦμαεν χοπ Ἠιβεβία5, Ἡμο Ἱπ 5 Γ)ωραγαίίο Ευαπρε[ίσα βενενα] 
Όπιος αποῦες α ποικ οἩ ἴμθ «Ιπίοτρτείαζίοπ οἳ {με Ἠο]γ Τμανν521 
εἀάγεδδεα Ὦγ Ατιδίορι]ας {ο Ῥ]]οπιείοτ. ΈΤ]ια Ιπίεγαςύ οἱ {15 νγοτ]ς 
το 5 15 {λαῦ Ίπ 165 Ατ]δίορα]ας τείθγς Το πο ἐταπςδ]αθίοη πιαᾶς 1Π {πο 
γοῖση οἳ Ἠ15 πηἉ]οβῦγ’5 αποθδίοι ΕΙαάεΙρμς αππᾶεν {πα βαροτΙπ{θῃ- 
ἄεποε οἳ Ὠοεππεύγας Έμαίθδνεις. ἘΤμϊ5 56οπις ἀθοίδ]νο 1π ἔανοιτ οἱ 
ἴλο Ἡ]δίοτ]ο οἸατασίετ οἳ ἴμα πιαϊη {αοῦς τεοογάθᾶᾷ 1Π ἴλμα Τιείζετ οἳ 
Απ]δίθαδ. Απά (μετα 15 αποίµεν Ῥίεσθ οἳ οχίετηα] ονἰάσπος {ο Ὦο 

ααάεά. Ίου ΕΓἨ1]1ο, νο ἨΙΠηςδεΙξ Ίνα αὖ ΑΙοχαπάνία, ἴε]]5 5 {λαῦ 
α, Τεβδύϊνα] Ίνας Ἠε]ά 6νειγ τεατ οἨη ἴ]μθ Ιδιαπᾶ οἱ Ῥματος ἵπ οπου 
οἳ {με Ῥρ]ασθ ΊΠεηςσε ἴ]μο Ῥ]ορδίτσ οξ {π6 («τεεκ Β1ρ]6 Πνςῦ 5ποπθ {ογῇ] 
(Πα ἨΜοσίε ΤΙ 5 τ, 11 141). 

ΤΈ]πο εκίετηα] ενἰάεποο Ρε]πσ {μιας Μανουταβ]ο, 1εῦ 15 ποἵ θχαΠΙΙΠΘ 

ἴμθ Ιπ{ετηα]. 

ήπιο 16 {πο σιθαῦ ταγεα]οτ οἳ 5εογεῖς, απᾶ 16 15 αδο, ἴπ αποίπετ 

5εΏβ6, ἴ]α στεαῦ ἀείθοίῖοτ οἱ 1οτοθι1θ5. ὙΝα Ἠανεα ἴπετοίοτο Ενδῦ ἴο 

Ίπᾳπ1το ὙΠείμεγ {π6 ἀοσιπιεπί 15 οοηβὶςζεη6 ΙΠ ροϊπί οἳ «Ἡτοπο]οςγ 

ΨΗ 1095 ΟΠ οΙ8Π15. ΊΠο ατθ ἴμο Ρ6Γ5ΟΠ5 πηθηθΙοπες, απά ἀῑά 01πεγ 

Ίνα {οσείμεν ΠΠ τεσατᾶ {ο υ]αῖ 1παΥ Ῥ6 σα]]εά πα ππΙπογ οΏα- 

αοὔετς ἴηενε 15 πο ἀΠΙΟΠΙ{Υ. Ατ]ρδίεας ΠΙπιςεΙΕ, Απάτθας, απ Βοδ]βίας 

α1ε οἴΠεγπ1θθ ΠΠΙΚΠΟΝΥΠ, 11ο 1Π {ῃΠθ σα5ο οἱ Μαπαεάεπιας οἱ Ενγείτία, 

Τ]ιεοάθοῦες, απἆ ΤΏδοροιπρα5, Υ8 α1θ ποῦ ἀεραττεά Ὦγ οοηρδιάεταίοη5 
οἱ 01ης {ΤΟΠ αοοερίῖηπσ γ]αῦ 15 δα]ά οἱ ἔπεπι, {ποις] 165 πγοι]ά Πύ 1π 

Ῥεύύες ψ{] {μ6 τεῖση οἳ 0μα Π1βύ ἴ]απ οἱ {πε 5οοοπᾶά Ῥίο]ειπγ. Ῥιΐ 
ἴμο τε]αίῖοης Ὀεῦγθεη Ῥήέοίεπιγ ΡΗΠαάεΙρῃα5 απἆ Ώεπιθδίτ]ας οἱ Γ]α- 
Ίθγπη, 5 τερτοδεηζεᾶ 1η {πα Τιαίία, ἆ1ο ΙπουηβΙςίθηῦ πζ πγλαῦ νο 

που ἔτοπι οἴπειν δοµ1065. Τθηπιθύγ{ἁ5 Ίναςδ οχρε]]εά {τοπ ΑἴΠΕΗΡ 1Π 

Ρ.0. ὀ0Τ ὮΥ 118 παπῃθδακο Ὠοεππθύγίτις {με Ῥθδίεσετ οἱ 01065. Ἠανιησ 
5ιΏςδεαιιεηῦΙγ Εοιπᾶ 15 ΊναΥ ἴο Ἠ5Υρί, πο Ῥασαπιο {πα οπΙεῖ Γειά 
οἳ Ῥήο]ειηΥ Βοΐαετ, ὮΥ ἩΠοϊη ης γ5 εναν Ἱπύτιιδίεα η Η ]εσ]δ]αί1οῃ.” 
Ὁ π{οτύαπα{6ΙΥ {ου Π1ηδεΙ{ Τε αἀνίδεᾶᾷ ζμαῦ πποΠατΕΙ {ο 16αγε ο ΚΙΠβ- 

1Επ8. Ῥν, Πο. ντ 19/14: ΥΙΟ. 10: 1χΧ6: ΧΙΠ 11. 12. 

2 ]ίαπ ΤΗ. 111 1Τ: Ῥ]α0. ἄε Εαδὶίο ρ. 002. 
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ἆοπι ο Ἠ]5 ομ1]άτει ὮΥ 15 Ετος νη{ο ἨῬιτγάϊσοθ. Φοῦθι Ἠοιενετ 1ος 
16 {ο ῬΠι]αάε]ρ]ας, ἴ]θ 5οη οἱ Ῥθγεπίοςθ, ΟΏ ΥΠΟ56 αοοθβδίοη Ὦ6πηθίτ]α5 

γας ἀϊδσγασθᾶ. Ἠε ἀῑεὰ 8οοη αξίετ ονΊηςσ ἴο α 5ηαΚε-ρ]ζθ τθοεινθᾷ 

ἀπτίπρ Π5 5]εορ.:. ΤΠϊ5 αοοοιπί 15 δίνει ὮΥ Ὠϊορεπος Παετοτις (ὗ 

6 8) οη ἴπε απλο οἳ Ηετπίρραςδ, Ποπ 9 οβδερβις” ἀεο]ατες Το 

Ἰανο Ώδεπ α Υ6τΥ εχαοῦ Πϊκίοτίαη. 1Ι 15 αιζποτΙὔγ 15 σουὰ 1Π {ανοισ 

οἳ {μα ὧν, 16 πηιιδῦ Ὦθ θα ΠΒΙΙ7 σοοά ασα]ηδί {μαπῃ. 

Τ6 πγοι]ά 8εείη ἴπεῃ {Παί, 1 Ποπιεῦτῖς οἳ ΕΠμαἱεταπι ηαά απγίΠ]ης 
{ο 4ο σσ] ο (ταηβ]αθίοη οἱ πο 0 6πή5Ώ βοτ1ρύατες, παῦ ταηβδ]αῦΙοη. 

πηιδῦ Ἠανο Ῥ6θπ πηαᾶθ απᾶθνγ Πο Ἠτεῦ Ῥίο]επιγ. ΌΤΠϊί5 15 ασπα]]γ 
αβςοτζεὰ Ὁγ Ίτεπαρις,ὃ ΊΥΠο 86ΕΘΙΠ5 Ἠετο {ο Ὠανο {οἱ]ογγθᾷ 59Π16 αοοοπηῦ 

Ἱπάρρεπάεηπο οἳ Ατὶδίθας. Απά ἵπ αποίμετ τοβρεοῦ ἴμ]5 αὔετηαίινθ 
γθιδίοπ οἱ {πο {αοῦς 15 ΙπύτιηθΙσα]1γ πηογθ ογθᾷ1ΙΡΙ6. Ἐοτ, ππετεας ἴπθ 

Τιοζίοι οἳ Ατίδίθας τεργθβδεπίς Έ]εαζατ α5 απ Ἱπάερεπάεπῦ Ῥοζεπίαίθ, 

ΤγεπῶιΙ5 6ΧΡΙΘΡΒΙΥ 875 ἴλαῦ πο ὦἆανς5 πετ ἴπεη 5αρ]εοῦ {ο 116 

ΜασεάοπΙαΏς, Ὦὗ Πο Ἡθ ἀοαβρί]ε5δς πἹεαης Ἐ/{ο]θιιγ Φοΐθτ, Ίο 18 
τοεοτᾶςᾶ {ο ανα δαράπθᾷ ἴπε οοιπτγ. Ῥαΐ, Ἡ ἴπο Τιδίζετ οἳ Ατδ- 

ἴθας 15 ΨΤΟΠς ΟΠ 5ο νυ]ζα] α Ροϊπῦ οἱ οἩτοπο]οςσγ, 165 15 Ῥ]αϊπ παῦ 16 
οαπποῦ Ἠανο Ῥδευν Ἰγγ]ίεη ὮΥ 155 αβδθιιηθά απἴΠος, ὪΠο σαν Πατά]γ 

Ῥα βιρροβεά {ο Ἠανο Ῥ6εη πιβία]κθη α5 ἴο ν]ο5θ τεῖση Ἠθ γα5 Πνίπς 

ἀπάςτ. 1Τπ {λαῦ οαδο 155 Παβύοτίοα] οΏατασίετ 15 σοηθ, απᾶά Ὑθ α1θ αὖ 

Ἡρετίγ {ο Ῥε]1ενο α5 πΙΙΟΠ οἵ αν Η5ύ]9 οἳ 105 α5 Ἱπο Ῥ]εαςο. 
ΤΈηεγθ ἆ1θ 50Π16 ΠΙΙΠΟΥ Ροϊηῦς νΠΙ«Ὦ Ίανθ Ῥ6εεπ πγσεᾷ α5 Ῥτοοίς οἳ 

Ἠϊρίογ]σα] ΙΠαΟΟΙΤΑΟΥ 1π πε Τείίθτ, ΥΥΠΙοὮ 4ο ποῦ 86Θ6ΙΠ 6ο Ἡ5 {ο ανθ 

ΑΏΥ υγεϊσηῦ. Όπο 15 οοππθοίθεά νζῃ {1ο ]εζζετ οἳ Ἐ]εαζαΥ, νΠΙοὮ Ὦ6- 

σης ἴ]ας (5 41) ---έΤΕ ἴἶλοι 1Πγβε]Ε ατί νγε]], απᾶ {πο 4πεθη ΑδιΙποῦ, 

{Ἡγ αἱ8ί6υ, απά ἴ]ιο οἩΙ]άτεπ, 15 πν1]] Ὃο ν/ε]], απᾶ α5δ νο ποιπ]ά Ἰανα 

10 Νου Ῥμιαάθ]ρηας αὰ Ίππο Ὑ]νθθ ἵηΠ ΑΙΟΟΘΒΒΙΟΠ, ὈοῦἩ παπιθᾷ 

ΑΙΦΙΠΟδ. ΕΥ ἴμο Ἠτοῦ, πο ας ἴΠε ἀαασΠίθι οἱ Τ5ΙΠΠΟΊΙΒ, Το ταά 

ἴητεο ομΙ]άτεῃ, Ῥήο]επιγ, ΤιΥ5ΙππασΏαβ, απᾶ Βετεπῖίοθ; ὮΥ ἴμο 5εοοπᾶ, 

πο Ίναδ Ἠϊδ ΟΥ 81506Υ, Ὦ6 Ἰιαά ποπθ. Ῥαΐ0 ἴΠεῃ, α5 Ε]θαζατ γ/α5 

1 Οἱοθτο Ώγο Γαδ. Ῥοψι. δ 25 Ἱπιρ]ῖος παῦ Ὀοπιείτίας5 πας ΙΠίεηὐΙοΠαΙΙΥ σοῦ τιά 

οἳ ἵηπ πμ παΥ ---Ὡσπιθίτίαπι δἱί εχ τοραβρ]ίσα, ααάβπι οΡρίΙπηθ 66886- 

ταῦ, οἳ εκ ἀοοίτίπα ποῦΙ]αοπ οἱ οἶατάπῃ, ααἱ Ῥμα]ετεις νοοϊίαίαβ 

ος, ἵπ οοἆσπι ἰΙδίο Ὠρσγρίϊίο τεορπο νε; αἆ οοτρΙβ αἀπιοία 

ψ]ὶία 6556 ΡῬτ]νταίαπῃ, 

3 Αῃαἶπδί ΑΡίοπ 1 22 --- ἀνὴρ περὶ πᾶσαν ἱστορίαν ἐπιμελής. 

8 Ωποίεά ἵπ Εαβερίας Υ 8. 
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αἀάτεβεῖησ Ἐ/{ο]θπηγ, Πο ππας απατεο οἱ πας {αοῦς, 16 υγοι]ᾶᾷ Ἰανε 

Ῥ6εν 5αρετβποις {ου Ἠ]πι {ο σιαγᾷ Πϊπηδε]{Ε ασαϊηςῦ πδοοηςδίγιοξΙοΏ 

(ορ. ὃ 46). Αραϊη (ὁ 150) ἘΠιαδεΙρμας 15 ιπαᾶθ ο 5ρθα]κ οἳ Πἰ5 
ν1οῦοιΥ «1π {ῃθ βεα-Ησμί αραϊηςο Απῑσοπιας. Τὸ 15 αβθετιθᾷ {λαῦ 

ΕΠΙ]αάε]ρηας πας τεβ11Υ ἀε[θεαίεᾶ ἵπ ἴμίς Ῥαΐθα: Ῥατ, 1Ε ο, 0115 {α]- 

βιΠοαίϊοπ οἱ {αοῦ 15 ποῖ Ἱπαρρτορτιαζε 1π πο πιοπατο]μ’5 οὗ πιο. 

ΎγΠο ἆοθρ ποῦ Κπουγ 0μοθ εἰαςθΙοΙῦγ οξ ἴ]πο θιπῃ «νΙοζοιγ) 2 
Μοτο Ἱπιροτίαπί {μαμ {πε ρτεοεά]ηςσ αγθ {πο ρ8ββας6ς η πΠΙοὮ πε 

απἴΠου, ἀθδρ]ίε Ἠ15 616ΥΘΙΠ6ΡΒ, 566Ι15 {ο Τοτσεῦ ἴ]αῦ Ίο 156 Ατίδίεας, 
απᾶ ο 8ρθαΚ {Τοπ {μθ βαπάρο]ηῦ οἳ Π]5 οὗΏ Ιαΐθγ ασθ. ΈῬοτ 1η 5 28, 

Ιη ΘΟΙΗΠΙΘΗΟΙΠΡ οἨ ἴπο δΥγ5ίεπιαῦΙο αἀπ]π]ςίταίοη οἳ ἴμο Ῥίο]θηιίθς, 

ηθ δαγ5 {ο α]] {Π]ης5 Ίγετο ἆοπο ή {]αδε Πἶτι5 ὮΥ πἹεαΠς5 οἱ ἆθογθθς 
αΠᾶά 1Ώῃ α ΥΘΙΥ 5αΐθ ΠΙΔΠΠΟΤ. Ἀου 165 15 οοποεῖναυ]ο ἴμαῦ Ατίσῦεας 
πηὶσηῦ δαΥ εΠῖς πγΙζ]ι τοίΘιθποο {ο ΡΠ{αάα]ριας απά 5 {αΐλοι Βοΐου, 

Ῥαῦ 15 ΒΕΘΙΠ5 ΠΙΟΤ6 ]1Κθ {πο εχρΙθΘΒΡΙΟΠ οἱ οηθ Ἡ]ο οοα]ά αἰτεαᾶγ ]οοῖς 
Ῥαε]ς προπ α ἀγπαδίγ. Ασαϊη 1η ὃ 152, 1η τεοοτάῖησ Ἠον; πο παίοπα] 

οιδίοπῃς οἱ 6ο ὦεπης5 ειχε οοπιρ]ᾳΙθά πΙἩ 1π {πο Ῥαπαπεί, η βαὖ5 
«{οτ 165 πας 5ο αρροιπζεᾶ ὮΥ ἴπο Ἐϊπςσ, 5 γοι οαη 50111] 566 ΠΟΥ.) 
ΤΠ15 οοα]ά Πατά]γ Ὦε 5αϊᾶ Ὦγ α Ῥειδοῦ πτ]θίης 1Π {16 τεῖση οἱ πΥΠΙΟἩ 
η 15 δρεακῖησ. 

Οατ Ιπαπ1τ]θς {πεη 566Π1 {ο Ἠαγνο ]απάεά ας 1π {15 ταζμθτ αηοΠΙᾶ- 
Ίος βιαΊοἨ, {Παῦ, πγηΙ]α οχίθιπα] ενιάθισς αὐταςῖς {πα σοπιΊπεηθςς 

οἱ ἴ]ο Τ,είζετ, Ιπίετπα] ενιάεπος Γοτριάδ π5δ {ο αοοερῦ 16. ΒῬπόο π]αῦ 

1 {9 οἩ1εξ νηζηθρς Ὦο Ἠ1πηδε]{ Μουπᾶ {ο Ὦο απ Ἱπιροδίοτ ἘΤϊς 15 

[πο νίεν {ακεη ὮΥ ἴ]οδα ΊΠο αἴθ οατε{αΙ {ο 5ρεαἷ οἳ {Πα Ῥβδιάο- 
Ατδίορα]ας. Απιδίορα]ας, {Πε θεασ[Πετ οἳ Ὦήο]ειπγ, ποι]ά Ὀο α ζεπιρῖ- 
Ίησ σοᾷ{αἴΠετ ἴο α 26151 απζΠοι π]δηῖησ {ο εΏ{οτϱθ Ἠ]5 ΟΠΠ ΟΡΙΠΙΟΠΡ. 

Οπο {Π]ης 15 οεγίαῖΏ, ηΚΠΙΕΙΥ, ελαῦ ἴλο ΟτΤρΊΙο Υεγςες αιοζεά Ὦγ Ατὶς- 

{ορα]ας (Β18. Ρ). Ευ. ΧΙΙ 12) ατο ποῖ οἳ ἄτοαε]ς Ῥιαΐῦ οἳ ο ευῖδ]ι οπἱσίη. 
Τ]156 Ἰούγεγετ ἄοεξ ποῦ ΡΓούθ ΙΠΊΟΠ. Ἐ ΟΥ 81106 0Π6εΥ πει εππρΙογθοᾶᾷ 

Ὦ7 8οπ1θ 6), ΠΏΥ ποῦ ὮΥ οπθ α5 πε]] α5 ΡΥ αποίπετ” Τ]ε ο. αον]δῃ 
Φ197]]1Πθ νΥεγρες 8ἱ5ο σο Ῥαο]ς {ο ἴμο τεῖση οἱ Είο]επιγ ῬΠι]οιπείον, 

Τηετο 15 αποίμετ {Π]πρ πΠΙοὮ 1παΥ Ὦο αΠτπιεά γη Ἡ βαΓείΥ, ΠαΠΙΕΙΥ, 

ἴπαῦ Πο ο]ο5δοςδῦ ρατα]]6] {ο 6ο (ἄτθε]κ οἳ Ατὶδίθας 15 {ο 6 Εσιπά 1π 
{πο (ἄτοαε]ς οἱ Ατιδζοριίας. Ἰπάεεά 16 πι]σΏ{ πγε]] Ὃαο Ῥε]ιενεά {ιαῦ 
ῬοῦὮ ποτ] πετ ὮΥ {1ο 6απ1θ Ἠαπᾶ. Ίλθ Ιπο]Ιπο {πΠετείοιθ ο (Π]π]ς 
ἴλαῦ γγΠαίεγεν πγας ἴ]ιο ἆαίθ οἱ ο ΄ Τηἰεγρτείαθίοη οἱ ἴμο ΗοΙγ Τιαν;ς) 

πγαςδ {ηθ ἆαΐζε α]5ο οἳ ἴ]ο Τιεῦζετ οἱ Αι]δίεαδ. ΤΕ πα ἔουπιετ νοκ 18 
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τ6α]]γ ὮΥ Ατκίοῦι]αςδ της απάετ Ῥίο]αιπγ ἙΠοππείος, ἴπεη 16 

αβδῖση ἴ]λο Τ,ευίοι {ο ἴ]ιθ 54116 Ῥετῖοᾶα. Ῥιΐ, 1 ἴπθ ὦ6ινΙδΗ Ίου οἳ 

Ῥβειάοπγτηγ ἀε]αάθς π5 Ἠθεγε αςο, ει πγθ ατθ πππποονεᾷ 1ΤοΙη ου 

αΠοἸοίασε, αιά οαπ ϱ6 οεγίαΙη οἳ ποῦμ]ης οχοερύ ἴλαῦ ἴπε Πείζετ ννας 

αοοθρίθεᾶ αξ Πϊδίοιγ ὮΥ ἴμο πιο οἳ 9 οδερΏαδ, Υο ραναριναδες α 

σγοαῦ ρατῖ οἱ 16, απά 1ΠΘ6ΠΡΙΟΠΡ5 ἴΠθ ΏαβΙΠθΘ οἱ μα βαρροβεά αιί]οΥ. 

Ῥ]μτ]ο”5 ονἰάσπσο 15 ποῦ 5ο 6ἶεαν. Ἡ6θ α51668 ΠΤΙ μα ααἴ]λοτ οἱ ἴμο 

Τ,είιος 1π ππα]κίπσ ἔ]ο γαηβδ]αίοη ἴα]ἷκα Ῥ]ασθ αμάςτ ῬλΠαάε]ρμι», Ῥιαῦ 

πο ἀϊνοισας {Τοπι ἨΙΠῃ, ἂ5 Ί/6 ΊαΥθ 86ΕΗ, 1η αβδετθίησ 155 Ἱηδρ]ιταίίου, 

ΠΟΓ ἆοθς Ἡθ αΠΥΝΠ6Υθ τθίετ {ο ἴΠ6 π/]ὔ6ι ἂ5 Ἠ15 εαθ]ιογ1ϐγ 1η ἴπθ γγαΥ 

{1 ο5δ8ρῇβ15 4968. 
Τ]ιο Τ6ιιῦπετ οἀ1ζοι οἱ μα Τιεῦζου, Ρατ] Ἰεπά]απᾶ, Ρας 155 6ΟΠΙ- 

Ῥοβί{ίοη Ἰαζ6γ {Παπ {πο {1ης οἳ μα Μασσαῦεες (5αΥ αἴίει Ε.ο, 96) απᾶ 

Ῥθέογο {με Ιπναδίοηυ οἱ Ῥα]οςίῖπα ὮΥ {Πα Ἠοπιβῇς, Β.ο. 69. Έ]ε 6αΥ]16Ι 

Ἠπη]6 195 ἀαίειππϊπαά ὮΥ αγσαπηεηῖς Εγοιη ἨαΠ16Ε5, πΥΠΙο τη]σΏῦ Ὄ6 ἆ1δ- 
ριαζεᾷ, απᾶ {6 ]αὔ6ν 15 {αικεη Του σταπίεά. Ίο οιγβε]ναδ ζμ]Ιπ]κ {λα 

ἴπο Ὑνοτ]ς Ίνας σοιηροδεᾶ Ῥεΐίοτε ἴμθ «65 Ἰαά αΠΥ οἶοδο αοαια]ηζ- 

αΏσθ ΙΤΕΠ {πο Ἡοιπαπς: Ῥαῇ0 (Πεγο 15 α ροϊπίυ ΥΥΠΙΟἩ πα]σ]ς Ὦο αγσθά 

ασαϊπςί {15 νίειν. ΑΙΠΠΟΠσ ἴῃ6 απθβίΙοης αδκεᾷ Ὁγ ῬΠ]αάε]ρηας οἳ 

{με Ἐ]άθινς {μετα αγθ {1ο 1π Ιππιθάϊαζα 5ιιοσθβδίοη --- (1) Ἠπαῦ πα 

οἳ πιΕἩΠ οασΏί {ο Ῥο αρροϊπίθἁ στρατηγοί: (9) πας ΚΙπά οἳ ππεη 

οαβΏ{ Το Ῥο αρροϊπζαά «οοπηπαπάσςτ5 οἱ ἴ]ιο {ογοςς) ὁ (55 250, 251). 

Οπ6 οἵ οὔμαΥ οἳ {ημθβδο απθβίΙοΠ5 866ΙΠ5 5αρετβιιοις απϐ] νο ΙΠπαΙΙΙΤθ 

ΙΠΤΟ 16 πἹεαΠΙΊης Οἱ στρατηγοί Ίηπ ἴπῖ5 οοπίοχϐ. Τ]ε απΠβΥ’6Υ Το ἴμο 
αθβδύϊοπ 1π {16 {οχῦ οἰεατ]γ 5Πονς ἴ]αίῦ ἴ]ιο ποτά Ἰθιο δίαπάς {ου 

ἐ]αάρος. Χους, 1 νο ΤΘΠΙΘΙΠΙΗΡΘΥ ἴΠαῦ στρατηγός Υγα5 {19 («τοε]ς δα 11να- 
Ἰθηῦ {ογ πε ἨΟΠΙΑΠ ῬταθίοΥ, 15 πηὶσηῦ αἲ Βνδῦ 566 ἔλαί 15 οοπ]ά 

ΟΠΊΥ Ίανο Ῥ6επ παπάθε {Πο Ῥοπιαπς ἴλαῦ στρατηγός ασφαϊπεᾷ Ίπο 
πηθαπ]ης οἱ ]αᾷσο. Ῥιΐς ἴμὶ Ίεανο οιίς οἳ βϊσ]ᾖίς ἴπο απθβΙοΠ 

ἨΟΥ στρατηγός 63116 ἴο Ῥο βε]εσοῖοᾷ αδ ἴμο εαπ]να]επί οἳ ο Ῥοπιαπ 

ΡῬταθίογ. 16 ποτά τηἉδί α]γοαᾶν Ἰπ ἄτθοαῖς παναο οοηποίθά οἶν]] α5 

νγε]] α5 πηϊ]ἶζανγ Εαποβίοης Ῥε[ονο 16 οοι]ᾶ Ίανο φεεπιθὰ ἴο Ῥο α Πῦ 

ἴχαηβ]αίίοη οἱ Ῥγαθίοτ. Απά {16 πο Ίκπον {ο Ίανα Ῥοθι {16 6ᾳ96. 

ΤΈἨςθ στρατηγοί αἲ ΑἴΠεπς Ίνεγο Ἰ]πάσθῬ α5 ν/ε]] α5 σοποεγα]. Αὖἲ Α]εςχ- 
απάτ]α {1Π6Υ 566πη {ο Ἰανο Ώθσσππθ Ἰαάσοας Ιπςίοαᾶ οἱ σοποτα]β. 

Τατηϊησ πουν ΤΟΠΙΑ {μθ ἀαΐο οἱ ἴμο Τιοίίετ οἳ Αι]ρδίεας ἴο ἴλαί οἳ 

ἴπο Βερίιασ]πί Ι{56]{, πο Ἰανο α]τθαάγ Γουιπᾶ {πας ποιο Υθγθ πο 

ΓοΙ1Π5 οἳ ἴμθ {ταά1οη γγΙ(Ἡ τορατά {ο 15 οτ1δίπ, οπθ ρα πς 15 ππάοτ 
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ἴπο τεῖση ο πο 5εοοπά, ἴμθ οὔμει ππάετ {Παῦ οἳ υπο Πτδῦ Ῥίο]επιγ. 
Έπο Ἰαΐΐετ οοπ1θς {ο τ15 {μτοιςβ] Τπεησρας απἆ 15 οοπιραθΙΡ]θ πν1ζἩ ἴμο 

ρατῦ αβδισπες {ο Ώοππεύτ]α5 οἳ ΕΠαἱετΙὴ 1Π σεύπς {πμ Ταν οἳ Μο5ε5 

ὑταηδ]αῦεά, γπενεας ὕ]ιο {οΥΠ1ΘΥ 15 ποῦ. ΕΒοῦἩ νθιδίοη5 ΟΕ ἴπο βἴοΥΥ 

Ίγετθ ΚΠΟΝΠ {ο Οειιεπίῦ οἳ ΑΙεχαπάτία, Υο σ]νες {πε ριγαίογθησθ {ο 

ἴμο ΤογΙΠΠεΥ. ἜΤπα6γ γατα οοπιρ]ιπεά Ὦγ Απαίομιας (18. Η.Π. ΥΙΠΙ 92), 

ΥΠΟ 4εο]ατες Οπαῦ Αι]δίοριι]α5 ἨΙ1ηΡεΙΕ ἵγαδ οπθ οἳ μα Ῥενεπίγ, απᾶ 
αἀάτεβδεα 5 Ώου] οἩ {μα Ιπίειρτείαοη οἱ πα Ταν οἳ Μοβεβ {ο 

ἴμο Ώνοῦ Ίννο Ῥίο]επιῖθς. ΊΤΠΐ5 Ἰογανοι 15 οιξ οἱ Κοερίης υτ] ἴ]ο 
Ττασηιεηῦ» οἱ Ατιδίορα]ας {Πεπιβε]νθς. 

Έτοιι Όμαο Βχοἱοσιθ ἴο Ἐεο]εδιαδίϊοις πε πα Γαϊτ]γ 1πΐεν [πας 
ία Ταν, πο Βτορ]θοῖ6ς, απᾶ ἴΠο τοςῦ οἱ πο Ῥοο]ς, 5ο ία ας {16 

]α50 πνοιο (πει ΥΤΙΓΓΕΠ, αΥθαάγ εχὶςίοᾷ 1π ἄτεε]ς αὖ ελα πια οἱ υτ]ζ- 

ης, απά Πο ὑεχῦ 1156] 5Που’5 ασαιαϊπίαπσοθ γη ἴ]πε Ργαςεο]οσΥ οἳ 

ἴλμο Βερύιας]ηῦ ΥεΓδίοη οἱ ἴπο Ῥεπίαίεισομ. ἜΤ]μαῦ Ῥνο]οσιε οαπποῦ 

Ἠανο Ῥδεευ ντ]νεη ]αΐετ [μαι 192 Ε.ο., απά ΤΙΑΥ ανα ὌθθἨ Ἰντ1{ὔ6η 

5 θαΤΙΥ αν ἴμο τεῖση οἱ {με Πγευ Ἐπιθτσείθς, πο 5αοσοθεεᾶεᾶ ΡΠ1]αςε]- 

Ῥ]ας (5.0. 241-223). 

Έ]1]ο ἀἲδρ]αγ5 απ αοαπαϊπίαποθ {Πτοισῃ ἴπο ἄῑθες νζῃ αἲ] {ο 
Ῥουκς οἱ ἴπο Ο]ά Τοερδίαππεηί, εχεερίυ Ἠβίματ, Βοσ]εδιαδίες, ἴπο Ῥοπσ 

οἱ οπσβ, απᾶ ΤὨαπίε]. Ῥπαΐο Ἰο αποίες ἴπο Ῥτορπεῖς απά Ῥραιπις 

6ΏΩΙΡΕΙΥ, αηΏᾶ 566Πη5 {ο τοσατᾶ {πει α5 Ιπ{ετίοῦ 1Π αιιζΠοτΙΏΥ {ο ἴ]θ 

παν’. 

Της πια]ῖησ οἳ ἴπα βερίιασ]η6, 5 6 Ἠανο 10, πας ποῦ α 51ησ]θ 

αοἴ, Ὀαῦ α Ίοησ ρτουθς5, εχεπάϊπσ Ῥρετμαρς ΕΤΟΠΙ {16 τθῖση οἳ {Πε Βτοῦ 

Ῥήο]απιγ ἆογη {ο πο 5εοοπᾷ οαοπατγ αἴνετ ΟἨτ]δῦ: Του 16 ἰταηβ]α- 
ὕ1οη οἳ Ἐοο]αριαςίες Ίοο]ς αξ 1 15 Ἰαά Ῥεεηπ Ιποογροταίθεά {ΤοΙΠ ἴμο 

νοαιρίοηπ οἳ Δαι]α, οἱ ὙΠΙοἩ πα 5Πα]1 5ρεα]κ Ῥτοδεπ{Ιγ. ἜναςΙΙοη 

15 ῬεΓμαρς τ]σΏῦ ἵπ οοππθσῦίηπσ ἴμο οτἶσίπα] {ταηδ]αίίοη οἳ ἴλμο Ταν 

στη {πο ἀθρίτο οἳ ἴμο δατ]γ Ῥίο]επιῖες {ος [πε οοπιρ]είεποαςδς οἱ {Πεῖτ 
Ἡρντατγ. Ἐπαδερίας 9ο65 ἵπ ἴπῖς ἴο Παπά οἱ Ῥτονιάεπερ Ῥτερατίης 

1 Τη {μαί οαδο ἴ]ο πνοτάς /Τη ἴ]ο οἰσΏί απᾶ (ΠΙτεθοί γθατ ἵη πο τείση οἳ 

Ἠπετσοίος 1 οαπηθ Ιπίο ἨἘστρί) ΠΙαΥ ΊΠΘΑΠ 8ΙΠΙΡΙΥ πεηπ Ι πας ὑλΙτίγ-εἰσηί 

γθατ5 ο], θίο., πΥΠίοὮ ἵδ ιο 86ΠΏ8ο ἵπ πηλίοι Ῥτοίθβδοτ ΜαμαΠγ {ἴακες ἴπεπῃ. 

ἨΓομά]απά Ὠας5 ροϊηίεά οαῦ α ταδεπιῦ]αησςς οἳ οχρτεβδίοη Πίο πηἰσ]ηῦ 5εεΠΙ ἴο 

ΙΠΙΡΙΥ υμαῦ πα υυτ]ίθτ οἳ λα Ι,δἰίογ γνας αοφπαἰηίθᾶ ννϊθ] πε Ῥτγο]οσις {ο Ἐεε]ερί- 

αθίῖοαδ. ΟΡ. Ατὶδίεας 6 Τ πι πο Ἠποτᾶςβ η {19 Ῥτο]οριθ --- καὶ ὧς οὐ µόνο» . 

χρησίµους εἶναι. 
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ἴλο νγοτ]ά {ου ἴ]πα οοπιῖπς οἱ ΟΠτ]ςί Ὦγ πε ἀῑῆαδίοη οἱ 116 Βο1ρίσθΒ, 
α. ῬουιἨ πΠΙο] οοι]ά ποῦ οἴ]θτνήδο Ἠανο Ῥεευ Ἡταης ΤΟΠ 61151 

οχο]ιβίγεπεςς (0). Ευ. Υ1Ι11 1). 
Ίο παθᾷ ποῖῦ ἆοιδί ΤΓανύα]]απ)ς πνοτᾷ Ὑπεη Ἡθ δαγ5 [αυ ἴπο ΟΙά 

Τοδίαπιαηῦ βοπ]ρίανγθς 1π (τθε]ς Ίγ6τθ {ο Ὦ6 56εΠ Ίπ ἴμο Β6ταρθιπῃ 1Π 
Ἠ5 ΟΥΏ ἄαγ αἶοπσ σν {Πεῖν οπἱρίπα]δ. Ἑπί Πε αιιθβδύομ 16 Ἠοιγ 
ἴΠ6γ σοῦ ἴπενα. λετε ἴ1ι6γ τθα]1Υ ἰταηδ]αίοᾶ {ον πο Ίρτανγ  ΟἨ, 
Ἱανίπσ Ῥ6επ (γαης]αίεᾶ Ὦγ {με «ευ Το ἴ]παΙ ΟΥἨΏ 156 ΊΥ88 α. 6ΟΡΥ 
ἀεππαπᾶεᾶ ΤοΥ ἴπο Ἡρταιγ ὁ ΟἨ ἴπῖ5 απεβᾶοη 6αςἩ πιαδῦ Ἰ]αάρο {ου 
ἨΙΠΗΡΕΙΕ. Το τ15 {μθ 5{οτΥ οἱ {πε Βενυεπίγ-ύνο Πηζεγρτείθτ5 6811165 πο 

οοην]οθίοη. ΈοΙ ΝΗΥ 5ποι]ά πα Κίπς 5επά ὔο ο πάσα Του Ιπετρτεῖθίς, 
πγηθη {πθγθ Ίγας 5ο Ία1σθ α 0 6π15Ἡ Ῥρορι]αον 1π Πῖ5 οπη ΚΙπσάοπι 5 

Τ]ο 5ονεπ{ίγ-πο ΙπίθΓρτθῦϱΙ5, δὶχ ΤΤοΙΗ θας] {11Ρ6, 6αγοιτ βίτοης]γ 

οἱ {6 δα1πθ πιοθίνθ 1ο ἀῑσζαῦεᾶά μα ςαρδθαιεπό απιρε]]15μιπεπ{ς5 

οξ ἴμθ 6ΤΟΥΥ, ΠΒΠΙΕΙΥ, ἴμθ ἀθβίτθ ο οοπ{εΓ απθ]οτΙϐγ απροπ πο Ἠε]- 

]επ]ρί βοπ]ρίανθς. Ίο ΊαΥ πο βίτορν 1η ΌΠ]5 6ΟΠΠΕΧΙΟΠ οἩ ἴμο 19088 
ο ἴ]ο επ {01968, πΠΙΟἩ ας Ῥ6εηπ 5αρροδθά {ο τεπάθτ πε 5ἴοτγ 

Ππηρορίρ]θ {γοιη πε σοπηπιθποθιηΘηΘ. ΤΕ 15 Παὰ Ῥθεῃ απ π{ῦαυ 1ΠΙΡΟΒ- 
ς1ΡΙ11{Υ {ο Επ βΙΧ πιεη ΤΕΤΟΙΑ 64Ο] 11Ρ9 αἲ 6γδαίαπι, πο 6 γου]ά 
Ἠανο 66η ]1]κε]Ιγ 0ο Ιπγεπῦ 510Ἠ α 50οΙγ. ἩΜοτθονετ 1η Ναι Τερία- 
πηθηῦ ἔπηςς {πε {6η ἴπ]ρος πετο ποῖ τεσατεά ας α{ὔετ]γ ]ο5ῦ (Αοἴ» 267, 

αππες 131). ΤποιςἩ ΓΠεγ πεΥοΓ 64116 ασ] α5 α Ῥοάγ, Ρτοβαβ]γ τπαΠΥ 
οἳ {παια ταὔιιτηθά Ἱπάϊνιάια]1γ {ο Ῥα]ἱεδίτπε; απᾶ ἴΠθ «65 πθιθ 5ο 

οατα{α] οἳ υλμαῖτ σεπεα]οσ]θς ἴ]λαίῦ 15 πποι]ᾶ Ὦο Ἐπονπ {ο πλαῦ 0τ]ρε 

ΓΠ6γ Ῥε]οηπσαᾶ. Τ]ο π]ο]θδα]εθ επιαποϊραῦίοη οἱ {6ψ1δῃ βἶανος ὮΥ 
Ῥμι]αβε]ρ]ας αὖ Ἠϊ5 οΥΏ οοδῦ 15 56ο ποῦ]θ απ εχαιηρ]ε {ο Κῑπρς {αῦ 
165 16 α ΡΙΥ Το αὐζασ]ς 155 Ἠϊςτοτ]οΙίγ: Ῥαΐ 16 15 πεοθβδατΥ ἴο ροϊπῦ οαῦ 
ἴλαῦ ἴμα ρτῖος τοοοτᾶθᾶ Το Ἰανο Ὀθεη Ῥαϊά {οτ 68601, ΠΑΙΠΘΙΥ Όνγεπίγ 

ἀτασλτπας, 15 πζαν]γ Ῥε]ου; {ια πιατ]κεἴ-να]πθ, 5ο ἴπαῦ πε βο]άϊθις απἆ 

οπρ]εοίς οἱ Ῥπμι]αάε]ρ]ιας νγοι]ά Ἰανο αά α τὶσΏί {ο οοπιρ]αῖπ οἳ 15 

Ῥεϊησ σθποτοις αἲ ἴπαιτ 6ΧΡθ6ΠΒΘ.Ι «οδερΏῆις5 15 5ο οοηβοῖοα5 οἱ {18 

Πανν 1π ἴμθ 5ἴοΥγ, υπαῦ 1Π Όνγο Ῥ]ασθςς Ἡε αιΙθί]γ Ιηβετῦςδ έα Παπάταεά 

Ῥοΐογα πα «{πγοπίγ ἄτασππιας,) πουν (δίαπαΙηπς ἴΠαῦ ἴμ15δ δΙκ{ο]ᾶ, 
Ῥιέ 5011] πιοᾶςθρί, Ῥτῖοςθ ἆοθδ ποῖῦ 6ᾳπατο ΙΓ {πα {Τοῖα]. 

ΟΕ απγ αἰθεπιρῦ ΡτΙοΣ {ο πα Βοερίπαρ]ιπῦ (ο [ταηβδ]αζε ἴ]ο Ἠερταυ 
Βοτ]ρίατθ68 να Ἰανθ πο απἴ]απ{ϊο ΙΠΕΟΤΙΙΑΡΙΟΠ. 10 18 ἵταφ ἴπαῦ οπθ 

1 Οπ {πα Ῥτῖορ ΟΕ ΒΙ4ΥΘ6Β 5806 Χεη. επι. ΤΠ ὅ δ 2: Ῥ]αϊο Απίεγαδία 195 6: 

1 οῖαη Τί. Αιιοί. 27. 
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φτ1σογ οἱ πο Τμείζετ 5ρθα]ς οἳ Ρτονίοις5 Ἰποοττθςῦ {ταηβ]αδίοης ος ἴμο 
Ίαν (5 914) αδ Ἠανίησ Ῥ6θεῦ 158 ὮΥυ Τ]παοροπρας: Ῥαΐς Ἠ5 πιοβῖνο 

866Π15 0ο Ὀθ α ἀθβῖτθ {ο εκα]ῦ {πε οοιτθοίπθΒς οἳ Ἡαῦ ΠΙαΥ Ῥε οα]]εᾷ 
ἴῃπο απζ]ᾗοτγιδεά νοιδίοηπ. Ἀπ]ατ]γ Ατιδίορα]ας (Έα5. ). Κυ. ΙΧ 6, 

ΧΙΙ 12) βρεαΚκ5 οἳ ρατῖς οἳ ἴμο ῬεπίαίειεὮ ἂ5 Πανίης Ῥεεη ἵταῃς- 
]αΐεά «Ῥείοτε Γειπείτίας οἳ Ώ]πα]εγαπ] ) απᾶά Ῥεΐοτθ «ἴΠε 5ΙΡΤΕΠΙΔΟΥ οἱ 
Α]οχαπάοτ απἆ {πα Ῥοδυδίαης. Ῥαῇ ασαΙη {Πεγο 15 α ἀεβπῖζα πποῖῦ]νθ 

ο ο {οαπᾶ Του {Π15 νασιοθ «ἨἩτοπο]οσίοα] δἰαὐεπιεπί ἵηπ μα αἰτοιπρῖ 
πΓΏΙοὮ γγαδ πιαᾶο αὐ Αἰεχαπάτία ο 51ου {Παῦ Ῥ]αΐο απᾶ Ῥεξοτο Πτα 

Ἐγίπασογας Ίν6ιθ ἀθθρΙγ Ιπάερίεᾶά {ο Μο5ε5. Έοι Ὕῆθη {Πε ΑΙεχαῃ- 

ἁτίαη  εἶιν5 ραῖά («τθεκ ΡΊΙΙΟΒΟΡΗΥ με οοπιρ]Ιππεηύ οἳ Ππάϊηςρ ἴλπαῦ 

Ἱπ 15 ΊαΥ ἴμο 1ΠΠ6Υ πηθαπῖης οἱ 0μαίΙτ οὗηπ Βο1ρίἨτ65, ἴΠ6γ οπάθατ- 

οαγθά αὖ {ῃθ 56α1Πθ 11ης {0 Τ6ᾷΥΘΒΡ ἴ]ο Ῥαίαπος ΡΥ ρτονΊησ {μαι (τθεκ 
ῬΗΙΙΟ5οΡΗΥ πας οι1θ]πα]1γ ἀετ]νεᾷ ΕΤοΙΠ «9 επΙ5Ώ τε]ΙσΙοἩ, 5ο ἴλμαῦ, 14 

1η Μοβ65 οπο οποι]ά ππά Ῥ]αΐο, ἰπαῦ να οΠΙγ Ώθδοβιαςδο ἘῬ]αΐζο νγ/αβ 

Ἱπδρ]ιγεά ὮΥ Μο5θ5. Τ]ε πιοῦίο οἳ ἴ]πῖ5 5ο]οο] 15 οοπνεγεᾶᾷ 1π ἴπο 

αθβίῖοπ οἳ Νιππεπίας μα 15 Ῥ]αΐο Ῥαῦ Μο5ε5 Α{ΠοΙΖίησ2’᾽  Οπο 

οἱ 115 πιείηοάς, Ίνα τοστεῖ {ο αᾶά, παδ ἴπαο {αὈτιοαίίοη οἳ ΟτΥρΠΙο απά 

Μ197]11Π6 Υ6Ι565, 0ο ΠΥΠΙΟἨ νς Ἰανο αἰτθαάγ Ἰαά οοοᾶβδίοη {ο αἱ]πᾶς. 
Τῆ]5 Ιπάπςδῦτγ γα5 οαττ]θά οἩ ΡΥ πα ΟΠτ]βαπς, απά αΏοτάς α ΤΕΒΡΟΠ 
ἩΏΥ 1η ἴμο ν]δίοη οἳ ἨΠετιμας (ἨΠειπῃ. Γα5ΐ. 5. ΤΙ 4 5 1) ἴμο 9190Υ] 

οοα]ά αὖ Πτδίυ δ1σΏί ο οοπ{οαπᾶθά ΙΓ {ο ΟΠάτοῃ. «Τη Ταοαπας 

ἴπε ΡΙΡΥ]]11Πθ νειςθ5 ΓΟΙΙΏ 9Π6 οἳ {πθ οΠΙεξ ενΙάεηποες οἱ ΟἨγΙβΠαΠΙ{Υ. 
ΟΕ ταηβ]αῦΙοη5 οἱ {πο Οἱά Τεδίαπιεηό δαρεεαιεπίό ο πο Βερίπα- 

οιπί ἴ]μο {Ἠτερ 1ποδῦ {αΠΙΟΙ5 α1θ (μοςδθ οἳ Ααπῑ]α, Τηεοᾶοίοη, απά 

ΟΥΠΙΠΙΟΠΊ. Ααπῖ]α, Ἰ1]ςθ 5 παππθραΚθ, ἴλο Παδραπᾶ οἱ Ῥπίδοί]]α, 

Ίγᾶ5 α πανε οἳ Ῥοπύα», απἆ {ποασ] ποῖ α 26 ὮΥ Ὀϊτόῃ Ίπαςδ α Ρ1ο56- 
Ἰγῖο {ο {Πθ «6151 τε]Ισίοη. ἨΠ15 Υνειδίοη 15 ἀἰδιπσα]δμεά Ὦγ ἴμο {οία] 
εαοτ]Ώοθ ο ἴμθ (ατθε]ς {ο ἴμο Ἰεῦίετ οἱ ἴπο Ἠεβτει {εχί. ο ΙΙΠΟἨ 15 

υΠ]5 {Πθ οα5ο [μα α Ηεῦτει ρτθοβχ ΙΠΙΟἨ 15 Ροῦµ α δἱση οἳ πο αοοι- 
δαῦ1νο απἁἆ Ὠαςδ αἱδο πο ππθαπίησ «νη{ῃ) 15 τερτοδεπ{εά, Ἡ/Πετο 1{ 

οοσατς 1π Πο {0ΥΠ16ΥΓ 86Π56, ὮΥ σύν, 8ο ἴλμαῦ Ίνα αἲο ρτεδεηπίθά πΙζΗ 

ἴηΏο ΡΏΘΠΟΠΙΘΠΟἨΠ ΟΕ σύν ΙΓ ἴ]ιαθ αοοιδα(Ἰνθο. ΤηΙ5 ρεοπ]ανΙγ Ρ16- 

1 Ατὶδιορα]ας ἵηπ Ἐπς. Ῥ). Κυ. ΧΙΙ 12 δ 1 --- Φανερὸν ὅτι κατηκολούθησεν ὁ Πλά- 

των τῇ καθ) ἡμᾶς νοµοθεσίᾳ, καὶ φανερός ἐστι περιειργασµένος ἕκαστα τῶν ἐν αὐτῇῃ. 

Διερμήνευται γὰρ πρὸ Δημητρίου τοῦ Φαληρέως δι ἑτέρων πρὸ τῆς ᾿ Αλεξάνδρου καὶ 

Περσῶν ἐπικρατήσεως κτλ. .. . Τέγονε γὰρ πολυμµαθὴς, καθὼς καὶ Πυθαγόρας πολλὰ 

τῶν παρ ἡμῖν µετενέγκας εἰς τὴν ἑαυτοῦ δογματοποιῖαν κατεχώρισεν. 



18 ΕΤ ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΠΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΌΑ(ΙΝΤ 

φοηές 1ῇδο]ξ ἵπ {1ο ἄπγθοῖς νθιβῖοη οἳ Ἐοο]αφίαδίθςα 41οπθ απποπσ ἴ]Ἠο 

Ῥουἷς ο{ {πα ΒερίιασΙπ{, 5ο ἴλπαί {μα τεπᾶετῖπρ οἱ [μα ]αΐθ πγοτ]ς ΠΙΑΥ 
Ῥο οοπ]θσοζιατγες {ο Ὀθ ἆπε {ο Ααπῑ]α. ἜΤη15 ἰναηδ]αζος Ηγεᾶ ἁπτῖηρ {πο 
τεῖση ο{ Ηαάτίαη (Α.Ρ. 11Τ--198). 

Τποεοάοίίοπ οἳ Ερῃεςιις 15 δα]ᾷ {ο Ώανο Ίινεά ύοψατᾶς ἴ]πο ο1ο5θ οἱ 
ἴΠε 5αΠΠθ6 οΘΠΙΙΙΥ, απάει Οοπποᾶςς (4.5. 150-192). Ἠθ αἱδο Ἱγαβ 
α ϱ6ν]ςΏ ρτοβε]γίθ. Ἠῖ5 νγοτ]ς γ/ας5 ταίἨὮεί α ΤεΥΙδΙΟΠ οἱ πο βερίιᾶ- 

σης τπαπ απ Ιπάερεπᾶεπί ταηβδ]αίοηῃ. ο Τα α5 {ήθ Ῥου]ἷ οἳ Ώαπῖε] 

16 οοποετγπαᾷ, 16 γα5 αεοερίεἁ ὮΥ πε ΟΠτ]δαπ ΟἨ1οῇ, απ {Π9 οἶἰᾶςεν 

Φερίιασὶπῦ Υ6ιδΙοῦη ἵας ἀΙ5οατάεᾶ. 

ΝΥΙΩΠΙάΟἨΙ5 οἳ βαπιατία, πο, αοοοτά]ης ἴο Ἐπδερίας (Μ.Ε.Υ1 11), 

παδ απ Ἐριοπϊζο ΟΠτ]δαἨ, Ποιτιδῃεᾶ 1Ππ πο ποχῦ τεῖση, ἴπαῦ οἳ 

Φαρίπηίας Ῥενοθτίςδ (Α.Ρ. 195-211). ἨΙδ νειδίοη Ίναδ ποιο Ηΐθγανγ 
1η Το ἴπαη παῦ οἳ Αα π]]α. 

πα τεαάατ ν]] οΏδετνε ἴμαί α]] {τες οἳ {μθβεθ ΥΘΕΙΡΙΟΠΡ 60Π1Ι6 ΤΓΟΠΙ 

{πο 5146 οἳ ο πάαϊδιι. ἜΤ]ε ΟΠτιδίαη ΟἨΠατοῃ γας οοπίεπύ ὙΠζι ἴ]πθ 
Φαρίιασ]η, ΥΠΘΙΘΟΠ Το Γοαπά 155 οἰαῖπῃ ας {ο ἴῃΠθ νηίηθβς οἱ υπο Ο]ά 
Τοδίαπιεηί {ο ΟἨτ]50. Ἠπδερίας Ρο]ηίς {ο {Πο ρτονιάεπ{ια] παῦπτο οἳ 

ἴμα {αοῦ ἴπαῦ {πο Ῥγορηθοίθς ΠΠΙΟἨ Γοτεῦο]ά Ἠῖ5 οοπιῖηπς Ἱν6γθ 5ἴογθᾶ 

Ιπ α Ῥαβ]ο Πρτατγ αππάοτ [Πο απδρίσθ οἳ α Ῥασαη Ἐϊῑπσ οεη/ιιγ]θς 

Ῥα[οτθ Ἠ]5 αρρθαιαποθ, 5ο ἴλαί ἴ]πο οοἰποίάεπος Ῥεῦιθθι ῬτθάΙοδΙοη 

απ {α]Π]πιεπῦ οοι]ά ποῦ ο αδοι]ρεᾷ 0ο ΑΠΥ Εγαιᾶ οἨη ἴπο ρατί οἳ 116 

Οπτ]δίίαπ5. Τ]ε ευ Πονθνθδι πγετθ ποῦ 8ο νθ]] φαὐϊδῃαᾶ υηιζ 0118 
αβρεοῦ οἳ {πῖπσς. Τε αποςδθῖοπ οἱ {πα Ὑ]τσῖη Ὀϊτίπ ἀῑνιάςᾶ ἴλο τε]]- 

σ]οιι5 Ὑγοτ]ά {Πεῃ, α5 16 ἀοθς που. Ααπῑια απᾶ ΤΠοοᾶοβίοπ Ὑετο αἲ 

οπθ 1η 505 α{1πΠς γεᾶνις ΟΥ παρθένος ἵπ 18αἱα] 14, απᾶ ἴ]αο Ἐλίοπίζ65 

Γοαπᾶ 5αρροτύ 1Π {15 {ον ἴπαῖν ἀεο]αταθίοη ἴλαῦ ο; αοδα5 Ίγας ἴἶιο 80Π 
ΟΕ «οδερΗ. ἼΠετε ντε πγ]ῖπσς οἱ ΘΥΙηπΙασΠας οΕ11] οχίαπῦ Ἱπ ἴ]μο 
πια οἳ ἘΒΕΡΙΗ5, ν/ΠΙο] Ίνεγο ἀἰτοοίοᾶ ασαϊηςῦ πο .οβρε] αοοοτάῖης 
το 0. Μαίμευ (Η.Η. ΥΙ 11). 

Ῥεριάες {μερα υνε]]-Κπονπ ν6τδίοπς ἴ]εγο Ίγθτα πο οἴμει αΠΟΠΥ- 
ΠΟΙΙ5 0Π65, ἩἨΙΟἩ γεν Ῥτοισ]ᾗί {ο Πσ]ί {πτοισ] ο Ιπάαδίτγ απᾶ 
σοοᾷ Τοτίαπθ οἱ Ο116εΗ, ἴμε πιοδῦ βοπο]ατ]γ οἳ ἴ]λο Ομνὶβθίαπ Ἐαΐμοτς. 
Οπο οἱ 1656, ΙΥΠΙΟἨ Ίγαςδ οα]]εὰ ἴ]ο ΕΠΕ ἨάϊάοΠ, Ίγας Γοαπᾶ Ἠϊάᾶεπ 

Ιπ απ ο]ά νήπο-σαθ]ς αἲ «1 ετΊολο 1π ἴμο τοῖση οἱ ἴλπαῦ ΑπΟΠΙΠΙΡ νο 

15 Ῥεζζει Χποπη α5 Οατασα]]α (Α.Ὀ. 211-212): ἴλο οἴμαι, πΥπὶο] γα 
σα]]εὰ ἴπα ΒΙχίπ Εάῑδοη, ας ἀἰδοονθγεᾶ ἵπ ἴπο φαςβεαιεηῖ ταῖση οἳ 

1 Γ.0. 21ἱ καὶ ἐμίσησα σὺν τὴν ζωήν. 
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Α]οχαπάᾶετ βετετις (Α.Ρ. 222--225) οοποεα]εᾶ Ίπ α. αἰπιῖ]αν τεοθρίας]α 
οὐ Ν1οορο]15 1η ΗΡΙΓΙ5, ΥΘ6ΥΘ Ἠ6 ΠΙαΥ ΡΤΕΡΙΙΠΘ 9ύ. Ῥαι] {ο Ώαγε 5ρεπῦ 
Ἡϊ5 ]ασδ0 νηησετ (10. 91). Πο ποπς ραῦ ἴπαῖῦ 16 πιαΥ Ίανε Ὀθεῃ 
οηθ οἱ πε Ῥοοἷβ πΠΙΟἩ Το Ία5 5ο πισεπῦ προη ΤΠποῦμγ {ο Ῥτίης 
νητὮ ΠΠ Νο ἆο ποῦ 0Π]π]ς Τηο ο«ἨΏαηςες ΥΘ6ΙΥ 5ἴτοησ]Ιγ 1π Τανοιτ 

οἳ ἴπ15 Πγροίμθδίς5: Ῥαΐῦ 16 ποι]ὰ αοοοαπ6 {0Υ 5018 {Π]ησς, 1 να 
πει Ῥύ. Ῥαι] {ο Ἰανο Ἠαά α9οθδ {ο αποίΠει γΥεΓβδΙοη Ῥεδίάες ἴ]ο 

Φερίιασ]ηζ. 
Τ]α τεπάειίησς οἳ πο Έοατ πιΒΙΠ ΥΘΙΡΙΟΠ5 ΊΠ6ΙΓ6 αιταησθᾷ ὮΥ 

ΟτΙσε6η 1Π ρατα]]ε] 6ο]ά1πης5 8Ἴοησ ππΙζ ἴμθ οπ]σ]πα] Ῥοῦμ 1π ἨΠερτει 

απᾶ ἀτεεκ εΠαναοείεις, 1π α γοτκ πΠΙοὮ γας οοπβεαπεη{Ιγ ΚπΠοΥΤΠ ας 
ἴπο Ἠεχαρ]α. Έοιτ {πο Ὦβδαίπις Ἐπδεβίις 0615 α5 ΟτΙσεμ απιρ]ογεᾶ 

ἐποῦ οπΙΥ α ΠΕΠ, Ῥαῦ αἱ5δο α δΙχζ]λ απᾶ 5ενεη{Ώ Ἱπζετργεία οι) (Η.Ε. 

Ὑ] 16). ἌἜμετο γα αποῦμετ ποτκ ραβ]βηεᾶ ὮΥ ΟτΙσεη οα]]εά ἴ]α 

Τείταρ]α, ὪΠΙο] οοηίαϊπθἁ ΟΠΙΥ πα Βερίιασ]πῦ αἶοηπς νζΠ ἴμθ Υοι- 
810Η5 οἳ Ααπ]]α, ΘΥΠΙΙΠΒΕΠΗ5, απᾶ Τ]εοάοίοηῃ. αυ ἴμο «5δευεη{]ῃ 

Ἱη{θγρτείαῦΙοη Ἰ 8ΡοΚεη οἱ ὈΥ Επδεβία5 Ίνας, 16 πιοα]ά Ὦο Ἠατα {ο 5αγ. 

Ἠπαϊ 15 οα]]εά Ὦγ Τ]εοᾶοτεῦ {Πε Φενεπ{ίἩ ΕιάῑΙοη πγαδ {Ώθ ΤΘΟΘΠΦΙΟΠ 

οἱ 1μποῖαηῦ, υΏΙοὮ γνας Ἰαΐεν {ματ μα Ἰνοιγκ οἳ ΟΤΙρεηῃ. Ἰμοῖαη γγας 

πια υγτεᾷ ππᾶετ Ὦου]εῦίαη (254-205 Α.Ρ.). 
Τῃπε ννοτ]ς οἳ Οινσεπ πτη]σῃί επ]]σῃίεπ {πο Ιεατπεᾶ, Ὀαό 16 ἀῑά ποῦ 

-αΠεοῦ μα ππΊᾳπθ Ρροβίθίοη Ἠε]ά 1π μα Ομτ]δίαη ΟΠατοὮ Ὦγ με Βε}- 

υπασ]ηῦ 6Υεγ 51η06 16 ννας ἴακεη ΟΥ6Υ {ΟΠ Πο Ηε]]επ]δύ ὦενςδ. γε 

α1θ {απηῖ]ιατ ιδ [πο οοπρίαπ6 αρρθεα] Ιπαᾶο ὮΥ πο ντ]θετς οἳ ἴμθ 

Ναν Τοαδίαπιαπύ {ο / βορίιτε; απ αρρεα] οοποπεά 1π 5Ι6Ἡ Ἱγοιάς α5 

έΤι 15 ντιυεη) ο «Α5 {Πο Βοτιρίατε 5δα1{Π. Τη ἴπο στεαῦ ΠΙΔΙΟΓΙ{Υ οἳ 
οᾶ5ος ἴλμα Ῥοτιρύατε ἴμας αρρθα]εά {ο 15 απᾷουιρίεάΙγ με Βερύιασ]ηῖ; 

οο]άοπι, 14 65ετ, ἶ5 15 {πο Ἡερταευ οπ]σίπα|. Ἰε Ώανθ 566ΕΠ Ἠοι, ΘΥΕΠ 

Ῥοΐοτε {πε ΟΠτ]ςύϊαη θγα, ἴμο βερύιαθ]π6 πα αοαι]τεά {ου 1ὔ5ε]{ ἴ]α 

Ῥοδϊθίοι οἱ απ Ἱπδρίγεά Ῥοοἷ. Φοππθ ἔοιτ ορπύυτ]ες αἲζετ παί 6ἵα 

Θ6,. Αισιςίίηθ τοπιαγ]κ5 {]λαίῦ [πο (ἀτεεκ-δρεακΙπςσ Ολη]δύίαπ5 ΤοΥ ἴῃε 

πιοδῦ ρατῦ αῑὰ ποῦ 6ν6η ποι ΥΠείΠος ποτε γ/α5 αΠΥ οἴμετ Ὑγοτᾷ οἱ 

ἄοά ἴπαη ἴμα Βερίιασιπι (0 Β. ΧΥΙΙΙ, 49). Ῥο Ὑπαυ οἴπει παὔΙΟηΒ 

Ῥθδοαπιθ οοπνυεγ{εᾶ {ο Ομ]ςΩΙαπΙϐγ απᾶ γγαπζεᾶ {πε Βοπ1ρίιιτες 1Π {61 

ΟΠ {οησιθς, 15 πας α]πιοδῦ αἱνγαγς ἴπο Φερίπασιηῦ ἩΠΙοἩ {ογπιθᾷ {με 

ραφίς οἱ ἴπο ὑταπφ]αθίοη. ΤΠΙ5 γγας 8ο 1Π ἴμο σα5ο οἳ {πο θατ]γ Τ/α{ΙΠ 
ΥΘΙΡΦΙΟὮ, Πίο] Ίγας 1Π πδο Ῥείοτο ἴμαο Ὑπ]σαζα; απᾶ 16 γ/α5 5ο αἱ5ο ΤΠ 

ἴἩθ ο.5θ οἱ ἴ]μο ἰταπβ]αίίοηπ5 πιαάθ 1ΙΠίο Οορίϊς, ΕΠΙορίο, ΑΤΠΙΕΠΙ4Η, 
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θοτσίαἩ, αοΐμίς, απᾶ οἴμε Ἰαηπσπασαος. ΤΠθ οπ]γ οχοερίΊοη ἴο ἴ]ο 

γα]θ 15 ἴπο Βχδῦ γτίαο ΥΘΙΡΙΟἨΠ, ἨΠΙΟἨὮ ἵαδ πηαάο ἀῑτθου ἔτοπι 116 

Ἠουτον. Ἰπαεπ αἲ ἴ]α ο1ο5ο οἱ ἴπα {οατίπ οοπίατγ 0. 6τοπιθ Ὠαάα 

ΤΘΟΟΙΙ56Θ {ο {πο Ἡοαρτειν οτ]σ]τια] 1Π τευ]δίης {Πθ αοοερίῖεά Ταῦϊη {εχῖ, 

ἴπς απ{]λοτΙ{γ οἳ ιο Βερζιαςιπί 5ὔοοά 1η [Πο Ίναγ οἱ ἴ]παο ἹπππιεάΙαίθ 

αοοερίαπςθ οἳ ΐ5 νου. ΄Τπο 0Πατο]μες οἳ Ο1150/) βαιά 55. Απσις- 

πο, ἆο ποῦ ἔλ]π]ς ελαίῦ απγοπθ 5 ἴο Ῥαο Ῥτα[ειτοά ἴο πο απ]ονΙΏγ 

οἳ 60 ΠΙΑΠΥ ΠΙ1ΘΠ 6ἨοδεἨ οαῦ ὮΥ ἴπε Ἠϊσῃ-ρτεδύ Έ]εαζατ Το το 

αοοοιιρ]ςΠαπαπό ο 5ο σγθοαῦ α ο]. 

Νογετί]ποε]θΒς «/6γοπιθ)5 τον]δΙοπ ἀῑά ἑπαππρΏ 1π ἴΠθ επς, απᾶ ππάοτ 

{πο παπ]θ οἱ ἴμο Ὑιἱσαίο Ῥεσαπιο [πο αοεθρίεά τεχί οἳ πο ἸΨερδίετη 

ΟπατοἩ. Ῥπί ἴμο α]σαίο 1156ἱ{ 15 ἀ6ερΙγ ποίιτεᾶ Ὦ} πο Βερίιᾶ- 

σἰπῦ απά Ίας ἵπ 155 ζάση Ἱπῃπεποθά οἱ ΕηΠς]Ιδη Ἠ]ρ]θ. Μαπγ οἳ ἴπε 

ΏβΠΙ65 οἱ Βοτ]ρίατο οΠαγαοζεΙς, 6.0. Βα]άββΠΙ απά ΒαάΠΙΡΟΗ, 60ΠΙΘ Το 5 

ἔτοπη {1ο βερύιασίησ, ποῦ {τοπη {πο Ἡερτει; ους Β1Ρ]6 οἑζεη Το11ον/Β 

{μθ νειςε-ἀϊν]δίοη οἳ ἴμα Βερίπασϊηῦ ας ασαϊηςῦ ἴλαῖ οἱ ἴμο Ἠοριεν;; 

πο Πθ]ο5 οἱ ἴμο Πνο ῬοοΚς ο{ Μοβος αγε ἀετῖνες ἔτοπι πο Βερύπας]ηζ, 

ποῦ {ποπ ἴπο Ἠοθρταν. Της {πε βερίπασΙη{, πΥη]]α 15 511] βαγγ]νας 

ΙΠ {πα Ἐαςῦ, οοπ6Ιπιεᾶ 115 τοῖση 6Υθη 1Π ἴῃο Ἰλαςῦ {Πτοιση ἴπαο Ὑπ]- 

σαΐθ; πο ας 16 τπ/{1] Πο Όπιθ οἱ {πο Ἠε[ογππαζίοη Παῦ ἴμε Ἠερταν 

Φοπ]ρίατος {Πθδιηδε]νες Ῥεραι {ο Ῥο 5επεγα]1γσ εὐαάϊθά Ἱπ Ὑνοδδυετη 

Ἐατογθ. 

Ἄθυεγ 5υ16ΙΥ Ίας α [ταης]αθίοη ο{ ΑΠΥ Ῥοο] οχετγοῖδεᾷ 5ο Ῥτοξοαπά 

Αη Ιπῃιθησς προη ἴ]μθ νγοτ]ᾶ ας ἴ]ο Βερίπασϊηῦ νετδίοη οἳ ἴπο ΟΙά 

Τοαρίαππεπ.. Τήῆ]5 νγοτ]κ ας Ἠαᾶ Ίποτο Ῥδατ]ησ προηπ οἱι15ε]νος ματ 
πγθ αἴθ Ῥετ]παρς Ιπο]ιπεᾶ 6ο (Π]π]χ. Έον 16 πναδ ἴπο Βνςῦ 5ἵθρ οματᾶς 

ἴλαῦ {αδίοη οἳ ο Ἠορναῖο νυν ἴ]ο Ἠε]]οπῖο βἰταῖη, ἩΠΙ6Ἡ ας 

1β8ιθεά 1Π ἴ]λο τηϊπᾶ απᾶ Ἰθατῦ οἳ πιοᾷᾶσιη Οµτ]κοπάοπι. Ἰμ]χκα ἴπθ 
ορθπῖηπς ΟΕ ἴμο πε Οαπα], 16 Ἰοῦ ἴμα γ/αίοι» οἱ ἴπο Εαδῦ πι]ησ]θ 

πΙθ] ἴποδο οἱ πο Ἰαρῦ, ρεατίηπς απ ἴἨθιη ΠΠΠΥ α [γαὶσιῦ οἳ 
Ῥτθσίοας ππθτοπαπά15δθ. Ἰθλοις πο βΒερπασιπύ ἴΠ6ιο οοι]ά Ίιανο 
Ῥθ6ι, ἨΠΙΠΑΠΙΥ βρεακΊπσ, πο Ναν ΤοραιπεπΏ: {ος ἴΠε ΤΟΥΙΠΠΘΙ Ῥγο- 

νιάεά {ο μα Ἰαΐΐει ποῦ οπΙΥ 165 νε]]ο]ε οἱ Ιαηβιᾳςθ, Ῥαΐῦ [ο α στεαῦ 

εχίοπ{ αἱδο 155 πιοι]ᾷς οἱ λοισ]θ. Ἔ]οαςε Ἰα5δῦ γεια οἱ «οαΓ5δ6 α]{]- 

ΠΙα{ΕΙΥ Ῥοαπιϊθῖο, Ῥας νθι το]Ισίοις Ἰάθ6ας Ἰιαᾶ ἴο Ῥο εχργθβδεά Ἰη 

«τθοῖς, 16 ἵνας ἀι[Ποα]6 {ον αι ἴο 65οαρθ οἨαπσθ 1Π ἴμθ ῬΓοςθΒΒ. 

Φο Ίοηπσ α5 ἴπο Χαν Τορίαπιοης 16 ο Ιποογαοβδῦ ἴο πιαπκ]πᾶ, Όλα 

Βαρίιασιηῦ πιἉαδῦ 5Ώατο ολαῦ Ιπίοτοςῦ γη] 16. ἜΤ]α τας ππθαπΊης οἳ 



ΙΝΤΠΟΡΟΟΤΙΟΝ 21 

ἴηθ {ΟΓΊΠΘΓ ϱΔΠ ΟΠΙΥ Ῥο αττινθᾷ αἲ Ὦγ οοττεοῦ ἸΙητογρτεζαδίοη οἱ τε 
ἸβΏσιαςε, απἆ 5αο] οοιτεοῦ Ιπεγρτείαθίοη 15 πε]]-π]σΏ ΙΠιροββΙβ]θ ο 

ἴποβε Πο οοππθ {ο {19 9 6γΙ5δΏ ἄτοθε] οἳ (πο τεῖση οἱ Ἄθτο απά ]αΐαι 

πΙ Ὦ ποῦῖοης ἀετινεά {τοπι Πε ασε ο{ Ῥετίο]ε. Ἀοῦ οπ]γ Ἰαά {πα 
Ἠ{ειατγ ΙαηΏρδιασο 1Ιΐ5ε]{, 6Υεη α5δ π5θᾷ ὮΥ ἴΠο τηοςδῦ οοτγθοοῦ ἨτΙ{6Ις. 

ππάθισοπθ στεαῦ «Ώαησας ἀπτίης {μθ Ιπίθτνα], Ὀα0, {αγίηθν {πα 0], 

ἴμο Ναπ Ταρίαπιεπί 15 ποῦ Ἰντ]ζζεη 1Π ἸζεγατΥ, Ραΐ0 ταίηεν 1Π οο]]ο- 
απ]α] ἄτεε]ζ, απά Ἱπ {16 οο]]οαπία] ἀτθε]ς οἱ πἹθη γ/ηοςδθ οτΙσ]ηα] Ίατ- 

ϱηᾳ8σο αιιά γγαγς5 οἳ Ιη]ησ πεγα Βεπι]ζ]ᾳ, απᾶ Υ086 ΘΧΡΙΘΒΦΙΟΠ Υγα8 

Ἱπῃιεποεᾷ αἲ 6Υ6ΙΥ {1η ὮΥ μεθ Ῥῃταβθο]οσγ οἳ ἴμα Ο]ά Τοαδίαπιεπἔ. 

1Ε πο π]δ]ι [μαι {ο απάετδίαπά {Πο (τθε]ς οῇ {πο Ναι Τοδίαπιθηῖ, 16 

16 Ῥ]αΙη 0]αῦ νε πας οοπιραχθ 15 ν{] ἴ]ιο ἄτεα]ς οἱ ἴ]ο Ο14, ν/Π]ο] 

Ῥε]οης», 116 16, 6ο Ρρο5ί-ο]αδδίσα] Έπιες, 15 οο]]οαιῖα] ταί]ματ (παῃ 1156υ- 

ΒΊΥ, απᾶ 15 5ο ἀαερΙγ αβεσυεᾶ Ὦγ Βειηϊο 1πῃπθποθ α5 ο{ζεηπ ἴο 6 

πατά]γ ἄτεεἰς αἲ αἲ], Ῥαῦ ταί]εν Ἠερταον ἵη ἀἱδσιίδα. Τ]αῦ 6ΥετΥ- 
ἴΠ]ης 5Ποιι]ά Ὦο οοπιρατεᾶ 1π ἴπο Ετδι Ιπρίαηςς ΙΓ επαῦ ο πΥΠΙΟὮ 

165 15 τηοςδῦ Ί1Κο 15 απ ορνίοις Ῥτποῖρ]α οἳ φοϊεπίίΠο πιείμος, Ῥαΐῦ οπθ 
ν/ΏΙοὮ ΠΠ ζΠοτίο ο Ἠατά1]γ ο βα]ά {ο Ἠανο Ῥ6θι σεΠθτα]1γ αρρ]ιεά ἴο 

ἴῃθ βὐπᾶγ οἱ {πο Ναι Ταδίαπιεη0. Νο Ώονεγες {Ἠ6τε ἆἲγθ πιαπ]Γο]ά 
σης ἴΠαῦ 5οπΏο]ατς ατα Ώερ]ηπ]ηπσ {ο τεβ]156 {πε Ἱππρογίαηςθ οξ πα 
αΌιάγ οἳ {πο ἄτεεκ ΟΙά Τεξίαπιεπ{ 1Π 155 Ῥεατ]ης προ με Ιπ{εγρτεία- 

61οη οἱ 6μθ Νο’. 
Αἴῑιο ἄτεε]ς πας κο α ν]ηζασο οἳ τατε Βατοιτ πΏ]ΙοὮ πγοα]ά οη]γ 

στου’ οἨ α οΙοαπηδοτ]εᾷ οι]. Παπ (τθεκ Ῥθσαπ]θ ο Ψοτ]ά-]απσπασα, 

ας 16 ἀῑᾷ αἴήνετ Όλα οοπαιιθδῦς οἱ ΑΙεχαπάςΥ, 1{ παά {ο βαττγεπάθγ πο] 

οἱ 1ΐ5 ἀθ]ϊσασγ, Ῥαῦ 10 5111 τεπιαῖπεᾶ απ ο[θοίῖνε Ιηδύγαπιεηῦ οἱ {πουιςΏῦ 
απᾶ α Π. νε]]ο]ε {ο ΡΠΙΙΟ5ΟΡΗΥ απά ἨΙβδίοιγ. ἜΤἨο ἑοδιποροΠ{απ {οΓΠ1 
ο{ Πίεγατγ (τθε]ς πΥΠΙοἩ {Πε 6816 1ΠῇΟ δε αΙΠΟης ΊΠ6Π οὗ Ποη-Αΐ]ο, 
οξζεηπ οἳ ποπ-Ηο]]επῖο οι1δίῃ, ἵα5 ΧΠοΥΠ α5 ἴῃΠθ ΟΟΠΙΠΙΟΠ (κοινή, 89. 

διάλεκτος) οἵ Ηε]]επῖο ἀῑα]εοῦ. Ατδίοῦιθ 1παΥ Ῥο οοπριάστεὰ πα Πτεί 
οἱ ἴπε ἨΗε]]επ]ςῦς, {Ποις], α5 α ἀἱδαΙρ]θ οἳ Ῥ]αΐο, ηε 15 Ταχ ηΘΒΙΘΙ 7ο 

ΑΙο Ρτ10Υγ ματ {με Φ{οἱσς, ΕΡΙΟΙΥΘΕΠΡ, απά Αοαάειιῖο5 Πο {ο]]ουεά 

Ἠ1η]. | 

Ἠε]]εηπ]ς[ῖο ἄτθε 8 ΠΔΥ τοσατᾷ α5 ἴ]ιο 66ης, οἱ ΠΙΟἨ ΑΙεχαῃ- 
ἀτίαη (τθε]ς 19 α 5ρεοῖθ». ΝΟ {16 Ἱαπσιασε οἳ ἴ]ιο Βερίιαςιηῦ 15 α 
νατ]θῦγ ο{ Α]εχαπάτίαη (τθε], Ρια6 α ν6υγ Ῥεοι]ία νατΙείγ. 10 15 πο 
ζαϊχ ρθοίπιεη εἰζῃετ οἱ με οο]]οαπίαὶ οἱ οἱ ἴΠ6 Ιήετατγ Ιαηριαςε οἳ 

Α]οχαπάτ]α. 
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1ο Ιπίετοςίης ]1σ]ιῦ {τοπ πιροη μα ποσοαβια]ατγ οἳ ἴμο Βερίπα- 
σιπί ὮΥ ἴἶια τοεεπύ Ῥαρ]σαθίοηυ οἳ ΠἨογρίίαι Ῥαργτί Ἰα5 Ἰοᾷ 8οπιθ 

ἩΥΙ{ΘΙ5 {ο 51ΡΡΟΡΘ {λαῖ {πε Ἰαησπαςο οἳ ἴμα Βερίιασίηῦ ας ποῦβ]ης 

{ο ἀϊδίπσυϊδὴ 16 ἔγοπι (θε]ς αδ 5ΡοΚεΏ ἀα1γ ἵπ ἴμο ΚΙπσάοια οἳ ἴ]θ 

Ῥιτο]θιπίθ5. ἨσποῬ ΦΟΠ16 ΠπΠθ Φ6ΟΥΠ Ία5 Ῥθει πγαδίθᾷ οἩἨ. 0116 έτγ{Ἡ) 

οἱ α΄ Βιρ]]σα]΄ ἀτοθὶς. Ῥ]ρ]σα] ἄτεεκ) να5δ α Ίειπι αρῦ]γ αβρρ]ᾗεά 

Ὦ} {πο Ἰαΐε Ὦν. Ἠαίϊο]λ Το ἴμο Ἰαησπασο οἱ λα Βερίαασιπύ απᾶ Ἀευν 

Ταρίαιπθπύ οοΠ]οΙπ{ΙΥγ. 1Ι0 ἶ5 α ειν]οθαΏ]θ γοτᾶ, ΥΙοἩ 16 πνοι]ᾷ ο 
πηγής {ο ἀϊδοατά. Ἐοτ, νιουθᾷ αξ ἄταθ]ς ἴμθς πο Ῥουκ5 Ἠατα 

{δα ἴιΤ68 ΙΠ ΟΟΙΙΗΊΠΟΠ ΥΥΠΙΟἨ αὖθ 5Ἰαγθᾷ ΥΓἩ ἴΠεπαη ὮΥ πο οὔμετ ἆοοι- 
πηθηΐῦς. Τ]ο6ρο Γοαίιτας ατἱ5ο {τοπι ἴμο 5ἴτοησ βθιη]ζ]ο 1ΠΤαΡΙοἨΠ {παῦ 

15 οοπ{αϊηπθάἁ 1π Ῥοῦμ. ΄Τμο Βεριασ]ηῖ 15, οχοορί ΟΠ Οο0088ΙΟΠ5, α Ηζ- 

ογα] ἴταης]αῦίοη {γοιη ἴπο Ἠεῦταιν. Νο α Πέετα] ἰταηβ]αῦίοη 15 οπΙγ 

λα] α ταηβδ]αθίοη. Τ6 οπαπσες πο γοσαῦα]ατΥ, γη]]α 165 ΊθανεΒ τἹΠ- 

ομαπσοᾶ πο βγπίαχ. Ῥιῦ ἴλπο Π{ε οἳ α Ίαπριασο 195 ταίῃεν 1π ἴ]θ 

ογηίαχ {μαι 1η ἴἶπα γοσαῦια]ατΥ. ο, πμ] πο νοσαρι]ατγ οἳ ἴπθ 

βορίιασ]πί 15 λαῦ οἳ ια ππατ]κεί-ρ]ασο οἱ Αἰαεχαπάτα, ἴπε πηοᾶες οἳ 

Πιοιςσ]Ώῦ ατο ΡαΤθ6]γ Ἠερναίο. ΤΠϊ5 15 α τοις]. βαϊοιπεηῦ οοΠΟΘΙΠΙΠς 

ἴπα Βοερίιαρ]ηῦ αδ α Υηο]ε: Ῥα0, α5 Πο ν/Πο]θ 15 ποῦ Ἠοπιοσθηεοι!ς, 

15 ἆοθ ποῦ αΡΡΙΥ ἴο α]] ια Ῥανῦ. ΤΠο Βερθιαριπῦ ἆοεδ οοπίαΙϊη 

ππήθησ, οβραοΙα]]γ 1π ια Ῥου]κς οἳ ἴπο Μασσαβοθς, ΥΥΠΙ6Ἡ 15 (ατεεί, 

ποῦ Ηοβτου;, ἵπ δρΙτ]ξ, απά πνΠΙοὮ πιαΥ ΓαϊτΙγ Ὀο οοπιρατεά νηθ]ι ἴ]α 

Α]αεχαπάτ]αη «τεεκ οἳ ΕἨ]]ο. 

Τ]ο Νου Τορίαπιεηί, Ἱανίησ 1156] Ῥδεῃ υγ] ζίεη ἵπ τοεῖ, 15 ποῦ 

5ο δαδιιταῖθᾶ γη Ἠευτευ ας πο Ῥορίαασ]ιηδ: 5111] {μα τεδειηρ]απεθ 

ἵπ {πμ τοβρεοῦ 15 οοβδο εποισ] ἴο Ἱπατιαπῦ [μα Όπο Ῥείηπς ο]αβδεᾷ 

{οσείμεν ππάετ {πο Μ{]ο οἱ Ῥιρ]σα] ἄτεεκ. ἨεποοῬ πθ πιιιδῦ ἀΙδδεηί 

ἔτοπι ἴμο Ἰαηριιασο οἱ Τ6ἱβΦΠΙΑΠἨ, 18Η Ἡς δαὖς «Τπο Ἠποσι]δί]ο 

ππΙ{γ οἱ ἴμο ἄτοεῖὶς Β]ρ]ο αρρααι5 οΠΙΥ αρθαϊηδυ πο Ῥασ]στοιπά οἳ 

οἸαδδίσα], ποῦ οἳ οοΠπῖΘπΙροιατγ ριοίαπθ,) ἄπτοεἷ.  Ῥϊρησαι ἄταεὶς 

ἆοθς αρβααί Το ας ο Ἰανθ α Ππσιϊςθίο απ}, πὙ λείπει α5 οοπιραγεὰ 

πνΙθ] {πο ουιγοηί Αἰαχαπάτίαι οἱ ἴμο Ῥαργτί οἳ πι ἴπο Ἠήεγανγ 

Ίαησιασθ οἳ 56] ΤαἱΤ]γΥ οοπἴΘιΙΡοταΤγ ααἴ]λοις α5 Ατὶδίθαδ, ΑτΙβζο- 

Ῥα]15, απά Ῥ]μί]ο, ποῦ {ο αά οἴμεις νο ππὶσ]Ώῦ πποτθ Ἰα5ῦ]Υ Ὀ6 εα]]εά 

ἐρτοίαπθ.) 
Τ]ιο Ίαηπσιασο οἳ ἴ]μο Βερίπασϊηξ, 5ο Τατ ας 16 15 ἄτοε]ς αὖ αἰ], 15 ἴ]ιθ 

οο]]οαιῖα] ἄταο]ς οἱ Α]οχαπάτία, Ὀαΐῦ 165 15 Βιρ]σα] ἄτεεί, Ώθοαβαςδθ 16 

οοη{αΙΏβ 5ο ]α166 απ οἸαπιθηπί, Υ’ΙΟἩ 15 ποῦ Ηε]]οπῖο, Ῥαῦ Φ6ια1{16. 



ΙΝΤΕΟΡΓΟΤΙΟΝ - 08 κ- 

1οδ6ρῇηιι5, 16 Ίας Ῥθειπ αδδετεά, 6ΊΏΠΡΙΟΥ5 ΟΠΙΥ οηπηε Ἠερταίππι, 

ΏΘΠΙΘΙΥ, ἴ]ο πδθ ΟΕ προστίθεσθαι πΝΙΤἩ απούῦᾖθτ νετβρ 1Π {Πε 8ΕἨ59 οἱ 
εᾷοῖπσ βοπιείμ]ηπσ ασαΙῃ” (5ε6 «γαπι. οί Φερί. (σΝ. 5 119). Έοτ ο 

Β6ΟΠΤΑΟΥ οἳ ἐλμ]ς »ἰαίθιπεηπῦ 16 πγοα]ἀ Ῥο Ἰαζατάοις ἴο νοπσἩ, Ὀαΐς {πο 
ῬοββΙὈΙίγ οἱ 105 Ῥεῖϊης πιαάε 561νθ5 ἴο ΒΊΟΝ πο Ῥτουά ἀΠἴετεπεθ 

{λαῦ ἴ]λαιο 15 Ῥούνασηπ ἩἨε]]επῖςθίο «πτεε], 6Υεη αδ απιρ]ογοά ὮΥ α 

161, ΊΠο, Ίο «πο, ας ἴο Ίεατηῃ μα Ἰαπσπασθ, απά ἴπο Ῥ]ρ]ῆσαί 

«ἄνεε]ς οἱ {ο βορίιασ]ηζ. 
11ο αποοπηρτοιη]ρίῃπσ Ἡοταίϊδπι οἳ ἴπο βερίιασιπο 15 ἀοιρίαρς 

ἀπο 1η ρατῦ ζο ἴ]ιο τεν6ιθποθ {ε]6 ὮΥ ἴμο ἰταηδ]αίου5 ΓοΥ ἴ]ια 3αογθᾷ 

Τοχίζ. Τύ νας {αι Ῥαβίηθρς {ο ρ1νο ἴ]ε Υ6Ιγ Υοτάς οἱ ἴ]πε ἨἩοῦτευ 

Ῥι0]ο {ο {λαο «ἄταθὶς ννοτ]ἀ, οἳ {ο {μοςθ οἱ 0Πα6ῖΙν οΥ η οοιπίΥΥΠΙΕΠ ΥΠο 

Ίναά 1π 16 απᾶ αδοά 165 8ρ6σοἩ; αξ [ο ἴπε σεηῖις5 οἳ ἴπο ἄτεεκ Ίαη- 

σπασα, {λαῖ Ίνας οΠ{ΙΥ6]γ Ισπογεᾶ. Τα] Του Ιηπβίαπορ ἈΝαπιρευς 91 ---- 

Ανθρωπος ἄνθρωπος ὃς ἐὰν γένηται ἀκάθαρτος ἐπὶ ψυχΊ ἀνθρώπου, ἢ ἐν ὁδφ 

μακρὰν ὑμῖν ἢ ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν, καὶ ποιήῄσει τὸ πάσχα Κυρίφ. Ώο9ε8 

ΑΏΥΟΠΘ 5ΏΡοβε ἔλμαῦ ιβ οἱ Οιαῦ δοτῦ Ίνα5 6Υος 8Ροκεη αὖ Αεχαῃ- 

ἀτια Τ ιη]σ]ᾗί ας νε]] ο ππαϊη{αϊπθᾶ ἴλΠαῦ α 8ΕΠΟΟΙΡΟΥ΄5 ἴΤαΠ5]8- 

Ώοπ οἳ Ῥιπιριάθς τερτοβεπίς Ἠπσ]δῃ α5 8ροΚκεπ 1π Αιηθι]σα. 
Οπο οἳ οι ἀλΠοιι]{ίες 1 οχρ]αϊηῖησ ἴπ6 Ιθαπ]ης οἳ {πο Τε] 1η 

ἴμο βοβίπασ]ηυ 15 λμαῖ 16 15 οἔζεπ ἀοπρίξα] νπείμαετ {ιο ἄτθε]ς ]αᾶ 

Α. ΠΠΘΩΠΙΗσ {ο ἴ]μοδο Ίο υτοίε 10. Όπο οίοπ σαπποῦ ρε 5α1ο {πα 

ἴπα6υ ἀῑά τοῦ πυτΙίε ἆοννπ, νηζμοαῦ αἰζασβίης αΠΥ 51ρπ]Πσαπσο Το ἴπεπη, 

{πο ἄτοε]ς πονάς νΥΙοὮ 5οοπιθᾷ {ο Ῥο6 {ια ποατοςδῦ εφιιινα]επῖς {ο ἴπε 

Ἠευταθιυ Ὀθίοιο ἴ]απι. Τμ 15 αβροσία]]γ ἴμα ο.δο Ἱπ {πο Ῥοεῦϊσα] 

Ῥαβεασες, οἱ νλίσ] Ἠδπ{θΓοποαγ οἱ ὁ γη] 8εγνα Του απ Ιηβίαπηοε --- 

ἐπιθήσουσιν θυµίαµα ἐν ὀργῇ σου, διὰ παντὸς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου. Νε 

οαἩ αοοοιηῖ {ο {15 ὮΥ αἷά οἱ πο ου]σίπα]: Ῥαῦ γΥηαίῦ ἀῑά 10 πιεαΠ Το 

ἴμο {ταηβ]αΐος 
Αποζιοτ οὐτίοι5 οπι56 οἱ ἀίογοπος Ῥεύπεειπ Ῥ]ρ]σα] απά Ά]οςχ- 

απάτίαη ἄταοα]ς 15 ἴ]πο πεοθβςΙίγ τπάθτ πνπΙσο {πα ταηδ]αίους5 Τοιητὶ 

{Παδιηδε]νος οἱ Ἱπνοπ{έ]ηπο ἴσογπις {ο 6χργθςς Ιάθοας ΥΙΟ] Ὕνετο ΝΠΟΙΙΥ 

{ογαῖση {ο το (ατθεῖς πη]πά. 

Τ1ι6 τοςι]6 οἳ {1οςο νατ]οι5 σαπφβες 15 ο{ζοῃ 516Π ἃ5 {ο οα1156 ἆἱ5- 

σιιθῦ {ο {16 ο]αβδίοα] 5ιάσηῦ. Ἰπᾷεοᾷ α Ἰθαγπεά ο. εδιῖς Ἐαίμεν ας 

οοπ/{θβςθᾷ {ο 15 νυ]αῦ α 5]οο]ς Ίος τοσθὶνεᾶ ον Πνδῦ ππακίησ ασφιπαἰπῖ- 

4Π0θ ψηζῃ {ο ἄγοαε]ς οἱ ο Βερίιασίηί. Ῥιΐς ἴμο {α5άΙοιςπεςς οἵ 

ἴλο οἸαδδίοα] 5ο]ιο]ατ πας ποῦ Ὦα6 ποιτΊςφῃαᾶ αἲ Όλο εχρεη5ο οἱ ηαΓ- 
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τοψ]ης ο Ῥουπάς οἱ ἔποιςβηί. μα ἄτεε]κ Ίαησιασε ἁῑά ποῦ ἄῑθ 

νιζἩ Ῥ]αΐο; 15 15 ποῦ ἀεαᾶ γεῖ; Ίο {με Ώοππαπ Επιρῖτε 15 15 Ιπ0ετεξί- 
πρ 1η α]] θἴασος οἱ 155 στοψ{Ἡ απά 105 ἀεο]πο. ΌΟπε Ἱπιροτίαπῖ δίασα 

ο 1655 11{6-ΠΙ5{οτγ 15 {Πε ϱοο]εδιαςίῖσα] (τθε]ς, πΠΙοἩ Γο]ονεᾶ πα 1π- 
υτοᾶιοῦίοη οἱ ΟµτΙς5ΠΙαπΙ0γ. Τῆ15 νοι]ά πεγυεΓ Ἠανε Ῥεεπ Ῥαή {ος Ί]θ 
Ναυ Τοβδίαπιεηζ. Ῥιὸ ποἰζΠατ, α5 6 Ἰανα δαϊᾷ Ῥεέοτα, πγοι]ά ἴπα 

Ναευ Τεβδίαπιεηί 1658 ανα Ὄθευ Ῥαΐ0 Τοτ υπο Μερίιαρ]ηῦ. 



αΒΑΜΜΑΗ ΟΡ ΡΗΡΤΟΛάΩΝΤ αβΗΗΚ 

ΑΟΟΙΡΕΝΟΒΕ 

ΝΟὈΌΝΟ, 1-14 

1. ϊΐψιισο οἱ {16 Ρα]. Πο ἄτοο]ς οἱ πο ΤΙΧΧ Ίας {πο ΠΠΠΙΡΘΤΕ, 

ἴπο βἰηπσπ]ατ απά πο Ῥ]ατα]. ΤΠ ἀῑιαΙ, πΙοΗ γ/ας αἰτεαάγ {α]1πς 

Πίο ἀἴδαςα 1π ἔ]α {πο οἳ Ἠοππαν, απά ΥΠΙΟΠ 15 5ε]άοπι αἀλετεά Το 

οΥ5οπιαδίσα]]γ 1π ο]αρδῖσα] ΥΥτ1ζθι5, ηα5 4Ιδαρρεατεά αἱζοσείμεν. 

(επ. 40” ἐπὶ τοῖς δυσὶν εὐνούχοις αὐτοῦ. Ἐκ. 4" τοῖς δυσὶ σηµείοις 

τούτοις. 

Οοπίταςύ ναἩ {6 αΏογνε --- 

Ῥ]αῦ. Ινερ. 4Τ0 Ὦ ἐπὶ δυοῖν τινοῖν διαφοραῖν. Ίδοου. Βαπιοφ. 55 ο 
[ο] ϕ 

περὶ τοῖν πολέοιν τούτοιν. 

9. Ἑῖς α5 Ατιϊοια. Ἰ]πάσι ἴμο ΙπΠπεπος οἱ ΗΠερτει 1ά1οπι πο Ἠπά 

ἴλς ΠΙΙΙΘΤΑΙ] εἷς ὑιτηῖηςσ Πίο απ ἹπάεΠηϊΙίθ Ρτοποιή 1π {1ο ἄτεεκ οἱ 

Όλο ΤΙΧΧ, α5 Ιπ επ. 427 λύσας δὲ εἷς τὸν µάρσιππον αὐτοῦ, απά ἴλεῃ 

ϱιΏδιάΙησ 1Π{ο α ΠΕΙ ατ{Ι616, ας --- 

5. 193 ἀνὴρ εἷς, 9” γυνὴ µία. ἡα Ἐ.. 918 ᾧσεὶ µία δορκὰς ἐν ἀγρῳ. 

Ἡ Εεᾶ. 4) ἔγραψαν ἐπιστολὴν μίαν. Ί97]ς. 4” ἄγγος ἓν ὀστράκινον. 

Τ]ογα α7θ Ιηπ5ίαπσθς οἱ {16 6αΠ1θ πβδασθ 1Π {1ο Όντο πιοδῦ Περγα]ςί]ο 

Ῥουἷς οἳ 01ο Ν.Τ. 

Μί. 8) εἷς γραμµατεύς, 91 ἄρχων εἷς, 213) συκῆν μίαν, 2605 µία 

παιδίσκη.  Ἰεν. 8 ἑνὸς ἀετοῦ, 9 φωνὴν μίαν, 15” εἷς ἄγγελος, 

1917 ένα ἄγγελον. 

ΟµΥ ον Ιπάεβηϊζο ατ]ο]ο έα) οἳ «απ (Βεοΐο] απι) 19 οτἱβΙπα]]γ 

{Ἡθ 6816 α5 «οηθ.’ 16 οἱΏ 8159 569 πο Ῥοσίππίησ οἳ ἴπο Ἐτεπο] 

ατῦιο]α 1Π {πο οο]]οα ία] Ἰαπσπασο οἱ 0μθ Τα 6οπιθᾷΙαης. 

οι. «πα. 11δ {οτίο πᾶΊη αδρἱοῖο αἀτ]αοδοσηζα]ατη. 

Ῥ]αι{. οἱ. 990 απ ν1άΙ ποτύπαη ϱΕΓΘΙΤΙ Τ0Υ88. 

Αγρατῦ ἔτοιη ἴμο πῃιαπος οἱ Ἠθβτθυ, εἷς 15 οοσβδίοπα]1γ {οιπά 1Π 

σοοᾷ ἄτοαῖς οἩ ἴΠθ ΊναΥ {ο Ῥεσοιηϊης απ απύΙοΙθ. Ἀ6ο Τι. ὃς Β. ππάθτ 
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εἷς 4. Ίπ ετπιαἨ ἴπα ΙπάθβΠΙ{6 ατῖσ]ο απᾶ {πο Βτδί οἱ {πο ΏΊΠΙΘΤΑΙ6 
οοἰπο]ᾶς, απᾶ 5ο α (6)ΠΙαἨ, 1Π ΏεσΙππΙης {ο βρεαἷς Επσ]15ῇ, ἔγεαπεηΏΙγ 
Ραῖΐ5 ΄οπθ) {ου έα. ΤΠ Το 881186 αγ α Ηεργεν Ἰεαγπῖης ο 8Ρρεαξκ 
ἄπεεὶς βα]ᾳ εἷς ἀετός Απά 59 Ο0Ἠ. 

9. Εἰτσι Γευ]θηςίοπ. ΤΠ ο]αδδίσα] («τεεκ ἴπετα 15 α επάεπογ {οτ 
Ῥτορςεν Π8ΙΗ6Ρ, θ5ρθσία]1γ ἴποςδα οἳ {οταεῖση ο1δ]η, νἩΙ6 επ 1π Ί]α 
ποηϊηανθ ἶΠ -α ργευθεάεά Ὦγ α εοηπδοπαπῦ οὔμεν {μα ρ, {ο τείαῖη ἴ]πα 
α ΙΠ ἴΠθ σθη]{1νε, 6./. Λήδας, Ανδρομέδας, Κομπλέγας (Ώ8Ι18 οἳ α 9ΡραΠΙΡΗ - 
ἴονῃ, ΑΡΡ. ΝΙ ο Ινεῦ. Ηἱερ. 49). ἴπ ρα5δπβηςθ ΟΕ ΛΠ15 απαἱοσγ νε ανθ 
5ης] σοη1{]ν6ς ἂ5 Βάλλας απά Ζέλφας (επ. ὁτ2), Ῥουσάννας (8.5. 0’3). 

Οπ {μα οἴπει Παπά, ΠΟΙΙΠΡ 1Π -α Ρ116, ΟΥ -α ργεοθάεά ὈΥ ϱ, α1ἴθ 1Ἠ ἃ 
{αγγ Ἰπρδίαποθς Γουπά Ιπ {Πε ΤΙΧΧ {ο ίακε ἴμε Ιοη]1ο {ου οἱ με θεη]- 
ὕϊνο απά ἀαΐϊνοα 1Π -ης απ -ῃ. 

Ἐκ. 83 κυνόµυιαν . . . κυνοµυίης, 15) απᾶ επ. 2Τ τῇ µαχαίρῃ. 

1 ΚΚ. 203 αὐτῆς ἐπιβεβηκυίης ἐπὶ τὴν ὄνο.  Ἡ Μαο. 5”, 12” 
σπείρης. 

Τ{ 16 εα]ά {λμαῖ 1Π ἴπο Ῥαρβγτί σπείρης 15 81 αΥ5 αδεᾶ, ΠΘΕΥΘΙ σπείρας. 
Έμο ρ]ητα] οἳ γῆ 15 ἔοαπά 1Π {με ΤΧΧ. 

Άοοι γᾶς ἰν 1. 183. {εθῃ. γαιῶν ἵν Ι. 183: Ρε. 483: Ἐκ. 963: 
1 Ἐπά. 9 απἆ ητερ οὔμει Ῥ8βδασες. Ταΐ. γαῖς ἵν Κ. 19". 
γαίαις οι ΟΠ 

4. Ξεουπᾶ Ῥεο]επαίοπ. θεός Ία5 α νοοσαίϊνθ θε Ὀϊή. 5”: τάς. 215, 
163: ΥΥιδά. 91. Ὁδια]1]γ, Ἰογενατ, ἴμα ποπήπαθίνθ ᾖ5 απιρ]ογεά {ον 
{λα νοσαῖ1νε, αδ Τη ---- 

Ῥς. 21) Ὁ Θεὸς ὁ Θεός µου πρόσχες μοι" ἵνατί ἐγκατέλιπές µε; 

Ῥαΐ 1π Μαζίμενν 2τ 5 Ες ραδδασθ α58Ι1ηθ5 {16 {ΟΥ ---- 

Θεέ µου, Θεέ µου, ἵνατί µε ἐγκατέλιπες;: 

Ἔπο Αἴῑιο Έογπι οἱ πμ] ἀασο]επβδίοῃ 15 οξ ταγθ οοσπΊΊθη0θ 1π ἴ]πθ 
1ΧΧ. λαός απᾶ ναός ατθ [Πο τοσιι]αἩ ΤΟΙΊΗ5. λεώς ἀ4ο65 ποῦ οσοι αὖ 
11, απά νεώς ΟΠΙΥ 1π Ῥεοοπά ΝΤασσαΏθθβ. ἅλως 15 οοπΊΠοἩ: Ῥα0 ΤοΥ 
ἴλαῦ {πανε 15 πο ποπ-Α {10 ΓοΥπι, ας 16 ἀοθς ποῦ ατί56, 1κα {πα οἱμθυς, 
οἩ ]ιθ ρτ]ποῖΙρ]ε οἱ {γαηπβροβΙδίοπ οἱ απαπ{10γ. 

δ. Τπ]τᾶ Ῥεε]επδῖοπ. ΤἩθ υγονᾶ σκνίψ (Έςκ. 815 15 Ἱπθογεαβίίπα, 8 
αἀάϊηπς αποίζ]θγ ΙπδίαποῬ οξ α ΠΟΙΠ-Β{ίΘΙΗ 1Π -ϕ {ο 6 ταΤ6 γ/ογᾷ κατῆ- 
λιψ απά νίφα, ΝΠ]ο] οσσατς ΟΠΙΥ ἵπ ἴΠθ αοοιδα,ἶνο Ιπ ος. ΟΡ. 595. 

δκνίψ 15 αἱ5δο Τουπᾶ 1π ἴπο ΤιΧΧ. πνΙζἩ Φί6πΠι σκνιπ-. 
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6. Αὔφαπορ οἱ ΟοπίταοίΊοπ. ΝΙΑΠΥ ποτάς ατα 1680 τπουπίταοῦεά 1ῃ 

{πο ΤΙΧΧ νΠΙοὮ 1η Αίῑῑο χθες νοι]ά Ὦε οοπίτασίεάἁ, 0. --- 

Ῥϊ. 181 ἐπαείδων ἐπαοιδήν. Ῥτου. ὁὃ ὁστέοις. 17. 650 χρύσεος. 

Ῥβ. Τὸ” ἔαρ. 

Τ]ο αοοαδαῦϊνο Ῥ]γα] ΟΓ βοῦς 15 α]ν/αΥ5 βόας, ϱ./. ἄεΠ. 41”. ῬΒιη]- 
Ἰατ]1γ ἴἶιο αοοαδαΏνο ρ]αγα] οἱ ἴχθυς 15 16 αποοπίτασίεἁ Υηεγενετ 10 
οοσοµτβ. «απ. 9): ΝΟ. 115: Ὦς. 6δ 1045: Ηυχκ. 14: Ἐνσις. 29”. 5ο αἱς5ο 
στάχυες, στάχυας, 8η. 4137. 

7. Εαεπαήπίπε Έοτπας οἱ Μοναῦ]ο Βυὐείαπίνθν. Τ]θ ΕΟΓΠΙ βασίλισσα 
{ΟΙ βασίλεια 5 ποῦ αρρτονεά ὮΥ Αίοϊδί. 10 15 οοΠΙΠΙΟΠ 1Π ἴ]α 
ΤΙΧΧ., πηετθας βασίλεια ἀ4οθ65 ποῦ οσο. «Ορ. Δοῦς δ”. ΌΟἨπ ἴμο απηα]- 
Ο6Υ οἱ 16 γε ανα ᾿Αράβισσα Ιπ οῦ 4217", φυλάκισσα 1π 3οης 19. Ἔ]ια 
{ο]ογ]ηςσ αἱ5ο πιαΥ 6 ποίεά:--- 

γενέτις 164. Τ1” ΔΑ, τεχνῖτις Τ”, µύστις δ'. ἡὑβρίστρια ϱε. οσο 

8. ἨείετοοΗίε Νουπς. 

αἰθάλη (Εκ. 9) 1) ΕΟΓ αἴθαλος, ὙΠΙοἨ άοθρ ποῦ οσο. 
ἅλων (Ἠο8. 93), ἅλωνος (645. 155) Τ0Υ ἅλως, ἅλω. Ορ. Μ0. οἱ”, Της. 

Ο1 τὴν ἅλωνα. 1 ἴμο ΙΧ Χ Ροῦῃ ἅλων απά ἅλως 31θ Οἱ ΘΟΙΗΙΠΟΠ 
σοπάσν. Τ]9 Βαζ] 9” τὸν ἅλωνα, ὁ' τὴν ἅλωνα: «}άΦ. θ7 τῇ ἅλωνι : 

1 ΟἨτ. 2115 ἐν τῷ ἅλῳ, 21”: ἐκ τῆς ἅλω. «οδερλαςδ (4. Υ 9 5 ὁ 

Ώαβ τῆς ἅλωος. 

γήρους. γήρει ΤΟΥ γήρως, γήρᾳα, Ρα5 ποπΙπα{1νε α1ΑΥ5 γῆρας. Το 

γήρους 586 (επ. ὅτὸ: Γ5. τ0ῦ 15: Ῥαῦ ἵπ εΠ. 443 γήρως. Έου 

γήρει 5εθ (εη. 105, 5. 910, 1. δὺ, Ώαπ. Ο’ 01, ΄ ποπ οπο 

ΕΟΓΙΏ 15 αδαᾶ, ἴμα οἴμει σεπετγα]γ οοσα15 ἃ5δ α νατιαπῦ. 1η 

ΟΙαπισπύῦ 1 091. 05 Ίνε Ἠ8ύθ έως γήρους. 
ἔλεος, τό {01 ἔλεος, ὁ. ἙῬ]αγα] τὰ ἐλέη (Ἠ5. 167). ΈἜπο πιβδοπ]]πθ 

ΕογΠι Ο606Ι15 ΙΠ 89118 ἀοΖθπ απᾶ α Ἰα]ῖ Ῥαββασες (ο. 5. δὺ).: 

Ῥτου. 915 143. Ἰη Ν.Τ. αἱδο απἁ ἵη {1ο ΑΡρορίοᾖο Βαΐμεις 

ἴπ6 πΠειιζαί 15 ἴμο Ριοναϊ]]πσ {ογπ, 6.0. Ἡ Ἐππη 1115 Τὸ οὐ: 

ἨἩυ. 416. Ἠευνπι. Ραθὶ. Τί. ΤΠ 295,98, δίπ. ΤΝ 92: 

{ Οἶαπι, 9ἱ. 141: 1 Οἶαπι. 91, 16”: Ῥατη. Ερ. 15. Ἱπ Μι. 95,12, 

2935 ἴ]ιο πιαδοι]]ηθ {ΟΥ 906115, ες (νο ΤΟΥΠΙ6Υ Ῥ6ιηπς αποία- 

ἴ1οης {γοπι Ἠος. 66, νεο {πο ΠΧ Χ Ίας5 {1ο πειῖθ. 

ἔνεδρον (1 ἀσ. 163) {ου ἐνέδρα. Τ]ι6 ἔογπηθ ἵ5 απὶθο 6ΟΠΙΠΙΟΠ, ἴπθ 

Ιαΐζῦοι οοσΙ15 ΟΠΙΥ 1π ο ο51. 803, Ρς. 93. 
λύχνος, τό (Ώαπ. Ο’ ἳ). 

νῖκος, τό (1 Ἠδά. ο)) {ον νίκη. Ορ. 1 Οοτ. 155505: Ἠευπι, βανί. 4αἱ. 

ΧΙ 2 8 δὄ. 
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σκότος, τό {01 ὁ, ο6σ15 1π ἴ]θ Ῥορδς Α{ῑῑο Ῥτοςδο αξ ε]] ας Ἱπ ἴ]πε 
ΤΧΧ (ορ. 15. 421) απᾶά Ἱη Ν.Τ. (ο. 1 Ἔποθρ. ὅ9). Ορ. Ῥατη. 
1ρ. 145, 181. 

Τπο Ν.Τ. απἆ Αροδίο]ιο Εαΐμοτς αΠοτά οἴμει Ιπδίαποες οἱ Ἰεῖθτο- 
ο]1ίθς, ἸΥΠΙ6Ἡ ἆο ποῦ οσον 1π {Πο ΤΝΧ. ΌἜΤηις --- 

ζῆλος, τό (Ῥ]1]. 98: 1 Οἶεια. 49 11 1ὸ 03 3. 91, 093, Ρα 1η ὅ” 5 διὰ ζῆλον : 
1σπαῦ. αἆ Τγαἰ. 4”). 

πλοῦς ἀαο]ϊπεά 11 βοῦς (Αοἴς 2τ': ἨΜανί. ο. Ιφπ. ΤΠ] εἴχετο τοῦ 

πλοός). 

πλοῦτος, τό (1 ϱο5. 8: Ἡρι. 11, 2, 915. Ῥ]. 49. οἱ τν 
τΌφος, τό (1 Ο1επι. 19)). 

9. ΨετραΙ Νοιπς ἵπ -μα. ᾱα. Τ]ο αὈππάαπσθ οἳ νετρα] ΠΟΠΠΡ 1Π -μα 
15 ολανασίθετ]ρ1ο οἳ Ηε]]απ]δίῖο («τεοε]ς ἔνοπι Ατδίοῦ]ε οπΊγαγάδ. Ἔ]ε 
{ο]]ονγίπο Ιπδίαησθς {τοπ με ΠΧ Χ ατγε ἴίακεη αἲ ταπάοτη --- 

ἀγνόημα 6π. 490)” (6 Ἴπαας Ἱπ α]]). 
ἀνόμημα 1 Ν. 203 (1Τ ἄππθς 1Π α]]). 

διχοτόµηµα «επ. 153 (5 6ἴπηςς 1Ἱπ α]]). 
κατάλειµµα (ἀεΠ. 45: (20 πες 1π α]]). 
ὕψωμα . . . γαυρίµα . .  καύχηµα ο πά] 153, 

ϱ. Α ροϊπί Ῥείζετ πγοτίΏ ποῦῖηπσ 15 ἴῃπα Ῥγείεγεποθ Τοτ {Πθ 5Ποτῦ 
ταᾶ]σα] νονγε] 1Π 0Π6Ιτ ΤοΓΠΙΑ(ΙΟΗ, ο.. ---- 

ἀνάθεμα Ἰμνο. ο οἱ. ο ἵπ Ν.Ε. Λος 201: Ῥοπι. θὲ: 1 Οοἳ. 

125, 103: αἱ. 1335. Τη ο πι 101 να Ἰανε {168 οἱαβδίσα] ΤΟΥ1Π 
ἀνάθημα. Το ἴπε βλονῦ γούνα] 1π {πο 1ΙΧΧ, ἐρ. θέµα, ἔκθεμα, 
ἐπίθεμα, παράθεµα, πρόσθεµα, σύνθεµα. 

ἀφαίρεμα Ἐχ. 29: Τινυ. τ»” αἱο. 

ἄφεμα 1 Δίας. 93. 0 κάθεµα, 15. ο, Εζ]ς. 16Η. 
δόµα οθΠ. 25) οἱο. Βο1π Ν.Τ. 
εὕρεμα 91Τ. 20), 29". 

ἕψεμα (181. 20” αἱο. 
σύστεμα (18εἨ. 13 εἰο. 390 ἀνάστεμα. Ττπ ο. πάσι 12) ἀνάστημα. 
χύμα (101 χεῦμα) 1 Μαο. 2”. 

10. Νοπ-Α{Εῖο Έοτπις οἱ Θαυςίαπ{ϊνεἙ. 

ἀλώπηκας αεοιδα{1νο ρ]ατα] (1 ς. 153) ΕοΥ ἀλώπεκας. 
ἄρκος (1 Ι. 1153) {οι ἄρκτος, Ὑ 16 ἆοεδ πού οσοσςν. Ορ. Ἠεν. 19” 

ἄρκου. 

δῖνα (0ου 193, 281) Ε0Υ δίνη. 

ένυστρον (Ω0. 183) Τ0Υ ἠνυστρον. 9 1Π 905. «Απ. ΤΝ 4 5 4. 
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ἐπαοιδός (Ώχ. τ.) ΕοΥ ἐπῳδός, ΝΠ]6]ι ἆοθβ ποῦ οσο. 
κλίβανος (Ἐκ. 35) ΤΟΥ κρίβανος. ο α]δο ἵπ Ν.Τ. 
µόλιβος (Ἐκ. 1515), ἴ]ο Ηοπιετ]ο ΤΟΙΤΗ, ΤΟΥ μόλυβδος. 
ταμεῖον (Εχ. τῇ: ορ. ο”, 151, 16013) {ου ταμιεῖον, Ισ] αἱδο οοσΆ1ς 

{γθφιιδΩ{ΦΙΥ. ΤΠο 5Ποτῦει Τογπῃ 16 6ΟΠΊΙΠΟΠ 1Π μα Ῥαργτί. 
ὑγεία (ΤοΡ. 5”) Εοι ὑγίεια. ΤΠ Ἰαΐει ἄτοε σεπθγα]1Υ ὑγεία 15 αδια], 

Ῥαΐῦ {πο ἔπ]]αι Γογπ ργενα]]ς 1η {με ΤΧΧ. 
χείμαρρος (1 1. 13) {οἵ χειµάρρους. 

11. Νοπ-Αίίΐο Ἐοτπις οἱ Αά]εοίίνες. 

εὐθής, εὐθές {ου εὐθύς, εὐθεῖα, εὐθύ, νΥ]ι]ο]ι αἱ5ο οσους {θιεη{]γ. 
ἥμισυς, -υ 15 ΑΠ αἀ]εοῦ]νο οἱ Όννο ἐθγπηΙπαβίοης 1Π ιο Τ)ΧΧ. ἡμίσεια 

ἀοθβ ποῦ οσοι. Ορ. ΝΡ. 941 τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασσή ΙΙ 
«086. «πί. ΙΥ Τ ὃ Ὁ καὶ τῆς Μανασσίτιδος ἡμίσεια. 

χάλκειος, -α, -ον, ἴ]ο Ἠοιποτῖο {οὐπή, οὔσα15 ἵπ 5. 163,1 1ορᾶ. 159, 
ὗ Ώπιερ ΊηΠ )οῦ, απά 1η 91. 25” ΤΟΥ χαλκοῦς, χαλκῆ, χαλκοῦν, 
/ἨΙΟἩ 15 ΥΘΙΥ 6ΟΙΠΙΠΙΟΗ. 

ἀργυρικός 1 Ἠεά. δ”- οΠ]γ. Ορ. Αιτ]δίθας ὃ ὅτ, Ψ]ιο Ἰαςδ αἱ5ο ἐλαϊ- 
κός, σιτικός, χαριστικός (55 112, ὅτ, 221). 

αἰσχυντηρός 811. 2605, ὁδ0, 491 ΟΠ]Υ. 
σιγηρός Ετογν. 18"5, ο]. 26014 ο]. 
κλεψιμαῖος Του. 25 ΟΠΙΥ. 

θνησιμαῖος ο{ ει τιδεᾶ 1π ἴ]μο πειαίθγ Το έα 601)56, ο./. Η1 Κ. 19”. 

19. Οοπιρατίδοπ οἳ Αά]εοίῖνες. 

ἀγαθώτερος (456. 1135, 153. 15 ρειΠπαρς απ΄ Ἱπδίαπος οἱ ἴμαῦ ἴει- 
ἀεπογ {ο τεσι]αι]δαθίοη 1π μα Ἰαΐε ρίασθ» οἱ α Ἰαησιασο, 
πγΠΙο. τοδα]0ς ἔτοπι 155 Ῥοϊησ βροκαεπ ὮΥ {οΓ6ΙσΏ6Ις. 

αἰσχρότερος (6η. 4119) 15 σοοᾷ ἄτεα], {ποιρ] ποῦ Απο. Αἰσχίων 
4965 ποῦ 866ΙΗ {ο οσοι 1Π {1ο ΤΙΧΧ. 

ἐγγίων απιάὰ ἔγγιστος ἃἴθ πδια] 1Π ἴπο ΤΧΧ., ο). Βαν οἱ” 1 Ι. 203, 
Ἐγγύτερος ἆοθ5 ποῦ 56επι ἴο οἑσἩτ αὖ 811, αι ἐγγύτατος ΟΠΙΥ 1Π 
που θὸ 1οῦ 

πλησιέστερον αν. ΤΟΥ πλησιαίτερον (1ν Μαο. 123. 

19. Ῥτοποιπς. α. Οἱαβρίσα] νοκ Ἰαδ πο οᾳπἱνα]οπῦ {ο οἱ ΠΕΠ- 
Ῥλαζίο Ῥτοποιπ «Ἰα.. Οπο σαπποῦ 8ΑΥ οχασί]γ «Ίο δα] ) 1 {μα ΑΟ 
1419011. Αὐτὸς ἔφη 15 δοιπα(]Ίησ π]ογο, αππά ἔφη 5οιπδείΠ]ησ 1655, Γ0Υ 165 τΙαΥ 
εαΙβΙ1Υ πηθαπ «56 δαῖᾶ.. Τμο (τοε] οἱ ἴ]πο ΤΙΧΧ σοΐς ονὖον {λὶς ἁτ[- 
οι10Υ ὮΥ ἴ]ιθ 156 ΟΓ αὐτός α5 απ ποιηρ]λαδίο Ῥτοποιπ οῇ 116 θὰ Ῥούβοη. 

. ων 5 1 Ί. 1Τ/3 καὶ εἶδεν Τολιὰὸ τὸν Δαυεὶὸ καὶ ἠτίμασεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἦν 
παιδάριον καὶ αὐτὸς πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν. 
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Τη {πο αΌογο ἴμα τορθαῖθᾷ αὐτός 15 5ΙΠΡΙΥ ἴπα ποπι]πα[ῖνο οἱ ἴμθ 
αὐτόν ρτθσθάϊηπς. Τη α ο]αβδίσα] ἩΥΤΙΓΕΓ αὐτός 5ο τδοᾷ Ὑγοι]ά πθςθς- 
οαγΙ1Υ τοῖεν {ο ολα] Ἠης6]ξ,. Έον οὔπει Ιηπδίαπσθς 568 (ΕΠ. ο 10, 

995. ΝΕ. 1 223: υάρ. 19010 4”. κ. Ἱ 1 μα 
Πιαῦ ΓΠ15 1156 ΟΕ αὐτός 15 Το ϱο Τοιπᾶ 1π {πε Ν.Τ. Ῥαΐ Ώετε νε πιαδύ 415- 
οεπῖ Τοπ 15 α]ιον1ϐγ. Ἀ6Ῥ Μ0. 6 απᾶ {ο]]οπίπς: Π]ς, 03: 16091. τῖ". 

ὐ. Α5 πδια] Ίπ ]αΐον (ταε]ς {πο σοπιροαπᾶ τεβεσίνε Ρτοποιπ οἱ {μθ 
9ᾷ Ρ6ύ5οΠ 15 αδεᾷ {ος {πο5ο οἱ 16 156 απ -ἀ. 

(επ. 45” καὶ ἀργύριον ἕτερον ἠνέγκαμεν μεθ ἑαυτῶν. Ῥϊ,. οἵ καὶ τὰ 

σκΌλα τῶν πόλεων ἐπρονομεύσαμεν ἑαυτοῖς. 1 Κ. 1Τὸ ἐκλέξασθε 
ἑαυτοῖς ἄνδρα. 

Φο αἶδο ἵπ Αι]δίεας 85 ὅ, 219, 21Τ, 226 (ἑαυτόν Ξ-- σεαυτόν), 248. 
Τ]1ή15 1δασο ας αἰγθαάγ Ῥεσαπ 1Π {πο Ῥοδῦ Αἴῑῑο. Τα]χο Τον ΙΠπδίαπος--- 

Ῥ]αΐ. Β]ιωᾶο 91 ο ὅπως μὴ ἐγώ . . . ἅμα ἑαυτόν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατή- 
σας, Τὸ Ὦ δεῖ ἡμᾶς ἐρέσθαι ἑαυτούς, 101 1) σὺ δὲ δεδιως ἄν . . . τὴν 

ἑαυτοῦ σκιάν. 

Ἰηδίαποθς αθοιπά 1η Ν.Τ. 

Αοἲς 2013 ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτούς, ὃ' προσέχετε ἑαυτοῖς. 

ο. Α Τ6αἴΙΥθ ΠΊΟΤΘ ρθοι]]ατ ἴο ΤΧΧ ἄτεε] 15 ἴμα δε οἳ {με Ῥ6υδοπα 
Ῥτοποιη αἱοηπσ ΥΠ {Πε τεΠεχίνε, Ί1κε ἴμο Ἐπδ]Ιδ έπηθ ΠΙΥΒΕΙ{/ έγοια 

γοιβε]νες,΄ είο. 

Ἐκ. 0 καὶ λήμψομαι ἐμαυτῷ ὑμᾶς λαὸν ἐμοί, 20” οὗ ποιήσετε ὑμῖν 
ἑαυτοῖς. 

Φο 85ο Ὦι. 41035: ε.ο8]Ἱ. 2215. 
ΑΡ ἴμετο 15 ποίΠ]ης 1Π {πε Ἠεβρτεπ {ο νατταπῖ {Π5 ἀαρ]σαίῖοη οἳ 

ἴλε ΡΤοποιῃ, 15 ΠιαΥ Ῥε δεῦ ἀοπη α5 α Ρίεςθ οἱ οο]]οα πα] «τεεί. 
ᾱ. ΤἨ6 1156 ΟΥ ἴδιος 85 ἃ ἨΙ6ΙΘ Ῥοββεββἱνθ ΡΤΟΠΟΙΙΠ 15 6ΟΠΙΙΠΟΠ Το ἴ]ιθ 

ΤΧΧ ν]ῃ {με Ν.Τ. ος. --- 

1 ο0 Τὸ οὐδ' οὐ μὴ ἐπιστρέψη εἲς τὸν ἴδιον οἶκον. Μ1. 225 ἀπῆλθον, 
ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ. 

14. Ναπιεγα]θ. α. δυσίν) 15 μα τασι]αΥ ΤΟΥΠΙ ΤοΥ ἴ]ιθ ἀαἴϊνο οἳ δύο, 
30 86ο 1π Ν.Τ. ο.. Μι. 6”, 2239: Τής. 161: ΑοἲςῬ 12.. 

δυεῖν ο66118 1Π οοῦ 193, δυοῖν ΙΠ ἵν Μαο. 13, 15”. ΒοπιθίΙπῃθβ δύο 
16 Ιπάεσ]Ιπαβ]ο, ο.0. 5. 103 τῶν δύο ὀφθαλμῶν. 

ου. Τ]α {ο]]ον]πς {οι οἳ παπηθγα]ς ἀἱῆον {τοπ ἴπορδο Ίπ ο]αδ- 
ρ1οα] δε ---- 

δέκα δύο Ἐσ. 283: οο5Ἡ. 2140, 183: 1 ΟµΥ. 63, 153, 25103, Βο Ἱπ 
Ν.Τ. Αοῦς 197, 243. Ορ. Ανϊδίθας 8 97. 
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δέκα τρεῖς 6η. 1Τ35: ὦ.ο5μ. 19”. 

δέκα τέσσαρες «)ο51. 1559: Τοῦ. 83. 9ο ἵπ Ν.Τ. 11 0ος. 12”, σα]. 23. 

Ορ. ὈϊοςῬ. Τμαατί. ΥΠ 8 ὅ5. 
δέκα πέντε Ἑχ. 2115: ος. 80: π Κ. 195. Ρο ῖπ Ν.Τ. αα]. 115, 
δέκα εξ (αεη. 4615: Εσ. 2035: ὦἆοβδῇᾳ. 1543. 

δέκα ἑπτά (ἀεηΠ. ὅτᾖ, 4133. 

δέκα ὀκτώ ἄοθῃ. 40”: ζο51. 24355: σάρ. ὃν, 105, 203: 1 Οµτ. 129: 

Ἱπομα 11, 

Το αρονο πππετα]5 οσοατ αἱ5ο ἴπ πο τεσα]ατ ΤΟΓΠΙΕ ---- 

δώδεκα («αεἩ. 65. 

τρεῖς καὶ δέκα, τρισκαίδεκα ΝΡ. 2 

τέσσαρες καὶ δέκα ΝΡ. 1063. 

πέντε καὶ δέκα 1ινῖ. 2τ1: τι Κ. 90, 

ἑκκαίδεκα, ἐξ καὶ δέκα Ν Ὀ. 91 1) 5ὁ 58, 

ἑπτὰ καὶ ὃ-κα 161. 99’. 

ὀκτὼ καὶ δέκα 11 Ι.. 815. 

ἐννέα καὶ δέκα 1 1. 25) οΠ]γ. 

015, 14 

ο. Τη9 {ογ]ς ]1ςδῦ σἵγεη π]αΥ Ῥο πτ]δίθη 56ρατα{εΙΥ οΥ α5 οηθ ποτά. 
Τ]]5 1εἆ {ο {Πε τέσσαρες ΙΠ τεσσαρεσκαίδεκα ΡεοοιηΊπρ ΙπάδσΙπαΡ]ε, ε.0. ---- 

11 ΟἨ1,. 205 υἴους τεσσαρεσκαίδεκα. 

Τ]ιο 6αππ6 Ἰ1σθηςο 15 οχίοπᾶεᾶ 1π ἴπο Τ/Χ Χ {ο δέκα τέσσαρες. 

ΝΟ. 293 ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δέκα τέσσαρες ἀμώμους. 

Τ]Πο Ιπάες]Ιπαῦ]θ 1156 οἱ τεσσαρεσκαίδεκα 15 ποῦ Ῥοσπ]ίαχ {ο ἴμο ΤΙΧΧ. 

Ἠάῦ. ΥΤΙ 96 τεσσαρεσκαίδεκα (τριήρεας). Ἡρ]ιοῦ. Επολ. 40 ἀπὸ 

τεσσαρεσκαίδεκα ἐτῶν. Φίγαβο )Ρ. 1ττ, ΤΝ 1 5 1 προσέθηκε δὲ 

τεσσαρεσκαίδεκα ἔθνη, 199, ΤΝ 2 5 1 ἐθνῶν τεσσαρεσκαίδεκα. 

ᾱ. Τπο αἱἰοιπαίίνο αχριθΒΡΙΟΠΒ ὁ εἷς καὶ εἰκοστός (1 ΟἨ9. 243) απἆ 

ὁ εἰκοστὸς πρῶτος (1 Ον. 2073) ανα απίο οἰαδδίσα]: Ραΐ ἴμο {ο]ον]ης 

ΊαΥγ οἳ οχριθρβδῖης 4αΥ5 οξ {Πο πποπ{] ΠΠΔΥ Ὀο ποίεᾶ --- 

Ἠασσαὶ 2] μιᾷ καὶ εἰκάδι τοῦ µηνός. 1 Μαο. 15 πέμπτη καὶ εἰκάδι 

τοῦ µηνός. Ορ. 43". Π Μαο. 105 τῇ πέµπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ 

µηνός. 

ΥΕΒΒΒ, 16-58 

156. ΤΠο Ψειὺ Ἐϊναι. ἥμην ἴπε 150 Ῥογβοη αἱπσιι]αν ο {1ο Ιπιρογ{οοῦ, 

πηΙοὮ 16 οοπάσπιπθᾶ ὃν ῬΗγγπίσμας, οσσανς ΣγοαπεηϐΙγ 1π ἴμε ΤΧΧΝ. 

Γι. πα αἱρο ίω εο Ν.Π.--.1ἶ 0ος. 101: θα]. 1193: Αοἴρ 103, 1153, 
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201930. Μι. 205: οπ. 111. Αοοογᾶϊπο {ο πο {οχῦ οἱ Ὀιπάοτ{ 10 οσοτς 
6ναη 1π Ἐν. Πε]. 961. Το 15 α Γαπιί]αν {εαίατε οἱ Ηε]]επ]δᾳο ἄτεεῖ, 
Ρεῖπςσ ΟΟΠΙΙΠΟΠ 1 ΡΠΙ]ο απά 09 οβερΗΠΒ, αἱ5ο 1Π ο Γαδίου οἳ ΗΕΤΙΠΕΒ, 
απά οοσπγΙΏς ΙΠΟΥΘΟΥΘΥ 1Π 54οἩ αιὔΠοις α5 Ἠριοῦεία5 (2ἱ5. 1 16 
6 19), Ῥ]αίατοα (Ῥοπιρ. Τ4), Ώϊοφεπες Τμαενθίας (Υ1 5 6θ), ἨποῖαἨ 
(4είπις 46). 

ἧς Του ἧσθα, πν]σ]ι 15 οοπᾷεπιπεᾶ Ὦγ ἴἩθ 8απΠ1θ αιΌΠοτΙζγ, ο6σΤΒ 1Π 
άρ. 115: Επι οἳ: ἆοῦ 9δ': Ορά. 13. Ορ. Ἡριοῦ. Πἱ5. ΤΝ 1 ὃ 192. 

ἔστωσαν 15 ἴ]ιθ οΠΙΥ Τοπ Το0Υ ἴμο ὃά Ῥδγδοη Ῥ]ητα]ὶ Ιπρεναί]νο, 
ἨθΙ{ἨθΘΙ ἔστων ἩΟΙ ὄντων Ῥεῖπς αδθά. Τῆ15 Τοτπ 15 {οππᾶ η ἘῬ]αΐζο 
(επο 92 Ι)). Ῥεο ὃ 16 ἆᾱ. 

ἤτω ΤΟΥ ἔστω οὐριτς 1π 5. 1003: 1 Μαο. 103, 165. Βο 1η Ν.Τ. 1 0οἩ. 
163: ὦαπιο οἱ”. Ορ. Πειπι. Ραςι. ἱ8. ΤΠ ὁ δ 4: 1 Ο]επι. 485, γηετθ 
16 οσσατς5 ΕοπΥ 011168. 

ἤμεθα {οΥ ἦμεν οσοι ἵπ 1 Ι. 2515: Ῥαταο] 19. Τη ἔοτπι αρρεατς 
Ιπ 116 Ἠεν]ςενς) {εχί ἵπ ἘΡΙ. 2). 

16. Τπε ΤειπιϊπβέΙοη -σαν. ᾱ. ὮῬτοῬαβ]γ {πο 01ης πγΠΙοΕ πγ]] Ετςῦ 
αιγοςῦ ἴπθ αἰθεπίίοπ οἱ μα βἴαάεπῦ νπο 15 π6ι’ {ο πο ἄτθεκ οἳ με 
Τ ΧΧ 16 {ο ἴογΙΗΙΠΑΓΙΟΠ 1Π -σαν οἱ πο οὰ Ῥεγδοη Ῥ]αταὶ οἳ {πε Ἰ]ς- 
τοτίσα] ἴθηςες οΓ {μα ααὔϊνο νοῖσο οἴμει ματ ἴμα ρ]αρετ{εοῦ. 

Τ]ιθτα ας 1Π (τθε]ς Όντο {ογππΙπαῦΙοης οἱ ἴπε ο Ρεί5δοη Ῥ]ατα] οἳ 
ια Πϊδίοτ]ᾳ {θηρθς--- (1) 1Π -ν, (2) ΤΠ -σαν. Της 11 ἨΗοιπετ νο Ἰανα 
ἔβαν απά ἄἱ5οΟ ἔβησαν. 1ΙΠπ ΑίΠΙο ἄῑπεεκ ἴμο τα] 15 ἴλαῦ Ὁπεπιαζιο 
αοτ]ςίς (1.ο. ἴλος6 ὙΥΠΙό] ανα α. οοππεσῦίηρ Υούε] Ῥεύναεπ ἴπο 5ίθπι 
απᾶ ἴμ6 {θγπηΙπαΙοη) απά Ἱπρετ{αοῦς {αχκο ν, ο.4. ---- 

ἔ-λυσ-α-ν, ἐ-λαβ-ο-ν, ἐ-λάμβαγν-ο-ν, 

ν/π]]α ποή-ΠθδππαθΙο εηςδες απ ἴπο ρ]αροτ{εοῦ {α]θ -σαν, 6.0. ---- 

ἔ-ο-σαν,  ἐ-τίθε-σαν, ἐ-λε-λύκ-ε-σαν. 

Τη {ιο (ἀτοαε]ς οἱ ἴ]ιε Τ/ΧΧ, ν]ΙοὮ ἵπ {1196 Ροῖπῦ τερτθβδεηίς πο Α]εχ- 
απάτίανπ ναιπασπ]αν, ΓΠπεπιαζίο 24 αοτ]5δί5 απ Ππρετ{θςοῦ5 πΙΑΥ δα πα]1γ 
ἴαχκο -σαν. 

ΟΕ 24 αοτὶςῖ5 νο ΊΠΔΥ ἴακο ἴ]μο Το]]οπ]πσ εχαπ]ρ]ες ---- 

εἴδοσαν ΟΥ ἴδοσαν, εἴποσαν, ἐκρίνοσαν, ἐλάβοσαν, ἐπίοσαν, εὕροσαν, ἐφέ- 

ροσαν (Ξξ 24 αο9.), ἐφάγοσαν, ἐφύγοσαν, ἤλθοσαν, ἡμάρτοσαν, ἦροσαν 

(ὀο5Η. 94). 

Οοπιροιπάς οἳ {μθδε απά οἴμαις αΏοαπᾶ, 6.. -- 

ἀπήλθοσαν, διήλθοσαν, εἰσήλθοσαν, ἐξήλθοσαν, παρήλθοσαν, περιήλθο- 
σαν, προσήλθοσαν, συνήλθοσαν, ἐνεβάλοσαν, παρενεβάλοσαν, ἐξελίπο- 
σαν, κατελίποσαν, ἀπεθάνοσαν, εἰσηγάγοσαν. 
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ὐ. Τηβίαισςς οἳ Ιπιρογ{6οῦ», ΙΥΠΙ6Ι, {ο οἱ Ρτθδοπῦ ΡΙΤΡΟΡΘ, ΠΘΒΊ 
Ἠ]δζον]ο ἴεηδαος {ουηιεά 1Τοπ α. δἰτεπσίμεπθά Ῥργοβδεπῦ 8ὔ6πΠι, ἆο ποί 
6ΟΙΠ6 5ο Τθαά1]γ {ο παπά. Ῥιαῦ Ποιο α1θ Όνο --- 

ἐλαμβάνοσαν 112]. 221”. ἐφαίνοσαν 1 Μαο. 45. 

Τ]ιοςς 56ΘΙΙ ἴο Ὦορ ΊΠΟΙΕΘ ΘΟΠΙΊΠΟΠ 1π {μα ο.ςσθ οἱ οοηίτασξοᾶ τοπα] 

ΥΘΙΡΡ- - 

ἐγεννῶσαν (επ. 6ἡ εὐθηνοῦσαν Τιαπῃ. 12. 

ἐπηξονοῦσαν ΧΡ. 138. ἠνομοῦσαν 197]. 2213, 

ἐποιοῦσαν «9 οῦ 13. κατενοοῦσαν Εχ. ὁ9, 

ἐταπεινοῦσαν «1 45. οἰκοδομοῦσαν 11 Ἠδα. 1415. 

εὐλογοῦσαν Γ5. 012. παρετηροῦσαν 315. 61”. 

ἐδολιοῦσαν Ὦ5. δ', 1903. 

Ορ. Ἠσοιπι. [αδί. οἶπι. ΥΙ 2 8 Τ εὐσταθοῦσαν, ΙΧ 9 5 ὅ ἐδοκοῦσαν. 

ΜΝΙ6Ἠ ΤΟΤΏΙ5 οσο Ῥ]οεπ{1{α]1γ 1π Μ55. οἱ {μα Ν.ΤἙ., Ῥαΐ πε Ἠαυ156υς) 
ἴοχῦ Ἠα85 ΟΠΊΥ ἐδολιοῦσαν Ιπ Ἠοιπαὴς ο ἳ (α αποίαδίοι {που 5. 199) 
ΑΠᾷ παρελάβοσαν 11 1 168. 6. 

ο. Τ]ο 58Π1ο [οτΠΙΙΠΑΊΙΟΠ -σαν ΒΟΙΠΘΊΊΠΙ65 {αῑκας ἴ]ιο Ῥ]ασθ ΟΓ -εν 1Π 
[πο οἆ ῥΡ6Γ5οἩ Ρ]ητα] οἳ {ιο ορζαί Ίνα. 

αἰνέσαισαν «6Ἠ. 498. θηρεύσαισαν 1 οῦ 157. 

εἴποισαν 5. 943. ἴδοισαν «1 οὉ 213. 

ἐκκόψαισαν Ε1ου. 2453. καταφάγοισαν ΕΤΟΥ. 90”. 

ἐκλείποισαν 5. 10205. ὀλέσαισαν «οὐ 1911, 2030, 

ἔλθοισαν Ὀῦ. 9015: ὧ;οῦ 1853, περιπατήσαισαν «900 203, 
ἐνέγκαισαν 15. 063. ποιήσαισαν 0. 133. 
εὐλογήσαισαν 15. 945. πυρσεύσαισαν }οῦ 205. 

εὕροισαν 911. ὁ0. ψηλαφήσαισαν ο 3, 123. 

ᾱ. 1π Πε]απ]δ]ο (τεε] σεηθδτα]]γ -σαν 15 αἱ5ο {πο {εγιπιπαίίοπ οἱ 
ἴηε ο ῬΡεΓδοη Ρ]τα] οἱ {μα ΙΠπρεταίινθ 1Π αἰ] νοῖσθς, ο.0.---- 

1 Ι.. ο0” ἀπαγέσθωσαν καὶ ἀποστρεφέτωσαν. 

Του 1ηβί8ποςῬθς 1η Ν.ΤΓ, 5ος 1 Οοτ, (ό. 1 Ταππι. δ. πι 9ς8. Αοσὶς 
20 ὃ 2410. 20. 

17. Ταπιϊπαίοη οἳ {π6 2 Ῥοδοπ ΒΙπρι]αΥ οἱ Ῥτίπιατγ Τεπςες ΜΙάά]ε 

απὰ Ῥαφεῖνε. Ίῃπ {με ΤΧΧ,α5 1 Αίῑο, ἴμο 24 Ρ6Γβδοῦ βΙπσα]ατ οΕ {ο 
Ῥγεβδεηῦ απά {α01γ65, ΙΗΙ4419 απά ραδδῖνο, επᾷς ΤΠ -ῄ, ο. ἄρξη, Φάγη, 
λυπηθήση. Τ]6 οπΙγ εχοθρίΙοης {ο {115 να] Ἱπ ΑΟ αἲθ βούλει, οἴει, 
ὄψει, Αη ἔσει, οἳ ΥΥΠΙΟἨ μα Ἰα5δῦ 15 ΟΠΙΥ δε οοοαδΙοΠαΠγ. Τη ἴμο 
ΧΧΧ Ὑο Ἠαγνε ὄψει ἵπ ΝΟ. 201, 
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Πιο Γ]] θατηιΙπαίίοη οἱ {πε 24 Ῥθυδοῦ β1ησι]ατ οἱ ΡΤΙΠΑΙΥ ἴεηδεβ 
πη]ᾷά1θ απᾶ μαδδῖνθ (-σαι), πΥμίο]ι η Αὐῑῑο ἀτεεκ αβρρεα5 οΠΙΥ Ίπ Πο 
Ῥοτ{εοί οἱ αἰ] νοιος απἀ ἵπ {πο Ῥτεδεπύ οἱ -μι νΕΙΏΡ, 85 λέλυ-σαι, 
δί-δο-σαι, ἱ5 ο60βΦΙΟΠΑΙΙΥ {ο μθ {ουπᾶ 1π υπο 1ΧΧ Ίπ οὔ]εγ 68568. 

ἀπεξενοῦσαι 1 . 149. 

κοιμᾶσαι Ὀῦ. ο13 (ΑΛ). 
κτᾶσαι ΦΙ1. 67. 
πίεσαι ι. 285: Επι ο. απ Κ. Ιτι Ῥρ αρ οσς 
αι ο 198 2ου 

φάγεσαι Βαζ] ο. τις. 1215. 

Φο 1η Ν.Τ. ---- 

καυχᾶσαι Ῥοπι. 2035: 1 091. 47. 
κατακαυχᾶσαι ΤΝΟΠΙ. 918, 

ὀδυνᾶσαι Τε. 103. 
φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ Τις. 1Τ3. 

Τη Ῥαφίογ οἱ Ἠθιπιας γΙε]ᾷ5 πβ ἐπισπᾶσαι, πλανᾶσαι, χρᾶσαι. 316] 
{ΟΥΠΙ5 αγθ 511] αδθά 1Ἰπ Μοάετη (ατεεζ. 

Τη {ΠΘ8ΟΥΥ -σαι 15 ἴπθ6 {θιπηϊπαδίοη ΟΕ ΕΥΕΙΥ 2 Ρείδοη βΙηρι]ατ 1Π ἴμθ 
πι] ἆ]ε απ ραβδίνε νοίςζθΒ, ἂ5 1Π δίδο-σαι, λέ-λν-σαι, 50Ο ἴΠαῦ πί--σαι 18 
α,. Ῥ6γ{6οῦ]Υ τεσι]αν {ογπιαζίοη. Ῥαΐ 1π Αἰἲῑο ἄτεεχκ {πο σ Ία5 ἀτορρεά 
οα6 ππθτενοαν {Ποια 15 α οοππεοθίπσ νοψθ], απᾶἆ {Πεη οοπ{γαςίΊοη ας 
6ηδιθᾷ. Τις πίεσαι Ώθοοπιθς ΠΤβδῦ πίεαι, απᾶ ΒΠΑΙΙΥ πίη. ΟοπΒτΠΙ- 
ἄοη οἳ {Π15 {Π6οΥ} 15 {ο Ὦο ἔοιπά ἵπ Ἠοπθῦ, Ἡῃηθγε {1616 α1θ ΠΙΑΠΥ 
εχαπηρ]θς οἳ {πα Ιπζεγεᾶ]αίε ΤΟΓΙΗ, 6.0. ἀναίρεαι, δευήσεαι, ἔρχεαι, εὔχεαι, 
ἴδηαι, κέλεαι, λέξεαι, λιλαίεαι, µαίνεαι, γέµεαι, ὀδύρεαι, πώλεαι. 10 15 8Π 

Ἰπίεγθρίίπς αΠθβίΙΟἩ ΥΥΠΕΙΠΕΙ πίεσαι 81 φάγεσαι 316 δα1γ]να]5 1π ἴμθ 
Ῥορα]ατ 8ρεες] οἱ ΡΓ6-Ηοιπετ]ο {οΥΠ15, ΟΥ ΤαἴΠΕΥ τ6υ]να1ς, α5 1 αππΠαΤΙ5 
απά οἴμεις Γμ1π]ς, οη {Ώθ απα]οσγ οἳ {πο ροεν{εοῦ πι]άά]ε απά Ῥραβδίνε 
οἳ α1] νετρς απἆ οἱ (μα Ῥρτεβδεπί πη]ά4]θ απά ρα551νθ ο -μι Υ6109. 
"Τη καυχᾶσαι απᾶ ἴλθ 1ῑκα, οοη{γαοΙΟΠ Ίιας {ακοπ Ῥ]ασθ ἵπ ἴμθ γουθ]5 

Ῥγδσθάϊπς ἴΠθ σ (καυχάεσαι Ξ- καυχᾶσαι). ἀπεξενοῦσαι (11 1. 149) Ίοο]κ 
Ίκο α ΏατΏατΙδίῃπ ΤΟΥ ἀπεξένωσαι. 

ΑΦ ασα]ηςί {πεςδο Τ1]16Υ ΕοΓ1Η5, Ίν6 βοπηθίῖπηθς πα οοπίτασθεἁ ΤοτΙη8 
1ῃ {16 ΤΙΧΧ, π/ηοθτγο {16 -σαι 15 δια] 1π ΑΟ. 

δύνη ΣΟΥ δύνασαι. Ώαπ. Ο’ 51 9ο 1π Ν.Τ. Τικ. 16”: Ἐεν. 2’. Τη 
Ἐτχ. Ηεο. 259 Ῥοΐδοι 5 Ώβ{α{θᾷ δύνα ΤΟΥ δύνη, 35 Ῥεῖης Ποτό 
Αἴίῑο. δύνασαι 1986]{ οοστς 1Π ο) 1015, 906 1, 423: Ύγ1ρα. 113: 
ῶΏαπ. ϐ 23, 415, 516: ῬΒε] 6”. 

ἐπίστῃ 10Υ ἐπίστασαι. δρ. 2013: Ῥϊ. 22”: ᾖοβ8ῇ. 145: ου 98: ἆ6γ. 

1716: Ἐσ]ς. ὃτ'. 
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18. Αοτὶςέ Ίηπ -ᾱ. ᾱ. Αποζμει ΙΠΠεχ]Ιοπα] ζογπῃ ζοΥ ἴΠο ΓΥΘΦΊΙΘΠΟΥ οἱ 
ΊΥΠΙΟὮ {Πο ο]αβδίέα] υπάεπί ν/1]] Παχά]γ Ῥε ρτορατεᾶ 15 ἴμο αοτ]ςδῦ ἵπ 
-α 1π οἴμει μαι 5οπιΙνονθ] ναι. Απο ἄταε]ς οὔθις 80Π16 1416 
Ἰηβίαποςς οἳ {μ]5 {οτιπαί1οἨ, ἂ5 εἶπ-α, ἠνεγκ-α, ἔχε-α, πιά 1π Ἠοιπθί Ίνα 

ηανθ 56] βὔγαγ ΤΟΥΠ15 35 κήαντες (0. ΙΧ 291), ἀλέασθαι (Οµ. ΙΧ 214), 
σεῦα (Π. ΧΧ 199). ἈΝενετίμε]εβς ἴ]δ 16 {πο Όρο ν/Η]ομ Ἰαβ Ῥγ6- 
να]]θᾷ 1π ἴπα πποάετη ]αησιασθ. 

ϱ. Ἱπ Αἴῑιο ἴμε αογ]βδῦ εἶπα Ο6ΟΙ15 1ποιθ ΓΤθαΙΙΘΠΊΤΙΥ 1π ἴ]μο οἴ]ατ' 
πηοοάς {Παι 1Π πο Ιπά]Ιοαί]νε (ο.0. Ῥ]αῦ. Φορ]ι. 240 ΤὮ εἴπαιμεν, 1γοἱ. 
2δω Α εἴπατον Ἰπρειαίνε, ΓΡ]εὂ. 60 ΤὮ εἰπάτω, επο Τι Τ) εἶπον 
1Π1ρογα/{1νθ). 

1η πο ΤΧΧ {Π18 αοτ]ςῦ 15 θα ΙΘΙΙ7 οοπΙπἹοἩ 1π {Πθ ΙΠπᾷ1σα{1νο. 

πα Όι. 19. Ῥς. 10ὔ. 

εἶπας (4εἨ. 443: «πάιῦα 16Η. Ορ. Ποπι. Π. 1 106, 108. 
εἴπαμεν (ο. 4251 4. 

εἴπατε (16Η. 40”, 4435, 45'. 

ὍἹροιυιδικιθκιιιο κ. Ἡ: Του, τὸ: 
-6ν, 49”. 

εἰπόν απ. 401: Ῥαπ. Ο’ 2, 
εἰπάτω Ὀαι. 8 27. 

εἴπατε (Ἰπρεταῦ1νθ) «εηπ. 60. Ορ. Ποπι. 0. 111 42. 
εἴπας (16Η. 40”. 

ο. ΛΠϊ]ο πο οἰαδδισα] αοτὶ5δῦ ἦλθον 5 ΟΟΠΠΙΠΟΠ 1π πε ΠΧ Χ, ἴ]θ 

ΕΟΤΠΙ πηΙζΠ -α αἱδα οοσ15, 6βρθοΙα11Υ ἵπ ἴμπο ρ]τα]. 

ἠλθαμεν ΝΡ. 193. 

ἤλθατε ἄεη. 263, 423: Ὦν. 19: ορ. 117. 

σοι ασδι σας. 12. απ Κ. το ο. Ἡπ ος, 285: αμ. 
ια αν 

ἐλθάτω Ἐξίποι δ45. 15. 55: ου, 1715 

ἔλθατε Ῥτου. 05. 

εἰσελθάτωσαν Ἐκ. 148. 

Της αοτ]ρῦ 15 ΟΟΙΠΙΠΟΠ 1Π ἨΜ88. οἳ ἴπο Ν.Τ., Ὀιῦ Ἰας ποῦ Ὄεεπ 
ααπη]ζίθᾷ 1πίο {πο Ἠενί]ςετα) {οχύῦ. Ορ. Πθιπι. /λαδί. Υἱ5. 1 4 ἃ 1 ἦλθαν, 
ὃ Ὁ ἀπῆλθαν: 1 016ιη. 98” εἰσήλθαμεν. 

ᾱ. ὮΥ πο βιάε Οἱ εἶδον 6 Ἠ8νο απ αοτὶςδί 1ῃΠ -α, θ5ΡΘΕΟΙΑΙΙΥ 1 
ἴ]λα ὃᾷ Ῥ6διδοη Ῥ]αναΙ, ποιο 155 αἀναπίασαο 5 οὐνίοις. (96ο ᾖ 
ρε]ουν.) 

εἴδαμεν 1 πα, υ 

Ὡς. 63.163: 1Κκ.65: Ἡ κ. 101939 
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ο. ΒΙπΙΙ]αΤΙΥ Ὦ} ἴ1ε 516 ΟΕ εἷλον ΥΕ Ίανε ρατίς Μοτπιεᾷ α5 {Ποισ] 
ΓγΟΠΙ εἶλα. 

καθεῖλαν ἄθΠ. 441: πι Κ. 198, 
εἵλατο Ὦτ. 26015, 
ἀνείλατο ΕΧ. 22. 

ἀφείλατο 1 Ν. 9015, 

διείλαντο «1051. 22.. 
ἐξειλάμην 1 Ι.. 1013. 
ἐξειλατο Ἐς. Ἰδ”5: ἄοβῃ. 19 απ κ. πρι πο οὗ 
παρείλατο 9. 113. 

7. Τ]ε αογ]βδῦ ἔπεσα ο0οΙ15 Ττ86απεΠ{ΕΙΥ 1Π πο ο ρεγδοπ ρ]ατα], Ὀαή 
16 ΤαΤθ 11 οἴΠετ ρατῖς. 

ἔπεσα ΏαηἩ. Ο’ 5Η. πεσάτω «16. 443 (Α 59), 49” (ΛΑ). 
ἔπεσας 11 1. οδ'. πέσατε Ἠος. 108. 

ΑΊΠΟΠςΦ οοπΙροιη(5 νο ΗΠᾷ ἀποπεσάτωσαν, διέπεσαν, ἐνέπεσαν, ἐπέπεσαν. 
Φο1π Ν.Τ. ---- 

ἔπεσα Ῥεγ. 11. 
ἔπεσαν Ένετ. ον ο ος Ίο. ΠΕ 
ἐξεπέσατε (αα. ὅ). 

Ορ. Ῥο]γ». 1Η1 19 5 ὅ ἀντέπεσαν. 
4. Οἵπεν αοι]δί5 οἳ {16 88ΠΠθ {γΡ6 αἴο --- 

ἀπέθαναν Τοῦ. ο". ἔλαβαν Ἱϊ Ι. 2015. 
ἐγκατέλιπαν 1 0Ἠ1. 290. ἐφάγαμεν Ἡ Ι. 193. 

ἔβαλαν 11 Ἰ.. θ3. ἔφυγαν ος. τῇ. 
ἐμβάλατε εΠ. 441. 

Ἱ. Τ]ε ΤπεαἹεπογ οἳ ἴμο δᾷ Ῥεγ8δοηῦ Ῥ]αταὶ Ίπ {115 Τοτπι 15 πο 
ἀοαβί ἆπε {ο α ἆθδίτο ἴο ἀιῆετοπίϊαίζο ἴ]α ο Ῥθ5δοη Ῥ]αταὶ {τοι 
{ο 1560 Ρ6ΓΡΟΗ 5Ιησια]αν, ΥΥΠΙΟἨ ατα οοπ{οιπάθά Ίπ πα Ἠ]βδίοτ]ο ἴ86ηπβες 
επάΊησ 1Π -ον. 1Π6 αἱ5δο 5εσατθά απΙ{ογΙΠΙΓγ οἱ επάίπς νζῃ ο αοτ]δῦ 
ΙΠ -σα. πι 1 Τ. 1014 νο Ἰανο {115 οο]]οσαί]οι ---- 

εἶδαν . . . ἔφυγαν . . . εἰσῆλθαν . . . ἀνέστρεψαν. 

Τη «5. 0 νε Βπά ἴ1θ αποπηα]ος ΓΟΥΊΠ ἀνέβαιναν Τοἱ]ογθᾷ ὮΥ συν- 
ή 

ανέβαινον. 

19. Αισπιεπί. α. Τ1ε αιασιπεπῦ ν{Ἡ ἴ]ο ρ]αρον/{θοῦ 15 αἲ Ἴπηςθς οτη1ζ- 
τεά Ὦγ Β]αΐο απά ἴμ6 Ῥα5ῦ Α{.ῑο ΥΥΤ1{6Υ5. Πηβίαπσες 1Π ἴ]θ ΓΧΧ αιε--- 

βεβρώκει 1 Κ. 901", ἐνδεδύκει ].ιντ. 1635. 

δεδώκειν Ἡ κ ιδ. ἐπιβεβήκει ΝὈ. 22”. 
δεδώκει 11 ἴ.. 1015. πεπώκει 1 . ο0"”. 

ἐνδεδύκειν οὐ 2914, 
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9ο 1ηπ Ν.Τ. ---- 

δεδώκει Μ]ς. 143. µεμενήκεισαν 1 Τη. 213, 
δεδώκεισαν ο π. 115: ορ. ΜΙ. 1519, πεπιστεύκεισαν Αοῖς 143. 
ἐκβεβλήκει Μ]ς. 16”. πεποιήκεισαν ΝΠ]ς. 15'. 
κεκρίκει Αοἲς 2015, 

Ῥωΐ Ἱπ με ΤΧΧ πε οοσαβΙοπα]1γ Ἠπά οἴπεν Πδίοτίο ἴθηδας πηΙ{]ι- 
οαῦ {πο αασιπεπῦ, 6.0. 11 Εδά. 1415 οἰκοδομοῦσαν. ΤΠϊ5 15 οβρεσία]]γ ἔ]ια 
6856 ΊΥΙΤΠ εἶδον. 

ἴδες Τιαπι. οδὴ, ἴδον δη. ὁσ, 405. 

ἴδεν (αθη. ὁτ, 408, πρόιδον ΕΠ. ο ὃ 

ο. Τη Αἴο ἄτεε], ΊΠεη α Ῥγοροβίθίοη Πας ]ο5ῦ 155 ἔογσρ απά τας 
{6]{ α5 ρατυ οἳ {με γειὈ, {πε απσππεπί γία5 Ρ]ασεᾶᾷ Ῥαΐοτα, Ιπβίεαᾶ οἳ 
1ἴ6Υ, 16, 45 ἐκάθευδον, ἐκάθιζον, ἐκαθήμην. 

ΤΠ 6αΠ1θ Ίαν Πο]άςδ 1π 1ο ἄτεεκ οἳ ἴμαε ΤΙΧΧ, Ραῦ 15 παβατα]]γ 
εχεπάεἆ {ο {Τ865Ώ 68565, 6.4. ἵο προνοµεύειν, ΥΠπΙο] ἵπ ἴπο Α]Ιοχαπάτίαη 
ἀἱα]εοί 586Π15 {ο Ίανο Ῥθδδι ἴμθ 6ΟΙΠΙΠΟΠ. γγογᾷ ΓοΥ {ο 1άνασο. 

ἐπρονομεύσαμεν 0. 23, οἱ. ἠνεχύρασαν «)οϱ 245. 
ἐπρονόμευσαν Νδ. 91". 

ο. Τ19 αοτ]δῦ ἤνοιξα 15 α]γεαᾶγ {οαπᾶ ἵπ Χδπορμοῃ. Ίπ{]μαΤιΧΧ τς 
15 ΟΘΟΠΙΊΠΟΗ, {Ποισ]Ώ ὮΥ πο 1Π6ΒΠΡ {ο {πα οχο]ιδίοη οἱ πο {οτι γγζ] 
ΙΠἴΕΓΠαΙ απςπιεηί. Ῥοβ]άθς ἤνοιξα 1986]{, νΥΏΙο] 15 οοπ]σαζεᾶ (πτοισ]ι- 
οαῦ 116 5Ιηρι]αΓ απά Ῥ]τα], πο Ώανθ αἱδο {Πο {ο]]ον1πσ ---- 

ἠνοίχθη ΝΟ. 167”: Μ5. 105”, 1051. ἤνοιγον 1 Μαο. 113. 
ἠνοίχθησαν Ε7]ς. 13. ἠνοίγετο 1 Κ. τ”. 
ἠνοιγμένα 15. 42”. 

5ο 85ο 1η Ν.Τ. ---- 

ἤνοιξε Αοἲς 121, 143: Ἐεν. 83. διηνοιγµένους Αοἲς τὸν. 
διήνοιξε Λος 1601”. ἠνοίγη Ἐνεν. 113. 

Ῥορίάθς ἴ]ια Αῑίο ἔουπα γη] ἀοαῦ]α Ιπίθιπα] ΑΠ5ΙηθΘηΠ{, ἀνέωξα, λε 
1,ΧΧ ας αἱδο {οΥΠ15 ΥΠΙΟΠ αιασπιεπύ {πο ΙΠΙ1α] νογγε] οἱ 0156, απιᾷ 5ο 
αἱδρ]αΥ α ἱπ1ρ]ο απσππεπί ---- 

ἠνέωξε (16. δὺ: ΠΙ Μαο. 015. 
ἠνεωχθησαν επ. τ: 9, 4011: Ῥαπ. τη, 
ἠνεωγμένους 1 Κ. 5: Ἡ Οµ9. 63 9, δι ΝεΠ. 19, 

ἠνεωγμένα Π1 Τ.. 8. 

Φο 1η Ν.Τ. --- 

ἠνεωγμένον Ίνεν. 108. 
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ᾱ. ΤΠ προφητεύειν ἴλο Ιπίοτηα] ααρπιοπῦ 15 Ἡτοπς, 5ἶποῬ ἴπο γετῦ 18 

{ογπιθᾷ οἨ 0μθ ΠΟΙΠ προφήτης. Ίππο ΙΧ Χ προεφήτευσεν 00115 ΟΠΊΥ 

Ιπ 1 Κ. 180 (Α) απά β]ν. 4603. ἈΝενετίπε]εβς {15 15 ἴμο Τουπι ΥΙ6Π 
Ία5 Ὀθεπ 6ΥΘΙΥΥΠΕΙΘ ργε{ειγθᾶ 1π ἴμο Βαν 15ευς) {εχῦ οἳ πο Ν.Τ. 

προεφήτευον Αοἲς 19’. 

προεφήτευσε Μ{. 151: Με. τὸ: Πως. 1: στ. 113: ο πάς". 

προεφητεύσαµεν Μ 0. τ. 
προεφήτευσαν Μ 0. 113. 

6. Ἰηδίαποθς οἱ ἀοιδρ]θ αασπηεηῦ 1η πο ΤΝ Χ ατο--- 

ἀπεκατέστη Ἐσ. 160”. 

ἀπεκατέστησεν 1 Ἠδᾶ. 155. 

ἠνωχλήθην 1 Ικ. 9015. Ορ. Ὅαπ. οἳ: αμ. Ο’ 63. 

90. Ἠεάιρ]οβίίοπ. α. Ίπ ναιῶς οοιηροιπάεά νι α ῬθρβοβΙΙοἩ 
τοάιρ]Ιοαῦϊοη 15 5οιπείπιθς αρρ]ιεᾷ {ἴο ἴλμα ῬτεροδΙ{1οη. 

κεκαταραµένος Ὀῦ. 213: ΑΘ]. 9ἵ9 «Ορ. Ἐποο] 2τ. 
πεπρονοµευµέγος 15. 42’. Ορ. 5 19 ὐ. 

ὂ. Τη ἴ]θ {ΟΥΠΙ κεκατήρανται (ΝΟ. 220, 24), Ορ. Ἐποοι 217”) νο 
Ἠανο πγλαῦ ΠΊαΥ Ῥα οα]]εά ἁἀοαῦθ]ε τεάιρ]Ισαί1οῃ. 

ο. ΠΕΠ ῥεριμμένος (145. 433) απᾶ ἐκρεριμμένην (1148. 1515) πιαγ ο 
οοπιρατεά Ἠοιπει5 ῥερυπωμένα (0. ΝΙ Ό9). ῥερίφθαι [ ῥερῖφθαι] 15 

οἶσοᾷ ἔτοπι Ῥϊπάατ Ὦγ ΟΠγοβοδοις. 
ᾱ. Τα τοάιρ]ῃσαίεά Ῥτοβδεηί ἐκδιδύσκειν Ο6ΟΙΤ5 1πΠ ΤοιΓ 8558685 --- 

1 Κ.. 915: Ἡ Κ. 298: Νεμ. 43: Ἠος. τ.. Ι0 15 τιδεᾷ αἱ5ο ὮΥ ᾖοδοριτς. 
Κιχρᾶν, “ἴο ]οπά, οσοι 1π ἴἨτερ Ῥ8βδαρεςῬ---ἶ 1. 13: Ῥτου. 193: 
Ῥς. 1112. κίχρηµι 15 τιδεᾷ 1π ΤΠ5 8εη5δο ὮΥ Ὦεπιοβύλμ6ηςῬβ. 

6ο. Τ]6 γειΏ κράζειν Ίαδ α τεάαρ]Ισαίεᾶᾷ γγεα]ς αοτὶδῦ, ἐκέκραξα, ὙγΠ]ο]ι 
16 ν6ΥΥ 6ΟΠΊΙΠΟΠ, θβρθοΙα]1γ 1π ο Ῥβα]πηςδ; 45ο α τοζιρ]οαίεά βἴτους 
αοτ150, ἴποιςσ] {115 16 Υ6ΥΥ τα16. 

ἐκέκραγεν 15. 66. ἐκέκραγον 15. 63. 

91. Αεο Εαίτε. α. ]ιαῦ 15 οα]]οᾷ ο Αἴῑο {πίπτο, {.ο. ια Γπζτιτο 
οαῦ οἳ ν/ΠΙοἩ σ Ίαδ ἀτορρεᾶ, 16 ΠΠΟΓΘ 6ΟΠΙΙΠΟΠ 1Π πο ΤΧΧ ἴμαῃ 1π 
Αἴῑῑο ἄπεεκ. Έ]πις ἴ]μο Ταθατο οἳ ἐλπίζειν, 8ο Ταχ αδ 15 αρρεαις 1Ἠ 
ΑἴἴΙο απο αὖ α]], 15 ἐλπίσω: Ῥπῖ Ιπ πο ΤΧΧ 10 16 αἱ/αΥ5 ἐλπιῶ. 
ΑΠΙΟΠσ ΥθιΏς 1Π -ιζω ΠΙΟ {α]κο 15 Τοπ οἱ Γαίπιτο 816 ---- 

αἰχμαλωτίζειν ἐγγ΄ζειν κερατίζειν οἴων/ζειν 

ἀποσκορακίζειν ἐπιστηρίζειν κομίζειν σαββατίζειν 

ἀφαγνίζειν εὐαγγελίζειν μελίζειν συλλογ΄ζειν 

ἀφαγίζειν καθαρίζειν μερίζειν συνετίζειν 

ἀφορίζειν καθίζειν 
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ποτε 15 πο αρρατεπ{ Τ6βδοΠ {ΟΥ πο οοπίτασίοηπ 1Π πο Γπίατεο οἱ 
Υ6τΏς Ίῃ -ίζεν. πα τεῦθηίΙοη οἱ σ Ιπ πο Τπζατο οἳ βιοΏ νειὮρς 15 
απ1ί{θ εχοθρύϊοπα], 5 11 Ἠσο]. 114 θερίσει (πη].), Ἰμνῖ. 205 ἐκθερίσεις. 
ΟΕ Όλο νο νειδΙοη5 ο{ Γαπίεἰ Ο’ Ία5 1π 43 ψωμµίσουσι, Νη1]ο 8 Ἰας 
ψωμιοῦσιν. Μηνίειν 85 α. {πύατο 1Π Πο ΤΙΧΧ οἱ ἴλο βαπ1θ ποτ αδ 
ΝΘΙΡΕ 1η -ίζειν. 

μηνιῶ . ος μηνιεῖς Τ.ν{. 1919, 
μηνιεῖ 15. : 

0. Τπ Αίῑο ἄτοαε]ς ἴπετο ατθ α {6Υ’ Ιηδίαποθς ΟΕ γοτΏς 1ῃΠ -άζειν ἆτογρ- 
ρίησ ἴμθ σ απἆ οοπίταοησ 1π ἴμο Τα011θ. Της βιβάζειν, ἐξετάζειν 
Ἠανο {πο Τα01Π65 βιβῶ, ἐξετῶ 1π αἀάϊθιοη Το Όλο Επ] Τους. Τη ἴλμα 

1ιΧΧ ἴμο {οΓΠΙ6Ι οἳ {θβο 5οπιεύ]ηθς τείαίης 0μο σ 1π ἴμο {πίτα (Ὀ0. 
6ἳ: Ὦβ. ο1δ: 16. 40135: Ὑγιςᾶ. 65: ἱτ, 193), ἴπε Ἰαΐΐον αἱγαγς: Ὀυῦ ἴηο 
"ΕΠάΕΠΟΥ ΥΥΠΙ6Ὦ Π6γ οαχεπιρΙ{γ 15 οαττ]ιεά ού 1Π ἴῃπο 685 οξ οἴπεν 
νετῦΏς 1Π -άζειν. ἸεθποςῬ πε 1πθεῦ ΠΠ {1ο Το]]ογίπς Εαθατθς ---- 

ἁρπά Τινύ. 1919, 
ἁρπῶμαι Ηο8. ὅ:3. 

ἐκδικᾶται 1.νυ. 1915: Ῥϊι. 9235: ο απάτῃ 1119, 

ο ο σοι. 1 20: Ἡσ 20054. Ίντι 250: Ῥ ο 105. απ κ.ο, 
ἐργᾶται Πινυ. 209: οὐ ο63. 

ἐργῶνται 15. δν: σετ. τὸ ὁ, 225, 4113. Εσ]ς. 48). 

κατεργά Ὀύ. 2803. 
κοιµά ΡὈῖ. 910. 

κοιμᾶται «) ο) 87. 

ο. Ῥοῦμ 1η 1ο ΤιΧΧ απᾶ ἵη ἴπο Ν.Τ. δεπιϊνοιγε] ν6ΥῬς, {.ο. ἴλοβο 
πΙΏ λ, ρ, µ, ν, 8νο α οοπῦτασιθᾶ {πζατε, α5 ἵπ Α ία, 6.4. ψαλῶ, σπερεῖς, 

τεμεῖς, ῥανεῖ. 
ᾱ. Ίπ Απο ἄτθε]ς {πο Επίτιτθ ΟΕ χέω 15 5011] χέω απᾶ ΙπάΙδπς1δ]ι- 

αΌ]ο ΤΤοπι {16 Ῥταρεηί. Τη {πο ΤΙΧΧ {μα {αζατο 15 ἀἱδηπσι]δμοά ὮΥ 
ρεῖησ {γεαῦθά α5 α οοητασίεᾶ {εηδθ. ΤΊτς5 νο Ἠαγο --- 

ἐκχεῶ, ἐκχεεῖς, ἐκχεεῖ, 

ἐκχεεῖτε, ἐκχεοῦσι. 

Τ]ο 150 ρευ5οπ Ρ]αγα] ἀοθβ ποῦ 566Π1 Το ο60ςΙΙ1, 
ο. Το ἴ]ιο οοπ0γασίεὰ {αύιτες ἴ]ο ΤΧΧ αἀάς ὑ]α Ῥορύ-ο]αδδίσα] ἑλῶ, 

ΈΓΟΠΩ ἴΠθ Φ4Π16 Φἴ6Π 8 εἶλον. Της Τζιν οσοΙΥ5 οί] ΤΠ πο αοίνθ 
απά ἴμθ ππ]ᾷά]θ νοῖίσθς, 6.4. ἀφελῶ (ΝΡ. 1133), ἐξελεῖσθε (5 ο51. 2:39). 

Φο1ηῃ Ν.Τ. --- 

ἀνελεῖ 1 ΤΗ. 25. 
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Ί. απ Αἴθο τελεῖν απᾶ καλεῖν αἲθ 1Π ἴ]λο Γπζατο ΙπᾷΙςΠπσι]5ΠαΡ]θ 
{τοπη {Πθ ρτεβεηῦ. Τη {μα Ιαΐεν ἄπτθεἷκ οἱ ἴπο ΤΧΧ {πδ απιρισαΙγ 
15 ανοϊὶᾷεᾶᾷ Ὦγ πο τεζεπί]οη οἳ {μα Επ] ἔονπι οἱ υπο ἔπύατθε. Τηα5 
Ίθ Ἠβνθ--- 

συντελέσω, συντελέσει, συντελέσει, 

συντελέσετε, συντελέσουσιν, 
απᾶά 

καλέσω, καλέσεις, καλέσει, 
καλέσετε, καλέσουσι. 

ϱ. Τη Επύιτθ ὀλέσω, ὙΥΠΙΟὮ 15 ΘΟΠΙΠΙΟΠ Ίπ ἩἨοπιετ Ῥαΐς τατο Ἱπ 
Αἴῑια, ἀοθ5 ποῦ οοσας 1π πο ΤΧΧ, ΠΙΟ Ίας οπΙ ἴμο οοπῦταοῦεἁ 
ΓΟΤΙΗς ---- 

ὀλεῖ Ἐτοτ. 19. ὁλοῦνται Ῥτοτ. ο”, 19”, 150. 10525. 
ὀλεῖται «οῦ 81”. 

ᾗ. Όνπ ἴ]μο οἴμετ Παπά, ἐλάσεις 1π Ἐκ. 2511 16 ΤΠ ΟΠΙΥ Ιηδίαποο οἳ 
ἴπο Γα01θ ΟΕ ἐλαύνω 1Π ἴηθ ΤΧΧ. 

Ἱ. Τπ Αἴο σκεδάννυµι Ίια5 Ει0πΤθ σκεδῶ, Ὀαῦ 1η [πα ΤΙΧΧ τί τείαῖης 

[Πο σ, 6.4. διασκεδάσω ο ᾱς. 2:. 

9ό. Ἐείεπίῖοπ οἱ ΘΠοτί Ὑονε] Ίπ {πο Ἐπίμσθε. Αα τα]θ 1η (τθε]ς 
α απΠᾶ ε ΥετΏς Ιεησύπεη {16 νοιε] 1π {οτιπῖης {πο {π01Τθ. Ἐκοεερίϊοπς 
816 σπάω ΔΠά χαλάω ΠΙΟἨ5 α Υ6ΓΡΒ, Αηά ΑΙΠΟΠΘ ε Υ6ΙΡ5 αἰνέω, καλέω, 
τελέω. επ με νογεΙ 15 5λοτῇ 1π {με {πῦιτοα, 15 15 αἱ5ο 5λοτῇ 1Π ἴμα 
15{ αοτ]5ῦ. 

Το ἴ]ιε ενετβς ΝΠΙο] Ίανο {1ο νονα] 5Ποτῦ Ίπ πο Γαίατο απἆ 15ί 
8ΟΤ156 Ίνα ΊΊΑΥ αάά ἔτοπι {μα 1 ΧΧ πονεῖν, φθονεῖν, φορεῖν. 

Μο1η Ν.Τ. --- 

ἐφορέσαμεν . . . φορέσοµεν 1 Οοτ. 153. 

Ορ. Ἠενπι. α5δί. οἶπι. ΙΧ 19 δ ὃ, 15 5 ϐ ἐφόρεσαν. 

99. Αοτὶςε οἱ ΘεπινονεΙ Ὑετῦψ. Τπ Αίο (ἀτθε]ς 5οπη]νονγθ] Υοιρς 
ΨΥΙΓῃ ἆ 1π 0]μθιΙτ βὔ6ιῃ Ἰοησί]αθη ἴ]ο ἅ ΙΠίο η ἵπ Εογπ]ης πο 150 αοτςδῦ 
(85 φαν-, ἔφηνα), εχοερί α[ἴει ι ΟΥ ϱρ, ΨΝΠΕΠ ΤΠεΥ Ιεπσίμαεμ 1Π{ο ἆ (45 
µιαν-, ἐμίανα, περαν-, ἐπέρᾶνα). 366 {α. 5 012. 

Ίπ λε ΤΧΧ ΙΠΑΠΥ 516]. νεος ]εησί]εη 1Πῇο ἆ ΊΠ6π ἴ]ο ἆ οἳ ἴ]μα 
βύ6ΙΏ 15 Ῥτουοάεἆ ὮΥ α ἑοηπδοπαπϐ. ἨεποῬ νε πηθεῦ γη 51ο] ΕοΓ118 
35 ἐγλύκανας, ἐκκάθαρον. ἐξεκάθαρα, ἐπέχαρας, ἐπίφανον, ἐποίμανεν, ἐσήμα- 

νεν, σηµάνη, ὑφᾶναι, ὕφανεν, ὑφάνης, ψάλατε. Ιπ ΑΙΠΟΡ ὅ” ἔσφαλεν 18 
αΙπίσιοις, αξ 15 πη]σΏί ο 24 αοι1δέ. 

ΤΠο ΓΟΥΠΠ καθάρῃς 15 τοιᾶ Ἰπ ΕπάοΥβς τοχῦ οἱ Χεπ. ὤτο. 15 8 8, 
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απᾶ 1π Ἠειππαππ)5 {οχῦ οἳ Ῥ]αΐο Γατυ5 τὸῦ νο Ἠβνο καθάρῃ Ἱπ Ὦ {ο]- 
]ονεᾷ Ὦ} καθήρειεν 11 Ὦ. Τε αοι]βῖ ἐσήμανα 15 {οιπά ἂ5 ΕΔΤΙΥ α5 Χε- 
οΡΠοΗΠ. «Ορ. Αι]δίεαςδ 85 16, οὐ. Ἐκέρδανα ΝΔ5 ΙΝΨΑΥ5 τερατάεά αδ 
σοοᾷ ΑίίΙο. 

ΦΙΙΟἨ ΕΟ0Υ1Π5 αὖθ αἱ59 ἴο ϱε ἔοαπά 1Π {πε Ν.Τ., ο... ---- 

ἐβάσκανεν (481. ὃ.. ἐσήμανεν Ἰνευ. 11. 

24. Τηο Θίτοπρ Τ6ηφθς οἱ {Π6 Ῥα5ςεΐνα. Τ]6 (ἄνθε]ς οἳ ἴποε Τ,ΧΧ ἆῑς- 
ρ]αγ5 α ρτείεγεπσθ {0Υ ἴμε 5ὔτοης οΥ6ΕΙ {Πε Ψθα]ς ἴεηςες οἱ {πο ραβδίνο, 
1.6. ἔοι ἴπθ {εηδθς αν ΠίόἩ αὖθ {ογπιθά ἀἱτοσθίιγ ἔποιη {16 τοιρα] 5ίθπι, 
ΏΘΠΙΘΕΙΥ, ἴπε 24 αοτ]δύ απᾶά πο 24 {Μαιατο. ἜΤηαδ ἠγγέλην, ΝΗ16Ἡ 15 
ποῦ {ο ϱε {ουπα 1Π ο1αβδίσα] απἴΠοί5, εχοερί 1π α ἀιδριαίεά τεβάϊησ οἳ 
Έναν. 7. Τ. 953, οσοατ5 {εφ ιπεπ{ϐ]γ (1η 6οπιροιπςϐ) Ἱπ {μα ΤΝ Χ, απά {ο 
Γαῦατο ραββίνο, ΠΕΠ 6ΙΙΡΙΟΥΕεά, 15 ἴπο οοτγθδΡοπά1Πς ΤΟΓΠΙ 1Π -ῄσομαι, 
6.0. 5. 2131 ἀναγγελήσεται, Υ5. 55 διαγγελήσονται. 

90 ασαΙΠ ΤΟΠ ῥίπτω 6 Ἠπά οπ]γ ἴμθ 24 αοι]δῦ απᾶ 24 Εἔπαγε ῥραδ- 
β1να, ο./. Εζ]ς. 191” ἐρρίφη, 1 1. 203. ῥιφήσεται. 

ΤΈ]μα {ο]]ουίπςσ αγο οὔ]αει Ιπρίαπςθς οἳ με 58Π16 ΓΟΤΠΙΑΡΙΟΗ: ---- 

βραχήσεται (βρέχω) 15. 940. 
γραφήσονται 12ί. 19). Ορ. Αιϊδίεας ὃ ὁ5. 

διεθρύβησαν ΝαΠάΤΗ 19. 
ἐκλεγῆναι Ώαπ. 0’ 11. 

ἑλιγήσεται 15. 94’. 
ἐνεφράγη Ε5. 631”. 

ἐξαλιφῆναι 1 Ον. 29. Ορ. Ῥ]αῦ. Ρ]ιωᾶγ. 205 Β. 
ἐπεσκέπησαν 1 ΟΠ. 2633. 

ἠκαταστάτησαν Τορῖζ 135. 
ὀρυγῇ 5. 9975. 

περιεπλάκησαν Ε5. 11853. 

συνεφρύγησαν 15. 1013. 

ὑπετάγησαν Τ5. 591". 

90. Τηε Υ6Ι{08 πεινᾶν απᾶ διψᾶν. Ιπ Αἰο (ταο ἴμοδο Όσο νοτΏς 

οοπίταςοῦ ΙΠίο η Ἰηδίθαά οἱ ᾱ. Τη ἴπε ΤΧΧ. ἴπεγ οοπίταςῦ 1Πύο ᾱ, απά 
πεινάω 111Υ.Π6Ι {ουπης 155 Γαῦπτο απ αοιτ]δῦ 1Π ἆ Ἰηβίθας οἱ η. 

ἐὰν πεινᾷ . . . ἐὰν διψά Ῥτου. 25”. ἐπείνας Ὦζ. 255. 

διψᾷ (πά.) 19. 9983. 
Τ]ο Ρρατίς ΟΕ πεινᾶν ΥΥΠΙΟὮ οοσατ ἵπ Όλο Εαζατο απἆ αογ150 ΔΓΘ πεινά- 

σει, πεινάσετε, πεινάσουσι, ἐπείνασεν, ἐπείνασαν, πεινάσω (5119].), πεινάσωµεν, 

πεινάσητε. 
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Φο α]δο ἵπ Ν.Τ. --- 

πεινᾶν Ἐ Π1]. 413. 
πεινά (πά.) 1 09Υ. 113. 

πεινᾷ . . . διψᾷ (5αβ].) Ῥοπι. 123 (ᾳποῦθᾶ τοπ Ἐτου. 25”). 
ἐάν τις διψά οΠ. τὸ. 

Ἔοιτ ἴμα {πίατο απᾶἆ αοτὶδύ ΟΓ πεινᾶν ἵπ Ν.Τ. 5εο Μο. 1215, 200: 

Της, 41: στ. 6: ον. ο. 

96. Ίπο Ῥετίεοί οἱ ἥκεν. Ἕκειν ἵη ἴμο ΤΧΧ Ἠα5 α Ῥρετ{θοῦ ἧκα, 
πγἩΙςοἩ οοσα15 ΟΠΥΕΥΘΥ ΟΠΙΥ 1π μα Ρ]άτα]. 

ἥκαμεν ἄεη. 4Τ3: ὦο5µ1. 91”. 

ἥκατε επ. 4233: Ῥυ. 12): 1 ΟἨτ. 121. 
ἥκασι(ν) 15 01π]68. 

Τῃ]1ς5 ἔονπι οσσιτ5 οπ0θ 1Π {Πο Ν.Τ. ---- 

ἥκασι Μ]ς. δὺ, 

Ορ. 1 Οἶαπι. 123 ἵπ α αποϊαδίοη ΕΓοπη 05Η. 23. 
Τ]ιε αοτ]ςὲ ἡξα, νΏΙ6Ἡ 16 {ουπά 1π ]αῦ6 α11ΟΥ5, 15 ποῦ αδεᾶ 1π ἴπθ 

ΤΧΧ. 
Ἠ/πετθνος πο {οΥπι κε ο0Ο115, 16 15 αἰίμει Ιππρετα[νο, α5 Ἱη Ἡ ΤΝ. 

1453, οἵ Ίπιρετ{θοῦ, αξ 1Π 1 Ταο. 431, 858, 1433. 

97. Ῥτεβεπίς ξοτπιθά ἔτοπι Ῥετέθοίς. α. ἘΤοΙη ἴῃθ ρετ{θοῦ ἕστηκα ἴ]ιεγθ 

ἵνας {οΥΠηθὰ α, ηΘΥ/ Ργοβεηῦ στήκω, Ψλὶσ]ι οοσ15 1π Όνο ΟΥ {η1θθ ρ88- 

ρασθς οἱ υπο ΤΙΧΧ. 

στήκει {ᾷ5. 1063. στήκειν 1 Ι.. δ. 

στήκετε (1ΠΙρεγ.) Ἐκ. 145 (ΔΑ). 

5ο 1ῃπ Ν.Τ. --- 

στήκει Ἠοπῃ. 14. 

στήκετε (1πᾷ.) 1]. 17. 
στήκετε (Ίππρεν.) 1 Οογ. 165: «αι. 51: Ῥπῃ. 41:  Τ168. 2”. 

στήκητε 1 Τ1. ο: ΜΙ. 113. 

ὁ. ΒΙπιῖ]αχ {ο Ες 15 {16 νατΏ γρηγορεῖν, {ουπιθᾷ ΕΥΟΙΏ ἐγρήγορα. Ίνα 

ΠΊαΥ οοπ]δσοβιατθ {]αῦ {λα Ῥ]αρεγ{εοῦ ἐγρηγόρει 68116 ἴο 9 τερανᾶθά α8 

α, οοπίτασ(αᾶ Ππγρθι{εοῦ, απά 5ο 6α4Υ9 1156 70 γρηγορᾶ. 

ἐγρηγόρουν «6τ. 98”. 

γρηγ ρεῖν 1 Μαο. 12”. 
γρηγ)ρούντων ΝεΠ. Τὸ. 
γρηγορήσω «1θΥ. 98”. 
ἐγρηγορησε(ν) 1. ὅδ: Βατ. 2): ῶαμ. 6 91. 

ἐγρηγορήθη Τα. 113. 
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Έτοπῃ ἴλ]5 γετῦ 1 155 τη πας Τογπιθά α πουν γετρα] ΠουΏ γρηγόρη- 
σις Ώαη. Θ 51313. Ορ. 8169 ἴ]θ Ῥτορες ηΒΙηθ Γρηγόριος. 

Φο1π Ν.Τ. ---- 

γρηγορῶμεν 1 ΤΗ. ὄ5, 
γρηγορεῖτε (1Π1Ρ6Τ.) 1 Οοτ, 161: Μ]ς,. 19ὔ, 
γρηγορήσατε 1 Γοῦ. δ. 

ο. Ο1 Ίηκο οτΙβῖη 15 ἴμθ αοτ]ςῦ ἐπεποίθησα, ὙἨ]ο] οοοτιγ5 1η 7οἳῦ ο13'. 
Ἠτοπ πεποιθεῖν ΑΦ8ΙΠ 6 Ίαν ἴ]θ ΠΟΠ πεποίθησις ἳν Ι. 183. 

ᾱ. Τμ ἴδμάσπαγ ο ΕΟΤΠΙ ΏΘΙ Ῥργεβεπίς ΕγΟΙ1 ρεγ[θοίς 15 α]τοαάγ 
οχηΏΙρ]θᾷ Ἰπ Ἠοππαν. Ἔ]ιας Ὑο Ἰανο ἀνώγει (0. Ν΄ 199 εἰίοι) {ουπιθᾷ 
ΤΤΟΠΙ ἄνωγα, πιά γεγωνεῖν (11. ΧΙΙ ὁότ) Ε9οΠΙ γέγωνα; 86Ο ἴῑια ΙΠ1ρεί- 
{εοῦ ἐμέμηκον (0α. ΙΧ. 499) ΕΤΟΠΙ µέμηκα. 

98. ΤΠε Ψετῦ ἱστάναι αΠᾶ Ιέ5 Οορπαίθ. ΒΥ ἴ]ο οἷάς οἱ {πο ἔουπις 1Π 
-μι ἴπειο αεχ]σύεά {τοι Ηοπιετ ἀουπινατάς αζογηπαῦινο ΓΟΥΠΙΒ 1Π -ω. 
ΦΟΙΠΘ οἳ ἴμαςθ ρτοβεηίῦ {Π6ιηδε]νθς 1η πε ΤΧΧ. ΌΤἨις Ίο Ἰαγο ἴμοα 
{ο]]οπ]πσ ρατίς οἳ ομθ {Ταπδ]ζ1νο γε) ἱστάω. 

ἱστῶσιν 1 ΝΤαο. 8'. 

ουκ οοςασίουσθ; Ρε. τι ασ, 2138. Το. 1193: 1 Μαο. 23, 

ΑΠΙΟΠς 155 6ΟΠΙΡΟΙΠάΡ ΥΓθ πιαΥ ποῦῖοῬ ἴπε {ο]]οψ1πς ---- 

καθιστῶν Ὀῦ. 115: Ώαηπ. Ο’ 45. Ορ. Ατὶδίιθας 6 228. 

καθιστά . . . µεθιστᾷ Ώαῃπ. 8 23, 
μεθιστῶν . . . καθιστῶν Ώαπ. Ο’ 2. 
μεθιστῶσι 1 Μαο. δ'3. 
μεθιστᾶν Π Μαο. θ”. 

Βο 1η Ν.Τ.--- 
ἱστῶμεν Ἠοτῃ. ὁ. συνιστῶν Ἱϊ 095. 1018, 
ἀποκαθιστά ΜΠς. 913, συνιστῶντες 11 001. 4”, 63. 

Τ]ιο {οΤΊῃ ἱστάνειν, αἱ8ο ἴταπδιζνο, οσους ἵπ Εις. 1Η. Ορ. ΑτὶῬ- 
ἴθας ὃ5 250, 251 καθιστάνειν. 

5ο 1Ἰπ Ν.Τ. ---- 

µεθιστάνειν 1 091. 193. συνιστάνειν Ἱ 0901. οἱ). Ορ. σ””, 101”. 

Ορ. Ἠειπι. Ραδί. Υἱ5. Τ ὃ δ 4 µεθιστάνει. 
Ἰιαΐοι ἄτεεκ Ίαβ α {ταπβ]θνο ρεγ{[εοῦ ἐστᾶκα, ΥΠΙΟἩ 15 Ιπιρ]]θᾶ ὮΥ 

{16 τατθ, {ποισ] ο]αδδίσα], ροετ{θοῦ Ραβ8δίνθ έσταμαι (Ῥ]αῦ. Τΐπι. 81 Τ). 
Τηυς Ἰπ [Ῥ]αζο] 49ἱοσ]δ ὀτθ0 Ὦ νο Ώπὰ περιέστακας. 

ἑστάκαμεν 1 ΜΤαο. 1193. 
ἀφέστακα ο; 6Ἠ. 103. 
καθέστακα «161. 119, 61, 

καθεστάκαµεν 1 Μας. 103. Ορ. Ατὶδίοας 5 ὅτ. 



14 αΒΑΜΜΑΠ ΟΕ ΡΕΡΤΟΑαΙΝΤ αΒΕΕΚ 

οο 1η Ν.Τ.---- 

ἐξεστακέναι ΑΛοϊς 8Η. 

Τη «9 ο51. 105 (μετο οοστς πο Ἱττεσιι]ατ ρεγ{6οῦ ΙΠπιρεγα{Ίνο ἑστήκατε 
πΙζΏ οοΠπηθοῦίης νοΕΙ] α Ιιδίθαά οἳ ε. ΙΕ {1156 ΓοΓπΙ ΠΙΔΥ Ὃρ 60Η]- 
Ρ8Γθ6ᾷ πεποίθατε Ὦ5. 1455: 15. 609: εν. 94. 

99. Τηο ΎετΏ τιθέναι απᾶ 1ΐ5 Οοσπα8ίΐθ. ἜΤη]5 τετρ ἆοεδ τοῦ ον 
ΠΙΙΟἨ 8οορθ {οΥ τθπηαγ]. ἜΤ]παο Ἱππρετίθοῦ 15 {ογππεᾷ, 5ο {αντ αν Ιῆ 
οσος, {Τοπ ἴπα αἱ{ειπαῦινθ ΤΟΓΊΏ τιθέω. 

ἐτίθεις 5. 4091530. ἐτίθει Ἐτου. δ”-. 

ΤΗ15 15 1η αοοοτάαποθ ΙΘῃ οἸαδδίοα] πδαςο, πΥΠΙΕὮ Ἀούεγετ Ίας ἐτίθην 
1η {16 150 ρεΙδοἠ. Ἐτίθη 15 τοαὰ Ὀυ Α 1η Ἠδίμοι 4. 

Τηο 5ίγοης απ ἹγεαΚ αοτ]ςδί5 αοἰ]νε 866ΙΠ {ο Ὦ6 αροαῦ θαπα]1γ {Τ6- 
απεπ0. ΤΠ οπΙγ ρ6ίβοη οἱ ἴπε Ιαΐΐ6ι {Παῦ 15 ππὶβδρῖησ 15 {μα 24 Ῥρει- 
80η Ῥ]ιιτα]. ᾿ἘΕθήκαμεν 15 Τουπά (1 Ἠδά. 153: 15. 257) απἆ ἔθηκαν 18 
ΟΟΙΠΊΠΟΠ. 

Τ]μαο 2ἆ Ῥείδοη βΙηπσι]ατ οἳ πα βἴτοηςσ αοτὶςδ6 πη]άά]ο 15 αἱγαγ5 
ἔθου, α5 1π Αἴῑίο, 

1η 1 Ἠδά. 43 ηνο Ππᾷ ἐπιτιθοῦσαν Τογηθᾷ {Τοπι πμ {]ιεπια{ί6 τιθέω. 

90. πε Ὑετῦ διδόναι απά 156 Οορπαΐθ. ἜΤ]ε Ῥτεδεπύ ΤεΠδθ τάἨ8 
υπας ---- 

δίδωµι, δίδως, δίδωσι, 

διδόασ ΙΥ. 

Τη Ῥ5. 963 ννο Βπά δᾷ Ρ6Ιβδοη βΙπςι]αχ διδοῖ ΤΤΟΠΙ ἴμθ οοβηαζθ διδόω. 
Τ]ο 1πρεγ{αοῦ τας ΤΠ8 ---- 

ἐδίδουν, ἐδίδους, ἐδίδου, 
ἐδίδουν ΟΥ ἐδίδοσαν. 

Ἐδίδουν 5 ὦὰ Ῥ6ύ8δοηπ Ῥ]ατα] οσους Ἱπ Ἡ ΟἨΥ. 27: 1 Μαο. οἳ: 
ἐδίδοσαν 1Π ο ἀά1ῦι τἍ: εν. 4431: Εις. 295: ΠΙ Μαο. οἱ. 

Πα ΙπιρεγαῦΙνθ α01ἱνθ δίδου 15 Εοαπᾶ 1η Τορῖο 445: Ῥτου. 9ὐ, 223 
Τ]ο 1506 αοτ]ςί 15 6ΟΠΙΙΠΟΠ 1Π 6 βΙπσι]ατ απᾶ 1Π πε θὰ ΡεΓδοι Ῥρ]ατα 
οΕ πα ΙπάΙσαί]νθ, ἔδωκαν. 

Έπε 24 αοτὶςς δα ]αποβῖνο τάης {Πς ---- 

δῶ, δῴς, δῴι 
δῶτε, δῶσι. 

ΟΕ νε αΏογο ΕΟΥΠ15 ΟΠΙΥ διδοῖ, ὃἆ Ῥθ6ίβδοῦ Ῥ]αγα] ἐδίδουν, απιά ἔδωκαν 
816 ηΟΠ-Α{{Ιο, 
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ΤΠε ορίαῦινο οἳ ἴμο 24 αοτὶςῦ Ίας {1ο βἴεπι νογα] Ίοπς --- 

δῴης Ε5. 547, 1207. 
ὄψη 29 0πιθρ. Τη ου θὲ, 193: Βη.. 4539 δοίη ο6οΙ15 ας α νατίαηϐ. 

Ορ. Δι]ρδίοας ὃ 1855 δῴη. 

ουϱΝ.κτ- 

ου ο σα, 16. ΗΡΗ, ος πι πα, 11 5. 

9]. ΤΠε ΨετΏ ἱέναι απᾶ 15 Οορπ8ΐθ. α. Τ]ο βΙπηρ]θ ναιΏ ἱέναι ἆοθβ 
ποῦ οσοι 1π ἴμο ΕΧΧ. Τὸ Ίαςδ {παεγοίοτα ο Ῥο6 βὐιάἷοᾶ 1π 1515 οΟΠ- 
Ῥοιπάδ. ΈΤ]ιο τασιι]αΥ ΙπῃαχΙοι οἳ {πο Ιπιρεγ{θεςῦ 1Π Α δα 15 δαρροβδαᾷ 
{ο Ῥο ην, ζεις, ζει, ὕποιισ] Ἱπ Ῥ]αί. Γι]. 295 Α νο Ἠανο 150 ῬαΓβοἩ 
δΙΏση]αί ἠφίεν. Ἠφίεις Ί]ατείοιο (815. 05) ππαγ Ῥαδ οοπρἰάεγαά 
ο]αβδ1σα]. 

ὐ. ῶ]ιο {ο]]ογ]πς «πο Ῥ8βδασες γ]] 5εῦ Ῥοΐοτα ας Πο Ρροϊπίς ἴλαῦ 
Ἠαγο {ο ϱ6 ποῦῖοεά υηΙθ]ι τοσαγᾷ Το ἀφιέναι ---- 

Ἠσ. 25” εἰ μὲν ἀφεῖς . . . ἄφες. 1 Ἠδά. 47 εἶπεν ἀφεῖναι, ἀφίουσιν. 

Ίπ ἴμο ΕΟΤΙΠΘΙ οἳ ἴμθρο ἀφεῖς Της Ὀ6 ΤΟΠ ἀφέω, α οοσηαἴθ Όπεπιαθιο 
ΤΟΥΠΙ Το ἀφίημι, αυ νηυποπῦ {πο τεάαρ]Ιοα{1οη. 

Τη πο Ἰαΐΐει νο ὨΏανθ ἃ ΠΘΥ ΓΟΓΙΠΑΡΙΟΠ Υ/ΠΙο] {πθαῖς {πα τοᾶαρ]]- 
οα{1οη α5 ποισῃ 15 Ίγ6ιθ 1066Ι{ {πο δίθπι. ΟΕ αρ πθυν Υ6τΏ γνο Ἰαγοα 
ἴΠο {ο]1ον1ης ρατῖς ---- | 

ἀφίω Ἐοο]. 23. ἀφίουσι 1 Ἠδά. 450. 
ἀφίων Έος]. 3. 

Ίπ πε Ν.Τ. 16ο Ίο Επᾶ ἀφεῖς (ον. 23) απά ἠφιε(ν) (ΜΙ. 193, 
ο Ἱπρετεος οἳ ἀφίω  ϐφ. Ηοιπ. δα. η. ΠΙ τὰἐιΙ 
ἀφίουσιν. 

Έ]Πο ππεακ αοτ]ςδῦ οοσατς 1π πο βἹηρι]ατ απά 1π Πε ὃᾷ Ῥότβοη 
Ῥ]ατα] ἀφῆκαν, ο./. «45. 15. 

ο. Α. (Ποπιαῦίο ΥεΥΏ συνιεν εχιδιθοᾷ 1π οἰαβδίισαὶ ἄτοεκ. ἜΤ]δοστ1ς 
005 Ίας ἴ]ο ΙΠῃΠΙ0Ινο συνιεῖν: Ἐ]αῦ. Φογῇι. 258 Ἡ) 1965 ξυνιες. ΟΕ 015 
νοτῷΏ πνο Ώπα ἴμο Το]]1ον1ησ ρατῦςδ 1Π {με ΤΙΧΧ., 1 νο τπαΥ {ταςδῦ ἴῃο 
αοοεπθαί1οη ---- 

συνιεῖν 111 .. ο Ἡ, συνιοῦσιν (ααΐ. Ρ1.) Ἐτου. δ., 

συνιῶν 1 ΟΠ. 94/1”. 

Φο αἱδο 1η Ν.Τ. --- 

ὃ συνιῶν Ἠοιῃ. οἳ. Ἱῃπ Μι 193 ια Ὦ.}. τοχί Ἠαβ συνιώγ. 

συνιοῖσι (9ὰ Ρ|.) Μ0. 1915: τ 0οἵ. 101”. 
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ᾱ. Ίπ αἀάϊάοη ἴο ἰπΙ5 νο Ππᾶ α τει οἳ παν Τογπαθίοη Ίο 

ἀφίω ---- 

συνίες Τοῦ. ὁἱ: ο.οῦ 153, 964. 
συνίει του. 211.35: Ὑνιδά. 9). 
συνίων Ώαπ. 8 5533 απά αδείπι. 
συνιόντων (5εη. Ρ1.) 1 011. ο0”. 

Τη 1 ΟΗἨΥ. 205 συνιόντος απᾶ 1 Ἠδά. 815 συνιόντας ἴ]λθ αοοθηῦ 866Ιη5 

{ο Ὀ6 πηϊςδρ]ασθᾶ. 
ΤΈ]ιο πθΘΙΥ ραν{ΙοΙρ]θ συνίων Ώα5 ποῦ ϱΠΔΙΤΕΙΥ οιβδζεᾶ ἴ]πε -μι {ου 1Π 

ἴ]ο ΤΙΧΧ. Ίο Ἠανο συνιείς 15. 925: οἳ συνιέντες απ. 12”: συνιέντας 
απ. 8 14: τῶν συνιέντων 1αΠ. 1133. 

ο. Το δᾷ ρ6ιδοῦ Ρ]ατα] οἳ {πα 150 αοτὶςδί ἧκαν, ΝΠΙΟὮ οοσατβ 1Π 
Χοθη. Απαὺ. Ιν ὅ 8 18, 15 δεά ἵπ ἴπο ΙΧΧ Ἱηπ 1055 οοπιρουπά 
ἀφῆκαγ. 

Ί. Τ]ο νετὮ συνίεν 15 ἴο 6 ππεῦ ΨΠΠ αἰδο Ίπ ἴπε Αροδίο]ιίιο 
Ἐαἴλείς ---- 

συνίω Πσθιπ. ᾖαδί. Μάι. Ιν 251, Χ 1 8ο. 

συνίε 1ν 2 ὃ 2. 

συνίουσιν Χ. 1 δ 6. 

σύνιε Ἡ] 2 88 9,6: ὁοἷπι. ΙΧ 12 8 1. 

συνίων Ῥατῃ. ΓΕ). 121. 

/. Τε 2 Ῥειδοη βησα]αγ ρτοδεπί πι]άᾳ]6 προίη ἵπ 1οῦ τὸ 15 ἁοιδί- 
1655 {οτιηθᾷ οἩ {16 απα]οςΥ οἱ λύη, Ὀαῦ πα]σ]ιζ 6 τοαο]ιεά Ε9ΟΙΠ προίεσαι 
Ὦγ 1ο55 ο{ σ απᾶ οοπίταςίΙοη. 

99. ΤΠθ Ιπιρεταίϊνθς ἀνάστα απᾶ ἀπόστα, 6ίἵο. Τ6 16 ἴ]ιο ὮΥ-{Γουπας ἴπ 
-ω ΠΙΟ] αοσοιπῦ ΤοΥ (ῃθβδα ΙΠΙρεταί1νες (ἀνάστα Ξ- ἀνάστα-ε). ᾿Ανάστα 
Ιπ {π6 Τ.ΧΧ 15 τιδε ΙΠπζεγοπαπςσεαΡΙγ ΥΥΙΓΙ ἀνάστηθι. Της 1π Ώαπ. τὸ 
Ο’ Ἰμᾳ5 ἀνάστα, ΥΠΙ]8 Θ Ία5 ἀνάστηθι. Ῥιῦ με βαιπθ ντι 6υθη γ1]] 
5ο ΓΤΟΠΙ 9Π6 {ο ἴμθ οἴπει. Της ἵπ 1Π ΧΜ. 19 νο ανα ἀνάστηθι Ιπ 
Υ. Ὁ απᾶ ἀνάστα ΙΏΠ ν. τ, απᾶ ασαἴπ ἵπ ΠΙ 1. 20 ἀνάστα ΊπΠ Υ. 15 απιᾷ ἀνά- 
στηθι ΊἨ ν.18. ο 48ἱ5ο 5. 403” 3 ἀνάστηθι . . . ἀνάστα. ᾿Απόστα Ο00ΙΙ18 
η ος ο ο ο 

9ο 1η Ν.Τ., νηετα νο Ππα Ἰη αἀάϊΠοη {μα ὃᾷ Ῥεγδοῦ βἰπσα]ατ απᾶ 
ἴλο 24 Ῥεγδοή Ῥ]1γα]. 

ἀνάστα Αοῖ» 12: Ἐρῃ. σἳ, καταβάτω Μ{. 213. 
ἀνάβα Ἐνεν. 41. ἀναβάτε Ἰνον. 111”. 

Ορ. Πετιπ. Ἴα8ΐ. Μαι. ΥΙ 2 88 6, Τ ἀπόστα . . . ἀπόστηθι, Τἱ8. 2 8 ὃ 
τμ 
αντιστα. 



ΑΟΟΙΡΕΝΟΕ ια 4τ 

ΦΙπι]]αν ἔοτπης α1θ {ο Ὦθ {ομπᾶ ονθπ ἵη {1ο ΑΕίο ἅταπια αηΏᾶἆ θα1]19Υ. 

ἔμβα Έναν. Είθο. 119: Ατ. Παπ. ὀττ. 
ἐπίβα Τηεοσπϊς δ456. 
ἔσβα Ἠατ. Γ]ιωπ, 195. 
κατάβα Α1. Παπ. 95, γε5ρ. 9Τ9. 
πρόβα Ἠαχ. 4ο. δΊ2: Ατ. 45] 202. 

96. Ξρεοία] Εοτπις οἱ ες. 

αἱρετίζειν ἀεποιπ]παί]νε ΓγΟΙΠ αἱρετός. 
ἀμφιάζειν 1ν Ν. 1τὸ: ου 291”, 9139 (1η 405 ἀμφίεσαι) Ξ- ἀμφιεννύναι. 
Ὁποκγενπειν Ἑνκ. 45. απ Κ. 48: ἵν κ. 15: Ρε. ττᾶ 1005: Ἰπιεᾶ. 
μας Ισ. 18. 065: απ. 9 25: η Μαο. τη. 

ἀποτιννύειν ἀεῃΠ. οἱ 3: Ῥς. 0685: βαν, 201, 

Ὁ ο τος ελεεῖν. Ἐ8. 9619 1146: Ἐτογ. 190, 14151 215 2695: ιτ. 
ο τουιἸθῖι Ἱν Μο. 65, 9ἳ 8ο ἵηπ Ν.Ε. σαᾶε, "6ρ 
1 01επι. 193: Ῥατη. Βρ. 203, 

ἐλούσθη: 7. 1603. 

ἑόρακας 1 1. 153. Μαϊηίαϊπεᾶ ΡΥ 5οπηε {ο Ῥε {με ἔτι Απο ἔουπῃ. 
ἐρρηγώς ΤΟΙ ἐρρωγώς. οο0 ο25. 

ἔσθειν ΤΟΙΣ ἐσθίειν. Πνί. τη, 119: 10. 19635: 911, 2016. Ο]ά ροεῖῖο 
ΤΟΠ. Ποπι. Π. ΧΧΙΥ 415: Οα. ΙΧ 4Τ9, Χ 2Τὸ. 

καθου ΤΟΤ κάθησο. ΄ (επ. 98δἹ. {άς. 1Τ5: Ῥυὰ οἵνι 1 κ. 19 20035. 
Ἱν Κ. 255: Ρ6. 1091: 819, 97. Ἐογπιεᾷ οἩ ἴ1θ ΑΠαΙΟΦΥ Οἱ λύου. 
Κάθησο 116ε]{ οοοιτς Ἱπ 11 0Η. 205, ἴπ ΕΙ. 203 γε Ἰανο Ἱπι- 
Γι 1δου ἐκάαδου. . Ῥο 1π Ν.Ε. Μι οἱ. ΜΕ 19. Ἐς 203: 
Αοῦς 2: Ἡρ. 139 (α]1 ααοἰαίίοπς ἔτοπι Ῥς. 1093): ζαπιες 29. 

µαιµάσσειν «)ετ. 43). 
οἶσθας Ρύ. 9’. ΟΡ. Έτ. ἴοπ 999 (Ῥιπάον!). 
πιάζειν ΤΟΙ πιέζει. 3οηπς 235: 91. 20”. ἨΠιέζεν 000115 ΟΠΙΥ ἶπ 

ΜιοαὮ 615 1η {πα οτ]σῖπα] 56η56 ΟΓ «{ο Ργ6βς.᾽ 
ῥάσσειν «61. 205 απ αἰσ]ις οἴμεν ραββασ6ς. 

94. Αάναετος. ἩἨε]]επιςῖο (ναε]ς δαρρ]θά ἴπα πιϊρδῖησ αἆνετῦ {ο 
ἀγαθός. ᾿Αγαθῶς οοος5 1π ΑπΙςζοῦ]ο [9ι. ΤΙ 11 δ 1. Τπ ἴπο ΙΧΧ τό 
ποια νκ. 20. 1ν ΚΕ. 1115: Του. 190, 

ΑΠΙΟΠΡΘ αἀνειῦς οἱ 61ππθ νθ ΠΙΑΥ πΠοῦϊοθ ἐκ πρωίθεν απᾶ ἀπὸ πρωίθεν 
85 Ῥοσυ]]ατ {ο ἴΠο ΤΙΧΧ. ἘΈοιτ {Πο {οπου 96ο Ἱ Κ. 2: π Κ. 153: 
ο... 5 Του “πο ]αυςεγ Ες. 198153. πι 2. σου 10: ο. 183: 
1 Μαο. 915. βΘΙπιῖ]αν {ο {η6βο αΊποπσ αἆνειῶς ο{ Ῥ]ασθ 15 ἀπὸ µακρόθεν, 
Ὦ5. 195”. Θπο]} εκρτγθβδΙοΏς τεπη]πά ας οἳ οἳΥ ο/η ἀἆοιρ]α {οΥ1η 6ἔτοπι 
π]επος; ΥΙΟ] ρατ]ςδίς 6ΟΠᾷΘΙΛΗ. 



45 άΒΑΜΜΑΒΕ, ΟΕ ΡΕΡΤΌΑαΙΝΤ αβΕΕΚ 

Τη ο ἄτθε]ς οἱ ἴ]ιθ ΠΧ Χ. ποῦ 15 αδεᾷ {05 ποῖ, ]15ῦ α5 πνθ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 

5αΥ ΄ ΥΠετθ” {ος « ψΠΙ{18Υ.᾽ 

1άσ. 191 Τοῦ πορεύῃ, καὶ πόθεν έρχη; 

. ο. επ. θἵ3: ο8ῇ. 2, δς: ζάρ. 191. 1Κ. 109. ρου 

Ποῖ οοσιτ5 οηπΙγ ἵπ α ἀοπροα] τεαάῖπς ἵη 96τ. 23, απᾶ Ὠα5 ἴμετθ 

ἴλο 86εη56 ΟΕ ποῦ. 
ΘΙΠΗΙ]ΑΥΊΥ οὗ 15 αδεά ΤΟΥ οἳ, ΙΥΠΙοὮ 15 ποῦ Γουπά αὖ αἱ. 

76Υ. 013 οὗ ἐὰν βαδίσῃς ἐκεῖ. 

ορ. ες. 405: Ἐκ. οι. πι Ν. που ης ον 

Φο]π Ν.Τ. --- 

ποῦ -- ποῖ 1 ση. 21, οἳ, 9: Ἠ). 119. 

ὅπου Ξ- ὅποι 1 4Π168 πλ 

ὅποι ἄοθςδ ποῦ οσσατ 1π Ῥιρ]1οα] «τοσο. 

36. Ἡοπιετίαπι. Τ]ο Τοπίο ΙΠ{Ιδίοη ΥΠΙο] 15 οΏβετναβία Ίπ ἴπθ 
ἄτοαεκ οἳ ὕ]μο ΤΧΧ πιαγ ΡοββΙῦΙγ Ὀο ἆῑιθ {ο ἴμθ 56 οἱ Ηοιπθ 8 α 

«οἩοο]ροο]ς ἵπ ΑΙοχαπάτία. ἜΤηϊ5 ννοι]ά Ὀο α Όογα εαιδα Ἱπ αοοοιηῖ- 

πο {ΟΥ 5Π6Ἠ βίΤαΥ ΤΟΠΙΦΙΗ5 88 κυνοµυίης, µαχαίρη; ἐπιβεβηκυίης, απὰ 

{11 1156 Οἱ σπείρης ἵπ ἴπο Ῥαργτί: ΡοβδίΡΙγ αἱ5ο ΕΟΥ γαιῶν, γαίαι. 34ο] 

ΕΟΥΠΙ5 4150 5 ἐπαοιδός, ἔσθειν, ἐτάνυσαν (811. 491”), µόλιβος, χάλκειος, 

χείµαρρος, πολεμιστής, 8νθ απ Ηοπηθτίο της αροιῖ Τπετη. 

36. ΜοναΡ]θ Οοπ5οπ8ηΐ5. ν ἐφελκυστικόν 15 ΤΤε8ΙΥ επιρ]ογεά Ῥθέοτε 
οοΏβοπαη{8, ἃ5 ἵῃπ (,θπ. 9115 4155: Ῥϊ. 191: Ῥπίι 2ὲ: ορ. 16". 

Το ἄχρι απά µέχρι ς 15 5ΟΙΠΕΌΙΠΙΘ5 αρρεπάθά Ῥοεΐοιθ α Υοπε] απἀ 
ΒΟΠΙΕΊΊΊΠ65 ποῦ, 

146. 115 ἄχρις Αρνων. «Γ091. 45 μέχρις οὗ. 
«100 ὁ211 ἄχρι οὗ. 1 Ἐκδά. 15 µέχρι οὗ. 
1 Μαο. 143 ἄχρι αἰῶνος. «1 ο0 ο2:” µέχρι ὑμῶν. 

᾽Αντικρύ απᾶἀ ἀἄντῖκρυς ἀῑ[ῑαι ἔτοπι οΠ6 αποίἸαι Ὦγ 1ποΥθ {Παπ 11ο σ. 
Τ]ο {οΓΠ1Θ6Υ 4οθβ ποῦ οσοι αἲ α]] Ίπ ἴπα ΤιΧΧ., ἴπε Ἰαζζει 1π 9 ηγεῦθ)5 
ἴοχί οΠΙΥ οποθ, 1 Μαο. Οἱ) ἄντικρυς ἀνακλιθῆναι αὐτοῦ. 

Τη πο Ώεν1δεχς) {οχῦ ο{ {με Ν.Τ. νο Ἠπά ἄχρι Ώείοτθ α οοηδοπαπ 
ἵπ (α]. 43: ἄχρις οὗ 1 Οοτ. 113 1535: αἱ. 98, 439: Ἠὺ. 95: μέχρις οὗ 
Μ]ς. 195: μέχρις αἵματος ΗὈ. 121: ἀντικρὺ Χίου Δοῖς 2015. 

37. Βρε]Ηπρ. Τη πιαζζευς οἳ 5ρε]]]ησ Ὦγ, Βπγείθ’5 τεχῦ αΡΡρθεαΙΒ ἴο 
τεβεοῦ γαΙαὔΙΟΠ5 1η {19 Μ5Ν. 



ΑΟΟΙΡΕΝΟΕ 49 

α. Τη9 ἀΙρηίποηρ ει ἶ5 ο{ζεπ τερ]ασθά ὮΥ ν α5 ἵπ 1 Ἠβδᾶ. 11 χαλκίοις 
οοπιρατθᾷ {η Ἡ 011. ὁδ15 χαλκείοι. Τη18 15 θβρεοῖα]]γ ἴλα ο.5ο γγ]δ]ι 
ΤΘΙΠΙΠΊΠ6 ΠΟΙΗΏΡ 1Π -εία, 8 

ἀπωλία, δουλία, λατρία, πλινθία, συγγενία, ὑγία, Φαρµακία. 

Ναιίετς Ῥ]αγα] 1Π -εῖα 4150 5ΟΙΠΘΙΙΙΗΘ5 6η 1Π -α ΥΓ ΤθοθβδΙΟΏ οἱ 
αοοεηῖ, αξ --- 

ἄγγια 46Η. 423. πόρια ά9εΠ. 4501, 

Τη {μα ρ]αρετ{αοί οἱ ἵστημι ἃσαϊη νε 5οπιθίΊπιος Ππα ι{ο0Υ ει--- 

ἱστήκει ο... 16”. ἐφιστήκει ΝΡ. 205 Ἡ, 
παριστήκει (1εἨ. 45.. 

90 αἶδο 1π 1Πα {π{το απά 150 αοτ]ςῦ οἱ λείχω, αξ --- 

ἐκλίξει, ἐκλίξαι, ἔλιξαν, λίξουσιν. 

ΟἨ ἴ]ιο οὔμθι Παπά εἰδέαι ΤΟΥ ἰδέαι (Ποπ. Ρ]. οἳ ἰδέα) οσους ἵπ Ώαη. 
6 19. 

ο ὃν ν ἵη ΟΟΠΙΡΟΒΙΡΙΟΠ 15 5ΟΙΠΕΦΙΠΘ5 οἸαησεά 1Πζο µ Ῥεΐίοτα α Ἰαδία] 
απ 5οΠΙΘ{ΙΠΙΘ5 ποῦ, ας --- 

συμβιβάσω Εχ. 41”. συνβιβασάτω ο 46. 197. 

Ῥεΐοτο α σαζπτα] οΥ π, ν 15 οὔζεπ τοία]παᾶ, 1π5δύθαᾶ οἱ Ραοῖησ {πτηθα 
ΙΠΊΟ γ, ἃδ --- 

ἐνκάθηται, ἐνκρατεῖς, ἐνκρούσῃς, ἐνκρυφίας, ἐνποίη, ἐνχωρίω. 

Ῥαΐ οἨη ἴμθ οἴμετ παπά --- 

σύγκρισις, συγγενία. 

ο, Τη ἴπο 5Ρθ]]πσ οἱ λαμβάνειν µ ΡΡΘαΤΕ ἵη Ῥατίς ποῦ ξογπιθᾷ {γοπι 
ἴπθ ρτοδεηί 5ΤεΠι, αδ --- 

λήμψομαι, λήµψη, λήμψεσθε, ἐλήμφθη, καταλήµψη. 

ΤΠ15 ΊπαΥ Ιπά]σαῖε ἴμαῦ {Πε 5γ]]αΡ16 1 πΥΠΙοἩ ΓἨΠθ µ ΟΟΟΙΤΡ Ίγαςδ Ῥ1ο- 
ποιησεᾶ υΙζἩ β. ΤΠ πποάετη (τθε µπ 5δἰαμᾶς {ον ὐ, απἆ ἵνα 866ΙΏ Το 
Ώπα 0Π]5 πδασθ ας 6ΕΤΙΥ α5 Ἠσετιιας (Τ5. ΤΙ 1 5 4), πο τοργθβε{5 
ἴμο Τιαίῖη κιιῤδαἰ[ἴιπυ ὮΥ συµψέλιον. «Ορ. Αμβακούμ τοι Παθαλλς. 

ᾱ. Τηπο ἀοιβ]]τς οἱ ῥ 1Π {πο αασπιεηύ οἳ Υ6ΓΡβ5 15 οξίοη πορ]αοῦαᾷ, 
85 ---- 

ἐξερίφησαν, ἔρανεν, ἐράπιζον, ἔριψεν. 

6. Τ]16 {ο]1ον1πς αἱ5δο πιαγ ο ποῄοες--- 

ἐραυνᾶν ΤΟΥ ἐρευνᾶν 0. 1933. 
µιερός, µιεροφαγία, μιεροφαγεῖν, µιεροφονία αἱ] ἵπ ΜαοςβΏθθΕ οπ]γ. 

τεσσεράκοντα Ὦῦ. 95 Ἡ: 7ὸο5δῇ. 147. 



-..Ἂ. 

ΟΥΝΤΑΣ 

ΟΟΝΒΤΗΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΝΤΕΝΟΕ, 98-48 

38. Τπο6 Οοπείταοίίοηπ οί {πε ΙΧΧ ποίῖ τεεζκ. Τη ἰτεαθίης οἱ Αοοι- 

ἄθποθ Ίνθ ανα Όθει οοπ6θτηθἆ οΠΙΥ πΙτῃ ἀἰα]εοίῖοαΙ νατιεῦίος5 γη ζΠΙη 

ἴπς (τθε]ς Ἰαησήασο, Ὀπές 1π (αγηϊΐησ το δγηίαα Υθ 60ΙΠΘ απαγοΙᾷαΡΙΥ 

προη γ]λαῦ ἵ5 ποῦ ἄτθε. Εοι πε ΤΧΧ 6 οη ἴμο ΥΠοίεθ α Πζεγα] 

(απβ]αθίοη, ζΠαῦ 15 {ο 84Υ, 16 15 οπΙγ Ἰα]{ α (Ταηβ]αίΙοἩ ----.μθ νοσαβι- 

Ί41γ Ία5 θθει οἸαπρες, Ῥαῦ δε]άοπη 6μθ οομδύτισῦῖου.. Ίε Ίανε {Ἴεγθ- 

{οιο {ο ἆθα] νι α Ἰνοτ]ς οἳ νπ]ο] 016 νουαρι]ατΥγ 15 (Τεεκ απά Όλα 

ϱγηίαχ ἨΗεῦτεν. 

39. Αὔὕσδαποθ οἳ μέν απᾶ δέ Ἠοιν 10ο πο ατο οοποθιηεᾷ πΠζῃ αἃ 

Ρίεσς ο ἄγεαὶς ἀῑσίοι 15 Ὀνοιρ]Ώῦ Ποπιθ ο τ15 ΡΥ με {αοῦ υπαῦ ἴλμο 

Ῥα]απος οξ οἶαιςας ὮΥ {ιο ραγῦΙο]θ μέν απᾶ δέ, 5ο {απη]]]αΥ α Τεαζατθ 

οἱ ἄτθε]ς 5ἱγ]6, 15 τατθ ΙΠ ἴπο ΙΧΧ, εχοερῦ Ἰη Πο ῬουΚς οἳ ΥΨ18- 

ἄοιι απᾶά Μασοαῦθθ». 16 ἆοαε ποῦ οσοι οπσθ Ἰπ αἰΙ ἴμο Ῥου]κβ 

Ῥούνθεει ΓβιῦΘΤΟΠΟΙΙΥ απᾶ Ῥτουαιῶς πος 1π Ποε]εβιαδίθς, ἴ]ια Ῥοημς, 

Πιο Ῥα]]ς οἳ εμο Μίπου Ῥτορ]αίς, ϱ ογεπιΙαΠ, απά Ἐζε]κῖε]; απ 1π 6ας] 

οἱ {με {ο]]οπ]ηπσ Ῥου]ς 16 οοσαγ5 9Ππ06 ΟΠΙΥ --- Πεν1δίοις (2τ1), Ντη 

Ῥο6υς (223), Τορί6 (141), Ἡαρραϊ (13, Ζοσοβανίαι (115), Ιδαίαι (63. 

Ὑ/εγθ {Π6 απθ1{]ιαςῖ5 15 οαπιρ]ογεᾶ, 16 15 ο{ζ6η ποῦ ππαπαςφθά πΥΙΌ] Ρτο- 

Ρἱ6ῦΥ, 6.4. ἵπ οἨῦ 929. ΑΦ Ἱπδίαποθς οἱ {πο πΟΠ-οΕςΙΙΤΕΠΟΘ οἳ οπ6 

ου Ῥοῦ] οἱ ἴπα Ῥανίσ]ας γγπθγα {]δῖτ Ῥγθδεπςθ 15 οῬυΙοιδΙΥ τεαυ]γθά 

/θ ΠΙΑΥ ἴαχε --- 

(επ. 2Τ3 Ἡ φωνὴ φωνὴ Ἰακώβ, αἱ δὲ χεῖρες χεῖρες ᾿Ἠσαύ. 6. 

103 καὶ ἐκράτησεν ἕνα τῇ δεξίᾳ αὐτοῦ καὶ ἕνα τῇ ἀριστερᾷ αὐτοῦ. 

Ἡ Ἐ. 113 ποτὲ μὲν οὕτως καὶ ποτὲ οὕτως. ἩΚ,1δ ο... 

ἄλλη. 

40. Ῥαταίασί]σαΙ Οοπβίταο(ίοη οἱ {18 ΙΧΧ. ἈῬοισ]]γ δροακίπᾳ, 15 18 

πο {0 84Υ ἴμαῦ 1Π ἴμο ἄπτοε]ς οἳ {πο ΤΙΧΧ ἴλογε 16 πο ΒΥΠΙΑΣ, ΟΠΙΥ 

Ραταζαχϊ5. ΤΠθ γ]ο]θ 15 οπ6 σγθαῦ 8οΠθπιθ οἱ οἸαιδε5 οοππεσῦεά ὮΥ 

καί, 3πά Ίνθ6 Ἰανθ {ο τας {ο ἴ]ιθ 96η56 {ο ὔ6]] 5 πΥΠΙο] 16 Το Ὃρθ 5ο 

απιρ]αθίσεὰ α5 ἴο πια]α 16 Ιπ{ο {πο αροἀοβίθ. Τ6 πιαγ ἴΠετείοτα ο ]α1ά 

4ο η 5 α σεπετα] τα]ο ἐμαξ ἵπ μα ΤΧΧ. το αροἀοςὶς 15 Ἱπτοᾷιασθά 
60 



ΡΘΥΝΤΑΣΧ | ο1 

ὈΥ καί ΤΠΙ5 16 α ΤΘΟΙΙΥΘΕΠΟΘ ἵο ΔΠ 64ΤΊ16Ι δίασε οἱ ἸάΏσπασε ἴ]ατ 
ὕπαῦ νγπ]ο]ι (τοο]ς 1156]{ Ἰαᾶ τοασμεᾶ 1οηςσ Ῥοεΐοτθ ιο ΤιΧΧ τνας ντ]{- 
ἴ6π, Ῥιό6 νο Επά οορβδίοπα] 5ατν]να]5 οἳ 15 1π ο]αδρῖσα] ντΙτους, ο. 
Χαμ. (Ἠηγορ. 1 4 ὃ 28 καὶ ὁδόν τε οὕπω πολλὴν διηνύσθαι αὐτοῖς καὶ τὸν 
Μῆδον ἥκειν. Ἠετο 16 15 οοπνοεπ]εηύ 0ο Ὀγαηβ]αῦο καί «ΠΕΠ, Ῥαῦ ἴ]ια 
οοηβίγαοίΊοη 16 τ6α]1γ ραταίαοῦοα]. 9ο 8Ρ8ΙΠ Χαμ. Απαῦ. Ιν 28 12 
Καὶ τοῦτόν τε παρεληλύθεσαν οἱ Ἕλληνες, καὶ έτερον ὁρῶσιν ἔμπροσθεν λόφον 
κατεχόµενον. (Ορ. Απαῦθ. 18549 5δ,ΙΠ 15 τ, ΙΝ 6 5 2; ἄἱδο Ψετς. «π. 
11 692--- 

Υ]κ εα ἰαΐαςβ εταῦ 56οηΠἱοΥ, βαῬ]ίοφαςθ ἔτασοτθ 
Ιηζοπυ1ῦ 146ΥοΟΠῃ. 

Τη ἴΠθ αΏογο Ιπβίαποθς {μθ {πο οἰ81ςδες αγ οοὐτά]παίθ. Ῥταέ ἵπ [πο 
ΤιΧΧ, ονεη ΥΠΘΙΠ ο ΕοΙΊΠΕ6Ι οἸαιδο 15 Ιπίτοάισεά Ὦγ α 5αροτᾷΙπαζ]νθ 
οοπ]ιιποῦίοἩ, καί 50111 {ο]1ον/5 Ἱπ μο Ἰαὔΐετ, 6.0. ---- 

(επ. 443 ἐὰν οὖν λάβητε . . . καὶ κατάξετε κτλ. Ὡς, Το ἐν δε 

ἐρωτήση « « « καὶ ἐρεῖς κτλ. Ορ. τὴ. «05Η. 4] καὶ ἐπεὶ συνετέ- 
λεσεν πᾶς ὃ λαὸς διαβαίνων τὸν Ἱορδάνην, καὶ εἶπεν Κύριος. 

ΒΟΠΙΘΊΙΠΙΘ5 α ΡΓΘ6ΡΟΡΙ1οῦ ΥΙΤΠ α Υετρα] ποιΠ {αῑες ἴ]θ Ρρίαςθ οξ {πε 
Ρτοίαβ!», ο.0. --- 

Ἠχ. ὁ]” ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν . « « καὶ λατρεύσετε. 

Τη ἨοΙΙΘ6Γ 85ο καί 15 αδθᾷ ΙΠ ἴπο αροᾶοβί5δ αΕἴεΓ ἐπεί (0. Υ 96), 
ἦμος (11. 1 4Ττ: Οα. Χ 1868), οἳ ὅτε (Οα. Υ ο91, 401: Χ 145, 15Τ, 200). 

Τηο [Ποια] ν’ΠΙοἩ 5οπιθείΊἹηθς α11565 1Π ἴπο ΤΙΧΧ 1η ἀείενηϊη]πς 
πγΏΙςΟἩ 15 {ῃΠθ αροᾶοςδῖ5 απα]ᾷ α ΙαὈγτ]π{] οΓ καὶ 6141565, ο.0. ἵπ (αεη. 413, 
9910, ΤηΑΥ Ὦ6 ρατα]]ε]εά Ὦγ πα ἀλΠοι]0γ ν/ΠΙοὮ βοπιθῦηθς ργεβεηῦ5 
1096] ἵη ΗΠοπιετ ΥΙΓΠ τεσατᾷ {ο α 5ετ165 οἱ εἶαιδες Ιπύτοάιοεᾶ ὮΥ δέ, 
ο. 0. Χ 112, 119: ΧΙ 94-6. 

41. Ιπίτοᾶμοίῖοη οἱ {Πε Φεπίεποε Ώγ α Τετ οἱ Βεϊης. ὙΎ6ιΥ ο{ὔεῃ 1π 
ἹπηναίΊοῦ οἳ Ἡερτοαιν 14ἱοπι Πο γηο]θ 5εηίθποθ 156 Ἱπύτοάισοεά Ὦγ ἐγέ- 

«νετο ΟΥ έσται. 

“επ. ὁ9) ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν . . « καὶ ἐθυμώθη ὀργή. «Ορ. ν8. ὅ, 

Ἱ. το ΠΠ .. 181” καὶ ἔσται ἐὰν ἐγὼ ἀπέλθω ἀπὸ σοῦ, καὶ πνεῦμα 
Κυρίου ἀρεῖ σε εἰς τὴν γῆν ἣν οὐκ οἶδας. 

Τη 860] σα565 1π αοοοτάαποθ ΠΕΠ Ὑγεδίετη Ἰάθας ο{ π]ιαῦ α 5εηίεηςθ 
οιισ]ιῇ [ο 6, 6 5αΥ {μαῦ καί Ιπτοάιοθς ἴῃθ αροάοςί5, Ὀαΐ0 15 πιαγ Ὦο 
υπαῦ, 1η 15 οπἱρίπα] οοποθρίϊοη αἲ 1εαδί, ἴμο ΠΠο]ο οοπβδίτασῦίοι γγαδ 
ραταίαοσα]. Τὸ 19 648Υ ἴο 5εθ {Π15 1π α δ1ησ]θ Ιηδίαηςθ 11ο --- 

«1επ. 415 ἐγένετο δὲ πρωὶ καὶ ἐταράχθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, 
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Ῥαῦ {Πο 6απιθ οχρ]απαΒΙοΏ ΤηαΥ Ὀ6 αρρ]1θᾷ {ο τποτθ οοπηρ]θς 68965, 6.0.---- 

ΝΡ. 215 καὶ ἐγένετο ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον, καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὸν 
ὄφιν τὸν χαλκοῦν, καὶ ἔζη. Α πα {Πογο τωαδ ΝἨθεη α 5εγρεπί 16 
α πΙΏ, απά Ἠθ ]οο]κθά οἩ ἴ]ο Ῥτασεη 5δετρεηί, απά Ἰνεά. Ορ. 
εηπ. 4255, 4533: ζάς. 143. 

49. Αρροβίῖοπ οἱ Ψατῶῦς. Βοπιθίϊπιθς ἴῃθ καί ἀοεςδ ποῦ αρρεατ αἴῇ6τ 
ἐγένετο, ἐγενήθη, Οἵ ἔσται, Όλπα5 ρτεβεπί]ης α οοπβίγιοῦίοη ὙΥΠΙΟἩ τν 
ΠΙΔΥ ἀεποίο ὮΥ ἴπο Ῥήηταδε ΑΡρροδίζϊιοη οἳ Ὑ6ιῬΒ. 

5. 193) καὶ ἐγένετο πᾶς ὃ βλέπων ἔλεγεν . . . ΙΙ. 915 καὶ ἐγε- 
γήθη τῇ ἐπαύριον, ἔρχονται οἱ ἀλλόφυλοι. (1εη. 443 καὶ ἔσται ἐν 
τ ἰδεῖν αὐτὸν μὴ ὂν τὸ παιδάριον μεθ ἡμῶν, τελευτήσει. 

Τη ἴπγο Υ6ΙΡΙΟΠ5 ΟΕ 0μθ 6α1Πθ ἨΗοδβρτει; πο Ππᾶ οηθ {ταηβ]αίοτ πδίησ 
ἴ]θ καί απᾶ ἴΏθ οὔΠετ ποῦ. 

. ε 

Ἱν Κ. 19] καὶ ἐγένετο ὣς ἤκουσεν βασιλεὺς ἘἙχζεκίας, καὶ διέρρήξεν τὰ 
ε / ε 9) η οτ1 τό 3 αν - ο) Ν / ἱμάτια ἑαυτοῦ. 86. ὦτὶ καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν βασιλέα 
Ἑξζεκίαν, ἔσχισεν τὰ ἱμάτια. 

489. Δέ ἵπ ἴπθ Αροᾶοςῖ. Το 1196 οΓ δέ {ο πα] ἴπο αροάοβίς, ΠΥΠΙΟΠ 
Ἱ6 Εοππᾷ ο06ΒΡΙΟΠΑΙΙΥ 1π οἰαδδίσα] ααἴλοις ἔτοπι Ἠοιπει ἀοππατάς, 
19 Τ819 1Π Πο ΤΙΧΧ. 

«05Η. 2) καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν . . . αὕτη δὲ ἀνέβη. 

ΤΗΕ ΑΠΤΙΟΤ ΣΕ, 44, 46 

44. Θαποτίο Ό5ο οἑ{π6 ΑτιϊοΙα. Τ]]5 15 ἆπο {ο {ο]]οπ1πσ {πο ΠεΡτευ;. 

1 Κ.. 1Τ5 ὁ λέων καὶ ἡ ἄρκος Ξ- ΄α ]ἱοη οΥ α Ῥ6ασ, 1Τ5 καὶ τὴν ἄρκον 
ἔτυπτεν ὁ δοῦλός σου καὶ τὸν λέοντα. ΑΠΙΟΡ Οἱ ὃν τρόπον ἐὰν 
φύγη ἄνθρωπος ἐκ προσώπου τοῦ λέοντος, καὶ ἐμπέση αὐτῷ ἡ ἄρκος. 
15. Τ]' ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ λήμψεται. 

465. ΕΙλρείσαΙ πε οἱ {πο Εεπιϊπίπθ ΑτίϊοΙε. Τ]6 ιι56 οΓ ἴἶπα {6επΙΙΠΙΠθ 
Α0ἱο]ε νΙζἩ 80116 6356 ΟΕ χώρα ΟΥ γῆ ιπάθιρίοοᾶ 15 ποῦ ἆπθ ἴο ἴλμο 
ΙΠΏΙεησθ οἱ ]ο Ἠοεῦτοαν. 

ἡ ὑπ οὐρανόν {1 οῦ 183. 
τὴν ὑπ οὐρανόν ο οὉ 11, 2”, 519, 985, 28”, 9415. 98”. 
τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν Ἐχ. 1Τ3: Ῥνου. 83: 1 Μαο. 219, 
τῆς ὑπ οὐρανόν «1 οῦ 9535. 
τῇ ὑπ οὐρανόν Ε5ίΠετ 4: ἙΒατας]Ἠ 63, 



ΦΥΝΤΑΣ σ8 

9ο 1η ΝΤ στο νκὰ 

Της. 113 ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ 
οὐρανόν λάμπει. 

αΕΝΡΕΕ, 46, 47 

46. ΕΙιρεῖσα] Όσο οἱ {Πθ Εαπιπίπα Αά]εοίίνα. Τηετε ἶ5 ποίΠῖησ αροιῦ 
ἴμο {επι]πίηθ σεπάθτ ν’ΠΙΟ] βΠοιι]ά πιαΚε 1]1ρ5α6 ποιο {Τ6αιιεηῦ νησι 
15 (Πα ΥΠ ἴο πΙββοι]]πθ οἱ πειίθγ. ΟΠΙΥ 16 Παρρεπς ἔ]λαῦ βοπιθ 
οξ {πε νγοτάς ΥΥΠΙΟὮ οιπ Ὀ6 πηοδῦ θα8Ι1Υ 5αρρ]θά ατα Γοπ]ΙΠπΙηθ. Τη]8 
ο]λρίίσα] αδο οἳ ἴ]ια ΓοπΙΠΙΠθ α]ασίῖνο (οἱ οἱ αἆγ. -- ας.) 15 α {6αζιτο 
ο{ (τεεΚκ σεπετα]]σ. Τΐ 15 ποῦ ΥετΥ οΟΙΙΊΠΟΠ 1Π Πθ ΤΙΧΧ. Ἰπβδίαποθ 
816 --- 

ἐπ᾽ εὐθείας (ὁδοῦ) 05Η. δἳἡ, 

ἐν τῇ εὐθείᾳ 5. 142'". 

τῆς πλατείας Ε5{16Υ 4. 

τὴν σύμµπασαν (γῆν) «οὉ 2”, 257. 
ἕως τῆς σήμερον (ἡμέρας) Ἡ Ο11. 965, 
τὴν αὔριον Ηὶ Μαο. 53. 

ἐβόησεν µεγάλη (τῇ φΦωνῃ) ἵν Ι. 183. 
εἰς τὴν ὑψηλήν (χώραν) 1 011. 12. 

Ίπ το Ν.Έ. 15 14191 ο6σΤ5 ΙΠΙΟΗΠ ππογθ {γεαπθη{]γ. Τα]ο Του 
Ἰπδίαπος ΤΠ]. 127:5 δαρήσεται πολλάς . . . ὀλίγας (πληγάς). 

Ορ. αἱδο ---- 

τὴν πρὸς θάνατον (ὁδόν) Έτςδ. Η.1. ΤΙ 25. 
οὐκ εἷς µακράν ΤἨ1]ο ο. αἆ 6 δ 4. 
ἐπ εὐθείας Ῥ]ϊ]ο Φ.0.Ρ.1, 51. 

ἐπὶ ξένης (χώρας 01 γῆς) ΕΠΙΙο Γογ. αἲ Ο. 8 ὃ. 

πεδιάς τε καὶ ὀρεινή ἰθία. δ Τ. 
τῇ πατρίῳ (γλώσσῃ) «05. 12. ο. οπου. 1. 

τὰς περιοίκους (πόλεις) ἰθίᾷ. 8. 

47. Ἐεπι]πίπε {ος Νειίετ. Τ]ιο τιδε οἱ ἴμο {απιϊπίπο {οΥ {πο πθιίθτ 
16 α Ῥιτο Ηευταίδηι, νο οσσΥς ΡγΙποΙρα]1γ 1π πο Ῥρα]πις. 

45. 157 ἐὰν ποιήσητε οὕτως ταύτην, 215 εἲς τί . . . ἐγενήθη αὕτη: 
1 Χ.. 47 οὐ γέγονεν τοιαύτη ἐχθὲς καὶ τρίτην. Ὦ5. 26) ἐν ταύτη ἐγὼ 
ἐλπίζω, 26’ µίαν ἠτησάμην . . . ταύτην ἐκζητήσω, 919 ὑπὲρ ταύτης 
προσεύξεται πᾶς ὅσιος, 113 παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, 11550 αὕτη 
µε παρεκάλεσεν, 1 195) αὕτη ἐγενήθη µοι. 

Ίη Όμο Ν.Τ. 5 Ἰσθηςο οΠΙγ οσους ἵη ΜΙς 1921. Μι. 9133 1π α 
ᾳαοἴαθ]οη {τοπ Ῥς. 113, 
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ΝΟΜΒΕΝΒΕ, 48, 49 

48. ΦΙπσα]ατ ἔοτ Ῥ]ητα]. Φοιπεῦίπθς 1Π Ππ]]{α1οη οἱ Ἠθδβται 14191 
πο Ἠπά {μα φίποι]αν ιδεᾷ 1ηΠ ἴμε 8ΕΠ56 οΕ ἴπο Ῥ]υτα]. Ύγπαεη ἴ]θ᾽ 
αἱ] 15 αππρ]ογεά αἶοηπο πΙδ] α διπρι]αχ ποιἩ, νθ Ώανθ ἴ]θ ἄεπετ]ο 

[ο οἳ ιο Ατθοια (5 44), Ῥιαῦ ο Ῥταδεπςθ οἳ {ιο αγὔοΙθ 16 ποῦ 
ΏΘΟΘΕΒΡΑΥ. 

Ἐχ. δύ ἀνεβιβάσθη ὃ βάτραχος (Ξξ 41968), δ'5 ἐξαγαγεῖν τὸν σκνῖφα, 
1015 καὶ ὁ ἄνεμος ὁ νότος ἀνέλαβεν τὴν ἀκρίδα, 10" οὐ γέγονεν τοιαύτη 
ἀκρίς. ;ἀσ. Τ1 ὡσεὶ ἀκρὶς εἲς πλῆθος (αρ. ο πάϊῦ]ι 23 ὡς ἀκρύ), 
2116 ἠφανίσθη ἀπὸ Βενιαμεὶν γυνή. Ἱν 1. 23 ἅρμα Ἱσραὴλ. καὶ 
ἱππεὺς αὐτοῦ. Ἠ2]ς. 4Τ) ἔσται ἐκεῖ ἰχθὺς πολὺς σφόδρα. 

Τ]ϊς {τοις Ισ] ον απ οὔποιγνῖδα βἴατ]]πς ρίεοθ οἳ 6ΙΓάΙΗΤΙΣΙ --- 

146. 1510 εἶπαν ἀνὴρ ἼἸοέδα. 

49. ΦΙηπσι]ατ Ὑετῃ ν/Ι{Ἡ πιοτθ {Παπ 0π6 Θμβ]θοί. ΤΙ αοοοτάαποθ σηΙθ] 

Ἠερται Ιάΐοπα α βἰπσα]ατ γαρ ο{ζεη ΙΠοάιοες α Ῥ]αταΏγ οἳ 5α0- 

1εοῖς, ο. ---- 

ἵν Ι.. 1855 καὶ εἶπεν Ἐλιακεὶμ . . . καὶ Ῥόμνας καὶ Ἰώας, 1857 καὶ εἰσῆλ- 

θεν ᾿Ελιακεὶμ κτλ. 

ΤΗ15 πιαΥ Ἰαβρεη αἱδο 1π ἄτεε]ς αρατῦ {Τοπ ἨεΡτεγ. 

Χαθῃ. παῦ. ΤΙ 4 8 16 Ἔπεμψέ µε᾽ Αριαῖος καὶ ᾿Αρτάοζος. 

6ΑΦΕ, 50-61 

60. Νοπιϊπαέϊνο ἔοτ Ὑοσβΐνθ. α. Το ᾳδο οἳ {πο ποππϊπα{ῖνο {οΥ πο 

νοσα{1νο Ίνα5 α οο]]οαιία]Ιδιη 1π οἰαδδίσα] τθες. Τῆῦ οσοιτςδ ἵπ Ε]αΐο, 
απά 15 ΟΟΠΙΙΠΙΟΠ 1Π ΑτΙδίορηαπος απᾶ Πποῖαπ. ἸΠεη 5ο επιρ]ογεᾶ, 
{16 ποπι]ηα{1νθ ΙβΙαΙ1Υ Ἆας υμο αγοἱθ. Α5 Ιπ Ἠερτθι ἴμεο νοσαῦϊγθ 
15 τασι]ατ]γ οχριεβςαοά ὮΥ ἴ]α ποπι]παί]νο ΥΠ [μα ατὔο]6, 15 15 ποῦ 
ραγρτ]δίης {Πα {μα ΤΧΧ (ναπρ]αζους 5Ἱοι]ά οξζεηπ ανα] {π6πιδε]νες 
ο{ {158 {άτη οἳ βρεεεῃ. 

ΠΠ Ι. 1Τ15 τί ἐμοὶ καὶ σοί, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ; 153 ἐπάκουσον ἡμῶν, 
ὁ Βάαλ. Ορ. Κ.Α: Ρα 211. 42”, 

Έου απ ΙΠπδίαπςθ ο πα ποππαθίνο νηποιί ἴ]πα ατίῖο]ο 5ἴαπάϊπς 
{ογ 116 νοσαΐϊνο ἴαχκε --- 

Ῥατιο] 4ὐ θαρσεῖτε, λαός µου. 

Τη ποππαί]νθ, ΝΠεΠ (μας επιρ]ογεᾶ, 5 οὔζεπ ριαῦ 1π αββοβΙῦΙοη 
πητΏ α νοσα{1νε, αξ --- 

Η1 ΚΚ. 1Τ3 Κύριε  ὅ µάρτυς τῆς χήρας, 13 Κύριε, ὁ Θεός µου. 



ΦΥΝΤΑΧ 5ο 

δ. Τη ει Ν.Τ. αἱδο {ιο ποπηΙπαῦΙνο γη 1ο ατί]ο]ο 15 οείοη ρα 
Το [πο νοσα{1νο. 

Μι. 113 ναί, ὃ πατήρ. ΙΤ]. δὲ ἡ παῖς, ἐγείρου. ΤΠ. 93 τὸ πνεῦμα 

τὸ ἄλαλον . . . ἔξελθε. Τ]ς. 073 οὐαὶ ὑμῖν, οἳ ἐμπεπλησμένοι νῦν. 
0ο1. ο) αἳ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε. Ἡρῃ. 61, 091. 3 τὰ τέκνα, 
ὑπακούετε. 

Τ]ο πδο οἳ {πο ποπιήπαίϊνο πηζποιῦ {πο ατο]ο {οτ ἴ]ο νοοαίϊνα 
19 τατθ Ἱπ [πο Ν.Τ., ας 15 16 αἱ5ο Ἱπ ὕπο ΤΧΧ. Ίἵω Τς. 1230 απᾷ 1 0959. 
155 νο Ἠπά ἄφρων Ριιῦ {ΟΥ ἄφρον, απά 1π Αοῦς Τ οἶκος Ἰσραήλ ἀοθβ 
ἀπίγ αδ νοσαί]νο. 

Α5 ΙηρίαποἙςδ οἳ αβΡροβΙ οι οἳ ποπιπα(Ίνο ΓΙ νοσαῦϊναο Ίνα 1ΠΔΥ 
ἴα]ε --- 

Ἠοπῃ. 2' ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνωγ. Ίνευ. 153 Κύριε ὁ Θεός, ὁ παντο- 
κράτωρ. 

Τη εν. 193 νο Ώανο γοσαῦϊνε απᾶ ποπιϊπα[ίνθ οοπ]οῖπας --- 
5 / κ ο ο 

ουραγε; και οι αγιοι. 

51. Νοπιπαᾶνο Αὐφο]αίθ. ΟοοαδίοπαΙ]γ νο σοῦ α οοηβγαοὔΙοΏ 1π 
ἴμο ΤΙΧΧ, πΠΙΟἩ οαη ο ἁθδοτ]ρεά οπΙΥ ὮΥ {15 παπηθ, 

ΝΡ. 22” καὶ ἔστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς αὔλαξιν τῶν ἀμπέλων, 

φραγμὸς ἐντεῦθεν καὶ φραγμὸς ἐντεῦθεν. ΝΡ. 244 ὅστις ὅρασιν 
θεοῦ εἶδεν, ἐν ὕπνῳω, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ. 

Α5 ἴμῖ5 οοηδγασθίοπ απἱδε5 οαῦ οἳ α Ἰίενα] {ο]]ογίπσ οἱ ἴ]ο 
Ἠεργαν;, 16 ν/οι]ά Ὄε 5αρεγῃιοι» {ο αἀάτπος (τθες ρατα]]εῖς. Ίμ]ο 
εΏεοῖς πη]σ]ῦ ϱο {οιπᾶ, ραῇ μα 6α115α Υγοι]ά Ῥο ἀι[ῄονεῦ. 

ὅ9. ΝοπιπαίΊνε ο Ἠείετεποθ. Ἰλαῦ 15 πιθαπῦ Ὦγ επ] {θτπῃ σι] ὃε 
Ῥο6ρδ0 ππάοιςίοοᾷ ΕΤοπη ιο οχαΙΠρ]θς --- 

«00 25 τρίβος, οὐκ έγνω αὐτὴν πετεινόν. Ὦ9. 1021 ἄνθρωπος, ὧσει 
χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ. 

Το {πτουυ οιῦ {πα 5αρ]εοῦ οἳ ἀ1δοοιτδθ Ετδι, απἆ {απ Ῥτουσθά {ο 
6ραα]ς αροιῦ 10, 15 α ΗΠερταίδπῃ, Ραῦ αὖ υμθ 8απ1θ6 0ππῬ 15 15 α ΟΟΙΠΠΙΟΠ 
ΤΘΡΟΙΤΟΘ οΓ Ιαη5τ8σθ σθΠΘΤΑΙΙΥ. 

Φοἵπ Ν.Τ. --- 

Λοῖς Τ ὁ γὰρ Μωσῆς οὗτος . . . οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ.  Ἀθγν. 
'” ὁ γικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ µου. 

69. Νοπιϊπαείνας Ῥεπάθηπς. Τη6 ποιηϊπαζϊνο Πο] 15 Ιοε πγιζ]οιιό 
α νθιῷ οπίπσ {ο α διᾶάἆσιπ οπαπσο οΕ οοηβίτισδίοη 196 α Γαπη]]]αν Γοαίατθ 
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Ιπ ο]αβδῖοα] (πΤθε], οβρθοῖΙα]]σ 1 5 Ῥο αὖ αἰ] οο]]οαπΙαΙ. Τὸ 15 ποῖ 
ἨΟΥΕΥΘΙ Υ6ΙΥ οϱΟΊΠΠΠΟΠ 1Π {με ΤΙΧΧ. 

Ώαηπ. Ο’ Τὸ καὶ ἀκηδιάσας ἐγὼ . . . ἐτάρασσόν µε. 

ΒΙΟ] ομδθδ 64Ώ σ6ΠΘΤαΙΙΥ Ὀε εχριαϊπθᾷ οἩ ἴ]α ῬρποῖΙρ]ο οἳ οοηβδίγις- 
Ώ1οη αοοοτᾶ]ηςσ το ο 86ΠΡ6. | 

10 15 5ε]άοπι {]ιαῦ να πιεείῦ πνΙζΏΠ 5ο ν]ο]επύ αη απασο]αίποηπ ας ἴ]ε 
{ο]]ον]πς 1π {πο Ν.Τ. --- 

Μ].. 93 καὶ ἰδὼν αὐτόν, τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν. 

54. Αεομςαίίνο {οι Ψοο8εϊνε. Τηα αοοιβαθϊνο Τοτ νοσαῦϊνο τη]σ]ύ 
666ΠΙ ΑΠ ΙΠΙΡΟΡΒΙΡΙΗ{Υ, γεῦ Ἠετο 15 απ Ιηπδίαησς οἳ 16. 

ἨΑ. 615 ἠγάπησας πάντα τὰ ῥήματα καταποντίσµου, γλῶσσαν δολίαν. 

56. Αοοιςα{ϊνο οἱ Τάπιο Ὁ/πεπ. Τη οοπποαίοη ΨΙΓΗΠ οἰαδδίσαὶ ἄτεει 
πα (μΙπ]ς οἳ Τ1ήπ9 ΥΥΠεΠ α5 Ῥείηπσ οχῃρτθβςδεί Υ ἴ]α σαεμ]{]νε ο ἀαΐναο, 
ΤαΓΠΘΙ {λα ὮΥ μα αοοιδα[Ἱνο, {ποισ]ᾗ {μα Ιαζΐ6τ αἱδο 15 δθά. ἜΤ]α 
επιρ]ογπιεπό οἳ {1 αοοαδαίνθ Ώδόαβπιθ 1ΠΟΥθ Τπεηιεπῦ αξἴ6ε {με 
οἸαβδίοα] ρει]οᾷ, απά αἶοπε 5α1ν1νθς 1Π ἴΠ6 Πποᾶςιῃ Ιαησπασθ. 

«16η. 4016 μετ’ ἐμοῦ γὰρ φάγονται οἳ ἄνθρωποι ἄρτους τὴν µεσημβρίαν. 
Ὦχ. 9)" ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον χάλαζαν. 

ῶαπ. Θ 93 ὡσεὶ ὥραν θυσίας ἑσπερινῆς (Ο’ 15 ἐν ὥρᾳ). 

50 αἱδο βοπιθίΙππθος 1π Ν.Τ.---- 
πο 9 ν «)Ώ. 47” χθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. Ἠ6γ. οὗ καὶ οὐ 

μὴ γνῴς ποίαν ὥραν ἠξω ἐπί σε. 

56. Οορπαίε Αεοιθαίϊνα. α. ῬΥ α Οοσπαΐθ Αοοπβαθῖνο ἶ5 Ἰθτο πιθαπῦ 
ὕιαῦ ρατοι]αν {ογπι οξ πο Γφιγα ἨΕίγπιοϊοφίεα ἵπ ὙΠΙοἩ α νοτῦ 
16 Γο]]ογγεᾷ ὮΥ απ αοοαδαῦἸνεο οἳ Ἰπάνοὰ ἀθτιναῦίοητ υηδΏ 1986]Η, 1116- 
ϱρεοῦϊνο οἳ {μα απεδίοη γπείμεν 165 ο απ αοοιρδαὔϊνο οἳ ἴ]μο οκίθιπα] 
ου οἳ {πε Ιπίεγηα] ορ]εοῦ. Ίο Ἠανο ο] ΚΙπὰς οἳ αοοιδαἴῖνο {οσείμον 
ΙΠ {πο Το]]ονῖπς νθυςθ, ]θγθ θήραν -- ΥΕΠΙΡΟΙ. 

«επ. οτ5 ἐξέστη δὲ Ἰσαὰκ ἔκστασιν μεγάλην σφόδρα καὶ εἶπεν “΄ Τίς οὖν 

ὁ θηρεύσας µοι θήραν: 

ϱ. Ἔ]ιο ρτεαί ΓΤεαΙΙΕΠΟΥ οἱ ἴμε οοσπαῦθ αοοπβαῦ]νο ἵπ ἴ]ο ΤΧΧ 18 
ἀπθ {ο πο {αοῦ ἴμαῦ Ἠεγο {πο σεη]ιι5 οἱ {ο Ηοῦται απά οἳ ἴῑα ἄτοείς 
Ἰαῃςιασο οοϊποιᾶθς. Ῥερ]ᾷθς Ὠδίῃπσ α Ιοσιήπιαίο (θες πβδασο, 0118 

οοπβίγΙςΠΙΟΠ 18 46ο οΠθ6 ΟΕ ἴ]ιο πιθαης οπιρ]ογαᾶ Του ἰταηρ]αζίησ α 
οοηδίαπ{Ιγ τεοπγ]πσ ἩἨσοργανν ἔογπα]α. Βοπιθίίπιθς ἴμο αρρεπᾶθαᾷ 
αοοιδα{1νε πΙετεΙγ 5αρρ]ες απ οὐ]εοῦ ζο {πο νογΏ, α5 ἴπ 54ο. ργαδος 
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5 δάνιον δανείζειν, διαθέσθαι διαθήκην, διηγεῖσθαι διήγημα, ἐνύπνιον ἐνυπνιά- 
ζεσθαι, ἐπιθυμεῖν ἐπιθυμίαν, θύειν θυσίαν, νηστεύειν νηστείαν, ὁρισμὸν ὁρίζε- 
σθαι, πλημμελεῖν πλημμέλησι ΟΥ πλημμελίαν, προφασίζεσθαι προφάσεις. 
Αἲ οἴπει Όππες 165 15 αοοοπηραπ]θεά ὮΥ 8οΠ16 βρεοΙΠοα{Ίοη, ας ---- 

ΝΡ. 166 λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς τοῦ µαρτυρίο.  Ώδη. 
113 πλουτήσει πλοῦτον µέγαν. 1 Μαο. 2) ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον 
γόµου. 

ο. ΒΟΠΙΘΟΙΠΘΦ 1Πθ οοσπαζθ αοοιςδαῦϊνο 15 οοπγεγεᾶ 1π α τε]αῦ]γο 
οἸαιςο, ας --- 

Ἡκ. ὁ) τὸν θλιμμὸν ὃν οἳ Αἰγύπτιοι θλίβουσιν αὐτούς. πο ε« ή 
ἐπίσκεψις ἦν ἐπεσκέψαντο. 1 1. 2 ᾗ ἀκοὴ ἦν ἐγὼ ἀκούω. 

ᾱ. ΒΥ οἴμετ οπαης6β οἳ οοηςδίτιοῦΙοη νε ανα 5011] {με Ἰφωγα οί- 
πιοἰοφίσα, Ῥαῦ πο 19Π566Ι α οοσπαίο αοοιβδα.1νθο. Της, δίαγίησ ΤΟΠ 
ἴΠθ ΟΟΠΙΠΙΟΏ Ῥ]Γα5δθ δοῦναι δόµα, Ψ6 86 δεδοµένοι δόµα (ΧΡ. ὁὃ) απᾶ 
δόµα δεδοµένον (Ν0. 155). 

6. ΤΠ οηΠ6 Ιη5ίαηςθ Πο οοσπαίθ αοοιδαὔ]νθ 15 ταΙη{ογοθά ὮΥ α 50111 
{ατζπον αρρ]ῃσαΒίοη οἳ ο εὐγπιο]οσῖσα] Ώσττε --- 

(επ. 4Τ” ἐν δόσει γὰρ ἔδωκεν δόµα τοῖς ἱερεῦσιν. 

Τ]]15 16 ποῦ ἆπς {ο {με ΗΠερτεν’. 
Ἱ Ἱη α π]ᾷθῦ 86Π56 ἴ]π6 ἴΘΙΊΠ «οοσπαίθο αοοιδαῦινε) Ιπο]αάες αη 

αοοιφαῦϊνο οἳ Κἰπάτοᾶ πιθαπίησ, ἴποιςσ]ᾗ ποῦ οἳ Κιπάτοά ἀετιναίίοῃ, 
αδ--- 

/ 45. 155 ἐπάταξεν . . . πληγὴν μεγάλην. 

ϱ. ΤἸηδίαηοθς οἱ οοσηα{θ αοοιδαΐ1νθ 31 ΟΟΙΗΠΠΟΠ 6ΠΟΙΡΗ 1Π {πο Ν.Τ., 
6.0. ---- 

1 η. 6 ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον. Μι. 21) ἐχάρησαν 
χαρὰν μεγάλην σφόδρα. «η. Τ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε. 

Τ]οτο αἱδο 15 οοοιΥ5 ΦοΠΙΘΌΙΊΠ6Ρ 1Π α Τε]αί1Υο ϱ]α1156--- 

ΜΠ«. 10355 τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι. «ΤΠ. 1 ᾗ ἀγάπη ἦν ἠγά- 
πηκάς µε. ΕΡΗ. 41 τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε. 

ν. 6 Ἰανο α ὑπ]ρίε 15ο οἳ {πο εὐγιπο]οσίσα] βσατε Τῃ --- 

ΤΗς. δ5 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. 

ἳ. Τ]μαῦ ἴπε ρ]αγίησ πνΙἩ Ρατοπγπποςς ἴθιπαδ 16 1η αοοοτάαποθ ψζ] 
ἴημο βΡρὶτιῦ οἱ ἴμο (τοεις Ἰαησιιᾶσθ 1ΠΔΥ 6 568η ποπ μα {πεφιιθηῦ 
ΘΠΙΡΙΟΥΙΙΘΠΕΟ οἳ {μα ἀενίςο Ὦυ Ε]αΐο, ο.0. --- 

Γγοί. 926 Ὦ ὥσπερ οἱ γραμματισταὶ τοῖς µήπω δεινοῖς γράφειν τῶν 
παίδων ὑπογράψαντες γραμμὰς τῇ γραφίδι οὕτω τὸ γραμματεῖον ὃι- 
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δόασι. Πρ. Ἠα]. 296 6 Αλλα µέντοι δυνάµει γε δύνανται οἱ 
δυνάµενοι' οὗ γάρ που ἀδυναμίᾳ γε. 

67. Αοοιςαίϊνο ἵπ ΑΡΡροβΙ{10π {ο Ιπάεο]Ιπαδ]ᾳ Νοαπ. Τη {πο ΤιΧΧ απ΄ 
Ἱπάθο]Ιπαῦ]θ ΠΟΠΗ 15 δοπιείίπιθς {ο]]1ουγεά Ὦὗ απ αοοιβαἴ]νε 1π αΡροβδ]- 
ΏἼοη Το 15, 6Υεη {Ποιςδ] Ὦγ ἴ]με τα]θ5 οἱ 6ΤΑΠΙΙΠΥ 16 16 1056] 1η 8οΠ1θ6 
οἴπετ σα56, ο.0. ---- 

156. οτὸ ἐν τῷ οἴκῳ Νασαρὰχ τὸν πάτραρχον αὐτοῦ. 1ν Κ. 1” ἐν τῷ 
Ῥάαλ μυῖαν θεὸν ᾿ Ακκαρώγ. 

Ῥετ]αρς 16 νου] Ῥε 1ποτθ 5αὔ15{ασίοτγ 1{ 0115 απά ἃ 64 ποτε ΓΠΤΟΥΥΠ 
{οσεί]Παι ππάετ α Ἰεαᾶ οἱ Ῥαά (ΤαΙΠΠΙαΥ, ἃ 6ΒΤΘΡΟΥΥ ΥΠΙ6Ὦ ἴμε τεαάατ 
πη]θΏ{ 6 Ιπο]Ιπεᾶ {ο επ]αγσθ. 

ὤδ. 6απίνο Αὐφο]αίθ. Ῥὐτιοῦ]γ 5ρεακῖησ, α ἀθπῖζνο ΑΡεο]αῖο 18 
α ε]αα1ςθ 1Π {16 σεη]{]να γ]ο] ἄοθςδ ποῦ αΏεοῦ {πο σεπετα] οοπβῖτις- 
Ποπ. Τό οισ]ῦ ποῦ {Πειαίοτθ ἴο τοίετ οἶδ]αι {ο πα φαρ]θοῦ οἳ ἴπθ 
οῬ]εοί οἳ ἴ]ε 5επίύεποθ. Ένεπ 1Π οἰαδδίσα] απ{Πο5 Ἠούπενθι ἴπε 5ο- 
σα]]εά σεη]Ἴνε αΏβδο]ιζε 15 8δοπΙΘΟΙΊΠΘ5 ποῦ επιρΙογεᾶ πΙίἩ {πε ϱ{6- 
οΙδΙοη ΥΠΙΟὮ σΤαΠΠΙαΤΊάἨ5 πη]σΏῦ ἄθβῖτα, ο.0. ---- 

Ῥ]αῦ. Περ. 641 Ὦ βιαζοµένων δὲ καὶ ἀντιτεινόντων ἀλλήλοις . . . ὧμο- 
λόγησαν. Χοεῃ. (/γορ. 1 4 5 2 καὶ γὰρ ἀσθενήσαντος αὐτοῦ οὐδέ- 
ποτε ἀπέλειπε τὸν πάππον. Χεῃ. Απιαῦ. 1 2 δ 1Τ θᾶσσον προϊόν- 
των . . . δρόµος ἐγένετο τοῖς στρατιώταις. 

Ἔ]ο σεπ]ζ]να αὐβο]ιζθ 15 οξζεη 6πΙΡΙοΥΘᾷ 1Π Πο Φ4Π1θΘ 10056 ΑΥ 
ΙΠ {Πο ΤΙΧΧ. 

Τοῦ. 4) ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ µου . . « νεωτέρου µου ὄντος. 
ῶη. 157" οὐ λυπηθήσῃ τῇ καρδίᾳ σου διδόντος σου αὐτῷ. 
Ἐχ. 2" ἀδρυνθέντος δὲ τοῦ παιδίου, εἰσήγαγεν αὐτό. 
Ἐσ. ὅ3 συνήντησαν δὲ . . « ἐρχομένοις . . « ἐκπορευομένων αὐτῶν. 

Φο 1η Ν.Τ. ---- 

Μυ. 15 µνηστευθείσης τῆς μητρὸς . . . εὑρέθη. Αοῖς 217 γενοµέ 

γων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα ἁσμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. 
1 001. 45 κατεργάζεται ἡμῖν, μὴ σκοπούντων ἡμῶν. 

ὅ9. Τπε 6επίεῖνθ ΙπβπΙεῖνε οἳ Ῥμχρος6. Τη6 σοηπ]{1νο οἱ ἴπθ νετρα] 
ποιΏ Τογπιθά Ὦγ Ῥτεβχίης {μα αγθίο]θ {ο {ια ΙπῃπΙἼνο, γΥἨ]ο]ι Ὑγθ ΠΙΑΥ 
οα]] Του οοπνοπίθησθ {πο (απίζινο ΙΠῃπΙΊνο, 5 οπθ οἱ ἴ]ο τεσι]α 
παγ5 οἳ εχρτεβδΊηρ Ράγροςοθ ἵπ Β]ρ]σα] (τοθε]ς, οογγεβροπᾶ]πο Το οιτ 
πδθ οἳ ἐτο. Έ]με οοηβίγποξίοη 15 ποῦ οπ{Ιταε]γ τπ]ςΠΟοΥΠ Το ο]αββῖσα] 
απι{]ους (ε./. Ἐ]αῦ. 6ογᾳ. 45 Ἑὶ τοῦ καταφανὲς γενέσθαι) απὰ 15 αβρεοία]]γ 
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{ανοιτεᾶ ὮΥ Τ]μαογαιᾶςς. Τπετε ἶ5 ποϊμῖηπρ Ιπ {Πο Ἠεῦται {ο 516- 
σεδῦ 10. ΈΤ]ιε {ο]1οπ1πο ὙγΙ]] 961ΥΘ 88 ΘΧΔΙΩΡΙΘ8 --- 

145. 105 καὶ δήσοµεν αὐτὸν τοῦ ταπειγῶσαι αὐτόν. Ῥ5. 9 ἐνεδρεύει 
τοῦ ἁρπάσαι πτωχόὀν. «100 139 ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. 

Φο αἱ5ο ἔτεφιιθπῦΙΥ 1π Ν.Τ., ο.0.---- 
Μτ. 195 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειγ. «141165 ὅ προσηύξατο τοῦ 

μὴ βρέξαι. 
60. Οἵ1ει Ὅδας οἱ {πο Εεπίεῖνε Ιπβπίνα. α. Τη9 σοπ]Ίνε ΙΠῃΠΙ{]νε 

οἳ Ρι1ρο5θ 15 οΠΙΥ οηθ 56 οιῦ οἱ ΠΙΑΠΥ {ο ΠΠΙΟΗ 015 βγηίαοῦ]οα] 
ἀετνίορῬ 15 αρρ]ιεά. Ἔακε {οι ΙΠδίαΠςε --- 

Ἐκ. 145 Τί τοῦτο ἐποιήσαμεν τοῦ ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ. τοῦ 

μὴ δουλεύειν ἡμῖν (Ξ- ὥστε μὴ δουλεύειν) : 

Ῥματροψθ 15 ποῦ οχργθβδε Ἱπ αἴνῃαι οξ ἴ]ιθδθ ο8δος. ΤΠ ἴἨθ ΓΟΥΠΙΘΙ γ/θ 
Ἠανο πνλαῦ παΥ Ῥο οα]]εὰ μα ἨΏχρ]απαζοτγ 056 οξ {Πο (ἀα6πΙΐ1νο ΤηΠΠΙ- 
{ϊνα; ἵπ ἴμε Ἰ]αΐΐεν Ίνα Ἰανο φοιπείμΊπσ ΥΥΠΙΟΠ τεργαβδεΠΏς «ΓΤΟΠΙ 86ΥΥ- 
Ίηο τ5) 1η ἴμο ογ]σίπα], Όαῦ νΙοἩ νο δα] πενετίπε]εςς οἶαβ5 αἂ5 α 
ἄαεπιζινο ΤπΗΠΙ6νο οἳ Οομδ6αιθπσθ, 81πέθ 16 15 οπἱγ {πας υμαῦ Όπε 
ἄτθεἷς οαπ ο αχρ]αϊπεά. 

ὐ. Έμμα Ἐκρ]απαίοιγ Όρο οἳ {πο ἀαεπΙνο ΠΠβΠΙ{1νε 15 ΟΟΠΙΠΠΟΠ 1Η 
[με ΤΧΧ, ες.--- 

επ. ὁ Ἴδοὺ ᾿Αδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γιγνώσκειν καλὸν καὶ 

πονηρόὀν. Ἐκ. 853 μὴ προσθῇς ἔτι, Φαραώ, ἐξαπατῆσαι τοῦ μὴ 

ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν. Ῥς. 26) ταύτην (ὃ 4Τ) ἐκζητήσω" τοῦ 

κατοικεῖν µε κτλ. 

Φο1π Ν.Τ.--- 
Α.ἴ5 Τ1 ἐκάκωσε τοὺς πατέρας ἡμῶν, τοῦ ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν. 

σα]. 910 ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμµένοις . ... τοῦ ποιῆσαι 

αὐτά. 

6. Α8 ΑΠ ἹηδίαποῬ οἱ πο (απιζινο ΙηβπΠΙ{νο οἳ ΟοπΠ5δεαπεπΠςθ Υθ 

ΠΙΒΥ ἴα]κε --- 
Ἐκ. Τ1 βεβάρηται ἡ καρδία Φαραὼ τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν. 

Φο 1η Ν.Τ. --- 
Ἡυ. 115 Ἐνὼχ µετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον. 

ᾱ. πας 15 οα]]εά ἵπ Πατ ἄναιππιαν 1 «ρτο]αίνο ΙπβπΙ{1νϱ) 

αξίοτ «οχεηςἰρ]θ” ναιΏς, ΟΥ ΠΠΟΥΘ 8ΙΙΠΡΙΥ, ια Ιαΐΐ6Υ οἳ νο ναιῦς, 18 

8180 6ΟΙΠΙΠΟΗΙΥ 6χργθββ6ᾷ ΙΠ ἴμο ΤΧΧ Ὦγ {πε σοη]ὔ]νο ΙΠῃπΙ{1νο, 0. --- 

Ῥς. 9915 οὐκ ἠδυνάσθην τοῦ βλέπειν. Π ΟἨΥ. 9ἱ ἠρξατο τοῦ οἰκοδο- 
μεῖν. (επ. 187 ἐτάχυνεν τοῦ ποιῆσαι αὐτό. 



00 αΒΑΜΜΑΗΒ ΟΕ ΡΕΡΤΟΑαΙΝΤ αΒΕΕΕΚ 

οίυ Ν.Τ.-- 

ΑΟἴ5 91” ὡς . . . πεποιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὐτόν, 15” ἐπιστεῖλαι ... 
δν 8 4 2Τ1 3 . α ο) 

τοῦ ἀπέχεσθαι, 2{ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν. 

61. Οορπαίο Ῥαΐϊνθ. α. Αποζμει {ογπι οἳ {πο Ίρφηγα οίγπιοϊοφίσα 
πγΠΙοὮ αροιπᾶς 1η πο ΤΧΧ. πιαΥ 6 οα]]εά Οορπαίο Ἠαΐϊνθ. Ας Ιη 
ἴηθ ϱ.δο οἱ {Π6 οοσπαίθ αοοιιδα{1νο 155 ΕΓΘΦΙΘΗΕΥ 15 1Π στεαῖῦ ΠΠΘΔΡΙΤΕ 
ἀπ {ο ἴπο οοἰπαάθπορ οἳ 14191 1π ΓΠ15 ρατοι]αν Ῥευπθεεη (τθεῖς 
απᾶά Ἠερτει. 1μεῦ ας νδῦ 5ου Ὦγ α ἔθ6π εΧχαπηρ]θς {τοι Ῥ]αΐο ἴ]αῦ 
Όμ15 οοηβύγασθΙοη 15 1η αοοοτάαποθ υπ πο οεηῖας οἳ {πο («τοε] 
]αης5ια8σθ. 

ὤὙαί. 9805 Ὦ λόγῳ λέγεν. «}Γ]ᾶγ. 205 Ο παιδίᾳ πεπαῖσθα. ΟΦ4πιῤ. 
1950 Ὦ φεύγων φυγῇ τὸ γῆρας.  Ογαί. 9δὸ Α φύσει. .. πεφυκυῖαν. 

Ορ. 9δ9 Ο, . ἍΟΡιιεὺ. 14 ο φύσει . . . πεφυκότα. 

ὐ. Ῥιῦ πΥἨ]]θ νο Ἰανε {ο 5868ΤΟΠ {ου 015 1ά1οπη 1π οἸαβδίσα] ἄτεσαί, 
16 τἨγαςῖς 1166] προηῃ 5 αἲ 6ΥΕ6ΙΥ {πτη 1Π {Πθ (ἀπεε οἳ {μο ΤΙΧΣ, 
ομΊπσ {ο 155 αρίπεΒς Του τεπάετῖης α πποάς οἳ ΕΧΡΙΘΡΒΒΙΟΗ Γαπλ1]]ατ 1Π 
υπο ογ]ρ]πα]. 

ο, Οοιτεδροπάϊπο {ο {Π6 οοσπαΐἴθ ἀαΐῑνο 1π (τεεί, νε Ἠπᾶ 1π ΤαῦΙη 
8150 α οοσπα{ε αΏ]αΐϊνο α5 α ΤΙ ΡΠΘΠΟΙΠΕΠΟΗ, 6.4. --- 

οπττ]οπ]ο Ῥετοιττο Το6γ. Ηοαμί. τὸῦο. Ορ. Ῥ]απῦ. Μος. 949 
ααΙ πο οἳτΤο οιττ]οα]ο ἆοπαπῃ. 

οοοἹάίοπς ο6ςΙδά1η Ο1ο. Γαπι. ΧΝ 48 τ. Ορ. Ταν. 11 οί 5 9. 

ᾱ. Τηε Ἱπδίαποες οἱ οοσπαἴθ ἀαΐϊνε οἱ πιοδί {θεό οΟςΠΙΤΘΠΟΘ 1Π 
ἴπο ΤΧ Χ αγθ ἀκοῇ ἀκούειν, ζωῇ ζῆν, θανάτῳ ἀποθανεῖν, θανάτῳ θανατοῦσθαι, 

σάλπιγγι σαλπίζειν. Ῥαῦ Ὠεβιάθς ἴμεδθ {Π6ίθ 818 ΠΙΑΠΥ Οο0Ἠ6Ι5, ας --- 

ἀγαπήσει ἀγαπᾶσθαι ἐκλείψει ἐκλείπειν 
3 ϱν 9 / 3 να - 

ἀλαλαγμῳ ἀλαλάζειν ἐκτριβή ἐκτριβῆναι 
ἁλοιφῃ ἐξαλείφειν ἐκτρίψει ἐκτριβῆναι 
3 , 3 , 3 - 3 , 
ἀπωλίᾳ ἀπολλύναι ἐξεραυνᾶν ἐξεραυνήσει 

ἀφανισμώ ἀφανίζειν ἐξουδενώσει ἐξουδενοῦν 
’ ’ α) ΄ 3 ω) βδελύγματι βδελύσσειν ἐπιθυμία ἐπιθυμεῖν 
- ο) - ή 

δεσμό δεῖν ἐπισκοπῇ ἐπισκέπτεσθαι 
διαλύσει διαλύειν θελήσει θέλειν 
διαµαρτυρίᾳ διαμαρτυρεῖν καθαιρέσει καθαίρειν 
διαφθείρειν φθορᾷ καθαρισμό καθαρίζειν 

/ - ο) 

δίκη ἐκδικεῖν κακίᾳ κακοποιεῖν 
ἐκβάλλειν ἐκβολῇ κακία κακοῦν 
ἐκθλίβειν ἐκθλιβῇ κατάραις καταρᾶσθαι 
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κλαυθµῴ κλαίειν πλημμελίᾳ πλημμελεῖν 
λήθη λαθεῖν προνοµῇ προνομευθῆναι 
λίθοις λιθοβολεϊῖν προσοχθίσµατι προσοχθίζειν 
λύτροις λυτροῦν πτώσει πίπτειν 
µνείᾳ µνησθῆναι ταλαιπωρίᾳ ταλαιπιωρεῖν 
οἰωνισμώ οἰωνίζεσθαι ταραχή ταράσσειν 
ὀργίζεσθαι ὀργῇ ὑπεροράσει ὑπεριδεῖν 
ὄρκῳ ὁρκίζειν φερνῇ Φερνίζειν 
παραδόσει παραδοθῆναι φθορᾷ φθαρῆναι 
περιπίπτειν περιπτώµατι χαίρειν χαρά 

6. Έτοπι ιο Τοτοροῖησ Ιηδίαποςθς 16 15 απ ΘΗΡΥ 5ἴερ {ο οἴμοις 1π 
πγπΙο]ι {με βαρδίαπ{ανε 15 οἱ ΚΙπάτεά ππθαπΊης, Πποισ] ποῦ οἱ Κἰπάνταεὰ 
ἀει]ναῦῖοη νη{ῃ {Πο νετ. 

«επ. 1: βρώσει φαγῇ, 911 κατέφαγεν καταβρώσε. Ἐκ. 1915 9115 1τ 
θανάτῳ τελευτᾶν. Ἠχ. 22” θανάτῳ ὀλεθρευθήσεται. πρ 5 
ἀπόκτεινόν µε ἀναίρεσει, ὁῦ” ἐξόδῳ ἐξέλθῃ. Ἠ]ς. οὐ” θανάτῳ 
ἀποκτενῶ. 

Ἱ. Ἰηδίαηοες οἳ πα οοσπαΐθ ἀαΐῑνο ατα ἴο Ὦο {οππᾶ αἱδο 1π {μα 
Ν.Τ., ὕποισἩ ποῦ νηδ] απγΠίπς κο {Πο ΕΓ6ε(ΙΘΠΟΥ ὙηΙ η Ἠ]Ιο] {116Υ 
ο6ος 1Π ἴμο ΤΧΧ. 

«η. ο” χαρᾷ χαίρει. 1ης. 2215 ἐπιθυμία ἐπεθύμησα. Αοΐς 4 
ἀπειλῇ (1Π8ΥσΙΠ) ἀπειλησώμεθα, ὅ” παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν, 
25ὐ 3 ἀναθέματι ἀναθεματίσαμεν. «1341165 ὅ προσευχή προσηύξατο. 
(α]. δ' τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσε. 

ϱ. Τη9 εκριθβδίοη Ἱπ 1 Ῥεῦ. οὗ ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται, Νη]]ο ποῦ 
οχαοῦ]γ ρανα]]αὶ νηθ] μα {οτεσοίπςσ, Ῥε]οησ5 {ο ΤΠθ 88116 τΤαησθ οἳ 
141011: 50 8ἱ5ο Ί6Υ. 23 ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ. 

ΑΡΟΕΟΤΙΝΥΕΣ, 02-56 

ϐ9. ἥμισυς Ίπ Αἴῑιο (τθεικ ἥμισυς, 16 8οπ16 οἴποιυ αἆ]οοξίνος, 
πιοβδῦ]γ οἳ απαπθΙ{γ, ηαδ α Ῥεοι]ατ οοπβίγισίοη. Τὸ σονθγΏς α ΠΟΠΗ 
ΙΠ {Πο σεη]ζ]νο, Ῥιι0 ασγθος νΙΤΏ 16 1η σοηπᾶσν. Τ]τις ---- 

Ῥ]αῦ. Π]ιωᾶο 104 Α ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας. Τππο. Υ οἱ ὃ 2 
ἐπὶ τῇ ἡμισείᾳ τῆς γῆς. ὮΏοπιοδίῃ. ρ. 44, Ἱν 16 τοῖς ἡμίσεσι τῶν 
ἱππέων. 

Τ]ής Ἰάϊοπι 6 Καρ πρ Ὦγ Ἡα]]οπίδίο Ὑτίδους, δηο]ι ας Ῥ]Η4]ο, 
Φίταβο, απᾶ ἴπο (ναηβ]αζου οἳ ὁώοδερμιαβ) υἴοιοίδι Ίαν. Τὸ 15 Ἰιου- 
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8Υ6Υ ΥεΙΥ τατθ ἵπ ἴπο ΙΧΣ, οοουτῖπς οΠΙγ ἵπ πο {ο]ογ]πς Ῥαδ- 

βᾶσθς --- 
ΠΠ Ἐ.. 10) ὁ ἄρχων τῆς ἡμίσους (8 11) τῆς ἵππου. 1 ο5ᾳ. 4131 ΟἨ1τ. 

οῦ οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μανασση. Τορ. 101 τὰ ἥμισυ (5ἱς) τῶν 
ὑπαρχόντων.  Εζίς. 1651 τὰς ἡμίσεις τῶν ἁμαρτιῶν.  ᾗἱ Μαο. 93 
τὰς ἡμίσεις τῶν δυνάµεων. 

Ἐ]ςαπΏοτο Ιηδίθαὰ οἱ ἴ]ο Αἴῑο Ι41οΠ πο Ἠπᾶᾷ τὸ ἥμισυ ΟΙ ἥμισυ, 

γορρεοῦίνο οἱ {πο βεπἆθι απᾶά ΠΙΠΗΡΕΙ οἱ {πο πουη ΥΠΙ6Ἠ {ο11οςΒ, 

6-0. --- 

τὸ ἥμισυ τοῦ σίκλου ΕΒχ. ὅ9”. ἥμισυ ἀρχόντων Ἡϊ Ἠδᾶ. 49, 
τὸ ἥμισυ αὐτῆς Τινο. 03. ἐν ἡμίσει ἡμερῶν 5. 1013. 
τὸ ἥμισυ τοῦ αἵματος Ἐσ. 245. τὸ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων Το. δ3. 

659. πᾶς. α. Ίπ οἰαβδίσαὶ ἄτθεῖς ἴπθ τα]ε ΤοΥ πᾶς ἵπ ἴπε βΙησι]ατ 15 
ἴπαῦ ντ πο ατίο]ο 16 15 οο]]εσοίνθ, Ἱ(Ποιῦ ἴιο ατσα 10 18 
ἀιςιτ]ρι{]νε --- 

πᾶσα ἡ πόλις Ξ- α]] ἴμθ ο1{γ. 
πᾶσα πόλις Ξ-- ΘΥΕΤΥ οἳῦγ. 

πᾶς ἀιῄαις ἔγοπι ογάίἵπατγ αἀ]εσίῖνοες 1π {α]κ]πσ {πο ρτεᾶΙσαί]τε Ῥος]- 
Πο 1π απ απ] ραζ]νθ 586Π56. ἜΤ]ας Ἱη]]ε ἀγαθὴ ἡ πόλις ΠΙΕΔΠΡ «λε 
οἵ{γ 15 σοοᾶ, πᾶσα ἡ πόλις ΙΠΘΔΠ5 «α]] ἴμε ο10γ. πᾶς ΙΙΑΥ ΤιούΘΥε6Ι 
αἱδο ἴακο {πα αὐθπ]ραῖνο ροβίδίοη, κα απγ οἴμει αἀ]εσοίνο. Ίγπεῃ 16 
40965 5ο, 6 οο]]εσθῖνα ἔοτσε 15 Ιπ{θπδΙΠ6ς --- 

πᾶσα ἡ πόλις -- α]] ἴ]α οἱζγ. 
ἡ πᾶσα πόλις Ξ ἴλε ἩΠο]ε ο1{τ. 

Τ]ιις Ῥ]αΐο”5 ΕΧΡΤΘΡΡΙΟΠ (4ροί. 40 Ἐ) ὃ πᾶς χρόνος 15 τεπᾷετθᾷ ὮΥ 
6Ίοετο (Τ.Ρ. 1 ἃ 9τ) ρενγρείι]ζᾶαδ ΟΠΙΠΙ5 σοπ5δ6απθη{15 ἴθ6πῃ- 
Ῥοτ15. Εοχ οὔπει Ιηδίαποες οἱ {15 156 ἵπ ο]αδδίοα] αιϐΠου5 16 ΠΙαΥ 
{ακε --- 

Ἠάτ. ΥΠ] 46 ὁ πᾶς ἀνθρώπινος βίος. Ῥ]αΐ. Πιερ. 015 Ἑ ὁ πᾶς κίν- 
δυνος, ]Πεῦ. θΤ Ὦ οἳ πάντες βόες Ξ- αἱ] ἴἶπα οχεπ 1π ια πγοτ]ά. 

Χοθῃ. 4παῦ. Υ ϐ 5 ὅ οἱ πάντες ἄνθρωποι. 

Τη 5Ι6Ἡ οἈδες {πει 15 4η αά οπα] 5ἴτορς σαϊπεᾶ ὮΥ πο ππιςδια] 
ῬοβΙ{1οη αβ81σηθς {0 πᾶς. 

ὐ. Ίπ {με Τ,ΧΧ Ί1θ βαπηθ ἀδήποβίοη 866πη5 {ο Ῥο ππαϊηζαἰπεᾶ. Τύ 
16 τις α υτ]ζθυ ν]] σο ἔτοπῃ 9Π6 {ο ἴ]μθ οἴ]ματ, 6.0. ---- 

;4π. 161715 καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῇ τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ . . . καὶ εἶδ-ν 
Δαλειδὰ ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ --- 
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Ῥαῦ 5ο ἵπ Ἠησ]ϊδ] πο πιὶσ]έ Που 5αΥ ᾖο {ο]ᾷ Ἰιογ Ἱνὶ ο]οῖο Ἰοατί, απὰ 

ἴπαι αάά απιᾷ 51ο δαιυ {]ιαί |ιο ]ιαᾶ ἰο]ᾷ 16 αἲὶ [ιδ Πιεαγί. 

ΟµιθΥ Ἱηβίαηποθς οἱ ἴ]ο 5ὔ0γοµσΙγ οο]]εοίινα {ογοθ οἳ πᾶς 1π ἴλμε 

αὐτιραῦινα ΡοβΙΏΙοη 419 --- 

ἄεη. 403 τὰ γὰρ πάντα ἀγαθὰ Αἰγύπτου ὑμῖν ἔσται. 1 05Η. 414 
3 Φ 9) Ν / ο) ] / ΤΝ] 4 σο «ς - / 

ἐναντίον τοῦ παντὸς Ὑένους Ισραήλ. 164. Τ" ὁ πᾶς χρυσός. 
Π ἵΜαο. 8) τὸ πᾶν τῆς Ιουδαίας . . . γένος. 

Φ{1]] {μετο 15 α {6ΠάΘΠΟΥ ἵπ υπο ΤΧΧ {ο αβθ]π]]]αΐθ πᾶς ἴο αἆ]εσί]νας 
σοπετα]]γ απἆ ἴο 6ΙΗΡΙΟΥ 16 ἴπ 1ο αγ ραί]νθ Ῥοβ]θίοη υ]οαῦ ΑΠΥ 

αρεσῖα] εΠπΙρῃαΒΙ8. 
ο. Ναϊζμοαι 15 ἴμο τα]ο ὑ]λαῦ πᾶς νηιυποπῦ {πα ατ{Ίοιε 15 ἀῑδιιρα νο 

αὖ αἱ] οἱοβεΙγ αἀμετεά ἴο, 64. --- 

Ἐκ. 816 ἐν πάση γῇ Αἰγύπτου, 106 πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ἰσραήλ. 
1 Χ. τ πᾶς οἶκος Ισραήλ. 

ᾱ. Τη ἴλμα Ρ]γα] οἱ πάντες 15 116, Ὀτῦ ΠπΔΥ Ῥε Εοιπά --- 

245. 2015 οἱ πάντες οὗτοι. 1 Μαο. 27 ᾽Αποθάνωμεν οἱ πάντες ἐν τῇ 

ἁπλότητι ἡμῶν. Π Μαο. 123 τοῖς δὲ πᾶσι σαφὲς ἐγένετο ΟΡ. 

Ατ]δίθ6ας ὃ ὦθ τοῖς πᾶσι . . . πολίταις. 

Αἱ πᾶσαι 15 5{1]] ταταν, Ὀα0 5εε --- 

11 Μαο. 11 παραγγείλας ταῖς πάσαις δυνάµεσιν. 

Τὰ πάντα ἶ5 οοπιρανα{1να]γ «οπΙΙΠΟΠ, ο6σπΊΊΠς, 6.0., Ἱπ ἄθη. 191, 91 
ο αὉννιοτἎνμαο 1035 123: 1 Μας, 2). 

ο. ΤΠ ἴμο Ν.Τ. ἴἶνο οο]]εοίῖνο π5ε οἳ πᾶς {ο]1οπεᾶά Ὦ}γ ἴπε ατίῖσ]ο 15 

οἰθατ]γ ππαγ]κοἆ 1Π ΠΙΔΠΥ ῥᾷβ88665, 6.4. --- 

(.α]. δἱ ὁ . . . πᾶς νόμος. Μι. δὲ πᾶσα ἤ πόλις ἐξῆλθεν. 

Α 5ο {μα ἀῑςτιυιιίάνο 1156 οἳ πᾶς νθ]ιοιέ Όλα αγθίοΙθ, αξ 1π 1 0ος, 1145 

πᾶς ἀνήρ . . . πᾶσα δὲ γυνή. ΤΠ Ἰνοιι. ὁ νο Ἰανα ὕμα Όνο πδαςες 

Ῥνοισ]ό 1Π{ο οοηίτγαςδί ---ἵνα πᾶν στόµα φραγῇ, καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς 

ὁ κόσμος τῷ (Θεῷ. 
Οπ {πα οἴμαι παπά {μετα α1θ αἱ5ο Ιη5ίαποσθς ΟΕ πᾶς 1η με 5ἱησι]αχ 

απᾶ πνΙυλοιῦ ες αγὐῖο]ἰο Ῥείπς α5εᾷ οο]]εσίῖνα]γ, 6.0. --- 

Ἡρῃ. 2” πᾶσα οἰκοδομή. Μτ. 25 πᾶσα Ἱεροσόλυμα.  «Δοῦς 2 πᾶς 
οἶκος Ισραήλ. 

Τ. Τη πο Ρ]ηγα] οἱ πάντες 15 ΠιΟΙΘ ΟΟΙΠΠΙΟΠ ἵπ Φύ. Ρα] λα Ίη [πο 

1 ΧΧ. ἜΤα]Κο {οτ Ιηπδίαπςε --- 

Ῥμί]. 231 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσι. Ορ. 1 Οοτ. δἱ3. 1 0οἩ. 

101 οἳ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου µετέχοµεν. Ορ. ΕΡρῃ. 4". 
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Ῥοπι. 113" συνέκλεισε γὰρ ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν. 1 095. 
010 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς κτλ. 1 Οοτ. 9” τοῖς πᾶσι γέγονα πάντα. 

Τη Αος 197 πο Ἠαγο οἱ πάντες ἄνδρες. 
Τὰ πάντα 00018 ἵπ Ῥοπῃ. δὲ”, 1199: 1 0ου. 157, 125135: Ἠρῃ. σ: Αοῖς 

1τ5: ΜΙ. 41 απᾶ ρετῃαρς 1Π οἵΠες ρ8β58668. 

64. Οοπιρατίδοη οί Αά]θοίίνες. ΟπΊπο {ο ἴπο ρεσαΠατΙῦγ οἳ ἨΠερταν 
αγηίας ἴ]ε ἰγεαιπεπί οἱ {πῖ5 δαΏ]εοῦ πιοβδύ]γ {4115 τπάςεχ {πο Ἠεαά οἳ 
Ῥγαροδ]{ίοης. 6 πεεᾷ οΠΙΥ ποίῖοο Ίετο ἴΠαῦ πο Ῥοβ[1νο ΠΙαΥ 6 
ριαῦ {ον ἴπο οοπηραγα{Ἰνθ, απά μᾶλλον οπη]τζθᾶ αἲ πη]] οἱ 1ηβειζεά εΥε 
αἴτεν α οοπιρατα{1νο. 

(επ. 4913 λευκοὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ἢ γάλα. Ῥιυ. ΤΊ πολὺ τὸ ἔθνος 
τοῦτο ἢ ἐγώ, 9! ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς. 

Φο 1η Ν.Τ. --- 

Μι. 1855 καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν .. . ἢ .. . βλήηθῆναι. Ορ. 

Με. οὗ 5, 

66. ΟπιδθΙοη Οἱ μᾶλλον. Τ]6 οοπιρατίδοηπ οἱ αἰἴω]σαίθ ΤΠΙΑΥ ο 
ε[εοίεά Ὦγ {πε 156 οἳ νεος α5 1ε]] α5 ο{ αἀ]θσίνες. Τη 540Ἡ 685εΒ 
ἴῃο ΟΠΙΙΡΦΙΟΠ ΟΓ μᾶλλον 15 ΟΟΠΙΠΙΟΠ 1Π 1Π6 ΤΙΧΧ. 

ΝΕ. 220 ἰσχύει οὗτος ἢ ἡμεῖς, 24: ὑψωθήσεται ἢ Τὼγ βασιλεία. Ἠοβ. 
Τὸ ἔλεος θέλω ἢ θυσίαν. Ἡ Μαο. Τὸ έτοιμοι γὰρ ἀποθνήσκειν 
ἐσμὲν ἢ πατρῴους νόμους παραβαίχειν. 

Ορ. Ατ]ρίθας ὃ 922 τέρπειν γὰρ οἴομαί σε ταῦτα ἢ τὰ τῶν µυθολόγων βιβλία. 

ῬΡΕΟΝΟΌΝΑ, 66--Τ1 

66. Θιρετῆποις Ὅςα οἱ ῬτοποιΠ. Α. ΡΤΟΠΟΙΠ 15 ΒΟΠΙΘΕΙΠΙΘ6 6ΙΠΡΙοΥεά 
σιρογΏΟΙΙΦΙΥ αξίοι {πο οῬ]θοί, ἀῑτεοῦ οἳ ΙπᾷΙτθοῦ, Πα5 Ῥθεεη αἰτεαάγ 
εχρτεβδες, ϱ.4. ---- 

Ἐσχ. 123 καὶ πᾶν (516) οἰκέτην ἢ ἀργυρώγητον περιτεμεῖς αὐτόν. 
ΝΡ. 207 καὶ τῷ Σαλπαὰδ υἱφ Ὄφερ οὐκ ἐγένοντο αὐτῷ υἱοί. 

Τ]ο αὖογα τπαΥ ο οοηβ]άθιοᾶ α9 ἀθβοχίοις οἳ ἔμο Κοπιήπαβίνθ οἳ 
Ἠείατειμος (6 62) ΙΠίο απ οΡ]απθ ϱ856 ὮΥ ΑὐταςΏΙοη. 

Φο1ῃ Ν.Τ. ---- 

Ἡ 0951. 1217 µή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα 
ὑμᾶς; Μι. 203 τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
Ἠεγ. 21 τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ. (Ορ. θ'. 



ΘΥΝΤΑΣ 66 

Τη 7 ο51. 24” ---- ὑμεῖς ἐξελέξασθε Κυρίῳ λατρεύειν αὐτῷ --- Κυρίῳ οι] 
Ὦθ τὸν Κύριον (ΠΙΟΣ Α. Ἰαβ). ΤΠε6η λατρεύειν αὐτῷ ποιά Ῥο απ εχ- 
Ῥ]απαίοιΥ οἶαιςδο αἀάεά αξίαον μα πδια] ΠΙΔΏΠΘΙ. 

67. Ἐτεαιεπί Ὅςε οἱ Ῥτοπουπς. Αρατῦ {ΤοπΙ αΠΥ Φεπ]δίο Ιπῃπθηοθ 
ἴΠετθ 15 85ο α. ζεπάςπογ 1Π ]αΐετ (1ῑθε] {ο ἃ ΠΙΟ 1ΠΟΤΘ ]αΥ15Η 1156 
ος ΡΙΟΠΟΙΠΡ {Παη πας {ποισ]ῃί ΠΘΟΘΘΡΑΥΥ ὮΥ ο]αβδίσα] απἴποις. Ίο 
Ἠανε 5661 αἰτεαάΥ (5 19) υπαῦ {Πε π]]βδῖηπσ ΡΤΟΠΟΙΠ οξ ἴπο ὃὰ Ῥεγςδοῦ 
Ίγαδ 5αρρ]εά. ΊΠο Ῥοββθββίνεο πδο οἱ ἴμο ατθοἰθ ΠΙΟΥΘΟΥΘΤ Ίγα5 πο 
Ίοησετ {ποις]αῦ 5ι/Ποιεηίέ, απά α ροββεδδΙνθ σεη]]νο πας αἀἀεά, ε.0. ---- 

2 λ - Αν / 3 ο , . (6η. ὁδ” καὶ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς. 

Φο Ἱη Ν.Τ. --- 

Μι. 19) ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. 1 Ῥεῦ. 2” αὐτὸς ἀγήνεγ- 
κεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ. 

68. ᾿Αδελφός 45 α Ῥοοῖρτοσα]ὶ Ῥτοποιπ. Της 15ο Οἱ ἀδελφός α5 α 
τθυῖρτοσα] ΡΤΟΠΟΙΗ 15 α 566 ΗευταΙδῃ, 9.0. ---- 

κ. 1033 καὶ οὐκ εἶδεν οὐδεὶς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Ξ- ἴ]εγ 5αΥ/ ποῦ οΠ6 
ΑΠΟἴΠοΓ. ο 

69. Ηεύῦτεν Θυπίαχ οἱ {πα Ῥε]αίϊνο. α. Οπεο οἳ ἴπο πποδί 5αλ1εηί 
οπαταοίετὶςῦ]ος οἳ Τ,ΧΧ ἄτοοκ 15 {μο τεορείΙ]οπ οἳ υπο ΡΤοποΙΠ αΕἴθΥ 
[πο το]αί]νο, ας {ποισῃ 1π Ὦπσ]1δῃ, Ιπδίεαᾷ οἳ βαγΊησ «ἴμεα Ἰαπά πἨ]ο]ι 
ἴΠ6γ Ῥοββθρρεᾶ,) 6 Υ6ΓΘ ο 84Υ ΠαβΙσια]]γ πο Ἰαπά ΥΥΠΙεΙ ἴΠεγ 
Ῥοββθβςες 1{,) απά 5ο 1η αἲ] βΙπ]]]ατ ο.5ε5. Τ]15 αποΙΙΔΙΥ 15 ἆπθ ἴο 
ἴμο Π{οτα] Γο]]οι]πο οἱ ἴπο Ἡεῦταν {οχο. Νου 1π Ηερτεν {πο τε]α- 
Ώνο 15 Ιπᾷ6ο]Ιπαβ]θ. 155 πιεαπίπσ {μεγείοτο 15 ποῦ οοπιρ]είαο απ{ϐ11] α 
Ῥτοποιῃ Ίας Ώ6θπ αἀᾶάεά ἴο ἀεζογπ]]πε 16. Ῥαῦ πο τε]αί]νο 1Π ἄτεεΚκ 
Ροεϊησ ἀθο]Ιπαδ]α, {μα ἰναπβδ]αζου νγας {ογοεᾷ [ο αδδίση ἴο 15 σεπάετ, 
ΏΠΙΩΡΘΥ, απ σᾳ5δε, ν/πΙο] τοπάρτθά {Πε αἀάϊδίοι οἳ ζμθ Ῥτοποιη α1ἴθ 
16 πΏΏΘΟΘΒΡΒΑΥΥ. Ἀονενίμε]θςς {1ο ῬΙοποιπ Ία5δ τείαϊπεά οιιῦ οἳ 
τθσαγᾷ {οΥ ἴ]α 5αοτοᾷ ἰοχῦ. ΑΦ Ἰπρίαποθδ οἱ ἴμο βΙππρ]εδύ Ἰῑπά πο 
Ί1ΑΥ {αχκο {πο {ο]]οπ]1ης --- 

ΝΡ. 953 ὃν ἔχρισαν αὐτόν, 193 τῆς γῆς ἦν κατεσκέψαντο αὐτήν. Τα, 
023 ὃ ὁ κύριος ὀνομάσει αὐτό. ἄοθῃπ. 13 οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν 
αὐτώφ.  ὮῬῦ. 4: ᾧ ἐστιν αὐτῷ. Ῥς. 18δ' ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ 

αὐτῶν. ἘἨχ. 03 οἷς εἶπεν αὐτοῖς. 

ὐ. Ίπουθ ἴ]ιο το]αίῖνο 15 {ο]]οιγεᾶ Ὦγ ἐάν ἴ]ια 68119 οοηβίτιοίΊοἨ 15 
ἑππρ]ογεᾶ, ο.0. --- 

ΝΡ. 1Τ5 ὁ ἄνθρωπος ὃν ἐὰν ἐκλέξωμαι αὐτόν, 19”. παντὸς οὗ ἐὰν ἄψηται 

αὐτοῦ ὁ ἀκάθαρτος. 
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ο. Βοπιθβίπιθ α. ἀθιποπδίταθίνθ ἴα]κος ἴλο Ῥ]αορ οἳ ἴλθ ῬθΙΒΟΠΑΙ 
ΡΙΟΠΟΙΗ --- 

(επ. 23 οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου µόνου μὴ Φαγεῖν. 

ᾱ. Τπ αἰ] πο {οτοσοῖησ Ιπδίαποςς ἴμε αρρεπάθά Ῥτοποιπ 15 1πΠ ἴ]θ 
64Ί1Θ 0856 αξ ἴμο τε]αίῖνε, Ὀαῦ 0Π15 15 ποῦ πεοθββατΥ. 

9 ο) Ε / Ν ο] 9 4 ε , ΝΕ. 9 οὓς ἐτελείωσεν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἱερατεύειγ. 

Ἔ]ο οοηδίταοθίοη Ἠθτα, ἴποασ]Ἡ ἀειετππ]πθά ὮΥ {πο Ἠευταν, Παρ- 
Ῥ6ηβ8 {ο α516θ ΓΙ {ο (χπθεκ Αοοιρδαΐινο οἳ ἴμο Ῥατῦ ΑΠεοῦεά. 

6. Ν6υγ οἑἵεη ἴ]ετθ 15 {Πο 64Π16 ΡΥΘΡΟΒΙΦΙΟΠ ῬοῦἩ Ῥεέοτε ἴμο τε]α- 
ἴϊνο απᾶ Ῥθΐογε ἴπε αρρεπάεά ΡΙΟΠΟΠ ---- 

Ἐσ. 941 εἲς ἦν εἰσπορεύή εἰς αὐτήν. ΝΡ. 113 ἐν οἷς εἶμι ἐν αὐτοῖς. 
(επ. 286 ἡ γῇῆ ἐφ ἧς σὺ καθεύδεις ἐπ᾽ αὐτῆς. 

7. Οοσαβδίοπα11γ {πε ΡτεροβδΙ1οη 15 {Πθ 88118, Ὀπῦ {Πε οι5ε 105 6ΟΥΕΙΠΒ 
19 ἀιβετεηῦ, 6.04. ---- 

145. 103 ἐφ᾽ οἷς ὁ οἶκος στήκει ἐπ αὐτούς. «05Η. 2415 γῆν ἐφ ἣν 
' οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ αὐτῆς. 

0. Βοπιείίπιθς6 ἴμθ Ῥτεροβίθίοη 15 οοπῃηθᾶ [ο ἴπο αρρεπάεά Ῥτο- 
ηοιηὴ. ΤΠπεηπ {16 ρτοβίεπι α11865, ΤΠ{ο γ]αῦ οα5ο 15 019 το]αί]νε {ο Ὦε 
ρα ο ---ᾱ Ῥτοβ]επι ΠΙΟ] 16 βδο]νεά ἀῑπετεπο]γ 1η ἀπΠετεπῦ ραββᾶσθΒ. 
Τη 50116 ἴμθ 6.56 6Ποδεπ οοἰποῖᾶςθς πζῃ ἴ]ιαῦ ο ἴἶπαο Ῥτοποιηῃ {ο]]οι- 
ης, 6.0. --- 

(1εη. 243” τὴν ὁδόν µου, ἣν νῦν ἐγὼ πορεύομαι ἐπ αὐτήν. Ἐσ. 253 
τοὺς κυάθους, οἷς σπείσεις ἐν αὐτοῖς. (επ. 21 τῇ γῇ ἡ συ παρῳ- 
κησας ἐν αὐτῃ. 

1η οἵΠεις 15 ἆοθς πο ---- 

ΝΡ. 145 τὴν γῆν ἣν ὑμεῖς ἀπέστητε ἀπ᾿ αὐτῆς, 19 ᾗ οὐκ ἐπεβλήθη 
ἐπ᾽ αὐτὴν ζυγός. 11 Χ.. 1Τ] ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ. 

Ἱ. ΒΟοπιεΙἸηθς ἴ]ο τε]α νο Ίαν α ἀπῄετεπο Ῥτθροβίίοη {τοπ Όμθ 
Ῥτοποιμ {οογΊης ---- 

ΝΡ. 193 τίς ἡ γῆ εἲς ἣν οὗτοι ἐνκάθηνται ἐπ᾽ αὐτῆς . . . τίνες αἱ πόλεις 
εἲς ἃς οὗτοι κατοικοῦσιν ἐν αὐταῖ. Ἐοι οἴἵπαοι 1Π8{8ΠΟΘΡΒ 5696 Ες. 

ο πο ο ο ο 

ἡ. ΒΟΠΙΘΓΙΠΙΘΡ [πο Ῥτοαροβί{ίοἨ 15 16 84116, Ῥαΐ0 Ἰπδίθαᾶ οἱ α ΊΊΘτθ 
ΡτοποιΠ 9 Ίαν α Ῥηταβο, ο.(/. --- 

(6η. 2455 ἐν οἷς ἐγὼ παροικῶ ἐν τῇ γή αὐτῶγ. 



ΦΘΥΝΤΑΧ 67 

7. πο οοπβύγιοθίοη οἱ πΠΙοἩ νθ Ἠανο Ὀθεεπ 5ρεαχξίηπσ 15 ποῦ οοἩη- 
Ώπος Το ἴμο θἵπιρ]θ τε]αί1να, ο.0. --- 

επ. 413) οἵας οὐκ εἶδον τοιαύτας. Εκ. 9153, 115 ἥτις τοιαύτη οὐ 
γέγονεν. 

ᾗ. Τπε Παρ]ύαα] τοραίΙθ]οη οξ {6 Ρτοποἵπ 1Ππ πο ΤΙΧΧ 16 α πΠΙΘΓΘ 
Ἠορταίδιῃ, {ποισῃ α 8εαΓό 8ΙΠοΠς (τεείς ΥΤ1{6Γ5 πη]σΏ{ ταυθα] ἴνασθς 
οξ α 5ΟΙΠΘΥΨΠαῦ ΒΙ1ΠΊ]άΥ πδασο ατ]δ]ης ΙπάερεπάεηίϐΙγ. Ἠετε α1θ α Γ6Υ/ 
ΙηβίαΠο0Ε8 ---- 

Ῥ]αϊ. ΤΠηπ. 285 Α ὅτου μὲν οὖν ἂν ὁ δημιουργός . . . τὴν ἰδέαν καὶ 
δύναμιν αὐτοῦ ἀπεργάζηται, /΄αΤπι. 190 1 ὧν τάδε τὰ ἀλλὰ µεταλαμ- 
βάνοντα τὰς ἐπωνυμίας αὐτῶν ἴσχειν. Α1δ0,. (αἱ. ὅ 8 9δ οἷον 
ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὐκ ἂν έἔχοι τις τὸ τοιοῦτο προενεγκεῖν. 

Ι. Ἱπ πο Ν.Τ. υπ Ἠερτευ βγπίαχκ οἳ πο τε]αζῖνθ οοοατς ποῦ 
1ΠΕΤΘΩΙΕΠ{]Υ. 

ΈΠΙ]επιοΠ] ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν. (αἱ. 239 ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ 
τοῦτο ποιῆσαι. Αοἲς 1601: ἐφ) οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄγομά µου ἐπ᾽ 
αὐτούς. ΜΙς. 3 Ἱς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον. 
κ ας Τξ ο, αἷρο ΜΕ. 1ου, 98. 

Τηβδίαπςθ5 αγθ πηορί {γε παεηῖ 1π πο νευν Ηευναϊδίῖο Ὀουῖ]ς οἳ Έενε- 
ἸαῦοἩπ. 66 Ῥεγ. οὗ, τὸ ὃ, 19Ν, 205. Ορ. 1 Ο]επι. 21) οὗ ἡ πνοὴ αὐτοῦ ἐν 
ἡμῖν ἐστίν. 

70. ἀνήρ -- ἕκαστος. Τη6 15ο οἱ ἀνήρ α5 α ἀῑδινι ανα ρτοποιη 16 α 
ρανε ΠεῦγαΙςηι. 

1ν Κ. 185 πίεται ἀνὴρ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ, καὶ ἀνὴρ τὴν συκῆν αὐτοῦ 
φάγεται. ες. 105 ἡμεῖ δώσοµμέν σοι ἀνὴρ χιλίους καὶ ἑκατὸν 
ἀργυρίου. 

71. ὅστις {ΟΥ ὅς. Ἠχεορί ἵΠ ἴ]ιο ποι{θτ 51πσπ]αχ ὅ τι, 85 1Π ὁο5ηἩ. 243, 
απά 1Π 6ο ΘΧΡΙΘΡΡΙΟΠ ἕως ὅτου, ἃ5 Ιπ ἶ 1. 220, ΟΥ µέχρι ὅτου, ΝΠΙΟΊ 15 
Γοαπά οΙΥ 1Π μα Οοᾶευ Φὐπαίίσει5 ναειδίοι οἱ Του. δ7, ὅστις οοΘΙΥ8 1Π 
Φηγείθ)ς ἰοχῦ οΠΙΥ ἵπ ἔ]μα ποππΙπα(ίνθ, δἱηπσι]ας οἱ ῥρ]ανα]. Τπ πεαπ]ης 
16 15 ο{ζ6η 1ΠπᾷΙ50ΠπσιΙςΠαβ]α ΕγΟΠΙ ὅς. 

Ἐκ. 20” Ἐγώ εἰμι Κύριος . . . ὅστις ἐξήγαγόν σε. (Ορ. Ώαπ. Θ 6”. 

Ῥα. δ9' ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθὲς ἥτις διῆλθεν. (Ορ. ΝΡ. 149. Ἱ κ, ος 
διακόσιοι ἄνδρες οἵτινες ἐκάθισαν πέραν τοῦ χειμάρρου ϐρ. Ἐκ. 
'-' νρ 1δ. 1γας.193. 6. 211” τετρακοσίας γεάγιδας παρ- 

/ φ νο 3 ” ὃ 
θένους, αιτινγες ουκ εγνωσαν αγορα. 

Οἵτιες -- οἵ οοοι15 βονοια] πιθς ἴπ Ατίβίθας ---88 102, 121, 198, 

200, 908. 
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Τ]6 5α1Πθ 1159 Οἱ ὅστις ΤΟΥ ἴπθ 5ΙΠΠΡΙ6 το]α νε 15 Τοππᾷ 1π {πο Ν.Τ., 
ο -- | 

0ο]. ὁδ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία. Αοἲς 815 τὸν Πέ- 

τρον καὶ Ἰωάννην ' οἵτινες καταβάντες κτλ. 1 Τίπι, θὗ ἐπιθυμίας 

.. αἵτινε βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους. (|. 4” ἅτιά ἐστιν ἀλλη- 

γορούµενα. 

ΥΕΒΡΕ, Τ9-84 

7. Απαϊγεο Τεπςθ6ς. Ὦγ απ Απα]γοο Τεπςδε 15 πιθαπῦΟ 0Π6 ΤΠΙΟἨ 
16 {ογπηεᾶ νηξΏ απ απχί]Ιατγ Ιηδίεαᾶ οἱ Ὀν αη ΙΠῃεχΙοῦ, ἂ5 1 Ἐπσ]Ιςδῃ 
έ16 οοπι]ησ” {ου 6σοπηθς. Νο γεβάαετ οἱ ὔ]με ΤΧΧ σαΏ ΓαΙ] {ο Ῥε ςίταο]ς 
Ὦγ ἴ]α Εγ6(ΠΘΠΟΥ οἳ 5πο] {οτη5. 16 τεςι]ζ5 {τοιη ἴ]ο Ταοῦ ἴπαῦ Ῥοῦ]μ 
Ἰαπσιασθς ΟΟΠΙΡΙΠΘ {ο Ῥτοάιασς {πθπι. ΊΤΠΕΥ ατα 5ασσεδίεά Ὦγ ἴπο 
στοαῦ 1156 πας οἱ {π6 ρανΏοῖρ]αο 1π ΗΘΕΡΤΕΥΥ, πΙ]ε αὖ {με βα1ηθ 01πιθ 
ἴπεια γγας α 5ὔγοπσ ζοπᾶσπογ {ονατᾶς ἴ]πε ειρ]ογιπεπί οἳ 516Ἡ ΕΟΤΙΠΒ 
αγ ΠΙΠ {πθ (ἀΤθε]ς Ἰαπσιασε Ι{56]{. ἜΤΠεγ ατε {ο Ῥε {οιπᾶ 1Ππ πε Ῥε5ύ 
ΠΥΙ06Ι5, Ῥοῦ] 1Π Ῥγοςδθ απἀ Ῥοείτγ, ἔγοιη Ἠοιπες ἀοπηιγατάς. ἘῬ]αΐο 
ο{ζεη Ία5 Τ6οΟΙΥ56 {ο ἴπθπῃ, ραν{ΙΥ {ο ΤΠθ 5α]κε οἳ ῬΗΙ1ο5ορ]ῖσα] Ῥτε- 
οἴδΙοη, απᾶ Ῥατ{]γ, 16 πηἉςδῦ Ῥο οοπ{θ58δεᾶ, Ῥεοαιςθ 1Π Ἠ15 ]αΐεχ 5ὔγ]α 
Ρτδ{αεγγθᾷ ἴπνο πγογᾶς ἴο 9Π6. ΤΠ ἴπο Ἴαιβδ πρέπον ἐστί α]πιοξῖ α1Το- 
σοίηετ ἀ15Ρί8065 πρέπει. 

ΡΕΕΒΕΝΤ 

Πα Κ. 205 οὐκ εἶ σὺ ἐσθίων ἄρτον: (Ορ. 15. 10): Ε2]ς. 9635. 
απ Εξ. 165” ἐστὶν φοβούμενος. 
ΝΕΟ. 145 ἐστὶν ῥέουσα. «Ορ. Πϊ ΚΚ. 2015: Ῥαπ. 23. 

11 θα. 20” οὐκ εἰσὶν ἐπιγινώσκοντες. 

νου ο ἴσθι πεποιθώς. 

4ς. 1190 ἔστω ἀκούωγ. 
Ῥαπ. Ο'’ 65 ἔστωσαν προσκυνοῦντες. 

πο Του εἶναι . . . λειτουργοῦσαγ. 

Ἐστυσβε ΦΙΜΡΙΙΕ 

επ. 414 ἔσομαι στένων καὶ τρέµων. (Ορ. Ὀαπ. Ο’ 67. 
1ρ. 4 έσοµαι ἄρχουσα. 

(.εη. 433 στένων καὶ τρέµων ἔσῃ. Ορ. Ἐκ. 223: Ῥτ. 253, 
Ῥι. 283 ἔση . . . ἀδικούμεγος. 
ΝΟ. 88 ἔσται . . . προσεγγίζων. Ορ. ἄεῃ. 1815, 
Μαι. οὗ ἔσονται . . . προσάγοντες. 
15. 22 ἔσονται ἐπικρεμάμενοι. 

Εις. 943 ἔσονται ἀπολλύμενοι. Ορ. 0. 145. 
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ῬΕΕΕΕΟΤ 

λ 9 
πεποιθὼς ᾖς. 

πεποιθότες ὠμεν. 
” Ν 3 / 

έστιν γὰρ εὐλογημενος. 

Ἐστυβε ῬΕΒΕΕΟΤ 

ἡμαρτηκὼς ἔσομαι. 
πεποιθὼς ἔσομαι (110. 6ΠΠΡ. 1Π 10106). 
ἔσῃ τετελεκώς. 

ἔση πεποιθώς. 

πεποιθὼς ἔσται. 

ἔσται ὑμῖν διατετηρηµένον. 

ἔσονται πεποιθότες. 

ἔσται . . . πεφυλαγμένα. 

ΙΝΡΕΕΕΕΟΤ 

ἦμην πενθῶν. 
ϐθεωρῶν Ίμην. 
ἦσθα οἰνοχοῶν. 
ἦν ποιµαίνων. ΟΡ. ἄεπ. 993, 42: ΝΟ. 111: 

ας. [ου σπα πο, πο τυΜας. ο 
ποιµαίνων ἦν. 

ἦν τρέµοντα (5ο, τὰ ὄρη). 

ἦν φοβούμενο. «Ορ. Ώαπ. Ο’ 61 

ἦν . . « ἀναιρούμεγος. 

ἦμεθα ἀπειθοῦντες. 
ἀπειθοῦντες ἦτε. (Ορ. Ὀυ. 9”, 911. 
ἦσαν συλλέγοντες. (0ρ. 1οδμ. 103: 1 Μαο. 113 

ῬιυΡΕεΕΕΕΟΤ 

” / 

ἦμην πεπτωκώς. 
” / 

ἦμην καταγενυγµενος. 
κ ἦν ἑστηκώς. 
5 3 - 
ἦν . . . ἐξεστηκυῖα. 
4. Α ἦν πεποιθυῖα. 
κ / 
ἦν ἐνκεκρυμμένα. 
ας / 
ἦν διαπεπετακότα. 

/ ὧν ἠτοιμασμένη ἣν. 
5 ἦμεν πεποιθότες. 
αν ἦσαν πεποιηκότες αὐτά. 
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ὃ. Τίγνεσθαι 1ΠΥ Ὦε αδεᾷ αἱ απ αιιχ]]]ατγ Ιηςύεαά Οἱ εἶναι. 

Ῥς. Τ21 ἐγενόμην μεμαστιγωμένος. 15. 901” πεποιθὼς ἐγένου. 

ΝΟ. 103 ἐγ.νετο σκιάζουσα. 15. 1207 ἐγενήθημεν εὐφραινόμενοι. 

Ἐχ. 1Τ1 ἐγένοντο . . . ἐστηριγμέναι. ΦΥ. 19) ὑποχωρῶν γίνου, 

183 μὴ γίνου . . . συμβολοκοπῶν. 

ο. Βοπιθθίπιθς ἔμθ νειρα] αἀ]εσῶνε 15 αδ6ᾷ 1π ρ]αςθ οἳ {πο ρατ[ιοΙρ]ο. 

15. 18 ἀκουστὸν ἔσται. Ῥυ. 43) ἀκουστὴ ἐγένετο. επ. 45”: 

15. 485 ἀκουστὸν ἐγένετο. 15. 2905 ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται. 

ή. 905 πλεοναστόν σε ποιήσει. 

ᾱ. ὪνΠαη α οαιδαζϊνο {ου 15 παηπζεά οοιπε5ροπάΙηςσ ἵο ἀκουστὸν 
γενέσθαι 1εοοιΙ5ε 15 Ἰ8ά ὓο ἀκουστὸν ποιεν, 6.0. --- 

Φ1Υ, 4017 ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ. Ορ. Ἐ5. 105", 1423: 

σθτ. ο οδ: Το. ος ὅσα αθ  οο, 69: 

6. Τη ἴ]α Ν.Τ. πεδα απα]γ {1ο ἴεηδες αἲθ τε]αῦ1ΥθΙγ εΥεΠ ΘΟΠΙΠΙΟΠΘΥ 
παν 1π {Πε ΤΙΧΧ. 

Ῥεεδεντ 

0οἱ. οὐ ἐστιν . . « καθήµενος. 
αι Ὅρε Ὁν ἐστὶ προσαναπληροῦσα. 
0οἱ. 19 ἐστὶ καρποφορούµενον καὶ αὐξανόμενον. 
0ο]. 23 ἐστι . . . ἔχοντα. 
1 0ου. οἳ ἐσμὲν . . . καπηλεύοντες. 
Αοἲς ὅ5 εἰσὶν . . . ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες. 
Μι. ο” ἴσθι εὐνοῶν. 

Ἐυτ{βεΕ ΦΙΜΡΙΙΕ 

Όκ οἳ ἀνθρώπους ἔση ζωγρῶν. 
Ας τὸ ἔσται . . . πάροικον. 

1 Οοτ. 1410 ἔσεσθε . . . λαλοῦντες. 

ΤΕΕΕΕΟΤ 

Αοΐ5 250 ἑστώς εἰμι (ρτεδεηῦ 1Π πηθαπΙΠϱ). 
Αοΐς 215 ἐστὶ πεποιηκώς. 

1 0ου. 15ὺ ἠλπικότες ἐσμέν. 

ἨἩρ πο εἰσὶ γεγονότες. 

141696 16 ᾖ πεποιηκώς. 
Ἡ Ὅος, αι πεποιθότες ὦμεν. 
ἨΡ. 43 ἐσμὲν εὐηγγελισμένοι. 
ἩἨἩρ. 109 ἡγιασμένοι ἐσμέν. 
Αοΐς 26 µεμεστωμέχοι εἰσί. 



ΡΥΝΤΑΣ ΠΠ 

ἘυστσυξΕβε ῬΕΕΕΕΟΤ 

Ἠυ. 256 ἔσομαι πεποιθώς (τοπ 15. 123 απιᾶ Ῥρετ{αοῦ 
ΟΠ]Υ 1η {Ο0ΥΠῃ). 

ΙΜΡΕΕΕΕΟΤ 

Αοἲς 105, 115  ἍΊἤμην προσευχόµενο.. (Ορ. 2339: αἱ. 13. 
Της. 43 ἦν κηρύσσων. (Ορ. Τμ. 515 205: Αοῖιρ Τὰ, 

ο ο ο ασ ς ΕΜ ο 
Αοῦς 125 ἦν γινοµένη. 

Αοῑς 219 ἦν .. . ἀποφορτιζόμενον. 
Αοἲς 163 ἦμεν . . . διατρίβοντες. 
αα]. 139 ἀκούοντες ἦσαν. ϐρ. Αοἲς 110. 

πο τν ἦσαν καταµένοντε. Ορ. Αοις 13, οὐ ὃν τα: 
Μις. 23, 

7. Βεδιάος εἶναι οἴμει αιιχ]]]ατ]65 ατθ τιδεᾶ 1π ἴπε Ν.Τ. --- 

Π Οοτ. 015 μὴ γ΄νεσθε ἑτεροζυγοῖντες. 6091. 15 ἵνα γένηται. . . πρω- 

τεύωγ. ΕΥ. ὦ' γίνου γρηγορῶν.  Αοῖςδ δ) βεβαπτισμένοι ὑπήρ- 
χον. 

ἨΛΗ {πα ]α5δῦ εκαπιρ]α 6ρ. Αιϊδίεας ὃ 195 εἰ μὴ πεποιθὼς ὕπαρχοι. 
ΤΈ]ο 6αΠ1θ αὔ]οΥ Τα5 κεχαρισµένος ἔση ΙΠ 8 40 απἆ ἰσχῦόν ἐστι 1 241. 

ϱ. Ἰηδίαησες οἱ απα]γ{Ιο ἴεηδεξ οσοι Ἠθτο απά {πεις 1Π /οδερΏι5, 
εσ.--- 

Ῥ... 1 οἱ 1 καὶ τοῦτο ἦν µάλιστα τάρασσον ᾿Αντίπατρον. 

Απίι ΠΙ 6 8 Τ τί παρόντες εἴημεν. 

Ἶ, Α]5ο Ἱπ {πο Αροδίο]ο Εαΐμεις---- 

Π ΟἸαπι. 1Τῖ ἔσονται δόξαν δόντες. Ῥατῃ. Εγρ. 19) ἔση τρέµων, 
195 οὗ μὴ γένη ἐπιθυμῶν. Ορ. 19". Ἠσετιηπ. }α5δἱ. Τ. Π1 4 
6 2 ὑπερέχοντες αὐτούς εἶσιν, Οἶπι. Ν 4 δ 3 ἔσομαι ἑωρακώς .. . 

ἀκηκοώς, ΙΧ 19 ὃ 2 ἔσῃ . . . φορῶν, Ἠαί. Ν 2 δ ὃ ἔση εὑρισκόμε- 
νος, οἶπι. ΙΧ. 1 8 ὃ εὐθηνοῦν ἦν, ΙΧ. 4 ἃ 1 ὑποδεδυκυῖαι ἦσαν . . . 

ὑποδεδύκεισαν. 

75. Ῥεμβεταεῖνε Ὅςε οἱ {πα6 Ῥτθφαεπί Ιπά]οβέϊνθ. Τ]αο ἀα]ιρεταίῖσε τιδα 
οἱ {Π6 Ριαρεπῦ ΙπᾷΙσα/άνο 15 ποῖ τιπ]ποἵνη Ἱπ Τατ, οδρεοΙα]]γ 1Π Τευ- 
6ηΏ66, ο.0. Β]ογπι. 441 αιϊῑᾷ ασοῦ Ορ. Πεαμ. 945: Ειωι. 811: «4α. 
δοδ. Τ5 οοοΙ5 αἱ5δο ἵπ ἴπε (τθε]ς ο{ {μα ΤΙΧΧ. 

(6π. ὅτὸ ἐγὼ δὲ ποῦ πορεύοµαι ἔτι; 

Φο ἵη Ν.Τ. --- 

1η. 11” τί ποιοῦμεν; Ἰ)ιαί ἱδ οιγ οοιγ56 2 



τὸ αΒΑΜΜΑΗΒ ΟΕ ΕΡΤΟΑαΙΝΤ αβΕΕΚ 

74. Τιε ]αβδῖνε Εμίατθ. α. Τηε «ο πδδινα Ἐπίύατο ἶδ ατα 1π Αἴῑο 
«ῑαεῖς, απᾶ, πετ 15 ἆοθθ οσο, 15 τερατάεά 5 α Ἱθα]ς Τογπι οἳ 
Πηροθιαίνα. ΤΠ ἴπε ΤΧΧ, οη {με οίπει Ἠαπά, 16 16 νεΥ ϱΟΙΠΊΠΟΗ, απά 
6 οπιρ]ογαά Ίπ με ιποςδῦ 5οΙθΠΙΠ ]αησιασο οἳ Ιεσ]δ]αθίοπ. Έτοι ἴμθ 
παύιτο οἱ πα οα5δα 15 15 ποῦ αδεᾷ Ἱπ πο Βτδῦ Ῥ6ίβδοῃ. Τ6 πιαΥ ο 
επιρ]ογεᾷ ἵηπ οοπηπηαπᾶ ΟΥ 1Π ῬτοβΙβΙθίοη. Α5 Ιηδίαποςς οἱ ἴῃθ ΕοΓΙΠΘΥ 

π/θ ΤΙΔΥ ἴα]χε --- 

Ἱινῖ. 1915 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. (Ορ. Εκ. 94153: 
σης Τινί. 191) τὸν νόµον µου Φυλάξεσθε. Ορ. Τινο. 113. 
νο. 19” καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερε. (Ορ. Πιν. 193: 3. 

ὐ. Ὑ6ετγ οὔτεπ ἴ]ο Ίήβδινα Ταύ1το Γο]]1ον5 απ Ππρεγα[1Ἰνο. 

(επ. 401 µνήσθητί µου . . . καὶ ποιήσες. Ορ. επ. 44”: Ἐσχ. τ., 
ΣΕ ἠωνοπ ας κ.α «05Η. δἳ μὴ μακρὰν γίνεσθε . . . 
καὶ ος, πάντες ἔτοιμο. Ορ. ΝΡ. 1975 

ο. ΟΕ ἴπθ πδε οἳ πο Ἰαπβδίνο {πίτα 1π ΡγοΠΙβΙάοη νο Ἰατο α οοἩ- 
5ρϊοποι18 ἐκαπιρ]θ Ἱπ Πο Τεη Οοπιπιαπάπιεηίς (Ἠχ. 20151. δι οὐ) 
---Οὐ µοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις κτλ. 0 αἱδο--- 

Ῥυ. 015 οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν θέον σου. Ορ. ΝΡ. 221: Ἐκ. 223: 
ια 

ᾱ. ΤΠ ιο 6.59 οἳ {με Ίπβαινο Εἴατθ Ίγε Ἰαγο οὐ 1η νι ρ6- 
οα156 {Π6 {οτηλα]α γνας ου1ρ]ηα]1γ οπο οἳ ρτθάΙαῦΙοῃ. 

6. ΟεοαβδΙοπαΙ]γ πειτε 15 α γαηδΙΙοη Ε9οη} ἴμθ ]1ββίνθ αμα το 
οὐ µή ναἩ δα Ώ]πποίνε --- 

Νγ. 203 οὔτε κατάραις καταράσῃη µοι αὐτὸν, οὔτε εὐλογῶν μὴ εὐλογήσῃς 
αὐτόν. 

Γ. ΤΠ ο Ν.Τ. πα ]πβρινο ἔπίατο 15 ο/[ζεπ τιδαᾷ 1π Ῥαβδασος αποϊεά 
τοπι ἴΠο ΤΧΧ. Ίῃπ Μαίζίμαυνν 15 15 επιρ]ογαᾷ Ιπάερεπᾶθη({]γ. 

” οκ ο) 2 Μι. δ' έἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, 3 οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταύ, 203030 
3 ο ό 3” 3 ες ” Επτν ὃ α 215 ᾿ νο παπα 

οὔχ οὕτως έσται ἐν ὑμῖν . . « ἔσται ὑμῶν δοῦλος, 21” καὶ ἐάν τις ὑμῖν 
” ” 

εἴπη τι, ἐρεῖτε κτλ. 

75. Τ1ε Ορίανθ. α. Πα Ῥιτο ορίαίινο, {.ο. ἴμαο ορίαξίνε α5 6Πι- 
Ῥ]ογεά ἴο εκρτεςδς α ΨΙ5Η, 15 οἳ {πδφιιοπῦ ο6σοτΙ6Π6Θ 1π ἴΠ6 ΤΙΧΧ, αν 
πη]σΏί ο εχρεοίθᾷ {Τοπ πο οἸατασίον οἳ ἴ]ο οοπὔεηίς, 8ο ΠΠΙΙΟἩ οἳ 
ΝΥΠΙΟἨ 16 1Π πο Το εἶμον οἱ αδρϊταδίοι οἳ οἱ Ἱπιργεοαοῃ. Ῥαῦ 
{6 15ο οἳ ἴμο ορίαξίνο νηθγε Ιπ ΤμαβίηΠ νο βλοι]ά Ἰανο ἴ]α Πϊβίοτίο 
ἴΘηΦεΡ οἱ {πε 5αρ]αποίῖνα 15 Πατά1]γ {ο Ῥε {οιπᾶ οπδιᾶο οἳ ΜαοσαβῦθθΒ. 



ΡΥΝΤΑΧ τὸ 

Π Μαο. ὁ τοῦ δὲ βασιλέως ἐπερωτήσαντος τὸν Ἡλιόδωρον, ποῖός τις 
εἴη ἐπιτήδειος. ἵν Μαο. 1Τ1 ἔλεγον δὲ καὶ τῶν δορυφόρων τινες ὡς 

εν ἵνα μὴ ψαύσειέν τι τοῦ σώματος αὐτῆς, ἑαύτην ἔρριψεν κατὰ τῆς 
πυρᾶς. 

ΤΈ]ο οβίαρ]15δ]εά ρτασίῖσθ 15 Τοτ {πα 5αρ]απονεα {το Εο]]οι μα 1ής- 
ὕοτ]ο ἴθηρδος 1Ππ α Ἠπα] οἱα115ο ---- 

Ἐχ. 13 ἐπέστησεν . . . ἵνα κακώσωσιν, 9) διετηρήθης ἵνα ἐνδείξωμαι. 
Ἠλ1δά. 167 διεσώζοντο, ἵνα μὴ . . . γένωντα. (ρ. 1015. 

ἵ ο. Ἀτιβίρας 59 11. 18. 19, 260,29, 42, 45.111. 115, 199. 
ὐ. Ιω μα Ν.Τ. αἱ5ο ἴμο εαρ]αποίῖνο 15 τοσι]αχγ]γ επιρ]ογεᾶ 1η βηα] 

οἶαιιδε5 αξζει απ Π]δύοτίο .εΠςθ, ο.4. ---- 

Τ10. 12 τούτου χάριν ἀπέλιπον σε ἐν Κρήτη, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορ- 
θώσῃ. | 

ο. Τα Ῥατο ορίαξ]νο 15 δα]ᾳ {ο οσο ὁδ Ἴ1πες Ιπ {Πο Ν.Τ., αἱ ναγ», 
εχοορῦ ἵπ ΡΗ11εηο”, 1π ἴμο ὁᾱ ῬΡ6γβοή. 

Τη Τι]κε-Λοῦςδ ἴ]μο ορίαῦινο 15 6ΟΠΙΙΠΟΠΙΥ επιρ]ογοά 1ἵπ ἀερεπάεπῦ 
απθδ{ΙοΠΒ, ο.4. ---- 

Ίμαίκα 1856 ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο, 

ΨηΤῃ ὙΥΏΙοὮ οοπίταδ 

ΜΠ. 1431 ἐζήτει πῶς εὐκαίρως αὐτὸν παραδώ. 

Οµίδιάο οἱ Αοΐς ἴπο ορίαῖναο ΥΙΟ εἰ 15 {οππά οπΙΥ 1π {οι ρ88- 
βασες---ἶ 60οἨ. 1410, 1077 (εἰ τύχοι): 1 Εεῦ. οἱ” Ἡ. 

76. Οοπάε1οπα] ν{ποιί ἄν. ΟοοαβΙοπα]Ιγ γα Ἠπά {Πο αροᾶοβῖςδ ἵηπ α 
οοπάΙοπα] 5οπίσοποθ ἆενοιά οἱ ἄν. 

ΝΡ. 2323 καὶ εἰ μὴ ἐξέκλινεν, νῦν οὖν σὲ μὲν ἀπέκτεινα, ἐκείνην δὲ περι- 

εποιησάµην. Οοηίταδί 22” απά «οιηρατο 1 1. 2”. 

ΤΤ. ΙπβπΠἱνθ οἱ Ῥμτροβθ6. Τη6 πςδθ ο {π6 ΙπΗΠΙ{]νο {ο εχκρτθβς ῬΡι1- 
Ῥοβ6, αδ 1π Ἐπο]1δῃ, 15 οΟΙΙΊΠΟΠ {0 α]] 5ίασα» οἱ {πο (ἀῑθεκ Ἰαησπιασο, 
Ῥαῦ αροαπἆς 1ΠογΘ 1Π πο ΤΧΧ (Παπ 1Π οἱαβδισα] (ἀτοε]ς. 

(επ. ος ἐκάθισαν δὲ φαγεῖν ἄρτον. Ορ. ὃν, 423, 4035: Ἐσ. 141: 
ΝΡ. 223: τοῦ 2:. 

Οἱ ιο 15ο οἱ πα ΙπβπΙ{]νο νἩ {πο ατθΙο]θ {ο οχρτθ88 ΡΙΥΡΟ56Θ Ί/α 
Ἠαγο λαὰ οοραδΙοἩ {ο 5ρθα]ς αἰτααάγ (5 59). 

8. Ιπβπίεῖνε οἱ Οοπ8εαµθποθ. ΤΗ15 οοηβίγασίίοη 15 ο{ ἀοιδί[α] ρτο- 
Ῥτϊθίγ 1η Αἴῑιο «πθεζ. Ίπ ὧμα ΗΧΧ. 1 15 πια 1655 οοΠΙΠΙοη {Παπ 
{πο ΤηΠπ]{νο ο{ Ῥ41ροςο. 

“ ω) 3 

Ἐκ. 111 καὶ οὐκ εἰσήκουσεν ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραήλ. 



τ4 4ΒΑΜΜΑΗΕ ΟΕ ΘΕΡΤΟΌΑΕΙΝΤ αΕΒΕΕΚ 

79. Ῥαμοίίγ οἱ Ῥατηοῖρ]ε. Τ]6 ππια]] πδο πιαᾷα οἱ Ῥασζιοῖρ]θς 1π 

πο ΤΙΧΧ, α5 οοπιρατθοᾷ γι ο]αδεδῖοα] ἄτεθί, 5 α παντα] τεδα]ς οἱ 

ἴο ραταζασίἑῖσα] οοηβίγιοξίοη γγηίοὮ τεῖσηπς {μτοισποιῦ. Ἔ]πα 6απιθ 

ἱ ἴ]μθ ο.ςε, ποισ] {ο α 1655 εχ[εηῦ, 1Π πο Ν.Τ. Ταχο Τος 1ΠδίαΠςΘ ---- 

Μ]Ις. 1415 καὶ ἐξῆλθον οἳ µαθηταί, καὶ ἦλβον εἰς τὴν πόλιν, καὶ εὗρεν 
καθὼς εἶπεν αὐτοῖς ' καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 

Τ]ιαο ραν]αῖρ]ε Ίας ἀἰδαρρεατεά Ίπ [Πο πιοᾶςτη ]αησπασθ. ῬουΌί]εςς 

ἴπο ΙπβιεποῬ οἱ Β1ρ]οα] ἄτοαε]ς γγαδ απποησ ἴπθ ο81585 οἳ 155 ἀθο]]ῃθ. 

80. Μίςιςε οἱ εε Ῥατεοϊρίθ. Τ]ιο τηΐδιιδε ο{ Πε ρατζιοῖρ]ε τπατ]ς 
8, 5ἴασο οἳ 155 ἀθο]πο. Ίο Ὠπά ἴλμὶς ἴεπάεπογ α]τεαάγ πιαπ]{εςδΏΊησ 

1{5ε]{ 1π {π6 ΤΙΧΧ. ἍΒιο] απ απαςο]αζποπ Ιπάεθᾷ α5 ἴπε Το]]ον1ηϱ --- 

Ἐσ. 815, 9 ἰδὼν δὲ Φαραώ . . . ἐβαρύνθη ἡ καρδία αὐτοῦ 

ΠΙαΥ Ὦ6 ρας5εᾶ οὗ6Υ, α5 16 πα]σΏ{ εα5Ι1Υ Ῥο ρατα]]ε]οᾷ Ίτοπι {πο πιοδῦ 
ο(τιοῦ]γ οἰαβδῖοα] Ὑτ1{ΘΥ5. Ῥιΐ0 πο Ἠπά 5εηίθηϱες Ίη {π6 ΤΧΧ Ἱη 
ἩΥΠΙΟὮ α ῬανΠοῖρ]ο 15 ἴ]ο ΟΠΙΥ ναιὈ. ΒΟΠΙΕΟΙΩΘΕ {5 αγ1565 {τοπι 
Γο]]ογ]ησ ἴπο Ηεῦτευγ ας 1η --- 

456. 193. 3 καὶ Μανῶε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντες, 14’ καὶ ἐν τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ οἱ ἀλλόφυλοι κυριεύοντες ἐν Ἰσραήλ. 

Μουτο ο{ζεπ 16 ἀοθς ποῦ, α5 Ἱη ---- 

Ἐχ. 127 ἁπάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, 15: κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα. 
5. 41 καὶ Βαρὰκ διώκων. 

Μοτεονοεν πο Ἠπαᾶ α ρανσαῖρ]ε οοαρ]εᾶ ση α Ἠπιζε γετὮ ὮΥ καί. 
Ίηπαπ {πα θα]θοῦ οξ {πο ἴππο 15 ἴ]θ 5α1Π6, 16 15 ορεῃ {ο 115 ο 5αΥ {λαῦ 
16 15 ποῦ οορι]α[ναε, Ὀιῦ ΠΙΘΥΕΙΥ 6ΠιΡΠΒΦΙΖ65 {16 τετΏ, α5 1η --- 

ΝΡ. 21) καὶ ἐξάραντες (ἨΡ. 1Π1β{.) ἐξ Ὠβώθ, καὶ παρενέβαλον ἐν Χαλ- 

γαεί, 22” καὶ ἰδοῦσα ἡ ὄνος . . . καὶ ἐξέκλινεν. 

Ἠατάᾶ]γ 5ο ΊἸιούενετ Ὑπεπ {πε 5αΏ]εοῦ 15 ἀ1Πετεηῦ. 

Ἐσ. 125) καὶ ἀναστὰς Φαραώ . . . καὶ ἐγενήθη κραυγή. Νυ. 225 
καὶ ἰδὼν Ῥαλάκ . . . καὶ ἐφοβήθη Μωάβ. 

81. Τπε Ιπίθπβίνε Ῥαττῖιο]ρίθ. Οπ ἴπο οἴμοτ Ἰαπᾶ ἴπετο 15 α οΊ5δθ 
ἵπ οΡΘΓΑΦΙΟΠ 1Π {16 ΤΚ Χ {οπᾶ]ης {0 αΠ ΙΠΠΘΟΘΒΡΑΙΥ 1156 οἱ ρατί1ο1Ιρ]θς. 
Έου Ίπ Ῥ]ασθ οἱ α οοσπαίο ἀαἴϊναο Ίνα ο{ζεπ Ἠπᾶ {πα ρατοῖρ]ε Ἱιδες 
α]οηπς η α ΗπΙ{θ Του ΟΕ {πα δαΠΠθ νετΏ, ο 6ΟΠΥ6Υ ἴμο ΙΠ0εηδΙνθ 
{ογος ἴμαῦ 15 αοσοπαρ]ςδ]ιθά πι Ἠεῦγανγ Ὦγ ἴ]με αἀάΙοη οἳ 1ο Ἱπβπ]- 
Όἶνε {ο ἴπο Ππ]{θ γετῦ, 6.0. ---- 



ΡΥΝΤΑΣΧ το 

(επ. 221: εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ τὸ 
σπέρµα σου. .άςσ. 113 μὴ µαχόµενος ἐμαχέσατο μετὰ Ἰσραὴλ 
ἡ πολεμῶν ἐπολέμησεν αὐτόν: 

Ίο πη]σΏῦ Π1] ρασας γΙΠ Ιηπ5ίαηποθς οἱ 0μ15 141οπ1, Ῥα0 α. δἰαζεπιεπί 
οἱ 155 ΓΤ6Ί6ΠΕΥ πηπδῦ δι/Πσθ. ἜΓΠϊ5 απιρ]λαίΙο δε οἳ {16 ρατΏοῖρ]ε 
16 α ΤΟΤΕ απ] (]σαζεά Ηευνγαῖδπη ἔ]λατ ἴ]πε οἴ]αει {οΓ/15 οἳ ἴ]ο δίγ1Πο- 
]οσ]οα] Πσιτθ. 6 οοσπαί{θ αοοιιδαἴ]νο 15 αι]{ε (αγεε]ς απἆ {19 οοσπα{ε 
ἀαΐϊνο 15 {ο ϱαο Τοαπᾷ Ἱπ ραγθ (ἀνοαείς Ῥαό6 Ίνα βλοι]ά 5εατο] 1Π ΥναΙῃ 
8Ίποης οἱαβδισα] απἴ]ᾖοι5 {ΤοΥ Όλο Ππίοηδινο Ἱδο οἳ ἴ]εο γρατζο]ρ]ο. 
ΤΈ]εγε 15 α εἶεαι Ιηδίαπςθ Ιπᾷ6εςᾶ 1π Πμασίαπ (ίαομί Μαν ΤΝ ὦ ἰδων 
εἶδον), Ὀαῦ 16 15 Ιπίεγεςϊησ {ο ΤΕΠΙΘΙΠΡΘΥ ἴλμαῦ ΤμπιοίαἩ Ἠ1Πβδε]{Ε 6α1ιθ 
ἔτοΙη πο Ῥαπ]ς οἳ {πα Ἐπιρηταίθς. Ἰπ ΠΗάϊ. Υ 95 αὐτὸς μὲν φεύγων 
ἐκφεύγει ἴμεγε 15 α 4ἨΤεγεποο οἳ 1πθαΠΙηπσ Ῥεῦναει πο Ῥαχθοῖρ]ο απἀ 
ἴ]ιο ΠπΙζο νο ----Ίιο ᾖἱπιδοί[[ οδοαρες ή Πἱ1ιέ. 

Τη {Πο Ν.Τ. νε ανα οπς ΙΠΡί8Ἠ08, οὔμαι ἴμαη α αποίαῦΙοη, οἱ 0Π158 
Ἠοργαίδιῃ, ΠΒΠΙ6ΙΥ --- 

Ἠρῃ. δὺ ἴστε γινώσκοντες, 

Ῥιό Ῥοῦμ ἴπα τεαῖηπσ απᾶ ἴπα Ιπίογρτείαζ]οη οἳ ΤΠ Ρᾶδβᾶσθ ατθ 
ἀιδριθεά. 

82. Ο(πεσ ατίαίῖες οἱ {πο Ε{γπιο]ορίσα] Ἐϊριτθ. Τη ἆο5ῇ. 1Τ15 ἐξολε- 
θρεῦσαι δὲ αὐτοὺς οὐκ ἐξωλέθρευσαν ἴ]ια ΙπβΠ1{1να αὐβο]αίθ οἳ {μα ΗΠεΏνευν 
15 γαργοβαη{ες ἵπ (ταε]ς ΡΥ {πο ΙπῃπΠΙ1νο, Ιπ5ζεαά οἳ ὮΥγ α ρατςΙρ]θ οἵ 
α οοσπαΐἴθ ἀαΐῑνοα, 5ο {παῦ 5Ί6θΥ ΠΟΠΡΘἨΡΘ 15 Ιηα(θ οΕ {μα {ταηπβδ]αὔΙοῃ. 

Τη αποίἩθι Ῥαβδασε, πηθγα {μα (ἀγοει ἀερατῦς ἔνοια οι. Ἠεῦτεν, 

8η αἀ]εσῦινε {ακες ἴ]μο ρ]ασε οἱ μα ρατζΙοΙρ]ο --- 

5. ο) οἰκτείρμων οἰκτειρήσει. 

Φοπιθίϊπηθς Ίνα Ἠπᾷ αἩ αἆνατρ 1Π ρ]ασθ οξ Ίο ρατίϊο]ρ]ο ---- 

Ἐσ. 151 ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. ΝΡ. 221: ἐντίμως γὰρ τιµήσω σε. 

Ῥτου. 201 νοητῶς νόει, 21” γνωστῶς ἐπιγνώσῃ. 

Τμο {ο]]οιγίπο {πιης οἳ οχΧΡΥΘΒΡΙΟΠ 1ΠΔΥ 8ἱ5ο Ὦε8 ποῖ]οεά --- 

;άψδ. 113 ἐν ἀγαθῷ ἀγαθώτερος. Ῥή. 155 µερίδα µεμµερισμένην. 

1 Κ. 11 δώσω αὐτὸν ἐνώπιόν σου δοτὀν. 

89. ΜΙάάϊ]6 απά Ῥαββίνο Ὑοἶσθς. Τη Ἰαΐαι (ταε]ς ἴ]μα Ρουιπάανγ Ίπος 
Ῥαύινθαι 11ο πιά] απά Ραδδίναο νοῖζθς ατα ποῦ οἸεατ]γ ἀεπιαγοαίεά. 
Ένα 1 εἰαδδίσα] αιιζοΥς Ίο Επ {μα {αζατθ πι]άᾳ]θ τιδεά 1π α ραβδινε 
86ἨΏ56, α8 16 15 αἱδο Ίῃ --- 

ι [ω) ο) 3 ΄ 

Ἐσχ. 1210) οὐκ ἀπολείψεται ἀπ᾿ αὐτοῦ ἕως πρωί, καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψεται 
3 [ο 

ἀπ αὐτοῦ. 



τθ αβΒΑΜΜΑΗ ΟΕ ΕΡΤΌΑαΙΝΤ αΒΕΕΝ 

Τ]οθ 6αΠΙ6 866ΊΠ5 [ο Ῥο ἴ]θ 035 γΠζΏὮ ξυρήσωµαι απᾶ ἐξυρήσατο 1Π 
;ἀσ. 16173. 

Φο 1η Ν.Τ. --- 

1 091. 63 ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλ᾽ ἐδικαιώθητε, 10” καὶ 
/ 3 Ν ρ) 3 / 

πάντες εἰς τὸν Μωσῆν ἐβαπτίσαντο, 

{ποισ] Ἠετα Ἠ]ά 46115 5επιῖ-ηη]άᾳ]α 5εη5ε οἱ πε γετΏ πα]ςΏῦ Ρ]αδΙΡΙ7 
Ῥο Ῥτοισ]{ 1Π Ὦγ γαγ οἱ εχρ]απαϐΙοη. 

1ηβίαποθς οἳ ραβ8Ίνθ {ο ΥΠ πη]άά]ε πηθαηΊης 418 ΟΟΠΠΙΠΟΠ 1Π 
ἴμο ΤΧΧ--- 

ο ΝΕ. 923 ἀποστραφήσομαι 1 τῇ] φαί πιο θαε]ε αι απ. /ᾳς. 15) ἐξε- 
ρίφησαν δΏγοεαᾶ {ᾖιεπιδεῖυεδ, 163 ἐκτιναχθήσομαι κΊιαΚε Ίπ/δε[ῇ, 
1603 ἐπιστηριχθήσομαι διιρροτί πιι/δε[]. Π1 Ι. 1Τὸ κρύβηθι Ἰἱᾷθ 
{]η/5εἰ{, 181 πορεύθητι καὶ ὄφθητι τῷ ᾿Αχαάβ 99 απιᾷ 5Ίιειυ ἐλ/δε[ῇ, 

203 ἐπράθη δοίᾷ πιδε[ή. 

Φο 1π Ν.Τ. ἵπ Ίμαχε 1135 ἐβαπτίσθη 15 αδεᾷ ΤΟΙ ἐβαπτίσατο. 

84. (αι5αΐΐνε Ὅςο οἱ {πα Ῥετυ. α. Τη9 οατδαΐ]νε πδε οἱ πο τετρ 
ΨΠΙΟὮ 16 Τοαπᾶ 1η ἴπεο ΤΧΧ πιαγ Ῥο 5εῦ ἀοππ νἩ οοπΠάεηςσθ α5 
α Ἠεῦταίδπι. Βασιλεύεν αοοοτάῖπςσ Το πο (τεεκ Ιαπσιασθ ΊΊΘΑἨΣ {ο 
ρα πο, Ῥι0 16 15 {γθοαπεη{ϐΙγ εππρ]ογεά 1π πο 1 ΧΧ 1η {Πε 5εηςο οἱ 
έ{ο πιαΚε ΚΙπσ.᾽ ο.0.--- 

5. 9ὗ ἐβασίλευσαν τὸν ᾿Αβειμέλεχ. 1 Κ.. 83. βασίλευσον αὐτοῖς 
βασιλέα, 15": ἐβασίλευσα τὸν Σαοὺλ εἰς βασιλέα. 

Τμεγο ατο α]] ἰοσείπετ {Π]τίγ-δὶκ οοοιΙπεηοθς οἳ {πο ποτά 1π 0Π18 
σααβδα{ῖνο 56Π586. 

οὐ. Οἱαβθῖσα] (ἄτοαο]ς ασαϊπ ΚΏΠΟΥΝ5 βδελύσσεσθαι 1π ἴηε 56εΏ56 ος {ο 
]οαῇ]α” οἳ «αΏοπι]παίθ,) Ῥαῦ ποῦ βδελύσσειν 1Π ἴλθ 8ΕΠ5Θ οΕ έἴο πιαΚκο 
αροπηΙπαβ]θ,) αδ 1ῃ ---- 

Ἐχ. 3 ἐβδελύξατε τὴν ὀσμὴν ἡμῶν ἐναντίον Φαραώ. Πινυ. 1135 καὶ 
οὐ μὴ βδελύξητε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. «Ορ. Πινι. 205: 1 Μαο. 18. 

ο, ΦΠ] 1πογθ 5ἴγαπσο Το ο]αβδῖσα] («τθε]ς 15 ἴπε 56η56 οἱ έἴο πιακο 
{ο 5ἵπ) ο επ Ιπροβδαᾶ προή ἐξαμαρτάνειν, 9.(]. ---- 

1ν Ι. 1Τ3' καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην. 

ΤΠϊ5 15 {πο Ῥτονα]]]πσ 86Ἠ56 ΟΕ πο γγοτά 1Π ἴ]ο ΤΙΧΧ, νἩΙεἩ 16 Μοαπᾶ 
αἲ] {οσοί]μαν {ΥεΙίγ-εΙσ]ῦ 1165, ΠΠΟΡΕΙΥ 1Π ἴ]λα Ῥηγαςδθ ὃς ἐξήμαρτεν τὸν 
Ἰσραήλ. 

ᾱ. ἴπ ἴΠ15 οπβδα{1νε 1156 οΕ {16 νοτβ 15 {ο ϱο ἔοαπᾶ ἴ]ιο εχρ]απαῦΙοη 



ΦΘΥΝΤΑΣΧ [η 

οἱ Ἐσκ. 147 καὶ ἠγαγεν αὐτοὺς μετὰ βίας, ΧΠειθ ἴμο Ἠ.Υ. πιατσδίη Ίιας 
έπιαἆο ἴΠσδιη {ο ἀιὶνα. Οἶποι βΙπι]]ατ ΙΠβ{αΠΟΘΡ 416 --- 

Ἐκ. 1915 ἐκύκλωσεν -- 6 1ο τοιπᾶ. 1 Ἰ.. 45 κατὰ τί ἔπταισεν ἡμᾶς 

κύριος σήμερον: Ῥς. 1423 ζήσεις µε. 

86. Ῥεάυρ]οβείοπ οἱ ἸΓοτάθ. Τη (ἀῑθεῖς νε α1θ αοθδίοππεά {ο 16- 
ἀαρ]οαίΙοη οἱ 5Υ]]αΡ1ε5, Ῥιαῦ ποῦ {ο τεάαρ]Ιοαίοη οἳ πγοιᾶς. ἜΤη]5 
ρα] ᾶνε ἀθνίοθ οἳ ]αησαασε 15 τεδογὔεά {ο 1Π Πο Τ/ΧΧ, Ίπ ΙΠΙΙ{ΑΌ1ΟΗ 
οἳ ἴο Ἠορντευν, {ον αἲ 1εαδῦ Ἴτεο ἀ1Πογοπῦ ΡΙΤΡΟΒ6Ε --- 

(1) απίεηβΙΠοβ{Ίοη, 
(9) ἀϊῑδυτιραί]οη, 
(9) ππ1γθειδα]1βα[1οἩ. 

(4) Το ΙπίεηβΙ{γΊηρ προ. 

σφόδρα σφόδρα επ. ο05: Ἐςσ. 121: Νο. 141: τις, 9): ο πάτο 4”. 
σφόδρα σφοδρῶς (9εη. Τὸ: ἆοδῇ. οἱ, 

Το {πε 6απ1θ Ἰθαά 1παΥ Ὀο αβδ]σηες --- 

Ἐσ. 814 συνήγαγον αὐτοὺς θιμωνιὰς θιµωνιάς. Ῥι. 283 ὁ προσήλυτος 
ς ἩὙ Αφ ή ”’ 3 Ν ὃν ος / ’ ὃ ἐν σοὶ ἀναβήσεται ἄνω ἄνω, σὺ δὲ καταβήση κάτω κάτω. 

Τη α]] [ο αΏονθ 1Πβί8ΠΟθΘΦ Ῥ6Γπαρςθ ἴο Κῑπά οἱ ΙπζεηδΙΠοα[ΙοἨ 
Ἰηγο]νεᾶ ἶ5 {λαῦ οἳ α τερεαίεά ΡΙ90ΘΡΒΒ. 

(9) Τμο ἀἰδιιριζινο 1156. 

εἷς εἷς 1 Οι. 246. 

δύο δύο (επ. 635, τὸ: 919, 9615, 
ἑπτὰ ἑπτά (16Η. τὸ. 

χιλίους ἐκ φυλῆς, χιλίους ἐκ φυλῆς ΧΡ. 915, 

τὸ πρωὶ πρωί 1 ΟἨΥ. 9”. 
ἐργασίᾳ καὶ ἐργασίᾳ  0Ἠ1. 9415. 

Τη ρατο ἄτθεκ πο] Ίᾷθ6ας πγοπ]ά Ὦο εκρτοβδεᾶ ὮΥ {πα 5ο ΟΙ ἀνά 
ΟΥ κατά. ΦΟΠΙΘΙΙΊΙΘ5 Ί6 ΠΠ κατά οπιρ]ογαά 1π Πο ΤΧΧ αἶοπς {1 
ἴπο τεάιρ]οαίΊοη, αδ Ἱτ ---- 

Ῥυ. τ” κατὰ μικρὸν μικρόν. 7661. 121” κατὰ φυλὰς φυλάς. 

ΤΠο 1άθα «γεαι ὮΥ γοααΓ” 15 εχρτθβδεά 1π ΙπαΠΥ ἀ1Πεγεηῦ ΥΥΑΥΑ --- 

ἐγιαυτὸν κατ ἐνιαυτόν Ὀνυ. 1431: 1 Κ. 11: τι Οµτ. 245. 
5 ο Ἅ δρ ο ἅα 16 

κατ ενιανυτον ενιαυτογ 1 Ί. ντ τς 

᾿ἐγιαυτὸν ἐξ ἐνιαυτοῦ ἱ. Πα. 

τὸ κατ᾿ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτῷ 1 1. 1035, 
ον 5 Ν 3 ’ δα ες 94 

τὸ κατ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν 1 Οµ1. 9”. 



Τδ αΒΑΜΜΑΗ ΟΕ ΡΘΕΡΤΟΑαΙΝΤ αΒΕΕΚ 

(8) Τ]ιε απ]νειδα]Ιδίης 1156. 

ἄνθρωπος ἄνθρωπος -- ψ]λαίδοσνθδι πιαΏ Τινύ. 15: δ 10, . 18. 200, 2215. 

Ἐζ]ς. 1491. 
ἀνδρὶ ἀνδρί Πιν. 157. 

ΟΕ εἶιο αὖογνο {]ιτθῬ 11565 ἔλμα ἀῑδίτιριζ]νο 15 ἴ]ε οΠΙΥ οπο ΠΙοἩ. 15 

{ο Ὀ6 Τοαπᾶ 1Π πο Ν.Ί. 

Μ]ς, 6 δύο δύο, 63 συμπόσια συμπόσια, 63 πρασιαὶ πρασιαί. 

ῷο αἱδο ἵπ πα ᾖαδίογ οἳ ΗΕτΙΙΒΕ --- 

αἷπι. ΥΠ 9 δ ὃ ἦλθον τάγματα τάγματα, 4 ὃ 2 ἔστησαν τάγματα 

τάγματα. 

86. Ἐκρτεφοίοπς οἳ Τάπια. α. «Ύθαν α[ζει γοατ) 15 οχριθβδθᾷ 1πΠ 

Π Ι. 211 Ὀγ α ποπιπαξίνε αὐβο]ιῇθ ἐνιαυτὸς ἐχόμενος ἐνιαυτοῦ οι ῦ 

ΑΏΥ Ρτείθησθ οἱ σΤαΠΊΠΙαΥ. 

ὐ. Τμα δα οἳ ἴμο Ἰοιά ΄ἆαγ) 1Π Υασιθ ΕΧΡΙΘΒΒΙΟΗΡ οἱ πε Ίδα 

ἨσοργαΙδιη, ο.0. ---- 

(επ. 404 ἡμέρας -- {οι 5οπ16 ππθ. Ορ. Ώαπ. 0’ 110. Γἀσ. 161 
µεθ᾽ ἡμέρας -- αἲί6ι 8016 01116. Ορ. 1 . 1. πι Κ. 19) μεθ’ 
ἡμέρας πολλάς Ξ- αἴἴεϊ α Ίοης 1116. 

ο. «Ώαγ ΡΥ ἆαγ) (ΠΡ. ἄαη, ἄαι) 15 οχρτο5δεά 1π 61. 99" ΘΥ ἡμέραν 

ἐέ ἡμέρας (ερ. μας. ἀϊῑεπι εκ 416). 1 Εδίµει ὅἳ καθ ἑκάστην ἡμέραν 
ἶ6 οογΥθοῦ]γ αδεὰ ας ἴμε ἄτθε]ς εαπνα]είῦ {ου ἴμα Ῥηγαςε ἄαμ απᾶ ἄαι, 

πνΠίο] Φ60. Ρα] (1 Οοἵ. 419) Ἰας γερτοᾷισεᾶ νγονὰ Του πονά Ἰπ Ό]ιε ΤοΥΤη 

ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 
ᾱ. Ἔ]ια 199 οἱ «γορίοτάαγ απἆ ἴπο ἆαγ Ὀεξοτε) α5 α 6οηθγα] 6ΧΡτεΡ-- 

ΦΊΟἨ ΓοΥ ραδῦ της -- ᾖογείο/ογο 15 α Ηοὐναϊδηι κ’Ιο ριοδεπῦς 108ε]Ε 1η 
ια ΤιΧΧ πετ α νατ]είγ οἱ 5Ησ]ῦ πιοάΙἹΠοαίΙοης. 

ἐχθὲς καὶ τρίτην ια. 4. κα ώς ο ο εν μι 

ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν ἄ9Π. 9135: Ἐκ. ὗ 11: 9 οδῇ. 435: 1 Κ. 143, 

πο ο 1 Νας, ο, 
ἐχθὲς καὶ τρίτης Βαύ]ι 21 Ἱν Κ. 105: Ρᾳ5. Θὔ. 

ἀπ᾿ ἐχθὲς κιὶ τρίτης ἡμέρας «1 05Η. 9. 

πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ τρίτης Ὀῦ. 19’. 
πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης Ἐσ. 213. 
πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας Εκ. 2135 

πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης 0. 43, 19’. 
πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας Βχ. 43". 

Τη ο οβια 202, Ισ] οσσα5 ΟΠΙΥ 1π ἴ]α Οοᾶεα Αἰεωαπαγίπιδ, ὙΘ8 



ΡΥΝΤΑΣ το 

ἨαγΥο ἀπ᾿ ἐχθὲς καὶ τρίτην, ΊΥΠΕΙΘ ἐχθὲς-καὶ-τρίτην 15 ἴνεατεᾷ α5 α 5Ίησ]θ 
Ιπάθε]Ιπαβ]ο ΠοΙΗ. 

ε. «ο ι5ῦ αἲ ἰ]ιαῦ 01ππθ ̓  15 αχργθδδεά ταΤΊΟΙΙ5ΙΥ ας {ο]]ους ---- 

αὐθωρί Ώαπ. Ο’ ο, 

αὐτῇ τῇ ώρα 1 Εδά. δὲ: Ώαπ. 05, Θ οἱ. Ορ. Αοῖς 2215, 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ Ώαπ. Θ 65. Ορ. ΤΙ. 121. 1961 203, 
ἐν αὐτή τῇ ὧὦρᾳ ἐκείνη Ώαπ. Ο’ ὅδ. 
ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ Τοῦ. οἳ. «Ορ. ΤΙς. 191. 

87. Ῥ]εοπαφίῖο Όψε οἱ ἐκεῖ απᾶ ἐκεῖθεν. ε)τιδῦ α5 α Ῥογφοπαὶ Ῥοποιῃ 18 
εαρρ]]εά αἲζει ἴ]ο τε]αίῖνοα (5 69), 5ο α ἀεπιοπβίταίινο αἆνετῷ οἱ Ρ]ασθ 
19 διρρ]1εᾷ αΕἴεί α το]αίϊνε αἆνετρ οἵ α1ἴθτ 501Π6 Ῥήγαςα οᾳπΙνα]εηύῦ 
ἵο 9Η6. 

(6η. 90) οὗ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ. (Ορ. 993, 405: Ἐχ. 2115, 
Ἐσκ. 20” οὗ ἐὰν ἐπονομάσω τὸ ὄνομά µου ἐκεῖ. Ῥατπ. ϐ 9ἵ οὗ 

διέσπειρας αὐτοὺς ἐκεῖ. 11 Κ. 1) ἐν ᾧ αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεὶ. (Ορ. 
ορυ ον Ἐς, 121 (1εη. 9119 ἐν τῷ τόπῳ ᾧ ἠλειψάς µοι ἐκεῖ 
στήλην. ΝΡ. 143 εἰς ἦν εἰσῆλθεν ἐκεῖ. ρ. 1519 οσο οι 43 
Ώχ. 8” ἐφ᾽ ἧς οὐκ ἔσται ἐκε. . Ἱν Ι. 13 ἡ κλίνη ἐφ᾽ ἧς ἀνέβης 
ἐκεῖ. Ῥυ. 9" ὅθεν ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐκεῖθεν. ΝΡ. 2015 ἐξ ὧν οὐκ 
ὄψη αὐτὸν ἐκεῖθεν. ῶαη. 0’ 9Ί εἲς ἃς διεσκόρπισας αὐτοὺς ἐκεῖ. 

ΤἩ]5 Ιά1οΠ1, πΠΙοὮ 15 {Πποτοισ]ῃ]γ ἨΠερτευ, 15 {ο Ὦο οχκρ]αϊπθᾶ οἩἨ 
ἴΠθ 541Πθ πποῖρις 885 1η ὃ 69. Ίπ πο Ν.Τ. 10 16 Γἔουπά οπΙγ 1η 
Ἠεγε]αί]οη ---- 

Ἠεγ. 120 ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον, 12’ ὅπου τρέφεται ἐκεῖ, 1Τ) ὅπου ἡ γυνὴ 
κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν (Ξ- ἐκεῖ). 

868. πᾶς νν!{Ἡ οὐ απᾶ µή. α. Το ιδ ΟΓ πᾶς νΙτὮ α πθσαῦϊνο ρατίϊο]ο, 
πηθις 1Π ο]αδδίσα] (ἀΤαθ]ς οὐδείς ΟΥ µηδείς Ψοι]ὰ Ὦο δπἹρΙογεᾷ, ἶ5δ α 
Ἠερταίδπῃ, 6υθπ {ποισ]ῃ 1π οθγίαΙΠ 68865 {με τεβι]ζ]ησ ΘΧΡΥΘΡΣΙΟΠ ΠΙαΥ 
ϱε ρατα]]ε]οᾷ ἔγοπι ρ118 (ῴτΤοε]ς τ1δαςο. 

Τ]ο πᾶς πηαγ οἶίῃαν Ῥτοσεᾶο οἳ Γο]1ου ἴμθ πεσαί]νο (οὐ, µή, μηδέ, οὐ 
μή) νηποαῦ ἀιῄετεησε οἱ ΠΙΘΑΠΙΗΡ. 

ϱ. Ὢ ο ν]] Πνςί {α]κο ΠηβίαΠΟΘΒ ΕγοΙ ἴμο ΤΧΧ ν/ηετο {16 πᾶς Ρ16- 
οεἆες {πο πεσα{]νο, 

Ἐκ. 123 πᾶς ἀλλογενὴς οὐκ ἔδεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. Ορ. 1213: Ἠτε]ς. 44). 
Ώαηπ. Ο’ 0) πᾶς ἄνθρωπος οὐ δύναται Ορ. Ώαπ. 0’ 23. Η0κ. 

[ω 3 3 -- 9 «ς ’ 3 

23 πᾶν πνεῦμα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. Ἰ Μαο. 28 πάντες . . . οὐκ 
/ 99 - ’ ΔΝ ΔΝ 3 / 

ἀσθενήσουσιν. Ἐκ. 22”. πᾶσαν χήραν καὶ ὀρφινὸν οὐ κακώσετε. 
163. 1Τ” πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε. Ορ. Ες. 12153: ΝΡ. 2815: 546. 197’. 



δ0 αΒΑΜΜΑΒ ΟΕ ΡΕΡΤΟΑΑΙΝΤ αβΕΕΚ 

9ο 1η Ν.Τ. --- 

Ῥοπῃ. 1013 πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. (Ορ. Ὦρῃ. 
4. δν Ἐεν. 183 πᾶς τεχνίτης . . . οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι. 
Ἡ Ῥεῖ. 13 πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται. 

15η. 23 πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστι. «ΟΡ. ἶ η. ὃν ο Ἠ, 

45, ὅ.: Ἐεν. 22'. 

ο. Ἱπ ἴμε {ο]]ογίπς ῥρ8β88αΡε5 οἳ πο ΤΧΧ Ίο πᾶς 101195 ἴπο 
ηθρα{]νε --- 

Ῥα. 1423 οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶγ. Ἐοο]. 15 οὐκ ἔστιν 
πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἤλιον. Ἐσχ. 200: Ῥϊυ. 61 οὐ ποιήσετε ἐν 
αὐτῇ πᾶν ἔργον. “Ορ. Ἐκ. 2015 Π Κ. 153 οὐκ ἔγνωσαν πᾶν 
ῥῆμα. Το. 123 οὐ μὴ κρύψω ἀφ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα. Ῥβ. 563 

οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ. 16. 19 μὴ Φάγης πᾶν ἀκά- 

θαρτον. Τοῦ. 4 μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ παντὸς 
πτωχοῦ. 

οο 1η Ν.Τ. ---- 

Ῥοπι. ὃ” ἐξ ἔργων νόµου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. Ορ. ἄα]. 215: 
Μι. 24”. Τ]ς. 19 οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ Θεοῦ πᾶν ῥῆμα. 
Αοἲς 1014 οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοιγόγ. 1 091. 13 ὅπως μὴ καυχή- 
σηται πᾶσα σάρξ. Ἠευ. 217 οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἲς αὐτὴν πᾶν κοινόν. 

ΡΕΕΡΟΡΙΤΙΟΝΡ, 89-98 

89. Ῥτοπιίπεπορ οἱ Ῥτθροβί1οπ8. ΤἩα ΡγοπἹπεποθ οἱ ρτοροβίοης 1ῃΠ 
ἴπο ΤΧΧ 15 ρατί]γ α οματαοζετ]δί]ο οἳ Ιαΐ6Υ ἀτεε]ς σεποεγα]]γ απᾶ ρατΏ]γ 
ἀπε {ο {16 οατε{α] {ο]]οψ]πς οἳ ἴ]ο Ἠερνεν. Ῥιαΐῦ πΥΠ]]ε ργεοροβϊθίοης 
816 ΘΙΠΡΙΟΥΕά {ο οχρτθβς τε]αζίοης {ον ν/μΙο] 1π ο]αβδίσα] ἄτοοθῖς ο.δθς 
που] Ἠανα Ώθει {Ποασ]ῦ δα/Ποῖεπ{, ἴἨετε 15 αἲ ἴ]ιο βαπηθ Ίπ]θ α ἴθη- 
ἀαεπογ {ο Ὀ]ιτ 6οππθ οἳ {16 πΊσθ ἀἰρἠποβῖονς Ῥείνγεεη ἴ]θ πβο5 ο{ ἴμο 
58ΊΠ8 ΡΙΘΡΟΒΙΊοἩ γη ἀιῄογεπί σᾳ565. 

90. εἰ. α. εἲς ἵπ ο]αβθῖσα] ἄτοε]ς ἀαποίθς πιοβίοπ ος ἀἱτθοίίοῃ: Ιπ 
Ῥιρ]ῆεαὶ ἄτεε] 16 ἀεποῦες εαια]1γ τοςῦ οἵ Ῥοδί{ίοΠ, απᾶ πΙαΥ Ὦ6 ἴγαῃβ- 
Ἰαῦεὰ ὮΥ / αἲ ̓  ος «1Π) 45 γε]] α5 ΡΥ {ο, ος. --- 

(ει. 2Τ] πορευθῶμεν εἰς Δωθάειμ . . . καὶ εὗρεν αὐτοὺς εἰς Δωθάειμ. 
«105. Τ” ἔδραμον εἰς τὴν σκηνὴν . . . καὶ ταῦτα ἦν ἐνκεκρυμμένα εἲς 
τὴν σκηνήν. «46. 14] καὶ κατέβη Σαμψὼν εἲς Θαμνάθα, καὶ εἶδεν 
γυναῖκα εἰς Θαμνάθα. 



ΡΥΝΤΑΣ δι 

Έου εΧαπΏρ]65 οἳ ἴ]πο ΕΟΓΠΗΘΤ 1ηθαΠΊΏς ΟΠΙΥ Ὑθ 1ΠΔΥ ἴα]ε ---- 

(.,εη. 427” ὁ δὲ μικρότερος . . . εἰς γῆν Χανάαγ. ΝΡ. 205 τὴν γῆν 
εἰς ἦν ὑμεῖς κατοικεῖτε. εΓα160ῃ 103 ἀπέθανεν εἰς Βαιτυλουά. 

δὃ. Τι μα Ν.Τ. εἰς ἀεποίῖπς τεςδῦ ΟΙ ΡοβΙ1οη 16 Υ6ΙΥ 6ΟΠΙΠΙΟΗ. 

Μ]ς. 2] εἲς οἶκον -- αὖ Ἠο1πθ. Ορ. ]ικ.9: ΜΚκ.103, ΜΙς. 195 καθη- 
3 - ων ” κά 

µένου «νὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. «ΓἩ. 115 ὁ ὢν εἲς τὸν κόλπον 
ο) ο) ε 

τοῦ παι Ιός. Αοῦς 213” ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλήμ. 

νο μρῃη, οὗ: 1 οι οὗ. ο; ΜΚ. 19 5 1οῦ. της {39 111: ὅπ. οἳ, 
ο πο, δυ, 253. 

Τ]ηα ορΗ{θταῦΙιοη οἱ πο ἀῑδαποῦίοη Ῥεῦπγθεη τοδῦ απᾶ πιοῦῖοη 16 
οπθ οΕ {πο τηατ]κ5 οἳ ἀθο]λπῖπςσ (τθθζ. ΤΠ ἴπα πιοάθτη Ἰαησιαςσθ εἰς 
Ἆας α5ατρθά μα {αποβίοης5 Ῥοῦᾗ οἳ ἐν απά πρός. 

ο. Τ]6 πδο οἳ εἰς ΝΙΓΠ {μα αοοιδαί1νο αΕὔθί εἶναι ΑΠᾷ γενέσθαι 85 
Ῥτασῦϊσα]]1γ εαιἹνα]επύ [ο ἴε ποπΙπαζΙνθ 1ΗΔΥ 5α{εΙγ Ῥο τορατάαά 
5 α Πεβγαῖς. 

ᾱ. 1 0Η. 113 ἦν αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα, 11; εἶναι εἲς ἡγούμενον. πι στα, 
20” ἔσται µοι εἰς κῆπον λαχάνων. Ορ. ἀεη. 45”: 1 ΟἨτ. 119. 1. 
1Τὸ ἐσόμεθα ὑμῖν εἰς δούλους. «16Υ. οδ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν, καὶ 
αὐτοὶ ἔσονταί µοι εἲς λαόν. (Ορ. ἆονγ. 98:: (επ. 48δὺ: Ἡ Κ. τὴ. 
(επ. 27 ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν. Εχ. 2 ἐγενήθη 
αὐτῇ εἰς υἱόν. 1 Κ. 4” γένεσθε εἰς ἄνδρας. 

πρός Ιῃ 0Π6 Ῥαβραςε ἴακας ἴῃο Ῥ]αοο οἳ εἰς. 

ΦΥ, 460 µία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύο. 

6. Τη ἴμο Ναι Ταρίαιπαηῦ 05 Ιά41οπι οοσαἩ5 Ῥοῦμ 1π αποίαθίοπς 
ἔτοπι ἴμο ΟΙά απά οἴΠειγν]ςο. 

1 {Π. οὗ καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἐν εἰσιν. Τ]ς. 9δ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς 
εὐθείας (15. 403. 1 Οο0Υ. 015 ἔσεσθέ µοι εἰς υἱούς καὶ θυγατέ- 
ο αἱ κ. τὸ 18. 409). Μ{. 195 ἔσονται οἳ δύο εἰς σάρκα 

µίαν (9η. 23). Μι. 2133 ἐγενήθη εἲς κεφαλὴν γωνίας (5. 1113). 

Τῆς. 191 ἐγένετο εἰς δένδρον. «Ορ. Ἀεν. δ''. 11. 103 ἡ λύπη 

ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. 

Τ1ο 6απ1θ πβασο 15 ἴο ο {Γοαπά αἶδο 1Π Πο Αροδβίο]ίο Εαΐμοτς ---- 

Ἠθιπι. Ραδί. δίπι. ΙΧ 19 ὃδ ὅ ἔσονται εἲς ἓν πνεῦμα, εἰς ἓν σῶμα. 

1 ΟἸαπι, 113 εἲς κρίµα καὶ εἰς σηµείωσιν . . . γίνονται. Ίσπ. Ε)ρή. 

113 ἵνα μὴ ἡμῖν εἰς κρῖμα γένηται. 

1. Τ]ιο απιρ]ογτηθηῦ Οἱ εἰς {ο 6χρτθ5ς ἴ]ιο οὐ]εοῦ οἳ ἀθδίίπα[ίοη οἱ ἃ 

ἴπίπς πιϊσ]Ώύ δαδ!1Υ Ὀο ρατα]]ο]οᾷ ἔτοπι οἰαδδίσα] ἄτθεῖς, Ῥαΐ 1ΐ5 Τγο- 



δ2 αΒΑΜΜΑΒ ΟΕ ΡΕΡΤΟΑΑΙΝΤ αΒΕΕΚ 

απθηί ας 1Π πο ΤΧΧ 15 ἆπα {ο 155 οοπΥθηΙεηοθ 5 α. ἴταηδ]αδίοη οἱ 
ἴμο οοιγθεροπά1ηπς ΗΕΡΤΕΥ’. 

(.εΠ. 941” καὶ δώσετέ µοι τὴν παῖδα ταύτην εἰς γυναῖκα. Ῥς. 1041: εἲς 
δοῦλον ἐπράθη Ἰωσήφ. ΙΙ Μ. 1915 χρίσεις τὸν ᾿Αζαὴλ εἰς βασιλέα. 
(1εη. 12” ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα. 

Ἠμμεπ {πε ναιὮ 15 ασνο απἆ ἴγαηδ]νο, αξ 1η αἱ] Ὀιΐς πο βδοσοοπᾶ 
οἱ {λα αΌογο ΙΠδίαΠ668, εἲς πηϊσμό Ὦο ἀἱδρεηδεά πΙζ ας {αχ ας νεεἷκ 
15 οοΠποθιπεᾶ. ΊγΠεη α νετο οἱ Ῥεϊπς 15 επιρ]ογεά, 015 πδε τάΏς 1ΠΤο 
{Πε ρτθοεᾶΙης --- 

(επ. 13 ὑμῖν ἔσται εἲς βρῶσιν, 1" ἔστωσαν εἰς σημεῖα. 

ϱ. Τη6 ι156 ο εἰς γΥΙδ]ι ἴ]ιο αοσαβδαὔ1νθ, ὙΠετθ ο]αδδίσα] ἀτεε]ς ποι]ᾶ 
5ΙΠΠΡΙΥ ανα επιρ]ογεά α ἀαΐ1νθ, 15 5Ππούυη ὮΥ {πε Ῥαργτὶ {ο Ἠαγε Ῥεεῦ 
α Γεαζατα οἳ {ῃθ νειπασι]αὶ «Τθεκ οἱ ΑΙεχαπάτία, 

ο 

Εχ. 93 ὃς δὲ μὴ προσέσχεν τῇ διανοίᾳ εἰς τὸ ῥῆμα κυρίου κτλ. 

5ο 1ηπ Ν.Τ. ---- 

1 0ο. 1601 τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους ({1ιε οοἰεοίίοπι ΓοΥ ἴ]ιο δαἴπίθ). 

91. ἐν. α. ΑΙἴποις] ἐν πας ἀεδίιπεα α]ΠπιαζεΙσ {ο 4ϊδαρρεατ Ῥείοτθ 
εἰς, Υαοῦ ἵπ Ῥ]ρ]]σα] (ατεε]ς νε Ἠπά 16 1 με ρ]ε]ζαάς οἱ 155 Ῥούατ, α5 
αχργθβδίηςσ ΙΠΠΙΠΠΘΤαάΡΙΘ ΤεΙαΦΙΟΠ5, 59Π16 οἳ πΠΙΟἨ 566ΙΏ {ο 116 ο]αβς]- 
σα] 5υαάεηπύ {ο Ῥο αα1το Ῥεγοπά 155 Ῥτορεί 8Ρῃετθ. Οπο ρι]ποῖρα] πδα 
ΙΠΥ Ὦ6 5ΙΠΙΠΙΕά πρ ἀπάοχ {πε 010] οἳ “ Τηο ἐν οἳ Αεοοπιραπγίης Ο11- 
οππηδίαποθς.”. Τῆ15 Ἱπο]αάθςδ ἴιο ΙἹπβίταπιεηία] αδθ, Ῥαῦ σοες Τατ 
Ρεγομάᾶ 16.  Ὁπάει 015 αδ5ραοῦ ἐν Ιπναάες {μα ἀοπαΙη ΟΕ µετά απᾶ σύν. 
Τη πιοδῦ ο85ε5 16 1ΠαΥ 9 τεπάετεά ὮΥ μα Ἐπς]Ι5δῃ «να(ῃ. 

Ἠο8. 17 σώσω αὐτοὺς ἐν κυρίῳ θεῴ αὐτῶν, καὶ οὐ σώσω αὐτοὺς ἐν τόξῳ 
οὐδὲ ἐν ῥομφαίᾳ οὐδὲ ἐν πολέμῳ οὐδὲ ἐν ἵπποις οὐδὲ ἐν ἱππεῦσιν. ϐρ. 
πι ο πμΜαςο Ἐκ. 0) ἐν γὰρ χειρὶ κραταιά κτλ. (Ῥιαῇ 

η Εχ. ὁὗ Νο Ίανε ἐὰν μὴ μετὰ χειρὸς κραταιᾶς) Ορ. Εκ. 93: 

.άςσ. 15115. 1άρ. 1415 εἰ μὴ ἠροτριάσατε ἐν τῇ δαµάλει µου. ΟΡ. 
11 Κ. 195. Ἱν Ι. 181 ἐν δυνάµει βαρεία. ΤΠ ἴμθ ραγα]]εὶ Ῥαβδασθ 
16. 96” μετὰ δυνάµεως πολλῆς. 1 Μαο. 46 ὤφθη Ιούδας . . . ἐν 
τρισχιλίοις ἀνδράσιν. 

Φο 1η Ν.Τ. --- 

1 091. 43. ἐν ῥάβδω ἔλθω πρὸς ὑμᾶς; Ορ.ΙΚ.1Τ5: Ῥε.2'. ἨἘρῃ. 63 
ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ. Ἡ Ῥοῦ. ὦἱδ ἐν ἀνθρώπου φωνή. 
Μτ. 9 ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. Ορ. ΜΙ. 
τον δο-. Μ. 207” ἐν µαχαίρᾳ ἀπολοῦνται. 



ΡΘΥΝΤΑΧ 89 

δ. Τ]ι9 ἐν οἳ αοοοπιραηγΊησ οιτοαπηδζαποθς 15 ποῦ ΠΥΠΟΙΙΥ Εογεῖση {ο 
ο]αδείσα] (ἀτεεῖς, {ποιισ] ἴμα εχίοεπἀεά αδε πιαάο οἳ 165 1π Ῥ]ρ]σαι 
ἀἱοῦίο 15. 

Έτχ. Τγο. δΙ1Τ ὦ χρυσέαις ἐν οἰνοχόαις ἀβρὰ βαίνων. 

ο. Τπ αποῦπατ οἱ 155 Ῥιρ]ϊοα] πδες ἐν Ῥεόοπιες ΙπάΙςπςιΙςηαβ]ε 
ΕΥΟΠΙ εἰς, 85 1Π ---- 

Ἐσ. 43 πάντα τὰ τέρατα ἃ ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου. /ἀςσ. 19] παρέ- 

δωκεν αὐτοὺς Κύριος ἐν χειρὶ Φυλιστιεμ. Ορ. δὰς. 15:33, 16353. 

15. ὀτ] οὐ μὴ παραδοθῇ Ἱερουσαλὴμ ἐν χειρὶ βασιλέως, Ὑγ]]ο ἴ]ο 
ρανα]]ε] ραββασε ἵπ Ἱν Ι.. 19" Ί85 εἰς χεῖρας βασιλέω..  Τοῦ. δὗ 
πορευθῆναι ἐν Ῥάγοι, Ορ. Του. 65, 9”. 

Φοῖπ Ν.Τ. --- 

1 ΟοΥ. 81 χάρις δὲ τῷ Θεῴ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν 
τή καρδίᾳ Τίτου. Μι. 143 ἔθετο ἐν φυλακή. «η. ο πάντα 

δίδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. Ἠοεν. 113 πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ 

εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς. 

92. ἀπό. ᾱ. ἀπό ἵπ {πο ΤΙΧΧ 15 ο[ίεη Πίο ππογθ {Παπ α δἶση οἱ 
ἴπο σεπ]ᾖνο, 11ο οι. Επσ]δῃ «οξ, Ῥτον]άεᾶ πα μα σεμΙ1νο ο 

ρα. 01νο. 

Ἐχ. 1215 καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ᾿ αὐτοῦ. εΓ05Η. 9 οὐκ ἦν ῥῆμα 
αν / 8 3 , [ο 5 ” ὁ 3 3 κ ᾽ ο 

ἀπὸ πάντων ὧν ἐνετείλατο Μωυσῆς τῷ Ἰησοῖὶ ὃ οὐκ ἀνέγνω Ἰησοῦς. 

Π1 Ἰ. 1815 ἔκρυψα ἀπὸ τῶν προφητῶν Κυρίου ἑκατὸν ἄνδρα. «οεἱ 

23) ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύµατός µου. 1 Εδὰ. 113 εἷἲς ἀπὸ ἀδελφῶν 

μου. 

Φο ἵηπ Ν.Τ.--- 

Της. 615 ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα. ΤΠ. 2139 ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν 
3 ΄ ο 3 ο [ω 

ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νυν. 

ὐ. ἀπό -- «Ὦ}γ 1θᾶδοη οΓ” 15 αποί]ετ απο]αβδίσα] 5ο γ/ἨΙ6] οεσἩΤΡ 1Π 
ἴπο ΤΙΧΧ. 

(.6εἨ. 4151 καὶ οὐκ ἐπιγνωσθήσεται ἡ εὐθηνία ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ λιμοῦ. 

Ἐκ. 23 καὶ κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ἱσραὴλ ἀπὸ τῶν ἔργων, Ὁ καὶ τῆς 
- 3 [ο 3 / 3 Ν [ο] Ε] ὃ ο Ῥ 116 3 9 ο 

κραυγῆς αὐτῶν ἀκήκοα ἀπὸ τῶν ἐργοδιωκτῶν. 5. ἀπὸ τῆς 
/ Αα ω 3 / αν] . 209 ” 

ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν . . . ἀναστήσομαι. 1. 20’ έστιν µιση- 

τὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς. Ναβαη 16 αἱ πέτραι διεθρύβησαν ἀπ 

αὐτοῦ. 

Τη [μ]6 γγαΥ ἀπό Ώεοοιηθς 5 ὑπό, α5 ἵπ Ώαμ. Ο’ 139. 



δ4 αΒΑΜΜΑΗ ΟΕ ΡΕΡΤΟΑ(αΙΝΤ αΒΕΕΚ 

5Ο 1Π ο Εί νε τα 

ἨἩὈ. 67 εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας. 1]ς. 195 οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ 
τοῦ ὄχλου, 2431 ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς. «Ορ. Δοῖς 12”, 
223. 5η. 215 οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν 

ἰχθύων. 

ΟΕ ἀπό -- ὑπό 5ε6 Ιηπβδίαποθς ἵπ Τις. 93, 135: Λοῖς 20), 
ο. Τμ6 οοπιΏΙΠπαΡΙΟΏ ἀπό . . . ἕως ἶδ α Ηευναῖδιη. 105 ππαΥ Ὀο τεή- 

ἀεγθά «τοπ .. . ππῖο,) α5δ1η--- 

Ῥιή. 83 ἀπὸ ἴχνους τῶν ποδῶν σου ἕως τῆς κορυφῆς σου, 

ος «Ῥοῦπ . . . απἆ,) 5 Τη --- 
9 , 

Ἐσ. 93 ἀπὸ ἀνθρώπου . . « ἕως κτήνους. 

ΦΟΙΠΘΙΙΠΙ65 καί ΡΙθοθᾷΘ5 ἴ]θ ἕως --- 

ά69. 155 ἀπὸ . . . καὶ ἕως .. . καὶ ἕως δοή.ι..«.απα -Ὁᾱ-α- 

Ορ. ὃιτ. 405: ος. 215. 

90. µετά. µετά ψΤὮ σεη]{1νο -- «Ιπ ἀθα]ῖπς πμ) 15 α Ἠερταῖςπι. 

.;ἀς. 155 ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ) αὐτῶν πονηρίαν. 

Φο1π Ν.Τ.--- 

Τ]ς. 105 ὃ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ αὐτοῦ: Αοῦς 14”. Ορ. Ἠετπ. 
Ῥαδί. Φίπι.ν 191: 1 0Ἴ]επι. 015. 

94. ὑπέρ α. Τ]ο {τοαιεπῦ πδθ ΟΓ ὑπέρ 1π πε ΤΧΧ {ο εκρτθ8δς ΟΟΠΙ- 

Ρατίδοη 15 ἆπε Το Ίο {αοῦ ἴμαῦ ἴπο Ἠερταυ Ἰαησιασο Ἠαβ πο βρεοΙα] 
{ογπη {ΟΥ ἴ]ιθ οοπηραγαςἸνθ ἀεργθθ. Ί {Πειδ{οίθ 5οπιθύΊπ]θΒ Ὠπά 16 
ΤΙΧΧ τεριοδεηΏίησ {με ο]σίπα] ὮΥ ἴ]μο ροβ1νο ΥΙΓἩ ὑπέρ. 

ἨαίἩ 415 ᾗ ἐστιν ἀγαθή σοι ὑπὲρ ἑπτὰ υἱού. Ορ. 1 Ν. 13, 153: 1 Ἰ. 
ο πι ον 21”, 1 Ἰ.. 9” ὑψηλὸς ὑπὲρ πᾶσαν τὴν γῆν. 160Ἠτ. 

4ἳ ἔνδοξος ὑπὲρ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. ΦΥ, 243 ὑπὲρ µέλι γλυκύ. 

Ἐζ]ς. ὔ) ῥομφαίαν ὀξεῖαν ὑπὲρ ξυρὸν κουρέως. 

δν. Μοτο ο{ζεη Ἰούεγυεν ιο οοπιραχα[ίνε 15 πδεᾶ, Ῥαΐῦ ἴπε οοηβῖταο- 
Μο η ζ] ὑπέρ 5011] τεζαϊπεᾶ. 

/4ς. 153 ἀγαθωτέρα ὑπὲρ αὐτήν. Ορ. σ4ρ. 11”. /σ. 1893 δυνατώ- 

τεροι εἶσιν ὑπὲρ αὐτόν. Ἠτῃ ο)” ἐγγίων ὑπὲρ ἐμέ. 11 ζ. 19" 
κρείσσων . . « ὑπὲρ τοὺς πατέρα. ΟΡ. ΒΙ. ο05. Ἠν]ς. 18 ὀξύ- 
τεροι ὑπὲρ λύκους. απ. Ο’ 15 σοφωτέρους δεκαπλασίως ὑπὲρ 

Ν / 

τοὺς σοφιστάς. 



ΘΥΝΤΑΣΧ | δ6 

ο. ὑπέρ ἵ5 επηρ]ογοαἆ 1π 1116 6απηθ Ίγαγ Ἀξίαυ νετΏς ---- 

Ἐσ. 1’ ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς. 1 Κ. 15 τὴν ἼΑνναν ἠγάπα Ἑλκανὰ ὑπὲρ 
ταύτην. Ῥς. οὐ ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς µου. 
1 0Ἠ1, 1913 ἐὰν κρατήσῃ ὑπὲρ ἐμὲ Ἀύρος. «161. Ο" ἐστερέωσαν .. 
ὑπὲρ πέτραν, 101” ὑμεῖς ἐπονηρεύσασθε ὑπὲρ τοὺς πατέρας ὑμῶν. Ορ. 

πσο, 61. 203 πληθύνει ὑπὲρ ἀκρίδα. Ῥαπ. Ο’ ὅ3 ἡ κάµινος 
ἐξεκαύθη ὑπὲρ τὸ πρότερον ἑπταπλασίως. 

ᾱ. 9ο 1π Ν.Τ. --- 
α{ἴθΥ α οοπιρατα(]νε --- 

Τ]ς. 105 φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτός. ἩΡ. 4” τοµώτε- 
ῥρος ὑπὲρ πᾶσαν µάχαιραγ. 

ΔΕἴ6Υ α Υετῦ --- 

(ςα|. 11 προέκοπτον . . . ὑπὲρ πολλούς. Μ1. 105 ὁ φιλῶν πατέρα 

ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ. 
Ορ. Πουπι. Ῥαςί. Μαι. Ὑ 1 δ ϐ ἡ µακροθυµία γλυκυτάτη ἐστὶν ὑπὲρ 

τὸ μέλι. Μα. Γοῖμο. 18 δοκιµώτερα ὑπὲρ χρυσίον ὁστᾶ αὐτοῦ. 

95. ἐπι. α. ἐπί ΝΙΤἩ ἴλμα αοοιιδαῦϊνε 15 ιδεά οἱ τοδύ 5 πε]] α5 οἳ 

ΠΙΟΌΙΟΠ. 

(επ. 4117 ἑστάναι ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ. Ἐσ. 101 καὶ ἀνήγαγεν 

αὐτὴν (τὴν ἀκρίδα) ἐπὶ πᾶσαν γὴν Αἰγύπτου, καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ πάντα 

τὰ ὅρια Αἰγύπτου πολλὴ σφόδρα. υ4σ. 107 ἐπὶ τὸ δῶμα Ξξ- προπ 

{Πθ τους. 

ὁ. ἐπί 15 δοιπθ6Ιτηθς τιδεᾷ {ο 16ΙΠ{ΟΙΟΘ απ αοοαδαῦϊνο οἱ ἀἁπταίοἨ οἳ 

Ἴπῃο. 

1 ἀρ. 141 καὶ ἔκλαυσεν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας ἃς ἣν αὐτοῖς 

ὁ πότος. 

το. Τη 2951. 201 ήγο ΒΠὰ µέγαν ἐπὶ τοῦ ἰδεῖν ὙἨθιο 1π ο]αβδίσα] (ἄτοεε]ς 

ππθ 5ποι]ά Ίανθ οΠΊΥ µέγαν ἰδεῖν. 
ᾱ. Ίπ Όλο Ν.Τ. αἱδο ἐπί πλ ἴΠαο αοοαδαῦῖνθ 15 αδεᾷ οἱ τεδῦ οἳἨ 

Ῥοβ]{ίοη ---- 

11 0901. 215 κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται. Μ]ς. 213 καθήµε- 

γον ἐπὶ τὸ τελώνιον. (ρ. Τ1ς. ὅ”. Μ]. 435 ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον 

καθεύδωγ. Μί. 143 περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν (ἵπ ὧπ. 63 

περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης). Της. 23 πγεῦμα ἅγιον ἦν ἐπ 

αὐτόν. (Ορ. Τι. 2'.. επ. 19 ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

96. παρά. α. παρά πβΙτα]Ιγ ]οπάς 1ὔ56]Ε {ο ἴπο οΧΡΤΕΡΒΙΟΠ οἳ 60ΠΙ- 

Ῥαχίδου, απά ἶ5 5ο ι5θᾷ οἑσαδίοπα]]γ ἵπ 0ο Ῥεδύ ἄτεοίς ερ. Τπαο. 1 25 
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δ4: Χεπ. Ἠοπι. 14 8 14: ἨΠάι. ΥΤΙ 105. Τϊ 15 {πετείοτο πού δατρτίδ- 
Ίησ ἴλαῦ 16 βΠοι]ά Ἠανε Όεεπ επΙρ]ογεά ὮΥ ἴμο {ταπδ]αίοις 1Π ἴῃθ 88118 
ΥΓΑΥ 5 ὑπέρ. 

Ἐχ. 1811 µέγας Κύριος παρὰ πάντας τοὺς θεού. (Ορ. Ἐ8. 1945: Ῥαη. 
ο απο ΝΕ. 123 καὶ ὃ ἄνθρωπος Μωυσῆς πραὺς σφόδρα παρὰ 
πάντας τοὺς ἀνθρώπους. ΏαἨ. Ο’ 19 ἀσθενῆ παρὰ τοὺς συντρεφο- 
µένους ὑμῖν (Θ Ίια5 σκυθρωπὰ παρὰ τὰ παιδάρια τὰ συνήλικα ὑμῖν). 
εσας Ώαῃ. Θ Τ' διάφορον περισσῶς παρὰ πάντα τὰ θήρια. 

Ι Ἐδά. 435 ἰσχυροτέρα παρὰ πάντα. Ώαπ. Ο’ 1119 μείζονα παρὰ 
τὴν πρώτην (Θ Ίια5 πολὺν ὑπὲρ τὸν πρότερον). Ῥϊ. τ' ὑμεῖς γάρ 
ἐστε ὀλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη. (επ. 405 ἐμεγαλύνθη δὲ 
ἡ μερὶς Ἠενιαμεὶν παρὰ τὰς µερίδας πάντων. Ὦς. δὺ ἠλάττωσας 
αὐτὸν βραχύ τι παρ ἀγγέλους. 

ὐ. Ίη ἴἶιε Ν.Έ. παρά αΕἴεί α οοπιραταῦ]νε 15 αραπάαπὺ η Ἠερτεπς 
πο ο ο αι ου 

πε Επα 15 α[ίετ α ροδ1ΐ1νσο απᾶ αξζετ α οοπιρατα(]νε Ἱπ Πακε --- 

Τ]ς. 193 ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους, ὁ ὁ μηδὲν πλέον παρὰ 
τὸ διατεταγµένον ὑμῖν πράσσετε, 

απᾶ α[ίθ6ι νετΏς 1ῃ ---- 

Ῥοπι. 145 ὃς μὲν κρίνει ἡμέραν παρ ἡμέραν. Ἠῦ. 1) ἔχρισέ σε 

ὃ Θεός . . . παρὰ τοὺς μετόχους σου. 

ο. ΤΠ {πο ΑΡροδίο]ο Ἐαΐμπεις ερ.--- 

Ἠεντπηι. ᾖα51. Τἱ5. ΤΙ 13 δ 1 ἱλαρωτέραν παρὰ τὸ πρότερον, Οἵπυ. Ι.Χ. 

19 6 2 πλείονα . . . παρά. Ῥατπ. Γρ. 45 (1η α αποίθαῦ]οη ΕΤΟΙΗ 
ὮΏαπ]ε] ὙγΠΙό 16 πδΙζμες Ο’ πος ϐ) χαλεπώτερον παρὰ πάντα τὰ 
θήρια. 

97. Νενυ Ἐοτπι οἱ Ῥτεροβί{ῖοπ. α. Ῥοαριάςς ἴ]α πιογο Ἰρετα] δε 
πηαᾶθ οΕ {16 Ῥτδροδίοης αἰτθαάγ ουττεπῦ 1Π ο]αβδίσα] τθε]ς, Ὑγθ πιεεῦ 
αἱ5ο 1π ἴμο ΤΧΧ ν{Ἡ π6ι/ ΕΟΥ1Π5 οἱ ΡΤΘΡΟΡΙΠΙΟΠ. ας 

Ὀ. ἀπάνωθεν ο6ο1ς 1π Ῥνοῖθ)ς ἰεχῦ 1π σσ. 103: πα τ. 113.35. 203: 
Π1 Κ. 105: τν Κ. 27. 0 ποῦ αππαζΙτα]]γ σεῖς οοηΜιδεᾷ 1Π 80116 Ρ]α06Β 
ΝΕ] ἴ]πο ο]αβδῖοα] ἐπάνωθεν, ΥΥΠ1Ο]ι 16 Υ6ΥΥ ΟΟΙΠΙΠΟΠ 1π ἴπε ΤΧΧ, παν- 
Ίπσ Ώ6αει Γουπά α οοπυοπΙεηῦ τεπετ]πς οἱ οεγζαϊπ οοπιροιπᾶᾷ Ῥτεροβί- 
Π19Ἠ5 1Π {Πο ΗεΡτεγγ. 

ο. ὑποκάτωθεν, ΝΠΙ6Ἠ 185 ΟΠΙΥ αδθᾷ αξ απ αἆνετο ἵῃπ ο]αδδίσα] (τεεί, 
Ά8δΙΊΠ6ς 1Π {μ6 1,ΧΧ μα Εαποῦίοη οξ α ῬτοροβΙδΙοἩ, 6.0. --- 

Ῥυ. 91 ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτῶν ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ. 



ΘΥΝΤΑΣ 8τ 

Τ]ο οοιγεδροπά1ῃς ΤΟΙΊΠ ὑπεράνωθεν 06115 1Π ἴ]πα ΤΧΧ. οπ]γ 6ν]σα, 
οΏ66 56 ΔΏ αἀγετῃ 1Π Ες. ττ απἆ ο,ςσθ 45 α ΡΙΘΡΟΡΒΙΠΙΟΠ 1η --- 

ἘΖ]«. 13 ὑπεράνωθεν τοῦ στερεώµατος. 

ᾱ. ἔναντι, ἀπέναντι, Ἀπιά κατέναντι 316 ΡΤΕΘΡΟΒΙΠΙΟΗΡ ΙΠΚΠΟΥΠ Το ο]αβςῖ- 
σα] αιι{πους, {]οιση ὑπέναντι 15 {ο Ὦε ἔουπά 1π Ρο]γβ118. 

ἔναντι ΙΠ ΤΙΔΊΥ Ῥαβδαᾶσες οἳ {1ο Τ.ΧΧ Ίνα θ6εμ τερ]ασθᾷ 1π Αν/αζθ)5 
[οχί ὮΥ ἐναντίον. Ὀπῦ {πει α1θ 5611] παπηΘΥοΙ5 Ιπδίαπςες οἱ 16 16εΓζ, ο. 

ου. υυἳυ.ῦύυ ο σοοοα ΙπΝ.ΤΈ. 16 οεσύτΒ 1η Της. 18 Αοἲς 53, 
ἀπέναντι 5 85ο 6ΟΠΙΠΠΟΗ, 6.0. επ. ο”, 2135, 205, 25), 493. Ἰπ ἴ]ο 

Ν.Τ. 16 οοο115 1Π 0Πθ 86Ώ5θ οἳ «οοΠίΤΑΣΥ {ο 1η Αοῖς 1τ7. 
κατέναντι 15 5ρεοΙα]]γ {τθαιεπῦ 1Π {πο Ῥουκ οἱ ΒΙταςῃ. 
ϱ. ἐνώπιον 15 αποί]Ώθν ῬτθδροβΙῦίοη απΙΚΠοΝΏ {ο οἱαδδίσα] ααἴπους, ρα 

οχ{γ6ΠΊΘΙΥ οΟΠΠΠΙΟΠ 1π Ῥ]ρ]σα] ἄτεεζ, α5 Ῥεϊησ απ αρῦ οαπΙνα]επί Το 
οεγίαῖη ἨΗεριαν ΕοΥΠΙ5 ΟΕ ΘΧΡΙΘΒΡΙΟΠ. Τ98Ι55ΙΙΑΠΠ σ]ν6ς ΙΠβία1σθς οἳ 
155 αἀνετρία] δα 1Π {μα Ῥαργτ], 5ο {]αῦ νε πθθὰ ποῦ 5ΙΡΡΟΡΕ 16 {ο ηαγνο 
Ῥθδσῃ Ἰηνεπίθά Ὁγ {Πο {ταηρ]αίου» οἳ πε Ο.Τ. Ίππο Ν.Ε. 10 οἑοτ5 
{γααπεπ{]γ ἵπ Τκε-Αοἴς, Ῥαι], απά Ἰνενυε]αζοι, Ῥιαΐ 15 ποῦ δε 1π 
Μαίίμεν οἳ Μαν]ς. 

κατενώπιον ο0σοαῖ5 ἵπ ἴῃο ΤΙΧΧ ἵηπ Τινή. 41: ὦᾖο5δῇ. 15, οἳ, 213, 20): 
ο ου µη. ο δ, Τῃπ Ν.Ε. Ἱπ ΒρΗ. 14: ο]. 1: ο αάε”. 

7. ὀπίσω 5 α ῬτεροβδΙίοη 15 απο]αβδίσα], ραῦ εχίτειπεΙγ 6ΟΠΙΠΙΟΠ 1Ἠ 
ἴπο ΤΙΧΧ. 

ο οσο Γι οσσατο Ίπ1 Τη. δδ. Αονς οὐ. 205. Μι. 49. 1095 160”: 
ιτ. απ. Ἱοὸ Βεν. 109, 

ϱ/. κατόπισθε(ν) 15 οοπβίγιθᾷ ση α σεη](]να 1Π Ηοπι, 0. ΧΤΙ 145, 
Ῥιΐ0 105 ἑ]αδθῖσαὶ 1156 15 αἰποςδῦ ΙΥΠΟΙΙΥ αἆνετρία], νἨογεας 1π {με ΤΧΣ, 
ΙΠ νΏ]ο] 15 ουσανς υνγοπίγ-ίοιν ᾖππθς ἴπ α11, 15 156 ΠΙΒΙΠΙΥ Ῥγεροβ]{1οπα]. 

Τα Ἡ ΟΥΥ. ὁ43 ντο Ἰανθ ἀπὸ ὄπισθεν Κυρίου. «Ορ. σοι. 13 ἀπὸ ἐμ- 

προσθεν ἡμῖν. 
. κυκλόθεν οος15 1πΠ ἴμα Τ/ΧΧ α5 α Ῥτεροβ]δίοη ἵπ 1 Κ. 185: 811. 

ο -- πο 1 οἱ. 1 Μας. 14Η, 
Τη Ν.Τ, οΏ]γ ἵπ Ἠεν. 43, ὔ1ὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου. 
κύκλῳ 15 5οππδῦΊηθ8 τιδεά 1π ἴμθ βα116 ΊγαΥ, α5 ἴπ 1 Ι.. 1935: 911, 2013: 

σος ορ”. 
Ορ. Βίναρο ΧΥΤΙ 6, ρ. Τ93 τὰ δὲ κύκλῳ τῆς κώµης. 

ἱ. Οἴμου ργοροβ]δίοης {παίῦ ππαΥ Ὀ6 ὈγΙεβγ ποῦ]οεά 418 ἐχόμενα πέτρας 
Ῥ5. 1405, ἐσώτερον τῆς κολυµβήθρας 15. 22". 

Τη 1. 293 Ίνα ηανο ἴ]ο 6ΟΙΠΡΙΠΑΙΙΟΠ καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις. 

98. Ῥτεροβί{ίοπς α[ίετ Ὑετῦς. Τ]ιο σιθαῦ 1156 πηαάθ οἳ ῬτδροδΙϐΙοη8 
α{ΐ6τ νοιΏς 15 οπθ οἱ ἔλο πιαῖΠπ οἸατασετ]δο5 οἳ Βιρ]σα] ἄτοοεῖς. 10 

ωμ, 
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16 Ῥατ{Ιγ α {εαίιτο οἳ ἸΙαΐετ (τθε] σεηετα]]γ, Ὀαῦ {ο α 51] στεαῖει 
εχίεπί 15 15 ἆπθ {ο πο ΙπΠπεποῬ οἱ ἴπο Ἠεθρτει. Τη ἴῃπο Μο]]ογίησ 
ςέ οἳ Ιπδίαησες ρετῃαρς ἴμθ ]α5δῦ οη1γ 15 Πτερτοαομαβ]θ α5 ἄτοεεῖς: --- 

ἀδυνατεῖν ἀπό 0. 1τὸ. 

ἀθετεῖν ἐντν Ἑ οὐ”. 15 ασ ποσο 
αἱρετίζειν ἐν 1 ΟἨτ. 291: Ἡ ΟΥ. 291. 

βδελύσσεσθαι ἀπό Εχ. 1”. 
βοᾶν ἐν Π1 Ι. 15”. 
ἐκδικεῖν ἐκ Ὀτ. 181”, 

ἐκλέγειν ἐν 1 0Ἠ. 255. 

ἐλπίζειν ἐπί πγΙ 1 αοοιδαἴΊνο Ῥς. 45, 5, 91. 403, 
ἐλπίζειν ἐπί νϊζ] ἀαλνο Ῥς. τ]. 
ἐνεδρεύειν ἐπί ος. 16”. 

ἐντρέπεσθαι ἀπό 1 019. 9613: 1 Ἐδά. 13. 

ἐπικαλεῖσθαι ἐν 1 ἴ.. 183" 3, 
ἐσθίειν ἀπό Τινῖῦ. 220: ο σ. 1915. 
εὐδοκεῖν ἐν Ἐ5. 1403. 

θελειν ἑνα Ισ ΟΝΕ ὃς οἱ αρα. 
θεωρεῖν ἐν ος. 16”. 
καταφρονεῖν ἐπί ΤοβιΏ 415. 

λογίζεσθαι εἰς 1 Ι. 139. 
µυκτηρίζειν ἐν 1 Ε5ᾶ. 123. 

πατάσσειν ἐν 1. ΟἨ1. 255) 1, 

ποιεῖν ἔλεος ἐν «051. 21”. 
ποιεῖν ἔλεος µετά υᾳς. 93. 
πολεμεῖν ἐν 1 .. 283. 
προσέχειν εἰς Ὦχ. 9”. 

προσοχθίζειν ἀπό ΝΡ. 223. 

συνιέναι εἰς Ὦ5. 215. 

ὑπερηφανεύεσθαι ἀπό ΤΓοῬιΏ 41. 
φείδεσθαι ἐπί Ὦή. τ1ὸ. 

φοβεῖσθαι ἀπό Ὦζ. 13, τὸ: ὦοβδμ. 115: 1ν Τ.. 115: Ῥ. ο, 

Φυλάσσεσθαι ἀπό ὁ4ᾳ. 193. Ορ. Χεπ. Ο1γορ. ΤΠ ὃ δ 9, Πε. ΥΠ 
2 8 10. 

ΟΟΝΕΤΝΟΤΙΟΝΗ, 909-111 

99. εἰ ν/Ἡ {πα Θυβ]αποίῖνθ. α. Τπ Ἠοππσ: εἰ, ο 155 οᾳιΙνα]εηῖ αἲ, 18 
6ΟΠΊΊΠΟΠ η Ἡ λα αρ] αποίῖνε, οδρεοία]]γ πθη αοοοπιραπ]θᾷ ὮΥ κε(ν), 
ο.0. Π. 1 50, ΙΥ 249, ΥΤΙ 9τδ, ΥΙΤΙ 282, ΧΙ τοι, ΧΥ 405, ΧΝΙ 861, 
ΧΥΤΙΙ 601: ο. ΙΥ ὃδ, Υ 471, 4Τ2, ΧΝΙ 98, ΧΧΙΙ 7. 
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Τη οαρεῖσα] απἴῃους Ιηδίαποθς οἱ εἰ υΙἩ ἴμο 5 Ώ]αποῦῖνο (νητ{]- 
οαῦ ἄν) αγθ τατο ταί]αι ἴμαπ αΏδεηίο. Ῥοππθ οἱ ἔπαπι 1ηὰΥ Ἠαγθ Ῥθοθι 
Ἱπρτογεᾶ οιί οἱ εχἰδίεποε, οψΊπς {ο α ἀθδίτο {ον πίΓογπηΙ{Υ. 

Ῥ]αΐο Ἰναωυς Τ61 Ο εἴ τύπου ἄλσος . . . ἀνειμένον ᾖ. Χεῃ. ἁπιαῦ. 
11] 2 5 22 οἱ πόταμοι, εἰ καὶ πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροι ὧσι.  ΒοΡΙ. 

| Απί. Τ10 κεῖ τις ἡ σοφός. Ἀεο αΜΊ, 454. 

δ. Τι Ἠε]]επ]δθῖο ἄταε]ς ἴ]ε α5θ οἳ εἰ ΙΥΙ6Ἡ {ο ςαρ]αποῦίνο Ῥθσσπιθς 
ΟΟΠΊΠΠΟΠ, ο.(/.--- 

Αιςδυ. Γ.Ε. ΤΙ 1 ὁ 1Τ εἰ ᾖ ἄνθρωπος, ὃ δ 9 εἴ τις προσθῃ, 15 εἰ γὰρ 

.. ἀποκτείνη, 10 ὃ 21 εἰ πολεμῶσιν. Ῥλι]ο ΤΙ 19. Ὀο 40). 
5 25 εἰ έμµισθος ᾖ. «905. 1.0. 1 οἱ 5 1 εἰ . . . ἀσθενήση, Απ. 
1 2 5 ὃ εἰ καὶ συµβή. 

Ύψα 5λοιι]ά {μετείοτεο απὔεοθάεη{]γ οχρθοῦ {ο Ηπά {115 οοπβίΤΙοΒΙΟΠ 
Ιη [πο ΤΧΣ, απἀά γεῖ 10 15 5ε]άοιι Τοαπᾶα. 15 οσοι 1π σάς. 113, 
Ί/Πθ6Γε απ ΙΠάΙσαί]νο απά δα ]ιηοῦῖνθ αγ ῬοίἩ ππαᾶάο ἀερεπᾶσηῦ οἨ. εἰ 
----εἰ ἐπιστρέφετέ µε ὑμεῖς παρατάξασθαι ἐν υἱοῖς ᾽Αμμὼν καὶ παραδῴ Κύριος 
αὐτοὺς ἐνώπιον ἐμοῦ. Ιπ Ὦτ0. δὲ Ὀηγείες {οχί Ίᾶ5 παιδεύσαι 1Π Ῥ]ασθ οἳ 
παιδεύση. 1 1 1. 147 εἰ καταβῶ ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων 18 89ο Ῥιιποααεᾶ 
85 {ο Ώθοοπ]θ 4 ΙηδίαποῬ οἱ εἰ Ιπζειτοσα[ῖνο (5 100). Ίπ Βίναςῃ 223 
εἰ κακά µοι συµβή, ἴηθ συµβή Ἠα5 σἵνεῃ Ῥ]αςθ ἴο συµβήσεται. 

1η ἴμπο Ν.Τ. ἴπετθ ατε α {6 Ιηδίαποςθς οἳ εἰ ΥΠ ἴ]ιο 5αΏ]αποῦῖνε --- 

Ώοπι. 111” εἴ πως παραζηλώσω. Ἐ]1]. 911 εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν 
ἐξανάστασιν, ὦ' εἰ καὶ καταλάβω. 

100. εἰ Ιπίειγτοσαίϊνα. α. Τη οἰαβθίοαΙ (τθθ]ς εἰ 15 ο{ίοπ τδοά Ιπ 
1πά1τθοῦ ᾳΠθβί19Π5, ο.0. ---- 

ΤΈμπο. 1 ὅ ὃ 2 ἐρωτῶντες εἰ λησταί εἶσιν. Ῥ]αΐ. 4γοι. 21 ΤὮ ἤρετο 
γὰρ δή, εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. Χαημ. ἁπιαῦ. 1 10 5 ὅ ἐβοι- 
λεύετο . . . εἰ πέµποιέν τινας ἢ πάντες ἴοιεγ. 

δ. Τη Ῥιρ]ισα] ἄτοθε]ς εἰ ηα5 ῬΏδσοπηῬ α ἀῑτεοῦ Ιπίειτοσαίινο ρατ/ύ1ο]ο. 
Τ]15 {ταηΏςδΙ6ΙΟΠ 86Θ6Ί15 50 πατιιτα] ας Το ππακο 5 ἆοαρίς {πο 5ἰαζεπιθηπῦ 
ο αηπατ15 (Ηἱ8. 6. σν. ὃ 2055) υιαῦ εἰ 15 ἵπ α]] ἴμεςδο οςδος ΄ ποῦ]- 
Ίης Ῥαῦ αη 1{αοΙς6ίο ππ]δβροε]]]πσ Του ἴ]ο οο]]οαιῖα] ἠ.. Τα 

(.,εη. 407 λέγων Εἰ ἔτι ὁ πατὴρ ὑμῶν ζῆ: εἰ ἐστιν ὑμῖν ἀδελφός; . . 

μὴ ἤδειμεν εἰ ἐρεῖ ἡμῖν κτλ. 

πο Ἠανο Πτςί ἴ]ο ἀϊτοσί απἆ ἴπεῃ (πα ΙπᾷΙτεοῦ 5ο ο εἰ 5 αΏ ΙΠ{εΓ- 
τοφαῦ]νθο ρατο]θ. Ἔον οἴμεν Ιπβδίαπςσθςδ οξ {ηε ΕοΓΙΠΠΘΙ ἴα]χε --- 

1 Ι-. 157" καὶ εἶπεν ᾿Αγάγ Εἰ οὕτως πικρὸς ὁ θάνατος : 1 ΓΚ. 20ὔ καὶ 

εἶπεν ἡ γυνή Εὶ σὺ εἶ Ἰωάβ: Πϊ Ι. 203. καὶ εἶπεν ᾿Αχαὰβ πρὸς 
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Ἠλειού Εἰ εὑρηκάς µε, ὁ ἐχθρός µου: «Ορ. αἱδο ἄαῃΠ. 1Τή, 9), 403: 
Ἡκ. 2. σάς. 1ο: 1 κ. οἱ 1033 ΠΟ ΚΑ... 
ἱν Κ.. 15: Του. 65: ᾖοπαῦ 435: ᾖοεἱ 1: Ῥαη. 6”. 

ο, Τη6 Ἱπίειτορα(]νο εἰ 15 δοπιθθίπηθς Το]]ογθά ὮΥ πε ἀε]ιρεταίινε 
οοπ]αηςί]νε, ο.0. --- 

1άσ. 203 Ἐϊ προσθῶμεν ἔτι ἐξελθεῖν : Ἡ Ἱ. 2) Βϊ ἀναβῶ εἰς µίαν 
τῶν πόλεων Ιούδα : 1 ΟµΝ. 14 Εϊ ἀναβῶ ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους: 

ᾱ. Τη ἴμο Ν.Τ. εἰ Ιπζεττορδα{]νθ 15 οξ 6ΟΠΙΠΙΟΠ ο6ΟΙΤΤΕΏΟΘΕ ---- 

Μ]ς. 83 ἐπηρώτα αὐτόν, Ἐϊ τι βλέπες: «Ορ. ΜΚ. 10”, νηετο ἴμο 
4πθβ6ΙΟΏ 1ΠαΥ ϱθ εἶζμει ἀἰτεοῦ οἱ ΙΠ41Τεοῦ. Μι. 123 ἐπηρώ- 
τησαν αὐτὸν λέγοντες, Ἐἰ ἔξεστι τοῖς σάββασι θεραπεύεν; ΟΡ. ΜΙΤ. 
πμ. 1]ς. 193 Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἳ σωζόμενο: «Ορ. Πκ. 223. 

ο Αοἴς 15 Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ κτλ. «Ορ. Αοδ τ, 19”, 215, 
οσο ο, 

101. εἰ ἵῃ Οα{Πς. α. εἰ ἵ5 οξζεη {οαπά Ίπ Πο ΤΙΧΧ α[ίετ απ οα{]Ἡ 1π 
Δ, 86Ἠ56 Ρῥγασῦϊσοα]1γ εαιΙνα]επίῦ {ο α πεφαί]νο, ο.0. ---- 

Ῥ 941 ε ” 3 ο 5 ο ”” , 3 λ , / 
8. ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ µου Βϊ ἐλεύσονται εἰς τὴν καταπουσίν µου. 

Τ]15 τ56 ΟΓ εἰ 15 α 5Ώ6οτ Ἠεργαϊδπι. Τηε πεφαξϊινο ἔοτος Ἱπροτζεά 
Ιπ{ο εἰ 15 ἆπο Το α 5ΙΡΡΤΘΡΒΙΟΠ ΟΕ {πα αροάοβῖδ, ΨΠΙΟΠ {πε τεαάεν πιαγ 
δΙΡΡΙΥ ας 5 ΟΨΏ 56Ώ56 ΟΕ 16Υθγθησθ 5ασσθςίς. Ο{μαν ΙΠπδίαποθς ν]] 
ὃο Τσαπᾶ {ηπ σόπ. 145: νρ. ου. δι δι Κο 
1ο ου πκ ουδ κ. 15 2 πουν Ἱδοι νε ο 
16). 4515, 

υ. Ὢπεπ απ α[Πγπιαίινο αβδενετα[Ιοη 15 οοπγεγοά ὮΥ {πε οαὔἩ, 15 16 
Ιηίτοᾶιοθᾷ ὮΥ ὅτι, ποῦ ΡΥ εἰ, α5 Ἱπ ---- 

Ι Κ. 29) ζῆ Κύριο, ὅτι εὐθὴς σὺ καὶ ἀγαθὸς ἐν ὀφθαλμοῖς µου. 
Π1 Κ. 15) ζῇ Κύριος . . . ὅτι σήμερον ὀφθήσομαι σοι, 

ΟΥ ε]δε 15 ἀενοῖᾶ οἳ α οοπ]αποίοη, α5 Τη ---- 

Ι Κ. 13 ζῆ ἡ ψυχή σου, ἐγὼ ἡ γυνὴ κτλ. τς. δὲ ζῇ Κύριος, εἰ 
ἐζωογονήκειτε αὐτούς, οὐκ ἂν ἀπέκτεινα ὑμᾶς. 

ο, ἴπ Ἱν Κ. ο] ὅτι εἰ µή 18 ΙΙΘΤΕΙΥ α βἰτοπσίπεπθᾶ ΤοΤη οἳ εἰ µή, 80 
ἴλαί ἴ]ε ἡ Ὀτ πἨΙο] 10 18 Γο]]ον θά 1π Ῥηγείε5 {θχί, Ἱηδίθας ΟΕ εἰ, 5ΘΕΠΙ8 
{ο ἀθβίτοΥγ ἴ]ια 86ῃ56. 

ᾱ. ἴπ το Ν.Τ. νε Ἠανο ἴπο ]αταίῖνθ 86 ο εἰ 1η ---- 

Μ]ς. 8)” ἀἁμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 

Α]Φο η Η). 93, 45 Ἱπ ᾳποίαξίοης ἔτοπα 5. 9411. 
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10Φ. εἰ µή Ίπ Ο8{Η8. ΑΦ εἰ 485ΙΙΠ6ΘΡ α πεσα[]νο Τοτοθ Ίπ ομϐἩ5 απᾶ 
Β55ΕΥΕΙΑΤΙΟΗΒ, 60Ο ΟΠ ἴΠθ 68ΠΙΘ Ῥή]ποίρ]ο εἰ µή ὈΏδοοπιθς Ρροβ101πο. 
Ιηβίαποες 818 --- 

ΝΟ. 143 ἐγὼ Κύριος ἐλάλησα, εἰ μὴ οὕτως ποιήσω (Ξ 1 ν]] 4ο 5ο). 
15. 453 κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὁμνύω, εἰ μὴ ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ στόµατός µου 
δικαιοσύνη (Ξ- τ1ς]ὔΘοιιδΠΘΒΡ 5]α]] 5ο {οτῦΏ {Τοπ ΠΙΥ πο{]). 

1η 11 Ἰ. 213 ἐὰν δὲ πολεμήσομεν αὐτοὺς κατ᾽ εὐθύ, εἰ μὴ κραταιώσοµεν 
ὑπὲρ αὐτούς {ῃθ οα/{Η 105611 15 5αργρτεβδεἆ αἱ Ὑγε]] α5 {9 αροἀοβ!ς. 

109. εἰ µήν. εἰ µήν ἂ5 α Το] οξ αβδενοταζίοη Ὠας Ῥθεῃ 5αργροδθᾶ 
[ο Ὄο α Ῥ]επά Ῥεύνγγεεη {ο ἩερταϊΙδί]ο εἰ µή (8 102) απἆ {λε ἄτεε] 
ἢ µήν. Τῖ 15 Ποιεγει ποῦ οοπΏπες ἴο Ῥ]ρ]σα] ἄπτεεκ, Ρας οοοιτ5 αἱ5ο 
οἩ ἴλο Ῥαργτι. Ίνα ὑτθαῖ 16 τιπάθτ ἴ]ιο Ἰθαά οἱ Οοπ]αποίίοης Ῥεοαιςδθ 
οἱ ἴ]μο Ἰαο]ς οἳ αοσοθηῦ. Τῇ0 υοι]ά ρεΓπαρς Ὃ6 Ίπονο οοιγθοῦ {ο Υτ1τε 16 
εἳ µήν απἀ τοσαγᾷ 15 5 απ Τηΐεγ]εοῦίοπ. Τ]ιο {ο]]ογ]πς ατε α]] {με 
Ῥαββασθς η ΥΠΙΟΠ 16 οοο1ς Ίπ {16 ΤΙΧΧ --- 

(επ. 221 εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, 4215 νὴ τὴν ὑγίαν Φαραώ, εἰ μὴν 
κατάσκοποί ἐστε. ποια Ἕ, σσ τον σουτ ᾱ 21ἳ- στ- 
αμα 19. ἙῬαταοι 23: Ἐτις,. 963, 945, 965, 9δ3. 

Ίηπ Ἡ Κ. 195 ν]αῦ πο Ἰανο 15 εἰ Ιπίεγιοραθίνο (5 100) {ο]]ογεά 

ῬΥ μήν. κ. 
Ίπ μα Ν.Τ,. εἰ µήν οοοαῖ5 ΟΠΙΥ ἵπ ΗΡ. 61 1π α αποίαῦίοη {Τοπ 

(επ. 2211. 

104. ἐάν, θίο., Ὁη τὰ ἴ1α Ιπάϊσοβείνθ. α. ΑΦ ἵπ Ἠε]]επίδίο (τεε]ς εἰ 
ΠΙαΥ ἴα]κα Πε φιιὮ]αποῦνε, 5ο ΟΠ Πο οὔμοτ Ἰιαπά ἐάν, ὅταν Ἀπιά 016 Ί1]κα 
ατο Τοαπᾶ γα {μα ΙπᾷΙσα/1νο. 

Τηδίαποςθς ΟΓ ἐάν νηΙ{] ο] ΙπΙοαῦΙνο 1Π πα Τ,Χ Χ ατο ---- 

ἄθῃ. 443 ἐὰν εἰσπορεύομαι. /ᾳ5. θὗ ἐὰν ἔσπειραγ. Πας, 2 
ἐὰν δὲ πολεμήσομεν αὐτοὺς κατ᾽ εὐθύ. 1 οὗ 22) ἐὰν σὺ ἦσθα. 

Φο 1Π Ν.Τ. ---- 

1. η. 615 ἐὰν οἴδαμεν. Αοἴβ Τ7 τὸ έθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσουσι. Ορ. 
Ἠσιπι. βαδί. γ5. Π1 12 8 ὃ ἐὰν . . . εἰρηνεύετε, 1 ὃ ὃ 2 ἐὰν. .. 

µετανοήσουσιν. 

ὐ. Τηβίαποθς οἱ ὅταν ΥΕ] πο ΙπάΙοαίΊνο 1Π πο ΤΧΧ ατε --- 

(1εη. ὁδ' ὅταν εἰσήρχετο. Ἐσ. 1Τ)ὶ ὅταν ἐπῆρεν Μωυσῆς τὰς χείρας. 
ΝΡ. 115 καὶ ὅταν κατέβη ἡ δρόσος, 21) ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον. 
1 Κ.. 119" ὅταν ἠρχετο ὁ λέων καὶ ἡ ἄρκος. Ῥς. 119 ὅταν ἐλάλουν 
ε αὐτοῖς. 
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ο. η Να -- 

Μ]ς. 9Η καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει, προσέπιπτεν 
αὐτῷ, 11" ὅταν ὀψὲ ἐγένετο. Ἠευν. 8] ὅταν ἠνοιξε. 

Ορ. Ῥατῃ. ΓΕ). 43 ὅταν βλέπετε, 157 ὅταν . . . καταργήσει. Ίση. 
ΗΡΙ. δ' ὅταν γὰρ µήδεµία ἔρις ἐνήρεισται ἐν ὑμῖν. Ἠειπῃ. αδί. 

Φίπι. ΙΧ 1 5 6 ὅταν ὁ ἦλιος ἐπικεκαύκει, ξηραὶ ἐγένοντο, 4 ὃ Ὁ ὅταν 

: ἐτέθησαν. Ορ. 1{ ὃ 9. ϐ ὃ 4 ὅταν ἐπάτασσεν. 

ᾱ. Ὁτπαεν ἴ]ο 6απηθ Ἰεαά οοἵηθ ἴμο Το]]οπΊ1ης ---- 

Ἐχ. οὗ, 943" ἡν/κα δ᾽ ἂν εἰσεπορεύεο Μωσῆς, 405) ἠνίκα δ ἂν ἀνέβη 

ἀπὸ τῆς σκηνῆς ἡ νεφέλη. Τορῖο τὴ ὁπότε ἐὰν εἰσεπορεύοντο. 
ὤφρ. Ῥατη. Ε)ρ. 12” ὁπόταν καθεῖλεν. 

106. ἐάν αξτετ α Ἐε]αίῖνε. α. ἐάν Τοἵ ἄν αξἴει α τε]αῦϊνο 56Θ6Π15 Το 
οοοΙΓ ο06α8ΙΟΠΑΙΙΥ 1π ΜΑ». οἳ Α ο αιϐλοΥ», θβΡθοΙαΙΙΥ οἳ Χεπορμοῃ, 
Ραΐ {ο Ώανα Ῥ6εη εκριησεᾶ ὮΥ οά1ζοις. 1615 Ρτονεά ὮΥ {μα Ῥαργτί ἴο 
ηανε Ῥεεῃ 1Π 6ΟΠΙΠΙΟΠ 15ο 1Π Εσυρί ἀπτ]ης ἴ]α Ηνδῦ Όνγο οεηίατ]α5 ΕΡ.0. 
Ῥ]ρ]οα] ἄτεε] 15 5ο ΕΙ] ο {115 πδασο {λπαῦ 16 15 5αρειγΏποις Το οο]- 
Ἰεοῦ εχαΠΙΡΙ65. ἈῬεβιάες {με 5ΙΠΙΡΙ6 τε]αί]νο 1Π 155 γατ]οι5 ϱ8965 16 
Ἠαγε --- 

ὅσα ἐάν (αθΏ. 441: Ἐσ. 191’, ἠνίκα ἐάν επ. 2431: Ἐσ. 195. 

οὗ ἐάν Ἐχκ. 20”. καθὼς ἐάν ὢ]τ. 141: Ῥαπ. Ο'’ 119, 

ὅθεν ἐάν Ἐκ. 51. 

ΑΦ α τα]θ {μα 5αρ]αποῦῖνο {ο]1οσ”5, Ὀαῦ ποῦ αἱγγαγς. 
η Λ 

(16η. 21) πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν. 

ϱ. Τ]6 1156 οἳ ἄν 1Π 546Ώ οα565 ἵ5 ποῖ απ]{θ εχο]ιαάεἆ, ο./. Ἐκ. 121519: 
πυ ο, 

ο. Τη ἴπαο Ν.Τ. αἷδο 15 15 6αβΙ6Υ {ο Ἠπαᾶ ἐάν 1π ἴ]115 οοηΠ6ΣΙΟἨΠ ΓΠαη 

ἄν, 6.0. ---- 

ὃς ἐάν Μη. 5, 101449: ΤΙς, 15. 

ᾧ ἐάν Μ0. 113: ΤΑς. 103, 

οὓς ἐάν 1 ΟοΥ. 168. 

ὃ ἐάν 1 Όου. 619: (σα. 6): 0ο. ο: ἘΡρΠ. 6ἱ: οπ. 1σι.... 
μπα 

καθὸ ἐάν Ιϊ 091. 813, 

ὅπου ἐάν Μ 1. 5313, 

ὃ τι ἐάν 1 ο π. ο. 

Έ ΟΥ Ιηδίαποθς ΟΓ ἄν ἴακο 1 σπ. ο: Μι. 101: Τ.]ς. 105) 10, 95, 
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ᾱ. Τη ἴπθ Αροδίο]ο Εαΐμοεις αἱδο νο Ἠπὰ {Πθ 84116 1156 οἱ ἐάν αξΐον 
το]αίϊνος ---- | 

Ῥατῃ. Ε). Τ11 ὃς ἐὰν θέλη, 115 πᾶν ῥῆμα ὃ ἐὰν ἐξελεύσεται. Ἠστπῃ, 
Γαςί. Υ5. 1] 2 8 1 ὃς ἐὰν πάθη, Οἶπι. ΥΠ Τ ὅσοι [ἐὰν] ἐν ταῖς 
ἐντολαῖς µου ταύταις πορευθῶσιν, ΙΧ. 2 δ Τ ὅσα ἐάν σοι δείξω. 

106. ἵνα νγϊ(ὰ {πε Ιπάἰοβνθο. α. Τπ {1ο ναςῦ ππα]οτ1ὔγ οἳ Ῥ]ασθς 1ῃΠ 
ΠΙΟ. ἵνα ο66ΙΙ15 1π ἴμο ΤΧΧ 16 6ονετηΒ με 5α]αποίίνθο. ΈΤ]ε ο)- 
ζαΐϊνε, ἂ5 νο Ἰανο 566Η, Ίαδ Ῥρτασθῖσα]]γ ναπὶςδμαᾶ {ποπ ἀερεπᾶςηῦ 
οἰα1ςδ65. Ῥιή {πει ανθ α Τον Ῥᾶβδδαςες 1π Ὀγγείε)» ἰοχῦ, απᾶ Ρρεγ]λαρς 
ΜΑ. αα0λοτΙϐγ Γος ΠΠΟΙΘ, 11 ΙΙΟἨΠ ἵνα α.ἴει α ΡΙΙΠΙΑΥΥ ἴθηςθ ΟΥ ἴ]θ 
ΙΠρεταθίνο πποοὰ {αΚκεςδ α ἔαζιτο ΙΠπᾷ1οα/1νο. 

(επ. 1603 εἴσελθε . . . ἵνα τεκνοποιήσεις. 11 Ι, 2ὗ φυλάξεις . 
ἵνα ποιήσεις. Φιβ. 0/3 ἐνεδρεύοντες ἵνα θανατώσουσιν αὐτήν. 
Ώαηπ. Ο’ ὁὃ ἐγὼ κρίνω ἵνα πᾶν ἔθνος . . . διαµελισθήσεται. 

δ. Τη 150 ρείδοη 5Ἱησα]αί οἱ πε 150 αοιῖδί 5αρ]απέβνο ΤΙΒΥ Ρο5- 
81Ώ]γ ἨΊανο βοινοά αδ α 5ἴερρίηπρ-δῦοπθ {ο ἴΠΙ5 πδθ. ΈΤακο {οι Ἱη- 
5ίαηοε ---- 

Π Κ. 19” ἀπόστηθι . . . ἵνα μὴ πατάξω σε. 

ΤΠ15 πηϊσ]Ώῦ εαδ1]γ ]εαά Ὀγ {αἱ59 αΠαΙοςΥ {ο ---- 

ἀπελεύσομαι, ἵνα μὴ πατάξεις µε. 

Τ]156 {Ώθοίγ Πούγγεγει {α1ἱ5 {ο αοοοαπί Του {Πε {ο]]ογίπς ---- 

1 Εδά. 45) ἵνα ἀφίουσι. Τοῦ. 14” σὺ δὲ τήρησον τὸν γόµον . . « ἵνα 
σοι καλῶς ἢν. 

Τ]ε ]α5ΐ6 68η οΠΙΥ Ὀο τεσατάθᾷ α5δ α ΠΟΠΡ{ΤΟΡΙ{Υ. 
ο. απ ἴμο Ν.Τ. ἵνα ΙΙ Ὦ ἴο ἔπύατο ΙπΙοαίΙνθ οοστ5 οοοαδΙοπα]1Υγ 

απά 15 6ΟΠΙΠΙΟΠ 1Π Ἠενε]αίίοη ---- 

ο ο ο ἵνα. .  θήσω. (ΑΙ. 2ἱ ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν. 
1 Ῥεῖ. οἱ ἵνα . . . κερδηθήσονται. πετ ο ο, θ ο. 145 ορ. 

ἵνα ἔσται . . . καὶ . . . εἰσελθωσι. 

Τ1ο Ἰα5ῦ Ιηδίαπος 5πουνς {λαῦ ανεπ 1π {μα ἀεραδεᾶ (αγθε]ς οἱ 0μ]15 Ῥου]ς 
ἴπο βαρήτιποῦίνο 5611] οἸαϊπηθᾶ 1{5 τ1σ]{5 οη Ο06ΑΡΙΟΠΡ. 

ᾱ. Ἔμειο α1ο “πο αρρατεπί Ιηδίαποθς 1π ού, Ραι1ς ΥΥΙΙηϱ5 οἱ ἵνα 
π{ α ρτοςθηί Ιπ61οαἴ]νε --- 

1 001. 46 ἵνα μὴ . . . Φυσιοῦσθε. (αἱ. 11 ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 

ΝΤΙΠ τοσαγᾷ {ο ἴμθβο Ί1Π6Υ οα1Π6 {ο {6 οοπο]ιιδίοη ελα ἵνα Ὑη]τ]ι 
ἴπο ΙπᾷΙσαΊνα Ῥτοςοπῦ 15 {ο ο τοσατάοᾶ αδ απ Ἱππργορτϊθίγ οἱ Ιαΐθτ 
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ἀτοασα]ς Ῥοεγπαρς ποποαγετ 1π ἔ]θδο οαδος 16 15 [πε αοοϊἱᾶεπορ, ποῦ ἴΠε 
αγηίασ, ἴπαίῦ 15 αδίΤΑΥ, φυσιοῦσθε απᾶ ζηλοῦτε Ῥεϊης πιεαπῦ ΤοΥ με 
πΏ]αποῦνα. ὙΝ1Π6υ ο]οδες 15 ἀϊδοιδδίοι οἳ {πα 5αῬ]εοῦ ὮΥ βαγίπα, 
έΤι 15 πνογίἩγ οἳ τθπηαχ]ς, ἨΟΥΕΥΕΙ {Πθ ο8δθ 1ΠΑΥ 6, υμαῦ 1Π Ῥοῦμ 
Ιηδίαηςθ5 {πε νεγβ επάς 1Π οω..  Ἠςθτο ἴμο ἴγαο εκρ]απαΌΙοΏ 86ΕΙΠΡ ἴο 
Ἡθ. Τηπε Ἠγροίμεβδίς οἱ απ ἹἹτεσι]ατ οοπἰτασβοη 15 ποῦ 1Π 196ε]{ α 
νιο]επό οΏς, απᾶ 16 15 οοπΏγπηθά ὮΥ α ρ8ββαςε οἳ ἴμο ΤΧΧ--- 

16 σ α λ. πε / Ἅνφ λ ο ξ Ἐκ. 11 ὅταν μαιοῦσθε τὰς Ἑβραίας καὶ ὧσιν πρὸς τώ τίκτειν. 

107. ἘΙΙρςε Ῥθέοτθ ὅτι. ῬΥ ἴ]μο ΔΙΡΡΙΘΒΡΙΟΠ οἳ αΏ Ιπιρετα/Ίτε οἱ α 
γετῦ ο{ Κπογίηρ ὅτι αοαπῖτθς Τῃθ 56Π56 οἱ «που Παζ. 

Ἠχ. 9)” λέγων Ὅτι ἔσομαι μετὰ σοῦ. ζᾳσ. 157 εἶπεν . . . Σαμψών 
. ὅτι εἰ μὴν ἐκδικήσω ἐν ὑμῖν. Π]1 Ι.. 19” εἶπεν . . . ὅτι ταύ- 

την τὴν ὥραν κτλ. 

Τ]]5 τ1δασο οτἰσϊπαῦες 1Π ἴ]ο Ἠοερταυ, Ῥαῦ ηα5 α ρατα]]ε] Ίπ (ἀτεε]ς 1η 
{πο αΙπηῖ]ατ ε]]ρςο Ῥαΐοιο ὡς, ΠΙΟ 16 ϱΟΠΊΠΙΟΠ 1 ἘπιπΙρίά65, ϱ.0. 
Μεᾶ. 609: 4ἴο. 1094: Βήαπ. τ20, 1664: Ίοπ 996, 1404: Πε. 126, δ91 : 
Πεο. 946, 400. Ορ. ΒορΏ. «4/. 99. 

108. ἀλλ ἤ. α. πε οοπιριπαΒίοηπ οἳ ρατίο]ες ἀλλ᾽ ἦ οοσπτς ἵπ 
Ὀγγοίθ5 τεχί 114 πες αἲ Ἰεαδ0. Τη πιοςῦ οἱ {μες ρα5βαςσ65 ἀλλ᾽ ή 15 
αΙΠΙΡΙΥ α κτεησίῃεπθά {ΟΥΠ ΟΕ ἀλλά. 1 1ο ἀϊῆεις αἲ αἰ] ἔτοια 14, 16 15 
1η {16 88116 ΊαΥ ας ΄ Ὀπῦ οπ1γ 2 1π Επσ]δῃ ἀἷῆεις {τοπη μ6 δΙπΙρ]θ 6 Ῥα0. 
Τη Τῃθ τοπιαΙπᾶθτ οἱ 0πΠ6 114 ραδδασθς ἀλλ᾽ ή Ἰιας ἴπεθ 58Π16 {οτος α5 
ἴπο Ἐηπσ]1δ] 6 Ῥια0) 1Π ἴπθ 56η56 ΟΕ 6 οχοερῖ ̓  α[ί6τ α ποφαΐινο αχρτθς5θᾷ 
οἱ Πηρ]θ6ᾶ. Το 15 (μας απ οαπ]να]εηό Το Πε οἰαβδίοα] εἰ µή. Ῥιαΐ 
ενεη {Π15 Ἰα5{6Γ πθαπΊησ οαη Ὦθ Ῥουγπθ ὮΥ πο ΒΙΠΠΡΙΘ ἀλλά, 1 Ὑθ ΠΙΑΥ 
{ταςδῦ ἴπα τοαάῖης ο --- 

(επ. 213 οὐδὲ ἐγὼ ἦκουσα ἀλλὰ σήμερον. 

ὁ. Τε Ἰάεα Ίας δει οπ{θι{αϊπθοᾶ ἴλπαί ἀλλ᾽ ή 15 ποῦ Του ἀλλὰ ἤ, α5 
ἴλο αοοεηΏιιαΒΙοη 4551Π165, {0 ΤΟΥ ἄλλο ή. ἜΤη15 ν]6υγ πγοι]ά 5ι16 ΥουΥ 
πγθ]] πῦ 5δαοἩ Ῥαβδασες ας απ. 28Η, 4715: Ῥυ. 105: 1 Κ. 125: Βαν, 
221, Ψθτθ 16 Ἰαρρεης {παῦ α πειίθν βἵησι]ατ Ῥγδοθᾶθς, Ὀαῦ 16 8668ΙΩΡ 
ἴο Ἠανο ποίη]ισ 656 {ο τοσοιηπιεπά 16. 

Ύπετθ ἀλλ᾽ ή Τ011ΟΥΥ/5 ἄλλος ΟΥ ἕτερος, 35 1Π 1ν Ι. δἵ: Ῥαπ. ου, θ 21: 
1 Μαο. 1075 ἴε ἀλλά πνοι]ά Ὀο 5αρειβποις 1π ο]αβδίοα] («τθε]. 5ο ἴμαῦ 
η {ηθβ6 οα5ε5 16 πη]σῃί Ῥα {Ποισ]αί ε]λαῦ ἴπο ή τας 5ἰγοπσί]μοποά ὮΥ 
ἴλθ ἀλλά, απᾶ ποῦ οἶσο ὀεγδα:. Ὀαῖ 1 νο αεοθρί ἴμθ 156 ἵπ «εη. 213, 
16 Γο]]ον5 ολα οναεπ Ἠθτο 15 16 {πο ἀλλά ΥνΠΙο] 16 αἰτοησίηεπθᾶ. 

ο. 1π οοπίταδυ νΙἩ ἴ]λε αριπάαπσθ οἳ Ιπβίαπσθς ἵπ ἴμο Ο.Τ. απά 1 
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ἨΠε]]επ]δέ]ο (ἀΤεε]ς 6οΠοΤΑΙ]γ, ο.ϱ. ἵῃ ΑτὶΦζο(]θ, 16 15 βἴγαπσθ Που ταγο ἔ]ι]5 
οοπαΏΙπα/ίοη 181Π {16 Ν.Τ, Τη 1ο Ῥενίςεις) δεχί 16 οσοΙ1Υ5 οΠΙΥ ἰννίσοθ--- 

1]. 125 οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ διαµερισμόν. Ἡ 0οΥ. 19 οὐ γὰρ 
ἄλλα γράφοµεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε. 

109. ὅτι ἀλλ’ ἤ. ΤΗ15 εοπιρίπαίίοη οἱ ρατζϊο]ος οοσιτ5 1Π {πο {ο]]ου- 
Ίησ ρᾶδδασες οἱ ἴΠο ΤΙΧΧ--ἀς. 1515: 1 Ι. 20. 214, 918 801, 903: 
ο ου ο ας Κ 19.1 κ. 85 51 103 1411999 989: ΠΠ 0Ἡν. 25 

Άη εχαππα (Ίου οἳ ἴ]θρο Ἱπρίαπσθς ν]] 8Ίουγ ἴ]αῦ {που αἰ] {α]] 
ππάεΥ Όλα 6.116 ὕνγο Ἠεαςς α5 ἀλλ᾽ ή. Ἰπ ἴ]ο Ῥα]]ς οἳ ἔμθιη ὅτι ἀλλ᾽ ἡ 
6 ΦΗΠΡΙΥ α 5ὔγοπα]γ αἀνειδαίινο ρατίίζ]ο (-- Ῥαθ): ἵπ {Πο τοιηαϊπᾶθν 
16 15 Ί]χκε ον «Ρας -- «οχκεερῦ” αξίει α πεσαίινε ἐκριθβδεᾷ οἳ Ἱπιρ]]θᾶ, 
με νοαᾶσι ΊΥΙ]1 οΏδεινο υμαῦ 1ο ταησθ οἱ Πζογαίατα, νι ζΠΙη ν]]ο]ι 
Γμ15 οοπιρΙπαῦΙοη οἱ ραγ{ῖσ]ες 15 {οιπᾶ, 15 νετ Ππϊθες, Ῥεῖπσ α]πηοςδῦ 
εοπΏπαᾶ {ο ἴμο {ους Ῥοουκς οἳ ΚΙπσᾶοπς. 16 ]οοἱκς ειθίοιο ας 1 
πγθ Πα Ἠετθ α, ΠηεΓΘ ἆθν]σο οἱ {ΥαΠδΙαΠοἨ, ποῦ αΠΥ τθοοσπ]δεά ἹἼδασθ 
οἱ ]αΐζε: «ἄποεκ. Τη αἰ] Ρις αι Πγδῦυ Όννο Ιπδίαποςς {16 απάστ]γίης 
Ἠεῦτει 15 με βα1ΠΘ, οοηβ]ςπς οξ πο ρανᾶσ]θς; 1η ἴμαο Πγδῦ νο 

ἴΠετο 15 οΠΙΥ ἴμο ρατίιο]ο οοΓΓΘΡΡΟΠάΙΠΡ {Το ὅτι,  απᾶ ἴἶεδο ραδδασθς 
866Ί1 τθαΙ1Υ {ο {α]1 ππἆετ δ 105. 

μετα 15 οηπθ ρ]αος 1Π ΙΥΠΙΟἨ πε Επά ἴπῖς οοπιρΙπα{Ίοη οἳ ρατζϊσ]ες 
11] τποτθ οοπιρ]]σοαίεά Ὦ} ἴ]ια 156 ΟΕ διότι 1η Ῥ]αςε οἱ ὅτι. 

ΠΠ Κ. 2235 Οὐκ εἶπα πρὸς σέ Οὐ προφητεύει οὗτός µοι καλά, διότι ἀλλ᾽ 
ἢ κακά; 

110. ὅτι εἰ µή. Τ]15 οοπαῬίπα[Ιοη οοσΤ5 1Π {Πθ {ο]]1ον1ποσ ραββασ6ς ---- 

Ἡπ Χ. 27 7ῇ Κύριος, ὅτι εἰ μὴ ἐλάλησας, διότι τότε ἐκ πρωίθεν ἀνέβη 

ὁ λαός. η ΕΚ. 1Τ7 Ζῇ Κύριος . . . εἶ ἔσται . . . ὑετός ' ὅτι εἰ 

μὴ διὰ στόµατος λόγου µου. Ἱν Ι.. οἱ” Ζῇ Κύριος . . . ὅτι εἰ μὴ 
πρόσωπον Ἰωσαφὰθ . . . ἐγὼ λαμβάνω, εἰ (Α) ἐπέβλεψα πρὸς σέ. 

Τη ἴμο Ἠχδίῦ οἳ {με αΏονθ ραβ5ασθς 6 ΠΙ655/ 1Π ἴμθ 5εοοπά ΄οχοθρί,) 
η πο {Πτα «οΠΙΥ {λαῦ” 868ΘΊΠ Το σἶνο ἴ]πο οχαοῦ 5Ώαάε οἳ ππθαη]ης, 

Τη α]] οἳ {6η {πο ὅτι ππ]σΏῦ Ὄο ἀἱδρεηδεςά ΥΕ, απά οἵ/65 115 ΡΓ6ΡΕΠΕΘ 
ἴο Ό]ο ἨΠεΡτεγ. 

111. ἀλλ ἢ ὅτι. Τηετο ατθ {οι ρᾶβδαᾶσ6ς 1Ππ πΥΠΙΕὮ 015 οοπὈΙΠαΙΟἨ 
οσοσιτς ---- 

ΝΡ. 193 ἀλλ᾽ ἢ ὅτι θρασὺ τὸ έθνος. Ι Κ. 105 Οὐχί, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι 
βασιλέα στήσεις ἐφ᾽ ἡμῶν, 12: Οὐχί, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι βασιλεὺς βασιλεύσει 
ἐφ ἡμῶν. Π ΙΚ.. 193 ὅτι οὐκ ἦν πᾶς ὁ οἶκος τοῦ πατρός µου ἀλλ᾽ 

ἢ ὅτι ἄνδρες θανάτου. 
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Νο οπ6 πηθαπίπσ 5α]ζς αἰ] {ο αΏοτθο Ῥαβδασθ6ς5. Τη {πο Πτεοίῦ οἳ 
{δι {πα Ἠσοβργαιν ΥΥΙοὮ οοιγθβροπά5 ο ἀλλ᾽ ἢ ὅτι 15 τεπᾶετεᾷ 1π μα 
Ἠ.Υ. «Πονρεῖθ. Τπ [ια ποεχί [πο ἀλλ᾽ ἢ ὅτι πι]σΏί ]αςδῦ αξ νγα]] Ἠανε 
Ῥθθ6η ὅτι ἀλλ᾽ ἡ (Ξ- Ἱμαῦ. δε), α5 Ἱπ ὅἷάς. 15ὐ (5 109). Ίπ πο ἔοατῃ 
50 ὅτι ἀλλ᾽ ἡ τηὶσ]ῇῦ Ἰαγνο Ῥεεῃ δεά 1π Πο 86Η58 οἱ «Ρια0) ἵπ «ποῖ]- 
ἴπα Ῥυ” ος αθἹη κ. 2 ου πτκ ο ποια. 

119. λέγων, 6ὲο., {ος {πε Ἠεῦτεν/ 6ετιπά. α. ΑΔ δρεοῖα] «81158 οἳ ΊΥΤθς- 
πἱατΙϐγ π ΤΧΧ ἄτεοακ 15 {1ο ὑνααϊπιεηπῖ οἱ {πο Ἠεῦταυγ σεγιιπἆ οἱ με 
γοτΏ {ο βαγ ̓ (Ξ- Τιαῦ. ἀἰοεπᾶο), ΥΥΠΙΟἨ 15 οοηδίαπ{ϐΙγ δα {ο Ἱπίτοάιςε 
8Ρ6θ60Πθ65. Α ἴμο ὤτοε]ς Ίαησιασο Ίαςδ πο σεγαπᾶ, ἴΠ]5 15 τοπάοτεᾶ 
ΙΠ Πο ΤΧΧ Ὦγ α ρατίοΙρ]θ. Ῥταῖ υπο {οτπη Ῥοϊησ Εχοθά 1Π {πο Ηεῦτογυ;, 
{μθ {επάΕΠΟΥ 15 ἴο Κεερ 15 5ο 1Π ἴ]α (τθε]ς α5ο. ἨεποῬ 165 5 απ]ῖθ 
{λα εχοερίΙοη {ο Ἠπά ἴμο ρατσΙρ]ε αστθεῖης ν{ῃ 155 δαβ]αο, α5 ἵη --- 

1 Κ. 19” ἀπήγγειλεν . . « λέγων, 1931 ἀπήγγειλε . . . λέγουσα. 

ο. ΤΙ ὧια 5αῬ]αοῦ 15 πειίεΓ ΟΥ Ε6Π1ΙΠΊΠ6, {1ε ρατΏοῖρ]ε 1παΥ 5{11] Ὀ6 
ΤΙΡΟΊΙΊ1Πε ---- 

(επ. 151: 1 Κ. 101 ἐγενήθη ῥῆμα Κυρίου . . . λέγων. Ἱν Κ.. 1869 
ὅτι ἐντολη) τοῦ βασιλέως λέγων. 

Α]δο, 1 ἴ]ιθ δεηίεηοθ 15 ΙΠΙΡΘΙΡΟΠΕΙ ---- 

Π1 Ἰ.. 20) ἐγέγραπτο . . λέγων. 1 ΟἨ1. 21” ἦλθεν . . . ἐν γραφή 
εως λέγων. ε.ΟΠ81 ὦ] ἐρρέθη . . . λέγων. 

ο. Ῥταΐ ἴ]λο ραγΏςοΙρ]ο ΠπΙΔΥ εΥ6η ΤΘ6{Ε6Υ {ο αποί]ετ 5α0]αοῦ, αξ ---- 

ἵν Κ. 19) ἤκουσεν . . . λέγων Ξ- Ἠθ Ἰιθατά ΡαΥ. 

ᾱ. ΤΠ 16 ταχο {οΥ ἴπθ (ἀτθε]ς {ο Τα1θ 5ο ν6]] ας Ίπ ---- 

Ῥυ. 191” ἐὰν δὲ ἀκούσῃς . . . λεγόντων. 

Απά Ἰετο με σεπ]ὔ]νο 15 ῬτοβαβΙγ ποῦ φογεγηθά Ὦγ ἀκούειν, Ὀαῦ αδεᾶ 
αἈβο]αία]γ. Ορ.--- 

1 ΙΧ. 24” ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων. 

6. Α ΥΝ6ΥΥ ΟΟΠΊΙΠΠΟΠ 0396 18 ἴο Ἰανο ἴ]μο ΥοατΏ Ἰπ ἴ]ιο ραρβῖνο, αἴζμοτ 
ΙΠΠΡΘΙΒΟΠΑΙΙΥ Οἱ Ρ6ΙΒΟΠΑΙΙΥ, απά πα ρατΏοῖρ]οθ 1π πο ποπι]παίϊνθ 
Ρ]ανα] παβοι]1Πθ, Όμς ---- 

ἀπηγγέλη . . . λέγοντε «9θΠ. ὅ8δ', 48”: ο ο5δῇ. 2, 101: 1 κ. 145, 
ο ο, 

ἀνηγγέλη . . . λέγοντες :ἀς. 163: «επ. 22". 
Π16 διεβοήθη ἡ φωνὴ . . « λέγοντες (8ῃΠ. 40 

εὐλογηθήσεται Ἰσραὴλ λέγοντες 1εῃΠ. 48”. 
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Απ αἆ]ασεπί οα5ο 18 ---- 

Εις. 12” Τίς ἡ παραβολὴ ὑμῖν . . . λέγοντες; 

7. Ύπεη {1ο νετΏ 15 αοίΊνο απά Ππ1ΐ6, {Πο οοπβίταοὔίοη Ῥγοβοηίς Ἱζ- 
5ε]{ α5 σοοᾷ (ἀατοθεῖς, ας Τῃ ---- 

Π1 Μ.. 121 ἐλάλησαν . . . λέγοντες, 

Ῥαΐ μ]5 15 Πὔε]ο Ῥοΐζει Παπ απ αοοϊἰἀεησ, {ος πας ΠηπιθΙαζε]γ {ο]- 
Ίου5 16 --- 

Τάδε λαλήσεις τῷ λαῷ τούτῳ τοῖς λαλήσασι πρὸς σὲ λέγοντες κτλ. . 

1η Ῥϊ. 181 γγο Ἰαγο ΘΥεΏ Πτήσω . . . λέγοντες. 
ᾳ. ΎΝπετε {με ρτϊποῖρα] νειΏ 15 ποῖ οπΠε οἳ βαγΊπο, ἴπα ἄἴνοτορ Ῥ6- 

Όνθαι 16 απά {ιο ρατθΙαΙρ]ε 15 οοιηρ]είε, Ροί]Ἡ 1π 5εη56 απᾶ σΓαΠΙΠΙΣΙ ---- 
δι Ἐχ. 7 ἐμαστιγώθησαν . . . λέγοντες, ῦν ἑώρων . . . λέγοντες, 

Ί/ηθυγθ {πα «Ῥεῖησ Ῥεαίεπ ̓  απἆ {πο «5εεῖησ” αγ ρτοᾷΙοαῖεᾷ οἳ οπθ 5αῦ 
οξ Ῥ6ί5δοη5 απἀ {16 «βαγ]ης᾽ οἳ αποίμεγ. Ορ. πο οοπΙρ]θα οᾶδθ 1η 
δρα, τον 

δ. ἴι ἴπε Ν.Ε. 0115 ΠεριαΙδῃ ο6οΙ5 ΟΠΙΥ 9Ἠς66 ---- 

Ἠεγ. 111 φωναὶ . . . λέγοντες. 

119. Ιάἱοπιαίίο Ὅςδε Οἱ προστιθένι. α. Αποζισι Υ6Υγ 6ΟΙΠΊΠΟΠ Ἠ6θ- 
Ῥγαίδή 15 0μθ 1156 Οἱ προστιθέναι ΝΕ πα ΙΠΠΗ]ΊνΥο οἳ αποίμεν νετο 
ΙΠ [ο 66η5ο6 οἱ ἀοΐῃπσ α {Ἠ]πο ΠΙΟΥΘ ΟΥ ασαΙἩ, ο.4.--- 

(επ. ὀΤὃ προσέθεντο ἔτι μισεῖν Ξ- Τ6εΥ Ἰαζεᾶᾷ 56111 ππουθ. Ορ. ἄεη. 
43.3. δν. 443. Ἡχ. 53 μὴ προσθῇς ἔτι . . . ἐξαπατῆσαι. (ρ 
ως οὗ 1οἳ 185 Νο 2ο δα. ιο ο ον το ας 
οὐ ο Μας. 9. 

ὐ. Βοπιεί]πιθς τοῦ Ῥγθοθᾶθς 0ο Ιπβπ]{να, αξ --- 

Ἐκ. 93 προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν. «051. 205 οὐ μὴ προσθή Κύριος 
τοῦ ἐξολεθρεῦσαι. Γσ. 2” οὐ προσθήσω τοῦ ἐξᾶραι. (Ορ. «5. 
ο ιθ, 

ο. Τ]ο 8απηθ 6οΠςδίΤποῦΙοήΠ ΤΙαΥ Ῥ6 αδεά ΙΠΡΘΙΡΟΠΑΙΙΥ 1π {πε ρα8- 
βΊνε--- 

Ἐσ. 07 οὐκέτι προστεθήσεται διδόναι ἄχυρον τῷ λα. 

ᾱ. Βοπιθθίπηθς {ο ἀερειπεπί νετῦ 15 ἀτορρεά αξζθι {μα πη]άά]α οἳ 
Ῥαβρίνε --- 

ΝΡ. 223 καὶ προσέθετο ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ καὶ ἀπελθὼν ὑπέστη. «ϱρ. 
αλα μὰ Εχ. 115 ἥτις τοιαύτη οὐ Ὑγέγονεν καὶ τοιαύτη οὐκέτι 
προστεθήσεται. 
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ΤΑΒΙΕ ΟΕ ΟΟΝΤΕΝΊΤΡ 

ΑΟΟΙΡΕΝΟΕ 

ΝοῦνΒ, Φδοίοης 1--14. 

Τϊςιςδο οἳ ἴπε Ώιαὶ . : : . : : ι ΄ 

εἷς α5 Ατίϊο]ς ᾿ . - . ι : 5 2 : 

Ἐ]τει Τοο]θηβίοη . 5 3 2 . ι . Ξ Ξ 

Φοοοπᾶ Τοοἱθηβδίοη : . : : . . 

ΤΠιτά ὨΏεσ]επβίοῃπ ᾿ . Ἡ ; . - . : 

Α,δεποοῬ οἳ Οοπίταοῦίοη ͵ ατα. , Ξ 

Ἐοπιίπίπο ΕοτπΙς οἳ Μοταβ]α ο κανε : : 3 . 

Ἠείετοσ]ίο ΝοιΠΒ : - 3 : ; ᾿ Ξ 3 

γοτρα] ΝΟΙΠΒ ἵῃ -μα «. - Ἡ - . . 

Νομ-Δί{4ο Ἐοτπις οἳ ο κ : . . 

Νοη-Δ{ΐο Ἐοτγπις οἳ Αά]θοίίγες . : . - . 

Οοπιρατίδοη οἳ Αά]εοίίνες . ' Ξ - : . 2 

Ῥτοποιηπςδ . - - : Ξ : - 3 9 . 

Ναπιθτα]5 . 3 . . 3 Ξ ἳ . ι . 

ΥΕΕΡΒΕ, βθοίίοη5 16--5. 

Τηο ΥετῦΏ εἶναι ἃ 

Τηε ΤοτπιΙπα{Ιοῃ -σαν . 

Τεγπηϊπα{ίοη οἳ {πο 2ἆ Ῥείβοῃ οταν οἳ σαι προμαδα, ΝΠΙΔ 81ο 

αηΏᾶ Ραβδῖνο . 

Δοτῖβί ἵῃ -α. . ι ) 

Απασπεπί «. . 8 

Ἠεάιρ]ϊοαίοη 

ΑίἴΠο Επίατο 

ἨείθπίΙοπ οἳ ΘΠποτί σον πὴ αρ πω μμ. 

Δοτίδί οἳ Βεππ]νοσγθ] Ὑετος, ς : : - . 

Τε Βίτοηπς Τ6ηβες οἳ {Πε Ῥαββῖνα : : . . 

Τη9 ΥΕΤΏΒ πεινᾶν απᾶ διψᾶν. ; . - - . ν 

Τ]ο Ῥοτ{οοί οἳ ἥκειν «. ! : ν - 9 . 

Ῥτοβεηπίς Γογπιθεᾶ ἔτοπι Ῥοτ{οοί5 . . Ξ - 3 . 

Τηε Υ ετΏ ἱστάναι απᾶ 195 Οοσπαίθ5 

Τηο ἨΎ6ΓΡ τιθέναι Απ 195 ΟοσπαίεΒ 

Τη9 ΎεΓΏ διδόναι απᾶ ντ 0οσηαίθΒ . - : 9 

ΤΠο }ετΏ ἱέναι απΏᾶ 15 Οοσπαίες . - ἳ , . . 

Τπε ΙΠΙρεγα({ϊνγθ ἀνάστα αηΏᾶ ἀπόστα, εἴο. 

ερεοῖα] ἘΟΓΠΙ5 οἳ Υετββ 

Νοσνβ Ανυ ΥΕΕΡΒΒ. 

ΛΑἀΥοτΡΒ ἐ ὗ 3 3 94 | Μοναβρ]ε Οοπβοπαπίς . 

ἨοπιετῖβΠ]Ε . , . 96 | Βρε]]ης 

ΒΕΟΤΙΟΝ 

μὰ [-ὰ -- Ὁ Ὁ ο) -α ο οι η» ὅ) ἓὸ | 

μα μ-ὰ α η». ο» Ὁὁ 

μ-ἲ- μά ο οτι 

ο ὁὁὃ ϱ ο ο ἓὁ ο ἵὁὸ ἐν ὸ ἐν |--- μὲ Ι- υμ ᾧ Ὁ ο πἹΙοσὴῃ ϱ ὓ -- Ὁ Ὁ οο 
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οΟΝΤΕΝΤΡ .. 

ΦΥΝΤΑΣ 
ΒΕΟΤΙΟΝ 

ΟονβτΕεύοτΙιοκ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΝΤΕΝΟΕ, Φεοῦίοη5 28-49. 

Τηο Οοηρβίτιαοίίοη οἳ ὧμθ Τ, ΧΧΧ ποί ἄτθεκ ., - . . - 3 9δ 

ΑΌφβεπςσο ΟΓ µέν απᾶ δέ. : : : - . . , . 99 

Ῥαταίασίἰῖσαι Οοηβίγασθίοπ οἳ {με Ὄος : - - . . 3 40 

Ιηίτοάιοίίοη οἳ {θε Βεπίεησθ ὮΥ α Υετο οἳ Βεϊης [ - Ξ . 4] 
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.. ΟΡΟΟΤΙΟΝ το ΤΗΕ ΡΤΟΚΣ ΟΕ ὐΟΡΗΡΗ 

ΤΗΕ 5{ΟΤΥ οἱ «9 οδερῃ, πλαίενοτ ε]δε 16 ΠΙΑΥ Ῥα, 15 οπ6 οἱ {πε Ῥορί 

ΏΟΥΕΙ5 6ΥεΙ πτ]Γζεη. Τ]96 Ιπύετεδί Ἱπβρίτεά ΡΥ {πο γουμ{α] Ἰετο, ἔ]ο 

Ῥ]αγ οἳ ἨΙΠΑἨ ῬαδδΙΟη, {16 νατ]εῦγ οἱ Ιποιάεηί, {Π6 βΙπιρ]ΙσΙ{γ οἳ {μα 
Ἰβησιασθ, αἱ] εοπαΏΙπθ {ο «οπ{θ6Υ προη 15 α Ῥοοπ]Ιαχ ομασπῃ. Ίο ΤΠΙΑΥ 

σαιισο {1ο ἀταπιαῦθίιο οεοίῖνεπεβς οἳ α ἴα]ο γη ζΏ πΥΠΙΟΙ πδο ας 18ή- 
ἀατεᾶ 5 {απη]]]αν, ὮΥ οοπιρατῖης 165 ΤΠ ο ρ]οῦ οἳ οπθ οἱ {1ο ρ]αγς 

ο{ Τεταεπος οἳ Ε]αιζις, πΥΠΙοἩ τερτεςδεπῦ {ο τς {μοδα οἳ Μεπαπᾶθι απά 

Ώ]5 {ε]]ου/-τ1έθις. Εθν ν/]] οοπί{θςῦ πα 8αΡ6ΓΙΟΥ Ῥοΐγεγ οἱ {ο {α]6 

οἱ ο5δερΏ {τοι μα ροῖπζ οἱ νΙευ οἳ ο τοφιΙτεππεηίς οἱ ΠοΔΙΟΠ. 

Ίο Ίανε Ἠτδύ {μα ραζμοαῦιο αΠεοίῖοιπ οἱ ἴμο νπάονεᾶ {αΐμπαον {ου τμα 

6ΟΠ οἳ 15 {ανοιν]{ο νη{α, απά ἴ]α οοηβεαιιεπί Ίεα]οιιδΥγ οἱ ἴμο α]άθτ 

Ῥτοῦμευς5, σο8άεά {ο ΤΙΤΥ ὮΥ {μα ὮΏογ)”5 παῖνο τοοῖϊία] οἳ ἴπο ἆγδεαπις 
ππ]ο Τογεςμαάον Ἠ]5 Γα0άΤε στθαίηθςς. ΤΠεη Ίο Ὠανο {πο Ῥτούπεις 

ην ζὔησ]γ Ργϊησ]ης αροιῦ ἴπο οχα]Ἱίαθίοπ οἱ ἴ]ια ορ]αεοῦ οἱ {Πεῖτ επΥΥ 

Ὦγ 0μεῖγ οὔη πν]οκεά αοῦ; ἴ]ιο ναῖηπ αὐειππρῦ οἳ οπο Ῥοεΐίει {απ ἴ]α 
τοβῦ ο 8ανο Ἠϊπι; ῃθ γοιῦμ)5 Πά6]ΠΙίγ {ο Ἠ15 ππαςίεν 1π τε]εσίπσ ἴ]ε 

αἄναποεςς ΟΕ Π15 πη]δίτο»ρς; {1ο Ταἱ56 «Παγσο απ αππᾷδβογναςᾶ ΙππρΥΙδοή- 

πηθηῦ; {16 ἆϊνειβο {αΐος οἳ {πο ο]αξ Ῥιιέ]6γ απᾷ ἴ]ο ομΙεξ Ῥακον; ἴ]μο 

τε]εαδε οἱ {16 Ἠθγο {ΠτοισἩ {πο ασο]άεπῦ οἳ ΕΠματαομ)5 ἀπθαα; Π15 

αιιοοθβς{] Ιπζεγρτεία οι οἳ 105 απᾶ δα επ τ]5α {ο Γοτύαπθ. Τ]1ο ἀτα- 

πιαῦ]ο Ιη{6γοςί οπηΙπαἴθς 1Π «) ορερ]”5 Ργείμτον Ῥεΐπς 1εά Ὦγ ἴ1α πποςδῦ 

εἰεπιεπίατΥ οἱ ἨπππαἨ Ἰθεςς {ο Ῥτοδίταίο {Πειπδε]νες Ῥοΐίοτα ἴ]ια ἆἱδ- 
Ῥ6ηςος οἱ 6οἵη 1π Ἠστρί, απάἆ μις {4181 μα ἀτπεαπς νΙο] Πας 5ο 6Ἡ- 

τασεᾷ Ό]θιι. «ο5δερΏ τοροσπῖβ65 {Παπι, ἔποισἩ ἴΠ6γ ἆο ποῦ τθοςορπῖδε 

Ἠϊπῃ, απᾶ Ίο {α]καςδ προπ 0Πδιῃ πο ΠΠΦΘΠΘΤΟΙΙ5 ΤΘΥ6ΊΦ6 Ῥοίογε ἴμα Γ111 

τθοοσΏΙΒΙοη ) (ἀναγνώρισις) 15 α]]ονγεᾶ {ο οοἵιπθ αὈοιῦ. Έ]επ Ἠε βεπά5 
{ο Ἠ15 ασε {αΐ1θυ, ν/ηοδθ Ίιοανῦ Ἰαά Ὦθδοι 5ου {τιθά Ὦγ ἴ]ια 5ἵερς 

ΥΠΙΟὮ «οδερΏ Ἰαά ἴακαον {ο ραπίδα 5 Ῥνοίμους, ας Ίο 15 που 
οοιαξογιεά απᾶ αὐίζοις ἴ]ο Ῥραζμοῦιο πγοτάς «Τί 15 εποισῃ; /οδερῃ 

ΠΙΥ 80η 15 σεῦ α1νθ: 1 π]] σο απᾶ 5ε6ο Πϊπι Ὀεέοιο 1 ἆῑε. Τη] 

586εηιθᾷ {ο Ῥα {λα πιοδῦ ΠΠ οοπο]ιδίοηπ Το ἴμο παιτανο, Ἡ Πε 
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Ῥεϊησ {τοαζαᾶ, ας 6 15 ἴτεαζεά Ίετθ, 5ο1εΙγ {τοι ἴ]ο Ῥοϊπό οἳ γΙεπ 

οἱ ἀταπιαβίο οΏςοῦ. Έοι αἲ ΌΠῖς ροϊπῦ ελα να]αάΙοζουγ {ογηπ]α οἳ 

ο]ά-ιγοτ]ά 56οΙΥ πιαγ αγε]] οοπιθ Ἱπ---έ Απᾶ 5ο ἴΠεγ Ἰνεά Ἱαρριγ 

εναι α[ίογνγανάς.᾽ 
Το τος οἳ ἴ]α πατταζίνο ταίποεν τορτθδεηῦς «1 οδεβΏ α5 απ οπι]πεπῦ 

Ἠοεμιαυν δἰαίθδιιαη ΥΙζ] αἰ] πε Ππαποῖα] «αραοΙΏγ οἳ 118 τασθ. 1 να 

ποιο ἀθα]ίπο γη ἴπθ ἴα]ο αξ Ηἱδίουγ, 16 τηὶσηῦ ο πγοτῦ] νἨ]]α {ο 

Ῥοϊπέ οπῦ Όαῦ ἴλο Ώδοα] Ρο]ἱογ οἳ «9 οβεβΗ, Ἀούγευοιν ςαΏς[ασζουγ Το 

ἴλο Ῥ]μαχαο]ς, οοπ]ά Ἰανᾶ]γ Ίαυο Ῥθει Θα αΙΙΥ 5ο {ο ἴμαιτ αρ]εοίς, 

απά ἰ]αῦ ἴ]α ἨθανΥ Ιπιροδί οἳ (πνεπίγ Ῥοας οθρηΐ οἨ ασ]οπ]ζανα] Ῥτοάπσε, 

πνμΙοὮ ας Όθει, 16 ἶ5 ραῖά, μα Ἰαπά-ίαχ οἳ Ἡσυρυ ἀἆονα ἴο νΗΙη 

αιάία τοσθπῦ 91165, 1ΠΑΥ ΕΙ] Ἠανο Ἠαά βοππεϊηίης Το ἆο νηζ]λ ἴἶε 

ππρορι]απΙ0γ οἱ ἴ]α 9ενς 1Π Ἐσυρί. 

Τη ἴῑιο ἀτεατη-Ιηθαγργείαίίοι (ποτε 15 ]αδῦ ἴλαῦ ζοποὮ οἱ ἴμο 5αΡρεί- 

παίιγα] ν]οὮ 15 ς1] {λποισ]ᾗίῦ πο Ἱπαρρτορταζθ {ο α ϱοοᾷ ηογε]. 

Ῥιΐ ἵη {μα ἰ(τοαἰπσπύ οἳ μα {επάθτ Ῥαβδίοη 05 Ἠερτευ τοπ]8ηςθ 

οἰαπάς 1Π πιατ]κοᾶ οοπίταδύ ΥῖἩ α σοοᾷ ἆθαὶ οἳ πιοᾶειαπ Ποῦιοῃ. 

Τ]θια 15 ποῦ ἴἶο 5]σ]ιίεςί αἴεπιρῦ πιαάθ ο τοπᾷθγ {16 γγοι]ά-ρθ 

αἀπ]ίειοςς Ιπίθιθβίϊησ ΟΥ Το ἀα]]γ νι ππ]ανγ{α] Ῥαβδίοη. «ὁοδερ]ι 

Έπουνς ἴ]αῦ ἴ]λο Ῥτοβοβα] γγπΙο] 8116 πλα]κθ5 το Ἠήπι 1Π 51ο] ἀΙγθοῦ Ίαη- 

σιασο ἵπνο]νες ἱπσταθθιάθ {ο 15 πιαδίετ απά δἵη ασα]ηςῦ ἀοά, απἀ 

οἩ. ἔλοδθ στοιιπά5 τ6ίαρθ5 ο 6ΟΠΙΡΙΥ. Ἠον σαπ 1 4ο 018 στααῖ υν]ο]κ- 

οἆπθρς απᾶ δἵη ασαϊηδύ αοά ϱ) παρε πονάς οοπίαϊη ἴΠθ 5εοτεῦ οἳ 

Πιο ἨϊσἩ 5(απᾶάατᾶ οἱ ππογα]1{γ ἵπ 5εχτα] 1πα{ἴ6Υ5, {ο γη]ος με ζειν5 

αὐζαιπεᾶ. ΟΠαςγ νι παπα πας α ααθβίίοη πούῦ 1ΙΘΥΕΙΥ οἳ ἀπίγ 

{ουναγᾶς οπε”5 παϊἰσ]Ώγδοιτ, Ῥιῦ β11] 1πογο οἳ ἀπίγ τοψατᾷς ἀοά. Τπ 

ἐ]λής Ίναγ αἲ] ἴμο αν’{υ] βαποθἰζῖθς οἳ ἴλε 1Ώβδθ6θη γγοτ]ά γγετο οα]]εά 1η 

{ο {11ο αἷά 1Π ἴ]πε βἴγασσ]ο ασαἰηςδῦ Ῥαβ5ΙΟΗ. 

ΑΙΠΟΠΡ 1ο ἄτθεῖς πιογα]1βῦ5 ἴλο {εΠᾶΘΠΟΥ Ίνας Το τερατᾷ Ίονε α5 α 

ἀϊδοαδο {Το ΨΠίο] ἐπ 8ασο πυου]ᾶ ποῦ φαῇθν. Ἰπ ἴπο οατΙγ 1θεἷ 

ἄναπια ἴ]α ἀαΙποαθίοη οἳ ἴμῖς Γοε]ῖπσ Ίνας {λοις]ίῦ ο Ῥο Ῥε]οι τα 

ἀῑσπί{γ οἱ {παρεᾶγ, απᾶ Ἐιπρίᾶςς Ίγας τερανάεᾷ ὮΥ ἴμα ο]άει βα]οο] 

α5 Ἰανίησ ἀοσταᾶθά Ίο δίασο ὮΥ ἀερίοίίηπς ο Ῥαδδίοη οἱ Ῥπαάνα 

{ον Ἠϊρρο]γίας. Τηΐ5 θίογ παἴιτα]]γ οοσιπ5 ἴο οπθ5 πηπἁ 8 ἃ 

ο]αρκίσα] απα]οσιιθ {ο ἐ]ιο β{οΥΥγ οἱ {οδερι. Ῥαή 16 νοι]ά Ὄο Ππ]αβύϊ6θ 

ἴο Ῥ]αάτα ο Ῥραῦ Ἠθι ΟΠ ἴ]α 84118 Ἰευεὶ ας ἴπο ν]{ο οἳ Ῥοῦρμας, 

5] Ίας Ἱπάθεά αἲ] ἴπο νιπάΙοίῖνα Ἱπ]ας[ίσο οἳ [πο ἨσγρύιαἨ ΤηΦΊΤοη, 

απᾶ 18 πιογθ 5ιοσθβδ{1 1η θα] ης Υεησθαποθ ΟΠ 16ς ν]οίπι, γεῦ 5Ώ9 
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Ἰ6 ποῦ ἴΠο γ]]]ησ οΊανο οἱ ῬΡαβ5ίοΠ, απά 5ΠαΙΠθ 1Π ει Ἠεατί 5ίτασσ]ες 

βιιοοθδςΓΙΙ17 ασαἰηςδί απ]ανσ{] Ίονε, αὖ Ἰεαδῦ α5 1ο 56ΟΥ 156 το]ά Ὦγ 

Βυτ]ρ]άς». 

Α. ϱ1ο56 ρατα]]α] 1π ἄτεε] πιγ{ῃΠο]οσγ 15 αβοτάεά Ὦγ ἴπε Ιεσεπά οἳ 

Απίθα απά Ῥε]]ετορῃοπίθςδ, ΊΥΠΙΟΠ - ΤΟΥ ρατυ οἳ με ερὶδοἆάε οἳ 

6ἸαισΠςδ απά Ὠιοιπεάς 1Ππ ἴπα βΙχίμ Ῥουικ οἱ μα ΙΙίαα (19--206). 
Έησθταο {1ο απ{αΙ(Ω{α] νο οἳ Ῥταίας, ΚΙπσ οἳ Α1οος, Γο]]εά οἱ Ἰον 

Ῥάγροβδθ ὮΥ {πο νΙποι5 γοπ{Π, αρρεα]5 {ο Ἰ6ν Ἠπαβραμά ἴο 5ἱαΥ ἨΙπι 

{ου Ἠανιησ πιαάο ἀἱδμοποιιαβ]θ Ῥτοροδαί5 ἴὁ δι; Ῥαΐῦ ἴπο γοιίῃ 

65οαρες α]] ἆαπσεις απἆ οοΙπθΒ {ο ἨοποιΠ, 16 «9 οδερΏ, {Ποιςδ], 5αςἩ 

15 ἴμο γαγγατάπεδ οἳ ἨππιαἨπ Ταΐθ, οἱ πΥΠΙοἩ 1 ἄτεεκ παπά πγαΡ 
αοιζε]γ εομβοίος5, Ίθ ἀῑες αὖ ]α5δῦ οἱ πιε]απο]οΙγ πι8άπεβς --- 

ν] ’ ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων. 

Έπο Ἡστρίιαπ {α]ἱε οἱ Απρα απά Ῥαΐία ορεΏΒ ΥΙΟΙ α ΒΙ{ΙΒΌΙΟΠ ΤΘΒΕΠΙ- 
Ῥ]πο {παίῦ οἱ «οδερἩη απά Ῥοῦρμαις π1ΐθ. Ῥαΐα 15 α Ῥρθαδαπί-]αά 

ἀανοίεᾶ {ο Ἠ15 ε]άαθι Ρτοῦμαν Απγρια, ΨΤο 15 {ο Πϊπι ἃ5 α Ταΐμµετ. Τηε 

γοι{Ώ σγοΊγς {ο Ῥο 5ο εχκσθ]]επί α ΜΟΙΕΥ {παῦ «,ηειο γα5 ποῦ Π15 εα ια] 

Ίη πο νηο]ο ]απᾶ: Ῥε]μο]ά, ἴπο δρϊπσ οἳ α οσο γας Ἱπ ἨΙΗ.  Οπο 

4αγ, νηση Το ἵγας αἶοπθ ντ 15 Ῥγοί]οις 116, «Ἠ6ν Ἠθδατί παν Ώ]Πι 

πΙΓΠ {Πο Κπον]εᾶσο οἱ γοιίΠ. Απά 5Π6 α1ο05θ απά οςπ1θ Το Ἠ1πα, απά 

6ΟΠΥΘΙΞΘᾷ ΥΙΓὮ πα, δαγΊησ, «0οππθ, δίαγ ΙΟ 116, απά 15 5μα]] Ῥο 
γγε]] {ου ἴπεε, απά 1 ΙΙ] ππα]κα ΤοΥ ἴπθο Ῥδεαι{π] σαγπιεηζ».. Ἔπεν 

{πα τοα{] Ῥεόατης Ί]κα α ραπίμοτ οἱ Πα 5οπ{Ἡ να Εά1Υ αὖ ελα εν] 

6ρ6εοἩ νμΙο] 5Ἡθ Ἰαά πιαἆάθ {ο Ἠϊπης απᾶ 5] Γεατοᾷ σγθαῦ]γ. Το 

βαΥθ Ἠθδιςε]{ «Ώθ ΡΙαΥ5 ἴ]ο 6απ1Ἱθ ρατῦ α5 Απίαωα, 5 Ῥηαάτα, απά α5 
Ῥοῦρμαι)ς νη{θ. ἩΤ α]] ἴ]ια 5ἴοτγ πας ἴ]α Ὀδαιθ{α]. 6ΙΠΠΡΙΙ6ΙΟΥ οἱ πο 

ορεπῖπς, 16 τη]σ]{ Ώθατ αἵγαΥ ἴ]ιο ρα]πη Ροῦ]μ Τοπ (Τεεκ απά ἨΠεῦταιν 

ΠείοἨ: Ὀτ6, ππ{ογαπα{ε]γ, 16 5οοπ ἀθρεπεταῦες 1Πΐ{ο α Ό]δδιιθ ΟΓ 1πθαΠ- 

Ἰησ]θςθς 1πα1Υ6]5. ΤΠε ραβγταςδ υΠίσ] οοπίαἶης πο {α]θ 15 βαῖά [ο ο 
ο {πο ΧΙΧ{Η ΏὈγπαςδίγ απᾶ ἴο πανο Όθεπ ἴμε Ρτοροετίγ οἳ ῬΒεῦγ ΤΙ πγθι 

ΟΥΟΥΠ Ῥιήπσθ; Ρις Ῥνοίθρβοι Ε]πάεινς Ῥείτ]ο {ΠΙπ]κς ἴΠαῦ ἴ]μο 6αΓΙ16Υ 

ρατῇ οἳ ἴμο {α]α ΙΠαΥ Ῥε]ομο {ο με ΧΥΙΠΤΙ Ὀγπαδίγ, νΥὶσ]. νο] 
Ὀνίιο 15 Ῥασ]ς «ἶοδο ο {μα πια Υη6η ο. οδθρΏ 15 5αρροδεά ἴο Ἠαγνο 

Ἰναᾶ. Τ]18 15 α οπτίοις οοἰποιάσμσθ, Ὀαῦ {πςτο 15 πο ΤΘΔΡΟΠ {ο ζΙΠ]ς 

15 αΠΥ{ΠΙης 1016. 
Τη ν]θύΥ ο μα Ἱζεγατγ πιετῖς οἱ ιο Φἴοτγ οἳ 1οδερι 15 58επις α 

ΡΙ{Υ μαῦ ονθίοῖδιη λοι]ά ΊαΥ 165 οο]ἷά {οποἩ προηπ 16. Το ἆο 5ο 18 
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1]]κο ἐγεαξίπσ α. Ῥεαπθ [1] Ῥοάγ αξ α 5αρ]εοῦ ἔου ἀῑδδοσῦίοη ταῖ]μετ {απ 

5 α. Ιποᾷε] {οτι ἴ]α ραϊηίον. ἘῬιαό ἴ]ο βοϊεηςθ οἳ απαϊοπιΥ ας 1158 

οἸαῖπας προΏ ας αξ νγε]] ας ἴ]ιε ατῦ οἱ ραΙπῃς. Ατκῦις εΠεοῖ 15 οπθ 
{πΐηπς απά ἨἩ]φίοτ]ο ζαοῦ αποϊµαετ. ἜΤο ἴπε ]αΐδετ ἀοπιαῖη Ῥε]οπος ἴπθ 
απθδίίοη Το’ ἴμθ 6ἴο1Υγ, α5 6 Ἠανε 1, 68116 1ΙΠίο Ῥεῖης. Ίλας 1ῇ 
ΥΤΙ{{Θ6η α5 οηθ οἵ ριῦ {οσεί]μεν ἔτοπι ἀϊβεγεπύ 5ουχοε»ῦ Τακίπς ἴμο 

{ΟΙΥ α5 οὖθ απά Ιπά1νΙδΙΡΙ6, ἴμετο απθ οετίαῖπ ἀπμΠοι]1εΒ γΥΠΙΕὮ της 

ποῦ ϱο Ισποτεά. 
(4). Α5 Ῥεπβρεη ἵπ οτ” Πα5 αἰτεαᾶάγ Ρειςααᾶεὰ Ἠ]5 Ῥτοίπεις ποῦ ἴο 

οιαᾶ {μα Ῥ]ουά οἳ ᾖ{ο5δερΏ, ΝΗΥ ἄοεςδ ο πάαμ 1Π ν. 26 5αγ ---έ πα 
Ρτοβί 15 15 1 νε 5]αγ ον Ὀτοίπετ απά «οποεα Ἠ]5 Ῥ]ους 5 

(9) Τη ν. 2ὔ γε αγθ {ο]ᾷ (α ἴγανε]]]ης «ΟΠΙΡΑΠΥ οἱ Τ5μπιαε]1ζθ5 οα1ηθ 

ΕΤΟΠΙ (1]θαά. Τη ν. 25 πο Ἠανο ἴπεο ρατα]]ε] 5αζεπιεηῦ 6 Απά {μετα 

Ραςςεά Ὦγ ΜιάΙαπζ65, πιΘΥΟΠΩΠΟΙΙΕΠ;᾽ Ῥιΐῦ 1Π Γης 8Β4Π1Θ Υ6Ι56 Ίθ α1θ 
σίναη {ο ππᾶθιδίαπᾶ επαί 15 Ὀγείμτεῃ 65ο] ὦὸοβερ] {ο πα Τ5ππηαε]- 

99... Νου ΜΙιάαπΙ{θος ΊὝετο ποῦ 15Ἠπιαε]1{65 ΑΠΥ πἹογθ {παν Π118]- 

ΠΙΘΏ ἆ1θ Ἠ6ἱβΏππεΠ οΥ {πε Ώα{οἩ (61ΠΙ8Π5. Ῥοῦμ νετ ΑΡταβαιη]ο 

Ῥθορ]θ», 6 15Ἠπαςθ] Ίνας ἴ]α 5δοη οἱ ΑΡταµαπ ὮΥ Ἠασατ (αεπ. 253) 

απά ΜΠάϊαν ὃν Καευιταῃ (6επ. 203. 
(9) ΊΝΠΥ ἆοες Βειβρεη ἵπ ν. 29 εκρεοῦ ἴο Επά «ᾖο5δερᾗ 1Π ἴπο Ρ15, 

πγΠεη 6 Ἰαά ]αςῦ Ῥθεπ (ακεῃ πρ απά 5ο]ά {ο {πο 151πιαε]1665 
Νου 1εῦ π5 αργραεα] {ο ἴ]ια οτΙθῖ6ς ἴο 5εο πλεῦ]ετ 616γ Πεὶρ 5 αἲ αἰ] 

ου οἳ ουν ἀμΠοι]ᾳθ». Οπ α σιθαῦ νατιεῦγ οἳ στοιπάβ Πεγ Ίαγνε 

αγ]γοᾷ αὖ το σεπετα] οοπο]ιδίοη {λαῦ {πο ἨΗοχαίειο] (1.9. ἴηο νεα 

Ῥοο]5 οἳ Μοβε5 απά (]αῦ οἳ ὁοδημπα) να5 Ῥαῦ ἰορείμετ {τοπι [μα {ο]- 
1οῦ115 Ργο-εχ]δίίησ ππαίθτ]α]ς ---- 

(4) Α ριπ] να Πδίοτ]σα] Ὑποτ]ς, 1η ν/ἩΙοὮ ἴ]μο 5ασγθᾷ παπῃθ, οἳ 

ΝἨΙΟΠ μα οοηβοπαΠ{5 α1θ ΗΥ Η, 15 Παβϊθια]1γ επιρ]ογθαᾷ, απᾶ ὙΙσἩ 

15 Ῥε]]ενεά {ο πανο επιαπαίθᾶ {ο {ο Ἠαπσάοπι οἱ ο πάαπ. Της 16 

ΕΟΠΙΠΙΟΠΙΥ οα]]εά ο, απά 15 απἴποτ 15 Ἐποππ αδ ἴμο οα]μν]δς 
(Ξ5Ξτ1εΠον151). 

(2) Αποΐμοει νευγ β1ππ]]αν ποτ], ἵηπ ὙυΠΙΟἩ ἴπο ἨΠοῦτου πγονά Του 

αοά (Ἠ]ομίπη) 16 πβδαα]]ψ επιρ]ογαςᾷ Ἰπ ρ]ασς οἳ μα βαογθεά Πα11θΘ, απά 
ὙΥΠΙοἨ 16 αδοτ]ρες {ο ἴ]ο Κἰπσάοια οἱ Ίδταθ]. ἘΤΠϊς 15 ἀεποίεά ὮΥ ἴῑθ 

5ΥΠΙΡΟΙ ΤΕ, απἆ 155 ααίλον 15 ΚΠΟΙΝΠ αδ ἴμο Ε]ο]ᾖ]ςῦ. 

(9) Τπο Ῥα]]ς οἳ Ώοαι{οτοποπΙγ, Υνλίσο] 15 ἀεβισπαίαᾶ ας Ὦ. 

(4) Α Ἰαῦει ρη]εδ1γ ἀοσαπποπῦ Κπον ας Ρ. 

Ἔπε Ἰαπά οἳ πο οᾶ1τοιυ 16 {ο ὢο ἀειοσίοά Ἰστεα απ {π6γθ, Τ66ΟΠ- 



ΙΝΤΗΟΡΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΘΤΟΒΥ ΟΕ ὀόοβΕΡΗ 105 

οἴ]πσ Ἠ]5 πιαίοτ]α]5, νε {Πεγ α1θ ἀἱδογεραπί, αξίθι {116 ΠΙάΏΠΕΙ οἱ 
α (4095Ρε1Ι-ΠΑΤΠΙΟΠΙΖΕΥ. 

Τη ε]]]ησ {Πο 5ἴοτγ οξ {οδερ]ῃ νε 81θ {ο 5αρΏροβθ ἴ]λαῦ {πο δἆ1ξοτ 

Ἰαά Ῥοίοιε Ἠΐπη ο απά Ἐ, εοπίαἰηίπςσ 0116 6απιθ γαςιδίοηυ 1π 5]σ]ιθ]γ 
ἀιπεγεπῦ ΤΟΥΙΗΡ. 

Τη ὁ 15 15 ο πάα] νο ΙΠίθγνθηθς ἵο 5ανθ «ο5δ6ρἩ. ἩἨε Ρροι5ιαᾶες 

Ἆϊ5 Ρτούμετς πού {ο Ι111 {με Ἰαά, Ῥαΐέ {ο 561] ἨΙ1η {ο 8οπη6 1βηπιαθ]1{65, 

π/Ἡο α1θ ρ8δδῖηςσ ῬΥ. ΤΠ ἴμῖ5 νειδίοη ΟΕ ἴ]πο 5{ουγ {6νε 15 11Ο ΙΠΘΠΡΙΟἨ 

οἳ α ΡΙ0.. Τί 15 ἀτανη προη ὮΥ {πο θά 1τοτ 1η ο 101 380, 51-25 

έλπᾶᾷ ἴΠεγ δαΐῦ ἀονηα . . . πεαικεπεά απίο Πάπα, απᾶ 5ο]ά ο; οδερ] 
υο ἴ]ιε 15ηπιαε]1{ες Το υν/επίγ ρίεσθς οἱ 91]νου. 

έΑπά ἴΠεγ ἴοοκ . . . περί 1ου Ὠϊπη, 

Τμ γνονάς 1Π 457, ΤΙ απ «οδερΏῃ γοιν Ῥτοί]αν Ποπ γθ 5ο]ά 1Πῖο 

Ἠσγρί, αἲε α τεί6ιεησθ ο {115 αοσοοιηῦ οἱ ἴποα πιαθίθγ. 
Ίπ Ει 10 15 Ἠνδιβαη, {πε Βιβδί-Ροτῃ, απἆ 5ο α Π0 ταορτοςοηί{α[ἶνο οἱ ἴμθ 

ἈΝοτίπειηπ ΜΙηπσάοπι, ΥΠΟ ρ]αγ5 {πε Ῥεζίεν ραγῦ. Ἠο Ρρειδααάες Ἠ]5 

Ῥτούῦμετ5 ποῦ {ο ΚΙ] {μα Ἰαά, Ὀαέ {ο ρα μ1πι α1νο ΙΠίο α Ρἱ5, Π15 ΙΠῇ6η- 

«οι Ῥε]πς Το 60ΟΙΠ6 απά ἰακα Ἠϊπ οις ασαϊῃπ. ΊΠεη Ἡε απᾶά Ἠ15 

Ῥνούμει5 ΠοΕΥΕΙ Ίαγεο 1αεΕί {ο Ῥ]ασθ, 5οπιο ΜΙάϊαπῖζ65 601ΙΠ6 ὮΥ απά 

Κιάπαρ «οδερῃ. Ἀθιβρεη, τεαγη]ησ {ο ἴ]α Ρἱ0, Ἠπάςδ ο οδερΏ σοπθ, 

Ταοῦ οἳ πΥΠΙο] Ὡς 1Η{ΟΥΊΗ5 Ἠ15 Ῥτούμετς. ΌΤΠμϊ5 ἔογπι οἳ ἴπε Ἱεσεπά 15 

παπα Ἡροη τι ο ο δαν Ἀβο δι ος, 
«Απά Ἠειρεῃπ .. . παῦθτ 1Π 16. Απά ἴἨ6γεο ραβ5εᾶ Ὦυ ΜΙάΙαπ1ΐε5, 

ΠΙΘΓΟΠάΠίΙΠΕΗ: απᾶ ἴμαγ ἆτανν, απᾶ Π{τεὰ τρ ὁοδερῃ οαῦ οἳ {ο Ρἱ0. 

Απ ἴ116γ Ῥτοισ]ῦ / οδαρῃ 1Ππ{ο Ἐσγρί .. . πΠΙ(Πεν ϱΠ8Ι115ο7 Απά 

ἴμο Μιάϊαπί{ας 5ο]ά Ἠϊπαι ΙΠίο ἸἨογρύ απίο Ῥοδρμαι, απ οἴῆσοει οἳ 

Ῥ]ματαοβ”ς, {πο οαρίαΙη οἳ ἴπο σιατ. ὰ 
Τ]116 ντοτᾶς ἵη 4015 έ{ον Ιπάσεά 1 γνας 5{ο]εη αἵναγ οιῦ οἳ πο Ἰαπά 

οἱ ἴμο Ἠερταινς,) τοίον {ο ελ]δ αοσοαπί οἳ πε ππα{{ογ. 

ΥΝΙΠι τοσατᾶ ἴο Ῥοήίρ]ας 15 πας Ὦο αἀππϊ θεά μα πει 15 50Π16 

οοη{Η8ΙΟΠ ΤΠ {16 πασταίνο ας Ίγ6 Ίανο 16. Ἐον πο ατθ ἴοιά 1 ὅτο {λαῖ 

ἐτλο ΜΙάἱαπί{65 5ο]ά «1 οβδερΏ {ο Ῥοδίρμαν, απ οβΊσει οἳ Ελαταο]ι”5, ὕπε 

οαρίαϊπ οἳ {με σιατᾷ.  Ῥοδίρματ πε 15 «οδερῇ’5 ππββδί6υ, ἂ5 Ἡθ αΤθ 

{ο]ά αραῖπ 1π 99ἱ.. Νου ὁφοδεορμ”5 πιαςίον «ριαῦ Πάπα ΙΠύο [Πο ῬΤΙδΟΗ, 

ἴ]ιθ ρ]ασο νηθγο 16 ἸΚ1Πσ’5 ΡΥ15οη6Υς γ/οτο Ώου ) (993), πετο ᾖοβδερ] 

{ουπά {ανοιν γΙζῃ ἴ]ιο «Ίκαορεν οἱ ἴμο Ρνὶδοπ.. Ῥιῦ «ἴμο Καερετ οἱ ια 

1 566 γίνει Γπγοᾶιιοίίοπι {ο ἰ]ιο Πἱεγαίιγε ο) ἴε Οἷᾷ Τεδίαπιεπί τοι εα1Ι. 

Ὅ, Οζ. 
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Ρτήδοη ̓  πας ΡτοβιπιαὈ]γ Ῥοῦίρ]αν Ἠ1πιβα]{, ἔοτ με Ῥτίδοη πας /1π πο 

Ἱοιςα οἱ {πο οαρίαίπ Οἱ ἴμα σιανά) (403, απά «ἴλο οαρίαῖη οἳ ἴλῃο 

σιαχά ) να Ῥοῦίρμαν ἩἨονν απο πο {ο ϱεΐ ού οἱ Ὅ]ῖς οἰνοιεῦ Πεῦ 

π5 ασαϊπ Ίαγθ 1θοοι5ε {ο {με ΙγΡροί]μεδῖς οἱ α πηχύατε οἱ ἀοσιπεηίβ. 

Τ]ιο Ἐ νογβίοιπ οἱ {6 ΦἴΟΥΥ 5ο65 οπ [ο ἴε]] υμαῦ ἴπε ΜιάΙαπ1{6Ρ, 

Ἱανίηςσ {ακαη ὁ/ οδ6ρ]ι οπῦ οἱ {6 Ρἱ5, ῬτοιρΠ{ Ἠ1Π1 Το Ἐσυρί απά ἴμετα 

σοἷᾶ Ἠϊπη {ο Ῥοδίρμαι (9τ29), γγ]ιο Ίναδ α ΘΠΠΠΟΠ απά οαρίαΙη οἳ ἴλο 

σιαγᾶ, απᾶά Ἠπηβδ]{ ἴ]α Ἱθερετ οἳ ἴπο Ῥτίδος, Ὀαΐ5 παζιγα]]γ ποῦ α 

ππαΙΥΙ6ᾷ 1ΠΔΠ. «ο0868ΡΙ, Ῥοΐπο Γουπᾶ Ταζ] Ὁ}Υ Ἠ1πι, 15 σῖνεη οΠατρθ 

οΥος ἔ]ο ΡΙΙ5ΟΠΘΥ5, ποῦ Ῥείπς ἨΙπηδε]{ α ῬίδοΠθς, Ραῦ «βεγναπί {ο μα 

οαρίαϊη οἳ ἴπο σπατά ” (413. 

Τη {16 ὁ νοαιβίοπ οἩ 616 οὔ]αν Παπά ἆοβερῃ 15 5ο] Ὦ7 υπο Τ5Ἡπηαε]- 

1ος {ο «απ Ἠσγρίίαπ,) νηοβθ Παπ] 16 ποῦ πΙθηΙοηθᾷ; ΤοΥ πα ΤΠπεοΙΥ 

Υθ1ΊΤ68 τις ζο 5ΙΡΡΟΡΘ {]αῦ Ίο πονάς ἵη 9] ---Ῥοβρματ, απ΄ ο/ῆσει 

ο Ῥ]αταο]”5, ἴ]πο οαρίαῖπ οἳ πε σιιατά ---ᾱτθ Ἰηβδαιζαά ἴπειο ΤΟΠ 

915 ΠΠ «Ἠσγρίιαν) (99135 Ἰας5 α πὶ{θ, ἩΠο Ὀππσο ο 18159 

επαχσθ ασαἰπςῦ «οδ6ρΏ, Ψ6γΘαροή 15 πιαδίθτ οοηδίσης Ἠπη Το ἴ]θ 

Κϊπσ᾽5 ριΐδον (29130). ΤΕ ος Ἱγροϊῦμοςί5 Ῥο αοοερίεᾱ, πε πιπςδί σῖνο 

πρ «Ῥοῦρ]ατ”5 π{θ) 48 α Ῥ6ίδΟΠ Ίο Πα5 πο Ἰπςῦ ο]αίπι {ο οχΙβεηοθ 

6νεπ 1π ΠοίΙοη: {ΟΥ 16 15 οΠΙΥ ὮΥ πο αππα]δαπια{ίοι οἳ «πο Ἐργρβαη ) 

νη Ῥοῦρ]αν ἴ]ιαῦ 56 οοιηθς 1Πΐο Ῥεϊπςδ. ΙΕ 0Π]5 5λου]ά αρρεατ α 

1ο55, 15 πΙΑΥ οἩ ἐ]θ οὔ]ιοι Ἰαπὰ Ῥο ἀεεπιεᾶᾷ α σαΐη ποῦ {ο Ἰανο ἴο τερατά 

Ώιο 144γ”5 Παδραπά 5 α αΏςἩ, ΥΥΠΙ6Ὦ. 86ΘΙΗΦ Το Ῥο {16 τεα] ππθαπ]ης 

οἳ π6 γγονᾶ «ο[ῇσοι ) (9105, 99)). 

Οπαρίον 40 15 βαρροβεά {ο Ρε]οπς α5δ α Ὑ]ο]ο ο Ε: Ρα, 1 5ο, 10 

ππαςδῦ ανο Ώθεη α.]αςίεά 1π Ῥ]ασες Τζο 16 5ἴΟΥ οἱ ἴπο {αἱ56 οπανσο, 

νΠΙΟἩ ας Ῥ6συἨι Ιποογρογαίθεά {γοΙη ο. Ύθ 56ο 0Πῖ5 1π νγ. ὁ, τ, 15. 

Τη ολαρίοι 41 ασαἴη, ΥΙΟ] 15 τε[ειγθᾷ α5 α Ὑο] Το ἴ]ιε βαπ1θ 89Η08, 

Ἡνθ Ίαν ἴο 5αΡΡοςθ {πο ον 1Ἠ ν. 14, ΄απά ἴπεγ ῬτουςΕῦ η ας5Π1Υ 

οαῦ οἳ {ιο ἀππσθομ,) {ο 60Ι1Θ {οπή 06 τοσοποῖ]ης Ἰαπά οἳ ια ϱά1{ος. 

Ἐντί]που οἩ 1Π {ο 5{οτΥγ {Ώθγθ αγθ ἀπιρ]ίοα(ίοις απ ΙποοηβΙ5ίΘησΙθ5 

πἨίσ]ι, 165 1παΥ ο οἸαίπιθᾶ, Ππια ἐ]ιαῖν οαδ]οδῦ οχρ]απαῦίοἩπ 1Π πε Ὦγ- 

Ροΐζ]ερίς ο «οοπίαπιΙπα{ίοἩ,) {ο ὮΏουγουΥ ὕο ἴεγι αΡρ]θᾶ ἴο α Τιαῦίπ 

ΡΙαΥ ππαᾷθ πρ ἔτοπι ἀῑῆενοπί ἀγεεῖς ονἰσίπαίς. Της 1π 4233 15 18 

αἲ ἴ]ιο ]οᾷσίπσ-ρ]αςθ οἩ {16 Ίναγ Ἠοπιθ ἔλαῦ οπθ οἳ ἴ]α Ὀτοίπενς Ἠπάς 

Ἠή6 ΠΠΟΠΘΥ ΤΠ Π5 βαο]ς, ΊὝθγθας 11 Υ. 96 οΕ ἴ]ε 6α1ΠΘ ολαρίαυ {16Υ α]! 

Άπᾶ ΊΠιαῖτ ΠΠΟΠΘΥ 1π {]αίν βασ]κς αξίον ιαεῖν τείιτΏ {ο 0μαιν ΤαΐΠοΥ. 

Αραΐπ 1π οπαρίαι 432 ἴἶιο Ῥγοί]ανς, Ὑθι ἴαχεά ὮΥ ἆοβερ] ναδ] Ῥεῖπς 
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5Ρϱ165, νο]απίεες ἴπο ἹΠ{ογπιαδίοη ἴλαῦ ἴΠεγ Ἰανα α γοππσετ Ῥτοίμος 
Ἠνίηπς (ν. 19), απά 5ο τεροτί ἴἶο τηβζζοι ἴο {είν {αΐμεν (ν. 99); 

π/Ώθιθας 1Π {16 {ο]]ογίπσ ομαρίεις ο ιάα]Ἡ α5δαγες 5 {αΐΠο {]ιαῦ 015 

ΙΠΤΟΥΠΙΔὕΙΟΠ γγα5 Ἱπρατίεά ΟΠΙΥ 1Π τερ]γ {ο α απεςίοη ἔγοπι ὁ/οδδρ] 

(407), απά 5ο τοοοιηῖς πο πηαίίετ {ο «ὁοδερι ἨΙπιδει (45.3). 
Ἐπτίματ, 1η 427 Ἠειβεη 5ο68 51Γ60Υ {ο Π]5 Γαΐ]ιαν Του ἴ]α βαΐθ τοῦΆτη 

οἱ ΒεΠ]αΙΙΙΗ, Ὑπετθας 1π 40)ὐ 15 15 ο, πάαΏ Υπο ἆοες 015. 

ΤΈ]α 5ἴοτγ οἱ «1 ο5δερΏ 15 85 σοοᾶᾷ απ Π]πδίταῦίοη α5 οοπ]ά ο «Ποδεῃ 

οἳ {λε 5εγν]οθ τοπάεγεᾷ ὮΥ πιοᾶετη οτ1θΙοίδτη {ο ἴπο Ιπίε]]σεπό 5ἴπάγ 
οἱ πε ἨὮ1]8. ΤΕ νε ἰίακε ἴμε παπταῦινο ας 16 5ἴαμάς, 15 Ῥροτρ]θχθς τιβ 

πΤὮ οοη(γαΙοῦΙοΏ5, απἆ νθ Ἠανθ {ο 5ΙΡΡΟΡΘ {παῦ {πο ντ1ζον οοι]ά 

ποῦ ἴε]] α 5ἴΟΤΥ ῬΡτοΡρετ]γ: Ῥαΐς οἨ ἴπε Ἠγροίμερίς ἴ{παῦ Ίο Τα Ῥε- 

Τοτθ Ἠ1πι {πο ἀοσαπηθη{ς, τοδεπιΏ]ήπσ 6αςὮ οἴμθν 1Π ἴπθ πιπαΙῃ, Ὀα0 ἆπί- 

{ετ]ησ 1Π ἀεία1]5, νο οαπ ππάθτδίαπᾶ Ώου τ6Υ6χθποῬ {ο 15 ααζ]ᾗοτ1ὔ]6ς 

πγοι]ά 1εαά Ἠῖπι 1Πζο Ιποοπβ]Ιςζεηοῖθς ΠΙΟ Ίθ πγοπ]ά ποῦ Ἠανθ 60ΠΙ- 

πη]ζζθᾶ 11 α 50οςγ Ἰπνεπίεά Ὦγ Ἠπηβε]{. ὙΝτιμοιί ἴπεη ρ]εάρίης οιἵ- 

6ε]νος {ο Ῥρατζοι]ατ Ἠγροίμθδεβ Ίθ 1ΠΔΥ 5ΗΤΕΙΥ δασ αἴθετ Ἐ]αΐο--- 

«Τηο {τατῃ 1Π {περα πιασίαευς ἀοά πονς: Ῥαῦ υπαῦ υ]αῦ ἴπο Ἠ ἰσῃοι 

Ο10105 5δαΥ 15 Ίικο ἴμθ {τα{] ---- 0118 Ίνα νου] νεπίατθ {ο αβΗΥΠΗ.᾽ 



1. ΤΗΕ ΘΡΟΗΝΥ ΟΡ 10 ΝΕ. 

εηοδίς ΧΣΧΣΧΤΙΙ 
1 , ο) λ 3 ο α ω , ε ν 
Κατῴκει δὲ Ἰακὼβ ἐν τῇ γῇ οὗ παρῴκησεν ὁ πατὴρ 

3 Γον 3 [ω) ΄ 

αυτου, ἐν γη Ἀανααν. Ἄαὗται δὲ αἳ γενέσες Ιακώβ. 
- [ο] Ν ο) 3 κ Ἰωσὴφ δέκα ἑπτὰ ἐτῶν ἦν ποιµαίνων μετὰ τῶν ἀδελφῶν 

5 ων ν , Αλ ν . εν 9 9 
αὐτοῦ τα πρόβατα, ὢν νέος, µετὰ τῶν υἱων Βάλλας καὶ µετα 

ε” , ον ” μι ν 9 ο. , 

τῶν υιῶν Ζέλφας τῶν γυναικῶν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" κατή- 

1. Κατῴκει. .. παρῴκησεν: κατοι- 
κεῖν Ἠ6γεο βἱσηΙΠ6εβ α ἨΙοτθ Ῥεγπιαπεπί 

τοβΙἀάεποθ {ΠαἨ παροικεῖν. «αοοῦ ἆποιί 

πηεγε ΑΡΤΑΠΑΠΙ ΟΠΙΥ 5ο]οατηθά. ΑΌτα- 

Ἠαπῃ πναδ α ΡραΥθ ποιηαᾶ, πΠετεας 7 αοοῦ 

οοπιρίπεά αρτίοι]ίατε (ν. Τ) πι ραξ- 

ἴατε(ν.12). Τη ο]αββῖοα] (ΤθεΙ παροικεῖν 

ΠΠΕΔΠΡΒ 6 {ο ἀππε]] πθατ. ἘΟοΥ {ο βΘη5θ ΟΕ 

ἑἀάπε]ίης α5 α 5ίΤάηἨσοΤ 1π ) ερ. ΤΙ. 2418 

Σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλήμ; Ἐτοπι 

πιεαηῖησ α 5είζ]επιεηί οἳ ὀενς ἵπ α ΤΟΓ- 

εἶση οοιΠΏ{τΥ (ΒίταςἩ., Ῥτο]οσιθ) παροικία 

Ιη {πο πιοπίης οἳ πε ΟΗΠΤΙΒΙαΠ5 οςΠΠθ 

{ο Ὦε αβεά Εογ απ οοο]εβίαδῖσα] ἀἰδίτιοῦ 

ΟΥ ἀἴοοθ5ε, 5 {Πε παροικία οἳ Α]εχαη- 

ἀτία, Βρῃεβι5, εἷίο. Τητοισ] {πε Τ,αἰῖῃ 

ΤΟΤΠΙ ραγαοία Ἱν ἵδ {πα οπὶσίη οἳ {1α 

Ἐτεπο] γγοτᾶ Ραγοίδδε απᾶ οἳ οατ ραγ1δ]ο. 

2. αὗται . . . Ιακώβ: Ῥατί οἳ {ια 
Γταπηενγοτκ οἳ Ῥ (566εε Ιηπίτοᾶ. {ο {πα 

Μ{ΙΟΤΥ οἳ «οδερἩ). ΈΤ] Ῥρτγεσυθάῖησ 

οπμαρίεν ἀεα]ί υγ Όιο ἀρβδοοπάαπίς οἳ 

Ἐραι. Ἠετε {πο υτίίετ{Ἁτης {ο 0αοοῦ, 

Ῥαί πα ἀεία]]εά 1δί οἳ Ἠϊ5 ἀεβοσπάαπίδ 

ἀοθβ πούῦ οοπιθ {111 οἩ. 46. --- δέκα ἑπτά : 

βΙπ]ί]ατ ΤογΙη5 οἳ παπετα] οσο ἵπ Τ,αἰ1η 

ἵη σοοᾷ ΥΤΙ{6Ι5, αδ 0βατ ἢ.6. Τ8 861 

ἀθςοθΠι ΠΟΥΕΠΙ: ΠήΥΥ ΧΧΥΠΠΙ 98 6 ὅ 
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ἄεοεπι ᾳπαίπος, 6 14.---ἦν ποιµαί- 
νων: ἴμο αΠαΙΥ {16 ἔοτιπ οἱ με Ἱππρετ[εοῦ 

-- ἐποίμαιν Ορ. Ἐχ. 9ἱ. ῬΒιοἳἈ ΓοΥΠΙ5 

οοοιτ ἵῃ α]] βίασο5 οἳ {πε Ἰαηρμααρε, 6.0. 

ΦΟΡΗ. 1}ας6ι. 22 ἦν θακῶν: Ῥ]αΐο Ῥοῦίΐ. 

2Τὸ Ῥ. ΤΠεγ αγε εβδρεοϊα]]γ οοΠΊΙΠΙΟΠ ἵῃπ 

πο Ν.Τ.5τ2. Πο Ποεῦτοανν Ιάΐοπῃ {Π {15 

ραβδασε οοἰποίάςες νΙμ {με τδεκ, βοίμαῖ 

υμῖς 5 αη Ἰηπβίαησς οἳ α πδασθ α]τεαάγ 

οαττοηπί ἵπ (γθεῖς, ΠΙΟ ννας Ιπίεηβδίῃεᾶ 

ὮΥ Τί αἀαρίαίίοη {ο {πο Ἠοβτονν. ---- ὢν 

νέος: 0]ιῖ]ο1/οί α ἰαᾷ. Βριπτε]]. Ἠαᾶ (ια 

ἴταΠβ]αἴΟΥ5 Π6γθ 56ᾷ παῖς. Τί πγοιι]ά πανε 

γεβεοῦεᾶ Ῥείίαγ ἴπο απιρὶσιαϊιγ οἳ ἴ]α 

οτἰρίπα], ΥΥΠΙοἨ πια πἹθαἨ {λαί 7 οβερΏ 

88 βεγγῖησ αξ α 5ΠερΠοτά-]αά πο Ἠ58 

ῬγοίΏτεη. --- Ῥάλλας: οἱ Πί]αμ. Έοτ 

Όλο ΤΟΥΠΙ οἳ {Πα σοπ]{ῖνο 5εε ὃ ὃ. Το 

ΒΟΠ5 οἳ ΒΙ]]α] νετο Ώαπ απά Ναρλία!! ; 

(εη. 4035-35,---ΖἸέλφας: ο Ζἱραμ. Τηε 

80Π5 οἳ ΖΙρα1 Ἠετο ααἆ απά ΑΡΙΘΤ; 

(4εἨ, 4010-15. ΟπΙγ Όμε ΒΟΗ5 οἳ ᾖασοβ)8 

οοποΏίΠθςδ αγο Ἰστο πιοηθίοπεᾶ, Ῥιαΐῦ 

αιετννατάς Ἠειρεηπ απά «ωαάαπ ατθ 

ηβΙηΘά, Ίο νν6τθ 60Π5 ΟΕ ἸθαἩΠ. ὮῬεί- 

Ἠαρς {πο αοίαα] ποτ] οἳ (οπάϊΐπσ (πα 

ΒοοΚκ γναςδ ἆοπο Ὦ} πε 80Η8 οἳ 16 σοή- 

οαβΙΠθΕ, Ὢο Υοι]ά ο ἵπ απ ΙΠΙΕΘΓΙΟΥ 
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ἀεποδίς ΧΧΧΥΠΙ τ 
κ 3 ον ᾖ Ν Ν 2 Ν κ η 

νεγκαν δὲ Ἰωσὴφ ψόγον πονηρὸν πρὸς Ἴσραὴλ τὸν πατέρα 
» Άν 9 . ο ασ. 9 . . , . 

αὐτῶν. Ἰακὼβ δὲ ἠγάπα τὸν Ἰωσὴφ παρὰ πάντας τοὺς 
λ ο σά / 5 Φ α 

υἱοὺς αὐτοῦ, ὅτι υἱὸς γήρους ἦν αὐτῷ' ἐποίησεν δὲ αὐτῷ 
ο ε Ν ω) 

χιτῶνα ποικίλον. Ἅ"ἰδόντες δὲ οὗ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὅτι αὐτὸν 

ἐφίλει ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐκ πάντων τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ἐμίσησαν 
ος Δ ] ο ον ν 9 ήν δὲ 3 / 

αὐτόν, καὶ οὐκ ἐθύναντο λαλεῖν αὐτῷ οὐδὲν εἰρηνικόν. 
5.35 θ Ν δὲ .) λ οκ 3 / οι ὃν ων) 

ἐνυπνιασθεις οὲ Ἰωσὴφ ἐνύπνιον ἀπήγγειλεν αὐτὸ τοῖς 
1ὸ ω) 9 [ο] θ Ν .. ) ω) «6 3 ο [ω) 3 ’ 

ἀδελφοῖς αὐτοῦ, ᾿καὶ εἶπεν αὐτοῖς “'᾿Ακούσατε τοῦ ἐνυπνίου 
Ά ’ ») ε ” 

τούτου οὗ ἐνυπνιάσθην.  ὤμην ὑμᾶς δεσµεύειν δράγµατα 
3 ΄ ω) τς Ν ϱ) / Ν 3 ΔΝ ’ ΔΝ »] ΄ 

ἐν µέσῳ τῷ πεδίῳ' καὶ ἀνέστη τὸ ἐμὸν δράγµα καὶ ὠρθώθη' 
2 λ Ν ζα ε ω) ΄ Ἆ 

περιστραφέντα δὲ τὰ δράγµατα ὑμῶν προσεκύνησαν τὸ 

Ροβίοη {ο ]1ο5δε οἳ {16 Ἰασϊήππαίθ ὙΙνθβ. 

1 08ε8ΡΗ ας πε βοη οἳ Παςμα], Ὀαῦ Πα 

ΊΙΑΥ Πανθ Ώεθῃ οα]]εἆ προ {ο ΄ Ῥεαχ {]ιθ 

γοκο ἵπ Πϊ5 γοπ/].) --- κατήνεγκαν δὲ 

κτλ.: απᾶ {πει Ὀγοιρ)ιέ αφαἰπιδί «/οδεβ]ι 

απι ου ερογί ίο Ιβγαεί ἰιεῖν Γαιεῖ. 

Ἠετε {Πθ 56εΗ56 οἳ {με Τ,ΧΧ ἀΙῑαειΒ {Τοπι 

υπαῖῦ οἳ {ηπο Ηεῦτειγ, αηά 8αύ68 15 ΓΓοΟΠΙ 

γεσαγᾷΐησ :. οβερΏ α5 α ἴε]]-ία]6. 

Φ. παρὰ πάντας : Ίι0γε ί]ιαπι αἲἰ. Ορ. 

Ῥι. τὸ τ, ἜΤ]αε ΗεῦτευΥ ἶ5 ΠΊΟΥΕ εχαοῖ]γ 

ταργθβεπίεᾷ ὮΥ ἐκ πάντων ἵῃΠ Υ. 4. παρά 

Πτεί βἰσηίῇε οοπιρατίδοη απά ἴπεῃ 

ΒΙΡΘΤΙΟΥΙΙΥ. Χεῃ. Αῇεπι. Ι 4 δ 14 παρὰ 

τὰ ἀλλὰ ζῶα (α5 εοπιραγεᾷ ιοί(]ι {ιο 1οι0εΊ 

απιίπιαΙβ) ὥσπερ θεοὶ ἄνθρωποι βιοτεύουσι. 

Τη Βἰρ]σα] ἄτθε] 0 5 οοπβίαΠ{]γ 6εΠῃ- 

Ῥ]ογεᾶ αἴίετ α οοπιραταἰὐίνε αἆ]θεοίίνο. 

ΎΤε ΠΙΑΥ 5εο6 {Πί5 156 Ῥοσίπηίπςσ ἵπ ο]αβ- 

βἶσα] ΙΥΤΙΙΘΥΕ, ο./. Πάυ. ΥΠ 105 παρὰ τὴν 

ἑαυτῶν φύσιν ἀμείνονε.. ὃ 90.---γήρους: 

ΤΟΥ {116 ΤΟΥΤΗ 5εε 6 8. ---Χιτῶνα ποικίλον: 

χιτών Ἠε6γε τερτεβεη{5 {ο Πεῦνγευν ποτά 

λειδποίΠι, νϊυι ννῖο]ι 10 5 Ῥεγ]ιαρς οοἩ- 

ηθοίθά. ἜΤὴ9 Ίαησιασθ 8ΡοΚεπ Ὦγ μα 

Ῥμωπίοῖμης τνας αἱπιοβί ἴἶλο 8.Π16 α5 

Ἠεῦτειγ, απᾶ ιο ΤθεΚ5 πιαγ Ἰανθ 

Ῥουτονψεᾶ {5 πποτά ἴτοπι Ῥπαπίοῖαη 

ἰγαάςεγβ. ἜΤ]θ 8απιοθ ἨΗεῦτεν ῬΡῃταδο 

αΙο] 15 αδεά Ἠθγο οἳ /οβδερ]”5 οοαί 5 

αΡρΙες ἵῃ 11 8. 1913 {0 ἴ11ε σαγπηθπί ΊΥΟΤΗ 

ὮῬυ Ταπι8Υ {ο ἀεποίθ Πεν ταηκ α5δ ἃ 

ΡΙΙΠΟΘΒ5. ΤΠ ΙΙΧΧ τοπάετίῃπσ Ἠοιπ- 

ενα 156 ἴμετο (1 Ἡ. 1918) χιτὼν καρ- 

πωτός -- α σατπιεπίύ ΥΠ ΘΙΘΕΥΘΒ, 

4. ἐκ πάντων: οι ο] απᾶ 5ο αβουο 

αἰ]. ἐκ πάντων -- παρὰ πάντας ἵη Υ. ὃ, 

Ρεΐπς α ἀῑΠεγεηπί τοπετίης οἳ {9 58ΠΠθ 

οτἰσίπα|. Το ΗΠεΡτεΙΥ Ἰαηςαασε Ἠα5 πο 

βρεοία] Το0ΥΙΠΙ5 {οτ οοπιραγαίνε απά 

5αρετ]αίνο, 

5. ἐνυπνιασθεὶς ... ἐνύπνιον: ὃ 60. 

Ἴηο αοίῖνο ΥατΏ ἐνυπνιάζω Ὠα5δ Ἠοτο 

Ῥδσοπιθ α ἀεροπεπί Ῥραββίνε. «Ορ. 415, 

ΝΕΟ. 2034 γαυριωθήσεται. 

ϐ. οὗ ἐνυπνιάσθην: {πο αἰτασῦίοη 

οἳ ὧιπα τε]αίϊνο Ιπίο ἴπο οαβδε οἳ ἴπα 

αηέεοεάεπί ἶ5 πο Ῥρτεναἰ]ίπςσ Ι4ΐοπα 1π 

Ῥ]ρ]]σα] ας ἵπ ο]αβδίσα] (τοεεκ. ϐ6ρ. ἄεῃ. 

996: Ἐςσ. 220, 68: η, 810: ἶ Οο5. 615. 

7. δράγµα: Ιίετα]]γ α ΛαπᾶΓαῖ -- 

πιαπζριιζιδ. Έοτ Όλα πιθαπῖης / βηθαί 

ορ. ΒυῦἩ 21 απᾶ ὧο8. Απ Π 2 δ 2 Ἰη 

υῇ5 οοη{θχί, ---προσεκύνησαν: Ιτετα]]γ 



ΘΕΙ,.ΕΒΟΤΙΟΝ5 ΕΡΒΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΌΑ(αΙΝΤ 

εηερῖς ΧΧΧΥΙΙ 8 

Σεἶπαν δὲ αὐτῷ οἱ ἀδελφοί “ Μὴ βασιλεύων 
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ανν [ή 22 ἐμὸν δράγµα. 
΄ 38 3 α Δ ΄ ΄ ε Φ 22 ΔΝ 

βασιλεύσεις ἐφ Ίμας, ἢ κυριεύων κυριεύσεις ημων; καὶ 
, ” . κ 9 - 5 , 9 α 

προσέθεντο ετι μισει’ αυτον ενεκεν των ενυπνιων αυτου 

νο ο « , ος ος δὲ .- φ 
καὶ ένεκεν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ. ἴδεν δὲ ἐνύπνιον έτερον, 

Ν / ΑΝ .- Ἆ 3 ο Ν Αα 5 α 9 

καὶ διηγήσατο αὐτὸ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐ- 
ο Ν ” ές 2 ὃ ο. αν.) ’ θ :ώσῥ ο ο ε 

τοῦ, καὶ εἶπεν “' Ιδοὺ ἐνυπνιάσθην ἐνύπνιον ἕτερον' ὥσπερ ὁ 
ο ο ε ΄ Ἀ ϱ ν] Μ ΄ 22 

ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ ένδεκα ἀστέρες προσεκύνουν µε. 
10 η 3 ΄ 3 τν "ε Ν 5 α ο ” (6 ΄ Άι 5 ΄ 

καὶ ἐπετίμησεν αὐτώ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ εἶπεν “Τί τὸ ἐνύ- 
[ω) ἁ ’ ων ’ 3 ’ ερ] ’ 3 ’ 

πνιον τοῦτο ὃ ἐνυπνιάσθης :; ἂρά γε ἐλθόντες ἐλευσόμείθα ἐγώ 
ΔΝ Ν ο [ω ΔΝ 

τε καὶ ἡ µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοι σου προσκυνῆσαί σοι ἐπὶ 
ΔΝ ω) 22 

Την γην; 
Ν ν] α ΄ Ν ευ 

τὴρ αὐτοῦ διετήρησεν τὸ ῥῆμα. 

Πἐζήλωσαν δὲ αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ: ὁ δὲ πα- 

Ι""Ἠπορεύθησαν δὲ οὗ ἀθελ- 
Ἆ 5 ων / ον / ῳ) λ 3 ο 2 / φοὶ αὐτοῦ βόσκειν τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν εἰς Συχέμ. 

καὶ εἶπεν Ἰσραὴλ πρὸς Ἰωσήφ “ Οὐχ οἱ ἀδελφοί σου ποι- 
’ [ο 7 ” 

µαίνουσιν ἐν Συχέµ; δεῦρο ἀποστείλω σεπρὸς αὐτούς.᾽ εἶπεν 

ἠβεοᾶ (9116 ϱγοιιιᾶ) Ὀε[ογο. ἜΤηο 

(ἀγοε]ς ποτ Γἔοτ {μα Οτ]επία] ργοβδίταίοη. 

1η οἰαββίσαὶ ὙἩτ]ίετς Ἱί 5σΟΥΘ6ΤΗ5 απ 

αοοιβαΐἶνθ, αξ Ἠετο απ ἴπ ν. 9 απ ἵη 

ἆος. -Απι. ἩΠ 2 552: Όαυ Ἱπ ἴπο Ν.Τ. 

(Μι. 25: οηπ. 435) πιο Βπά ἵν ψ(ῃ α 

ἀαΐϊνε, α5 ἵπ γ. 10. Τη Ατδίεας (65 1956, 

19Ττ) Ῥοίμ οοηβδίγαοῦΙοΏ8 α1θ εηρ]ογεά, 

Τη υπεῖγ γετβῖοη ο {Πε ΤΝ Χ μα αποϊεηί 

ΑΙΠΙΕΠΙαΠΡ τεσι]ατΙγ τεπᾶ6Υ προσκυνεῖν 

α5 αΏογο. 

8. βασιλεύων βασιλεύσεις: 5 δΙ.---- 

προσέθεντο ἔτι μισεῖν: 1Ιίετα]]γ {οι 

αἄάεᾶ 1αοί ἰο Ἰιαῖε -- ! αγ Ἰαίεά »1]] 

ΙΠΟΤΕ.᾽ α Ηεῦταϊβδπι ΥΕΥΥ οΟΠΊΠΙΟΠ 1Π {]θ 

1 ΧΧ. «οδερμιβ Ἠα5 Ἠετο (41. 1 2 

ὃ 2) καὶ πρὸς αὐτὸν ἔτι μᾶλλον ἀπεχθῶς 

ἔχοντες διετέλουν. δ 1129. 

9. ἴδεν: δ 19.---ὁ ἥλιος καὶ ἡ σε- 

λήνη: οβερηας (41. Π 2 5 9) εχρ]αίπ5 

Όιαῦ {ης ΤΠοΟοἨ βίοοᾶᾷ Τοτ {6 ποίΠετ, 

ΟΝΙΗΡ ἵο 6 Ῥοπετ οἳ ο ΠΙοοῦ Ιπ 

πουτὶςεηίης αἰἱ ἰπίησ απᾶ πιαξκίης 

ΏΠεπη στο, απᾶ {πο απ 1Τογ {μπα 

{αΐἨΠε6τ, Όθυαιδθ ἴπαῦ Ἱπιρατίεά {ο 

ὠλϊπσς {λμαϊτ 5Ἠαρο απά κοἰτεησίὴ. --- 

ἕνδεκα ἀστέρες: «οβερμάς5 (Απ. Π 2 

ξ ϐ) 8475 τοὺς δ ἀστέρας τοῖς ἀδελφοῖς 
(εἰκάζων), καὶ γὰρ τούτους ἕνδεκα εἶναι 

Ῥαΐ οἨ π]λαί 

ΒΥΡίΘΠΙ ἨΜετο {ἴμθ βίατ5 τουκοπεᾶ α5 

6Ίεγεη ϱ 

10. ἐλθόντες ἐλευσόμεθα: ὃ δ8Ι. --- 

προσκυνῆσαί σοι: ΤἸ Ἡ, προσεκύνησαν. 

11. ὁ δὲ πατὴρ κτλ.: 1.. 215, δι αγθ 

ονἰἀεπί1γ ιποᾷε]]εᾷ οἩ (5 Υνοτδαο. Ορ. 

α15δο Ώαπ. Ο/ 435 τοὺς λόγους ἐν τῇ καρ- 

καθάπερ καὶ τοὺς ἀστέρας. 

δίᾳ συνετήρησε. 

12. εἰς Συχέμ: αἱ ΒΊΘΕΠΕΠΙ, το Ὦθ 

{α]οι ὙΥΙί] βόσκειν, ηοῦ ΙΙΙ ἐπορεύθη- 

σαν. ὃ 90. «οβερμαδ (Απι 11 2 ὃ 4) 

ΤΘΡΥΘΒΕΠΗΙ5 {1 Ῥγείμή6η α5 τεπιονίης ἴο 

Φ]θοἨ6τη αξίετ {116 Ἰατγεδί νο μεῖτ 

{αἴμοι”5 Κπονγ]θᾷσο, 



1. ΤΗΕ ΘΤΟΒΥ ΟΕ ὀ0Οβ8ΕΡΗ ση. 

εηοεῖς ΧΧΣΧΥΠΙ 22 . 

δὲ αὐτῷ “ Ἴδοὺ ἐγώ. εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰσραήλ “« Πορευθεὶς 
ἴὸ ας / ε 1ὸ ’ Ν Ν / Ν 3 / 

ιδε εἰ ὑγιαίνουσιν οἱ ἀδελφοί σου καὶ τὰ πρόβατα, καὶ ἀνάγ- 

γειλόν μοι. καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν ἐκ τῆς κοιλάδος τῆς 

Χεβρών' καὶ ἦλθεν εἰς Συχέμ. "καὶ εὗρεν αὐτὸν ἄνθρωπος 
΄ 3 ον ΄ 5 ’ Ν 5 Ν ε κά 

πλανώμενον ἐν τῷ πεδίῳ' ἠρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος 

λέγων «Τί ζητεῖς :’”.Ιδὸ δὲ εἶπεν “΄ Τοὺς ἀδελφούς µου ζητῶ: 
Ε] ’ , [ο] ’ 22 Ἱτ 3 ΔΝ 5 ω) ε 3 

ἀπάγγειλόν µοι ποῦ βόσκουσιν. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ἄν- 

θρωπος ΄΄᾿Απήρκασιν ἐντεῦθεν' ἤκουσα γὰρ αὐτῶν λεγόντων 

Πορευθῶμεν εἰς Δωθάειμ. ” καὶ ἐπορεύθη Ἰωσὴφ κατόπι- 
” 5 [ο] 9 [ο Ν Ὡ] 9 Ν 5 ’ 

σθεν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, καὶ εὗρεν αὐτοὺς εἰς Δωθάειμ. 
19 / δὲ ο αιν 1ϱ Ἆ ον / ΑΝ Ν 
πρόιδον δὲ αὐτὸν µακρόθεν πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς 
5 , Ν.. , » ο .. 190 5 . ο 

αντους' και επορευοντο αποκτειναι αυτού. ειπαν δὲ έκαστος 

Ν Ν 1ὸ λ Ν 9 ο ςς2 ὃ ει Ν 3 ω) 5 

προς τον αοε φον αυτου Ίδου ο ενυπνιαστΊης εκεινος ερχεται ' 

ϱϱ. Αα 5. δ - » η 9 νο » » 
νῦν οὖν Οεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ῥίψομεν αὐτὸν εἰς 

ᾳϱ [ο ΄ Ἆ ] ω) , 

ένα τῶν λάκκων, καὶ ἐροῦμεν ΄ Θηρίον πονηρὸν κατέφαγεν 
ο λα ο 8 / ϐ α- νο 3 ήν 20 ϱἱ 5 , 

αὐτόν '΄ και ὀψόμεθα τὶ ἐστιν τὰ ἐνύπνια αὐτοῦ. ἀκούσας 
δὲ ε λ 3 / ο. ν 3 ον α αν κ μλναν ὲ Ῥουβὴν ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ εἶπεν 

9 / 3 [ολ [ο ΄ 

6 Οὐ πατάξοµεν αὐτὸν εἰς ψυχήν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ῥουβήν 

συϊ(ῃ αοοιβα/ἶνο 5 απο]αβδδίσα]. 

εἰς Δωθάειμ: αἱ ἢΒοί]μαῃ. 

14. κοιλάδος: κοιλάς ἵδ Υ6ΙΥ οΟΠΙ- 

ΠΟΠ ἵπ {Πο ΤΙΧΧ ἴοτ υαἷθ, ο./. εΠ. 

δ07.--- 

Ορ. 4253, 

148 ἐν τῇ κοιλάδι τῇ ἁλυκῇῃ, ΠΥΠῖοὮἃ ἴπ 

γ. ὃ οἱ {μθ βαΠ1θ ἵ5 οα]]εᾷ τὴν φάραγγα 

τὴν ἁλυκήν. Τηθ ποτά οσοστΒ ἵπ ἴμο 

Β6Ί5ο0 οἳ α Ἠο]ου ) ἵπ Β6ΟΠΙΘ Υ6Ι56Β 

αδοτ]ροᾷ {ο Ῥ]αΐο (Απ. Β. νΙ. 49). 

17. ἀπήρκασιν : {ιοί Ἱιαυε ἀεραγίοᾶ. 
Τη15 Ιπίταηβί(]νο πδε Οἱ ἀπαίρειν, Πίο] 

16 ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἵπ {μα Ῥορδῦ απί]οΥ5, οτἱσ]- 

παῦεςᾶ ἵη αη ο1]1ρ5ο οἳ ναῦς (αοο. ΡΙ.) οΥ 

Τμ Ἱνονᾶ 15 απ αρί εαιίνα- 

Ἰθηί {οχ πο Ἠοῦγειν, πΥΠίο] ΠΊΘαΠΡ Π{6υ- 

811Υ 'ί6ατ αρ, απ τα[θΥς {ο πο ρα] 1ης 

πρ οἵ ἴ16 ἰεπί-ρεσς ρτενίοιβ {ο τοβυπηίπς 

ΑΤΠΑΤΟΠ,. «Ορ. ἐξῆρεν Ἐχ. 1415. ---κατό- 

πισθεν τῶν ἀδελφῶν: ἰλί5 196 οἱ κατό- 

πισθε γν]ῃ σοη](ΐνο Ιπ {16 66Π80 Οἱ µετά 

στρατόν. 

ς 90. 

18. πρόιδον: ὃ 19. --- ἐπορεύοντο : 

ἴλει ροπί αδθοιιζ. 

20. λάκκων: λάκκος ΄α Ρϊ0) 15 οοἩ- 

ποοίθά πι Τιαἰίπ Ίασις απᾶ ἴασιπα. 

10 15 ιδοᾷ ἵη Χεπ, Απαῦ. ΙΥ 2 δ 22 Τοτ 

Ίαχσο ίαηκς η πμΙοὮ πγῖηε πας Κερί --- 

καὶ γὰρ οἶνος πολὺς ἢν, ὥστε ἐν λάκκοις 

κονιατοῖς (ρΡΙαδίεγεᾷ) εἶχον. Τη6 λάκκος 

1η ἴΠί5 ΙηδίαποῬ Ίναξ ἃ ἆπγ τοδεγγοϊ!. 

ὦρθ ν. 24. Το ποτά {5 α5αᾶ ἵπ 4016 οἳ 

ἴμο ἄἆαπσθεοη Ἱπίο Πίο «9 οδερι αβ 

οα8ι. Ορ. αἱδο ΕΣ. 1239: ἵν Κ. 1851. 

21. 'Ῥουβήν: «οδερηΙς οα115 ΠΠ 
Ῥούβηλος. --εἷς ψυχήν: 50 αξ ἰο ία 

Ἰήπι. Α Ηευταῖβτῃ, 
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Εεποες ΧΧΧΥΠ 25 

« Μὴ ἐκχέητε αἷμα' ἐμβάλετε δὲ αὐτὸν εἰς ένα τῶν λάκκων 
οξ 3 ον 3 / λ Ν΄ 3 / 3 ολ. 3 

τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, χεῖρα δὲ μὴ ἐπενέγκητε αὐτῷ' ὅπως ἐξέ- 
ο. - ο. ο ον ᾿ 

ληται αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀποδῷ αὐτὸν τῷ πατρὶ 

αὐτοῦ. "ἐγένετο δὲ ἠνίκα ἦλθεν Ἰωσὴφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς 
5 Α 3 ΄ Ν » Ἆ κ. ω Ν ’ Ν ΔΝ 

αὐτοῦ, ἐξέδυσαν τὸν Ἰωσὴφ τὸν χιτῶνα τὸν ποικίλον τὸν περὶ 
ο μη, 94 Ν / 3 Χ κά 3 Ν λα ς δὲ 

αὐτόν, “καὶ λαβόντες αὐτὸν ερριψαν εἰς τὸν λάκκον' ο ὃε 

λάκκος ἐκεῖνος ὕδωρ οὐκ εἶχε. "ἐκάθισαν δὲ φαγεῖν 
[ο ων) Ν 3 

ἄρτον: καὶ ἀναβλέψαντες τοῖς ὀφθαλμοῖς ἴδον, καὶ ἰδοὺ 
ε / 2 τν ” 3 / Ἆ ε ΄ 

ὁδοιπόροι Ἰσμαηλεῖται ἤρχοντο ἐκ Γαλαάδ, καὶ οἱ κάµηλοι 

αὐτῶν ἔγεμον θυµιαµάτων καὶ ῥιτίνης καὶ στακτῆς' ἐπο- 
, λ ω) 3 νά 9ο 3 δὲ 5 1 

ρεύοντο δὲ καταγαγεῖν εἰς Αἴγυπτον. εἶπεν οὲ Ιούδας 
Ν Ἀ ὸ Ν 3 ο σέ ’ ’ -ν » ’ 

πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ Τί χρήσιµον ἐαν ἀποκτείνωμεν 
9 9 ν δν ν η ν Φ » - .τ5 - 

τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ κρύψωμεν τὸ αἷμα αὐτοῦ ; ευτε 
5 ὃ ́ ιν ο) 5 / ’ ε δὲ ο ἀποδώμεθα αὐτὸν τοῖς ᾿Ισμαηλίταις τούτοις" αἱ ὃὲ χεῖρες 
ε Φ Ν ” ο ης 5 / ϱ 3 ΔΝ ε ῳ) Ν ΔΝ 

ἡμῶν μὴ ἔστωσαν ἐπ᾽ αὐτόν, ὅτι ἀδελφὸς ἡμῶν καὶ σὰρξ 
ε ων 3 ’ 22 .ά Ν ς 

ημων εστιν. ηκουσαν δὲ οι 

23. ὅπως ἐξέληται αὐτόν: 5ο {]αί 

Ἰιο πια αειίυεν πι. Ἴηο9 ΡΤΙΠΙΑΥΥ 

Β64εηΠσθΘ α[ίετ απ ΠΗ]δίοτίο ἴεη5δθ Ία8 

5οπιε{ίπῃθς τιδεᾶά ἵη οἰαβδίοα] (τοεε]ς {ο 

Ῥτεβεηί {6 Ιπίεπθῖοη οἳ {πο 5βρ88ΚΕΤ 

πι σγοεαίειΥ νἰνίάπεβ. ἸΙπ ΕΒίρ]ΐοα] 

ἀτεθκ Τὸ βαρρ]απί5 {μα ορία(ἶνο α]ίο- 

Ρείμεγ. ᾗὃ τῦ. «οδρπα5 (Απ ΠΠ 5 

ξς 2) τερτθβρεηπί5 Ἠειρεπ αξ Ἰοπετίησ 

/0β8εΡΗ ὮΥ α τορο ΙΠίο ἴ]ε Ρίέ, απᾶ {πεη 

ροῖηςσ οῇ Ίπ β6αΤΟΠ οἳ ΡαΡί11α. 

25. φαγεῖν ἄρτον: ὃ ΤΤ. -Ἴσμαη- 
λεῖται: «ὁοδερπίδ (Απ. ἩΠ ὃ 5 9) 

"Αραβας τοῦ ᾿Ισμαηλιτῶν Ὑένους. ἩἨο Ἰαβ 

ηΟ ΠΙΘΠΠΙΟΠ οἳ ΜΙ4ΙαπΙίθς. --- ἔγεμον: 

γέµειν, ΠΙΟ] 15 ΏΤοΡρετ]γ αβεά οἳ α 5ΗἱΡ, 

15 Ἠετο (ταηβ{οττθςᾶ {ο ’ {ιο 5Μ1ρ οἳ {1ο 

ἀεβετί.) --- ῥιτίνης: ῥιτίνη, ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 

ΒΡρε]ί ῥητίνη, 1,αῑπ γοβῖπα Ξ- ἴἶθ τοβῖη 

οἳ Όλα {οταβῖπίλ ΟΥ {ο ρῖπο. ἜΤΠεορῃ. 

Η.Β. ΙΧ 12 5 1 τῆς δὲ τερµίνθου καὶ τῆς 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ. καὶ παρε- 

πεύκης καὶ ἔκ τινων ἄλλων ῥητίνη γίνεται 

μετὰ τὴν βλάστησιν. Ῥητίνη ἵδ ΊΠεῃ- 

Ώοπεᾶ ασαίῃ ἵπ 401 α5 α βρεοῖα] ρτοᾶεῦ 

οἳ Ῥα]ερδιῖπθ, απᾶ Ἰετο ἵν ἶ5δ Ῥεϊης 

Ῥτοισ]ηί ἔτοπι αἰεαά. ᾖΤί0 15 {μετείοτθ 

ῬγεβδιπιαΡΙγ ιο {ἴαπιοαδ ϱΌα]πι οἳ 

αΠεαά  (6τ. 823, 28689. 46131). Τπο 

ποτά οοοΙΤ5 βὶχπ {πιθ ἵῃπ ἴπο ΤΧΧΝ 

αΙΥΑΥ5 α5 α {ΤαΠβ]αΙῖοηπ οἳ {πο ΠεΡΓΕΥΥ 

πυοτᾶ νΏ]σ] οἱ1Υ ΥοΓδΙΟΠ ΤΘΠ46Υ5 ΄ Ώα11η.) 

---στακτῆς: ΟΡ. 401. στακτή ἵδ ΒΡΟΚεΠ 

οἳ α5δ α Κἰπά οἳ ΠΙΥΙΤΗΠ. Τπεορῃ. Η.ΕΒ, 

ΙΧ 4 αἲ Ππ. τῆς σµύρνης δὲ ἡ μὲν στακτὴ, 

1οδερΏ5 (Απ. Τ1 ὃ δ 9) 

6 νασιο ΙΠ Πἱ5 Ιαησιασε ---- ἀρώματα καὶ 

Ῥύρα φορτία κοµίζοντας Αἰγυπτίοις ἐκ τῆς 

ἡ δὲ πλαστή. 

Ταλαδηνῆς. 

27. ἔστωσαν: ὃ 16. --- ἤκουσαν: 
ποῦ ΟΠΙΥ /Πεατά,) Ῥιΐς ΄οῬεγεά. ὑπα- 

κούειν ας 015 ἆοαδ]ε πιθαπίης ἵπ οἶαδ- 

εἶσα] (ατοε]ς, Ίο πε Ἐηςδ]15] ’ ἨθαΓκεη.) 
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, εἰ ε ο) ε » νο. Ζ 

πορεύοντο οἱ ἄνθρωποι οἱ Μαδιηναῖοι οἱ ἔμποροι, καὶ ἐξείλ- 
ΔΝ 3 ’ Ἆ ᾽ Ν 3 ο) ᾷ ΔΝ 

κυσαν καὶ ἀνεθίβασαν τὸν Ἰωσὴφ ἐκ τοῦ λάκκου' καὶ 
ο] / Ν . Ν ω) 2 ’ ” [ω 

ἀπέδοντο τὸν ᾿Ιωσὴφ τοῖς Ἰσμαηλίταις εἶκοσι χρυσῶν ' 
κ . Ν 5 Ν ν] 3 Φ09 3 η 

καὶ κατήγαγον τὸν Ἰωσηφ εἰς Αιγυπτον. ἀνέστρεψεν 

δὲ ᾿Ρουβὴν ἐπὶ τὸν λάκκον, καὶ οὐχ ὁρᾷ τὸν ᾿Ἰωσὴφ ἐν τῷ ὴ ; Ὀχ ὁρᾷ τὸν Ἰωσηφ ἐν τῷ 
[ή λ ’ ΔΝ [ο ΄ ζω) ΔΝ 

λάκκω: καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. "καὶ ἀνέστρε- 
Ν κ 1ὸ χ ΔΝ 3 ο Δ - (έ Ν ὃ ’ 

Ψεν πρὸς τοὺς ἀθελφοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν -' Τὸ παιδάριον 
εν) 5 Ε) λ κ Α ΄ ” 22 

οὐκ ἐστιν: ἐγὼ δὲ ποῦ πορεύομαι ἔτι ; Ἡλαβόντες δὲ 

τὸν χιτῶνα τοῦ Ἰωσὴφ ἔσφαξαν έριφον αἰγῶν, καὶ ἐμόλυ- 
- φ 

ναν τὸν χιτῶνα αἰματι. 

Φο Ὠα5 αιιδειίαγο ἵηπ Ἱμαῖη νι 185 

Έταεπο]ὴ εααἰνα]επί ὀοοιίονγ. Οἶο,. Φυυ. 1 

 19Ι πασί5 αιάϊεπά απ ΎπαΠι 

ααβδοι]ιαπά τη, 

25. παρεπορεύοντο: 19676 οοπηῖτι 

ὖψ, ὕπεγ Πανίησ Ῥείογε Ώ6εῃ 566 ΟΠΙΥ 

Ίῃ {πο ἀἰδίαπσο, ἘῬαίέ 5εο Ιηίτοά. --- 

οἱ ἄνθρωποι . . . οἱ Μ.. .. 
ροι: ἴ]θ 15ε Ἠετο οἳ {Πε ατίἰο]θ, ΥΥ1ο]ι 

5 ποί ἵπ {με Ἡοευτανν, ΔΕΥΥΘΡ {ο Ιάεπγ 

ιο ΜΙάἱαπ]ίθς ση Όλο Τ5Ππιαε]Ι{65 οἳ 

ν. 2ὔ απᾶ Ἠὶά65 ο ἁλβοα]ίγ ν’ηΙοἩ 

οί]ιθγυν]ςο Ῥγεβεηί5 Ίίδε]ῖ 5 {ο πε 

Ιπίτοάιοίίοπ οἳ α οαταναπ αἲ 0115 ροῖηί 

α5 α ΓΥ6811 [αοῦ ΠΙΠΟΝΠ ὮεΙοτε. --- οὗ 

Μαδιηναῖοι: {πο ΛΠἰάἱαπιάίθξ, Ἰετε 16- 

σατάεᾷ α5δ α 5ροοῖος οἳ 15Ἠπιαθ]Ι{6Β, ἵη 

ἄθ[εησθ οἳ πΥΠο]ι πιϊσ]ί ο αποίεᾶ ος. 

833,33, 8ο0πΠ1θ οἳ {παπι ἀνγειί 1Π {πα βοα{Ἡ- 

οαςδί ο {6 Ρεπίηδιι]α οἳ βίπαϊ, αἱοπςσ ἴ]μθ 

σαι] οἳ ΕΙαῦι (Ακαῦα). ΕἘσκ. 216, 91. 

Ῥα0 Όλπείτ οἰ]ῖεξ Ἠοιηθ Ίνας ἵπ {μα ποτίῃ 

οἳ Αταρία οαδί οἳ {μθ αα][ οἳ ΑΚκαβαῃ. 

---ἐξείλκυσαν: Ἰθγε {16 5αΏ]εοί οπαΠσθβ 

ἵο  «οδερμ5 Ῥτείῃτεῃ, --- Χρυσῶν : 

Ἠοβρτειν, /βγετ); Υυιςρ. νυἱἰσἰη ο 

αιγσθηί{αίβ; {οβδρ]Ι5 μνῶν εἴκοσιν. 1Π 

Ἐσχ. 2155 {6 ποτΙηα] να]αο οἳ α 51ανο ἶ5 

εβ]πιαίοᾷ αὖ 90 β]ε]κεὶς. Τ16 ἰταπβ]α/{οῦ 

ε α 

οἱ ἔµπο- 

90 ο... ν ο λ 
καὶ ἀπέστειλαν τον χιτωγα Τον 

ΒΘ6ΘΙΗ5 {ο Ἰαγτε ἰίακεη πε ποτά /β]νετ) 

ἵη ἴπο 56εΠεΓαΙ 8ΕΠ56 ΟΓ ΄ΠΙΟΠΕΥ ̓  (ερ. 

Έτ, α’φεπ{), Ἀπᾶ 80 πιαᾶε οἳ 10 20 σο]ἀ 

Ρίεοθ6Β8, ἴΠθ ΠΙΟΠΕΥ {ἴο ΠΠΙΟἨ ο ἵα8 

αοοιδίοπιεᾷά αἲ Αἰεχαπάτία.  Οοϊπεᾶ 

ΙΠΟΠΕΥ ἶ5 ποί 5αρροβεά {ο Ἠανε Ῥεεπ 

αδθά αΠΙΟΠς {Πθ 165 αΠ 011 {πα {πιο οἳ 

ΤῬατία5δ ΗγδίαβΡ6ΘΡ, ΕΡ.ο. 621-456. ἜΤπα 

βἴ]νεν υγ υπο ΑὈταμαιη Ὀοισῃί {πε 

ϱαὖο οἳ ΜασεΠρε]αἩ γγα5 ραὶά ὉὈ}Υ πηεὶσηί 

(επ. 2510).. Τπ Απο δὺ (αροιῦ 800 

Ἠ.0.) ἴ]πο ἸΙβγαε]ίε οοτη-άεα]6Ι5 ατθ 

ἀαοβοτίραά α5 ' πιακίησ {πε ερ]α] βπΙα]1, 

απᾶ {μ6 5ΠεΚ6] οτοαί, απά ἀεα]ίης {α]5εΙΥγ 

σντ(Ἡ Ῥα]αποες οἳ ἀεσαῖίς,) 1.9. Πανίης οπθ 

ιυοἰσηί Τοτ πα οοτη ΜΠΙΟΠ ἴπεγ 5ο]ά 

απᾶά αποίἸοτ ΤοΥ {πθ 811Υ6Υ Υγ]Ιο] {Π6Υ 

γοοεῖναά. Τηποθτο πυοι]ά Ὦε πο ππεαπῖησ 

η ἰμίΒ, 1Γ {6 οΒΓΟΙΠΠΕΤΕ ραϊά ἵπ οοἵη, 

90. ποῦ: ὃ 4. ---πορεύοµαι: απι Ι 

ίο ϱ0οβ ἃ τὸ. 

91. ἔριφον αἰγῶν: α Λία ο πε 

οσα. που ας, 6 θα ος 

1020, Βο χίµαρον ἐξ αἰγῶν ΝΡ. Ττ16,55, 

1653, 2815: ι. 144: ἵ Ικ. 1603) ---- τράγος 

αἰγῶν Ὀαιπ. 105 --- δάµαλιν ἐκ βοῶν 

Ῥι, 915- .µόσχον ἕνα ἐκ βοῶν ΝΕ. Ττ15.31, 

οἱο.--- ἐρίφους ἀπὸ τῶν τέκνων τῶν αἰγῶν 

Π ΟἨτ. 9δἵ --- κριὸν προβάτων Τοῦ. Τὸ. 
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ποικίλον καὶ εἰσήνεγκαν τῷ  πατρὶ αὐτῶν, καὶ εἶπαν “΄ Τοῦτον 
88 

114 

ο 3 , ) Ν ων ε ο 8 λ 5» 2) Δ 

εὕρομεν: ἐπίγνωθι εἰ χιτὼν τοῦ υἱιου σού ἐστιν ἢ ου. και 
3 / 5 ἄν ναι ἕζ λ ο ε κάν ρ, θ , 
ἐπέγνω αὐτὸν καὶ εἶπεν ''Χιτὼν τοῦ υιοὺ μού ἐστιν: θηρίον 

9 ’ 3 ’ / ο Ν 3 ” 22 

πονηρὸν κατέφαγεν αὐτόν, θηρίον ὔρπασεν τὸν Ἰωσήφ. 

Ἡδιέρρηξεν δὲ Ἰακὼβ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἐπέθετο σάκκον 
ο αν Ν 3 ΔΝ » [ω Ν 3 ’ θ ον εἰ 9 Αα ε , 

ἐπὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐπένῦει τὸν υιὸν αὐτοῦ Ἠμέρας 
, 96 ’ δὲ / ε ε Αα 8 ο) Ν ε 0) 

τινάς. συνήχθησαν δὲ πάντες οἱ υἱοι αὐτοῦ καὶ αἱ θυγα- 
/ ΝὰΝ ΄ 3 / ΔΝ .] ο) 

τέρες, καὶ ἦλθον παρακαλέσαι αὐτόν: καὶ οὐκ ἠθελεν παρα- 

καλεῖσθαι, λέγων ὅτι “ Καταβήσομαι πρὸς τὸν υἱόν µου πεν- 
- 9 Αθ 2 . 9 ΙΑ ε λ ϱ,.. σιαν 

θῶν εις ἄδου" και έκλαυσεν αντον ο πατηρ αντου. ὅδροι δὲ 
ω » ω) /ν 

Μαδιηναῖοι ἀπέδοντο τὸν ᾿Ἰωσὴφ εἰς Αἴγυπτον τῷ Πετρεφῃ 
Ἄ ιὃ Φαραὼ ἆ αγείρω τῷ σπάδοντι Φαραὼ ἀρχιμαγείρῳ. 

95. λέγων ὅτι: {[πῖδ δε Οἱ ὅτι 

ση ιὮ πο ἀἰτοοῦί ογαῦῖοη ἶδ Τοαπᾶ η 

ἴμο Ῥοδύυ ἩΤΙΤΕΙ5, ο.0. ΕῬ]ια0. Αροῖ. 

2ἱ Ο, 94 Ὦ λέγων ὅτι ἐμοὶ, ὦ ἄριστε 

κτλ. 10 86 α5 ϱΟΙΗΠΟΠ ἵη {ῃΠθ ΙΣΧ 

α5 εἸδειμ]ετο ΙηΠ (Τεεῖ, ο.ᾳ. 4636, 481: 

ΕΣ. 41. 

96. ἸἨΠαδιηναῖοι : πο ἴμθ β6αππθ ποτά 
η πο Ηευταυ 5 ἵῃ γ. 28, Ὀεῖησ Ἠεγε 

οαπϊνα]εηπί {ο Μεάαπ]ζθΒ, {μθτθ {ο ΜΙά- 

Ιαη]{65. ΈἘΤΟΠΙ (ΕΠ. 241 νο Ίθατη {]λαῦ 

Μεάαπ Ίγα5 Ὀτοίμοχ οἳ ΜΙάἶαη. ---σπά- 

δοντι: σπάδων ἵδ α ειπΙςΙ. Τιαΐ, ρᾶᾶο. 

Έπε σοεη] νο Ιπ Τθε]ς 15 Ιηῃ -ωνος ΟΥ 

-οντο.. Τηθ ΟΠΙΥ οίμεχ ρ8ββασοθ ἵπ {ηθ 

ΙΙΧΧ ἵη π]Ἡ]σοΠ {μθ ποτά οσσ1ς ἶ5 15. 901 

ποιήσουσιν σπάδοντας ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασι- 

λέω». Τη9 βΒαπΠο Ηερταιν οτἰσίπα] ἵ5 ἵῃπ 

ει. 991, 4057. ιαηβ]αἰεᾷ εὐνοῦχος. 

Τηο9 Ἐησ]δΗ τοπάετῖησ /ο[ῃσςτ) 15 πο 

ἀοιαδρί αΠεοίοά ὮΥ {πε Ταοί ἰῑιαί Ῥοι]- 

Ῥηαν Ἠσιγεβ ἵπ {Ἠθ ΒΙΟΤΥ αδ α πιαγτ]οᾷ 

ΠιΔΗΠ. Όπ ἰῃῖδ ροϊηίςεε Τηΐτος, --- ἄρχι- 

µαγείρῳ: πο /ομΙεξ οοοκ.) Ένεη α5 

ἃ πιαίίετ οἳ ἀθτίναίίοη 16 πιαΥ εα1α]]γ 

ΠΘαΠ ’ ομΙεξ Ῥυίομετ ) οΥ «δΙαας]{θΓοτ. 

ὍυΏΙοὮ Ῥτίησς 15 τοαπᾶ Το {πο Ἠερτεσ 

ἑολμ]εῖ οἳ {Πθ εχεοι{ΏΙοΠθ6ΙΕ.. Τπε Επσ- 

15Η τεπάετίησ ἵ6 ΄ οαρίαίπ οἳ {πε σιιατᾷ.) 

Τη πδο {η {Θ6ΥΠΙ βἰσηϊῇος α Ἠϊσι ο{ῆσοτ, 

βοππείμίης κο {Πε ρτα[εσοίαςδ ρτα- 

{οτίο αἲ Ἠοπθ, ἩΠο οοπιρἰπεᾶ {λα 

Γαηποῦίοης οἳ οοπππιαπᾶετ οἳ {6 Ῥοᾶγ- 

διατᾶ απᾶ οπ]εῖ οἳ Ῥο]σθ. 1Τυ ἵδ αρ- 

Ρ]]6ᾷ {ο Ῥούΐρλαχ (άεη. 9τ58, 991, 4113), 

ίο Νερισαταάαη (ἵν Κ. 2ὔδ: σετ, 401, 

εἱο.), απᾶ {ο ΑτίοοἩμ (Ώαπ. 214). ΈΤ]θ 

]αβ0-παππεᾶ 5 ἀεδοτ]ρεά Ὦγ «οδεριτ5 

(Απι. Χ 10 ξδ 9) α5 Πανίης ἴπθ οοπ]- 

ΙΙΑΠᾷ ΟΥ6Υ {πο ἘΚἰηπσὶδ Ῥοᾷᾶγ-σιατᾶ. 

Τηε ποτά ἀρχιμάγειρος ἶ5 αδεᾷ αἱδο ὮΥ 

ῬΠ]Ι]ο (1 604, Ὀε ἨΜιί. Ἀοπι. δ 52) κα- 

ταστήσας εἱρκτοφύλακα, ὥς φησι τὸ 

λόγιον, Πεντεφρῆ τὸν σπάδοντα καὶ ἀρχι- 

µάγειρον αηΏᾶά ασαῖη ἴἵηπ 1 662, Ὀο δΟΠΙΠ. 

δ 2, απάἆ ΤΙ 65, Ὀο ο. ὃ 26, ν]εγθ Ἠϊ8 

α]]ασοτίσα] ἰτδααίπιεηπί 8ΠοΝ5 ἰπαί Ίθ 

ίοοἷς {ο νυνοτᾶ {ο πιθαΙ ΄ οπμ]θξ οοο].) 

1οβδερῇ115 (Απι. ΤΠ 4 δ 2) 86ΕΠΙΡ {ο Ἰανο 

Τα]]6Ἠ Ιπίο {πε 6αΠΠ6 ΕΙΤΟΓ --- Πετεφρὴς, 

ἀνὴρ Αἰγύπτιος ἐπὶ τῶν Φαραώθου µαγεί- 

ρων τοῦ βασιλέως. 



1. ΤΗΕ, ΡΘΤΟΒΥ ΟΕ ὀοδΕΡΗ 115 

ἀαμοεῖς ΧΧΧΙΣ ἴ 
3 Ν Ν / 5 3 Ν 

ΙἸωσὴφ δὲ κατήχθη εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν 
α ε 3 ω) ον ε »] ’ 

Πετεφρῆς ὁ εὐνοῦχος Φαραὼ ὁ ἀρχιμάγειρος, ἀνὴρ Αἰγύπ- 

τιος, ἐκ χειρῶν Ἰσμαηλειτῶν, οἳ κατήγαγον αὐτὸν ἐκεῖ. 
9 ν 8 , 3 , ἑ ο δι κ 2 , Ν 
καὶ ἦν Κύριος μετὰ Ἰωσήφ, καὶ ἦν ἀνὴρ ἐπιτυγχάνων ' καὶ 

3 / ] ω) ” Ν ο) ’ ζω) 5 ’ 9 5” 

ἐγένετο ἐν τῷ οἴἰκω παρὰ τῷ κυρίω τῷ Αἰγυπτίῳ. ἦδει 
Ἀ' 4 ’ Αα ο [ο 9 [ο 

δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ ὅτι Κύριος μετ’ αὐτοῦ, καὶ ὅσα ἂν ποιῇῃ, 
Κύ 3 ὃ α 9 ων) Ν ερ] 4 . Ὡὶ ς] Ν 

ύριος εὐοδοι ἐν ταῖς χερσιν αὐτοῦ. καὶ εὗρεν Ἰωσηφ 
γ / [ο [ο [ο 

χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου αὐτοῦ, εὐηρέστει δὲ αὐτῷ: καὶ 
κ ν ῳ 3 Αα ο - 

κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ πάντα ὅσα ἦν 
Ε] [ω) 2) ὃ ΔΝ Ν η] |φ 5 3 ’ δὲ ΔΝ ΔΝ 

αὐτῷ ἔδωκεν διὰ χειρὸς Ἰωσήφ. ἐγένετο οὲ μετὰ τὸ 
[ο Δ [ο 3” ζω) ιν 

κατασταθῆναι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτου καὶ ἐπὶ πάντα ὅσα 
ο ν] ω) Ν 5 ’ ’ Ν ωὶ [ων 5 ’ Ν 

ἦν αὐτῷ, καὶ ηὐλόγησεν Κύριος τὸν οἶκον τοῦ Αἰγυπτίου διὰ 
ν] ο ον .] / »] ’ / 3 ον [ων ζω) ε / 

Ἰωσήφ: καὶ ἐγενήθη εὐλογία Κυρίου ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρ- 
μι ο ευ] ν ο η ᾿ 

χουσιν αὐτῷ ἐν τῷ οἴκῳ καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ. "καὶ ἐπέστρεψεν 
’ ϱ Ὁλ ϱ] ω) . ω) 5 , Ν 3 » [ω 

πάντα ὅσα ἦν αὐτῷ εἰς χεῖρας Ἰωσήφ. καὶ οὐκ δει τῶν 
ϱ) ε ον δὲ ὃν αν 3 ο ὁ Μι νΝ 3 

κα εαυτον οὐύοΟοεν πλην του αρτου ου ήσθιεν αυτος. και ην 

. . . ο κ) κε Ἀ ο 3 / τ Δ 
Ἰωσὴφ καλὸς τῷ εἴδει καὶ ὡραῖος τῇ ὄψει σφόδρα. και 

2. ἦν ἀνὴρ ἐπιτυγχάνων: Ἰετιαξδα Ἅᾖλαί. ὃ 41. -- ἐπὶ τοῦ οἴκου . . . ἐπὶ 

πια 10110 5ιιοοεεᾶεᾶ, Ι9εΤαΙΙΥ ΄ πο ΠΙ6 

πε πιατ]ς.) 

9. εὐοδοῖ: Ώιαᾖ68 ἰο γοβρε. ΟΡ. 

ν.22. Νε Ίανε (Πε ραββίνε οἳ υμί5 ΥετΏ 

Ἰη Ἠοπῃ. 110 εὐοδωθήσομαι ἵηπ ἴ]α Η{ετα] 

β6οη5ο οἳ Ῥαεΐης νοιςηβα[εά α δϱοοᾶ 1ο{- 

ΏηΘΥ. Ἴ1Ἡ6 ἴοτος οἱ ἴμο ὅτι Ἠετο ϱΧ- 

ἰοηᾶς {ο εὐοδοῖ, Πίο 156 Ιπάἰσαίϊνεα, ποῦ 

ορία{ϊνο, ας Τό ποι]ά Ῥαο ἵπ ο]αρείσαι 

ατοεζ. 

4. εὐηρέστει: 48 τοεῖῖ-ριεαδίπῃ. 

Τηο «ἄπτθοκ Ἰετο ἀερατί5δ 1ΤοπΙ {πε 

Ἠεῦτογν. ---ἔδωκεν διὰ χειρός: 6 Όιΐ 

ἴπίο ο Ἱιαπᾷ οἵ. Ορ. Υ. 22. Διδόναι 

ἵη ἴπε Τ,ΧΧ οἴίοη ΠΙἹΘαἩΏΡ «ίο ριαῦ) οΥ 

«ρθύ α5 πε]] α5΄ίο σἱνο.) Ορ. Ὀῖ. 281: 

ας ο. κ. 191,18, 

5. ἐγένετο... καί: ἴί 6απιθ ἴο Ώα8δ 

πάντα: Ἠθτε {6 πδο οἱ {6 ποτᾷ πάντα 

1η {Π6 ]αΐ0ΐοτ ο]ααδε τπακοθ5 {Πε αοοαςδαί{ἶνε 

παίυτα] ας Ἱπιρ]γίης ἴμαί ο. οβερΏ)5 τα]θ 

οχίεπᾶθά οὗοτ αἱ] υπαίῦ Πἱ5 πιαδίετ Ἰαἆ, 

Ῥαΐς Οπῖς ἀἰδιάποίίοη π/οι]ά Ῥρετῃαρ5 Ὃθ 

η ΟΥΟΘΙ-Τ86ΗπΠεΙΙΘηῦ, ῷεο 4111 π. --- 

ἐγενήθη: ἵπ Β{ρ]ΐσα] ἄταεχ {με 15ΐί αοτ]ςύ 
Ρραββῖνο οἳ γίγνοµαι ἵδ αδοά ἵπ ἴπο 

Φ4ΠΠ6 86Ἠ56 αξ ἴπο 2 αοτὶδ πιϊάά]ο. 

Ίπ {ο οατ]οτ οἀϊάοιςδ οἳ Ἠϊ5 Ν.Τ, 

Ώοδαπ Α]οτᾶ ἱτίοά {ο οδίαὈ]ίδα α αἲῖ- 

{6ΤΓ6ηςθ Ὠοδίιμοση {πο πο {0ΥΠ5, Ῥαΐ 

ταίτασίος ἵπ πο ]αΐοτ. θε ἨΙ5 ποίθ ΟΠ 

ἳ Τη6Ε. 15. 

ϐ. ἐπέστρεψεν: {τπγπεᾷ ουεΥ. ἜΤ]ο 

τοαᾶῖησ ἐπέτρεψεν οπἰγιιδιεᾷ πυοι]ά ο 

ΏΠΟΥ6 ἵπ αοοογτάαπσθ πι ο]αδδίσα] 

πδασε, ---- οὗ ἤσθιεν: ὃτὸ η. 



116 ΕΙ ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΠΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΕΟΑαΙΝΤ 

ἀεηοεεῖς ΧΧΣΧΙΣ8 
9 ” Ν Ἀ ε- ω) Ν . / ε Ν [ο] 

ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἐπέβαλεν ἡ γυνὴ τοῦ 
, 5 α λ 5 4 » 9 Νν 9 Ἄ ος αν 

κυρίου αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς ἐπὶ Ιωσήφ. καὶ εἶπεν 
- λ ” 5 . 

 Κοιμήθητι μετ ἐμοῦ. "ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, εἶπεν δὲ τῇ γν- 
Ν η] η 9 εν σος . Ἔε ’ Ἅ 3 Φ ὃ κ λ 

ναικὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ ΄ Βἰ ὁ κύριός µου οὐ γινώσκει δι ἐμὲ 
] Δ 3 ω) » 3 ζω) Ν ’ ϱ 3 Ν 9 [ω ὰ9 ϱ) 

οὐδὲν ἐν τῷ οἴκω αὐτοῦ, καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτῷ ἔθωκεν εἰς 
ω] ” 5 [ω Ν [ο] 

τὰς χεῖράς µου, ' καὶ οὐχ ὑπερέχει ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ οὐθὲν ἐμοῦ 
φον ε« , 9 ὁ -. Σο ν » ν 9 ν - 

οὐδὲ ὑπεξήρηται ἀπ᾿ ἐμοῦ οὐδὲν πλὴν σοῦ, διὰ τὸ σὲ γυναίκα 
- - η α 2 α Ν 

αὐτοῦ εἶναι: καὶ πῶς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο καὶ 
« , . , α θ ο 22 Ἱπ των δὰ λζλ Ὁ ν 
ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ θεοῦ ; ἠνίκα δὲ ἐλάλει Ἰωσηφ 
ε / 3 ε / Ν 3 ς , 5) ωώνν θ 1 3 

ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, καὶ οὐχ ὑπήκουεν αὐτῇ καθεύδειν µετ 
νο - , » Ππ σος Ν η 

αὐτῆς τοῦ συγγενέσθαι αὐτῃ. ἐγένετο δὲ τοιαύτη τις 
ε νά 3 ω) ν] Ν » Ν »] ἷν ων) [ω Ἀ ” 

ἡμέρα: εἰσῆλθεν Ἰωσὴφ εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ποιεῖν τὰ ἔργα 

8. Ἐὶ ὁ κύριό µου κτλ.: οσο 

πι! πιαδίε Λποιυ πιο] πι 8 ]ιοι5ε 

οιοῖτι {ο ιβ ἐγιιδὶ ἴπ πιο ὃ 100. 

ὓηο Ἠερταυ πονᾶ οοτγθοδροπάἶπς {ο 

εἰ ἵδ /Ῥεπο]ά, Ῥαῦο ἵπ Αταιιαϊο ἴ]ιθ 

Β4ΠΊ6 Ἠοτά Ίηθαης «Ι[  Τμο ἰίταπς- 

Ιαΐο; 85 Ἰθτο ΡἰΥ6η απ Αταπιαϊο 

66Π56 {ο α Ἠεῦτενυ ποτᾶ.---δι ἐμέ: 
ορ. ν. 25 δὺ αὐτόν. 

πο τεργοβεπύ ἴπεο Ἠεῦταον, Πίο] 

ΠΠΘΑΠ5 Αρ πιο. Τμ Ἠ.Υ. πιατοῖη 

ρῖνε» ἴπο εχαεί τοπζοτίης ---ᾖποιραί]ι 

ποί ιοί πιο τωλαί ἵδ ἵπι λα ᾖοιιδθ 

Ξ οὐ σύνοιδεν ἐμοί). ᾿ΓΗϊδ 8686ΠΙ5 {ο 

ρῖνο {με πιοςδύ 5αὐἱδ[ασοίοτγ 56ἨΠ569. Τ]16θ 

πηαδί6Ι’5 οοπβάεπος ἵπ «οβεορ]Ώ γύας 5ο 

οοπιρ]είε Όλμαῦ Ἰε αἰά πο 6νθηπ βθε]ς 

{ο βΠατο Ἠΐ5 Κποπ]εᾶσο οἳ Ποιβε]λο]ά 

ΙΠΑΤΙΕΤΕ. 

9. καὶ οὐχ ὑπερέχει: απ Ἰιαβ Ίο 

5ιρεγίογἰῃ ἵπ 8 Ἰιοιιδε οῦεν πιο. (Ορ. 

Ἡ. Υ. ΠιατρΙη, ---καὶ πῶς ποιῄσω: ἴ1θ 

καί Ἠετο ΠάΤΚ6 απ Ιπιραβδίοπθά α11θβ- 

Ώοη. --- ῥῆμα: ορ. 401, 441: Ἐσ. 214, 

Ῥῆμα ἵη {πο Ι, ΧΧ ΠΙΘΑἨΕ ΄ {ο υμίης 

ΒΡΟΚΕεΏ οἳ ) (επ. 4138), απᾶ 5ο βἰπιρΙγ 

Δύ ἐμέ Ἰετο ἆοθβ 

ἑΠίπσ); {πεη 6πει «αοι Της 16 

ονἰζεΠϐ]γ πο πιεαπίπσ ἰΠαίῦ ἴπαο ποτᾷ 

Ίαςδ ἵηπ 1]. 21, Τὸ ἵ6 ἰμαγείοτθ {αΐγ {ο 

ατσιθ ἰμαί {Π]5 ἵδ {ο πιθαπῖησ αἱ5ο Ἰη 

11ς. 191, πν]ῖο]ι Ύναξδ τοπάετας 1π {119 οἱά 

Υ6ΙΥΒΙΟΠ ο2 τοι (ο πολι β]ιαῖῖ ὃθ 

ὑπιροξβδίθίε. Πο ἨοενίβεΓβ β66ΠΙ Ίετθ 

{ο Ἠανο πηϊδδεᾶ {μα 56ηΏ5θ ὮΥ {ταπηβ]αίίησ 

Τον πο ιοογᾶ Γοπι σοᾶ 5]ιαῖῖ ὂε υοῖᾶ οὗ 

Ῥοιρεν.. Τη 6 ΒαΠΙθ αγ πο ποτᾶ 

λόγος Ὠα5 ἵπ πο ΤΧΧ (ο.σ. Πϊ Ι.. 1250, 

143: 1 Μαο. 16035) αοοοπιρ!ρπεά ἰλπαῦ 
ἰταπβίθοη ΤΓοΟΙ «ποτά {ο «ἀθεα,) 

ππϊοη ντ, Ἐαιδί, πεη {πο Ὠοεν]] γαβ 

οπίθτίησ Ἱπίο Ἠἶπα, ἵδ τεργεοβοπίεά ὮΥ 

ἀοοείμο αξ ἀθνὶσίπσ Του 0. Ῥητόν ἵδ 

αἱ50 δες, Ἰἶκο ῥῆμα, Τογ «ίμῖησ. Εσ. 

94, ὮἘΟΙ λόγος Ξ λίπη 596 Ώαπ. Ο/ 
94,1. 

10. Ἰωσήφ: «ἀαίϊνο --- ἡμέρν ἐξ 
ἡμέρας: ορ. Εβδίμει 2 ἡμέραν ἐξ ἡμέρας 

ξ 50. ---καὶ οὐχ ὑπή- 

κουεν: ἴ]λθ καί Ἰεγο Ἱπίγοάισθ5 ἴμθ 

αροᾶ. ἵπ {6 ΒαΠΠθ ΥΥΑΥ 5 αΓί6ί ἐγένετο. 

δ 41. ΟἨπ ὑπήκουεν 560 975 Ἡ. 

11, τοῦ ποιεῖν: {6 αοηϊινο ΤηβΠ]- 

καὶ μῆνα ἐκ µηνός. 



1. ΤΗΕ ΡΤΟΒΥ ΟΕ ὀο0ΡΕΡΗ 1πιῇ 
ἀοποείς ΧΧΣΧΙΣ 20 

9 κν 0 Ν ο) 3 ω) -ν , 19 ΔΝ 3 [ή 

αὐτοῦ, καὶ οὐθεὶς ἦν ἐν τῇ οἰκίᾳ έσω" καὶ ἐπεσπάσατο 
σον ῳ ε / 3 Ό / σέ ΄ δν ο 2) 

αὐτὸν τῶν ἱματίων αὐτοῦ λέγουσα “' Κοιµήθητι μετ ἐμοῦ. 
Ν / Ν ε ’ 5 ῳ) ” Δ » 

καὶ καταλείπων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ έφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἐἔξω. 
19 μμ δρ. ε ἶδ οφ / Νς κά ε) ο 3 α 

καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ὅτι κατέλειπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς 
ον ων η ο] 

χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω, '"καὶ ἐκάλεσεν 
λ 9, 5 α ο Ν - » » , 9 

τοὺς ὄντας ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγουσα “ Ἴδετε, 
» ή- ε ζω) [ο 5 ω) 5 ΄ ε [ο . ν] [ο 

εἰσήγαγεν ἡμῖν παῖδα ᾿Εβραϊον ἐμπαίζειν ἡμῖν ' εἰσῆλθεν 
π Ν λέ ζ 10 2 ] [ο 2 Ν 3 ” ” 

πρὸς μὲ λέγων ΄ Κοιµήθητι µετ ἐμοῦ: καὶ ἐβόησα φωνῇ 
/ 15 5 δὲ ο 3 ο) ον μα 9 Ν / 

μεγάλη. ἐν δὲ τῷ ἀκοῦσαι αὐτὸν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν 
Ν Α 

µου καὶ ἐβόησα, καταλείπων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ᾽ ἐμοὶ 
Ν 

Ιδκαὶ καταλιμπάνει τὰ ἱμάτια 
1τ 

ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν έξω.” 
3 ε ω) ο 4 « ’ 5 ΔΝ ” .] ο] Ν 

παρ᾽ ἑαυτῇ ἕως ἦλθεν ὁ κύριος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. και 
δν /  Ἀν 9 9 ε - , «ς  -αἈ 

ἐλάλησεν αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα λέγουσα “' Βἰισῆλθεν 
Ἀ ΑΕ ω] ε ο [ω) Δ .) ’ Ν ε ω) 3 ω) ΄ 

πρὸς μὲ ὁ παῖς ὁ Ἠβραῖος, ὃν εἰσήγαγες πρὸς ἡμᾶς, ἐμπαῖξαί 
νο 6 ς α 2 19 ε δὲ 3 

μοι, καὶ εἶπέν µοι ΄ Κοιμήθητι μετ ἐμοῦ. ὡς δὲ ὔκουσεν 
ϱ ο Ν ’ Ν 3 ’ / ὰ -ε / 

ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν µου καὶ ἐβόησα, κατέλειπεν τὰ ἱμάτια 
α τν ο 

αὐτοῦ παρ᾽ ἐμοὶ καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἐξω.᾽ 3" ἐγένετο δὲ 
ε 

ὡς ὔκουσεν ὁ κύριος τὰ ῥήματα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅσα 
3 / ν 9 Ἀ 2 ές ο 3 ’ ’ ε ” 

ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν λέγουσα -' Όντως ἐποίησεν µοι ὁ παις 
22 Ν 3 ’ 3 Αν 

σου, καὶ ἐθυμώθη ὀργῃ. καὶ ἔλαβεν ὁ κύριος Ἰωσὴφ 
Ὡω ε 

ω οι Ὀ 

ον) 3 ΄ ον 3 ΔΝ 3 ’ η Ν ιά 3 

καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸ ὀχύρωμα, εἰς τὸν τόπον εν 

{νο οἳ ῬππροῬβῬ. ϐδ ὄθ.-- ἐν τῇ οἰκίᾳ 

ἔσω: ἨΠεβτειν, ' {ηθχθ ἵπ {πε Πο1ι5θ.) 

12. καταλείπων: ἴλθιο ἵ5 αποίμεγ 

τοαᾶῖησ καταλιπών. «908. 4ΐ. ΠΠ 4 ὃ ὅ 

προσκαταλιπὼν καὶ τὸ ἱμάτιογ. 

λαμβάνω, λανθάνω κτλ. ᾖ1Τ0 οοσΙΤ5 ΟΠΙΥ 

Ίη {ηγερο ραβδασες5 οἳ πε ΤΧΧ---εῃ. 

9916: 1 Ι. 651. ΠΠ Κ. 1815: Όαί 15 {οαπά 

ἵπ σοοᾷ αΠοῦΒ, ο./. Το. γΗῖ 1Ττδ 1: 

Ῥ]αυ. Πρὶδί. 958 Ἑ. «Ορ. διελίµπανεν 

14. καὶ ἐκάλεσεν : {5 σοθ5 61Ο5ΕΙΥ 

ΝΕ] καὶ ἐγένετο ἵπ Υ. 19. ὃ 4]. --- εἰσή- 

γαγεν: 66. ὁ κύριος ΟΥ αὐτός (-- {ρδε λε 

ΠηΡίΘΥ: ορ. ϱ ΠΙΠΙΒ6Ι ΕΣ ἵπ πο πιοαί] 

οἳ απ Πτῖδῃ ρεαδαπί-νγῖ). --- ἐμπαίζειν 

ἡμῖν: ὃ τη. 

16. καταλιµπάνει: α 5ιποπρἰλεπεᾷ 
Ῥτοβεπί ΓΓοπι Βί6π λιπ-, οἳ υπο {ΥΡε οἳ 

Τοῦ. 101, ἐκλιμπάνον 76ο]. 1116. 

20. ὀχύρωμα: σἰλοπρλοῖᾶ. Τηῖ5 
ποτά οοσατ ἵπ {πο Ἐαγῦῶπι Ῥαργτί 

(Βπείε Ιηίτοά. Ρ. 293). --- εἰς τὸν τόπον 

κτλ.: απ οχἰίγαοτάίπατγ Ρίθςε οἳ ἴαιι- 

ἴοΙοςΥ --- Πο ἐγοιῦ ]ιΐηι ἱπιίο ἴλιο δίγοτι- 

Ἰιο]ᾷ, ἱπίο ἴ]ια ϱίασο πι το]ιἱο]ν ιο Λἰπῃ5 

Ῥγίδοπεγδ αγε Περί {]ιεγε ἴπι ἴ]ιε δίΤοΊ(- 
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ἀοηποδῖς ΧΧΣΙΣ 21 
ο] ’ / 3 ω] 3 αν 3 ο 

δεσμῶται τοῦ βασιλέως κατεχονται εκει ἐν τω ὀχυρωματι. 
91 λ «ς ’ ν 5 κ Ν / 9 [ο Ν 

καὶ ἦν Κύριος μετὰ Ἰωσὴφ καὶ κατέχεεν αὐτοῦ έλεος, καὶ 
Δ 

κ και 
δ νι έφο / 3 2 ὢν ὃ Ίλ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν ἐναντίον τοῦ ἀρχιδεσμοφύλακος. 

ἔδωκεν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ τὸ δεσµωτήριον διὰ χειρὸς Ἰωσὴφ 

καὶ πάντας τοὺς ἀπηγμένους ὅσοι ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ, καὶ 
’ ϱ/ [ο .] ω) ϱὸ 3 . ε 3 / 

πάντα ὅσα ποιοῦσιν ἐκεῖ. οὐκ ἦν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ 
, 5 » 9 5η, , ν 5 5 Ν νο 5 , 

γινώσκων δι αὐτὸν οὐθέν' πάντα γὰρ ἦν διὰ χειρὸς Ἰωσήφ, 
διὰ τὸ τὸν κύριον μετ αὐτοῦ εἶναι: καὶ ὅσα αὐτὸς ἐποίει, 

Κύριος εὐοδοῖ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ. 
15 / δὲ λ λ εν, ῳ κά ε 5ὁ Εγένετο δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἤμαρτεν ὁ ἀρχιοινο- 

χόος τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ὁ ἀρχισιτοποιὸς τῷ κυρίῳ 
5, Εν ω) 5. 9 . .”. / λ μα α 

αὐτῶν βασιλεῖ Αἰγύπτου. καὶ ὠργίσθη Φαραὼ ἐπὶ τοῖς 

δυσὶν εὐνούχοις αὐτοῦ, ἐπὶ τῷ ἀρχιοινοχόω καὶ ἐπὶ τῷ ἀρχι- 

σιτοποιῳ ὰ.. 
Ν ” .] Ν .] [ο ν 3 

καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν Φυλακῃ παρα τῷ ἀρχι- 
ὃ λ 3 Ν δ , 3 Ν / 3 ο 

εσμοφύλακι εἰς τὸ θεσµωτήριον, εἰς τὸν τόπον οὗ Ἰωσηφ 
τινα ηλ 4 λ / ε 5» δ η ας Ν 
ἀπηκτο έκει. καὶ συνέστησεν ὁ ἀρχιδεσμώτης τῷ Ἰωσηφ 

λοῖᾶ -- Ἠο {]ειῦ Πῖηι ἴπίο ἴ]ιο δίγοΊις- 

)ιοῖα πι τη]ιίο]ι ιο Πἶ1ι 5 ΡΠΙδΟπΕΥΣ αγθ 

λορί. Τὴε αἀάϊθίοιπ οἳ «ίπενε) αξί6γ 

εϊπ πΠΙοα 1 ΠποΓΠΙα] η ἴπο 1 ΧΧ. 

6ο δ 69. Ῥπί {πο {ατίπεγ αάΙθδῖοπ 

οἳ /ἴπ {ο βἰτοης]ο]ά ) ΒΘΕΠΙ5 {ο αγῖδε 

ἴχοπι α Ἰπϊβγεαᾶϊπσ οἳ ἴπο ἨΗθρτει 

τεσί. 

21. ἔλεος: ὃ 8. 

22. ἀρχιδεσμοφύλαξ: (591. 9031,35)33, 
405. 4110. «Ορ. 403 ἀρχιδεσμώτης. Νεϊ- 

{πεχ νγοτά 15 ΠΟΠ 6566τγ]οτο, ---- ἔδω- 

κεν . . . διὰ χειρός: 4 η. --- τοὺς ἀπηγ- 

µένους: {]ιο Ώἱδ0Π6Υ8. ᾿ Απάγειν ἵδ ἴμα 
γεσιι]αγ ποτά αδεά οἳ Ιοαάϊπσ ο {ο 

ΡΤί6ΟἨ. ϐρ. 4216: Ῥ]αΐ, επ. 80 Ἑ ὡς 

γόης ἀπαχθείης. ΒοΙΠΘίΙΠιθ6ς 16 Ιπιρ]ϊαβ 

εχεοιίΙοη α5 1η Αοίρ 1215, 

25. ἦν . . . γινώσκων: απα]γίῖο 
Τοτπι οἳ Ἱπιρετίθοῦ. δ Τὸ. ---δι αὐτόν: 
ορ. 8 δὲ ἐμέ. Ἠετο ασαῖπ δὺ αὐτόν Ίνα 

ποῦμῖησ ο οογγεβροπᾶ {ο Ι6 ἵπ ἴῃθ 

Ἠσοῦτανγ, ἵηπ ππΙοὮ {πο 5οηίθησθ 15 αἱδο 

αῑνιάεά ἀἰῆεγεπί]γ τοπ {Πο Ἱπαγ ἵηπ 

ΠΙΟ 16 16 ἵη {Πε (ἀγεεῖς. --- αὐτός: ὃ 15. 

1. ῥήματα: λίπη. Ορ. ὁρὸ π. 

Τ1]β Ίβο 16 ΥΘΥΥ Ο6ΟΠΙΠΙΟΗ. --- ἥμαρτεν : 

ξ 42.--- ἀρχιοινοχόος . ἀρχισιτο- 

ποιός: δε αἱ5ο ὮΥγ ῬΠΙο 1 6602, Ὀε 

δοπιπ. δ 2: ΤΠ 09, ο 08. ᾷ 20. Τη 

{απούίοηπ5 οἳ {1ο Κῑπο᾽5 οαρ-Ώθατετ αἲ 

{με Ῥεγβίαη οουτί αγο ἀεβοτίρεά ἵπ Χεῃ. 

Οηγορ. 1 3 58 8, 9. 
2. δυσίν: ὃ 14. 

Ὁ. εἰς τὸν τόπον οὐ . .. ἐκεῖ: Ιίει- 

α]]γ ἵπ {λα ρίαςο 101166 «/οδερ]ι Ιιαᾷ Όεει 

τεᾷ οϐ λογο. δ 0. οὗ Ἠετο βίαμᾶΒ 

{0Υ οἱ. ὃ 94. 

4. συνέστησεν: Φιιΐ ἴλιοηι τιᾶεη ἐ]ιε 

επαγ/ο οἳ, ΤΗΠΙ5δ νοτά ἵ5 οὔσεη ααβδεᾶ ἵπ 

ε]αξδδίσα] ααίποτ» οἳ ραπσ α Ῥαρί] 1η- 

4ει α πιαβίετ οὗ Ἱπίγτοάμοίηπςδ ἃ Ῥ6εΙδοη 



1. ΤΗΕ ΡΤΟΒΥ ΟΕ ύ0ΡΕΗΡΗ πο 

εποβίς ΧΙ, 19 
9 ΄ νν / ] ο) ο δὲ ε , 5] α ο 

αὐτούς, καὶ παρέστη αὐτοῖς' ἦσαν δὲ ημέρας ἐν τῃ φυλακῃ. 

δκαὶ ἴδον ἀμφότεροι ἐνύπνιον, ἑκάτερος ἐνύπνιο" ἐ σ α ν ἀμφότεροι ἐνύπνιον, ρος ἐνύπνιον ἐν µιᾳᾷ 
Ά ϱ ῳ 2 / [ω) ε 3 / ες 9 

νυκτί, ὅρασις τοῦ ἐνυπνίου αὐτοῦ, ὁ ἀρχιοινοχόος καὶ 9 ἀρχι- 
Αν ο ον ο) 5) α 

σιτοποιὸς οἳ ἦσαν τῷ βασιλεῖ Αἰγύπτου, οἱ ὄντες ἐν τῷ 
ὃ ΄ [ῃ 5 ω δὲ Ν Ρ] 9 Ν ο δε / 

εσµωτηρίω. εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὸ πρωι Ιωσήφ, 
. 9 ο το Γ τι Ν 

καὶ ἴδεν αὐτοὺς καὶ ἦσαν τεταραγµένοι.. καὶ ἠρώτα τοὺς 
» ’ ’ α .) 3 ο) 2 αν ον Ν ων 

εὐνούχους Φαραώ, οἳ ἦσαν µετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ Φυλακῃ παρα τῷ 
’ 5 ο) / ἔς σα, ας λ ος « Φ ϐ λ / 

κυρίῳ αὐτοῦ, λέγων “' Τί οτι τὰ πρόσωπα υμών σκυύρωπα ση- 
22 

µερον; 
) » » ” 2 

κρινγων αντο ουκ εστι}. 

οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ “' ᾿Ενύπνιον ἴδομεν, καὶ ὁ συγ- 

εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἰωσήφ “ Οὐχὶ διὰ 
[ο] νε ’ 9 ω) 3 Α΄ ’ ω 22 

τοῦ θεοῦ ἡ διασάφησις αὐτῶν ἐστίν ; διηγήσασθε οὖν µου. 
9 ΔΝ ὃ ὦ” ε » 3 Ν 3 ’ 5 ῳ) Α Ἴ Ἆ 

καὶ διηγήσατο ὁ ἀρχιοινοχόος τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ τῷ Ἰωσηφ 
. 3 α Θ ολ ” ξ 

καὶ εἶπεν “ Ἐν τῷ ὕπνῳ µου ἦν ἄμπελος ἐναντίον µου: " ἐν 

δὲ τῇ ἀμπέλ ῖ θµένε ὶ αὐτὴ θάλλ ] - ὲ τῇ ἀμπέλῳ τρεις πυθµένες, καὶ αὐτὴ ὔάλλουσα ἀνενηνο 
ο) Αα Ἀ 

χυῖα βλαστούς: πέπειροι οἱ βότρυες σταφυλῆς. "καὶ τὸ 
/ Ἀ 3 Φ ο ὃν Ν Ν 

ποτήριον Φαραὼ ἐν τῇ χειρί µου" - καὶ ἔλαβον τὴν σταφυλην 
. δι ώ  ωρλ 3 Ν / ιν ν / 

καὶ ἐξέθλιψα αὐτὴν εἰς τὸ ποτήριον, καὶ ἔδωκα τὸ ποτήριον 
5 . » 2) 19 ν ο » Λι « - : 

εἰς τας χειρας Φαραώ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωσήφ “ Τοῦτο η 

σύγκρισις αὐτοῦ. οἱ τρεῖς πυθµένες τρεῖς ἡμέραι εἰσίν 
6 ο Ν [ω ω) 

Ἰδέτι τρεῖς ἡμέραι καὶ µνησθήσεται Φαραὼ τῆς ἀρχῆς σου, 
Ἆ Ἆ Ν Ἆ 

καὶ ἀποκαταστήσει σε ἐπὶ τὴν ἀρχιοινοχοίαν σου, καὶ 

{ο α Ῥαίΐτο. --- παρέστη: Ἰϊκο Τιαθῖη 

αἄεγαί. Τ]ο 5αρ]εοί ἶ5 1 οβερῃ. --- ημέ- 

ρας: ΟΥ 8ΟΠιθ ἐἶπιο. Α ἨΗενυταίδπι. 

5 56, 
Ὁ. ὅρασις τοῦ ἐνυπνίου αὐτοῦ: {ηεδα 

ΥΙΟΥᾷ5 Ἠανα πο οοηβδίτασοῦίοη απά αάά 

ποίμίησ {ο ἴπε πιθαπίησ, 1μεῦ 15 οα]] 

{μεπα « ποπη]πα(ἶνο ἵπ αρροβίθίοη Το ἴ]α 

βοηίθηοθ.᾽ 

ϐ. τὸ πρωί: {π {ιο πιο). 3Ο 

αἀγετρία] αχΡτΘΒΒΙΟΠΒ αγθ ΟΟΠΊΠΙΟΠ 1Π 

ἴηθ ΙΙ ΧΧ. 

8. ὁ συγκρίνων: {ο ἱπίεγργεί. Ορ. 

Ῥαῦ. ΟΙ 67 τὸ σύγκριμα τῆς γραφῆς, 

17 ἡᾗ σύγκρισις αὐτῶν. Συγκρίνειν 50Ο 

ΠΙΘΑΏΘ / {ο οοπιρ8τθ. Τη ἵ 60ου. 218 

πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες ἴ]ιθ 

πηθαΠΙΠσ ΡΕΤΠαΡΕ ἶ5΄ εχρουπάἶπς βρ]τ]ί- 

πα] (Πίπσς {ο {πε βρίτ{(ια].) ---διασάφη- 

σις: - σύγκριις. Ιπ ΙΙΧΧ οὐ ἵη 

(επ. 408: 1 Ερδάτ, ὄδ, τ1, 

10. πυθµένες: 5{επι. 

12. Τοῦτο ἡ σύγκρισις: ἵπ Αίῑο 

«νοθοα]ς αἰίτασίίοπ {5 πδαα] {Π 5ΠςἩ 08868, 

85 ἵπ 18 Αὕτη ἡ σύγκρισι». 

19. ἀρχιοινοχοίαν: ἅπαξ εἰρημένον, 
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άεηεεῖς ΧΤ, 14 
’ Ν ’ Ν 3 Ν Αα 3 [ο Ν 9 

δώσεις τὸ ποτήριον Φαραὼ εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ τὴν 
9 , ὃν ΄ ε ων 3 α 14 5 Ν , 

ἀρχήν σου τὴν προτέραν, ὡς ἦσθα οἰνοχοών. ἄλλα µνη- 
- ο ο ’ ΔΝ 

σθητί µου διὰ σεαυτοῦ ταν εὖ σοι γένηται, καὶ ποιήσεις ἐν 
9 Ν , ο” α Απο 21 ἐμοὶ ἔλεος, καὶ μνησθήσῃ περὶ ἐμοῦ Φαραώ, καὶ ἐξάξεις µε 

8 ϱ ω) 3 / ο) 

ἐκ τοῦ ὀχυρώματος τούτου" Ἴδότι κλοπῃ ἐκλάπην ἐκ γῆς 
Θ , 5 5 

Ἐβραίων, καὶ ὧδε οὐκ ἐποίησα οὐδέν, ἀλλ ἐνέβαλόν µε εἰς 
Ν ’ [ω) 22 16 Ν ἴδ ε 3 Ν ϱ 3 βῶ 

τὸν λάκκον τοῦτον. καὶ ἴδεν ὁ ἀρχισιτοποιὸς ὅτι ὀρθῶς 
, λ η ον, / (6 3 Δ ἴδ ο ας Ν 

συνέκρινεν, καὶ εἶπεν τῷ Ἰωσήφ -'Καγω ιὸον ἐνύπνιον, καὶ 
” ’ [ο ων 4 9 κ ων) Α 

ὤμην τρία κανᾶ χονδριτῶν αἱρειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς µου 
- - - , Ά 

ἐν δὲ τῷ κανῴ τῷ ἐπάνω ἀπὸ πάντων τῶν γενηµάτων ὧν ὁ 
ων Ε Ν ο) / ” [ω Ν Δ ΔΝ 

βασιλεὺς Φαραὼ ἐσθίει, ἔργον σιτοποιοῦ' καὶ τὰ πετεινὰ 
[ο] [ο α [ω [ω / ζω) 

τοῦ οὐρανοῦ κατήσθιεν αὐτὰ ἀπὸ τοῦ κανοῦ τοῦ ἐπάνω τῆς 
15 5 λ ο Δ ον 3 ο νά ο 

ἀποκριθεὶς δὲ ᾿Ιωσὴφ εἶπεν αὐτῷ “' Αὕτη 
» 

1 ετι 

ων 22 

κεφαλῆς µου. 

ἡ σύγκρισις αὐτοῦ. τὰ τρία κανᾶ τρεῖς ἡμέραι εἰσίν' 
[ο ε ων 3 ον νν Ἆ / 3 ἃ [ω 

τριῶν ἡμερῶν ἀφελει Φαραὼ τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ, 
Ἆ. ’ 3 κ ’ Χ / κο [ω ο 

καὶ κρεμάσει σε ἐπὶ ξύλου, καὶ φάγεται τὰ ὄρνεα τοῦ οὔρα- 
τον , 5 -Α ο 2 ϱϱ5 ) κκ. ὃν με, δα 

νοῦ τὰς σάρκας σου ἀπὸ σοῦ. ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ω / ε ’ ή Ὡ ’ ἃ 3 ’ / ω 

τη Ττριτ] μερα Ύενεσεως ην Φαραω, και εποιευ ποτον πασι 

Τηο Ἐσγρίϊαηβ, Ἡθ 8475, ἆο ποῖ Ίνα οἩἨ 

πηθαῦ ΟΥ Ῥατ]εγ, Ίϊκα πο τεξδύ οἳ πα 

ΠΥΟΥ]4, ἀλλὰ ἀπὸ ὀλυρέων ποιεῦνται σιτία, 

Τη αἲ- 

----ἀρχήν: Ρ6ΙΏΔΡΕ τιµήν που]ά ο αδεά 

Ἠετο ἵπ οἰαβεῖσα] (τθε]ς.--- ἦσθα οἶνο- 
χοῶν: απα]γίίο Ιπιρεγίθοῦ. ὃ τὸ. 

14. διὰ σεαυτοῦ: 1 {]8εί/]. ---ποιή- 

σεις .. . ἔλεος: ὃ Τ4. 

15. κλοπῇ ἐκλάπην: ὃ 61. --- λάκ- 

κον: Οἱ) η. 

16. κανᾶ: κανοῦν, α Ῥαβδκεί οἳ τοεᾷ 

(κάννα), ἵδ αδεᾶᾷ 5ρεοία]1γ Του α Ὀτεαί- 

Ῥαφ]κοί (Τιαί. εαπἰδίγΊιπι). ---Χονδριτῶν: 

Ιπ ΔίΠΕΠ, 109 ο χονδρίτης ἵ5δ 6ἨΙΠΠΟΓ- 

αἲεᾶ απποπςσ {πο βρεοῖες οἳ Ὀτοαά, απᾶ 

6 16 ᾖατίετ οχρ]αϊπεαά παῦ ἵν 188 

πιαάο Οἱ ζειαί. ἩἨΒατΙεγ (κριθή), ἵν ἵδ 

αἀάσαᾶ, ἆοθς πο πιαΚκο ργοαίβ (χόνδρος). 

Ῥν Ηάι. ΤΙ 96 ζειαί ἵ5δ Ιάεπάβεά νι 

ὄλυραι, ἸΠῖο]ι 15 βαρροβεά {ο ο 1ο. 

τὰς ζειὰς µετεξέτεροι καλέουσι. 

οίπετ Ῥαββασο ἨΗετοᾶοίαςδ σἶνεβ Ἡ5 ἴῃπθ 

Ἐσγρίίαη ηαΠιθ {0Υ {π6βε Ίοανες, ΤΙ τ7 

ἀρτοφαγέουσι δὲ ἐκ τῶν ὀλυρέων ποιεῦν- 

τες ἄρτους, τοὺς ἐκεῖνοι κυλλήστις ὀνομά- 

ζουσι. Ορ. Πἱ Ι. 1989 ἐνκρυφίας ὀλυρείτης. 

17. γενηµάτων: -- γεννημάτων, ϱΥ0- 

1οίς. 

20. μέρα Ὑγενέσεως: απ οὐγνίοιβ 

αγ οἳ οχρτθρββίης «Ῥϊτιλάαν, Ῥαί ποῦ 

οπιρ]ογεᾶ ὮΥ οἰαβδδίσα] ὙτΙ{6ΥΓ. Τ]ηα 

Ιά6α 5 66ΠΟΤΥΑΙΙΥ οοπνεγεᾷ ὮΥ τὰ γενέ- 

θλια, ἴ]αο Ὀἰγί]ιᾶα Γεαδ. Ἀεη. ΟΨΥοΡ. 

1 ὃ δ 10 ὅτε εἱστίασας σὺ τοὺς φίλους ἐν 



Τ. ΤΗΕ ΘΤΟΕΒΥ ΟΕ οΟδΕΡΗ 1οι 

εηεδίς ΧΤΙ 8 
ο) Ν ῳ Ἆ / Α 3 Αα ω) 

τοῖς παισὶν αὐτοῦ: καὶ ἐμνήσθη τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχιοινο- 

χόου καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχισιτοποιοῦ ἐν µέσῳ τῶν παίδων 
ΔΝ 

καὶ αὐτοῦ. ἀπεκατέστησεν τὸν ἀρχιοινοχόον ἐπὶ τὴν 
ἀρχὴν αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν τὸ ποτήριον εἰς τὴν χεῖρα Φαραώ": 

τὸν δὲ ἀρχισιτοποιὸν ἐκρέμασεν, καθὰ συνέκρινεν αὐτοῖς 
1 ΄ 28 3 3 / θ δὲ ε »] ’ [ω μη) ΄ 

ωσήφ. οὐκ ἐμνήσθη δὲ ὁ ἀρχιοινοχόος τοῦ Ἰωσήφ, 
Ξ] ον 93 ’ 9 ον 

ἀλλὰ ἐπελάθετο αὐτοῦ. 

' 'ἨἘγένετο δὲ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν Φαραὼ ἴδεν ἐνύπνιον. 
” [ωὶ [ω) 9 [ω 

ῷετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, “καὶ ἰδοὺ ὥσπερ ἐκ τοῦ 
[ο] ϱ) 2 ε νν (ή Ν Αν » Ν 3 Ν 

ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴἶδει καὶ ἐκλεκταὶ 
Ἀ , λΝ ) / 2 Ἀ κά ο) λ ς λ 

ταῖς σαρξίν, καὶ ἐβόσκοντο ἐν τῷ ἄχει: ᾽άλλαι δὲ ἑπτὰ 
7ο δή ν , 5) ῳ ω 5 Ν ων 

βόες ἀνέβαινον μετὰ ταύτας ἐκ του ποταμοῦ, αἰσχραὶ τῷ 
ν Ν Ν - η ο ε , 9 9 

εἶδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξίν, καὶ ἐνέμοντο αἱ βόες παρὰ τὸ 
αι ο Αα ην ε) 

χεῖλος τοῦ ποταμοῦ ἐν τῷ ἄχει' “καὶ κατέφαγον αἱ ἑπτὰ 
/ ε ᾽ κ) ΔΝ Ν ζω) Ν ΔΝ ε Ν ’ Ν 

βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν τὰς ἑπτὰ βόας τὰς 
. ος ον αν / ο αρ ν , δ ν 

καλὰς τῷ εἶδει καὶ τὰς ἐκλεκτάς. ἠγέρθη δὲ Φαραώ. και 
3 ΄ ΔΝ ’ λ 3 Ν ε Ν ” 3 ” 

ἐνυπνιάσθη τὸ δεύτερον" καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον 
ϱ) α ερ λ λ . ο» ν « . , 
ἐν πυθµένι ἑνί, ἐκλεκτοὶ καὶ καλοί’ άλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες 

λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο µετ αὐτούς: ᾿ καὶ κατέ- 
ε., 6 ΔΝ / ε Α Ν 3 ’ Ν ε κ 

πιον οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ 
3 / Ν 

ἠγέρθη δὲ 
8 δὲ λ κ... , 6 
εγένετο οε πρωι και εταραχύη 

΄ Ν 3 ν Ν ΔΝ ’ 

στάχυας τους ἐέκλεκτους καὶ τοὺς πλήρεις. 
ων τρ Φαραώ, και ἦν ἐνύπνιον. 

ε Ν 5 . ν ὃ / ιν / λ 2 
ἡ ψυχὴ αὐτοῦ" καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσεν πάντας τοὺς ἐξη- 

τοῖς γενεθλίοις. --- παισίν: 5ογ0αίδ. 39ο 

ΙΤ6ΩΠΕΠ{]Υ. ΈΤ]1ε βασθ 5 οΟΠΙΊΠΟΠ αἱ5ο 

1η οαδδῖοα] (τθε]ς, 6.0. ΑΣ. απ. 40. 

ΦΙΠλΙ]ατ]γ ἵπ Έταηπσςϱ α 'σατςοΠ ) ΠΙΑΥ 

Ῥο α στογΏεατά. Τη 4935 5. οδερ!”5 {αὐ]οτ 

16 οα]]εά Ἠ[5 παῖς. ----ἐμνήσθη τῆς ἀρχῆς: 

ἀἰνετσεπί ἔτοπι 1ο Ἠεβγενν, 

21. ἔδωκεν: 56. ὁ ἀρχιοινοχόος. 

1. ἔτη ἡμερῶν: {ο αἀάϊμίοι οἳ 
ἡμερῶν ἶ5 α Ηερταίδπι. Ορ. ἶ Μαο. 130. 

---᾿Ἐγένετο . . . ἴδεν: ὃ 49. 

2. τῷ ἄχει: Περγει αἶωι. ἜΤηϊδ ἵ8 

Ρετμαβ5 πο ΠἨσγρίίαη ηΠαπιθ ΤΟΥ {πα 

τοε(]-σγας» οἳ ο ΝΙΙθ. ΈΤ]πε ππονά 18 

ΙπάθοΙΙπαΏ]θ. ῥἱΓ,. 4016 ἄχει ἐπὶ παντὸς 

ὕδατος καὶ χείλους ποταμοῦ. 1π 15. 19: 

ὑμθ βρε]]]ης 18 τὸ ἄχι. 

4. βόας: ὃ ὔ. 

ϐ. ἀνεμόφθοροι: ὠῥὈαείεᾶ ὂὴ πε 

οσἰπᾶ. - 6ρ. Ῥτον. 105: Ἠος. 5: Τμ. 191: 

Ῥ]μ]]ο ΤΠ 491. ο Ἰαδες. ὃ 4. 

8. ἐγέετο . . . καί: ὃ 41. -- 
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εποςίς ΧΙΙ 9 
ΔΝ α] ή Ν / Ν ὄννας 5 Αα ν ὃ νέ 

γητὰς Αἰγύπτου καὶ πάντας τοὺς σοφοὺς αὐτῆς, καὶ διηγή- 
Αα τν ΄ν εν 

σατο αὐτοῖς Φαραὼ τὸ ἐνύπνιον: καὶ οὐκ ἣν ὁ ἀπαγγελλων 

ὑτὸ τ Φ / ὑκαὶ ἐλαλ ὁ ἀρχιοινοχό ν αὐτὸ τῷ Φαραώ. καὶ ἐλάλησεν ὁ ἀρχιοινοχόος πρὸς 
ε ’ » / ’ 

Φαραὼ λέγων “ Τὴν ἁμαρτίαν µου ἀναμιμνήσκω σήμερον. 
10 ν 3 / ο λ 5 α Ν 8 ἑαι 9 

᾿Φαραὼ ὠργίσύθη τοῖς παισὶν αὐτοῦ, καὶ έθετο ἡμᾶς ἐν 
- 3 Αα 3 α .] ’ 3 ή Ἀ να 

φΦυλακῇ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀρχιδεσμοφύλακος, ἐμέ τε καὶ τὸν 
Ό λ ν δν 

ἀρχισιτοποιόν ' ' καὶ ἴδομεν ἐνύπνιον ἐν νυκτὶ µιᾷ, ἐγὼ 
ιν [ο 5 12 ο] 

καὶ αὐτός: ἕκαστος κατὰ τὸ αὐτοῦ ἐνύπνιον ἴδομεν. '' ἦν 
ο) - ο) 5 Αν πλ - ΄ 

δὲ ἐκεῖ μεθ’ ἡμῶν νεανίσκος παῖς Ββραιος τοῦ ἀρχιμαγείρου, 
- Ἡ , ε 18 3 / 

καὶ διηγησάµεθα αὐτῷ, καὶ συνέκρινεν ἡμῖν. ἐγενήθη 
- σσ Ν ’ 3 / 3 

δὲ καθὼς συνέκρινεν ἡμῖν, οὕτως καὶ συνέβη, ἐμέ τε ἀπο- 
[ω Ν [ω Ν [ω) 

κατασταθῆναι ἐπὶ τὴν ἀρχήν µου, ἐκεῖνον δὲ κρεµασθή- 
Ν 5 ΔΝ 

ναι. Ἠ)Αποστείλας δὲ Φαραὼ ἐκάλεσεν τὸν Ἰωσήφ, καὶ 
3 - 5 Ν 3 ῳ) 5 ’ . 3 ’ ε) ΔΝ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος. καὶ ἐξύρησαν αὐτὸν 

ο λ .. Δ ’ 

καὶ ἠλλαξαν τὴν στολὴν αὐτοῦ. καὶ ᾖἦλθεν πρὸς Φαραώ. 
|. ωὶ α , Ν ε 

Ιδεἶπεν δὲ Φαραὼ τῷ Ἰωσήφ « ᾿Ενύπνιον ἑώρακα, καὶ ὁ συγ- 
[ 

Ἆ ῳ) φ 

κρίνων αὐτὸ οὐκ ἔστιν' ἐγὼ δὲ ἀκήκοα περὶ σοῦ λεγόντων, 
2 , , » ο 99 16 5 θ Ν -- 
ἀκούσαντά σε ἐνύπνια συγκρίναι αὐτά. ἀποκριθεὶς οὲ 

α .” » [ο [ων / 

Ἰωσὴφ τῷ Φαραὼ εἶπεν “ Άνευ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀποκριθήσεται 
͵ σά λ α 5» Ν 

τὸ σωτήριον Φαραώ. ἸἹἐλάλησεν δὲ Φαραὼ τῷ ᾿Ἰωσὴφ 
[ων ιν 5” ΔΝ ΔΝ [ω) [ω 

λέγων “' Ἐν τῷ ὕπνῳ µου ὢὥμην ἑστάναι ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ 
α 19 ο [ω λ 

ποταμοῦ: "καὶ ὥσπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες 
λ ω) 3” ΔΝ 3 λ ζω) / Ἀ ροή 3 

καλαὶ τῷ εἶδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξίν, καὶ ἐνέμοντο ἐν 

ὁ ἀπαγγέλλων: ερ. 40) ὁ συγκρίνων. 5 πο ἵῃπ πιο ας Ἠετο Ὦθθη ἰα]κθη 

Ίη ο]αβεῖσα] ἄταεκ α Ταίατο Ῥατάσῖρι αἂδ α ῬτθδροβίΠοη ρονεγηίησ «6οᾶ,) 

πιοι]ά ο τιδεά ἵπ ΒΙ6Ἠ 63568. απά α πεσαίίνο Ἠ85 ΒΟΠΙΕΠΟΙ σού ἵπ 

10. ἐγενήθη . . . συνέβη: ὃ 42. αἲί6τ 16, 

14. ἐξήγαγεν: Ἠεβτενν, «ί1αεγ 17. ἐπὶ τὸ χεῖλος: ἵπ ν. 2 π6 Ἰαᾶ 

υγοιρηί Ἠϊπ ἨΠαδί]γ.) ---ἐξύρησαν: ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, ὙμῖοἸ ἶς Ῥοίίθτ 

Πεβνανν, «Ίο βανοᾶ ἨΠῃβο]{[.) ἄἀτοεκ. ΤΠ α ο]αβδίσα] ἹΥΤΙ{6Υ πε πι]σ]{ 

16. ἄνευ τοῦ θεοῦ κτλ.: τπλομί  οκρ]αῖπ {μα αοοιβαίῖνο Ἠθγε α5 α Ῥτες- 

σοᾶ {πεγο ε]ιαῖῖ ποί νο ϱἶθεπι ιο απ- παπί οοηβίτασίοη, πιθαπίησ ἑίο ϱο ἴο 

51ΡΕΥ ο) δαΤείη {ο Ώ]αγαομ. Τε νυοτᾶ νο Ῥαπ]ς οἳ έθ τῖνετ απά βίαπά {116Υ6.’ 

ΨΙΕΝ πι ο Ἡ.Υ. ἵδ (παηβ]αίεᾶ «Τι ἈῬπί κου 5 96. 
- 



Ι ΤΠΕ το ος ΠΟΡΕΕΡΗΠ ο. 

απερίς ΧΤΙ 29 

τώ ἄγει: Ὁ η χ 
ΔΝ ἰὃ Ν ε Ν / ιά ο) ΄ 3 ΄ 

καὶ ἰιδοὺ ἑπτὰ βόες ἕτεραι ἀνέβαινον ὀπίσω 
2 ων 2 ῳ) ῳ) κΝ Δ 3 ΔΝ ω) 30 Χ αὐτῶν ἐκ τοῦ ποταμοῦ, πονηραὶ καὶ αἰσχραὶ τῷ εἶδει καὶ 

Ν ω) ή ν ω) 5 ο 

λεπταὶ ταῖς σαρξίν, καὶ ἐνέμοντο ἐν τῷ ἄχει' οἵας οὐκ 
ἷο , ϱ) ολ. Αὲ , ο) / ο αρ λ / εἰδον τοιαύτας ἐν Ολῃ Αἰγύπτῳ αἰσχροτέρας' " καὶ κατέ- 

ε ε Ν / ε 2 Ν Ν Ν ΔΝ ς Ν / 

Φαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ τὰς ἑπτὰ βόας 
. , . ν. αν τά ο ο] κ δα . ν τὰς πρώτας τὰς Καλὰς καὶ ἐκλεκτάς, ” καὶ εἰσῆλθον εἰς τὰς 

/ 5 ον ον. Ν ϱ] / 3 ’ ϱ/ ” ων 5 

κοιλίας αὐτῶν καὶ οὐ διάδηλοι ἐγένοντο ὅτι εἰσῆλθον εἰς 
Ν ’ 9 ” Ν 5 5 3 Αα ο] Ν κν Ν Ν 

τᾶς κοιλίας αὐτῶν, καὶ αἱ ὄψεις αὐτῶν αἰσχραὶ καθὰ καὶ τὴν 
» , 5 ν .. » , 99 κ» , » ο 
ἀρχήν. ἐξεγερθεὶς δὲ ἐκοιμήθην. "καὶ ἴδον πάλιν ἐν τῷ 
οφ ΔΝ ϱ Ἁ / Ζ 

ύπνῳ µου, καὶ ὥσπερ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθµένι ἑνὶ 
Ν ϱ 3 

πλήρεις καὶ καλοί: "άλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες λεπτοὶ καὶ 
9 / 5 , ω ο - 94 Δ , « 
ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο ἐχόμενοι αὐτῶν": "καὶ Κατέπιον οἱ 
ε ὃν / ε λ Ν 2 / Ἆ ε Ν / 

ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυας 
Ν λ ᾿ 5 5 ο - 

τοὺς καλοὺς καὶ τοὺς πλήρεις. εἶπα οὖν τοῖς ἐξηγηταῖς, καὶ 
5 ) 9 ο. Αα 

οὐκ ἦν ὁ ἀπαγγέλλων μοι. "καὶ εἶπεν Ἰωσὴφ τῷ Φαραώ 
[44 κ αν Ἆ 4 3 9 ςς θ Ν ο) δν ω) 

Τὸ ἐνύπνιον Φαραὼ ἕν ἐστιν: ὅσα ὁ θεὸς ποιεῖ, ἔδειζεν τῷ 
η ρο νε ε . / ε κ. τε ο .ν 2 η . ε 

Φαραώ. αἱ ἑπτὰ βόες αἱ καλαι ἑπτὰ ετη ἐστίν, καὶ οἱ 
ε κ / ε Ν ε Ν ” μ] ’ κ 5 ’ Ἆ 

ἑπτὰ στάχυες οἱ καλοὶ ἑπτὰ έτη ἐστίν' τὸ ἐνύπνιον Φαραὼ 
2τ ϱ 9 ΔΝ ε ε ΔΝ / ε ΔΝ ε 5 ’ 

εν ἐστιν. καὶ αἱ ἑπτὰ βόες αἱ λεπταὶ αἱ ἀναβαίνουσαι 
..- αι σε νο 2 / τε τε ν , ε λ 
οπισω αντων επτα ετγ εστιν, και οι επτα σταχνες οι λεπτοι 

Ν 3 , 5» ε Ν 3 α - 5 Ἀ ν) ε/ Δ 

καὶ ἀνεμόφθοροι έἔσονται ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ. τὸ δὲ ῥῆμα ὃ 
ερηκα Φαραώ: ὅσα ὁ θεὸς ποιεῖ ἔδειξεν τῷ Φαραώ.  ἰδοὺ 
ε λ » ιά » ΄ Ν 3 ιά ω) 3 ’ ἑπτὰ ἔτη ἔρχεται εὐθηνία πολλὴ ἐν πάση γη Αἰγύπτῳ: 

19. οἵας . . . τοιαύτας: ἍᾖἸΙίετα]γ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἵηπ {Πε ΤΧΧ απᾶ ἵπ Πε]εῃ- 

5ιιο] αξ Ι πουεγ 8αιὸ ἐ]ια Ιί]εο ἵπι αἲῖ 01: Ἰδίο ἄτεεὶ 56ΠΕΤΑΙΙΥ. --- την ἀρχήν: 

Πιογο τῖ-Γαυοιοῖ. Α παἰχίατο οἳ πο αἀνετοία] αοοιφαίἶνα, αἱ ἴ]ιο θε ἰγιπιίπιι. 

οοηβίτιο(ΙοηΏδ. ἜΤΠο Πτειί 15 αΠ Ιπδίαποθ 229. ἐχόμενοι αὐτῶν: «ἶ0θε α[ίεν 

οἳ υμαῦ Ιηβογοη οἳ α ἀεπιοηβίταίίνο {λεπο. 

αἲίεν {ο τε]αζῖνο Υπο ἵδ α πιατ]ς οἳ 25. τὸ δὲ ῥῆμα κτλ.: Όιμί αἱ Του 

Ῥ]ρ]ίοα] ἄτθεὶς (6 69); πα βοοοπᾶ ἵδ ο ἐπ ιολίει Ι 5αἰᾶ τιπίο ΕΠαγαοῇε, 

οἵων αἰσχροτέρας. --- αἰσχροτέρας: ὃ 12. ἡγψίίΠ τε[ϱγεηπςεε {ο γν. 20. Τμϊς ἵδ α δοοᾷ 

21. διάδηλοι ἐγένοντο: 50. αἱ ἑττὰ Ιπβίαηςσς {0 8ΙΙΟΊΥ ΙΟΥΥ ῥῆμα Ρ8886Β ΤγΟΠΙ 

βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταί.-- καθά: ποτ {ο μίπς. ἈεῬ 99) η. 

8ἀγετρ πιεαηίης ας,’ ογἰσίπα]Ιγ καθ ἅ. 209. εὐθηνία: ἴἶιο ΥετὈ εὐθηνεῖν 18 
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ἀεποβῖς ΧΤΙ 90 

ὄυήξει δὲ ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ μετὰ ταῦτα, καὶ ἐπιλησθήσονται 

124 

ης πλ νῆς ἐν ὅλη τη γη Αἰγύπτω, καὶ ἀναλώσει ὁ τῆς πλησμονῆς λη τη γη Αἰγύπτῳ, ναλώσει ὁ 
ω Ἆ ’ - 

λιμὸς τὴν γῆν: "καὶ οὐκ ἐπιγνωσθήσεται ἡ εὐθηνία ἐπὶ τῆς 

γῆς ἀπὸ τοῦ λιμοῦ τοῦ ἐσομένου μετὰ ταῦτα, ἰσχυρὸς γὰρ 
» 9 90 ν .. α 5 . ας  δδν 
ἔσται σφόδρα. περὶ δὲ τοῦ δευτερῶσαι τὸ ἐνύπνιον 

η [ο [ο] Γω) 

Φαραὼ δίς, ὅτι ἀληθὲς ἔσται τὸ ῥῆμα τὸ παρὰ τοῦ θεοῦ, καὶ 
τε ΔΝ ω) Α Ρ] / ος ” , ” 

ταχυνεῖ ὁ θεὸς τοῦ ποιῆσαι αὐτό. νῦν οὖν σκέψαι ἄνθρω- 
Ν Ν Ἀ ω ζω 

πον φρόνιµον καὶ συνετόὀν, καὶ κατάστησον αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς 
ν λ ’ ΔΝ ’ 

Αἰγύπτου" Ὁ καὶ ποιησάτω Φαραὼ καὶ καταστησάτω τοπάρ- 
Ν ο) Α ΔΝ ’ ᾗ 

χας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀποπεμπτωσάτωσαν πάντα τὰ γενή- 
ον ο 5 ων ε - ην Ξ 9 

µατα τῆς γῆς Αἰγύπτου τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῆς εὐθηνίας, Ὅ καὶ 
ή ω α ο 

συναγαγέτωσαν πάντα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῶν ἐρχο- 
µένων τῶν καλῶν τούτων : καὶ συναχθήτω ὁ σῖτος ὑπὸ χεῖρα 
ᾧα ’ ’ 3 ω) ηλ θ Ἀ 

ραώ, βρώματα ἐν ταις πὀλεσιν συναχύήτω. 

τὰ βρώματα πεφυλαγμένα τῇ 
Αα. κ. 2 αν 3 ’ Ἆ 

ἃ έσονται ἐν γη Αιγύπτῳ; και 

αβδ6εᾶ ἵπ Απὶδ,. Ε.Ν. 1 9 δ 11 Τογ ύμε 

οχίετπα] δἱάε οἳ ΠαβρίΠθΒΕ, απᾶ εὐθηνία 

ἰ056]{ οσο ἵη 1ε]αί. 1 ὃ δ ὁὃ Ἱπ ἴμο 

Β4ΙηΘ οΟΠἨΕΣΧΙΟΠ. «Ορ. ΡΠΙΙο 1 498, ο 

ΜίᾳΥ. Αγ. ὃ ὃ τὴν σωματικὴν εὐθηνίαν 

καὶ τὰς τῶν ἐκτὸς ἀφθόνους περιουσία». 

1οβερΏα5 (Απι. ἩΠ ὅὃ δ τ) Ἠα5δ ἵη 5 

οοπίθχί εὐετηρία. (ρ. Απὶδι. Ρ.Ν. 1 8 

66, ΥΙΠΙΙ 1 δ 1. 

01. ἀπὸ τοῦ λιμοῦ: Όή εαβοπι ο 

ἴ]ια Ιαπιῖπο. Απ ἀπο]αββίσα] 15ο οἳ ἴῃπα 

Ῥτεροβίθίοη ὃ 92. 

35. δευτερῶσαι . . . δίς: ἴ]εβαπιθ 

Κῑπα οἳ ΡΙ6οΠᾶΡΠΙ 15 αβοά ἵπ Ἐποσ]βη, --- 

ἐυπα τερθα![ῖης ννίορθ..  ἘΟΥ δευτεροῦν 

ορ. Ἱ Ι.. 268: 1 Κ. 18584. Τί οοσυτς 19 

6ππες ἵπ {16 Τ,ΙΧΧ.---ὅτι: (1ο γΘάΒΟΠι 

6) ἐ]αί. ---τοῦ ποιῆσαι αὐτό: ἵηῃ ΕΒΙΡ- 

Πσα] (ατοεε]ς ια Ἰαὐμετ οἳ πο Υετος 18 

οἵνεπ Ῥαΐ Ιπίο ἴπε ρεπ]θῖ]νο Ιπῃη]ή]γο. 

ς 00. 

96 Χ » 

καὶ έσται 
ο 3 μν ε Ἆ ” ” [ο 

γη εἰς τα έπτα έτη τοῦ λιμου 
2 3 β ́ ε ω) Φ [ω 

οὐκ ἐκτριβήσεται η γη ἐν τῷ 

94. καὶ ποιησάτω: α Πΐετα] 1ο]- 

Ἰοψίηπσς οἳ {Πε ΗΕΡΤΕΥΥ. --- τοπάρχας: 

γε[εοίδ. Έοτ πα ΤΟΤΠΙ 6ρ. κωµάρχης 

Εξίμετ 25: Χεῃπ. άπαῦ. ΙΥ ὅ δὲ 10, 24: 

γενεσιάρχης 184. 125. Τ]6 πυοτᾷ τοπάρ- 

χης οσοις 1Τ πιθς ἵηπ πο ΤΧΧ απἀ 

παδ ῬτοβραβΙγ α ἰδοομηῖσα] {επ οἳ α- 

πηϊηϊδίγαθΙοπ ἵπ ἨἘσγρί ἀπᾶεν {πο Ῥίο]ε- 

πηίθθ. Ορ. ἵν ΠΚ. 183. Ῥμαβρο(ΧΥΙΙ 

ξ ὃ, Ρ. Τ87) πιεη{Ιοη5 (παῦ πιοβῖ οἳ {θ 

νομοί ἵη Ἐρβγρί Ἱνετο ἀἰνίάθεά ΙΠίο το- 

παρχίαι. --- ἀποπεμπτωσάτωσαν: ἰαλθ 

ἴλιο Πιν ρανί οἳ. Ορ. 4133: Ῥμ]ο 1 465, 

Ὀο Μίρν. 401. ὃ ὁτ τὸν γὰρ σῖτον ἀπο- 

πεμπτοῦν κελεύει. 

96. ἔσται . . . πεφυλαγμένα: 4Π8- 

Ἰγίῖο ἴοτπι οἳ Γαίατο Ρρετ[εοῦ -- πεφυλά- 

ξεται. ὃ τΤ2.--- ἅ ἔσονται : ἴ]ε ΒίΥ6ΒΡ Ἰαϊά 

οη (ο Ῥ]ατα]ίγ οἳ ο γθατ πηϊςηῦ 

1α56ΙΕγ ιο πδο οἳ {Πα ρ]ατα] νετῷ Ἠετθ 

6ΥαΏ ἴπ οἰαδδίσα] ἀτθεκ. Ἰπ Ηε]]επ]βίῖο 
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αν 22 » Δ Ν 

λιμώ. "Ἠρεσεν δὲ τὰ ῥήματα ἐναντίον Φαραὼ καὶ 
/ ο) Αα 5 ” ω) 

ἐναντίον πάντων τῶν παίδων αὐτοῦ: Ὁ καὶ εἶπεν Φαραὼ πᾶσιν 
ω] ΔΝ ” 5, [ο ἃ 

τοις παισὶν αὐτοῦ “ Μὴ εὑρήσομεν ἄνθρωπον τοιοῦτον, ὃς 
3” ο θ Αα 3 9 ων) ..2 9 αν δὲ Φφ λ Αα η] ΄ έχει πνεῦμα θεοῦ ἐν αὐτῷ; εἶπεν δὲ Φαραὼ τῷ Ιωσήφ 
62 9Υ 6 ε θ , , ση 9 ο » θ 

Επειδὴ ἔδειξεν ὁ θεός σοι πάντα ταῦτα, οὐκ ἐστιν ἄνθρωπος 

Φρονιμώτερός σου καὶ συνετώτερος. ' σὺ ἔσῃ ἐπὶ τῷ οἴκω 
Ἆ Ν Αα ” 

µου, καὶ ἐπὶ τῷ στόµατί σου ὑπακούσεται πᾶς ὁ λαός µου: 
Ν ον / ε / 3 , 22 4] λ ΔΝ Ας πλὴν τὸν θρόνον ὑπερέξω σου ἐγώ. εἶπεν δὲ Φαραὼ τῷ 

τσ ’ ές Τὸ ΔΝ ρί 2 / 3 ’ ζω Αἰ ’ 

ωσήφ ο) καθίστηµί σε σήμερον ἐπὶ πάσης γῆς Αἰγύπ- 
ο - 

του. “καὶ περιελόµενος Φαραὼ τὸν δακτύλιον ἀπὸ τῆς 
Ν 5 α 2. ΗΝ 3 Δ Ν ω) ν / Ν 

χειρὸς αὐτοῦ περιέθηκεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν χεῖρα ᾿Ἰωσγήφ, καὶ 
3 / Ἴ ον ΔΝ ’ ΔΝ / Ν 

ἐνέδυσεν αὐτὸν στολὴν βυσσίνην, καὶ περιέθηκεν κλοιὸν 
ο ο. , ΕΕ η , » χρυσοῦν περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ: "καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν 

ᾳϱ - [ο λ 

ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δεύτερον τῶν αὐτοῦ, καὶ ἐκήρυξεν ἔμπροσθεν 
5 [ω ΄ . ν) / »] Ν 3 ο ο) Α 2 ΄ 

αὐτοῦ κήρυξ ΄ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐφ᾽ ὅλης τῆς γῆς Αἰγύπ- 
του. "εἶπεν δὲ Φαραὼ τῷ Ιωσήφ “᾿Ἐγὼ Φαραώ: ἄνευ σοῦ 

5 .: ο) 0 Ν Ν ο) 5 εν τον ’ Α Δἰ ’ Σ2 οὐκ ἐξαρεῖ οὐθεὶς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ πάση γῃ Δἰγύπτου. 
ΔΝ 35 

"καὶ ἐκάλεσεν Φαραὼ τὸ ὄνομα ᾿Ιωσὴφ Ψονθομφανήχ: καὶ 

(τοε], Ποππενοτ, {πο οὈβετναίίοη οἳ {πο 

τα]ο οἳ βγπηίαχ αὐοπί {μα πθιίετ Ρ]ΙΤα] 

5 οαρτ]οῖοἩ5. 6 ηανο {με ρ]ατα] ασαἶτπ 

ἵη 65 απ 64 αμᾶ ἵηπ 4225, Ορ. 5. 
1729, 7, 

40. πλήν: οπή. Ορ. ζάσ. 1419. --- 

τὸν θρόνον: ΡΙοβαΡΙΥ αοοαβδαίίνο οἳ 

τοβρθοῦ απᾶ ὑπερέξω ἱπίταηβί( νο, 

42. βυσσίνην: ο πο ἰἶπεπ. Πάυ. 

11 80 6ρθαξς οἳ με Ἠσγρίύίαπ ΠΙάΠΙΙΙ6Β 

α5 Ῥείησ υταρύ ΙῃΠ σίνδων βυσσίνη.---- 

κλοιόν : ΤΤΓΟΙΏ Κλείω. ἨῬτορετ]γ α ἄοι- 

οοἴίαγ. 

40. ἐκήρυξεν κτλ.: ἵηπ ἴ]ο Ἠαεβγθν 
{πε νετὸ 5 ἵπ {Πε ρ]ατα] απ {16 5οηίθηοθ 

τάἩΏΒ (ας ---απιᾶ {ιο ογἰεα Ὀε[ογο επι 

«αὐγεί,) 6 Ἰαδί ννοτὰ Ρεΐηπσ δαρρο5δεᾶά 

{ο Ὀο Εσγρίίαη:, 19ο, ὑἶιο ΔΑΙεχαπάτίαπ 

{γαπε]αίοτ οιςσ]ί {ο Ἠανγο Κποπτπ γυ]ηαί 

Πο ππεαηί, ΤΠε Ὑπ]σαίε Πα5Πετε---ο]α- 

πΠαπίορτᾶασοπειίοτπηΠθΒ ΟοΟΤαΠΙ 

εοσεπια ΓΜ]εοίατεηπί,-- κήρνξ: 5 

αοοεπίπαὐῖοἩπ ἵδ οοιτεοῦ ἵπ ῬτίηοίρΙο, 

βίπςε {ῃ6 υ ἵ5 παίϊατα]]γ Ίοπς, Ὀαϊ ἴ]ο 

ποτά 15 ΡϱΕΠΕΤΥΑΙΙΥ πητ]ίεη κῆρυξ, Ἰ]α 

φοῖνιξ. 

44. ᾿Ειγὼ Φαραώ: Φο0 51ο αδ Ι απι 
Γλαγαοῇι. 

45. Ψονθομφανήχ: 3ο5δ. 4. 1 

ϐ 5 1 προσηγόρευσεν αὐτὸν Ψοθομφάνηχον 

. σηµαίνει γὰρ τὸ ὄνομα κρυπτῶν εὑὗρε- 

τήν (Ππαον ο Μά ει ἐς). Τ16 Υι]- 

ραίο Ἠθχο Ἰαδ-- Ὑ ογτί]ίᾳαθ ΠΟΠΙΘΗΠ 

θοἰαδ, οὐ τοοσοατίὺν οἳἱπ Ἰϊπσιαα 

Λισγρίϊασα, ΘΔΙΥΔίΙΟΤΕ6Π ΠΠ 4 1. 

Οαπὰ ἵηπ Ἡαδίίηςσς) Πίο. οἱ ιο ΕΡἰδίε 
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απορῖς ΧΤΙΙ 46 
’ ορ κκ ο. 9 , α ε , ε 
ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ᾿Ασεννὲθ θυγατέρα Ἠετρεφῆ ἱερέως Ἡλίου 

40 

126 

’ νο 2 εδ. Ν Ν . 9 ’ 
πόλεως αὐτώ εἰς γυναικα. Ἰωσὴφ δὲ ἦν ἐτῶν τριά- 
κοντα ὅτε ἔστη ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου. ἐξῆλθεν 

δα νν 5 ” ’ Ν ζω) [ο ” 

δὲ Ἰωσὴφ ἐκ προσώπου Φαραώ, καὶ διῆλθεν πᾶσαν γῆν 
) ’ 4τ τα / ε α Ὁὸ ο) ε ο ὁ ω) 9 

Αἰγύπτου. καὶ ἐποίησεν ἡ γη ἐν τοῖς ἑπτὰ ἔτεσιν τῆς εὐθη- 
Ωω .Ἡ ο 

νίας δράγµατα: "καὶ συνήγαγεν πάντα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ 
κ 3 Ὡ) - ε 3 ’ 3 -ν 3 ’ ν ν Ν , 

ἐτῶν ἐν οἷς ἦν ἡ εὐθηνία ἐν γῃ Αιγύπτου, καὶ ἔθηκεν τὰ βρώ- 
µατα ἐν ταῖς πόλεσιν' βρώµατα τῶν πεδίων τῆς πόλεως τῶν 

, ὰ » Ὢ ὰ6) » ο 49 Ν , η] ν 
κύκλῳ αὐτῆς Ὃν έθηκεν ἐν αὐτῃ. καὶ συνήγαγεν Ἰωσὴφ 

Α ε ΔΝ Ν κά Α ’ Ν / ϱ 

σῖτον ὡσεὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης πολὺν σφόδρα, ἕως 
5 ον ο θ ο 2 λ 3) » / 50 οὐκ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι' οὐ γὰρ ἦν ἀριθμός. 

5 Ν .] ΄ Σοκ ’ Ν ω) »] ω) κ ε ΔΝ ” [ω 

Ἰωσὴφ ἐγένοντο υἱοὶ δύο πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὰ ἑπτὰ ἐἔτη τοῦ 

τῷ δὲ 

λιμοῦ, οὓς ἔτεκεν αὐτῷ. ᾿Ασεννὲθ θυγάτηρ Πετρεφῆ ἱερέως 

Ἡλίου πόλεως. ᾖ ἐκάλεσεν δὲ Ἰωσὴφ τὸ ὄνομα τοῦ πρω- 
ο 

τοτόκου Μαννασσὴ λέγων “' Ότι ἐπιλαθέσθαι µε ἐποίησεν ὁ 
’ [ων , Ν ’ [ω Γον 9”. 

θεὸς παντων των πονων μου και παντων των του πατρός μου 3 

εχρ]αϊπς {πο ποτ {Τοπ {Πε Ἠσγρίίαη, 

α5 πιοαπίησ 'αοά 8βΡρ8αΚ5 (απ) Τθ 

1ἱνος.᾽ ---᾽Ασεννέθ: ὅἷο5. Απι. 1651 

᾿Ασανέθη: Ἠερτενυ Αδεπαί: Υ α]σαίο 

ΑδεποίΠπ. Τπο Παπ 15 βαϊά {ο ΠἹθαἩ 

ἑάεάϊσοαίθᾶ ἵο Ναι. --- Πετρεφῆ : 

Ἠεῦτεν Ῥοιί-ρλογα. Τποε ἀτθθεκ Παπ] 

{5 Ἰάσηθϊσαι, απά ἴλιθ ἨΗαθΏγει ΥΕΤΥ 

ΏΘατΙΥ 5ο, ΥΙΟ λα οἳ ὑμο οαρίαϊπ οἳ 

ιο σιατᾶά. Τί ἵδ εχρ]αϊπεὰ {ο Ίπεαη 

εσῖ οἳ {ο βαη-σοά ) Ξ ἄτθεκ Ηε]ῖ- 

οἆογιβ. ---Ἠλίου πόλεως: Πε]Ιορο!ῖς, 

ὕιο Ἠεῦτειν Όπ απά Ἐσγρίίαη ΑΠ, 

165 αὐοιί 10 πιῖ]]εβ {ο πε ποτίῃ-εαξί 

οἳ Οαἴτο. Τι παδ {μθ βία οἳ α στοαί 

{θ6ππρ]ε οἳ ἰπο Βαπ, Απ ορε]β]κς ἀθεά]- 

οαίεᾷ {ο 5 σοᾷ 15 5011 βίαπάΐπσ οἨ 

πε Ρίο οἳ πο {επιρ]θ οἳ Ἆα (1.6. ἴἶιε 

ΟΠ) αἲ Ἡσθ]ορο]. Ορ. Εςχ. 111 "Ὢ»,, 

ἤ ἐστιν Ἡλίου πὀλι. Ἐοι ἰλθ ΤοτΏ οἳ 

{Πο ΏΓΟΡΘΙ ΠΒΙΠΘ ορ. (8εΠ. 4603 'Ἡρώων 

πόλιν. 

47. δράγµατα: απᾶΓιῖδ, Ἰπαϊσοαί- 

Ίησ Ρ]θΠίγ. οὁττ η. 

45. ἐν οἷς ἦν ἡ εὐθηνία: ῬεΓΠαΡΒ 
Ομῖ6 Ρροϊηίςδ {ο α Ὀείζεγ γοεαᾶίηπςσ ἴπαπ 

Όλαί οἳ ος” ρτεβδεηίῦ ΗεΡγειν {οχί, ---βρώ- 

µατα: ἴ]ιε οΠΙΙ58ἱΟηΠ οἳ ἴμε αγίύο]ε ἵ5 

ΟΠΙΥ ἆπο {ο Ι{5 αΏβεπος τοπ ἴ]ε Ἠε- 

Ῥτθου. ἜΤ]ο (τοε], αξ ές 5ίαπᾶς, πιαδί 

Ῥο οοηβίταεά {ας --- ἔαο Ιου οἵ ἴ]ιε 

οτη-ρίαϊπιδ ἐ]ιαί αγο γοιιιᾶ αθοι Ον {ἰ- 

5οἰ/ αἰἱά Ἰε Ῥιέ ἰΠογεῖπ. ἙῬαΐ ἴπετο 18 

ΠΟ ΠΠΘΗΙΟΠ Ίθχο οἳ Οπ ἵηπ {ο Ἡθ- 

Ῥτουν. 

51. Μαννασσή: Πιαλῖπᾳ {ο Γογφεί. 

108. Απ. ΤΙ 6 δ 8 σηµαίνει δ ἐπιλῆθον. 

---- πάντων τῶν τοῦ πατρός µου: αἰῖ πι! 

Ταἱ]ογ) Ἰοιιδο, οἵἳ ΡοβδΙΏΙγ πειίθς, 48 

π Τα]. 235, αἲῑ πι Γαιε5 α[αῖνς. 
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οποβίς ΧΤΙΙ ὅ 

ὑλτὸ δὲ ὄνομα τοῦ δευτέρου ἐκάλεσεν Ἐφράιμ, “ Ὅτι ὑψωσέν 
ος. ὁ Ἀ , , 22 δ8 Ἀ Ὃ τό 

µε ὁ θεὸς ἐν γῇ ταπεινώσεώς µου. Παρῆλθον δὲ τὰ ἑπτὰ 
ο 5 α ο η ης μα ο αν αρ δ4 ν ν 

έτη τῆς εὐθηνίας ἃ ἐγένετο ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, " καὶ ἤρξαντο τὰ 
ε αν -- αν ο ος 5 , ο.» 
ἑπτὰ ἔτη τοῦ λιμοῦ ἔρχεσθαι, καθὰ εἶπεν Ἰωσήφ. καὶ ἐγέ 

νετο λιμὸς ἐν πά η γη ' ἐν δὲ πάση γῇ Αἰγύ Ἰ ιμὸς ἐν πάση τῃ γῃ πάση γῃ Αιγύπτου οὐκ 
[ο ” [ω [ω) 5 

ἦσαν ἄρτοι. "καὶ ἐπείνασεν πᾶσα ἡ γῆ Αἰγύπτου, ἐκέκρα- 
κ ο ε Ν Ν Ν ὃς ον λ ΔΝ ξεν δὲ πᾶς ὁ λαὸς πρὸς Φαραὼ περὶ ἄρτων" εἶπεν δὲ Φαραὼ 

[ο [ο 3 ’ «6 ΄ Ν 5 ’ Ν Δ 2Ἀ 

πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις “΄ Πορεύεσθε πρὸς Ιωσήφ. καὶ ὃ ἐὰν 

εἴπη ὑμῖν ποιήσατε. καὶ ὁ λιμὸς ἦν ἐπὶ προσώπου πάσης 
ω) ων) 3 Σ Ν 5 Ν ’ Ν [ο] Ν 

τῆς γῆς: ἀνέῳξεν δὲ Ἰωσὴφ πάντας τοὺς σιτοβολῶνας, καὶ 
Ε] [ο ζω) ν] ” στ Ν [ο] ε - ”. 

ἐπώλει πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις. καὶ πᾶσαι αἱ χῶραι ᾖλθον 
» ᾿ 3 ’ Ν 3 ΄ 3 ’ ν ε 

εἰς Αἴγυπτον ἀγοράζειν πρὸς Ιωσήφ" ἐπεκράτησεν γὰρ ὁ 
Ν 3 ’ ω) - 

λιµος ἐν πάση τη γη- 
5 φ ν . 9 κ. 

1 Ἰδὼν δὲ Ἰακὼβ ὅτι ἐστὶν πρᾶσις ἐν Αἰγύπτῳ εἶπεν τοῖς 
κ 3 ον ον σα ”. 6 ο) 3ἱδ 9 , ᾳϱ 3 ον ο) 

υἱοῖς αὐτοῦ “΄ Ίνα τί ῥαθυμεῖτε; "ἰδοὺ ἀκήκοα ὁτι ἐστὶν σῖτος 
3 Αἱ ιό , ’ 3 ο Ν ΄ θ ε [ο Ν αν. 

ἐν Αἰγύπτῳ: κατάβητε ἐκεῖ καὶ πρίασθε Ἡμιν µικρὰ βρώ 
ϱ ω) Ἆ Ν » 0 ’ 22 9 ΄ δὲ ε 

µατα, ἵνα ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν. κατέβησαν δὲ οἱ 

ἀδελφοὶ Ἰωσὴφ οἱ δέκα πρίασθαι σῖτον ἐξ Αἰγύπτου" 

τὸν εὲ Βενιαμεὶν τὸν ἀδελφὸν Ἰωσὴφ οὐκ ἀπέστειλεν μετὰ 

τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ: εἶπεν γάρ “' Μή ποτε συµβῃ αὐτῷ µαλα- 
22 κία. ὅῆλθον δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀγοράζειν μετὰ τῶν ἐρχο- 

55. ᾿Εφράιµ: εχρ]αϊπεᾶ ἀ[εταπΙγ πο βαΠ1θ 5 ἰπαῦ ΥΝΠΙΟἩ ἵπ {πε πεχί 
ἵπ {6 Ηο6ῦγεν”, ’ Τον αοά Παῦ]ᾖ πιαᾶάθ η  Υθ6:56 ἶβ ἰγαηβ]αίεᾷ σῖτος. --- ἵνα τί: 

{τυϊυ[α]. ο Απιι ΙΙ ϐ δ 1 Ἰαδ δοπιείίπιθς ΥΤΓΙΡίΕΠ 5 9Π6 ὙΨοτᾷ ἱνατί. 

αποίπετ Ιπίθτρτθία{Ιοῃ ---ὁ δὲ νεώτερος ἨΤΗί56 παγ οἳ οχρτορείῃσ ϱππἩΥ” 

Ἐφραΐμης ' ἀποδιδοὺς δὲ τοῦτο σηµαίνει,  ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἵπ Βϊρ]ϊσα] ἄταεκ (ο.. ἄεῃΠ. 

διὰ τὸ ἀποδοθῆναι αὐτὸν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν  443.1, 4Τ15: Ἐκ. Ότι Μι. 2119: 

προγόνων. Ας Τ36), τοπ πο 1ο 15 ἱπίαϊεά 

Ὁ5. ἐπείνασεν: ὃ 25ὔ.--- ἐκέκραξε: ὮὉΤΟΥ Βί. Αασιδίϊης ἵῃ πα Τιαϊϊη Τουπια]α 

ταάιρ]σαἰεὰ 15ΐ αοτϊεί, 5 20. σι απίά (ος σσ». τν 185) σα 

66. ἐπὶ προσώπου: α Ηερταίβιη.--  ποῦ ΠΠΚΠΟΝΠ {ο ο]αβδίσα] ἨΤΙΙΕΙΕ. 

σιτοβολῶνας: (ϱ3α1ιᾷΥἱ68. ἘτοΠι σῖτο Ῥ]αί. 4γροῖι. 206 Ο ἵνα τί ταῦτα λέγεις; 

ΑΠά βάλλω. ΟΠΙΥ Ἠετο Ιπ ΤΙΧΝ. δήπιρ. 205 Δ. 

1. πρᾶσις: α πιαγλοαί, Παῦτ απ- 4. μαλακία: ἐβ. Υ. 98 μµαλακισθῆναι, 

ποπα. απ πο Ἡερτου πο ποτά ἵ 443 Τοτ {ο πιθαπίησ οἳ 'Πατηι,) 



128 ΕΙ ΡΒΟΤΙΟΝ5 ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΘΕΡΤΠΡΑ(ΙΝΤ 

αεποεῖς ΧΤΙΤΙ 6 

µένων"' ἣν γὰρ ὁ λιμὸς ἐν γῇ Χανάαν. ' Ἰωσὴφ δὲ ἦν 

ἄρχων τῆς γῆς, οὗτος ἐπώλει παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς' ἐλθόν- 
Ν ε ἱὸ να) ολ ΄ .) ζω) 3 Ὃ ηλ 

τες δὲ οἱ ἀδελφοὶ ΙἸωσὴφ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον 
«. Δ ω τδὰ δὲ Ἰ Ν Ν ὸ λ Ν 9 -”. ὃν ΄ 

ἐπὶ τὴν γῆν. ᾿ἰδὼν δὲ Ἰωσὴφ τοὺς ἀθελφοὺς αὐτοῦ ἐπέγνω, 
Ν 3 [ω 3 5 9 ων 8 ’ 3 - ’ Ν 

καὶ ἠλλοτριοῦτο ἀπ αὐτῶν και ἐλάλησεν ανὐτοις σκληρά, καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς “ Πόθεν ἧκατε; οἱ δὲ εἶπαν “΄ Ἐκ γῆς Χανάαν, 

ἀγοράσαι βρώματα. "ἐπέγνω δὲ Ἰωσὴφ τοὺς ἀδελφοὺς 
9 [ο 9 Ν δὲ 3 3 ’ ] ’ 9 νο. ’ θ 5 Ν 

αὐτοῦ, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν: "καὶ ἐμνήσθη Ἰωσὴφ 
9 ’ ο ἴδ 9 , ο Ν - 3 ω) (έ Ισ ’ ’ 

τῶν ἐνυπνίων ὧν ἴδεν αὐτός. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ατάσκοποί 

ἐστε, κατανοῆσαι τὰ ἴχνη τῆς χώρας ἥκατε. "οἱ δὲ εἶπαν 
Α υ 

“6Οὐχί, κύριε: οἱ παϊδές σου ἦλθομεν πριάσασθαι βρώματα: 

πάντες ἐσμὲν υἱοὶ ἑνὸς ἀνθρώπου, εἰρηνικοί ἐσμεν' οὐκ εἰσὶν 
ε Τδέ / 25 Ἰρ δὲ ] ω) (έΟὺὐ ’ ὶλλὰ 

οἱ παϊδές σου κατάσκοποι. εἶπεν δὲ αὐτοῖς Οὐχί, ἀλλὰ 

τὰ ἴχνη τῆς γῆς ἤλθατε ἰδεῖν. οί δὲ εἶπαν “ Δώδεκά 
3 ε τὸ ΄ ἱὸ ΔΝ 3 ζω) ’΄ Ν δ ΔΝ ε ’ 

ἐσμεν οἱ παϊθές σου ἀθελφοὶ ἐν γη Χανάαν' καὶ ἰιὸοὺ ὁ νεώ- 

τερος μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σήμερον, ὁ δὲ ἕτερος οὐχ ὑπάρ- 
22 πι τον δὲ 5 Ἀ 2] ’ (6 π ο . Δ » 

χει. εἶπεν δὲ αὐτοις Ἰωσήφ ουτὸ ἐστιν ὃ ειρηκα 
ε λέ 4 ΄ τν . πρ 3 , ο) ϐ ε Ν 

ὑμῖν, λέγων ὃτι κατάσκοποί ἐστε' ''"ἐν τούτῳ φανεῖσθε' νὴ 

τὴν ὑγίαν Φαραώ, οὗ μὴ ἐξέλθητε ἐντεῦθεν ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς 
: 3 ε ἔλ ον 16 3 .Ν 9 ε ο 
ὑμῶν ὁ νεώτερος ἐλθῃ ὧδε. ἀποστείλατε ἐξ ὑμῶν ἕνα, 

καὶ λάβετε τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν ' ὑμεῖς δὲ ἀπάχθητε ἕως τοῦ 
Ν ’ 0 Ν ευ ε ω) . 3 θ ΄ δ ” 2 δὲ 

φΦανερὰ γενέσθαι τὰ ῥήματα ὑμων, εἰ ἀληύθεύετε ἢ ου" εἰ 9ὲ 
/ Ν Ν ο , 3 η / ο μ. 2 1Τ ν 

μμ. γη την νγιαν Φαραώ, ευ μην κατασκοποι εστε. και 

7. ἤκατε: Ῥογ{θοί ο ἥκω, αδεᾶ ΟΠΙΥ  Ἰαίο «τθθεῖζ α5 ὑγιεα, Ἠθιθ 45 ὑγία. 

Ιπ πε Ῥ]ητα]. 8 26.--- ἀγοράσαι βρώ- κ 10. 

µατα: ὃ 77. 16. ἀπάχθητε: 0εγε κεί ἴο ΡΥΙΒΟΛ. 

9. τὰ ἴχνη: Π.Χ. «ἴε πακο- 15 αοτὶςὺ ἱπιροτ[εοί ρ8β8ῖνθ. 3932η. --- 
ὨΘΡΒ.᾽ ἢ οὔ: ἵη {μθ βοοοπᾶ αιετηαίῖνο οἳ α 

11. εἰρηνικοί: Τ.Υ. !{Τάθ ΠΙΕΗ.) ἀερεπάεπί ἀἰδ]αποίῖνε ααοβίῖοη οἴ(ῃατ 

12. ἤλθατε: ὃ 18. οὔ ΟΥ µή ΠΙΔΥ 6 αβδεά. Ορ. Ρ]αϊ. Παρ. 

15. νη τὴν ὑγίαν: 5ο ἵπ ν. 16. 46Ι Τ) καὶ σκοπῶμεν, εἰ ἡμῖν πρέπει ἢ οὔ 

νή Ο6ΟΙΙΒ ΠΟΜΊΕΙΟ6 ϐϱἶδε ἵπ ο γψίθδ Α εἰ δὲ ἀληθὲς ἢ µή, πειράσοµαι 

ΙΙΝΝ. ὑγίεα ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ΑΡΡΕΑΙΡ ἵῃπ µμαθεῖν.---εἰ µήν: υογίῖη -- ἢ µήν. ἃ 103. 
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σπορίς ΧΤΙΠΙ 2τ 
σθ 5 Ν 3 ὰ ιν κε / ο ΙΒ αν δὲ 3 ο) 

εύετο αυτους εν φυ ακη μερας τρεις ειπεν οε ανυτοις τη 

ε ’ ω) ΄ (6 ων » ν ’ Ν Ν 

μερα ΤΊ] τ,ίτη] Τουτο που]σατε» και ζήσεσθε ο θεὸν 

γὰρ ἐγὼ φοβοῦμαι. 

κατασχεθήτω ἐν τῇ φυλακῇ ' αὐτοὶ δὲ βαδίσατε καὶ ἀπαγά- 

Φεὶ εἰρηνικοί ἐστε, ἀδελφὸς ὑμῶν εἷς 

λ 5 λ α δ ο ε.α 90 Ν λ 2 λ 
γετε τὸν ἀγορασμὸν τῆς σιτοδοσίας ὑμῶν, ” καὶ τὸν ἀδελφὸν 

Αα Δ 

ὑμῶν τὸν νεώτερον καταγάγετε πρὸς µέ, καὶ πιστευθήσονται 
Δ ε Ἑ λαίον 3 δὲ / ) θ ο 22 3 / δὲ 

τὰ ῥήματα ὑμῶν: εἰ δὲ µή, ἀποθανεῖσθε. ἐποίησαν δὲ 
φ 91 ν. 5 ο . λ . λ ος , 

οὕτως. καὶ εἶπεν έκαστος προς τον ἀθελφὸν αὐτοῦ «' Ναί, 
3 «ς / / 3 Ἆ ο 1ὸ δε ω 9 ε ’ 

ἐν ἁμαρτίᾳ γάρ ἐσμεν περι τοῦ ἀδελφοῦ Ἠμῶν, ὅτι ὑπερίδο- 
Ν ’ [ω) ων 9 ” ο ὃ ο ε [ο Ν 3 

µεν τὴν θλίψιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ὅτε κατεδέετο ἡμῶν καὶ οὐκ 

εἰσηκούσαμεν αὐτοῦ" ἕνεκεν τούτου ἐπῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς Ἡἡ 
θλίψις αὕτη.” 

ἐλάλησα ὑμῖν λέγων ΄ Μὴ ἀδικήσητε τὸ παιδάριον᾿; καὶ 

ρο Ν Νε 5 - 
”"ἀποκριθεὶς δὲ Ῥουβὴν εἶπεν αὐτοῖς “ Οὐκ 

9 5 , ’ κι 5 Ν Ν Ὡ) 5 [ο 3 9” 

ουκ εισηκουσατε µου" και ἰδοὺ το αιμα αντου ἐκζητεῖται. 

ο Δ δὲ » δ 9 3 , 5 , ε λ ε Ν 
αὐτοὶ 9ὲ οὐκ Ίδεισαν οτι ἀκούει Ιωσήφ, ὁ γαρ έερµήηνευτης 

ο , 3. ο Ὡ 4 5 λ δὲ ος) Μας ” 

ανα µεσον αυτων ην" ἀποστραφεῖς ε ἄπ αὐτῶν έκλαυσεν 
5 , 
]Ἰωσήφ. 

5 νο Ν ” Ἆ ΔΝ 5 2 3 ) Ν ” αὐτοῖςὶ Καὶ ἔλαβεν τὸν Συμεὼν ἀπ αὐτῶν, καὶ ἔδησεν 

9 , ω α 5 Ν 8 .” 

καὶ πάλιν προσήλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπεν 

”.ν 9 , » Αα οὗ 3 ον -- Ὁ 9 2 - 
αὐτὸν εναντίον αὐτων. ἐνετείλατο οὲ ΙἸωσηφ ἐμπλῆσαι 

ν 5 3 ζω) ’ νο .] ω) Ν » ’ ε Α 

τὰ ἄγγια αὐτῶν σίτου, καὶ ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον ἑκάστου 
5 Ν ΄ ω Ν ” 3 ο) 3 . Ν 

εἰς τὸν σάκκον αὐτοῦ, καὶ δοῦναι αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν 
Ἆ ΄ ο) 

καὶ ἐπιθέντες τὸν σῖτον 
4 / να ο) 2 .] ω) ο 

ὁδόν. καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς οὕτως. 
ον ν 3 » 5 ης 5 1 πθις -- Θ 9 
ἐπὶ τοὺς ὄνους αὐτῶν ἀπῆλθον ἐκεῖθεν. ύσας δὲ εἷς τὸν 

’ ω ω / ων) 5 α Ὡ 

µάρσιππον αὐτοῦ, δοῦναι χορτάσµατα τοῖς ὄνοις αὐτοῦ οὗ 

19. ἀδελφὸς ὑμῶν εἷς: {]ιο σοπϊἠνθοῖ οὕτως: {μθδε ΠΟΥά5 αΤθ αἶδο ἵπ {πα 

ΒΠΟΙΏ ὮΥ {με ΗΠοεῦυταὶΥ {ο Ὃο ροββρββἱνο, 

που ρατίί]νο --- οπο ο οι θείΤιΡΕ, 

ποῦ οπιο ο) γοιι ὈγοίΠε)ς. ---τὸν ἆγορα- 

σμὸν τῆς σιτοδοσίας ὑμῶν: ἰᾖα 6011. 

Ίοι ]ιαυε Ῥιιγο]ιαδεᾷ. ἈΣιτοδοσία 15 ΡΤΟΡ- 

6ΤΙΥ ΐα σταἰι]ίοις ἀἰςιισαίάοι οἳ οΟΗ.) 

Ορ. Ππώπιεπία(ἶο, αεί. Απ. 40, 49. 

20. πιστευθήσονται τὰ µῥήματα 

ὑμῶν: ορ. 4159 ἃ ἔσονται. ---ἐποίησαν δὲ 

Ἠεβτανν, ιό {Π6Υ 866ΙΠ {ο ϱο πιὶςδρ]ασεᾶ 

ἵη (μί5 οοηίθσί, 

22. Ῥουβήν: ὃτ3. 

29. ἀνὰ µέσον: ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἵη ΤΙΧΣ. 

ε.ϱ. ἄ9π. 491. Νυ. 2659 ους «. 

Ι Ο0ο58, 66. 

25. ἄγγια: - ἀγγεῖα. ὃ 97. 

27. εἷς: ὃδ 2. --- µάρσιππον: ὨἨσο- 

Ὀνθυν δα ἨΝεποςθ, {Ἡτοιςβ] {μα («τθε]ς 
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εποεβῖς ΧΙΙ 28 

κατέλυσαν, ἴδεν τὸν δεσμὸν τοῦ ἀργυρίου αὐτοῦ, καὶ ἦν 

190 

ΡΟ ο , ο , ο 98 μι ων ο 8 λ ἐπάνω τοῦ στόµατος τοῦ µαρσίππου καὶ εἶπεν τοῖς ἀθελ- 
9 ας «5 ὃ ’ ΔΝ 5 ΄ Ν ἰὸ Ν 3 [ο] 

φοῖς αὐτοῦ “᾿Απεδόθη µοι τὸ ἀργύριον, καὶ ἰδοὺ τοῦτο ἐν τῷ 
ω Ν 4 

µαρσίππῳ µου. καὶ ἐξέστη ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ ἐταράχθη- 
α ο) 5 

σαν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ΄΄Τίτοῦτο ἐποίησεν ὁ θεὸς ἡμῖν; 
ο ων ω / 

Ἀἠλθον δὲ πρὸς Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτῶν εἰς γῆν Χανάαν, 
Ν 3 / 5 Φ / λ / ο] ο) Δι / 

καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα τὰ συµβεβηκότα αὐτοῖς λέγον- 
θθςς λ ιλ 3 τὰ θ ς η ω ω Ν ε Αν 

τες 6 Λελάληκεν ὁ ἄνθρωπος ὁ κύριος τῆς γῆς πρὸς ἡμᾶς 
α Αα λ 

σκληρά, καὶ ἔθετο ἡμᾶς ἐν φυλακῇ ὡς κατασκοπεύοντας τὴν 

γῆν. 

ποι' '' δώδεκα ἀδελφοί ἐσμεν, υἱοὶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ὁ εἷς οὐχ. 

οἱ δὲ αν ος ε / 3 ϱ) 3 Δ / 
ειπαµενοεαντω Βιρηνικοί εσµεν,ουκεσµεν κατασκο”- 

[ων ω » 

ὑπάρχει, ὁ δὲ μικρότερος μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σήμερον εἲς 
, ] 95 3 δὲ ο ο. κ Ἅ θ «ς , Α ος 

γῆν Χανάαγ. εἶπεν δὲ ημιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κύριος τῆς γῆς 
40 ’ / 6 ά 5 Μ΄ 3 . ἱὸ λ Ν ο ” 

ν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι εἰρηνικοί ἐστε' ἀδελφὸν ένα ἄφετε 

ὧδε μετ ἐμοῦ, τὸν δὲ ἀγορασμὸν τῆς σιτοδοσίας ὑμῶν 
λαβόντες ἀπέλθατε' "καὶ ἀγάγετε πρὸς μὲ τὸν ἀδελφὸν 

ὑμῶν τὸν νεώτερον, καὶ γνώσομαι ὅτι οὐ κατάσκοποί ἐστε, 
5 »] / 3 ’ 3 Ν Ν » Ν ε ω) 5 ’ 

ἀλλ ὅτι εἰρηνικοί ἐστε' καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν ἀποδώσω 
εν ΝΔ Α ον 3 . » 2 ορ 5 δὲ 3 Αα 
ὑμῖν, καὶ τῇ γῇ ἐμπορεύεσθε. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ κατακε- 

απᾶ Τιαῦῖῃπ, ο !βαο]ς.  Ἠετο {ο Ῥαςσ 

οοπίαΙηπίηςσ {Πε α58565) Ῥτονοπάθτ, 1π 

2035, Τμιο. Όγοπι. 1. ἜΤ]6 1189 οἳ δεσμοί 

ΙηΠ ν. 6 ἵδ ἵπ αοοοτάαπσθ σι ἴ]θ 

Χοθῃ. Απαῦθ. ἵν ὃ δ 11 ἵν 16 ιδεᾷ οἳ α 

ο]οίμερ-Ῥασ, απᾶ 5Ρθἱ6 µάρσιπο.. Τ]ηθ 

ποτά Ἠαδ α ἀἰπιιπιίίνο, υΥμίο οσοσατ5 

ἵη {θε ΤΟΓΠΙ8 µαρσίπιον, µαρσίππιον (911. 

1855). µαρσύπειον, ΔηΏᾷ μαρσύπιον; ΤιαΌἱη 

πιαγβιρίιπι, ππεποθ ΄ πιατβαρία] Ἰ οἳ αἩἨ 

αΠΙπλα] γη α Ῥοισ]. ---τὸν δεσμὸν τοῦ 

ια ίπῃ τρ οἱ ιβ 

πΟΊΙΕ/. 1.6. 8 ΠιΙΟΊΙΕΙ εἱοᾷ ιρ. Ἀοθο 

Όπε Ῥ]αγα] οἳ 05 εχργοββίοη ΙΠ Υ. 9ὔ. 

Τη ο]αβθίσα] (πτοαθὶς δεσμοί ο[ίοπ ΙΠΘΑΠΒ 

ΕΙΠΙΡΤΙΒΟΠΠΙΕΗ{,᾽ 6.0. Ρ]αϊ. Περ. οτ8 Ὁ. 

Φήπιρ. 195 Ο, ἨΊθΘγθαβ δεσµά ΤΠΘΑΠΒ 

ἑολαϊης,᾽ ο.. Ῥ]αυ. Ειρῃ. 9 Α, Δοῖβ 

ἀργυρίου αὐτοῦ: 

Ππηρ]εά Ῥτ]ποῖρ]α (λαί, ἹΙΘΠ δεσμός 

ἵδ απ αὐβίταοῦ ποπΏ, 185 Ῥρίατα] 15 

δεσµοί. ἹἸπ υσάςσ. 1514 Ἰοπενεν πθ 

Ἠανθ δεσμοί -- δεσµά. --- ἐπάνω τοῦ 

στόµατος: ἃ ΡΙΘΟΠ8ΒΠΙ 1οΥ αἱ {ο 

πιο ο]. 

«2. μικρότερος: -- νεώτερος ἵπ Υ. 19. 
---εἰς γῆν Χανάαν: ὃ 90. 

90. ἀπέλθατε: ὃ 18. 

94. τῇ γῇ ἐμπορεύεσθε: 
{ἱνο. 

20. κατακενοῦν: ΤΠ ποτά οοσαΓΒ 

αραίἰη 1π με ΤΧΝ ἵπ Πἱ Κ. 19): οίμοτ- 

π]βο 6 ἆοεβ πού αρρεαχ {ο Ὦο ΚΠΟΠΗ. 

ΙΠΡΘΤα- 
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ἄἀεποςίς ΧΙΠΙ ὅ 
Αα 3 Ν λ ιά ) Φ Α΄ αν ε ΄ ε Ν 

νοῦν αὐτοὺς τοὺς σάκκους αὐτῶν, καὶ ἦν ἑκάστου ὁ δεσμὸς 
[ο ’ 3 ων / ῳ) Χ  ν Ν 

τοῦ ἀργυρίου ἐν τῷ σάκκῳ αὐτῶν: καὶ ἴδον τοὺς δεσμοὺς 
ο ΄ Φα 2) Ν Άν Ἶς Ν Ε] Φ λ μ] Φ 

τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν αὐτοὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτῶν, καὶ ἐφοβήθη- 
96 35 δὲ 5 ο ] Ν ε Ν 9 ων ε55 ον) ἄ9] 

σαν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς ᾿]ακὼβ ὁ πατηρ αὐτῶν “΄ Ἐμὲ ἦτεκ- 
, κα 3 Ν 9 ” ν » ν Ν ν 

νώσατε᾽ Ἰωσὴφ οὖκ έστιν, Συμεὼν οὓκ ἐστιν, καὶ τὸν Βενι- 

ὃ εἶπεν 
Α 6 Ν ον Ν 3 ων ΄ Ν 

δὲ Ῥουβὴν τῷ πατρὶ αὐτοῦ λέγων “' Τοὺς δύο υἱούς µου ἀπό- 

Ν λ ’ θ ς 3 ὃ 3 Ν 2 3 ’ ῳ) 22 

αμειν ἦμψεσ ε επ εµε εγενετο παντα Ταντα. 

9 ΔΝ ν] ’ 3 Ν ο ” Ν ε] Ν 3 Ν 

κτεινον, ἐὰν μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σέ: δὸς αὐτὸν εἰς τὴν 

δὁ δὲ εἶπεν «Οὐ 
, ε ε/ νε ων 9 { 3 λ 2 ον 1. / 

καταβήσεται ὁ υἱός µου μεθ ὑμῶν, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἀπέ- 

ω) ΄ 5 Ν »] Λ-- 5 ΝΔ Χ 232 

χειρά µου, κἀγω αναξω αὖτον προς σε. 

Ν 2 Ἆ {ή / Ἆ ’ 

θανεν, καὶ αὐτὸς µόνος καταλέλειπται' καὶ συµβήσεται 

αὐτὸν µαλακισθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἂν πορεύεσθε, καὶ κατά- ῃ ψ Ἴ πο η ρου σα 
[ω ο 

ξετέ µου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ᾷδου.᾽ 
1ε δὲ Ἆ .. δαν ο ον οι δὲ ε, 
Ο δὲ λιμὸς ἐνίσχυσεν ἐπι της γῆς. ἐγένετο οὲ ἠνίκα 

/ κν ον ο) Δ 5 3 3 , 

συνετέλεσαν καταφαγειν τον σιτον ὃν Ίνεγκαν ἐξ Αἰγύπτου, 
ν -ᾱν πι ον) Ἶε λ τησ ὃς / / , 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν “ Πάλιν πορευθέντες πρί- 
θ ε Ὁ λ , 22 . ὃ λ σναὖν Ὑ 1ὸ χ / ασθε ἡμῖν μικρὰ βρώματα. εἶπεν δὲ αὐτῷ Ιούδας λέγων 

«6 / δ εαν εν ον θ λ / ἔ ι) 
Διαμαρτυρίᾳ διαμεμαρτύρηται ημιν 9 ανθρωπος λέγων ' Οὐκ 

3 λ φ / ο ον Ν « » Χ ε ιο) ε ’ 

ὀψεσθε τὸ πρόσωπόν µου ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος 

καταβῇ πρὸς μέ. 
ε [ω) ες ων) / ΝΔ 3 ΄ ιά ΄ 

ἡμῶν μεθ ἡμῶν, καταβησόµεθα καὶ ἀγοράσωμέν σοι βρώ- 

εἰ μὲν οὖν ἀποστέλλεις τὸν ἀδελφὸν 

µατα" δεὶ δὲ μὴ ἀποστέλλεις τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μεθ ἡμῶν, 
3 ’ . ε Ν κά λ ε [ο ’ έ ,] 

οὐ πορευσόµεθα᾽ ὁ γὰρ ἄνθρωπος εἶπεν ἡμῖν λέγων ΄ Οὐκ 
τι [ή λ / 3λ ο αι λ ης « ῃ 
ὄψεσθέ µου τὸ πρόσωπον ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος 

---σάκκους: ἴ]ιο ἨΠερτανυ πυονὰ ἵδ ἴπθ 

ΒΑΠ16 Τ0Υ ΥΠΙΟἩ µάρσιππος Να5δ αδεά 

Ίη γ. 27. 

96. ἠτεκνώσατε: 6ρ. 4514: ἶ Ιν. 1555 
καθότι ἠτέκνωσεν ΎὝυναῖκας ἡ ῥομφαία 

σου, οὕτως ἀτεκνωθήσεται ἐκ γυναικῶν 

ἡ µήτηρ σου. -- λήμψεσθε: ὃ ὅτ. -- 

ἐπ ἐμὲ ἐγένετο: αυ Ο00πιο Ί1βοΊι 
ι6. 

0968. µαλακισθῆναι: 4 Π. 

Φ. Διαμαρτυρίᾳ διαμεμαρτύρηται: 

οοσπαίο ἀαΐΐνε δ 61. 

4. καταβησόµεθα καὶ ἀγοράσωμεν: 

ὑμῖ5 οοιαὈἰπαίοηπ οἳ λαο Γαὐατο υγΙθ] 

ο αοτὶυ ϱι]αποίνο ΤΘΟΙΤΒ ἵπ Εχ. 

88, Τί ἵδ πιογο Ιπίθ]]]σίρ]θ Ὁ επ ἴ]θ 

βοηίθηοο ἵδ Ιπίειγοραίϊνθ, 8 ἵη «εηΏ, 

4416, 
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ἀεπορῖς ΧΤΙΠΙ ὁ 

δεῖπεν δὲ Ἰσραήλ -΄ Τί ἐκακοποιήσατέ µου, 

1958 

μεθ ὑμῶν ᾖ. 

ἀναγγείλαντες τῷ ἀνθρώπῳ εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀδελφός :”΄Ιοἱ δὲ 

εἶπαν « Ἠρωτῶν ἐπηρώτησεν ἡμᾶς ὁ ἄνθρωπος καὶ τὴν γενεὰν 

ἡμῶν, λέγων ΄Εἰ ἔτι ὁ πατὴρ ὑμῶν ζῃ: εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀδελφός ;᾽ 

καὶ ἀπηγγείλαμεν αὐτῷ κατὰ τὴν ἐπερώτησιν αὐτοῦ. μὴ 

ᾖδειμεν εἰ ἐρεῖ ἡμῖν ΄᾽Αγάγετε τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν; 3εἶπεν δὲ 

Ἰούδας πρὸς Ἰσραὴλ τὸν πατέρα αὐτοῦ “'᾿Απόστειλον τὸ 

παιδάριον μετ ἐμοῦ, καὶ ἀναστάντες πορευσόµεθα, ἵνα ζῶμεν 

καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἡμεις καὶ σὺ καὶ ἡ ἀποσκευὴ ἡμῶν. 

ἐγὼ δὲ ἐκδέχομαι αὐτόν, ἐκ χειρός µου ζήτησον αὐτόν: ἐὰν 

μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σὲ καὶ στήσω αὐτὸν ἐναντίον σου, 
αοεί μὴ 

Ἡ εἶπεν οὲ 

Ἆ . Ν / 

ἡμαρτηκὼς έσομαι πρὸς σὲ πάσας τὰς Ἠμέρας. 
λ 3 δύ η ὸ λ ς / δί 22 

γὰρ ἐβραδύναμεν, ήδη ἂν υπεστρέψαµεν Οδἱ5. 
ο δ. οῦ 8 9 ε . ο τω -σ » , α , 

αὐτοῖς Ἰσραὴλ ὁ πατὴρ αὐτῶν “' Βὶ οὕτως ἐστίν, τοῦτο ποιή- 
σατε' λάβετε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ἐν τοῖς ἀγγίοις ὑμῶν, 

ην - [ω) ’ ω) 

καὶ καταγάγετε τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα τῆς ῥιτίνης καὶ τοῦ µέλι- 
Ν ο] / Ν ’ 

ΤΟΣ. θυμίαμα και στακτὴν και τερέμινθον και καρνα. 

ϐ. Τί ἐκακοποιήσατέ κτλ.: Τι 

αἰᾷ γε ο πιο 5ο ἰῖ α {ιηι αξίο. « « 

7. ἐπηρώτησεν ἡμᾶς: αδ{εᾷ αθοιύ 

8. Πο οοπβίγασοθίοη 15 σοοᾷ (τεεξ. 

Ορ. Ἠάαι. νι 100 --- παρέπλεε παρὰ τὰς 

πρώρας τῶν νεῶν, ἐπειρωτέων τε ἑκάστας 

ὁμοίως καὶ τὸν πεζὸν καὶ ἀπογραφόμενος. 

---εἰ έτι: 5 100. 

8. ἀποσκενή: ἰμθ Περταιν ποτά πετο 

αδες 15 {γαηβ]αίεᾶ / Πδ]ο οπ65) ἵπ (6η. 

45, 409, ᾱ0-. Ἐσ. 1003 121: ἩΝρ. 

1621. 919. 9916, 11, 34.36: ἨὮϊί, 201, ᾿Απο- 

σκευή δα πὙοτὰ οἳ νασιιο πιραΠΙΠσ, 50ΠΠ6- 

πϊηπσ Ίο οἳγ 'σοαν ) οτ ’ Ῥε]οησίησς,) 

οτ πε Τ,αἲπ ἱπιρεαἱπιεπία. Ἀεο6 ΕΣ. 1019 

Ἡ., ΑΠᾶ ορ. ἵ 011, 631: Ἱ Μας. 1231, 

9). ἐκδέχομαι: {πο ἨΠοερτεονυ ποτ 

Ψ/ΠΙΟἨ 15 Ἠοτο τεορτθβοηίθᾷ Ὦγ ἐκδέχομαι 

15 Τοτπιεά Ττοπῃ {116 βαπ1θ Βεπηϊ(ῖο τουί α5 

ἀρραβών, 'Ῥ]εᾷσο, πΥμΙοἩ παςδ Ῥογτουγεά 

καὶ 

Ὦγ ο ἄτεεκς τοπ βεπη]θο ἰταᾶςτς. 

ΤΕΤΊΑΡΕ5 ἐκδέχομαι αὐτόν ΤΠΙΑΥ Ὦε Τεῃ- 

ἀεταεά /Ι ἀπἀετίακο ΠΙΠΙ.Ἰ ---- ἡμαρτηκὼς 

ἔσομαι: Ἰίεγα]]ν Ι κα ὂε Παυῖπς 

δὐιπες. Απα]γζίιο Ίοτπι οἳ Τπίατο 

ρετ[θοῦ. ὃ τὸ. 

11. ῥιτίνης: ὀΤ35ἩὮ. 1οδερΏαδ(απί. 

11 ϐ 5 ὔ) Ἠα5 Ἠθγθ τό τε τῆς βαλάνου 

μύρον καὶ στάκτην, τερέβινθὀν τε καὶ μέλι. 

--θυμίαμα: Ιηδίθαα οἳ οοπΙππῖης ἴμε 

ραγηιῖνο σοη]θίνε {πθ οοηβίταςοίΙοη 16- 

γετίδ {0ο απ αοοαβδα{1νο αΓί6Υ καταγάγετε. 

---στακτήν: Ὁτ55 Π. --- τερέµινθον: τέρ- 

µινθος, τερέµινθος, τερέβινθος (15. 159, 

6015) απο ἀἰβετεπί ΤοΓΙΗ5 οἳ ἴἨθ ΠαΠΙΘ 

οἳ ἴο {χο πο] 5 ποπ ἴἵπ Ῥοί- 

ΔΏΥ αδ ρὶδίασοἷα ἱετοβΙμτηπβ, τέρ- 

µινθος ἆοο ποί οσοατ ἵῃπ ῥἈψείθϐ 

ιοχί, ἵπ ΠΙΟἩ τερέμινθος ἵΒ ἴ1θ ϱτθ- 

ναῖησ Τοτ. ἨῬἱδίαςΠΙο-Παί5 ατθ Ἠθτθ 



1. ΤΗΕ ΡΤΟΒΥ ΟΕ ΟΡΕΡΗ 1959 

6εποθίς ΧΙΙΠΙ 18 
κά , ὃ λ λα 3 ο) νν Ἑ μον νε μας] , 

τὸ ἀργύριον δισσον λάβετε ἐν ταἰς χερσιν ὑμῶν ' τὸ ἀργύ- 
λ 3 ΔΝ ω) ο 

Ριον τὸ ἀποστραφὲν ἐν τοῖς µαρσίπποις ὑμῶν ἀποστρέψατε 
β ος ) . / ο ος 19 λ λ » λ 

µεῦ υμων' µή ποτε ἀγνόημά ἐστιν. καὶ τὸν ἀδελφὸν 
ε [ο ΄ Ν 9 ’ ΄ Ν Ν ., 

ὑμῶν λάβετε, καὶ ἀναστάντες κατάβητε πρὸς τὸν ἄνθρωπον. 
Ἡ6 δὲ βεός δώ ελα / 5 / ὃ ἀνθ ’ λ 

ὁς µου ὀφη υμιν χάριν ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ 
3 (λ Ν ιδ λ Ν ε Αα Ν ϱ ΝΔ νν ον 

ἀποστείλαι τὸν ἀθελφὸν ὑμῶν τὸν ένα καὶ τὸν ενιαμείν 

Ιδλαβόντες 

δὲ οἱ ἄνδρες τὰ δῶρα ταῦτα καὶ τὸ ἀργύριον διπλοῦν ἔλαβον 

3 Ν Ν Ν Ν 5 ’ 3 ’ 22 

εγω μεν γαρ καθὰ ητεκνωμαυ ητεκνωμαι. 

ο) λ ῳ) Ἆ Ν 

ἐν ταῖς χερσιν αὐτῶν, καὶ τὸν Ἠενιαμείν' καὶ ἀναστάντες 
’ 5 . Ν ” 3 . 3 ΄ 

κατεβησαν εἰς Αιγυπτον, καὶ έστησαν ἐναντίον Ἰωσήφ. 
5 Ν Ν ΔΝ Ν Ν [ων 

δεν δὲ Ἰωσὴφ αὐτοὺς καὶ τὸν Βενιαμεὶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
. ε / Ν α Ν ζω) [ο 

τὸν ὁμομήτριον, καὶ ἐνετείλατο τῷ ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοῦ εἶσα- 
ο) Ν 5 ο) ’ 2 Ν ον (6 ΝΔ ΄ ’ 

γαγεῖν τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν οἰκίαν “ Καὶ σφάξον θύματα 
Ἆ ’ ν) Αα λ ε 3 

καὶ ἑτοίμασον ' μετ ἐμοῦ γὰρ φάγονται οἱ ἄνθρωποι ἄρτους 
Ἆ ’ Σ2 τὴν μµεσημβρίαν. ς 

5 νά λ .] / Ν 5 , 5 Ν 3 ’ 

Ἰωσήφ, καὶ εἰσήγαγεν τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν οἰκίαν 
.] 

Ιωσήφ. 
Ὁ 9 λ Ὁ ές ν κ. , Ν.5 Ν Ε ω 

οἶκον Ἰωσηφ εἶπαν “ Διὰ τὸ ἀργύριον τὸ ἀποστραφὲν ἐν τοῖς 

9 , κ εἰ νεα 
ἐποίησεν δὲ ὁ ἄνθρωπος καθὰ εἶπεν 

Ἰλἰδόντες δὲ οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἰσηνέχθησαν εἰς τὸν 

µαρσίπποις ἡμῶν τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς εἰσαγόμεθα, τοῦ συκο- 

πιθαηΏύ ὮΥ τερέµιθος.--- κάρυα : α 56ηΠ- 5 ἵῃπ ΕχΧ. 191 µή ποτε µεταμελήσῃ τῷ 

οτγα] ηαΙΠθΘ {οτ πμ. Ἠστο τοπᾷστοά 

ςαΙιποπᾶς ) ἵη {πο Ἡ.Υ.. αξ 1ῃ ΝΟ. 178. 

λαφ. 

14. δφη: ὃ Όθ. -- τὸν ἕνα: 368 

12. δισσόν: δισσός απᾶ τρισσός α1θ 

σοος ἄτεεκ {οτ / ἀοαβρ]α,' /{ποῦΙο. ΤΗΙ8 

βοτίο5 οἳ τη] 1ρ]ἱοαί1νθξ ΠΕΥΘΥ σοί αΑΠΥ 

ΓΗΥ{ἨΘΥ. ἘΟΧΥ δισσός ορ. 4033. Τί οοςΓ5 

οἰσῃί 6ππος ἵπ (ο ΙΧ Χ. -- ἀποστρέ- 

ψατε: Ὀγίπῃ φαεμ. ὉὈπο]αβείοα]. Ορ. 

ν. 21. 445: Ἐκ. 105. ΟΙίεπ ΙπίγαηβΙῖνο 

ϱο ὑαο]:, α5 ἵπ Ἐκ. 1911. ---μή ποτε... . 

ἐστιν: µή ποτε -- Ἰαρίμ. Ἴϊο εχρτο»- 
ΒΙΟΠ ῬΕετΠαβρς οτἰσ]παίεά ἵπ απ 6111ρ5ο 

οἳ 8οΠ16 ποτ κο ὅρα. Ορ. σάς. ο3: 

μη κ. δι ΤΠπΒ 16 -πιοτο ογἰᾶεπύυ 

ὪΙΠΕηΏ ἴ]α γετο 5 ἵη πο βαρ]αποίίνε, 

ϱποι]ά βαγ «γοιτ οίπετ Ὠτοίπον,) απά 

5ο 4οθβ ί]ιε Ηεῦτεν’. ΤΗ6 τεεκ τεαάϊπς 

ΠΠΑΥ Ὦ6 ἆῑιθ ΠΙΘΓΘΙΥ {ο α οοη[αβδίοηπ Ῥε- 

νν6εη {πγο Ιείίθις 1π {1ο Ἠαυταιν. Τποα 

τοῖθτεησθ ἶ5 {ο ΦΙΠΙΘΟΠ 43234.--- ἐγὼ µέν: 

ίηθ μέν Ίιογθ 56ΥΥ65 ΠΙΘΤΘΙΥ {ο επιρ]ᾶ- 

βἱ56 ἴ]1ο ἐγώ οἱ 6]δο οοπίταςδίς ἵὸν ση] 

{ο ὑμῖν πυΠῖοὮ Ίαδ σοπο Ώοθίοτθ, Πηγετῖ- 

ἵησ {6 πδααὶ ογάδυ, 20. 

16. ὁμομήτριον: «θῃ. 4615, --- τὴν 

µεσημβρίαν : ὃ ὅδ. 

18. τοῦ συκοφαντῆσαι ... τοῦ λα- 

βεῖν: 5 50. 



194 ΕΙ ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΠΟΜ ΤΗΕ  ΡΕΡΤΟΑ(αΙΝΤ 

αποςίς ΧΤΙΤΠΙ 19 
α ε α ατα / 5 εν ι ο) ε Ό ε 

φΦαντῆσαι ἡμᾶς καὶ ἐπιθέσθαι ἡμῖν, τοῦ λαβεῖν ἡμᾶς εἰς 
- Ν Ν ” ε . 22 19 / δὲ Δ Ν 

παϊδας καὶ τοὺς ὄνους ἡμῶν. προσελθόντες δὲ πρὸς τὸν 
κά λ Άν νὰ ο) . 5 Ν 3 / 3 Κα αν 

ἄνθρωπον τὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου Ἰωσὴφ ἐλάλησαν αὐτῷ ἐν τῷ 

πυλῶνι τοῦ οἴκου ” λέγοντες “' Δεόμεθα, κύριε: κατέβηµεν τὴν 
9 . , , 91 δις ών. δα. . ϱ ἀρχὴν πρίασθαι βρώματα " καὶ ἐγένετο ἠνίκα ἤλθομεν εἰς 

τὸ καταλῦσαι καὶ ἠνοίξαμεν τοὺς µαρσίππους ἡμῶν, καὶ τόδε 

τὸ ἀργύριον ἑκάστου ἐν τῷ µαρσίππῳ αὐτοῦ. τὸ ἀργύριον 

ἡμῶν ἐν σταθμῷ ἀπεστρέψαμεν νῦν ἐν τοῖς μµαρσίπποις 
ἡμῶν, καὶ ἀργύριον ἕτερον ἠνέγκαμεν μεθ ἑαυτῶν ἀγορά- 

; 3 » , , 9 Νε , 3 σαι βρώματα ' οὐκ οἴδαμεν τίς ἐνέβαλεν τὸ ἀργύριον εἰς 
δεῖπεν 

Ν ν ε ω) 22 Ν 5 ω) ε κά 

τοὺς µαρσίππους ημών. δὲ αὐτοῖς ὁ ἄνθρωπος 
σα. ε ”- 9 ” θ ε Ν ε ο) Ἁ πε Ν ων / 

Ίλεως ὑμῖν, μὴ φοβεῖσθε: ὁ θεὸς ὑμῶν καὶ ὁ θεὸς τῶν πατέ- 

ρων ὑμῶν έδωκεν ὑμῖν θησαυροὺς ἐν τοῖς µαρσίπποις ὑμῶν ' 
Δ νο ο.) ’ ε Αα 5 ων 3 / 22 ἃ 19 ό λ 

τὸ δὲ ἀργύριον ὑμῶν εὐδοκιμοῦν ἀπέχω. καὶ ἐξήγαγεν πρὸς 
οκ κ ορ Ακ ν .. , . . » αὐτοὺς Συμεών, ” καὶ ἤνεγκεν ὕδωρ νίψαι τοὺς πόδας αὐτῶν, 

καὶ ἤνεγκεν χορτάσµατα τοῖς ὄνοις αὐτῶν.  " ἠτοίμασαν 
δὲ τὰ δῶρα ἕως τοῦ ἐλθεῖν Ἰωσὴφ µεσημβρία' ἤκ ρα έως το ιν Ἰωσὴφ μµεσηµμβρία' ἤκουσαν 

ΔΝ ϱ/ ο) 3 ο) 

γὰρ ὅτι ἐκεῖ µέλλει ἀριστάν. "εἰσῆλθεν δὲ Ἰωσὴφ εἰς 

τὴν οἰκίαν, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ τὰ δῶρα ἃ εἶχον ἐν ταῖς 

χερσὶν αὐτῶν εἰς τὸν οἶκον, καὶ προσεκύ’ησαν αὐτῷ ἐπὶ πρόσ- 
ο α. ο » δὸ » “πο . » λ. 

ωπον ἐπὶ τὴν γῆν. ἠρώτησεν δὲ αὐτούς “ Πῶς ἔχετε; 
5 ” » - 

καὶ εἶπεν αὖτοις “ Εἰ ὑγιαίνει ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ πρεσβύτερος ὃν 

δ 40.---ἐν σταθµῷ: πι Γι] 20. κατέβηµεν: ΤΟΥ καταβάντες κατέ- αροᾶοβίς, 

βηµε», ἴμο ΗΠερταυν Ι4ἱοπι Ῥοϊησ ΓοΥ οΏσθ 

περ]εοίεά Ἰεχθ 16 86ΕΙΠΒ {0 Ἠαύθ ηο 

Ρρατιίσοα]αχ {ο106. 

21. εἰς τὸ καταλῦσαι: {1ο Ἡοθρτανν 

ποτά τεπάετεά ’ Ιοάσίησ-ρ]ασε ) ἵπ ἴ1θ 

Ἡ.Υ. ΒΕΘΠΙΒ {ο Ἰανο Ὦδεη απάεγρίοοᾶ 

Ὦ}γ Όια ἄτεεκ ἰταηβ]αίοτ οἳ {με Ῥγουθββ 

οἳ ραπσ αρ Του {μμ πὶσηί, «οβορ]5 

(Απι. 11 6 δ ϐ) Ἰα5 Ἠθτεο κατ οἶκον. ---- 

καὶ τόδε: {Πῖς βοοοπᾶ καί ΠΙΒΤΙΚ5 ἴ]ιθ 

Γιῶί δαἰἰβ/ασΠθη. 

ιρεϊρ)ιύ. 

20. ἽἼλεως ὑμῖν: 50. εἴη ὁ Θεό. Ορ. 
1 ΟΥ. 1119 ἵλεώς µοι ὁ θεὸς τοῦ ποιῆσαι 

τὸ ῥῆμα τοῦτο: Μί. 163”. Ἠ.Υ. ' Ῥεαοθ 

Ῥοίογοι. Το ΗΠοεῦτει ποτὰ Ἰετο αδεᾶ 

5 οοἠηθοίαᾷ υΙθ {ῑθ ΑταὈίο δαΐααπι, 

--εὐδοκιμοῦν ἀπέχω: ᾖ7 Ίιαωυο ἴο πι 

Ορ. Μι. ϐ2 ἀπέχουσι 

τὸν μισθὸν αὐτῶν. Τ]ε Ηεῦτον ἱ5 βἱπιρΙΥγ 

«Υοισ ΠΙΟΠΕΥ 64ΠΠΕ {0 Πῃθ.) 



1. ΤΗΕ ΤΟΥ ΟΕ άΟ0Ο5ΕΡΗ 195 

ἀεπεδῖς ΧΙΙ 94 
” ο αμ ος ἐ δ μας, κε , ε . ε . 

ειπατε; ετι ζῃ ῃ οι οε ειπαν Υγιαίνει οπαις σονο πατηρ 

ή [ω ο, ον 22 Ν ” «6 5 ΔΝ ε ” 3 ον 

ἡμῶν, ἔτι ζῃ.᾽ καὶ εἶπεν ΄ Εὐλογητὸς ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος τῷ 
ο 2) ϱϱ , ν Αα 

θεώ. ἀναβλέψας δὲ τοῖς 

ὀφθαλμοῖς Ἰωσὴφ ἴδεν Βενιαμεὶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν ὅμο- 

Ν 

καὶ κύψαντες προσεκύνησαν. 

, Ν ἵωλ 3 ω) [σα Ὡ] ’ ρ] ε 1ὸ ΔΝ ε [ο ε ’ 

µήτριον, καὶ εἶπεν αὐτοῖς “ Οὗτός ἐστιν ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώ- 
Δ » λ Ανα 3 κ ο ν 5 κο ο ας τρλεν, τερος, ὃν εἴπατε πρὸς μὲ ἀγαγεῖν;΄ καὶ εἶπεν  Ὁ θεὸς ἐλεή- 

, 2 90 , ν 5 , / λ 
σαι σε, τέκνον. ἐταράχθη δὲ Ιωσήφ: συνεστρέφετο γὰρ 

λ ” 2 α ον -ν » ῳν .] ων Ἆ 2 / α 

τὰ ἔντερα αὐτοῦ ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, καὶ ἐζήτει κλαῦσαι: 
3 ὃν λ 3 λ -- » 3 ων 91 Ν ’ 

εἰσελθὼν δὲ εἰς τὸ ταμιεῖον ἔκλαυσεν ἐκεῖ. καὶ νυψάµενος 
ν / , λθὰ 5 , 3 « , τὸ πρόσωπον ἐξελθὼν ἐνεκρατεύσατο, καὶ εἶπεν “ Παράθετε 

3 22 90 ΔΝ / 3 ων) / Δ 3 κν ” Ε ἄρτους. καὶ παρέθηκαν αὐτῷ µόγῳ, καὶ αὐτοῖς καθ ἔαυ- 
τούς, καὶ τοῖς Αἰγυπτίοις τοῖς συνδειπνοῦσιν μετ αὐτοῦ καθ᾽ 
4 ’ 3 Ἆ 3 ζ) ε .] ’ ’ ΔΝ ῳ ἑαυτούς ' οὐ γὰρ ἐδύναντο οἱ Αἰγύπτιοι συνεσθίειν μετὰ τῶ» 

Ἐβραίων ἄρτου»ς, βδέλυγµα γάρ ἐστιν τοῖς Αἴγυπτίοις πᾶς 
ποιμὴν προβάτων. "ἐκάθισαν δὲ ἐναντίον αὐτοῦ, ὁ πρω- 

τότοκος κατὰ τὰ πρεσβεῖα αὐτοῦ καὶ ὁ νεώτερος κατὰ τὴν 

νεότητα αὐτοῦ ' ἐξίσταντο δὲ οἱ ἄνθρωποι ἕκαστος πρὸς τὸν 
1 λ Ν ϱ) ο. 94 3 δὲ (ὃ 3 9 ων Ν .] , 5 

ἀδελφὸν αὐτου. ἦραν δὲ μερίδα παρ αὐτοῦ πρὸς αὐτούς 
Ε) ’ λι Ε Ν λ ΔΝ Ν ’ ’ ἐμεγαλύνθη δὲ ἡ μερὶς Βενιαμεὶν παρὰ τὰς μερίδας πάντων 

’ Χ δν 3 ’ ιά κ . ή 

πενταπλασίως πρὸς τὰς ἐκείνων. ἐἔπιον δὲ καὶ ἐμεθύσθησαν 
. ” 

µετ᾽ αὐτοῦ. 

99. ἐξίσταντο: ἴπθ ποτά π]λΙοὮ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 6ΕΧΡΙΘΒΒΘ5 {πο Τθε]ῃπσ οἳ 

Βυγργί5ε ἶ5 Ἠ6γεο τδοά ΤΟΥ {πμθ 6ΧΡΤΟΣ- 

ΒίΟΠ οἳ {μαί Τεε]ίης, ----ἕκαστος πρὸς τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ: οαο)ι ἰο ιδ Ὀγοί]εν -- 

ίο οπε αποίῃεν. Τπε Ηερτευ ἶΒ ΄εαο] 

25. ὁ παῖς σου: {ή δογυαπΐ. 366 

4070 η.---- καὶ εἶπεν . . . τῷ θεῷ: ποί ἵη 
{πο ΗΠεΡτΕΥΥ. 

29, εἴπατε: -- 1/16 ϱ/οπιϊςε. 

90. συνεστρέφετο κτλ.: --  Πἱ8 

Ἠεατῦ γεαγπεά ΟΥΕΥΓ Πἱ5 ὮῬγοίπεν.) --- 

ταμιεῖον: ϱρ. Μι. 685 ΤοΥ (ῖδ πδο οἳ 

ταμιεῖον α5 ἃ Ῥτίναῖε οΏαπῃρδτ, ὅ 10. 

Φ1. ἐνεκρατεύσατο: ᾖε οοπιγοῖεᾷ 

11ἱπιδε]{. 

92. βδέλυγµα . . . πᾶς ποιμὴν προ- 
βάτων: ορ. 465. ἈΝοίιμῖηπςσ ΓαΓίΠεΥ ἵ8 

Χποπη οἩἳ Όμῖς βαΏ]εοί, 

{ο 5 πεϊσβροι,) 

94. ἤραν: 56. οἱ παῖδες. --- ἔμεγα- 
λύνθη .. . παρά: 315δηἾ. ΤΠ σθηθγα] 

βίαἰειιθηί ΄γνας Ια156τ {μαπ ” 15 Ταγί16Υ 

5ρεοϊβεᾶ ὮΥ πενταπλασίως πρὸς τὰς ἐκεί- 

νων. ἘοΥ αποίμοαντ Παβδιταίοηπ οἳ ἴπα 

ῬτίποῖΙρ]ο οἳ Πε]ρίησ οπθ ΄α5 γοι Ίουθ 



196 ΕΙ ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΒΟΝΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΟΑΔΑΙΝΤ 

εηθρίς ΧΙΠΙΥ 1 
1 Ἀ / 5 Ν Αα αι Ν ζρο) 5 ο. Τ) α οἩ ’ 

Καὶ ἐνετείλατο Ἰωσηφ τῷ οντι ἐπὶ τῆς οἰκίας αυτου λέγων 
(έ λ' ́ Ν / ω) 2 ϐ ’ ’ ϱ 

Πλήσατε τοὺς µαρσίππους τῶν ἀνθρώπων βρωμάτων οσα 
}2λ ΄ 5 ν.» / σφμκν. νο) . αλ ο) 

ἐὰν δύνωνται ἆραι, καὶ ἐμβάλατε εκάστου το ἀργύριον έπι του 
νεα κ 9 νο άν / ν 5 

στόματος τοῦ µαρσίππου αὐτοῦ ' ᾿καὶ τὸ κόνδυ µου τὸ άργυ- 
- ΄ α / 4 .. 

ροῦν ἐμβάλατε εἰς τὸν µάρσιππον τοῦ νεωτέρου, και τὴν 
λ α ” 3 ο 2) 3 10 δὲ Ἆ λεν 5 Ν 

τιμὴν τοῦ σίτου αὐτοῦ. ἐγενήθη δὲ κατὰ τὸ ῥῆμα Ἰωσὴφ 
. 5 ο Ν 5 , Ν ε 9 ϱ : 

καθὼς εἶπεν. τὸ πρωὶ διέφαυσεν καὶ οἱ ἀἄνθρωποι ἀπε- 
3 α ’ Ν [ο] 

στάλησαν, αὐτοὶ καὶ οἱ ὄνοι αὐτῶν. "ἐξελθόντων δὲ αὐτῶν 
Ν 2λ 3 5 / ’ Ν ϊ Ν - α- ο Ν ” 

τὴν πόλιν οὐκ ἀπέσχον μακράν, καὶ Ἰωσηφ εἶπεν τῷ έπι της 
. 5 ο / 632 ων 3 δί, 3 / ω 3 Ἰ) ος 

οἰκίας αὐτοῦ λέγων “᾿Αναστὰς ἐπιδίωξον ὀπίσω τῶν ἀνθρώ- 
λ / 5 ’ Αν 9 ο) 5 ας ο ον 3 

πων καὶ καταλήµψη αὐτούς, και ἐρεις αὗτοις ΄ Τί οτι ἄνταπε- 
. / Ἆ 3 Ἆ Αα ο ’ 3 / / ΔΝ 

δώκατέ µοι πονηρὰ ἀντὶ καλῶν ; ίνα τί ἐκλέψατέ µου τὸ 
. α 3 δν ’ ε ’ / 

κόνδυ τὸ ἀργυροῦν ; οὐ τοῦτό ἐστιν ἐν ᾧ πίνει ὁ κύριός 
, ω) Ἀ 

µου; αὐτὸς δὲ οἰωνισμῷ οἰωνίζεται ἐν αὐτῷ πονηρὰ συντε- 
’ Δ / 222 ο εαν δὲ 5 Ν ο 3 ο) Ν 

τέλεσθε ἃ πεποιήκατε. εὑρὼν δὲ αὐτοὺς εἶπεν αὖτοις κατα 
Ν ε , τοι οὲ εἶ 9 ες αν λεῖ ὁ Σ 

τα ρηματα ταντα. οι ΟΕ ειπον αυντω Ίνα τι Λλαλει ο κυριος 

ΠίΠΙ) 966 Χεη. ΟἨγορ. 1 ὃ ὃδ 6, πετ 

Αβίγασες Ἰε]ρ5 ΟγταΙ5 5ο ΙαγσεΙγ {ο 

πηεαίῦ {]αίῖ ἴλο Ὦογ Ἠαςδ {ο ἀϊδιραίε 16 

ΑΠΙΟΠς {Π6 βογναηί5. «οβδερμαςδ (4. 

1 ὁ ξδ ϐ) ΒοΕίΕΠ5 ἀ40ΟΜΏ πενταπλασίως 

ΙΠίΟ διπλασίοισι μοίρας. ᾖΤμθ Ἱπι- 

Ῥοτίαπσς Ἠθταο αββίσηθᾶ {ἴο Βεπ]απαΙη 

Ἠα5 ὮῬὈθεπ αιδεά αξδ απ ατρδαπιθηῦ 

μαι 05 Ἰοσεπά {οοἰκ 8Παρθ ἵπ ἴμο 

πιο οἳ απ], πο Ῥε]οηπσεά ἴο ἴπαί 

106, 

1. ὅσα ἐάν: δ 105. --- ἐμβάλατε: 

Ππρογαίίνεο ΕΥΟΠΙ αογὶβύ ἐνέβαλα. ὃ 18. 

«. κόὀνδν: ογπ]είπ-ειρ. Οπίδιάο 

Ομΐ5 οπμαρίαοχ {ο πυοτὰ οσοι 1Ππ ἴμθ 

1 ΧΧ οΠΙΥ ἵπ 18. 511133, Α ΡΙΙΤα] κόνδυα 

ἱ6 ιδεᾷ ἵπ α Ἰοίίεγ οἳ ΑΙεχαπάςθγ {πο 

ἄτααί {ο ιο βαίταβρςβ οἳ ΑΡδία αιιοίθᾶ 

Ὦγ ΑίΠΕΗ, Τ84 α. ἨεποῬ Ι{ Ἠα5 Ώ6εεῃ 

π[οτγοά αί πα ποτά ἵδ Ῥετβίαη, 

1οδ6ρΏα5 (Απι. Ἡ 6 5 τ) Ἠα8΄ Ἰθγθ 

σκύφος. 

Ὁ. τὸ πρωὶ διέφανσεν: τὸ πρωί 8 

αἀνετρία] (406Π.) απᾶ διέφαυσεν ἵη- 

ἰταηβί(]νο. 

4. ἐξελθόντων . . . ἀπέσχον: ὃ ὅ8δ. 
---καὶ Ἰωσήφ: ἵπ ΒΙΕΟΝ Ῥραταίαοιίσοα] 
οοπβίΓΙΟΠΙΟΗΡΒ καί πιαγ Ὀ6 τεπάεγεᾶᾷ ἵηπ 

Ἐπο]]δ] Ὦγ «πηεη. Τηϊ 186 Οἱ καί ἵ5 

{οαπά Ἰπ ο]αδδίσα] αι{ίΠοτ5, ο./. Ε]αῦ. 

Ελ. 219 ΔΑ, 2717 Β. Ορ. Ὑετρ. Φηπ.: 

ηθο ΙΟΠΡΊΙΤΠΙ ίΘΠΡΙΡΒΡ ϱὗ ΙΠΡΘΠΏΒΘ 

οχ]ϊί αἆ οὔ141π ταις 16]1ἱοἵραβ 

ΑΤΏΟΒ, 

--Οπίσω τῶν ἀνθρώπων: απο]αβεῖσα] 

ειιὈβιϊὑαίθ ΕΟΥ μετὰ τοὺς ἀνθρώπους. ὃ 97. 

---καταλήμψῃ . . . ἐρες: Ἰαβδίνο Τι- 

{116Βδ. ὃ τά, 

Ὁ. οἰωνισμῷ οἰωνίζεται: οοσπαίθ 

ἀαάπο. Ορ. 16. ὃ 61. 



Ι. ΤΗΕ ΡΤΟΝΒΥ ΟΕ οΟ05ΕΡΗ 19Τ 

6αποείς ΧΠΙΥ 15 

κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα; μὴ γένοιτο τοῖς παισίν σου ποιῆσαι 
. . ας λ 9 ὃ 9 α 

τὸ ῥῆμα τοῦτο. "εἰ τὸ μὲν ἀργύριον ὃ εὕραμεν ἐν τοῖς 
/ ε ῳ Ν λ ο) [ή 

µαρσίπποις ἡμῶν ἀπεστρέψαμεν πρὸς σὲ ἐκ γῆς Χανάαν, 
[ο αλ ω) ηλ [ω ΄ 

πῶς ἂν κλέψαιμεν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου σου ἀργύριον ἢ 
ζ 9 3  Ὁλ ε θῃ λ / ὃὂ Α (ὃ 3 θ 

χρυσίον; ᾿παρ᾽ ᾧ ἂν εὑρεύῃ τὸ κὀνὸυ τῶν παίθων σου, ἀποθνη- 
, ν εἰ ον . να οὃ ο Αα νο Ίθε 

σκέτω᾽ καὶ ἡμεῖς δὲ ἐσόμεθα παϊδες τῷ κυρίω ἡμῶν. ὀ 
Ν . (6 Ν [ο ε , ᾳϱ ε ας ε ε 9 

δὲ εἶπεν “ Καὶ νῦν ὡς λέγετε, οὕτως ἔσται ὁ ἄνθρωπος παρ 
Ἔ ΑΝ ς θη λ / ὃ .Ν ὰ ο) ς ο) δὲ ὰ θ ᾧ ἂν εὑρεθῃ τὸ κὀνδυ, αὐτὸς έσται µου παῖς, ὑμεῖς δὲ έσεσθε 

: η ΗΡΡ) 11 ν Ν Ἆ ων) ϱ ἃ ’ 

καθαροί. καὶ ἔσπευσαν καὶ καθεῖλαν ἕκαστος τὸν µάρ- 
ω) Ν ΔΝ Α αρα νά λ 4 

σιππον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἤνοιξζεν ἕκαστος τὸν µάρσιτ- 
” ο 19 5 , ὃς ΑΝ ο / ὀ / 

πον αὐτου. ἠρεύνα δὲ ἀπὸ τοῦ πρεσβυτέρου ἀρξάμενος 
ο 3 λ λ ας ν . 
έως ἦλθεν ἐπὶ τὸν νεώτερον, καὶ εὗρεν τὸ κόνδυ ἐ’ τῷ µαρ: 

, ο Β , 19 λ δ , ἕ εαν » Ἀ ὃν 
σίππω τῷ Βενιαμείν. καὶ θιέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ 

ο Ν ’ [ω Ν ΔΝ 5 [ο 

ἐπέθηκαν ἕκαστος τὸν µάρσιππον αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ὄνον αὐτου, 
κ 2 .) Α ας) Χ 

καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν. "εἰσῆλθεν δὲ Ιούδας καὶ 
ες, νὰ Ἆ 3 ῳ λ 5 / 9 3 ο ων 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πρὸς Ἰωσήφ, ἔτι αὐτοῦ ὄντος ἐκεῖ᾽ καὶ ἔπε- 
Ε) / 5 Ὁ 5 Ἂ Ν ον το τν δὲ 3 5 / 

σον ἐναντίον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. εἶπεν δὲ αὐτοις Ἰωσήφ 
9 α ον ευ 9 9 α 

6 Τί τὸ πρᾶγμα τοῦτο ἐποιήσατε; οὐκ οἴδατε ὅτι οἰωνισμῷ 
5 ο) κά Ὡ] - 

οἰωνιεῖται ἄνθρωπος οἷος ἐγώ; Ἠεῖπεν δὲ Ιούδας ΄ Τί ἀντε- 
[ω ων » -λ ” / ἈΔ ’ ω) ε Ν 

ροῦμεν τῷ κυρίῳ ἢ τί λαλήσωμεν ἢ τί δικαιωθῶμεν ; ὁ δὲ 
κν ο Ν 

θεὸς εὗρεν τὴν ἀδικίαν τῶν παίδων σου ἰδού ἐσμε» οἰκέται 
[ω , ε [ο Ν ε να Ν 3 Ὡὶ ς 4 Χ ’ ὃ 22 

τῷ κυρίῳ ημῶν, καὶ ἡμεῖς καὶ παρ ᾧ εὑρέθη τὸ κὀνου. 
1τ 3 δὸ 3 ο μ. ό , , ο νεα ο - 
εἶπεν δὲ Ἰωσήφ “ Μή µοι γένοιτο ποιησαι τὸ ῥημα τοῦτο 

ε 3 5 Ὡὶ [α 2 λ ” δν . 

ὁ ἄνθρωπος παρ᾽ ᾧ εὑρέθη τὸ κόνδυ, αὐτὸς έσται µου 
ο) ω) Ν ’ ΔΝ Ν ν) / 

παῖς ' ὑμεῖς δὲ ἀνάβητε μετὰ σωτηρίας πρὸς τὸν πατέρα 

ὑμῶν. ΙΡ Εγγίσας δὲ αὐτῷ Ιούδας εἶπεν “ Δέομαι, κύριε' 

7. τὸ ῥῆμα τοῦτο: 6. 1Τ. Ἀεε 2821, 
8. εὕραμεν: ὃ 18. --- ἀργύριον ἢ 

χρυσίον: 1ΤοΥ ἴΠθ οοΠοιτΤΕΠΟΘ οἳ {μα 

ύπνο ἀἰπιιπα(ίνες ορ. Ατ. Γη. 412: 

καὶ ταῦτα μ οὔτ᾽ ἀργύριον οὔτε χρυσίον 

διδοὺς ἀναπείσει». 

11. καθεῖλαν : ὃ 18. 

10. ἐπέστρεψαν: ᾖΛεἴιγπεῖ. Ί1]6α 

Ἰηπίταηβϊνθ 118 οἳ {Πί5 τετ ἶδ νετΥ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἵη {Πο ΤΙ ΧΧ. Ορ. Μι. 124 

ἐπιστρέψω εἰς τὸν οἶκον µου. 

16. ἀντεροῦμεν, λαλήσωμεν: 40: η. 
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επορίς ΧΤΙΥ 19 
ω , Ν κ ην 

λαλησάτω ὁ παῖς σου ῥῆμα ἐναντίον σου, καὶ μὴ θυµωθῃς 
Αα δί 9 Ν ω Δ ᾧ , 19 ’ κ ον ’ Ἴς 

τῷ παιδί σου, ὅτι σὺ εἶ µετα Φαραώ. κύριε, σὺ ἠρώτη 
λ Τδ / λέ 6 9: 3 / αλ 1 / 7 

σας τοὺς παϊδάς σου λέγων « Εἰ ἔχετε πατέρα ἢ ἀθελφόν ; 
90 Ν 3” Αα ’ ἕσ ε ω) Ν ’ ΔΝ 

καὶ εἴπαμεν τῷ κυρίῳ ΄Ἔστιν ἡμῖν πατὴρ πρεσβύτερος, καὶ 
2 ’ / ας ρε κε 1ὸ Ἁ 5 ο ο) «ϱ 

παιδίον νεώτερον γήρως αὐτῷ, καὶ ὁ ἀθελφὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν, 
ΕΙΝ δὲ / ε / ϐ ΑΦ λ 3 ο κ- δὲ λ δν 

αὐτὸς δὲ µόνος ὑπελείφθη τῷ πατρὶ αὐτοῦ, ὁ ὃε πατὴρ αὐτὸν 
ο] - [ 

Ἰγάπησεν.  ᾿εἶπας δὲ τοῖς παισίν σου ὅτι ΄ Καταγάγετε πα 
δ κ ν , Α΄ Ἡ ο δα, πα Αα. ο 

αὐτὸν πρὸς µέ, καὶ ἐπιμελούμαι αὔὐτου. καὶ εἴπαμεν τῷ 
/ 6 5 ὃ ’ λ δί λ. ο) λ / "5. 

κυρίῳ ΄ Οὐ δυνήσεται τὸ παιθίον καταλιπεῖν τὸν πατέρα᾽ εαν 
ο , . , ς 0 Ἀ ) ϱϐ ον δὲ 5 . 

ὲ καταλείπῃ τὸν πατέρα, ἀποθανειται. σὺ δὲ εἶπας τοῖς 
’ 2 Ν Ν Γη είς 1ὸ Ἆ ε ῳ ε ’ ϱ) 

παισίν σου ΄ Βὰν μὴ καταβῇ ὁ ἀθελφος υμών ὁ νεώτερος µε 
ε ο 5 ’ ” ἰδ ο) Ν ’ / ͵ φ4. ό 

ὑμῶν, οὐ προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν τὸ πρόσωπὀν µου. ἐγέ- 
δὲ ε / ” ’ Ν Ἆ Τὸ / / ; δὲ ε ω) 

νετο δὲ Ἠνίκα ἀνέβημεν πρὸς τὸν παϊδά σου πατέρα ὃε Ίμων, 
[ο [ο ΔΝ 

ἀπηγγείλαμεν αὐτῷ τὰ ῥήματα τοῦ κυρίου. "εἶπεν δὲ ἡμῖν 
ε Ν ε ω) έ . ’ 3 ’ ε ” Ν ’ 

ὁ πατὴρ ἡμῶν Βαδίσατε πάλιν, ἀγοράσατε ἡμῖν µικρα βρώ- 
7 206.ε ΑΝ δὲ » ζ Ο 5 δ / θ α { 

ματα. ἡμεῖς δὲ εἴπαμεν ΄Οὐ δυνησόµεθα καταβῆναι 
[ο 3 [ο 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν ὁ νεώτερος καταβαίνει μεθ’ ἡμῶν, 

καταβησόµεθα ' οὐ γὰρ δυνησόµεθα ἰδεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ 
ν] ’ ” 9 α Α , Ν 5 ν] ε [ων . 

ἀνθρώπου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ νεωτέρου μὴ ὄντος μεθ ἡμῶν. 
Ὡ [ο . ω) [ων ε [ο 

εἶπεν δὲ ὁ παῖς σου ὁ πατὴρ ἡμῶν πρὸς ἡμᾶς ΄ Ὑμεῖς γινώ- 
9 δ » / ε ο. ΌΒ Ν, Ἆσ. θ ε «Ἅ πι 

σκετε ὅτι δύο ἐτεκέν µοι ἡ γυνή: καὶ ἐξῆλθεν ὁ εἷς ἀπ 
3 α Νο ΦΨ. (6 / / 22 λ 3 ἴὃ ν Ν 

ἐμοῦ. καὶ εἴπατε ΄ Θηριόβρωτος γέγονεν, καὶ οὐκ ιδον αὖτον 
” ϱϱ 92} ” / Ν ο 3 ’ Δ 

ετι. ἐὰν οὖν λάβητε και τουτον ἐκ προσώπου µου και 
Α ε) 4 / 3 αν. ε ῳ Ν ’ ή ΔΝ ωὶ 

συµβῇ αὐτῷ μαλακία ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ κατάξετέ µου τὸ γῆρας 

ετὰ λύπης εἰς δου. "νῦν οὖν ἐὰν εἰσπορεύομαι πρὸς 
6ο 

Ἆ Τδ / / δὲ ε ο ον . δ ’ ἃ ων ϱ) 

τὸν παϊδά σου πατέρα οὲ ἡμῶν, καὶ τὸ παιοάριον μὴ ἢ µε 
ε Αα Ν Ἆ ω) ω) ” 

ἡμῶν, ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκκρέμαται ἐκ τῆς τούτου ψυχης᾽ 

18. μετὰ Φαραώ: µετά Ίιετθ ΠΕΠ ἔετε: ἴ]ε καί ἱπίτοάποςς {πε αροᾷοβῖς. 

οπι α τευεῖ ορ. ξ 40. 

21. ὅτι: 9Τ5δ η, 90. ἐὰν εἰσπορεύομαι: ὃ 104. --- Ἡ 

25. προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν: ὃ 112. δὲ ψυχη κτλ.: {ἰΠπί5δ οἸαιβαο 15 ΙΠΤΟΨΠ 

29. μαλακία: 424 Ἡ.--- καὶ κατά- ΤΠ Ρατοπίμεἰἰοα]]γ α5 α ΤεβδΟΠ Τοχ ο 



Ε ΤΙΣ ΡΙΟΥ ΟΡ ο 199 

εηερῖς ΧΤΙΥ τ 
91 κ Ε] ον ἰδ ο) εν Ἂά ολ κ ὃ ια ϱ) ε ω 

καὶ ἔσται ἐν τῷ ἰοεῖν αὐτὸν μη ὂν τὸ παιθάριον μεθ ἡμών, 
Ν ’ [ο - 

τελευτήσει, καὶ κατάξουσιν οἱ παϊδές σου τὸ γῆρας τοῦ 
ο 9 ὃν : Αν » ἃ ορ - .. η 80 ε . 

παιδός σου πατρὸς δὲ ἡμῶν μετ ὀδύνης εἰς ἄδου. ὁ γὰρ 
ω) 3 ὃ δ Ν δί λ α Δ Ν / ς5 Δ 

παϊς σου ἐκδέδεκται τὸ παιθίον παρὰ τοῦ πατρὸς λέγων ΄᾿Εὰν 
Ν ων 

μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σὲ καὶ στήσω αὐτὸν ἐναντίον σου, 
5 ή 

ἡμαρτηκὼς έσοµαι πρὸς τὸν πατέρα πάσας τὰς ἡμέρας. 
[ο Αα ο [ων 5 α 

Ἀδγθν οὖν παραμενῶ σοι παῖς ἀντὶ τοῦ παιδίου, οἰκέτης τοῦ 

κυρίου: τὸ δὲ παιδίον ἀναβήτω μετὰ τῶν ἀδελφῶν. Ἑ πῶς 
λ ο) λ 

γὰρ ἀναβήσομαι πρὸς τὸν πατέρα, τοῦ παιδίου μὴ ὄντος 
ο) 9 ὃν Δ 

μεθ’ ἡμῶν; ἵνα μὴ ἴδω τὰ κακὰ ἃ εὑρήσει τὸν πατέρα µου. 
1 ή η . . 9 μώ 0 , - 
Καὶ οὐκ ἠδύνατο Ἰωσὴφ ἀνέχεσθαι πάντων τῶν παρεστη- 

ν] ’ / 3 [ω) 22 

6 Ἠξαποστείλατε πάντας ἀπ᾿ ἐμοῦ" 
) ον ὦ » 3 

κότων αὐτώ. αλλ’ εἶπεν 
ν. 3 ’ ερ] Ν ” α 5 Ἆ ε / »] νο 

καὶ οὐ παριστήκει οὐδεὶς ἔτι τῷ Ἰωσὴφ ἠνίκα ἀνεγνωρίζετο 

Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. ᾿καὶ ἀφῆκεν φωνὴν μετὰ 
ο. ν ν , ε αν κ Ἰ ὁα ν 

κλαυθμοῦ  ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἀκουστὸν 
3 ἕα 3 Ν ως ’ ο, δὲ 5 Ν Ν Ν 

ἐγένετο εἰς τον οἶκον Φαραώ. εἶπεν δὲ ΙἸωσηφ πρὸς τοὺς 

ἀδελφοὺς αὐτοῦ “΄ Ἠγώ εἰμι Ἰωσὴφ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, ὃν ἀπέ- 
ῃ ε ” ε ) α- 25 ν 5 οσο δοσθε εἰς Αἴγυπτον' ἔτι ὁ πατήρ µου ζῃ:᾿ καὶ οὐκ ἐδύναντο 

ο ο. ν΄ Ὁ ο οπής 9 η , 4 Ν 
οἳ ἀδελφοὶ ἀποκριθῆναι αὐτῷ: ἐταράχθησαν γάρ. καὶ 

εἶπεν “΄ Εγώ εἰμι Ἰωσὴφ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, ὃν ἀπέδοσθε εἰς 
ο 5 ῳ Ὡς Ν ων λ Ἆ ο Αν 

Αἰγυπτον. νῦν οὖν μὴ λυπεῖσθε, μηδὲ σκληρὸν ὑμῖν 
/ ο .] / ιά ΦΏ ” νν Ν » / / ε 

φανήτω ὅτι ἀπέδοσθέ µε ὧδε: εἰς γὰρ ζωὴν ἀπέστειλέν µε ὁ 
ν. ν εδ ὃ τος . , » μις. θεος ἔμπροσθεν ὑμῶν. τοῦτο γὰρ δεύτερον έτος λιμὸς ἐπὶ 

τῆς γῆς, καὶ ἔτι λοιπὰ πέντε έτη ἐν οἷς οὐκ ἔσται ἀροτρίασις 
δὲ 3 πα , , ε Ν ολ ε ω 

οὖθε αμητος ' ᾿ἀπέστειλεν γάρ µε ὁ θεὸς ἔμπροσθεν υµων, 

ΔΡοᾶοβίΒ, ὉΠΙοἩ Ῥορίηρ αἱ καὶ ἔσται ἵῃ 2. ἀκουστὸν ἐγένετο: α 5δαρβυϊζαῖθ 

γ. 91. ΤΟΥ ἠκούσθη ----ἰί ισα εαν. ὃ τ2. 

92. ἐκδέδεκται : 490) η, ϐ. ἀροτρίασις: ᾖοιρλΐπ. ΟπΙΨ 

«4. εὑρήσει : ε]ιαῖῖ πα, 1.9. ἆοπιο Ἰθταο ἵπ ΤΠΙΧΧ. ἘΈτοπι {6 ΒΙΠΙΡΙο ΥετΏ 

προη. ἀρόω ἵ5 Τογπιθᾶ ἄροτρον ἀθποίίπς 1θ 1Π- 

1. ἀνέχεσθαι: οπζιγο. ἩἨ.Ν. '1θ- κβιιπηθοηί; ΤΤΟΠΙ ἄροτρον αραῖπ {5 [οτηιεᾶ 

ἴταϊη ἨΙπηδεΙῖ ΤΏ6{[ογοθ.) --- παριστήκει: ἄανθεγΏἀροτριάω(. 8. 14185), απᾶ ἔτοπη 0115 

Ξ- παρειστήκει. ὃ ὁτ. 6 Ἠαγε {με αὐβίταοῦ ΠΟΙΏ ἀροτρίᾶσι». 
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εποεεῖς ΧΤΥ 8 
ε Ζ « α / , ζω) ο) Ν 3 ΄ 

ὑπολείπεσθαι ὑμῶν κατάλειμμα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐκθρέψαι 
« [ο] / ’ 8 ον ” ] ε ο) ο) / 

ὑμῶν κατάλειψιν μεγάλην. νυν οὖν οὔχ ὑμεῖς µε ἀπεστάλ- 
Ὡ 9 παν ο , ον τῃ , , : , ν 

κατε ὧδε, ἀλλ᾽ ἢ ὁ θεός: καὶ ἐποίησέν µε ὡς πατέρα Φαραὼ 
ο ” η Ν ” ’ ζω 

καὶ κύριον παντὸς τοῦ οίκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης γῆς 
[ ων ’ Δ λ Αἰγύπτου. "σπεύσαντες οὖν ἀνάβητε πρὸς τὸν πατέρα µου 

9 ” [ο 5 ” 

καὶ εἴπατε αὐτῷ «Τάδε λέγει ὁ υἷἱός σου Ιωσήφ “ Ἐποίησέν µε 
ε Ἀ / ’ ω) .) ’ ἴρ αν ΔΝ η ὁ θεὸς κύριον πάσης γῆς Αἰγύπτου: κατάβηθι οὖν πρὸς µέ, 

ν . , Ἱᾷ-Ἀ , 5 ο , Ὁ , ν καὶ μη µείνῃς' "καὶ κατοικήσεις ἐν γη Γέσεμ Αραβίας, καὶ 
Ν ε ε Ν α ων 

ἔσῃ ἐγγύς µου σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου, 
. / , Ν ε , νο ν  οἳ ν τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ βόες σου καὶ ὅσα σοὶ ἐκεῖ' "καὶ 

3 / ταν Ἆ 2 » Φος πιά λ 3 ο. 
ἐκθρέψω σε ἐκεῖ, ἐτι γὰρ πέντε έτη λιμµός᾽ ἵνα μὴ ἐκτριβῇς 

. με δε ν , μιά , 222 1935 . 
σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντά σου. ἰδοὺ 

ω Ν . λ α 

οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν βλέπουσιν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ Βενιαμεὶν τοῦ 
3 ω) ϱ Ν / ον [ω Ν ο [ο 

ἀδελφοῦ µου ὅτι τὸ στόμα µου τὸ λαλοῦν πρὸς ὑμᾶς. 
5 ο α Ν λ δάἀπαγγείλατε οὖν τῷ πατρί µου πᾶσαν τὴν δόξαν µου τὴν 

Ν ο ” Ν λ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὅσα ἴδετε, καὶ ταχύναντες καταγάγετε τὸν 
/ δ 2} 14 ο εν Δ "ων λ ν 

πατέρα µου ὧδε. καὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τράχηλον Βενια- 
ΝΔ ο) 3 ῳ) »] ῳ) 2 / 3 3 3 Φα Ἆ Ἀ μεὶν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ Βενιαμεὶν 

” «μα Ἱ [ο , 9 [ων 15 Ν ’ ’ 

ἔκλαυσεν ἐπὶ τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ. καὶ καταφιλήσας πάν- 
Ν 3 Ν 3 ο 5 1 3 8 3 ω) ΝΔ Ν α 

τας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα 
/ Δ ο 

ἐλάλησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτόν. Ἰό]Καὶ διε- 

7. καὶ ἐκθρέψαι κτλ.: απιᾷ ἰο γοαγ 

πρ Γγοπι γοι α φγεαί Ιεαυίπᾳ (Ξ- ρο8- 

(εγΊί). Κατάλειψι ΒΘΕΠ1Β {ο Ὦοθ τιδεᾶ 

ἴἩο ἨΠβΠπΙθ οἳ α /ποπο) ἵπ ἘρδγῬρί, 

(00βΠέΠ ΒΘΕΠΙ5 {ο Ἠανο Ὀδεη {πο ἀἰδίτιοί 

πυαίογεά ὮΥ ἰῑο Βινθεί Γαΐεγ 0σαπα], 

Τ0Υ νατὶΙθῦγ ἵη {16 Β84ΊΠΘ Β6ΠΡΘ 8 κατά- 

λειμμα. 

8. ἀλλ ἢ ὁ θεός : ὃ 108. ---ὡς πατέρα 
Φαραώ : ἴ]θ Β4ΠΊΘ οχρτθβδίοη ἶ5 ιβθᾷ ἵπ 

{6 Ὡσγρίίαη {α]6β οἳ α {τιδίεᾶ ο[ῇοετ, 

10. ΤΓέσεμ ᾿ Αραβίας: (ο0δ]6νι ἴπ 
Αγαθία. ᾿ Αραβίας ἶ5 απ αἀάθίοη οἳ ἴ]θ 

1 ΧΧ, π]ῖοὮ οβ865 α γετρα] οοηπίτα- 

ἀϊοίίοπ Ῥείππεεη (5 Ῥαββασο απά 4731; 

Ῥαΐ !' Αταδία  ἵδ Ἠθτο βαρροβθά {ο Ῥο 

Ἰγίης {ο {πο οαδύ οἳ ἴπθ Ὠε]ία, απἀ 

Ῥομπάεά οὗ {1ο οαδί ὮΥ ἴμο Αταθίαπ 

Ῥοβοτί.--- ὅσα σοὶ ἐκεῖ: ἐκεῖ πηιδί Ὦο 

ἰακθη υγ] ἔσῃ ἐγγύς µου αὖ ἴ]ο Ῥερίη- 

ΠΙης οἳ Πο ν6ι5. ἜΤπεγο ἵδ αποίΠμεΓ 

τοαᾶίπρ ἐστί, νΥΠΙοὮ 5 πιοτοθ Ῥτοβαβ]θ, 

8 {λθγο ἶ6 ποίλμῖηςσ οοτγεβροπάϊηπςσ {ο 

ἐκεῖ ἵη ἴ]ο Ηεῦγενν, 

14. ἐπιπεσών ... 

βἱνο ρατιοῖριθε, ὃ 81. 

ἐπέπεσεν: Ιπίθεῃ- 
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ἄοποςίς ΧΙ,Υ 25 
[ο] .,9 

βοήθη ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον Φαραὼ λέγοντες “ Ἡκασιν οἱ 

ἀδελφοὶ Ἰωσήφ: ᾿ ἐχάρη δὲ Φαραὼ καὶ ἡ θεραπεία αὐτοῦ. 

Πτεῖπεν δὲ Φαραὼ πρὸς Ἰωσήφ - Εἰπὸν τοῖς ἀδελφοῖς σου 
6 [ω / ’ ον / « ο Ν 3 {λθ 3 

Τοῦτο ποιήσατε' γεµίσατε τὰ πόρια ὑμων καὶ ἀπέλθατε εἰς 
γῆν Χανάαν, "καὶ παραλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ τὰ 

ὑπάρχοντα ὑμῶν ἤκετε πρὸς µέ' καὶ δώσω ὑμῖν πάντων τῶν 
Ν 19 σὺ 3 ο) 5 ’ Ν / Ν Ν [ο ” Ὁ) 

ἀγαθῶν Αἰγύπτου, καὶ φάγεσθε τὸν μυελὸν τῆς γῆς. 
. » Αα Αα 5 σσ ο ε ο 9 ω ο. 
ὲ ἔντειλαι ταῦτα, λαβεῖν αὐτοῖς ΄ ἁμάξας ἐκ γῆς Αἰγύπτου 

΄ ε [ων Ν ω) ’ ΔΝ .) / ν 

τοῖς παιδίοις ὑμῶν καὶ ταῖς γυναιξίν, καὶ ἀναλαβόντες τὸν 
[ω ΔΝ ο) 

πατέρα ὑμῶν παραγίνεσθε: "καὶ μὴ φείσησθε τοῖς ὀφθαλ- 

μοῖς ὑμῶν τῶν σκευῶν, τὰ γὰρ πάντα ἀγαθὰ Αἰγύπτου ὑμῖν 
ν ο ϱ1 σ / δὲ 9 ε εν Ἰ / 4) δὲ 

έσται. ἐποίησαν δὲ οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραήλ: ἔθωκεν δὲ 
3 Ν 3 [ω) ε ’ ὃν Ν 3 ’ ε Ν Ν [ο 

Ἰωσὴφ αὐτοῖς ἁμάξας κατὰ τὰ εἰρημένα ὑπὸ Φαραὼ τοῦ 
’ ΔΝ 3ο 5 ω) 3 Δ .] Ν ε ’ 

Βασιλέως, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν : 
99 ὃν ο «δ δ Δ ζά Ν ο Ν σδ 

καὶ πᾶσιν ἔδωκεν δισσὰς στολάς, καὶ τῷ Βενιαμεὶν ἔθωκεν 

Ττριακοσίους χρυσοῦς καὶ πέντε ἀλλασσούσας στολάς ᾿ μας 

τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀπέστειλεν κατὰ τὰ αὐτά, καὶ δέκα ὄνους 
α  ..ν , α 5 α ἄν Δ ; ε / 

αιρογτα» απο παντων των ἀγαθῶν Αιγύπτου, και δέκα μιο- 

16. λέγοντες: 36 ΙΠΑΥ 5αΥ ἴπαί 0115 

ρατιοίρ]α αστθθς Ιλ {μα νασραε ΡΙΙΤα] 

Ιππρ]Ιθᾶ η διεβοήθη ἡ φωνή. ὃ 112. 

---Ἡκασιν: 421 η. --- η θεραπεία αὐτοῦ : 
Ξ- Ἠϊ5 οοιιΏ, 

17. πόρια: -- πορεῖα, ΊΊπΘάἨδΟΓίγαΊδ- 

φον. δ9τ. Ἠετε, πο ἀοιβὈί, οαη]εἰ5 απᾶ 

88865. Τηο Περτουν ποτά πιεαΠΒ «οα{ΐ]6.᾽ 

18. ἥκετε: ΙπΙρετα{ῖνο οἳ ἥκω. 

19. σὺ δὲ έντειλαι κτλ. : απᾷ ο ἐ]ιοιι 

οἴυο (5 οοπιπιαπιᾶ, ἴλαί (Πιο 5λοιῖᾶ 

ἴαλο {ο ἴλοπι 10408 Ίνοπι ια ἴαπιᾶ 

οὗ Ε9ηρί Του Φοι οι γεἸι απιᾷ ΙδΟηιΕΊ. 

απᾶ ἰίαλκε 36 οι αλα απᾶ οοπιο. 

ΤΈπετε ἵ5δ α βαάάεη οαπσο οἳ οοηβδίΤΙΟ- 

01οη ἴτοπη {16 οὐ]ῖατιθ {ο ἴ]οε ἀῑτεοῦ ο) Δ- 

Ποη. Το 5δαὈδίαίε λάβετε ἑαυτοῖς ΤΟΥ 

λαβεῖν αὐτοῖς ΠΙ4Κ6Ρ {πο «ἄτοθεκ τΙΠ 

απιοοίΒΙγ οποιςῃ, Ῥαΐ {πετο ἶ5 Ρ6τΗΔΡΒ 

βοιιείμίηπσ απηῖβ5 ΙΙ πο ἨΗΠευτειν αἲ 

{πα Ῥεσϊηπίης οἳ {με Υθ6ΓΡ8. 

20. καὶ μὴ Φείσησθε κτλ.: απᾶ 

5Ώα}6 πιοί 3οι φοοᾶς ιο] οι εγεδΙ 

ἶ.ο. τοσατᾶ ποῖῦ ἴπο 19585 οἳ {Π6Πι, α 6ΟΠΙ- 

ΠΙΟΠ Ηοθρτειυ ῬΡῃταβθ6.-- τὰ... 

ἀγαθά : {ια ιθ]οῖε φοοᾶδ. δ 635. 

3232. δισσάς: 491” η. --- τριακοσίους 

χρυσοῦς: 60. στατῆρα». Τη6 Πεῦτενν 18 

τε Ἠαπάτοᾶα (5ΠεΚειβ) οἳ 511ν6Υ. 
Ορ. 9135 Π. --- ἀλλασσούσας στολάς: 

εΊαπφες ο γαϊπιοωί. Ορ. {άςδ. 1415 

τριάκοντα ἀλλασσομένας στολὰς ἱματίων. 

20. αἴροντας, αἱρούσας: ἴμε Ο0ΠΙ- 

ΠΊΟΏ ἸηθαΩΠΙΠσ ΟΕ αἴρειν ἵπ ἴπε ΤΧΧ 

ἵπ «{0 οασ. οϱ.465. Γκ. 1ου. 1η. 

---Ἠμιόνους: ἨΠεῦτεαιν, ’ 8116-.5865.᾽ 

πάντα 
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ἄεαπορεῖς ΧΤΙΥ 24-28 

Ἀἐξαπέστει- 
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Φ Δ α νους αἱρούσας ἄρτους τῷ πατρὶ αὐτοῦ εἰς ὁδόν. 
λεν δὲ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθησαν: καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς “ Μὴ ὀργίζεσθε ἐν τῇ ὁδφ.᾽ "καὶ ἀνέβησαν ἐξ Αἰ- 
, Ν΄ 4 5 ω) / λ ” νὼ λ ιά γύπτου, καὶ ἦλθον εἰς γῆν Χανάαν πρὸς ᾿Ἰακὼβ τὸν πατέρα 
5 ο) 20 Ν 3 ό 9 ω λ ’ ϱ ος ε ε, 

αὐτῶν, "καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι “΄ Ὁ υἱός σου 
Ε ν Αα Ν Ὡ] 5” / ο ο 5 ΄ 22 Ἆ 

]Ἰωσὴφ ζη, καὶ οὗτος αρχει πάσης τῆς γῆς Δἰγύπτου.᾽ καὶ 
»-/ ε , 5 , 5 λ 3 ποσο οτ ον 
ἐξέστη ἡ διάνοια Ιακώβ, οὐ γὰρ ἐπίστευσεν αὐτοῖς. ἐλά- 

ο 9 Ὀ ο 

λησαν δὲ αὐτῷ πάντα τὰ ῥηθέντα ὑπὸ Ιωσήφ. ὅσα εἶπεν 
3 [ο] 3 ΔΝ Ἀ ον 4 ρ Δ ο] / εν) Ν ο 3 

αὐτοῖς' ἰδὼν δὲ τὰς ἁμάξας ἃς ἀπέστειλεν Ἰωσὴφ ὥστε ἆνα- 
- ἕ π ον ϱ] ᾿ Αα Ν 

λαβεῖν αὐτόν, ἀνεζωτύρησεν τὸ πνεῦμα Ἰακὼβ τοῦ πατρὲς 
9 ” 98 [ω Ν 5 νο πας ΄ ’ Ε] ν] ” ε 

αὐτῶγ. εἶπεν δὲ Ισραήλ Μέγα µοί ἐστιν εἰ ἔτι ὁ 
ερ 3 ΔΝ Α ἃ 5/ ι Ν [ωὸ 

υἱός µου Ἰωσὴφ ζῃ' πορευθεὶ ὄψομαι αὐτὸν πρὸ τοῦ 
” ) ν 

ἀποθανεῖν µε. 

24. Τη οργίζεσθε: {ιο (ατεεζ {ταης- 
Ι8ἱοΥ5 αγε αἲ 0Π6 ἨΙῦι {με Ἐηπσ]δῃ 

ποτε: Ῥαΐ α τεπιϊπάετ ποῦ {ο απατγε] ἵΒ 

Παγα]γ ἵπ Κεερίης τα {πο απασπαΠΙτη- 

11γ ΠΠ(πετίο ἀἱδρ]αγεά Ὦ} :οβερ!. ἜΤπε 

Ἠερτειγ νοτᾶὰ {8 πάει ὕιαπ πε (τεεῖ, 

αηΏᾶ 6Ο0ΥΘΤΡ αΠΥ {ογπι οἳ πιεπία] ἀῑδίατῃ- 

8Ώ0θ. ΒΕΓΠΑΡΒΙΟ5ΕΡΗ 5 πΙΕΓΕΙΥ ιν]δ]ι- 

Ιησ Ἠ5 Ὠγοίμθι5 α 5αΐ96 απᾶ οοπιξοτίαῦ]θ 

ΙοαγΠθΥ. ἳ 
27. ἀνεζωπύρησεν: Ἠετο Ιπίταηβι- 

{νε γευϊυεᾶ. 
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1ε [ο ΒἴΟΤΥ Οἱ 1 οβδερἩ τπαγ Ῥο ΥΙαυεᾷ 45 α Πογε], ἴ]θ 5ἴοτγ οἳ {πο 
Ἐχκοᾶις Ρε]οπσς ταίῃΏεχ ο ἴπε 1οπἸαποθῬ οἱ ΠΙβίοτγ. ἘῬοΐμ πατταζινες 

Ἱπάθεί Ἠαγνο [μαι παθίοπα] 516. Ἠοι ἴπο 5{οΥγ οἱ ο οδερΏ αοσοιπῖς 

{οτ πο Τ5ταε]1ζες οοπ]]Πσ 1Π{ο Ἠστρί, Ὢη]εθ ἴπαῦ οἳ ἴπεο Ἐχοάιας 

αοοοιπῖς Τον ἴπεῖΙτ σοΐπς οιῦ οἳ 10. Απά Ῥοῦμ αἱ5δο Ἠανο {είν ρει- 
δοηα] 5146. Του ἴμε 5{οΥγ οἳ πε Ἐχοάις Ῥεσῖης ντ μα ῬΙτ{ απᾶ 

αρριϊηρῖησ οἱ ἨΤοδε5 απά 1Π 155 Ππ]θία] 5ίασε5 ῬΠΓβΙες ΤΙΘΥΘΙΥ 15 
ἹπάΙνιά ια] αἀναπίιτθδ. Ότ {πο ρίοζατεβδαπεηθςς οἱ {πα πΠο]αο {α]ο 1ὔ 

1 πεεά]εβς {ο ἀῑ]αίθ. ΊήΚκο Ὀ]γδδο Ιπ Ῥεσρατ’5 τασς, 1ΐ5 τηα]θςίγ 
5Ώ1πος 6Υαοη ἴΠτοισῃ {πο σατο οἳ α Πίτα] {ταπβδ]αίοη ΙΠίο ΑΙοχαῃ- 

ἄτίαηπ (ἀτθεΚκ. ῥῬιαρῤβθαιεηί ο. 6ν15 ΙπιασΙπαίΙοη Πας οπτ]ο]θᾶ [πα 118 

ο{ Μοβες π(Ἡ αἀάιοπα] ἀθίαι]5 θεπάΊπσ το ἴπο σ]οτίΠποαΠοη οἳ ἴμο 

παῦιοπα] Ἠθτο. Τητἁ5 «ώοδερΏις (4. 11 9 5 2) Ιπιτοάαοεςδ α 5ἴοτγ 

αΊπηῖ]ατ {ο υπαῦ ος ἴμο Μασὶ απᾶ Ἠετοί 1π {πο Ἐ]ιδί (1ο5με! --- πον 

0Π6 Οἱ ἴ]θ δαογεᾷ 5οτ10ε5 ο {πο Εσγρίύϊαης5 παά ρτορΠπεβῖαεᾷ {ο ῬΠαναο]ι 

ἴπαῦ α οἩ]]ᾶ πας αὈοιῦ ἴο Ὃδο Ῥογηῃ απιοηπςσ ἴπο ἨΗσδρτγθις Ίο ϱποι]ά 

ἨππΏ]θ {πε ρτ]άο οἳ Ἠσγτρί, απἆ Που ΕΠαταοὮ 1η 6ΟΠΒΕΦΙΙ6ΕΠΟΘ 1βδιιεά 

{π9 εα1οῦ Όπαί αἰ] 1πα]ο οπΙ]άτοη Ποι]ά Ῥο ριαῦ {ο ἀεαῦμ. Ῥαῦ Μοςες, 
85 Τ1νΥ ποπ]ά δαΥ, γα5 «πο ο {πο Ἐαΐες,᾽ απἆ, {ποισΏ 5εῦ αἀτι{ῦ οἩ 

με Νο Ἱπ Ἠ]5 Ῥαρε-Ροαῦ, 6Υ6η α5 Ἠοπια]ά5 απά ΈἈεπιας ἵπ {Πεῖτ 
«ΠΒοαῦϊησ Ἠα]121 οηπ ἴπο Τ1ρευ Ἠοοάς, Ἰθ οοι]ᾶ ποῦ ρει]5δᾳΏ: {ου Ίο 

οαττ]θά γη Ὦ Ἠϊπη ο ἀθςθιηῖθς, ποῦ 5Ο ΠηΠΟἨ οἳ α ΠπαίΙοΠ α5 οἱ α τε]]- 

σΊοη. Ἠε]ρ οα1ηθ {ο Ἠϊπι 1Π πα ΤοΥΠΗ, ποῦ οἱ α 5116-ΟΙΕ απἀ οἳ α 
5λερμετᾶ, Ῥαΐζ οἳ {πο ρτῖποςθςς οἱ ἴ]ο Ἰαπά απ {πο ἀαισπίει οἱ πα 

ΟΡΡΙΘΒΡΟΙ ο{ Ἠῖ5 Ῥθορίθ. Ὦγ Ἰεχ Τε πας εἀποαθεά ἴο Ῥεέοπιθ {πα 

ΒαΥΙΟΙΤ οἱ 15 ταρθ, 

Τ]πθ παπα οἳ Ῥματαο]μ)5 ἀαπσηΏίετ, αοοοτᾷῖπςρ Το ᾖ/οδερΏἉς5, πας 

ΤΠοατπιαζμ]ς. Ἠοεν ΕΠνοῦ σατο ἵα5 ἴο Ρτον]άο α ΏΆτδα ΤοΥ ἴπα ο]]ἀ, 

απά 5Ώ9 τ]θα νηζἩ Ἠϊπη οηπθ Βογρίϊαη γοππαπ αξίοτ αποίπατ, Ῥιῦ 6 
το]εοθεᾶ ἴ]ιο αἱἴεη πα]. Τπεη ΜΙίατι, ὪἩο Ίαδ βἰαπᾶίηπςσ ῬὮΥ, α5 

1]Ηγ. 1156 Επ Ι{αηπίςπι α]γαιπ, 4ᾳπο οχκροφ{ϐῖ εταπί ριςθτῇ, 

1458 
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ἴποισῃη α ἀἰδιπζετεδίεά βρεοίαζίοΥ, παάε πο Παβργ 5ασσοεςίίοη ἴλμαῦ 
ἴμο ομΙ]ά πι]σηί ῬεΓπαρς ποῦ τείαδαο {μα Ὀτθαςίς οἳ οπθ οἱ Ἠ]5 οο1]- 

ΓΥΝΥΟΠΙΕΠ, απά γα5 αοοοτάΙπαΙγ αἱ]ογεᾷ {ο {είοι Ἠῖδ πποίῃοετ. 

Τεγπια(Π]ς ας τουιγατάεᾷ {ο 116 ΥΓΟΠΙΑΠΙΥ οοπΠιρ8βδΙοη Ὦγ ἴμα 

εχίταοτάίπατγ Ῥεαιῦγ απά 1Π06ἱ]1σεπος ἀενε]ορεά 1π πο ομι]ά αξ Ίςθ 

σταει. Έεδορ]θ πγοι]ά ὑπνη τουιπά οἨ ἴπε τοιά απά 6Υ6η Ίδανα {]αῖν 

νγον]ς ἴο Ἰοο]κ αἲ Ἠπιπ. ΠΗ15 βἴαϊατο ἴοο αὖ ἴπο ασε οἳ {Ἠνεο πγαβ 

τειηαγκαθ]θ. ΟΕ αἰ] 016 νο Χποῖι ποίζμ]ηπσ Τοπ [πο Ο]ά Τοαδίαιπεπ{ 

Ῥεγοπά ἴ]ιο Ιπό 1π Ἐχοάιας 2”, μαῦ ἨΤοβος γα5 α. σοοᾷ1γ ο]ᾶ. Ῥιιῦ 

υπο Ναι Τορίαπιεηί 06]15 τι ἴλπαῦ ης νας «ἀϊνΙπδΙγ {αῑτ, αἀάϊης ἴλπαι 

Ἡθ «Ίνγας Ἱηδίτασίεςά 1Π α]] {ο νΙδάοπι οἳ ἴπο Ἐσγρίαπς απά λαῦ ΄Τεα 

πας πΙΙσΙΡΥ 1π Ἠ]5 Ίγοτᾶς απᾶ γου]κς) (Αοὖς τὸ 3). 
Οπο ἆαγ ΤΠποεγπια0]]5 1π ο Ῥτ]ᾶο οἱ Ίαι Ποατῦ ρτοδοπί{θά ἴμθ ομ]]ά 

[ο Ἠ6Υ {αΐἨ6Υ, απᾶ 6Υεη αδΚεᾶ οιαῦ ης τη]σ]ῃ{ ο αρροϊπίεἁ Ἠοθῖτ {ο {πο 

{Ἠτοηπθ. ΈΠματαοῃ, ν]]]]ηπςσ {ο σταῦΙ{γ Ἰθτ, {οοις {πε Ἱπζατί 1η Π15 αΤΠΗΡ 

απᾶ Ῥ]ασεά {ο τογα] οΓού η προη Ἠῖ5 Ἠθαά, ΙΓ Πα ταδα]6 ἴ]λπαί 10 
Ίνα5 ἀαβδ]μεά {ο πο στοιπᾷ απά {ταπιρ]εᾶ παπάδες {οοῦ Ργ ἴμα Ῥαῤβθ. 

ΤΈπεῃ {16 δαοτεᾷ 501106, ΠΟΙΤΟΥ-Φ{1Ίοκεη αἲ ἴπα 51σΗΏί, εχο]αϊπιθᾷ {]ιαζς 

ἴΠ15 Ἱγαδ ἴπε νετγ ο]1]ά ασαϊηςδῦ ΥΠοπι 6 Πα αἱγθαάγ ππατηθᾷ ἴμθ 
Κϊῑπο απᾶ Ἰηβ]ςυεᾷ ἴλαῦ Ὦα Ποι]ᾶ Ῥο σοῦ τιᾷ οἱ. Βαΐὸ Ῥματαο]μ)5 

ἀαισ]Ώίαει Παντ]θᾷ {μα Ῥογ οιῦ οἱ ἴο τογα] Ῥγθδεποθ, 5ο ἴπαῦ Ὦε νεα 
ἴο Ῥε {πο Ίορο οξ {πο Ἠεργοαννς. 

ΤΠαϊ ἨΤοςδες ΊΥΠεΏ ϱΤΟΥΠ πρ Ποπ]ά ηανα οοπΙππθησεᾷ 115 ϱα166Ι ὮΥ 
πηαηβ]αιισ]{εΥ απά ανα Πε 1π θεα οἱ ΕΠαταο]’5 γ6ησθαησθ 1/5 ΠΊΟΥΘ 

ἴπαη 9 οβδερΏις5 οοπ]ά Ῥτιης Ἠ1Πιδε]{ {ο τε]αζο ἴο α (ἀεποι]ο αιά1θηοθ. 

»ο ἢθ απ1εΒΙγ βαρρτθβςες 0Π]5 Ρρατῦ οἱ ἴμο πανγαίϊνε απά αρ ζαζος 
ΑΠ αοοοιηῦ ΠΙΟΤΘ ρταΒΙ{γ]ησ Το ο. 6νΙδ] {6ε]1ης. 

Ἠσγρί τας Ῥεῖηρ οΥΘΙΥΙΠ ὮΥ απ Ἰπναδίοη οἱ ΕὐΠιορίαη5 απᾶ να 

1η ἆαπΠςσατ ο αίζον ἀθδίγασίίοη, ΥΠεΠ {πο Ἠσγρίίανς 1Π {Παιν ἀῑδίτοςς 

αδκαᾷ αἀν]σορ Ίτοπι ἄοά. ΤΠ6Υγ Ἱναιε το]ᾷ ἴο οα]] ἵπ Πε αἰά οἱ «ίῃε 
Ἠερταν. Έ]οτδιροπ Ῥ]μαγαο] αθ|κεά Τ]ιουηα(μ]5 το 1εῦ ευ 5οπ αοῦ 

85 6εηεθτα]. Τη15 51ο ἀῑᾶ α[τον οχίταοίησ απ οαἵἩ νο πο Ἰῑπσ 

Όιαῦ Το γ/οι]ά ἆο πο Ἱαντη {ο ἴ]ο γοιίἩ. ἨΜο5θς αοοοταΙπβ]γ αδδαπηθά 
{πα οοπηαπά απά αἲ οπσθ οχΠ]Ρ]{οᾶ Ἰ]5 βαρεγίο Ιπ0ε]]Ισθοηπσθ. Ἠαά 

ης {ακαη Τ15 {Τουρ πρ {πο 1Ἴνου, ἴ]α 6ΠΘΙΙΥ γγοι]άἀ ανα Ἰιαᾶ ποβίοθ 
οἱ 15 αρρτοαο]Ἀ;: 5ο Ἠ6 πιαγσ]ιθᾷ ἴθιη ουεγ]απᾶ (Πνοισ] α οοιπίτΥ 

Ἰπ{ερίοά Ὦγ ἀἄαπσετοις ταρίῖ]ε5 απἆ ὮΥ ἴ]οδο ΒγΙησ 5θγρθηῖς, ΥΙΟ] 
Ὑνε πουν {τοη ἨΗοτοάοίις αἱδο (ΤΙ τδ, Τθ6) {ο Ἰαγνε Ὀθεῃ απιοης ἴ]θ 
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1ηΦΙΥο]ς5 οἱ Εσγρί. ἘΤπεῖτ πἼηπσς, Ίο 5475, Π6ιε Ί]]χα {Πο5δε οἱ Ῥαΐ8. 

Μοβε5 Πονθγνεγ Ἰαᾶ ρτον]άεᾶ ΠΙΠΙδΕ6ΙΕ η Ἠπΐίοπες {π]] οἳ 1Ρί5ε5, 
πΠΙοἨ Ὡς ορεπθά οἩ 1θασΠΊησ ἴμθ ἆαηφετοι5 ρατῦ οἳ Ἠ]5 τοπία; απᾶ 

ἴηεςα ΡίοπΠθΘΙ5 6851ΙΥ οἰθατεά α ΨαΥ {ος Ἠϊ5 αΤΙΠΙΥ. ΈΤπενπ, {α]ϊπς 
ει ἆθπ]γ προπ ἴμο ΕΙΠΙΟΡΙΑΠΡ, Ἡθ οοορθᾷ {Παπ πρ Ιπίο {μα τοτα 

οἵυψ οἳ Φαῦα, ΠΙΟ Ο0αΠΙΡΥΡε5 αἰζεγιανάβ οα]]εά ΜετοεἙ, αἴῖτετ {16 
ΏΘΙΠΘ ΟΕ Ἠϊς αἰφῦον. ἨῬι]]ῦ οἨ απ 15]απά, ἴμ]5 οἱγ α5δ ΙΠρΤθρηαΡΙ6 
ονΊησ {ο 155 {ου Ποαοπς5 απᾶ ἅἄαππ. Ῥαΐο ν]παῦ {πο πατ-σοᾷ οοι]ά 

ποῦ 4ο γα αοοοπιρ]ςλεςᾶ ὮΥ {πο Ίούο-σοᾶάθβε. Τηαγ018, πε ἀαιρ]ζετ 

ο {μ6 Ἐϊπσ οἳ ἴμε Ε{ΠΙοΡΙαΠ5, Ρ]αγ6ᾷ πε ρατῦ οἳ Τατρεῖα. πλ ζίεη 

πηζΏ Ῥαδδίοη ΤΟΥ {μα Ῥδαι{α] απἆ Ότανο γουιίΏ Υπο Ίνας αίασκΙηπρ 

Ἠεν οοΠϐτγ, 5116 5εη{ 5εοτεῦ 6ιη]βδατΊ65 ο ΑΤΙάἨσ6 {οΥ {με Ρείταγα] οἳ 

ἴῃο οἵζγ, 1{ ΟΠΙΥ Ἡθ ποι]ά ΡΓοιηῖδθ ο ΙΙΑΥΤΥ Ἠθ6τ. ΈΤ]]5 Μοβες οοἩ- 

φοηίθοᾷ {ο ἄο απᾶ, αἴίεν ἀθεείτογίησ πο Ε6ΠΙορίαἩς, τεὔιγπαά 1π {τ]- 
ἩπΙΡΗ ἴο Εσγρί, ΟΠΙΥ Πονενετ {ο Ἠπαᾶ ἴμαί Ἠ]5 {ο γας ΙΠ ἆαπβει 

ονΊης {ο ἴ]ιθ ΕΠΥΥ ατοιςεᾷ ὮΥ Πὶ5 5ποσθ5. ἜΤΠαῦ Ὕναςδ ΥΥΙιγ Ἠο Ἰιαὰ ἴο 
ῃγ ἔποπι Ἠσγρί, ποῦ Ῥθσοα1ςθ, αξ 1π ἴ]α Ὦ]ρ]α βὔοτγ, Ἠϊ5 αρ] Ἠαά 

Ῥθ6εη γοιβ86ᾷ {ο ντα αἲ 0μο δΙισΠί οἱ ο ορρτεβδίοη οἱ 15 οοιΠίτΥ- 

16Η. 
ε1οβ6ρΏα5 Ἠοιπεγεν ἆοθς πο Τα] {ο τεοοτᾶ ἴπο σα]]απίτγ ση 

ν/πΙοἩ ἨΤορος τοδοιιθᾶ {μα ἀἰδίτεσδαοά παϊΙάεπς αἲ ἴπα Ὑγε]], απ Ἰου 

Ὦς ἵνας 1Π 6ΟΠΡεαιιθησθ τουψαγάεἆ ὮΥ ἴ]α Ῥτιοδ6 οἱ Μιάϊαη νηΙΏ μα 

ἨῬαπά οἱ οπθ οἱ 5 ἀαασ]ίους. 

Τ0 νη]] πον; ο Ιηδίτισίίνο {ο ἴαῑΚε α σἶαπος αὖ ἴ]ο Ἠ]5ίοςγ οἳ Μοβεβ 
α5 Ῥγοβδδη{ες {ΤΟΙΠ αἩ α116Π, {ποισ]ᾗ πο Ἰοβί1]ο, 5οι16θ6. Ατίαραπιι, 

056 Π8ΙΠΘ δασσθρίς α Ῥεγδίαη ο1σΙΠ, ἴποισΏῃ 15 1άεας ατο (Τεεῖς, 

Ίγα5 δες ὮΥ ΑΙεχαπᾶει Ῥο]γ]Ιδίο, ἃ οοΠ{ΕΠΙΡΟΤΑΥΥ οἱ. Βή]]α, ἂ5 οπ6 

οἳ Ἠῖ5 αιζΠον]1ες5 οἩ λα ἨΙβίοτγ οἱ Πο ᾖ«6ἳἩδ. Αοοονά]πβ ἴο 015 

ααίπου, Μεττ]]ς, πο ἆαισ]Ώ{ε οἱ ΚΙπσ Ῥα]πιαποίμες, Ώεϊπσ γε ἆθά Ὦγ 

Ἀεν {αΐῦμαν {ο 0Πεπερῃτας, Ἰπο οἳ ἴ]ο ρατῦ οἱ Ἠσγρί αΏονο ΜεπιρΗΙ5 

(ΐοτ αἲ ὑ]αῦ 6πια ἴπετθ γ6γα 8εΥοτα] ΚΙπσᾶοπις 1π Εσγγρθ), Ραῦ παν]ησ 

ηο ολ]]άγειπ Ὦγ Ἠϊπι, αἀορζεᾶ αν εν 5οη α ο ουδ] Παπ, {ο ἨγΏοπι 

5ης σαυθ ἴΠο ηπαΙηθ Μούφο5. Τῆϊ5 παςδ Ἰθ, νο, ΨεΠ Ἠθ 6ΥΘΥ Το 

πιαη”5 θρίαῦα, ννας ΚΠΟΥΥΠ {ο ἴμο «πτοεοικς ας Μιδοιις, ἴμο (εαςπετ οἳ 

Οτρµεις, υΠΙ]ο6 αἴποηπσ {πο Ἐσγρίαις {Πεπιδο]νος Ἰε Ἠα5δ οα]]εά 

Ἠεγηθ», Ώ6οαιαςα Ἡδ {αασᾖΏί {πα ρι]θοβίς ο βασγεᾷ γης. Ίο γα 

ἴπο απθ]οΥ οἱ ΠΙΑΠΥ ΙπναπίίοἩς ΡοῦἩ Τον {πο Ῥεπεβί οἳ Ἠσγρί απά Του 

1 Τ5 {με τθδβεπΙρ]αησθ οἱ ΠΒΊΠΘ ΠΙΟΤΘ {Παπ αοοϊάεπία] 5 
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ἴλα Ὀε]οοξ οἳ πιαπ]]πᾷ, απᾶ 16 γ/αδ Ἡς Ὑο 5αποΙΠθεᾷ οαῦ5 απᾶ ἆοσς 
απ 19665. Ἠο ναςδ απΙπιαεά Ὦγ α 5ἱπσ]α-μεατίιθά ἀθβιτο {ο 56οΙΤθ 
0πεπερῃτες οη 15 Ἠτοπθ, ΥΓΠΙΟἨ γα (πει αχροδεά {ο πποῦ-ν1ο]θποθ. 

Νενοετίῃε]θβς Π15 αἀορίινο {αΐλεγ Ἰοοκεά προη Ἠ1Πι πνΙζΗ δαβΡρΙοῖοη απᾶ 
ανα]]εᾷ ΠΙ1Π56Ι{ οἳ απ Π0ΠΙορίο 1ΠΥΒ8ΙΟΠ ἃ5 ἃ, ΒΕΘΙΠΙΥ Ρτείεχί {ου σεζ- 

πο τ]ᾷ οἳ Πϊπ. Ἠσο {πετείοτα ραῦ Μούβδος αὖ {μα Ἰιεαᾶ οἳ α ταςδίῖ]ο 

ΑΤΙΩΥ οἳ 5οπια 100.000 οἳ Ἠ15 οοαπίτγΙΠεΠ, αοὔ]πρ αΡΡΕΤΕΠΤΙΥ οἩ ἴπθ 

Ῥοπιατ ρτ]ποΙρ]ο ΥΠ τεσατᾷ {ο ἴπε ὦ6ενς5 μαι, 1 ΤΠεγ ρετιβμεᾶ, 16 

πας ν]]ο ἆαΠη απ. Μούβδος5Ἱονεγετ απ 15 Εο]1οπ6τς οαττ]θᾷ οἩ ἴμθ 

ΕΥ 51ο00ΘΒΣΕΙΙΙΥ {οΥ {εη γθατΒ, ἀπτιπσ γμΙοἩ ἴΠεσ παᾶ Όππς {ο Ῥιπ]ά 

ἴπε οΙῦγ οἱ Η6τΠΙοΡοΙ15, ΥΠ6τε {Π6γ οοηδεοταζεά {πε 1915; απᾶ ΜΟΨΒΟΒ 

Ώ11ηςε]{ 5ο Ίο ἴμθ εβίθεπι 6νεη ο Πῖ5 6πεπαῖθ5, ἴπο ἘΠιορίαη», ἴπαῦ 

ἴΠεγ αἀορίεά Έγοπι ἨΙπ Πα Ῥγασίσο οξ οἰτοππιοϊβδίοη. Πεν ἴμο 
πγατ αἲ ]α50 ο81Πθ ζο α 019056, ΝΓοῦ5ο5 τεοθινεᾶ Ῥαΐῦ α οο]ά Ἱνε]οοπιθ ΕΓΟΠΗ 

ΟπεπερΗτθΒ. Η15 ἴγοορβξ Ίγετθ ρατίΙγ ἀεςραίολμεά {ο ἴπο Εσγρίίαν 
{τοη{ίθι {ο Ἱθερ σιατᾷ απά ρατῦ]γ επιρ]ογεά ἵπ τερ]ασίης α Ὀτίοῖς 

(επιρ]θ 11 Ώ1οδρο]15 ὮΥ οπο οἱ 50οπ6. Α5 Του Μούβο5 ΠΙπιδε]{Ε, 0Πεπο- 
ρήτες οματσαά οπο ΟΠαπείμοίΏ ΙΥΙΓΏ πε {ας οἳ σεῦθῖπσ τὶιᾷ οἱ Ἠϊπῃ. 

Το ἴ]πῖςδ επᾶ, ππεη Μειτῃῖς ἀἶθεᾶ, Ολαπείλοί]ι Ίνας δεηί αἱοηπο η 

Μοῦβο5 {ο Ῥάτγ Ἠετ Ῥεγοπᾶ {πο Ῥογᾶεις οἳ Ἠςσγρί. Εεϊῖησ πγαγπεᾷ 

πούεγνοετ οἱ Όλο Ῥ]οῦ αραϊἰηςύ 5 16, Μούςβο5 οοπίτινεἁ {ο Ρατγ 

ΜετιἨ]5 βα{εΙΥ Ίπ απ Ιδ]απά-οΙίγ, ἴο ΥΠΙΟΠ Ἰθ σανθ ἴΠθ ηαΠθΘ οΕ 

ῬΜετοο. λεν Ὦγ {λα αἀνιοο οἳ 15 Ῥτοίμες Αα1οη ο θα {ο Αναδία, 

πιαπαρΙης οἩ Ἠθ ὙγαΥ {ο ΙΙ] ΟΠαπευΠοῦΠ, πο Ἰαά ]α1ᾷ απ απιαδ] 

ασα]ηδῦ ἨΙπ. Τη Αταρία ηο πιαγγ]ιοά {πε ἀαασᾖίεν οἱ Ἡασιε], ἴ]θ 

Κιπσ οἱ ἴποςο ρατῦ. ΠΙ5 {αΐΠεγ-ιη-]αιν ὙηδΠεᾶ ἴο ππαΤΟἨ ασαϊηςῦ 

Ἠσγρί απά 5εοἈτο 116 οΥΟΨΏ {οΥ Πῖ5 ἀαασΏίετ απ Ίαν Ἱαδραπα: Ῥαῦ 

Μούβο5 ἀ1δδιαάεά Ἠ]πα {τοπ {15 ῬαγροςῬθ οι οἳ τερατᾷ {οΥ Π]5 οοη- 

ΠΥΠΙΕΗ, ΠΟ Ἠ6γθ 1 Ὦ]αγαο])5 ΡονΓΕΓ. 
Φπουζ]γ αἴζει {115 Κϊῑπο Οπεπερῃτος ἀῑεᾶ οἱ ε]ερ][απίθϊαςί5, Ῥεϊης 

πο Ἠνδῖ Το Ῥ6 Απι]{ζει νΙζ]ι {15 ἀΐδθαςε, ν/λΙοἩ γγας α Ἱαάσοπιεπί 1Ροη 

ἨΙΠ ονΊΠς {ο Ἠ15 Ἠανίηπς οοπιρε]]εᾷ {μα ους {ο ἀῑςπσιαϊδΏ {Ἡθπῃ- 

5ε]νθβ Ὦγ ὙἩθαι]Πςσ ΠΙΙΡΙΙΠ Ἰπδίοαᾶ οἱ Ἰοο]]θη σατιπθηζ. ΙΜΟΥΒΟΒ 

ΡταΥεᾷ ἴο ἀοά {λαῦ {ιο οΡρτεβδΙοη οἱ 5 Ῥεορ]θ παὶρ]ῦ σθ8856, Ί/ἨΘΥ6- 
προητ α ΙΙΥΡΊΘΤΙοις γε γγαβδ 866Π Ῥαγπίπσ Έγοπι ἴπθο στοιπά, {ποιρ] 

πεις Ίγα5 πο Ῥιδῃ οἱ Ρε οἳ αΠΥ 5ουῦ 1Π Πο Ῥ]ασθ. Ἐ]εεῖης αὖ 
Πχςί 1η αἱαΥΠΙ, ΜΟΥΔΒΟΡ Ίγας αγγοςζαᾶ ὮΥ α ἀἰνίπο νοῖσθ νλ]οἩ Ῥαᾶς Ἰῖπι 
ΠΙΩΙΟΏ αρα]ηδί Ἠσγρί απά οοπάπος Ὦϊ5 Ρεορ]θ {ο μαῖν αποϊἱεπῦ {αἴΠει- 
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Ἰαπᾶ. Ἐποοπτασεά Ἠθτεβγ Μούςος τθδο]ἱνεᾶ {ο Γα]1Π] {πα ἀῑνίπο οΟΠΙ- 

πηαΠᾶ. Ἐιδυ Ἠούγεναι Ἰ6 ηγεηῦ 0ο Ἠσγρῦ {ο 566 5 Ὀνοίπετ ΑαΤοῃ, 

ΥΥΘΤΘΙΡΟΙ ἴΠθ π6υ Κίπσ οἳ Ἠςσγρί αδκεά Ἠϊπη Πῖ5 Ῥιδίηθςς απἆ, 

οη τερεϊν]ης {με περ]γ μαῖ {μα Τιοτά οἱ υπο ὙΝον]ά Ἰιαᾶ 5επύ Πάπα {ο 

γθ]6ᾶςε 6]ε ὁ6ν/5, ΡΓοΙΙΡ{ΙΥ ραῦ Ἠϊπι 1Πἴο ΡΙΊ6οΠ. Ῥιαΐ αὖ π]σ]ῦ α]] ολο 

ἄοοι5 οἳ {16 ΡτΙδοη-Ποιδθ ορεπεᾶ οξ επεῖγ οὗ/Π αοσοοτᾶ; 8οπιθ οἳ {πα 
σιιατάς ἀῑεά, οὔμαι5 ὝγοΓθ ουεγπιαδίεγθἁ ὮΥ 516εερ, ΊΥΠ116 {πε ὙύΘαροηΒ 

οἱ αἱ] πγετο Ὀτοκεῃ. Τ]εηπ Μούβος πεπό {ογῦἩπ {ο Πα Ῥρα]ασθ, Ὑπεγα 

πε {οππά (πο σαΐο5 ορεΏ απά ύμο σαατᾷς ἀἱδαθ]εά, 5ο ἴ]αῦ Ἠθ οοι]ά σο 

Ιῃ απᾶά ὙαΚκεη {πο Ἐϊπασ, πο αδ]κεᾷ Ἠ11η {116 παπ1θ οἳ {πθ (οἆ οἨ νηοβθ 

6ειν168 Ἠθ 68116. Πίο {πε εατ οἱ πο 511] Ίεετίης πποπατόἩ ΝΤοῦςος 
πγμ]βρεογεά ἴ]ο απ {α] ΒΥΙΙ8ΡΙ65, ον Ἠθατίης ἹΠΙΟἩ ἴπο Ἰίπσ {6]] 

6ρεες!]θ55 {ο πο στοιπᾶ, απά 5ο τοπιαϊπεά απ] Μούςδος Π1ΠηβθΙ{Γ 

τουα]]εᾷ Ἠϊπι {ο 146. Βο Ῥοπεν{α] γα5 05 παπ]θ {]αίῦ α Ρι165ἳ, νο 

6ροΚκε 5ΗΙςη{ΙπςσΙΥ οἳ α {αρ]εῦ οη ΠΙΟ Μούβος Παά ντ] θζεη 15, ἀῑεὰ 
ΠπΙηθ(Ια{6Ιγ οἳ οοπν]δίοη5. ΤΠ δριίθ οξ 15 τεοεπ6 εχρετίεπος ἴ1θ 

Κίπο 501]] αδἸκεἆ Το α βἶση. Τπει Μούςδος5 Βαπς ἆονη Ἠ]5 τος, ν Πίο] 

ζατηεά 1Πῇ5ο αι 5οτρεηί, απἀ, α5 α1] «Ώταπ]ς Ῥασ]ς ἔτοιη πα Πϊβδῖησ τεγ- 

0ϊ]6, Ἡς ἴοοκ Πο]ά οἳ 16 Ὦγ πο {α1], πὝΠεη 16 ασαῖπ Ώθσαπθ α τος. 

Νοχίῦ Ὦς βιποίθ ἴπο Ντο πΙζ 5 το, ΥΠείθαροπ 15 {αγηπθᾷ αἱ] 

οο1οιτβῖ απᾶ ογετῃβοψεά {ἴπθ Ὢ]Ποιο οἳ Ἡστρίι. Τπεῦ, ας 15 πεηῖ 

4ούἵπ, 155 ναζεις 5ίαπ]ς, λα ἤδμες ἀῑεᾶ, απἆ τμ Ῥεορ]θ ν6ιο ρετ]β]ι- 

Ίπσ οἳ 0μ1τ6δῦ, πὝπΠεη {Πθ ἘΙπσ Ῥτοπηϊδοἁ ἴο ]οῦ ἴ]λο Τ5ναε]ίες σο Ιπ α 

ΠΙΟΠΤΗ, 1 Μογβο5 νοι]ά τοδίοτε ἴπθ τ1νατ {ο 155 παζιτα] οοπά1Ιοῃ. 

Μούῦβο», αρτεεῖπς, βύτιαο]ς {πο πγαίθτ ΥΙΟ 15 τοῦ απᾶ α]] ἵγας υγα]]. 

ΤΈ]εη πο ἘΙπσ 5ΙΠΙΠΙΟΠΘᾷ {16 ρτ]θςίς {ποπ Ῥεγοπᾶ ΜεπιρΗηῖς, {μτεαί- 

επΊΏς {πει ὙηΙ ἀθαίῃ απά {Παιν {θπιρ]ες νηῦῃ ἀθδίτασβίοι, 1 ΤΠ6Υ 
οοι]ά ποῦ πιπδίετ πιασ]ο 6οιισΏ {ο οορθ νυΏ Μούβο5. Ὀπαει εὶς 

5 πηα]α5 {πο Ῥγ]εδύ5 5αοσεεᾶεᾶ 1π ρτοᾶπσίης α δεγρεηῦ απά ομαπσίηςσ 

{πο οο]οιτ οΕ {με Ίνα, πΥΠΙΟἩ 5ο εἰαίεᾶ {πα Κίπσ τπαῦ Ία τεοιρ]αᾷ 

Ἠ15 ΟΡΡΙΘΒΡΙΟΠ οἳ μα ὦἆθν5δ. ἜΤπεπ Εο]]ογεᾶ Ῥρ]ασιο οη ῬίαςἩιθ. Α. 

Ῥ]ου οἱ Μοὐςο5) τοὰ προῃπ {πα οατίἩ Ῥτοισ]ίς ΤοΥζ νΙπσοά ογδεαίατας 

ἴπαῦ Πατ πο ἨσγρίΙαῦς, 5ο ἴ]ιαῦ πεῖτ Ώοβίθς 66 α. πας οἳ τ]οςθτς; 
ἴΠαη οαΊΠο Τγοσ», ]οοιβίδ, απά βαηΠ-Β165. Α5 ἴμο Κῑπο Ἰαὰ ποῦ γεύ 

]θανπῦ γηδάοια, ΝΤοῦςδος Ρτοισ]ῇῦ οἩ Ἰαῖ] απά οατίπαπακας ἁπτίπςρ ἴ]πα 

η]σ]{, 5ο {Παῦ ἴ]οδαο ΥΥΠο οδοαρεά ἴπα οατίπαπα]κες Ῥρει]δ]εά Ὦγ ἴμα 

Ώα]], ΨΠ1]6 {λοβα γιο ανο]ϊάθὰ ἴ]π6 ἸιαΙ] Ίνθιο ἀθβίτογαᾶ ὮΥ ἴἶια εατζ]ι- 

1 Ἡραάίπρ οομ]θοίατα]1γ πολύχρουν ΤοΥ πολύχουν. 
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ᾳπαίος. Αἲ ἴ]ιαῦ ἔἶπιο αἲ] ἔλο Ἠοιδος απά ππορῦ οἳ Όε ὕεππρ]ες σο]- 

Ἰαρθοί. ὮΤ]ής Ια58 Ίθβοι γγα5 εβεοίια]. Τ]με Ἐῑπς Ἰεῦ ἴἶε Ῥεορ]θ 

σο; απᾶ ΤἨ6γ, Πανίης Ὀοντονγθᾶ οπρ5 απά ταἰπιεηί απά αἱ] Ἐῑπάς οἳ 

{νοαδιιτθ, σγο55θ6ᾶ {με 11ν6υς οἩ πο δἱᾷθ τοψατά5 Αγαθία απά σ8118 1Π 

(μγθς ἄαγ5 {ο 1ο Ἐεά εα. Τ1616, 5ο 5αἱᾷ 1ο Ῥεορ]θ οἳ Μειηρ]18, 

Μοῦβος, Ὠοΐπς αοαιαϊπ{θά πζ] {Πο οουπίτγ, γγαϊσοᾷ Του ἴπε εὈΏ-ῖάθ 

απά Ὀτουισ]ό επ ππιι]ἠαᾶς αοτοςς οἩ ἆτγ ]απᾶ. Ῥιαΐῦ {πο Πε]ιοροί]- 

ίαπς αάά ἴο ἴμο 5{οςΥ ἴ]λιαῦ ἴπο Κίπο νίΠ α στεαῦ Τοτσςθ, αεοοιπραπ]εὰ 

Ὦγ. ἴἶιο βαογθᾶ απἰπα]5, σαππθ π Ῥαγςας οἳ μα Ίβγαε]ζεβ, Ῥεσατιδα 

ϐΊ6ὗ 1νθιο οαΙΥΥΊηΠςσ ΠαΥ ἴμθ Ῥτοροτή οἱ ἴμο Ἐσγρίαυβ. Έλεν 

α ἀἰνίηπο νοῖοο ἴοιᾶ Μοῦβοβ {ο ἰτίκο ἴ]α 56α, ΙΓ Ἠΐ5 τος, ΥΠΙΟΠ 

Ῥεΐπσ ἆοπθ, ἴπο Βοοᾶς ρανγζεᾶ, απά ἴλμα Τογοθ πεπῦ οΥ6: οἩ «0γ 

Ἰαπᾶ. Πο Ἠσγρίίαης, Ἠανίπσ Ῥ]ηηπσεά ἵπ αξίοι 16, θτο πιεί Ὦγ 

α Βαδμίηπσ το Ἱπ {τοηῦ, ΥΠ] Ῥομίπα ειπα ο 968 ε]οδεᾷ ογεΥ 

ἐ]θῖγ τοαᾶ, 5ο ἐλαῦ Π6γ αἲ] Ῥετίρ]αᾶ. Τε 56υ5, μας πηΙτασπ]οιδ]γ 

γθ]θαςθᾷ {τοιι ἆαπρον, δροπῦ 0Π]τίγ γθατς ἵπ {μα π]άειηθςς, ἁπτ]πσ 

πΠΙοὮ {Που Ίθ6γο Τεά ο α Κἰπά οἳ πιθαὶ τοβδεππρ]πς π]]εῦ απά 

ἵπ οοἶοιι αξ Ὑπίζ α5 5ΠΟΝ, ἨΠΙΕἩ ἀοά ταϊπθᾷ οἩ πει {1ΟΠΙ 

Ἠθαγεῃ. 

Απίαραπας αάάς α ἀθεοτ]ρίίοη οἱ Μοῦβδο5 α5 Ρεΐης ἴα]] απᾶ οἳ α 

γαᾶᾶγ Ἰπθ, ΙΙΙΠ Ίοπσ στεγ Ἰαῖν απᾶά α ἀἱσηϊβαά αρρεαταποθ. Το 

αΏονο αχρ]ο1ῖς, Ἰθ αἀάς, Ἡ6Γο αοοοιηρΗςδῃθά ΡΥ Μοῦβος πε Τι γ/αβ 

αροιαί εἰσ]ι{γ-η]πο γ6αΤ5 ο]. 
Τ]ιο Ῥιεοθᾶϊησ παπχαίῖνθ, ΥΠΙΟἩ ας Ῥθεη Ῥγεδετνεά Ὦγ Ἐπδοῦία5 

(Φ/αραγαίίο Ευαπφοϊίσα ΙΧ. 21), 15 Ιπζετεδίῖης Ῥοῦ] Ἱπ 155 γθδεπιῬ]απσθ 

{ο απ 105 ἀἱῄεταπος {ΥοΙπ πα Β]ρ]6 5{οιγ. 1Ι0 56επ15 Παγά]γ ἴο ανα 
γθαθ]ναᾶ αξ Ισ] αἴἴθηδΙοι α5 10 ἀ6βειναδ. Απιοπς οἴπει (π]ηπσς 10 

11ου ἴ]λαῦ οδερ]ιις’ 86ΟΥ οἱ ἴ]α Ίαν Ῥεύνθεη Μο5δθ απά ἴμο 

ἘθΠορίαης νγας αἲ α]] οναοπίς ποῖῦ Ιπνεπίθᾷ ὮΥ Ἠηβα]{. ΈΠε Ἠε]]ο- 

Ρο] {απ γαάΙθίοη ἴοο αΌοιί μπα ἀοριασθίοη οἱ Ῥ]ματαομ”5 Ἰοβῦ 15 1π 

αοοοτάἆαπσθ γ]θ]ι Μαποίμο’5 βαϊοιποπῦ [πας ἈΤοβες Ίναδ α Ῥτεςδῦ οἳ 

Ηε]ορο]1δ. Τ11Φ Ῥνϊησς τι {γοπΙ 1 6π1δη οἱ πειίτα] 8ο"1ο0Θ5 Το ΤΘ 

ταργθβεη{αΒΙοης οἱ ἀεσο]αγεά 6ΠΘΙΠΙ68. 

Μαπείμο, {πο Ἰ]δίονίαη οἱ Ἐσγρί, σἶνες ἴπο οπγεπύ ἰταάΙοι οἳ 

ἴπο Ἠσγρίίαπς νη{]ῃ τορατᾶ {ο ἴμο Ἐχοᾶις ας {ο1190Υ/8. 

Απ Ἐσγρίίαη Ἰΐπα, παπιθᾷ ΑπιποποΗΙς, Ίνας ἀθβίτοις οἱ δοεῖπς ἴΠθ 

ορ, α5 Πῖδ Ῥγθάθσθβδον Οτας Ἰαᾶ ἆοπαο. ο Ἡ6 οοπδα]τεά νζῃ α 

Ῥτορ]αί Ίο Ίναδ α παπιθρακθ οἳ Πΐς5 ΟΠ, ΑΠΙΘΠΟΡΗΙ5, ο 8ο οἱ 
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Ῥαρὶδ,] απᾶ Ίνας ἴο]ά ἴπαῦ Ἡα γοι]ᾶᾷ Ῥαο αΌ]ο {ο 56ο ἴμα (οᾶς, 1{ Ἱα 

οἸεατεά ἴπε Ἰαπά οἱ Ίερει απἀ οὔμες Ῥο]αζεᾶ Ῥεγδοη5. ΈΤ]α πο 

πεπί σ]αά]γ αροιαῦ Όλα {αδΙ απά Ἰαᾶ 5οοη α οο]]εοίίοιπ οἳ 850.000 

ΡΗΥΡΙοαΙ1Υ απάεβιαβρ]α ἹπαϊΙν]άπα]δ, νο θε βαεπίῦ ο νγοτ]ς 1η {ια 
απατΤ1ε5 ο ἴ]ε εαδύ οἳ ἴμε Νϊ6. ὉὈτ{ίονιαπαζεΙγ ἴ]εγα Ἱνετθ αΠΠΟΠσ 

ἴΠειη 89119 ]δαγπας ρτ]αδῦς Πο δα εγαα ΕγοΙη Ι6ΡΥΟΦΥ. Τ]ε ῬνορΠεῦ 

Ώειειροι ἔεατεά ἴ]α νεηβεαποθ οἱ {με (αοάςδ προηπ ΠΙΠιδε]ξ απάἀ ἴ]ε 
Ἐϊπσ: Ῥαΐ, ποῦ ἆατῖησ {ο {ε]] οπε Κΐπσ κο ΡΥ ποτ ο πιοι{Π, Πο Ὢτοίθ α 

ῬΤΟΡΗΕΘΟΥ {ια {λε ρο]]αζεά οπθΒ γγοα]ᾶ σαοῦ Πε] Ετοιῃ ΒΟΙΙΘΝΘΤΕ απά - 
Ὄο πηαδίει»5 οἳ Βουνρί Του {ΠΙτίεθη 76αΤ5; πνΠΙοἩ ἆοπθ, ηα Ῥριαΐῦ απ επᾶ 

{ο ἨΠςΕΙΕ, Ί]εανίης {με Κῑπςσ 1Π σγτθαῦ ἀθδΡοΠᾶ6ΠΟΥ. Α1{6Υ 89Π1Θ 11ηθ 

ἴμο Ἐϊπα, 1η ΠΒΙΥΕΙΓ ἴο α ῬείΙθΙοη ΟΙ ἴπα ρο]αϊζθοά 9οΠ65, σγαπίθἁ 

ἴΠεπῃ ἴπο οΙῦγ οἱ Ανατ», νἨΙοα Ἰαά Ῥεεπ Ἰαε[ξύ οπιρίγ ὮΥ ἴπο ΒΠεγ- 

Ἠετάς, νΠο Ἰαά Ῥεειμ ἀτίνεπ οαξ οἱ Πσγρῦ πποιο {Παπ Ώνοα οεπύπτίθς 

Ῥεΐοτθο. Ἔετο ῦπμεγ αρίαυ]]βηαά Όπεπιδε]νας τππάθτ ἴ]α ]εαάειςΠΙρ οἱ 

ΟβατβΙΡΗ, α ρτ]εςδῦ οἱ Ηε]Ιορο!15, Ίο πουν εΠαπσθςά Π15 παπθ {ο Μο565, 

απᾶά ἰαιςσ]μῦ Ό]επι {ο οοΠπύτανθηθ {ἴπΠθ το]σίοη οἳ Ἐσγρί, {ο βαοτίῃοθ 

5αογεά αΠΙΙΠα15, απά 1οήβύεας οοΙηππῖοι ντ βίγαηΠσθ6Ι5. Τῆ15 
Μο5β65 5εηῦ απ ΕΠΙΏΑΡΘΥ {ο ἴπο Βπερημετάς, Πο, αξζοι Ῥοῖϊηπσς ἀτίνεπ 

οαῦ οἳ Ἐςσγρί, ηαά ερίαρ]ς]πεά {πειηδε]νες 1Π «9 θΓΙδαΙ6ΙΠΙ, Ρτοπ]]δίης 

το τεβίοτο {ο ἴμεπι 10]16ΙΓ απεερίτα]| οΙγ οἳ Ανατ] απά Πε]ρ Όπεπῃ 1Π 
τεβραΙΏ]ησ ΡοβΡ8ΘΒΡΦΙΟΠ οἱ ἸἨσγρίυ. Ἐπο Ἠππάτεά {Πποιδαπά οἳ μθιι 

6816 αἲ Ἠ15 ΘΠΙΗΠΙΟΠΒ, απᾶ ΑΙΠδπΠοΡΗΙ5, {οαιΊπσ {ο Πσῃί ασα]ηςδῦ (ἀοα, 

{οοκ τοίασα Ίπ Ἠ{λιορία, ὪΠοδθ Ἐῑπο τνας Γ6πάΙΥ {ο Ἠϊπα, Ψηετε Ἰθ 

είαγεά ἀπτ]ης ἴῃμο μτίθεηπ γεατς οἳ 5 ρτεάθεπεά Ῥαπ]δηπιεηῦ; 

αἱζθι νΏΙοἩ ο απά Ἠ15 5δοπ ΦείΠοηπ ΟΥ ἨαΠ]θβ565, ΠΟΥ ΘΤΟΝΠ Το 

πηαπ]Ώοος, τεῦατηθεᾷ απᾶ εχρε]]αᾷ 116 Ιπναάαι5 απ {πα ρο]]α{εά οη65, 

νο αἲθ ἀεδοτ]ρεά αξ Πανίπσ τιδεά ἴἶπα Ίπαςθς οἳ {πα ἄοάς Τον {πε] 

ἴο τοαδῦ ἴ]πθ 5αογεᾷ απΊπηα]5, ὙΥΠΙΟἩ ΤΠΕΥ οοπιρε]]εά με ρι]αςδῖ5 απἀ 
ῬτορΠῃείς {ο αἰαισ]πίον. Τῆι5 Ἰαδ6 ἴοιο]μ 15 5ο Ίκε γΠαῦ {Πο εν 

πγοι]ᾶ Ὠαναο Ῥα6υι ο]αά {ο ἆο, ἴλαι, 1 ποῦ πο, 16 15 γγε]] Ιηνεηίες. 

(ᾳοδερΏις 4φαἴπδί 4ρίοι 1 26-91.) 
Μαπείμο νναδ α ία οἱ σιθοαῦ αιἴΠοτΙγ Ίο Ἠνεά ππάετ ἴῃα 

Πτοῦ Ῥίο]επιγ. Α Ἰαΐεν ντ]τεν οἳ Ἠσγρᾶαι ΠΙΡίΟΥΥ, ΟΠΟΥ6ΠΙΟΗΠ, ΝΤΟ 
Ἠνεᾷ ἴπ ἴμε εατ]γ γαανς οἱ {μα Οµτ]ςίαπ θα, ἴ6]]5 ἴ]ιο {αῑαθ 5οπΙΘΥαί 
ἀιβετοη{]γ. Ἐϊπσ ΑπιοπορΗϊῖς Ίνας {ησ]ηίεπεά Ὦγ ἴπο αρρθαταποθ οἳ 

10η πε Εσγρίίαπ πιοπιππθηίς {πετο ἵδ πιθηθίοη οἳ α. Κίπσ ΑΙΙΘΠ-Πείθρ ΤΙ. 

απᾶ οἳ α Ρρτὶεςὺ οἳ 16 Β4ΠΙ6 ΠαΠ16, ἴΠθ 6ΟΠ οἳ Πᾶρ. Ῥιάσε, Υοἱ. ΤΥ, Ρ. 110. 
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Ί615 {ο ἨΙτη 1π α ἀγθαπῃ, απᾶ α βαογθαᾷ 5οτ]ρα Ῥ]τισρμαπίας Το]ά Ἠϊπα 
ἴμαῦ, 1Γ ο ρα1σεά Ἡσγρῦί ο Ρο]]αίζεᾷ Ρ6Γ8ΟΠ5, Ὦθ Ἰνοπ]ά πο Ίοηςαί ο 

Παδ]ε {ο ῬετίατραθοΠ.  ΑεοοτάΙηπςδ]γ ηθ εχρε]]εᾷ πο 1655 απ α απαίΓ- 

{οι οἳ α ππ]]]]οη οἳ Ῥθορίθ. Ἠε656, απᾶετ πο ]εαάειδΏΙρ οἱ Μο5ε5 

απά ϱ/ οβδερῇ, ΨΠοβδ6 παπ]θς 1π ΠἨσγρίίαπ ν6γο Τή81ίεη απᾶ Εοαὔεδερ], 

σα1πθ [ο Ῥδ]αδίαπῃ, ΊΥΠθγθ {Π6Υ πηεῦ α Ὀοάγ οἳ ὁ80,000, πο Ἰαά Ῥθετ. 
1α6[5 ους Του 80Π16 ππαεχκρ]αϊπεᾶ 1θΘ8δΟΠ ὮΥ Αππεπορηῖ. Μακίπς 

ΟΟΙΠΊΠΟΠ 683156 ΥΓ οΠθ6 αποίΠαχ, πε πο Ποδῦ Ιπναάςᾶ Εστί. 
ΑΠΙΕΠΟΡΗΙ5 Πεά το Εὐμιορία 1π βαοἩ α ἨΠΙΤΥ ἴΠμαῦ ηο Ἰεξς Ἠ]5 ν{ε 

Ῥε]ϊπά Ἠϊπι. 9]Πθ σανο ὈΙΤί] 1Π α 63ΝΘ ἴο ἃ ΟΠ ηΒΙηΘᾷ ἨΙΙΘΒΒΕΡΟ: 

ΠΟ, ΝΠθΘη ΤΟΝΤ αρ, 6παβδ6ᾶ /ἴ]ο ἆενς) Ιπίο Βγτία απᾶ τεδοτεᾷ 18 

ΤαΐἼ6νΥ ΑΠιΕΠΟΡΗΙ8. 
Αποζῄμσι ἄπτθε]ς ααἴλοτ, παπιθᾶ ΤΥ5πασ]α5, ἀορατῖος πιοτθ πγΙάθ6Ιγ 

{πο Μαποαίμο. Ἠο ριῦς ἴ]ο ἀαΐῖθ πηΙΟὮ δατ]16τ αππάετ α Κίπσ παπιθᾷ 

Ῥοοσμον]δ. Τε Ἰαπά αἲ Όλαῦ πιο σγας δα[θνίης Έτοπι ΒΤεΤΙΗ0Υ, απᾶ 

ἴπο Κίπσ, οη οοηδα]ησ {πο ογασ]θ οἱ ΑΤΙΙΙΙΟΠ, πας το]ά ἴπαῦ Ἠθ πιαςῦ 

οἶεαν ελα οοαΠίΥ οΕ επα Ιππρατο απά Ἱπγρίοιςδ Ῥεσσαι Κπούη α5 ἴμο 

Ρθορ]θ οἱ ο ὦ 615, νο ο]αςίετεά τοπ 16 ἴθπιρ]ες 5οε]Ίης Τοοά; 
ἴποβο ὑ]λαῦ 5αῇονθοά Έγοιη Ι6ΡΥΟΒΥ απἆ βοαΏ Ίγ6τθ {ο ο ἀτονψποά απᾶ 

ἴμο τοςῦ {ο Ὃρ ἀπίν6η Ιπίο ἴμο ἀεδετῦ; ἴπΠεπ, Ἱνπθη πα {επιρ]θς ταά 

Ῥ6ει Ῥατ1Πεά, υπ6 ]απά νου] Ὀτίης {ογῦἩ 155 Εταϊῦ. ἜΤ]ο οοπιπιαπά 

οἳ {16 ογας]θ γγας ορεγαᾶ. ἜΤ]ο Ίδρτοις απἆ 5οαϱΏΥ ππεπάΙσαπίς Ἰαά 

οιοθεῖς οἱ ]δοαᾶ αἰζασ]μαᾶ {ο {σι απᾶ Ίνογε οοηδῖσπεά {ο {πο ἀερίῃμς οἳ 

ἴμο 56α; (πο ταβῦ 1ΥεΓθ Ι6Ε6 {ο Ῥρετ]δΏ 1π {Πο ἀθδετο. Το ἴπειπη, πι 

αὈαπάοποαά Ὦγ σοᾷ5 απᾶ πἸ6Π, 9π6 Μοβες ο ογθᾷ {Πε {ο]]ονίπς αἀνιος 

----ἴο ΠΙΑΤΟΠ οἰταϊσ]ιῦ οη αἲ αἰ] Παζατᾶς 0111] ἴΠεγ οα1ηθ {ο απ ἹπΠαβ]θᾶ 
οοιΠ/1Υ, {ο 8ΊΟΥΥ πο ΚΙπάπεςς ἴο ΑΠΥ ΠΠ, ΠΟΥ σἶνθ δοοᾷ αἀν]οῬ Το 
οὔπατς, Ὀιιῦ οΠΙγ Ῥαᾶ, απάἆ {ο ουατίἩτον [πο Ίεπιρ]ε5 απά α]ζατς οἱ ἴμα 
σοᾷς ΥἩεγθνετ ἴΠ6εγ σαπθ 461085 παπι. ΑάΠειῖπς Τα101ΕΙΠΙΥ ἴο {ηθ5θ 

Ριποῖρ]θ»5 {Πε τοζήςε οἱ Ἠσγρί οδίαρ]ςδηεᾶ {πδιπβε]νες ἵπ Ῥα]ερδίπο, 

Νθγθ ΤΠ6Υ οα]]εᾷ {ιαιγ οἱϐγ Ἱερόσυλα (ΦδαογΙεφο), Ῥιαῦ αἴιεννανᾶς 
οπαησας 16 ΙΠ{Ο Ἱεροσόλυμα. (1 οβοριις ἄθαὐιδί 4ρίον 1 5 94, Ρ. 4060.) 

εΓΟΒΕΡΗΛΙ5, Πο Ἰαᾶ {1ο αἀναπίασο οἱ Πανίπο ]εαγηῦ αποϊ]λοατ Ιαησααᾶσθ 

ὕπαη 15 ΟΥΥΗ, 15 οαδΙ]γ αὖ]ο {ο 41δροδθ οἳ υλμὶδ Ῥϊεσθ οἳ Ῥορι]ατ οεἴγ- 

ΠΠΟΙΟΡΥ, αἂδ νε]] αδ οἳ αποίῃεν {ον ὙΥμΙΟἩ ΑΡρίοπ 15 τθβδροπβΙβ]θ, 

ΠΙΠΘΙΥ, ἴ]ιαῦ {πο Ἐσγρίίαῃ εχῖ]θς, πΠανίησ τοασλεᾶ ο πάς 1π δὶχ ἆαγς, 

1 Τε ΤαποἩπ]ίσ ἰεχί Ἠα5 Ἰθτα (Α/αἰπαί Αρίοπ 1 99) Μεσσήνην, Ὀπέ, 35 πο 

8ΟΠ Ἠα5 α]τεαᾶγ Ώεεη οα]]εά Ἠαπιθβςες, {ο 6εΓΓΟΥ 15 οὈνίοιβ. 
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πγογα ]αἱά αρ η Ῥάροθς οἩ ἴμα 5εγεπίἩ, πηεποο 105 πας οα]]1εἆ ἴ]ια 
καυραίΏ, Ὀδοβιιδο δαθθο Ὑα5δ ἴπμε Ἠσγρίαν ἴοι α Ῥαρο. (οδερβας 

4Αφαΐπεί Αγρίοι 1 ὃ 2, ρ. 410.) 

μα αοοοιπῦ ο ιο Εχοᾶας σἵνει ὮΥ Ταοϊζις 16 απ 6οπο οἱ ἴμθ 
Παΐϊτεά οἳ πε ΑΙαχαπάτ]απ «ἄἀτθεις {ου ἴ]α ὦ.6υν. Ιγδήπασμας 15 ἴμα 

απ{]λοΥ ΊνΠοπι {πο Ἠοιπαη Πβίονίαη 15 {ο]]ονΊησ, α5 ν]] Ὀο ρ]αΐπ Το 
ὑμθ βιπάεπῦ Ίο 6οπ]ραχες Υ ὁ απά 4 οἱ Όλο ΙΠἱδίογίες η Πο 

αοσοιπῦ τοπ ΠΥΣΙΠΔΟἨΠΙ5 3ρονο ϱΊνεηπ. Ταοϊας αάάς ἴπαῦ ἴῃο 

αγ 1ῃ ΥΠΙΕΗ Μο5ες ἀἱδοογετεά Ἱγαζετ Του Ἠ15 Π1ΤδίΥ Ποδῦ να ΡΥ 
{ο]1ον]1ησ α Ἰιετά οἳ πν]]ά α5568. 

εΓ801Π15, οὗ ταῦμεχ {16 Απσισίαι πΥτ]{ες Έγοσας Ῥοπιρθείῃς, νοπη θ 

15 ορΙιθοιη]ρ]ηςσ, 15 ποῦ απ]{α 5ο οπθ-διάδά. ἘἨοθ 5ΠΟΥ5 απ ασαιαϊπίαησθ 

ΙΤ {πα 5{οτγ οἳ «9 οδερΏ απᾶἆ πΠ{Ώ πο ἰταάΙίοπ οἱ {πο Ῥθαιῦγ οἳ 
Μοβ68, Ποπ 6 τερταδεηίς α5 ἴ]ε 80η Οἱ οδερΏ. Ῥιαΐ0 Ἰθ α5γθθΒ 

πηζἩ Όλο Ἠσγρίιαη γαιβίοη 1η δαγίηςσ ἴλαῦ, ΊΠθη ἴΠοβδο Πο πετ 

δι θγ]ο ΤΤΟΠΙ 56αΡ απά ἰδῦζετ ΨεΓε οχρε]]εᾷ {ποπ Ες6γρύ 1Π οοπιρ]]- 

8Π0θ νΙῃ απ ογασ]α, ΝΤοβες ννας οχρε]]αά υνΙζ (πθπι απ Ῥδσσιπθ {16ΙΤ 

Ἰοαάετ. Τε αἀάς υ]ιαῦ Νορδας 5ἴο]θ {πο εαοταά {μῖησς ο {Π6 Ἠσγρίίαης 

απᾶ παῦ ἴμε Ἠσγρίϊαπς, Πο επάθανοιτε {ο 16ύοΥθΥ {Π6π Ὦὗ α11ΗΡ, 

Ί/6το Τοτοθᾷ Ῥασ]ς Ὦγ 5ίοιης. Τ]ο σεοσταρΡἩΥ οἱ 0115 απζποτ Ἠου- 

676 15 Ῥειρ]εχίης. Μος6Β, ηθ 5αῇ5, αίθί 8Ε7εΠ ἆαγ5) ΙΠΑΤΟἨ μα ζῃ- 

οι Τοοά {μτοισ] {ο ἆαβδοτί, Πανῖπσ τοασ]εᾷ Ταπιᾶδσεπα, ἴ]πε Ώοππθ 

οἱ 15 Μαΐματς, πγποιο ΑΡγαµαππας απ Τ5ταμε] Παά Ῥεειπ πας, οσςι- 

ριεά Μοιπῦ θ]πα, απᾶ {Πετο ἀεα]σαίεά {πο βαρραῦι αξ α. {α5ῦ Το αἱ] 

Ώπηθ. ΤΠ οχο]αδίνο Παρῖτς οἳ {μα ὦ; ος Ἡο εχρ]αῖης α5 ἄπε {ο 6Π6ΙΙ 

Ἠαν]ης Ώθεη ο/]σίιπα]]γ 5Παππεά ας Ρ]ασπς-ε]οκεη (ΧΧΧΥΙ 2). 

Τμα ππετεΙΥ Πζεγατγ ροῖπο οἱ ν16ύΎ ΕΤοη ΥΠΙΟΩὮ νε ατα {τεαθῖης 

ἴπο ερίιασ]ηύ τε]Ίονος 15 ΤΟΠ απΥ ορΙσαῦΙοη {ο βρεσι]αίθ οἩ μα 

απουπί οἱ Παβδζοι]ο ἔτατῃ απάστ]γ]ηςσ ἴπο 5ἴοτΥγ οἳ ἴπο Ἐχοάιςδ. ὙΎΝα 

οοα]ά ν 15Η {λαῦ 165 οχοπηρίθἁ τς5 αἱ5ο Τοπ {16 {αδ]ς οἱ αχαιηϊηῖηςσ ἴΠα 
1Πὔ6ιηα] οοηβΙΦίΘΠΟΥ οἱ {μα ἴαὶθ. Ῥιαῦ α. {ευ νγοτάς πιαςύ Ῥο 5α]ᾷ οἩ 

0115 αρ]εοῦ Ώοίογε να 601056. 
Το Ῥοεσίπ υΙ{Π, Πο οοι]ά πο πη]άνήνες (Ἠχ. 119 5ι/Ποο Του ἃ 

Ῥορα]αίίοἨ 1η πμΙοἩ ς ππα]θ5 αἱοπθ πιπιρογθᾷ οὖ6ι Πα]ξ α τα]]]1οἨ 

(ΕΣ. 127: ὧᾗο8. πι. ΤΙ 9 8 9) ϱ 

Αραϊπ, Ί/Πθγθ Α1ά {μα 15γαε]Ι{ος Ί1νο 2 Ύψας 16 αρατῦ 1π οδῄεῃ 

Οἱ πη]χοά πρ πΙἩ μαι ορργθβδους ἵπ Ἠσγρί: ΈΤ]α πατταίινο, α5 
Ὢθ Ώανο 16, ΦοπιεύΙπιθς Ῥιαῦς Πο ππαῦῦθτ 9Π6 ἵαΥ απά 5οιπδῦη]ες 
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αποϊ]μον. Ἐκ. 83 απᾶ 9355, ἔον Ἱηδίαπος, ἴ6]] τ5 ἴαῦ ἵπ πα Ἰαπά οἱ 

(ΔοβμεΠ, ποιο 01ο οιή]άνει οἳ 15.6 Ἰνθγθ, μενα ΊΕΓΘ πο ΠΙθ65 απᾶ 

πο Ἰαί]; Ῥαῦ ο ἴμο οὔλει Ἰαπά μα ππατ]ίησ οἱ το Ποιβθς οἱ μα . 

1βταε]]ίος γη Ῥἱουά (Έςκ. 1233) απᾶ ἰλεῖν ῬονγοπΊησ Ίθυγε]δ οἳ 

ἐλλοῖτ ποϊσῦοινς (Εχ. 1235) Ἱπιρ]ος μας ἴΠπεγ νανο Ηνίης 1 ἴλθ 

πη]άςί οἱ πε Ἠςσγρίίαης. 

ΤΠίτα]γ, Ἠουν 15 16 ἐλαῦ αἴζοι ἨΤοδος Ίιας 5οΙ6ιηπ]γ {ο]ά Έματαομ «1 

γη] 566 {1Υ {1ος ασαϊπ πο πιογθ) (103), Ίο ἆοες 5εο Ἠϊπῃ ασαῖπ 1π ἴλμε 

πεχῦ ολαρίετ (115) 9 

ΤΠθςο απά ἴμο Ι]κο ἀῑβιοιι]ζ]ος 86θΠΙ {ο Επα [λαῖτ δαδῖαδῦ 5ο]ὔ]οῃ 

ἵη πο αδθιπηρθίοη οἱ α. ππἰχίανο οἱ 8ο1066. Τ16 ἴ]πθοιΥ 15 ἴμαῦ 1 

τερτεβεαηίς {ο Τ5ιαε]]{ος α5 α οοπιρατα(νθδΙγ. 5πια]] Ῥοάγ οἳ Ῥοεορίθ 

Πνίης Ιῃπ Ἐσγρί 115ε]{, ν]μ]]θ ο τεργεδεη{5 ἴΠετη α5 Υ6ΙΥ ΠΙΠΠΘΤΟΙΣ απά 

ἀπνε]]]πο αρανῦ Ίπ οβμεπ. ΌἜ]α αοοοαπῦ οἳ ἴμο Ἱηδασαῦιοη οἳ 116 

Ῥαββονον 15 τ6[θιγεᾷ {ο ὅια ρτ]εδί]γ ἀοσοπιπεπῦ 1. 

Τῃμο 5αρεγπαβιιγαὶ οἰειπαπίος ἵπ πε Βίου οἳ ἴμο Ἠκοάας οεπῦτθ 

τουπά {πο τοὰ οἳ Μοβο5. Ίο απο τοι] οἆ οἳ {115 πιασῖο το, ΝΠΙο] 

οατίΏ απά 568 906Υ, ΊΙΠΘΠ 1γο τας 1π Όλο Ἐσγρύίαη {α]ο οἱ Το Τακ- 

ης οἱ ζορρα”) οἳ «λε σγεαῦ οαπε οἱ ἄϊῑπςσ Μεη-κημθρει-τα . . . ἴο 

πΥΠοπι ΑΠΙΘΠ 5 {αΐμεν σἶνες Ῥοΐψθδχ απά βἰτεηςσίῃ. οιιδῦ α5 μα 

Ναυν Τοδίαπιοπί Κποις πιογο αροιζ πο ομι]άλποοά οἳ Μο5ε5 παν ἴ]μα 

Ο1ἀ, 5ο 16 Κπονς ππογς αΌοιαῦ Ελαταοβ)5 5ΟΥ66Υ6Ι5. Ί Ίθατη {ΥΟΠΙ 

1 Τιπ. οὗ ἴλαῦ 0]θίν ηΒΙΠΘ5 ΥΕΙΓΘ «αππθ απᾶ «ϱαπῤρτο. ἜΤῆηα6 

Ιπ{ογπιαῦίοἩπ 15 οοπΠγπιεἆ Ὦγ α ἈΝεο-Ρ]αἴοπῖδῦ ΡΠΙ]ο8ορμθ6ς παπηθᾷ 

ΝΙΠΙΕΠΙΠ5, Νο 15 5αρροβεᾷ {ο Ἰανο Ηνας 1Π {16 ασε οἳ {πο ΑπΠΙΟΠΙΠ6Ρ. 

Ἠο βαγ»5 ἴ]αῦ ἴ]ιθςο Ίος ἴ]μα παΠιθς ο {μα 5αετοᾷ 5ο110θ68 Πο Ἠετθ 

Ῥιαῦ Εογγγατὰ Ὦ} ἴἶιο ἨσγΡρίϊαπ Ῥεορ]θ {ο ορρο8δε Μτδερις, {19 Ἰεαάςι οἳ 

ἴη6 1615, ΄α 1 Πο Ίναδ πιοδῦ Ῥούοτ{α] 1Ππ Ῥίαγει ἴο ἄοάᾶ, απά 

Οιαῦ ἴΠ6Υ Ἱνοτο αΌ]ο {ο ἀἱδρε] 8οΠ18 οἳ ἴ1π6 πιοβδῦ στΊενοιι5 ο{ πε οα]απι- 

15165 ΥΥ]ΙΟἩ Ἡθ νγας Ῥτ]ησίης προη ἨἩασυρί (Έα. Ρ). Ευ. ΙΧ. 8). Ἔλα 
ΏΦΠΙΘ ΟΓ οπθ ΟΕ ἴ1θβθ 5Ο0Γ0ΘΙΘΙ5 Ίγα5 ΚΠΟΥΠ {ο ἴ]πο Ῥασατ πγοτ]ά 501] 

οαγ]6υ: Τον ΡΗΠΥ ἴ]ο εἶάᾷεν 6ρεα]ς οἳ α 86Ποο] οἱ τπαςδῖο ΠΙαΠΥ ἴ]οιι- 

δαΠ5 ο γ6αΤ5 α[ζοι Ζογοαδίαχ, ΥἨΙΟΠ ἀερεπάςθά οἨ Μο565 απᾶ «αππΠθβ 

απά Ποζαρεβδ απἆ {πο ο εἶνς.Ι 
«Γοβδ6ρΏ5 {6115 ἴπ6 5{οΥγ οἳ {πο ραβδασο οξ {πο ἘἨαα θεα, Ῥα0 Ἰατά]γ 

1 Εβί οἱ α]ϊα πιαρῖοςθς Ταοῦΐο 4 Μοβο ϱἶ ζαππμς εἰ Γοἴαρθ 8ο ο ι- 

ἆαθὶ5δ Ῥεπάςηϐ, 5ο πι] {15 πι] 1 1θαδ αΠΏΠΟΤΙΠΙ Ῥο5δί ΖοτοββίτεΠῃ, 

Ῥ]η. Ν.Η. ΧΧΧ 11, Ὠοευ]οίρβεη. 
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εχρεοῖς 16 {ο ϱο Ῥε]εναεᾶ ὮΥ Πῖ5 ῬΒασαη τεβάθΙ5. Ἠε οἶίθςἴ]1ο ασσοιη, 
αστεθᾷά αροΏπ, Ἠθ 8551165 115, ΡΥ αἰ] ια ΠΙδίοτίαης οἳ Αἰεχαπάᾶστ, οἳ 

Ἠον 01ο ΡαΠΙΡΗΥΙΙαΠ θεα πιαάθ ΊΓΑΥ ΤοΥ ἴ]α ΠἹαΤΟΠ οἳ {λαῦ ΠΙοΠαΤΟΗ, 

Ἠθη 10 ἵγα5 ἴμο ν]] οἳ ἀοά υλαῦ ηε 5]οι]ά ἀεδίτογ {πο Ἐπηρίτο οἳ 

Ῥειεδία. 15 15 ποτ ποῄβσῖης 11 0Π]5 6ΟΠΠΕΧΙΟΠ ἴμαῦ {πο Ἐταρ]ηταίες 

16 τερονάθά {ο Ίανο γ]ε]άεά α Ῥαβδᾶσθ οἨ Γοοῦ το 116 αΠΠΙΥ οἳ {ια 

γοιηφεί Ογτι5, ΨΠθη 10 ας ποῦ 116 ν]] οἱ αοά {Παῦ ο 5ποα]ά ρο8- 
8655 ἨΙ1ηΡε]{ οἱ {πο ΒοαυβΙαἩ ἴμτοπεο (Χεπ. παν. Ι 4 5 18). 

Τη ἘοπιαἨῃ ἨΙδίοτΥ ἴοο πετ 15 απ Ιποϊάεπό ν’ΠΙοΙ τοη]πάς 5 οἱ 

]ιο Ῥαδδασο οἱ {Πε Ἠεά θα. Ίος ΠΙνγ (ΧΧΝΥΙ 41) τοορτάς Ἠουν {ια 
ε]άεν Α{γίοαπιας Ία5δ επαβ]οά {ο ἴακο Ναι Οατίμασο οὔ]ησ {ο ἴ]α 

οοιηῬΙπαθίοη οἱ α 1ο ὠάθ Ὁηζ α δἴτοησ πο ν]πᾷ, απἀ Ίου ο 

εποοιτασθά 15 5ο]άϊεις οπ {λαῦ οεσβδίοη ὮΥ απ αργρεα] {ο {Παιν τα]]- 

σῖοις Τ66]Ίπσς ---ἔΝδρύιπθ ας ορθηῖησ α ΠΘΙ Υ/αΥ {ο ἴμε ατγηι]ες οἳ 

ἴῃαο Ἡοπιαπ Ῥεορ]θ: 16ῦ ἴιθπι {ο]1ου/ {1ο (αοάα | 



ῃπ. ΤΗΕ ΡΤΟΝΛΥΤ οὗ Τις Εχοσο» 

Ἐχοᾶις Ι 8 
9 » Δ ΄ ᾿Ανέστη δὲ βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον, ὃς οὐκ Ίδει τὸν' 

Ἰωσήφ. 

υἷῶν Ἰσραὴλ µέγα πλῆθος, καὶ ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς: 'δεῦτε 

- - - 3 κ Ν ΄ ζω) 

εἶπεν δὲ τῷ ἐἔθνει αὐτοῦ “΄ Ἴδοὺ τὸ γένος τῶν 

οὖν κατασοφισώµεθα αὐτούς, µή ποτε πληθυνθῃ, καὶ ἠνίκα 

ἂν συµβῆ ἡμῖν πόλεμος προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς 

ὑπεναντίους, καὶ ἐκπολεμήσαντες ἡμᾶς ἐξελεύσονται ἐκ τῆς 

γῆς. 
/ ο) Ἆ 3 ων) ” Δ . ὃ / / 

κακώσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔργοις ' καὶ ᾠκοδόμησαν πὀλεις 

9 ο] ) ος ” ο 

καὶ ἐπέστησεν αὐτοῖς ἐπιστάτας τῶν ἔργων, να 

” Ν Ν ε Ν .. οφ 

ὀχυρὰς τῷ Φαραώ, τήν τε Πειθὼ καὶ Ῥαμεσσὴ καὶ Ών, 
3 ε ΄ ’ 19 ϐ / ὃ ΔΝ 9) Ν ία 3 ’ ’ 

ἐστιν ἩΗλίου πόλις. καθότι δὲ αυτους ἐταπείνουν, τοσούτῳ 
ψ ο, Ἆ 

πλείους ἐγίνοντο, καὶ ἴσχυον σφόδρα σφόδρα: καὶ ἐβδελύσ- 
ς πι 3 ον ο εν 5 / 19 λ δ / 

σοντο οι Αιγύπτιοι ἀπο των υιων Ἱσραήλ. και κατεὀὂυνα- 
ε 3 , λ ΑΗ) κ / 14 ἃ ὃ ο 

στευον οἱ Αἰγύπτιοι τους υἱοὺς Ίσραηλ βία, ΄ και κατωούνων 
.) ο Ν Ν 3 δα ” ω) ζω) α Φ ΔΝ 

αὐτῶν τὴν ζωὴν ἐν τοις ἔργοις τοῖς σκληροῖς, τῷ πηλῴ καὶ 

{6Υ παῦ ἵί Παᾶ πο, ---Πειθὼ καὶ Ἔα- 

µεσσή: ἨΡΙΠοΙΙ απᾶ ἨααΠΙΒΕΒ. --- καὶ 

Ων κτλ. : απ αἀάἰδίοη οἳ (Πο ΤΙΧΧ. Ἱπ 

8. βασιλεὺς ἕτερος: 66ΠΟΤαΙΙΥ Ιάεῃ- 

ΩΠεᾶ νυν] Ἠαπιθβος ΤΙ οἨ {ο ονἰάσοηπσςθ 

οσα], 

9. ὑπὲρ ἡμᾶς: 6 94. 

10. κατασοφισώµεθα αὐτούς: ᾖ{6ἱ 118 

οιτιοῖέ {]ιεπι (Βἶποςρ 6 οαηποί ΟΥΘΙ- 

οοπιθ ἴπεπι Ὦγ βἰτεηπσίμ). Ορ. Σαν 

61, 1015: Αοῦςρ Τ19. ---«πληθυνθῇ: «ο, τὸ 

Ὑένος: Ῥιαΐ ἵπ πο ποχί νετ {πο ρ]άτα] 

βαη]εοί 15 τθβΙπηθᾷ. --- προστεθήσονται : 
{πα Ιπάἰσοαίϊνε εΧΡΓΘΒΡΕΡ {16 οργίαϊπίγ οἳ 

Όλθ οΠΒΘαπεηΠσθ ἵπ {6 αβδαπηθά οᾳβθ6. 

11. ἐπέστησεν . . . ἵνα κακώσωσιν: 

δ Τ0. με νετο οογτοβροπάϊἴπς {0 ἐπέ- 

στησεν ἵη οαχ Ηεῦγαειν {οχί Ἰμας ιο ρ]ατα] 

αχ; ἵη ὑλαί οἳ 1ο Τ ΧΧΧ πο ΠΙαΥ ἵη- 

(16η, 4145, 45 νγο Επὰ Ἠε]ορο]ϊ5δ αἰγοαᾶγ 

ἵηπ οχἰδίοησθ. ἸΙπᾶοοά αοοοτάῖηπσ {ο 

Ῥιάσο (ΠΗἱβίογ) ο) Εσηρὶ ΤΠ 01) εετθ 

15 ονἰάεποο {λαί 0μΐ5 ' ΟΙ οἳ πα Θιιή- 

(ος Ἰ πας ἵηπ οχἰδίεησθ αξ 6ατΤΙΥ α5 ἴμθ 

Υὸι Ὀγπαςδίγ οἳ ΒἘσγρίαη Κίπσε, {,6. 

αὐροαί Ε.ο, 9000. 

12. σφόδρα σφόδρα: ὃ δῦ --- ἔβδε- 

λύσσοντο .. ὃ 98. 

14. κατωδύνων: Ιπιροτ[θοί ΟΕ κατο- 

δυνᾶν, {ο αβθῃίοί (η ἱευοιιβῖΙή. Το ραββῖνε 

οἳ ἐμο 6α1Πθ νο) ἵ5 αδος ἴπ Ὦ7]κ. 94 απά 

ἵπ Ροβῖΐ,---πηλῷ: πιογίαν. Ορ. εῃ. 

αλ ΄ 

. απο. 

1654 
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Ἐχοᾶις 1 20 
[ων θί Ν ων [ω 5” ” 3 ω) ΄ ΔΝ 

τῇ πλιν ἰίᾳ καὶ πασι τοις έργοις τοις ἐν τοις πεθίοις, κατα 
, ιν ” Ὡ] 9 Ν ΔΝ ’ 

πάντα Τα εργα ὧν κατεδουλοῦντο αὐτοὺς μετα βίας. 
Δ ” ε Ν [ο ] η - 

οΚαὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων ταῖς µαίαις τῶν 

Ἠβραίων, τῇ μιᾶᾷ αὐτῶν ᾗ ὂ Σεπφωρά, καὶ τὸ ὁ Ω ρ :τῃ µιο ὧν Ἡ ονοµα Σεπφωρά, καὶ τὸ ὄνομα τῆς 
΄ ’ ν [ων] ος - 

δευτέρας Φουά : Ἰδκαὶ εἶπεν ΄«Ὅταν μαιοῦσθε τὰς Ἐβραίας 
Ν . 9 ο) , »λ Δ » -. ) 

και ὠσιν προς τῷ τίκτειν, ἐαν µεν αρσεν γ, ἀποκτείνατε 

1 ἐφοβήθησαν δὲ 
ε ” ν θ , ΗΕ . / / / ων 

αι µαιαι τον Ψεον, και ουκ εποιησαν καθότι συνέταξεν ανταις 

αὐτό: ἐὰν δὲ θῆλυ, περιποιεῖσθε αὐτό.᾽ 

ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου, καὶ ἐζωογόνουν τὰ ἄρσενα.  ἐκάλε- 
Δ Ν - 

σεν δὲ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου τὰς µαίας καὶ εἶπεν αὐταῖς “Τί 
ϱ ον ω) ” Ν Α 

ὅτι ἐποιήσατε τὸ πρᾶγμα τοῦτο καὶ ἐζωογονεῖτε τὰ ἄρσενα; 
ων ΔΝ ε [ω) ω) [ο 

Νεἶπαν δὲ αἱ µαῖαι τῷ Φαραώ “ Οὐχ ὡς γυναῖκες Αἰγύπτου 
ε 3 α / Δ λ ἊἈ η ο) Χ ολ Δ 

αἱ Εβραῖαι, τίκτουσιν γὰρ πρὶν ἢ εἰσελθεῖν πρὸς αὐτὰς τὰς 
Χ 22 ϱ0 3 δὲ 3 , ε η) λ Αα , λ 

μαιας» και ετικτογ. ευ οε εποιει ο σεος ταις μαιαις» και 

6ΟΠ1Ι6Β {ο ἴπα Ττοπύ Ιῃ {πο αοοοππί οἱ 

πα. δ 9τΤ.--- ὧν κατεδουλοῦντο: ίο πείτ τε]αίίοης υίἩ πο Ἐσγρίίαης, --- 
το]ίο]ν {πια επιδίαυεᾶ ἴ]ιοπι. ἐὰν µέν .. . ἐὰν δέ: 6 ὁ9. 

15. µαίαις: η ΤΧΧ οΠ]γ ἵπ Πί8 17. ἐζωογόνουν: ᾖϱγεδεγυεᾷ αἴυο. 
ομαρίετ απά ἵηπ (6Π, ὁὔ1, 983. Το ἱ5 Ορ..ἀς. 815: ἰ 1. 26 Κύριος θανατοῖ καὶ 

αδοᾶ ἵη Ἐττ. Αἶο. 99 5 α οΠΙ]45 ἕζωογονεῖ, 2191: ΠΠ Ις. 2181: ἵν Ι. Τα. 

πα ος «πιοῖμοτ, “Τη Ῥ]αϊ Τη6έΦ. ο ΐι Ν.Τ. Τὰ. 11955 Αοὶς 5 1 Τῆπι, 

149 Α Ἱίι ἵδ πδεᾷ α5ξ Ἠετο Γοτ α. ππίά- 615. Τη ποτά αΡρεαΙ5 ἴο Ὦο αδαά {π 

πνθ, Ὦο9068 μαῖα 5ἰαπᾶ ἴο ἴπο µη- ἵπ ᾖδ παιατα] 5εη59 οἳ ῥρτοάποῖηςσ γοιης 

µήτηρ 5 γαῖα ἵο γῆ ὃ--- Σεπφωρά: {πε Ἅαϊνο ἵπ Τεν. 111. Ορ. Πο 18ο Οἱ ζωο- 

1 ΧΧ πιακθβ {Πε παπῃθ οἳ υπ πιῖά- ποιεῖν ἵπ {άσ. 2114. 

115. -«πλινθίᾳ: -- πλιωθείᾳ, Ὀγτείι-πια- 

πγ]ι[ο {6 8απ1ο αξ ἴπαί οἳ ἰπο πο οἳ 

Μοβες (231), Ῥιό ἵπ {πο Ἠερταεη ἴΠεγ 

4το ἀἰΠετεπί.- -καὶ τὸ ὄνομα κτλ.: 
ηαᾶ {πε οοπβδιγασοίοηπ Ῥοθαοπ οοπ{πιιας : 

τερι]ατ]γ, {5 νγοιι]ᾶ Ἠανο Ώδεη καὶ τῇ 

δευτέρᾳ ᾖᾗ ὄνομα Φουά. 

16. μαιοῦσθε: ὅ 106. ---"Ἐβραίας : 
αρρατεπ{]γ /΄ Περταοις ) πας ἰμοθ παΙΠθ 

Ὦγ ΠΠΙοἩ ἆσθπβ ποτο ΚποΥΙ {ο Τοἵ- 

ΕΙΦΏΕΙΒ, απά “ ομΙ]άτεη οἳ 15τγαε] ) (παῦ 

Ὦυ πΠΙο ἴἰπεγ οα]]εά παπιδε]νος αἲ 

Ἠοππθ. Ἠσαποο ἴπο παπι ἨΠερτενβ 

19. καὶ ἔτικτον: ἴ]ιθβο πΟΥά5 866ΕΠΙ 

{ο ατῖδε οί οἳ α ππδαρρτε]μεηδίοη οἳ 

πο ἨΠεῦτευη {οχί, πΥΠΙοΠ, α5 πε Ἠαγε Ἱῖ, 

τάαΏ5 Πίτα] ας ---ἴοτ ἵΠεγ αἲθ 

Ἰνε]Υ ; ποῦ γείῦ οαπ1θ πα πιά ία {ο 

Ώπθπ αηπᾶ {Μεγ ῬτοισΏί Γοτίῃ..  Τῆο 

πυοτᾶ τοπάθτεά {Π6γ ατο 1Υ6Ιγ᾽ 

Ἠανίησ ὮὈθαοη {ἰακεπ ὮΥ ἴπο «τθε] 

{ταηβ]αίου 5 α Υετῦ (τίκτουσιν), ὮΟ 

πηθαηίΏσ Ίνας Ἰα[ί Γον {πο γετρ αἱ λε 

επ, 

20. ταῖς µαίαις: ἵπ Αἰο ἄτοεῖς (5 
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Εχοᾶις 1 9ἱ 

ἐπειδὴ ἐφοβοῦντο 
ον 

ἐπλήθυνεν ὁ λαὸς καὶ ἴσχυεν σφόδρα. 

αἱ µαῖαι τὸν θεόν, ἐποίησαν ἑαυταῖς οἰκίας. Συνέτα- 

ξεν δὲ Φαραὼ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων “Ἡᾶν ἄρσεν ὃ ἐὰν 
[ο [ο] 5 ΄ 5 νο ΔΝ ει. Ν -. Α 

τεχθῇ τοῖς ᾿Ββραίοις εἰς τὸν ποταμὸν ῥίψατε, καὶ πᾶν θῆλυ, 

ζωογονεῖτε αὐτό.᾽ 

'Ἡν δέτις ἐκ τῆς φυλῆς Λευεὶ ὃς ἔλαβεν τῶν θυγατέρων 
/ 9 ων ν. ον ὰ. ον ο ἰδό 

Λευεί. καὶ ἐν γαστρὶ έλαβεν καὶ έτεκεν ἆρσεν' ἰθόντες 

δὲ αὐτὸ ἀστεῖον ἐσκέπασαν αὐτὸ µῆνας τρεῖ. ᾿ἐπεὶ δὲ 
5 »] ’ 5 Ν ιά ῥ ” 3 ω) « Ἅ .] Αα οὐκ ἠδύναντο αὐτὸ ἔτι κρύπτειν, ἔλαβεν αὐτῷ ἡ µήτηρ αὐτοῦ 

θιβιν καὶ κα:έχρισεν αὐτὴν ἀσφαλτοπίσσηῃ καὶ ἐνέβαλεν τὸ κα ο ή 
ο 3 ν. ὃ αι Ν » κο λ κ παιδίον εἰς αὐτήν, καὶ ἔθηκεν αὐτὴν εἰς τὸ έλος παρὰ τὸν 

4 ’ Ν ’ « .) ΔΝ 5 ον / 

ποταμµογ. και κατεσκοπευεν ἀδελφὴ αυτου μακρόθεν 

κατέβη δὲ ἡ θυγάτηρ 
ο ην ΔΝ ) Σ .] αν. 

μαθεῖν ωυ το ἀποβησόμενον αυτῷ. 

ν , γδώμν Ν ’ Ν ε ᾳ 9» 

Φαραω λούσασθαι ἐπὶ τὸν ποταµόν, καὶ αἱ αβραι αυτης 

πγοι]ά Ὦε τὰς µαίας.--- ἐπλήθυνεν: ἵπ- 
(γαηβίζϊνο -- ἐπλήθυεν. 

21. ἐποίησαν ἑαυταῖς οἰκίας: (ἴ]θ 

ἨΠευτον δ΄ Πο πιαάε {ἴοΥ {ΠεΙή Ποἱ565.) 

ο. σανο {Πθ6πι ἀοδοεπάαπίδ. ὨΏοες {8 

ΙΠΙΡΙΥ Όμαί η πο «μπε οἳ με υτίίεν 

Ώπογο ΥΥ6Υθ ας πο οἰαϊπιεά {ο ο 

ἀθβοσπᾶεά ἔτοια {πεδο νο πι] ππ]νθς 2 

ΙΙ 5ο, ἴμαο Τἴαοεῦ Παά Ῥεεπ {οτσοίιίεν 

]αΐ6τ, ΤοΥ :οβδερμΙς (πι. 1 9 ὃ 2) εχ- 

ΡΤΘΒΡΙΥ ΡαΥ5 ὑπαῦ πο πιά ννίνες Ί6γθ 

ἨσγρίίαηςΕ. 

2 ἰδόντε ἐσκέπασαν : 

έβῃΠο 68, 85ο Ἰίά. --- ἀστεῖον: α 

Ώγείί ο]τ]ᾶ. «Ορ. Αοΐς Τ20: οσιάϊυι 

1135 ᾿Αστεία εἶ σὺ ἐν τῷ εἴδει σου: 18. 

0Ο’ 7. ᾿Αστεῖος (1 ῇαπτις) υγ] 195 ο)- 

Ῥοβ]ίθ ἄγροικος (αηοδίἰ5) 1οσα]15 ἴε 

οοπἰεπαρί οἳ με {ΟΠ ΤΟΥ πο οοαΠ(χΥ. 

ΊΠο ππεαπῖηςσ οἳ {μα οτὰ ἵνα5δ ἆεερ- 

οπος Ὦγν {πο Φίοῖσςδ. Ὢο αβδοά ἵς ἵπ ιο 

Πεῦτανγ, 

Β4ΙΠ6 8Θ6Π56 αξ ΑΤΙΡΒίΟΙί]6 1565 σπουδαῖος. 

1η οάσ. οἱ ἀστεῖος ἵδ αδεὰ Ψεγο {ο 

Ἠερτοαιν Ἠας/ {ας ): ΝΕ, 9253 οὐκ ἀστεία 

ἡ ὁδός σου: Ἱ Ἆαο. 055 ὁ δὲ λογισμὸν 

ἀστεῖον ἀναλαβών. ΤΠ 1 Μαο. 1245 να 

Ἠανο {Πε αἆνετρ ἀστείως. Τη68ε ατθ α]] 

{6 οοσοΙΤΓΘΠΟΘΡ5 οἳ {πο ποτά ἴἵπ ια 

1 ΧΧ. 

Ὁ,. οὐκ ἠδύναντο: Ἠουταν, / 5116 
οοι]ά ποί.) ---θῖβιν: {πο Ηεῦτειγ πνοτᾷ, 

Ισ] 15 Ἠθγο (γαπδμιεταίθά ὮΥ θἳβυν. ἵδ 

Όλο ΒαΠ16 ΥΥΠΙο ἵδ αδοά οἳ Νοα]ι5 αγ 

Ιῃ (αθἩ. 13 απά ννλμῖομ 15 {πθχθ τοπᾶάστοά 

1056. Απ. ΠΠ ϐ δ 4 μηχανῶνται 

πλέγμα τι βύβλινον ἐμφερὲς τῇ κατασκεύῃ 

κοιτίδι (Ίππο Ιἶμε α ογαᾶ[ε). 

4. η ἀδελφή: ὧο5. Απ ΠΠ 9 8δ4 

Μαριάμμη. 

Ὁ. ἅβραι: πιαἰσπδ. Ορ. επ. 2451, 
Τ]ηο υγοτᾷ οσοι αἱδο ἵπ {πο 1 ΧΝ. ἵπ 

αἱ απά Ἠβδίπον, απᾶ ἵδ {ουιπά ἵπ 

Όια ΤΤαΡΙΠΕΗΙί5 οἳ Μεπαπάετ. Τ1Ἡο ας- 

αεί ἵ5 ασαἰηξδί 5αρροβίπσ α οοΠΠΕΧΙΟΠ 

πτῃ ἀβρός, απ {ο νγοτὰᾷ 5661Π5 {ο Ὀο 

αἩ Ἱπροτίαίίοι Ιπίο «τεε]κ Ῥετ]λαβρβ 

κιβωτός». 



1. ΤΗΕ 5ΤΟΕΒΥ ος ΤΗΕ ΕΧΟΡΟΡΒ πο 

Ἐχοᾶις ΤΙ 10 
’ Ν Ν / ν ] ” ΔΝ ον 3 παρεπορεύοντο παρὰ τὸν ποταµόν ' καὶ ἰδοῦσα τὴν θίβιν ἐν 

ζω) τά ο) (λ Ν ϱ 3 ΄ 3 / 6 3 / 

τῷ έλει, ἀποστείλασα τὴν ἄβραν ἀνείλατο αὐτήν. ἀνοί- 
ατα η - η - , κ , 9 - 

ἔασα δὲ ὁρᾷ παιδίον κλαῖον ἐν τῇ θίβει : καὶ ἐφείσατο αὐτοῦ 
ἡ θυγάτηρ Φαραώ, καὶ έφη “᾿Απὸ τῶν παιδίων τῶν Εβραίων 

τοῦτο.  ᾖἹκαὶ εἶπεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ Φαραώ 
«Θέλεις καλέσω σοι γυναῖκα τροφεύουσαν ἐκ τῶν Εβραίων, 
καὶ θηλάσει σοι τὸ παιδίον; "ἡ δὲ εἶπεν ἡ θυγάτηρ Φαραώ 

«ΤΙορεύου. ἐλθοῦσα δὲ ἡ νεᾶνις ἐκάλεσεν τὴν μητέρα τοῦ 

παιδίου. "εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὴν ἡ θυγάτηρ Φαραώ «' Διατή- 

ρησόν µοι τὸ παιδίον τοῦτο καὶ θήλασόν µοι αὐτό, ἐγὼ δὲ 

δώσω σοι τὸν μισθόν.᾿ ἔλαβεν δὲ ἡ γυνὴ τὸ παιδίον καὶ 

ἐθήλαζεν αὐτό. ' ἀδρυνθέντος δὲ τοῦ παιδίου, εἰσήγαγεν 

αὐτὸ πρὸς τὴν θυγατέρα Φαραώ, καὶ ἐγενήθη αὐτῇ εἰς υἱόν " 
3 ’ δὲ Ν 5 9 ο Αα , ές αν 

ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μωυσην λέγουσα -΄ Ἐκ του 

{τοπ α ΟΠα]άςθο ποτά πιθαπίησ / Τεπια]θ 

οοπιραπίομ. Τε Ηευται Ἱνοτά ΥΠΙΟὮ 

ἅβραι Ὠςθτε ΤΕΡΓΕΒΕΠί5 ΊΠΘάΠ5 ΄γοαησ 

ΥΥΟΠΙΕΏ,᾽ απᾶ ἵ5 5αρΡροβεᾷ {ο Ἠαγνε σΊνεη 

τ66 {ο ἴπθ παΙῃο Νθστα, Ὀι{ ὑπαῦ ννΠΙσοΠ 

ππάθτ]]θ5 ἅβραν αἲ {ο οπά οἳ ο Υ6Υ56 

15 ἀῑίθγεηί, ---- ἀνείλατο : 6ρ. 10. ᾿Αναι- 

ρεῖν Ἰϊ]το {οίϊεγο ππΘΈαΠ5 Ῥοίμ {ο ἴακε 

πρ ᾽ απᾶ ’ {ο ἀθβείτογ..  Ηετε Ι{α5 ύα 

ΤΟΥΠΠΕΥ απᾶ οτἱρίπα] 56Η56. 

ϐ. ἐφείσατο αὐτοῦ : Ι{ετα]]γ 5ραγεᾶ 

πι. Ἠετο ϱείοᾶ )ἶπι. 

7. γυναῖκα τροφεύουσαν: α 1δεί- 

πιο. ῬΠί]ο ΙΙ 85. Τι. Ἠος. ὃ 4 
προφάσει τοῦ ἐπὶ μισθῷ τροφεύσειν. 

8. ἡ δὲ . . . ἡ θυγάτηρ Φαραώ: ἴ]ο 
οοΠβίγΙοΓΙΟἨ Φ6ΕΙΗ5 πποε]]οά οἱ. 846Ἠ 

ΡΗταβο6ς ας ἢ δ᾽ ὃς ὁ Γλαύκων. Τί ἵ5δ ποῦ 
πιαιγαηί{θᾶ ὮΥ ἰε Ἠοῦτθυγ, ---νεᾶνις : 1Π 

ο]αβδίσα] πτ]{ετ5 πιοΡί]γ Ῥοείΐο, 5 3Ο0ΡΗ. 

Απις Τ84. 

10. ἀδρυνθέντος : ερ.ᾳ45. 193. ΤΠοα 

γγοτὰ οοσοιτς οἱσῃί ἶπιος ἵῃ πε ΤΙΧΝ, 

αἱπγαγς ἵηπ οοηηεχίοη ΠΟΠ {πο στονί]ι 

οἳ ομ]άτεπ, οχοερί ἵπ Ρ8. 14511, πηεγε 

10 τ6ἱ6Υ5, ἀἰγθοίΙγ αἱ Ιααςδί, {ο Ρρ]απίς. 

Οη {πε οοπδίταςίίοη 5εθ 5 6δ. --- ἐγενήθη 

αὐτῇ εἰς υἱόν: Ηευταίδηι, δ 90. ----ΝΤων- 

σἢν λέγουσα κτλ. : {με ἀαεγίναίίοη Ἰαγο 

εισσορίεᾷ ἶ5 Ῥαδεᾶ οἩἳ α 5αρετβοῖα] 16- 

5οπΡ]αησθ οἳ {με ΗεΡγα6ιΥ ΠαΙΠΘ Πο058/1ε]ι 

{ο {πο γοτο παδλαᾖ, ο ἄγαιο οι. ο- 

Β6ΡΗΙ5 ΊΠαΚ65 {Πθ Π8ΠΙ6 Εσγρίαη, 

σσ] 15 πιοτθ οοηβἰδιεηί υζἩ 15 Ῥείηςσ 

οἴναηπ ΡΥ ΡΜαΤαοΠ)5 ἀαισ]ίετ --- πι. 1 

9 6 6 τὸ γὰρ ὕδωρ μῶ οἱ Αἰγύπτιοι κα- 

λοῦσιν, ὐσῆς δὲ τοὺς ἐξ ὕδατος σωθέντας : 

ἵπ αποίηετ Ῥαβδασο (αραΐπδί Αρίον 1 

91) 1ο {α]]5 ας --- τὸ γὰρ ὕδωρ οἱ Αἰγύπ- 

τιοι μῶὺ καλοῦσιν. Ἠεπαπ (Πἱδί. Γειρῖο 

4) Ιεγαεῖ 1 159) αστθθς ΥηΙέ ῇοβδερΏς ἴπ 

τοσατάῖηπσ {πο υγοτὰ αξ Βσυρίίαν, Ὀαῦ 

ΟπΙπ]ς ναί Τί οοπίαἰης πε ΦΥ]]α9]6 ιοβ 

(Ξ- 5ο) Τοιπά ἵπ 5ο ΤοΓ1ΗΡ α5 Τ]ιοιί- 

Ώιοδ (Ξ- 8οη οἳ Ταεμια(] οὗ Θώθ), ΑΠΙΕΠ- 

108. αἶο. 
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Ἐκοᾶις ΤΠ 11 

ὕδατος αὐτὸν ἀνειλόμην.᾽ 11 Ἠγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις 
[ο α 3 ΄ ΄ ’ [ω 3 [ω) 

ταῖς πολλαῖς ἐκείναις µέγας γενόμενος Μωυσης ἐξῆλθεν 
Ν Ν 5 κ 3 [ω ΔΝ ε Ἀ 5 ΄ ΄ 

πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἱσραήλ. κατανοήσας 
α ”. ν 

δὲ τὸν πόνον αὐτῶν ὁρᾷ ἄνθρωπον Αἰγύπτιον τύπτοντά τινα 

Ἐβραῖον τῶν ἑαυτοῦ ἀδελφῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ" “"περιβλε- 

ψάµενος δὲ ὧδε καὶ ὧδε οὐχ ὁρά οὐδένα, καὶ πατάξας τὸν Αἰ- 
ο ” [ο 

γύπτιον ἔκρυψεν αὐτὸν ἐν τῇ ἀμμῳ. '᾿ἐξελθὼν δὲ τῇ ἡμέρᾳ 
[ω ΄ ε ω) ’ ” 5 ΄ να 

τῇ δευτέρᾳ ὁρᾷ δύο ἄνδρας ᾿Ββραίους διαπληκτιζοµένους, 
9 , α Ε] ο] («6 Ν ’ ων ’ Ν λ 22 

καὶ λέγει τῷ ἀδικοῦντι “' Διὰ τί σὺ τύπτεις τὸν πλησίον; 

6 δὲ εἶπεν “ Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ 
ϱ Αα Ν 3 Αα Ν ΄ ἁ ’ 9 [ο 9 Ν 

ἡμών; μη ἀνελειν µε συ θέλεις ὃν τρόπον ἄάνειλες ἐχθὲς 

τὸν Αἰγύπτιον;᾽᾽ ἐφοβήθη δὲ Μωυσῆς καὶ εἶπεν '΄ Ἐϊ οὕτως 
3 Ν , Ν ες α 22 τν Ὁ δὲ Ν Ν 

ἐμφανὲς γέγονεν τὸ ῥῆμα τοῦτο; ὔκουσεν δὲ Φαραὼ τὸ 
ε ην Ν 3 ’ 3 η ζω) Μ ζω) , 3 ’ δὲ 

ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἐζήτει ἀνελεῖν Μωυσῆν ' ἀνεχώρησεν δὲ 

Μωυσῆς ἀπὸ προσώπου Φαραὼ καὶ ῴᾠκησεν ἐν γῇ Μαδιάμ" 

ἐλθὼν δὲ εἲς γῆς Μαδιὰμ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ φρέατο. τῷ 
Νε α . Ὁ « 9 / , ν 

δὲ ἱερεῖ Μαδιὰμ ἦσαν ἑπτὰ θυγατέρες, ποιµαίνουσαι τὰ 

πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ἴοθόρ' παραγενόµεναι δὲ 
” ο ” ΔΝ ὃ ’ ’ λ / 

ἤντλουν έως έπλησαν τας εξαµενάς, ποτίσαι τὰ πρόβατα 

11. ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πολλαῖς 

ἐκείναις: /΄α ἸΊοπο {πιο αἴίογ λπαίῦ.) 

60ρ. 29, 41. Τ]ο Ηεβτεν Ἠθγο Ώα5 ΟΠΙΥ 

έΙῃ {ποβο ἆαγς. Αοῖς Τὸ ὡς δὲ ἐπλη- 

ροῦτο αὐτῷ τεσσαρακονταέτης χρόνο». 

12. ὧδε καὶ ὧδε: {λίβ ια απᾶ ἰ]ιαί. 
15. διαπληκτιζοµμένους: ΟΠΙΥ Ἠθγθ 

ἵπ ΤΙΧΧ. 

14. Ἐὶ οὕτως κτλ.: Ἠας (]ς ἐΠῖπφ 

Ὀδσοπιαο ἰ]ι ποιοι Ἠεῦτεν, «0εἵ- 

{αϊπ]γ πα (Πίπς 6 ΚπΠοση. ΟἨ εἰ Ἱῃ- 

ἰετγοσαίϊνο 59ο ὃ 100, απά ΟἨΠ ῥῆμα 

905 η, 

15. ἐν γῇ ἩΜαδιάμ: «εῃΠ. ὁτ55 ηΠ. 
1 οβ6ρµα5σα]]β{ί1ο οοιΠίτΥ ἡ Τρωγλοδύτις 

(Απι. ΤΠ 9 ὃ 9) απᾶ πε ΙπΠαὈΠαΠΙΡ οἱ 

Τρωγλοδύται (11 11 ὁ 2). πε ΜΙάΙαΠ- 

1{65 Ίνοτθ {πο ἀθδοεπάαπίς οἳ ΑΡταμαπι 

ϱυ Κείπταῇῃ. 

16. ποιµαίνουσαι ... Ιοθόρ: αἀάεά 

ἵἩ ΤΙ ΧΧΧ, α8 ἵδ 45ο ἴλθ ΠαΠΙΘ ᾿]οθόρ 

(Ξ- «είπτο) αἲ ἴπε οπά οἳ ἴμθ ΥεΓΡθ. 

ΤΠ παπῃο οείπτο (ἨΠ»δ. ΥΤΠγο) ἆοθβ 

ποῦ οοοτ ἵπ {ο Ηθῦρτονν απ] 91, πηγα 

{πο Τ,ΙΧΧ ασαϊηπ Ἠαβ  Ἰοθόρ. Τα ΕΟΤΠΙ 

1δίΠπτο 601168 1ΤοΙΠ {πε ὙΥπ]σαίο. --- 

δεξαµενάς: εἰδίεγης. Ῥ]αϊ. Ον. 11ΤΔ: 

Ῥμί]ο 1 647, Ὀο δοπιπ. 1 ὃ 29. Τ]η9 

αοσεπί ΒΠΟΝ5 ὑπαί 16 5 ποί τδεᾷ 5 α 

ρατίιοϊριο,. Βαΐ Ῥ]αΐ, Τίπι, οτ Ο π5ες ἡ 

δεχοµένη οοπνετΙῬΙγ νι ἡ δεξαµένη 

(65 Α) Τον α γεοθρρίαο]ο.  Τηετε 16 α 

Νετοαῖὰ οα]]εά Δεξαμένη πιθηθϊοπθᾶ Ἰῃπ 

Ἠοπῃ, 1. ΧΥΠΠ 44. 



ΕΕ πας ϱτόσς οὗ ΤΗΣ ΕΧΟΡΡΡ 159 
Ἐχκοάις ΤΠ 25 

Αα ΔΝ ο νο 3 βό μή / δὲ ε , 

τοῦ πατρὸς αὐτῶν ᾿Ιοθόρ. παραγενόµενοι δὲ οἱ ποιµέ: 
Ν Ν [ων 

νες ἐξέβαλλον αὐτάς' ἀναστὰς δὲ Μωυσῆς ἐρρύσατο αὐτάς, 
, [ο Δ [ω 

καὶ ἤντλησεν αὐταῖς καὶ ἐπότισεν τὰ πρόβατα αὐτῶν. 
198 , δὲ Ν ε λλ ΔΝ / ] [ο : ε λ ” παρεγένοντο δὲ πρὸς Ῥαγουὴλ τὸν πατέρα αὐτῶν ὁ δὲ εἶπεν 

αὐταῖς “ Διὰ τί ἐταχύνατε τοῦ παραγενέσθαι σήμερον; ᾿ 
π » ο 5 ο 

δαί δὲ εἶπαν “Ανθρωπος Αἰγύπτιος ἐρρύσατο ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 
” [ω] Ν [ο] 

ποιμένων, καὶ ἤντλησεν ημίν καὶ ἐπότισεν τὰ πρόβατα ἡμῶν. 
90 ε δὲ - ζω) θ ’ 5 «ες Ν ο. ἃ 4 ῥο 

ὁ δὲ εἶπεν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ “ Καὶ ποὺ ἐστι; καὶ ἵνα 
΄ ώ, Ν 3 ’ ” ο... ο 

τί καταλελοίπατε τὸν ἄνθρωπον ; καλέσατε οὖν αὐτὸν ὅπως 
ο. 

φΦάγῃ αρτον.͵ 

καὶ ἐξέδοτο Σεπφώραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Μωυσῇ γυναῖκα. 

91 / Δ α ν ον , ἃ 
κατωκίσθη δὲ Μωυσῆς παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ 

ϱ0 3 Ν δὲ χ α ε νὁ, εκ. λος / 

ἐν γαστρὶ δὲ λαβοῦσα ἡ γυνὴ ἔτεκεν υἱόν ' καὶ ἐπωνόμασεν 
- Ν΄. 3 3 α , .. κ” ΄ ’ 3 

Μωυσῆς τὸ ὀνοµα αὐτοῦ Γηρσάμµ, λέγων -' Οτι πάροικός εἰμι 

ἐν γΏ ἀλλοτρία. γη ο... 
9 . λ . δω ν λ 
3Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύτησεν ὁ 

Ν .] ’ τν Ἆ / ε ον κ» Ν 2 Ν 

βασιλεὺς Αἰγύπτου ' καὶ κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ 
-- » Ἀ νο / ο σδο ε ν 5. ν Δ Ν 

των ἔργων καὶ ἀνεβόησαν, καὶ ἀνέβη ἡ βοὴ αὐτῶν πρὸς τὸν 
λ λ Φ Ἆ 

θεὸν ἀπὸ τῶν ἔργων. καὶ εἰσήκουσεν ὁ θεὸς τὸν στεναγ- 
λ δρ. ν ο) / θ ε θ ΔΝ ζω) δ η , 9 ο ᾽ 

μὸν αὐτων, καὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ τῆς πρὸς 
5 .ν νε) Ν 

Αβραὰμ καὶ Ισαὰκ καὶ Ιακώβ. "καὶ ἔπιδεν ὁ θεὸς τοὺς 
ει. ὰ μα] 1λ 9 ή θ 3 ον υἱοὺς Ἰσραήλ, καὶ ἐγνώσθη αὐτοίς. 

18. 'Ῥαγουήλ: ἴο Γαἴμοδγ-ἴη-]ασγ 
οἳ ΜοβθΒ 15 οα]]οά Ὦ}γ ΠΙΑΠΥ ΤΒΙΙΘΕ: 

ἨΠερτευ ἨεαΙι, Ι,ΙΧΧ Ῥαγουήλ, αο8. 

(Απ. ἩΠ 11 ὃ 2) Ῥαγούηλος, Υ ]σαίε 

ἨἩασιε], Ἐηρ]δη ἨΤειεἰ (Εχ. 218, 

πο ος) Πευτοη Υτὸ (Ες. δ1, 

15603). ΤΧΧ ᾿]οθ (Επ. 216: αρ. 

116; ἨΠεῦτου Ὑοίμποτ (Εχ. 418), 98. 

(Απὶ. ΤΠ 19 6 1) ᾿Ἱεθέγλαιος; Περταν 

Ποῦαῦ, ΤΙΧΧ ᾿Οβάβ (ΝΡ, 103), ᾿]ω- 

βάβ (.ἀςδ. 411), Ὑπ]σαίο Ηοραῦ. --- 

ἐταχύνατε τοῦ παραγενέσθαι: «εΗ. 

αι Ἡ, 

21. Σεπφώραν: 3908. Απί.Π 1951 
Ῥαπφώραν. 115 η, 

22. Γηρσάμ: Ἠερτει (6Γ5ΗΟΠΙ. 

108. Απ. ΠΠ 19 ὃ 1 Τηρσὸς μὲν σηµαίνει 

κατὰ Ἔβραίων διάλεκτον, ὅτι εἰς ξένην ἦν 

ΥΏν. 
25. ἀπὸ τῶν ἔργων: Όὴ γδαδοπι ο} 

ἐιοῖν ἰοἱῖδ. 35ο Ῥετπαρ5 ἵπ ἴπο ποχί 

οἸαιβδο. 65 902. 

20. ἐγνώσθη αὐτοῖς: Ἠ.Υ. / ἀοά 

ἴοο] Κπονφ]οᾶσο οἳ (Π6ια, Τε Πεῦγονή 

ΤΟΥ αὐτοῖς, οπα (0ης νοιγα] Ροϊπίς, ἀἱῆοτς 

ἴΤΟΙΑ (παί ἴον «ἄοά ) οΠΙγ ὮΥ α΄ ]οῦ,.) 
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Ἐκοᾶι» ΤΠ 1 

ὶΚαὶ Μωυσῆς ἦν ποιµαίνων τὰ πρόβατα ἼΙοθὸρ τοῦ γαμ- 
πι 9 - τε , ’ ν Ν / ε κ 

βροῦ αὐτοῦ τοῦ ἱερέως Μαδιάµ, καὶ ἤγαγεν τὰ πρόβατα ὑπὸ 
τὴν ἔρημον καὶ ἦλθεν εἰς τὸ ὄρος Χωρήβ. ώφθη δὲ αὐτῷ 
3 ’ 2 Ν 8 5 ῳ) / κά ον να Ὁ ε 

ἄγγελος Κυρίου ἐν πυρὶ Φλογὸς ἐκ του βάτου: καὶ ὁρᾳ οτι ὁ 
/ [ο 

Θάτος καίεται πυρί, ὁ δὲ βάτος οὐ Κατεκαίετο. εἶπεν δὲ 

Μωυσῆς “ Παρελθὼν ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ µέγα τοῦτο, ὅτι οὐ 
/ ε / 22 4 ε δὲ ἴὃ , ᾳ / 

κατακαίεται ὁ βάτος. ὡς οὲ ἴδεν Κύριος ὅτι προσάγει 
ἰδεῖν. ἐκάλεσεν αὐτὸν Κύριος ἐκ τοῦ βάτου λέγων “ Μωυσῆ 

Μωυσῆ.᾽ ὁ δὲ εἶπεν «Τί ἐστιν; Τὸ δὲ εἶπεν “ Μὴ ἐγγίσῃς 
σα ὃς ο τε 1 3 ω δώ « λ / 3 τ ὧδε' λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου, ὁ γὰρ τόπος ἐν ᾧ 

. ο Α 4 ’ 3 ’ 12 6 Ἆ ων (έ » ’ 2 ε θ Ν 

σὺ ἕστηκας γή ἁγία ἐστίν. καὶ εἶπεν “΄ Εγώ εἰμι ὁ θεὸς 
[ο ’ ΔΝ 5 Ὃν Ν ων ν) Χ Ν Ν 5 

τοῦ πατρός σου, θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς Ισαὰκ καὶ θεὸς Ἴα- 
’ 22 κώβ. 

βεῖτο γὰρ κατεµβλέψαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 

ἀπέστρεψεν δὲ Μωυσῆς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ: εὖλα- 

Γεἶπεν δὲ Κύριος 

πρὸς Μωυσῆν “ Ἰδὼν ἴδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ µου τοῦ ἐν 
Αἰγύπτῳ, καὶ τῆς κραυγῆς αὐτῶν ἀκήκοα ἀπὸ τῶν ἐργοδιω- 

1. ἣν ποιµαίνων: ὃ Τ2.--- γαμβροῦ: 
γαμβρός ἵδ α νασιθ ποτά ἴοτ α Ί]α]θ 

οοηπεχίοη ὮΥ ππαΥτίασε, Τα. αβίπῖς. 

Τι 16 ΒΟοΠΙΘΙΙΠΙΘ5 αδεοά ὮΥ οἰαβδίοα] 

αυίΠοτ5 ἵπ {πθ 8ΕΠ5Θ6 Οἱ πενθερός, 8 

Ἠθτοθ, Ὀιαΐ6 Ι6 ΡΕΠΘΤΑΙΙΥ πιεαης ἴηἩθ ΟΟΓ- 

τε]αίίνο ΄5οη-ἱη-]ανν. Τη «5. 110’ Τοθὸρ 

. τοῦ γαμβροῦ Μωυσέως., πε ἨΗεῦγενν 

Ἠα5 ποί ἴπο ΏΓοΡ6Γ ηαΠΙΘ, απᾶά γαμβροῦ 

Ἰδ τεηᾷετεᾷ ἵη {πε Ἡ.Υ. 'Ὀτοίμοτ-ίη- 

]α1γ..----ὑπὸ τὴν ἔρηµον: ΗεΡβται, ΄ ῶ6- 

Ἠϊπαά {πε π]άεγηαβ. ΤΠ πιθαπῖης 

Β6ΘΙΠ5 {ο Ῥο “ἀ46ερ Ἱπίο {πο υΙ]άεΓ- 

ηΘΡΒΒ.᾽. ----εἷς τὸ ὄρος Χωρήβ: ἨΠεβρτονν, 

ἐ(ο πο πποιπίαϊνπ οἳ ἄοᾶ, {ο Ποτοῦ.) 

19085. 4Απί. Π 12 δ 1 ἐπὶ τὸ Ῥιναῖον καλού- 

µενον ὄρος. Τ]6 186 οἳ {6 «πο ἨΒΠΙΘΒ 

Ἠοτεβ απ Φ]παϊ ἴ5 βαρροβεᾶ {ο Ιπάἶσαίθ 

ἀϊπετεπί ἀοσοιπιθηίβ. «οβεβρηΠςδ Ρ4Υ8 

ἴπαί Όπε Ῥ]ασο α]τοαάγ Ἰαά πα τερι{α- 

Πἴοη οἳ Ῥείϊης ἴμε αΏοᾶε οἳ ἄοά, απ 

Όμαί αγε[ίογο πο βΠερῃετά5 Ἠαᾶά εὖεγ 

νεηίιγεᾶ {ο ἀτίνο {Πείν ΠοσοΚκς ἴπεγα, 

2. ἄγγελο Κυρίου: ἵη γ. 4 Κύ- 
ριο.. ο Ιηῃ 1415, 33 νε Ἠανο Βτςδί ὁ ἄγγε- 

λος τοῦ θεοῦ απᾶ ἴμεηῃ Ἐύριο. Ορ. {ἀρ. 

1933, ---«τοῦ βάτον: {ο Ὀιιδι. ἜΤ]ε Ἠε- 

Ὦγθδυυ 15ο ας ἴπο ατῖο]θ Ἠθγα. ἜΤηϊ5 

ΒΘΘΊΙΠ5 {ο ΠΟΥ {ἴμαῦ πο ΒἴΟΤΥ Ὑαβ 

αἱγτεαᾶγ πνθ]] Κποππ Ὦγ {πο Επι {15 

αοοοιπύ παδ τε. Οπίδίιάς 5 

οἹαρί6γ βάτος -- γιῦ18 οσοατβ ἵηπ ΤΧΧ 

ΟΠΙΥ ἵπ Ὀϊ, 29186: ἆοῦ 91409, Τί 15 πιαδοι- 

1πθ ἵπ {Πο Τ,ΧΧ Ῥιαέ {απι]πῖπο ἵη ΜΠΕ. 

1256: Τις. 2051. Τι οἰαβδίοα] αὐλοίβ᾽ 

Ώλοτο ἵ5 {1θ Β4Π16 ατ]αῦίοη οἳ σεηάος, 

6. εὐλαβεῖτο: α ποτ βρθοϊα]1γ αδεᾶ 

οἳ Ρρίοιςδ ἴθαυγ, ἨθποῬ ἀνὴρ εὐλαβής. 

Ορ. 11ς. 275: Αοὶς 25, 83, 2213, 

7. Ἰδὼν ἴδον: δ δ8Ι.--- ἀπὸ τῶν 

ἐργοδιωκτῶν: ὃ 92. «Ορ. 6, 10015: 1 0151, 

208: Π ΟἨτ, 218 810 ἐργοδιωκτοῦντες : 



Ἡ, ΕΠΕ ΞΡΡΟΝΝ ος ΤΗΕ: ΕΗΚΟΡΙΗΡ 1601 
Ἐχοᾶις ΠΙ 13 

[ο ”ν ΔΝ Ν Αα 

κτῶν" οἶδα γὰρ τὴν ὀδύνην αὐτῶν, "καὶ κατέβην ἐξελέσθαι 
3 Δ 3 λ ’ λ ω) ο - 

αὐτοὺς ἐκ χειρὸς Δἰγυπτίων καὶ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς 
3 ά ΔΝ 5 [ο α 

ἐκείνης, καὶ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν, 
5 Α ε.α α 

εἰς γην ῥέουσαν γάλα καὶ µέλι, εἲς τὸν τόπον τῶν Χανα- 
ο Ν ’ ν 3 ’ Ν ” Ν 

ναίων καὶ Χετταίων καὶ Δμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Γερ- 
/ Ν ε ΄ "5 ΄ 9 ΔΝ α » Ν ΔΝ 

γεσαίων καὶ Ἐναίων και Ἱεβουσαίων. καὶ νῦν ἰδοὺ κραυγὴ 
Α εν »] Δ - Ν ’ »] ΔΝ ερ Ν Ν Δ 

τῶν υιῶν Ισραήλ Ίκει πρὸς µέ, κἀγὼ ἑώρακα τὸν θλιμμὸν ὃν 
ε ω α 

οἱ Αἰγύπτιοι θλίβουσιν αὐτού. "καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω 
Ν Ν 

σε πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ἐξάξεις τὸν λαόν 
. ων τα ν 2 ο  ῥ 22 11τ ν 34 

µου τοὺς υιοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Δἰγύπτου. Και εἶπεν 
ο Ν ΔΝ θ / ές ΄ 3 5 κ ϱ ’ Ν 

Μωυσης προς τον 6εὸν '' Τίς εἰμι ἐγώ οτι πορεύσομαι προς 

Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ὅτι ἐξάξω τοὺς υἱοὺς Ισραηλ 
ων) »] 6 ωὶ [ο ο 

ἐκ γῆς Αἰγύπτου; ""εἶπεν δὲ ὁ θεὸς Μωνυσεῖ λέγων  Ὅτι 
» Ν ο Ν [ο [ο 5 

ἔσομαι μετὰ σοῦ' καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἐγώ σε 
3 ” 3 Αα 3 ζω) Ἆ / 3 2 ’ 

ἐξαποστελῶ: ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τὸν λαόν µου ἐξ Αἰγύπτου, 
8 [ο [ο α 5, ν ων 

καὶ λατρεύσετε τῷ θεῷ ἐν τῷ Όρει τούτῳ.) καὶ εἶπεν 

Μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν “ Ἴδοὺ ἐγὼ ἐξελεύσομαι πρὸς τοὺς 
ευ Α 2 λ νο ας αν λ ϱ) . ες λ Φ / υἱοὺς Ἴσραηλ καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς ΄ Ὁ θεὸς τῶν πατέρων 

ε ω) 3 ΄ / Δ [4 ω) .͵ 3 Ζ Ὠ 6 . 

ημών απέσταλκέν µε πρὸς ὑμᾶς') ἐρωτήσουσίν µε΄ Τί ονομα 

1 Ἐβᾶ. 56, ᾿Ἠργοδιωκτής Ίναδ 6 οἳἹ- ἵ ἆπο {ο {πο Ῥτοδεποο ἵπ {π6 ον]ἰσῖηα] 

γοπῦ ποτά αἱ ΑΙεχαπάτία {οΥ α 5ρετί- 

τεπάεηπύ οἳ Ποτκς (10 ἵ5 οοπίταδἰαἁ ἵπ 

Π Οµτ, 215 Ἑ ψΙίι νωτοφόρος), ἃ5 ἵδ 

ΒΠΟΊΠΏ ὮΥ 15 α56 ΙΠ {Πο Εαγῶπι Ραργτ]; 

Ῥμ]]ο ΤΠ 86. Τι. Μος. Ι 5 Τ αἱ5ο 6πΠ]- 

ΡΙοΥ5 Ἱ0. Ορ. ἐργοπαρέκτης ἵ 016π]. 24]. 

8. ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι: οοσηαίθ 
αοοιβαἰἶνο ἵΠ α 10056 86Π56 οἱ υμαί {6γπῃ, 

Ίη πο πεχί Υ6Γ56 πδ Ὠαγε {6 Β4ΠΙθ 

οοηβίτιοίοη ἵπ 195 πιοτθ Ῥτοσίδε ΤΟΥΠΙ, 

--Γεργεσαίων: αάεα ἵπ ο ΤΝΧΝ. 

9. θλιµµόν . θλίβουσιν: ὃ ὅ0. 

θλιμμός (Ξ- θλῖΨις) οσοι!5 ἵπ πο ΤΝΧ 

ΟΠΙΥ Ἠθτο απά ἵπ ή. 207, 

12. Ὅτι ἔσομαι : {6 τιδθ Οἱ ὅτι Ἠεγθ 

οἳ α ρατίῖο]ε {ο Πίο ἵς οοΓΤεΒΡΟΠΑΣ. 

20ἱ1 {π ἴμθ (ατθε] απά Π6βγθΘύΥΥ ΡοΓΠαβς 

ἴμο οοηδίγιοίΙοη ΠιαΥ ο οχριαϊπεά Ὦ} 

αη 6111ρ56 ---({ποι)) ε]ιαί Ι ιοί 06 ιοί 

ἐ]ρο. ὃ 10Τ.--- καὶ λατρεύσετε: ἴ]ε καί 

πθιοθ Ἠαδ Ἰούμίπσ Ιπ ἴμο ἨΗερτεν {ο 

οογγεβροµά {ο ἵν,  Τναηβ]αϊο --- Η΄ ει 

ἴλιοιι [εαᾶεδί οι η εορίό Γγοπι Ε1Ρέ, 

/ο σ]ια]ῖ αἶδο δαόρίπόρ ἰο ἄοᾶ οτι ἐ]ιῖβ 

πιοιιπίαίΐπι. ΤΙΙ5 βαογίῆος Ίναξ ἴο ϱε α 

ραβ]ο τουοσπ]θῖοη οἳ {ο [αοῦ ἴμαῖ ἴηθ 

οχοᾶα5 αδ Ἰπᾶᾷετ {ἴπθ αιβδρῖοθ5 οἳ 

1/θ6Ώοναμ. Ῥοα]ιαβρ5 (Ἠθη ἴῃθ σημεῖον 

το[οτγθοᾷ {ο αὔογνε ἶ5 ποί οηΠ6 σίγεηπ ὮΥ 

ζ.εμονα]μ Ῥαΐς εχρεοίεἀ Ὦγ Είπα, 
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Ἐχοάᾶις ΤΠ 14 
ατα 3 αυ λ 3 ’ 22 14 ν ον ε θ Δ ων 

αὐτῷ;  τὶ ἐρῶ προς αὐτούς; καὶ εἶπεν ὁ θεος προς Μων- 
ω / έετει λος μα 22 λ 5 (6 φ Ε) ο) α 

σῆν λέγων “ Εγώ εἶμι ὁ ὠν'΄ και εἶπεν ΄ Ούτως έρεις τοις 
ο) / .ὶ ε κν 5 Δ 

υἱοῖς Ἱσραήλ ΄ Ὁ ὢν ἀπέσταλκέν µε πρὸς ὑμας. Ἰδκαὶ 
ον Ν ”- ᾳ Αα ς Αα 

εἶπεν ὁ θεὸς πάλιν πρὸς Μωυσῆν “' Οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς 
η ” , ω) Ν .] ΔΝ ΔΝ 

Ἰσραήλ ΄ Κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν, θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ 
Ν 3 ΔΝ Ἆ ΔΝ 2 - 3 / - ΔΝ « α ͵ [ω) / 

θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ, ἀπέσταλκέν μεπρὸς ὑμᾶς'᾽ τοῦτό 
Ν [ω [ω) 

μού ἐστιν ὄνομα αἰώνιον καὶ μνηµόσυνον γενεῶν γενεαῖς. 
16032 9 Ὁ , ν η α ες Ν Ν 
ἐλθὼν οὖν συνάγαγε τὴν γερουσίαν τῶν υίιων ]σραηλ καὶ 

ο) Ν ’ ε Δ ω , Αα ο 

ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ΄ Κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ὥπταί 
Ν κν κ 5 ΔΝ Ν λ 5 

µοι, θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ, λέγων 
έζ3 αν 3 ’ ε ω) . σ / ε [ο 9 

Βπισκοπῃ ἐπέσκεμμαι ὑμας καὶ οσα συµβέβηκεν υμιν ἐν 
3 22 Ν - 3 / ε ο 9 ω , 

Αἰγύπτῳ:” "καὶ εἶπεν ᾿Αναβιβάσω ὑμᾶς ἐκ τῆς κακώσεως 
α 3 ’ ) Ν ο ω) / ΔΝ / . 

των Αἰγυπτίων εἰς την γην των Χαναναίων και Χετταίων καὶ 
” ς Ν ρ ΔΝ ΄ Ἆ ε ’ Ν 

Ἀμορραίων και Φερεζαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Εὐαίων καὶ 
5 ’ 3 Α εν / ΔΝ / 222 18 Ν 5 

εβουσαίων, εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι. καὶ εἰσα- 
Γ [ω] [ο Ν 3 ΔΝ 

κούσονταί σου τῆς φωνῆς' καὶ εἰσελεύσῃ σὺ καὶ ἡ γερουσία 

14. ὁ ὤν: ἴπο ἀἱῄετεποῬ οἱ σεπᾶες 
Ῥοίπεεπ {Πῖ5δ εχρτγεβδίοη απά {θ (τθε]ς 

τὸ ὄν πΙαΤΚ5 ἴπο ἀἴπεγεπος Ὠδίπεεη 

Ἠευρτεν το]σίοη απᾶ (τεεκ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ 

Ἰη ἴμθ οοποερίοηπ οἳ ἴπε ΤὨεϊίγ. ἜΤο 

πε οϱπ6 αοά Παβδ α Ῥ6Ι5ΟΠ, {ο {πα 

οἵπεγ α ΡΓΙΠΟΙρΙθ. αἆοβδ. Απ. 11 12 

6 4 Β4Υ5 καὶ ὁ θεὸς αὐτῷ σηµαίνει τὴν 

ἑαυτοῦ προσηγορίαν, οὐ πρότερον εἰς 

ἀνθρώπους παρελθοῦσαν' περὶ ἢς οὐ μοὶ 

θέµις εἰπεῖν. 

15. Κύριος ὁθεός: {ιο Ἠερτανυ πγοτᾶ 

οοττθβροπά(ῃς {ο Κύριος Ἠετθ, α5 π5α]1Υ 

Ἰη{ΠεΙΠ,ΧΧ., ΙΡΙΗΠΝΥΗ, ὧιο παπιο πΠ]οἩ 

Ἰαὰ Ἰ1αδί Ῥεεηῃ τεγεα]εᾷ {ο Μοβοβ απᾶά 

εχρ]αϊπεᾶ α5 πιεαπῖης ὁ ὤν. Τ19 ἆθνβ 

οοηβἰἀεγεᾷ Ό]μῖδ παππθ ἴοο Ἠο]γ {ο Ὦοα 

Ἰσ]Ώ{]γ ρτοποιαποθᾶ, απά {πιαεγαίοτα ἵπ 

τεαᾶῖησ {η βαογεᾶ ἰ(εχί α]οαᾶ, βαὐβί]- 

{ατεά ΤΟΥ ”αἨγε], ΥΥΠΘΤΘΥΘΤ 16 οοσιιττθᾶ, 

ἴῃμο ποτᾶ Αάοπαί (-- Ἰ,οτᾶ). Τήε {αοί 

υπαῦ πο Ῥενεπίγ μας {ταηβ]αίθοᾶ «α]ι- 

γεὮ ὮΥ Κύριος Β6ΕΊΠΡ {ο 5Ποσ Όμαῦ υπ]5 

Ρτγαοῦ]οε οἳ βαὈβΙ010ἱοἨ γα αἱγεαάγ εδ- 

ἰαβ]ςμεά ἵπ ἴ]μθ ὑπ]τά ορηίατγ Ἐ.ο. Τη 

Ἐπησ]ϊδῃ νοτδῖοη τοεφι]ατ]γ τερτοδεηίϐ 

ἴπο ποτά αμτει Ὦγ ΤΟΒΡ. ἘΤπο 

ΤΟΥΠΙ εΠογαῦἈ Ἰαβδ ατῖδεηπ ἔτοπι {πθ 

Ρταοῦ]οε οἳ ἀἱβδσιϊδίης {Πε βαοτθᾷ ηΠαΠΠΘ 

ενεη Ιπ {Πο ἰοχί ὮΥυ ρα0θῖηπς απάςτ έν 

ἴηθ τονγε]-ροϊπίδ οἳ Αάοπαὶ, Ἰπεπ 

Κύριος βίαπᾶς ἵη πο ΤΙΧΧ ἴοτ ἴμα 

Ῥτοβρος ΠαΠΠΘ ὦζαμνεΠμ, ἵὸ 5 αβδαᾶ, 1] 

ΑΏΥ οἴὔ]εντ Ῥγορ6ίτ ἨΠαΙΠς6, πλοπί {πο 

αΤ{ἱ6]6. ---- γενεῶν γενεαῖς: α ἨΠειταίβπῃ, 

16. τὴν γερουσίαν: {ο Ρον ο] εἷ- 
ἄεγ. ο Ἠθατ οἳ εἰάεις αἱ5δο ἵπ οοἩ- 

ηθΘΧΙΟἨΠ η οίπετ Βοπιϊθο ῬΘΟΡΙΘΡΒ, 

βιο] α5 Μοαῦ απά Μιάϊαπ. Ορ. ΝΟ. 

221,---᾿Ἐπισκοπῇ ἐπέσκεμμαι: ὃ 1. 



πι ΤΙ σον ος της ΕΧΟΡΡΡ 16089 
Ἐχοάις ΙΥ 6 
. Αν Ν Ἀ / 3 Ν ο Ισραὴλ πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν 
τς θ ΔΝ ο. 3 , , : ”ν , 5. 
Ο θεος των Ἡβραίων προσκέκληται ἡμᾶς: πορευσώµεθα οὖν 

ε Ν Αα ε ῳ » Ἀ ” 9 [ω [ο Α 

ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον, ἵνα θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν. 
νΝ ὃν 5 9 ο ἐγὼ δὲ οἶδα ὅτι οὐ προήσεται ὑμᾶς Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύπ- 

α 9 ὃν 
ν του πορευθῆναι, ἐὰν μὴ μετὰ χειρὸς κραταιᾶς : "καὶ ἐκτείνας 

Ν ζω / Ν [ο 

τὴν χεῖρα πατάξω τοὺς Αἰγυπτίους ἐν πᾶσι τοῖς θαυμασίοις 
Ὡ - 9 Αα ο µου οἷς ποιήσω ἐν αὐτοίῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς. 

91 λ ὃ / / ων χ ᾗν ι 3 / ο) 2 ’ καὶ δώσω χάριν τῷ λαῴ τούτῳ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων " 
9 δὲ 9 η να ο , 2. οσο. ορ 9 
ὅταν Οὲ ἀποτρέχητε, οὐκ ἀπελεύσεσθε κενοί' ""αἰτήσει γυνὴ 

ΔΝ ο ον 

παρὰ ἨὙείτονος καὶ συσκήνου αὐτῆς σκεύη ἀργυρᾶ καὶ 
[ων Ν Ν ” 

χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν, καὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν 
κ. 3 8 4 ’ ε ων Ν ΄ ον 5 . 

καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν ' καὶ σκυλεύσατε τοὺς Αἰγυπτί- 
22 6 3 ην 5 

ους. "᾽Απεκρίθη δὲ Μωυσῆς καὶ εἶπεν “ ᾿ΕΠὰν μὴ πι- 
΄ [ω) ων Α 

στεύσωσίν µοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς µου, ἐροῦσιν 
λ 9 6 » 3. , ς θ ο ο αν λ » , 2) 9ο Α 

Ύαρ οτι ΄Οὐκ ὠπταί σοι 9 ὔεος, τι ἐρω προς αυτούς; "εἶπεν 
δὲ 9 ω) , «6 ’ ” 19 κ τς ω) , .. ε Ν 

ε αὐτω Κύριος Τι τουτὀ ἐστιν το ἐν τή χειρισου; ο δὲ 
Ὁ ε ῃ 22 Ν Ὁ ε ΔΝ . 

εἶπεν “ Ῥάβδος.” "καὶ εἶπεν « Ῥίψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν.’ 
ολ Ρ] ΔΝ .» νὰ Χ Α Ν ) / 5 νι ᾱ 

καὶ έρριψεν αὐτὴν ἐπι τὴν γην, καὶ ἐγένετο Οφις' καὶ ἔφυγεν 
[ο] [ο ων ω ” 

Μωυσῆς ἀπ᾿ αὐτοῦ. “καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς Μωυσῆν “Ἔκ- 
Ἀ ων) ω) ῳ ο 

τεινον τὴν χεῖρα καὶ ἐπιλαβοῦ τῆς κέρκου:.  ἐκτείνας οὖν 
Ν Α 3 ’ ων ΄ Ἀ 3 ΄ ας 3 ων τὴν χεῖρα ἐπελάβετο τῆς κέρκου, καὶ ἐγένετο ῥάβδος ἐν τῇ 

Ν ϱ) ο ος ν / / 9 5. α ς λ 
χειρι αντου ) ινα πιστευσωσιν σοι οτι ωπται σοιο θεὸς 

Αα ω) ον) λ 5 Ἆ 

τῶν πατέρων αὐτῶν, θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς 
᾽ ͵ ” Α 

Ιακώβ. δεῖπεν δὲ αὐτῷ Κύριος πάλιν “ Ἐϊσένεγκον τὴν 
ο) 22 Ν ” χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα 

3 α 3 Ν / 3 ω) να λ ω) ” ω 

αυτοὺ εἰς τον κόὀλπον αυτου: και ἐξήνεγκεν τὴν χειρα αὐτοῦ 

20. ἐν πᾶσι τοῖς θαυµασίοις µου: «ᾖΟ1π6ν πλοιῦ αΏπγ τεῖϱχθησθ ἴο ἃ 

το] αἲῑ ! μοπᾶςσγ. δ 91. {εηῖῦ, --- σκυλεύσατε: ἆο0 6 δροῖῖ. ἩΠε- 

21. ἀποτρέχητε: ΝΕΟ. 2414 η. Ῥταυν, ’ Υο βΜα]] 5δροἱ1.) 

22. συσκήνου: οτἰσίπα]ν α πη]]- 5. ἵνα πιστεύσωσιν : τε[εττίης Ῥασ]ς 

{αγ ἴΘτῃ -- Τιαὐίη εοπιίέιθογπαἰἰδ. Το 1ο ἐπιλαβοῦ τῆς κέρκου, ἴλθ Ιπίεγηιεᾶ]αίθ 

ἨΗαΡρτει ποτά ΠπΘΑΠΡ α /επιαίο δο0- Ποτά Ὀοείπς ρατοπίλείίσοα]. 



164 ΕΙ. ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΌΑ(αΙΝΤ 

Ἐκοᾶας ΙΥ Ἱ 
9 ον ’ 9 [ω Ν Ε] 18 ε Ν »] [ω ε ν ” 

ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη ἢ χειρ αὐτοῦ ὡσεὶ χιώ». 
ἴ Ν - ο (6 π 3 / Ν ω) / 5 Ἡ , 

καὶ εἶπεν πάλιν “' Βισένεγκον τὴν χειρα σου εἰς τον κὀλπον 
ο) . λ / ο) Ἆ 

σου" καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ" καὶ 
»- ην 9 - / 5 α Ν , 9 
ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ πᾶλιν ἀπεκατέστη 

[ο ζω κ Χ ΔΝ ον 

εἰς τὴν χρόαν τῆς σαρκὸς αὐτῆς: "ἐὰν δὲ μὴ πιστεύσωσίν 
ο) ων [ων ’ [ων 

σοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς τοῦ σηµειου τοῦ πρώτου, 
ω) [ω] / ω) 3 ώς 

πιστεύσουσίν σοι τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ ἐσχάτου. 
Ν Αι. [ο Ν 4 

ὑκαὶ ἐσται ἐὰν μὴ πιστεύσωσίν σοι τοῖς δυσὶ σηµείοις τούτοις 
δὲ 3 , δν Α Χ. / 5 Ν ο ος) 

μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς σου, λήμψῃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος 
πι πι Απ 9 ω) η Ὁἳ Ν , κ» Ν ὖὸ Δ  3λ 

τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκχεεῖς ἐπὶ τὸ ξηρόν, καὶ ἔσται τὸ ὕδωρ ὃ ἐὰν 

"Εἶπεν 
ο ΄ ε / 5 

δὲ Μωυσῆς πρὸς Κύριον “' Δέομαι, Κύριε, οὐχ ἱκανός εἰμι 
ΝΔ Φ 5 θὲ δὲ κ ο / ε / δὲ 55 8 »ν ὅ 

πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ημέρας οὐδὲ ἀφ οὗ ἠρξω 
[ο ω) ΄ ’ 5 ’ Ν ’ 

λαλεῖν τῷ θεράποντί σου: ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος 

Αα - Ὠ) Ν ων ο 22 

λάβῃς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ αἷμα ἐπὶ τοῦ ξηροῦ. 

ϐ. ὡσεὶ χιών : 3ο8. Απί. 11 12 δ 5 
Ὑπακούσας δὲ λευκὴν καὶ τιτάνῳ (ο]ια]]κ) 

ὁμοίαν προεκόµισεν. 

9. τοῖς δυσὶ σηµείοις: ὃ 1]. «ἆ9οβδε- 
ΡΗΝ5 πιαΚος ἴπα Ομϊτά βίση οἱ {αγηῖης 

νγαίεχ Ιπίο Ῥ]ουά {ο Ὦο αοἰμα]]γ Ῥρει- 

Γοτηιθά αἲ με Ὀυτηίης Ῥαά.Ἡ. ---λήμψη: 

δ οτ.--- ἐκεεῖς: ίηε αοοση{ιιαῦίοη Β6ΘΙΩΒ 

4με {ο {4156 αΠαΙοσγ ΤΤοπΙ ΥΟύΥΥΕΙ ΥετΏ». 

ξ 21.---ὃ ἐάν: -- ὃ ἄν. δ 106, 

10. πρὸ τῆς ἐχθὲς κτλ.: α Ἰθετα] 

(αηβια(ίοη οἳ ἴποθ Ἠερτου Ῥηταςδο, 

πγΠΙοὮ 5 οοπάεηβεᾶ Ιπίο ϱ Ποεταίοί[οτο 

Ιῃ Ν.ΝΥ. Υεειεγάαή απιᾷ ἰ]ιο αι Όε[ογο 

15 πιθαηί {ο Ο6Ο0ν6Ι αἱ] ραξδί {πθ,. Τ]ηο 

ΠΠΘΑΠΙΗΡ Οἱ πρὸ τῆς ἐχθές πιαδί πο Ὦθ 

Ῥγοβδας : 195 {οΥπῃ 5 αβδηη]]αίεᾶ {ο αῦ 

Οἱ πρὸ τῆς τρίτης, Ἐχκ. 213: Ὦι. 445, 

Τη]5 πδε οἱ πρὀ ἵηπ ΕΧΡΤΘΡΒΒΙΟΗΡ οἳ {πι 

Ῥεσαπῃθ ΟΟΠΙΊΙΠΟΠ ἵπ Ἰαίετ ΤΘεΚ, ου]πςσ 

αΏβατεΠΩΙΥ {ο Τί οοϊποϊάθσπσο υγ 

1,αϊπ Ιάἱοπῃ. «908. Απ. ΧΙ 9 ξδ 2 πρὸ 

ὄκτω εἰδῶν Φεβρουαρίων: Ῥ]αΐ0. 68. ϐ9 

πρὸ μιᾶς ἡμέρας - απῖίς ΠΠΊΠ ἀἱθπῃ; 

Αιιῖα 21 πρὸ μιᾶς νωνῶν Κυντιλίων, 2 

πρὸ δυεῖν ἡμερῶν ἢ ἐτελεύτα. Ἠετθ πθ 

οαπποῦ βα5ρεςί αηΥ Ἠοπιαπ Ιπβῄαεηπσθ 

{ο Ἠανο Ὄδεῃ αἲ ποτ], αι {πα οσσι{- 

τοηοθ Ιπ Ηετοᾶοίπβ οἳ ἴμο ῬΡΗγαδθ πρὸ 

πολλοῦ ἵη ἴ]ε Β6Π56 οἳ ΄Ίοης Ῥα[ογε ) 

Ἰπᾷ]σοαίες α {6ΠάεΠΟΥ {ο 0ῖ5δ 1156 οἳ ἰ]θ 

Ῥτεαροβίϊῖοη ἵπ Ῥατο (τθεξκ. Ίο Απᾶ 

πρὸ μικροῦ χρόνου ἵπ Ἱ Μαο. 1089. ---- 

ἰσχνόφωνος: ερ. 6050, Ὢὴ6γε ἴμε Ἠε- 

Ῥταυν 5 ἀῑῆετεπί, Τη ποτά, πηῖσο]ἃ 

παῦατα]]γ 1ηδαπς !(Πῖη-γοίσθᾶ,) ἵδ αδοᾶ 

α5 (λοισ] 16 ΥΥΕΥΘ ἰσχόφωνος οἳ ἃ Ῥρεζ- 

6Ο γΙ( απ Ἱππροάϊπιθηί 1πΠ Ἠ]5 βΡ6θο]. 

Ατρίοί]ο (γοῦί. ΧΙ ὀδ) ΒΑΥ8 ἴπαί ἴπε 

ἰσχνόφωνοι ατθ ἱποαραβρ]ο οἳ ερεακίηςσ 

1ο Ὀδσαβιιδθ οἳ ὧπε οβοτί ἴμαί 16 τθ- 

αι]γοᾶ {ο ΟΥ6ΥΟΟΠΙΘ {1ο οῬβίγαςίῦίοη {ο 

Όπείγ νοίσθ. ΤΠ Ὠποῦί. ΧΙ 90 ἰσχνο- 

Φωνία ἵδ ἀἰδιιπσαϊςηεά ΓγΟΠΙ τραυλότης 

απά ψελλότη. Α ῬΡΘ6ΙΡΟΠ ἵδ τραυλός 

ο 15 ἀπαβ]θ ἴο Ῥτοποιηος ΒΟΠΠΘ ΡαΙ- 



Π. ΤΗΕ  ΦΘΤΟΒΣ ΟΕ ΤΗΕ ΕΧΟΡΟΡ 105 
Ἐχκοᾶις ΤΥ 1 

3 η) ζω μ α 

ἐγώ εἰμι. εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “΄ Τίς ἔδωκεν 
/ 3 θ , κ ΄ 3 ’ ὃ ’ Ἆ / 

στὀµα ἀνθρώπῳ, καὶ τίς ἐποίησεν ὀύσκωφον καὶ κωφόν, 

Βλέποντα καὶ τυφλόν ; οὐκ ἐγὼ ὁ θεός; "καὶ νῦν πορεύου 
3 ΔΝ » ’ Ν / Ν ιά Δ ης 

καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόµα σου, καὶ συμβιβάσω σε ὃ µέλλεις 
τν.” σα εν ͵ , λαλήῆσαι. και εἶπεν Μωυσής “ Δέομαι, Κύριε, προχείρι- 

[ή ν 5 ο) ο Ν ” 

σαι δυνάµενον ἄλλον ὃν ἀποστελεῖς. "καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ 
Ν ” 3 

Κύριος ἐπὶ Μωυσῆν εἶπεν “ Οὐκ ἰδοὺ ᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός σου 
ε νά 3 ’ σ α ΄ 3 / Ν 

ο Λευείτης; ἐπίσταμαι Οτι λαλών λαλήσει αὐτός σοι" καὶ 
ἰδ λ ο Ε] λ. , 3 / / ΝΔ ἰδ / 
ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται εἰς συνάντησίν σοι, καὶ ἰδών σε 

’ ε ω) Ν ω) Ν 

χαρήσεται ἐν ἑαυτῷ. "καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν καὶ δώσεις τὰ 
5 ΔΝ α ΔΝ ῥήματά µου εἰς τὸ στόµα αὐτοῦ: καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόµα 

Ἆ Ν α Ν ω) ὃ 

σου καὶ τὸ στόµα αὐτοῦ, καὶ συμβιβάσω ὑμᾶς ἃ ποιήῄσετε. 
ο. ν δ. , ν λ /, τν α. νψ 

καὶ αὐτός σοι λαλήσει πρὸς τὸν λαόν, καὶ αὐτὸς ἔσται σου 
/ λ δὲ αμ πιο λ λ λ ϐ / 1 Ἡ λ 

στόμα" συ ὂε αὐτω εση τα προς τον δεὸν. και την 

Που]ατ ]είίετ, ππετθας {Πθ ψελλός 6χασ- 

Ρεγαίθς 8ΟΠΙ6 Ἰείίεγ οτ βγ]]αῦ]θ, Ὀιαό 

ἰσχνοφωνία οοηβὶβίΒ ἵηπ απ ΙπαβΙίΙίγ {ο 

αἰίασο)Ὦ οης 5Υ]]αΡ]ε αιπίοΚΙΥ {ο αΠΟίΠΟΥ, 

Ἠετοάοίας (1ΙΥ 155) Β6ΕΠΙ5 {ο 156 ἴμθ 

Ψοτά5δ ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒΙΥ --- πάϊὶς 

οὔνομα 

ἰσχνό- 

Φωνος καὶ τραυλὸς, τῷ ἐτέθη 

Ῥάττος. 

11. δύσκωφον: αδεά ὮΥ Ατίβιοί]ο 

ἵη ἴμθ 86Εη56 οἳ «βίοπε-άεαῖ,  Ἠετε 

ἨοΘΥΕΥ 16 15 αδεά [ον /ἆαπο,) ὦΥμί]α 

κωφός (Νίο 1Π 1956] πιαΥ ΠἹθαΠ 616]6Υ 

έᾷεαί οι /ἀαππρ)) 15 πετο τοβεγνεά 

{ου ΄ ἆθαί.) 

12. συµβιβάσω σε: { ιοί ἰπδίγιοί 

6ο. Ορ. ν. 156. 1819: ες. 195: 15. 

4015: 1 0οἵ. 216, ΑΊ8δΟ προβιβάσεις Ὀϊ. 

61,  ΠἩροσβιβάζειν ἵδ πδεᾷ ὮΥ οἰαδδίσα] 

ΥΝΥΤΙΓΘΤ5 Ιπ α. βοπιουλαί βἰπιῖ]ατ 86Η56. 

Ῥ]αΐ. Μεπ. Τ4 Β, Ῥιᾶν. 2929 Ἑ: Χεῃ. 

επι. 1 2 8 17. 

14. ᾿Ααρών: αδ ΔάΤΟΠ πας {τοι 
γεαΓ5 οἰάει {Παπ Μοβες (ΤΤ), Νε ΠΙΑΥ 

ΒΙΡΡΟΒΕ ἴμαί {ο οτάςχ {οχγ {πα ἀθβίτιας- 

0ἱομ. οἳ πια] ἱπ[απίςδ τναςδ 5αὈδεαιεπί {ο 

Ἠ]δ ΕΙτίῃ. ----ὁ Λενείτης: ΊΤο056εΕβ πας α5 

ΏΙΠΟἨ αι Π,εν]ίε 5 ΑαΤοι (ΕΣ. 63): Ῥαῦ 

{ο με παπά οἳ πε πητίίεν {πο ποτά 

Ρτοβαβ]γ βἰσπ]ῃαά Γαπποίίοη ταίΏθτ (λαπ 

ἀεξδοθῃί, 5ο ἴπαίῦ Ι{5 απδο Ἠθτε ΙΠΥοΟ]νΥθΒ 

Ώ ΑΠΑΟΠΤΟΠΙΡΠΙ, ---σοί: αἀάεά ἵπ ἴπο 

1 ΧΧ, πο πιεαΠπΙησς πο ἀοαδί Ῥεϊησ 

ἔέΤοΥ {1ρρ.)) 

16. τὰ πρὸς τὸν θεόν: {πο (τεε]κ 

ἰγαηβ]αίοΥ αδ αρ αιίθά 05 αὈδίταςί 

οχργθβδίοη {0Υ {Πε Ὀ]απίοτ / Του (αοά ̓  οἳ 

με ογἱσίπα]. ΑαΤοΠ., ἱηδίεαᾶ οἳ ἰακίησ 

Ἠ15 Ιηβδιγαςῦίοη5 ἀἰτεοιγ ἴτοπι αοά (α5 

Μοβεβ 4968), ἶ5 {ο ἴακο {πει ΤΟΠ 

ΜΟΒΘΒ. Τὰ πρὸς τὸν θεόν (-- Ηΐ5 τε]α- 

0ἱοηΏβ υΨΙ( (ἀοᾶ) πιαγ {πεγείοτο ὃἎοα 

ἴακαεη {ο ππθαπ 5 πιαάίαπι οἳ οοπι- 

πηαηϊσαθίοῦ (η (αοά. Τη 86εΠιΒ 

ἴο 0ΥρΙγ ἴπε τε]αῦίοη οἳ ἴμε Ρρτίοβί {ο 

πο Ῥτορμεύ απάςτ ἴμο ἰάθα] ἨΗεῦρτεν 

πεοσταςγ. 



106 ΘΕΙ.ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΡΒΟΝΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΌΑΙΝΤ 

Ἐχοάᾶις ΤΥ 18 
[ω) 3 5” α - 

ῥάβδον ταύτην τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί 
ων ο 22 

σου, ἐν ᾗ ποιήσεις ἐν αὐτῇ τὰ.σημεῖα. 
α Ν 

13 Ἠπορεύθη δὲ Μωυσῆς καὶ ἀπέστρεψεν πρὸς ᾿Ιοθὸρ τὸν 
λ αι νὰ τα. (6 , κ / λ 

γαμβρὸν αὐτοῦ καὶ λέγει ΄ Πορεύσομαι καὶ ἀποστρέψω πρὸς 
Ν 5 ’ Ν 3 3 ’ κ 9 3Υ 9”. 

τοὺς ἀδελφούς µου τοὺς ἐν Λἰγύπτῳ, καὶ ὄψομαι εἰ ἔτι ζῶσιν. 

καὶ εἶπεν Ἴοθὸρ Μωυσῇ “ Βάδιζε ὑγιαίνων.᾽ μετὰ δὲ τὰς 
ε ’ ον Π Ν 3 / 3 ’ ε Ν 3 ’ 

ἡμέρας τὰς πὀλλας ἐκείνας ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπ- 

του. εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν Μαδιάμ “ Βάδιζε 
5” 5 3” / Ν ’ ε ᾳ. / 

ἄπελθε εἰς Αἴγυπτον' τεθνήκασιν γὰρ πάντες οἱ ζητοῦυντές 

σου τὴν ψυχήν.  " ἀναλαβὼν δὲ Μωυσῆς τὴν γυναῖκα καὶ 
Ν ’ 3 ’ 3 ΔΝ 3 Χ Χ ε ’ Ν .] / τὰ παιδία ἀνεβίβασεν αὐτὰ ἐπὶ τὰ ὑποζύγια, καὶ ἐπέστρεψεν 

εἰς Αἴγυπτον' ἔλαβεν δὲ Μωυσῆς τὴν ῥάβδον τὴν παρὰ τοῦ 
α Ἡἃ ον Ν 5 ο) 1. δὲ ’ λ Φ θεοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. εἶπεν οὲ Κύριος πρὸς Μωυσην 

«6 ρ κ 5 , ι 9 ϱ Ἡορευομένου σου καὶ ἀποστρέφοντος εἰς Αἴγυπτον, ὃρα 

πάντα τὰ τέρατα ἃ ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου, ποιήσεις αὐτὰ 
3 σος 3 Ν Ν [ω Ν ’ 3 [ω . 

ἐναντίον Φαραώ ᾿ ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ 
οὐ μὴ ἐξαποστείλη τὸν λαόν ΞἈσὺ οὲ ἐρεῖς τῷ Φαραώ 

ε 3 ιωλ 

Τάδε λέγει Κύριος “ Τἱὸς πρωτότοκός µου Ἰσραήλ"' "εἶπα 
δ , (5 / . / ο ον. αλλ 
έ σοι ΄ Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν µου ἵνα µοι λατρεύσῃ ' εἰ 
λ 5 . , 2 . 9 , 9 5 αν νο 

μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι αὐτούς, ὃρα οὖν, ἐγὼ ἀπο- 

κτέννω τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον. 
:Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς ᾿Ααρών “ Πορεύθητι εἲς συνάντησιν 

ον 9 Ν κά 22 9 ΄ ΝΔ / 3 οἱ αν Μωσεῖ εἰς τὴν ἔρημον '᾿΄ καὶ ἐπορεύθη καὶ συνήντησεν αὐτῷ 

17. τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν: αάάθᾶ 19. Ῥάδιίε ἄπελθε: α Ἰίογα] ἴΤαπβ- 

ἱπ{ῃε Τ,ΧΧ Στρέφειν -- ο]αββῖσα] τρέπει. ἹΙαΐῖοπ ΕΤΟΠΙ 1ο Ἠεῦτανν. Ορ. βάσκ᾽ ἴθι 

---ἐν Π . . . ἐν αὐτῇ: 5 69. Ιη Ποπῃοτ απᾶ γαᾶςε ασ ἵηπ ὙΥοτρί]. 

18. ἘῬάδιίε ὑγιαίνων: ᾿Υγίαινε Ο0Ι- 20. τὰ παιδία: Του {με ΠΑΠΙΘΡ οἳ 

ΤΘΞΡΟΠάΡ {ο πο Τα οαἶς αδα Τοτιπα]α  ἨΜοβθβ) ΒΟΗΠΑ 56ο 195 3, 

οἳ Ἰεανε-ίακίπα. --- μετὰ δὲ . . . Αἰ- 21. Τορευομένουσου... ὅρα: ὃ ὔδ. 

γύπτον: {Ἴι6βθ ΥΥΟΤᾷΡ αγθ τοροαί{ες ΓΤΟΠΙ ---ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σον: ὃ 91. 

235, ΤΊΠ6Υ ατα πο ἵη ο Ἠοεῦνγειν απά 20. ἀποκτέννω: ἴ]ε Ρτεβεηί οἳ βἴθΙη 

4ο πο βα]ό ἴμο οοπίοχί, ΟἨπ {ο ἔογπ  κτεν- 5 Ἰθγο βἰγοπσί]λεποᾶᾷ Ὦγ παφδα]ϊδα- 

ΟΕ ακρτθββίοη 560 2111, 6ἱοπ Ἰηβδίεαᾶ οἳ ὮΥ Ιπβετίίης κι, 
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Ἠχοάας Ὑ 

ἐν τῷ ὄρει τοῦ θεοῦ, καὶ κατεφίλησαν ἀλλήλους. "καὶ 
3 / Αν 3 Ν γ, Ν / / 

ανήγγειλεν Μωυσής τῳ ᾿Δαρῶν πάντας τοὺς λόγους Κυρίου 
ων Δ - 

οὓς ἀπέστειλεν καὶ πάντα τὰ ῥήματα ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ. 
ϱ0 5 10 δὲ Φ Νο ’ λ / λ 

ἐπορεύθη δὲ Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρών, καὶ συνήγαγον τὴν 
΄ - εν 9 / 90 Δ νι αν. 3 ν 

γερουσίαν τών υἱιῶν Ἱσραήλ. καὶ ἐλάλησεν ᾿Δαρωών 
/ ΔΝ δ ῳ) ἁ Ε 3 3 Ν . ων 

πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἃ ἐλάλησεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν, 
Ν 3 α - 

καὶ ἐποίησεν τὰ σημεῖα ἐναντίον τοῦ λαοῦ. καὶ ἐπίστευ- 
ε / Ν .] / ϱ 3 / ε ΔΝ Ἆ ε ΔΝ 

σεν ὁ λαός, καὶ ἐχάρη ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τοὺς υἱοὺς 
5 Ν ϱ ” [ο 

Ισραὴλ καὶ ὅτι εἶδεν αὐτῶν τὴν θλίψιν' κύψας δὲ ὁ λαὸς 
, 1] Ἆ λΝ α ] Αα ν 

προσεκύνησεν. Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ 
3 Ν Ν ωλ ο) 

ΑΔαρὼν πρὸς Φαραὼ καὶ εἶπαν αὐτῷ “ Τάδε λέγει Κύριος ὁ 
θ Ν Τ 1λ “Ἡζ / λ : Ν λ / ο ε / 

ες Ἱσραή απὀστειλον τὸν λαόν µου, ίνα µοι ἑορτάσω- 
2 ον ο 2 222 9 ὶ. ΄ «έπι’ 5» δ 3ὸ 

σιν ἐν τη ἐρήμῳ. και εἶπεν Φαραω '' Τις ἐστιν οὗ εἰσα- 
ω . α 9 ο) Δ 

κούσοµαι τῆς φωνῆς αὐτοῦ ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς 
» / ϱ) ο κ λ κ 3 λ 3 1 
Ισραήλ; οὐκ οἶδα τὸν κύριον, καὶ τὸν Ἰσραὴλ οὐκ ἐξαπο- 

, ΔΝ ’ ω) [ω) ν] 

στέλλω.᾽ καὶ λέγουσιν αὐτῷ «“ Ὁ θεὺὸς τῶν ᾿Ββραίων 

προσκέκληται ἡμᾶς ' πορευσόµεθα οὖν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν 
5 ΔΝ “ Αα [ο ” 

εἰς τὴν ἔρημον, ὅπως θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν, µή ποτε συναν- 
ο ε ων) / Ὁ / 22 4 Ν ωὶ 9 [.) ε Ἆ 

τήσῃ ἡμῖν θάνατος ἢ φόνος. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλευς 
ο Αἰγύπτου “-Ἵνα τί, Μωυση καὶ ᾿Ααρών, διαστρέφετε τὸν λαόν 

µου ἀπὸ τῶν ἔργων ; ἀπέλθατε ἕκαστος ὑμῶν πρὸς τὰ ἔργα 
ο 22 ν 3 9 ν α αν ε ’ 

αὐτοῦ. ὄκαὶ εἶπεν Φαραώ “« Ἰδοὺ νῦν πολυπληθεῖ ὁ λαός" 

27. τῷ ὄρει τοῦ θεοῦ: Πἱ Τ. ᾖΜοβ86 απά ΑΔΤΟΠ, Ἠαγνίηςσ Πεατά οἳ 

198 ῃ. ὑπαείτ οοπηῖης. 

285. οὓς ἀπέστειλεν: τθ]ιογειρί]ι Ἰι6 

]αᾶ δοπέ Πίπ. Απ Πτεσα]αν αὐίτας- 

υἱοπ οἳ {16 τε]αῖνθ. «Ορ. 05 ὃν . . . κα- 

ταδουλοῦνται. 

29. ἐπορεύθη . συνήγαγον: η 

06 «παησο {Τοπ βἱησι]ατ {ο Ρ]άγα] {μα 

ἀταε]ς οχαοί]γ Το]1οπν5 {πο ΗΠεῦΓΘΙΥ, Συ- 

γάγειν ἵ5δ ο ποετῷΏ {ο πΥΠίοὮ συναγωγή 

(125) Ῥε]οηβςδ. ἆοβερµις5 (πι. 11 19 

δ 1) ππαΚκεςβ {πο εἰάετ»δ σο οαύ {ο πιθεύῦ 

1. Τάδε λέγει Κύριος: Ιἰηδίεαᾶ οἳ 

ἴοδο γογά5 ἆοβδερμι5 Ἰθτο ΠΙΑΚΘΒ 

Μοβος τοσοιηί {ο {μα πδυ ΡΠαγαΟΙ Ε18 

βοτνίοες ασαἰηςδί {1ο Τ0ΠΙορίαΠΒ, 

ους. 

6. πολυπληθεῖ: {5 πἹηιεγοιδ. πο 

πγοτᾶ οσον ἰπ πο ΤΠ ΧΝ οπΙγ Ἠετθ, 

1Ώ Τ,ον. 1145 ὃ πολυπληθεῖ ποσίν, απᾶ 

Ώι, ΤΠ πολυπληθεῖτε παρὰ πάντα τὰ 

: αὐτοῦ: 8 69. 

ἔθνη. 
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Ἐχοᾶις Υ ϐ 
9 , 9 Ν 3 Ν ῳ) ” 22 6 ’ 

μὴ οὖν καταπαύσωµεν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν έργων. συνέταξεν 
Β [ω) ο ω) Δ ” [ω 

δὲ Φαραὼ τοῖς ἐργοδιώκταις τοῦ λαοῦ καὶ τοῖς γραμματεῦσιν 
” 5 ω) ω) 

λέγων Ἰα Οὐκέτι προστεθήσεται διδόναι ἄχυρον τῷ λαῷ εἰς 
Ν , , Β λ Ν , εν» - ἁ 

τὴν πλινθουργίαν καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν' αὐτοὶ 
α 3 9 

πορευέσθωσαν καὶ συναγαγέτωσαν ἑαυτοῖς ἄχυρα. καὶ 
- Ὡὶ [ο 9 τς η 

τὴν σύνταξιν τῆς πλινθίας ἧς αὐτοὶ ποιοῦσιν καθ ἑκάστην 
ἡμέραν ἐπιβαλεῖς αὐτοῖς, οὐκ ἀφελεῖς οὐδέν ' σχολάζουσιν 

2 ὃ λ ω / / ερ θ Φ λ θ , 

γάρ, διὰ τοῦτο κεκράγασιν λέγοντες ΄ Ἐγερθῶμεν καὶ θύσω- 
ω) Αα ε ω) 2 9 / θ Ν 3” ω) 5 θ ’ 

µεν τῷ θεῷ ἡμῶν. Βαρυνέσθω τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων 

τούτων, καὶ μεριμνάτωσαν ταῦτα, καὶ μὴ µεριμνάτωσαν ἐν 
λόγοις κενοῖς  Ἱ κατέσπευδον δὲ αὐτοὺς οἱ ἐργοδιῶκται 

Ν ε ζω] ια. ν Ἆ Ν ον λ / (έ ιὸ 

και οἱ γραμματεις., καὶ ἔλεγον πρὸς τὸν λαον λέγοντες “Τάδε 

λέγει Φαραώ ΄Οὐκέτι δίδωμι ὑμῖν ἄχυρα : |! αὐτοὶ πορευόµενοι 
’ ε ζω) κά ϱ 2Ἀ ϱ ϱ) ΑΝ 3 ο) 

συλλέγετε ἑαυτοῖς ἄχυρα ὅθεν ἐὰν εὕρητε, οὐ γὰρ ἀφαιρεῖται 
3 Ν ο) ’ ε ω) 0 / 55 19 Ν ὃ ’ ε Ν 3 ἀπὸ τῆς συντάξεως ὑμῶν οὐθέν. καὶ διεσπάρη ὁ λαὸς ἐν 
ο ω) . , ο) ’ . 3 15 ο Ἀ 
ολη γῃ Αιγύπτῳ συναγαγεῖν καλάμην εἰς ἄχυρα: οί δὲ 
) ὃ ω) / ὃὂ 3 Δ / ές κ. λ ω) Χ ἐργοθιώκται κατέσπευδον αὐτοὺς λέγοντες “' Συντελεῖτε τὰ 

, 9 ο 

ἔργα τὰ καθήκοντα καθ᾽ ἡμέραν καθάπερ καὶ ὅτε τὸ ἄχυρον 
ο) ε ω) Αα 

ἐδίδοτο ὑμῖν. καὶ ἐμαστιγώθησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ 
/ α εν 5 Ν ε ’ 2 » ν] Α «ς Ν γένους τῶν υιῶν Ισραὴλ οἱ κατασταθέντες ἐπ᾽ αὐτοὺς ὑπὸ 
ων ε] [ω [ων ’ / ές Ν κ ,) / τῶν ἐπιστατῶν τοῦ Φαραώ, λέγοντες “ Διὰ τί οὐ συνετελέσατε 

καὶ τρίτην ἡμέραν: α 5ΕΠΕΤαΙ] εχκρτθβ- 

ΒΙΟΏ ΤΟΥ ραδί 0116, 66 4191. ὃδ 860, 

8. σύνταξιν: δε ὮΥγ Ὠοεπιοδίμθαπεβ 

(ο./. Ὦρ. 60. 96) οἳ ἴπα οοπίτΙραθίοηΒ 

6. συνέταξεν: 0406 ογά6γκ ο. ϐ6ρ. 

616, 1255. ΝΕ. 115. Ὅδεᾶ αὐβδο]αίθ]γ {η 

Ἐχ. 913.---γραμματεῦσιν: {]θδο 1ΘΥ6 

Ἠεῦρτεν”, ποί ἨβγρίίαἨ, οΏ]σοει, ΟΡ. 

νδ. 14, 19. 

7. προστεθήσεται διδόναι: σ]ιαῖῖ 1 

ρα αἄᾶεᾶ {ο φἴνο. ἜΤ]9 Ιπιρετβδοπα] ΤΟΤΤΗ 

ΟΙ ἃ οΟΠΙΠΙΟΠ οοπβίγαοοῃ ἵπ Β{ρ]ϊσα] 

ἀτθεκ: ἄεη. 9153. Οπ {16 1ο Οἱ βίΥΑΥ 

{ο Ῥγίο]κς Ὀνγοίθ (πήγο. ϱ. 2935) οοπι- 

ρατες ΕἸπάετ Ῥείτίἷο Ῥαρηγί ΤΠ χῖν 2 

ἐς τὰ ἄχυρα πρὸς τὴν πλίνθον. --- πλιν- 

θουργίαν: ἵπ Ὀιγεῖθ)5 ἰοχί οπ]γ Ἠθγο ἵπ 

1 ΧΧΝ. «οδερ]ας 1568 πλινθεία. --- ἐχθὲς 

πο Αίμεπ5 Ἰενιεᾶ ἴτοπι Ἰ6υ α1]ἱ68. 

Τ]ιο !{α]ο) οἳ 11ο Ὀτίο]κ5 ἵπ οἵ1Σ ΥΘΥΡΒΙΟΠ 

- ιο 'οοιπί) οἳ πο Ὀτίσκα, ἶ,ο. ἴἶθ 

Άχος ΠΙΠΙὮΘΥ νο] (ο Τ5ταθ]ῖ{ος Ίθτθ 

εχρεοίθοᾷ {ο Ρτονίάο. --- κεκράγασιν : 

ρετ{εοῦ αδοά α5 Ῥγοδεπί; Τοιπᾶ αἱ6ο ἵπ 

Ροοᾶ ααίᾖοΓΒ, 45 ΒοΡρῃ. 4]. 1256. 

14. λέγοντες: Ἰετθ 6 Ἰανθ α ραΓ- 

Πορ] υλίοἩ Ἠα5 ποίμῖησ {ο αστοῬ πν]θ]α 

εχεερί {19 ασεπί Ιππρ]]εὰ Ιπ ἴ]ε ραββίνε 
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ἘἨκοάᾶις Υ 29 
Ἆ / α ζω 

τὰς συντάξεις ὑμῶν τῆς πλινθίας καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην 
ε / λ Ν ο / 22 πι ὃν / Ν ε 

ἡμέραν καὶ τὸ τῆς σήμερον; εἰσελθόντες δὲ οἱ γραμμα- 
ων) κ: δν ζε 3 Ν / Χ Ἆ / 

τεις τῶν υἱῶν Ισραηλ κατεβὀησαν πρὸς Φαραώ λέγοντες 
έέ Ἵ ’ ο Α ο) ζω) ” ’ 106» 9 ’ 

να τί οὕτως ποιεῖς τοῖς σοῖς οἰκέταις ; ἄχυρον οὐ δί- 
ζω) 2 [ω) [ο 

δοται τοῖς οἰκέταις σου, καὶ τὴν πλίνθον ἡμῖν λέγουσιν ποιεῖν, 
ον ΔΝ ε ω) - 

καὶ ἰδοὺ οἱ παϊδές σου μεμαστίγωνται"' ἀδικήσεις οὖν τὸν 
, ” 5 Αν 

λαόν σου. καὶ εἶπε αὐτοῖς “ Σχολάζετε, σχολασταί 
Χ ο α - [ο Αα 

ἐστε: διὰ τοῦτο λέγετε ΄ Πορευθῶμεν θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν. 
15 α 5 θ , 2 , 0 ν λ α 9 , 
νῦν οὖν πορευθέντες ἐργάζεσθε' τὸ γὰρ ἄχυρον οὐ δοθήσεται 

ε κ. ν , α ὰ βί 5 5 , 2 Ίθε, 
υμι” και την σύνταξιν της πλινγσιας αποθώσετε. εωρων 

ο ε - Αα εν 9 9 ε Ν 5 ο ρ - 
ἐ οἱ γραμµατεις των υιων Ισραηλ έαντους ἐν κακοις λέγον- 

ές »] .) ’ ων) να Ν ζω) ω) ε ΄ .”» 

τες ΄΄ Οὐκ απολείψετε τῆς πλινθίας τὸ καθῆκον τη ημέρα. 
90 , δὲ ω) Ν 5 Ν 3 , ] ’ 

συνήντησαν ὃε Μωυση και Δαρων ἐέρχοµενοις εἰς συναν- 
[ο Αα ΔΝ ολ 

τησιν αὐτοῖς, ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Φαραώ, καὶ εἶπαν 
[ο] ” [ων ΔΝ 9 

αὐτοῖς “΄ Ἴδοι ὁ θεὸς ὑμᾶς καὶ κρίναι, ὅτι ἐβδελύξατε τὴν 
ον ο ’ ΔΝ 

ὀσμὴν ἡμῶν ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων 
3 [ο [ω ΔΝ [ο [ο [ο] 

αὐτοῦ, δοῦναι ῥομφαίαν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀποκτείναι 
« [ω 3” 

ημας. 
” (6 , , ο 9 ’ Ν 9 - κ 6 

εἶπεν ΄' Δέομαι, Κύριε, τὶ ἐέκακωσας τον λαὸν τοῦτον; και ινα 

"'Ἠπέστρεψεν δὲ Μωυσῆς πρὸς Κύριον καὶ 

α.. / / ϱ9 ον 5 2 Ὡὶ / Ν Ν 

τί ἀπέσταλκάς µε; καὶ ἀφ οὗ πεπὀρευµαι πρὸς Φαραω 

ΥΘΤΏ ἐμαστιγώθησαν. ᾿ΤΗΙ5 ἱβ 6Υ6η ΠΙΟΥΘ 

ΠτΘαΡδοπαΏ]θ (Πατ ὙεΠ {1 οοΠβίΤΥΙΟ- 

ύἱοπ πυμῖο Ῥτοσθάθς 15 ΙΠΙΡΟΤΡΟΠάΙ, ἂ8 

ΙΠ (6Η. 4016, δ 112.---«καθάπερ. .. ση- 

µερον: {0-ζαὴ αἴδο αξ Πεγείο/ο)ε. ἘΤὸ 

τῆς σήμερον (ἡμέρας) ἵδ ἃ ΡετΙρΙγαΡΙΒ 

ΤΟΥ σήµερον. «Ορ. ἐν τῇ σήμερον Τχ. 

194, Ῥιϊ. 44: ἐν τῃ σήμερον ἡμέρᾳ 

1051. 68 (ορ. 2239). Το ΡΙΤᾷ8δθ ἕως 

τῆς σήµερον ἡμέρας Ο60011Τ5 Ιῃ ἴλα Πεχα- 

ἴθιοὮ ἵῃπ «ἄασπ. 1958, 26055, ὃδ: ΝΟ. 

20. Ὃι, 114: απά 1τεαιεηγ η 

οδµαα. Ἱρίου. Ὠἱδ. 1 11 ὃ ὦδ ἀπὸ 

τῆς σήµερον τοίνυν ἡμέρα.. 366 ἶ Π. 

1710 η, 

16. ἀδικήσεις κτλ.: Π.Ν. ' Βαΐ ελα 

{αι ἵδ ἵπ ἰμίπο ΟΠ Ῥρεορ]θ. πε 

οτἰσίπα] 15 Ἠθ6γο ΟΏβοΙ1ΤΘ, 

17. σχολασταί ἐστε: ΠΙΟΓΘ ΕΧΡΓ6Ρ- 

βἶνο {αΠ σχολάζετε. ΤΗϊ5 ἶδ α ΚΙπά οἳ 

αΠα]γ {ο ΕΟΥΙΗ. Σχολαστής ΟΕΟΙΤΒΡ ΟΠΙΥ . 

Ἠθτο ἵῃ ΤΙΧΧ. 

19. λέγοντες : Ἠθγθ, 5 ἵπ 14, ἴπεγε 

ἵ6 α, 5αΏ]οοῦ γραμματεῖς, πι ννΠΙο]ι {πα 

ρατυοῖριο αρρθατ5 {ο αφτθθ, Ῥαῦ ἆοες 

ποῦ. ὃ 112. 

21. ἐβδελύξατε: 7ο 1αυεπιαῖε.. . 

ἰο ὃο αὐογγεΙ. ὃ 8δ4.---ῥομφαίαν: ἴ]ε 

απδααὶ ποτά [ον α βινοτά ἵπ Ηε]αηπ]βίϊο 

ἀτθε]. Ορ. ΝΟ. 2235: Τι]. 295. 



1τ0 ΦΕΙ,ΕΒΟΤΙΟΝ5 ΕΝΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΟΑ(αΙΝΤ 

Ἐκοάυς ΥΤ1 
ω 5 Ν ων ο] / 3 / ΔΝ ο [ω Ἀ 

λαλῆσαι ἐπὶ τῷ σῴ ὀνόματι, ἐκάκωσεν τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ 
Ν ” 

οὐκ ἐρρύσω τὸν λαόν σου. "καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς Μων- 
[ο ές» 5” [ὸν ΄ ω) ή. . 3 Ν Ν ο) 

σῆν “ Ἠδη ὀψει ἃ ποιήσω τῷ Φαραώ" ἐν γαρ χειρι κραταιαᾳ 
η « ω Α ΔΝ 

ἐξαποστελεῖ αὐτούς, καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῳ ἐκβαλεῖ αὐτοὺς 
ζω τν 

ἐκ τῆς γῆς αὐτου. 
ω Ν Ὡ) Ἆ / 

Ἐλάλησεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν 
5 Ν . ὼ ΔΝ Ν 

«᾿Εγὼ Κύριος: "καὶ ὤώφθην πρὸς ᾿Αβραὰμ καὶ Ισαὰκ καὶ 
α 2, / 3 / 

Ἰακώβ, θεὸς ὢν αὐτῶν, καὶ τὸ ὄνομά µου Κύριος οὐκ ἐδή- 
ω) Ν ) 

λωσα αὐτοῖς' "καὶ ἔστησα τὴν διαθήκην µου πρὸς αὐτοὺς 
ο υν Αα η Α ’ αν ζω ἁ 

ὥστε δοῦναι αὐτοῖς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, τὴν γῆν ἣν 
ω ν , 3 5 ῃ κά ωΝ 

παρωκήκασιν, ἐν ἡ καὶ παρῴκησαν ἐπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐγὼ 
2 / κ ΔΝ ω) ε 5 / Δ ε 5 ’ 

εἰσήκουσα τὸν στεναγμὸν τῶν υἱῶν Ἱσραήλ, ὃν οἱ Αἰγύπτιοι 
ο Χ ων ’ ε ω 

καταδουλοῦνται αὐτούς, καὶ ἐμνήσθην τῆς διαθήκης ὑμῶν. 
ω) ο) 3 Ν ὅβάδιζε εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραὴλ λέγων ΄᾿Ἐγὼ Κύριος, καὶ 

3 ε Α 3 Ν Αα ’ ω) 5 ΛΑ λ εν ἐξάξω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς δυναστείας τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ῥύσομαι 
ε [ο 3 ζω ’ Ἆ ’ ε ζω) 3 ’ 

ὑμᾶς ἐκ τῆς δουλίας, καὶ λυτρώσοµαι ὑμᾶς ἐν βραχίονι 
ε ῳ) Ν ΄ Α΄ τί Ν / 3 Φ ε [ων 

ὑψηλῷ καὶ κρίσει µεγάλῃ: καὶ λήμψομαι ἐμαυτῷ ὑμᾶς 
Ἆ ο, / Ν ” ε [ω / Ν ιό ϱ 3 Ἀ λαὸν ἐμοί, καὶ ἔσομαι ὑμῶν θεός, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ 
’ 4 .ν ε ω) ε 3 .ν ε Α 3 Αα ’ 

Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ τῆς καταδυναστείας 

Ῥο οἩη {πο ρατί οἳ ὀεποταΒ. Τί 15 ετ]- 

ἀαπί1γ 5ο ἀπάεγεδίοοά ὮΥ {πε Ὦ)6Ι{ΘΤΟΠΟ- 

παὶςί (Ῥί. 2608) απᾶ ἵπ «εγοπιία]λ (9931). 

1. ἐν γὰρ χειρί ... καὶ ἐν κτλ.: {πα 

Βεοοπά οἰαμδε ΏθατΙγ τερθαίς {πα τει, 

Ῥαΐ πε (γεε] {γαπβ]αίοτ ηας νατῖεᾷ {με 

ΡΗΤΑΞΘΟΙΟΡ6Υ {ο αγοἰᾶ πιοποίοηγ. Τ]ο 

ἐν ἀεποίθεΒ {πε αοοοπιραπγίης οἵτοπῃ- 

ΡίαΠσο6Β, ὃ 91. ΟῬαίή οη ἨΠΟΡΒ ρατί 

“88 υπο βίΤοηςσ Παπά {ο Ώα2 Τ]ο ννοτᾷβ 

πηϊσηί Ῥο {αΚκεπ {ο πιθαπ μαί Ῥπαταο] 

ποι]ά Ὦε 8ο σ]αά {ο σα τά οἳ ἴο 

Ἰβταε]ίες μα ο ποιά ποῦ ΟΠΙΥ 

Φεγηιῖί Ῥαῖϊ Γογεε {επι {ο σο, απᾶ 111. 

1255 πι]σηί Ῥα ααοὐεᾶ ἵπ Γανοιτ οἳ 5 

γΙ6ύ. Α οοπΙρατίδοη Ἠούψθνθογ γγ]θ] 

νΥ. 6 οἳ 15 οεπαρίεγ απᾶ οί]ιεχ ραββασθΡ, 

ΒΙΟ 8 145, β6οπ5 {ο ΜΟΙ ἰ]αί το 

Βίγτοησ Ἰαπά Ἰ Ἠογο ΒΡοΚεη οἳ γα ἰο 

4. τὴν γῆν ἣν . . . ἐπ αὐτῆς: Ἱί- 
ογα11Υ ιο [αι ι)είο)ι ἐ]ιοίί 5ο/οιιγιοᾶ. ἴγι 

το)ιῖο]ι {ιοί αἴδο δοοιγπεᾶ προπι 1δ. 

ΤΠϊς Ῥίς οἳ ἰαιίοΙοσγ τεργοβεηί5 Άνθ 

ΥΤΟΥΔ58 1π πο ογἰσίπα] ---έἴπαο Ἰαπά οἳ- 

Όλαίγ-βο]οατηίηςς ν’πίς]-{16γ -5ο]οιτηθά 

1η -1{. 

μονο 

ϐ. δουλίας : -- δουλεία». 

καταδουλοῦνται : 415 ῃ. 

δ 97. 

7. ἐμαυτῷ . . . ἐμοί: ὃ 19. ---κατα- 
δυναστείας: ορΏγοδδίοπ. ἼΤπε ποτᾷ 

οοσιτ5 ἤνο {π]θβ ΙΠ πε ΤΙ ΝΧΝ, Ῥαί αρ- 

Ῥατεη{]γ πού 6ἱβδι/ςγς. 



ΠΠ. ΤΗΕ ΘΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΕΧΟΡΌΟΌΡ ο ή. 
Ἐχοᾶις ΥΙ 90 

ων ε] / 5 ΔΝ »] ’ ε Α ) ν Αα 5 ἁ 3 / 

τῶν Αἰγυπτίων"' "καὶ ἐξάζω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν ἐξέτεινα 
Ν ο) ὤ ῳ) 2 ΔΝ ρε ΔΝ Ἆ 5 Ν ΔΝ 

τὴν χεῖρά µου δοῦναι αὐτὴν τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ 
Ἰακώβ καὶ δώ ε Α »] ΔΝ Β) λ{ή . 3 λ κύ 09 

: ώσω Όμιν αὐτὴν ἐν κλήρῳ' ἐγὼ Κύριος. 

"ἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς οὕτως τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ": καὶ οὐκ 
.] ΄ ω) 2 Ν ο) . τα Ν 5» ον ο) ” 

εἰσήκουσαν Μωυσηῃ ἀπὸ τῆς ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ τῶν ἔργων 

τῶν σκληρών. 

ὈἨΕῖπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Ἰά Εἴσελθε λάλη- 

σον Φαραὼ βασιλεῖ Αἰγύπτου ἵνα ἐξαποστείλῃ τοὺς υἱοὺς 
» . » . . » ο 22 19 ον λ ρα 
Ισραηλ ἐκ της γης αὐτου. ἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς έναντι 

’ , «62 ὃ Ν ε ε ο Χ ] ,] . ’ Ν 

Κυρίου λέγων -' Ιδου οἱ υνιοι Ισραηλ οὐκ εἰσήκουσάν µου, καὶ 

15εῖπεν 
[ω 3 ΄ ΄ ΄” 3 ΔΝ νΝ Ὁν ’ .] 22 

πῶς εἰσακούσεταί µου Φαραώ; ἐγὼ δὲ ἀλογός εἰμι. 
Ν , Ν ω) Ν 5 ’ ν ’ 3 ζω) 

δὲ Κύριος προς Μωυσην και Ααρών, και συνέταξεν αὐτοῖς 
ν . / .] Μ ϱ 3 ζω) Ν 

πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς 
ε ΔΝ 3 Δ 3 ” .] ’ 

νίους Ισραηλ ἐκ γης Αιγύπτου. 

"Ἡ ἡμέρᾳ ἐλάλησεν Κύριος Μωυσῃ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ 

"καὶ ἐλάλησεν Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων “ ᾿Εγὼ Κύριος: 

λάλησον πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ἐγὼ λέγω 
90 

Ν [ο [ο ’ ’ 2 Ἀἱ 

πρὸς σέ.͵ καὶ εἶπεν Μωυσῆς ἐναντίον Κυρίου “ Ἰδοὺ 
3 πα... / / 3 ΔΝ ω 5 ΄ ΄ ’ 22 

ἐγὼ ἰσχνόφωνός εἰμι, καὶ πὠς εἰσακούσεταί µου Φαραώ; 

9. εἰσήκουσαν Μωνυσῇ: 50 ἵηπ Ἠε- 

γοάοίιβ εἰσακούειν Ξ-- ΄ΟΡΕΥ ̓  ἰακες α 

ἀαΐ1νε. Ίῃπ γ. 12 Ῥε]οι 10 ηας5 α ροη]- 

.νο. 

12. ἔναντι: ὃ 97. -- ἄλογος: ἀθεί]- 
ἰπίε, πού οἳ υπο ΙΠΠ6Υ, Ῥιαΐ οἳ {19 ο{εΥ, 

λόγος, ΟΥ, α8 Ἱέ Ίναδ βοππείίπιθς σα]]εά, 

ἳ]θ λογὸς προφορικό. Τί ἱδ α Ῥο]ά 

τοπάετίηρ οἳ {πο ἨΠοβτονν, Υ ίσο] πιοαΠ5 

ἐοξ αποϊτοαπποϊδεά 1ρ5. Ἴπο βΒαΙΠε 

οτίσίηα] 15 τεπάστεὰ ἵπ 0 Ὦγ ἰσχνό- 

φΦωγος. 

19. συνέταξεν αὐτοῖς πρός: (α06 

επι α οοπιππἰβδίοην ο. «Ορ. Όδ. --- 

πρὸς Φαραώ: Ὀο[οτο {ῖδ ἴο ἨΠοῦρτεν 

Ἰα5 πο ννοτάβ «απίο ο ομΙ]άγει οἳ 

1βταε] απᾶ, Πίο ατο ποῦ ἵη {πο 

1 ΧΧ. 

28. Ἡ ἡμέρᾳ.. . . καὶ ἐλάλησεν : {ο 

6ΙΡΡΙΥ Ὦ6δίογε ἰῖ5 καὶ ἐγένετο ἵο Ισ] 

πο ἨΠερταν Ῥοἱπίδ, πο] πιακο (ο 

Ραββασε ΙΠΟΤΥΕ ΙΠ αοοοτάαησθ πΙ(ῃ ΤΧΧ 

σταπιη]ατ, Ὀαί 16 ννοι]ά ποί τε]ίενο Τί οἳ 

18 {απίο]οσγ., πλῖο] πἹαΥ Ὦε βιιγηιῖδεᾶ {ο 

αγἱ56 ΤΤΟΠΙ α πϊχίιτο οἳ ἀοσιιπεπίς, 

29. καὶ ἐγὼ λέγω: ἴὴωθ 86Η56 16- 

απῖτος ἅ ἰο ὢο 5αρριεά Ὀθίοτο 08. 

90. καὶ εἶπεν Ἠωυσῆς: θὐ0 τθϊΐδα 

τορθί1ὐἱοῦ. Υι νατίαΙοΏ5 οἳ 4109-16 

Ἠετο έθ οοιηππιιπἰσαθἶοπ πιαᾶς ὮΥ {θ 

Τ,οτά ἴο Μοβος ἵ5 ἵπ Ἠσγρί Ἰηδιεαά οἳ 

ἵη ἴμε Ιαπά οἳ ΜΙάίαη. 



112 ΕΙ ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΘΕΡΤΟΌΑΙΝΤ 

Ἐχοάις ΤΙ 1 
πο ο) ’ 

Ἱκαὶ εἶπεν Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων ““Ἰδοὺ δέδωκά σε 
΄ 

θεὸν Φαραώ, καὶ ᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός σου ἔσται σου προφή: 
αν ε ΔΝ 

της: ᾿σὺ δὲ λαλήσεις αὐτῷ πάντα ὅσα σοι ἐντέλλομαι, ὁ δὲ 

᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός σου λαλήσει πρὸς Φαραὼ ὥστε ἐξαποστεῖ- 
Ν (ο 5 λ 3 Ἀ όν 3 ῳ) ο 9 ΑΝ δὲ λ 

λαι τους νἱους Ἱσραηλ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ. ἐγω οὲ σκλη- 
Φ Ν ’ Ἀ ΔΝ ω) Ν ”/ Ν ρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραώ, καὶ πληθυνῶ τὰ σημεῖά µου καὶ 

τὰ τέρατα ἐν γῃ Αἰγύπτῳ: “καὶ οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν 
Φ ’ Ν 3 λώ ν ω) ’ 3 5 Αύ . 

αραὠ. καὶ ἐπιβαλῶ τὴν χειρά µου ἐπ ίγυπτον, καὶ 

ἐξάξω σὺν δυνάµει µου τὸν λαόν µου τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐκ 
ο αν να λ . δ / / δ λ η ῃ 

γῆς Δἰγύπτου σὺν ἐκδικήσει µεγάλῃ ' "καὶ γνώσονται πάν- 
ω) 3 

τες οἱ Δἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἐκτείνων τὴν χεῖρα ἐπ 
ο) ) Αἴγυπτον" καὶ ἐξάζω τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐκ µέσου αὐτῶν. 

65 , ο. . . 2 9 θ , 9 , »  α 
ἐποίησεν δὲ Μωυσῆς καὶ  Ααρὼ” καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς 
Κύριος, οὕτως ἐποίησαν. Μωυσῆς δὲ ἦν ἐτῶν ὀγδοήκοντα, 
᾿Ααρὼν δὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐτῶν ὀγδοήκοντα τριῶν, ἠνίκα 
3 / Ν ’ 

ἐλάλησεν πρὸς Φαραώ. 
[ο ο) Ν 

Καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ ᾿Δαρὼν λέγων 'α Καὶ 

ἐὰν λαλήση πρὸς ὑμᾶς Φαραὼ λέγων ΄ Δότε ἡμιν σημεῖον 
ἊἎ α ω ο 
ἢ τέρας, καὶ ἐρεῖς ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῷ σου «Λάβε τὴν 

ῥάβδον καὶ ῥίψον ἐπὶ τὴν γῆν ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐναντίον 

1 εἰσῆλθεν 
Δ Α . .) ΔΝ 3 ’ Ν ΔΝ α δὲ Μωυσῆς καὶ ᾿Λαρὼν ἐναντίον Φαραὼ καὶ τῶν θερα- ρ 

ω) / 3 [ω) ΔΝ ” ’ πλ, 

τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἐἔσται ὁράκων. 

/ 3 α Ἆ 3 4 ϱ ’ 3 ’ ο 

πόντων αὐτοῦ, καὶ ἐποίησαν οὕτως καθάπερ ἐνετείλατο αὖ- 
Ν ” 3 

τοις Κύριος: καὶ έριψεν ᾿Λαρὼν τὴν ῥάβδον ἐναντίον Φαραὼ 
ον ’ [ω Αα Ν 

καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο δράκων. 
11 , δὲ . . . . Ν ν 
συνεκάλεσεν δὲ Φαραώ τοὺς σοφιστὰς Αἰγύπτου καὶ τοὺς 

1. Φαραώ: ἀαίίνο. --- προφήτης: ἵη ᾖΤῖδ: Ταπ. Ο/ 43: Μι, 943. Ορ. ᾷο8. 

1596 ΡΤΙΠΙΑΥΥ πιθαηίης οἳ «Τογί]-ίθ]]ογ,) 

«ΒΡΟΚΕΡΒΠΙΗ.) 

Ὁ. σημεῖα . . . καὶ τέρατα: (Ππῖς 15 

Όλο Βτεί Ἱηδίαπορϱ οἳ 05 οοπιὈΙπαξίοη 

80 ΟΟΠΙΠΙΟΠ αιοτνγατὰ» οί] ἵπ (πε Ο]ά 

απ Νει Τεβίαιπεηπί; ο./. Ὃι. 491, 613, 

}. «. Ῥνωπι ὃ 1] καὶ τὰ πρὸ ταύτης 

(ια οαρίατο οἳ «εγΙβα]εΠ]) σημεῖα καὶ 

τέρατα. 

10. έριψεν: -- ἔρριψεν. ὃ 97. 

11. σοφιστάς: ἵπ Ι,ΧΧ οπΙγ Ἰετο 

απά ἵπ Ὦαπϊε], πετο ΤΠπουδουίοι Ἠ8β 



Ημ τὴς ΡΘΕΘΕΣ' ΟΕ ΤΗΝ ΕΧτΟΡς το 

Ἐποάιας ΥΠ 19 
’ ΔΝ 3 ’ ΔΝ ε 3 ΔΝ ο ο ’ 

φαρμακούς' καὶ ἐποίησαν καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων 
- , Α ς ν ο 

ταῖς φαρµακίαις αὐτῶν ὡσαύτως, "καὶ ἔρριψαν ἕκαστος τὴν 
ο) Ν 

ῥάβδον αὐτῶν, καὶ ἐγένοντο δράκοντες" καὶ κατέπιεν ἡ 
ε Ἡ ὃ ε 9 Ν λ 3 / ο ὃ 19 Ἆ / 
ῥάβδος ἡ ᾿ΛΔαρῶν τὰς ἐκείνων ῥάβδους. καὶ κατίσχυσεν 
ε ’ κ ” 

ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ 
ἐνετείλατο αὐτοῖς Ἰύριος. 

Γὸ Ν α 

!Ἐἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “ Βεβάρηται ἡ καρδία 
Ν [ω) λ αἱ 

Φαραὼ τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν. βάδισον πρὸς 
Ν ΔΝ 2 9 

Φαραὼ τὸ πρωί: ἰδοὺ αὐτὸς ἐκπορεύεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ, καὶ 
[ω Φ Ν Ν ζω) [ω [ω) 

ἔσῃ συναντῶν αὐτῷ ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ' καὶ τὴν 
ε ὃ μ α εν έ λ. / 3 Φ ΑΦ 

ῥάβὸδον τὴν στραφεισαν εἰς οφιω λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου, 
τα να ν ο ανα , ας ο.» , αν μή 

καὶ ἐρεῖς προς αὐτόν ΄ Κύριος ὁ θεος τῶν Εβραίων ἀπέσταλ- 
/ ν λ , (2 / Ν , φ 

κέν µε πρὸς σὲ λέγων “ ̓Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν µου ἵνα µου 
α ν λ λατρεύση ἐν τῇ ἐρήμῳ":’ καὶ ἰδοὺ οὐκ εἰσήκουσας ἕως τούτου. 

/ ν) ο Ν να Φ ον 

Ἰτάδε λέγει Κύριος “ Ἐν τούτῳ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ Κύριος" ἰδοὺ 
3 Ν ’ Αα ε {β5 ον Α ’ 3 ΔΝ ύὸ Ν 2 Φ 

ἐγὼ τύπτω τῇ ῥάβδῳ τῇ ἐν τῇ χειρί µου ἐπὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ 
Αα Ν λ ” ε] Ὡν ραῄς ὃν ο θ , ε 3 φν 

ποταμώ, καὶ µεταβαλεῖ εἰς αἷμα' "καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἐν τῷ 
ο π . 

ποταμώ τελευτήσουσι, καὶ ἐποζέσει ὁ ποταμός, καὶ οὐ δυνή- 
3 ” 9 [ο ον ωὶ 

σονται οἱ Αἰγύπτιοι πιεῖν ὕδωρ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ.. "εἶπεν 

δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “ Εἰπὸν ᾽᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῷ σου 
έΔ / Ν εν δ 3 ο ’ λ ν Χ ο) η 

ἄβε τὴν ῥάβὸδον σου ἐν τῇ χειρί σου, καὶ ἔκτεινον τὴν χειρά 

σοφοί απᾶ ἵπ 0Π6 Ῥαββδασο (130) ἐπαοιδοί. Ο60115 ἵπ ἴμθ ΤΧΧ οΠΙγ Ἠετο απἀ 1ῃ 

---)Φαρμακούς: ορ. 91, 92218 φαρμακοὺ Ἱ Μαο. 19) βεβαρημένο. ἈΒαρύνειν 18 

οὐ περιποιήσετε. Τηθ δε Οἱ φαρμακό «ΟΟΠΙΙΠΟΠ. 

{ος α 'ππεᾷΙοίηθ-πΙαη ΟΥ /ΒΟΓΟΘΤΘΥ ̓  15. ἔσῃ συναντῶν: απΠα]γυίο ΤΟΥΠΙ 

ΒΘΘΙΗ5 {ο Ὦ6 Ρροοι]αγ {ο Βἰυ]ίσα] ἄγθεὶκ οἳ ο Γπατεο, δ Τὸ. ---ἐπὶ τὸ χεῖλος 

απ. Ο/ 23.3, ὅτ.δ,---«ἐπαοιδοί: -- ἐπῳ- τοῦ ποταμοῦ: ὃ ϱὔ. 

δοί, επολαπίεν. Ορ. 22, 8, 1.19: 1 Ἱ. 17. τύπτω . . . ἐπὶ τὸ ὕδωρ: 88 Ιπ 

62: Ῥαη, Ο)/ 23.31 οἱο. Τηο οοπἰταοἰιοά  Ἠτςδ]δῃ, ὁΒπηϊίο προπ ἴμο γναίςεγ.) 

{ΟΥΠ ἆἄοοβ πού οσοι ἵΠ ἴ1ο ΤΙΧΧ.-- 18. ἐποζέσει: ᾖ1Τιί11ο οἳ ἐπόζειν. 

Φαρμακίαις: -- Φαρμακείαι.. ὃ 1. Ίο Ἰαγο {πα αονὶδί ἵῃπ 21 απά ἵπ 

19. κατίσχυσεν : Ιπίταηβί(ίνθ, 105 163,3. ΈΤ]ερο ατα αἰὶ ία οοσαττεηςΘΒ 

-ἳ 

1 1 
3 ι α . 

. 

δίγοπᾳ. Ορ. 1Τ. η {πο Τ ΣΧ. 

14. βεβάρηται: α Ἠερταῖϊδπι, ΤΟΥ 19. εἶπεν δὲ κτλ. : ἴ]ῖ5 Υ6ΥΕθ 5 Ιπ- .α-- 

πι ορ. 815, 53. 0ἵ, 584, Πο ΤΟΥΙΠΙ βαρεῖν οοηβἰδυεηύ γη] 16-18 απά οοπσβ((ςις 0{Γ ΡΗΙΛ 
“ κ 

ο 

κου 
-. 

ο Ἡ, / γιεν 
Γ σἂ 



-- 

1τ4 ΕΙ ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΠΟΝ ΤΗΕ »ΕΡΤΌὌΑ(ΙΝΤ 

Ἐχοᾶας ΥΠ 20 
3 α δ 1 ΄ Ν 3 ΔΝ Ν ΔΝ 5 ω) Ἆ 

σου ἐπὶ τὰ ὕδατα Αἰγύπτου καὶ ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν καὶ 
3 Ν Ν ’ »] ) ΔΝ 3 ΔΝ ΔΝ ϱ 5 ω) λ κ) ας [ω) 

ἐπὶ τὰς διώρυγας αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἔλη αὐτῶν καὶ ἐπὶ πᾶν 
9 Αα ν ὁό Γω] "05 λ ’ Ὡὶ 

συνεστηκὸς ὕδωρ αὐτῶν, καὶ ἔσται αἷμα "καὶ ἐγένετο αἷμα 
3 / ων 5 ’ 3” ζω) ’ α 3 ο) / 

ἐν πάση γῆ Αἰγύπτου, ἐν τε τοῖς ξύλοις καὶ ἐν τοῖς λίθοις. 
20 ΔΝ 3 ’ ϱ ω) ὰ 5 Ν θ / 3 ΄ 

καὶ ἐποίησαν οὕτως Μωυσῆς καὶ Δαρὼν καθάπερ ἐνετεί- 
[ω) Ν ΄ ο) εν» ο 3 νο 

λατο αὐτοῖς Κύριος καὶ ἐπάρας τῇ ῥάβδω αὐτοῦ ἐπάταξεν 
Ν σσ Ν [ο Γιο ΔΝ ΔΝ 3 ΄ [ο 

τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταµώ ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐναντίον τῶν 
/ 9 α Ν / ω) ΔΝ ὖὸ ΔΝ 2 ο 

θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ µετέβαλεν πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ 
ον νο 8 91 Νοε» βύὐ ο.» ο αν 3 Χ , 

ποταµώ εἰς αἷμα. καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἐν τῷ ποταμώ ἐτελεύ- 
Ν 3 ’ ε ΄ Ν »] 3 ’ ε 3 ΄ 

τησαν, καὶ ἐπώζεσεν ὁ ποταμός, καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ Αἰγύτ- 
ο Β - - ν 3 ν.δ 5 , . 

τιοι πιεῖν ὕδωρ ἐκ τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἦν τὸ αἷμα ἐν πάσῃ γη 
-ν. ϱ9 . Ν -ς , λ εν Ν ο 

Αἰγύπτου. ἐποίησαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν 
5 ’ α ΄ 3 ω) λ 5 ΄ ε ’ 

Αἰγυπτίων ταῖς Φαρµακίαις αὐτῶν ' καὶ ἐσκλήρυνεν ἡ καρδία 
’ ΔΝ 3 3 ’ 9 Αα ’ . ’ 

Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ εἶπεν Κύριος. 
98. 3 λ ὃς . κα θ 5 Ν 5 9 α Ν 
ἐπιστραφεὶς Οὲ Φαραὼ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ 
3 ».. ον ῳ) 3 ο) δὲ ”-ν , 4 » 

οὐκ ἐπέστησεν τὸν νοὺν αὐτοῦ οὐδε ἐπι τούτω. ὤρυξαν 
δὲ ’ ε 3 , , ω ον ας ων) ὖὸ 
ἑ πάντες οἱ Αιγύπτιοι κύκλῳ τοῦ ποταμοῦ ὡστε πιεῖν ύδωρ 

Ν ω) ω) Δ «κ ϱ 3 Ἀ [ω 

ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο πιει ὕδωρ ἀπὸ τοῦ 
20 [ο] Ν 5 ’ ε ων ε / Ἆ λ 

ποταμοῦ" “καὶ ἀνεπληρώθησαν ἑπτὰ Ἠμέραι µετα τὸ 
/ ΄ ΔΝ / 

πατάξαι Κύριον τον ποταμὀν. 

24. Τι 6 αβεῖσηεᾶ {ο ἙῬ.--- διώρυγας: 
ἑαπαῖ8. ϐ6ρ. Πάυ. νι 25: βίΤαΡ.ΤΥ 1 5 δα. 

101, 50,21. 1110. 143, 8, 1, 

πα, ον 
Ορ. Ἐοπι, 918, 

---συνεστηκὸς ὕδωρ: Ἰΐκε οἳγ δίαπαἶπο 

ραίεγ. --- ἐν τε τοῖς ξύλοις καὶ ἐν τοῖς 

λίθοις: Ἡ. ὓ. /΄ Ῥοία ἵπ νοβρδο]5 οἳ ποοά 

απᾶ η νΥθββθΙ5 οἳ ρίοπο.) πΠΙοἩ 15 πο 

ἀοιδί {πε πιεαπῖης Ἱπίεπάεά Ἰοτο, 

20. ἐπάρας τῇ ῥάβδῳ αὐτοῦ: ορ. 
1416, 

22. ἐποίησαν δὲ ὡσαύτως: ἴ1θβο 
ΦΟΤά5 αἲθ ΙΠΟΤ6 οοηβὶβίθπίύ η {ο 

1η]γασ]αθ Ῥγοπιίδεᾷ Ίπ 45 (παἨ νγἩ αῦ 

νἨΙΕὮ Ία5 Ῥεεπ τε]αίεά. ---- ἐσκλήρυνεν : 
πεγο Ιπγαηβίήνο. Ορ. 125, 1915, Τι 18 

66ΠΘΥΑΙΙΥ ἰταηβί(νο αξ ἵη 431. Τὸ, 913, 

20. ἐπέστησεν τὸν νοῦν: ἴΌλμῖδ ϱχ- 

ρ]αῖης {λα ε]ΙΗρίϊσα] απδε οἳ ἐφιστάναι 

ν’πίσο] Ἰηθοίς 45 ἵπ τθε]ς αι{Ποῦς η {ῃθ 

6οηβο οἳ «ἀπε]ϊησ) οη α 5α0]θοί, ο.(. 

Ατὶοι,  Β,Ν. 11298, ΡΟ. 1. 

ὕστερον δ᾽ ἐπιστήσαντες δεῖ διορίσαι μᾶλ- 

λογ. : 

24. πάντες οἱ Αἰγύπτιοι: Ἠπαῦ 

{ση ἀῑά πα Ι5ταε]ίες ἆο [ον ἀτίη]ς 5 

Τ Ο]5 βἰαίοιπεπί Ῥε]οησ5 {ο {πα Παττα- 

{ἶνο νλ]οἩ Ῥαΐς ο Τβγαθ]ίος απ/αΥ ἵῃπ 

ἄοβμαῃ, ἴπε ἀϊῆοα]γ 1δ τοεπιοναᾷ. 

1οβερμιας’5 οχρ]απαίίοῦ (πι. 11 14 δ 1) 



Π. ΤΗΕ ΡΤΟΠΣ ΟΕ ΤΗΕ ΕΧΟΡΌΡ 1τὸ 

Ἠχοᾶας ΙΙΙ 8 
” Ν πν 3, 

1Εΐπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “ Βϊσελθε πρὸς Φαραὼ καὶ 
Αα / 

ἐρεῖς πρὸς αὐτόν ' Τάδε λέγει Κύριος Εξαπόστειλον τὸν λαόν 
ο λ , ϱ » δὲ Δ ’ Δ 3 ον 

µου ἵνα µοι λατρεύσωσιν' "εἰ δὲ μὴ βούλει σὺ ἐξαποστεῖ- 
ΔΝ ϱ [ο 

λαι, ἰδοὺ ἐγὼ τύπτω πάντα τὰ ὁριά σου τοῖς βατράχοις. 
9 αν - ’ ε Ν / Αη 9 ’ 3 

καὶ ἐξερεύξεται ὁ ποταμὸς βατράχους: καὶ ἀναβάντες εἶσε- 
4 » ο) ” 

λεύσονται εἰς τοὺς οἴκους σου καὶ εἰς τὰ ταμεῖα τῶν κοιτώνων 
ΔΝ Ν [ων ω) Ν ΔΝ - 

σου καὶ ἐπὶ τῶν κλινῶν σου, καὶ ἐπὶ τοὺς οἴκους τῶν θερα- 
ΔΝ ” [ω ν ο) 

πόντων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου, καὶ ἐν τοῖς φυράμασίν σου 
ἡ, Ἡ Ἀ λ , στ νο ν κ... ν , 

καὶ ἐν τοῖς κλιβάνοις σου: “καὶ ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τοὺς θερά- 
Ἄ ανν ὂ / 3 ’ ε ’ 220 

ποντάς σου καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἀναβήσονται οἱ βάτραχοι. 
Γον) λ [ο] α .] 

δεῖπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “' Εἰπὸν ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφφῷ 
έν α Δ ΝΔ ει ὃ παν Ν Ν 

σου ΄ Ἔκτεινον τῇ χειρὶ τὴν ῥάβδον σου ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς 
ΔΝ  ἃ ΔΝ ὃ ο νν 3 Ν Δ τά ΔΝ 3 / Ν 

καὶ ἐπὶ τὰς διώρυγας καὶ ἐπὶ τὰ έλη, καὶ ἀνάγαγε τοὺς βατ- 

ράχους. ᾿ 

Αἰγύπτου, καὶ ἀνήγαγεν τοὺς βατράχους ' καὶ ἀνεβιβάσθη 

6 ν ὁσό, 9 ν . . 8 νο καὶ ἐξέτεινεν ᾿Ααρὼν τὴν χεῖρα ἐπὶ τὰ ὕδατα 

ε / ΔΝ 3 ΄ Ν Α 3 , τί 3 ΄ ὁ βάτραχος, καὶ ἐκάλυψεν τὴν γῆν Αιγύπτου. ἐποίησαν 

δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς φαρµακίαις 

αὐτῶν, καὶ ἀνήγαγον τοὺς βατράχους ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου. 

καὶ ἐκάλεσεν Φαραὼ Μωυσῆν καὶ ᾿Δαρὼν καὶ εἶπεν “ Εὖξα- 
Ν 3 τν Χ ΄ Ν / ΔΝ ’ 

σθε περὶ ἐμοῦ πρὸς Κύριον, καὶ περιελέτω τοὺς βατράχους 
ο ο) κ... Ν ο α ”  - α 3 Ν Ν 

ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐμοῦ λαοῦ, καὶ ἐξαποστελῶ αὐτοὺς καὶ 

ἱ5 ἴλαί ἴπο 6απιο Νϊ]ο ππαίθτ π/Π]οὮ Ίγαβ 

Γομ] απᾶ ἀθεαᾶ]γ {ο υπο Ἐσγρίίαης ἵνα5 

128: απᾶ ἵῃπ ΝΟ. 1620. Ορ. Ῥοπι. 931: 

10905, ὅδ,τ: (α]. 69. αἆοδ. Αί.Π1492 

ριτο απᾶ 5πεεί {ο {πο ἨΠεβρτευ. --- οὐκ 

ἠδύναντο πιεῖν: «οβερμις5 (απ. ΠΠ 14 
δ 1) 5αὖ5 ὑμαί (με παίΐοτ αιδαᾷ / ραίη5 

απά Παρ απησιαϊδῃ {ο 0ποδο Πο αῑά 

ἴΤΥ {ο ἀτίη]ς οἳ 10.) 

1. Ἐϊίσελθε . . . καὶ ἐρεῖς: ὃ Τ4. 

Υβ. 1-4 επὰ ομαρίει 7 ἵπ ιο ΗεΡΤΕΥΥ, 

Ῥιαΐῦ Ῥοσίηῃ οπαρίαγ 8 ΙΠπ {με Επο]δη. 

Φ. τὰ ταμεῖα τῶν κοιτώνων: ΦΡε- 

ελαπιβεγδ. ὃ 10.---Φυράµασιν: [13ιρ8 

οὗ ἄοιισ. ἜΤηπο νοτὰ οοστ5 ασαϊη ἵπ 

τάς τε κατ’ οἶκον αὐτῶν διαίτας ἠφάνιζον 

(οεαίαὈ[εβ) εὑρισκόμενοι καὶ 

ποτοῖς. --- κλιβάνοις: κλίβανος - Δίίϊο 

κρίβανος η ου6πι ΟΥ ταῖπετ θαβΐπρ- 

0οὐ. 

ϐ. ὁ βάτραχος: οο]]εοίίνο 1δε οἳ 

{πο ςἱησι]ατ, ας ἵπ ο Πευτειν. Ορ. 18 

τὸν σκνῖφα, 1015 τὴν ἀκρίδα, 1014 τοιαύτη 

ἀκρίς ὃ 48. 

8. ἐξαποστελῶ . 

401Ἡ, 

ἐν βοτοῖς 

εν καὶ θύσωσιν: 



1Τ6 'ΡΕΙΕΟΤΙΟΝ5 ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΟΑΔΑΙΝΤ 

Ἐκοᾶπα ΤΠι 0 

θύσωσιν τῷ κυρίῳ.᾽ "εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς Φαραώ - Τά- 
5, Ν Αρ Ν απ 

ξαι πρὸς μὲ πότε εὔξωμαι περὶ σοῦ καὶ περὶ τῶν θεραπόντων 
η ο 5 Ν 

σου καὶ περὶ τοῦ λαοῦ σου. ἀφανίσαι τους βατράχους ἀπὸ 
ον Αα [ο] κ α α - 

σοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου καὶ ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ' πλὴν ἐν 
Α α 22 - 

τῷ ποταμῷ ὑπολειφθήσονται. 1υὁ δὲ εἶπεν “΄ Βὶς αὗὐριον. 
ωὶ ωὶ (6 5 ” : ο ἴδ ϱ 3 ” 5” ΔΝ 

εἶπεν οὖν “΄ Ὡς εἰιρηκας ' ἵνα ιὸῃς.οτι οὐκ εστιν αλλος πλην 
, 11 ν , ε , 9, κ α Ν 

Κυρίου: "καὶ περιαιρεθήσονται οἱ βάτραχοι ἀπὸ σοῦ καὶ 
α α ο Ν ο Γιο 

ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ ἐκ τῶν ἐπαύλεων καὶ ἀπὸ τῶν θερα- 
Ν [ο [ω Ν - - 

πόντων σου καὶ ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου" πλὴν ἐν τῷ ποταμῳ 
9 ο) ΔΝ ζω 5 

ὑπολειφθήσονται.  '"ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ ᾿Δαρὼν ἀπὸ 
[ον ΔΝ α 

Φαραώ: καὶ ἐβόησεν Μωυσῆς πρὸς Κύριον περὶ τοῦ ὁρι- 
[ο] [ο] ’ [4 Ρ] ’ ΄ 19 3 ΄ δὲ 

σμοῦ τῶν βατράχων, ὡς ἐταξατο Φαραώ. ἐποίησεν δὲ 
, / . ω) Ν 9 η ε , 

Κύριος καθάπερ εἶπεν Μωυσής, καὶ ἐτελεύτησαν οἱ βάτραχοι 

ἐκ τῶν οἰκιῶν καὶ ἐκ τῶν ἐπαύλεων καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν ' 
14 ΔΝ ΄ 3 Ν θ Ν θ ” 8 ” ε 

καὶ συνήγαγον αὐτοὺς θιμωνιὰς θιµωνιάς, καὶ ὠζεσεν ἢἡ 

γΊ: 
, 3 α Ν 3 2 ων 3 ω) ’ 3 ’ 

καρδία αντου και ουκ εισηκουσεν αυτων. καθάπερ ἐλάλησεν 

Ι5ἱδὼν δὲ Φαραὼ ὅτι γέγονεν ἀνάψυξις, ἐβαρύνθη ἡ 

Κύριος. 

9. Τάξαι πρὸς μὲ κτλ.: «4γ}απᾷ6 

τοζέ]ν πιο 10]ιοπι Ι απι ἰο γα. Τπε Ἠε- 

Ῥτουν ἀΙθις5 στα. Ῥεε Π.Υ. 

10. οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν Κυρίου: 
αραίη α 5]σ]ῃί ἀἱΠεγεπος {ΤοπΠ1 ἴΠε Ἠθ- 

Ῥτουι. βεθ Β.Υ. 

11. ἐπαύλεων: σοηἱᾖνο Ῥ]ηταὶ οἳ 

ἔπαυλις, α ποτά πο Ῥοεατς ἀῑΠεγεηύ 

πηθαΠίησ5, 9Π6 οἳ Πίο 15 “οα[(]ε- 

βηΏοεά, αξ ἵπ ΝΕΟ. 9216, 34,56. αποίΐμες 

ετί]ασο,) α5 ἵηπ Ἱ ΟµΤ. 4055, Τη ἴῃθ 

ἨΠοαῦγειν (ετο 15 ποίλμίπς {ο οογγοβροπᾶά 

{ο ιο υπονά ἵῃπ 5 Ῥαββασθ, ἰποιρῃ 

ἴπετε ἵ6 1η Υ. 19. 

12. ὁρισμοῦ: ἨΠεβταν, ΄αροιπῦ πα 

παίίετ οἳ {16 Ἴτοσδ.. Τ1ε (ταεκ τεή- 

ἀθτίῃσ ἶ5 α οιτΙοΆ5δ 9ΠθΘ, Οαη 1 ΠΙΘΑΠ 

αὐοιέ ἴ]ιε Πἰπιίαίοπι ο ἴ]ιε ΓΓΟ(5 (1ο ἴ]ιθ 

γἱυογ), πΙιἩ ΥΘΙΘΙΘΠΟΘ Το Υ. ὅ 5 --- Φαραώ: 
ἀαἴΐϊνο, α5 αΡβθατ5 {ΤοΠΙ {πο ΗεβγαΥ;, 

14. θιμωνιὰς θιµωνιάς: Ἰι6αρξ Ίίροπι 

Ἰθεαρ. Α Ἠευταϊππι, ὃϐ 86. 

-- θηµωνιά ἵδ α ἸοΠςεΥ ΤΟΤΠΙ οἳ θηµών α 

Ἱιοαρ, οοηπεοῦεᾷ πηΙῦ τίθηµι. Ἐου ἴμε 

ποτὰ 6ρ. 1 ἈΤαο. 114. Τί οοςιτβ ΒΕΥΕΙ 

{ἴπηθς ἵη {Πε ΤΙΧΧΝ. 

15. ἰδὼν δὲ Φαραώ . . . ἐβαρύνθη ἡ 

καρδία αὐτοῦ: ποπιπαἑϊυιδ βεπᾶεης, 

οἳ νο] Όπετο ατο Ρ]επίγ οἳ ΙηδίαΠοθΒ 

ἵηπ οἰαβδίσα] ἄπθε]ς. Τη6γο ἵδ ποίπίης 

{ο βασσο5ί υλμῖ5 Ἰ1οθΠ5βθ Ιπ πο ἨΠθρτευν, 

πο της Πίτα] λα --- Απά 

Ῥματαοῦ 84... απά 6 πιαᾶο Ἠδανγ 

Ἠἱ5 Ἠδατί. 5 80. ---ἀνάψνξις : Ι{ετα]]γ 

α οροΙίπῃ. Ἠετο α γοδρίί6. ἜΤ]6 ποτά 

οσσοιΤ5 ΟΠΙΥ Ἠετε Ιη {πε ΤΣΧΧ. 

θιμωνιά 



ΠΠ. ΤΗΕ ΡΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΕΧΟΡΟΣ η 
Ἐχοάᾶις ΥΠ 21 

"Ἠΐπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “ Εἰπὸν ᾽Ααρών «Ἔκτει- 
ω Ἀ Ἀ Ν α ” - 

νον τῇ χειρὶ τὴν ῥάβδον σου καὶ πάταξον τὸ χῶμα τῆς γῆς, 
Ν ων) ων) - καὶ ἔσονται σκνῖφες ἐν τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετρά- 

κ” , ο ολ 2 1τοἕ) δ 9 λ 
ποσιν και εν πασηῃ γη Αιγύπτου. ἐξέτεινεν οὖν Δαρων 

[ο] ἁ ΔΝ σ ΔΝ 3 ’ Ν ω ο) ω) ΔΝ τῇ χειρὶ τὴν ῥάβδον καὶ ἐπάταξεν τὸ χῶμα τῆς γῆς, καὶ 

ἐγένοντο οἱ σκνῖφες ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετρά- 
Δ Ν ω Α . 

ποσιν' καὶ ἐν παντὶ χώµατι τῆς γῆς ἐγένοντο οἱ σκνῖφες. 
τ8 5 ’ δὲ ε , Ν σι 5 ὃ Ν ο) , ο ων ἐποίησαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιοοὶ ταῖς φαρμακίαις αὐτῶν 
9 ” κ ω) λ 3 . ΄ ΔΝ 3 ’ ε ἐξαγαγεῖν τὸν σκνῖφα, καὶ οὐκ ἠδύναντο: καὶ ἐγένοντο οἱ 

” [ο ΔΝ . [ο [ο 

σκνίφες ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν. ή εἶπαν 

οὖν οὗ ἐπαοιδοὶ τῷ Φαραώ “ Δάκτυλος θεοῦ ἐστὶν τοῦτο” 
ΔΝ 3 ΄ ε ΄ ΄ ΔΝ »] 5 ιό 

καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν 
9 [ο ’ 3 ΄ [ή 

αὐτῶν, καθάπερ ἐλάλησεν Κύριος. 
[ο [ο . 

”'"Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “ Ὄρθρισον τὸ πρωὶ καὶ 
” 3 ’ 2. κν ) ΔΝ 5 Ν 3 ΄ 3 ΔΝ ΔΝ στῆθι ἐναντίον Φαραώ" καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται ἐπὶ τὸ 

ὕδωρ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν «Τάδε λέγει Κύριος “' Ἐξαπόστε - 
Χ λ ὰ / 9 . , 3 ας] , . οι ον δὲ 

ον Τον λαόν µου ινα µοι λατρεύσωσιν ἐν τῇ ἐρήμω: 3 ἐὰν δὲ 

μὴ βούλῃ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν µου, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπαποστέλλω 
3 Ν ΔΝ Ν 3 -Ἀ Ν ’ ’ Ν ον ΔΝ ’ 

ἐπι σὲ καὶ ἐπὶ τοὺς θεράποντάς σου καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου 
ν.δ Ἀ Ν ό ε ω) ’ Δ / ε 

καὶ ἐπὶ τοὺς οἰκους ὑμῶν κυνόµυιαν, καὶ πλησθήσονται αἱ 

16. τὸ χῶμα τῆς γῆς: ερ. ᾗοῦ 1419. 

χῶμα ἵδ ΡΤΟΡεΤΙΥ εαν {γοιοπι ρ (04 

λε δραᾶε), πε τεβια]ί οἳ ο Ῥγουσβςδ 

βἰσπ]ῃεά Ὦγ χώννυμι ΟΥ χόω. Έτοπι 0118 

ΡεπεΓαἰ 86Π56 πθ Ἠανθ χῶμα -- ΤιαβίΠ 

αφφεν, Να Ἠενεο πο υνοτὰ βἰσπίῇβεςβ 

ἴοοδε εαγί, αηπβδΙετῖης {ο {1ο Πεβτοι 

ποτά υλίο 15 τοπάεγεᾶ ἆἄπιδί. ----σκνῖ- 

φες: ποιη]πα(ίνο βἱπσι]ας σκνίψ. Τπ 

Ῥ6β. 10451 σκνῖπες: 164. 1919 σκνῖπα. 

ὃ 6. ὁοδερπιςδ (πι. 1 14 5 9) Ἰας 

φθεῖρες απά {ια Ἱ. Υ. 1σοθ.. ἆοβδοερμαβ 

ΟΟΠΙΙΠΩΘΗΙ5 οἩ {16 ΒΠΑΙΠΘΓΙΙΠΕΡΕ {ο ἴ]ε 

Ῥσγρίϊίαη5 οἳ 05 ῥρ]Ιασαθ. Ορ. συ]αί 

Ἠετοάούας (1 τ) βαγ5 οἳ λα οαγοε[ι]- 

ηθςς οἱ {πο Εσγρίαπ Ῥρτὶοδί5 αὐοιπί 

αγοϊᾶϊησ Ίος ο ἰΠπεῖτ ῬεΓβδο!Β. --- ἐν 

πάσῃ γῇῆ: ὃ 02. 

20. ὌὌρθρισον : ὀρθρίζειν ἶ5 Βϊο]ϊσαὶ 

τεε]ς Τ0Υ ὀρθρεύειν, ΥΠὶοΙι ο6ςΙΤ5 ΟΠΙΥ 

Ιη Του. 95, Ἠπεγεᾶς ὀρθρίξειν 15 ΥΝΘΤΥ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ Τη ἰμθ ΤΧΧ. Ορ. Τις. 2158, 

21. κυνόµνιαν: ἐρ. Ὦ8. ττῖδ, 10451, 

Τ]8 6ΟΠΙΠΙΟΠ Ποιςε-βγ ἰπ ΠἨσγρί Ἰαδ α 

Ροΐδοποι5 Ρἱΐ6, α5 Ι{ Ἰα5 5οπΙΘΙΙΠΙΕΒ ἵπ 

Ἐησ]απά ἵπ α Υ6εΤΥ Ποῦ ΘΙΠΙΠΙΕΥΓ, ΑΒ 

ΒΟΟΠ 5 0Π6 αιγίνθς ΙΠ ἴ]πο Πατροιγ οἳ 

ΑΙεχαπᾶτία, οΠ6 Ἰα5δ οχρετίεηος οἳ {58 

Ἠσγρίίαη Ῥ]αδαθ. οοβερμας (414. 1 

14 5 ὁ) ΒΘΘΙΙΒ {ο ϱίἰνο {με τείη {ο Ἠίβ 
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Ἐχοᾶις ΥΤΠ 22 

οἰκίαι τῶν Αἰγυπτίων τῆς κυνοµυίης, καὶ εἰς τὴν γῆν ἐφ᾽ ἧς 

1Τ8 

μι αλ 9 9 ΙΑ 99 λ ὃ ξα 3 ον τε / ὲς ί μ 
εἰσὶν ἐπ᾽ αὐτῆς. καὶ παραδοξάσω ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκεινῃ τὴν 

- Α ” 9 ἃ Αα 315 ο ” 

γῆν Γέσεμ, ἐφ᾽ ἧς ὁ λαός µου ἔπεστιν ἐπ᾽ αὐτῆς, ἐφ᾽ ἧς οὐκ 

ἔσται ἐκεῖ ἡ κυνόµυια" ἵνα εἰδῆς ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ 
, [ή ο σΝ 29 λ ὃ ’ ὃ λ} 9, / κύριος πάσης τῆς γῆς. καὶ ὁώσω διαστολὴν ἀνὰ µέσον 
-- - α Ἀ - Ν - υ. 

᾿τοῦ ἐμοῦ λαοῦ καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ σοῦ λαοῦ ' ἐν δὲ τῇ αὔριον 

ἔσται τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς... "ἐποίησεν δὲ Κύριος οὕτως . 2 
Δ / ε / ο . ΔΝ ” Ν Ν 

καὶ παρεγένετο ἡ κυνόµνυια πλῆθος εἰς τοὺς οἴκους Φαραὼ καὶ 
ω) ο Ν 5 α 

εἰς τοὺς οἴκους τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ εἰς πᾶσαν τὴν 
ωὸ 5 ’ ΔΝ 3 ΄ ε Α 3 Ν Α ΄’ 

γῆν Αἰγύπτου" καὶ ἐξωλεθρεύθη ἡ γῆ ἀπὸ τῆς κυνοµυίης. 
0 Α »] ’ 

Ἀἐκάλεσεν δὲ Φαραὼφ Μωυσῆν καὶ Ααρὼν λέγων “ Ἠλθόντες 
, [ο] [ο ε υν 3 [ιο ο ὸδ 96 σ - ο) (6 »] 

θύσατε τῷ θεῷ ὑμῶν ἐν τῇ ΥΠ. καὶ εἶπεν Μωυσῆς “ Οὐ 
ὃ Ν ’ θ ϱ εν [ο Ν ΔΝ ὃ λ. τα 

υνατὸν γενέσθαι οὕτως τὸ ῥῆμα τοῦτο, τὰ γὰρ βδελύγματα 
[ω) 3 ” ή ’ ω) ω) ε ω) : 3. ΔΝ τῶν Αἰγυπτίων θύσομεν Κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν ἐὰν γὰρ 
, Ν ΄, [ω) 3 ’ 3 ” 9 ον 

θύσωμεν τὰ βδελύγματα τῶν Αἰγυπτίων ἐναντίον αὐτῶν, 

λιθοβοληθησόµεθα. 

ὺν ἔρημον. καὶ θύσομεν τῷ θεῶ ἡμῶν καθάπερ εἶπεν Κύριος τὴν ἔρηµον, καὶ θύσομεν τῷ θεῷ ἡμ ρ ρ 

ο πως α ε α / θ 3 
οοον τριων Όμερων πορευσοµεύα εἰς 

ε ο) 22 

ημιν. 

ΤΑΠΟΥ Ἠ6γθ----. Θηρίων γὰρ παντοίων καὶ 

πολυτρόπων. ὧν εἰς ὄψιν οὐδεὶς ἀπηντήκει 

πρότερον, τὴν χώραν αὐτῶν ἐγέμισεν, ὑφ᾽ 

ὧν αὐτοί τε ἀπώλλυντο, καὶ ἡ γἢ τῆς ἐπι- 

µελείας τῆς παρὰ τῶν γεωργῶν ἀπεστέ- 

Ρρητο. 

22. παραδοξάσω: ιαᾖο ΊΑΠΙαΥΙ- 

αθῖο απᾶ 5ο ἀἰδείπγιίδ]ι. Ορ. ιο πο 

ᾖδοῬ οἳ «ἀἰδίπσιίδηθα  ἵπ Ἐπρ]ϊρδῃ. 

ΤΠ ποτά οσοι 8ἱδο ἵπ 98 111: 

Ῥι. 280: ΕΒὶγ, 1015: 1 Μαο. 98: Π 

Μαο. 20. 

20. δώσω διαστολήν: Ίιαᾖο α.δ6ρα- 

γαίον. Τη ΡῃΤαδο Ιπ {5 56Π86 Ο0011Τ8 

ΟΠΙΥ Ἠθτθ, Τη ἵ Λας, 8δῖ {ο πιθαηῖησ 

5 ἀῑῆετεηί,. ---ἀνὰ µέσον . . . 

µέσον: α 6ΟΊΠΙΙΠΟΠ ἨΗευγαίβτῃ, 

24. πλῆθος: αἆγετο. ἵπ αὐιπζαποο, 

καὶ ἀνὰ 

” ΔΝ ε ων Ν 

"καὶ εἶπεν Φαραώ “᾿Ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς, καὶ 

Τηο Ἠερτευ ταῃπς Πήγα] (πας --- 

ἑαπά ΒΥ οαΏ]θ Ἠθανγ {ο ἴα Ἠοιδο οἳ 

Τ]αταο].᾽ ---ἐξωλεθρεύθη: 1ΤΓοπΠπι ἐξολε- 

θρεύω. Πο τὶσ]ῃί ΤοτΠα, αοοοτᾶϊπς {ο 

1,. δι Ἑ. 6 ἐξολοθρεύω, Πίο] οσοι ἵῃ 

Πἱ Κ. 186 απά ἶ5 αἀορίεᾶ ὮΥ ο Ἠονίς- 

οι5 ἵπ {Πε Ν.Τ. (Αοἱ5 ὁ29). 

26. τὰ γὰρ βδελύγματα κτλ.: πῖδ 

1οο(5 ας 1ξ 1{ το[θγγεςᾶ {ο βΙεεΡ ΟΥ ΟΧ6ΕΠ 

(ορ. ἄεῃ. 4053), Ῥαΐ ἐ]ιο Πεῦρτανγ Ἰας {ηο 

πγοτᾷ {οΥ / αΏοπιϊπα{Ιοη ) ἵπ {πο βἴησιι- 

αυ, ΨΥΠΙΟΏ ΠΙαΥ Ὦε {αΙζεη α5 α οοσηαίθ 

αοοιδαίἶνο αἲίαν «βαοτίῃοθ,) 5ο {λαί υπο 

ΥΟΥά5 ηΙαΥ ΠΙΘΑΠ ΤΠΘΥΕΙΥ οι δαογ{ῇοο 

τῇ Όε απι αὐοπιϊπαίίοπι {ο ἴἶε Π01)- 

{ἱαπδ, 1.6. ἴπε βἱσηί οἳ α Τογείση τίθια] 

1 ο Παίε[α] {ο ἴἨθτῃ, ---- λιθοβολη- 

θησόµεθα: λιθοβολεν ἵδ ΟΘΟΠΊΙΠΙΟΠ π 



Π. ΤΗΕ ΡΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΕΧΟΡΟΡ 1ο 
Ἐχοάις ΙΧ 4 

θύσατε τῷ θεῷ ὑμῶν ἐν τῇ ἐρή Ἱλλ᾽ οὐ ὶν ἆ ύσ ω ὕεῳ ὑμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἀλλ οὐ μακρὰν ἀποτε- 
-. ϱρ » 5 Νο αν ο ον λ , 2 νεῖτε πορευθῆναι' εὔξασθε οὖν περὶ ἐμοῦ πρὸς Κύριον. 
[ο α ϱ -- [ο 

εἶπεν δὲ Μωυσῆς “Ὃδε ἐγὼ ἐξελεύσομαι ἀπὸ σοῦ καὶ εὔξζο- 
κ λ Δ α 

µαι πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἀπελεύσεται ἀπὸ σοῦ ἡ κυνόµυια καὶ 
ἀπὸ τῶν θεραπόντων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου αὗριον' μὴ προσ- 

Αα ” ο ο ο 

θῇς ἔτι, Φαραώ, ἐξαπατῆσαι τοῦ μὴ ἐξαποστειλαι τὸν λαὸν 
ω) ,) ζω) ων 

θῦσαι Κυρίῳ.᾽ Ὀ ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς ἀπὸ Φαραὼ καὶ 
α λ Ν ϐ (α η] {ο δὲ ’ / ω 

ηύὐξατο πρὸς τὸν θεόν' " ἐποίησεν δὲ Κύριος καθάπερ εἶπεν 
ων) Χ ζω) Ν Αα 

Μωυσῆς, καὶ περιειλεν τὴν κυνόµυιαν ἀπὸ Φαραὼ καὶ τῶν 
Αα ΔΝ ω) [ο [ο 

θεραπόντων αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ οὐ κατελείφθη 
 δ ’ 90 Ν 3 ’ Ν Ν ί ϱ] [ο Ν 

οὐδεμία. καὶ ἐβάρυνεν Φαραὼ τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ 
ο. α ο) , Ν ) ἓ] / 3 α 

ἐπὶ τοῦ καιροῦ τούτου, καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐξαποστεῖλαι 
τὸν λαόν. 

᾿Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “Ῥϊΐσελθε πρὸς Φαραὼ 
Ν ο ῳ) [ο 

καὶ ἐρεῖς αὐτῷ ΄ Τάδε λέγει Κύριος ὁ θεὸς τῶν Εβραίων “ Ἐξ- 
απόστειλον τὸν λαόν µου ἵνα µοι λατρεύσωσιν' ᾿εἰ μὲν οὖν μὴ 

, 9 Αα 9 / 5 »» 5 α 9 - 
βούλει ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν µου ἀλλ᾽ ἔτι ἐνκρατεῖς αὐτοῦ. 

Ἆ ω) ζω ο) 

δἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπέσται ἐν τοῖς κτήνεσίν σου τοῖς ἐν τοῖς 
πεδίοις, ἔν τε τοῖς ἵπποις καὶ ἐν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ ταῖς 

/ ν. Ν λ / / / / καμήλοις καὶ βουσὶν καὶ προβάτοις θάνατος µέγας σφόδρα. 
4. Ν ὃ ’ 3 Ἂν 3 ος Α 3 ’ » ΔΝ / ω) 

και παρα οξάσω εγω εν τῳ καιρω εκεινω ανα µεσον των 

Ῥ]ρ]ϊσα] «ἄταεεζ, Ῥαΐ τατο ομίδἰάε οἳ 

Τζ, 

25. οὐ μακρὰν ἀποτενεῖτε πορευθῆ- 

ναι: ἨΗεῦτει, /΄ σοϊησ-ίο-α-άϊἰδίαποε Το 

ΒΠα]] ποῦ ϱο-ἴο-α-άἰδίαμος {ογ-σοίης, 

Ἠ. Υ. (Το 5Πα]] ποῖ σο ΥΕΙΣΥ ΓαΓ α αγ.) 

29. “Οδε ἐγώ: Π.Ν. ΄Βε]μοιὰά Ι 5ο 
οσῦ Τοπ μεθ. Το «ἄτοθεῖς (Γαπβ]Ιαίοῦ 

ΒΘΘΙΠΗΡ {ο Ίαγο {αχεπ {6 Βτςί {νο πογάς 

ἰοσθί]Πεί ἵπ ἴπο 586η5θ οἳ Έσσςε εςο| 

Ίη ἴμο τοδύ οἳ {πε Υ6γβο {ο (τθοκ 

ηαςδ πο 24 Ῥ6δυδοἨ, πγ]]α {ο Ποῦτουν 

Ἠα5 {Πε δᾷ. -- τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι : 

δ 78, 

2. εἰ μὲν οὖν: ἴπΠετε 5 πο οἰαἽςδθ 
ΠΜ] εἰ δὲ µή ἴο Ῥαίαπος 05, 516Ἡ αδ 

οηθ ποι]ά αεχρεοίῦ ἵηπ ο]αδδίοα] (ατεεζ. 

ξ ὀ9, --- ἐνκρατεῖς : ὃ 27. 

Φ. ὑποζυγίοις: ἨΠοθρταιυν, / α55θ5.᾽ --- 

ταῖς καµήλοις: Τὴα Ταεπιπίπθ ἶδ ἴῃο 

Ργεναϊ]ϊπσ σοηᾶε6γ οἱ κάµηλος ἵπ ἴλμο 

ΙΙΧΧ. Τι ἵδ πιαββοι]ῖηπθ ΟΠΙΥ ἵπ Τγ. 

114: Ῥι. 141. άσ. 65: ἵ ΕΕ. 615. --- 

προβάτοις: Ποαῦτονν, ' Ποσἷς. Τί ποι]ά 

86ΘΠΙ ἰπαί {πο Ἐσγρίίαηπς5 Κερί 5Ἠ6εΡ, 

πουν (ηδίαπάίπςσ ὑμαεῖτ αροπαϊπα ίοη οἳ 

βΠοαρ]οετας. 

4. παραδοξάσω: δ” Π.--- ἀνὰ µέσον 



150 ΕΙ ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΠΟΝ ΤΗΕ ΡΗΕΡΤΌΑ(αΙΝΤ 

Ἐχοάᾶτς ΤΙΣ ὅ 
[ο ” Ν ’ ων) ” ο εν 

κτηνῶν τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἀνὰ µέσον τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν 
ν] ’ 5 ΄ 3 χΝ ’ [ω ο 3 Ν εν 

Ισραήλ οὐ τελευτήσει ἀπὸ πάντων τῶν τοῦ Ισραηλ υιῶν 
5 ] α ” 

ῥητόν.͵ '᾿΄. Ἱκαὶ ἔδωκεν ὁ θεὸς ὅρον λέγων “' Ἐν τῇ αὗριον 
ον ο Ν ων) ζω ο) ΔΝ / 

ποιήσει Κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς. "καὶ ἐποίησεν 
α Α ΔΝ η 

Κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐτελεύτησεν πάντα 
Ν - - ” εν 

τὰ κτήνη τῶν Αἰγυπτίων' ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν υἱιῶν 
τά Δ Ν ϱ 

Ἰσραὴλ οὐκ ἐτελεύτησεν οὐδέν. ᾿ἰδὼν δὲ Φαραὼ ὅτι οὐκ 
3 ’ » Ν ’ ῳ) ων) ω) ε 5 Ν 3 ΄ 

ἐτελεύτησεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐδέν, 
ν Ἆ λ 

ἐβαρύνθη ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ ἐξαπέστειλεν τὸν λαόν. 
) ο ω) Ν ΔΝ / / 

Εϊπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Δαρὼν λέγων “ Λάβετε 
” ω) 5 . λ / 

ὑμεις πλήρεις τὰς χεῖρας αἰθάλης καµιναίας, καὶ πασάτω 
Α λ α 

Μωυσῆς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐναντίον τῶν 
, ” ΔΝ Ν Ἆ ο κ 

θεραπόντων αὐτοῦ, "καὶ γενηθήτω κονιορτὸς ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
πι .] , Ν ” 3 Ν Ν 5 ’ αν ανα . 

γῆν Αἰγύπτου' καὶ ἔσται ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ 
’ ο ’ - / ” [ο ε] , 

τετράποδα ἕλκη, φλυκτίδες ἀναζέουσαι, ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις 
κ τς α-- , . , οκ 2» 1ο τα 

καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν καὶ πάσῃ γη Λιγύπτου. καὶ ἔλα- 
Ν 3 / ο , 3 / Ν αν 

βεν τὴν αἰθάλην τῆς καμιναίας ἐναντίον Φαραώ καὶ έπασεν 
ΑΝ αν ε Ἆ ϱ) / Ν.Α ᾳ (ὃ 

αὐτὴν Μωυσῆς εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγένετο έλκη, Φλυκτίδες 
ω) Χ ζω) / 

ἀναζέουσαι, ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσι. 
11 Ν 5 ἠδύ « τν ο 3 / Α δ Δ 
καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ Φαρμακοὶ στῆναι ἐναντίον Μωυση διὰ 
Ἆ ϱ 3 ν Ν Χ ϱ Ε) ω) ω) ΔΝ 3 

τὰ ἕλκη : ἐγένετο γὰρ τὰ έλκη ἐν τοῖς φαρμακοίς καὶ ἐν 
, . ον ῥ 19 3 κ , .- , . ο 

πάση γῃ Αιγύπτου. ἐσκλήρυνεν δὲ Κύριος τὴν καρδίαν 
Ν α 

Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθὰ συνέταξεν Κύριος. 
« 3 α 4 ΔΝ Ν 

"Ἐἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “΄ Ὄρθρισον τὸ πρωὶ 
Ἆ 0) 3 / ’ 8 Φ Ν 4ο ίὃ λέ 

καὶ στῆθι ἐναντίον Φαραώ, καὶ ἐρεῖς προς αὐτόν ΄ Τάδε λέγει 

καὶ ἀνὰ µέσον: 8-5 ἩΠ.---ῥητόν: αἰθάλη.. Καμιναῖα 4οθ5 ποί 56εΠΙ {ο Ὦο 
-- ῥῆμα, α ἰ]ίπῃ. «εΠ. 99) η. 60 Ἱδοἆ αΠΥΊΘΤΘ 656. Οπ {πο ΕΟΥΠΙ 

7. ἰδὼν δὲ Φαραώ . . . ἐβαρύνθη ἡ αἰθάλη 5ε0 5 8. ---πασάτω: Ιπιρεταίϊνε 

καρδία : 8ἱ5 η. Οἱ ἔπᾶσα, 15ἱ αοτὶ5δί οἳ πάσσω. 

8. αἰθάλης καµιναίας: δοοί Γγοπι {]ιο ϱ. Φλυκτίδες: Φφλυκτίς - φλύκταινα 
Γιγπασα. Έτοπι 10 Ἱν αρρεατ μαι α ΟΙἱδίεν (ΑΝ. Παπ. 2560) οσοι ΟΠΙΥ 

καµιναίας ἵ5 α 5αὐρίαπίϊνθ ἀερεπάϊηςσ οηπ Ἠεχο Ιη 1 ΧΧ. 
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Ἐχοάις ΙΣ 28 
νν ο 9 

Κύριος ὁ θεὸς τῶν ᾿Εβραίων “ Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν µου ἵνα 
΄ ’ ω) Ν [ω) ω) λ 

λατρεύσωσίν µοι. "ἐν τῷ γὰρ νῦν καιρῷ ἐγὼ ἐξαποστέλλω 
/ Ν [ο 

πάντα τὰ συναντήµατά µου εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ τῶν 
ἷς Ν α - φ ” 9 

θεραπόντων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου, ἵν εἰδῃς ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς 
3 Ν 3 3 ’ ω) ω) 15 [ω) ΔΝ .] ” Ν 

ἐγω αλλος ἐν παση τη ΥγΊγ. νυν Ύαρ αποστείλας την 
- / Δ 

χεῖρα πατάξω σε, καὶ τὸν λαόν σου θανατώσω, καὶ ἐκτρι- 
/ ο ο κι. Πρ λες , δ 0 5 3 ὃ , 

βήσῃ ἀπὸ τῆς γῆς ' "καὶ ένεκεν τούτου διετηρήθης ἵνα ἐνδεί- 
Ν Ν 3 ΔΝ 9 ” Ε) 

ἔωμαι ἐν σοὶ τὴν ἰσχύν µου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά 
” [ο] [ο] ” ον) α πα ” α 

µου ἐν πάση τῇ γη. ἔτι οὖν σὺ ἐνποιῃ τοῦ λαοῦ µου τοῦ 
Δ . οσν 3 , 15 ἰὃ Ν ..Ν 4 ’ Ν ο 

μὴ ἐξαποστεῖλαι αὐτούς; ' ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ταύτην τὴν ὥραν 
ή ’ Ν / κά ’ »] / 3 

αὔριον χάλαζαν πολλὴν σφόδρα, ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν ἐν 
5 3 » ο ε 3” ο ην , 

Αἰγύπτω ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἔκτισται ἕως τῆς Ἠμέρας ταύτης. 
[ων ὶ ’ [ο Ν 9 

Ὠγῦν οὖν κατάσπευσον συναγαγεῖν τὰ κτήνη σου καὶ ὅσα 
Ν 

σοί ἐστιν ἐν τῷ πεδίῳ' πάντες γὰρ οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ 
2 ϱ πα 3 Α ΄ Δ Ν »] ” 3 3 / 

κτήνη ὅσα σοί ἐστιν ἐν τῷ πεδίω καὶ μὴ εἰσέλθῃ εἰς οἰκίαν, 

3 ὁ φοβούμενος 
κ ει / ο) / Ν , ΝΔ , 

τὸ ῥῆμα Κυρίου τῶν θεραπόντων Φαραὼ συνήγαγεν τὰ κτήνη 

2 2 Ζ νο) 3 Ε] κ. 6 ’ , 

πεση δὲ ἐπ᾽ αὐτὰ η χάλαζα, τελευτήσει. 

Οτο λ » ορια ο. λ , ον δ / 5 λ 
αύτου εἰς τους οικους' ’ Ὁς ὁε µη προσέσχεν τη ὁιανοίᾳ εἰς το 
εΑ σα 5 4 Ν / 3 [ω δί 99 ωλ 

ῥῆμα Κυρίου, ἀφῆκεν τὰ κτήνη ἐν τοις πεθίοις. Ειἶπεν 
δὲ , Ν / ο εν Ν ο) , 3 Ν 

ε Κύριος προς Μωυσην '' Ἐκτεινον τὴν χευρα σου εἰς τον 
) / νά / ”» Ν Αα α 3 ’ 3 ’ 

οὐρανόν, καὶ ἔσται χάλαζα ἐπὶ πᾶσαν γην Αιγύπτου, ἐπί τε 
ον) ΔΝ ή Ν ον 

τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν 
5 Ἀ Αα ο 2) ϱϐ }ὅ ) δὲ α Ν . » Δ 
έπι της γης. ἐξέτεινεν δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα εἰς τὸν 

3 / ΔΝ ’ σὃ ΔΝ Ν / Ν ὃ / 

οὐρανόν, καὶ Κύριος ἔθωκεν φωνᾶς καὶ χάλαζαν, καὶ θιέτρε- 

14. συναντήµατα: ΙΙ{ετα]]1γ οεσλή- 18. ταύτην τὴν ὥραν: αεοιβδαί]νε 

Υ6Ί1668, Ὀαῖυ αδθά Ίοτο γι α βἰπὶδίοτ  οἳ ροῖπί οἳ πο, 8 δδ.---ἥτις τοιαύτη: 

πηθαηίησ {ο τεργθροπί ἴπο Ἠεῦρτευ -ο]αβδίσα] οἵα. Α Ηευναῖδπα, ΥΙΟ] 

πιοτᾶ {οι «ῬΡίασιες. Ορ. Π Ι. 8ὺ τθο18 ἵΠ γΥ. 24 απᾶ 116. Ορ. Ε2Κ. δὺ ἃ 

5ο 1π οἸαρθίσαὶ (πεεκ τύχαι ἵπ ἴπθ ... ὅμια αὐτοῖ. δ 09. 

Ῥ]αγα] οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ΠΙΘΑΗΠ5  ΠΙΙΒΙΟΓ- 21. προσέσχεν . . . εἶς: ὃ 90. 

{άΠ6Ρ.᾽ 20. Φφωνάς: υο0ἱ668. Α Ηίετα] ἰΤαΠδ- 

16. διαγγελῃ: ὃ 24. Ἰαήοη οἳ ἴπε ἨΠεῦτει ποτά. Ῥαΐ 

17. ἐνποιῇ: ὃ ὃτ. (παπάετ ἵναςδ Παδ[ίαα]Ιγ Βροκεη οἳ αδ 
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Ἐχοάις ΙΧ 24 
Ν [ο 9. Ἀ ο) κα. Ν 3” νς ’ 9 3 

χεν τὸ πὂρ ἐπὶ τῆς γῆς' καὶ ἔβρεξεν Κύριος χάλαζαν ἐπὶ 
α Ἀ ὃν ο4 3 Σ. ε , ΑΝ ᾱ α , 

πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου. "ἦν δὲ ἡ χάλαζα καὶ τὸ πῦρ φλογί- 

ζον ἐν τῇ χαλάζῃ : ἡ δὲ χάλαζα πολλὴ σφόδρα, τις τοιαύτη 

οὐ γέγονεν ἐν Αἰγύπτῳ ἀφ ἧς μέρας γεγένηται ἐπ αὐτῆς 
» οὗ » .. ε , 9 , . δν 3 Χ 
ἔθνος. ἐπάταξεν δὲ ἡ χάλαζα ἐν πάση γη Δἰγύπτου ἀπὸ 

ἀνθρώπου ἕως Κτήνους, καὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν ἐν τῷ πεδίῳ 
3 / ε ’ Ν [ή Ν ’ νν 3 [ω) ’ 

ἐπάταξεν ἡ χάλαζα, καὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τοῖς πεδίοις 
/ ε / ῷθ ον Ε] ον / ο ο έ αλ 

συνέτριψεν ἡ χάλαζα": "πλην ἐν γῃ Γέσεμ, οὗ ἦσαν οἱ υἱοὶ 
) / 5 ε / ϱτ 5 / δὲ Ἆ 
Ισραήλ, οὐκ ἐγένετο ἢ χάλαζα. ἀποστείλας ὃὲ Φαραω 

ἐκάλεσεν Μωυσῆν καὶ ᾿Δαρὼν καὶ εἶπεν αὐτοῖς  Ἡμάρτηκα 
Ν ο ε , ’ 3 Ἆ ο) ας / » ο) 

τὸ νῦν" ὁ κύριος δίκαιος, ἐγὼ δὲ καὶ ὁ λαός µου ἀσεβεῖς. 
ϱϱ ὃν - Ν 9 α Ν ’ Ν [ή ω 

εὔξασθε οὖν περὶ ἐμοῦ πρὸς Κύριον, καὶ παυσάσθω τοῦ 
ν α Ν / μν α Δ 3 

γενηθῆναι φωνὰς θεοῦ καὶ χάλαζαν καὶ πὂρ" καὶ ἐξαπο- 
ωὶ 

39εἶπεν δὲ 
κε Ὁ λ ε) / /’ / 22 στελῶ ὑμᾶς, καὶ οὐκέτι προστεθήσεσθε µένειν. 

αὐτῷ Μωυσῆς « Ὡς ἂν ἐξέλθω τὴν πόλιν, ἐκπετάσω τὰς χεῖ- 
’ ΔΝ ε ον ΄ ο  - ή αν ο Ε ε Ν 

ράς µου, καὶ αἱ φωναὶ παύσονται, καὶ ἡ χάλαζα καὶ ὁ ὑετὸς 
οὐκ ἔσται ἔτι: ἵνα γνῷς ὅτι τοῦ κυρίου ἡ γῆ. "καὶ σὺ καὶ οἱ 

ή ” 3 / ιά 5 / / Ν ο θεράποντές σου ἐπίσταμαι ὅτι οὐδέπω πεφόβησθε τὸν θεόν. 
ο! ο ὃς / ας νε / ε . . 

τὸ δὲ λίνον καὶ ἡ κριθὴ ἐπλήγη: ἡ γὰρ κριθὴ παρεστη- 

{µε νοίῖοο οἳ αοᾶ. Ορ. 48: ἶ ΓΚ. 19211. Ἰθτο αβδοᾷ Ῥθσβαδεο Ι6 εχαοῦ]γ τεβοοῖβ 

----ἔβρεξεν: {5 5ο Οἱ βρέχειν ΤοΥ !ἴο 

Ταῖη 16 ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἵπ Β]ρ]ήσα] «Τεεζ, ο.0. 

ἄεη. 26, 194: Μι. 445. Τς. 113. Τί 18 

οοπάσπιποᾶ ὮΥ ῬΗτγπῖοεμαδ α5 ποῃ- 

Αίῑίο (Ῥπείε Γπίγος. ρ. 290). 

ϱ3Ω. ἀπό . . . ἕως: ἨΠερταϊδηι, 

ς 9», 
29. ὡς ἄν: 48 800π αδ. Ορ. 09Ν. 

Ταῦ. ΙΥ ὡς ἂν εἰσέλθωσιν εἰς τὸν βίον, ΙΧ. 

ὡς ἂν παρέλθῃς: ἵηπ Ν.Τ,. ΡΠΙ. 235 ὡς ἂν 

ἀπίδω τὰ περὶ ἐμέ. ----ἐξέέλθω τὴν πόλιν : 

ορ. 123: οὐκ ἐξελεύσεσθε ἕκαστος τὴν 

Τηϊ5 (ταηβ](νε δε οἳ ἐξέρ- 

χεσθαι, Ἰϊκα Ἱ,αϊπ ο(γοᾶί, ἵδ πο πῃ- 

ΚΠοΟοΙΨΏ {ο οἱαβδβίσα] ΠΙΕΙ, Ῥαῦ 1 18 

θύραν. 

ιο οτἱσίπα]. 

90. πεφόβησθε: ᾖ1{οΥ ἴμοθ Ῥρετεοί 

πδεᾶά α5ξ Ῥγεβεηί ορ. 3ΟοΡΠ. «41. 195 --- 

µέγαν ὄκνον ἔχω καὶ πεφόβημαι. Τε 

Ἡ.Υ. Ἰα5 Ἰετο «7ο πΙ]] ποῖ ἔεατ. Τ19 

ΥΑΡΙΙΕΩΘΡΡ οἳ {πο ΗεῦΤΕΙΥ {6Π8ε-ΒΥ5ίεπι 

ΤΘΠᾷΘΤΡΒ 8116Ἠ νατΙαΏΙοη5δ Ῥοββίρ]ε υηϊζι- 

οαί αἩπγ ἀἱῄετοεησς οἳ τοαᾶῖης, --- τὸν 

θεόν: Πεῦταον, “0Η ΥΗ ἀοα.) 

91. παρεστηκνῖα: 5ΙΡΡΙΥ ἦν --- λαᾶ 

οοπιο, ἶ.α. ιο 6α15 λαά Τογππεᾷ {Ἠεπι- 

ϱο]νοβ. βἰπ]ατ]γ ἁαϊτγ-πιαϊᾶς {α]]ς οἳ 

Ῥη0ίου «σοπι]ης” ἵπ {μεθ οματῃ. ἜΤπο 

Ἠοαβρταθνν υνοτά Ἰοτα ἵ5 ΑΡΙΡ, ππ]σο] 18 

8ἱδο {πα παπ]θ οἳ ια πιοπί] ἵπ ΥΠΙοὮ 
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Ἐκοάις Χ ὁ 
ων Ν Ν υ 

κυῖα, τὸ δὲ λίνον σπερµατίζον : ""ὁ δὲ πυρὸς καὶ ἡ ὄλυρα οὐκ 
3 Ζ . λ Ὡ Ως ων) αν 

ἐπλήγησαν, ὄψιμα γὰρ ἦν. "Ἀέἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς ἀπὸ 
Ἆ αν ο) 

Φαραὼ ἐκτὸς τῆς πόλεως καὶ ἐξέτεινεν τὰς χεῖρας πρὸς 
λ λ 

Κύριον ' καὶ αἱ φωναὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἡ χάλαζα καὶ ὁ ὑετὸς 

οὐκ ἔσταξεν οὐκέτι ἐπὶ τὴν γῆν. ᾿ἰδὼν δὲ Φαραὼ ὅτι 
Ἀ « ε Ν Ν ε / ΔΝ ε ’ ’ [ω 

πέπαυται ὁ ὑετὸς καὶ ἡ χάλαζα καὶ αἱ φωναί, προσέθετο τοῦ 
’ Ν / [ω] - 

ἁμαρτάνειν, καὶ ἐβάρυνεν αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θερα- 
, 5 α 96 ον Ὦ , ε , , ν Ὦ 

πόντων αὐτοῦ. καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ 
[4 ΔΝ 

ἐξαπέστειλεν τοὺς υἱοὺς Ισραήλ, καθάπερ ἐλάλησεν Κύριος 
τῷ Μωυσή. 

υ υ 

Ορ λ Ἆ ω 5 

1Ἠΐπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων « Εϊσελθε πρὸς 
Ἱ ὁ νν Ν 3 ” 5 ων Ἆ ’ Ἆ ω) 

Φαραώ" ἐγὼ γὰρ ἐσκλήρυνα αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν 
[ω ο Α ω) [ο 

θεραπόντων αὐτοῦ, ἵνα ἑξῆς ἐπέλθῃ τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπ᾽ 
ϱ » ] [ω [ων 

αὐτούς : "ὅπως διηγήσησθε εἰς τὰ ὥτα τῶν τέκνων ὑμῶν καὶ 

τοῖς τέκνοις τῶν τέκνων ὑμῶν ὅσα ἐμπέπαιχα τοῖς Αἰγυπτίοις, 
Χ Φ Δ ω) 9 

καὶ τὰ σηµεῖά µου ἃ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι 
9 Θ ο - 

ἐγὼ Κύριος.  Λλεἰσῆλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν ἐναντίον 
᾿ ο Αα 

Φαραὼ καὶ εἶπαν αὐτῷ “ Τάδε λέγει Κύριος ὁ θεὸς τῶν 
φ ) α 

Ἐβραίων ΄ Ἔως τίνος οὐ βούλει ἐντραπῆναί µε: ἐξαπόστειλον 

Όπο Ῥαάς Ρρτίησ. ---σπερµατίζον: ρα. Ἰδταε]. --- ἵνα ἑξῆς ἐπέλθῃ κτλ.: Ίἴα 

πι φοεᾶ. Το ννοτᾶ οσσοιτ5 ΙΠ {μθ ΤΧΧ «ἄτεοεκ Ἰετο ἀῑπετ 5]1σΗΟΙΥ ἴγοπι (μα 

ΟΠΙΥ Ἰετε απά ἵηπ Τί. 123. Ἠερτουψ. δεε Β.Υ. 

92. ὄλυρα : «εἩΠ. 4016 π. --- ὄψιμα : 2. ἐμπέπαιχα: ερ. ΝΟ. 223. Τηῆϊ8 

Ἰαΐε ΟΡ, α5 οοπιραγεᾶ ψΙίἩ μα Ῥατ]εγ  1οτπιοἳ {με ρενῖοοῦ οἳ ἐμπαίζω ἵ5 αποίεά 

αηΏᾶ Ώαχ. Τ]ο ἨΠεῦταοιη υποτᾶ ο0Ι1- ὮΥ Υεἶίομ {τοπι Β]αίατοια Πεπιοδίη. 9. 

βροπᾶίησ {0ο ὄψιμα ἶ5 οἳ ἀοιλίξα] ππραῃ- ΤΠ οαγ]ΙΘΥ ΤΟΓΠΙ 16 ἐμπέπαικα ἃδ ΤΥΟΠΙ 

Ίηπσ, Ἠ.Υ.' πο στοΝΏ πρ. ΤΟΥ ὄψιμο ἃ ἀεπία] ΒίΕΤΗ. 

ορ. Χαμ. (Πο. ΧΝΙΙ 4 απᾶ ἵη Ν.Τ. δἷ. Φ. ἐντραπῇῆναί µε: ΛΕΌΕεγΕΊπΕΕ Ἰιθ. 

/αππες ο, Τηθ νετ ἵπ ἰΠῖδ 66Η56 ΙΙΙ α δ6εη]- 

1. ἐγὼ γὰρ ἐσκλήρυνα κτλ. : ορ. ἴπε νο ἵδ οοΠΙΙΠΟΠ ἵΠ ο]αβδῖσα] «τθεκ 

τοαο]ς οοποθρίίοΠ οἳ Αίό α5 οχειηρ]ΙΠεά  ἴτοπι Ποπιετ ἀονηννατάς, Ὀαίς σσ 

ὮΥ ἰμθ {γασεάἰαΏβ, ο.(/. Βορ]μ. Απί. θ2]-  αοοαδαίνο ἵν ἶδ Ρρορί-εἰαδθίσα]. ἘΤΟΠΙ 

4: αἱ5δο {πο Ῥτορ]λείς, ας 15. 6510, Ἠοτο {πο πιθαπίπσ οἳ «τ6νεγεηςϱ” 

πο βπα] οα159 οἱ Πατάσηίπσ Ῥμαγαο]μ5 1 απ 6ΔΡΥ ρίθερ {ο ἴπμαῦ οἳ “Τε 

Ἠθανί ἱ5 εχρ]αϊπεᾶ {ο ϱο ύλαῦ αοά ταὶσαύ  αδμαιηθᾶ, αξ ἵῃπ ΡΕ. ο: Ἡ ΤηῬν. 

οχΗ]Ὀἱύ Ἠϊς ροπετ ἂ5δ α ἀεΙϊνετευ οἳ δ: Τι, 28, 
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Ἐχκοάᾶις Χ 4 
Ν / κα λ . / 4 9 δὲ Δ θ έλ Ν 

τὸν λαόν µου ινα λατρεύσωσίν µοι. ἐαν δὲ µη θέλῃς σὺ 
3 αἱ ΔΝ ’ 9 ΔΝ 3 ν .] ΄ ος α ϱ 

ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν µου, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ταύτην τὴν ὥραν 
» 5 / . ο ΤΝ / ο ο, δ λ , 

αὗριον ἀκρίδα πολλὴν ἐπὶ πάντα τὰ ὁριά σου" "καὶ καλύψει 
[ο - α Ν ζω) Ν νά 

τὴν ὄψιν τῆς γῆς, καὶ οὐ δυνήσῃ κατιδεῖν τὴν γῆν ' καὶ κατέ- 
ο - Δ , 

δεται πᾶν τὸ περισσὸν τῆς γῆς τὸ καταλειφθέν, ὃ κατέλιπεν 
ς [ω) ε ’ Ν / ων) ώ Ν ” ε Α 

ὑμῖν ἡ χάλαζα, καὶ κατέδεται πᾶν ζύλον τὸ φυόμενον ὑμῖν 
[ο [ο] 3 δ Ν ε 3 

ἐπὶ τῆς γῆς ' καὶ πλησθήσονταί σου αἱ οἰκίαι καὶ αἱ οἰκίαι 
[ο α - β Αα [ο] 

τῶν θεραπόντων σου καὶ πᾶσαι αἱ οἰκίαι ἐν πάσῃ γῃ τῶν 
3 ’ Δ 3 / ε ’ ε / .] ΔΝ ε 

Αἰγυπτίων, ἃ οὐδέποτε ἑωράκασιν οἱ πατέρες σου οὐδὲ οἱ 

πρόπαπποι αὐτῶν, ἀφ ἧς ἡμέρας γεγόνασιν ἐπὶ τῆς γῆς έως 
ω) ε ’ ΄ 52 

της μερας Ταυτης. 

Φαραώ. 

καὶ ἐκκλίνας Μωυσῆς ἐξῆλθεν ἀπὸ 
κ ’ ε ’ ΔΝ Ν 3 / καὶ λέγουσιν οἱ θεράποντες Φαραὼ πρὸς αὐτόν 

Γι , ε - ε - α 3 / λ Εως τίνος ἔσται τοῦτο ἡμῖν σκῶλον; ἐξαπόστειλον τοὺς 
λ ’ 4 ’ Α Φ 9. ΠΔ Ἂ ον ὡδ ἀνθρώπους ὅπως λατρεύσωσιν τῷ θεῷ αὐτῶν: ἢ εἰδέναι 

, κό 3 / ” 22 8 Ν » / / 
βούλει ὅτι ἀπόλωλεν Αἴγυπτος ; καὶ ἀπέστρεψαν τόὀν τε 
Μωυσῆν καὶ ᾿Ααρὼν πρὸς Φαραώ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς “ Πορεύε- 

Ν ” ω) Α Εε ων - / ΝΔ Ν ’ 3 Ν ε 

σθε καὶ λατρεύσατε τῷ θεῷ ὑμῶν ' τίνες δὲ καὶ τίνες εἰσὶν οἱ 
/ 2 9 ν , α΄ {(ςτὶλ . , ν 

πορευόµενοι; "καὶ λέγει Μωυσῆς “΄ Σὺν τοῖς νεανίσκοις καὶ 
ω) ων) Ἆ [ή 

πρεσβυτέροις πορευσόµεθα, σὺν τοῖς υἱοῖς καὶ θυγατράσιν 
Ν ’ Ν Ν ε ων ” Ν 4 νλ ’ 22 καὶ προβάτοις καὶ βουσὶν ἡμῶν ' ἔστιν γὰρ ἑορτὴ Κυρίου. 

1. ν 5 κεφ 9 , β) -- 
και εἶπεν προς αὐτούς '΄ Εστω ούτως, Κύριος µεύ υμων': 

6. τὴν ὄψιν τῆς γῆς: Ι{Θγα]]γ {ιο εἸ/ο 

ο ἴ]ε εαγπ]ι. Α ἨΗερταίππ. Ορ. ΝΟ. 

2251. -'-οὐ δυνήση: α Ταϊτ οᾳπἱνα]εηί 
ΤΟΥ ἴ1θ Υασιε 1156 οἳ {Πε θὰ Ῥθ6σδοῦ 1Π 

{πο Ηεῦτεν;. 

6. πρόπαπποι: ϱ/γοαί-/γαπᾶΓαί]εγς, 

1, αἰἶη ργοαυ. ΟΠΙΥ Ἰετο ἵπ ΙΙΧΧ. 

πε Ἠερτευ ἩΠΙΕΑΠ5 ΟΠΙΥ «σταπά- 

Τα{16Υ8.) 

7. τοῦτο: Ἠ.Υ. 'ἰΠῖδ πΙαἩ.) α Πιεα]]- 

Ίης οἳ πΠ]ο]ι Όλο (τοε] αἱδο αλ πηῖί5 ὮΥ 

αἰίτασί]οῃ --- σκῶλον: α κδίιπιθΠἶπ]- 

Ῥ]οσλ., κε σκάνδαλον. Ὠϊι. Τ19: οάς. 

δη 105 (4): π ος, 5, 1, δτ1, 

Σκῶλος ἵ5δ Ἀδεᾷ Ὦγ Ἠοπι. Π. ΧΙΤΙ 664 ἵπ 

ἴ]ε 64Π16 86Π56 5 σκόλοψ, α 5ίαΚκο.---- 

εἰδέναι βούλει: Ἠεῦτεν, /Ώοδύ Όλοι 

ποί γεί Πο ϱ) 

8. καὶ ἀπέστρεψαν: απᾷᾶ  ἰἶαν 

ογοιις]ιέ Όαολε, Ιαδυ α5 ἵπ ἴπο Ἠεῦτοενγ. 

Τη (μα Ἡ.Ν. ιο βοπίεησθ ἵδ ἰπτπεᾶ 

ΙΠ{Ο (Ίο ρα58ἱνο, ----τίνες δὲ καὶ τίνες: α 

Ἰήεγα] ἰγαηβ]αϊοη ΤΤοπι {πο Ἠεῦτενγ. 

ΤΊο ΓοΥπΙ οἳ {16 απθβίίοη 86ΘΙΗΡ ἵο ἵπῃ- 

ΡΙΥ ναί α ἀθείαϊ]εά απΏβνγετ 15 οχροσίεά 

-Τημεβε απ {ποβθ 5α]] σο.) 

10. "Έστω οὕτως κτλ.: {16 Ῥαββασθ 

οαρᾗί Ῥετῃαρδ ἴο Ὦε Ῥιαποίιαίθά αβ 
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Ἐχοάις Χ 1Τ 

/ 5 ΄ 5 ων Ν Ἆ ον 3 Ν ε ο 

καθότι ἀποστέλλω ὑμᾶς, μὴ καὶ τὴν ἀποσκευὴν ὑμῶν ; 
” ϱ ο] 9 

ἴδετε, ὅτι πονηρία πρόσκειται ὑμῖν. μὴ οὕτως: πορευέ- 
λ » Ἱ ω) α α 

σθωσαν δὲ οἱ ἄνδρες καὶ λατρευσάτωσαν τῷ θεῷ' τοῦτο 
Δ 3 Δ μ] ω) 22 »ό) μ 3 λ δο.Ἀ / γὰρ αὐτοὶ ἐζητεῖτε.᾽ ἐξέβαλον δὲ αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου 

Φαραώ. ᾿"Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “Ἔκτεινον 
Ν ω) νὰ Α 2 ΄ Δ . / . Ν 3 ον ΔΝ ω τὴν χεῖρα ἐπὶ γῆν Λἰγύπτου, καὶ ἀναβήτω ἀκρὶς ἐπὶ τὴν γῆν, 

Ν ων ο) ω 

καὶ κατέδεται πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν καρ- 
9 - , Δ ε , « , 2 18 νο ο ἷς 

πὸν τῶν ξύλων ὃν ὑπελίπετο ἡ χάλαζα. και ἐπηρεν 

Μωυσῆς τὴν ῥάβδον εἲς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐπήγαγεν ἄνεμον 
Ἆ ον ο 9 

νότον ἐπὶ τὴν γῆν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν 
’ . Ν κν 2 / ΔΝ ε 3 4 / . / 

νύκτα ' τὸ πρωὶ ἐγενήθη, καὶ ὁ ἄνεμος ὁ νότος ἀνέλαβεν 
δν) ο (ὃ 14 να. 5 / 9 ΗΝ 3. Ν α ο) ες 

την ἀκρίοα "καὶ ἀνήγαγεν αὐτὴν ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αιγύπτου, 
Ν η ΝΑ ’ Ν ϱ 5 η] ον / 

καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια Αἰγύπτου πολλὴ σφόδρα ᾿ 

προτέρα αὐτῆς οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀκρὶς καὶ μετὰ ταῦτα οὐκ 
” φ 15 κ ον ο. α α νο , 
έσται οὕτως. καὶ ἐκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς, καὶ ἐφθάρη 

α Ν ” - ” 

ἡ γῆ: καὶ κατέφαγεν πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν 
ο ω ΄ Δ ε ΄ 5) ο ζω ’ .] 

καρπὸν τῶν ξύλων ὃς ὑπελείφθη ἀπὸ τῆς χαλάζης:' οὐχ 
ο) ΔΝ 

ὑπελείφθη χλωρὸν οὐδὲν ἐν τοῖς ξύλοις καὶ ἐν πάση βοτάνῃ 

πεδίου ἐν γῆ Αἰγύπτου. ο κατέσπευδεν δὲ Φαραὼ καλέσαι 

Μωυσῆν καὶ ᾿Ααρὼν λέγων “ Ἡμάρτηκα ἐναντίον Κυρίου τοῦ 
ον τε Ν 3  ρνς ως π]ςς ᾖ 4. λ ε 

θεοῦ υμµων και εις υμας προσδέξασθε ουν μου την αμαρ: 

Γ0]]1ονν5 ---"Έστω οὕτως Κύριος μεθ’ ὑμῶν, 

καθότι ἀποστέλλω ὑμᾶς. μὴ καὶ τὴν ἆπο- 

Φο Όᾳ6 ια ΙΟ ΙεΙ) ιοί] 

φοι, αξ 1 οί γοιι 4ο (1.6. ποί αἱ αἴῑ) / 

(Απι Γίο Ιεί ϱο) γοιῶ" θεοπᾳίπῃς αἶδο 

1.09]; οι, ΓοΥ πιυδολῖοί ἱδ προπι οι. 

ἨΠυιοιί {ηθ µή ἴηθ Ῥαδδαρο ποι]ά ταΠ 

α5 ἵηπ ἴπο ΗΠεῦτει” απᾶ έπαογο ποιι]ά Ὦε 

πο απεβίϊῖοη-πιατ]ς αἴίεν ὑμῶν. Ἐοχ με 

ὑμτοαῦ ὉΥΙἩ πΥπῖοι Ῥπαγαο]μ ο1οβ65 Ἠῖ5 

ΒΡΘΘΟΠ, ϱρ. Υ. 328. --- ἀποσκευύήν: ἃ 

πυοτᾷ οἳ γασιθ ιηθαηίησ, 5 Ὢ6δ Ἠανο 

6ΘΕἨΏ αἱγεαάγ. «επ. 455 π. Ἠετο Ιέ 

Ιπο]αάθΒ υθ ΙΟΠΙΕΗ απά ομΙΙάτει: 6ρ. 

σκευὴην ὑμῶν; 

ν. 24, 1251. 

αγθ εχο]αᾶςεἆ. 

11. ἐξέβαλον: {πο γετὮ ἵπ πο Ἠε- 

Ῥτευιυ ἶ5 βἱπσα]ατ, Ῥαῦ ΠΙΕΔΠΘ /ο0Π6 

ἀπονθ,) 8ο υλαί ἐξέβαλον οο”τθοί]γ τερ- 

τεβεηίς ἵι. Ἠ.Τ. «1εγ πεγο ἀΓΙγθη.) 

15. ἐπήγαγεν: Πεῦτενν, “ίΠεΤΟΝΌ 
Ῥτοιρσ]{,) ----«ἀνέλαβεν: ἰοοῖ ιρ ἵπ ἴηπα 

86Η56 οἳ ὀγοιιρ]. 

14. καὶ ἀνήγαγεν αὐτήν: Ἠεῦτενν, 

ἑαπά πε Ἰοσοιςδί πγεπί πρ. ---ἀκρίς: ϱο]- 

Ἰοοίῖνο {ο ἃ Ιοσιςί-θινατ. Ορ.άρς. τ1ή 

ὡσεὶ ἀκρὶς εἰς πλῆθος: ΝαΜάΠΑ 11 δ 48, 

17. προσδέξασθε: ΤΓΟΠ1 ΄ αοοθρίΙΠηρ᾽ 

Τη Ῥιτ. 2014 ο ΠΟΠΙΘΕΠ 
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Ἐχοᾶας Χ 168 

τίαν ἔτι νῦν, καὶ προσεύξασθε πρὸς Κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν. 
Ι9ἐξῆλθεν δὲ 

19 

Ν ’ 3 ν] 3 [ων κ ’ [ο 3.» 

καὶ περιελέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸν θάνατον τοῦτον. 
ω) ο μον Ν Ν » ον κ ϱ / ΔΝ 

Μωυσῆς ἀπὸ Φαραὼ καὶ ηύὐξατο πρὸς τὸν θεόν. καὶ 
µετέβαλεν Κύριος ἄνεμον ἀπὸ θαλάσσης σφοδρόν, καὶ ἀνέ- 

λαβεν τὴν ἀκρίδα καὶ ἔβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασ- 
Ἆ 5 ε ’ 5 Ν ΄ 3 / ω) 5) ; 

σαν: καὶ οὐχ ὑπελείφθη ἀκρὶς µία ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. 
20 κο / ’ λ δί. ’ Δ 3 3 
καὶ ἐσκλήρυνεν Κύριος τὴν καρδίαν Φαραώ, καὶ οὐκ ἐξα- 
/ ΔΝ (ας Ἂ 5 /’ 

πέστειλεν τοὺς υιοὺς Ισραήλ. 
ς Ὁ ζω »” λ ω) 

ἈΕἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν « Ἔκτεινον τὴν χειρά 

σου εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ γενηθήτω σκότος ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου, 
Ν / 22 ο) 262 δὲ ω) ον ο) 3” 

ψηλαφητὸν σκότος. ἐξέτεινεν δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα εἰς 
ν 5 / ν.δ / / θὺ λΝ ην ο 

τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγένετο σκότος γνόφος θύελλα ἐπὶ πᾶσαν 
α . , ον ε , ο ο Ν 3 ἷὸ Ν ν ἱὸ λ 

γῆν Αιγύπτου τρεῖς ημέρας ' "καὶ οὐκ εἶθεν οὐδεις τὸν ἀδελ- 
ο ο Γ Αα 

φΦὸν αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας, καὶ οὐκ ἐξανέστη οὐδεὶς ἐκ τῆς 

κοίτης αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας ' πᾶσι δὲ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ φῶς η ρεῖς ἡμ ὴ 
α ο δ ἒς 9 ; ο ο : ἠν ἐν πασιν οἷς κατεγινοντο. και ἐκάλεσεν Φαραω Μων- 

σῆν καὶ Δαρὼν λέγων “ Βαδίζετε λατρεύσατε Κυρίῳ τῷ θεῷ 
ε ν - ’ Α ο [ω) ε ’ Α 1ψ 

ὑμῶν ' πλὴν τῶν προβάτων καὶ τῶν βοῶν ὑπολίπεσθε, καὶ ἡ 
3 νε ην 2 / λε, οὗ κ.α 
ἀποσκευὴ ὑμῶν ἀποτρεχέτω μεθ’ ὑμῶν. και εἶπεν Μωνυ- 

ο Ν ων) Ἆ Δ 

σῆς “᾽Αλλὰ καὶ σὺ δώσεις ἡμῖν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ἃ 
, , [ο ω. ε Αα 2ρ ΔΝ Ν / ε ο) ’ ποιήσοµεν Κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν, ” καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν πορεύ- 

αἰοπθππθηί ΤΟΥ ΒΙΠ, προσδέχεσθαι Ἰ6το Λίαξοδ τι ιο]ιίε]ι {]ιοί ἄισεί. Καταγί- 

Ρα55ε5 ΙΠ{ο πε ΙπθαΠ]ης οἳ {ο [ογοῖγο.) 

---τὸν θάνατον τοῦτον: ἨΠθβρταιγ, ΄ ΟΠΙΥ 

Όμῖ5 ἀθαί].) 

21. ψηλαφητὸν σκότος: {1ο ηθιιίθΥ 

σκότος 0665 ἵηπ σοοᾷ ἸΥΓΙ{ΘΥΕ, Ῥαΐῦ ο 

ΠΙΦΒΟΙΙ]ΙΠ6 15 ΠΠΟΥΘ 6ΟΠΙΠΙΟΗ. 

22. σκότος γνόφος θύελλα: Πεβτονν, 

έα ὑλ]ο]ς ἀατκηεςς. Ορ. 143) καὶ ἐγένετο 

σκότος καὶ Ὑνόφος, 2031 εἰς τὸν γνόφον : 

Ῥι. 411, 033 σκότο: Ὑνόφος θύελλα. γνόφος 

Ξ- δνόφος. Ἐοτ πε αβδγπἀείοπ ορ. 104. 

25. οὐδεὶς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ: 5 08, 

---ἐν πᾶσιν οἷς κατεγίνοντο: {πι αἰῖ ἰ]ιε 

νεσθαι ΟΟΟΙ1ΥΒ αἱ5ο ἵπ ΝΕΟ. 6δ: Ῥϊ. 9): 

Βει..ο’. 3, 

24. πλὴν . . . ὑπολίπεσθε: ἩΤ.Υ. 

ἑΟπΙΥ ]ευ γοιτ Ποςκ5δ απᾶ γοιτ πονς 

ρϱο βίαγεᾷ ) (1.6. 166 π/ηετθ {6εΥγ ατθ). 

Τ]ο πιεαπῖησ Ιπίεπάεά Ὦγ {πο (τοοῖς ἶ5 

Ῥ6τΗαΡ5 ΟΙ ἴεαυο γοιγβεῖυεξ ιοἱ]ιοιέ 

ηοιγ Ποελς απ γοι Ἰογδ. Οἱ Ἰαβ 

πλήν ἀΤΑΨΠ τὰ πρόβατα κτλ. ΙΠίΟ ἴ]μεα 

Ρδεη]{]νο 2 

20. ὁλοκαυτώματα: ΠΠ] Ικ. 18321.---- 

ἆ ποιήσοµεν : ζει 10ο κια] οῇεν. ΤΠ 

ο]αββίσα] (ἀΤεε]ς ποιεῖν απᾶ ῥέζειν ατθ ἴμθ 
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Ἐχοάις ΧΙ ὅ 

σεται μεθ ἡμῶν, καὶ οὐχ ὑπολειφθησόμεθα ὁπλήν : 
3 3 

ἀπ 
9 - ιν , Α , - 6 - : 

αὐτῶν γὰρ λημψόμεθα λατρεῦσαι Κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν 
ε ω) Ν 2 » ’ ’ / ο) ω) {3 ) 

ἡμεῖς δὲ οὐκ οἴδαμεν τί λατρεύσωμεν Κυρίω τῷ θεῷ ἡμῶν 
9 Ὃν 3 ο) ε.α 3 α.22 οί 3 / δὲ ΄ Ν 
έως τοῦ ἐλθεῖν ἡμᾶς ἐκεῖ. ἐσκλήρυνεν ὃε Ἰύριος την 

καρδίαν Φαραώ, καὶ οὐκ ἐβουλήθη ἐξαποστεῖλαι αὐτούς. 

καὶ λέγει Φαραώ “ Απελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, πρόσεχε σεαυτώ ἔτι 
προσθεῖναι ἰδεῖ υ τὸ πρόσωπον ' ᾗ δ ἂν ἡμέρα ὀφθῃ προσθεῖναι ἰδεῖν µου τὸ πρόσωπ ᾗ ν ημέρα ης 

[ον [ο ” 

µοι, ἀποθανῃ.᾽ "λέγει δὲ Μωσῆς « Είρηκας' οὐκέτι ὀφθή- 

σοµαί σοι εἰς πρόσωπον.᾿ 

᾿Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “ Ἠτι µίαν πληγὴν ἐπάξω 
πουν κν Ν 3 » ΔΝ ΔΝ ων) 3 ο. ἐπὶ Φαραὼ καὶ ἐπ᾽ Αἴγυπτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ 
:ς 3 9 ο πα ν΄ 5 / : . κ. 
ὑμᾶς ἐντεῦθεν ' ὅταν δὲ ἐξαποστέλλῃ ὑμᾶς, σὺν παντὶ ἐκβα- 

λεῖ ὑμᾶς ἐκβολῃ. ᾽λάλησον οὖν κρυφῃ εἰς τὰ ὦτα τοῦ 

λαοῦ, καὶ αἰτησάτω έκαστος παρὰ τοῦ πλησίον σκεύη 
5 Αα Ν Αα ν« 5. ο 9 , .. - . 
ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν. Κύριος δὲ έθωκεν τὴν 
χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ἔχρησαν 

9 νο πε δε Φ / . / 15 αὐτοῖς καὶ ὁ ἄνθρωπος Μωυσῆς µέγας ἐγενήθη σφόδρα 
ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐναντίο 

, ῳ / 5 α 4 Ν σν 
πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν Μωυσῆς 
«Τάδε λέγει Κύριος ΄ Περὶ µέσας νύκτας ἐγὼ εἰσπορεύομαι 

εἷς µέσον Αἰγύπτου, "καὶ τελευτήσει πᾶν πρωτότοκον ἐν γῃ 

τασι]ατ πονάς Του /ἀοίπς 5δαοτῖῇᾳςθ,) 

Ίο Γαέετε απᾶ ορεγαγὶ ἵπ Παπ: Ὀιαῦ 

ποιεῖν 4068 ποῦ Β6εΠΙ {ο Ὦε6 οοηβἰτασίεἁ 

πηΙἩ απ αοοαδαῖϊνο οἳ ἴπο νὶοίῖπι, 

ΨΘΓΘ86 ῥέζειν ἶδ. Ὑειςδ. Εο. 11 Τ] 

οἱ Ταοἶαπ ν]Ιίπ]α ρτο Γτασί- 

Ῥρας. 

260. τί λατρεύσωμεν: οοσπαίο αοοι- 

βαὐἱνο ----ιδ]ιαί 5ογυἱέθ ιο αγο {0 ΡεΥΓΟΥΠΟ. 

25. πρόσεχε . . . ἰδεν: ΙεταΙ]γ 

ίακα Πιοεεᾷ {ο (]8είΓ αθοιέ 8αεῖπι Άι 

αφαῖπ. 

29. Ἐπρηκας: ΠεΡρτειν, 'Τηα5 Παβύ 

ἴποι ΒΡΟΚΕΗ.) 

1. σὺν πάντι: Ἰἶκε οἱ «ρασς απᾶ 

Ῥασρφασε.) ---ἐκβαλεῖ . . . ἐκβολῆ: οος- 

ηθίθ ἄαῦἱνο ὃ 61. Όεε 61 η. 

Φ. καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς: ἴερδε πονάς 

αγθ ποῖ ἵπ πο ΠεῦτθΥΥ Ὠθγθ απά 86ΕΠΙ {ο 

Ῥο ἱπρογίθᾶ 1τοπι 1256. Ῥιί {Π6γ 861Υθ 

ιο Ὀτίης οιί ὑ]α πιεαπίης, 66, α8 ἵῃ 

05133 ο Ἰβγαε]ίες απο τοσατᾶθά αδ 

ἀννε]]ϊπσ ἵπ ἴμο πιάρυ οἳ πα Εσ5γ}- 

0ἱ4Π8. 

4. Περὶ µέσας νύκτας: ἴμα πδε οἳ 

πο Ρ]ατα] ἶ5 οἰαβδίσα]. 6ο ΤΟΥ Ιηδίαποθ 

Χεν. Απαὺ. 11 2 δ 8, 111 1 ὃ ὃο: Ρ]αϊ. 

Σ)ιεῦ. 60 Ὦ, Περ. 621 Β. 
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Ἐχοᾶας ΧΙ 6 
) ’ 3 Ν / ΔΝ Δ ή ο ω) ’ 

Αἰγύπτῳ, ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραὼ ὃς κάθηται ἐπὶ τοῦ θρό- 

νου, καὶ ἕως πρωτοτόκου τῆς θεραπαίνης τῆς παρὰ τὸν μµύλον 
9 Ν 3 Δ 

καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτήνους ' "καὶ έἔσται κραυγὴ 
ο ο Ὀ 

µεγάλη κατὰ πᾶσαν γην Αἰγύπτου, ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν 
Ν ων [ο 

καὶ τοιαύτη οὐκέτι προστεθήσετα.. καὶ ἐν πᾶσι τοῖς 
ἰοῖς Ἱσραηὴλ οὐ Ίξει κύων τὴ γλώ αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπὸ υἱοῖς ᾿Ἰσραὴλ οὐ γρύξει κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ, οῦ 

9 , ο η ΜΗ. ε 9 η , 
ἀνθρώπου ἕως κτήνους ' ὅπως ἴδῃς ὅσα παραδοξάζει Κύριος 
τον / ω » , λ ο 3 Ἅννν 8 Δ , 
ἀνὰ µέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ τοῦ Ισραήλ. καὶ καταβή- 

Ὡ λ Ἀ / 

σονται πάντες οἱ παϊδές σου οὗτοι πρὸς μὲ καὶ προσκυνή- 
- Α ᾿ 

σουσίν µε λέγοντες ΄Ἔξελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ λαός σου οὗ σὺ 
ἀφηγῃ "᾿ ἐξήλθεν δὲ Μων- 

σῆς ἀπὸ Φαραὼ μετὰ θυμοῦ. 'Ώῖπεν δὲ Κύριος πρὸς 

ΝΔ Ν α 3 , 22 
καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσομαι. 

Αα - ο 

Μωυσην “ Οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν Φαραώ, ἵνα πληθύνων 
’ ΔΝ [ω ΔΝ Ν / 3 ον 3 ’ 22 

πληθύνω µου τὰ σηµεῖα καὶ τὰ τέρατα ἐν γῃ Αιἰγύπτῳ. 
10 ω) δὲ ος) Ἆ 3 ’ / Ν [ω) 4 ΔΝ 

Μωσης ὃε και Λαρων ἐποίησαν πάντα τα σΏηµεια και τα 
/ ο 3 Α 3 ’ 3 ’ ’ 3 ’ 

τέρατα ταυτα ἐν γη Αἰγύπτῳ ἐναντίον Φαραώ" ἐσκλήρυνεν 
Δ ’ κ ’ ’ ΔΝ 5 2 ’ 3 

δὲ Κύριος τὴν καρδίαν Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν ἐξα- 
ο) Ν ε Δ 2 Ν 3 ω) 5 Μ. 

ποστειλαι τους νίους Ισραηλ ἐκ γής Αιγύπτου. 
3 / ΝΔ ο) Ν 

3'"Ἠγενήθη δὲ μεσούσης τῆς νυκτὸς καὶ Κύριος ἐπάταξεν 
/ Αα 3 νν 

πᾶν πρωτότοκον ἐν γῆ Αἰγύπτῳ, ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραω 

αὐτοῦ ἀπέναντί σου. --- παραδοξάζει : 

832η,. 

8. ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς: {Ἴεδε ποτάβ 

ΤΟΥΠΙ α πηαίητα] 5ος 6] {ο Ἐΐρηκας κτλ. 

αἲ ἴπο οπᾶά οἱ οἸἹαρίετ 10. Έτοπι ὦο- 

βοΡΏς5 πο πηϊσλ{ σαίἩοτ ἰλπαῖ ΙΠ Ἠ]5 οοΡΥ 

118 {ο]οπεᾶ ἹπιππεάίαίεΙγ απροηπ 1035 

6. ἥτις τοιαύτη: 915 η.--- οὐκέτι 
προστεθήσεται: ὃ 112. 

7. οὐ γρύξει κύων: 5]ιαῖῖ ποί α ἄοφ 

αγοιο. Ὠεπιοδίπεηθς (Ρ. 959, χὶκ 99) 

Ἠα8 οὐδὲ γρῦ ἵπ {Πθ Β6Π56Θ οξ / ποί α πιιί- 

ἴεγ.. Τη {πε πι]πᾶ οἳ ἴμο (ἄτεεκ {σαης- 

Ἰαίοτ α οοηπίταβί 86Θ6ΠΙ5 {ο Ὦο Ἠθτο ἵῃ- 

{οπᾶεἆ Ῥείνεεπ {πε εἰΙ]]ηθςς απποηΠσ ἴ]ο 

11/8 (ἐν ἵδ ΑΠ ΙΠΒΕΤΙΙΟΠ οἳ πε ΤΙΝ) 

απᾶ πο !’ στοαί ΟΤΓΥ ) ΑΠΙΟΠΡ {]α Ἐσγ)- 

Παης. ΄ Βιαΐ {15 παγ οἳ ἰακῖης {ἴ1θ 

Ρραββδασθ Ίεανε ηο Ἱππεαηῖηςσ {ο {πο 

ΨΙΟΥά8β οὐδὲ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτή- 

ἘΟΣ γρύζειν ερ. ἆοδη. 103: ὅτ- 

ἁῑσαι 1119 καὶ οὐ γρύξει κύων τῇῃ γλώσσῃ 

νου». 

(Απ. 1 14 5 5). 

10. ἐξαποστεῖλαι : Ιπῃηϊ(ίνο οἳ οοη- 

66Ω6ΠσθΘ. ὃ Τ8. Τ]ε Βλοτί ΒΙΠΙΠΙΑΥΥ 

οἳ ονοεπ{ς σῖναη ἵπ 05 απᾶ {πθ ρτθοθᾶ- 

ης ΥΘΥΡΘ Β6ΘΠΙ6 {ο Ῥε]οπς {ο ἴπθ β4Π16 

Ῥτίερ]γ ἀοσαπιεπί Τοπ ὙγΠΙοἩ {πε Τιι- 

{τι ίοη οἳ {θ Ῥαβδουετ (121”-35) ἵΒ 

ίακοῃπ. 1923 Εο]1οπ/5 Υ6τΥ πε]] οἨὗ 118. 
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Εχυᾶις ΧΙΙ 5ἵ 
ο / 3. Ν ῳ) / 5 / α 3 

τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ θρόνου έως πρωτοτόκου τῆς αἴχμα- 
ο ων κ... 

λωτίδος τῆς ἐν τῷ λάκκῳ, καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτή- 
90 νο 9 . 9 ν Ν ε , 

νους. καὶ ἀναστὰς Φαραὼ νυκτὸς καὶ οἱ θεράποντες 
9 [ον Ν η” ε 3 , Ν 3 ” ΔΝ ’ 

αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἐγενήθη κραυγὴ µεγάλη 
3 ’ ο. ο ρα 3 λ 5. 3 Ε] έν ει) ων Ε] Φιν ταν 
ἐν πάση γῇ Αἰγύπτῳ: οὐ γὰρ ἦν οἰκία ἐν ᾗ οὐκ ἦν ἐν αὐτῃ 

Ν ω 

τεθνηκώς. καὶ ἐκάλεσεν Φαραὼφ Μωυσῆν καὶ ᾿Λαρὼν 
Ἆ ν τν ε] ο 632 [κ καθ 3 9) νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτοῖς “᾿Ανάστητε καὶ ἐξέλθατε ἐκ τοῦ 

ο Ἆ ε ο) λΝ ε ε ο ’ ’ Ν 

λαοῦ µου, καὶ ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ Ἱσραήλ': βαδίζετε καὶ 
, , ο αι εἰ. ΙΑ . , 80 ν ν 

λατρεύσατε Κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν καθὰ λέγετε' "καὶ τὰ 
/ ΔΝ ΔΝ / ε Αα 3 ” ’ 9 

πρόβατα καὶ τοὺς βόας ὑμῶν ἀναλαβόντες πορεύεσθε, εἲ- 
22 ΔΝ λογήσατε δὴ κἀμέ. δκαὶ κατεβιάζοντο οἱ Αἰγύπτιοι τὸν 

ΔΝ Α 3 ο) ΔΝ 3 Α Αα ν ΔΝ ϱ λαὸν σπουδῃ ἐκβαλεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς: εἴπαν γὰρ ὅτι 
«Πάντες ἡμεῖς ἀποθνήσκομεν. "ἀνέλαβεν δὲ ὁ λαὸς τὸ 

ω) Ν [ο] Α Ν ’ 3 ω) 3 ” 

σταῖς πρὸ τοῦ ζυµωθῆναι, τὰ φυράµατα αὐτῶν ἐνδεδεμένα 
5 ο ε / ο ο ων ες ϱῦ ε ος ε ν 5 ν ἐν τοῖς ἱματίοις αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὤμων. οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ἱσραὴλ 

ΔΝ ο] [ο π ε 

ἐποίησαν καθὰ συνέταξεν αὐτος ἩΜωυσῆης, καὶ Ίτησαν 
- ” Ν ω) Ἆ 

παρὰ τῶν Αἰγυπτίων σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἵμα- 
/ 96 λ 2) κΚύ Ν ή Α ν ων ϱ) α 

τισµόν. καὶ ἔδωκεν Κύριος τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ 
α ο) Ἆ 

ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς' καὶ ἐσκύ- 

λευσαν τοὺς Αἰγυπτίους. 
ϱ) Ν. Ν ε 3 

λΑπάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐκ Ῥαμεσσὴ εἰς Σοκχώθα 
ο) ε ιό ’ [ων ε κά Ν ο) 3 εἰς ἑἐξακοσίας χιλιάδας πεζῶν οἱ ἄνδρες πλὴν τῆς ἀπο- 

29. λάκκῳ: ἄὤππρεοπ. ᾖ1Τυ ἵΒ ἴπο 

υιοτᾶᾷ αδοά ἵπ ΤαπῖεΙ ἴογ {πε ἀ4επ οἳ 

11οηΏ5. 966 (6Π. ὁτ39Ἠ, 

90. καὶ ἀναστάς: 

Βηπ]ία νετο. ὁ 80. 

91. καὶ ἐκάλεσεν κτλ. : Ιποοηβίδεηί 

σοι 10553 απἆ βθεπιίηςσ {ο Ρροϊηπῖῦ {ο α 

πΙΙχίαΤθ Οἱ ΒΟΊΤΟΘΒ ἵπ {πε ΒίΟΓΥ. 

90. κατεβιάζοντο: ϐ1 η. 

94. σταῖς: ἄοιφλμ. Ἠετοᾶοίαδ (11 

9θ), ἵηπ βρεαΚκίησ οἳ ἴπε 4πθθΓ οαβίοΠΙ5 

οἳ πο ἘΕσγρίίαηβ, ΒΑΥ5 φυρῶσι τὸ μὲν 

ρατίιοῖρ]ο {οτ 

σταῖς τοῖσι ποσὶ, τὸν δὲ πηλὸν τῇσι 

χερσἰ. 

95, 896. Ορ. 1135. 

97. ᾽Απάραντες: δ 80. --- Σοκχώθα : 
-- Σοκχώθ ἵῃπ 1930, πηἩ πε ΗΠεῦτευ 

αχ ἀοποίίῃσ πιοίίοη ἵο α Ῥ]ασε 

1ος οἱἱησίπσ {ο Ι Ορ. ΝΟ. 225: 

Ἰάσ. 141.35, --- ἐξακοσίας Χιλιάδας : 

600.000. αἀπ]ό πια]ες {ο τεργεβεπί ἴ]μθ 

ε7δ ϱοα]5 οἳ {πο Ἰοι5δο οἳ Ζα6οῦ  πἹεῃ- 

ὠοποαά Ίπ «6Π, 4031. ---τῆς ἀποσκενῆς: 

10109 η, 



190. ΦΕΙ,ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΠΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΌΑαΙΝΤ 

Ἐχοᾶις ΧΙΙ 95 
ζω) 938 Ν 3 ’ λὺ ’ το α) ΔΝ ο Δ 

σκευῆς: "καὶ ἐπίμικτος πολὺς συνανέβη αὐτοῖς, καὶ πρό- 
Ν 

βατα καὶ βόες καὶ κτήνη πολλὰ σφόδρα. "καὶ ἔπεψαν 
. α ὃἃ ο 5 ο 9 , ο ἃ 9 

τὸ σταῖς ὃ ἐξήνεγκαν ἐξ Αἰγύπτου ἐνκρυφίας ἀζύμους, οὐ 
Ν 3 ’ 3 / λ 3 Ν ε » ’ Ν » γὰρ ἐζυμώθη:' ἐξέβαλον γὰρ αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ οὐκ 

ἠδυνήθησαν ἐπιμεῖναι, οὐδὲ ἐπισιτισμὸν ἐποίησαν ἑαυτοῖς 

εἰς τὴν ὁδόν. | 
Ὡς δὲ ἐξαπέστειλεν Φαραὼ τὸν λαόν, οὐχ ὡδήγησεν 

2 ν ε 9 ες. α , 9 2 ν 5 5 αὐτοὺς ὁ θεὸς ὁδὸν γῆς Φυλιστιείμ, ὅτι ἐγγὺς ἦν: εἶπεν 
γὰρ ὁ θεός “΄ Μή ποτε µεταμελήσῃ τῷ λαῷ ἰδόντι πόλεμον, 

Ν . ’ 3 ” 22 15 ὃν 3 ” 4 Ν Ν 

καὶ ἀποστρέψῃ εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἐκύκλωσεν ὁ θεὸς τὸν 
ε ΔΝ Ν ” Ν ” ) Ν ε) Χ ’ λαὸν ὁδὸν τὴν εἰς τὴν ἔρημον, εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν" 

/ Ν ο ο / ε ε Ν 1 Α » ’ 

πέμπτη δὲ Ύενεα ἀνέβησαν οἱ υιοὶ Ισραηλ ἐκ γης Αἰγύ- 
ω) ων ᾽ 

πτου. ἸηΚαὶ έἐλαβεν Μωυσῆς τὰ ὁστᾶ Ἰωσὴφ μεθ 
ε ων) ϱ ΔΝ ο ΔΝ ε Ν 5 Ν 2 σζα 

ἑαυτοῦ' ὀρκῳ γὰρ ὠρκισεν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων “ Επι- 
ο) Αα Δ 

σκοπῇῃ ἐπισκέψεται ὑμᾶς Κύριος, καὶ συνανοίσετέ µου τὰ 
5 ο τον α ο ο 90 5 , δὲ ε ε 
ὁστᾶ ἐντευθεν μεθ ὑμῶν. Βξάραντες δὲ οἱ υἱοὶ 

8 

Ἰσραὴλ ἐκ Σοκχὼθ ἐστρατοπέδευσαν ἐν ᾿Ο0ὸμ παρὰ τὴν 
” οἱ ε δὲ θ Ν ε Α 3 ω) ε ’ Ν 3 1λ 

ερηµογ. ο ὃε ὕεος ΎΊΎγειτο αυτων, ὖμερας µεν εν στυλῳ 

558. ἐπίμικτος πολύς: 86. ὄχλος. 1έ 
πποι]ά αρρθατ τοπ 0Πἱ6 ἴ]αῦ {πο Ἠε- 

Ῥταυν παθίοη πγα5 ΟΠΙΥ ἵπ ρατί ἀεβοεπᾶεᾶ 

ΤΤΟΊΙ ᾖασοῦ. 

99. ἐνκρυφίας: ἐγκρυφίας (ἄρτος) 

πα5 α Ἰοαῖ Ῥακεςὰ ἵπ {Πο α5Πθ5δ. 1μαοῖαη 

ΨΑΥ.᾽} ---ΙΜή ποτε µεταμελήσῃ: (εη. 

4213. 

18. ἐκύκλωσεν: ᾖεᾷ τγοιιιᾶ. Έυ- 

κλοῦν 5ΘΠΘΥΑΙΙΥ ΠἹθαΏς /{ο 6ο τοιπᾶ,) 

45 ἵη ἄοηπ. 21: Ῥϊ, 21. 9 688, 

20. ᾿Οθόµ: Είιαπι. Οα]]θᾷ Ῥουθάν 
ΠίαΙ. Ἠογί. ΧΧ 4. ὁ δὲ σποδοῦ πλέως, 

ὥσπερ ἐγκρυφίας ἄρτο». Ορ. «θΠ. 186: 

ΝΕΟ. 115: Πἱ Ι.. 1712 196. Τ]ιο αοοιιβα- 

ὤνε Ἰετο 15 ἆπε {ο {με Ταοί ἰλαί ἔπεψεν 

Ξ ἐπιαᾶο Ιπίο,) 

17. ὅτι ἐγγὺς ἦν: Ἠ.Υ. / αἰ(λοασ] 
ἴλαί Υα5 Ἠθαγ. ΤΠ 86Π56 ΠΠαΥ ο 

σού οαί οἳ πο ἄτθε]ς ὮΥ ἰακίπσ το 

Υνοτᾶβδ οἱοβαΙγ υπ οὐχ ὡᾠδήγησεν αὐ- 

τούς --- «ο ἀῑᾶ πο πιακο {ο πθαί- 

ηΘΒΡ Οἱ ἴπο Ἰαπᾶά οἳ {πο ῬΠπῃϊβδίίπερ 

ἃ ΤΕΒΒΟΠ 10Υ Ἰεαάϊπσ ἴπεπι ια 

Ἱπ ΝΡ. 906.1,-- παρὰ τὴν έρηµον: Οι 

ἴλο εφο ο ἴ]ια ιράεγπεβ. Τμ9 Ἠτεί 

Ώπνο 5ίασο» οἳ {Πεῖγ 1οπτΠΕ6Υ ἴπεπ, ἴγοπα 

ἘἨαπιθβθς {ο ΒαοσοίἩ (1251) απά 1τοπῃ 

ΒιιοσοίἩ {ο Ἠίπαπα (1930), Ἠετο ποῦ 
ὑπτοιςσ] {ο Ὑάθτηθβ,. ῬπουοῦἩ 

Τπαχκαί - Ῥϊέ]ποπι οἩ πο Θιγθεῖ Ἰλαἴετ 

Οαπα]. α Π0]ο ννορί οἳ Ι5πια]]α. 

21. ἡμέρας μὲν κτλ.: «4 ϱρἰίαν οί 

οἴοιᾶά Ὁψ ἄαν απᾶ α ρἰϊῖαν οἳ Ἱγε 94 

πἰρ]έ ἵδ Ἰαδί πο αρρεαταποθῬ Ῥγθβεπίθἁ 

Ὦ} α γο]ἱσαπο, 



ΕΕ ΤΗΝ ΡΤΟΝΥ ος τας κος μοι 
Ἠχοάας ΧΙΥ 8 

νεφέλης δεῖξαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν, τὴν δὲ νύκτα ἐν στύλῳ 

πυρός: "οὐκ ἐξέλιπεν δὲ ὁ στύλος τῆς νεφέλης ἡμέρας καὶ 
ὁ στύλος τοῦ πυρὸς νυκτὸς ἐναντίον τοῦ λαοῦ παντός. 

ΔΝ ζω) , 

Ἰ᾿Καὶ ἐλάλησεν Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων 3 Λάλησον 
ο) 3 Ν 

τοις υἱοις Ισραήλ, καὶ ἀποστρέψαντες στρατοπεδευσάτω- 
3 / ο 3 , ΦΑΝ 2 δὃ ο δι 

σαν ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως, ἀνὰ µέσον Μαγδώλου καὶ ἀνὰ 
µέσον τῆς θαλάσσης, ἐξ ἐναντίας Ῥεελσεπφών: ἐνώπιον 

[ων ὃν Α / ω) αὐτῶν στρατοπεδεύσεις ἐπὶ τῆς θαλάσσης. ὃκαὶ ἐρεῖ 
Ν [ο ω) ω ε ν 2 [ω Ὠ) 

Φαραῶ τῷ λαῷ αὐτοῦ ΄Όι υἱοὶ Ἱσραὴλ πλανῶνται οὗτοι 
. . . , . αν δ, 3 ) τι λ ἐν τῇ γῃ' συνκέκλεικεν γὰρ αὐτοὺς ἡ έρημος. ἐγὼ δὲ 

Α .ν δί , Δ ὃ ” 5 ’ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραώ, καὶ καταδιώξεται ὀπίσω 
3 α Ν 3 ’ 3 Ν Ν 3 ’ α 

αὐτῶν": καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν Φαραὼ καὶ ἐν πάσῃ τῇ 
[ω [ων ’ ο 

στρατιά αὐτοῦ, καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ 
νο. ο ο δ λ ϱ) / ω 

και εποιησαν ουτως. και ἀνηγγέλη τω 

6 

εἰμι Κύριος.’ 
ο) ο 5 ’ μα 6 / ε / 22 Ν 

βασιλει τῶν Αἰγυπτίων ὅτι “' πέφευγεν ὁ λαός" καὶ µετε- 
, ε η Ν κο ασε , - µ 

στράφη ἡ καρδία Φαραὼ καὶ ἡ Καρδία τῶν θεραπόντων 
[ο ον ΔΝ ” ο) [ο 

αὐτοῦ ἐπὶ τὸν λαόν, καὶ εἶπαν “΄ Τί τοῦτο ἐποιήσαμεν τοῦ 
5] [ο] Ν ε Ν 5 ν α Ν ΄ ε [ο 22 

ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραὴλ τοῦ μὴ δουλεύειν ἡμῖν : 
ο» [Ὀ Ν ΔΝ ο 5 ” Ν ’ Ν Ν 

ἔζευξεν οὖν Φαραὼ τὰ ἅρματα αὐτοῦ, καὶ πάντα τὸν λαὸν 
9 - , ] [ὰ [ω τί νΝ Ν ε / τά 

αὐτοῦ συναπήγαγεν μεθ ἑαυτοῦ, ' καὶ λαβὼν ἑξακόσια ἄρ- 
ο Αα Ν ο [ο 

µατα ἐκλεκτὰ καὶ πᾶσαν τὴν (ππον τῶν Αἰγυπτίων καὶ 
ῃ 9 , 8 Αη , , ον 

τριστάτας έπι παντων. καὶ ἐσκλήρυνεν Κύριος τὴν καρ- 

2. τῆς ἐπαύλεως: 8η π. Τηϊδ ἶ «ἀϊ[οτ β]ϊσμί]γ Ίἴτοπι {πε Ἠερτοτν. --- 

πο Τ,ΧΧ 5αυβ(αίε Τον {ο ΡΙ-ΠαΠ]τγοί] 

οἳ πο ἨΠεβγαενν {αχί, υν]οΙ ἶ5 βαρροβαά 

{ο Ῥο Ἐσγρίαπ. ῬτεδαππαδΙγ {μα Α]αεχ- 

απάτίαπ {ταπβ]αίοτ5 ΚΠοαν 155 πηθαπΠ]ηςσ, 

--ἩΝαγδώλου: ΜΙσάο], α Περτονν πγοτᾷ 

πθαπίης «οτί. ---Ῥεελσεπφών: Ῥαα]- 

Ζ6ΡΗΟΠ. 98. 4Απί. 1 15 δ 1 Βελσεφών. 

---αὐτῶν: ἰΠῖδ οπη ΟΠΙΥ Τθ6ΙΘΥ {ο ῬΒαα]- 

Ζ6ΡΠΟΠ. 

Ὁ. τῷ λαῷ αὐτοῦ: {Πε (πΤθεῑς Ἠετο 

πλανῶνται: ἩΤ. . ΄ατο εηίαησ]εᾶ 1Π. 

5. ἀνηγγέλη: ὃ 24.---τοῦ ἐξαποστεῖ- 
λαι : 5 00. ---τοῦ μὴ δουλεύειν ἡμῖν: 5 00. 

7. τὴν ἵππον: {λε εαυαΙγη. Τπετε 
6 α ἵΘΠᾷΘΠΟΥ ἵπ (αταοε]ς Του νοτᾷβ ἆο- 

ποίῖίης οο]]εοίίνε Ἰάεας {ο Ῥο Τοπηϊηίπο, 

Της ὁ ἅλς ερα]ί.) Ῥαῦ ἡ ἅλς ΄ πο β68 ) 

(χα Ῥτίπς). Τηε Ηεβρτεν/ Ἠ85 {Πθ βαΠΠθ 

π'ογά ΤοΥ τὴν ἵππον 35 {0Υ τὰ ἅρματα. --- 

τριστάτας: οαρίαἰπδ. Ορ. 154: ἵν Κ. 



192 ΕΙ ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΏΠΟΝΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΕΤΟΑαΙΝΤ 

Ἐχοᾶις ΧΙΥ 9 
΄ Δ κά 3 ’ Ν ῳ) / 3 ” 

δίαν Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, 
Ν ’ 3 /’ ο ελ 5 ΄ ε Ἀ ο ο) Ν 

καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ἰσραήλ: οἱ δὲ υἱοὶ Ἱσραὴλ 
ἐξεπορεύοντο ἐν χειρὶ ὑψηλῃ. καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύ- 

πτιοι ὀπίσω αὐτῶν, καὶ εὕροσαν αὐτοὺς παρεµβεβληκότας 

παρὰ τὴν θάλασσαν' καὶ πᾶσα ἡ ἵππος καὶ τὰ ἅρματα 
Φαραὼ καὶ οἱ ἱππεῖς καὶ ἡ στρατιὰ αὐτοῦ ἀπέναντι τῆς 

ἐπαύλεως, ἐξ ἐναντίας Βεελσεπφών. "καὶ Φαραὼ προσ- 
γεν: καὶ ἀναβλέψαντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοῖς ὀφθαλμοῖς 
ὁρῶσιν, καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἐστρατοπέδευσαν ὀπίσω αὐτῶν, 

καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 
πρὸς Κύριον: "καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν “' Παρὰ τὸ μὴ ὑπάρ- 

ἀνεβόησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ἱσραὴλ 

χειν µνήµατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐξήγαγες ἡμᾶς θανατῶσαι 
3 ο » 

ἐν τῇ ἐρήμῳ; 
μα 12.2 Φ ω λ ε. Αν , 9 

Αιγύπτου; ου τονυτο ην το ρημα ο ἐλαλήσαμεν προς 

[ας ων) ) / ε Α 3 Δ 3 

τι τονύντο εποιησας Όημιγν, ἐξαγαγὼν ἐξ 

Ν 3 3 , λέ έΤΙ [4 ε ο 9 ὃ λ , σὲ ἐν Αἰγύπτῳ λέγοντες ΄Πάρες ἡμᾶς ὅπως δουλεύσωμµεν 
[ο] 3 ’ ν ο) Δ ε ω) ὃ ’ ω) 3 

τοῖς Αἰγυπτίοις᾿; κρεισσον γαρ μας δουλεύει τοις Αἰ- 
ο ω) 22 ο 

γυπτίοις ἢ ἀποθανεῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ. Ἰδεῖπεν δὲ 
Α Ν Ν ’ 4 Α Α Ν ε α ΔΝ 

Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν “' Θαρσεῖτε' στῆτε καὶ ὁρᾶτε τὴν 
ο) ον Δ ο) 

σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ, ἣν ποιήσει ἡμῖν σήμερον" 

ὃν τρόπον γὰρ ἑωράκατε τοὺς Αἰγυπτίους σήµερον, οὐ 
, ” ἰδ ο) ε) λ 3 Ν ν αν / 14 ΄ προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον" "“Κύ- 

64, π2 1.19 925 1035 1635 Τ1Ἠο9 ποτᾶ 

5 ογἰάεη{]γ οποβεη ὮΥ ἴπο ἰΤαΠΒΙΑἴΟΥΒ 

Ῥοδσααβδθ 10 οοηίαΙΠΒ πα ΠΙΠΙΡΘΥ {Ἠτεθ, 

α5 {πο Πεῦτοαιν οτἰσίηα] ἆοθβ αἱ5ο. 

8. ἐν χειρὶ ὑψηλῇ: 6011. 

ϱ. εὕροσαν: ὃ 10. --- παρεμβεβληκό- 

τας: οποαπιρεᾶ. Α ΟΟΠΙΙΠΟΗΠ Ὑγοτά πμ 

]αΐο ἀτεθζκ. ᾖ1Τί ἶ5 εκρ]αϊπαά Ὦγ Τ,. ἅ Β, 

α5 Ῥεϊπσ ΏΤΟοΡοτΙγ αδεά οἳ αἰδίγτὶθιεἱπρ 

ααχΙ]ατΙΕ8 αΑΠΙΟηΏς οίΠεΥ {Το0ΟΡΒ, α5 ἵπ 

Ῥο]γῦ. 1 96 δ Τ τῶν δὲ μισθοφόρων τοὺς 

μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας παρενέβαλε, τοὺς 

δὲ κτλ. Ἠεποθ παρεμβολή ΄ἃ ΟΑΠΙΡ.) 

α5 ἵη γ. 19 οὗ ΄ΑΤΠΙΥ.) αξ ἵῃ 1 Κ. 17:49, 

--τῆς ἐπαύλεως: Υ. 2 η. 

10. προσἢγεν: ᾖεᾷ οπι (8 Γογοεδ). 

---ἐστρατοπέδευσαν: Ἠ.Υ. 'Ιπατοµες.) 

Στρατοπεδεύειν ΒΘΘΙΗΡ {ο Ἠαγε υΠῖ5 πιθΒΠΙ- 

ἵησ ἵπ Ὠϊ, 140: Π Μαο. 935: Ἱν Μαο. 188. 

11. παρὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν: οιοῖπι {ο 

ἰ]ιογο οί ὐεῖπᾳ. Ορ. ΝΕΟ. 1419. ΤΠ πβα 

οἳ παρά ἶ5 ο]αβαίσα]. --- θανατῶσαι: ὃ Τ7. 

19. ὃν τρόπον γάρ: {ἶα πιεαπίης ἵ5 
---έέΥο Ἠαγνο 86εεη {Πεπι {ο-άαγ, Ὀαΐς γα 

βΊα]] 5οο6 ΌἨεπι ΠΟ ΠΙΟΓΘ.)) --- εἰς τὸν 

αἰῶνα χρόνον: Γ02ευεγ. Αἰῶνα ἶδ Ἰθγθ 



Π. ΤΗΕ ΡΘΤΟΕΥΣ ΟΡ ΤΗΕ ΕχορῦΘ 196 

Ἐτχοᾶις ΧΙΥ 21 
κ Νε ω ας ω) / 22 16τιΣ ριος πολεμήσει περὶ ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς σιγήσετε. Εἶπεν 

Ν ’ Ν ου) ’ Α Ὃν , [ή ο 

δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “« Τί βοᾷς πρὸς µέ; λάλησον τοῖς 
ε » 5 9 αλ 5 , 16 Ν ο . 

υἱοῖς Ισραὴλ καὶ ἀναζευξάτωσαν' "καὶ σὺ ἔπαρον τῇ 
ε ὃ ντος ΔΝ ο) ΄ ΗΝ ΔΝ ’ 

ῥάβόδῳ σου, καὶ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν θάλασσαν 
Ν ες 3 / Δ ) ’ ε ει 2 ον 2 καὶ ῥῆξον αὐτήν, καὶ εἰσελθάτωσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰς 

/ Α θ ΄ ΔΝ ον ’ ή κ 3 Δ 3 Ν µέσον τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ ξηρόν. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 
α Ν δί. ΔΝ ΔΝ ο) 5 ΄ ’ 

σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραὼ καὶ τῶν Αἰγυπτίων πάντων, 
ΔΝ 3 ’ 3 ’ 5 ω) ΔΝ 3 ’ 3 καὶ εἰσελεύσονται ὀπίσω αὐτῶν": καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν 

Ν 3 [ιά Α Α 5 ” ΔΝ 3 ο) ο 

Φαραώ καὶ ἐν πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἅρμασιν 
καὶ ἐν τοῖς ἵπποις αὐτοῦ. "καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰ- 

, ο 3 , 3 , Ε] ὃ / 3 λ 
γύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἐνδοξαζομένου µου ἐν Φαραὼ 

᾽ 9 ϱ ο - ην 

καὶ ἐν τοῖς ἆρμασιν καὶ ἵπποις αὐτοῦ. |" ἐξῆρεν δὲ ὁ 
η - - - α α 

ἄγγελος τοῦ θεοῦ ὁ προπορευόµενος τῆς παρεµβολῆς τῶν 
εβρ 3 ιά Ν 3 4 3 ο) 5. 3 Α Ν Ν 

νιῶν Ισραήλ, καὶ ἐπορεύθη ἐκ τῶν ὄπισθεν' ἐξῆρεν δὲ καὶ 
ε ’ ον ιά 3 κ ρ 3 οἱ ν ” 2 ὁ στύλος τῆς νεφέλης ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἔστη ἐκ 

ω) 3 . 5 [ω) 20 ΔΝ 3 ο) 3 Ν ΄ ω) ) τῶν ὀπίσω αὐτῶν. καὶ εἰσῆλθεν ἀνὰ µέσον τῶν Αἰγν- 
’ Ν 3 . / Α ο) ν) ΄ Ν 3” 

πτίων καὶ ἀνὰ µέσον τῆς παρεμβολῆς Ἰσραήλ, καὶ στη" 
8 3 / / ἃ / ΔΝ ὃ ο ε , ΝΔ 3 καὶ ἐγένετο σκότος καὶ γνόφος, καὶ διῆλθεν ἡ νύξ, καὶ οὐ 

συνέμιξαν ἀλλήλοις ὅλην τὴν νύκτα. " ἐξέτενεν δὲ Μων- 
[ο .Ἡ [ο Ν Ν - 

σῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν θάλασσαν: καὶ ὑπήγαγεν Κύριος 

σταπιπηα{θἰοβ]Ιγ απ αάγετΏ, εἰς τὸν ἀεὶ 18. ἵπποις: ἨΗεΡΤΕΥ ΄ ΠΟΓΒΕΠΙΕΗ.) 

χρόνον. 19. ἐξῆρεν: εηΠ. ὁτ1 η. ---παρεµ- 

14. σιγήσετε: Ιίεγα]]γ εἶαῖΙῖ 5αή βολῆς: ἴπεο οοπίεχί 86ΕΠΊ5 {ο ΒΙΟΙ 

ποίλίπφ Ξ ἄο ποί]ῖπη. ΤΠ ἵΒ πο Ἅμαῦ ἴΠΙδ ποτά Ἠ6γο ΠΙΘΑΠ5 / ΑΓΠΙΥ 

ελαταοίετὶβίῖο αἰθϊυαάε οἳ ΗεΡτ6ΥΥ Ρἱείύ οἩ ἴΠθ ΠΙΔΤΟΗ) (1ια0. αρπιεπ), ποῖ 

Ίη απᾶ αἲἴεγ {πο ἃἆσο οἳ πο Ιή{6γαΤΥ Ἅ/«οαΙΙΡ. «Ορ. ν. 24. πο Ἠεῦτεν 

Ῥτορπεί. Ορ. Ῥ5. 4619 «Ῥο ο{] απά οτἰσίπα] απ οἳ οἴίπετ πιθαπίης, 

ποπ παῦ 1 απι αοά): 15. 9016 «Ιπ ---ἐκ τῶν ὄπισθεν . . . ἐκ τῶν ὀπίσω: 

απϊείηθβ5 απᾶά ἵη οοπῃάσεηπσε Πα] ο {πο ἨΠορταου Ῥῃναβδο ἵδ {πθ ΒαΠΠ6 η 

γουςτ οἰτεησίμ.) ΤΠ {επί 'μοί Ῥοίῃ ο8888. 

ρίτεηρίἩ 16 ἴο δἱυ 511) (15. 901) Παβ 20. διῆλθεν ἢη νύξ: Ἠεβτεν;, ΄σαγε 

"παπίκηΏθᾶ ἔτοπι ο Ἠ]ριο απάθτ ἴθ Ἠσμί ἁπτίπς πο πίἰσηί, πε «τεεκ 

λαπά οἳ πα Ἠενίδοτς. οασμί {ο ΠιθαΠ «ἴπο πὶσηί ραςδβεά.) 

16. ἔπαρον τῇ ῥάβδῳ σου: Ἐχ. ΆῬειπαρδ ἴμο «ῑτοεεκ ἰταηβ]αίοτ Ἠαά α 

το, ἀίῄοτεπί τοαᾶϊἴπσ, 
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Ἐχοᾶις ΧΙΥ 22 
. / . ο δ , , 9 Κι. , λ 

τὴν θάλασσαν ἐν ἀνέμῳ νότῳ βιαίῳ ὅλην τὴν νύκτα, καὶ 
3 ’ Ν / / Ν 3 / Ἆ οφ 

ἐποίησεν τὴν θάλασσαν ξηράν, καὶ ἐσχίσθη τὸ Όὕδωρ. 
90 Ν δν ε ο 9 9 5 , - 0 , 

καὶ εἰσῆλθον οἱ υἱοὶ Ἱσραὴλ εἰς µέσον τῆς θαλάσσης 
ΔΝ Ν ΄ Ν Ν ϱ 9 ο) ” 9 Α 9 

κατὰ τὸ ξηρόν, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ δεξιῶν καὶ 
ο) 3 3 , 99 Ἆ δί. ε κ Δ 

τεῖχος ἐξ εὐωνύμων: "καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ 
5 ζω 3 η ό »] ω) Ν - ο Ν Ν ΔΝ ϱ 

εἰσῆλθον ὀπίσω αὐτῶν καὶ πᾶς ἵππος Φαραὼ καὶ τὰ ἅρματα 
Ν ε 5 ῃ 5 ο ῃ ϱ4 α Ν 

καὶ οἱ ἀναβάται εἰς µέσον τῆς θαλάσσης. ἐγενήθη δὲ 

ἐν τῇ φυλακῇ τῇ ἑωθινῇ καὶ ἐπέβλεψεν Κύριος ἐπὶ τὴν 
λ ο) » ἳ / 3 2 κ Δ / 

παρεμβολὴν τῶν Αἰγυπτίων ἐν στύλῳ πυρὸς καὶ νεφέλης, 
Ν , ν ν . . , ος 

καὶ συνετάραξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν Αἰγυπτίων, "καὶ 
[ο [οἳ ” 

συνέδησεν τοὺς ἄζονας τῶν ἁρμάτων αὐτῶν, καὶ ἠγαγεν 
5 ν λ ῃ ο ον ε ο ον, «6 , αν αὐτοὺς μετὰ βίας. καὶ εἶπαν οἱ Αἰγύπτιοι “' Φύγωμεν ἀπὸ 

προσώπου Ισραήλ: ὁ γὰρ κύριος πολεμεῖ περὶ αὐτῶν τοὺς 
Αἰγυπτίους.” ἈΕῖπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “ Ἔκ- 

τεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἀποκαταστήτω 
. ο ἃ 3 ’ Ν 3 / 3 / ο ιά 

τὸ ὕδωρ καὶ ἐπικαλυψάτω τοὺς Αἰγυπτίους, ἐπί τε τὰ ἅρματα 
ΝΔ ὃν 3 / 22 οἵ »ὁ /’ δὲ (ον λ ων αι ον 

καὶ τοὺς ἀναβάτας. ἐξέτεινεν δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ 
Ν / Ν 5 / ν. ο Ν ε / ος ἳ τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπεκατέστη τὸ ὕδωρ πρὸς ἡμέραν ἐπὶ 

21. ἐν ἀνέμῳ: ὃ 9]1.---νότῳ: 8ολί]ι 

ιυϊπᾶ. Ἠαθῦτευή, ' οαςδί υηῖπς .) 

22. τὸ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος: Ιπ]αρί- 

ΠαίΙΟη Ἠετο οα]]5 αρ {πα Ρρἰοίαιτο οἳ α 

παλ] οἳ παίετ οη οἰίῃποτ βἱᾷ6 οἳ ἴμπεα 

Ιδταθ]ίε», Ὀαΐ6, αξ {πα ο]εανίησ οἳ {πο 

Υα{ΘΥ Ίαδ Ώ6εη αδοτῖρθά {ο {θ υη]πᾶ ἵπ 

ν. 21, {πε πιεαηίηπσ Ἠθτο ΤΠΙΑΥ Ὦο ΟΠΙΥ 

ὑπαῦ πο υναίετ Ῥτοίθοιεά {παπι ἔτοπι 

αἰίαοκ οη Ῥοίι Βαπΐκς. Ἰη 165 Ἰοι- 

6Υ6τ 1τ ἵ6 οἶαεατ υμαί {9 οὔμετ πηεαπῖης 

5 Ἱπίεπαεᾶ. 

24. τῇ φνλακῇ τῇ ἑωθινῇ: ορ. ἵ 1. 
111: οι 125 ἀνέστη πρὸς τὴν ἑωθινὴν 

Φυλακήν: Ἱ Μαο. 050 καὶ ἐγένετο ἑωθινή. 

Ἐτίογ {ο ἨοπιαἨῃ 0πιθβ6 {πε ὦ6επ5 αγθ 

βαϊάἀ {ο Ἠατο ἀῑνιᾶάεά {πε πὶσηί Ιπίο 

ἴπτος ἸὙαίςΠΘΕ ---Τηπο Ῥεσιηπίης οἳ 

πο πΥαἴομΘΒ) (Ίαπι. 219), «πο τη]ᾷᾶ]θ 

πυαίοι  (14ς. τ1), απ πο πιογηῖησ 

παίς]. 

25. συνέδησεν: εἶοφῃεῖ. ΤΠϊδ τερ- 

τοβεηί5 α Ὀοίίοντ τεαάϊηπσ ματ ἰλπαί 

αοοερίεᾶ ἵπ οαχ Πεῦτοανν ἰοχί, 36ο Π.Υ, 
π]αδίη. --- Ώγαγεν: «ϱαΙδαίϊνο τγιαᾶο 

ἴιοηι ἀφίυο. ὃ 84. --- πολεμεῖ . . . τοὺς 

Αἰγυπτίους : {15 ἰταπβιζῖνα πδο 15 ποῦ 

ἩΠΟΟΠΙΠΙΟΠ ἵπ ]αΐο αίΙΙΟΤΒ. Τηβύεαά 

ΟΕ περί Ὢο6 5λοι]ά Ἠθγο Ἠανεα ὑπέρ ἵπ 

ο]αββίσα] «Ττοεζχ. 

27. ἀπεκατέστη: ὃ 19. -- ἐπὶ χό- 

ρας: ρεπ](ϊνο βἰπσι]αγ {οιραγᾶς 18 

(ιδιια]) ρίαςο. Ἡ.Υ. υεχί ο 18 

βίτεηςίἩ,) πιατβίη /{ο 165 ποπίεᾶᾷ Πουγ.) 
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Εχκοάις ΧΥ 2 

χώρας. οἱ δὲ Δἰγύπτιοι ἔφυγον ὑπὸ τὸ ὕδωρ, καὶ ἐξετίναξεν 
Ν - 

Κύριος τοὺς Αἰγυπτίους µέσον τῆς θαλάσσης. "καὶ ἐπανα- 
ΔΝ Ν ὸ 3 ΄ Χ ϱ ΔΝ Ν 3 ’ 

στραφεν τὸ ύδωρ ἐκάλυψεν τὰ αἅρματα καὶ τοὺς ἀναβα- 
Ν ον 

τας καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν Φαραώ, τοὺς εἰσπεπορευμένους 
3 / ϱ) ω) » κ / ς 3 ’ 5 ὀπίσω αὐτῶν εἰς τὴν θάλασσαν: καὶ οὐ κατελείφθη ἐξ 

αὐτῶν οὐδὲ εἷς. "οἱ δὲ υἱοιὶ Ἰσραὴλ ἐπορεύθησαν διὰ 
ξηρᾶς ἐν µέσῳ τῆς θαλάσσης, τὸ δὲ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ 
ὃ Αα ΔΝ ων 3 » ’ 90 ΔΝ 3 ’ ΄ 

εξιῶν καὶ τεῖχος ἐξ εὐωνύμων. καὶ ἐρρύσατο Κύριος 
Ν π λ. 3 Α ε / 3 ΄ 3 Ν [ω) Αἱ ΄ 9 τὸν Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων 

τμ 3” » λ Ν 3 Ζ΄ / Ν .ν 

καὶ ἴδεν Ἰσραὴλ τοὺς Αἰγυπτίους τεθνηκότας παρὰ τὸ 
χεῖλος τῆς θαλάσσης. Ἅ ἴδεν δὲ Ἰσραὴλ τὴν χεῖρα τὴν 

μεγάλην, ἃ ἐποίησεν Κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις: ἐφοβήθη δὲ 
ὁ λαὸς τὸν κύριον, καὶ ἐπίστευσαν τῷ θεῷ καὶ Μωυσῇῃ τῷ 

θεράποντι αὐτοῦ. 

1 Τότε ᾖσεν Μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραὴλ τὴν ᾠδὴν ταύτην 
τῷ θεῴ, καὶ εἶπαν λέγοντες 

επ - 

(«ἼΑσωμεν τῷ κυρίω, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται" 
ο πα ’ ” 5 ’ 

ἵππον καὶ ἀναβάτην έἔρριψεν εἰς θάλασσαν. 
9 9 Ν ν ον, , » , βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό µοι εἰς σωτηρίαν: 

ϱ ) ) ν , η, 
οὗτός µου θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, 
θεὸς τοῦ πατρός µου, καὶ ὑψώσω αὐτόν. 

---ἔφυγον ὑπὸ τὸ ὕδωρ: ἨΠεβταπγ, 'Ἡ6το τα νΕΤΥ εχαεῦ ἀεβοτίρίίοη οἳ με πδίτο, 
Ἠοείηρ {ο πθεί 19. Τπο ἄτθεικ ρει- ἹἩΠΠΙΟΠ ΤΙΠΒ βοπιθΙΠαΐ αξ Τ0119ύ/5 --- 

Ἠ8Ρ5 ΠΠεαΏΕ {Ἠθ 84ΠΠ6. ---µέσον τῆς θα- / / ” οά 
ς αλ Τ5ΐηπσ απίρ /αμνοα]μ. {ου 15 πιϊ]σΏ{ 15 στοαί: 

λάσσης: [ον ὑμῖς Ρτοροβίθ]οπα] πδο οἳ να. : ώ Ῥ / / / ο 
µέσον ερ. ΝΟ. 998, 905: ἰ Ἰ. 66, 111: Ἠο9υβθ απά τ]άοτ Ἡαο Πππς {ο ἄτονπῃ. 

Επ, 219, ----ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται: ὃ 82. 

51, τὴν χεῖρα : 10071. Α Ηερταϊρπι, 2, σκεπαστής: ἴ]ο γοσ8ίϊνθ σκε- 
---ἆ ἐποίησεν Ἐύριος: εὐοιι ἴ]ιε ἰ]ιίπᾷ παστά 000115 ἵπ Πϊ Μαο. 65. πο Ἠε- 

ολο] {λε 1,01. αἰᾶ, εχρ]απαίοτγ οἳ ΌὈτευ γψοτᾷ Ώετο αδεά ΠΙθαΠ5 /50η6,᾽ 1.6. 

τὴν χεῖρα. βιρ]θοί οἵδοηςδ. Τ16 (ατθε]ς ἰταηβ]αῦοτβ 

1. τὴν ᾠδὴν ταύτην: οοπΙιροβθᾶ ὮΨ  ΠΙΑΥ Ἰαγθ Ἰαά αποίπετ τεαάίπσ. Τπε 
ΜΟΒΘΒ, 5αΥ5 ᾖοδερΏιας (4λέ. Π 16564) ΙΧΧ αἱδο οπαῦ5 {Πε 5αβ]θοί οἳ 616 ΒεΠ- 

ἐν ἑξαμέτρῳ τὀνφ. Τη ἵδ πού Ἀοπθσετ Ἅ{ἴθεποθ, ΝΠΙΟΙ ἵπ ὑμο ΗεΡτευν ἶ5 ῥαλ. 1π 
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Ἐχοᾶις ΧΥ 8 

ὀΚύριος συντρίβων πολέμους, 
Κύριος ὄνομα αὐτῷ. 

49 κ Δ Ν ὃ ́ 5 αν ον 3 θ / 

άἅρματα Φαραώ καὶ τὴν ὀύναμιν αὐτοῦ έρριψεν εἰς θάλασ- 

σαν, 
3 / 3 ’ / 

ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας" 

κατεπόθησαν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσι. 
β / 

ὑπόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς' 
κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθος. 

δἡ δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύι: 

ἡ δεξιά σου χείρ. Κύριε, ἔθραυσεν ἐχθρούς. 
τ καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους: ρ πλη η η ρ 

3 / Ν 3 ’ Ἆ ” .] ΔΝ ε 

ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου, καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς 

καλάμην. 
8 Ν ὃ Ν ο) , ο ω) ὃ ’ Ν ρὸ 

και οια του πνευµατος του θυμοῦ σου ιεστη του ωρ'᾿ 

σι νο ε Ν ο κ ο 
επαγη ωσει Ττειχος τα ὕδατα, 

3 / Χ ΄ 3 3 Αν ’ 

ἐπάγη τὰ κύματα ἐν µέσῳ τῆς θαλάσσης. 

᾿εἶπεν ὁ ἐχθρός ΄ Διώξας καταλήμψοµαι: 

μεριῶ σκῦλα, ἐμπλήσω ψυχήν µου, 

15. 123, πηετο {Ἠθ 8α1Π6 Ίογάς ατθ α5θά 

1αδῦ αἴίετ αη αἱ]αδίοηπ {ο πο Ἐχοᾶις 

(16. 1116), ὕπε βαΏ]εοί 18 / ἶα1 «επογαΠ. 

Πε Ι, ΧΧ 85 ἰίΠε6γο ΒΙΠΡΙΥ Ἰύριος, 

ΠΙΟ παϊρΏῦ σο {ο ΠΟΥ ἰπαῦ «9 επογα] 

ἵβ α 61055 ΟΠ {Ἠθ ταΥε ποτά αμ. Τε 

βα1ηπθ ἨΠερταει ὙΠῖοι ἵδ Ἠθτο τοπᾶετεᾶ 

βοηθὸς καὶ σκεπαστής ΑΡΡΘΑΙ5 ἴπετο ας ἡ 

δόξα µου καὶ ἡ αἴνεσις µου. 

ὅὃ. Κύριο συντρίβων πολέμους : 

Ἠευρταει, /σεμοναιλ (18) α παν οἳ 

παν.) 

4. ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας : 

αδΥΠάείοη. Ορ. 1033. 3Τπο Περτενυ 

Ἠθγο 1β/ ΒΙΠΙΡΙΥ ΄ίο ομοῖοο οἳ 8 

οαρίαΙης., ἴπετο ὈῬοεῖης ποίπίπσ {ο 

οοττθβροπᾶά {ο ἀναβάτας. απᾶ {πε εχ- 

Ῥτεβδίοη 5 βαρ]εοί {ο πε γετρ (αί 

Το]1οἵ5, πού οὐ]θοῦ οἳ υπαῦ π]ϊο]ι ππεηί 

Ῥοε{ο6. 

5. πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς: Ἠ.ν. 
έΤηο ἆθερβ 6ΟΥΕΓ {Πεπῃ.) 

8. διὰ τοῦ πνεύματος κτλ. : {λοι]ι 

ἴλαε ὐἶαδί ο) ἐ]ίπε απϱεγ (ΗΕ. ' ποβίτΙ]5 ) 

ἴ]ο ιθαίογδ δἰοοᾷ αραπί (Ἠ.Ν. ! πετ 

ρε αρ). Τε πιείαρποτίσοα] 156 οἳ 

ἐπορβίτῖ]ς” Ἱπ ἨΠεῦγει 86Θ6ΙΠΡ {ο Ὦο ἆο- 

γ]νθοά Τοπ ἴπο Ῥεπανίοιτ οἳ απΠςτΥ 

οα{{]θ. ---ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος κτλ.: {ια 
ιραίεγς Όεσαπιε β8οϊἰᾷ αξ α τδα. Ἡ.Υ. 

«Τηο Ποοᾶς 5ίοοά αρτὶσηί α5 απ Ἠθαρ.) 

᾿Ἐπάγη ἶδ Ιπεχαοί στα, Ὀπί απο οοἵ- 

γθροπᾶς {ο {ο ἀἰοτοπί Ἠεῦνενν πνοτᾶ 

π ἴλο ποχί οἸαιδο τοπάετεά ἵπ ἨἩ.Υ. 

«πνθγο οοπςεα]εΔ.) Ὡσεί ἶ5δ ΡοΡί-ο]ᾶξδ- 

βἰρα]. 
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3 [ων ω) ΄ 

ἀνελώ τῇ μµαχαίρῃ µον, κυριεύσει ἡ χείρ µου. 
10 ε) / λ Ν ὧν / 3 ’ 3 ΔΝ ’ ἀπέστειλας τὸ πνευµά σου, ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα": 

ἔδυσαν ὡσεὶ µόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρώ. 
/ ο ’ - 

τίς ὁμοιός σοι ἐν θεοῖς, Κύριε; ’ ϱ 

τίς οµοιός σοι; 
δεδοξασµένος ἐν ἁγίοις, θαυμαστὸς ἐν δόξαις, ποιῶν 

τέρατα. 

|" ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου" 
κατέπιεν αὐτοὺς γή. 

η ο ͵ ν , . Δ ὠδήγησας τὴ ὀὁικαιοσυνη σου τὸν λαόν σου τοῦτον ὃν 
3 ώς 

ἐλυτρώσω, 

παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν σου. 
143 20) ώρα ὖὐκουσαν εὔύνη και ὠργίσύησαν 

ὠδινες ἔλαβον κατοικοῦντας Φυλιστιείμ. 
15 { κά ε / 3 λ  Ὁ ω) 

τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες ᾿Εδὼμ καὶ ἄρχοντες Μωαβειτῶν' 

9. ἀνελῶ: Γπίπτθ Οἱ ἀναιρεῖν. δ 21. 

Π.Ν. «1 νη] ταν Πιγ βποτά.) -- µα- 

χαίρῃη: ὃ ὃ. --κυριύσει ἡ χείρ µου: 
Ἡ.Υ. «πι Ἠαπά 8]α]] ἀθδίγογ {Παιῃ. ) 

Τπο πβαα] πιθαπίησ οἳ ἐς ποτά υΏῖολ 

ἵδ τεπᾷρτοά “ἀθβίντογ ) ἵδ «πιακο {ο 

Ῥ0οββ688. ΒΠοτεο πΠθ σε ΤΟ6ΙΥ οἱοβθ ἴο 

κυριεύσει. 

10. µόλιβος: οαγ]Ι6Υ απᾶ Ῥροείϊΐο 

ΤΟΥΙΠ ΟΣ μόλυβδος. ὃ ὁδ. 

11. τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς : {]ῖς αᾱ- 

ΠηΙβδΙΟἩ οἳ {ο εχἰξίεηςσε οἳ οἴπεν σος 

πηϊσηί Ὦε αβεά αξ απ ατσιπηεηί ΤΟΥ {πα 

6ατΙΥ ἀαίο οἱ ἴΠὶ5 Ῥοεπ. Ἠνθη {με 

Ἠαῦββακε (1 Νίησς 1855. 194) τερτοε- 

βεηίς {Πο «Πνίησ αοά) αξ Ῥαΐῦ οπε 

ΑΠΠΟΠΡ ΤΙΑΩΥ, Ὠθ ἶδ τεραγᾶεά αξ Ἠαν- 

Ίησ 8Ροκοηπ ὮΤΙ4ΞΡΠΕΠΙΥ. --- ἐν ἁγίοις : 

Ἠερτανν, /ἶπ Ἰο]ίπθβς. πε (τθεκ 

οασπύ ταίῖπαν {ο ΠΙθΑΠ /΄απιοηπς Ἠο]Ιγ 

0Ἠ6Ρ.) 

132. κατέπιεν αὐτοὺς γῆ: ἃ 5ΕΠΘΤΑΙ 

οχργοδββίοη Του ἀθβρίταοίῖοἨ, βἶπορ ἶπ 

ύμ]5 ΙηρίαπορῬ 16 Ίίαςδ {Πθ 56α ἐμαί 5υγα]- 

Ἰουψεά {πεπῃ, 

19. τῇ δικαιοσύνη: Ἡ. Υ. ΄ΠΠΕΤΟΥ.) 

Ὄτ, Παίολι (,δεαμς ἵπ ΠΒἱθιίσαϊ («γοεᾖ, 

Ρ. 49) Ἰα5 ΜΟΝΗ Ποῖν {Πε πιοαπίησς οἳ 

δικαιοσύνη απᾶ ἐλεημοσύνη ταΠ Ιπίο 9Π6 

ΔποῦἩμεγ ἵπ {πο ΙΤ ΧΧ. ἹΊπ πο Ν.Τ. 

Όπετα ἶ5 οπθ Ιηδίαποε (Μί. 61) οἳ {με 5ο 
Οἳ δικαιοσύνη ἵπ ἴλθ 86Π56Θ Οἱ ἐλεημοσύνη, 

απά ἴῃθ 186 Οἱ δίκαιος Μι. 115 ννοι]ά 

Ῥϱο οχριαϊηεᾶ, 1 πο οοι]ά τεπάοτ ή 

έα πηετοῖ τα] Π]αΗ.) --- παρεκάλεσας κτλ. : 

οι Ιιαξδέ Βιιπιπιοποᾶ (Ηὺ. ' σαϊάεᾷ ) 

ἔποπι Ὁὴ ή πιἰφ]ι {ο η Λου γεδίίπ-' 

Ῥίαςσο. Ορ. 17 ἁγίασμα, δαπείαγ}. 

16586 εχκΡΓΕΒΡΙΟΠΕ 1οοΚ Ίϊ]κα το[ετεηοςΒ 

{ο υπο Το6πιρ]ο. 

14. Φυλιστιείμ: ἰἴ]ε Τ6ΙΕΤΕΠΟΘΡ {ο 

(πο Ῥ]Π]]δάπος, Ἠάοπιϊθες, απάἆ Μοαῦ- 

1:65 αγσιθ α Ῥοεῦ οἳ ἸΙαΐθοι 0πιθβ ας- 

απαἰπίεά ση πα βιρδεααθεπίύ ΠΙδίοτγ 

οἳ Ι5γαε]. 

15. ἔσπευσαν: Ἠ.Υ. εγε απιαζε..) 
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” 3 Ν / 

ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος, 

ΕΙ, ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΌΑ(ΙΝΤ 

Ἐκοᾶας ΧΥ 16 

ε Γον η 

ἐτάκησαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Χανάαν. 
16 5 / ο 3 ν / Ν / ἐπιπέσοι ἐπ᾽ αὐτοὺς τρόμος καὶ φόβος, 

µεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν: 
έως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου, Κύριε, 

- Ἂ / ε / ως Δ 3 / 
έως ἂν παρέλθῃη ὁ λαός σου οὗτος ὃν ἐκτήσω. 

τν» ν 5 ν ΚΜΕ 
εισαγαγων καταφύτευσον αντους εἰς ορος κληρονομίας σου. 

Δ / 
εἰς ἔτοιμον κατοικητήριόν σου ὃ κατηρτίσω, Κύριε, 
ο ιά ΄ αν τε / ε αν  ” 
αγίασμα, Ἐύριε, ὃ ἠτοίμασαν αι χειρες σου. 

18 ΄ η λ ΣΑ Α 9149 9 ως 
Κύριος βασιλεύων τον αιωνα και επ αιωνα και ετι. 

” ο Χ / 

ἡ Ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραὼ σὺν ἅρμασιν καὶ ἀναβάταις 
3 ή Ν 3 ’ 9 9 2 ΔΝ ’ Ν ϱ ο) 

εἰς θάλασσαν, καὶ ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς Κύριος τὸ ὕδωρ τῆς 

15. καὶ ἄρχοντες ἸΠωαβειτῶν: Το 
τηα]ο {ηθβο πποτᾶς {α]1Υ πηΙ(η πο Ἠε- 

Ῥται ΥοεΓβε-ά]νίβίοη, ἵΠεγ οποα]ά Ὀοα 

ίακεη να αυ 10119195, {ΠΠ --- καὶ 

ἄρχοντες Μωαβειτῶν, ἔλαβον αὐτοὺς Ττρο- 

µός. ἘΟΥ ἄρχοντες {η Ἡ. Υ. Π85 ΄ πιϊσΠίγ 

ΊΗΘΩ. ΤΗ9 Περται ποτά τεα]]γ ΠΊΘΑΠΡΒ 

έχαΊηδ..  Μοαῦ πας βρεοία]]γ α 5Πεεγ- 

Ῥτοράϊησ οοιπίτΥ, απά ἵῃπ Ἡ Κ. οἳ 

Μερῃμα, Κίπσ οἳ Μοαῦ, ἵ5δ ἀθδοτ]ρεά α5 

α ΄5Πεερ-πιαδίεχ. Τε ΤαΠΙ5 866ΠΙ {ο 

Ῥο Ῥριαί Ὦγ α Ῥοείο Πσατο {ου ἰΠπεῖτ 

ΟΠΠΘΤΑΒ. 

16. ἐπιπέσοι ἀπολιθωθήτω- 
σαν: {Πο Ἡ.Ν. ας {με ΙπάΙσαίϊνο Ἰη 

ῬοίἩ 08565. ΊΤΠο ἀἱῄεγεπος ἵςδ βιι{ῇ- 

οΙθΏ{Ιγ αοοοαπ{οά 1ογ Ὦγ ἴπε απιδί- 

σι]ίγ οἳ {μα πεγρα] Τοτπι Ιπ ΗεῦΤεΥΓ. 

--- ἀπολιθωθήτωσαν : {εί ἴ]ιεπι Όε ρεῖ- 

ηῇεᾶα. Ἴπο ποῖῦῖοηπ οἳ Ῥεϊηπσ ἰατπεᾷ 

ΙΠίο 5ίοΠθΘ ὮΥ ΤΘΙΤΟΓ παδ ουττεπί 

ΑΠΙΟΠΡ ἴπθ «ΤΕΘΚΕ5, αξ ἵδ ΒΠΟΠΠ ὮΥ 

πε ΒίΟΤΥ οἳ ἴπθ (οτσοη”5 Ἠεαά. 1π 

{πο ἨΗερτανν Ρηταδο Ἠοπθγσοτ ἵὸ ἶ5 ἴμθ 

ηοίΙοη οἳ ᾳπἱθδοθποο (αίῖ 15 αρρετπιοςί, 

17. εἰς ὄρος κληρονομµίαςσου: ΙΠ{1] 

ΦΟἱοπιοπ Ὀα{]έ {πο Τεπηρ]ο πο ἨΙ]] ἵπ 

Ῥα]θρίπο Ίπα5δ εβροοία]]γ {πε αΌοάς οἳ 

1 εΠοναμ; απά Τ6 ἵνας ποῦ απ] πε πιθ 

οἳ Ηεσοκίαμ απᾶ ΙδαίαΠ, αἴθετ {πο ἆ6θ- 

βίτιούῖοη οἳ ἴπο Νογίμετη Μἰπσάοπη, 

παῦ ΒΙοη ὮΏδοαιπε {πο 9Π6 τουοσηίδεά 

οεηίτο οἳ ἴπε παθῖοπα] τοε]σίοῃ. ---- 

ἁγίασμα, Ἐύριε: {Πε Ἠερτενυ ποτά 

Ἠοετο τοπάρτοᾶά Κύριε ἵδ 4ἄοπαὶ, ποῦ, 88 

ἵη {ηθ ρτγοσθαίπςσ οἸαᾳ156, «ελμουαΙ. Τη 

(ταεκ {ταηβΙαἴοΙ5 ατο ορ]σεά {ο απδε 

Όλα 6απ1θ ποτὰά ΤοΥ Ῥοίμ. Τη οἳχ Υεί- 

Βἶοηῃ {116γ ατο ἀἰδιηριϊδῃεᾶ ὮΥ πα αδο 

οἱ ἀἰβεγεπί {γ}69. 

18. βασιλεύων : ἴ]πο ρατΏϊοίρ]θ ἵ5 πού 

ἆπε {ο {πο Ηεῦτενν. ὃ 80.--- τὸν αἰῶνα 

κτλ.: ἨἩἨερταπ, /1ουγ 6Υ6ςΓ απᾶ 61651.) 

ΤΟΡΒΙΡΙΥ μα αἀάϊθοη οἳ καὶ ἔτι ἵπ ἴ]α 

ἀτεθ]ς ἶ5 ἆπο {ο α οοπ{αβδίοη Ῥείπεεπ 

Όλο Ἰαΐίεν ρατί οἳ ο ἨΗεβτει εΧΡΓΘΒ- 

βἱοη απᾶ {πο Υ6ΥΥ βἰπιῖ]ατ Ὑγοτᾶ 1οτ 

ἑαπά 5{1]].) 

19. "Ὅτι εἰσῆλθεν : {5 εχρ]απαίοτγ 

ποίθ αρρεπάεᾶ {ο ἴῃθ 8οΠ56 ΒΕΕΠΙ5 ἴο 

ΒΊΟΥΥ ὑμαί 16 ν/ας ποί οπἱβίπα]]γ Ιπεπάεᾶ 
{0Υ {18 ρ]ασθ. 
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θαλάσσης: οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν 
µέσῳ τῆς θαλάσσης. 

ἈΛλαβοῦσα δὲ Μαριὰμ ἡ προφῆτις ἡ ἀδελφὴ ᾿Δαρὼν τὸ 
, . ο λ ϱ.. ν ος - ε . 

τυμπανον εν τη χειριυ αυτης, και ἐξήλθοσαν πασαι αι γνναι- 

΄ Α Ἆ Ν [ω 

κες ὀπίσω αὐτῆς μετὰ τυµπάνων καὶ χορών. 

αὐτῶν Μαριὰμ λέγουσα 

” ἐξῆρχεν δὲ 

««"βσωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται΄ 
ϱ λα α ην μα » 22 ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρρυψεν εἰς θάλασσαν. 

20. Μαριάμ: Πεῦτανν Μἱγίαπι. Το 

ΏΦΙΙΘ {5 {πο οτἱἰσίη οἳ οιΥ ΜατΥ. ἜΤ]θ 

πηοίΠεσ οἳ αβαβ ἶ5 οα]]οά Μαριάμ ἵη 

Μι. 19 ἸΊπ {ο 19 οπαρίετ οἳ ἴπο 

Ἰοταῃ, Μομαπηπιπεᾶ ΠΠαΚΕΡ {μθ ῬδοΡρ[ε 

οἳ ΜατΥ, λε πποίΠετ οἳ 16515, αἀάτεβ 

πετ αξ /Ο βἰβδίετ οἳ Δατοῃ!Ἱ---τύμµπα- 

νον: Περτενν (0ρῃ, Ριατα] ἑιρρίπι, Τοπα 

ἴπο τογὈ ἰίαφραρ (ΡτοβαβΙγ οποιηαίο- 

Ῥοείΐο: ορ. 'ἰαρ-ίαρ)). Τε (αγεεκ ποτᾶ 

τύμπανον ΟΥ τύπανον ἱ5δ ἀοαῦί]θβς {τοι 

Βί6ΠΙ τυπ-: Ῥαήό {πο {Πϊπο πας [οτεῖση 

ἰο ο (ΤεεΚ5 απά αβεά ομΙεΒΥγ ἵπ ἴἶε 

ΨΝΟΤΒΗΙρ οἳ Αβϊα(ίο ου Εσγρίίαη σος- 

ἀθββ65. ΟΥ πνοτα !΄ Ιπιῦτε! ) 15, αοοοτ- 

Ίπσ {ο Ὀκοαί, α. ἀἰπι]πιίίνε οἳ ΜΙάά]ε 

Ἐπσ]]δῃ {ἴπιὂγο, ΥΙΟΙ 6ΟΠΙ6Ε5 1Τοπι 

Τ,αὐϊι ἐηπιραπιώι Πτοιβι μα ἘγΕΠΟΠ. 

21. ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν: Π.Υ. 'αη- 

βπετεὰ ἴπεπι.)---"Ασωμεν: 88 ἵπ 161, 

Ῥαῦ ιο ἨΠεῦτευ {Πετο 18 «ΙΤ π] βἶηρ) 

απᾶ Ἠετθ / Ρίηρ γο.) 
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υἳ  ΙΟΡΠΙΟΤΙΟΝ το τς ΤΟΝΤ ΟΡ ΒΑΙΕΛΑΜ 

ΑΝΕΡ ΒΑΙΑΚ 

ΤΠΠ 5ο6ηΏο 15 ΠΟΥ οἨαπσαά. ἸἨστρῖί ἶ5 19Η Ὀεμιπά, απἆ πο Τδταε]- 

1165 α1θ Ἠονοτίησ οἨ {μα οοπῃπθς οἳ Ῥαϊεδάπθο. ἸΜοβθς 15 5011] 0μοαιτ 

Ἰοαάςτ, (ποισ] Ἡςθ 15 πδατῖησ 15 επᾶ, απά {1ο Ῥοπες οἳ ὦ:ο5δερΏ ατθ 

Ῥοϊησ σαγτ]εὰ πηΙτἩ ἴΠεπη Τοτ Ῥωατία]. Όνοι ἴπο 15ναε]Ιζες {Πεπιβε]νας 

α στεαῦ «παπσο ας 60116. 1ηβίεαά οἱ δῖῃης Β]ανε5 οοπετῖηςσ απάστ ἃ 

{αβ]πηαδίθς, {Πεγ αἲθ πο απ ἸπναςΙπσ Ἠοτάς, 5ρΓοαάΙπς ἴΘτΤΟΙ Ώαίοτα 

{παπι απᾶ Ἰεανίπσ ἁἀαδίγασίοι Ῥεμ]πά. ΑΙτεαάγ ππΙσΠίγ Ἐϊπσς Ἠαγνε 

Ῥδεμ β]αϊπ {ο {]αιγ βακο, πΥμ]]ο οἴμθτς αἲα απακίπσ οἩ {Π6ΙΥ {ηἨτοπθς. 

Ῥα]α]ς, πε Κίπσ οἳ Μοαῦ, ἵπ Ἠ]5 Ῥετρ]εχ1ῦγ 5οπἆς Του Ῥα]ααπι, μα 

Ρτορ]μοῦ οἳ ἀοἆ, Ἡν]ποςο Ταπ1θ ῃ]]εά {116 Ἰαπά ἔτοιη Μοδοροίζαπι]α {ο ἴμο 

Μοαά1ῦδιταπθα1, νο οα15θ ἴμεςο ΙΠ{τιιάςδτς {Τοπ Ἡσγρίῦ. Ῥαϊααπι, με 5ο 

οἱ Ῥεου, 15 τοργθδεπ{θᾷ 1Π οἱΥ ϱἴΟΥΥ α5 Ῥαΐπς Γείο]εᾶ α1] υ]α ΊναΥ ἔτοπα 
Ῥοαΐμοι οἩ ἴπο Ἐαρηταίος (ΝΡ. 225, 29ἵ: ορ. Ὀῖ. 253), 8 Ῥ]ᾶοςῬ πγΠΙοἩ 

Ίας Ῥεεν Ιάεπίϊιῃαᾶ πΙτἩ πο Ῥϊύτα οἱ {πο ΑΒΡΥΤΙΑΠ ΠΙΟΠΙΠΙΕΗΤ5, πθαΥ 

ΟανοΠοεπιΙδΏ. Ἡθ 15 πιο {ο βρεαΚ οἳ Ππιδε]{ (ΧΡ. 2215) α5 Ρεῖπς ἴ]ο 
οογναπῦ οἱ «εποναΠ, απᾶ 15 6ΥΕΙΥΥΊΕΤο ἴΠαδ 8ροκενπ οἱ (225555, 
2031, 241919). ἜΤπϊς Ίουκ5 κο απ αἀιηϊρδίοπ οἨ ο ρατὸ οἳ το 

ΝΥΤΊ{ΘΥ (λαῦ μα ποτβμΙρ οξ {μεθ 6οπθ ἴτιθ (ο ” ας το Ῥο {οιπά 1π 

Μοδορούαπηῖα, ΊΠ6ετο ΑΡταµαϊπ σαππθ Τ1οπΠΙ, απᾶ Ίνα5δ ποῦ οοπηΒπεά Ίο 

ἴ]ιο οἩ1]άτοι οἱ Τδταε]. ἘῬαϊααπι ΙπᾷοἙά Ἠσιαχες α5 ἴ]ο {οο οἳ 15Υα81, 

Πανίπςσ αἰ] πο ν]] {ο οπ156, Ραΐ6 Ῥεϊησ αἱ]ογεά οΠΙΥ ἴἶια Ῥοψεί ἴο 

ρ]ο5ς (0. 20235). Πε 15 οτεάῖ(οᾷ νηΏ Ἠανίπς οοιηδε]]θαᾷ πα Μοαῦ- 

1:65 απᾶ Μιάἱαπ]ΐος {ο επ{ϊσθ ἴ]μο ]βταε]Ιζες αἵγαγ Ττοπι 16 γ/οιδΙΙρ 
οἳ {6λογα] {τοισ] {πο ν]ες οἱ 0]αιν ἩοΠΊΘΠ (ΝΡ. 9119): απ, Ίο 

ἴπο Ώνο Κϊησς οἳ ο ΜΙαΙαπΙζ65 ατθ δ]αῖῃ 1Π τονθησθ ΤΟΥ {115 αοἲ, Ὑθ 

τθαά Ῥαίααπι αἱ5δο [Πο 5οπ οἳ Ῥ6εοι ἴΠ6γ βἱεν νηὮ ἴ]μο βΥοτᾷ ̓  

(ΝΕ. 918). Τ]ο ραδδ8σες ΥΠΙΟἩ οοππθοῦ Ῥα]ααπη γη ΜιάΙαπ αγθ 16- 
Εαιγεᾷ ἴο ἴ]ιο ρτιθδϐΙΥ ἀοσοπππεπύ (Έ), ἴμο αβεοσϊαῦίοι οἳ {πα εἰάεις οἳ 
Μιάϊαπ γτἩ ἴ]ιο ε]άει5 οἱ Μοαυ (22553) Ῥαΐπς δεῦ ἆονπ το 1ο Ίαι- 

πῃοΠΙΖΙησ Παπά οἳ ιο ος 1ζου. Τπ ος 5{οΥΥ, ΠΙΟ] 15 πας αρ ΕΤΟΙΗ 
201 
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1 απά Ἐ, Ῥαϊααπι, Πανῖπσ ἀε]νετεᾶ ἨΙπιδε]Ε οἱ 5 Ῥτορ]εοίθς, 6οε5 
Ῥαο]ς {ο 15 Ἠοπιθ ο ἔπα Ἐαρηταῦες (ΝΡ. 243). 

Τὲ 15 ῬγοβαΡῦΙγ α πηεγο οοἰποίάεησρ ἴλαῦ {πο Πτδῦ Κίπσ πο 15 τθ- 
οοτάθᾶ ὕο Ἰανο ταἰσηθεά 1π Ἐάοπι 15 ΈῬε]α ἴ]πθ 5δοη οἱ Ῥεοχ (επ. 633. 
Τ]ιο πγοτάς ἵπ Μίσαλ ϐ65 Ἰοο] κε απ α]]Πδ1οΠ ο 8οπ1θ αοοοιπύ οἳ 
οοπυοθιδαθίοη Ὠεῦιεει Ῥα]α]ς απᾶ Βά]ααπι πγἩΙοἩ Ἠαςδ ποῦ οοἵης ἆογη 

το τς. 

Τη πο Νανυ Τορδαπιεηπὀ Ῥαϊααπι 1 Πο ἴγρε οἱ ἴπο οονεῖοιΒ 
Ῥτορ]εῦ, «νγπο ]ουεά {ιο Ἰήτθ οἱ πὙτοης-ἀοἶπς (1 Ῥεζ. 25). Τη]6 15 

1η βἴτοπσ οοπίταςδί νηζ]ι Ἠ]5 οὗύη γγοτάς 1 ΝΡ. 2215 --6ΠΕ Ῥα]α]ς πγοπ]ά 

σῖνθ πῃθ Πΐ5 οιςδα Τ41] ο β11νετ απἆ σο]ᾶ, Ι οαηποῦ 56ο Ῥεγοπά ἴλπο 

πγοτὰ οἳ ζεποναῃ, πι ἀοά. ἹΊπ Ἠεν. 21 ύμετε 15 α τείθγεποθῬ {ο «ἴμε 
ἴεαολῖπς οἱ Ῥα]ααπῃ ) 1 οοππθχῖοη πΙΤΗ Ιᾳο]αῦτγ απἆ Τοτη]οαί1Ιοῃ. 

Ῥ]αΐο βαγ5 οἱ Μιπος {μαῦ ηθ γγα5 ποῦ α Ραᾶ πΙ8Η, Ὀαῦ Ἰαά πο τηῖβ- 
{οτίππθ ἴο οὔεπᾶ α Η{ετατγ παῦίοηπ. ΤἨε 84116 τΙαΥ ανα Ῥθει ἴμθ 
ο8δθ νηἩ ῬΒαϊααπι. Τηο Ππεγαίαταο οἳ ἴμε 615, ΌποισΏ 5ο ΠΠΠΟὮ 

εοαπ/{]6εγ {Πατ ἴλαῦ ο Όπο Α{]λοαπίαπ5, Ώὰ5 σοπθ ἆθθρθί 1Π6ο οἳς Ἠθατῖς, 

απά {πο οπατασίετ οἳ Ῥα]αατῃ 566ΠΙ5 {ο Ἠανε 5αθγεά 11 ΡΤΟΡΟΣΠΙΟΗ. 

Έπο στθαῦ 5υαπιρ]πσ-Ρ]ου]ς ἵπ Τῃθ 5{οτγ Ῥεΐοτο τς 15 ποῦ πο Ιποῖ- 

ἀεπίζ οἳ 6 ἴπα ἆαπιρ αδςδ 5ρεακῖης πΙΤὮ πιαπ΄5 πποι{ῃ): Σο, 11 οποθ 18 

ραρ5 π6 ΠπηΙ{5 οἱ πιαπάαπε τθαα]1ϐγ, πο 581] ῬτοποιποῬ ]αάσειπεπί 

οη ἆθρτεθ οἱ ογεάΙβΙΠίγ ΑΦ Οπατ]ες Τα ἔτα]γ τοιιατκεά --- 

έΊΎΝο ἆο ποῦ Κπου {16 Ία1γ5 οἳ ἴλαῦ οοιπίτγ. 10 15 ταίμοετ {6 πηοτα 

ἀμΠου]0σ ατ]δίης Τγοπῃ {Πθ αγ ΏΙίγαΥΥγ απά πηγεαδοπαΡ]θ οοπάιιοῦ αδογιρεά 

{ο «9 εποναὴ, 1π Πτδῦ οοπηππαπά]ησ ἴΠθ ῬτορΠεῦ Το σο, απᾶἀ {Πεη Ῥεῖης 

ΑΏΦΤΥ ΥΙΤΏ ἨΙπῃ ΤΟΥ σοΐης. Έτοπῃ ἴμο {11η οἳ όοδερΏα5(4πί.ΤΥ. 65 2), 

νο 8αΥ5 ἴπαῦ 4ο” οοπηππαπά γ/α5 οΊν6ι 1Π ἀθοθῖθ, νατ]οις αὐζεπρίβ 

Ἰανο Ῥ6εη πηαάθ {ο σεῦ οὖοτ {μῖς ἀπΠοι]{γ, Ῥαῦ {Π6εΥγ οαηποί Ῥο οοἩ- 

5ιάετοά 5ιιοσεβς{α]. Τί οισᾗί {Πεγείοτθ {ο Ὦθ α τ6]1εξ ο {6 παπά απἀά 

οοηβοῖΙθηςθ οΕ ἴ]ια ἀανοιί, πῃθη ἴῃπθ ογ1ζ]1ο5 οοπἹθϱ {ογνατὰ ση Παιν 

5ΙΏΡΟΒΙΡΙΟΠ {λαῦ {Πετθ αγθ αρα]ηπ Όνγο 5ἴοιθ5 πι]χθά πρ Ἠετο--- υλαῦ 

ἴπο Ῥα]]ς οἱ με πατταί]νο 1Π ο]. 22 (νν. 2-21, 96-41) οοπἹθς ἔτοπι Ἑ., 
ΝἨ1]ε πο Ιποιάεπί οἳ ἴ]ε αδ5 (νν. 22-55) 60Π165 ἔτοπη ο. ΤΗ μ18 ο 
5ο, πει 1Π {16 8{0ΥΥ, α5 Το]ᾶ ἵπ Ε), Ῥα]ααπι 15 ρετ{εςϐΙ]γ ορεάΙεπί ζο 16 
ἀϊν]ιπο 6οπηπιαπᾶ, ποῦ σοῖησ γηζἩ Πο ππθββΘησθτς απ] Ὦο Ίας ῬΏ6θῃ 

το]ιά Ίπ-ανΙδΙοη αὖ πὶσηί {ο 4ο 5ο; Ἡπθγθας 1π ἴΠθ ὁ παιαῖ]νο 

Ῥα]ααπι”5 γγαγ 15 Ῥθυνθιςο Ῥοΐουο (ἀοά, ἵπ ἴλαῦ Ἰ6 νγοπῦ ασαϊηςύ ἴ]θ 

ἀϊνιης ση]. Το νΙδίοη αὖ π]σ]λί απά {ιο βρἰγΙσια] Ῥετοερίϊοη οἳ ἴ]θ 
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855 ατθ ἔλιις 566Ώ {ο Ὀ6 ἔπο ἀλίονοπί ΠὔοιανΥ οοπ{τίναηοθς {ΟΥ Ιθαᾶίπς 
πρ ο 0μθ 5818 επ, ΠΙΙΕΙΥ, ἵπαῦ Ῥαίααπι γ/α5 {ο σο, Ῥαῦ ο 8ρεᾶς 

οΠΙΥ ας ἀοά τοἱά Ἠϊπι (ορ. ν. 20 ν(Ἁ ν. ὀδ). Τη οοπβτπιαΒΙοη οἱ ἴ]ιθ 
Ἠγροίμεβίς οἳ α ἀἁοιρίε 5οατος 16 1ΙΔΥ Ῥο ποίθοαά πα ἵπ 223 (8) 

Ῥα]ααιη 15 αοοοπιραπ]θά ὮΥ ἴπο ρτ]ησες οἱ Μοαῦ, ππετεας 1ῃπ 22” (6) 

Ὦθ Ίας οΏ]γ 15 ΟΨΏ Ίνγο δεγναπίς πΙζῃ ΗΙΠΗ. 
Τμαῦ ἴ]ιο {πάτο πιαγ Ῥ6, απᾶ ας ῬεεἨ, Τοτεζο]ᾶά 15 απ ΟΡΙΠΙΟΠ 

πγΏΙοὮ ας Ὄδεη ΥηΙάε]γ Πε]ά ἵπ Ῥραςῦ 0πηθς απᾶ πΙαΥ Ῥο ψ]άε]γ Πε]ά 

ασαίπ, πουν (Πδίαπαίηςσ {παῦ {πο ουττεπί οἱ {ποιβΏίῦ ας ῬεεἨ ταπη]ης 

οἱ Ἰαΐ6 {μα οἴμεν αγ. Τ]ο Ποατίδῃῖπς ΙπβδΙζαὔ]οη οἱ οἵασἱε5 απιοηΏς 

ἴπο «τασίκς τοβῦεά απρονπ {μί5 Ῥειβιαδίοή. πο Ῥιορῃεοῖες οἳ ἴὕ]μα 

Οπιςραῦ. ΘΙΡΥ] Ἰν6ια 4η 6ΠΏσΙΠθ οἱ Ώοπιαπ 5ἴαζθ-πιαπασειιεπῦ; Ῥαΐ, ἃ5 

{Π6Υ νγετθ αἱδο α 5ἴαζε-σεοτεῖ, ἴΠεγ ἆο ποῦ Ἰ6]ρ ας πἹποἩ. Το ΒΙΡΥ]- 

Ί1πθ6 νθ6ιβθ5 5ο αὈαπάαπ{Ιγ αποὐεά ὮΥ -Παοίαπθας αξ ενιάεπσες οἱ 

Οδ πΙ{γ γγοι]ᾶ Ιπᾷεεᾶ Ὦδ οΥδεΓροπειίηπς ΡγουΓς οξ ῬίορΠμθ6ςσΥ, 1 

ἴ116γ Ἰιαᾶ ποῦ Ῥεεῃ οοπρο5δεᾶ αΕἴεξ {ο ονεηύς. Τ]6 8.Π1Θ, 15 15 ΠΟΥ 

αἁπα]θίοᾶ, 15 ἴ]ιο ο.δθ ὙΙζἩ ἴμα τεπιαγκαβ]α ππεηὔίοη ( ΓΚ. 193) οἱ 
1οδίαἩ Ὦγ ηαΙπε 50116 {ηγθς οεη{ατ]65 Ῥείοτθ Ἠθ γγαδ Ῥοτη; ΥΠ] ῦμε 

αἱπι]]αί ππθη{ίοη οἳ Ογτας 1π ἴπο Ῥουκ οἳ 1δαίαἩ (443, Ἰπδίοαᾶ οἱ 

Ῥοΐπσ {ιο φἰγτοπσ]ᾗο]ά οἳ {μα ἀεζεπάεις οξ ΡίοΡΠΘΟΥ, 15 Πού 916 οἳ 

ἴμο ομῖεξ ατσαπιθηίς {οΥ μα οοπιροβίζθ αιιὔοΥβΗΙΡ οἱ οπαῦ νου]. 

Ῥιΐ Ρτορ!θογ 15 1ε]γ το σαΐπ πο ζαΐΤει γα] απ ἴμο νηΐσ]μες οἳ οἱ, 
1{ {π]β]πιεπί 15 ἴο Ὀ6 ἴακεῃ ας Ῥτουξ οἱ βρατΊοἱ5ΗΘ85. Τ1ε ]ας5ῦ γγοτάς 

οἱ ῬΒα]ααπ”5 Ῥγορ]θοίθς αργβθαχ ο ργεᾶ]οῦ πο ἀερίτασθίοπ οἳ {ο Ῥεἵ- 

ραπ Ἐπιρίτα ὮΥγ ΑΙοχαπάαι {μα ἀπθαίΓ. Αγθ πο {Ποτείοτε ζο 5εΐ επι 

ἄοππ [ο ἴλμαῦ Ρετιοάς ὁ Το τὶς 165 ππαγ Ῥο τερ]Ιεά ---ΟετίαΙπΙγ πούῦ 

5 α Υποῖς, Ραῦ Ίνα πας ἴα]κο αοοοππῦ οἱ {πα ππίνοιδα] ζεπάςπογ Το 

α]:οι οχἰδεῖπσ Ῥτορ]θσϊες απἆ 6ΥεΏπ ἵο 6ΟΠΙΡΟΡΘ ΠΘΥ οπθς 5ι]ζοά Το 

Εγος5Ἡ ονυοπῖς α5 ἴΠαγ οσσαν. Τ]ο {ογπιθΥ ἴοπάςπογ ἶ5 ἀνε]ῦ οἩη ὮΥ 

ΤΠπογάϊάος (11 54) 1π Ἠ15 οοπηπιεπ{5 οἩ {μθ ογαοι]αΥ Υθ6ιδε 
κ ν / Ν ο) ο 2, αν 
ἦξει Δωριακὸς πόλεμος καὶ λοῖμος ἅμ αὐτῷ, 

πγΏ]ο] σοι] Ὦο πας ο 516 αἱζ]εν α ῬροβΏ1]επσοο οἱ α ΤαΠπ1Πθ6 αἲ ση] 

Ὦ} ἴ]μο 1Πβε{ΙΟἩ ΟΥ οπ]]βδίοη οἱ α βἶπς]ε Ἰεζύε. ο αδαϊηπ ΒίγαΏο 
(ΧΤΙΙ 1 86 δ5, ρ. 608), βρεακίπσ οἳ ἴπο υε]]-Κκπονπ Ῥτορπθςγ οἳ 

Ῥοβείάοη 1Π {πο 2061 Ῥοο]ς οἳ μα Πήίαᾶ (1. ὀ0Μ, 908) --- 

νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει 

καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν µετόπισθε γένωνται, 
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Β4Υ5 ἴ]ιαῦ 8οη1θ6 Ρεορ]θ 1Π Ἠ15 ἆαγ τεβᾷ πάντεσσιν ἵπ Ῥ]ασθ οἳ Τρώεσσιν, 

απᾶ τππἀειείοοά {πο πες α5 α ΡΤΟΡΠΘΟΥ οἱ {πε ἩοπιαἨ Ἐππρίτο. 

Τπο οτασσ]αὶ Υει5δες ΠΙΟ οἰτοι]αίεᾶ απιοηπσ [πο (ἀταθίκς 1η ἴ1θ 

οἰχίῃ απά Β{έ]λ ορΏδατίθς, πο] α5 19 χοοοτᾶᾷεά Ὦγ ἩΗετοᾶοίας απᾶ 
Τππαογάϊάες απἆ Ίεεγεᾷ αἲ Ὦγ Ατιδίορῄαπες, αΏογᾶ α {αϊτ]γ οἶοδο ρατ- 
α]16ἱ {ο ἴπ6δε Ῥτορηθοῖες5 οἱ Ῥα]ααιι. ΤἨε5ο ἄνθεκ Ῥτορηεοῖθς ατθ 
ΘΘΠΘΥΑΙΙΥ αδθισπεἁά ἴο Ἐαοί οἳ Βωοβα: Ὀαο αοοοτάϊης ο ἆἴΙαη 

(Υ.Η. ΧΙΙ ὁδ) ἴποτο Ὕοθτο ἴητερ ΒῬαοϊάες; απᾶ, αἂδ Ῥαοὶν 1ΠΕΤΕΙΥ 

ΠΊΘΑΏΡ {Πο 8ρεαΚαχ;’ {ο α8οτ]ρε {Πεπι 6ο Ῥαοἳβ ΤΙΑΥ Ὃθ πο 1ΠΟΤΘ Παπ 
αἀάϊπς {παπα {ο ἴΠθ πΙΙΠΘτοας ου] οἳ «πο ααθΠοΥ οα]]οᾷ Αποη.) 



Ε.Ε ΤΙ ΡΤΟΝΥ 

Ναπιρει ΧΧΙΙ 

καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ παρενέβαλον ἐπὶ δυσμῶν 
Μωὰβ παρὰ τὸν Ἰορδάνην κατὰ Ἱερειχώ. 

ΟΕ ΒΑΙΑΑΜ ΑΝΕΟ ΒΑΙΑΚ 

ἁΚκαὶ ἰδὼν Βαλὰκ υἱὸς Σεπφὼρ πάντα ὅσα ἐποίησεν Ἰσραὴλ 
α ὃν [ο 

τῷ ᾽Αμορραίῳ, "καὶ ἐφοβήθη Μωὰβ τὸν λαὸν σφόδρα, ὅτι 
πολλοὶ ἦσαν: καὶ προσώχθισε Μωὰβ ἀπὸ προσώπου 

υιῶν Ἰσραήλ. καὶ εἶπε Μωὰβ τῇ γερουσίᾳ Μαδιάμ 
6 [ο 3 ’ ε ΔΝ ϱ ’ ΔΝ ’ ε ω 

Νῦν ἐκλίξει ἡ συναγωγὴ αὕτη πάντας τοὺς κύκλῳ Ίμων, 
ε 3 ’ ε / ΔΝ Ν 3 [ω ΄ 22 Ν ΔΝ 

ὡς ἐκλίξαι ὁ µόσχος τὰ χλωρὰ ἐκ τοῦ πεδίου. καὶ Βαλὰκ 

υἱὸς Σεπφὼρ βασιλεὺς Μωὰβ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον. 

ὄκαὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς Βαλαὰμ υἱὸν Βεὼρ Φαθούρα, 
ϱ 9 α [ο [ο ων) [ο Α [ο] ό 

ὃ ἐστιν ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ γῆς υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ, καλέσαι 

1. ἐπὶ δυσμῶν Μωάβ: ἵπ ἴ]ε ιδεδί 

ο Μοαῦ ο {ο ἴ]ιο ιρεδί οἱ Μοαῦ. πε 

τθαᾶίησ ἨΟΥΥΘΥ6Υ 866ΙΠ5 {ο ατίῖδε οαί οἳ 

α. πιβαπάεγείαπάϊπσ οἳ {πο ΗεΡτεν;. 

Τ]ιθ πνοτᾶ ἴοτ «Ρρ]αίης) 5 Ἠχκο λαί Του 

ἑαγοηίησ, απά “ονοηίησ) βίαπάβδ ΤΟΥ 

ἐνπερι. πο ᾿4)ᾶδα, .θ. πε Ῥ]αίῃ, 

πΙ5 Ἰ56ᾷ 45 α ὮΤΟΡΘΥ ἨαΙΠΠΘ Οἱ (1ο 

]οτάαη Υ8Ι6Υ. --- παρὰ τὸν ᾿Ἱορδάνην : 
Ἠουταενγ, /Ῥεγοπά ὁἑοτάαπ. ΑΦ ἴμε 

Ἰβταε]]ζθς αἴο ΠΟΥ οαςδί οἳ {πο οτάαῃ, 

Ἠπθ ΠΙΑΥ ΙΠ{6Υ {(αί {16 υντ]{ίογ ]]γες πγεςῖ. 

---κατὰ ᾿Ἱερειχώ: ουεγ αφαἰπδί «ΤεγΊε]ιο, 
ΨΠΙΟἨ Ίαβ περί οἳ ἴ]ο τίνευ, 

2. Καὶ ἰδὼν Βαλάκ : ὃ 80. 
Ὁ. προσώχθισεν.. . ἀπὸ προσώπου: 

δη γαπ]; ἵπ ἰοαλμίπφ οπι, Ιοαί]ιεᾶᾷ ἴ]ιε 

αἶᾳ]έ οἵ. ὃδ 98. Τί ἵδ οΠΙγ Ἰετο ἴλαί 

προσοχόίζειν ἵδ οοηβίταουεᾷ ΙΙ ἀπό. 

(εποδγα]]γ 16 {αἷας α ἀαίίνε οἳ ἴ]αε {Πΐηπς 

]οα{μεᾶ. 

4.. Ὑερουσίᾳ: Ὑερουσία Ξ γέροντες, 

ας ἵῃ Ἐσχ. 910, -'-ἐκλίξει: -- ἔκλειξει, ἔ- 

ίατο οἳ ἐκλείχω. Όε 5ίθπι οἳ πΠίο] 18 

Ιάἀρηίϊσα] σγϊυῃ ος ποτ οκ. Ορ. 

Π1 ἴ.,. 1858 ἐξέλιξεν, 2258 ἐξέλιξαν : ο πάϊυ 

Τ4 ἐκλίξουσι: ἩὮΡρ. ἆετ. 19 ἐκλείχεσθαι. 

---ἐκλίξαι : ἰΠ15 πιιιδί Ὀε αοτῖςί ορία(ῖνθ, 

αξ ἴε οῦ πιῖφλοί Πἱολ.. 

5. ῬΒαλαάμ: Ἠευτενυ Ρήᾶπι.--- Φα- 
θούρα: Ἠεῦτανν, ΄ {ο Ῥείποτ. ΤΠε ἤπα] 

α ΤορΙθΘβΘΠί5 α Ἠεῦταιυ 5ΗΗΣ, π]ΙοἩ 

Ἠ86 {μα Τοτος οἳ πιοὔίοη ἴο, Ορ. Σοκ- 

χώθα Ἐκ. 1951: Θαμιάθα σάρ. 141.--- 

ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ κτλ.: ἨΗεῦτει, ’ ο 
βοηύ . . . ἴο Ῥείποτ, πλ]ο] ἵ5 οη ἴῃθ 

1ΊΝοΥ, ἰο {πο Ἰ]αιά οἳ ο ομΙ]άτοη οἳ 8 

ῬοοΡρ[θ.. Ίο ουασμίύ ὑμετείοτε {ο ραΐ α 

2056 
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μπρος ΧΧΙ ϐ 
Ν 5 Ἆ 

αὐτὸν λέγων “΄ Ἰδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἰδοὺ 
μι υ ΔΝ Ὡ] ’ 3 / 

κατεκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς' καὶ οὗτος ἐνκάθηται ἐχό- 
Αα ω) ” ην . 

µενός µου. καὶ νῦν δεῦρο ἄρασαί µοι τὸν λαὸν τοῦτον, 
Ά α / 2 ο- 

ὅτι ἰσχύει οὗτος ἢ ἡμεῖς, ἐὰν δυνώµεθα πατάξαι ἐξ αὐτῶν, 
ΔΝ 3 ω 5 νν 3 ο Α ϱ ἶδ ο] 38 ηλ. ΄ 

καὶ ἐκβαλώ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς: οτι οἶδα οὓὑς έαν εὐλογήσηῃς 
Ν / / 22 

σύ, εὐλόγηνται, καὶ οὓς ἐὰν καταράσῃ σύ, κεκατήρανται. 
6 ΄ 

καὶ ἐπορεύθη ἡ γερουσία Μωὰβ καὶ ἡ γερουσία Μαδιάμ, 
ο ο λ ο) Ἀ. άν κ. καὶ τὰ µαντείια ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν: καὶ ἦλθον πρὸς 

ν ν 5 » ν νε. 2 , 8 ν 5 
Βαλααμ καὶ εἶπαν αὐτω τὰ βήματα Βαλάκ. καὶ εἶπεν 

- Δ 

πρὸς αὐτούς “΄ Καταλύσατε αὐτοῦ τὴν νύκτα, καὶ ἀποκριθή- 
ει πι νά ἁ Αν λ Ν /  ϕ ’ Ἆ / 2) ΔΝ σοµαι ὑμῖν πράγματα ἃ ἐὰν λαλήση Κύριος πρὸς μέ. καὶ 

3/ αν 
κατέµειναν οἱ ἄρχοντες Μωὰβ παρὰ Βαλαάμ. καὶ ἦλθεν 

ὁ θεὺ ὶ Ῥαλαὰ ὶ εἶ ὑτῷ «Τί οἱ ἀνθ ὗ ὁ θεὸς παρὰ Βαλαὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ “΄ Τί οἱ ἄνθρωποι οὗτοι 
Ὁ Ἀ 

παρὰ σοί; καὶ εἶπεν Βαλαὰμ πρὸς τὸν θεόν “ Βαλὰκ υἱὸς 
Σεπφὼρ βασιλεὺς Μωὰβ ἀπέστειλεν αὐτοὺς πρὸς μὲ λέγων 

16 Ἰδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἰδοὺ κεκάλυφεν 
” - Ὡὼ] ΔΝ 

τὴν ὄψιν τῆς γῆς, καὶ οὗτος ἐνκάθηται ἐχόμενός µου: καὶ 
ων κά / 

νῦν δεῦρο ἄρασαί µοι αὐτόν, εἰ ἄρα δυνήσοµαι πατάξαι 

ΟΟΠΙΠΙΑ αἲ ποτάµου, αηπᾶ ἰακο γῆς 5 α 

Ίοσα] σεπ](ΐνο, {π {ο ἰαπᾷ.  Ἰπ 25ἳ 

Ῥα]ααιπ)5 Ἠοπῃθ 15 οα]]οεᾷ Μοεδοροίαπιία 

(Πὺ. Αγαπι). ΤΠ 2435 πο τεαᾶ ἰλαί 

{μα οίΠμθδτ, ῬτδβιπιαΏ]γ ἴ]λθ ῬτορβεοΥ 

15 ο]άεχ {Πμαη {Πε πατταίῖνθ. 

7. Ἡ γερουσία: {Πῖ5 πιαδί ποῦ ο 
Ῥτθβδεᾶ, αδ {μοισῃ (ο Ἠπ]οιἰο Ὀοᾶγ 

Ῥα]ααίη ἸΙπππιεβϊαίαεΙγ τοείατηθοᾷ {ο 1]β 

Ῥ]ασε (1.6. το Ρεί]λοχ ο {με Εαρηταίθ8), 

γεῖ ἵηπ 915 ηο 5 β]αίπ απιοἩς ἴπε ΜΙάίαῃ- 

1165. Τ]9 Ραββασθς πο οοπηπθοί ΠΙΤη 

ψτὰ ΜΙάϊαπ ατα 5αρροβεᾶ {ο Ῥε]οης {ο 

Ῥ απά 223,1 10 Ὦε {9 ἀενίσς οἳ απ ο 1{οΥ 

ΤοΥ Παγπιοη]βίησ {νο ἀῑβετοπί βἰοτίεβ. 

---την ὄψιν τῆς γῆς: Ἐσχ. 1061, 

6. ἰσχύει οὗτος ἢ ἡμεῖς: 5 0ὔ. --- ἐὰν 
δυνώµεθα: ἵγ Λαρῖ ισα πια ο αὐῖο. 

1ήκε βδἱ Τοτίο ἴῃ Τιαί{]ῃ. ---πατάξαι ἐξ 

αὐτῶν : {ο Απιῖίο 80ΟΠΙ6 ο] {]οπι. ---- κεκα- 

ὁ 20. Ορ. 24). Όπο οἳ 

Ώλ1θβθ Ῥαββαᾶσθ6Β ας ον]άεηπί]γ βασσεβίϱᾶ 

τήρανται : 

ποθηί, εβρθοίαΙΙΥγ ἵπ νίειν οἳ 16.--- τὰ 

μαντεῖα: ἰᾖπε γειυαγᾶς οἱ αἰυϊπα[ίοι. 

Τη Ῥτον. 1610 απ Ε7]κ. 2133 μαντεῖον 18 

Ἠδθά ἵπ 1695 οτάἵμπανγ 8ΕΠ56. 

9. Τί οἱ ἄνθρωποι κτλ.: ἃα ΤΘΡΤΟ- 

ἁποίΙοη οἳ {ο νασιιο Ηεῦγειν Ιπίθττοσαᾶ- 

νο, απᾶ Ῥετπαρς Ἱπίεπάθά {ο πιεαη 

ΕΕΥΥΗΥ ατο ἴηεξδο ΊἹπθη ΥΠ Όμερ 

Ἡ.Υ. 'ὙἩΠπαῦ Πιεη αἆτο ἴπεδο ἹΠπΙίἩ 

ἴμεο ϱ ) 

11. ᾿Ιδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν : ἨΠεβτετη, 
έῬε]ο]ᾶ, ὧπο Ῥεορ]ε λαίῦ ἶ5δ σοπιε οαῦ.) 

--εἶ ἄρα δυνήσοµαι: ἐρ. ἐὰν δυνώµεθα 

ἵη 6. 
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ο. κ κ 39 Α 3 ον 3 Ν Α ο 2. αὐτὸν καὶ ἐκβαλῶ αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς. 

20τ 

καὶ εἶπεν ὁ θεὺς 
σ Ν Ῥ ο Ἡ ’ (6 Οὐ ’ 3 3 ω οὲ ΄ 9 

ρὸς Βαλαάμ ὐ πορεύσῃ μετ) αὐτῶν οὐδὲ καταράση τὸν 

λαόν". ἐστιν γὰρ εὐλογημένος" "καὶ ἀναστὰς Βαλαὰμ τὸ 
ΔΝ ” ο) 3” ’ ές 3 ’ Ν πα 

πρωὶ εἶπεν τοῖς ἄρχουσιν Βαλάκ “΄᾿Αποτρέχετε πρὸς τὸν 
΄ ε [ο] 3 3 ” ’ ε κ ΄ ] 

κύριον ὑμῶν: οὐκ ἀφίησίν µε ὁ θεὸς πορεύεσθαι μεθ 
ε Γα 2» 14 Ν 3” ΄ ε ” Μ ν 2λθ . 

ὑμῶν. καὶ ἀναστάντες οἱ ἄρχοντες Μωὰβ ἦλθον πρὸς 

Βαλὰκ καὶ εἶπαν “΄ Οὐ θέλει Βαλαὰμ πορευθῆναι μεθ’ ἡμῶν. 

15 αἳ προσέθετο Ῥαλὰκ ἔτι ἀποστεῖλαι ἄρχοντας πλείους 
ΔΝ 9 μ ος 16 ΔΝ λθ Ν λ Ν ΔΝ 

καὶ ἐντιμοτέρους τούτων. καὶ ἠλθον πρὸς Βαλαὰμ καὶ 

λέγουσιν αὐτῷ “΄ Τάδε λέγει Βαλὰκ ὁ τοῦ Σεπφώρ /᾿Αξιώ σε, 
3 , ἐλθ ον Ν 3. ή 3 ’ Ν , Ν 

μὴ ὀκνήσηῃς ἐλθειν πρὸς µέ ἐντίμως γὰρ τιµήσω σε, καὶ 

ὅσα ἐὰν εἴπῃς ποιήσω σοι" καὶ δεῦρο ἐπικατάρασαί µοι 
9 ν . » 2) Ἱα Ανα 6 ν ος » 

τὸν λαὸν τοῦτον. καὶ ἀπεκρίθη Βαλααὰμ καὶ εἶπεν τοῖς 

ἄρχουσιν Ῥαλάκ «᾿Εὰν δῴ µοι Βαλὰκ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ 

ἀργυρίου καὶ χρυσίου, οὗ δυνήσοµαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα 
- α λ ο 

Κυρίου τοῦ θεοῦ, ποιῆσαι αὐτὸ μικρὸν ἢ μέγα ἐν τη διανοίᾳ 

μου. 
ΔΝ ΄ 2 ϐ ́ ΄ Α ΔΝ 22 

την, και γνώσομαι τί προσύήσει Κύριος λαλήῆσαι πρὸς μέ. 

Ἆ α ε / α με ον Ν 

καὶ νῦν ὑπομείνατε αὐτοῦ καὶ ὑμεῖς τὴν νύκτα ταύ- 

"καὶ ᾖλθεν ὁ θεὸς πρὸς Βαλαὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ “ Βἰ καλέ 
’ 3” ὨὩωὶ 

σαι σε πάρεισιν οἱ ανθρωποι οὗτοι, ἀναστὰς ἀκολούθησον 
3 [ο 3 .λ κ ος ον Δ λ ΄ Ν 3 [ω ΄ 

αὐτοῖς' ἄλλα τὸ ῥῆμα Ὁ ἂν λαλήσω πρὸς σέ, τοῦτο ποιή- 
22 91 σε) Ν λ λ ν ῶ / Ν 3 

σεις. καὶ ἀναστὰς Βαλαὰμ τὸ πρωὶ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον 
99 ολ 3 ο) ΝΔ 3 ’ Ἆ Φ 2 / ’ 

αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύθη μετὰ τῶν ἀρχόντων Μωάβ. και 
3 ’ ών ε Ν ϱ 3 ’ 3 / Ν 3 / ε ὠργίσθη θυμώ ὁ θεὸς ὅτι ἐπορεύθη αὐτός, καὶ ἀνέστη ὁ 

Ορ. 2415 ποιῆσαι αὐτὸ 

μικρὸν ἢ καλὸν παρ ἐμαυτοῦ. Τ]ε (ατοε]ς 

{(ΤαΠΡΙα{ΟΥ5 ΞΘΕΠΙ {ο Ἠαγνθ Ἰαᾶ Ἠθτε αἱ5ο 

12. ἔστιν γὰρ εὐλογημένος: ὃ Τ2. ος αάά {ο Ἱδ. 
15. ᾿Αποτρέχετε: α ἀῑσπίβοα υνοτά 

Ιπ Ἰαΐο ἀτεεκ. 2441, Ἐτοφπεηί ἵῃπ {πο 

Ἰηβοτ]ρθίοης οἱ πιαπιλϊβδίοη αἲ Ώε1ρΗ1, 

---- πρὸς τὸν κύριον ὑμῶν: Ἠοαῦτεανή, ’ το 

γοιτ ]απά.) 

17. ἐντίμως ... 

18. ποιῆσαι αὐτὸ μικρὸν κτλ.: {ο 

πια] ἰέ δπιαἰί οὗ φγεαί, 1,6, ἴο ἴα]ζα ἔγΟΠΙ 

τιµήσω: ὃ 82. 

πο ποτά ΠνΠΙο {πθτθ οοττδβΡροιάς {ο 

παρ ἐμαυτοῦ. 

19. καὶ ὑμεῖς : Ἰἱ]ο ἴ]ε ΤΟΥΓΠΙΕΥ ΠΠθβ- 

ΒΕἨΏΡΘΙ5, 

20. καλέσαι: ὃ ΤΤ.---ὃ ἄν: δ 106. 
22. αὐτός: δ]ὸ.--- ἀνέστη: Πεῦτευνν, 
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ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐνδιαβαλεῖν αὐτόν: καὶ αὐτὸς ἐπιβεβήκει 
ν 

νο και 

20δ 

τά ” 9 - Ν , Τὸ 3 ο) ) 9 ο 

ἐπὶ τῆς ὄνου αὐτοῦ, καὶ δύο παῖδες αὐτοῦ μετ αὐτοῦ. 
3 [ων ε 3” ΔΝ .ά ῳ) ο) 3 / 3 Α ε ω) ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ ἀνθεστηκότα ἐν τῇ ὁδῷ 
καὶ τὴν ῥομφαίαν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐξέ- 
κλινεν ἡ ὄνος ἐκ τῆς ὁδοῦ αὐτῆς καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ 

, Χο 5 / Ν ο νε δ α »(}” φ Ἅ 

πεδίον: καὶ ἐπάταξεν τὴν ὄνον τῇ ῥάβδῳ, τοῦ εὐθῦναι αὐτὴν 
9 τε [ω 4 Α. 3 ε ” λ [ο θ [ο 3 [ο λλ 

ἐν τῇ ὁδῷ. καὶ ἔστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς αὐλαξιν 
ω) 3 ’ Χ 3 ο Ν Ν 3 [ω) τῶν ἀμπέλων, φραγμὸς ἐντεῦθεν καὶ φραγμὸς ἐντεῦθεν': 

95 Ν ὸ α ε ” Ν 3 λ - 4 Αα «θλ 

καὶ ιδουσα Ἠἡ ονος τὸν αγγελον του θεου προσεῦλιψεν 
ον) Ὁ η Ν [ω) νΝ 3 ΄ Ν ό ν αὐτὸν πρὸς τὸν τοῖχον, καὶ ἀπέθλιψεν τὸν πόδα ἙΒαλαάμ, 

καὶ προσέθετο ὁ 
ΔΝ / .ό ’ 3 ’ 

καὶ προσέθετο ἔτι µαστίξαι αὐτήν. 
” [ο] [ο] Ν 5 ΔΝ ε ’ 3 / ω) 3 

ἄγγελος τοῦ θεοῦ καὶ ἀπελθὼν ὑπέστη ἐν τόπῳ στενώ, εἰς 

ὃν οὐκ ἦν ἐκκλῖναι δεξιὰν οὐδὲ ἀριστεράν. "καὶ ἰδοῦσα 
ε 5” Ν 3 [ων [ον ’ ε ’ 

ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ συνεκάθισεν ὑποκάτω ἘΒα- 
/ Ἆ 2 / λ ΔΝ » ο 5 ο) λαάµ' καὶ ἐθυμώθη Βαλαὰμ καὶ ἔτυπτεν τὴν ὄνον τῇ 

εν 

ῥάβδῳ. 
ω) » ϱ / [ω 

λέγει τῷ Βαλαάμ “Τί ἐποίησά σοι ὅτι πέπαικάς µε τοῦτο 

98 .. ς ν 9 / α .ἲ Ν 
και ήνοιζεν ο θεὸς το στοµα της ονου, και 

ἐρ]ασθά Ἰϊπιδε]ξ ἵπ {ο γναγ.) ---- ἔνδια- 20. προσέθλιψεν . . . ἀπέθλιψεν : 
βαλεῖν αὐτόν : Γ07 απι αζυεγδαγῇ αφαἶπδί 

πι. Ορ. 92 εἰς διαβολήν σου, ἨΠΕΤΕ {θε 

ἨΗεβγεὶ 15 {Πθ Β8ΠΠΘ. Διάβολος -- δαΐαπι͵, 

«αἀνοτβατγ. ΤΠ 581οἨ Ῥ8ββασθς 18 Ἠανθ 

Όπο ἀοοίτίπε οἳ {με Τεν] Ιπ σετ]η. ---- 

ἐπιβεβήκει: ὃ 19. Απ΄ Ἱπρετίοοῦ ἵηπ 

ΠΠἘΑΠΙΠςσ -- 108 }Ιάἶπῃ οἩ. 

20. ἀνθεστηκότα: α Ῥτεδεηπί Ῥαϊ- 

Ποῖριε ἴπ πιεαπίης. Ορ. 9ἱ απᾶ 94 

ἀνθέστηκα». --- τῇ ῥάβδῳ: ποίι ἵπ {μπα 

Ἠοαυτεν, ΠΙΟ Ἠαδ Ἰθτο {ο ΠαΙΠΘ 

Ῥα]ααΠη. 

24. αὔὕλαξιν: Γι70108 ἵδ {6 δια] 

ΠηθαΠΙησ οἳ 5 νιοτᾶά. Τ]ε Ἠ.Υ. ηαβ 

Ἠετο /ἵπ α Ἠο]]ον Ἱναγ Ὀδίνεεπ {πα 

ΥΙΠεΥαΤᾷΡ.) ---φραγμὸς κτλ.: 6 01. 3908. 

Απ ΙΥ ϐ 5 3 κατά τι στενὸν χωρίον 

περιειληµμέγον αἱμασίαις διπλαῖς, 

ἴπο ῬτοροβίθοἩ ἵηπ ἴπο 10ΥΠ1Ι6Γ ϱΟΠΙ- 

ρουπά ηας Ιί5 Γ411 Τοτσθ, Ὀιαέ πού η {ῃθ 

]αΐΐον. ἈΝεϊίπειγ ποτά ἵ6 ιδεά ασαῖη ἵῃπ 

ἴπε ΤΧΧ. Ίο Ηερτευ ἶδ ἴΠθ 84Π16 

{0Υ Ῥούῃπ. ἹΙπ πο Ν.Τ, ἀποθλίβειν 

οοσοΙτ5 ΟΠΙΥ ἵηπ Τ,ς. 84 ἵπ ἴε 86Π89 οἳ 

ἐίο οτιδῃ.) ---τοῖχον: οοδερμα5 Ίθγο 

πδθς {Πο ποτά θριγκός. 

26. εἰς ὃν: {πι ιρ]ιομ. ὁ 90.--- δεξιὰν 

οὐδὲ ἀριστεράν: ορ. ἶ Μαο. 646 οὐκ ἣν 
ἐκκλῖναι ἀπ᾿ αὐτῆς δεξιὰν ἢ ἀριστεράν : 

ΝΕ, 2011 καὶ οὐκ ἐκκλινοῦμεν δεξιὰ οὐδὲ 

εὐώνυμα : Ὀι. 231, 1139: 1 π. 611: 01, 

943: 15. ο031- --ἵπ αἲἱ υπο Ῥραᾶββασθ5 

μθ ΊΠΘ6γο ααοιδα{ϊνο ἶ5 οπιρ]ογεᾶ, α5 

Ἠθγθ, 

27. ἐθυμώθη . . . καὶ ἔτυπτεν: (οἱ 

αιφγ! απᾶ θεφαπ {ο εἰγί]α. 
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τρίτον; 

209 

“καὶ εἶπεν Βαλαὰμ τῇ ὄνῳ “Ὅτι ἐμπέπαιχάς 

µοι: καὶ εἰ εἶχον µάχαιραν ἐν τῇ χειρί. ἤδη ἂν ἐξεκέντησαά 

σε "καὶ λέγει ἡ ὄνος τῷ Βαλαάμ “ Οὐκ ἐγὼ ἡ ὄνος σου, 

ἐφ᾽ ἧς ἐπέβαινες ἀπὸ νεότητός σου έως τῆς σήμερον ἡμέ 

ρας; μὴ ὑπεροράσει ὑπεριδοῦσα ἐποίησά σοι οὕτως: ὁ 

δὲ εἶπεν «Οὐχί.  "Ἱἀπεκάλυψεν δὲ ὁ θεὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς 
Βαλαάμ, καὶ ὁρᾷ τὸν ἄγγελον Κυρίου ἀνθεστηκότα ἐν τῇ 

ὁδῷ καὶ τὴν µάχαιραν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ 
99 9 
ν και κύψας προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ. εἶπεν 

5 ον ε 3 ω) θ Ὃ ο Χ ” 3 α, Ν 3 αὐτῷ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ “'Διὰ τί ἐπάταξας τὴν ὄνον σου 
ο ΔΝ ν Α 

τοῦτο τρίτον; καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξῆλθον εἰς διαβολήν σου, ὅτι 
5 » η ε οδό ) / 98 ν οσο ο ε 

οὐκ ἀστεία ἡ ὁδός σου ἐναντίον µου. καὶ ἰδοῦσά µε ἡ 
5” 3 ΄ 3 ο) 3 [ωἳ ’ [ωο ΔΝ 3 Ν 2 / 

ὄνος ἐξέκλινεν ἀπ᾿ ἐμοῦ τρίτον τοῦτο: καὶ εἰ μὴ ἐξέκλι- 
ῳ) . ΝΔ ΝΔ νεν, νῦν οὖν σὲ μὲν ἀπέκτεινα, ἐκείνην δὲ περιεποιησάμην. 

ν 5 α καὶ εἶπεν Βαλαὰμ τῷ ἀγγέλῳ Κυρίου “ Ἡμάρτηκα, οὐ γὰρ 
΄ ϱ [ο 

ἠπιστάμην ὅτι σύ µοι ἀνθέστηκας ἐν τῇ ὁδῷ εἰς συνάντη- 
Ν [ω) » 

σιν: καὶ νῦν εἰ µή σοι ἀρέσκει, ἀποστραφήσομαι.᾽  Ὅκαὶ 
ω ε ν λ α θ - 9 , (6 10 λ 

εἶπεν ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ πρὸς Βαλαάμ - Συνπορεύθητι µετα 
[ω) Ν ω) ” [ωὸ 

τῶν ἀνθρώπων: πλὴν τὸ ῥῆμα ὃ ἐὰν εἴπω πρὸς σέ, τοῦτο 

φυλάξῃ λαλῆσαι.᾽ 

των Βαλάκ. 

ὃν ’ λ λ Αα 3 / 

καὶ ἐπορεύθη Βαλαὰμ μετὰ τὠν ἀρχόν- 
9 ς ϱ , 

δδκαὶ ἀκούσας Βαλὰκ ὅτι “«ῆκει Βαλαάμ,᾽ ἐξ- 

29. ἐμπέπαιχας: ἴμετε 5 α Ῥρογίθοῦ 
πέπαικα ΤΤτοίῃ παίζω 5 Ὑθ]] 5 ἴτοπι 

Τπο Ἰαΐεγ {0ΥΠΙ πέπαιχα, ΝΠΙΟΠ 

ἰγοαίς {πο βίεπι αδ α σιὔίητα], ἵδ Πετε 

92, εἰς διαβολήν: }Υ. 22 Ἡ.---οὐκ 
ἀστεία: ἩΤ.Υ. (ρετνειβθθ.  Οπ ἴπε 

ΠΟΤΑ] ΒΕΠ86 ΠΠΙΟΏ οαπΠθ {ο Ὦ6 αἰίασ]εά 

{ο {6 ποτᾶ ἀστεῖος 8ε6 ΕΣ. 22 η. 

παίω. 

αβεί[α] ὮΥ πγαγ οἳ ἀἰβιποίίοη ΤΓΟΠΙ πέ- 90. σὲ µέν . . . ἐκενην δέ: ὃ ὐ0. 

παικας ἵηπ 328. Ἐκ. 103 Π. ---ἂν ἐξεκέν- -- ἀπέκτεινα περιεποιησάµην : 

τησά σε: τροιι]ᾷ Ίιαυε 5ίαῦδεᾶ ἴ]ιεε ίο }8Τ6θ. 

ἄεαίμ. ᾿Ἐκκεντεῖν 0015 ἵΏ ΒΕΥΕΠ Ο0Πες 94. ἀνθέστηκας: ἵΥ. 25 Π. --- ἄπο- 

Ῥαβρασοες οἳ {Πο ΤΙΧΧ. 

90. τῆς σήµερον ἡμέρας: ΕΣχ. 614 Π. 

---μῃ ὑπεροράσει κτλ.: {ία Ι οτί ο 
οοπίοπιρί ἆο 80ο ιπίο ἴπιεεδ Ηοθῦτενν, 

εγγας 1 η] οαβίοπα αοοιδίοπιεᾶ ἰο ἆο 

ο, 

στραφήσομαι: γραβδίνο ἵπ Τοτπ, Ρα 

πι]άά]θ ἵη πιθαηίησ, Ορ. 256, 16,11, ὁ 8ὺ. 

--«φυλάξῃ λαλῆσαι: ἴμε Ηεῦτενν Ἠετεα 
16 βἰπιρ]γΥ /ίλοι β]α]έ βροαΚ.Ὀ᾽ --- εἰς πό- 

λιν Μωάβ: {ο α ἰοιοπ ο) λε ἨΜοαῦϊίεδ. 

Υπ]σ, ἵπ ορρίάο ΜοαΟΙίαταπῃ, 
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α ω) 5 / ’ ο ΔΝ [ο 

ἦλθεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ εἰς πόλιν Μωάβ, τις ἐπὶ τῶν 
8ἵ εν, 5 , ο » α ελ κα 

ὁρίων ᾿Αρνών, ὃ ἐστιν ἐκ µέρους τῶν ὁρίων. καὶ εἶπεν 
Ν Ν 

Ῥαλὰκ πρὸς βαλαάμ “«Οὐχὶ ἀπέστειλα πρὸς σὲ καλέσαι 
” 

οὐ δυνήσοµαι ὄντως ΔΝ ’ ,) .ά Ν / 

σε; διὰ τι ουκ Ίρχου προς με; 

η] - ο 

τιμῆσαί σε; "καὶ εἶπεν Βαλαὰμ πρὸς Βαλάκ “᾿Ιδοὺ ἥκω 
τὸ ῥῆμα ὃ ἐὰν 

/ ε λ 3 Χ / ῳ ΄ 22 

Θάλῃ ὁ θεὸς εἰς τὸ στόµα µου, τοῦτο λαλήσω. 

Χ λ ο ΝΔ ” Αα , 

πρὸς σὲ νῦν: δυνατὸς ἔσομαι λαλῆσαί τι; 

καὶ ἐπο- 
ν. 3 δι 

ρεύθη Βαλαὰμ μετὰ Βαλάκ, καὶ ἦλθον εἰς Ἠόλεις ἐπαύλεων. 
40) ΝΔ ” Ν / Ἆ / ΔΝ 3 / 

καὶ ἔθυσεν Βαλὰκ πρόβατα καὶ µόσχους, καὶ ἀπέστειλεν 
υν νο ” [ο] 5 [ω Ἀ 

τῷ Βαλαὰμ καὶ τοῖς ἄρχουσι τοῖς μετ αὐτοῦ. “καὶ ἐγε- 
κ Ν ’ 

νήθη πρωί, καὶ παραλαβὼν Βαλὰκ τὸν Βαλαὰμ ἀνεβίβασεν 
ο ο ξι ὧν Ν ’ φ ’ Ν ” 3 [ο 3 ο] 

αὐτὸν ἐπὶ τὴν στήλην τοῦ Βάαλ, καὶ ἔδειξεν αὐτῷ ἐκεῖθεν 
ω) α Ν - Ν ” 

µέρος τι τοῦ λαοῦ. ἸΚαὶ εἶπεν Βαλαὰμ τῷ Βαλάκ 
Α Ν ια ῥ 

«6 Οἰκοδόμησόν µοι ἐνταῦθα ἑπτὰ βωμούς, καὶ ἑτοίμασόν µου 
Αα Ν 22 Ν ’ 

ἐνταῦθα ἑπτὰ µόσχους καὶ ἑπτὰ κριού». "καὶ ἐποίησεν 

Ῥαλὰκ ὃν τρόπον εἶπεν αὐτῷ Βαλαάμ, καὶ ἀνήνεγκεν µό- ρ μ» ήνεγκεν µ 
Ν Χ κ Ν / 

σχον και κριον επι τον βωμόν. 

96. ᾿Αρνών: απ Ιπάθο]παῦ]θ ΡΤορεΥ 
ηΠηΘ, Τ]θ ΑΤΠΟΠ 85 α τῖνεγ Ποπ]ηςσ 

Ιπίο {πο Ὠοθαά θεα ΕΥΟΠΙ {Π6 πεςδί, απᾶά 

ΒΘ6ΙΗ5 Ἠθγε {ο Ὦε τερατάεά αξ ΓΤοτπηῖης 

ἴπο ποτίΠθτη ῬουαπάατΥ οἳ υπο ἰεγτΙίοΥγ 

οἳ ΜοαῦΡ (πε Ῥοτάεντ οἳ Αγποη. - 

{ο Ῥοτάετ πιαάθ ὮΥ λα ΑΙΠΟΠ). Α8 

ΤΙΝΘΙΡ 4Γθ ΠΙΡΟΙΙΙΠ6 ΙΠ (αγθθίς, 18 πη]σ]ύ 

οχρεοί ὅς Ἀθγε Ἰηδίοαα οἳ ὅ.--- ἐκ µέρους 

τῶν ὁρίων: ᾖἵπ λε ἀἰγεοίοπ οἱ ἰ]ιο 

Πογᾶσεγδ. ΗεΡτει, ’΄οη {λε οχίτοπητγ 

Οἱ ἴ]ο Ώοτάος.) 

7. Οὐχὶ ἀπέστειλα: ἴ]ο ἨΠερταυ 

οοτγθβροπάϊης {ο 0μ15 πι]σηί Ἠανο Ῥθεεπ 

τοηετοᾶ ἀποστέλλων ἀπέστειλα, Ῥαΐ 

{με (τθε]ς {λαπβ]αίοτ 866ΙΙ5 αἲ Όμίβ 

Ροϊπί {ο Ῥε ρείθῖῃπς τεά οἳ πο 6Π]- 

Ῥ]μαθίο τορείΙθῖοη. ἩἨο 1αἱ186 {ο πιατ]ς 

ν ασαἰηπ Ιπ ὦ8 ΨἨΘΤΓΘ δυνάµει δυνατὸς 

καὶ εἶπεν Ῥαλαὰμ πρὸς 

ἔσομαι ποπ]ά Ὃο ἸἹαδαβεᾶ Ὦγ ἴποα 

οτἰσίπα]. 

99. Τ]όλεις ἐπαύλεων: {πῖς 5ΠΟΥ8 

{πο ππεαπίης π/Πῖο {Πο ἰγαπβ]αίοτ ραῦ 

ἩΡΟΠ {πο Η6εΡτεΥ ΡΤΟΡΘΙ η8ΙΠ6Θ. 

40. ἀπέστειλεν: ῬθΓΠΑΡΒ δεπέ 80ΊΊ6 

οἵ ἰ]ιο πιεαί, 8ἶποῬ α 5αοτίΠος αΠιοΏς 

Όλο ᾖθπβ, 5 απιοΏς ἴποθ ῬαάβΡαΠΒ, 88 

Ῥγοδ]ΙπΙΙΠαΤΥ {ο α σοοᾶᾷ ἀ4πΠοΓ, 

41. τὴν στήλην τοῦ Ῥάαλ: Ἠε- 
Ῥγειν Βαπιοίι-ΠααΙ. ἈῬαπιοίι ἵδ πα 

υγοτὰ οΟΙΠΙΠΟΠΙΥ τεπᾶετεᾶ ’Π]σ] Ῥ]ασθβ.᾽ 

Τπο βἰμιαῦΙοη 85 ΟΠΟΡΕΠ ἆἱ6οΟ αδ 

α[ογάίΐηπσ α σοοᾷ νίευν οἳ ἴπο Τ5ταε]]ζθ 

εΠποαπΙΡΠΙΘΗΓ, 

2. καὶ ἀνήνεγκεν: Ἠεῦτεν, ' απᾶ 

Ῥα]α]ς απά Ῥαϊααπι οβετες.) ---- ἐπὶ τὸν 

βωμόν: ΠΠοτθ Πίεγα] (απ ἴμθ Ἠ.Υ. 0η 

6ΥΕΤΥ αἰίατ.) 3ο Ιπ Υ. 4. 



ΠΠ. ΤΗΕ ΡΤΟΒΥ ΟΕ ΒΑΙΑΔΑΜ ΑΝΡ ΒΑΙΑΚ 

Ναπιρεις ΚΧΧΙΙΠΙ ὃ 
/ ή ΔΝ Α 

Βαλάκ “΄Ἡαράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου, καὶ πορεύσομαι, 
” τν Α Φ εἴ µοι φανεῖται ὁ θεὸς ἐν συναντήσει: καὶ ῥῆμα ὃ ἐάν µοι 

δείξῃ ἀναγγελῶ σοι. 
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Ν / Δ εν εν. ’ 

καὶ παρέστη Βαλὰκ ἐπὶ τῆς θυσίας 
) ο Ἆ λ ] , Ε] ο λ / λ αὐτοῦ: καὶ Βαλαὰμ ἐπορεύθη ἐπερωτῆσαι τὸν θεόν, καὶ 

ἐπορεύθη εὐθεῖαν. "καὶ ἐφάνη ὁ θεὸς τῷ Βαλαάμ, καὶ 
εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βαλαάμ “' Τοὺς ἑπτὰ βωμοὺς ἠτοίμασα, 
κ , , Ν . ο ο ο 5 Ν καὶ ἀνεβίβασα µόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. καὶ 

ν] ε Ν Α 3 

ἐνέβαλεν ὁ θεὸς ῥῆμα εἰς στόμα Βαλαὰμ καὶ εἶπεν “ Ἐπι- 
Ν ς 

στραφεὶς πρὸς Βαλὰκ οὕτως λαλήσεις." "καὶ ἐπεστράφη 
ἳ 5 / ον / 3 ’ Αν ω) ε ’ 

πρὸς αὐτόν' καὶ ὅδε ἐφιστήκει ἐπὶ τῶν ὁλοκαυτωμάτων 
9 Ν , ε ” Ν 3 9 ω) Ἁ 3 αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωὰβ μετ αὐτοῦ. καὶ ἐγε- 

- - 9 α 

νήθη πνεύμα θεου ἐπ αὐτῷ' καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν 
αὐτου εἶπεν 

ἔἜκ Μεσοποταμίας µετεπέμψατό µε Βαλάκ, 

βασιλεὺς Μωὰβ ἐξ ὀρέων ἀπ᾿ ἀνατολῶν, λέγων 

 Δεῦρο ἄρασαί µοι τὸν Ιακώβ, 
ΔΝ Α 3 ’ ΄ Ν 3 / η καὶ δεῦρο ἐπικατάρασαί µοι τὸν Ἰσραήλ. 

8 3 - Δ Ν ” , 

τί ἀράσωμαι ὃν µη καταραται Κύριος; 

8. Παράστηθι ἐπί: δίαπᾶ ὃν αἰ. Α 
τεσατά Το ατεεκ γγοι]ά ΙΠηαθ παραστῆ- 

ναι ἵο Ὦε οοηδίγασοῦεά (Πα ἀαΐῑνοα, Ῥαΐ 

α ΡτεροβΙθῖοη Το]11οπ/5 ἵηπ πε Ἠοαεβγανγ, 

π/πΙοὮ ἵ5 τερτγεβεπίεά ὮΥ ἐπί. ---εἴ µοι 

Φφανεῖται κτλ. : {π 6ᾳ5δε 4ο 5]ιαῖῖ αβρεαγ 

Ίχιίο πιο. ----ὁ θεός: Πεῦταυν, /:επονα]ι. 

---καὶ παρέστη. . . τὸν θεόν: ποῦ ἵπ (θα 

ΗεῦτεΙγ. ---εὐθεῖαν : 5ο. ὁδόν. Ἡ.Ν.! απᾶ 

ηε υθηί {ο α Όατο Ἠεϊσ]ῃί. Τ]ο (ατθε] 

οᾶη ΟΠΙΥ ΊΠπΘαΏ /Ἠθ Υνοπί βἰταῖσ]{.) 

ϐ. ἐφιστήκει: -- 1ρα8 
εἰαπαίπῃ. Ορ. ν. ΙΤ. --- ὁλοκαυτωμά- 

των : 1η {5 Τοτπι οἳ βαστίβοε {Πθ πιθαῦ 

πα5δ ΊΥΠΟΙΥ Ῥατηί, απᾶά πο οαίθῃ. --- 

καὶ ἐγενήθη πνεῦμα θεοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ: ποῦ 
ΙΠ ἴμο Περτονγ. 

7. παραβολήν: ο Ἱγογᾷ παραβολή 

ἐφειστήκει 

πιαδ πο ἱπαρί]γ οἩοδεηῃ Ὦγ {ο (τεεκ 

{ταηβ]αίογ {ο τοργεδεπί {πε Ηεῦτεν 

ογ]σίπα], υ]οἩ 15 ο[ίεπ τοπάετεά ΄ ΡΤΟΥ- 

ογρ. Τμο Περτουη ποτά ογἰσίπα]Ιγ 

πηθαηί ’ βεἰὐ]ης Ὀοδίάς,᾽ απά πας αρρ]ίεά 

{ο α βρεοίθβ οἳ οοπιροβίθίοπ Ι]ε ἰ]αί 

πυπῖοὮ 1011095, οοηβίδίηςσ οἳ οοπιρ]εῖς, 

1ῃ πυΠίοὮ θ8ςἩ 5οοοπᾶ 1πε ἶ5 α τερθί{1οῃ 

ππᾶθγ αποίΏθν ἔοτπι ΟΕ 15 ΡγΘδάεςθΘΒΒΟΓΥ. 

ΤΈΠο πηεαπίησ οἳ / ραταβ]ε) π ἴπο Ν.Τ, 

5 ἀϊῆογεηπί, Τί 5 ἴεγο ΄ οοπιρατίδοη ) 

ΙῃΠ {ἴπθ 86οηΏ5ο οἳ 'Π]αδιταύοηπ) ος 

έαηβΙΟςΥ. πλἰον πα α τθοοοσηϊθεα 

πδθ ΟΕ παραβολή ἵπ σοοᾶ ατεεκ: ορ.ῖ Κ. 

2414 ἡ παραβολὴ ἡ ἀρχαία. ἘΤΟΠΙ παρα- 

βολή Ο6ΟΙΠΘΡ πο ἘγεποΏ ρατίεν ὑπτοιςἩ 

ἴπο Ταὐῑπ ραγαβθοίανο. 

8. τί ἀράσωμαι: ἸΤ]ιαί οιγ8ε απι Ι 
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Ναπιραοι ΧΧΙΠΙ 9 
λα , Δ λ α ε / 
η τι καταρασωμµαι ον μη καταραται ο θεός: 

9 σ 9 9 ο 3 2 3 3 ” 

ὅτι ἀπὸ κορυφῆς ὀρέων ὀψομαι αὐτόν, 
ν ὃ Ά ο , ος 

και απο βουνῶν προσνοησω αντογ. 

3 Ἆ Ν / ιά 

ἰδοὺ λαὸς µόνος κατοικήσει, 

καὶ ἐν ἔθνεσιν οὐ συλλογισθήσεται. 
τίς ἐξηκριβάσατο τὸ σπέρµα Ιακώβ; 

καὶ τίς ἐξαριθμήσεται δήμους Ἰσραήλ: 

ἀποθάνοι ἡ ψυχή µου ἐν ψυχαῖς δικαίων, 
θά , 2 καὶ γένοιτο τὸ σπέρµα µου ὡς τὸ σπέρμα τούτων. 

1 νο , η , καὶ εἶπεν Βαλὰκ πρὸς Βαλαάμ “' Τί πεποίηκάς µοι; 
9 

εις 
ιά 3 Αα / ΄ ΔΝ 5 ΔΝ ε) / 

κατάρασιν ἐχθρῶν µου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλόγηκας 
9 ’ 22 

μη 
- , .] Ν -, 

καὶ εἶπεν Ὀρλμαμ πρὸς Βαλάκ “ Οὐχὶ ὅσα 

ἐὰν αλα ὁ θεὸς εἰς τὸ ον µου, τοῦτο φυλαρα ση 
2} 

σαι; ὃκαὶ εἶπεν προς αὐτὸν ῬΒαλάκ “ Δεῦρο ἔτι μοῃ ο. 

εἰς τόπον ἄλλον, ἐξ ὧν οὐκ ὄψη αὐτὸν ἐκεῖθεν, ἀλλ᾽ ἢ µέρος 

ίο Ῥγοποιπ6ε 1ο Πῖπιβ τί ἵδ οοσπα{θ 

αοοιδα{ἱνο. 

ϱ. ὄψομαι, προσνοήσω: Β.Σ. /Ι 

568, 1 Ώεμο]ά.᾽ Ἡροσνοεῖν ο0οΙΤ5 εἰσΏί 

ὑἶπιος ἵη {πο ΤΙΣΧ. ἹΊῃπ 1, ἃ ϐ. Ἱν 

6 τευοση]δεᾶ ΟΠΙΥ α5 α ἴα]5ε γεαᾶίηπσ 

ἵηπ Χ6δπορῃοῃ, --- βουνῶν: ἵν Π. 216 η. 

--λαὸς µόνος κατοικήσει: ἰμί5 ΡΤΟΡΗΘΟΥ 

5 αΠΙΡΙΥ {α]1β]εά ὮΥ ἴπο ἰδο]αῦίοη 

οἳ {πε 7επ5 απιοησ {πο ΠαίΙοΠ5 οἳ ἴ1ο 

πγοτ]ά, πΥΠΙοὮ Ὑαδ Ῥτοιςδηπί αὐοαί ὮΥ 

υμείτ τε]ὶ]σίοη. ΤΠ6, αοοοτάΐπσ {ο ἴἶθ 

Ἠϊσ]μ Ῥτίοδί Ἐ]εαζαν ἵπ {1ο Τ,οἴί6τ οἳ 

ΑτἱδίΘ685, Ίνα5 ἴπο οχκρτοβς οΡρ]εοί οἳ {ο 

Μοβαῖο 8ΥΡίΘΙΗ. --- ἐν ἔθνεσιν : {16 ἆοπ5 

ΠαὈΙα]1γ Βροκο οἳ τὰ ἔθνη (ια «επ- 

Π]εβ) Ἰπ οοπίταᾶΙδιποίίοη {ο λεπι- 

ΒΕ]Υ6Β. ---- ἐξηκριβάσατο: αοτὶδί πηϊάἀ]ο 

οἱ ἐξακριβάζειν. Τηϊ5 νετΏ οοσΙΤΒ αἱ5ο 

Ιῃ οὗ 285, ΏαἨ. Ο/ Τ19, 

10. τὸ σπέρµα: ἨΗεῦτεν, /ἀπςδι.) 

Έπε (γαηβ]αίοτ Ὠαςδ βοϊὶζοᾶ προη {ο 

ΠΙΘΑΠΙΗΡ. ---δήµους: Ἠεῦται, !Τουτί] 

ρατί οἳ. Τμ ποτὰ Τον πια] (αάθ ) 

ἀἱῆαεις οΏ]γ Ὦγ α Ἰειίετ ἔτοπι {Ππαίῦ Τον 

πουτίῃ Ῥρατῖ.) --- ἀποθάνοι ἡ ψυχή κτλ.: 

Ἠεῦτενγ, ΄ Τεῦ ΠιΥ 5οα] ἀῑθ πε ἀεαίῖ] οἳ 

ίμε τίρηίεοις.) πε πιθαπῖης οἳ {8 

ΡΤΑΥΕΤ ἵπ υΠῖ5 ραγήσοι]ατ οοπίεχί ἵ5 πού 

οἼεαν. Τπ {πο (τοε] {πε ]α5ί πο 1ϊΠπ6ς 

ἆο ποῖ οοιτθβροπά ἵηπ πιθαΠίης, ΠΠΙΟΠ 

ΒΗΟΠ5 {λαί βοπιείλίης 6 πτοηυης. Ῥαΐ 

{6 ἀτθεΚκ οἳ {Ἡθβ6οοπά Ἰπθ σἱνθΒ α ΠΙΟΥΘ 

παίιτα] ο1ο8ε {ο {6 ΡΤΟΡΗΘΟΥ., ΠΙΟΠ Τ6- 

Ἰαΐος {ο {πο ῬτοδροτΙίγ οἳ Ίδγαεί, ἴπαη 

ο ΠεῦτειΥ ας ἰγαπβ]αίθᾶ Ιη ΟΝΥ ΥΘΙΡΙΟΗ. 

Ῥοτ]α)βς {πα ποτά τεπᾶεγαᾶ /’]α5δῦ οηᾷ ) 

οας]Ώί {ο Ῥε {ακεπ {ο ΊπθαἨ / ροβίεγΙ(γ.) 

11. εὐλόγηκας εὐλογίαν: ὃ ὔ6. 

19. ἐξ ὧν: ἴΊιογο 5 αποίμοτ τοαᾶίπς ἐξ 
οὗ, νγ]ι]ο]ι σγαΠΏΠΙαΣ ΤΘΓΙΙΓ6Ρ. ---- οὐκ ὄψῃ 
αὐτόν: ἰπο Ἠερτειγ Ἠθγθ Ἠα85 πο περα- 

«νο, Ῥαί οἰίμεν τοαᾶίΐπςσ πιακθς σοοᾷ 

ΒΕΠ86. ---ἀλλ᾽ ἤ: δ 108. --- ἐκεῖθεν: ὃ 87. 
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Ναποοι ΧΣΙΠΙΙ 19 
. α , ὃ- 5 . λ , , 

τι αὐτοῦ ὄψῃ, πάντας οὲ οὐ μὴ ἵδῃς' καὶ κατάρασαί µοι 

αὐτὸν ἐκεῖθεν. 

2159 

14 Ν , 2 αν α . καὶ παρέλαβεν αὐτὸν εἰς ἀγροῦ σκοπιὰν 
Ν λ Αα 

ἐπὶ κορυφὴν Λελαξευμένου, καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ ἑπτὰ βω- 
, . 3 ’ φ Ν Ὃν κ δν ΔΝ ’ 

μούς, καὶ ἀνεβίβασεν µόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμµόν. 
ΔΝ Γωὶ Ν [ο 

Ἰδκαὶ εἶπεν Βαλαὰμ πρὸς Βαλάκ “ Παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας 
ον καὶ 

συνήντησεν ὁ θεὺὸς τῷ ἨΒαλαὰμ καὶ ἐνέβαλεν ῥῆμα εἰς τὸ 

αλ δὲ , 3 ο Ν / 22 

σου, εγω ε πορευσοµαιυ επερώωτΊησαι τον θεόν. 

ο ᾿ Ὁ 

στόµα αὐτοῦ καὶ εἶπεν 
, 

τάδε λαλήσεις”  ᾗἵ 

.) ’ 

Αποστράφητι πρὸς Βαλάκ, καὶ 
μν καὶ ἀπεστράφη πρὸς αὐτόν: ὁ δὲ ἐφι- 

/ Δ Α « ’ [ο 

στήκει ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄρχον- 
3 α 

τες Μωὰβ μετ’ αὐτοῦ. 
22 

Κύριος; 

ν . - 

καὶ εἶπεν αὐτῷ Βαλάκ “ Τί ἐλάλησεν 
18 ες λ ο 35 

καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν 
5 ’ 

««᾿Ανάστηθι Βαλάκ, καὶ ἄκουε: 
3 / ’ εἰ ’ 

ἐνώτισαι μάρτυς, υἱὸς Σεπφώρ. 

οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς διαρτηθῆναι, 
οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀπειληθῆναι" 

5... 4 9 Δ , 

αντος ειπας ουχι ποιησει; 

/ Ἆ "ον ο) 

λαλήσει, καὶ οὖχι ἐμμενεῖ; 

14. εἰς ἀγροῦ σκοπιὰν κτλ. : {0 ἴ]ιθ 

Ἰοοζ-οιιέ ρῖασε ο {λιε Πεῖᾶ, {ο ο {ορ 

οἵ εαί ιο]νίο]ν ἴ8 Ίνειοπι πι 8ί0π8. ἩΤ.Ν. 

ἑ]πίο {πο Πειᾶά οἳ ΖορΠμίπαι, ἴο ἴπο {ορ 

οἳ ῬίβσαΠ. ΖορΠΏῖπι ἵδ Ἠθ6Γθ α ΏΓΟΡΟΥ 

ΏηΦΊΠΘ, Ῥιαῦ ΠἹΘθαΠ5 πε Ἰαίοππιεη.) 

Ῥϊδσαμ 5 45ο ἴ]α ΡΓοΟΡΕΓ ηαΠΙΘ οἳ α 

πθ]]- ποπ πιοαπίαίηπ ογεγ]οοκίηςδ {πα 

1οτάαη να]Ι6Υ Ίτοπι ἴπε οαδ. ἜΤπο 

{ταηβ]αίοτ 15 5αρροδθεᾶ {ο Ἠαγε αγγ]ναά 

αἲ Λελαξευμένου ΤΤοΟΙΠ αΏ Αγαιπαϊῖο 56Π56 

οἳ πο τοοῦ, 

15. ἐγὼ δὲ πορεύσοµαι ἐπερωτῆσαι 

τὸν θεόν: ἨΠσθῦτεν, ’ π]ῖ]ε Ι πιθεί ΥοΠ- 

46ν. Ἠετε, αξδίῃ ν. ὃ, πο Πεῦταιυγ οπχ]{8 

ἴμθ τ6ἴΘΓ6ΠΟΘ {ο /΄ αἀθβδίοπίης (αοα --- 

ῬοββίδΙγ οι οἳ α Μεε]ῖησ οἳ ΤεΥετθησθ. 

Ἠετο {ο β6ηΠΡθ ἵδ ἱποοπαρ]είε π]υποιί 10, 

18. ἐνώτισαι µάρτυς: ϱἴνο οαν ἴο 

Πιο 45 α ιωἱίπ6δ. Ἠεῦτεν, /Πδατκθη 

ππίο πηθ.. ΤΗ9 ἄτεεκ τεπάοτίησ ο8Π 

Ἠετο Ῥε ἰτασθά {ο α ἀϊΠετεπί Ρροϊηθϊπς 

οἳ {6 Πεῦτει {οχύ. ἜΤ]9 8ΑΠ1Ι6 6ΟΠΒΟ- 

ηΘΏίΦ ΠΠΙΟΝ οαη ὃο τοαᾶ «Πίο Πῃθ) 

ΠΠΑΥ 4ἱ5Ο ο {αΚκθεη {ο ΠΊΘάΠ «ΠΥ ψ]ζ- 

ηθβς. ᾿Ενωτίξεσθαι ἵ5 ἃ οΟΠΙΠΙΟΠ πνοτᾶ 

η ἴῃθ ΤΧΧ, 9.0. εΠ. 439: οὰρ. δδ: 

76Υ. 2916. Τί οοςΤβ αἱ5δο ἵπ Αοῖς 213. 

19. διαρτηθῆναι: {ο 0ε πιϊκ[εᾶ. ἩἨε- 
Ῥταυν, /ἴΠαῦ ο β]οι]ά 16.  Διαρτᾶν 

οοσιΥΒ ΟΠΙΥ Ἰθτο ΙΠ {πε ΤΧΧΝ. ἹΤπ οτ- 

ἁῑί]ι 816 νο Ππα οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ Θεὸς 

ἀπειληθῆναι, | οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου διαι- 

τηθῆναι. --- ἀπειληθῆναι : {ο ὁε ἐεγγϊβεᾶ 

οτί] ἐ]λγεαί. Ἡ.Υ. !ὐιαῦ Ἡθ βποι]ά 

τορθηῦ,) 
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ἰδοὺ εὐλογεῖν παρείλημμµαι; 
5 / Ν 3 Ν 3 / 

εὐλογήσω, καὶ οὐ μὴ ἀποστρέψω. 

Λ οὐκ ἔσται µόχθος ἐν Ιακώβ, 
οὐδὲ ὀφθήσεται πόνος ἐν Ἰσραήλ: 
’ ε Ν 3 [ω 3 9 [ω 

Κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ αὐτοῦ, 
κ 5” 3 ’ 3 3 σι 

τὰ ἔνδοξα ἀρχόντων ἐν αὐτῷ. 

Ἄθεὸς ὁ ἐξάγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου: 
ε / ’ 9 [ο 

ὡς δόξα µονοκέρωτος αὐτῷ. 
ϱϱ 3 , ϱ » Ν ΔΑ 5 η 

οὗ γαρ ἐστιν οἰωνισμὸς ἐν Ιακώβ, 
δὲ / ον / 

ουὸε µαντεία ἐν ]σραήλ. 
Ν Ν ε νο 3 9 Ν ϱν. ΔΝ κατὰ καιρὸν ῥηθήσεται ᾿Ιακὼβ καὶ τῷ Ἱσραὴλ 

τί ἐπιτελέσει ὁ θεός. 

20. ἰδοὺ εὐλογεῖν κτλ. : ἴε ἀτθε]ς 
Ἠοτο τερτοάἁσες {Πο ἨΠεῦτεν ---' Β6- 

Ἠο]ά, 1 Ἠαγνο τεσοθϊνθά {ο Ῥ]εβ. Τ]ε 

Ἡ.Ν. βαρρ]ες {6 ποτά !οοπιπιαη- 

ΠΙΕΗ{.) ----εὐλογήσω κτλ. : ἨἩ.Υ. ΄ απᾶ ηθ 

Πα Ῥ]εβδεά, απᾶ 1 οαηποί 16νΘΥ56 10.) 

--οὐ μη ἀποστρέψω: Ἱπίταηβίῆνοα, α5 

οἵδεη ---- 1 ωϊτῖ ιοί {γι Ὀαςῇο. 

21. οὐκ ἔσται µόχθος κτλ.: Ἠ.Υ. 

Πο ἨἸαϊπ που Ῥεμε]ᾶ ἹπίααΙίγ Ἱῃ 

/αοοῦ, | Νεϊ(μετ Ἠαίῃ Ἰθ 866Π Ῥεί- 
ΥΕΙΒΕΠΕΒΡ 1π Ίβγαε|. ΤἩο Ἠερταν 

ΠΟΙΠΒ ἨΕγε 56 ΠΙαΥ ΠἹΘαΏ 6ἱ{Πθγ /Β8ΙΠ 

ΟΥ /ΒΟΤΤΟΠΙΥ.᾽ /΄ΙπΙαΙ0γ  απᾶ ’ Ώ6εΓγθγβθ- 

ηθβ5) ἀθοῖάς {λε αιθβδίίοη Ιπ πε 9Π6 

ΨΑΥ, µόχθος απᾶ πόνος ἵπ {πε οίΠεΓ: 

Ῥαῦ πο ἀετίναίίνες οἳ ἰπερο Ἰαΐΐστ, 

µοχθηρία απᾶὰ πονηρία, Ὁοι]ά οοϊποῖᾶς 

ΠΙ( ιο Ἐπρ]ϊδ]ῃ γΥεΓβίοἩ. ---τὰ ἔνδοξα 

ἀρχόντων κτλ.: {ιο ϱἸογίε οί ο]ίο[Β 

αγπε πι Ἰεῖπι, 1.α. ! 15τας] Ίας5 σ]οτίοιβ 

ομ]είΒ. Ἡ.ν. απᾶ {πο ϱποπί οἳ α 

Κίπσ 6 αΠΙΟΠΡ {μεπι. Ῥετμαρς ἴ]θ 

ἄπγεε]ς {ταηβ]αίοτς οπαησαᾶ /’Κίπσ) Ιπίο 

τα]ετς). {ο αγοὶᾷ {πθ αρρθαταηοῬ ΟΕ 
ΒΠΒΟΗΤΟΠΙΡΗΙ, 

2. ὡς δόξα µονοκέρωτος: {16 ΄ τπῖ]- 

οοτη ) ἤσαγθρ αἱ] {οσείπεχ ἵπ εἰσηί ραδ- 

βασες οἳ {πε ΤΙΧΧ---ΝΡ. 2033, 245: Ῥϊ. 

9611: ἆᾖοῦ 59): Ῥ6. 2133, 286, Τπου, 9110, 

Ίη {πε Ἠ.. ἵς 16 οΥεΓγπηετο τοᾶάισοθᾶά 

ἴο α /πἰ]ᾶ-οα. οχοορυ π]οετο ἵν 16 

αὈδοηύ αἱ{οδείἩετ (5. ΤΤ65). Ἐτοπῃ ή. 

9011 19 αΏρθατς Ρ]αἰπ]γ ἰπαῦ πα απῖπια] 

Ἰαὰά ΠΠΟΥΘ {Παπ 9Π6 Ἠοτῃ. ΤηΗ6 τεπάεί- 

Ἱησ οἱ {πο Ὑπ]σαία {πεπ ---οαῖα5δ ΕΟΥ- 

Οι ταἆο δἰπι]]15 εδ τηϊποσθτοί1β 

---ἶ5 ἀενοῖᾶά οἳ ρ]αιδΙοΙγ. Τι δποι]ά 

ϱο πούἰοεᾶ ὑλαί {πο ρατα]]ε]Ιδπῃ ἵη 86ΠΡ6. 

πυΠΙοἩ 5 Υ6τΥ οἱοβ5ο ἵπ πιοδί οἳ {πθρδο 

οοἀρ]θίς, ἵ5 Ἠετο αΏδεηί αἱιοσείμοτ. 

25. οὐ γάρ ἐστιν οἰωνισμὸς κτλ. : 

018 ἶδ α Πέετα] τεπάρτίης οἳ πε Ἠεῦτευνγ, 

Έπο Ἡ. ΣΥ. πιατσῖη ραΐ5 α πιθαπῖης Ιπίο 

πο ποτάς (15: ὁ ΒΙΤΕΙΥ (οτο 5 πο 6ἩΠ- 

ολαπίππεπί αφαϊπαί Ία9οῦ, | Ναϊίμοτ 18 

Όλετο αΠΥ ἀἰνΙπαθίοη αραϊπδί 15τας],) 

ἷ.6. ἵν ἵδ πδε]εδς {ο οα]] ἵπ ἀἰνίπαετς {ο 

61156 {116Τη, ---- κατὰ καιρὸν κτλ.: απὶίθ 

οοττοςσί α5 α τεπάετίης οἳ ο ἨΗεῦτεπη, 

οχοερί ἴ]ιαί ἐπιτελέσει οαςσΏῖ {ο Ὦθ Ρρει- 

16ο, Ὀαΐ{ 1ο πιεαπίης ἵδ ποῦ Ῥ]αϊῃ 1η 
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Ν. ὓς ΄ / 

καὶ ὡς λέων γαυριωθήσεται; 
Ἂ) ό ϱ ’ ρ οὐ κοιµηθήσεται έως φάγῃ θήραν, 
καὶ αἷμα τραυματιών πίεται. 

Ν ο) 
"καὶ εἶπεν Βαλὰκ πρὸς Βαλαάμ “΄ Οὖτε κατάραις καταράσηῃ 

ΕΕ ο 2 Ωω λ 5 ΄ ως 2 26 κας 
µοι αὐτόν, οὔτε εὐλογῶν μὴ εὐλογήσῃς αὐτόν. καὶ ἀπο- 

Ν ”ἲ - 

κριθεὶς Βαλαὰμ εἶπεν τῷ Βαλάκ “' Οὐκ ἐλάλησά σοι λέγων 
Ἅ καὶ 

6 ΔΝ κ ον Δ ιν / ε ’ [ω ῤ 2 Τὸ ῥῆμα ὃ ἐὰν λαλήσῃ ὁ θεός, τοῦτο ποιήσω”; 
εἶπεν Βαλὰκ πρὸς Βαλαάμ “ Δεῦρο παραλάβω σε εἰς τόπον 
ιά 5 ») - ο) Φ νΝ / ο Ν 3 [ο 

ἄλλον, εἰ ἀρέσει τῷ θεῷ, καὶ κατάρασαί µοι αὐτὸν ἐκεῖ- 
22 θεν. 

τοῦ Φογώρ, τὸ παρατεῖνον εἰς τὴν ἔρημον. 

και παρέλαβεν Ῥαλὰκ τὸν Βαλαὰμ ἐπὶ κορυφὴν 
9 αν 
καὶ εἶπεν 

ῬΒαλαὰμ πρὸς Βαλάκ “ Οἰκοδόμησόν µοι ὧδε ἑπτὰ βωμούς, 
ὃν Γωὶ Αα ») 

καὶ ἑτοίμασόν µοι ὧδε ἑπτὰ µόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.᾿ 
Ν 5 - λ 

καὶ ἐποίησεν Βαλὰκ καθάπερ εἶπεν αὐτῷ ἙΒαλαάμ, καὶ 
1Ιχ λ αἱ 

3 Ν ι” ε) ο 

ἰδὼν Βαλαὰμ ὅτι καλόν ἐστιν έναντι Κυρίου εὐλογεῖν τὸν 

Ορος / λ ν ο. ν / 
α»ηνέεγκεν μοσχον και κριον επι τον Βωμόν. 

5 ΄ Ρ] 5 ΄ Ἆ ΔΝ 1 ΔΝ 5 ’ [ο 

Ισραήλ, οὐκ ἐπορεύθη κατὰ τὸ εἰωθὸς εἰς συνάντησιν τοῖς 
” ζω) Ν 5 Ν 3” 

οἰωνοίς, καὶ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν ἐέρημον. 

οἵίμεγ Ἰαησιασθ. Τηο ρατα]]ε]ίσπι οἳ 

86ΗΡ6 5 Ἠθγο αἱ5ο αὐβδαηπί, απ ἵν 10ος 

α5 ἰποισῃ Ίδταε! Παά Ὄδει οπἱσίπα]Ιγ 

πηθαΏ{ {ο Ῥα]αποςῬ ε{ασοῦ. 

20. οὔτε εὐλογῶν κτλ.: ὃ 81. 

27. Δεῦὂρο παραλάβω κτλ.: ριποίι- 

αἲθ ἨθΥθ εἰς τόπον ἄλλον: Πο ποτάβ 

εἰ ἀρέσει τῷ θεῷ 5ο ΙΙΙ καὶ κατάρασαι 

24. γαυριωθήσεται: 5 ΠΙΠΡί οΟΠΠΘ 

ΤγΟΙΏ γαυριοῦν, ποῦ ΤΤΟΠΙ γαυριᾶν. Τπεγε 

6 αἱδο α ΤΟΙΠΙ γαυροῦν δα. ϐ53: 

Π] Μαο. 9Η. Ταυριᾶν Ο6ΟΙΤΒ η ο αυ 

0ἳ: ἆοῦ 914, 993135. Οπ {πο νοίοῬ 599 

δ 8”. --τραυματιῶν: τραυματίας ῬΤΟΡ- 

6ΥΙΥ πηθαΠ56 α Ἰδοιωιᾶοᾷ πια, α8 η ΑΤ. 

Ῥοεἰ. 14 8δ 15: Τμιοἶαι Τ. Η. ΤΠ 9δ. ἹΊῃ 

πε ΤΧΧ Τί 16 αδεᾷ {οΓ 0Π6 ΠΟ Ἠ8β 

πποῦ Ἠϊδ ἀθαίμ ὮΥ νοιπαίησ, 6.4. ΝΕΟ. 

ο ἡδμας 16 ἱ Κ. 115, ιο 

πποτᾷ 18 ΥΕ6ΥΥ ϱΟΙΗΠΙΟΗ. 

---- 1 1 5]ιαῖΙ Ώίεαδα (ο, ἄο ἐλοιι αιιγ86 

πιο Πιῖπι ΓΥΟΊι {ι97ο. 

258. Φογώρ: -- ΡεοΓ. --- τὸ παρατεῖ- 

νον εἰς τὴν ἔρημον : {ο {λε ρίαςε τ]ιῖσ]ι 

α{γοίε]ιο8 αἴοπ {ο ἴ]ιο ἀεδεγῖ, ἵπ ΔΡΡΟοβϊ- 

Ώἱοη γγἰθἩ κορυφήν. Ἡ.Ν. ' ὑλαῖ Ιοοκεία 

4ο προπ {πο ἀθβδογί.) 

1. εἰς συνάντησιν τοῖς οἰωνοῖς: {ο 

ηιθοί ἴ]ιο ΟΠΙ6ΊΙ5, 1.6. ἴο ΟΏ56ΙΥθ 8ίσηΒ 

ΕΥΟΠΙ Πίο Ὦς πηϊσηί Ιπῖανγ πα ν]] 

οἳ ασα. Ορ. 2051  Π.Υ. “Το πιθεῖ 

ΜΙ( οπολαπίππθεηίδ. πε ἨΠερτευ 
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καὶ ἐξάρας Βαλαὰμ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καθορᾷ τὸν 
2 ΔΝ 2 / λ ΄ Ανω / ον 

Ισραὴλ. ἐστρατοπεδευκότα κατὰ φυλάς: καὶ ἐγένετο πνεῦμα 

θεοῦ ἐν αὐτώ. "καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν 
«Φησὶν Βαλαὰμ υἱὸς Ῥεώρ, 

ὃν ε 3 θ ε 1λ θ ων ε ων 

φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν, 

ἀφησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ, 
9 ϱ ” 

οστις ορασιν θεοῦ εἷδεν, 

3 ϱ 3 λ / ε ὀφθ λ λ  τ [ω) 3 

εν υπνω, αποκεκαλυµµενοι οιο αλμοι αντου 

« ” 5 

δὼς καλοί σου οἱ οἶκοι, Ἰακώβ, 
ε ΄ 5 / 

αἱ σκηναί σου, Ισραήλ: 
6ε / , 
ὡς νάπαι σκιάζουσαι, 

ΔΝ ε Δ / α. ω) καὶ ὡσεὶ παράδεισος ἐπὶ ποταμῶν: 
Αι Εξ ολ . - » ζς 

καὶ ὡσεὶ σκηναὶ ἃς ἐπηξεν Κύριος, 
ε εν ν ή, 3 ϱ 

ὡσεὶ κέδροι παρ ὑδατα. 

ποτά 5 ο Ῥ]ατα] οἳ λαί πἨ]οὮ 18 

(αηβ]αίθᾶ οἰωνισμός η 95953, 

Ὁ. ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν: ἰ]ῖςδ 566Π15 {ο 
Ροϊηῖ {ο α ἀῑπεγεηπί τοαᾶῖπσ ἴτοπι λαῦ 

οἳ {πο Ἠερτεη α5 πο Ἠαγο Ἱί. Ὦθο 

ς δν ᾳ 

4. λόγια θεοῦ: ορ. Υ. 16: Ῥι. 99): 

απᾶ Ῥβα]πα5 ραβδίπι. Ῥυ. Ῥαα] ἵπ Ῥοπι. 

93 865 {1θ ΕΧΡΤΘΒΡΙΟΏ τὰ λόγια τοῦ 

Θεοῦ, ὉΠΙοἩ 5 (πθτο τοπάοτεᾶ / ἴἶο 

οτασ]ες οἳ ἀοα. Ορ. Αοΐδ 58. ἵ Ῥοϊ, 

41: Ἠν. δ13.---ἐν ὕπνῳ: Ἠ.Υ. !'Τα]ϊησ 

4ονγη.᾽ ---- ἀποκεκαλυμμένοι κτλ.: ὃ δΙ. 

Το βΒ]εερ ΠΠ {ο ϱΥΘΡ ΟΡ6Π 866ΙΗΒ {ο 

Ἠαυθ ῬθεἩ τεραγάεά αξ {πο βίσῃ οἳ α 

Ψζατᾶ. Τη φησίν . . . αὐτοῦ Ὢθ Ἠανο 

α πιρ]εῦ Ἰηβίεαςᾶ οἳ {6 δια] οορ]είβ. 

Τ0 πνιοι]ἀ 86επι ἴτοπι ν. 16 {λαῖ α Ἰἶπο 

ηα5 ἀτορρεά οι. 

6. ὡς καλοὶ κτλ. : {16 αἰσλί οἳ ἴἶα 

Ἰδγαε]ίίες εποαπιρεᾶ, πγηίο] Ἠα5δ πιαᾶθ 

8, ἀεβετί Ῥ]αος 866π Ῥορα]οιβδ, βασσθβίβ 

ἃ ΥΙδΙΟΠ οἳ ὑλθ Ῥθορ]θ Ῥογπιαποδη({]γ βοί- 

ηθά ἵπ α Γταϊιζα] ]απᾶ, απᾶ Ποιτὶςηίης 

Ἰκα α νγε]]-παἴεγεᾶ 5γογο οἳ {γθ865. 

6. ὡς νάπαι σκιάίουσαι: οὐεπι «8 

5]αᾶι ἀεῖῖδ. Ἡ.Ν.' Α5 να]]εγ5 Τε {Π6Υ 

βρτεας {ογίΠ. ---παράδεισος: α ΡΕΙΡΙ4Π 

ψιογᾶά πιθαηῖησ α /ρατκ) οὗ /΄ΡΙεαβδΙτθ- 

στοιπά,) ΠΠΙΟὮ 16 Ταπαϊ]Ιαχ {ο γεαάθτβ 

οἳ Χεπορμοῃ. Πε Ἠερτειν υνοτά ἵ8 

Ἠθγθ {πε 6419 ας ἰπαῦ ὦγΠίοὮ ἵδ ἰΥαΠ5- 

]αϊοά ΄σατάεη ) ἵῃπ (6πΠ. 2 απᾶ ὁ. Τη 

ΝελοεπιίαΠ, Εοο]θβίαδίες, 0απ{ΙοΙθ5. απᾶ 

Φἰταςῇ {πε Ἠερταν Ἰα5 ραγᾶδδ, ὉΠΙο 

5 ῬτοβαβΙγ α Ιοαπ-ποτᾷ ΤΤΟΠΙ {πε Ῥεγ- 

βί8ΗΠ. ---σκηναί: Π.Υ. ']]ση α]οος. Οτ- 

ΤΙΟΙΙ5 α5 ΌΠῖς νατίαθΙοη 86ΕΙΗΒ, Τὸ 15 πού 

η αηπαίατα] οηπθ. Έον ἴπθ Ηεῦρτει 

ποτά ἵπ γ. ὅ, πημίςἩ ἶ5 τοπάρτας οἶκοι Ὦ}γ 

Όλο ἄταε] απά / επί) ὮΥ {πο Ἐπρς]ϊδῃ 

ἰγαΠΡΒΙ8{ΟΥ5, ἀᾷε6τ5 οΠΙΥ ὮΥ α Ῥοϊπῦ 

ΓΥΟΠΙ {θ 9Π6 ἩΠΙοἩ 5 Ἰοχο επΙρΙογεᾶ. 

Το υυοτᾶ /]ρη-α]οςς) βίαπᾶς ἴοτ 1ΐσ- 

ΠΤΙ α10568. ΦΝΠΙΟἩ 185 α Παπ ἴταῃβ- 

Ἰαὐ0ἱοη οἳ 11ο ἄτοε]ς ξυλαλόη. Τ16 ῬΙ0τ6Υ 



1Π. ΤΗΕ ΡΤΟΒΥ ΟΕ ΒΑΙΑΑΜ ΑΝΕΡ ΒΑΙΙ ΑΚ 

Νππιβρος ΧΧΔΙΥ 9 

217 

ο τρ) , 3 3 Αα / 3 α 
ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ, 

Ἆ ’ 3 ω) ο 

καὶ κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν : 

καὶ ὑψωθήσεται ἢ Γὼγ βασιλεία, 
Ν 3 / ε ’ 9 [ο 

καὶ αὐξηθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ. 

ὲθεὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου, 
ε / ΄ Ρ] Αι 

ως δόξα μµονοκερωτος αυντῳω ε. 

ἔδεται έθνη ἐχθρῶν αὐτοῦ, 
ην νν ’ 5 ο 3 ω) 

καὶ τα πάχη αὐτων ἐκμυελιεῖ, 

καὶ ταῖς βολίσιν αὐτοῦ κατατοξεύσει ἐχθρόν. 
9 Ν 2 ’ ε ΄ ΔΝ « ’ 

κατακλιθεὶς ανφεπαυσατο ως λέων και ὠς σκυµνος ' 
’ » 

τίς ἀναστήσει αὐτόν : 
ε ] . ΄ 2 / 

οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλόγηνται, 
Δ 22 καὶ οἱ καταρώµενοί σε κεκατήρανται. 

αἷοο πα5δ 85ο ΚΠΟΠΝΏΠ α5δ ἀγάλλοχον, 

Πο] 5 Ρ6ΓΠαΡΕ {ο Θοπηϊθῖο ποτά Ὀοςί- 

γούψεᾶ απά πιοᾶιῃεά 5ο α5 ἴο σἶτο Ιί 

βοπιείηίησ οἳ α τεεζκ αἲτ. 

7. ἐξελεύσεται ἄνθρωπος κτλ.: Π.Υ. 

ἑγαἴετ βΠα]11 Που τοπ Πΐ5 Ὀασκοίς, | 

Απά Πἱ5 5εεἆ 5Πα]] Ῥο ἵη ΠΙΑΠΥ Υ/α{ΕΥΡ.) 

Ἑ- ὑψωθήσεται ἢ Γὼγ βασιλεία: 

Κπφάοπι βιαῖῖ Όε Πῖρ]ιετ αι «ο. 

ἨεΡτεν, ΄Ηἱ5 Κίπς 5]α11 Ῥο Ἠϊσ]εν (απ 

Αραρ. «ἄος (Εσεκ. ὁδ8δ3, 991) β6διης 

οαύ οἳ Ῥ]ασε Ἠεταο. Ῥετμαρς {πθ ἰτιθ 

τεαάἶπς ἶἵδ Ος6 (ορ. 94:35), νυηΠὶοἩ ΊἸαδ 

ἴμτθοῬ οοΠβοπαΠίΒ ἵπ Ποερταν αιά πηϊσ]ό 

δ8ΒΙΙΥ σε οπαποεά Ιπίο οἰίμοτ (ος ο 

Άρας. Μοτεονετ 056 {5 ϱἱβοπ/]Ἡετο ΠΙεΠ- 

υἱοπθᾶ ας ἱγρίσα] οἳ α πηϊσμίγ Κίπσ (ΤΑ. 

19411. 196030) απἆ α Ἠαά 1αδῦ Ό6εῃ ϱα0- 

ἀπεα ὮΥ Ίδταε] (ΝΟ. 2159-06). Οµ υπῖΒ 

βιρροβί(ῖοη {16 ΄ κίης 7 πΙ]] Ὀε εποναῃ. 

ἨΙΙΠ Όπο τοαᾶίπσ Απδασ) ἴῃπο Κίπσ 

ποι]ά παίιτα]Ιγ ο δαα]. Ῥαΐ {ο ίακα 

α Ῥ6ΙΒΟοΠ γεί ΠΠΡοΤη α5ξ α βίαπάατᾶ οἳ 

οΟΠΙΡΕΓΙΒΟΗ ΤΟΥ αΠΟίΠΘΥ Ρ6ΙΒΟΠ Ίο {8 ἶπ 

ἴλθ βαΠ1θ ργοΙσοαπιθη! 15 ἴοο ΙΠΟΠ οἱ 4η 

αηαςΠΤΟΠΙΡΠΙ ΘΥ6Ώ ΤΟΥ ΡΓοΡΗΘΟΥ. Ἐοντ 

υμθ {ΟΥΠΙ οἳ {η οοΠΙΡαΓΙΒΟΠΗ, 568 ὃ 65. 

8. θεὸς ὡδήγησεν κτλ.: ἵπ 2033 Ν]ίμα 

5]]σῃί νατιαὐῖοη. Τπε ἀΙΠεγαεποςῬ Ιπ {θ 

ογἰσίπα] απποαπίδ ΟΠΙΥ {ο (παί Ῥευπθεῃ 

εἴησι]ατ απᾶ ΡΙΙΤ8] (αὐτὸν, αὐτούς). ---- 

καὶ τὰ πάχη κτλ. : απιᾷ ε]αῖῖ 8ο ἰ]θ 

πιαγΎοιυ οιί ο ἰλεῖ Γαίπεβ. ἩἈ.Υ. 

ἑ Απ 5µα]] Ὀτοαίς {μαῖτ ΏοΠθΕ Ιπ ρίεςθΒ.) 

Τηο πο οςη Πατά]γ Ῥο τεπάετίησς οἳ 

πο Β41ΠθΘ οτἰσίπα], (ποισῃ πο οπθ 

ΡΤοςθβΒ ἶδ ΡΤΕΙΙΠΙΙΠΑΥΥ. {ο ἴμο οίΠοῦ, 

ΤΠ πΙείαρΙΟΥ 15 ἵπ αἴτπεν οςβο ΤΤοΟΠΙ α 

Ῥοεαδῦ οξ Ρ{6γ. Ὀπί ἴμθ (ανθεκ Ίεπᾶς Ἱί- 

66] ναΥΥ πε] {ο ο Ιάεα οἳ πε «9 επβ 

αὐβοτρίησ {1 Ὑγεα]{] οἱ οὔπεΥ ΠαΙΙΟΠΒ. 

Ἐκμυελίζειν 0001115 ΟΠΙΥ Ἠθ6γθ. ἘΕοχ πά- 

χος ορ. Ἐατ. (ποίορξ 9δ0θ: οἳ σαρκὸς 

εἶχον εὐτραφέστατον πάχος». ---βολίσιν : 

αγγοιο. Ορ. Ἐκ. 1915 ἢ βολίδι κατα- 

τοξευθήσεται: ᾖθτ. 213 ὧς βολὶς μαχητοῦ 

συνετοῦ. ΤΗ15 πο ἵς οαί οἳ κεορίης γα 

ἴμο βἰπι]]ο οἳ ο σπ]ά Ῥοαδί, ὉλῖοὮ ἵ8 

γ6βιΙπηθᾶ 1Π {πο Γο]]οννίηπσ οοιρ]εῦ, 

ϱ). κεκατήρανται: ὃ 20. 
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Ναπηῦους ΧΧΙΥ 10 
Δ ο 

Ἰδκαὶ ἐθυμώθη Βαλὰκ ἐπὶ Βαλαάμ, καὶ συνεκρότησεν ταῖς 
χερσὶν αὐτοῦ: καὶ εἶπεν Βαλὰκ πρὸς Βαλαάμ “ Καταρᾶσθαι 

ν 5 / η , «5 λ 5 . ανν 
τὸν ἐχθρόν µου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλογῶν εὐλόγησας 

[ο [ο ” [ω 3 ” 

τρίτον τοῦτο. νῦν οὖν φεῦγε εἰς τὸν τόπον σου" εἶπα 
[4 / ν) Ν ω) 3 / ώ ’ Αα δό 22 

Τιµήσω σε, καὶ νῦν ἐστέρεσόέν σε Κύριος τῆς δόξης. 

]λκαὶ εἶπεν Βαλαὰμ πρὸς Βαλάκ “ Οὐχὶ καὶ τοῖς ἀγγέλοις 

σου οὓς ἀπέστειλας πρὸς μὲ ἐλάλησα λέγων "ὃ άν µοι 
δῷ Βαλὰκ πλή ὃν οἳ υτοῦ ἆ ί ὶ ί ἤρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου, 

οὐ δυνήσοµαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα Κυρίου, ποιῆσαι αὐτὸ 
[ον ο ” 

πονηρὸν ἢ καλὸν παρ᾽ ἐμαυτοῦ' ὅσα ἐὰν εἴπῃ ὁ θεός, 

ταῦτα ἐρῶ. καὶ νῦν ἰδοὺ ἀποτρέχω εἰς τὸν τόπον µου" 
ν , , , ε ν Ὡ Ν , 

δεῦρο συμβουλεύσω σοι τί ποιήσει ὁ λαὸς οὗτος τὸν λαόν 
ολ” , α. ο. 2 15 πα. . . 

σου ἐπ ἐσχάτου των ημερών. καὶ ἀναλαβὼν τὴν παρα- 

βολὴν αὐτοῦ εἶπεν 

έέ Φησὶν Βαλαὰμ υἱὸς Ῥεώρ, 
9 ε ε 5» π ε Αα 

φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ αἀληθινὸς ὁρῶν, 

1δἀκούων λόγια θεοῦ, 
3 ’ . / να - ” 

ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρα Ύψιστου, 

καὶ ὁρασιν θεοῦ ἰδών, 

ἐν ὖ ἱποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ: ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμ ἰ ὀφθαλμοὶ α 

ΕἘσχ. 931. 1034 916,1: 1 Κ. 83, Τί βθ8πη5 
ἴο Ἰανο βαρρ]αηίεᾶ ἀπέρχομαι. κ«ἆετ. 

ἀπελεύσονται. --- ἐπ 

10. συνεκρότησεν ταῖς χερσίν: ἐΡ. 

]μαοίαη ΟΤΙ. 14 ἠγανάκτει καὶ τῶ χεῖρε 

συνεκρότει, καὶ τοὺς ὀδόντας ἐνέπριε. 

19. ποιῆσαι αὐτὸ πονηρὸν κτλ. : {ο 

πιαᾖε ἴί θαᾶ οἨ φοοᾶ (ἱ.6. ἃ 6156 οἵ α 

Ῥ]θβδίπρ). 2515. 

14. ἀποτρέχω: ἰλὶ5 αΡρεαΤ5 {ο Ἠατο 

Ῥδεμ. πε τορι]αγ υογτά {οΥ «6ο αΝΑΥ ) 

Ιῃ ΑΙοχαπάτίαη (τεεζ, απ ποί {ο Ἠανο 

Ῥθεεη βαπσοβίΐνο οἳ απγίμίηπς απ ]ση]- 

Πεᾶ, Ὀθίῃπσ ιδεᾷ οἩἨη {16 πποβί ΒΟΙΘΙΠἨ 

οσσββΙοΠΒ. α5 ἵηπ 1081. 2014: Του. 145: 

Ατἱρίεας ὃ 2Τ2 κἂν ἐκ τοῦ ἕῆν ἀποτρέ- 

χωσι». Ορ. 86ο επ. 1215, 2451, 925: 

44) ἀποτρέχοντες 

ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν: Ὠαπ. Ο’ 10Η. 

ΤΗί5 5 ια Ῥήγαδο Πο ἵδ αδεᾷ 

αἱ {ο Ὀορίππίησ οἳ Ἠεῦτειπβ. Ορ. 

Π Ῥεί. ὁδ ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν 

ἡμερῶν .. 

15. ὁ ὀληθινὸς ὁρῶν: ὁρῶν ἵδ Ἠθγθ 

α βιαηδίαπίϊνο, ποί α Ῥραγιοῖρ]θ, 8 ἵηπ 

γ. 9. 

16. ἐπιστάμενος κτλ. : Ἰ6γθ ε ανθ 

Όιο Ἰϊπο πΠῖομ ἵαδ παπίῖησ {ο ΟΟΠΙ- 

Ῥ]είε ιο Βτεί οοἀρ]εί ἶπ ν. 4. 

. ἐμπαῖκται. 
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δείξω αὐτῷ, καὶ οὐχὶ νῦν : 
΄ ΔΝ ν] 3 ΄ 

µακαρίζω, καὶ οὐκ ἐγγίζει 

ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ἰακώβ, 
ν 3 ό κά 5 3 ’ 

καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ἰσραήλ, 
κ ’ Ν 3 ΔΝ ’ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωάβ, 
καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σή0. 

1 καὶ ἔσται ᾿Εδὼμ κληρονομία, 
ν δν ’ 5 ον Πα τηι Ν 5 ῳ) 

καὶ ἔσται κληρονομία Ἡσαὺ ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ: 
Ν 2 Ν 3 / 3 3 , 

καὶ Ισραήλ. ἐποίησεν ἐν ἰσχύι. 

Ἰκαὶ ἐξεγερθήσεται ἐξ Ιακώβ, 
ον) ω) { 9 / 22 

καὶ ἀπολεῖ σωζόµενον ἐκ πόλεως. 
λ ο) 

καὶ ἰδὼν τὸν ᾽Αμαλὴκ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ 

εἶπεν 

17. δείξω αὐτῷ: Ἠερτεν, /Ι 5εε 

Ἠϊπι, Τηο (τοεεζ Ἰα5δ πο 66Π56, αΠᾶ ἶ8 

ἀιθ {ο αἩ 6ΙΤΟΥ οἩ {Πθ ρατί οἱ {πο {ΤαΠβ- 

81ΟΥ. ---µακαρίζω, καὶ οὐκ ἐγγίζε: Γ 

ΏΥοπιοιίτισε Πιῖπι θεξδεᾶ, (οι) ]ιε ἱδ πιοί 

πῖρι. ἩἨ.Ν. Ι Ῥεποιά Πίπ, Ῥαί πού 

η]ση.) ἜΤπο βεεγ ἵπ υΙδΙΟΠ 88665 ἴμθ 

ἀῑδίαπί Ταΐπτα, πού ἰηο Ῥτοδεπί,. Ορ. 

γ. 14. ---ἀνατελε ἄστρον κτλ.: {λπίβ 

πιιδύ Τεία6χ {ο Ώανῖα, {ια οπο Ι5ταθ]ϊίθ 

Κἰπσ πγπο 15 τεοοοτάεἆ {ο Ώανο οοπα ποτε 

Ῥοίῃ Μοαρ απἀ Ἐάοπι. --- ἄνθρωπος: 

ἨἈ.Υ. ' Βοερίτο.) ---τοὺς ἀρχηγούς: Ἠ.Υ. 

ἐτἹθ ΘΟΓΠΕΙΡ.) --- προνοµεύσει: Άπρονο- 

µεύειν 5 α ]αΐθ (Τεεικ ποτά πιεαπῖπς 

έτανασοθ. ῬΒοί] ἵν απᾶ προνοµή !5ροϊ) ) 

(ΝΡ. 9111) ατθ 6ΟΠΙΠΠΟΠ ἴπ {Πε ΤΧΧ.--- 

υἱοὺς Σήθ: ἩἨ.Ν. ΄5οη5 οἳ ὑππι]{. 
Έπο «ἄτεεκ ἰτγαπε]αίου οἰίμετ ἴοοκ 

βΠεί]ι ) {ο Ὃρ α Ώτοβρετ Π8ΠΙΘ ΟΥ 1εξί 16 

ππίταηβδ]αίθᾶ. Ἠῖς ἀϊΠοι]{γ 8αοοπιΒ ἴο 

Ἠανο Ῥεεη οοραδἰοπεά Ὦγ α παβροϊηθίηπς 

οἳ πο Ἱπ]]α] οοπβδοπα η, 

18. Ἠσαύ: Ποῦτοενν οαῖν, «Έβαι) 
ἵ αη αἰτετπαίίνο {οΥ /΄Ἐάοπι ); Φείτ {8 

α πποιπίαἰη Ίπ {πο Ἰ]απᾶ οἳ Ἐάοπι. --- 

ἐποίησεν ἐν ἰσχύι: ΤἨ.Υ. ' Ἡϊ]α Ι5γαε] 

ἀοεί] να]λαπ(]γ.  Οµπ ἐνβεε ὃ 91. 

19. ἐξεγερθήσεται: 65ο. τι. ἩἨ.Υ. 

ἐφ]α]] οπθ Ἰανθ ἀοπιΙπίοῃ.) ---- καὶ 

ἀπολεῖ κτλ.: απιᾷ ε]αῖῖ ἀἄεβδίγοί οΊιθ 

το ἰβ εδοαρἰπφ οιί οἱ α ομ. Ἠ.Υ. 

ἑΑπᾶ 5]α]] ἀθβίτογ πε τοπιπαΏπῦ ΤΤΟΠΙ 

{πο οἱγ. 'ΤΠἱ8 86επΠ15 {ο ΤΕΙΕΥ {ο 80ΠΠ6 

Ῥ]ουυ {ο Μοαῦ Ἰαίετ {Ίλαη {Πο {πιο οἳ 

Ῥανίά. 

20. ἰδὼν τὸν ᾿Αμαλήκ: Βαααπ ἵΒ 
βαρροβθαᾶ {ο οαΐοι βἰσμί οἳ ΒΟΠΙΘ6 ΕΠ- 

οαπηριηθηύ οἳ πο ποπιαά Απια]εκίίζθς, 

ππηῖοἩ Παρρεπεᾶ {ο ο υη(Πῖπ πε Πε]ά 

οἳ νἰβίοη. Ἠο οἳη ΟΠΙΥ ΡΤΟΡΗΕΡΥ οἳ ἃ 

ῬοοΡῖθ ΠΠ6η 6 Ἠαςδ 8οπιθ Ῥογθίοη οἳ 10 

Ῥοΐοτε Ἠΐ5 οὗ6β. ο ἴπα πιοάθτη ο]αΙπ- 

νογαπί τθα πίτες {ο Ὦθ ΒΟΠΙΕΠΟΝΥ Ραΐ 67 

γαρρογὲ πι ἴπο Ῥείδοη αὈοαί ν’]οπι 

Ἀοθ 5 αιεβύἰοηθᾶ. ---τὸ σπέρμα αὐτῶν : 

Ἡ.Ν. «5 ]αΐΐοι επᾷ..  Ῥοίμ {πο ἄτοεῖς 

απᾶ ἴπο Ἐπσ]δῃ {ΤαπβΙαίοΓ5 8 ΟΟΠ- 

βἰδίοπί νη(] {είν τοπάρτίης οἳ {μθ 84Π16 

Ἠοαρταυν ποτά αἲ ια ο1ο5δθ οἳ πε Πτβυ 
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Ναπιροτς ΧΣΙΥ 0ἱ 

«6«᾿Αρχὴ ἐθνῶν ᾿Αμαλήκ, 
Ἆ Ἀ / 5: 3 ο) η] 

καὶ τὸ σπέρµα αὐτων ἀπολειται. 

καὶ ἰδὼν τὸν Κεναῖον καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ 

έϊπεν 
(6 2 . ε ΄/ 

Ισχυρα η κατοικία σου: 
ην .. Α .] / Ν ΄ 

καὶ ἐὰν θῇς ἐν πέτρᾳ τὴν νοσσιάν σου, 
95 . 5 / Αν Ν ὃν ’ 

καὶ ἐαν γένηται τῷ Βεωρ νεοσσια πανουργίας, 
” ’ / 3 ΄ 22 
Ασσύριοί σε αἰχμαλωτεύσουσιν. 

ΡτοΡΊΘΟΥ ἵπ 991, ἘῬπαί {πε ἄτεε]κ τεη- 

ἀθτῖπρ Ὠα5δ Ἠθτθ {Πε ἀἰδαάναπίασαο οἳ 

απ{{ε ]οδίπςσ {Πε γεγρα] απ ϊμεδίβ νησι 

οχἰςίς ἵπ {ο ογἰσίπα] Ῥείψθεη ' Ῥεσίῃ- 

πηῖησ) απᾶά «οπᾶ... Τη ἶ 0µἨτοή. 43 νο 

τοαᾷ (παῦ 500 ππεη οἳ {με βοπ5 οἵἳ 

ΦΙΙΠΘΟΠ παπί {ο Μοιπί Ῥεῖγ απᾶ βπιοίθ 

πο τοπηαηῦ οἳ {Πο Απια]οΚκίίθ»δ. ΤηΙ8 

αΏΡβθατς ἴΤοπΙ ο οοη{θχί {ο Ἠαγο Ῥεεπ 

ἵῃ {πο ἆαγ5 οἳ ΗεζεΚκίαῃμ. 

21. τὸν ἘΚεναῖον: ἵη υάρ. 116 

(1 ΧΝ) με Κεπ]ίε αἴθ ΒΡΟΚεΏ οἳ α5 

πο ἀεξοσπάαπίς οἳ οοίμποτ, {ο ΤΑ{ΠοΓ- 

1η-]ανν οἳ Μοβθς (ΕΣ. 2151). Τη 1 βδαΠῃ. 

156 βατ], πΠαεη αροαο {ο αἰίαο]ὶκ Όλα 

Απια]οε]ίζεςδ, ὙγατΏς {6 Ἰεηίίθς, αςξ οἱά 

{γ]οπᾶςδ οἳ Ίδταθί, {ο πυλάταιν τοπ 

ΑΙΠΟΠΦ {ΠεΤῃ, --- καὶ ἐὰν θῇς κτλ.: ἨΠ.Υ. 

ἑαπὰ Ιιγ πορί ἶ5 δεύ ἵη 6 του. Τηε 

ρατα]]ε]ίσπι οἳ ἴπο οοιρ]εί τ6αιΙΤ6Β 

ὑμῖ5 Ίππο {ο τερεαί ἴπε ρτθοθάῖηπσ 9Π6; 

16 6 πετο[οτο α πηϊδίακο {ο δαρογάϊπαίθ 

6 ο πε βεηίεησοο ἴπαῦ 1Τ011ο0ύ8. --- 

Ορ. ν. 22. Τ]1ο9 

Ἠερτενν ποτά {πα5 τεπάετεά (4έπ) οοἩ- 

ἰαϊΠπ5 απ απίταηβ]αίαΏ]ε Ῥάπ οἩη ἴπε 

ηαΊΠΙΘ “ΚεμΙίο5) (ᾳξηῖ). 

22. καὶ ἐὰν γένηται κτλ.: απᾶ {[ τέ 

Ῥεοοσπιθ απιίο Ώρογ α πεδί ο ιωϊσκεα- 

68. Ἡ.Υ. 'Νενοτίμε]εβ Καϊπ δ]α]] 

Ῥο παδίαᾶ..  Τηϊ εχίταοτάΙπατγ ᾱἷ- 

γειρεηςθ πΙαΥ Ῥε ρατί]γ αοεοοιπεά ΤοΓ 

νοσσιάν: -- νεοσσιάν. 

φη(ποιί5δαρροβίης α ἀἰΠετεηςθ οἳ τοαά- 

Ίπσ. ΈΤπε (ατθεκ {γαηβ]αῖογ ἴοοκ (πε 

ῬΤΟΡΘΓ ΠαΠΠΘ ϱθαἴπ Ἠετο Τοτ ἴπε οοπ]- 

ΠΠΟἨ ἴΘΥΠ «περί (επ) αβδεά ἵπ ἴπθ 

Ῥτεοθάϊηπς ν6Ι56, απᾶά οἩη ἴπο οἴπεν 

Ἰλαπᾶ ἰγοαυεά α5 α ῬΤΟΡΕΓ ΠαΠΙΘ {με 

ποτά ῥᾳαἱεν, ΠΙΟ ΠΙΘάΠ5 /παδῖης.) 

αταγ ενεη 5ιασσεβί5 απ οχρ]απαίίοη οἳ 

πανουργίας. -- Ασσύριοί σε αἰχμαλω- 
τεύσουσιν: ἨΠεηπ ἀῑὰ 5 ἰακε Ῥ]ασθ 2 

16 νναδ ἵη {6 01ης οἳ ΞΠΑΙΠΙΑΠΕΡΕΙ ΤΙ 

(5.ο. 800) υμαῖ ἴπε Αβδγτίαπς Πτεῦ οΆπ]θ 

Ἰηπ{ο ἀῑτεοίῦ οοπίαοίῦ πι Τδταε]. Τῆαί 

ΤΙΟΠαΤΟἨΙ ἀα[εαίεά {με Κίπσ οἳ Ώαιπαβ- 

οἳ5, απ ΠιεΠΜΙοΠ5 ΑΠαὈ ΑΠΙΟΠΡ ἴπεα 

α]]ίθ5 οἳ Ἠϊ5 ορροπεπί. Βπί Ἠϊ5 οα1- 

ραΐσης Ἱεγε αρρατεηϐ]γ οοπΏπεᾶ {ο ἴμθ 

τοσίοη ΟΕ Γα1ΠαδΕ6Π5, απᾶ ποι]ά Πατα]γ 

αᾗθοί α ποπιαςᾶ ἰτὶρο οη {6 Ῥοτάςτς οἳ 

Μοαῦ απά οπάαμ. Τηε εατ]ερδί Ῥοβεῖ- 

Ῥ]ο ἁαίο 56Θ6ΙΗ5 {ο Ῥε {6 τεῖση οἳ Ώαπι- 

πιαηηἱτατί ΠΙ (Ε.ο. 811), πο βαῬ]ασαίθᾶ 

α]] ιο οοαδί Ἰαπάς οἳ {16 πεςί. Ιπο]ιᾶ- 

Ἰησ γτο, Φίάοµ, Ίδταεί, ἘάσοιΠ, απᾶ 

Ῥμήϊδια. Αί υμαῦ ἆαῖο Ἠοπενογ Α6- 

βΥγτίαη αοὐϊοη ΟΠ {Π6 τεσίοης οἳ Ῥα]εξ- 

πο Ίγαςδ 511] οχοερίίοπα]. Τί πας ποῦ 

1] Ώιο πιο οἳ Τὶσ]αῦμ-Ῥῆθρδετ ΤΠ 

(5.0. τ46) ναί (πε ἆαησετ οἳ Αββδγτίαη 

οοπαιθ5δί Ῥθσβπιθ Ῥγθββίης απἀά οοἩ- 

ρίαπί; απᾶ Ἱν 866Ιη5 ΙκεΙγ ἰπαῦ ἴπο 

Ἰοη1ΐθ8, ΙΟ 616 560 ϱΙο8εΙΥ σοη- 
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καὶ ἰδὼν τὸν "ΩΥ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν 
ἊἎ ή , , οφ Αα - 

6 3Ὢ ὦ, τίς ζήσεται ὅταν ϐῇ ταῦτα ὁ θεός; 
"καὶ ἐξελεύσεται ἐκ χειρὸς Κιτιαίων. 

ΔΝ ’ .] ’ ΔΝ ιο 2 ’ 

και κακώσουσιν Ασσουρ, και κακώσουσιν Εβραίους, 
λ «μάς λ 5 . 2 

και αντοι ὁμοθυμαδὸν ἀπολοῦνται. 

25 ο.) ΔΝ Δ 3 Α .) ον 2 Ν ή 

καὶ ἀναστὰς Βαλαὰμ, ἀπῆλθεν, ἀποστραφεὶς εἰς τὸν τόπον 

αὐτοῦ: καὶ Βαλὰκ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν. 

πηθοίθά ψ( πάς (145. 116), ἀῑᾶ που 

βυΏ6γ βετίοιιδΙΥ Οἱ] ο Ἰηναδίοη οἳ 

Φεηηαολμοετίρ (1.ο. Τ01). 

25. καὶ ἰδὼν τὸν Ὢγ: (λετε ἶ5 ποίη- 
Ίησ ΑΠΡΒΜΘΤΙηΏΡ {ο (μερα Ἱοτάςδ ἵη ἴμθ 

Ἠεῦυταπ, Όλους] {1θ αΠαΙΟοςδΥ οἳ ν5. 20 

αηΏά 2ἱ τεφαῖτθς ἵι Τ]ῆο ἀεδίταοθῖοι 

οἳ 0σ ηα5 αἱγεαάγ Ῥεειπ τεοοτᾶεᾶ (Ν0. 

2195-55). ---ὅταν θῇ ταῦτα: θεῖναι Ἠετε 
ΒΘΕΙΠΡ {ο Ὠαύε ἴπε 8ΕἨ5ο6 οἳ αρροίπί. 

ΑΒ ἰμῖ6 ἶ5 {ηθ Ῥοερϊηπίησ Οξ ἃ ΠΘΥΥ παρα- 

βολή, ο π’οι]ὰ αρρθαί {Παῖ ταῦτα ΤΕΙΘΙΒ 

{ο π]παί Γο11ουνς. 

24. καὶ ἐξελεύσεται κτλ.: Ἠεῦτετ, 

Η{θγα]]γ ΄απᾶά 5Π1ρ5 Ττοπι πε Παπά οἳ 

ΚΙυίπι.Ἰ ----Ἐιντιαίων: Ἠεῦτεν Πέΐπι 

Ξξ Ἐίτιον, α ἴονη ἵπ ΟΥρτΙβ. ΌΤ]ὴο 

ΏΘΙηΘ 185 οχἰεπᾶθᾶ Ίτοπι ἴμε {οἵΗ, 

ηΙοὮ ας ογἱσίηαΙΙγ α ῬΠμαρηϊοίαη 5εί- 

ὑ]επιεηί, {ο 01ο Ιδ]αμά (105. Απί. 1651 
Χέθεμος δὲ χεθεμὰ τὴν νῆσον ἔσχεν ' Κύ- 

προς αὕτη νῦν καλεῖται), απᾶ ἴτοπα υπαῦ 

{ο {με ΤθΘΚ5 ΡεηΠΘΤαΙΙΥ. Ίπ 1 Μαο. 11 

Αἱαχαπάςγ {με (τθαῦ 5 ΒΡΟΚΕΠ οἳ α5 

Πανίησ οοπ]θ ΤΤΟΠΙ {Πθ Ἰαπᾶ οἳ Χεττιείμ,. 

απ ἴῃπ 85 οἳ {16 6απ1θ, Ῥο6γβες ἶ5 οα]]θοά 

Κιτιέων βασιλεύ». ΝΙΙπα ἵ τερτεβεηί{θἆ 

η «εΠ. 104 45 ἃ 6οηΠ οἳ Ίαναη (-- ἸἼά- 

Εονες, ]ῶνες). Τ]1ε ἀεδίταοίίοη οἳ ἴπο 
ΑΡΒΥΤΙΑΏ Ἠπιρίτε ἴοοιὶ Ῥρ]ασοθ αροιαί 

».ο. 606, Ὀιαῦ ποί ἵπ αΠΥ ΝαΥ οπ]ἶης 

ἴο {ηθ αοὐῖοη οἳ (τεε]ς 8Ηἱρ5. ΤΙ ἴε 

Ἠεῦτειν {ἰοχί ἵ5 5οαιπᾶᾷ απά ἴμῖς ]αδί 

ῬΡτοβρΏθ6ογ πας Τα]Π]]οά αἱ αἰ1, 16 πγοι]ά 

ΒΘΕΠΙ {ο ΤΕ6Ι6ΘΥ {ο {Πο 0π]θ οἳ ΑΙεχαπάεΓ 

{με άτθαῖ, ππεη Αββγτία 5Πατεὰ Όπε 

{αΐε οἳ πο Ῥειδίαη Ἐπιρίγε, οἳ ΠΙΟ 

6 Όπεοη {οτπιεά α ρατῖ. ---᾿Εβραίους : 
Περτειυ ᾖΓὸεν. Ἰηπ (επ. 1031 Β]επι 

5 8ροκεηπ οἳ α5δ {πο Ταΐμετ οἳ αἱ 

πο ομΙ]άτεη οἳ Ὦ)εγ.) --- ὁμοθυμαδόν : 

ΡΤΟΡΕΥΙΥ τοι οπο Ἰιθανί, τοι οΊθ 

αεεογᾶ. Ἠετθο ῬΡΕΓΙΑΡΕ -- αἰῖ ἑοφεί]ιεγ. 

Ἠερτεύν, / αἱΡο.) 
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ΙΝΤΕΗΟΡΌΟΟΠΟΝ το ΤΗΕ ΡΤΟΕΒΥ ΟΕ ΡΘΑΜΡΟΝ 

ΦΑΜΒΟΝ 15 ἴ]μο πιοδῦ ΓΤΑΠΕΙΥ Ῥασαη Ἠσιτο 1η ἴπε πΠο]ο Β]1019 ---α 
Ἡθτο Ίκα Ἠετοι]θς, ΠΙΟ α σοοᾷ αρρεᾖζθ, 1θαάΥ ἴο Τθαδῦ οἳ τεβᾶΥ 

υο Πσ]ηῦ, ΙπνΙποΙΡ]θ ασαἰπςῦ ἴμο {οθ, Ρα0 Πε]ρ]θ55 Ώδίοτθ ΥΟΠΙΘΗ. | 

Ἠ15 ηαπηθ 1Π {μα Ηεργθυν 15 ΘΠΙΠΙΡΠΟΠ. Τηο Έογπι ΒΕΙΠΡΘΟΠ 60ΠΙΘ8 

{γΟΙη ἴμα Ὑπ]σαίθ, τερτθδεη{]ησ Ό]ο Σάμψων οἱ ἴμο Βερύιαρ]η 6. Τῆϊ8 

Ἰαδῦ παΥ ὃδ απ 6ΙΤΟΥ οἱ ἴ]α {γαπδ]αίοι5 ΟΥ 16 ΠΙΔΥ τερτθβδεπῦ απ ο]άετ 

απά ἴτιιοι γαάΙθίοη (παπι Όπαῦ οἳ ἴμο Μαβδοτεζθς ΙΓ τεσατᾷ Το ἴ]πε 

ῬτοπιαποϊαΏ]οη οἳ ΗΠ6Ρρτουν’. 

ΤΠε πα1πθ, αοοοτάΊηπςσ ο ὦοδ6ριις (πι. Υ δ 5 4), πιεαης 6 αἴτοηρ. 

Μοάετηπ 8δοµο]ατδ, Ποινθνατ, οοππεοῦ 15 Ὑ «Φ/ιοπιοδί, [πο ἨΗεῦτειυ 

γγοτᾶ {ον {πθ βαἩ: απ, 5 ἢοαί]ι-δ]ιαπιοδῇ, ΟΥ ἴπθ «Ἠοιςδο οἱ ἴμαο ΜΗ, 

γ/α5 ΏθΘαΤ ἴμο Ἠετο7ς Ρ1Γ{1ρ]ας6, 80Π16 Ὑοι]ά Ἠανο 115 τθβο]νθ ΒΠΙΡΟΠ 

Πίο α. 5οἱαΥ ΤΗΥ{Π. ΕΈοι οἱ1βε]νθς νο ΡΙΘίΘΓ ἴμθ Πποτο ἴεγγεςίτια] 
γ16ύ’ ΥΙΟ] 5665 ΙΠ Πθ 5{οΙΥ οἳ ΒΑΠΙΡΟΠ α΄ ἨΠΠΙΡΘΓ οἱ ]ουα] Ἱερεπάς 

ἄτανγη {τοπ {πε αππα]5 οξ (πο ἴτρο οἳ Ώαπ. Τήηοθτο γας5 ἀοαρί]εςδΒ 

ΤΘΟΩΙΙΥ α 5ἴοησ ΠΙΑΠ ΙΠ {πο ἀῑδιτιοῦ οἳ ΖοταἩ απά Ἠδηίαο!, νο ἀῑά 

ἀοασΠίγ ἀεεᾶς ασαϊηςδῦ ἴ]ο ΕΠ]1δπες, πΥπΙο νους αΓρετγγατάς τε]αζεά 

ΝΤ απιὈτοιάςετγ. Ίνα πιαδῦ τ6πΙΘΠηΡοΥ Όμαί, ἴποιςδῃ {Π6 ]εσεπάς οἱ βαπῃ- 

60η α1θ {ο αἱ αΡρθαΓαΠΟΘ Υ6ΣΥ 6αΤΙΥ, ἴΠ6εΥ Ί6Γε ποῦ ραῦ ΙΠ{ο ντ] ης 
85 Ίο Ἠατε ἴμεπα απθ] αίθν [πο ΟαρνΙϐγ (6ρ. 4ς. 105 πνοι 1833). 

ΤΈ]9 5ὔοιγ οἳ ΒάΊΠΡΟΠ α5 α ὙΠοἱθ ΠΙΔΥ 6 απα]γ5εᾷ ΙΠῦο λα {ο]]ου/- 
Ίησ ρατίς --- 

(4) Τ]ο Ὀινί]-είουγ 19. 
(2) πο πιατγ]ασε-βίουΥ 14. 

(9) Τ]ο 5ὔοτγ οἳ ἴ]ιο {οχος 151”, 
(4) Τ]ο Ίαπροπο-κίζουν 1573, 
(6) Τηο βίοτγ οἱ {με σαΐος ο{ ἄα.ζα 1015. 
(6) Τ]ιε δίουγ οἱ ὮΏε]1]α]Ἡ απἀ πο ἀεαθῃ οἱ βαπιδοπ 16/3. 
ΟΕ ἴ]αςο πο Πτδυ απἆ ἴ]ο Ἰα5δῦ ἴννο Ἠανο πο ο’σαπΠΙ0 ΟΟΠΠΘΣΙΟΠ 

οπου νΙἩ οηθ αποίὮοατ οἳ ππΙζ] μα ταβῦ, 1ο ἴ]ο 5οοοπά, θμ]τά, 

απά ΤοἩιτΏΏ οοπσγο ο1ο568Ιγ {οσεῦπετ. 
μονο ἶ5 ΤθαδΟΙΙ ζο οοηφ]ᾷ6τ ἴπαῦ {ιο Ἠγδί 5{οτΥ 15 ἴμο ]α0ες5ί οἱ αἲ]; 
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224 ΕΙ. ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΒΟΝΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΟΑΛ(ΙΝΤ 

{οτ 616 {αοῦ ἐ]αῖ απ αππαποἰαθίοη οἳ Ὀίπ αλοπ]ά ο ἐλοισμέ αΏΡτο- 
Ρτϊαΐζθ βΊ1ου’5 {παῦ ἴμε ῬείδοἨ οἱ ΠΟΠ 165 15 ο]ά Ἰαςδ αἰτεαάγ Ὀεοσπιθ 
οθ]οῦταίεά. Α: 1π ἴμα 6459 οἱ ΒαταΠ (επ. 161), οἳ Παππαμ (1 9. 15), 
απά 1π πο Ναιν Τεδίαπεπῦ οἱ Ε]ιδαρείΏ (Τικ. 1), 6 πιοῦμετ οἳ ἴμθ 
πγοπᾷθι{α] οι] Παὰ Ῥτεν1οιδΙΥγ Όδευ ΏαΙΤΘῃ. 

Τ]ιο οοππαχΙοη οἳ ΡΙΠΒΟΠ ΥΠ μα Ἱπδξαθοηπ οἳ {πε Ναζιταῦθ 
πΥΠΙΟἩ 15 ϱΟΠΊΠΠΟΠ ἴο ἴπε Βχδῦ απά {με Ια50 οίοιΥ (άρ. 1951, 161), 
Ίοο]κς Ίι]το α ῬηΙθβί]γ αἰζεοπιρί ο 0ΠΤΟΥΥ 8οΠ1θ οἸοα]ς οἱ Ῥίοιδ Ῥράχροβθ 
0ν6Υ {6 οὔ[ειπήδε απηδαποθΙῃεᾷ ρτοσεεᾶΊησς οἱ 16 Ἠθτο. ΤΠ15 ΙΠο(]- 
σαὔ1οη 15 πιθπῦ]οηθᾷ α5 6ατ]γ α5 Απιος 211, 6146 Ὦγ εἷάο γη Ῥτορ]ι- 

6ο. ΈΤ]α Ίαν οἱ πο Νασιτθ πιαΥ Ῥο του ἵπ ΝΡ. 6131: Ῥαῦ υπο 
τθρι]α{1οΗ5 Όμεγθ 6ΊΥΕΠ τοίθι {ο α ἴεπΙροτατΥ ΥοῦΥ ππαάθ ὮΥ ἴμθ 1πα]- 

νιάπα] ΠΙΠΙΡΕΙΕ {ΟΥ 80Π16 βρεοῖα] Ρα1ροβδθ. ΤΠ οΠΙγ ρατα]]ε]ς {ο ἴπα 
Π{ε]οπς Ἀα2]ταῦο οἳ ΒΑΠΙΡΟΠ αὖθ ΒαΠΙ16Ι (1 9. 113) απ πο Ο]ά Τορία- 
πηθηῦ απά «ομπ υπο Βαρίςί (1. 112) ἵπ {πε Νανν. Ῥιαΐῦ ια ποθῖοη ἴ]λαῦ 
ΦΑΠΊΡΟΠ γα5 α ΝαΖΙΤΙ{θ 1Π αΠΥ 56Π56 15 Πατά {ο τεςοπο1]ο υΠ{Ι {1θ σθ- 

εΓα] ἴθ6ποι οἱ ἴ116 5ἴο1γ. ΤΠ δαίῖησ ἨοΠ6Υ ἴακεη Τγοπι πο οαΓσ0α56 οἳ 
ἴμα 1οἨ ΒάΠΙδΟΠ Ίγας Ῥγοσκ]ης ἴμο Ίαν οἳ {πε ἈΝαζϊτιζο (ΝΡ. 68); που 

16 16 11κεΙγ ὠιαῦ Το αὈδίαιποα {Τοπ ΊΠθ ἁπτίησ ἴμθ 86ΥεΠ ἆαγς) Γθαςδῦ 
(4ψ6. 143): ΠΠΟΥΕΟΥΘΥ ΊΠΕΠ Ὑ6τθ ῬεοπΠατ]γ αρς ο «άῑρ νου διυ- 

ἀεπ]γ Ῥεβιάα Ἰϊπη  (ΝΡ. 69) ποιο 5 οοπβεσγα(ίοη αρρεατίπρ Το 

Ἠανθ Ῥεθῦ 1Π ΑΠΥ αγ αΠεοίεᾷ {]ΠειθὮγ. 1Τ6 ἶδ [ο Ὀο ποθσθἆ αἱδο 

ἴπαῦ Ἱπ αἱ] Ῥάῦσ {πο Ἠτει απᾶ ]α5δῦ Ἰεσεπᾶς λαο δθοτεῦ οἳ ΦΙΙΒΟΠ)8 

ϱἰτεηςσίἩ 65, ποῦ 1Π Ἠΐδ πΏδΠοτη Πα, Όας Ἰπ πο ορίτῖς οἳ ἴ]ε 
Τιονᾷ οοπηῖπσ παΙσΗΒΙΥ προῃπ Ἠῖτη (14515 1514), α ἔουπη ο Ἱπβρίταβίοη. 
π/Ιο ταπη]ηἆς 15 οΓ {ο Ῥοθγβαι]κογ 1ασο οἱ τμο οἰἷά ΝοιβδίΙθη. 

Ίπ πο ἆαγς οἱ ΒΑΠΙΡΟΠ, α5 1Π ἴμορβο οἱ βαπιπεὶ απᾶ Φα], ἴμο ῬΠ]- 
Πβδπθς Ίετθ {1ο ΟΡΡΤΕΒΡΟΙΕ οἱ 15γαε]. Τ]ιθςο γ/ετο Τογεῖση Ιπγαάθιβ 
Πο βαοσεθάεά 1Π σ]νίης {ο {μθ γγ]ο]α οοιπτΥ οἱ ἴμθ 1ου 0ο παΙπθ 

οἳ Ραἱεκδί]πο, νΠΙοἩ 16 τείαϊπς {ο 15 ἆαγ. Τπεγ εβίαυ]δ]οᾷ (λθπι- 
βε]νας Ίη {1ο Γατί]]ο Ἰουν]απάς οἩ. ἴ]ια 56α-οοαςῦ οἳ οαπααπ. Τὸ 16 Αη 
Ιη{εγθβῦ]ησ αιθβύΙοη Ίν]6γς ἴΠ6γ σα1ηθ ἔγοπ,. ΒΡΟΒΒΙΡΙΥ 16 ππαγ Ἠανθ 

Ὄδει ποια Ονείο ἁπτίπς ἴπο Μγοεπασαπ ρετ]οᾷ, νε Οτείθ γγας ἴμθ 
οθη(τθ οἳ α πανα] ἀοιπΙπΙοἩ, ἴ]πθ Ῥούεν απἆ δα] οἳ νο] 16 11118- 
(ταῖθᾷ ὮΥ πο τασθρη{]Υ αχοαναί(οἁ τιῖης οἳ Οποββας. ΤΕ ο, ολμαίτ 
6π11Υ8 απᾶ πιοᾷς οΕ 116 ΙΠαγ Ἰανο Όθετ βΙηΊ]αχ {ο ἴμαῦ ο ἴ]α 6αΤΙΥ 

ἄτεεκς α5 ἀερίοῦεά 1π πο Ἡοπιθγίᾳ Ῥοθ1η5. 16 αρίθ]ιοῦ 6 αποἰτοιπη- 
οἶδες ̓᾿ βρεοία]]γ αρρ]εὰ {ο ια Ῥμα]1βέίπος Ιπᾶ]σαζες ἔ]α ον] ΒΕΠ5Θ 
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οξ ἴμο ἀἱΙεγεπος Ρείπθεπ {Πεππςε]νες απά {]α65ο {οτθΙσηοαἵ5: {ΟΥ ΠΙΑΠΥ 

οἱ 6λαῖτ οὔμει πεϊσηΏοινς γ6γθ οἳ Ῥ6ιη]16 Τά6ς6 απά ρτασί]δες οΙτοτη- 

οἰδίοη Ίο ἴ]ειπβε]νθοβ. 65ο οοηβδϊιάεταΙοπςβ απ]σΠί αβοτά α τθα- 

80η {0Υ ἴ]πο ηαΠΙθΘ οἱ ἴμα ῬΠμΙ]δίίηςς Ῥεϊησ {γαπδιαζεά /Γογ8Ιισῃπεις᾽ 

(ἀλλόφυλοι) 1π ἴμθ ΤΧΧ. Οπ πο οἴμει Παπά νγα ΊπαΥ ϱο 1οοξκίπσ ἴοο 

{αν Ὀαο]. Τη ἴ]ο Ώου] ο{ Μαεσαῦεθβ ἀλλόφυλοι 15 βενενγα] 6ππηςθς αδεὰ 

5 8, ΏΒΠΙΘ {ο (εηί]θς σθοηεγα]]γ. Νου με ΙπλαὈίζαπίς οἳ πε τηατ]- 

πιο Ρρ]αϊπ οἳ Ῥα]εβίιηο Ίειγθ {ποτοιςῆ]γ Ἠε]]επ]εά αἲ ἴμο πια 

πΏεη πο {γαηδ]αῦίοη ΟΕ {π6 ΤΧΧ. Ίνα πηαάο, αηΏά πιαΥ {οι 0115 ΤΕΔΡΟΠ 

Ῥο οα]]εᾷ ἀλλόφυλοι ὮὈΥ [πο ἴΥαΠΒΙαΤοΥ. 
Που {αν ἴ]ο τι]ο οἱ ἴο ῬΠΙΠΙ5Ηπθδ οναι {πε 15ταε]Ιζο {11ρε5 οκ- 

{οπάεά ἆοαδ ποῦ αρρεατ. ἜΤ]6 πονύμαιη Όγ]ραος ἆο ποῦ 60Π16 ἵΥΙΤΗΙΠ Όλο 

Ῥιγν1θι’ οἳ ἴμε 5ἴουγ. Ῥαΐ0 ἴπο οπίΠετη Ώαπ]ΐες απᾶ ἴμο αἀ]ασεπύ 

1ο οἳ ο πάαμ (945. 15719) ατα τερτεδεπίεά ας Ῥεῖπς οοιρ]είε]γ 51)- 

ἀπαᾶᾷ ὮΥ μα Ῥ]μιΙδάπες απᾶ Ἠνίησ Ἱπ αηγθβὶδίης 5α0]εσῦοηῃ. Ῥαπῃ- 
6οη 15 Πο ΙπΙ]{αΥΥ Ἱεαάςτ, κε Ῥατα], άθεοι, οἳ ο ερηίμαμ, απά 

οισαπ1Ζ65 πο αγπιθεᾷ τερε]]]οη. ἩἨο Ίϊκα Πἱ5 ποϊσῃΡροιτς, Ἠνεςρ αὖ Πιςδύ 

οι Ῥθασθ{α] ἴθγπις νηζῃ ἴμο ἀοιηϊπαπῦ τασθ, απά 15 τοβάγ 6Υεπ {ο ἴακα 

Αα, Ίο ΤΟΠ ΑΠΠΟΠΟΘ {πΠθιι. Ηί5 Τθαΐς οἳ ΑΠΙ5 ατα ποῦ αοῖς οἳ σναϊ, 

Ῥαῦ οαίργεα]κ5 ο ἔαπγ Ῥτονοκοαά ὮΥ Ῥεγβοπα] ΥΤΟΠΡΒ. 
Ίπ {πο Ῥθοι]ίαΥ τε]αίοης οἳ ΒΠΠΡΟΠ ΙΙΙ 5 ῬΠ1βδίίπο νη{ο, 

ΊΥΏΟΠΙ Ὦθ σο65 {ο νυ]ς]ῦ αὖ που {αίμει’5 Ἠοιςο, 105 ας Ῥοει {ποισᾗί ἴλαῦ 

Ίπθ Ἠανο απ ΙπδίαποῬ ο{ απ ο]ά {ον οἳ ππαΊΊασθ, ΥΠΙΟἨ 15 Ῥε]ενεά 

{ο Ἰανο οχὶδίθᾷ απποπςθ οθι{αΙΠ ῬδοΡβΙθ5, 1Π ΙΥΠΙΟΙ μα νη{θ, Ιηδίθας οἳ 

πησταβίπςσ ο Ἠοθυ Ἡπιδραπά”5 Ἠοιςο, οοπθίπαθά {ο τοδιάθ Υδ] Ἠθι ο/η 

{αΠΙ]Υ, απά γνας ν]διτθᾷ {Ποιο ὮΥ Ίατ Παδραπά. Αὖ ἴμε {πιο οἱ ἴ]θ 

ΒαΠΙΦΟΠ-Φ{ΟΙΥ {0115 πδασθ πΙαΥ ανα Ῥτεναϊ]εά 1Π πο ο.πδο οἳ ΙΠἴ6ι- 

ππαΤΊασα Ῥείνθση 15Υα6]Ιζ απᾶ {οτεῖση 13065. ΑΡΙΠΕΙεΟΙ Τα 

ἱπ]]]αί το]αῦίοι5 Ισ α ΟαπααπΙζθ ΊΥΟΙΠΑΠ 1π ΡΠΘΟΠΘΙΙ. ΘΠΠΙ]αΤΙΥ 

Ίνο Επᾶ Ίπ ο Πἱαᾶ εἶιαῦ ἴμο πιαντ]εᾷ ἄαισηίεις οἳ Ἐτίαπι οοπ{Ιπιιθά 

ο τοριάθ 1Π Ἰ15 ραίασθ; απᾶ ἴταοθς οἱ ἴμθ 881186 πδαςς 5ι1ν]νες 1Π ἴ]θ 

Φρατίαη ΙΠΡΟΙΓΙΓ1ΟΠΒ. 
Το ἴμο βἴογ οἱ ἴμο {οχθς απᾶ {ο Βτερταπάς {ποετο 15 α οππ]οις 

ρατα]]αὶ Ίη Ἠοιπαπ {ο]]-]οτθ. Αἲ ἴπε Οετεαῇα, οἱ ΑΡ] 19, Τοχες 

πο Ῥαγπίηπσς Πτορταπάς υεά ο ἴἨθπι πδοᾷ [ο Ὀο Ιεῦ 1οοβο Ίπ ἴμο 

6νοιδ. Ονιά αμ ΤΝ 6581 --- 

οατ Ισίίαν πῖδδο νἰποῦίβ ατα επίία σας 

ἴοισα Γεταηπῦ Υ11Ρ68, 68 15δα ἀοοεπάα τηΙΗ1, 
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Ἠο σο65 οἩ {ο {6]] {πε 5ἴο1Υ, α5 16 Ίνας {ο]ά {ο Ἠϊπι Ὦγ απ οἷά ἵπῃ- 

Κεθρετ αἲ Οαιβεο]1, οξ ΠΟΥ’ α Ῥογ οἱ Ίνγε]νε, πανίπς οαασΏί α Τοχ Όαῦ 

Ἰαά Ῥδεπ τουρίπςσ (μα {ον]-γανά, Υταρρεά 165 1π βίτανγ απᾶ εεῦ 15 οἩ. 

Άχο, απᾶ Ἰου 16 Τοχ ε5δοαραά απά Ῥιαγηίῦ {ο οοτη-Πε]άβ. 

Ῥαοίαπι αὈἱ1, ποπΙπεΠπ{ία παηεηπί; ΠΠ γῖνετο οαρίαπα 

ηιηπο 4ποαπθ ]εχκ ΥΙΙΡ6ΕΠ Ο8Υ886Ο]8Π4 γείαῖ. 

Όίααπε ]ααί ΡῬΦΏηᾶβ 66Π5 πας 0ετεα]{ρας ατἀεἴ, 

αποαᾳαθ ποᾶο βεορείθ ρετά]α 1, Ίρβα Ρρετίῖ. 

Τ]ιο {οαχ ερὶδοᾶθ επάεἆ ἵπ ἀἶτα ἀϊδαςίαι ο. βαπιδοπ5 πη]{θ απά ΤαὔΠεί- 
Ίη-]ασν. Τηϊ5 Ποιγενοθι 15 ρας88ᾷ Πσ]ῃ{Ιγ ουετ α5 Ἠανίης Παρρεπεά Το 
Ῥμι]βδίπος. Νοῦ 5ο ἴ]πθ ἴγασεᾶγ οἱ {πε οἰοδίηςσ 806Π86, Ίπ ἨΥΠΙΟὮ ἴλμο 

Ἠθτο, Ῥ]ϊπά απᾶ σαρΏνε, 15 ῬτουςΏῦ οιῦ οἳ ἴΠο Ρ{ίδοη-Ποιςδθ {ο π]ακθ 

βρονί {οΥ Π15 οηθπ]]θ5. ΜΙίοη Ία5 56εΠ ἨουΥ {πο ραΐμος οἱ {116 β1ὔια- 

61οη ]οπάς 105ε]{ {ο α ἆταιπα αἴΐπετ πο («τθεκ πιοᾷε]. Ἠπαῦ οαπ ο 

Βποι {λατ πο ἀιωγταπηῬίο Ἰαπιοπίῦ οΕ ἴ]πθ οἩογαδ οΥ6Ι πο βύτιοκθι 

πετο --- 
ἐνηϊθ] ]Ἰαησιιϊςμἆ Ἠεαά απργορύ 

ΑΒ οη9 ραδί Ἠορε, αθαπάοπ)ᾱ. . .. 
ο να ει αι μυ 

Οτ ἆο πιγ 6ὗ65 ππὶδγθργεβεηπ{ ϱ ϐσαπ {μῖ5 Ὦθ Πο 

Τ]αί Πθτοίο, Όλαί τεπουγη”ἆ, 

Ἱτγεβίδί]θ]ε ΘΑΠΠΡΟΠ ὁ ἩΠοπι ππατπι 4 

Νο βωεησίἩ οἳ πιαἩ, οΥ Πετοθξδί γη]ά Ῥθαςί, οοι]ά πηηδίαπά ; 
ἩΠο {οτθ {16 Ίο, 5 {16 οι {εαγς μα Κκίά ; 

Έαη οη οπιραῦ]εᾶ αγπιῖος ο]αά 1Π ΊΤοη ; 

Απᾶ, Ἡδαβροπ]θΒ5 ἨΙΠΙΒΕΙΗ, 

Μαᾶο ατπῃς τιάἸοι]οις, πδε]εδς ὑ]θ ΤΟΥ5ΘΥΥ 

Οἱ Ότασεπ οΠϊθ]ά απᾶ 8Ρ6αΣ . . « 

Φ4ΠΙΦΟΠ 516ύ’ αἲ Πῖς ἀθαῖι πιοτθ {απ Ἰς6 5]εν 1η Ἠϊ5 1146, τεῖ Ίο 

Ῥγοις]{ πο ἀε]Ινεγαπος Το Ἠ]5 οοιπ{ΥΥΠΙΘΠ. Τ16 πιοτα] οἱ Ἠ]5 5ἴουγ 

ἶ {μθ 8αΠ1θ α5 ἴ]αῦ οἳ Α]ακ α5 ἀερίοθεᾶ ὮΥ Βορμοσ]θ5, απά 15 ἴμιαςδ 

ἁτα γη ὮΥ Μ1]ΐοη ---- 

εῬιαί ναί 15 βἰτοησίὮ υϊιοαί α ἀοιρ]α 5ΠαΤθ 

ΟΙ πηβάοπι 9 ναςδί, απ ψΙε]άγ, Ῥάτάεηβοπ]θ, 

Ῥτοιά]γ 8εσπτο, γοί Ιαῦ]ε {ο {α]] 

ἨὮγ νγνοακοςί 5 Ὀί]είίες, πο πηαᾶε {ο τη]θ, 

Ῥιή {ο βαΏβετνο ποτ πηβάοπί Ὠθατβ οοπΙππας.) 
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ζπᾷφες ΧΤΙΠΙ 
1 λ , ε εν νν α λ ν Καὶ προσέθηκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ποιῆσαι τὸ πονηρον 

. / ’ ΔΝ / 5 ὃν 2 3 Ν ἐνώπιον Κυρίου, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς Κύριος ἐν χειρὶ 
Φυλιστιεἰμ τεσσεράκοντα έτη. ᾿Καὶ ἦν ἀνὴρ εἷς ἀπὸ 
Σαρὰλ ἀπὸ δήµου συγγενείας τοῦ Δανεὶ καὶ ὄνομα αὐτῷ 

ὃκαὶ ὤφθη 
. ’ ΔΝ Ν ζω) Ν ” ΔΝ 3 / ἄγγελος Κυρίου πρὸς τὴν Ύγυναῖκα καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν 
(65 5 ν . - αμα . , ε 4 λ 

Ιδοὺ σὺ στειρα καὶ οὐ τέτοκας, καὶ συλλήμψῃ υἱόν. καὶ 

- Ν α [ων ο] ΔΝ ” 

Μανώε, και γυνη αὐτῷ στεῖρα καὶ οὐκ ἔτεκεν. 

[ο 5 ΔΝ Ν Ν ΄ ο ΛΔ / κ Ν 

νῦν φύλαξαι δὴ καὶ μὴ πίῃς οἶνον καὶ µέθυσμα, καὶ μὴ 

φάγῃς παν ἀκάθαρτον ' ὅρτι ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεις καὶ 
” ο Ν ΄ »] ν] ΄ 3 ἁ ΔΝ ον ν τέξῃ υἱόν, καὶ σίδηρος οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
Ε] Γον ϱ Ν α 3” ἁ ’ 3 ον ο ΄ 

αὐτοῦ, ὅτι ναζεὶρ θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ τῆς κοιλίας : 
Ἀ τε ον κά ω ῳ) Ν 5 Ν 3 Ν 

και αυτος ἄρξεται του σωσαι τον Ισραηλ ἐκ χειρος Φυλι- 

1. ἐν χειρί: {πίο ία απ. δ 91. 

2. ἀνὴρ εἷς: ὃ 2.--- Σαράλ: Ἠ.Υ. 

ἐΖοταΠ.) Α ἴΟΜΥΗ Ιγίπσ ηθαΥ ἴπε εσο 

οἱ ὧα Ἠϊσμ]απάςδ, οη {πε ρτοδεπί τα]- 

παΥ Ίτοπι οαῇα {ο «θγΙδα]εί. ἆοδῇ. 

1555. 194, ---ἀπὸ δήµου: ΑΠ ΔΟΟΟΠΙΤΙΟ- 

ἀαὐϊοη {ο (τεσαι Ἰάθας, {ο πΠπΙοἩ ἴ]σοτο 

16 ποίηίησ ἴο αΠΒΝΘΥ ΙΠ {πο ΗεΡῦτευν. --- 

τοῦ Δανεί: {16 ἰταηβ]αίοτ Ἰας τοίαϊπεᾶ 

ἴμο ἨΠοευται {εγππιϊπαδίοη οἳ ο τίρο 

ΏΘΠΠΘ, ΠΙΟ 15 Ἠθτο Ρ]αγα] ἵη 86Ἠ56 ---- 

ο ἐ]α Ιλαπίίσ. Ἐοτ πο {θογπηϊπαθίοη 

ορ. 159 τοῦ Θαμνεἰ. ---Νανῶε: Ποῦταυνν 

αποαλ (Ξ τοςδ0). Τη ἵ ΟἨΤ,. 264 ο 

ΖοτΙίθΡ ατ1θ οα]]εά Μαπαλαἰλῖ(ας, υΥλίο] 

ΠΙΑΥ Ὦθ ΟΠΙΥ α οοϊποϊάεποθ, 

4. µέθνσμα: ἐρ.νβ.Τ, 14: 1 Γκ. 11015: 
ἨΠοΡ. 411: ΜΙο. 211: 66. 1915,--μὴ . .. 
πᾶν : ὃ 88. 
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5. ναζείρ: α τοίθη/ῖοη οξ {ο Ἠερτει 
πιοτᾷ Τοι παπί οἳ α ἄτεεκ εαιἰνα]εηί, 

10 18 ἴΤτοπι τοοί «πασατ,) «ἴο βεραταίο ) 

ος 'οοηβεοταίθϱ.) Όπ {με Ίαπ οἳ {1α 

ΝαΖϊΙΠίθ 5ο ΝΟ. 61-31, ΊΤΠπο Αεχ- 

απάτίαηπ ΜΕ. ηαΡ Ἠθτο ηγιασµενον Ναζξι- 

ραιον, ΠΙΟ] ἵδ Ῥετμαρς τείεττοᾶ {ο ἴἵῃ 

Μί. 235 

ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφη- 

τῶν ὅτι 

Ναζωραῖος κληθήσεται. 

---ἄρξεται τοῦ σῶσαι : ΒΑΠΙΡΟΠ ἀῑᾷ ποῦ, 

Ίκο Βαταχκ, (ἰἱάθοἨ, ΟΥ ο ερηίμαΠ, 10- 

εγαίε Ἠῖ5 οοιιΠίτγΠπΙεη 1{1οπι α Τοτθαῖςση 

ΥοΚθ: 6 οΠΙΥ Κ]οά α 1ατσο ΠΙΙΠΙΏΘΥ οἳ 

Ιπαἰνίάαα] ῬΗΙβίΠθΘ, Τῆο ποτκ οἳ 

ἑάε]ινετίησ Ίβταε]) Ίναδ, αοοοτᾶίπς {ο 

ΌΏιε ῬουΚκ οἳ Ραπ1Πε6Ι, Ῥεσίη Ὦν ΒαΠΙ1ε] 

απᾶ βατ] απἀ οοπιρ]είῖθαά ὮΥ Ὠαν]ά. 
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Ἰπᾶραος ΧΤΙΙ ϐ 
’ 22 6 ΝΔ 3 Α θ ε Ν λ ον ον ο ὃ Ἆ 3. ο μὴ 

στιείμ. καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν τῷ ἀνορὶ αὐτῆς 
ο) ον Ά Ὡ - 

λέγουσα “Ανθρωπος θεοῦ ἦλθεν πρὸς µέ, καὶ εἶδος αὐτοῦ 

ὡς εἶδος ἀγγέλου θεοῦ φοβερὸν σφόδρα: καὶ οὐκ ἠρώτησα 

αὐτὸν πόθεν ἐστίν, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλέν µοι. 
Ἰ ν 5 (5 5 ν ν΄ 5 ανν Ν , ε Ν καὶ εἶπέν µοι ΄ Ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱόν : καὶ 

ιωὶ [ων ’ 

νῦν μὴ πίῃς οἶνον καὶ µέθυσμα, καὶ μὴ φάγῃς πᾶν ἀκά- 
9 9 μι ϱ 

θαρτον, ὅτι ἅγιον θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ γαστρὸς ἕως 

καὶ προσηύξατο Μανῶε πρὸς ε ό ΄ 3 ον ο 2 

ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ. 
ο] [ο ” 

Κύριον καὶ εἶπεν “Ἐν ἐμοί, Κύριε ᾿Αδωναῖε, τὸν ἄνθρωπον 
[ο] ἁ 3 ’ 3 ’ ὃν ” ΔΝ ε ο) ο. 

τοῦ θεοῦ ὃν ἀπέστειλας, ἐλθέτω δὴ ἔτι πρὸς ἡμᾶς, καὶ 
- ο ο) 22 

συνβιβασάτω ἡμᾶς τί ποιήσωµεν τῷ παιδίῳ τῷ τικτοµένω. 
9 Ν » ΄ ε θ Ν ο) [ο ιν 2λθ ε ” 

καὶ εἰσήκουσε» ὁ θεὸς τῆς φωνῆς Μανῶε, καὶ ἦλθεν ὁ αγ- 
α ” [ο] ΔΝ [ή 

γελος τοῦ θεοῦ ἔτι πρὸς τὴν γυναῖκα" καὶ αὕτη ἐκάθητο ἐν 
3 ω) Ν [ω ε 3 Ν 3 ζω 3 Ὡ 3 3 ζω 10 Ν 

ἀγρώ, καὶ Μανῶε ὁ ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἦν µετ αὐτῆς. καὶ 
. ρ ε Ν ΝΔ άν Ἂν ἂν / μμ. ὃ Ἆ Φαν 
ἐτάχυνεν ἡ γυνὴ καὶ ἔδραμεν καὶ ἀνήγγειλεν τῷ ἀνδρι αὐτῆς, 

αρ Ν ’τόν “« ]Ἰδοὺ ὦᾧ ν ἑ ὁ ἆνλρ ὃς ῥᾖλθ 3 
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν “ Ἰδοὺ ὥπται πρὸς μὲ ὁ ἀνὴρ ὃς ᾖλθεν ἐν 
ε ΄ ΔΝ 22 

ἡμέρᾳ πρὸς µέ. 
ο Ν 9 α Ν 2λθ Ν λ 3 δ Δ ων 

της γνυναικος αντου» και. 7) εν προς τον αν ρα και ειπεν 

11 Ἆ 3 ’ Αν. , [ω 3 ’ 

καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη Μανῶε ὀπίσω 

3 ο οτέζ Ρὲ λ μι. ε δα Ν ε λ λήή αν Ν [ο 9» 

αὐτῷ ἰ σὺ εἶ ὁ ἀνὴρ ὁ λαλήσας πρὸς τὴν γυναικα ; 

6. "Ανθρωπος θεοῦ: ι156ᾷ α5 α {μα 

οἳ Μοβος ἵπ Ὀί,. 961: ζο5μ. 1486. 

ϱο ἰταηβ]εταίεᾶ, αξ ἵη { Ι. 11, ος εἶδε 

ίΠ6Υ αὖο Ἰα[ύ ἹπάΙδἠπσιδμαβ]ς6, 5ο υπαῦ 

8. Ἐν ἐμοί: α Πέετα] τεπᾶετίῃπσοξα 
Ἠεῦτενν Γοτηλιι]α, οἳ εηίγεαίγ. ΟΡ. ἆάς. 

619,15: 1 Κ. 129, 203. ΤΊπ (8Π. 493 {ο 

ΒΙΠΕ ογ]σίπα] ἵ5 πτεργεβεηί{εᾷ Ὦ}γ δεόµεθα 

απᾶ ἵπ 4415 Ὦ}γ δέοµαι: 80 α5ο ἵηῃ Εχ. 

410. νηετε Ἱί ἵ5 τεᾶιιοθά ἵπ ἴπο Ἐηπσ]1ρ]ι 

ιο: 0.) ---Ἑύριε) Αδωναῖε: οι Ηεῦτειν 
υοχί Ἰιαδ Ἠθτθ ΟΠΙΥ Αάἄοπαί υολοιί 16- 

Ἠοναλμ Ῥοΐοτα 6: Ῥαΐς {με (ταηβ]αίοτ8 

(εχί ονΙάοπ{]γ Ἰαά Ῥοί]μ ποτά, αδ ΟΥΡ 

Ἠας Ἱπ 103. Αἄοπαὶ, ΨΠεἨ ἵν οσοατβ 

ὮΥ 16818, 5 τεσι]ατ]γ τεπᾶετεᾶ Ὦ}γ Κύριε, 

80Ο ἄἱ5ο ἵδ οελουαλι: ΥΝΠΘΠ ἴθ ἴννο 

{πετε[οτθ 60Π16 {ἰοβείμθτ, ο9Πη6 ας {ο 

πε σεί {πε οοπιρΙπαθῖοη Κύριος Κύριος, 85 

1η ΑΙΠΟΡ 65: Ρ8. 1405.- '-τὸν ἄνθρωπον : 

Ιπνογςε αἰίτασῦίοη. Ορ. Ὑετς. «Έπ. 1 ὅτὸ 

--Ότοει απαπ βδἰαΐαο, Υθβίγα 

6βί,---ἐλθέτω δὴ ἔτι: 1 οδερΏα5(απί. Υ ὃ 

ξ ϱ) τορτοδεηί5 (Πο 56οοπά αΡρεβΤαΠοθ ΟΕ 

Όμθ αΠςσο] αξ Ρεΐης σταπ{οᾷ {ο {μθ ΡΓΑΥΕΙΡ 

οἳ ΒαΙΗΒΟΠ)5 ΠΙΟίΊΙΘΥ {ο α]1]αγ 6 ]δα]οίδΥ 

ατοιβδεᾶ ἵπ Ἠ6ν Ἰα5ραπς”5 πηϊπά Ὦγ Ἠετ 

Ἱπίρτνίθιν υη] α Παπάδοπιθ ΒΥΑΠΡΟΤ. ---- 

συνβιβασάτω: ἘὮχ. 415 η. 

10. ἐν ἡμέρᾳ: ἴιε οὔιεγ ἄαι. Α 

Περταϊςπῃ. 

11. Εὶ σὺ εἰ: δ 100. 
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ἄπάκος ΧΙΠΙ 16 

καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος έ Ἐγώ.” ἸΣκαὶ εἶπεν Μανῶε “« Νὸν 
3 , ε , , ν , ο , Ν 
ἐλεύσεται ὁ λόγος σου: τίς ἐἔσται κρίσις τοῦ παιδίου καὶ 

.. , 2 ο ορ 18 ν. 5 εν ῃ ν 
τα ποιήματα αὖτου ; καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος Κυρίου πρὸς 

α ες 2 Ν ΄ Ὡὶ] ” Ν Ν [ο , 

Μανωε '' Απὸ παγτων ὧν εἰρηκα προς την γυναικα φυλά- 
μα ο. ἵν Ν Αα. - η 3 9 ” α ν 

ζεται " ἀπὸ παντὸς ὃ ἐκπορεύεται ἐξ ἀμπέλου τοῦ οἴνου 
3 2 ΔΝ ω ΔΝ 

οὐ φάγεται, καὶ οἶνον καὶ σίκερα µέθυσμα μὴ πιέτω, καὶ 
Αα 3 / Ν σ - 

πᾶν ἀκάθαρτον μὴ φαγέτω" πάντα ὅσα ἐνετειλάμην αὐτῷ 
φυλάξεται. 
(6 κ ’ Λο) Ν , 3 , / 3” 

ατασχωµεν ὠωοε σε, και ποι]σωμµεν ενγωπιον σου έριφον 

Ἰδκαὶ εἶπεν Μανῶε πρὸς τὸν ἄγγελον Κυρίου 

[ο] Ν Ὀλ [ο] 

αἰγῶν. Ἰδςαὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος Κυρίου πρὸς Μανῶε “ ᾿Ἐὰν 
/ / 3 ο) 3 

κατάσχῃς µε, οὐ φάγοµαι ἀπὸ τῶν αρτων σου" καὶ ἐὰν 
΄ ε τς Α ” 3 ’ ) / 22 

ποιήσῃς ὁλοκαύτωμα, τῷ κυρίω ἀνοίσεις αὐτό' 

12. Νὸν ἐλεύσεται κτλ. : {Πε Α]οχ- 

απάτίαη ΜΑ. δι ρογαά]παίας 0Πῖ5 οἸαιιδθ {ο 

με ποχί ἵη {Πθ ΠΙΑΠΠΘΓ βασσοβίθς ἵπ ία 

πιατρίη οἳ ἴπε Ἡ. Υ. ---νῦὂν δὲ ἐλθόντος 

τοῦ ῥήματός σου, τί ἔσται τὸ κρίµα τοῦ 

παιδαρίου καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ; ---κρίσις : 

ἴΠίβ π'ογά Β6ΕΙΗ5 {ο Ὃε 6ΠΟΒΕΏΠ Ῥθσα1ι5δ6 

οἳ 1ἱ5 εἰγππο]οσίσα] οοιγεβροπάεπος ΙΕ] 

πο ἨΠεῦταει, πυποαῦ πιαομ τοσαγᾶ {ο 

ἴμθ πιεαη]ησ 1 τθεκ. Τ]θ οτἱσίπαΙ ἴέ 

ΥΕΡΓΕΡΒΕΠίΑ ἵδ ἀετίνοά 1ΤοπΠΙ ἴ]μο 8αΠΙθ 

τουῦ 48 αΠορμεί, ' πάρα) (ορ. ἴ]ε 

σατίμαρΙπἰαη Β1(Γεί-). Ἆρίσις ἵδ αβεᾶ {ο 

ἰγαηβ]αίο ἴπε 6απΠιε Ποευταν ἵῃπ ή. 185 

απᾶ ἵν . 1. Τη {1ο ΤΟΓΠΙΘΥ οἳ {λθςδε 

Ῥα5β8ρ865 Ιί ΤΕΤΕΥΒ {ο {πε ρτὶθρί5) “ἀπθςδ); 

ἵπ Πο Ἰαΐ{ίθτ πο Ἐπσ]ϊδη ταης {ας ---- 

ἑημαί ΠΙΑΠΊΘΥ Οἱ πΙαη γνας μα»). Τ]ο 

Ἰαΐει ἵ5 ὑλο ππεαπίησ λμαί δις ῖς 
Ῥαββασε: 50 Ίἵμαῖ κρίσις ΠΙΔΥ ο {αΚκθη 

ἵο ΏἹΘαΠ αἀἰφίποιίυο πιαγλβ (ιο Α]εχ- 

ΑΠΤΙ4Π ΜΒ. Ἠ85 Ί6Γθ το κριµα). 
15. ᾽Απὸ πάντων . . . Φυλάξεται: 

δ 98, 

14. ἐξ ἀμπέλου τοῦ οἴνου: α Πέετα] 
τοηάεγίησ οἳ λε ΗΕΡΓΕΥΓ. --- σίκερα µέ- 

9 ο 
οτι ουκ 

θυσµα: α ἀουβ]ει. 1η γ.4 {πο Α]εχ- 
αΠάΤΙ8Π ΜΕ. 85 σικερα, ἨΠΙΟὮ ἵδ α 

ὑταπβΗζεταίίοη οἳ πο Ηοδῦτανν, ΙΠ ρ]ασθ 

οἳ µέθυσµα, Ψλ]οι ἵδ α ἰταηβ]αίίοι οἳ 

ἴῃθ 84Π16. Ἠετο Ῥοῦμ Ἠανε ΦΟΠΙΘΗΟΝΥ 

Ῥεεηπ αἱ]ουγεᾶ {ο ΔΡΡΘαΥ. Σίκερα Ν5 α 

Ρεηετίο ηπ8ΠΙ6 Γογ Τεγπιεη{εςᾶ Παποτ. Ιί 

15 αδεά 19 {1π]6ς ἵῃ {πο 1,ΧΧ απᾶ οπςθ 

ἵη πο Ν.Τ. (11. 115). ---πᾶν... µή: 

Ξ- μηδέν. ὃ 88. 

15. ποιήσωµεν : ὤγθδδ, 1.ο. πιαΚκο 

1οςάΥγ {Του ἴοοᾶ. Ορ. ἶ Ι. 2615, νετο 

ΑΡὶσαΙ] Ῥγίηςσς το ΠΏανὶά πέντε πρόβατα 

φθ6οθ ΠΙ Τ. 1835 η, ---ἔριφον 
αἰγῶν: (ἴ6Π. 2151 η. 

16. ἄρτων: ὀγεαᾶ, ἵπ ἴῑιο 896Π56 Οἳ 

{οοᾷ σεΠΕΓΑΙΙΥ. ---καὶ ἐὰν ποιήσῃς κτλ. : 
Ῥείίαεγ 56Π56 ποιά ο ρου Ὦν ριἶηπςσ 

πο ΟΟΠΙΠΙ8 αίθίΓ ποιήσῃς. Ἰηδίεαά οἳ 

ΑΓίΕΓ ὁλοκαύτωμα --- απ, {ἵ ἰ]οιι ἄοεί 

Άγεραγο τί, οῇ ο τὲ αξ α ιωοῖίε Όιαπί- 

οὔ ογίτι ιιπίο ἰ]ιο Ι,ογᾶ. πε ἨΗεῦτειν 

ἴοο 86ΘΙΩΡ {ο αἀπηϊί οἳ Ῥοΐπσ {5 {αΚκεη, 

Μαποα] οοι]άἀ που Ἰαναο ἰποαφμί οἳ 

πιακίησ απ οΠετίης {ο Εἱ5 νἰβίθοτ, πΏοπα 

ηε 511] ΒΙΡΡΟΒΕΕ {ο 6 α ΠΙ8Π. 

πεποιηµένα. 



ΦΕΗΙΕΟΤΙΟΝ5 ΕΠΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΕΑΑΙΝΤ 

οπάσες ΧΤΠΙ 1Τ 

Ἰκαὶ εἶπεν Μανῶε 

2950 

α ο η ’ / 

ἔγνω Μανῶε ὅτι ἄγγελος Κυρίου αὐτός. 
3 ϱ 3 

πρὸς τὸν ἄγγελον Κυρίου “΄ Τί τὸ ὄνομά σοι; ὅτι ἔλθοι τὸ 
εἢ ’ ΔΝ ὃ / / 22 13 ΔΝ αν 3 οι δα λ 

ῥῆμά σου, καὶ δοξάσοµέν σε. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος 
/ (ές η / 9 2 ον Ἡαβ [ή Ἆ δν. ο) 8 

Κυρίου “' Εις τί τουτο έρωτας το ονομα µου; και αὐτὸ ἐστιν 

θαυμαστόν. "καὶ ἔλαβεν Μανῶε τὸν ἔριφον τῶν αἰγῶν 
Ἆ Ν 

καὶ τὴν θυσίαν καὶ ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὴν πέτραν τῷ κυρίῳ, 
Ν Αα Ν Ν ε) ῳ) 

καὶ διεχώρισεν ποιῆσαι' καὶ Μανῶε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
, αρ ον η . μα. Ἡ Αα ν , 

βλέποντες. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀναβῆναι τὴν φλόγα 
” ῳ) 9) Ν 5 ή ε 

ἐπάνω τοῦ θυσιαστηρίου ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀνέβη ὁ 
ον Ν ο) / Ν Αα 

ἄγγελος Κυρίου ἐν τῇ φλογὶ τοῦ θυσιαστηρίου: καὶ Μανῶε 
Αα Ν Ν / 

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντες, καὶ έπεσαν ἐπὶ πρόσωπον 
» 3 » 3 ν . 91 9 » , ” ε »ν 

αὐτῶν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ οὐ προσέθηκεν ἔτι ὁ ἄγγελος 
’ 3 Αν κ ο) νι ω Ν ζω) Ρ] ο) 

Κυρίου ὀφθῆναι πρὸς Μανῶε καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ: 
, ” ης ο / 8 ο «κ τότε ἔγνω Μανῶε ὅτι ἄγγελος Κυρίου οὗτος. καὶ εἶπεν 

Φ ΔΝ λ ο) 3 ο ςς » θ ΄ θ κά Μανῶε πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ “ Θανάτω ἀποθανούμεθα, ὅτι 
θ Ν ἴδ 22 ϱ9 Ἀ . 3 ὃν νε Ν 3 ο «ς ῃ θ λί 

εν εἴδομεν. καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτοῦ “ Εἰ ἤθελεν 
ε η Αα Ε΄ ] Αλ ” Ε ν ουκ 
ὁ κύριος θανατῶσαι ἡμᾶς, οὐκ ἂν ἔλαβεν ἐκ χειρὸς ἡμῶν 
ε , ΝΔ / Ν 3 Ἂ κά ε ουν α 

ὁλοκαύτωμα καὶ θυσίαν, καὶ οὐκ ἂν ἐἔδειξεν ἡμῖν ταῦτα 
λ / ἊἎ ε ο ο) 22 πάντα" καὶ καθὼς καιρός, οὐκ ἂν ἠκούτισεν ἡμᾶς ταῦτα. 

17. ὅτι ἔλθοι κτλ.: {μθ οἸααςδθ πηΙθ 

ἔλθοι 5 τοα]1γ 5αὈοτάϊπαίθ ἴο {Πο οπθ 

ΠΙΟ {ο0]1ο195. Ἠ.Υ. ' Ὅιαί ππεη {Υγ 

ποτά οοπ1θ {0ο ραᾶ85 6 ΠΙαΥ ἆο {θε 

ΠΟοΠΟΠΤ..  Τηο ΑΙεχαπάτίαηπ ΜΕ. Ίαβ 

ἵνα, όταν ἐλθῃ το ῥημα σου, δοξασωµεν σε. 

16. Εὶς τί: Το ω]αί οπᾶδ Ορ. 

1510, ----τοῦτο ἐρωτᾷς κτλ. : τοῦτο ΠΙΑΥ 

Ῥο γοσατάεά 45 α οοσπαΐο αοοαδα(ϊνο 

ΑΠἴ6Υ ἐρωτᾷς ΥΥΙΙἩ τὸ ὄνομά µου ἵπ αΏΡο- 

βΙπίοπ {ο Ἡ,. Βαΐ ἵι τεα]]γ οπος Ιί8 

ΡΟΡΙΠΙΟΠ Ἠθγε ΠΙΘΤΘΙΥ {ο ἴῑπε Πεῦγευν, 

19. καὶ τὴν θυσίαν: Ἠ.Υ. /νθ 

πε πιεα]-οβετίηςσ., ἜΤ]εθ θυσία ἵρ ᾱϊδ- 

Οπου ΤΤοπΠ ο Κἰά, τεβεπη]ίησ ἰ]ιο 

ἄΓθε]ς οὐλοχύται. Ορ. ν. 95 ὁλοκαύτωμα 

καὶ θυσίαν.--- διεχώρισεν ποιῆσαι: ἴ]θ 
Ἠίεγα] τοπᾶρτίηςσ οἳ {πο ἨΠοδῦταειγ Ἠετθ ἵδ 

ἑαπᾶᾷ ({ηο απΠσει παβδ) αοἴϊησ-ιγοπάεί- 

ΓΗ11γ 1ἴογ-άοῖης. Τηϊ ἵδ πο νειγ 

Ιπ{ε]]ϊσιρ]ο ἵπ Ιίβε]ῖ, απἆ {πο «τεεκ 

ἰταηβδ]α{ίοη ἵ5 1655 5ο. Αγρατί ἔγτοπι ἴῃπα 

οτἰσίπα] {πα Ιαΐίετ παϊσμί Ὃρ ίακεη {ο 

ππθαΠ «ού 6 πρ {ο ἄταβδν ἵδ.) ----βλέ- 

ποντες: Ῥρατίϊοῖριθ -- Βπῖιο νετο: ορ. 

ν. 20. ὃ 80. 

20. ἔπεσαν: ὃ 18. 

232. θεόν: ποῖῖοο ἴπαῦ !{ηο απηρο] 

ο) 0ο Τ,οτὰ ) ἵδ πογο βΡοκαν οἳ ας ἀοᾶ, 

Ορ. Ες. ὃ2. 

20. καθὼς καιρός: α Πίτα] {ΤαΠβ]8- 

ύἱοη οἳ ἴπο Ἠεβταεν, Ρας πιεαπίησ]εΒΒ 
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οπάρος ΧΙΥ ὃ 
8 ” ε ε ον 3 / 3 [ο 

ἡΚαὶ ἔτεκεν ἡ γυνὴ υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
’ λ ε , Ἆ / λ 3 / ην 

Σαμψών": καὶ ἠδρύνθη τὸ παιδάριον, καὶ εὐλόγησεν αὐτὸ 
Κύριο. "καὶ ἤρξατο πνεῦμα Κυρίου συνεκπορεύεσθαι τν ρ 

9 Φ 3 Α κ λ ο) Ν / Ν ΔΝ 3 κ 

αὐτῷ ἐν παρεµβολῃ Δὰν καὶ ἀνὰ µέσον Σαραὰ καὶ ἀνὰ 

'Καὶ κατέβη Σαμψὼν εἰς Θαμνάθα, 
ηλ - ο 5 ιά 2 Ν Φ / ον 

καὺ εἶδεν γυναῖκα εἰς Θαμνάθα ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν 
ἀλλοφύλων. 

Ν α Ν 9 ω ν 48 «ς - ς / 2 η 
καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν “' Γυναικα ἑόρακα ἐν Θαμνάθα 

έσον Ἠσθαόλ. µ 

9 Αν ο προ. ” Ν ὧν 
και ἀνέβη και ἀπήγγειλεν τω πατρι αυτοι 

3 Α α / ΄ ν ο / τα ὃν Ελ Ἆ 
ἀπὸ τῶν θυγατέρων Φυλιστιείμ, καὶ νῦν λάβετε αὐτὴν ἐμοὶ 

εἰς γυναῖκα. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ µήτηρ 
5 ο έεζ κ 3 3 Ν θ / Φ 1ὸ ω) ΔΝ 3 

αὐτοῦ “Μὴ οὐκ εἰσὶν θυγατέρες τῶν ἀθελφῶν σου καὶ ἐκ 
ῳ ο) ο λ ω) ο 

παντὸς τοῦ λαοῦ µου γυνή, ὃτι σὺ πορεύῃ λαβεῖν γυναῖκα 

1η ἄΤθεζ. Ἠ.Υ. ΄αἲ 0Πἱ5 01π]θ,) 1.6. 'αὖ 

ἴπε Υ6τΥγ {πιο επ Ἰεγ Παδραπά 5ρ- 

Ῥοβεᾶ ἰ]ιαῦ Π6γ Ίετο Ιπουττίης (οά”8 

ΔἨΡΘΓΥ. --- Πκούτισεν: /1ηΔ46 5 Ἠθαγ. 

ΤΗϊ5 ποτά οσο εἰσῃί {1π1θ66 Ιπ πο 

ΤκΧ., σα. Ἐ8. 5010. 1οτ. 90”. 

24. Σαμψών: ο. Απ. Υ ὃ δ 4 

Καὶ 

καλοῦσιν, ἰσχυρὸν δὲ 

ὄνομα. ῥἈεεθ Πηἰτοάιοίίοη {ο πα ΒἴοτΥ. 

---ἠδρύνθη: Εχ. 29 η. 

230. συνεκπορεύεσθαι αὐτῷ: {0 ϱ0 

Τογίζι οί] Ἰΐπι, 1.6. ο αἷά πι Ἠηθη 

ηο επί Τομ. Ἡ.Υ. ο πιούο Πίπῃ.) 

Τηοθ ποτά 866ΠΙ {ο ῬΡοϊηύ ἴο 8ΒΟΠΙΘ 

Ἰθσεπᾶς οἳ ΒαΠΙΡΟΠ ἨΠ]ΙοἩ ΊἸανο ποί 

6ΟΙΠς 4οπηΏ {0 118. --- παρεµβολῇ: Όλπί5 

πυοτᾷ ἵ5 βαϊᾶ {ο Ὦο Μαοεάοπίαη, ΠΙΟ 

ῬτοβραῦΙγ οπ]γ ππεαη5 {μαῦ ἵέ 15 οἳ πιϊ]]- 

ἴαΙΥ οτἱσίῃ. 95996 Ἐχ. 14) π. 'Τηο 

οαπΙρ οἳ Ώαπ) 16 {Ἡθ Ῥτορος ΠαΠΙθΘ οἱ 

α Ῥίασοθ. Ἠεπεο {π6 Ἰ.Υ. πετο τοίαΙηβ 

ο ἨΗευτανυ Ἠααπελ-ᾶαπ. ποτ εχί 

οἳ πο ἨΠερταεν με βἰααῦίοη οἳ 0πίΒ 

ρίασθ 15 σίνεη αξ Ῥεύπεαει ΖοταἩἈ απᾶά 

Ἐβμίαο!, 1.6. ἵπ {6 Πεατί οἳ με ὨΏαπ]ίθ 

γενόµενον τὸ παιδίον Σαμψῶνα 

ἀποσημαίνει τὸ 

{εττίζοτΥ; Ῥαΐ ἵπ σάς. 1813, π/πθτο 4η 

αεοοιπί οἳ ἴπο οτὶἰσίπ οἳ πα παπι 6 

οΊνεῃ, ἴ]α Ῥ]ασε ἵξ βαϊά {ο Ὦ6 ΄ Ρεμῖπά 

ΚΙτ]αίῃ-/θατΙπι ) η οαάαΠ. Τί ποα]ά 

Β6Θ6ΙΏ {πετοίοτο ἰλαῖ με καί, πΠΙο] πε 

1 ΧΧ Ἰαβδ αἴίοι Δάν, Ῥιΐ {ο πΥΠῖσοὮ {πετο 

ἵ5 πομίησ {ο οοτγεδροπά Ιπ {πο Ἠε- 

Ῥγειν, ταρτθβεηί5 {ῃμθ6, {πο τοεαᾶίης. 

Τηετθ αΓε ΤΘΒΡΟΠΒ {0Υ βαρροβδίῃπσ {παῦ 

ἴπε εχρθάἀ{θίοη οἱ {πε Ώαπίΐθς τεοοτάεά 

ἵη οπαρίετ 18 {ίοοκ Ῥρ]ασε ὮὈείογε ἴπε 

πιο οἳ ΒαΠΙΡΟΠ; 5ο ἴπαί {πετε 15 πο 

ΙΠΟΟΠΒΙΡΒίΕΠΟΥ ἵη 155 ηβΊΠπε Ῥείηπσ ΠΙεή- 

Ποπεᾶ Ἰεγε, {ΠοιςἩ πο 5ίΟΥΥ οἳ Που 

16 οα1ηθ ὮΥ 105 παπ]θ 5 {ο]ά Ἰαΐ6Υ. ---ἀνὰ 

µέσον . . . καὶ ἀνὰ µέσον: ερ. ΕΣ. 835, 

1. εἰς Θαμνάθα : 5αυάποίίπς ἴμο Όννο 

]αρδῦ Ιοίίθτβ, πΥΠ]οὮ αὖαο ἆπε {ο Πεῦταευν 

Ιηπβοχίοη, 6 αγθ Ἰαε[ι ΥΠ Θαμνά - 

Τἱπιπα]. ἃοδ. Απ. ν 8 δ 4 εἰς Θαμνὰ 

πὀλιν. εθ Ἐχ. 1251 η. ---ἀλλοφύλων : 

α ΙΧΧ νατἰθίγ Το0Υ Φυλιστιείμ. Ορ. 

ΑΠΙΟΒ 18: { Μας, 60, Ῥεε Ιπίτοάπος- 

Πο {ο 5ίοΤΥ. 

2. ἑόρακα: ὃ 99. 

9. ΜΗ οὐκ: ορ. 163 μὴ οὐχί. --- 
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απᾶσες ΧΙΥ 4 

- - Χα 

ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων τῶν ἀπεριτμήτων ;΄ καὶ εἶπεν Σαμψὼν 
Δ Ν 2 3 «ν ἐς ΄ λ [ά 9 ϱ ϐ - 

πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ “΄ Ταύτην λάβε µοι, ὅτι αὕτη εὐθεῖα 
3 3 ον 22 4 τε ον 3 ο) Ν ε ΄ 

ἐν ὀφθαλμοῖς µου. καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ µήτηρ 
[ω) ν 

αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ Κυρίου ἐστίν, ὅτι ἐκδίκησιω 
3 Χ ο) 3 ω) ε) ’ Ἆ 3 Φν ω) 3 / 

αὐτὸς ζητεῖ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἐν τῷ καιρῳ ἐκείνῳ 
’ Ν 

οἱ ἀλλόφυλοι κυριεύοντες ἐν Ἰσραήλ. καὶ κατέβη Σαμ- 
[ο ” 5 

ψὼν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ εἲς Θαμνάθα : 
ν - ο ο 3 - ’ Ν ἰδ Ν ΄ 

καὶ ἦλθεν ἕως τοῦ ἀμπελῶνος Θαμνάθα, καὶ ἰδοὺ σκύμνος 
ο) πα 

λέοντος ὠρυόμενος εἰς συνάντησιν αὐτοῦ. "καὶ ἤλατο ἐπ 
3 Ἆ [ω) ’ ΔΝ / 5 Χ ε Δ ΄ 

αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου, καὶ συνέτριψεν αὐτὸν ὠσεὶ συντρίψει 
[ω] [ο .] α Ἀ 

ἔριφον: καὶ οὐδὲν ἦν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ. καὶ οὐκ 
Α ” ω Ἀ ” ἁἃ 

ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ ὃ ἐποίησεν. 
τ κ / Ἆ 3 ’ Α . Ἆ υθύ θ 3 

καὶ κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν τῃ γυναικὶἰ, και ηυσυνύη εν 
- ν] ω] 

ὀφθαλμοῖς Σαμψών. καὶ ὑπέστρεψεν μεθ ἡμέρας λαβεῖν 
.] / ΔΝ 3 / ε) ο) Ν ) κο / Ἆ ἰὃ νι 

αὐτήν : καὶ ἐξέκλινεν ἰδεῖν τὸ πτῶμα του λέοντος, καὶ ἰδοὺ 
Ἆ Α 3 ο / α ” Ἀ ὃς 

συναγωγὴ μελισσῶν ἐν τῷ στόµατι τοῦ λέοντος καὶ μέλι. 

εὐθεῖα : η. Υ. Ἰ ηὐθύνθη. ' Ξ1ε 15 τὶσΏί 

η ΠΙΥ 6γος5..  ΤΗ9 Ηεῦρταενυ ποτά 15 ωθ 

β4ΠΠ6 αξ ἵπ ΝΟ, 2310, «Τμευ πιε ἀῑε 06 

ἀθαίῃμ οἳ {ο γἱφίεοιιδ. 

4. ἐκδίκησιν: ΥΕΌὈΕΆΦ6, ἨΒΙΠΙΕΙΥ, Το 

{ο ΨΤΟΠΡ5 ἆοπθ {ο ἴπο Ι5ταε]ζ6Β. ---- 

αὐτός: ᾖ.6. «6ΠοναἨ. ΒάπΠΙΡΟηΠ Ίαβ 

ΟΠΙΥ βοοΚκίηςρ α Πί{6. ος. Απί. Υ8δ6 

τοῦ θεοῦ κατὰ τὸ Εβραίοι συμφέρον ἐπι- 

νοοῦντος τὸν γάµογ. --- κυριεύοντες: ὃ 60. 

ὔ. ὠρυόμενος : (ες τας, 
γιφίγο) οοοατΒ 11 ἶπιερ ἵπ ΤΧΧΝ, ο.0. 

Ἠ5, 2114 ὡς λέων ὁ ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος : 

Ἐτ]ς. 2235 ὡς λέοντες ὠρυόμενοι. 

ϐ. ἤλατο ἐπ᾽ αὐτὸν κτλ.: ᾖ.6. Ἰ6θ 
Ἰαᾶ α 5ιάάοη 4008655 οἳ 5αρεγπαίιτα] 

βίτοησίῃ, ἘΈον ο Ῥηταβε οφ. ἶ Μ. 106 

καὶ ἐφαλεῖται ἐπὶ σὲ πνεῦμα Κυρίου. Τη69 

1ου νίθυν οἳ Ἱπβρίταίίοη ἵη ἴθ ΡΑΠΙΡΟΠ 

Ἰεσεπά ΑΠον5 α Ῥτιηϊθνθο ἴοπο οἳ 

ἰποισ]ὴς απᾶ 5 απ ατσαπιεπύ 10Υ 1{8 

ὠρύεσθαι 

εατΙΥ ἆαίθ.---συνέτριψεν: Ἠεβγαιγ, ΄ἴογθ 

αβΙΠάθτ. Τηο Α]οχαπάτίαπ ΜΒ. Ἠα88 

διέσπασεν.--- ὡσεὶ συντρίψει: ἨΠ.Υ. ΄α5 
Ἡθ ποα]ά Ἰανο τοπ.  ΜΠίοη ---' πο 

{οτθ {1ο Ιϊοη αξ {πα 1ἱοῃ {8685 ἴπθ 

Κι.) 

7. κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν: βἱηρσι]- 
Ίαχ ἵη {ο Ἠθερτονν. 

8. συναγωγὴ μελισσῶν: Α Ία5 πετε 

συστροφή. Ῥο]γρίας ΙΥ Τ 188 τὴν συνα- 

γωγὴν τῶν ὄχλων. ΑΒ συναγωγή ἵδ ἴῃθ 

(απβ]α(οι)5 ΠαὈίύια] τοπάρετίπς οἳ ἴα 

Ἠεῦταον ποτά ἹΠϊοἩ οσσίτβ ἵπ ἴπ]8 

Ῥαβρασο, πο οαηποῦ ΙΠΤΕΥ {μαῦ συναγωγή 

μελισσῶν ἵδ Αἰοεχαπάτίαι «τθε] {οτ 

έβἵαάΤΗΙ οἱ Ὀ6θςδ. οδ. Απ Υ8δ6 

Ἠὰ8 ἐπιτυγχάνει σµήνει μελιττῶν ἐν τῷ 

στήθει τοῦ λέοντος ἐκείνου νενοσσευκότων. 

---στόµατι: Ἠεῦτενν, ' Ῥοάγ. ῬοβδῖρΙγ 

στόματι ἵΒδ ἃ πηϊβίακο ἵπ ἴπθ (τθε ΤΟΥ 

σώματι, Ὀαίῦ 16 ΤΘςΙΤΕ 1π 9. 
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ζπάρες ΧΙΥ 14 
9 Ν 3 ζω) ο ΔΝ 5 [ο ΔΝ 3 ΄ / καὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰς χεῖρας, καὶ ἐπορεύετο πορευόµενος 

Ν ’ Ν - καὶ ἐσθίων' καὶ ἐπορεύθη πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν 
, Αα Σ [ων Ν 

µητέρα αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔφαγον, καὶ οὐκ ἀπήγ- 
[ω ϱ »] ον [ο - 

γειλεν αὐτοῖς ὅτι ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ λέοντος ἐξειλεν τὸ 
΄ 10 ΔΝ ’ ε Ν 3 ων) ΔΝ ΔΝ [ω) μέλι. καὶ κατέβη ὁ πατὴρ αὐτοῦ πρὸς τὴν γυναῖκα" 
Ν 3 ’ 3 [ων] ΔΝ ” ΄ ε 7 ϱ ο 

καὶ ἐποίησεν ἐκεῖ Σαμψὼν πότον ζ ἡμέρας, ὅτι οὕτως ποι- 

οὔσιν οἱ νεανίσκο. καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον αὐτόν, καὶ 
όλ , ὰ , κ 5 Ὁ ο νι Ἴρ. 
ἔλαβον Τριάκοντα κλητούς, καὶ ἦσαν μετ αὐτοῦ. καὶ 
[ο 9 [ο ” 

εἶπεν αὐτοις Σαμψών “Πρόβλημα ὑμῖν προβάλλομαι: ἐὰν 
5 / 3 ” 

ἀπαγγέλλοντες ἀπαγγείλητε αὐτὸ ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις 
α / Ν ϱ 4 ω) 

τοῦ πότου καὶ εὕρητε, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνας καὶ 
’ λὰ ε , 19 Χ }ι Ν , 3 

τριάκοντα στολὰς ἱματίων' "καὶ ἐὰν μὴ δύνησθε ἀπαγ- 
ο ” . 

γεῖλαί µοι, δώσετε ὑμεῖς ἐμοὶ τριάκοντα ὀθόνια καὶ τριά- 
3 ’ Δ ε ’ 9» 

κοντα ἀλλασσομένας στολὰς ἱματίων. 

«Ἠροβαλοῦ τὸ πρόβλημα καὶ ἀκουσόμεθα αὐτό.᾽ 

εἶπει αὐτοῖς 

9. ἔδωκεν αὐτοῖς : /οβ8εΡΗ15 ἴπ 0ε]]- 

Ίησ {ἴΠ6 δίΟΤΥ ΊἹῃαΚκο5 ΒάΠΙΡΟΠ Ὀτίης 

Όιθ Ἠοπογοοπιῦ αδ α Ῥτθδεπύ ἴο Ἠίβ 

Ῥτίάς. Ῥετπαρς 5 ἵ απ αἰετηρύ 

{ο πια]χεα {πο οοπᾶιοί οἳ ΒάΠΙΒΟΏΠ ΤΙΠΟΤΕ 

οοπβϊδυεπῦ πο] πε Ίαν οἳ μα Ναζί- 

τ]{Θ. 

10. ἐποίησεν . . . πότον: 1Τοἵ ἴπθ 
Ῥῃταδθ ποιεῖν πότον ορ. (4εΠ. 195, 4039, 

-- ἡμέρας: /0Υ 8ευειι ἄαὴδ. Νο ἵη 

πο ἨεΡτεγν. --- ὅτι οὕτως ποιοῦσιν οἱ 

νεανίσκοι: Α Ἠ85 ἐποίουν απᾶ ἴπε Ἡ.Ν. 

έτπβδεᾶ {ο ἆο͵) Ἱπιρ]γίπς ὑπαί Όλα οιβδίοπι 

πα5 οΏβο]είθ. 

11. ἐγένετο . . . καί: δ 4Ι.--- ὅτε 

εἶδον αὐτόν: Α ἐν τῳ φοβεισθαι αὐτους 

αὐτον. Τηθ πο νετοβ πιεαπῖηςσ «ἴο 

βεθ] αηά ’ {ο ἔθατ) ατο δοαδῖ]γ οοη{αδεά 

Ἰπ ἨεῦτεΥ.---κλητούς: ἱπυίεά φιιοΒίς. 

Ἠ.ν. ' οοπιραΠΙοΏΒ,) 

Δ [ω [ω) 

και εἶπαν αὐτῷ 
ΔΝ 

καὶ 

12. Πρόβλημα: αρατύ τοπ {Ππῖς 
οοπίεχί ἴπεο ποτά πρόβλημα ΑΡΡΘΕΕΤΒ 

ΟΠΙΥ Τοαγ ππθς ἵη {9 ΤΙΧΧ ---Μς6. 484, 

Ττ5: ΠΟΚ. 26: Ῥαη. Θ 82. «σινδόνας : 

Πάι. 1 200: ΤΙ 86 (σινδόνος βυσσίνης), 

9οῦ» ΥΠ] 18Ι. Σινδών Πετθ ΠΙΘΔΗΏΡ α 

ραγπιεηπί οἳ οαιηρτίο οὐ πηαδῃ. Ορ. 

ΜΙ. 1451 περιβεβλημένος σινδόνα: Μι. 

2150, ΤἩθ παπι Ρροἰηίςβ {ο {πο ΙΠίτο- 

ἁποίυίοη οἳ {6 πια[ετία] ἔτοπι Ιπάΐα. 

19. ὀθόνια: αποίπεσ τοπάρτίηπςσ οἱ 

ἴλο 6αΠ1θ ποτά ὉΠηϊῖοἃ Ἰαςδ ]αδῦ Ῥεεῃπ 

ἰταηβ]αιεᾶ Ὦ}γ σινδόνα.. Ορ. Μι. 215) 

στὰ ἆη. 1949 ἔοτ {ιο εαίνα]εποῬ οἱ {ηθ 

ἴπο Ποτᾶςδ. ἆοδερμας5 (4πι. Υ 8 δ ϐ) 

Ἠα8 ὀθόνας π]θτο {6 1 ΧΧΧ ἵη γ. 12 Ἠα8 

σινδόνας. --- ἀλλασσομένας στολὰς ἵμα- 

τίων: ἴα Ηοῦταυ 5 {Πθ 84Π16 48 ΤΟΥ 

στολὰς ἱματίων ἵπ ν. 12. Ορ. ἄεῃΠ, 4033 

ἀλλασσούσας στολά». 
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ζπᾷσες ΧΙΥ 15 

«Τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιβρώσκοντος 
Δ 3 9 α δβ 22 

καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ γλυκύ : 

204 

Ν 3 δν ή 3 ω) ον / λ 3 ΔΝ ω) ε / 

καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπὶ τρεῖς ἡμέ- 
ρας. 
γυναικὶ Σαμψών “΄᾿Απάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου καὶ ἀπαγ- 

ή λε Α / Ν .” ” 

Ιδκαὶ ἐγένετο ἐν τῇ ημέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἶπαν τῇ 

’ ΔΝ / ’ ’ / ΔΝ 

γειλάτω σοι τὸ πρόβλημα, µή ποτε κατακαύσωμµέν σε καὶ 
ω α αλ / ων 

τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐν πυρί. ἢ ἐκβιάσαι ἡμᾶς κε- 
, 22 16 . ν ε . . . μα λ 

κλήκατε; καὶ ἔκλαυσεν ἡ γυνὴ Σαμψὼν πρὸς αὐτὸν καὶ 
ο ζζ δν / / Ν ϱ) » / / κά κ 

εἶπεν “Πλην µεμἰσηκάς µε καὶ οὐκ ἠγάπησάᾶς µε, Οτι τὸ 
/ Δ / ω) εΏ α [ο] 3 5 / 

πρόβλημα ὃ προεβάλου τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ µου οὐκ ἀπήγ- 
ρω Μαιν νὰ νο δε Εὶ ο / ον 

και εἶπεν αὐτῃ Σαμψών “' Εϊ τῷ πατρί µου καὶ 
1τ 

/ 22 

γειλάς µου. 
ω) ’ 5 3 ΄ Ν .] / 22 ΔΝ 

τῃ μητρί µου οὐκ απήγγελκα, σοὶ ἀπαγγείλω; και 

ἔκλαυσεν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας ἃς ἦν αὐτοῖς 
ε ή Ἀ. 9 ” 3 Αα ε / ν ε / Ν 5 / 

ὁ πότος' καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρα τῇ ἑβδόμῃη καὶ ἀπήγγει- 
». α ο η  Α 9 οκ λεν αὐτῃ, Οτι παρενώχλησεν αὐτῷ' καὶ αὐτὴ ἀπήγγειλεν 

[ω) ε αν α [ο] ων) Ν ωὶ α ” 

τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ αὐτῆς. "καὶ εἶπαν αὐτῷ οἳ ἄνδρες 
[ο ’ 3 ω) ε ’ ω) ε ’ Ν [ω) 3 ω) α 

τῆς πόλεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμη πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι τὸν 

ἥλιον 

ἔ Τί γλυκύτερον μέλιτος, 
Ἆ ον / / 22 

καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντος; 

14. Τί βρωτὸν κτλ.: Ιπ {Πο οτἱσίπα]  Ίανο. Τποτο ἶ6δ α οοπ{ιβίΟΠ Ἠθγθ Ὦθ- 
{ΠΒ 10ΓΠΙ5 α Υετβε-οοιρ]εί (ὸ -- 9). 

Α Ἠ88β ἐκ του ἐσθοντος ἐξηλθεν βρωσι5, 

και ἐξ ἰσχυρου ἐξηλθεν Ύλυκυ. «οβεορββιβ 

(Απί. Υ ὃ δ ϐ) σἶναο ία τἰάά]αο Όας 

----φησὶν ὅτι τὸ πάµβορον γεγεννήκει 

βορὰν ἡδεῖαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ πανὺ ἀηδοῦς 

ὄντος. 

16. τετάρτῃ: Ἠθυτεν, ΄βεγεηί]ι.) 
Τη ἄτθε] τεαᾶ(πς ΙΠΙΡΤΟΥΘΒ {16 86ΠΡ6, 

ποισ]ῃ 6ενεη Ἱί 6 ποί οοπβἰρίοηί υγ] 

γ. 1Τ.---ἐκβιάσαι: ἰΦ4ἱδροβδεδα 15 δή 

70Υ66. Α πτωχευσαι: Ἠ.Ν. ' Το ΙΠΙΡΟΥ- 

ετΙδΏ 8): Ἠ.Υ. Ματσίη «ίαἷο {]ιαί γα 

Ώπεεη πο ποτάς ἰμαῦ αγο βΙπηῖ]αΥ Ἰη 

πε ογἱσίηα]. 

16. πλήν: οπή. Ορ. ἄεπ. 4140. 

17. ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἥἨμέρας: βἰΤΙοίΙΥ 

Ττοπα {ο Γουτίῃ {ο πε βενεπίη ἆαγ. 

Έοχ {μα τεἰηΤοτοεπιεπί οἳ ἴ]ε αοοπδᾶ- 

ὤνε οἳ ἁπταίίοη οἳ 0ἶπιε ὮΥ ἐπί ορ. ν. 14 

ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. 

18. ἀνατεῖλαι: Α δυναι. Ἡ.Ν. ’ῶ6- 

{ογθ {]ιο ΒΙΠ επί 4ονΗ.. ---- Τί γλυκύ- 

τερον κτλ. : {1θ αΠΒΙΥΕΣ, Ἰἶε ια πΙάά16, 

5 οχρτοββθᾶ ἵη α νοι5ε-οοπρ]εί (ασαϊη 

ὃ -- 9), 85 18 8ἱ50 ΒΑΠΙΡΟΠ’5 τείοτί, --- 
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ο πάρε ΧΥ ὃ 
Ν . εν) ο) ’ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψών 

3 ω) 

έἘϊ μὴ ἠροτριάσατε ἐν τῇ δαµάλει µου, 
2 λ 3 ΔΝ ἴ ” 22 

οὐκ ἂν έγνωτε τὸ πρόβλημά µου. 
19 ο κο 3.3 να ὃν ο / λΝ , η 
καὶ Όλατο ἐπ᾽ αὐτὸν πνεύμα Κυρίου, καὶ κατέβη εἰς 

2 ο. ΔΝ 3 ’ 3 3 Αα [ή » Ἆ 

Ασκάλωνα καὶ ἐπάταξεν ἐξ αὐτῶν τριάκοντα ἄνδρας καὶ 
κά Ας ’ 3 α αν ΔΝ νν ω) . 

ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἔδωκεν τὰς στολὰς τοῖς παγ- 
είλασιν τὸ πρόβλημα: καὶ ὠργίσθη θυμῷ Σαμψών, καὶ µ πα οσο 

» / 2 κ. ῳ) α 

ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ ἐγένετ ἡ 
1πς ν αἳ 

3 / 2 ε / 3 ε / [ο [ο] 8 9 

ἐγένετο μεθ) ἡμέρας ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἐπε- 
/ ΔΝ ον ω) 3 ῳ) 3 3 / 3 ω) Ν 

σκέψατο Σαμψὼν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐν ἐρίφω αἰγῶν, καὶ 

γυνὴ Σαμψὼν ἑνὶ τῶν φίλων αὐτοῦ ὧν ἐφιλίασεν. 

ων (6 η , ον ν ο [ή . Ν ο) 2» 

εἶπεν “ Εἰσελεύσομαι πρὸς τὴν γυναϊκά µου εἰς τὸ ταμεῖον' 
Ν 5 δ 3 ε Ν λα ο τν λθ ο) 9 Ν 5 

καὶ οὐκ ἔθωκεν αὐτὸν ὁ πατηρ αὐτῆς εἰσελθειν. καὶ εἶπεν 
Ν ζω) ϱ ην 

ὁ πατὴρ αὐτῆς “ Λέγων εἶπα ὅτι μισῶν ἐμίσησας αὐτήν, 
κ 3 κ. ε ἃ Αα 3 νι » Ν 3 Ἆ « καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἑνὶ τῶν ἐκ τῶν φίλων σου" μὴ οὐχι η 

ο) η Ν ο ε ΄ οι τσ ε) θ / ε λ ϱ) . 
ἀδελφὴ αὐτῆς Ἠἡ νεωτέρα αὐτῆς ἀγαθωτέρα ὑπὲρ αὐτήν; 

8 ” , 3 ΔΝ ον 2» 

εστω δή σοι αντι αυτης. 
Ν . ) Α ’ 

καὶ εἶπεν αὐτοις Σαμψών 

««'Ἠθώωμαι καὶ τὸ ἅπαξ ἀπὸ ἀλλοφύλων, ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ 

Εὶ μὴ κτλ. : «οδερηΏις5 (Απι. Υ 8 δ ϐ) 

{ΤαΠΡΙΟΥΠΙ5 πο τερΙγ {ιβ --- ]αὶ ὁ 

Σαμψὼν εἶπεν οὐδὲ γυναικὸς εἶναί τι δο- 

λερώτερον, ἥτις ὑμῖν ἐκφέρει τὸν ἡμέτερον 

λόγον. --- ἠροτριάσατε: ὀρ. Πϊ Κ. 1915. 

᾿Αροτριᾶν ΤΟΥ ἀροῦν Ο00Υ8Β ἵπ ΒΟΠΙΘ 

ἄοζεηπ Ῥαββᾶασθ5 ἵπ ο ΙΗΣΝΧΝ. Ορ. 

(.6Π. 466 Ἡ. 
19. εἰς Ασκάλωνα: ᾖ.6. ἴο α ΡΗΙ18- 

6πο οἵ 0 αἲ 8ΟΠ16 ἀῑδίαποςθ. Το Π]τίγ 

οοπιραΠΙοΠΒ {Πεπηβε]νοας Ίποτε ρτοίεοίεά 

ὮΥ {πο Ί8ν5 οἳ ΠοβδρίίαΠ(γ. 

20. ἐγένετο . . . ἑνί: 
τοἱ{ε οὗ οπο. 

Σαμψων τῳ νυμφαγωγφ αὐτου, ὁς ἡν 

έταιρος αὐτοῦ. «ο08. Απ. Υ 8 ὃ ϐ καὶ ἡ 

παῖς . . . συνῆν τῷ αὐτοῦ φίλῳ νυµφο- 

στόλῳ γεγονότι. --- ὧν ἐφιλίασεν: ὧν ἵδ 

φεσαπιο ἴ]ε 

Α και συνῳκησεν ἡ Ύυνη 

αἰἰταοίθᾶ Ιπίο ἴπο ο85ε Οἱ φίλων Ρ/68- 

εεάἰπσ. ΤΠ ἴμε Ἠεῦται {πο ΡΤΟΠΟΙΗ 

16 Ιη {ῃθ βΙΠΡ]αΓ, Φιλιάζειν Ιη ἴπε ΤΧΧ 

5 οοηβίταοίεά υπ α ἀαΐίνο; 0. 

192, 2051: 1 Εξά. ὃ-1: οἱ, 91. 

1. μεθ) ημέρας: αΓἴεΥ 80πιο ἐἶπιο. ---- 
ἐν ἐρίφῳ αἰγῶν: ὃ 9].-- ταμεῖον: (ΕΠ. 

409 Π. ὃ 10. ---οὐκ ἔδωκεν αὐτόν: Ἠ.Υ. 

ἐννοα]ά πο βαῇἴ6υ ΠΙΠΙ. 

2. Λέγων εἶπα: ὃ δΙ. ἈΝοίΐΐσο (μαί 

λέγων αηΠᾶ εἶπα ατα ἰτοαίεά ας ρατίς οἳ 

0Π6 γετΏ. --- ἀγαθωτέρα ὑπέρ: δὲ 12, 94. 

3. ΗἨθωωμαι κτλ.: ᾖ7 απι πιαᾶε 

(111.55 οπ6ο Πογ αι αξ γερφαγᾶς {λε 

1) χἱδίῖπαος ἴπι ἀοἵπῃ πιϊβολίοί {ο {λεηι. 

---μετ αὐτῶν: που αἴοπᾳ οὐ] ἐλιοπι, 
Ῥαΐ ἵπ ἄεαζίπᾳ ιο] ἐλοπι. ὃ 95. πε 

οοπβίτιοίίοπ {5 ἆπθ {ο ιο ΗεΡρτευγ. 
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ζπᾶρος ΧΥ 4 

αὐτῶν πονηρίαν. "καὶ ἐπορεύθη Σαμψὼν καὶ συνέλαβεν 
’ 3 ’ Ἀ λ (ὸ λα ή 

τριακοσίας ἀλώπηκας, καὶ έλαβεν λαμπάθας, καὶ ἐπέστρεψεν 

κέρκον πρὸς κέρκον, καὶ ἔθηκεν λαμπάδα µίαν ἀνὰ µέσον 
τῶν δύο κέρκων καὶ έἔδησεν. καὶ ἐξέκαυσεν πὂρ ἐν ταῖς 

’ ΔΝ 3 / 3 [ω ῤ ” να 

λαμπάσιν, καὶ ἐξαπέστειλεν ἐν τοῖς στάχυσιν τῶν ἀλλο- 
’ ο κ] ῥ 3 Ν ϱ Ν ϱ ρ 3 ον 

φύλων: καὶ ἐκάησαν ἀπὸ ἅλωνος καὶ ἕως σταχύων ὀρθῶν, 
θ καὶ ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας. καὶ εἶπαν οἱ ἀλλόφυλοι 

Αα 32 ἃ ωὰὶ ε [ο 

«Τίς ἐποίησεν ταῦτα; καὶ εἶπαν “΄Σαμψὼν ὁ νυμφίος τοῦ 
ο) ας » 9 α 5 .. Ν :5 5 4 Θαμνεί, ὅτι ἔλαβεν τὴν Ύγυναῖκα αὐτου καὶ ἔθωκεν αὐτὴν 

τῷ ἐκ τῶν φίλων αὐτοῦ. καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ 
Ν ΔΝ Ν ΄ Α 

ἐνέπρησαν αὐτὴν καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς ἐν πυρί. 
Ν 

Τκαὶ 
Ὁ 9 ο] ’ (2 Ν / ϱ , ϱ 3 

εἶπεν αὐτοῖς Σαμψών “΄ Εαν ποιήσητε οὕτως ταύτην, Οτι εἰ 
Δ 3 ό 3 ε ο) ον ΄ 22 μὴν ἐκδικήσω ἐν ὑμῖν, καὶ ἔσχατον κοπάσω. ο ο ή 

και επατα” 

ἔεν αὐτοὺς κνήµην ἐπὶ µηρόν, πληγὴν μεγάλην: καὶ κατέβη 

4. ἀλώπηκας: -- ἀλώπεκα.. ὃ 1]. 

Τπο Ἡορτον ποτά ΠΙΔΥ α4ἱ6Ο ΠΙΕΒΏ 

ἑ]ασ]κα]ς.. ----Κέρκον πρὸς κέρκον: ἃ ί- 

ετα] Το]]οπίπς οἳ ἴπο Ηερτει, ΠΙΟ] 

Ἠαββεης {ο οοἰποίᾶς γη οἱ Ι41οΠῃ. --- 

καὶ ἔδησεν : ἵπ Ῥ]αοε οἳ {με ΗΠεῦτευν «ἵη 

Ῥούννθαεπ,) Πίο Α τερτθβθηί5 Ἠθτο ὮΥ 

ἐν τῳ µεσῳ. 

5. ἐν τοῖς στάχυσιν: ὃ 91. -- ἀπό 

. καὶ ἕως . . . καὶ ἕως: δοί. . 

απᾶ .. . απᾶ. 8δ 92.--- ἅλωνος: Ρριΐ ὮΥ 

πα ἄτοε]ς (ταπβ]αίοτ Του 6 υοτᾶ Τεή- 

ἀθτοά Ἱπ {ο Ἠ.Υ. /'5ΠοσΚς, πο] 

ΤΘΡΤΘΒΘΗ{5 απ ΘαΤΙΙ6Υ βίασο οἳ Ἰατνεβί 

ΜΟΥ. Όπ (πο Τογπι οἳ ἴπθ πνοτᾷ 599 

ξ 8, --- ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας: Ἡ.Σ. 
ἑαπὰ Ἀ]5ο {μθ ονεγατᾶς. ΈΤ]ο ἀϊ[ει- 

6Ππο0ς ΒΘΕΠΙ5 ἆπεα {ο {πο ἴαοῦ ἰπαί ο 

ψγοτᾷ Τοτ γαγᾶς 15 οξύοπ αδεᾶ 5ρεοία]]γ 

οἳ οἴπεμαγᾶς. 

6. νυµφίος: 80π-ἴπ-ἷίαιω. ΈἘοΟι 018 

ΠιεαΠΙηρς ορ. Π Εβά. 2335 (Ξ ΝεΠ. 1933). 

Α Ἠ88 Ἠετεθ Ύαμβρο». -- τοῦ Θαμνεί: ο 

ίλα πιαπ ο Τίπιπαῃἃ. 197 Ἡ.--- τῷ ἐκ 

τῶν φίλων αὐτοῦ: Ἠ.Υ. 'ἴο Ἠἱ οοπι- 

ραπίοη.. Ῥοτπαρβ πο 5Ποι]ά Ἠθτε τομά 

τῳ ---ίο οπιε οἱ λὶς ΓἱεπᾶἙ. 

7. ταύτην: ᾖ1Τ6ΠΙΙΠΙΠ6 10Γ ΠΘΙ{ΘΓ, 

6 47. Οὕτως Ἰοο]β Ίΐκε α 6085 ΟΠ ταύ- 
την, 9Π6 οἳ ἴμθ πο Ρεΐησ τοάιπάαηί, 

π.Υ. ! αἲίετ 0Πἱ5 ΠΙΔΠΠΘΣΥ.) ---- ὅτι εἰ μὴν 

ἐκδικήσω ἐν ὑμῖν: (Ἴποιο) ἰλαὶ ο α 

γε λι Ι ιοί ιαυα πι υεπιεαποθ ο οι. 

δ 107. Οη εἰ µήν 588 δ 108.---ἔσχατον 

κοπάσω: αἱ ἴ]ιε Ἰαδί 1 ιοἰῖ οεαδε. Ορ. 

ἨιίἩ 115 ἐκόπασε τοῦ λαλῆσαι πρὸς 

αὐτὴν ἔτι. ΒΔΙΠΒΟΠ ἶ5δ οατεξα] (πτοαβῃ- 

οαῦ {ο αγποῖἁά αρσγοβδῖνο αοἴίοη; θ 

ΠΩΘΓΘΙΥ τεία]]αίθς ἴογ ἨἩΤΟΠΡ5 ἆοπθ Το 

ἨΙπη. 

8. κνήµην ἐπὶ µηρόν : [ερ ον λπῖφῆ, 
α Ἰέογα] τοεπάθτίηςσ οἳ {πο Ἠεῦταεν, Ὀα0 

ναί ἵν πιεαπύ ογἰσίπα]γ ἵδ Πατά ἴο 

βαγ. Ἐου {με αἀνετρία] αοοαβδα{ἶνε ερ. 

Ῥϊ, 64 πρόσωπον κατὰ πρόσωπον. --πλη- 

γὴν μεγάλην: αοοιβα{ἶνθ Ιη αΡΡΟΒΙΓΙΟΗ 
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καὶ ἐκάθισεν ἐν τρυμαλιᾷ τῆς πέτρας Ἠτάμ. ὑΚαὶ 
ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ παρενέβαλον ἐν Ἰούδᾳ, καὶ 

ἐξερίφησαν ἐν Λεύε. καὶ εἶπαν ἀνὴρ Ἰούδα “ Εἰς τί ἀνέ. 

ης 
λ ... Δ ο .. ο / η . ο ο ορ 

ψων ἀνέβημεν, και ποιησαι αυτω ον Ττροπον εποιησεν μι. 

καὶ εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι «Δῆσαι τὸν Σαμ- 

11 ν , , 9, » ν 5 ” 
καὶ κατέβησαν τρισχίλιοι ἄνδρες ἀπὸ Ἰούδα εἰς τρυµα- 

λιὰν πέτρας Ἠτάμ, καὶ εἶπαν τῷ Σαμψών “ Οὐκ οἶδας ὅτι 
, 5 3 ’ 4 ω) Ν ’ ” 9 ’ 

κυριεύσουσιν οἱ ἀλλόφυλοι Ἠμων, καὶ τί τοῦτο ἐποίησας 
οἱ ον 22 

κά] 
ϱ 3 3 2 κ 25 

οντως ἐποίησα αὖτοις. 

μελος ϱ) ο , ές / 3 / κά 
καὶ εἶπεν αὐτοις Σαμψών “Ὃν τρόπον ἐποίησάν µοι, 

19 νο ο νέο / μ και εἶπαν αὐτω ' Δησαί σε κατέ- 
ο) ὃ ο / 3 , 22 απο ) Α βηµεν, τοῦ ὀοῦναί σε ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

κ ’ έζ 5 νά ά 3 ό 3 3 πε Ἀ 22 

αμψών “ Ὁμόσατέ µοι µή ποτε συναντήσητε ἐν ἐμοὶ ὑμεῖς. 
18 ος ο ας / «6 9 10ο 2 » Α ο η ρ 
καὶ εἶπον αὐτῷ λέγοντες « Οὐχί, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ δεσμό δήσοµέν 

Ν λ ω) Δ 

σε καὶ παραδώσοµέν σε ἐν χειρὶ αὐτῶν, καὶ θανάτω οὐ 
’ / 22 Ἆ λ ΟΚ . Ν ’ 

θανατώσομέν σε" καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν δυσὶ καλωδίοις 
ω) Ν ο) 

καινοῖς, καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὸν ἀπὸ τῆς πέτρας ἐκείνης. 
ον 9 ν 

καὶ ἦλθον ἕως Σιαγόνος' καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἠλάλαξαν 

{ο {πθ Βεη{ίθΏοθ. ---τρυμαλιᾷ: {Πὶ5δ υοτᾶ 12. δοῦναι ... ἐν χειρί: δ 91. ΈΤ]ο 

5 α5εᾷ δὶχ ύπιες Ιη {16 Τ,ΧΧ αμά οποθ 

Ἱῃπ {πο Ν.Τ,, ἵπ ΜΙ. 1035, ππετο Ἱέ αἱσ- 

ηἰῃθς {πο 6γο οἳ ἃ Ἠθεβ]ο.---Ἠτάμ : 
105. Απ. Ψ ὃ ὃ 8 Αἰτὰν κατῴκει' πέτρα 

δ) ἐστὶν ὀχυρὰ τῆς ᾿Ιούδα φυλῆς. 

9. ἐξερίφησαν: Τ. ΤΝ. ' βργεαςᾶ {Πεπῃι- 

βΘ]νοβ.) δ 85. Υεϊσλμ αιποίο5 Απίζ. 

12, 2594 Το {πο Ῥοείϊσα] Τογπι ἐρίφη. 

Ῥαΐ ἵῃ πε Τ ΧΧ με ἆοιδρ]ε οΥ 8ἱΠς]θ ρ 

Ἰ5 α αποςδύίοη οἳ Μ5. 5ρε]]1ης, ---Δεύει : 

Ἠευρταν 1,δε]ί. 

10. εἶπαν ἀνήρ: α ἴοο Τα (μΓα] τεηῃ- 
ἀθτίησ οἳ {πο Ηεῦταιν, Πίο] 6ΠΙΡΙΟΥΒ 

{Ποθ βίησα]ατ οἳ πια αἲίετ α. Ρ]ατα] νετΏ 

{ο ἀεποίθ {Πο Ιηπ]αλὈ]ίαηπί5 οἳ α οοαΠίτ}γ 

οο]]εοίίνε]γ. δ 48. 

11. κυριεύσουσιν: Ἠ.Υ. ΄ αγ ΤΙΙΕΤΒ 

ο1ε6Γ μ5.᾽ Ορ. 145, 

πιεαη]ης 15 ποί απῖίεθ {Πε Βα1Πθ αν ἴμαί 

ΟΕ δοῦναι διὰ χειρός ἵπ (εῃ. 99433. ---μή 

ποτε συναντήσητε: α Ἰνετα] τεπάετίης 

οἳ υπο Ηεῦτευ ----ἰεδί γε Γαϊϊῖ ιο πιο 

γοιγβεῖυθδ. Ορ. 14 απᾶ Εχκ. 91η, 

15. ὅτι ἀλλ ἤ: δ 109,---καλωδίοις : 
Ίη ΙΤ ΧΧ οπΙγ πετο, ἵπ 14, απᾶ ἵπ 1611) 13, 

Έμο ινογὰ 15 οἱαβδίσα]. | 

14. ἦλθον : Ἠεβτευν, ’ Ἡθ 6αΠ1Θ.᾽ ---- 
ἕως Φιαγόνος: ᾖ.ο. ἵο ἰλθ Ῥ]ασεϱ νῖο] 

15 τεραίαᾷ {ο Ἠανε Ὀθεπ 5ο σα]]οά αἲίατ 

{9 οχρ]οῖς νΠἰσϊι ἶ5 αΌοτί {ο Ὦε τε]αίεᾶ. 

9606 105. Αλί. Υ 85 8. ΈΤήο ΗΠευτεν 16 

1,δοἱ απᾶ λα Ῥ]ασε ἶ5 ἴπθ 8αΠ1Θ α5 ἰ]λαί 

ΝΙΟὮ ἶ5 Ἱπίοπάεὰ Ὦγ Λεύει ἵπ 9. ---- ἠλά- 
λαξαν . . . αὐτοῦ: Ἠ.Υ. 'βποιίθά αδ 

(16Υ πιεί Ἠϊπη,  Τηο Ηεῦτγενν νγοτᾷ Τοτ 

ηιεεί Ἀετο 15 ἀϊπετεηί ἴτοπι {λαίῦ (αΠ8- 
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καὶ ἔδραμον εἰς συνάντησιω αὐτοῦ: καὶ ἤλατο ἐπ αὐτὸν 

205 

[ο ’ Ἀ 3 ’ ν ’ ΔΝ Εν /΄ 

πνεῦμα Κυρίου, καὶ ἐγενήθη τὰ καλώδια τὰ ἐπὶ βραχίοσιν 
α λ 

αὐτοῦ ὡσεὶ στιππύον ὃ ἐξεκαύθη ἐν πυρί, καὶ ἐτάκησαν 
15 δεσμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ χειρῶν αὐτοῦ. καὶ εὗρεν σιαγόνα 

3 3 / ο Ἁ ο 3 ο) αν 

ὄνου ἐκρεριμμένην, καὶ ἐξέτεινεν τὴν χειῖρα αὐτοῦ καὶ ἔλα- 
3 / 8 / ἕε α 3 ὅν λί 3/ ὃ 16 κ 

ϐεν αὐτήν, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῇ Χχιλίους ανθρας. καὶ 

εἶπεν Σαμψών 
«Ἐν σιαγόνι ὄνου ἐξαλείφων ἐξήλευψα αὐτούς, 

ϱ 3 Αα / δα ὃν 3 / / 3» 22 

ὅτι ἐν τῇ σιαγόνι τοῦ ὄνου ἐπάταξα χιλίους ἄνδρας. 
1{ Ν 3 / ε 3 ’ λ ω) Ν ” κ / 

καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο λαλῶν, καὶ ἔρριψεν τὴν σιαγόνα 

ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐκάλεσεν τὸν τόπον ἐκεῖνον ᾿Αναί- 
, 19 γε ς “5 πα, 

ρεσις σιαγόνος. καὶ ἐδίψησεν σφόδρα, καὶ ἔκλαυσεν 
Ἆ ’ ΝΔ - (6 Σὴ  δό μα] Ν δ λ 

πρὸς Κύριον καὶ εἶπεν “ Σὺ εὐδόκησας ἐν χειρὶ δούλου σου 

τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ νῦν ἀποθανοῦμαι 

τῷ δίψει καὶ ἐμπεσοῦμαι ἐν χειρὶ τῶν ἀπεριτμήτων.᾽  Ἀκαὶ 
” ε ν ν , λ 5 α , ν. σοόν 
ἔρρηξεν ὁ θεὸς τὸν λάκκον τὸν ἐν τῇ Σιαγόνι καὶ ἐξῆλθεν 

Ἰαυεά ὮΥ συναντᾶν ἵηπ 12. ---στιππύον: 

-- στυππεῖον. Ορ. 165): οἱ. 219: 18. 

1831: ΏαἨ. 946. - δεσμοί: (θη. 4231 η. 

15. ἐκρεριμμένην : πε ἨΗεῦτεν/ Ἠθγθ 

Ἠα5 πευ. Όπ {πο ἔοτπι οἳ πο ποτά 

ϱεο ὃ 20. 

16. ἐξαλείφων ἐξήλειψα: {πο Ἠε- 

Ῥγοιν ἆοθβ πο Ἠθτο οοπίαἰπ {πα Ιάἱοπα 

πυπίοὰ οοτγεβροπᾶ5 {ο υπ ἔοτπιπ]α, 

Ῥαΐς ταηΏςδ Όπας ---- ει {πο Ίαπ-οηθ 

οἳ απ 488 α Ἠθα)ρ, πο Ἠθαβρξ (Ἠατο 1 

]αϊπ). πο Ἠεῦτειν ποτά 1ος Ίιεαρ 
ΠΟΊ/ΘΥΟΣ {8 {16 Β4Π1Θ α5 Όλα {οΥ 488, 80 

Όναί (ποτε ἶ5 α Ρρ]αΥγ ΟΠ ΊοΓ6Β, 5 (ποιςσ]ι 

0Π6 ΊΘ6Τ6Θ {0 84Υ ---' ἨΙΠι {ο ΊαηΏοπεα 

οἳ αη 55 Ἠανε 1 αβ5-αβς-ἰπαίεά {πεπῃ. 

17. ᾿Αναίρεσις σιαγόνος: ἴ]θ ΠοΟΠΙΙ- 

ηαΐίνε 16 τὶσῃί Ῥεοαιδθ νε Ἠανο Ἰετα 

ππαί ἵδ ΚΠΟΥΗ α5 {πα βιιρροβῖῖο πιαίε- 

γἰα]ἰὶς οἳ πα ποτά. Τπε ρεπ]ῖνο 18 

βιῬ]εοίίνα, «! ία ἀθβίταοθίοη πιαᾶθ ὮΥ 

α Ἰαυ9οπο.).  Ἠερτειυ ΠαπιαίΠ-1,Σε]ιῖ 

Ξ- απροπο ἨΠΙΠΙ. ἈΝαπιες Ἠανθο Ῥεεπ 

Χποπη {ο ϱίνο τίδε {ο Ἱερεπάς α5 Ἱε]] 

α5 Ιοεσεπάς {ο Π8ΠΙΘΒ. 

18. ἔκλαυσεν: ορ. 1603 ΠΗεΡῦτεν;, 

ἐρα]]εᾶ. Α ας ἐβοησεν. (6. ἴπε ἀοαρ]θ 

πηθαηίης οἳ ο Ἐπσ]ϊδῃ ογἱε. ---- εὐδό- 

κησας: αογὶδί υηύμοπύ ααρπιεπύ,. Ἠθ- 

Ῥταυν, “ίπποι Ἠαςδί σῖνεη. Α ἐδωκας. 

Τταηβ]αίε --- Ίπιοι Ἰιαδί ουοπσ]βαΓεᾶ 

(νο 14 1ι έλα Ιιαιᾶ ο η δεγυαπἰ. ἜἼπο 

{οτοθ οἳ {6 οοπβίγιοΘΙοη εὐδοκεῖν ἐν 

Ἰετο 5 ἀῑβετοπιί ἔτοπι ἰπαί ἵπ Μι, 91: 

Π ΟοἨ, 1210 νηθτο Ιῦ πἹΘΑΠΒ αοφιῖεδοθ 

πι, ὃ6 ρϊεαδεᾶ το. 

19. ἔρρηξεν τὸν λάκκον: Ἠ.Τ΄. ΄οἶανθ 

ἴ]ιο Πο]]ουν Ρ]ασθ. Ῥτο]εριίο. --- αὐτῆς: 

πο ΕοπηΙπΙπθ ΠΠαΥ Ῥο Ἰαββεᾶ οπ ἴμθ 

στοιπά ἴαί 16 αρτθες πἴἩ πηγή ππάᾶεί- 

βἰοοᾶ,. Ῥαΐ 16 ἵ ῬτοθαβΙγ ἆπο ΠΙΕΓΕΙΥ 

{ο ιο Ῥγθβοηπςος οἳ α Τοπηϊπίπε βα1Ἡκ ἵη 
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σα λ 

ἐξ αὐτοῦ ὕδωρ' καὶ ἔπιεν καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα 
ο ΝΔ Φα ζω 

αὐτοῦ καὶ ἐέζησεν. διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς 
Δ ο. / ος 3 / ο α ε / Πηγὴ τοῦ ἐπικαλουμένου, η ἐστιν ἐν Σιαγόνι, ἕως τῆς ἡμέ- 

, ϱ. . ν ν ν 9 ν ο ο Σ 
ρας ταύτης. καὶ έκρινεν τον Ισραηλ ἐν Ἠμέραις ἀλλο- 

᾿Καὶ ἐπορεύθη Σαμψὼν εἷς Γάζαν, 
ΔΝ ἷὸ 3 Αα ω) / λ 3 ηλθ ΔΝ ρ) / καὶ εἶδεν ἐκεῖ γυναῖκα πόρνην καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν. 

, » ” φύλων εἰικοσι έτη. 

Ἂν 3 ων ’ οφ Ά 

"καὶ ἀνηγγέλη τοῖς Γαζαΐοις λέγοντες “ κει Σαμψὼν ὧδε.' 
ο αρ λ Ν 3 19 "5 ο Ν 4 Ν , 

καὶ ἐκύκλωσαν καὶ ἐνήδρευσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλην τὴν νύκτα 
.] Α , Α / Ἆ 3 ’ ϱ ΔΝ ’ 

ἐν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἐκώφευσαν ὅλην τὴν νύκτα 
-- ., 

λέγοντες “΄ Ἔως διαφαύσῃ ὁ ὄρθρος, καὶ φονεύσωμεν αὐτόν. 
8 5 , . 9 , ατού. » καὶ ἐκοιμήθη Σαμψὼν έως µεσονυκτίου: καὶ ἀνέστη ἐν 

α , εν 9 ο Αα Ἀ Ἀ , 
ἡμίσει τῆς νυκτός, καὶ ἐπελάβετο τῶν θυρῶν τῆς πύλης 

ω) ων) Ν ων 

τῆς πόλεως σὺν τοῖς δυσὶ σταθμοῖς, καὶ ἀνεβάστασεν αὐ- 
ΔΝ ΔΝ ω) λώ ν 4η) ον δι .] [ο Ν 3 / 

τὰς συν τῷ μοχλῳ καὶ έθηκεν ἐπ ὠµων αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη 
"4 Ν Ν ω) 5» ον 3αἳ , ’ 

ἐπὶ τὴν κορυφην του ὄρους του ἐπὶ προσώπου Χεβρών, 

ἴπο Ἠερτετσ. -- Πηγη τοῦ ἐπικαλου- 

µένου: Ηεῦτεν, / δργίης οἳ {Πθ 041165.” 

ΑΡ {Πθ Ρρατίτιάρε ἵ5 ΚΠοπη ἵπ ἨΗΘΡΤΘΥΙΥ 

α5 ἴλα οα[ῖον, ἵν Ἠα5δ Ῥδεεη βαρσεβίεά 

ὑπαῦ ἴπε ἨαΠΙ6 ΠΙΔΥ Ἠαυε οπἱρίπα]]γ 

πηθαπῦ ῬΡατίγιᾶφο δργίπᾳ απᾶ Ἰαγε Ὠαά 

1:96 πιθαπίπς αἀαρίεά {ο ἴ]με 6ἴοΤΥ οἳ 

ΡΑΠΊΒΟΠ. 

20. καὶ ἔκρινεν κτλ.: ΌΠίδ 18 ἴο 
ΤΘΙΙαΤΙς ὪΠΙΦἩ σεηετα]]γ ο1οβ65 {πε αο- 

οοιπί οἳ α τα]οτ. Ορ. 121. ὃν 1,14 Τη 

ἴπο βίοτγ 1086] ΒαΠΙΡΟΠ ἶ6 ποῦ ΤΕΡΓΕ- 

βοηίθᾶά αδ α Τ116τ, Ῥαῦ ταῦπεγ α5δ αἩπ 

Ἰηδαροτάϊπαίθ βαρ]θοί οἳ {119 Ῥ]Η/]160ΐΠ8Ρ. 

Τπο πεχύ οἸλαρίατ, πΠῖοἃ οπάς πι 

ἴῃθ 64Π16 ΤΘΙΙΑΤΙΕ, ΠΙΑΥ Ἰαγνθ οοπ1θ {ΤΟΠ 

αποίμ6τ 8ο.11086, θ5ρεοία]]γ α5 ἴῃο 51ΟΥ 

οἳ Ώε]]αἩ ἶ5 α ἀαρ]ϊσαίο οἳ πο Βίοι 

οἳ ΒΑΠΙΒΟΠ)5 ῬΠ/{]δί]πο 6. 

1. Γάΐαν: οπε οἳ ἴπο Ώνο ολῖεξ 

οἴσθς οἳ πε ῬΠΙΙ5δίΙΠΘΒ, 

2. ἀνηγγέλη . ..λέγοντες: ἰπθ ποτά 

οοτγεβροπάἴπρ {ο ἀνηγγέλη Ὠα5 8δΗρί οτί 

ΕΤΟΠΙ πο Ἠεῦτανν. ΟἨΠ ἴπο οοηβίτας- 

0ἱοη 56ο δ 112, απᾶ οη {πε τετρα] ΤοΥΠι 

δ 24.--- ἐκώφευσαν: Ι{6ΓαΙΙΥ 1δεγο ἄιιπιῦ. 

Ορ. 181. ἜἼπε ποτά οσοι οϱΙδυθῃ 

πιες η Πο ΤΧΧ.---"Ἔως διαφαύσῃ 
κτλ.: (ΤἨαἶθ) τπι1 ἐ]ιε πιογ πἶπιᾳ ἄαιδπδ, 

απᾶ {εί 15 ΑῑΙ )ιῖπι. Ἐτεδεηῖῦ διαφαύσκειν 

(Φο1ψ0.), διαφώσκειν (Ἠ40.). 

Ὁ. µεσονυκτίου: ορ. Ἠιίῃ ὃδ: 1ς. 

6010, Τη ΡΕ. 11863 {6 νγοτᾶ ἶ5 α5εά α- 

γετβία]]γ. --- ἐν ἡμίσει τῆς νυκτός: 5 62. 

ΈΠοε ΗΠερταει 15 {Πο βαπῃθ α5 ἰπαῦ πἨΙο] 

Ἠας5 Ἰαδύ Ῥεεπ τεργεβεηπίεά ὮΥ µεσονυ- 

κτίου.---τῶν θυρῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως: 

λε ἆοογς οἵ ἴἶιε οἰίγ-φαίο. ---ἀνεβάστα- 

σεν . . . μοχλῷ: ἰΠεα ἴπεπι τρ ὂαν 

απᾶ αἲ. Ἡ.Υ. «Ῥριαοκεά επι αρ. --- 

ἀνέβη : Πορτοανιν, / οαιτίοά ἴπεπι πρ. --- 

τοῦ ἐπὶ προσώπου Χεβρών: το]ιῖε]ι /αζ68 

ΠΗεῦγοπ. Τί ἵδ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ {ο 5α)- 

Ῥο5ε {Παῦ ΒΑΠΙΡΟΠ οαττίεἁ {Πο σαΐες αἱ] 



240 ΘΕΙ.ΕΟΤΙΟΝ5 ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΟΔΙΝΤ 

ζΖηᾷσες ΧΥΙ 4 
Ν 3 9 κών 3 ων) «τς νν 3 / Δ α Ἆ 

καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐκεῖ. αἱ ἐγένετο μετὰ τοῦτο καὶ 

ὴγά ἵκα ἐν Αλ ᾗ ὶ ὁ ὑτῇ Δαλειδά ἠγάπησεν γυναῖκα ἐν ᾿Αλσωρήχ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Δαλειδά. 
α 9 Ν 

δκαὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων καὶ 
3 3 ο ες ’ αν Ν ἴὸ 3 / κ.” λ 9 δν 

εἶπαν αὐτῇ “᾿Απάτησον αὐτόν, καὶ ἴδε ἐν τίνι η ἰσχὺς αὐτοῦ 
ε (λ ΔΝ ε] ’ ὃ / θ 3 ω) Ν ὃ ’ 9 

ἡ µεγάλη καὶ ἐν τίνι δυνησόµεθα αὐτῷ καὶ ὀήσομεν αὐτὸν 
[ο [ω) Ν ο) 3” 3 Ν ’ 

τοῦ ταπεινῶσαι αὐτόν: καὶ ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους 
. ΔΝ Δ 

καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου.᾽ καὶ εἶπεν Δαλειδὰ πρὸς Σαμψών 
ζς ν] ’ ὃ ’ 3 ’ ε » ’ « ίλ ΔΝ 3 

Απάγγειλον δή µοι ἐν τίνι ἡ ἰσχύς σου ἡ µεγάλη, καὶ ἐν 
- Α ἴ 22 Ἆ ων Ἆ ΔΝ 

τίνι δεθήσηῃ τοῦ ταπεινωθήναί σε. Γκαὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν 
’ ἕέ 5 Ν ὃ / ’ ε Ἆ / ε Α ον 

Σαμψών “ Ἐὰν δήσωσίν µε ἐν έπτὰ νευρέαις ὀγραις µη 
/ Ν 3 / . ε Ὡ] Αα 5 θ ΄ 

διεφθαρµέναις, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώ- 
1] 

πωγ. καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ οὗ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων 
ε Ν Ν ε Ν Ν ὃ θ / Ν σδ τν 3 

επτα νευρας υγρας μη ιεφ αρμµενας» και ε σεν αντον εν 

{πο {οτίγ πι]]θς ἔτοπι ααζα {ο Ἠερτοη : 

1]] υπ16 πιαΥγ Ὃο συ]αῦ πας Ἱπίεπάεά. 

6ρ..ο5. Απί. Ν 8 δ 10 εἰς τὸ ὑπὲρ Χεβρῶ- 

νος ὄρος φέρων κατατίθησι.--- καὶ ἔθηκεν 

αὐτὰ ἐκεῖ: ποί ἵηπ {πε Ηεβτογ. 

4. ἠγάπησεν: -- ἐφίλησεν. Ορ. 15. 

---ἐν ᾿Αλσωρήχ: Α Ἠ85 Ἠετθ ἐπι του 

χειµαρρου Σωρηχ. ἼΤπο Ἠερτευ 18 

πα]αῖ Φογευ. Τὸ 56ΕΠΊ5 Ρ]αῖη {μαΐ {πε 
Πτοί 5Υ])]αΡ]9 Ἠα5 ΒΟΠΙΕΠΟΥΥ ἀἱδαρρεατεᾶ, 

]οανίησ {πε τεαάϊῖης Ώοΐοτο ας. Λαλαῖ 

-- παᾶγ οἱ ἰοττεηί-να]]θΥ. --- Δαλειδά : 

Περτευ Πετ]αμ. «ἆοβδ. Απ. Υ 8 δ 11 

Δαλίλης τὸ ὄνομα. «οβδερΠΙ5 α8δΙΙΠΘΒ, 

Ρετῃμαβρδ Παςδί]γ., παῦ πα Ἠίοππαη Ία5δ 

α ῬηΙβήηπθ. 9 πιαγ ποῖῖοο {παῦ ἴ]ιθ 

Ἰογάβ οἳ ἴπο ΡΗΙ]β{Π6Β οςΠΠθ 11ρ {ο Που, 

ἶ.ο. ἴτοπα 0116 ππατ]Ι]ππε Ῥ]αΐϊπ {ο {16 Ἠ]]]5. 

ὤ. οἱ ἄρχοντε: {Πο Ἠερτει ΤΟΥ 
15 15 ὀεγαπίπι, νΠῖο] 5 αδεᾶ οΏ]γ [ου 

ἴπε Ώνο Ῥτίηοες οἳ ἴπο ΡΗΙΙΡΙΠΕΡ, απά 

15 ἴπεγείοτε ΡΤΘΒΙΙΙΠΑΡΙΥ Ῥμδίαπ. Τό 

ηα5 Ῥεεηῃ οοπ]θεοίιγεά μαί ἰΠῖδ 16 {ο 

Β4ΠΠΕ οτὰ 38 τύραννο. 10 ΤΘΟΙΙΡ ἵπ 

ΥΒ. 8, 18. 20, 21, ὁθ, ἵηπ α]] ὉΠΙοὮ ραδ- 

βασθς5 Ὦ γοηάεΓΕ Ι6, 85 Ἠθ6, ὮΥ ἄρχοντες, 

Ῥαί Α Ὦ}γ σατραπαι η ἵ Κ. ὅδα, 

64. 12, 16,18. πι, 29361 Ὦ αἱ5ο Ὠα85 σα- 

τράπαι. ΤΠϊδτεπάετίης τερτοᾶισθς ἴπθ 

Τοτεῖση εΠοαοί, Ὀπί 15 ουπειπίδε ἵπαρ- 

Ρτοργία{θ. --- δυνησόµεθα αὐτῷ: α τει] 

οἳ Ηίετα] ἰταηβ]αζῖοη ταίπετ (αι ΑΠΥ 

τεοορη]δεᾶ «τεεκ οοπβίγαοῦίοῃ. --- δώ- 

σοµέν σοι ἀνήρ: ἀνήρ Ἠετθ Ξ 680Π. Α. 

Ἠευταίῖδπι,. δ Τ0. Α5 ἰπετο πετο ἤνθ 

Ἰοτᾶς οἳ {πο ῬΠ]ϊδίπος, ἴπο Ὀτῖρο 

απποιηπίς {ο 6500 «πεκε]5 οἳ 5ἴἼνετ, οΓ 

2Τ5 {ἶπιπος {Πο Ῥργῖςς ραϊῖᾶ Του οβ8ερῃ. 

7. νευρέαις: -- νευραῖ. Ορ. ν. 9. 

Ῥτορετ!γ ΄Ῥουβίτίησς.) Ἡ.. ΄ πΙ(μθβ.) 

105. 4πί. ν 8 δ 1] φάμενος, εἰ κλήμασιν 

ἑπτὰ κτλ. ---ὑγραῖς: Πετα]]γ Ιιοῖδί απᾶ 

6ο διρρῖο ---ᾱ τευοσηϊδεᾶ ο]αδβῖοα] 156. 

Ὑγρός ἶδ α τατθ ὙΝοτᾶ ἵη ἴμε ΙΤ ΧΧΝ. Ἱι 

ΤΘΟΙΙΑ ἵηπ 8 απᾶ ἶ5 αδοά ἵπ ἴνδ Πίτα] 

66η5ε6 ἵΠ {οὗ 816: Βἱγ. 9915, ---διεφθαρµέ- 
ναις: Π.Ν. /ἀτίος.) --ὡς εἷς τῶν ἀν- 

θρώπων: ορ. 17 ὧς πάντες οἱ ἄνθρωποι : 

Ῥ8. 811 ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων. 

8. μὴ διεφθαρµένας: ἵη γ. Ἰ ἴα 
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ο -- κ δ ος 8 0 . ο / ν αὐταῖς' "καὶ τὸ ἔνεδρον αὐτῇ ἐκάθητο ἐν τῷ ταµείῳ, καὶ 

- 9 Ἱ ' 

εἶπεν αὐτῷ “΄ Αλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψών’ καὶ διέσπασεν 
Ν ΄ ε 3” 3 ’ [ο 

τὰς νευρέας ὡς εἰ τις ἀποσπάσοι στρέµµα στιππύου ἐν τῷ 
η θη αν / λ 3 3 , θ ει 5 Ν 9 α ὀσφρανθῆναι αὐτὸ πυρός, καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ. 

ΔΝ ω ΔΝ Ἆ 

καὶ εἶπεν Δαλειδὰ πρὸς Σαμψών “ Ἰδοὺ ἐπλάνησάς µε καὶ 
λ ίλ Ν λ ὃ μα α 5. ην ὰ / 3 
ἐλάλησας πρὸς μὲ ψευδη:' νῦν οὖν ἀνάγγειλόν µοι ἐν 

/ ὃ θ / 22 11 Ν 5 Ν ο μα εεστιν , 
τίνι δεθήσ]Ί. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν “ ̓Εὰν δεσμεύοντες 

΄ ΄ ” [ο] 

δήσωσίν µε ἐν Καλωδίοις καινοῖς οἷς οὐκ ἐγένεο ἐν 
[ο 3” 8 Ό 

αὐτοῖς ἔργον, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν 
12 ἀνθρώπων. καὶ ἔλαβεν Δαλειδὰ καλώδια καινὰ καὶ 

3 ο ο ] 3 ζω) Ν ΔΝ ” 3 Α 3 ῳ) ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ 
ταμείου, καὶ εἶπεν “᾿Αλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψών.” καὶ διέ- 

σπασεν αὐτὰ ἀπὸ βραχιόνων αὐτοῦ ὡς σπαρτίον. "καὶ 

εἶπεν Δαλειδὰ πρὸς Σαμψών “ Ἰδοὺ ἐπλάνησάς µε καὶ ἐλά- 
Ν 3 Δ Α 3 ” ΄ 3 ’ ’ 22 

λησας πρὸς ἐμὲ ψευδῆ: ἀπάγγειλον δή µοι ἐν τίνι δεθήση. 
λ 5 Ἂ "2 «ς2Ττιλ « [ὰ λ ε λ λ . 

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν “ Ἐὰν ὑφάνῃς τὰς ἑπτὰ σειρᾶς τῆς 
ο 9 ο ο 

κεφαλῆς µου σὺν τῷ διάσµατι καὶ ἐνκρούσῃης τῷ πασσάλῳ 

ἨἩγρούπείίοαὶ παίατο οἳ {πο βεηπίθησθ 19. Ιδού: Ἠεῦταν, /Ἠπετίο.) 

Ιαδιίῇθς μὴ διεφθαρμέναι: Ὀαυ Ἠετο 

πε οισηί οετίαἰη]Υ ἴο Ἠανο οὐ. Έοτ 

αποῦἩετ οἶθατ ο8δο οἳ µή 101 οὐ ἴακο 

δ16. 045. 

9. ἕνεδρον: {πί5 1οΥπι 156 ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
η {ηθ Τ,Χ Χ., π]θτθας ἐνέδρα ΟΟΟΙΤ5 ΟΠΙΥ 

Ιῃ {ο81. 87,5: ΡΕ. 930.---«στρέµµα: ἵπ {πα 

Πήεγα] 56Π56 ΟΠΙΥ Ἰθτο ἵπ ἴπε Τ ΧΧΧ. 

Ὀβεά ἵη α πιείαρποτίσα] 566Π56 ἵπ ἵν 1. 

1550 συνέστρεψεν στρέμμα - πιαάε α 

οοΠβΡΙΤΑΟΥ. ---ἐν τῷ ὀσφρανθῆναι αὐτὸ 

πυρός: 106 ἵέ ΑπιεΙΙεί]ι ἴ]ιο Πο. Α 

Ἠθετα] (ταηβδ]αίοη οἳ {πο Ηεῦτενν. 

12. καὶ τὰ ἕνεδρα . . . ταμείου: 1 
ουν Πεῦτεν {οχί ἶ5 οογτθοί, υπ]5 ο]αιιδο 

η {Πε «τεθεί ἰ5 Ῥοί]μ ΥΤτοπΡ]γ (ΓαηβδΙαίεᾶ 

αηΏὰ 90ΠΊ6Ρ ἵῃΠ {Ἠθ ΥΥΤΟΠΡ Ρ]α0θ. Α Ἠοτε 

8ΡΤΕΕΡ ΠΙ{1 υπο Ηευτοτ”. 

Τηο9 Ἰαΐΐετ ρατί οἳ πο ἨΠερτευ ποτά 

Το Λἰ{λεγίο ἵ5δ {πο 58Π16, αρατί Τ7Ο1Η {ηθ 

Ῥοϊηίίης, α5 (]ιαί Το θε]λοίᾷ.--- ὑφάνῃς : 

ξ 20. ---σειράς: Ιοεςς, Π8Γα]]Υ ελαῖης, 

π πηΙοΏ 86Ώ56 {Πο ποτά 15 αδεά 1η 

Ῥτογ. 622 σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ἁ μαρτιῶν 

ἕκαστος σφίγγεται. ΡΑΠΙΒΟΠ΄5Ίοπσ Πατ 

πία5 Ῥ]αϊιεᾶ Ιπίο 86ΥΕΠ {δί]5.--- διά- 

σµατι: -- στήµονι, "απ. Τε ποτά 

οοσοας ἵπ Βἱρ]ΐσαὶ ἄτεε] οπΙγ ἵῃπ υπ18 

οοπίαοχί. ΤΏοε]]αῖ πνας ἰο Ίθανε Ῥαπ]- 

βοη)”5 Ἠαῖγ Ιπίο ἴπθ πεῦ 5Η6 Ἰαβδ Ῥθ6εῃ 

πεανίησ ΟΠ Ἠθγ Ίοοπα, απά Πχ {πο πγεῦ, 

πι Πΐδ Ἰαῖτ ἵπ 16, ἴο πο πα] ὮΥ 

ΠΊΘΑΗΏ5 οἳ α Ρθ6Ρ. 

19. 14. καὶ ἐνκρούσῃς . . . ὕφανεν 

ἐν τῷ διάσµατι: ἰλίδ ρ8βδαᾶσε 5 αὈβεηπί 

ἴτοπι οἆχ Ηεῦτειν, Ὀπί ἴο 15 πεεάεᾶ {ο 



ΞΕΙ,ΙΕΟΡΙΟΝΡ ΕΒΟΝΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΟΑαΙΝΤ 

οπάρφος ΧΥΙ 14 

εἰς τὸν τοῖχον, καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων ἀσθενής.” 

242 

α ο) ΔΝ Ἆ 

Ἡκαὶ ἐγένετο ἐν τῷ κοιμᾶσθαι αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Δαλειδὰ 
Ν ε Ν Ν ω) ο) 9 Ν σσ 3 - 

τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ὕφανεν ἐν τῷ 
ή ο) Αα Ἀ - 

διάσµατι καὶ ἔπηξεν τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ εἶπεν 
η Ἆ πα κα 

«᾽Αλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψών '᾿' καὶ ἐξυπνίσθη ἐκ τοῦ ὕπνου 
[ω Α [ω β [ων 

αὐτοῦ, καὶ ἐξῆρεν τὸν πάσσαλον τοῦ ὑφάσματος ἐκ τοῦ 

τοίχου. Ὠκαὶ εἶπεν Δαλειδὰ πρὸς Σαμψών: “"Πῶς λέγεις 
ζσ5 / ’ ) Ἀ 3 ” ε δί 3 ω ” 

Ηγάπηκά σε, καὶ οὐκ ἐστιν ἡ καρδία σου μετ ἐμοῦ; τοῦτο 
ΔΝ ’ 

τρίτον ἐπλάνησάς µε, καὶ οὐκ ἀπήγγειλάς µοι ἐν τίνι ἡ 
͵ ἰσχύς σου ἡ µεγάλη.) καὶ ἐγένετο ὅτε ἐξέθλιψεν αὐτὸν 

τὰς ἡμέρας καὶ ἐστενοχώρησεν 
1τ 

3 ιά 5 Α ’ 

ἐν λόγοις αυτῆς πάσας 
9 μα , ο ον 9 ο  Σ / αὐτόν, καὶ ὠλιγοψύχησεν ἕως τοῦ ἀποθανειν. καὶ ἀνήγ- 

ον 8 ο δί 3 Αα ἃ αρα ο γειλεν αὐτῇ τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῃ - Σίδη- 
5 3 / ., Α Ν ΄ ϱ ϱ ῳ) 3 ’ ρος οὐκ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κεφαλήν µου, ὅτι ἅγιος θεοῦ ἐγώ 

ω 3 

εἶμι ἀπὸ κοιλίας μητρός µου’ ἐὰν οὖν ξυρήσωμαι, ἀπο- 
[ον 8 , 

στήσεται ἀπ᾿ ἐμοῦ ἢ ἰσχύς µου, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἐσο- 

Ἰδκαὶ εἶοδεν Δαλειδὰ οτι 
ε ’ ε 3 22 

µαι ὡς πάντες οἱ ἄνθρωποι. 
3 ιά 5 ω) Α ν ΄ .) ζω) Ν 3 ’ 

ἀπήγγειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν 

καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀλλοφύλων λέγουσα “᾿Ανά- 

βητε ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ἀπήγγειλέν µοι τὴν πᾶσαν 
[ο] » [ο 

καρδίαν αὐτοῦ" καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τῶν 
1λλ Ίλ 3 3 ’ ο 5 ’ 3 ΔΝ αν 

ἀλλοφύλων, καὶ ἀνήνεγκαν τὸ ἀργύριον ἐν χερσὶν αὐτῶν. 

{α]] ἴμα ΒίΟΥΥ ΣΙ11Υ. Τί ΒΘΘΠΙΡ {ο Ἠαγο 

ἀτορρεᾶ οιῦ οἵὕΊης {ο ἴμθ ΟΟΟΙΠΤΓΕΠΟΘ 

οἳ {6 ποτά οοττεβροπάΙΠς {ο τῷ διά- 

πνεῦμα στενοχωρούµενος: 1 09τ. 48, 613. 

---ὠλιγοψύχησεν: ἴο αρ]εοῦ Ἠετθ 

Παησθς ἴο ΒαΠΙΡΟΗ. ᾿Ολιγοψυχεῖν 90- 

σµατι Ὠοί]λ αἲ ἴπο Ῥοερίππίης απᾶἀ επά 

οἳ 15. 

14. εἰς τὸν τοῖχον : ποί ΙΠ {Πε Ἠε- 

Ῥγευνν. --- ἐξῆρεν . . . τοίχου: «αγγῖεᾷ 

αιρα ιο ρε ο ἰ]ιε ιοεῦ ποτ λε 1ρα[ῖ. 

Ἠ.Υ. «Ῥρ]αοκεά αΑΥ ἴπθ Ῥίπ οἳ ἴμο 

Ῥθεαπι, απᾶ ἴπο πγεῦ.) 

16. ἐστενοχώρησεν αὐτόν: «90βῃ. 

1115: 18, 280. 49195: Ἱν Μας, 111 τὸ 

οἱχ5 ἴθηπ ΟΥ 6Ἰθυθη {1ΠΙθ6Ρ ἵη ἴΠε ΤΧΝ, 

Ῥιῦ οοτΓΘΒΡΟΠΑΡ {ο {ῃθ Β4ΠΠθΘ ΗεΡτευγ α8 

Ἠθτο ΟΠΙΥ ἵπ ΝΕΟ. 214: ἆάςσ. 1015 (Α). 
Τὲ οοσατΒ ἵπ {πο Επάετβ Ῥείτίε Ῥαργτί 

(Ῥπγείο Γπίγος. ρ. 292). 
17. τὴν πᾶσαν καρδίαν: ὃ 40. --- 

ἅγιος θεοῦ: α ἰΤαἨΠβ]αίίοη οἳ Ἠερτεν 

παφίν, Πο Α Ἰθτο τερτθβθηί5 ὮΥ 

195 η, γαζειραιο». 
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Ν ΔΝ ον 

Ἰδκαὶ ἐκοίμισεν Δαλειδὰ τὸν Σαμψὼν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῆς, 
Ν 3 ᾗα 5 Ν ] , Ν ε ἁ Ν - 

καὶ ἐκάλεσεν ἄνδρα καὶ ἐξύρησεν τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς 
[ο - κ. [ο 

κεφαλῆς αὐτοῦ: καὶ ἠρξατο ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἀπέστη ἡ 
Ν Γον] 

"καὶ εἶπεν Δαλειδά “΄᾿Αλλόφυλοι 
Ν 3 / 3 ο ϱ 2 ω) Ν 

και ἐξυπνίσθη εκ τον υΌπνου αντου και 

2 λ 3 ῳ) 3 κ 3 α 

ἰσχὺς αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
ἐπὶ σέ, Σαμψών. 

εἶπεν “΄ Εξελεύσομαι ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ, καὶ ἐκτιναχθή- 
σοµαι'΄ καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω ὅτι ἀπέστη ὁ κύριος ἀπάνωθεν 
αὐτοῦ. "καὶ ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐξέκοψαν 

ΔΝ 3 Ν 3 ω) ΔΝ ό δν 5 ’ Ν 

τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ κατήνεγκαν αὐτὸν εἰς Γάζαν καὶ 
3 δ ον 3 δ Χ ’ ΔΝ ο 3 ’ 3 ἐπέδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκείαις' καὶ ἦν ἀλήθων ἐν 

"καὶ ἤρξατο θρὶξ τῆς κεφαλῆς 
9 ο] ’ κν 3 , 

αὐτοῦ βλαστάνειν, καθὼς ἐξυρήσατο. 

ε] ο , 
οικω του δεσµωτηρίου. 

Καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων συνήχθησαν θῦσαι 
θ ΄ ΄ ῳ) Ν 0 αν Ρ] Αα κ »] βθη Ν 

υσίασµα µέγα τῷ Δαγὼν θεῷ αὐτῶν καὶ εὐφρανθῆναι, καὶ 
εἶπαν “΄Ἔδωκεν ὁ θεὸς ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν Σαμψὼν τὸν ἐχθρὸν 

ἡμῶν.” 
ο σι ες .  .-. ενα ος οι. ς Ν 

αντων οτι Ίαρε Ωώκεν ο σεος Ίμων τον εχ ρον»ημων εν χειρυι 

ϱ4 λ ἷδ δουν « λ / Ἁ Ν θ Ν 
και ειοαν αντον Ο Λαοςξς, και υμρνησαν τον ὅΨεον 

ο α Ν Α ε ο) Ἀ ὁ 

ἡμῶν, τὸν ἐρημοῦντα τὴν γῆν ἡμῶν καὶ ὃς ἐπλήθυνεν τοὺς 
/ ε σα 219 20 κ κό 3 βύὐ θ ε δί φον 

τραυματίας ημων. καὶ Οτε ἠγαθύνθη η καρδία αὐτῶν, 

καὶ εἶπαν “' Καλέσατε τὸν Σαμψὼν ἐξ οἴκου φυλακῆς, καὶ 
’ 3 ’ ε ω) 22 . 3 / λ Ν 3 λ 

παιξάτω ἐνώπιον ἡμῶν.) καὶ ἐκάλεσαν τὸν Σαμψὼν ἀπὸ 
, Ν . 8 ο ρν ν 

οικου δεσµωτηρίου, και έπαιζεν ενωπιον αυτων" και ερα- 

20. ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ: ηο «τοε]ς 
Ῥηταβε, Ῥαΐ ἆπο {ο Πνετα] (ταηβ]αθίοῃ. 

Α. Ἠ8β καθως αει. Ορ. 209051: 1 Κ. 910, 

2035: Ἱ Μαο. ὀδο ὡς ἅπαξ καὶ δίς. ---- ἔκτι- 

ναχθήσοµαι: ραββίνθ ἵπ πηϊάᾳ]ε β6Π66. 
6 80. 

21. χαλκείαις: ὅ 26.--- ἦν ἀλήθων: 
το {πτη 116 Ἠαπα-πι]] νγας {Πο ποτ οἳ 

ἴῃθ ]ουπθβί 8Ί8Υε5, 

22. καθὼς ἐξυρήσατο: Τ.Υ. /’ αἲτετ 

Ἡο παβ βΠαΥεη. 6 85, 

205. Δαγών: ΤὮαβοη, Πο αβδεά ἴο 

Ῥο οοηβἰάεγεᾶ α ἤ5η-σοᾶ, ἶἵ5 τορατᾶεᾶ 

Ὦ} πιοάθτη ΒΕΠΟΙάΙ5 45 α οοτη-σοᾶ. ΌΟἨ 

Ἠϊπι ορ. ἵ Κ. ὅ1-δ: ἶ{ Μαο. 1055, 88, ---ὁ 

θεός: 1.ο. Ώασοπ. Ἠεῦτενη, ’ οιῦ ϱος.) 

24. εἶδαν: ὃ 18. 

250. ὅτεηγαθύνθη κτλ.: Ἠ.Υ.. «πΊιθη 
ἰπαίγ Πεατύδ Ἠ6ΓΕΘ ΠΙΘΙΥΥ.᾽ ᾿Αγαθύνειν 

Ἰ6δ ΟΟΠΙΙΠΟΠ ἵη ἴμθ ΤΧΧ. ἍἘοτ ἴμο 

ΠηΘΟΠΙΠΡ {0 6ἨθοΊ, ερ. 1830, 196, ὐ 35: Ἠαί]ι 

οτ: 1 Κ. 1935: Ἐσοι. 119. ---παιξάτω: 

ἴπε ἨΙΟΥ6 οἰαβδίσα] ἴοτπι οἳ ἴπε αοτὶςί 

6 ἔπαισα.--- καὶ ἐράπιζον αὐτόν: ποῦ 
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πιζον αὐτόν, καὶ έἔστησαν αὐτὸν ἀνὰ µέσον τῶν κιόνων. 
96 

244 

- /’ λ Α ΔΝ 

καὶ εἶπεν Σαμψὼν πρὸς τὸν νεανίαν τὸν κρατοῦντα τὴν 
- ο Ν ν - η 

χεῖρα αὐτοῦ “Ἂφες µε καὶ ψηλαφήσω τοὺς Κίονας ἐφ᾽ οἷς 
- Ἆ / ο 

ὁ οἶκος στήκει ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐπιστηριχθήσομαι ἐπ αὖὐ- 
, 

τούς. . 
Ὁ - πι Ἡ - 

καὶ ὁ οἶκος πλήρης τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν Ύυναι- 
Αα αν 5 Αα ’ ο Ψ ων 3 ’ Ἂν δαν 

κῶν, καὶ ἐκεῖ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐπὶ 

τὸ δῶμα ὡς ἑπτακόσιοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες οἱ θεωροῦντες 
Ν 

ἐν παιγνίαις Σαμψών. καὶ ἐκλαυσεν Σαμψὼν πρὸς Κύριον 
δν, -ᾱ- «62 ὃ ω) / θ ὃ / Φ να 

καὶ εἶπεν  Αθωναιε Κύριε, μνήσύθητι ή µου νυν και ενισχυ- 
/ ” Χ ϱ ο) νά Ν 2 ’ 3 ή σόν µε ἔτι τὸ ἆπαξ τοῦτο, θεέ' καὶ ἀνταποδώσω ἀνταπό- 

ο ων ο) 2 

δοσιν µίαν περὶ τῶν δύο ὀφθαλμῶν µου τοῖς ἀλλοφύλοις.᾽ 
α ὃν] 

Ἀ καὶ περιέλαβεν Σαμψὼν τοὺς δύο Κίονας τοῦ οἴκου ἐφ᾽ οὓς 
- Ν 

ὁ οἶκος ἱστήκει, καὶ ἐπεστηρίχθη ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐκράτησεν 
- ον σ ων ω) [ο Ν ω 

ἕνα τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ ἕνα τῇ ἀριστερᾷ αὐτοῦ. " καὶ εἶπεν 

Σαμψών “᾿Αποθανέτω ψυχή µου μετὰ ἀλλοφύλων:΄ καὶ ἐβά- 
σταξεν ἐν ἰσχύι, καὶ ἔπεσεν ὁ οἶκος ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ 

ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῷ: καὶ ἦσαν οἱ τεθνηκότες 
ἃ 5 , Α 9 ο ) ασ , ἂν Δ 

οὓς ἐθανάτωσεν Σαμψὼν ἐν τῷ θανάτῳ αὐτοῦ πλείους ἢ οὓς 

Ιη {Πο ἨεΡρταευ. ΌΟπ ἴπε βρε]]!ηπς ορ. ϱγαπι 49) ΠΙΘΠΙΙΟΠ5 Αάοπει5δ α5δ ἃ 

16) η. ΠείΠΕΥ-πποτ]ὰ {Όί]ο οἳ ῬΒαοεμαςδ. ΊΤΠο9 

26. στήκει: ὃ 27.--- ἐπιστηριχθή- ΊἨ8ΊΠ6 σού οοπΤαδεᾶ ΙΙ {πε «ἄτοεεκ 

σοµαι: ὅ 82. ᾿Αἰδωνεύς. ---θεέ: δ 4. ---τῶν δύο ὀφθαλ- 
27. ἐπὶ τὸ δῶμα: ὃ 9ὔ.--- θεωροῦν- 

τες ἐν: Ιοολῖπ οπ αἰ. ὃ 98. 

25. ἔκλαυσεν: 1515 η. ---᾽Αδωναῖε 

Ἐύριε: Α Ὠα5 Ἠθτο Κύριε Κύριε; 886 

1951. ἨΡΕΤΠΡΒ ἰῃθ βοοοπᾶ {γαηβ]αίοΥ 

αγοἰᾶεᾷ ἴἨἩε ἴΘΓΠΙ ᾽᾿Αδωναῖε 5 Ἱανίησ 

πι]β]θαάἴηπσ αββδοοἰαὐ{οης ἔοτ (γθε]ς 6818. 

μῶν: δ 14. 

29. τοὺς δύο κίονας: Ἡ.Υ.. ' {ης πο 

πηϊάα]ο ρί]]ατς. Α 5αρρ]ί65 ἴπε πιίββδ- 

Ίησ ψΙΟΤᾷ --- τοὺς δύο στύλους τοὺς µέσους. 

086ΕΡΗΊ5 (Απ. ν 8 δ 12) 8475 Ρ8ΤεΠ- 

(λαίΙσα]]Υ --- οἶκος δ ἦν δύο κιόνων στε- 

γόντων αὐτοῦ τὸν ὄροφογ. --- ἱστήκει: 

Ύμο Βγτίαηπ σοὰ ΤΠαΠΙΠΙΙΙΖ Ἰαᾶ ουοτ 

βἶπορ ἴπε ΠΕΠ οθΠ/{ΙτΥ Ὦ.ο. Ώθεη ΥΥΟΓ- 

βμ1ρρεά ὮΥ {ο (τθθΚ5 αΠάθΥ {6 ΠΑΠΊθ 

"Αδωνις, ἀετῖνοά Ίτοπι ἴ1α6 Εί]ο Αάοπ 

(1,οτᾶ) Ὦ} πο] 8 Βαπηϊθίο ννοτβΠΙῃ- 

Ρετς αἀάτεβρεά Ἠϊπι, Αιδοπίας (Ερί- 

ξ 2Τ. ---καὶ ἐκράτησεν: πΠοί η ἴ]ιο ἨΠε- 

Ὦγ6υν, ---ἕνα . . . καὶ ἕνα: ηΟ 0Π6 ΠΟ 

παδ υτ]θηςσ (τεε] α5 ἄτεεκ οοι]ά Ώετθ 

αγοἰᾶ τὸν µέν . . . τὸν δέ. ὃ 99. 

90. ἐβάσταξεν: Α εκλεινεν. 

“Ῥονγεᾶ ἨΙΗΡΕΙ 1.) 

Β.Υ. 
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οπάσες ΧΥΙ 91 
3 Α΄ 3 ω) ζω) 9 [ω 9 ἐθανάτωσεν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. η] ε καὶ κατέβησαν οἱ ἀἆδελ- 

9 9 - ν τε Ὀλ [ο ΔΝ 3 ἁ ” 3 ον φοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἔλαβον αὐτὸν 
κ 9 ΄ ἓὋ» .] Ν 3 ον Ὅ Ν ΔΝ 9 λ καὶ ἀνέβησαν: καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἀνὰ µέσον Σαραὰ καὶ ἀνὰ 

3 [ω) [ω) [ον ΔΝ ” µέσον ᾿Εσθαλαὸλ ἐν τῷ τάφῳ Μανώῶε τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 
Ν ων » .. 8 λ » ν καὶ αὐτὸς ἐκρινεν τὸν Ἱσραὴλ εἴκοσι ἐτη. 



ο Μπ ο το ϱ συ. 
ΑΜΑ ΑΜ Ὑ 
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ΙΝΤΕΗΟΡΌΟΟΠΙΟΝ το ΤΗΕ ΘΤΟΒΥ ΟΕ ΡΑΝΙΟ 

ΑΝΡ αοΟΙΙΑΤΗ 

ΤΓΗΤΙΙΕ ιο ἆθα[]ι οἳ ΦάΙΙΦΟΠ Ίας 1π 16 α]] {πο ε]επιεηίς οἳ α ἄτεεκ 

{τασθαγ, ἴλμα εοπιραῦ Ῥεύνεεπ Πανιά απά ἀοΠαίἩ Ῥτεαῦμες ἴ]ε Υευγ 

αριτ]ΐζ οἳ Ἐρίο ροεῦγ. ΈΤμο ταδεπΡ]απςθ οἱ ἀο]αῦ] 1π α]] τεβδρεσῖς ῦο 

α. Ἠοιπθτίο Ἠθτο 15 βἰτ]κίηςσ. Να τηϊσηύ σα] ΠΙπ απ Α]ας ἀεριοζεά 

ἔτοιη ο Ττο]αη ροϊπῦ οἳ ΥΙ6Υ’. 
Τ]ια οἸαγίπς οἱ σἰαπῖς 15 [Πο ἀε]σπί οἳ πε Ιπίαπογ ΡῬοῦμ οἳ ἴμε 

παϊν]άπα] απᾶ οἱ μα τασα. ΤΠ Όλα ΠΙΥΡΘΕΙΥ νε αγε {ο]ά οἱ «) αοῑς ἴπε 

(Παπί-κ1]]6τ, αν]]]α 1π {πο Οή556/ νο τοαὰ ἴμο αἀνεπίιτας οἱ 0175868 

8ΊποΏσ {16 1,β5ίγγσοης απᾶ ἴμο ΟΥΕΙορ6δ, ΥΠΙοὮ Ἰανα {λεῖν πιαπ]{ερί 

θο]ιο ἵπ ἴπθ 5ὔοτΥ οἱ Βιπάραᾶ πο Βα11οΥ Ίπ πο 4γαθίαπι Νφς. Ο1ά6Υ 

ἴΠαη α]] ἴΠοςο ἶ5 απ Ἠσγρίίαη 5ἴοιγ οἳ α Ἠδλί πι α ρἶαπί, ΙΝΠΙΟἨ 

ἀαΐθς ἔτοπι {πο ΧΙΙ Ὠγπαδίγ, απά 16 ἴΠθΓθ{οτθ 8ΟΠΙ6 1900 γεατβ 

6ατ]16υ ἔ]ιαη πο 01πθ οἱ 1)ανιά. 

Ῥιαή ἴπειθ α1ο σἰαπῖς απᾶ σἰαηῦς. 15 πας α Ῥετραζεῦιο ἀοαεί]πε 

ἴπαῦ α ἀἱῄοετοπορ ἵπ ἀθσιορ 1ΠαΥ οοπςΒίιζο α. 4ἱΠειεποο 1Π ΚΙπά. 

Τῃας5 α 5Π1Ρ, αοοοτάἵπσ {ο ΑτὶΦζοῦ]ε, ν]] ποῦ Ῥο τεα]]γ α 5Η1Ρ, 1 16 18 

αἴί]οι α 5Ρραη Ίοησ ΟΥ ἔνο βίαάθ5. Τη ἴε 841Π6 αγ, {ποισῃ τηαΠ 18 

ἀεβποεᾶ πιθτοαΙγ α5 α ταξίοπα] απ]π]α], γοῦ 1ΠοΠ65 Ἠανο α σοοᾷ ἆεα] ἴο 

4ο πγΙζἩ ος {θο]ῖπσ οἱ α 6ΟΙΠΠΠΟΠ Ἠιππαπϊσγ. Τηο σἰαπί ἴλαῦ 15 {ο 

60Π1Θ ἨΟΠΠθ {0 π5 α5 α Γ6]]ουγ-οΓθαατθ, ὙΥΠΟΙΏ 6 6αΠ εΙύΠ6Ι Παΐθ 91 ον, 

Τηιιδῦ ποῦ σο Ῥογοπά αἲ] Ροιπᾶδ. Ἠο ππαςῦ πο ο Ίο ἴμε σ]απί Ε]αῦ 

πηθῦ {μα ολΙ]άτει οἱ Ί5ταο] ἵπ μα ν]άθιπαςς, οἱ π]οπι πο Ῥαπιιά 

πα5 ἴο 0ε]]---Ποι Μοβος, Ροΐπς Ἠἱπηβα]{ α. δἰταρρίης {α]1οι {Π1γίγ Τεεῦ 

Ἠϊσ]ι, ζοοῖς α 5πονὰ (μΙτίγ {εοῖ Ίοπα, απἆ, ππαζίης α Ίοαρ οἱ θ1τίγ Μεεῦ 

ἴπῦο {]θ αἲχ, Ίδῦ ππαπασθᾶ {ο π]ο]ς πας σἰαπῦ 1π ἴπο Κπεο απά Ῥνπς 

Ἠϊπι «ργα]ήησ Ἰο]ρίαςς {ο ἴλα σγοιπά. Α. σἰαπί Ί]κα Οναῦ νε τ1αΥ 

ἀτοαᾶ, α5 Ίνε ιηὶσ]ιῦ 5οππθ οθιπεπία] {ογσθ, Ὀιιῦ Ίνα οαηποί ΡΤορετ]γ Μαΐῦε 

Ἠ]πι, 5 ππθ ατα οχροαοίοἆ ἴο ἆο ἵπ ἴΠο ο.5θ οἳ α σ]απῖ ---- 

καὶ γὰρ θαῦμ’ ἐτέτυκτο πελώριον, οὖδε ἐῴκει 

ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι (Ποια. 04. ΙΧ 190, 191). 

1 Ῥαάᾷσο ΠΗἰδίογὴ οἱ Πογρί ΤΠ. Ρ. 8. 
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Κου (ο]αζΠ, οβρεοία]]1γ αςξ ἀερὶοῦεά ἵπ Πο Βερθιαρ]ηί, 15 α. σιαπί 

πυθμῖη. απἀζθ τοαδοπαῦ]θ Παζ. 1π Πῖ5δ Ὀνασσατί ἀεβαπορ οἳ /ἴῃε 

ατιηῖθ5 οἱ με Ηνίπς ἀοά ) ο τοιπ]πάς ας οἱ {με Ίσα απ] νο 5οσοᾶ 

Ἱηφι]πς {16 παἰσΠΏί οἳ Βοπηθ, απ] Τοτᾳπαῦας 51ρρεᾷ αππἆετ Ἠ]5 ἴαγσο 

«απᾶ φίαθῦθᾶ Ἠϊπι να δ Ἠῑδ βἹονῦ Ῥ]αάς (11ν. ΥΗΗ 9, 10), ος οἳ ἴμαῦ 

οἴμοι οΠαπιρίοη οἱ ἴλθ 5απιθ γα06, Ἠ ΠΟΠ Ὑαἱετῖας Οοσνίηας ἀθεραίοπεά 

γΙ(Ἡ {πμ αἷά οἱ ἴῑιο Ἡεανεη-θεηῦ ΤάΥΕΠ (11ν. Υ1Ι 26). 

Τμ Ἠεχαίαιιομ 15 Τι]] οἱ τεί6γεηοθς {ο 14085 οἳ εχἰταοτάἽπατγ 

σ{αίιιτα {μας Ιππαριιοά Οαπααπ Ώθίοιο απᾶ αὖ [πο πιο οΕ {πο Τ5ταε]- 

Η015]Ώ Ἱπναδίοη. 16 γνας ἴμο τορονῦ γΥΠΙΟΙ [Πο 5ρίε5 Ῥτουιςηίῦ οἳ ἴμεβο 

σἰαπί {ογ1η5 ἔλαί οἩΙΘεΒΥ ἀαιπζοᾶ ἴμα Ῥεορίθ απά πιαάθ ἴπεπι Ῥ]οῦ α 

τοίαγη {ο Ἐσγρί (Ν0. 143) ---ἕΑπά ἴπειε νο δαν’ ἴΠο σἰαΏῖ5, ἴΠθ 8οΠ8 

οἱ Απαῖς Ισ] οοιπθ οἱ {16 σἰαηΐς; απᾶ νο Ἡ6ιθ ΙΠ ΟΙ οὗΏ δ1σΏῇ 

85 6ΥΑΒΞΊΟΡΡΘΙ, απά 5ο 6 Ἡθγε Ιπ {Παιν ο1σΏί) (ΝΟ. 1938). Ῥαΐ υπειν 

Ῥι]]ς ἆοαθς ποῦ 868Π1 ο Ὠανθ Πε]ρεᾶ ἴμεδο Ῥθορ]θ ἴο 5ατν]το 1η ὕ]θ 

αἴγισσ]α Γογ οχΙβίεποθ. Τ]α Ἐν, ΄α Ῥεορ]θ στεαῦ απᾶ 1ΠΔΠΥ απά 
ἴα]] ας ἴμο Απακϊπι” (0. 219) νετθ ἀτ]νεπ οαῦ ὮΥ ἴπο ΜοαβϊζεΒ; απά 
{πο ΖαΠΙΖΙΠΙΠΙΊΠΗ, Ὑπο αἲθ 5ΙΠηΙ].Τ1γ ἀεδοτ]ρεᾶ, πει 1Π Ία ΠΙΔΏΏΘΓ 

ἀἱ6ροββθβςεά ὮΥ πο Αππιοπίΐζες (ή. ο: ορ. ἄεπ. 145): 05, ἴμε 

΄ Κπο οἳ ῬΒαδπαἨ, πουν] ηδίαπά]ηπςσ ἴμο ἀϊπιεηδίοηπς οἳ 5 Ῥοάρίεαα, 
Ε6]] απ Θ4ΒΥ ΡΤ6Υ {ο {πο Τ5ταε]]ζες ππάετ Ἠοβας: απᾶ {πο ομ]]άτει οἳ 

Απαϊς {Πδιηδε]νες, πο ἀνγειί αροαῦ Ηεῦτον (ΝΡ. 123: ᾖο5ῇῃ. 1519, 2111), 

π6Γ6 α{ίετ]γ ἀεξδίτογεᾶ Ὦγ ο οδηπα οι οἳ πο Ιαπᾶ οἳ Όμο ομ1]άπεη οἳ 

Ίδγαθ].!. /Οπ]γ ἵηπ ἄαζα, 1π (ααἴΠ, απἆ 1π ΑδΠᾶοά ) 1ο ατθ {ο]ά 1π {118 

οοπ0εχῦ ΄ἀῑά 8οπιθ τοπιαΙη” (295Η. 113). ΟΕ αμς βἴοοὶκ αενΙᾷεπ{]Υ 
6ρταης (40ΟΗΠ8{Ἡ απᾶ ἴπο οἴῃεις ὙΊιο «ππετο Ῥουγη {ο [πα σἰαπῦ 1π 

ααυι” (α ο. 2133). 
1η ἴπο αοοοιπό οἳ πε Ιπίτοάιοῦίοη οἳ απ] {ο Ώανιά 165 16 πΙοΤθΘ 

ἴπαἨ πδια]1γ πιαη]{οςύ {λμαῦ Όπο ἀῑῆενεηῦ παγγαῦϊνθς ατθ πι]χθοά πρ. 

Τη {16 οπθ Ώαν1ά 15 Ίπονη απἆ ]ονεά οἱ βαπ] Ώο[ουο Ἠ]5 οοπιραῦ υηζ] 

ἀολαί ( Β. 163), Ἰπ {μα οἴῃεν βατ] αδκ5 Αὔποτ Ίο Ἠθ 18, ΝΕΠ 6 
5685 ἨΙπι σοῖης Τοτ{ῃ ασα]ηςί {πο ῬΠΙ]ςπο (1155): Ἱπ ἴΠο οπο Ῥανιά 

οἩ Ἠ]5 Εις Ιη{τοᾶιοίΙοἩ {ο Φα] 15 αἰτθαᾶγ ΄α πσΏίγ παν οἱ να]οιτ 
απά α ΠιΠ οἱ γατ απἀ Ῥτιάεη 1π βρθθεοΠ” (16/5), 1π {πο οἴμει Ἠθ 15 α 
ΠηΘΤΘ ς]ρ]]ης (155): 1π {με οπθ Ἠθ 15 βαιι]”5 αΤΠΙΟΙΥ-ΏΘ8ΤΕΙ (163) απᾶ 
ῬτεβιππαΡ]γ οἩ {πο Πε]ά 1π (πας οαραςοΙϐγ, ἵπ πα οἴμειτ Ἡς 60ΠΠΘ5 αρ 
αποχρεοῦεά]γ Ίτοπι {πο οοιπῦτν (113). Έ]πεο αἀάϊθοπα] ἴοιο]ι οἳ 

1 19081. 1131, ἜΤ]ο ἴθαί 16 αβδοτ]ραοᾶ {ο 6α16εῦ ἵπ 15614, 
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τοπΙ8ΏοΟθ Ἱπιρατίθά {ο {Πε 5{οτγ ΡΥ {16 εχίτεπιο γοιζἩ οἳ ιο Ἠθτο ας 
πιαάθ Πο Ἰαΐζετ ναιβίοη Ῥτθάοπι]παζθ, ποῦ ΟΠΙΥ 1Π οὐχ πα]πᾷς, Ῥι6 1π 
ἴπαῦ οἳ πο Ῥιρ]]σαὶ εἀ1σου, Πο 5εθπι5 ο Ἠανο αἀαρίθᾶ Ἠ]5 Ἰαπσιασο 
ο 10. ο οβδερ]λις αὐθεπιρίς {ο Πατιηοπίςθ 116 Ένγο Ὦγ δαγίῃσ {Παῦ, Ἡπθη 

{πο ννατ Ότοκο ουῦ να {πε ΡΠ1]1δύϊΠπες, Φα] δεπῦ Γανιά Ῥασ]ς {ο Τ]ς5 

{α0Π6Γ «6956, Ρεῖϊπσ οοπύαεπ{ πι {πο {Ἠνερ 5οη5 οἳ {λαο Ἰαΐΐέον ν’]οπι 

ης Ἠαᾷ 1π 15 αΤΙΗΥ (πι. ΥΙ 9 ὃ ὅ). ἘΠϊ5 Ἱογενοαν ἄοες ποῦ Π61ρ τ5 
οΥεΣ {16 ἀΗΠοιι]0γ οἳ Βαπ] Ῥεϊης τερτεβδεπ{ίθἁ ας ποῦ Κπονῖηπσ Γανιᾶ 

αἲ ἴπο οπιθ οἱ ἴπο οοπηραί, ΨΠΙ6Ι Ἰαβ Ὠαᾶ {ο Ὦο αοοοιπ{οά {ον α5δ α 

οοΠΒΘΩΊΕΠΟΘ οἱ ππεηία] ἆθταπσθιηπθηῦ. 

Το α5 αὖ ρνεβεπῦ {116 πια{{αυ 15 ἑοηδΙάεταβΙγ ςΙπιρ]Παᾶ ὮΥ ια {αοῦ 

ἴπαῦ υπο Ῥενεπίγ ἴΠειηδε]νος (οΥ, ΙΠΟΥΘ ΡΥΟΡΘΤΙΥ, ἴμς (ταηβ]αίοι οἱ ε]ῖ5 

Ῥοο]ς) 866Π1 [ο Ίανο ππαάθ α Ῥο]ά 6584Υ αἲ ἴμα νου] οἱ Πϊίσ]αον οτ]{ζ]- 

οἵδπι. Τη69 ὙαΠσαη ππαπιιδοπ1ρύ οἱ {πε βερίιασ]ηῦ οοπ{αΙπς ἴ]θ αοθοιιΏ 

οἱ Ώανιά Ῥεῖης 5εηύ {ΟΥ {ο Ρ]αγ οἩ {πθ Ἱατρ {ο βατ], Ὀαὲ 15 ἆοες ποῦ 

οοπζαϊη 161331, 1Ώ πΠΙοη Ώανιᾷ 15 Ἱποᾶισεά 45 α Πε οματασία 

πηακίησ Ἠ15 Βι5ῦ αΏΏΤΥ ΟΠ ἴ]ε 506Π6, ηΟΙ ἆοθς 16 οοπίαΙη 157-185, ν/ΏΙο] 
οοΏετθ γΙζῃ 161331, Ῥαΐς ποῦ νηϐἩ 016 5δ{οτγ οἳ ἴμο Τατρ Ριαγίησ. ΟΕ 

οοατ5θ ἴ]θ Τθᾶδοη ΥΤΥ {πε Βενεπίγ σ]νθε οΠΙΥ οπθ αοοοιιπό πιαΥ Ὀο6 ἴλαῦ 

ΤΠΕΥ Ὠαά οπ]γ οπθ αοοιΠ{ {ο ϱ]νοα: Ῥι0 {16ο 56ΘΠΙ5 ἴο Ὃθ 8ΟΠ1Θ ΤΕΒΒΟΠ 
ἴο Ὀε]ίουο υλαῦ ἴμεγ ἀε]ΙὈεταίεΙγ 5αρριθδ5δεᾷ 96 ΥΘΙΡΙΟΠ οἱ {πο 5{οτγ 
ψίΏ α νΙθν; ἳο οοΠβΙΦἴΘΠΟΥ. Ῥιαῦ {115 απεβδύ]οἩ Ἠαά Ῥοΐίει Ῥα 1εξῦ {ο 
ἴΏο ΗΙσῃει ΟΥΙ6165. Τη] ππαο] Ἠούγεγνοτ 15 εν]άεπῦ (ο {πα Ἰεαςί Ἱη- 
αὐγιοῖθᾷ 1Πἱ6]]1σθποθ, ΏαΠΠΕΙΥ Όλα {ιο οπηΙβδΙοη οἱ 1613 Ίπιργογνες {πα 

660 Ίεηπος οἱ πο 800ΓΥ α5δ ππαοι αξ 16 ΙΠΙΡΒΙΤ5 115 ΡΙΟ(ΙΤΕΡΦΙΙΕΠΘΒΡΒ. 

ΤῬαν]ᾶ πας 16εβς 1π αὐίοπάαπος οἩ βατ] 1π 1603 απᾶ 68η Ὦ6 πιαάθ Το 

«Ώθα]ς {ο Ἠΐπι ἵπ 1Τ ποπ {ατύμαν Ιπίτοάποᾶοηῃ. ἨΠ]5δ ποτᾶς οἳ 
εποοιτασθειηθη6 {ο]]οι 5αϊζαβ]Ιγ οη ἴῑια «αεπιεπό 1π 163 ας Ρα] 
8η α]] Τςτας] Ἱνετο ἀδιπαγεά. 

Τ]ο οπα]βδίοης οἳ ἴπο Ὑαὐσαπ πιαπαςοπρῦ ατα 5αρρ]θά ἵπ ἴμο 

Α]αχαπάτίαπ, Ὀαΐ ἴπο ἐγαπς]αθίοη ΡτεδεπΏ5 {πο αρρθαταηςσθ οἱ Ρεϊης Ὦγ 
αποζηετ Ἰαπαᾶ {τοπ ἴπαί οἱ [ιο τοδῦ οἳ ἴ]ο Ῥοοἷ. Της Ἱηπ ν. 19 

ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δρυός 15 αδεᾷ ΤΟΥ ἐν τῇ κοιλάδι Ἠλά οἳ 215: ἵπ ν. 25 

ασα1Π με 5ίγαηΏσθ ΕΧΡΤΕΘΒΡΙΟΠ ἀνὴρ ὁ ἀμεσσαῖος ἴαΚκοας ἴλο Ῥ]αςς οἳ ἀνὴρ 

δυνατός 1Ώ 1Τ3 (ορ. ὃ δυνατὸς αὐτῶν 1151); ἨνΠΙ]ε Φιλιστιαῖος 15 επιΡΙογαᾶ, 
1ηδύϱ8ᾶ Οἱ ἀλλόφυλος 48 1Π 213. 

Τ]ε 5ἴοτγ οἱ ΠΏανῖᾶ απ «οΠαίΏ τερτθδεηίς {πα Ῥαΐα οἳ ἘΡρ]6Ῥ- 
ΏαπιπΙΙΠῃ α5 α Ππ6τθ τοιῦ οἳ ἴμαο Ῥμι]δήπος αξζθ6ι {ΠεΙτ οΏαπιρΙοη Ὠαά 
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Ῥ6εη β]αϊηπ. Υοαῦ {Ώετο αἲθ Ῥραβδ8σ65 1ΙΠ {πο Ῥ1Ρ]6 πγΏΙοὮ Ἠανε Ῥθεεῃ 

ἰποισ]λῦ {ο 5εΐ ἴ]πε ππαζίθυ Ίπ α ἀ1ετεπί Πσ]ο. Τηο Ῥας-Γαπιπαῖπη οἳ 

Ι ΟἨν. 1115 οαπ Πατᾶ]γ ο αηγ οἴπετ ρ]αοθ ἴπαῃ {πο ΕρΠες-Ώαπιπῖπη 9 

1, 1Τ1, γη ννἨΙοὮ Όε ππανσῖπ οἳ {ο Ἐοθν]δαοά Ὑαετδίοη 14εηίΙῃδς 10. 

Νοιν αὖ Ῥαςδ-ΓαπιΠΙΠΙ «πο ῬΠι]βίπες Ίπετε σαΐΏετεά {οσείμει ἴο 

Ραΐθ]6, νθτθ γα5δ α Ριοῦ οἳ στουπά Τα1] οἳ Ῥατ]εγ; απἆ ἴμε Ῥεορ]θ 
ῃεά {τοι Ῥε[οτο πο ΕΠ5ποῬ) (1 01. 115: ορ. Ἡ δ. 2011). Ῥαῦ 

Ῥανιᾶ απᾶ Ες {ητθῬ πηΙςΠ{γ ΠΕΠ ὁδίοοά 1Π {Πθ τη]άδί οἳ {μο Ρ]οῦ απά 

ἀθξεπάαά 165 απ 5161 ἔ]ο ΕΠΙ1501Π65;: απά μα Τιοτᾷ βανεᾷ ἴ]απι ΡΥγ α 

οτθαῦ ν]ιοζοιγ. Βαΐ0, (ποισ] ἴ]ο Ῥρ]ασς οἳ {15 Ιποιάεπῦ 16 ἴμθ ΒαΠ1θ 

ΨΙΓΏ {ας οἱ ἴπο 5]αγίησ οξ («οΠαζΠ, ἴμα 61ης 866ΊΗ5 α]ζοφείπεν ἀ1Ιει- 
επί, ἴπα Ραΐΐτ]ο ο πο Ῥατ]εγ-Ρρ]οῦ Ῥε]οηςῖπςσ {ο {πθ ρετ]οᾶᾷ Ὕπεπ Ώανιά 

γας «1Π {πα Ἠο]ᾶ.Σ. Ἔπε αοοοαπο οἳ Ὦανις)5 πη]σΏίγ πιθη σΊγεη 1ῃΠ 

Ἡ ὃ, 2815 απ 1π1 ΟΗΥ. 1110 Ίοοἷκς Ίϊ]κο α ἔγασπιαπῦ οἳ σθηι]ηθ Π]8- 
{οΤΥ, ρετῃαρς5 ἀτανπ τοπ :ῃθ τοσοοτᾷ5 οἱ οεΠοδαρπαῦ ἴπθ 5δοη οἳ 

Απ, πο Ίγας οβ]ο]α] οἩτοπίο]ετ {ο Ώανιά απᾶ Βο]οπιοη (1 . 81, 
203: 1 1. 43). Α ππίοηή οἱ 0116 πΙζῃ πε δίοτγ οἱ Παν]ιά απ ἀοΠαῦΠ 

Φ6ΘΙΗΡ 1]]οσ]θιππαζθ. ἜΤ]ο Ἰατΐοτ Ῥε]οπσς ἴο ἴπθ τθα]π ο Τοπ]ᾶαησθ: 158 

ἀαΐε 15 οἳ α]] εππε απά πο Ώπθ. Ῥαντᾷ, ἴΠθ ταᾷᾶγ απᾶ οοπαθΙγ γοπ{ῃ, 
π]] τεπ]α]η ΤΟΥ 6Υ6Γ {Πο 8Ίαγετ οἱ άοΠαί{Ἡ, ]αδῦ αξ ἸΝ]Παπι Τε]1, 1π 

αρίζς οἳ {πε Ἠενετεπά Ῥατίπσ-(αοι]ά, η] αἱναγς Ίανε 5Ποῦ {Πο αρΡρ]θ 
οϐ- Ἠ15 βοπ)5 Ἠθαά. 10 15 Ῥο5ῦ {ο Ίθανο {μα πιαζίθι 5ο. Ιπάεαεᾶ, 1 τα 

Ῥερδαπ Το ἴτεαῦ ἴ]ε 5{ΟΥΓΥ α5 50ΟΡ61Ι ΠΙ5ίοΥΥ, πο πι]σ]ᾗί ο ἀτΙνεη {ο ἴπα 

οοπο]ιδίοπ {μπαῦ Ώανιᾶ πενοεχ 516; ἀοΠαζ] αἲ α11. ΈἘοτ 1π 11 Ὁ, 1213 πε 

ηανο {πο βἰαζοπιοπίῦ ελα «αολμαῦι πο (αἰίθ, ἴπαο θἴαβ οἳ νΊοβθ 

8Ρ6αΙ Ίγας Ἰχθ α Ὑδανοτ’5 Ώ6απι,) γγαςδ 5]αϊΠ ὮΥ οπο Ε]-μαπατ οἱ Ῥε[]ῃ- 

Ίεματῃ. Ὦτοίθβδοι ἨΙτ]κραϊτίο]ς η 5 οοηπηθηζαΤΥ οἩ. 5 Ῥαβδασθ 

ΒαΥ5 ---' Ἔπενε 15 πο ἀῑβΙοι]{γ 1π βαρροβῖης ἔλαίῦ αποίῃεν σ]απῦ, θο5146 

ιο οπε β]αϊπ ὮΥ ΤΏανίά, Ῥοτθ {πε πβΊηθ οἱ ἀοΠαζΠ.. οἱ. Σ6τοπιθ Που- 

εναν Τοιπά 5ο ΠΠΠΟἩ ἀἰββοι]0γ αροιαῦ Επ {]λαίῦ Ίο Ῥο]ά]γ ἸάεπίάΠεᾶ 
Έ]-παπαπ ΥΓ ΤΏανιά. ἜΤΠο Ῥαβρβασο Ἱπ πΥλΙο πμ ἀἰδεοπεθτθίπς 

οιαζειπθπῦ 15 οοπίαϊπαά (1 ϐ. 211533) α5δ πο οοπποεχΙοἩ γη 156 οοη- 

τεχί απᾶ ΊοοΚς κο αποί]μον Εγασπιοπῦ οἳ {πο οΠιοῖα] οἸτοπῖο]α, ΕΡΟΠΙ 

ἨΥΠΙ6Ἠ Ὑθ Ἠανθ βαρροβεά {πο 18ῦ οἳ Ώανιά)5 τηὶσ]Ώ{Ώγ ΠΕΠ {ο Ἠανθ Ῥεεῃ 

ἀνανη. Τηετο ατα ΤοιΥ σΙαπῖς πιοπὔΙοπαᾶ, οἳ νηοπαῃ (ἀοΠαΓἩ 16 9Π6, 

απά οαο] οἱ {πεςο Ίαν 15 οἵνη βΊαγον. Τ]οαη ἴ]ο ἔγασππεπΏ οοπο]ᾷθΒ 
ΨΓΠ {πεβο πγοτάς ---ἕ Τ]αρῬε {οιχ Ἰνογθ Ῥογῃ {ο ἴ]ια σ]απῇῦ ἵπ ααἴἩ; απᾶ 

1 1,6. ἴλθ οαγο οἳ Αάπ]]απι. ἵ . 2214:  Β, 2018, 14, 
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ἴΠα6Υ 161] Ὦγ πα Ἠαπᾶ οἳ Τανιᾶ, απᾶ ὮΥ ἴμο Ἰαπά οἱ Πϊς 5ετναπῖς. 
ἨἘανιᾶ ἴπεμ, α5 α ππαῖῖτετ οἳ {αοἳ, γγοι]ά 5681 {ο Ἠανο δ]αΐπ (ο]1αζ]ι 

ποῦ ἀΙτεοῦ]γ απά 1π 15 ΟἵΠ Ῥ6ιδοῦ, Ῥαῦ ον {πε Ῥιποῖριθο οἱ---Ωτ1 
Ταο]ῦ ρει αἰἴάπ ξαο]ῦ Ῥ6χ 5ε, ]1δῦ α5 Οβαγ δαγς ἴλαῦ Ίο οιῦ {ο 
ρίθεςες {Πε Τ1σατ]π] οἩ πο Ῥαπ]5 ο {Πε βαῦπα, γΊθγθας Ῥ]αίατο] απά 

ΑΡρρίαη 1εῦ τ5 που μαῦ 165 νγας Ἠ]5 Πειζεπαπί Ταθίεπιις νο ἀῑά 5ο, 
ο: 1αῦἨ6Υ, 1 πγα αἲθ σοΐπσ ο ο οχαοῦ, ἴμθ βο]άϊεις απᾶςι ἨΙτη, 



ν. ΤΗΕ ΘΤΟΗΣ ΟΕ ΡΑΥΝΙΡ ΑΝΡΟ σο ο. 

Ι Κίπο8 ΧΥΠΙ 
ΤΚ Ἀ ’ Ἰλλό λ Ν λὰ 5 [ω) 3 

αι συναγουσιν α όφυ οι τας παρεµβο ας αντων εἰς 
/ Ν ’ 5 Ν θ Α 3 ὃ Ἕ ΔΝ 

πόλεμον, καὶ συνάγονται εἰς Σοκχὼθ τῆς ἼἸδουμαίας, καὶ 
’ 5 Ν ” Ν Δ 3 Ν - »] Ν 

παρεμβάλλουσιν ἀνὰ µέσον Σοκχὼθ καὶ ἀνὰ µέσον ᾿Αζηκὰ 

Ἐφερμέ.. καὶ Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρες Ισραὴλ συνάγονται 
ΔΝ ’ 3 ο / 9 ΔΝ / 

καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν τη κοιλάδι: αὐτοὶ παρατάσσογ- 
Ν 

ται εἰς πόλεμον ἐξ ἐναντίας ἀλλοφύλων. καὶ ἀλλόφυλοι 
σ ΑΔ - ε] 3 ” εκ Ν ϱ δν 

ἵστανται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦθα, καὶ Ισραήλ ἴἵσταται ἐπὶ 
α 5) 3 [ο , 5 Χ ΄ ] ῳ) 4 Ἅ δν θ 

τοῦ ὄρους ἐνταῦθα, κύκλω ἀνὰ µέσον αὐτῶν. καὶ ἐξῆλθεν 

ἀνὴρ δυνατὸς ἐκ τῆς παρατάξεως τῶν ἀλλοφύλων, Τολιὰθ 

ὄνομα αὐτῷ, ἐκ Τέθ: ὕψος αὐτοῦ τεσσάρων πήχεων καὶ 

1. ἀλλόφυλοι: - Φυλιστίεμ; ορ. Ὦταν ΄απᾶ ἴ]ο να]]εγ Ὠαείπθεη {Ίαπῃ,) 

45. 141. «οδερῃαξ οαἱ15 ἨΠθΘΙη Ἱα- Α Και ο αυλων ανα µεσον αυτων. Νε 

λαιστῖνοι.--- παρεµβολάς: Ίιετθ αγΠιί6δ.  ΊΤπαΥ 5ατηΐδθ ὑλαίῦ κύκλῳ ἶ5 α οοτταρί{ἶοη 

ζάσ. 1935 η. ---Ἱδουμαίας: α πηϊδίακο ΤΟΥ καὶ ὁ αὐλών, 
ἵῃ {ῃθ (τεε]κ (εχί ΤΟΥ ᾿]ουδαία.. Ἠ.Υ. 4. ἀνὴρ δυνατός: Ἠ.Ν. 'α επαπι- 

ἐπννλίο] Ῥε]οησεί] {ο ααάαἡ.Ἰ ---Ἔφερ- λῥΡἱοη.. 6 υνοτὰ ἵπ ἴἶιο οτἱσίηα] 568ΠΙ8 

µέμ: α οοτγαρΏΙοἩ Γοχ «Ιπ Ἐρῃοες-Ώαπι- {ο πηθαΠ «Παπ ΟΕ ἴ]α 5Ρρασθ Ῥείπεεῃ 

ΠΠ. Α Ἠ88 εναφεσδομµειν. ΤΠθ8ΊἹθΈαΠ- ἴμε πο ΙΠ6β) (µεταίχμιον). --- παρα- 

ης οἳ {Πε ΠαΠηΘ 16’ ῬοπάατΥγ οἳ Ῥ]ουᾷ.) τάξεως: παράταξις -- Τιαῦϊπ αοἰθΒβ ΟΟΟΙΙΤΒ 

2. αὐτοί: ποί α ἰταηβ]αθοη οἳ α π Απο ααἴΠοΥ, Ὀιίῦ οαΠ1θ Ιπίο ΤΠΟΤΘ 

οογγεβροπάϊπσ ἨΗεβταεν ῬτοποιἨ, Ῥιας ᾖΓοηιεπί 18ο ἵπ Πε]]οπίρεῖο («τοεις. --- 

ἀαοε ἴο α πη]ρτεαάΙηπσ οἳ πο Ὑνοτᾶ Τεη- τεσσάρων πήχεων καὶ σπιθαμῆς: α οα)Ὀ]ῦ 

ἀετεά ἵπ οἱχ νεγβδίοη /οἳ Ἠ]αμ.. ΤἩ1ο ἵδτοισῃῆ]γα ἴοοῦ απᾶ α Πα], απ α 8ΡᾶἨ 

γα]ε οἳ Ίο ΤεταβΙίπί γναδ α Ῥαβς ταῃ-  ἶδῆα]{ α οαδῖξ, Δοοοτάίπο {ο 0Π]β βίαΐθ- 

ηΙης πρ ΤΟΠ Όλο Ῥ]μ]]βάπο Ῥ]αϊπ ΙΠπίο  πιοηπί {πεη (ολα κνοι]ά Ἰανο Ὦθδει 

πο Πϊσμ]απᾶς οἳ ο αά4α]1. αχ Τοοί πἶπο ΙΠπο]ΠθΒ Ἠϊσῃη, «οβερηαβ 

3. ἐνταῦθα . . . ἐνταῦθα: α οἸαβαίῖ- (4πι. ΥΙ 9 δ 1) αστθες γης] {μα ΤΧΧ 

σα] ντε πγοι]ά Ἠανο Ῥα]αποεά ἴ1ιθϱθ ---ἢν γὰρ πηχῶν τεσσάρων καὶ σπιθαμῆς. 

οἸαιβδε5 Ὦγ µέν απᾶ δέ. Ορ. ἆοβι. 837 ἈῬπί πο Ηεβτενν {οχί ταίδος Ἠΐ5 βἰαίιτθ 

οὗτοι ἐντεῦθεν καὶ οὗτοι ἐντεῦθεν. «άσ. το βὶα οαρῖ απᾶ α 5ΡαἨ, ὙυΠίοὮ ποι]ᾶ 

163) η. ----κύκλῳ ἀνὰ µέσον αὐτῶν: Ἡδ- Ίπια]θ ΠΙΠΙ πἶΠθ 1θ66ί Ππίπθ ΙΠΟ1ΘΒ. 
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ο άαντης 
ι Κίπρ ΧΥΙΙ 8 

σπιθαμῆς. 

πουν ου ΡΑΙΟΡ ΑΝΟ ΕΟΑΤΗ 259 

ὑκαὶ περικεφαλαία ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, 
Ἆ ’ ε ὰ αν 3 ’ Ν ε Ν 

καὶ θώρακα ἁλυσιδωτὸν αὐτὸς ἐνδεδυκώς, καὶ ὁ σταθμὸς 
ων ’ 3 ω) / ’ νά [ω Ν / 

τοῦ θώρακος αὐτοῦ πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκοῦ καὶ σιδή- 
6 4 ῖδ λ [ω) 3 , [ω [ο 9 [ο Ν 

ρου ᾿ και κνημιοες χα και επανω των σκελώῶν αυτου. και 

2 λ αν. α ιο. ο η ας 9 
ασπις χαλκη ανα μεσον των ωµων αντου και ο κοντος 

[ων / »] ω) ε Ν ΄ ε / Ν ε / 

του δόρατος αὐτοῦ ὡσεὶ µέσακλον ὑφαινόντων, καὶ ἡ λόγχη 
5 [ωὶ ε ’ ’ ’ Ἂν ε 3” Ν κά 

αὐτοῦ ἑξακοσίων σίκλων σιδήρου: καὶ ὁ αἴρων τὰ ὅπλα 

αὐτοῦ προεπορεύετο αὐτοῦ. 

ο. περικεφαλαία: α Πε]]επ]ςίϊ]ο ποτά 

αδεᾷ ὮΥ Ρο]γβρῖας απᾶ αἱ5ο ὮΥ Φύ. Ῥατ] 

(ἱ ΤΗ. 68: Ἡριι. 611). Τί οοσιτς εἶεγει 

ύππθρ Ίπ λαο ΤΝΧΧΝ. ΈΤποθ ποτᾶς “οἳ 

Ῥταδςδ) ἄο πο αρρθατ ἵπ {πο (ατεος, 

Ῥοετμαβρς Ῥεσααβδε {Μεγ ἃτα ἱπιρ]εά ὮΥ 

Όπε πδθ οἳ περικεφαλαία, ]α5ί 5 οαδδίβ 

Ίη Τ,αὐϊπ Ἱπιρ]ίθς {παί {πα Πε]ηιεί 5 οἳ 

πηρία]; Ὀιαῦ ΙΠ Υ6Ι56 ὦδ ἨΝθ Ἠαύγεθ χαλ- 

κἢν αἀάεά. ---- ἁλυσιδωτόν: Εχ. 2853: 

Ἱ Μαο. 65δ τεθωρακισµένους ἐν ἁλυσιδω- 

τοῖς. --- αὐτός: ποῦ {ο ο οχριαϊπεά ὮΥ 

ΑΏΥ ηϊοείῖες οἳ (γεεκ 5ομο]ατβδΗΙρ, Ὀιῦ 

πε {ο {1ο Ῥτθδεπος οἳ ἴμο Ῥτοποιι 

έπο) αἲ ἴπῖς ροϊπό ἵπ {πο Ἠεργεν. --- 

πέντε Χιλιάδες σίκλων: αροιί 150τ 

ροαπάςδ ανοἰτάαροίβ. ---σίκλων: 5)ε[εῖ 

6 Ἱδια]]γ Όμα5 τερτοβεπίεά ἵπ ἴεα 

1, ΧΧΝ, ὑποισ] Ιυ 16 ποῦ ΠΠΟΟΠΙΙΠΙΟΠ Το 

Ἠπὰ δίδραχµον αδεᾶ ἴοτ Ιέ, 5 1η (8η. 

2015. Ῥι. 9235: Ἡ Ἐρᾶτ. 1515. Σίγλος 8 

αδεᾶ Ὦγ Χαεπορμοπ (Απαῦ. 1 ὅ δ ϐ) ἴου 

α Ῥοτδίαη οοἵπ οἳ {πα να]αο οἱ Τ. Διυϊο 

0Ρο]β.---καὶ σιδήρου: ποί Ιπ μα Ἠε- 

Ῥταυν, αοοοτάϊῖηπσ {ο ΨΠΙΟΝ πε ομαπι- 

ρίοπ)5 ἀθ[θηβίνεο αΤΠΙΟΙΤ ἵδ οἳ Ώγοπζε 

απᾶ Πῖ5 6ρεατ-μθαᾶ οΠ]γ οἳ ΙΤοἩ. Τηἱ5 

ο1οβε]γ αστθθς υἴ] {116 1156 οἳ {16 πχεία]5 

α5 τορτοβεηίθἁ 1π ἴμο Πϊαά, Ὑημετθ 

Ῥτοηζε 5 {με πιαϊετγία] 1π οΟΠΙΊΙΠΟΠ 1186 

-10Υ αΤΠΙΟΙΥΓ απᾶά ΊΥΘΑΡΟΠΒ, ΥΥΠῖ]6 ΙΤτοῃ, 

ὑποιςδῃ πού ἀΠΚΠΟΥΗ, ἶ5 (αἱ 1εαδί ἴη 

8 κ πιο, ο. / καὶ ἀνέστη καὶ ἀνεβόησεν 

εατ]εΥ βίταία οἳ ἴπε Ἠοπιετίο Ῥοείτγ) 

ΤαΥε απᾶ εχοερίίοπα]. 

6. ἀσπὶς χαλκῆ: Όμὶς 5 Ιπίτιηβϊ- 

οα]1Υ πιοτο ργοβαΏ]ε {Παπ ο ἨΠεῦτανν 

τοαάΊηςσ, ὙΠΙΟἨ Ἱηᾶκες (αοΠαί] Ἠανε α 

ἑΠΙανεΙη ) οἳ ῶγαβς Ὀδύνοεαει Ἠῖ5 βποι]- 

ἆετς, Ὀαέ 6 Ίθανθβ 5 αΤΠΙΟΙΤ-Ώ6δαΓθΓ 

πηοῦΠμίης {ο οαἵΥγ. ἸΠπαῦ 8εοπι5 πεεᾶεά 

Ἠεγοα, {ο οοπιρ]οίε ἴ]πο αοοοαπῦ οἳ Ἠϊ8 

εαπἱρπιθηῦ, 5 α ΠΙΘΠΕΙΟΠ οἱ {πα βποτᾶ 

Πίος ἵδ το[ετγοά {ο ἵπ ΥθΓβ65 4ὔ απᾶ 

51. Της, ΙΤ Ίο Ίνθτο αγπιθς ἵπ ΗΠοπηετίῖο 

Τα5ΠϊοἩ, ποι]ά Ῥο βα5ρεπάεά Ὦ} α δίταρ 

Ῥραβδίης ΟΥΕΓ οΠ6 βλοπ]άετ. «Ορ. 1. Ἡ 

4ὔ--- 

ἄμφι δ᾽ ἄρ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυ- 

ρόηλο». 

7. κοντός: Όλμῖςδ ποτά ἵῃπ οἰαδδῖσα] 

ἄτεεκ ΠΙΘΔΠ5 α Ῥιπί-ροΙε (εα]]εά α 

αιιαπιέ οη πο Νοτίο]ς Βτοαάςδ αἲ 15 

αγ), 5 ἵπ Ἐν. Αἴἶο. 2954. Τη Ιαΐετ 

ατοε]ς Ι{ πιεαηΏδ α 8ρθεα-θμαίς, Ορ. Ε7]ς. 

905. Ὑεσείϊαδ βρεακ5 οἳ ὁοπέί πιῖβ- 

αἴθίῖος (ρ. 140 1. 4, εᾱ. Ταπσ) απᾶ 

Ἡ5θ6ς8 οοπιίαέἱ Του ἨΠΟΤΡΘΙΠΕΠ αγηιθά πλ 

Ί8Ώ068. ---µέσακλον: ΟΠΙΥ 618, αἲ Ιεαδί 

1η 0Π]8 ΤΟΤΙ. 6ε1,. ἃ ὃ. Τηο ΗαεῦΤΘΙΥ 

16 {ἰηθ 8απΠ16 ΥΥΠΙσΠ ἴ5 γοπάρτες εἰδενγηθτθ 

ὡς ἀντίον ὑφαινόντων Ἱ ἵ. 2115: ἱ ΟἨτ. 

1135, 205, ---ἑξακοσίων σίκλων: αροιῦ 

ηἱηθίθεη ΡΟΙΠᾷΒ. ---ὁ αἴρων: «εῃ. 
4555 η, 
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 Κπιρε ΧΥΠ 9 
3 Ν / . Ν Ἆ Ὡ 3 να ες αμ ον , 

εἰς τὴν παράταξιν Ισραὴλ καὶ εἶπεν αὐτοῖς “Τί ἐκπορεύεσθε 
’ / 3 3 ’ ε ον 5 3 ’ 3 παρατάξασθαι πολέμῳ ἐξ ἐναντίας ἡμῶν; οὐκ ἐγώ εἰμι 

ἀλλόφυλος, καὶ ὑμεῖς ᾿Εβραϊοι καὶ Σαούλ; ἐκλέξασθε 
« » ν 5 ν , ν , ον 5 ϱ0 
ἑαυτοῖς ἄνδρα καὶ καταβήτω πρὸς µέ' "καὶ ἐὰν δυνηθῃ 

Α Ν ον / Ν ή ε [ο] 

πρὸς ἐμὲ πολεμῆσαι καὶ ἐὰν πατάξῃ µε, καὶ ἐσόμεθα ὑμῖν 
ε] ὃ , λ. ΑΝ ὃ ϱὦ λ / 3, αμα 3 ϱ 

εἰς δούλους: ἐὰν δὲ ἐγὼ δυνηθῶ καὶ πατάξω αὐτόν, ἔσεσθε 

ἡμῖν εἰς δούλους καὶ δουλεύσετε ἡμῖν. "καὶ εἶπεν ὁ ἀλλό- 
62 ΔΝ 3 Ν 3 (ὃ Ἆ ’ 5 Ν / 

φυλος «« Ἴδοὺ ἐγὼ ὠνείδισα τὴν παράταξιν Ισραὴλ σήμερον 

ἐν τῇ ἡμέρα ταύτῃ: δότε µοι ἄνδρα καὶ μονομαχήσομεν 
ἀμφότερο.. 

ῥήματα τοῦ ἀλλοφύλου ταῦτα, καὶ ἐξέστησαν καὶ ἐφοβή- 

Ἱκαὶ ἠκουσεν Σαοὺλ καὶ πᾶς Ἰσραὴλ τὰ 

θησαν σφόδρα. Καὶ εἶπεν Δαυεὶδ πρὸς Σαούλ “ Μὴ 
Ἆ / ’ ω) / ». 2 3 / « α Φ 

δὴ συνπεσέτω καρδία τοῦ κυρίου µου ἐπ᾽ αὐτόν: ὁ δοῦλός 
’ Ἆ / Ν ὃν ’ ’ 22 

σου πορεύσεται καὶ πολεμήσει µετα τοῦ ἀλλοφύλου τούτου. 

δκαὶ εἶπεν Σαοὺλ πρὸς Δανείὸ “Οὐ μὴ δύνῃ πορευθῆναι 
Ν Ν . / ω) ο) 5 5 α ϱ ὃ ώ 

πρὸς τὸν ἀλλόφυλον τοῦ πολεμειν µετ αὐτοῦ, Οτι παιοδᾶ- 

ριον εἶ σύ, καὶ αὐτὸς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐκ νεότητος αὐτοῦ.” 

καὶ εἶπεν Δαυεὶὸ πρὸς Σαούλ « Ποιμαίνων ἦν ὁ δοῦλός σου 
- ᾽ » ον 3 ων / κ ά 3” ε ΄ 

τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἐν τῷ ποιμνίῳ' καὶ ὅταν ἤρχετο ὁ λέων 

8. ἀλλόφυλος: ἨΠεῦτεν;, ΄ με Ρ)]]β- 

πα, πιεαπῖης ἰπαί η βίαπάςβ 1ου {πε 

Ῥ]]]βίίηςς, ----᾿Ἐβραῖΐοι καὶ Σαούλ: Ἠε- 
Ῥτγαυν, 'βετναΠί5 {ο Βαπ]. Σαούλ ΤΙιαΥ 

Ἀθτο Ὦο6 πιθαηῖ Ε0Υ {16 σοη{(ἱνο. ᾿Ἐβραῖοι 

15 {πο πβιαα] ποτά ἴοτ Ι5ταε]ϊσες Ιπ {μα 

πιοιίἩ οἳ α Τογεϊσηετ, Ἐσ. 116 η. ---- 

ἑαυτοῖς: 5 19. ---καταβήτω: απῑῖθ οἶαδ- 

βἶσα], Ίο {ε Τ,αἰϊπ ἵηπ οθΤ{ΑΠΙΘΏ ἆ6θ- 

ΒΟΘΕΠ(46Τ6,. --ἐσόμεθα .. 

5 90. 

10. σήμερον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ: {18 

αΠηρΗβοα{Ιοη ἵδ ποῦ ἆπθ {ο Ἱπιίαίίοη 

οἳ ἴπε Ηεῦτοαὶγ, πΥΠΙοἩ ας βΙπιρ]γ «ΠΒ 

ἆαγ. Ἐςχ. 6ππ. Τί 56 ποί ηΘΟΘΒΡΑΤΥ 

{ο Β4ΡΡΟΡΕ ἴμαί Ίνε Ἠανο Ἠετο α΄ ἀοι)- 

1εύ.) --- μονομαχήσομεν: ἵπ {πε ΤΧΝ 

. εἰς δούλους: 

μονομαχεῖν Ο6ΟΠΤ5 ΟΠΙΥ Ἠ6γε απἆ ἵπ ἴ]θ 

ο οἱ Ῥβα]πι 1561. π'π]οὮ Ίας τεῖθτθηςθ 

{ο {15 Ιποίάεηῦ, 

22, αδεᾷ Ἰετο Ίϊκα 

Τ,α.ῑπ εοπιοίᾷεγο -- 601]αΡ586. ---τοῦ κυ- 

ρίου µου: {ἴμῖ τεργεβεηπί α Ῥοΐίογ 

Ἠερτοαν τεαάῖπς {παπι ἴπαί οἳ ἴ]α ΝΤαδ- 

βοτοί]ο {οχί ΄οἳ α παἨη.. ΜΥ Ἰοτᾷ ) 18 

πε δια] οτι οἳ αἀάτεδς {ο α Κίπσ 

απἀά οοΥΤΕΒΡΟΠάΡ {ο «Ἡγ βεγναπί” ἵῃπ 

πο πθχί ΦΕεΠ{ΕΠΟΘ. ---ἐπ᾽ αὐτόν: 1βοπι 
πα, α Πτετα] τεπᾶρτῖησ οἳ {πο ἨΗεῦτατγ, 

95. ἀνὴρ πολεμιστής: α Ῥοείΐϊσα] 
οΧΡΙΘΒΒΙΟἨΠ Ο6ΟΠΙΠΙΟΠ Ιπ {Πε Τ,ΧΧ. 

94. Τοιµαίνων ἦν: ὃ Τὸ. --- ὅταν 
ἤρχετο: 1/ι6πισΌ6Υ ἴ]αγο οαπιθ. ὃ 104. 

--ὁ λέων καὶ ἤ ἄρκος: ἆ ᾖἱοπ ον α θεα. 

συνπεσέτω: 



ΤΗΕ ΘΤΟΒΥ ΟΕ ΡΑΥΙΡ ΑΝΡ αΟΙΙΑΤΗ 

Ε Κίηρς ΧΥΠΙ 59: 
καὶ ἡ ἄρκος καὶ ἐλάμβανεν πρόβατον ἐκ τῆς ἀγέλης, Ὁ καὶ 
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2 / 3 Α »] ῳ) Ν 3 ’ 5 / ΔΝ 3 2. ἐξεπορευόμην ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα αὐτόν, καὶ ἐξέ- 

σπασα ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ: καὶ εἰ ἐπανίστατο ἐπ᾽ ἐμέ, 
Ν 3 [ή ων ές 5 ἴσν Ν 3 / Ν 3 

καὶ ἐκράτησα τοῦ φάρυγγος αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα καὶ ἐθα- 
’ / ΔΝ ” [ο 

νάτωσα αὐτόν. "καὶ τὴν ἄρκον έτυπτεν ὁ δοῦλός σου καὶ 
ΔΝ / Ν ” ε 3 / ε 3 ’ 4 Δ 

τὸν λέοντα, καὶ έσται ὁ ἀλλόφυλος ὁ ἀπερίτμητος ὡς ἐν 
΄ ϱ) ΔΝ ’ Ν ’ 5 / Ν 3 [ω) τούτων" οὐχὺ πορεύσοµαι καὶ πατάξω αὐτόν, καὶ ἀφελῶ 

/ 5/ ὃ 3 5 1λ ὃ / / ε 3 ’ Ὡὶ 

σήμερον ὄνειδος ἐξ Ἱσραήλ: διότι τίς ὁ ἀπερίτμητος οὗτος 

ὃς ὠνείδισεν παράταξιν θεοῦ ζῶντος;:  Ὁ Κύριος ὃς ἐξεί- 
/ 3 ῳ ο 

λατό µε ἐκ χειρὸς τοῦ λέοντος καὶ ἐκ χειρὸς τῆς ἄρκου, 
κ 3 ω) ’ 3 ον ο 3 ’ α 5 ΄ 

αὐτὸς ἐξελεῖταί µε ἐκ χειρὸς τοῦ ἀλλοφύλου τοῦ ἀπεριτμή- 

του τούτου. καὶ εἶπεν Σαοὺλ πρὸς Δανείὸ -΄ Πορεύου, καὶ 

ἔσται Κύριος μετὰ σοῦ.᾽ "καὶ ἐνέδυσεν Σαοὺλ τὸν Δανεὶδ 

µανδύαν καὶ περικεφαλαίαν χαλκῆν περὶ τὴν κεφαλὴν αὐ- 
[ο 39 Ἆ 3” .. Ν ὃν ε ΄ 3 α 3 / 

τοῦ, "καὶ έζωσεν τὸν Δανεὶὸ τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπάνω 
τοῦ µανδύου αὐτοῦ: καὶ ἐκοπίασεν περιπατήσας ἅπαξ καὶ 

δίς. 

ἀσοποτῖο 156 οἳ {πο ατίο]θ, αξ ἵπ ἴμο 

Ἠορτειν. 6 44. ---Ἡη ἄρκος: Ἰαΐει ΤΟΥΠΙ 

Οἳ ἄρκτος απᾶ οπ6 οἳ {ἴΠορο ερίοεηθ 

ΏΠΟΙΠΡ ΥΠΙΟἩ αἈδο λαο {απΙηῖπε Τ0Υ 

Ῥοίη 86χ6Ρ. 

95. Φάρυγγος: ({ἰλγοαί, Ἠεῦτενν, 

ἐροατά. ὀοβδερμα5 (Απ. ΥΙ 9 5 9) 

πηακθς Ὠανίά ἴακα τρ ο ΠοἨ ὮΥ λα 

ἰα1] απἆ ἆαδῃ Ἠΐπη ασαϊηβδί {μα σγοιπᾶ. 

96. οὐχὶ πορεύσοµαι κτλ.: {ἴμθ 

αἀταθ]ς Ἰ6το ἵδ πππον Τα]]6γ (μαι ἴμα 

Ἠσοβται, αξ ΠιαΥ Ὦδ 866εηΏ Ὦ}γ α οοπιρατ]- 

ΒΟΠ ἨΙΠ {πο Ἐησ]Ιβῃ νογβίοη, 

97. Γζύριος κτλ.: Ῥοΐοτο ἰ]πῖ5 {ο 

ἨΠεῦταυ Ὠαδ {Πο ποτᾶς /΄Απά Ὠανιά 

βαΐά,) ὉΠΙοἩ αρρθατ 5αρεογβαοί»δ. ΟἨ 

ἴπο οἴμετ Ἠαπά 16 πηαγ Ὀ6 πιαϊπίαἰπθά 

παίῦ ἴπαγ αγαο ἵηῃ {πο Ποεβναεώ ΠΙΑΠΠΕΣΥ, 

ρἰνίπσ ἴ]ο βιιΏδίαποο οἳ π]αῦ Ἠα5 Ῥεεῃ 

καὶ εἶπεν Δαυεὶὸ πρὸς Σαούλ “ Οὐ μὴ δύνωµαι πορευ- 

αἱτοαᾶγ σαίᾶ, α5 ἵπ Υο5ο 10. --- ἐξελεῖ- 

ται: ὃ 21. 

968. µανδύαν: αοοοτάΙησ {ο1,. ᾱ 5. 

μανδύας ἶδ α Ῥειδίαη Ἱγογά πιααηῖης ία 

πποο]]εη οἸοα]ς, αυ ὧμθ ποτά ἵπ πα 

Ἠερταιυ {ἰοχύ 6 νοιγ Ίκο ἴπο «τεεξ, 

εδρεοϊα]]γ ἵπ ο Γοτπι αβεά ἴπ Π Τ. 104: 

10Η, 194. Μανδύας ἶδ εΠΙΡΙοΨεᾷ 86Υ6Π 

Ώπηες α]] {οσεί]ετ {π {1ο ΤΝ Χ. ---κεφα- 

λὴν αὐτοῦ: α[ίει ἴμθρο ποτά (πε 

Ἠοῦτανν Ίαδ απᾶά ο οἰαά Ἠπα ἵπ α 

οοαί οἳ πιαΙ]. 

99. καὶ ἔζωσεν. . . µανδύου αὐτοῦ: 

Π.Ν. «Απά Πανίά σἰτάὰεά Π5 Βποτά 

Ἡπροη Πΐ5 αρρατε].) --- αὐτοῦ. .. αὐτοῦ: 

Ρτοβαβ!Ιγ Ρο] πιααπί ὮΥ πο ἰΓαΠδΙαίοΥ 

{ο τοίθγ {ο Βαι] αδ ίπο βαρ]εοῦ οἳ ἔζω- 

σεν. ---ἐκοπίασεν . . . δί: /Ἠθ6 πίαδ 

πυθατίοά Πε θ Ἰαὰ υγα]κεᾶ οποθ οἵ 



ΕΙ, ΕΟΤΙΟΝ5 ἘΠΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΟΑΔ(ΙΝΤ 

Ι Κϊπσ ΧΥΤΙ 40 

θῆναι ἐν τούτοις, ὅτι οὐ πεπείραμαι" ΄ καὶ ἀφαιροῦσιν αὐτὰ 

256 

ἰπ᾽ αὐτοῦ 9καὶ ἔλαβεν τὴν βακτηρίαν αὐτοῦ ἐν τῇ ὶ ἀπ αὐτοῦ. αι ε ν τὴ ηρ αὐτοῦ ἐν τῇῃ χειρὶ 
9 η Ν 9 ή ε ω ΄ νφ ’ 3 ” 

αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ πέντε λίθους τελείους ἐκ τοῦ 

χειμάρρου καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν τῷ Καδίῳ τῷ ποιµενικῷ τῷ 
3” 3 [ο 3 ’ Ν ’ 5 α 3 . Ἀ 

ὄντι αὐτῷ εἰς συλλογήν, καὶ σφενδόνην αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ 
ε) ῳ Δ Φ Ν Ν 5 Ν 3 / 

αὐτοῦ: καὶ προσῆλθεν πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἀλλόφυλον. 
40 ὶ εἷδ 1ὸ τὸν: ὶδ ων 9 Δι κιν 

καὶ εἶδεν Γολιὰὸ τὸν Δανειὸ καὶ ἠτίμασεν αὐτόν, Οτι αὐτὸς 
5 , 9 5 ν , 9 , 5 . 
ἦν παιδάριον καὶ αὐτὸς πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν. 

καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος πρὸς Δανείὸ “΄ Ὡσεὶ κύων ἐγώ εἰμι, 
9 αν 4 3 ον» Σά ὶ λίβ 22 σος (ὃ 
ὅτι σὺ ἔρχῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἐν ῥάβδῳ καὶ λίδοις;᾽ καὶ εἶπεν Δαυεί 

Ν ’ ε 3 / 

καὶ κατηράσατο ὁ ἀλλόφυλος 

ἡ καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφνυ- 

’ 22 

ἔἑΟὐχί, ἀλλ᾽ ἢ χείρω κυνός. 
ΔΝ Ν 3 ο) ων) « α 

τὸν Δανυεὶὸ ἐν τοῖς θεοῖς ἑαυτοῦ. 
ων Ἀ 

λος πρὸς Δανείὸ “ Δεῦρο πρὸς μὲ καὶ δώσω τὰς σάρκας 
[ω) [ω) [ω [ο] ΔΝ α Αα 3”. 

σου τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς κτήνεσιν τῆς γῆς. 

υπίσϱ. Ἠ.Υ. ΄Ἡθ 65βαγεᾷ {ο σο.. Τη9 43. καὶ εἶδεν κτλ.: 5λοτύθτ {αἨ 

ἄτοε] ἨἸετο 86ΕΠΙ5 {ο Ιπά]σαίο α είτε 

Ἠεῦυτοανν τεαάἶπςσ (μαπ μαί Ιπ οαγ {οεχῦ. 

---ἀφαιροῦσιν κτλ.: ἴπε Πεῦτεν Ίιαβ 

{πο νοτΏ Ίπ {Πα βἰπσα]αχ, τε[εττίηςσ {ο 

Ῥαν[ά. 

40. τελείου: ἨἩἨερτοαὶ, ΄ βπιοοίῃ.) 

1μιοίαη)5 τθοθηΒΙΟἨΠ. 88 λείους., ΠΙΟ 

5 πο ἀἆοαρί τὶσΗῖ, ----Χειμάρρου: χείµαρ- 

ρος ἵδ 5Ποτίθπεᾶ ΓΤΟΠΙ χειµάρροος, ΑίῑΙο 

χειμάρρου». 10 ἵ5 ἴε Ῥτορει ποτᾶ Του 

ο τΊνεγ-ραᾷ ππ]ο]ι ἵς ἆτγ ἵπ ΒΙΠΙΙΠΘΓΥ. 

Π Κ. 1ΤΤ Π. ---καδίῳ: ἀἰπιπαίίγο οἳ 

κάδος, 1,Α01η εαᾶιδ. Τι ἴπε ΙΤ ΧΧ οπΙγ 

Ἠθτθ απᾶά ἴπ 49. Ἔμο Ηεβργεν υγοτᾷ 

πυΠΙοὮ 16 τερτθβεηίς 5 α ΥΘ6ΤΥ σεπεΓα] 

0Π6, Ι]θ (αΤοθὶ σκεῦος ΟΥ απ Όαβ. ---- 

τῷ ὄντι αὐτῷ εἰς συλλογήν: τ0)ίο]ι Ἰιθ 

]ιαᾶ Τον εοἰτεοιίπῃ (ήπιας ἵπ. Ἔμο πγοτᾶ 

τοπάοτοας / 5οπἱρ) ἵπ οἳΣ ΥΘΥΒΙΟΠ 15 ἆ6- 

τιγεᾶ τοπ α νοτΏ ΠΙΘαΠΙΗΡ / {ο οο]]εοῖ,) 

---τὸν ἀλλόφνλον: αἲίει {5 6ΟΠΙΕΒ 

νΘ6Ι86 41 ἵπ {πο ἨΠοθρτανν, πΠΙος 16 αὉ- 

βοηΐ ΤΤοπΠΙ {πε (Τθεξ, 

ὕιο Ἠεῦτεψ. Ορ. Β.Υ.- -ΓΤολιάδ: ἵη 

ΥΕ6Ι56 4 Γολιάθ.--- πυρράκης: (1η. 2035: 

Ι Κ. 161. Τὴθ πνοτᾶ ἵδ αβδεᾶ Ὁγ Ατία- 

ΡαΏ15 Ιπ Ἠΐ5 ἀθδοτ]ρίίοπ οἳ Μοβες (Έπ5. 

1}. Ευ. ΙΧ 27 ασ Ππ.) απᾶ 15 ἴοαπα 1η 

Ῥαρντί οἳ ἴπε Ἰαΐΐετ Ἰα]ξ οἳ εα μϊτα 

οθοπτΥ 8.0. 

45. ἐν ῥάβδω: ὃ 91. ΈἘοχ ἴπο ρατ- 

{ἱοι]αγ αχΡΓΕΒΡΙΟΠ ἐν ῥάβδῳ ορ. ἵ 0ο. 

451.---καὶ λίθοις: {Ἠθ68ε οτᾷς ατεο ποῦ 

Ίη {πε ΗεΡρταυν, Ὀαῖῦ Όπεγ αάά Ῥροϊπί {ο 

Όπο αἁθβίίοητ οἳ (οΠαίῃ. ---καὶ εἶπεν 

. κυνός: ἰλπῖν τερατίεο οἳ ὮΏανίᾷ 8 

αΡΡΘαΤΡ οΠΙΥ 1Π {μθ (ατθε]ς, Ὀα{ Τ6ν Β6ΘΠΙΒ 

ποῦ π](μοαῦ Ῥοαστίησς οἩη {πε οατδίησ 

ΥΙΟ] ΕΟΙ1ΟΥΥΒ. «οβδερμαςδ (πι. ΥΠ 

ϱ δ 4) Ίιαβ8 αἱδο ρτθβετνοεά Πζ--- Μὴ αὐτὸν 
ϱ δ 

οὐχὶ τοιοῦτον ἀλλὰ καὶ χείρω κυνὸς αὐτὸν 

ἀντὶ ἀνθρώπου κύνα εἶναι δοκεῖ; 

νοµίζειν ἀπεκρίνατο. 

44. κτήνεσιν : ὮῬΤΟΡΕΤΙΥ Ἀαδεά οἳ 

οα{ί]ο ίσο] οοπβθα(εᾷ νθα]ί] (κτᾶ- 

σθαι) ἵπ ΘΑΤΙΥ πιθ, Ἠετο Ῥριΐῦ 1ου 



γ. ΤΗΕ ΘΤΟΒΥ ΟΕ ΡΑΝΥΙΡ ΑΝΡ αΟΙΙΑΤΗ 

1 Κίπρ ΧΥΠΙ 49 

καὶ εἶπεν Δαυεὶδὸ πρὸς τὸν ἀλλόφυλον « Σὺ ἔρχῃ πρὸς μὲ 

20τ 

3 ή 2 Ἆ 3 ιά νν 9 2 ΄ » Ν ΄ 

ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν δόρατι καὶ ἐν ἀσπίδι, κἀγὼ πορεύοµαι 
Ἆ Ν 3 3 / ’ ῳ) Χ ’ 

πρὸς σὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου θεοῦ σαβαὼθ παρατάξεως 
ῤ ΔΝ 3 

4θκαὶ ἀποκλείσει σε Ἰσραὴλ ἣν ὠνείδισας “Ὁ σήμερον: 

Κύριος σήµερον εἰς τὴν χεῖρά µου, καὶ ἀποκτενῶ σε καὶ 
3 ω) Ν ” 5 νν ῳ) Ν ’ Ν ω ’ 

ἀφελῶ τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ, καὶ δώσω τὰ κῶλά σου 
ΔΝ ΔΝ Α ο 3 ΄ 3 ” Α ε / 

καὶ τὰ Κὠώλα παρεµβολῆς ἀλλοφύλων ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρα 
ζω) «) [ο [ο Ν [ο Ψ' ο - 

τοῖς πετεινοις τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς" καὶ 
, - ε α ο ν 9 9 2 , 4Τ ν 

γνώσεται πᾶσα ἡ γῆ ὅτι ἔστιν θεὸς ἐν Ισραήλ. καὶ 
Μ ο ε 3 ΄ ϱ ϱ 5 3 ε ’ 

γνώσεται πασα Ἠ ἐκκλησία αὕτη Ότι οὐκ ἐν ῥομφαίᾳ 
κ / ’ ’ ϱ [ο 

καὶ δόρατι σώζει Κύριος": ὅτι τοῦ Κυρίου ὁ πόλεμος, 
μάς 
4δαὶ 

Ν ’ , ε [ων 3 η ε πι 32 

καὶ παραδώσει Κύριος ὑμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν. 

ἀνέστη ὁ ἀλλόφυλος καὶ ἐπορεύθη εἰς συνάντησιν Δανείὸ. 
49 ν. σό, Ν . . Αι δν . , λ 

καὶ ἐξέτεινεν Δανεὶὸ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ κάδιον καὶ 

ἔλαβεν ἐκεῖθεν λίθον ἕνα, καὶ ἐσφενδόνησεν καὶ ἐπάταξεν 

τὸν ἀλλόφυλον ἐπὶ τὸ µέτωπον αὐτοῦ, καὶ διέδυ ὁ λίθος 

διὰ τῆς περικεφαλαίας εἷς τὸ µέτωπον αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν 

θηρίοις, ἨΠΙΟἩ Α Ἰαδ. Τη Ἠερτεη ῥριασθ οἳ {γαηβ]αίῖοη ερ. αάρ. 195 ναζείρ, 

πποτᾷ πο 6 15 αβεᾷ {ο ἰταπβ]αίο οτίσ- 

ΙΠαΙ]γ πιθαπί ΄ ἀαπιρ ογεαίιιτθΒ, απά ἵδ 

αδθος οἳ Ῥεαςίς οἰίματ {α1ηθ οὗ σπ]]ᾶ. 

45. ἐν ἀσπίδι: Ἠερταιν, ' ψΙ(α α 

Ιαγε]!η,) ---Κυρίου θεοῦ κτλ. : ίακεη α5 

{Πεγ βίαπά ἴπεβο Ιογᾶς οασ]Ώίῦ {ο ΠπθαἨ 

έοξ πα ΤΟΝΤ αοά οἳ πο Πορίς οἳ {μα 

ΑΥΠΙΥ οἳ Ίρταε].) Βιί θεοῦ Απᾶ σαβαώθ 

ΒΘΘΊΠ {ο Ἰανο αοοϊἰἀεπία]Υγ οπαπσεά 

ριασθ. Τη9 Ῥαβδασο »Ἱοι]ά τί ---Κυ- 

ρίου σαβαώθ, θεοῦ παρατάξεως ᾿Ισραήλ. 

Ῥαβαώθ ἵδ α. ἰταπβ]ίεταίίοη Ττοπι ἴ]μθ 

Ἠεβρτεν απά πιθαἩς /οἳ Ἰοβδύ.. Τί ἵΒ 

ἰποισ]ί {ο Ἰανο τε[ετγοᾷ ονσίπα]]γ {ο 

ἴπο Ποβίς οἳ Ἠδανεπ, Ὀιί 05 Ῥαβδασθ 

5 οποιςσ] {ο 8ΠΟΥΥ ἰμαί Ιν να πο 5ο 

απαάρθγρίοοᾶ ἵπ {16 υντ](ε”ς πο. Ἐοτ 

οίπετ Ιηβίαποθ5 οἳ ἰγαπβ]ογαδίοη ἵπ 

Πϊ Κ. 194 ῥαθμέν, ἵν Ν. 214 ἀφφώ, ἵν Κ. 

1916 χερουβείν. 

46. σήµερον: Ὠηοί ἵη {πο Ἠεῦρτεν. 

--ἀφελῶ: ὃ 2].-- τὰ κῶλά σου καί: 

ηοῦ ΙΠ {πο ΗΕΡΓΕΥΥ, -υ-υ- παρεμβολῆς: Εςσ. 

149 Π,---θηρίοις: {πο Ἠεῦτεν πονᾶ 

Ἠετο ἶ5 ἀῑεγεπί ἔγοπα ἴμαί ἵπ Υ6Γ56 44 

απά ΠἹεαΠΒ Π{Θγα]Ιγ !Ηνίησ οτθαίτος.) 

47. ἐκκλησία: ᾖ.6. ἴμε αβδδεπιρ]θά 

15ταε]1{65. 

προφητῶγ. 

458. καὶ ἀνέστη κτλ.: ἴπθ (ΤεεΚ ἵη 

ἴΠῖ5 ναγβο 5 ΠΙΟ 5Ποτίοτ Παπ ἰμα 

ἨΠευτενυ ; ορ. Ἡ.Υ. 

49Ό. λίθον ἕνα: 5 2.--- διὰ τῆς περι- 

κεφαλαίας: πο ἵπ ἴμθ ΗεΡτευ. --- ἐπὶ 

τὴν γῆν: αἲίθΥ 0115 ἵπ {πο ΗεβτθυΥ 6ΟΠΙΕΡΒ 

Υ6βο 60, πΠῖο]λ {5 ποῦ ἵπ {Πο (ἀτοεεζς. 

Ορ. 193) τὴν ἐκκλησίαν τῶν 
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{ Κίπες ΧΥΠ δι 
3 / 5 ΙΑ ν - δι . ν ν 
ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἔδραµεν Δαυεὶδ 

σος 3 δι ἄδ καν Ν ε / 3 ο λ 
καὶ ἐπέστη ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἔλαβεν τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ καὶ 
3 / 3 ν λ 3 ο λ ον. 2) φ 8 
ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἀφειλεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ: καὶ 

εἶδον οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι τέθνηκεν ὁ δυνατὸς αὐτῶν, καὶ ἔφυ- 
5ο π ] , 5 ὃ 5 Ν Ν 5 1ὃ Ν 

γον. και ἀνίστανται ἄνθρες Ισραηλ καὶ ἸΙούδα καὶ 

ἠλάλαξαν, καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτῶν έως εἰσόδου Τὲθ 
Ν ο ζωὴ , 5 ζν Ν 5 ’ 

καὶ ἕως τῆς πύλης ᾿Ασκάλωνος' καὶ ἔπεσαν τραυµατίαι 

τῶν ἀλλοφύλων ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πυλῶν καὶ ἕως Γὲθ καὶ ἕως 

᾿Ακκαρών. "καὶ ἀνέστρεψαν ἄνδρες Ισραὴλ ἐκκλίνοντες 
3 ’ ο) 5 ’ Ν ’ ν ΔΝ 

ὀπίσω των ἀλλοφύλων, καὶ κατεπάτουν τὰς παρεμβολὰς 

ὑλκαὶ ἔλαβεν Δανεὶδ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀλλοφύλου 
. ν ον 5 5 , Ν λ , να 

και ΊΨεγκεν αυτην εἰς Ἱερουσαλήμ, και τα σκευη αντου 

αὐτῶν. 

ἔθηκεν ἐν τῷ σκηνώµατι αὐτοῦ. 

51. τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ: αἴίθετ 115 

ἴπο Ἠερταοι Ἠα5δ «απά ἀταιν Ιέ οαί οἳ 

ἴπε 5Πεαί] {Πεγ6οί. 

55. ]σραὴλ καὶ Ιούδα: ἴτοπι {5 
Ἱ6 ΤηαΥγ Ταϊτ]γΥ Ῥο Ἱπίεγγεά Όπαί ἴπε 

τΙθεν Ἰνεά αἲίεγ πο 5δεραταῦῖοη οἳ 

{πο Όπο Κἰπσάοτης. ---Τέθ: «απ. ΤΠο 

Ἠεῦταν/ Ἠεγο ας (αὶ, πο 8απιθ ποτᾶᾷ 

ππ]σοι 15 ἰταηβ]αίεᾷ Υα]ΙεΥ ἵῃπ ὃ. Πσετο 

Ἱ 16 ίακεη ὮΥ {πο Ἡ.Υ. 5 α ΡΤοΡεΥ 

ΠαΠ16. πό πο ΒΙΟἨ Ῥ]ασο ἶ5 οἴποτνγίδ 

ΚΠοΨΠ. Τί 5ασπι5 ΙκεΙγ (Πετείοτο ἰαῦ 

{πο 1 ΧΧ Ἰετο ηα5 Ρτθβετνες {πο τὶσ]{ 

γοαάἶησ. ΤΙ πε Ῥπ]ϊβδιίηος Ποά 4οπη 

{πο ΄ Υα]ο οἱ ὧιο Τοετοβίπ{],) με ρα5δ5 

ὮΥ ΥΠΙΟἨ ΌΠεγ Ἰαὰά επίετθοἁ ἴ]ε ΠΙσ]- 

Ἰαπ45, ααὐι πποι]ά 1ο βίταὶσηί Ῥο[οτο 

ἴπεπι; ΥΠ] ΒΟΠΙ6 οἳ {πο {ησΙ1γΥΘΒ 

ΠΙΑΥ Ἠανο ἀϊνετσεᾶ {ο {πο τὶσηί απ 

πηαάθ Του Ἐκτοη (ἨΠΕ.) οἱ οοπυπαεά 

Όπείγ οοιΥ5δαϱ {ο {πο σαΐο οἳ ΑΡΦΚΕΙΟΠ 

(1ΙΧΧ).--᾿Ασκάλωνος: Ἠερτευ Εκ- 
γοΊ. 5 ἶπ {πο Τ ΧΧ αἱ ἴπο απ οἳ 158 

Υ6ΥΡ6. ---ἔπεσαν: ὃ 18.--- τῶν πυλῶν: 

Ἡ.Υ. το Βπααταϊπι,) ΥΠΙοΙ ΠΙΕΒΗΏΡ ΄ ἴμε 

Όνο σαΐθς.) 

59. ἐκκλίνοντε ὀπίσω: ᾖἴπιγπίπῃ 

αδἰᾷε Ίγοπι α[ίεγ. --- κατεπάτουν τὰς 

παρεμβολὰς αὐτῶν: {ο ἄοιοι ἐΠπεῖν 

αγηιῖόδ. Ἡ.Υ. «Βροϊ]εά {Ππείγ οαπΙΡ.) 

54. εἰς Ἱερουσαλήμ: «εΓδα]επα 
ἵνα 501] α οεὐυαβί(ο βἰτοηπσῃοιᾶ, απᾶά 

παδ οαρατεά Ἰ]αΐετ Ὦγ Ὠανιά Ἠπιβε]{, 

Αοοοτάἶπσ {ο 211, ὃ {1πε βγοτὰ οἳ (ο]αῦ 

Ίγας ἀεροβίθεα 1π {πε βαποίπατγ αἱ Νοῦ, 

α Τ6υν πη]]68 {ο ια ποτί] οἳ {εΓΙβδα]θπη, 
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ΈΙΠσΑΠ ἴ]μο Τή5µ)01{6 Ῥατςδίς προηῃ 5 πΙΓ {πο βιάάσηπαςς οἱ ἴ]πο 
πἩϊτ]ν]πά 1η υΥΠΙο] Το ἀἱδαρρααις. Έτοπι Πτοδῦ {ο ]α5ῦ Πο 16 α ΤΙΔΠ 

οἱ πιγβίΘΙΓΥ. Πο πας Ώ]5 {αΐμαος ο Πο πας Ἠ15 πποῦῃον ὁ Τηοςο 
απιθβύΙοΏ5 πηδῦ ΤΘΠΙΑΙΠ ἹπΠβηδιγογθά. Ἐ6/1αΡ5, Ίο Με]ομΙζεάε], ηθ 
Ἠαᾶ πο Ρρανεπῖς αὖ αἱ. ὝΝηετο ἀῑά Ἰε οοπιο {τοπ Έτοιῃ (1]εαά. 
Τ]Παῦ πιαοὮ 866Ιης οετναϊη. Ῥιαῦ {μας τοπάςτς Ἠ]ς5 ἀεδισπαίίοηπ οἳ ἴπα 

Τιδρίί{ο απΙπ{θ]]1σ1ρ]θ. Το πο 50] ρ]ασς αδ ΤΙ5ΠΡ6ΙΠ 15 Κποντη οἱ 

Ἱπ (1]θαά, ἴμαῦ 15, 1π {Πα πποππ{αίποας ἀῑδίτιοῦ οαδῦ οἳ {πε «ο; οτάαη. 

Τ]ε οπΙγ παΙπθ τεδειηρ]ης 10 15 ΤΠΙβρό Ίπ Ναρηία, ΙΥΠΙΟὮ 156 ΠΙΘΠ- 
6ιοπθς Ίπ Τορῖς 13. ὙΝο Ἰανθ ἴο 58ΙΡΡΟΡ6 ἴπεη μαι ΕΑΠ Ὕνας Ῥοτ]ι 

ἵπ Τ6ΗΏαΠ, Ὀαό Ῥτοισλί αρ π ἰῑθαά, απ]θβς Ίνα {ο]]ου {]λοβθ γγ]ιο 

Ἠανο τεσοιχ5θ ο οοπ]θοἴιιτθ, απά 51η]56 {]ιαῖ ΄ ΤΙ6ΡΙ Ἰ 1Π πο Ἠεῦτευ; 

ἴοχῦ 15 α {α]59 τοαᾶῖησ Του ὙΠαῦ νοι]ά τπθαἩ «ηιαἩ οἱ {1 αΏεβῇῃ,) /αΏε5δΏ 

Ραεϊης οπ6 οξ {πε οΠΙθΕ οἶδίας ἵπ (θα. «εαᾶ Ίνας Ἰ]αδΐῦ ἴ]α η]]άαςί 

ρατῦ οἱ αἰ] Ρα]εδίίηε, απᾶ 5ο α΄ πιθοῦ ἨΠΥ56 {ο α᾿ Ῥτορμείίο «ομ1]ά. 

Α.Α ἴΠθ ΥΟΙΞΗ1Ρ οἱ «εμονα] οτ]σ]παίεά 1π ΤΠ ἀθδετὸ απά απι]ᾶ ἴ]α 

αγ{α] 5ολιάες οἳ ΦΙπαΙ, 5ο 1655 πιοδῦ Ζ6α]οι5 5ΙΡΡΟΤΟΕΙ5 Υ6Ιθ6 8Ο0Π8 
οἱ πο ἀθβδετῦ, Π1ο5θ Ἰγα]]ς πας ἵπ ]οπαΙγ Ῥ]αςθς, ἩΠειθας {16 τῖναι 
ΠΟΓΡΠΙΡ οἱ Ραα] ν/ας ἴ]ο οι]{ οἳ ρορα]οις ο1δί65 Ίκο Έντα απἆ Ζ1άοη. 

Τηαο Ἠεριθν ηαππθ οἱ ἴ]ιο ΡτορΠοῖ, ΄Υαπγεμ 15 οά, 15 5ο αΡΡΤΟ- 

Ῥτιαίο ο ἴμο οα1156 Ἡς πιαϊἰηζαϊπθᾶ {λαῦ 165 1οοκ5 αδ 1 16 1ιαΥ ανα 

Ῥθεπ α5διπιοά Ὦγ ἨΠΠηΡΕΙΕ, οἨ αββισπαἁ {ο Ἠϊπι ὮΥ πο ρορι]ατ νοῖοθ, 

α5 βΙση]ῃοαπύ οἳ 15 {εασμίης, ταίηετ ἴ]λαη Ὦουπθ ὮΥ ΠΙπη οτΙϱΙΠΑΙΙΥ. 

ΠΕ 16 γναςδ 5ο Ῥουπθ, 16 γγοιι]ᾶ 568Πι 0ο 5ΠοΝ ἴμαῦ Ἡε οα1πθ οἱ α. 5ἴοο]κ 

βΙτειᾶγ ἀενοίεά {ο ἴῃο βαπ1θ ο.156. Ῥετῃαρς 16 να5 ϱῖνεη {ο Ἠ1πη 1Η 

ἴμο Θεποοίςδ οἳ {μα Ῥτορ]οίς. 
Ἐ]]αμ’5 Πγδῦ αρρεαγαποθ ΟΠ ἴ]θ 5ο6πΠ6 15 ἵπ ἴμο οαραοΙῦγ οἳ α στεαί 

ΤΑΙΠ-ΙΠΑΚΕΣ, ο]αϊπ]]ησ ας ἴμα πιοαίΏρίοςς οἱ 9 6Ἰογαμ {ο Ἰαγο οοπίτο] 

ού6Ι {16 ἹγδαῦΠθΥ ----ὅΑ5 ία Τιοτᾶ, ἴ]πο ἀοᾶ οἱ ΤἸδτας], ΙναίΠ, Ὀείοτα 

ποπ Ι δἴαπᾶ, ἴΏθιο 5]α]] ποῦ Ὦο ἆθν που ταίῃ {πες Τεα5, Ὀιῦ 
αοοοτᾶῖπσ ἵο πΠΙΥ πονα. Το 15 Ιπρ]θᾶ, 1π αοοοτάαποθ υηἴᾗ ἴπο 
Ῥτορλεθίο νί6υ οἱ παίινο απἆ ΠΙ8{οΥΥ, ἴ]ιαί ἴ]ιο ταῖη ἶ5δ πι ζηλε]ά οἱ 
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αοοοιπῦ οἱ 16 5ἵης οἱ Ααὺῦ ἵπ {ο]]οι]πσ {ο Βαα]ϊπι (1815. Ῥταῦ ἴμο 

παγαίῖνο αἲ ἴλμα 58απιθ 6ϊπιο ατα] ε]λαῦ {ιο ἀτοισ]ῦ ννας ποῦ οοπΏπεά 

{ο ΑΠαβρ΄5 ἀοππ]πίοις, Όιῦ αΏεσοθεά αἱδο ἴα πεϊσπρουτίης οοιΠΏῦΥ οἱ 

Ζιᾶοι (471). Ἔλενα 15 οἴμει ενἰάεποθ Του ὑπ ἀτοισ]ζ. «ο οδερΏ8 

(4. ΥΠΙ 19 5 2) ᾳπούες Μαπαπάςχ α5 δαγΊης 1Π ὕμε 4οΐ5 οἱ Ιιοῦα- 

Ἰμβ, Ιίπη οἱ Τηγε---  Απᾶ ππᾶἆετ Ἠϊπη ἴΠαγθ ἴοοκ Ῥ]ασο α ἀγοιςσ]ῦ, 

{γοπι αὐοιπῦ ἴμα πιά ά]ο οἱ Βαρίειαρεν 1Π οπθ γ6αΥ απ{1] {Πο 6απ1θ Ώπιθ 

ελα πεχέ: Ῥαΐ, πησπ: Ἰς πιαάς 5αρρΠΗσοαθίοη, ἴΠθ6ιθ Ίνα5 α στοαῦ {Πή- 

ἀθιδίοιπι.  Ἠστο νο Ίανο ἴ]θ τατο ορροιναΠΙ{γ οἳ Πεατίπς (με οὔμοαχ 

οιάθ. Ι{Πποβα]ας 15 πο οἴὔ]οι ἵπαπ Είηβραα, ἴπαο Ταΐζπεν οἳ 1 εζεβρε] απά 

ἴπο {αΐμετ-ιη-]αϊν οἱ Ααῦ (α Κ. 169). ΌῬπαῦ 16 δἹοι]ά Ῥε ποῦ]οεᾷ ἴλπαί, 

πγπί]α ἴμο ἀτοισᾗῦ Ιον Ἐίῃραα] 15 τε]αίοᾷ {ο Ἠανο τοπιογθᾷ ὮΥ 

Ῥταγου, Ίνας εχκαοῦ]γ ο{ οπο Τααι’5 ἀπταίίοπ, Ὅἶαῦ 1Π οι 5ὔουγ ο0η- 

πιο αἲ ]οαδῦ 1πύο {πο λιτά Υεατ (1 Ι. 181), απἆ, αοοοτάῖης Το ἴμθ 

ἐγαάΙδίοη. ργοβδευγεᾶ 1π ἴμο Ναι Τορίαπιεηί (Τ«. 43: 2 απιος 3) ]αβδῦοά 

{ου ἴἨγθῬ γεαΥ5 απά δἷχ ΠΠΟΠ{ΗΒ. 

Ἐνηραα] Ίνας α Ρτ]οςδῦ οἳ Αρίατίθ, πο ορίαϊπα ια {πτοπθ οἳ Έντα 

Ῥγ ε]αγίπσ Ῥ]ε]ας, Ἡνο ΠΙπηΡεΙ{ Τα ρατομαδοά ὮΥ Τγαἰγ]οϊάο α τεῖση 

οἱ οἶσ]ᾗί πιοπ{]ς.: . Ἠοτείσηεά {ο {Π1Υ{Υ-Όνο γθαΤ5 απά γγα5 βαοεθεάθά 

Ὦγ Ἠϊ6 5οη απᾶά ϱταΠάδοη, ὪΠο Ῥοΐμθεπ πει οπ]γ οεσαριθᾷ Π1ΐθεπ 

Υθαῖ5. Το ἴμα Ἰαΐΐοι 5αεοεεάεά Ῥγσιπια]οῦ, ὙΜο, ασοογάϊπς ο ἴπο 

Πϊφζοτίαη οἱ Έγτα, Πνοᾶ ΒΕ.γ-δΙα γεαΙ5 απ τεῖσπεᾷ Τογῦγ-βεγεπ. 16 

γα5 1π Ἠ]5 βονεπίἩ ΥοθαΥ, αοοοτάΊπς Το ἴλπο 68Π16 απἴποτΙὔγ, υμαῦ Ἠ18 

οἶσίοι Γοιπάθεά Οατίλπασθ. Της 16 πγοι]ά αρρεατ ἔτοπι Μεπαπᾶετ λαῦ 

Ἐπραα]’”5 ἀαιασ]λίετ, Ὕηοπα Α Παρ πιαντ]ες, γγαδ απ ε]άετ οοπίδπιρογατγ 

οἱ Ῥϊάο, απᾶά ῬτεδαπΙαΡΙγ οἱ ἴμο 58Π1θ ΓαΠΠΙΥ, 8ΊποῬ Έγσπια]ΙοἨ 

οαη. Πατᾶ]γ Ὦα 5αρροβεά ἴο Ἠανθ πδιγρεά {μα {Ἠτοηο αὖ ἴ]θ ασο οἳ 

πἱΠθ. ΤΙ Ῥγσπια]οη Ύγαςδ ἴ]θ 89η οἱ 15 Ῥτεάεσοεβδον Μείίαη, πε. 

1ο76Ώα] πιαςδ0 Ίανο Ῥθ6σι σταπ(-αιπῇῦ, απ Ἠον ἀαπσ]ιίον ΑίΠαΙΙαΠ Πτεί- 

οοιςίπ ο9πΠ6θ τεπιογθαᾷ, ἴο Ἐ]ιζα, Πο 15 ΚΠΟΥΠ {ο πδ α5δ Π]άο. 

Ἐήπραα] 

Ῥαα]-'ασατ 11 1εζ9Ώε] 

| | 
Μείίεῃ ΑίΠα]αΙ 

| 

Ῥγσπια]ίοἨ Ῥιάο 

1 Μεπαπᾶος ἵπ ΖοβδερΏα5 Αφαϊπδί ΑΡίοπ 1 δ 18. 
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16408] οἳ «/ 67606], [πο ἁαασ]ίαου οἳ ἴπο ρνϊεδῦ οἱ Αδίατίο, Ίνας αν 
Ζ8α]οι5 Το: Τεγ οὗ Ώ τ6]1σΙοη ας Ἠ]1]αΠ Του 15, απᾶ πο 1655 ταί]]οςς 1ῃ 

Ἠθί ΙΠ8ΠΠ6Ι οἳ 5αρροτόης 16. ΤΠπεγ γετο Ῥοῦ]μ τεαάγ {ο 5]αγ οἵ ἴο 

ρε β]αϊΏ. Τη {αῖγ Όνγο Ῥαιδοπβ ἴμο παν οἱ ἴμα Ταϊῃς {οοῖ]ς νΙδιρ]ο 

βΊαρθ--- «εἰογα] οἩ μα οπθ Ἰαπά, οἨ ἴ]ο οἴμει Βαα] απᾶ ΑςΠενοί]ι; 
οἩ. ἴ]θ οπθ Ἰαπᾶ ἔ]α απδίεγε 56οἨ οἱ ἴ]μο ἀ46εβεγῦ 1η Πῖ5 βἹασσγ ππαπ{]ο, 

οη. ἴμθ οἴπει {16 4ᾳπθοῃ 1π Ἰθν νοαβίατος οἳ πο Ἠπαῃ, νηξ] α]] ἴ]ια 

Ῥούιει οἳ ἴ16 βίαΐο Ῥεμῖπά Ἠεν. ἘΈοτ ΑΠαβρ τα]οά μα βἰαζο απ 1 ε7θ- 

ϱε] τα]εᾷ ΑΠαὈ. ΑΠαῦ, Παά Ίο Ῥαεπ 1εΓ0 αἱοπθ, πα]σ]ιζ ανα {ο]ογαῖεά 

Ῥοῦμ οτεἙάς απά Ἠανα οἴνεπ {μθ 6 5{1]1], 5ιπα]1 νοῖιςε) α οπαποῬ οἱ Ῥεϊησ 

Ἠθανα: Ῥια0 ἴ]λαῦ ποπ] Ἰανο Ῥρ]εαδεά πθιίῃεν Όλο 1πιραιίοιςδ απᾶ 

Ἑαπαβίσα] απιθ6η ΠΟΥ γεῦ ἴμπο οΠαπιρίοη οἳ {πο Ίεα]οις” αοά. Τὸ νας 
Ἡετα]]1γ πναι ἴο ἴμαο Κπὶίε. Ἐπίπει Ῥαα] οἱ «εποναΠ Ί0α5 ἀοᾶ, απᾶ 

ΟΠ6 ΟΠΊΥ Ίνας ἴο Ῥο ποιΠ]ρρεᾶ. Οὲ Ἠοιυ πιποὮ Ῥ]οοάβμεά Ία5 απ 
Ἱποοπηρ]είθ αἱ{ετπαίῖνο ο{ζεπ Ῥ6ει {Πο οα1156 | 

:) εΖερε] Ῥεσαη {πο ἀπε] Ὦγ οιήπσ οϐ {με Ρρτορπεῖς οἳ /επογαμ 
οἩ ἴλαῦ οοοββΙοη ὙΠεη ΟΡαά1αἩ 5ατγεὰ οπο Ἠππάτες οἳ {6η α]νο Ἰη 

α 68Υο. ὙνΠ6η {115 ονεπί ἴοοκ Ῥίασθ Υθ α1θ πο {ο]ά. Τό 1165 Ῥομ]πά 

ἴπο πατταίῖνε, Ί1]κο οπθ οἱ ἴποβο ἁατκ απἆ (ετρ]ο ἀοοᾶς Πο] ατα 

«ρτεδιρροδεᾶ 1πΠ ἴμθ Ρ]οῦ οἱ α ἰασθᾶγ Ιηδίεαά οἳ Ῥεϊπσ τερταδεηύαάἁ 

οη ἴπο 5ίαρθ. 

ΤΈπετο γ/α5 σοοᾷ τθ6αδοηπ [πε {ος Ἠ]]αἨ)5 σοῖησ ΙΠίο Ἠ]ά]πς αὖ {1ο 

Ῥτουο]ἷς ΟΠενΙζῃ, ν ενα ης γας {θά πιογη]ησ απἆ εΥεηΊησ ὮΥ ἴ]ε τανεῃβ, 

ΦΟΊΙΠΘ ΘΟΠΙΠΙΘΗΤα“ΟΙ5 ανα [τιοά {ο σεῦ τιά οἱ πο ταναης5 ἔγοπι {μα 

βὔοτΥ ὮΥ 5ο Ρροϊηδίησ {μθ οοπδοπαπί5 οἳ ἴμο ἨἩσαρταν ποτά α5 ἴο ΤΠ 

16 1Π0ο « Αταῦς” οἳ «ππεγομαπίς.  Ῥαῦο πιαΠΥ Ρροϊηζ]ε5ς {Πμ]ηπς5 πιαΥ Ῥεα 

ἀοπθ ὮΥ α οαγεζα] ππαπὶρι]αθίοι οἱ Ροϊηῦδ. ἜΤῆ]5 15 οηΙγ α. πι]]ά 
ρίεσθ οἱ ἘπΠαπιθίδΊῃ, α. ἀῑδοτεάϊιοά {εοπάεπογ οἱ ἰποιςσ]ί, ΙΥΠΙΟΠ, 

ν/ηθιθνοτ 16 οποοιηίθι5 α Ῥίιοζαθδαπθ 1Π81ν6Ι, ποι]ά 5αρεζαζο Τοτ 

16 80116 Ῥτοβαῖο ῬοββδΙΙ]Π1{γ, 1655 απτ]ης, Ῥαῦ εαπα]1γ ἹπιασΙπατγ. 
ΤΈ]ιο πεσχί ερἰςοᾶο Ἱπ ἴμο 8ἴοτΥ 15 {Πε Ῥ]εαδίηςσ απἀ ραΐ]είῖο οπθ οἱ 

ἴῃμο νΙάοιν οἱ ΖατερλμαίΠ. Α{ἴεγ ἴπο Ῥνουκ ΟΠεἩ Ἰαά ἀτιεά αρ, 

ἴῃο ρτορ]οῦ γα5 5εηῦ {ο ΖατερμαίΗ, Ψηθγε Ίο γ/αδ 5αρροτζεά Ὦ} α Ῥοος 

ΥΙᾷΟ91Υ, 9π6 ΟΓ ἴπα οοΠ ΤΥΥΟΠΙΕΠ οἱ {πο ΏετοςῬ 411θ6Ἠ ΕΤΟΠΙ Υ/ΠΟΙΠΙ Ὦθ 

Ίγας Ἠγίησ, απᾶ τοηγατᾶαοά Ἠ6τ Ποβριζαγ αν ιο παΙτασι]οιι5δ 16- 

Ῥ]οπ]ςΏπιοπῦ οἳ Ἠθτ Ῥαττε] οἳ πιθα] απᾶ ογας6 οἱ οἳ]. Το πμ] Ιποιάαεηῦ 

πθ Ἠανο α ρατζῖα] ρατα]]ε] ἵηπ Ῥασατ ]ασοπᾶ, ἵηπ πο νοπάστ{α] ἴμιης 

υπαῦ Παρρεπεά αὖἲ {αῦιε, Ὑπεηπ Ῥαιοῖδ απά ΡΠΙ]επιοπ ντο επθετίαΙη- 
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ἵης απρο]ς ππανγατες 1η ἴμθ 5ΠαΡο οἳ ο απρίζου απᾶά Μοτοιτγ, πο Ἰαᾶ 
οοππθ ἄονΏ 1π ἨΙΙΠπιαΠ ΕΟΤΙΠΏ Το 5696 νλαῦ ΡΙεῦΥ πγας το Ὦο Τοαπᾶᾷ 1ηπ 

Ῥ]μχγοίια, 16 Ετεῦ Ἠ]Πί Ό]αί ο σαθΒῦ5 6ανο οἳ ἴπεῖτ ἁῑνιπΙ{γ Ἱγας 

η ἴπο 5αρεγπαζιτα] ΙΠπογθεαςδθ οἱ 0μθ ΥΠθ --- 

Ἰπίρτθα, ααοῖῖθΒ ΠαιΙδίἁαπι οταίθΤΑ ΤΘΡΙΕΤΙ 

βροπίςθβαα, Ῥρεχ 56416 γἰάεπί 5ΙΟΟΙΘΕΒΟΕΤΘ τΙπα 

αἰζοπ]θί πον]ίαίε ρανοαπῖ, παπῖραδααο βαρίηῖς 

οοποἱρίαηί Βααοίβαας Ρτ6ςΘΡ, ἑἰπιάαδααε ὮΠΙΙ6ΠΙΟ1. 

--Όνιρ Μει. ΥΤΠΙ 679-682. 

ΤἩςθ πιοτα] οἱ {πο ἴπνο βἴοτίθς 15 ἴπο 68Π16, ἴΠοιισἩ οοηΥεγεᾷ 1Π Υετγ 
ἀι[ετοπί ]αησιιᾶσε --- 

ουτα ΡΙΙ Ὀ1ςδ απ, οἱ, ααπἱ οοἼποτο, σοϊιπηται 

ΤΠϊ5 πποτα] 15 Ὀτοισ]μό Ώοπιο ς1]] ππογθ Ῥονετ{α]]γ ἵπ {16 β{οτγ οἳ 

Ἐ]Ι]αἩ Ὦγ ἴ]α τεβοταθίοη {ο ἴμο πγ]άονγ οἳ Ἠετ 8ο αἱζετ Ίο Ὀτθαί] 
λαά ]ο[6 ]5 Ῥοάγ. 9ο 1π ἄτεεις Ιεσεπά Ἠετασ]ες τούανγάς {με Ποδρί- 
{α119Υ οἳ Αἀάπιείας ὈΥ τεδίοτῖηςσ {ο Ἠϊπη Ἠ]5 νο. Ῥαΐ ἴμο ροεῦ5 
Ἱπασ]παῦίοη ἴΠενγε οοπ/Τ65 πρ α 5ὔασσ]ο πι ΏθαίὮ οἩ ἴμο Ῥτ]π]ς οἱ 

ἴηο ργανθ. ΤΠϊς πο {θ66Ι {ο Ὀ6 1πτθαβ]. Τὸ 15 ποῦ ο ἴΠενς απᾶ 

6ΙΠΘΥ5 οἳ ἴμα βίτοήσ τα ἴλμαῦ οαηπ ανα] ἴο τεσα]] «ο Πεείῖτπς 
ῬτοααίΠμ.’  Ῥαΐ υπο 1 618] 5ἴοτγ Ίας ποίμῖης Ίπ 10 {λαῦ τερε]5 Ῥε]1εξ. 

ΎλΓΠο οςἩ ΠΙΘΑΡΙΤΘ ἴηἩθ Ρού/θ6ΤΒ οἳ {π6 βίτοης οι] 

Έτοιη 015 Ῥεπίσπαγ αδρεοῦ οἱ ΕΙ] Ίπα ἴπτη αἲ οπος Το ἴ]μα στΊπι 

ερ]δοᾷς οἳ ἔ]α οοπῦεςύ πΙΏ {ιο Ῥτορλείς5 οἳ Ῥαα1, οἨ ἴπε σταπάειιτ οἱ 

πγἨ]ο] πς πθθᾶ ποῦ ἁῑ]αία: 15 15 σεηπετα]]γ Τεἰ{ {παῖ 16 15 οπθ οἳ ἴ]α 

Ώποςί οἴογ]θς ἴπ αἲ] Πεγαθατθ. Α5 ἴπο ταδι]{ οἳ 15 νΙοίοτγ ΕΙ] 

ΊαΥ5 ἴ]ια Ρτορ]εῖς οξ Βαα] πηΙῦἩ Ἠῖ5 οὗ Ἠαπᾶς ( Τ. 183). 

Α Πα) 15 τερτοβεη{εᾶ α5 αοοερθϊησ {5 πθαδαχθ νηζ ΙΠά41ΠΘΓΕΠΟΘ. 

Ἠο νψοπ]ά πο ἀἆοιρί τοσατά 165 ας ἴ]ο Ἰοσίήπιπαζαο οπἴσοπιθ οἱ Ε]α’5 

οπα]]εῃσο {ο α ἱτία] Ὦγ Ἀτα. Ἀοῦ 5ο Ἡοψεγον ἴ1θ6 Ζθα]οῦ απθθῃ. 8ο 

]εῦ ἴ]ιθ σοᾷ5 ἆο {ο 116, απά πΠοτθ αἱ5ο, 1 ΙΤ πια] ποῦ ΤΗΥ {6 Ίο ἴμε 

119 οἳ οπθ οἱ ἴΏεπι ὮΥ {ο-ΠΙΟΙΤΟΥΥ αροιῦ 0Π]5 {πιθ) πγαδ Ἠθι ΑΠΡΊΥΕΙ {ο 

υπ6 Ῥτορᾖλοεῦ. 

ΤΗ19 Ἰεαᾷς οη Το πο ποχί αρὶδοᾶθ, ἵπ πΠΙοἩ Ἐ]Ι]4Ἠ τείῖτος το ἴμο 
5αογεᾶ πποιπί οἳ Ἠοτοῦ, πγπενθ ἴθ πγογςΠΙΡ ο 2 επονα] Ώοσαπ. Ἠετθ ηθ 

ΤηΔΥ Ἠανο ἴα]κετ τ1ρ Ἠ]5 αροᾶθ ἵπ 0Παῖ Υ6τΥ ΄ο]εβί ο{ 0ε τος) (Ώσ. 90”) 
Ττοπα γη] ἨΤοςος 15 τε]αίθᾷ {ο Ἠανο 566π οπθ Ῥασ]ς οἱ {επογαἩμ. ΈΤ]ε 
5ὔοτΥ {λπαῦ {ο]]ον5 οξ «υπ 8111, 5πια]] νοῖος᾽ Β6ΕΠΙ5 ο ΠΟΥ Όλαῦ ἴπο 
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Τε]]εν οἳ 15 Ἠ]πιρε]{ πηςάοιρίθᾶ πο νγμ]τ]νγπᾶ γγαγς οἱ ἴλο Ῥτορ]οῦ. 
Οι ατθ Ὑθ ο 58Υ {λαί ο 6 ραι]άεά Ῥεῦίον (απ Ίο αν) απᾶ 1α[6 {μα 
πγογ]ά α πλογα] ΠΙΕΙ Ίνας ποῦ οἳ 15 οὔΏ πιο οΥἨ οοΠ{1Υ 9 

Ίπ Πο πεχῦ εριδοᾷςθ, ΥΠΙΟἨ 15 ἴπαῦ οἳ ΝαΡροῦις νΙπεγατᾶ, ἴ]ο 
Ρτορ]μεῦ οἱ ο επονα] βίαπάς Του αδ πο ομαπηρίοη οἱ αἰνί] {αβῦϊσο, 
απά ἆεποιπςοθΒ ἴ]ο γΤαΠΗΥ οἱ ἴ]ο ν/θαἷς τια]ον απά 15 πΥ]ο]κοᾶ σν116. 

Α8 ἴ]μο ϱοηδοΙεπος-»ίΤ]οκοιπ Κῑπο οονεγεά ῬεπθαίἩ 15 οἱΓ5θ, {Πιο 

σίοοᾷ οπε Ῥοε]]πά Π15 ολαν]οῦ, Ἡγ]ο, γεατ5 αξίαγγγατά», θοο]ς αρ ἴμο 
418118] οἱἳ Ε]αἨ ασαἰηςῦ «αο26ραὶ απά ἴ]μο Ἠοιδο οἳ ΑΠαῦ, απά 
ἀεδύτογθοᾶ Ῥαα] οιῦ οἱ Τ5γας6] (11 Ι. 95.3). 

ΑἴΠα]αΠ, πο ἆαασ]ῃίετ οἳ «) ο76βα], ν]ιοδο πιεζλοᾶς πγειο 6Υ6Π ΠΙΟΓΘ 

ἀταδί]ο ἴπαη Ὠεν πιοῦ]μει”ς, ἀῑά εν Ῥορύῦ {ο οβἴαρ]δ] Έαα]-νγοιςΠῖρ ἴπ 
1.481, Ῥαῦ ϱελοϊαάα ἴπο Ῥγ]οδῦ τα]]]θᾷ ια Τμονῖίες, απά ἴμο {οτοῖσῃ 

οι]{6 ν/α5 5αρργεβδεά {λογο αἱ5ο, απᾶά Βπα]]γ οχιτραζεἆ απάςτ ο οδία]. 
Ἴνασίηθ, 16 ὙΠ] ο ταπποπιῦαγας, ανα]]εᾷ Ἠ1πιδε]{ οἳ υμῖς εαρ]θοῖ {ο 
Ἠ15 σταπᾷ ἰχασθάγ οἱ «ἰ]ιαίε. ΤΙ ποια] Ὦε α ἀαιτίηπσ σεη]α5 ἴ]λαῦ 

6λοι]ά αἰθεπιρί {ο ἀταπιαβ]δο {ο 5{οτγ οἱ Ε]α] απά 2 απεραε]. Πίο 
ΊΊΟΥΘ 51Ώ]1πιο {Παπ πα οὔμοατ, 15 ἄοθβ ποῦ Ιοπᾶ 10561 5ο πε]] {ο ἴ]α 

ππ]1ζ165 οἳ {1πιθ απᾶ Ῥ]ασο. 

ο {ατ 1Π 116 5ὔουΥ οἱ Ἐ1]α] {πετο 15 πο βἶσῃπ οἱ αΠΥ πι]χίατο οἳ 

ἀοσοιπιεπίς. Ῥιαΐς 5οπιἹθ οτ1ζ]ο5 {ΠπΙπ]ς -παῦ ἴ]λο ορίδοᾷθ οἱ ἴπο {ηταοι 

οαρίαῖπς (1 Κ. 159 19 ἔτοπι α ἀβετεπο Παπᾶ. ΤἩο ἔογπι οἱ ἴ]θ 
Ῥτορπεί 5 Ώαπ]θ 1Π 11 Ι.. 12 51316 1η {πο Ἠορταευν Βία, α5 ἵπ ΜαἱαοΏί 

ο”, ποῦ Εἰαλι, αδ ἵπ ἴ]θ τεςῦ οἳ πο πανγαίΊνα; αἱδο «ἴ]ιαθ απσε]ἱ οἱ 

υμο Τιοτᾷ ” 6ρεαῖκ5ς {ο ἘαΠ 1π 1 Κ. 151 Ἰηδιοαά οἳ «πο πγοτᾶ οἳ 

ἴλο Τιοτᾷ ” οοπι]ηςσ ππ{ο Ἠϊπη. ἸΠπείπαι {π6ρο οτ]δῖος ατα τ]σ]ῦ οἱ ποῦ 

Ίθ 11] ποῦ αἰθεπιρῦ το ἀθοιάθ. Ῥτοίθββδου Ὠτίνον ἆοθβ ποῦ 8668Π1 Το: 

επάοχ5ο {]παιγ ορίπῖοῦ. Ειπῦο {Π15 ππαοὮ Ὑνθ 566πι επη{1{]εά, οἱ ταῦ]ι6Υ 

Ῥουπά, {ο 5αΥ --- ἴπαῦ ἴ]πο 5{οςΥ, ἔτοπι Ἰνλμαίονθυ 5οιγσθ ἀθτ]νθς, 15 016 

ΥΏΙΟἨ 5Ίοοσ5 [πο πιογα] 86Ἠ56; ΠΟΥ ποθᾷ ἴπ6 πιοδῦ Ρίοις ΟἩτ]δίαπ 

Ἠρθβιίαζε {ο οοπάθιΙἩ 16, ΊΠεπ 6 τοσα]]5 {6 Ἱαάσειπαπί ργοποιποθᾶ 

Ἄροῃπ 16, αἲ ]οαδίῦ Ὦγ Ἱπρ]σαδίοἩῦ, ΡΥ ἆοδις ΟἨτ]ςῦ ἨΙπηδδ]{ (Τις. 92). 

Τμο Ἰαδί ορἰδοἀθ, ΠαΠΙΘΙΥ, ἰμαῦ οἱ ἴμο ἰναπδ]αδίου οἱ ΕΠ/αΠ, ἵ5 

ἰγοαίαά η] στοαῦ τοίἸοθποθ ὮΥ ᾖοβοριαςδ. Ἠίς πνογᾷς ατθ ας Το]1ους 

(4. ΙΧ 25 2) ---έ Δι ια πιο Ε]Ιας 4ἱδαρρεατοά ΕΤΟΠΙ ΑΠΠΟΠΦ ΊΠΘΗ, 
ΑΠ πο 9Π6 Κποῖνς ππ{ο ἴμ15 ἆαγ Ἠοι Ἡο οα1πο Ὦγ 5 οπά. Ῥπαῦ ηο 
1οῦ; α ἀῑδοῖριο Ἐ]ίδμα, α5 Ίο Ἠανο 5Ποπη Ῥδΐογο. Οοποθιπίπσ Ἐ]ίας 

Ώου θυΥ6τ απἆ Ἐποςσῇβ, πο νεος Ὀείοτο {πο Ἐ]οος, 16 15 τοοοτάθά 1π ἴ]ε 
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σαογθοᾷ Ῥοο]ς {]ιαῦ {]παγ ἀϊδαρρεατεᾶ, Ὀαΐ οἱ 0Παῖτ ἀεαῦ] πο οπθ Κπου/ς.. 

1οδερΏις ονἰἀθηξ]γ ὑποισλῦ 16 Ππάϊδογεεῦ ο βαΏπιῖρ Το α εηζιε 

αιιάϊοποθ α, 5ὔοῦΥ ΥΠΙΟΠ, ας Ιπίθιπα] ουἰάσηοθ ΒΗΟΥ5, οοπ]ά ταςῦ 5ο1εἰγ 

οἩ με ταροτ6 οἳ μα Ρτορ]εί’5 5Ι66ΕΒΒΟΓ. 

Τ]ιο ρτοροφ!δϊοι 6 ΑΙ] 1πθή 818 ΙΠΟΤ{Φ1 7 15 ἴμο γρο οἳ απ]νειδα]1ίγ 

{ο επ Ιπίε]]οςῦ, Ῥαῦ ἴ]ια Ἠδαγῦ 15 ενει 5οε]ίησ {ο εναἆο 155 5γΙΠσεΠΟγΥ. 

«Ἠο οαηποῦ Ὦδ ἆθαά ̓  απᾶ Ἠε νυν] οοἵπςθ αθαῖη) αἲθ πε πνοτάς λπαῦ 

Τ156 {0 1ηΘΗ’5 11Ρ8, ΝΤΘΠ 8Ο0Π16 ΥΠ ῬοτδοπαΠ1ὔγ 15 ἴακεπ αν/αγ. Τ]ια 

ΟΙ4 Τοαβίαπιειῦ, 5 6 α11άΠσθ 16, οἱοδες Υηῦ] πο ῬτθςΙεθίοι ----ὅ Β6- 

Ἱο]ά 1 νν]] επ γοι Ε11]α1 ἴπο Ῥτορ]εί Ὀαίογε {16 στοαῦ απά {εντ]ρ]θ 

ἆαγ οἳ ἴ]ιε Τιοτὰ οοπιθὈ---απᾶά ἴμο Χα Τορίαπιεπί Ῥεσίης νῦν Ἠ15 

οοιπΊης 1Π ἔ]μθ Ρ6ί5οῦ οἳ {οἩπ πο Βαρθῖςί (0. 11319), νγη]]ε Ίο 681ηΘ 

ασαίπ Ἰαΐο6Υ, οἩ ἴπο Μοιπίό οἳ Τταπςβσιταξίοι (Μ]ς. 949). Ίξα πιαπ ἆῑά 

εἶσῃς απᾶ νγοπάςις, ἴμα παζατα] απεδίίοη {ο αδΚ Επι τνας ΄ Αγ ἴμοι 

Ἐ]]α 2” Το 1 ρτεδεηῦ ἆαγ, 16 15 βαϊᾱ, 8οΠ16 οἳ {16 ὦ/ ειν δεῦ α 5εαῦ 

{ον Ε]]αἩ αὖ ἔμα οἰτοαππθίδίοη ο α ε1]4. Ἀοπθ οἳ ὕμα «ΓαπποιΒ ππεΠ 

οἳ οἰά ) απιοπς ἔ]θα 615, ποῦ 6Υεηπ εχοθρίίηςσ Μο5ες Ἠϊπηδε]{, 160 α 

4ααρθι ΙΠπιργθββίοῦη Παπ ΤΗ1]8Ἡ οἩ ιο Ἰθατς οἳ 15 οεοιπγπ]εη. 

ΤΗΦί6Π {ο {πε πγοτᾷς οἳ μα 5οη οἳ Βίας (Ῥοσ]εδιαδίίσας 48133) ---- 

Ἐ]]α]ι αγο5θ α5 α Παπ]θ, απά 5 ποτά Ίΐε α ]απιρ ἁῑά Ῥατῃ : 

Ἐαππίης ἁῑα σνα]]ς ἵη Πῖ5 {γαῖη απά ἴμθ Ἰαπά {ο π/θαηθδς {πΤη. 

Τη {6 ινοτὰ οἳ ια Τ,ογᾶ ο βίαγεά λα Ἰδαγεης (λαῦ {ΠεΥ 5επί ποί ταῖη, 

Απά Πο οα]]οά ἆοιπ Πτα ΕΤοΠΙ αφογνο, Υεα ἰπῖσθ, απᾶ οπςθ αραίη. 

Που ψετί (ποια Ποποιτθᾶ, ΕΙαΠ, ἵπ {1γ ποπάτοςς ἀεθεᾶς οἳ πι]σῃί | 

Ἄθγοτ ασαῖπ 1ο {μθ6ο 5Πα]] αποίῃμοτ ατί5δθ ἵη οι} βἰσῃίῦ, 

Τποι ἀῑάδί ταῖδο πρ {πο ἀααᾶ ἔτοπι ἀεαίμ, απά Ἠἱς 5ο] ἔτοπι ΦΠΘο] ἀῑάςί οα]! : 

Έογ με Υνοτᾶ οἳ ὕμε Τιοτά Μοβί ἨΗϊσῃ ἵη {ἨΥ πιοπίἩ οοα]ά αοσοοπρ]5ῃη αἱ]. 

΄ὸποι ἀῑάδί Ὀτίης ἆοπη Ἰΐπσς {ο {6 ἀπδί απᾶ {να πηὶσ]ίγ ΕΤοπ1 ἐλθῖγ βεαῦ: 

Ὑοί ἵπ θίπαί πεανάεςδί γερια]κθ απἆ ἵπ ἨἩοτοεῦ Ἱαάσαπιθηί ππθοί, 

15 ννας {Ἠ]πε Το αποϊπί οατύμ)5 Κίπρρ, π/Πεη {θε Τ,οτὰ πγοι]ά γεησεαηςσε {ακθ; 

Απά Όθ ῬτορΠπείς {παί Γο]]ονγθοᾶά προηῃ {ῃθρο --- (ηθπα αἱδο ποια ἀἰάδί πῃακο. 

Έμοι υνετί ταρί {ο Ἠθαγεῃ αἲ {πο Ἰαδί ἵπ α πλϊτ] οἳ Ῥ]αζϊησ Βαπῃθ ; 

Έπε οαγ απᾶά {λε βἰαοεᾶβ οἳ το ΓΤοΊη {19 βίος {ο ἴακε έλος ϱ81Π6, 

15 15 ποῦ υτ] επ οἳ {πες {μαί ποια 5λα]{ τορτογο αἲ {μθ οπᾶ, 

11] 1ησ ο γταίῃ οἳ ἀοᾶ, Ολαί ππθή {είν γΥαγ5 πιαΥ πηεπᾶ, 

90 {λαῦ ία Ταἴπετ)5 Πεατί πΊαΥ Ὀο {αγπθς {ο {6 8ΟΠ 9Π66 ΠΠΟΤΘ, 

Απᾶ 15γα6|)5 ἱΥΙΡ68 ασα]ῃπ ΙΠΔΥ 5ίαπᾶ αξ {πεγ βίοοᾷ Ῥεΐοτο 2 

Ῥ]εββδεᾶ αΤο {16γ (μαῦ βανΥ ἴ]οο --- πε ἱσ]ᾗί οοα]ά Ῥ]οβδίπςσ ρῖτο --- 

Ῥαΐ, αξ οι 11γεβί, ΕΒΙΙ4Π, νο ἴοο Β1ια]] ΒΙΓΕΙΥ 1νε, 



ὙἹ. ΤΗΕ ΡΤΟΕΒΥ ΟΗΕ ΕΙΙΙΑΗ 

η Κίπρβ ΧΥΤΙ 

"Καὶ εἶπεν ᾿Ἠλειοὺ ὁ προφήτης ὁ Θεσβείτης ἐις Θεσβὼν 
τῆς Γαλαὰδ πρὸς ᾿Αχαάβ “ Ζῃ Κύριος ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων. 
ε Ν ε) Δ {ὶ / 3 , 9 ο ο Ν ηλ 

ὁ θεὸς Ισραήλ ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, εἰ ἔσται τὰ ετη 
- Αα , : ΔΝ «ε / 4 ε ον λ / / ταῦτα δρόσος καὶ ὑετός' ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματος λόγου 

μου. "Καὶ ἐγένεο ῥῆμα Κυρίου πρὸς Ἠλειού ὃά Πο- 
’ 3 εὖθε κ ΝΑ 3 λ ΄ Ν 18 θ 3 ω) [ά 

ῥεύου ἐντεῦθεν κατὰ ἀνατολάς, καὶ κρύβηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ 
[ω] ΔΝ [ο 

Χορρὰθ τοῦ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ἱορδάνου. “καὶ ἔσται ἐκ 

τοῦ χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ, καὶ τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι 
ὃ , ανα ορ δ νι ο5 , 5 ν δν Νεών 
ιατρέφειν σε ἐκει. καὶ ἐποίησεν Ηλειοὺ κατα τὸ ῥῆμα 

ϕ ών. ΔΝ 3 (ϱ 3 ω) , 4 14) Αν , 

υριονυ» και εκαῦσισεν εν τῷ χειμµαρρῳ ορρα επι προσω- 

1. Ἠλειού: α ἰΤαηβΙ{εγα(Ιοη ΓΤΟΠΙ  µεων: πΠοῦ ἵηΠ ο Ἠεβταυ. τῶν δυνά- 

{πο Ἠερται, Ἰηβυεαά οἳ ἴε (πγεοῖδεᾷ  µεωντοαργθβεη!ς ο ΗεΡτει/ Υυοτά ΥΙΟΙ 

ΤΟΥΠΙ Ἠλίας, ν’ Πίο] ἵ5 ΒοΠΙΘΙΙΠΙΘ5 δε. Ίπ 18ἱ5 απά εἰδαφ]πενε ἶ5 τοπᾶστγεᾶ /οἳ 

Μα]. 44 αςο. Ἠλίαν: Τμ. 111, 435, 954  ἍἨοβίβ.)---ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ: 

(Α.5.Μ.) Ἠλίας. --ὁ προφήτης: πουἵπ δ ϐ9.-- εἰ ἔσται: {]6γε κ]ιαῖῖ πιοί ο. 

ἴῃο ΗεΡΤΕΥ. Τ{8εΥΥ65 {ο βοΐύεη α Πο ὁ 101.-- τὰ ἔτη ταῦτα: οπιίπ ῇιθ 

νο αὈταρίποςς οἳ ΕΙΙαΙ)5 αρρεαταπσθ Ίαν ἰλαί αγο ἴο ε0Πιο.--- ὅτι εἰ µή: 

ΟΠ {16 βΟΘΠ6Θ. ---ἐκ Θεσβῶν: ἴ]ε ποτ ὅὃ 110. --- διὰ στόµατος: α Υετρα] τεή- 

ππίο ἴπ ἴπε Ἡ.. ὓ. ἶ5 τοπάετεά /οἳ {πο ἁἀθετίηςσ οἳ πο ἨΗερτευ Ιάϊοπ. Ἠ.Υ. 

ΒΟΊΟΊΤΠΘΙΡ) ἵπαςδ {ακαπ ὮΥ {πο (ἄτεοκ αοοοτάίπς Το.) 

{ταηβδ]αίοτ αξ ἴμο ΠαΠιθ οἳ α ΤΟΠ 1Ιπ 2, πρὸς ᾿ἨΗἨλειού: Ἠευταὶν, ' απίο 

ἀεαᾶ. «ἆοδορμιςδ (Απι ΥΠΙ 195632) ἍἉἨἰπι. ᾿Ἠλειού6γθ βεΘΙΙΡ{Ο ηαγε αΤΙδΕΠ 

πας οἳ Πε β4Π1ο ΟΡΙΠΙΟΠ ---ἐκ πόλεως  οπί οἳ α πηὶρτεβαἶπς οἳ ὑμο ΗΕΡΤΕΥΥ, απᾶ 

Θεσβώνης τῆς Ταλααδίτιδο χώρα».-- πρός ἴο Ίαν Ὀθδει ραίύ ἵηπ ἴο πιακο 

᾿Αχαάβ: ἴμο ηΠαΙΠθ 15 ἰα6η ἴο ΠΊθΘάΠ  86ΠΡΘ, 
ἑῬτοίμεν οἱ 5 {αὐμεν,) 1.6. ῬτοβαβΙγ 3. κρύβηθι: ραβδίνο ἵπ πιά ᾳ]ε βεηρθο, 
έ]κο Ἠΐς [αίμογ.)---Ζῇ Ἐύριος: α Ἡε- Ορ. 181. 8 88.-- Χορράθ: Ἠερτευ 

Ῥτδυυ Πηοᾶθ οἳ Ἱπίτοάιοίησ α βοἱεππ  ΟΛΠεγ. πε ρατίοπ]αν τανῖηε 15 πού 

αβδεγετα(ίοη. Ορ. 181015: ἵν . 23. Ἱπ ἆἘπονη, Ὀαί, ἂ5 ἵ6 αρρθα15 {ο Ἰαγε Ώθ6επ 

αἀάτεβεῖησ α ΒΙΡΕΤΙΟΓ ἕῇ ἡ ψυχή σου οαδί οἳ ᾖοτάαπ, 16 γνα5 ρταβαπηαὈ]γ Ἡι 

ΠΙΑΥ ο αἀάθα οἵ βαὈβήαίοᾶ. {ἵ Κ. ὮἘΠαΙ)5 ο η οοαπίὦγ οἳ ἀεαᾶ., 

135, 2036: 1 αά1υμ 123. ---ὁ θεὸς τῶν δυνά- 4. πίεσαι: ὃ 17. 
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Μ Κίπες ΧΥΙΙ 6 
ο. 9 δό δν ους , » Αα 

που τοῦ ἸἹορδάνου. καὶ οἱ κόρακες ἔφερον αὐτῷ ἄρτους 
τὸ πρωὶ καὶ κρέα τὸ δείλης, καὶ ἐκ τοῦ χειμάρρου ἔπινεν 

π Ἆ ο Ἆ « / Ν ] / ς | καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας καὶ ἐξηράνθη ὁ χει- 
“Καὶ 

ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρὸς Ἠλειού "α᾿Ανάστηθι καὶ πορεύου 

ύδωρ. 
ϱ Ν Α Α 

µάρρους, ὅτι οὐκ ἐγένετο ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς. 

» / ο) ’ -) Ν 3 2 1) ζω) Ἀ εἰς Σάρεπτα τῆς Σειδωνίας' ἰδοὺ ἐντέταλμαι ἐκεῖ γυναικὶ 
ο δ , 2 10 ο να πας. 6 » 

χήρα τοῦ διατρέφειν σε. καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς 
/ 3 Ἆ ω ο / λ ὃ Ν 3 ο) Ν Σάρεπτα, εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως: καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυνὴ 
ὃς / ’ μι ορ δν 5, ΗΝ 5 Ἀ χήρα συνέλεγεν ξύλα, καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς ᾿Ηλειοὺ 
ΔΝ ” κ έΛ ’ δΥ δλί, ὸ .) 3” Ν ’ 22 καὶ εἶπεν αὐτῇ “ Λάβε δὴ ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄγγος καὶ πίοµαι. 

καὶ ἐπορεύθη λαβεῖν, καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς ᾿Ἠλειοὺ καὶ 
ω ἕς Δ ’ ὃ / ον κά ο 3 ω) ζω 22 εἶπεν “' Λήμψη δή µοι ψωμὸν ἄρτου τοῦ ἐν τῇ χειρί σου. 

19 ΔΝ ωχ ε ’ (ές Α ’ « / .» » Ε] καὶ εἶπεν ἡ γυνή “Ζῃ Κύριος ὁ θεός σου, εἰ ἔστιν µοι ἐν- 
ϕ ο Αα 

κρυφίας ἀλλ᾽ ἢ ὅσον δρὰξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ, καὶ ὀλίγον 
Αα / . Δ 

ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ:' καὶ ἰδοὺ συλλέγω δύο ξυλάρια, καὶ 

εἰσελεύσομαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖς τέκνοις µου, 

6. τὸ δείλης: (16Η. 406 η. 
7. μετὰ ημέρας: ὅ 8θ.---Χειμάρρους: 

1 Κ. 174Π. Ἠετο πο Ἰαγνο ἴπο Αὐῑο, 

Ἰηδίεαά οἳ {πο Ἰαΐεγ βποτιεπεᾶ ΤοΓΠῃ, 

50 Ιῃπ 1840, ΝΟ. 946, απ οίμθγ ραᾶββα5ςθ68. 

ϱ. Σάρεπτα τῆς Σειδωνίας: Ζαγο- 

Ῥ]ιαί]ι 14γ Ὠευψεενπ Έντο απἆ ΒίάοἨ ἵπ 

Όλα οοαΠ/ίτΥ ἴτοπι πΥΠῖοἩ 1 εζεΏε] οαπῃο. 

διατρέφειν σε: οσθοηἱνο ᾖἹἵῃ- 

Ἠπ](ινο 1ο {πα Ἰατίετ οἳ πο νετῇς. 

ἨΤε Ἰαά ἴἶα βΙπΙρ]α Ιπῃπ]υίνθ αΏογο ἵπ 

Υ6Ι56 4, 

11. Λήμψῃ: Ἰαβεῖνο Τίτο, ὅὃ 74. 

--ψωμόν: α Ψοτᾷ 5 οἱά αξ ἨοπιοΥ, 

πΥΠΙΟ οοσΙΤ5 α ἆοζθη {πιο ἵηπ ἴμθ 

1ΧΧ. Τί ΠἹΘαΠΒ ΒΙΠΙΡΙΥ /ΠΟΥΡΕΙ. Τί6 

ἀἴπῃ, ψωμίον, πνμϊο] ἆοθβ πο οσοι 1π 

υπο Τ,Χ Χ. ἶ5 {πε ννοτᾶ τεπάοτεά ΄5οΡ 7 ἵπ 

1η. 1920 37, 50 (-- Ὀγεαᾶ ἵπ Μος. ἄτοεί). 
12. Ζῇ Ἐόύριος κτλ.: ἴ]ο ΠΟΠΗ, 

--- τοῦ 

ΌποαρΏ α επί], 5 πιαᾶς {ο 8ΠΘαΥ ὮΥ 

Ἐ]]αμ)5 αοά, ποῦ Ὦγ Ἠετ ΟΠ. ---- ἔνκρυ- 

φίας: ΕΣ. 1255 η. ---- δράξ: ἸαπᾶΓω. Ορ. 

6η. οτΊ Π. οΌοβερῆα5 αἱ5δο 1865 δράξ 

Ιη ύΠ]5 οοπίαεχί (Απ. ΥΠ 195 2). Τηοα 

ποτά οοσΙ5 ΒΟΠΠΕ εἰσΏί ΟΥ Πἶπθ {1Π1Ι68 

Ιη πο Π,ΧΧ, απἀ 118 Ρτοβρεί πιθαπίης 

:ΒΘ6ΕΠΙ5 {ο Ῥο {μαῦ οἳ {θ παπά τεσατᾶεἆ α5 

α τοοερίαο]θ. 15. 4013 Τίς ἐμέτρησεν... 

πᾶσαν τὴν γῆν δρακί; Τη Π Μας. ὅ- ελεγα 

ἵδ α ἀαἲϊνο Ῥ]ητα] δράκεσι, 5 ἴποισ]α 

ΤΤΟΠΙ δράκος.---καψάκῃ: ἐρ. 111316. 195 

επάἱ0Π. 105 καψάκην 
“ 

καψάκης υδατος: 

ἐλαίου. Τ16 γ/ογᾷ ἵ5 αἱ5ο βρε]ῦ καµψάκης 
απᾶ 15 οοηπθοῦεἁά ΙΓ κάµψα -- Τια0]Π 

6αρδα. Τί να Ῥείπαρς α Ῥοΐ[]ο οαδθᾶ 

η ΥΙΟΚΟΓ ΥΟοΤΚ. «οδερῃις (Απ. ΥΠΙ 

19 5 2) Ἠθτθ 11865 κεράµιο».--- ξυλάρια: 

ἴπο ἁἰππϊπαίϊίγο ΟΕ ξύλον Πγειροοᾶ οσσαΒ 

ΟἨΙΥ Ἰετο ἵπ Τ,Χ Χ. --- τοῖς τέκνοις: 80 ἵη 
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η Κϊπσς ΧΤΙΙ 19 
Ἆ / ο 5 καὶ Φαγόµεθα, καὶ ἀποθανούμεθα. "καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν 

2 ” ” ο 

Ηλειού “΄ Θάρσει, εἴσελθε καὶ ποίησον κατὰ τὸ ῥῆμά σου. 
3 Ν / 3 ΔΝ 3 ο) 3 ’ Ν 2 ΄ ἀλλὰ ποίησον ἐμοὶ ἐκεῖθεν ἐνκρυφίαν μικρὸν ἐν πρώτοις 

λ 3 ιό ον Ἆ ο) 

καὶ ἐξοίσεις µου, σαυτῇ δὲ καὶ τοῖς τέκνοις σου ποιήσεις 
ο ’ ο ” 

ἐπ᾽ ἐσχάτου, ' ὅτι τάδε λέγει Κύριος ΄ Ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου 
ϱ) 2 λ. / κ.ε ΄ νι / ϱ) 3 / μό 

οὐκ ἐκλείψει καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήσει έως 
ε / ο ὃ ο) , Ν ε λ ..ν ο) ον 22 15 Ἆ ημέρας τοῦ δοῦναι Κύριον τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ 
3 10 ε λ κι -ἃ , αν αν θ ον Ν ον ἐπορεύθη ἡ γυνὴ καὶ ἐποίησεν: καὶ ἤσθιεν αὐτὴ καὶ αὐτὸς 

Ν ν α » Αα 16 8 το 6 ο. 3 , 5 »ὅ καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς. καὶ ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέ- 
Νε / α 3 ο 3 3 ΄ Νι ον 

λιπεν καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονώθη, κατὰ τὸ 
Αα ν] ΔΝ 

ῥῆμα Κυρίου ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ ᾿Ἠλειού "καὶ ἐγένετο 
Ν α Ν ω) ο 

µετὰ ταῦτα καὶ ἠρρώστησεν ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς κυρίας 
ων » Ἀ αν α ο 

τοῦ οικου" καὶ ἦν ἡ ἀρρωστία αὐτοῦ κραταιὰ σφόδρα ἕως 
Ὡ 5 ε / 3 9 οίον ο 18 λ 5 Ἆ οὗ οὐχ ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ πνεῦμα. καὶ εἶπεν πρὸς 

5 λ κά ο) ζω) Αα 

Ηλειού “᾿Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ; εἰσῆλθες 
Ν Αα ο Ν μι 

πρὸς μὲ τοῦ ἀναμνῆσαι ἀδικίας µου καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν 
͵ 

ους ο 
ν ε / 2 

τον νιον σον. 

Ἆ ζω; 2 Ν Ν ω) 

“καὶ εἶπεν ᾿Ἠλειοὺ πρὸς τὴν γυναῖϊκα “΄Δός µοι 
ΔΝ ” ολο 3 α / 5 Α Ἆ καὶ έλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς καὶ 

3ο , Α 3 τς Α 3 Ὡ Φυν 3. 3 ο) ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὸ ὑπερῴον ἐν ᾧ αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεῖ, 

16 τὰ τέκνα, Ῥαϊ Τη 1Τ ὁ υἱός, α5 {ποισ] 

ἴπεγο ποτε Ὀιῦ οηπθ. Τε Ηευτειν ας 

ἴμο βἰησι]ατ (πτοισῃοἈῦ, 

18. ἐν πρώτοις: Ίἶκε Τιαἰῖη ἱπργῖποϊς. 
-- ποίησον . . . καὶ ἐξοίσεις: δ Τ4.--- 

ἐπ᾽ ἐσχάτου: Ἠθτε 1ΙΠΕΥΘΙΥ α[ίογιραγζς. 
Τη Θινοίθ5 ἰοχί ἐπ ἐσχάτῳ ἵδ τοαᾶ ἵῃ 

Ὃυ 0. 1ο:  Κ. 2435: ον, 1213 191, 

9019. 9431: ἐπ᾽ ἐσχάτου ἵῃπ 15. 4135: οἆ9τ, 

2000, 20135: Εις, 98: Ώαπ. Ο/ 825, 1014, 

14. Ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου: ερ. 12. 

ΈΤοπι πιθαπίης α ΙΥαἰετροί, αξ ἵη 1854, 

πο πιεαπίηπς οἳ {5 ποτά Ἰαςβ Ῥεεπ 

βεηετα]ϊδεᾶ, 50 458 ἴο οούετ απὖ Κἰπά οἳ 

ΥΕΒΒΕΙ. ---ἐλαττονήσει: ἐλαττονεῖν -- ὂε 

ἴε88, ἐλαττονοῦν ἵπ 16 -- πιαᾗο 1688. 

15. καὶ ἐποίησεν: αεί ἰλπί5 ἴπε 

Ἠερτευν Ἠαβ ΄ αοοοτάϊΐπς {ο πο ποτά 

οἳ {πε Τιοτς.) 

16. ἐν χειρ: α ἨΗερταίππι - ὂὴ 

πιέαπς οἵ. Ορ. 2035: ἵν Κ. 1935, 

17. ἠρρώστησεν: ἀρρωστεῖν ἵπ ἴμθ 
ΙΧΧ Παρ ἁἀἱδιοάσεά πΠΙοὮ 

οσοι οΠΙΥ ἵπ δα. 115. απᾶά 5 

ἴἩετο αδεᾶά πείαρΠοτίσοα]1γ. Ορ. ἵν 

κ. ο 

18. ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ: ΠΟΠΙΙΠᾶ- 

[ἵνο {ου γοσαίϊνο, ὃ ὄθ. --- τοῦ ἄνα- 

μνῆσαι: ρεη]θίγο ἱπῃπ]Ι(νθ οἳ ΡΙΥΡΟΒΘ. 

νοσεῖν, 

6 69. 
19. ἐν ᾧ... ἐκεῖ: ὃ 87. --- ἐκοίμισεν : 

Ἡρτο -- ἰαἷᾱ. Ορ. Ἡ ΕΚ. δ”. 
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Π Κίπσε ΧΥΤΙ 20 

Ὀκαὶ ἀνεβόησεν 
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Νο 9 / αν δν α / καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης. 
8 Ὡ 5» ’ - 

Ἠλειοὺ καὶ εἶπεν “ Οἶμοι Κύριε, ὁὃ µάρτυς τῆς χήρας μεθ 
Ὡὶ α Α Ἀ α- 

ἧς ἐγὼ κατοικῶ μετ αὐτῆς, σὺ κεκάκωκας τοῦ θανατῶσαι 
. εν » α 2 91 κ , Ἀ 5 , , Ν 

τὸν υἱὸν αὐτῆς. καὶ ἐνεφύσησεν τῷ παιδαρίῳ τρίς, καὶ 
3 / Χ 2 λ 5 (6 ’ ς θ / 3 
ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον καὶ εἶπεν “ Κύριε ὁ θεός µου, ἐπι- 

νό ο} ε Ν α ὃ / , 5 Να ΤΝ] 

στραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου εἰς αὐτόν. 
99 κ αφ φ 1 / ν 5 , ϱϐ. ον 
καὶ ἐγένετο οὕτως, καὶ ἀνεβόησεν τὸ παιθδάριον. καὶ 

- ) ην 

κατήγαγεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου εἰς τὸν οἶκον καὶ ἔδωκεν 
κ ο Ἅ 3 α Ν - 5 κ ες / πι Ε εδ 

αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ". καὶ εἶπεν Ἠλειού “΄ Βλέπε, ζῃ ὁ υἱός 
ων ν] 

σου. "καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς ᾿ΗἨλειού « Ἰδοὺ ἔγνωκα 
9 . ν - νο εαν ο 9 ) , 
ὅτι σὺ ἄνθρωπος θεοῦ, καὶ ῥῆμα Ἐυρίου ἐν στόµατί σου 
3 / 22 ἀληθινόν. 

ἸΚαὶ ἐγένετ μεθ) ημέρας πολλὰς καὶ ῥῆμα Κυρίου ἐγέ- 
ο εν) Ἆ 3 ω 3 ῳ) ο) ’ / (6 ’ 

νετο πρὸς Ἠλειοὺ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ λέγων “Πορεύθητι 
Ν 5” 0 - στ 8 Ν ὃ ’ ε Ἀ ον / ο) 

καὶ ὄφθητι τῷ ᾿Αχαάβ, καὶ δώσω ὑετὸν ἐπὶ πρόσωπον τῆς 
ο 22 

γη». 
ε ΔΝ Ν 3 ’ ἡ λιμὸς κραταιὰ ἐν Σαμαρεία. 

κ ΔΝ - 

᾿Αβδειοὺ τὸν οἰκονόμον' καὶ ᾽Αβδειοὺ ἦν φοβούμενος τὸν 

"καὶ ἐπορεύθη ᾿Ηλειοὺ τοῦ ὀφθῆναι τῷ ᾿Αχαάβ, καὶ 
καὶ ἐκάλεσεν ᾿Αχαὰβ τὸν 

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τύπτειν τὴν Ιεζάβελ κύριον σφόδρα. 

5Ώοτίθν Ίπ {πο (τοεκ {Παπ ἵπ {πο Ἠε- 

Ῥταυ. Ορ. Ἠ.Υ.---ἀνεβόησεν: Όπὶ8 
20. ἀνεβόησεν ᾿Ἠλειού: Ἠεῦτενν, 

έῃο οτ]οᾶ απίο (πε ΤΟΠΟ. 11ο ποτᾶςδ 

ἑππίο «πο ΤΟΠΟ) ἵπ ΗΠερτεη πη]σΏί 

εαβ!]γ Ὀο6 ίακεν [ογ/ ΕΗ]α].) ----ὁ µάρτυς 

τῆς χήρας: Ἠετο {16 (αγεεκ ἀερατίς ἴτοπι 

ιο Ἠεῦτανν, απά 15 ποῦ Υετγ ἱπίε]]]σ]- 

Ῥ]6. ὁ µάρτυς 86ΕΠΙ5 {ο Ῥο ποπιϊπα(]νο 

{ο0Υ νοσα{1νο, ἵπ αρροβίοηπ πηΙτη Κύριε, 

Ίο Κύριε ὁ θεός µου ἵηπ 21. Α α5Τθθβ 

πα Ἑ Ἰοθτθ, Πίο ἵδ βατρτϊδίησ Ἰη 

νιενν οἳ {Πα σοποτα] οοη[οτπιγ οἳ Α 

(ο ἴπε Μαβδβοτείῖο {εχί, 

21. ἐνεφύσησεν τῷ παιδαρίῳ: ᾖι6 

Ῥγεαί]ιεᾶ {πίο ἰ]α ολἰᾷ. ἩἨ.Υ. «Ίε 

εἰγοίο]ιοᾶά Ἰϊπαβθιξ προπ {πθ ο]]]ά,) 

22. καὶ ἐγένετο κτλ.: ἴλί6δ ΥΕΙΡΘ 18 

νγοτᾶὰ ΒΘ6ΠΙ5 {ο Ἰανο οτορύ ἵπ Ἰοθτα 

ΤΟΠ Υ6Ι56 20, ἵπ Ῥ]ασςθ οἳ ἀνεβίωσεν, 

ΨΙοἩ ᾖοβδερΏα5δ (Απ. ΥΗΠΙ 19 ὃ 2) 

6ΠΙΡΙΟΥ5 ἵπ {πμ οοπίεχ  Α 88 

εζησεν. 

1. μεθ ἡμέρας πολλάς: ὃ 80, «1956- 
ρμας (Απί. ΥΠ 19 5 4) ΒΑΥ8 χρόνου 

δ) ὀλίγου διελθόντος.--- ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ 
τρίτῳ: ΡτεδαππαΡΙγ αχρ]απαίοτγ οἳ μεθ’ 

ἡμέρας πολλάς, απά 50 {1τθ6Ῥ γ6αΥ5 αΤἴΘΓ 

ἴπε πιίτασ]θ 1αδύ τουοογάςά, 

Ὁ, ᾿Αβδειού: Ἠερτειν 'ΟΡαᾶμαλα, 
γπ]σαίο ΑὐΡάΐαε, Ἐπρδ]ϊδα Οὐαᾶία ---- 

ἦν Φοβούμενος: αΠα]γίίο Τοτπι οἳ ἵπι- 
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τοὺς προφήτας Κυρίου καὶ ἔλαβεν ᾽Αβδειοὺ ἑκατὸν ἄνδρας 
προφήτας καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς κατὰ πεντήκοντα ἐν σπη- 
λαίῳ, καὶ διέτρεφεν αὐτοὺς ἐν ἄρτῳ καὶ ὕδατι. καὶ εἶπεν 

᾿Αχαὰβ πρὸς ᾽Αβδειού “ Δεῦρο καὶ διέλθωµεν ἐπὶ τὴν γῆν 
ἐπὶ πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐπὶ χειµάρρους, ἐάν πως εὕρωμεν 

βοτάνην καὶ περιποιησώµεθα ἵππους καὶ ἡμιόνους, καὶ οὐκ 
ἐξολοθρευθήσονται ἀπὸ τῶν σκηνῶν. "καὶ ἐμέρισαν έαυ- 
'τοῖς τὴν ὁδὸν τοῦ διελθεῖν αὐτήν: ᾿Αχαὰβ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ 

ἸΚαὶ 

ἦλθεν ᾿ΗἨλειοὺ εἰς συνάν- 

ω) να] Ν 3 ’ 3 ε ω) 5 7 

μιᾷ, καὶ ᾽᾿Αβδειοὺ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ ἀἄλλῃ μόνος. 
”. .] Ν σν ων ο ἦν ᾽Αβδειοὺ ἐν τῇ ὁδῷ μόνος, καὶ 

. ῳ) / λα ὃ Ν ” ΔΝ 3 νυν 

τησιν αὐτοῦ µόνος' καὶ Αβδειοὺ έσπευσεν καὶ έπεσεν ἐπὶ 
ην Γον Ν ωὶ 9 Γν 

πρόσωπον αὐτοῦ καὶ εἶπεν “'Ἐι σὺ εἲ αὐτός, Κύριέ µου 
.] 

Ηλειού; 
Α γ΄. 5 κ ὁ 7 λ . 

τῷ κυρίῳ σου ΄ Ἴδοὺ Ἠλειού. ὃκαὶ εἶπεν ᾿Αβδειού “ Τί 

Ν 3 

καὶ εἶπεν Ἠλειοὺ αὐτῷ “ Ἐγώ' πορεύου, λέγε 

ε Ζ ϱ / ΔΝ ο) / 3 ο) 3 Ν α 

ἡμάρτηκα, ὅτι δίδως τὸν δοῦλόν σου εἰς χεῖρα ᾿Αχαὰβ τοῦ 
θ α ΄ 10 Αα ο ε ’ ” 3 ” 

ανατῶσαί µε; ζῇ Κύριος ὁ θεός σου, εἰ ἔστιν ἔθνος 
Ἂ / ον 2 λ / ε 2 / ο) Ν 
ἢ βασιλεία οὗ οὐκ ἀπέστειλεν ὁ κύριός µου ζητειν σε, καὶ 
ΜΥ 6 3 3/ ” πώς ὃν / λ λ 

εἰ εἶπον ΄ Οὐκ ἐστι: ᾿ καὶ ἐνέπρησεν τὴν βασιλείαν καὶ τὰς 
- ο ο 

χώρας αὐτῆς, ὅτι οὐχ εὑρηκέν σε. καὶ νὺν σὺ λέγεις 

Ῥογίαοί. Ἠετε ἆπο {ο Ιπιζαίοη οἳ {μα 7. καὶ ᾿Αβδειοὺ ἔσπευσεν: ἨΗεῦτανή, 
ἨΠεΡῦτεΥ’. 

4. ἐν ἀρτῷ: ὃ 9]. 

5. Δεῦὂρο καὶ διέλθωµεν: {Πῖ5 σἶνεβ 

α Ὀοευίετ 586Π56 {Παπ με Ηθβργενν, ' (ο. 

---ἐπὶ . . . ἐπί: οὐσιν ἰ]ιο ἰαπᾶ. ἰο ἴοοᾖς 

Του. --- ἐξολοθρευθήσονται: Ἐχ. 835 Π.--- 
ἀπὸ τῶν σκηνῶν: Α Ἰ8βδ Π6γθ κτηνων, 

Γ0Υ ΠΙΠΙΟ σκηνῶν 8Θ6ΕΙΠ5 Ἠθτθ {ο Ἠαγνο 

Ῥεει νυν] ίεη ὮΥ πηϊδίακο, 

6. τὴν ὁδόν: Ἠοῦτενν, «ία ]απᾶ.) 

--μιᾷ .. . ἄλλῃ: 1ος: {πο οἰαβδίσα] 
ἄλλῃ μὲν .. . ἄλλῃ δέ. ὃδ 99. ΑΙίθγ 

μιᾷ πο Ποῦταευυ ας ΄ αἰοπο.. Όπ ἴμο 

οίμογ Παπᾶ ἴπο (ατεθ]ς Ἠθγθ ΙΠ86Γ08 µόνος 

υπίσς, Ίετο ἰυ 5 ποῦ η ἴμο ΗεΡτΘΥ’., 

ἑαπᾶ Ἰ6 Ίςπειν Παπι,. ---Εὶ σὺ εἶ αὐτός: 

Πίετα]]γ, Αγίὶ οι Πε Τη εἰ ΤΕΡΙΕ- 

βοηίς {πο Ἠεῦτεανν Ιπίετγοσαίίνο Ρ68- 

ης -- Τη -πα. ὃ 100. 

10. ὁ θεό σου: Ο)Ραάίαι 15 πού 

ἀἰδονγηίπσ {ο γυοτςμίρ οἳ οεπογαι 

οη Ἠΐδ οὔη ῥρατί, Ὀαυ αεκπον]εάσίης 

{ης Ἰίσηετ τε]ἰσίοις εἰαπάΐηπς οἳ ἴπα 

Ῥτορπεί. Ορ. ἶ Ι. 168: ἵν κ. 194.--- 

οὗ: -- οἳ. ὃ 94. --- καὶ ἐνέπρησεν κτλ.: 

ποθτθ {16 (Τοθε]ς ἀΤους ΓΤοπα {πε Ηεῦτευ’. 

Ορ. Π.Ν. !Απά Ψ ΠΕΠ ἴμεΥ ραίᾶ, '' Ηο 

5 πού Ἰθτο,’) Ἡο {ουκ απ οσα ἴτοπι 

{ο Ἰἰησάοπι απᾶ ηαίίοη, ἰπμαῦ ἵπεγ 

{ουπά περ ποῦ,) 
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6 , ελ / ο / ] 19 τα 3ν 9 κ 
Πορεύου, ἀνάγγελλε τῷ κυρίω σου. και εσται ἐαν ἐγω 

3 / 3 Ν ο Ν ω ’ 3 ο) 5 λ ζω 

ἀπέλθω ἀπὸ σοῦ, καὶ πνευμα Κυρίου ἀρεῖ σε εἰς τὴν γῆν 
Δ ε) 5 λ 2 ια 3 ο) ανν Ἡ / λ 
ἣν οὐκ οἶδα" καὶ εἰσελεύσομαι ἀπαγγεῖλαι τῷ ᾿Αχαάβ, καὶ 
3 ο) Ν « ῳ / ’ Σ ΄ Ν 

ἀποκτενεῖ µε' καὶ ὁ δοῦλός σού ἐστιν φοβούμενος τὸν 

κύριον ἐκ νεότητος αὐτοῦ. "καὶ οὐκ ἀπηγγέλη σοι τῷ. 
’ Ὡω] / 3 ω) 3 ’ 5 / λ Ν 

κυρίῳ µου οἷα πεποίηκα ἐν τῷ ἀποκτείνεν Ιεζάβελ τοὺς 
ο . , νΝ -Ἡν 5. ΑΝ α - , 

προφήτας Κυρίου, καὶ έκρυψα ἀπὸ τῶν προφητών Κυρίου 
ε ΔΝ 3 3 ΔΝ / 3 / Ἀ «ϱ 3 

ἑκατὸν ἄνδρας ἀνὰ πεντήκοντα ἐν σπηλαίῳ καὶ ἔθρεψα ἐν 

καὶ νῦν σὺ λέγεις µοι ΄ Πορεύου, λέγε 
16 

3 α ὸ 

ἄρτοις καὶ ὕδατι; 
- η) ΔΝ τῷ κυρίῳ σου “ Ἰδοὺ Ἠλειού: ᾿᾿ καὶ ἀποκτενεῖ µε. καὶ 

εἶπεν Ἠλειού “ 3ῃ Κύριος τῶν δυνάµεων ᾧ παρέστην ἐνώ- 
9 α Ἆ πιον αὐτοῦ, ὅτι σήµερον ὀφθήσομαι αὐτῷ. "καὶ ἐπο- 

’ 3 Ν 3 ην ΑΦ 5 Ν Ἀ 3 ΄ 

ρεύθη ᾿Αβδειοὺ ες συναντὴν τῷ ᾿Αχαὰβ καὶ ἀπήγγειλεν 
ων 5 Ν Ν 5 / 

αὐτῷ: καὶ ἐξέδραμεν ᾿Αχαὰβ καὶ ἐπορεύθη εἰς συνάντησιν 
3 ’ 

Ηλειού. 

καὶ εἶπεν ᾿Αχαὰβ πρὸς Ἠλειού “ Βἰὶ σὺ εἲ αὐτὸς ὁ διαστρέ- 
18 

νὰ Ν ” 

Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ᾿Αχαὰβ τὸν ᾿Ἠλειού, 

3 ΔΝ ων νν 

φων τὸν Ισραήλ; καὶ εἶπεν Ἠλειού “ Οὐ διαστρέφω τὸν 
5 9ϱ 3 9 « ν ας 5 - , 3 Αα 
Ισραήλ, οτι ἀλλ ἢ σὺ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου ἐν τῷ 

α Ν [ο 3 

καταλιμπάνειν ὑμᾶς τὸν Κύριον θεὸν ὑμῶν, καὶ ἐπορεύθης 

12. καὶ ἔσται κτλ.: ὃ 41.---εἷς τὴν 
γῆν ἣν οὐκ οἶδα: Ἠεῦτασ, {ο ηετο Ι 16. συναντήν: αβεᾷ ασαϊη ἵῃ ἵν Κ. 
ΧΠΟΝ πο. Α ΟΠΠΙ{5 τήν.---ἐἔστιν φο- 210. ὤλ ἸΤῃπ αἰἱ εμθο Ῥ]ασθ5 Α Ίας 
βούμενος: {Πε Ἠεβρτγει Ἰας5 ΦΙΠΙΡΙΥ ἴπθ Ορ. ΠΠ Ἰ. 2015 ἀπαντήν. 

15. Ζῇ κύριος . . . ὅτι: δ 101. 

συναντησιν. 

Ραγσίρ]θ, {ἵο Πο Όλο οορα]αῦῖνο 

ΥετΏ 15 βαρρ]εά Ὦγ {ε {ΤαΠβΙαίΟΥ. 

10. σοι τῷ κυρίῳμονυ: {16 σοι 866ΠΊ5 

{ο ο Ιπβετίεά Ὦγ πο (ταηβ]αίο {οΥ 

61ΕΔΓΠΕΡΡ, 5ἱΠοθ οί]θγννῖδο «πΙΥ ]οτα ) 

πι]σλί ο βαρροβδεᾷ {ο τοῖοτ {ο ΑΠαῦ.--- 

ἀπὸ τῶν προφητῶν: ἴ1ε ἀπό Ἰετο τερ- 

ΤΕΡΕΏΙ5 α ΗεΡταε/ Ῥτοροβίθίοη Πανίησ α 

ρατΙνε πιεαπΠΙης, ὃ 92.--- ἀνὰ πεντή- 

Η ὧιαε {γαπβ]αίοτ Ἰαᾶά ΏδοἨ ἵῃ 

Ἠ15 πιορδί Πίθογα] πιοοᾶ, Ὦδ υγοι]ά Ἰθτα 

Ἠαγε σἶνεη 115 πεντήκοντα πεντήκοντα. 

6 96. 

κοντα: 

----ἐξέδραμεν Αχαὰβ καὶ ἐπορεύθη: Ἠε- 
Ῥταιν,  ΑΠαῦ που.) 

17. ὁ διαστρέφων: Ἠ.Υ. ποια 

{τοιβρ]εγ, Τε το[ετοηοσθ ἶ5 αρρατεΠ{]γ 

{ο {πο ἀτοασηέ, πα ννπ]ο ΑαΡ {αχος 

Ἐ]ήα]. 

18. ὅτι ἀλλ ἤ: δ 109. --- καταλιµ- 
πάνειν: (49Η. 9916 η. ----καὶ ἐπορεύθης: 
Τοτ {πε Ἱττεσι]ατ]ίγ οἳ οοηβίταοίίοπ 6ρ. 

Π Π.Σ διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν µένουσαν ἐν 

ἡμῖν, καὶ μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα. 

---τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν: ἨΠεβτενν, ’ ία 

οοπηπιαπάπιεηί5 οἳ ζεμονα]μ.)---Βαα- 
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ὀπίσω τῶν Βααλείμ. τν 
Ν [ω] 3 ιά ’ 

καὶ νῦν ἀπόστειλον, συνάθροισον 
Ν ΔΝ ῤ 2 λλ .) 5, Ν ’ Χ Ν πρὸς µε πάντα Ἰσραὴλ εἰς ὄρος τὸ Καρμήλιον, καὶ τοὺς 

’ ο) 3 

προφήτας τῆς αἰσχύνης τετρακοσίους καὶ πεντήκοντα καὶ 
Ν ’ [ω [ο 

τοὺς προφήτας τῶν ἁλσῶν τετρακοσίους, ἐσθίοντας τρά- 
5 ’ 2 Ν 

πεζαν ᾿Ιεζάβελ. "καὶ ἀπέστειλεν ᾿Αχαὰβ εἰς πάντα 
5 ’ ας.) / 

Ισραήλ, καὶ ἐπισυνήγαγεν πάντας τοὺς προφήτας εἰς ὄρος 
. , 91 Ν 

τὸ Καρμήλιον. καὶ προσήγαγεν ᾿Ἠλειοὺ πρὸς πάντας: 
Ν - ” 9 ων) καὶ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ἠλειού ΄΄ Ἔως πότε ὑμεῖς χωλανεῖτε ἐπ᾽ 

3 / ο) 5 ζό 3 ” ΄ ε / ΄ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις; εἰ ἔστιν Κύριος ὁ θεός, πορεύ- 
εσθε ὀπίσω αὐτοῦ: εἰ δὲ Ῥάαλ, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ.” 

. 5 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη ὁ λαὸς λόγον. “καὶ εἶπεν ᾿Ηλειοὺ πρὸς 
Ν λ φ. έ65 Ν ε ’ ΄ ω) ’ ΄ τὸν λαόν “΄ Βγὼ ὑπολέλειμμαι προφήτης τοῦ κυρίου µονώτα- 

ν ε ων [ο , 

τος, καὶ οἱ προφῆται τοῦ Βάαλ τετρακόσιοι καὶ πεντήκοντα 
5 Ν ο) 

ἄνδρες, καὶ οἳ προφῆται τοῦ ἄλσους τετρακόσιοι" ' δότωσαν 

λείµ: {πο Ηεῦτοσγ ΡΙ1Τα] οἳ Ῥαα], ΥΙΟ 

οτΙσῖπα]1γ πιεααπί ΟΠΙΥ ο1ῦι6Υ ΟΥ ΙΠΒΡί6Υ. 

ΈἘασ]λ ϱαπααηϊις οοπιπιαΠΙΟγ σαγο {15 

ΏΘΠΙΘ {ο ἴπο σοὰᾷ οἳ 165 οὗη βρεσία] 

ΠΥΟΥΡΗΙΡ, ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘ5 ση α. ἀῑξιϊποίίνα 

εἀάϊίοημ, α5 Ῥαα]-ζεραῦὈ αι Ἐλκτοι (ἵν 

Κ.δ), 

19. ὄρος τὸ Καρμήλιον: 908. Απ. 

ΥΤΙΙ 15 ὃ ὅ τὸ Καρμήλιον ὄρο». -- τῆς 

αἰσχύνης: β5αρεα(](αίεᾷ {ον «οἳ Βααἱ ̓  

Ἠετο απά 1π 20. Ὀιι0 ἵηπ 22 πο Ἠανθ Βάαλ, 

αδΊηπ {πε Περτανν (ΠτοιρΏοιή.---τῶν ἀλ- 

σῶν: ἨΠοεῦρτανν, 'οἳ {ο ΑρΠθταμ. ὦ9ο8. 

Απ. ΝΤΙΠ 15 ὃ ὅ τοὺς τῶν ἀλσέων προ- 

Φήτας: Ὑμ]σ,. Ῥγτορ]ποείαβααοε ]Ἰ1σοο- 

τΙΠῃ. Τί 16 σοηετα]]γ αστοθᾶ πουν ὑλαί 

ΑΏ ΡΒΗΘΤΑΙ Ύναδ α 5αοτοᾷ Ῥο]ο 0Υ {γ8θ- 

ταπ]ς δεί παρ. Ῥοδίάο {πα αἰίατ ἵπ ϱ8- 

ηβααΠΙ{θ Ῥ]ασθβ οἳ ποτβΠίρ (14φ. 035). 

10 866Ι15 οθτίαίη Ἠούνθγον τοπ Ῥθυοπά 

Κίπσς 217 (ορ. Ἐϊτδι Κίπος 1518) (μαῦ 

ἴπετθ Ίνα5 85ο α σοάᾷἆθβς παπιθά ΑΑ16- 

ΤΑἩὮ. /) Το ΑβπεταΙμ ) οσοι ἵπ σάς. 

635: 1 Κ. 1655: Ἡ Ἱ. 1969, 256,1,16 ΊΤ]Πο 

Ῥ]ατα] οσσιτβ ἵπ Όνγο ΕΟΤΠΙΕ---- 45ογοίῃ, 

σσ. οἳ: Ας]ογίπι, Ἐχ. 9415: ἶ ΙΚ. 1415: 

Π Ι. 2514,-- ἐσθίοντας τράπείαν: ἴ]θ 

πδθ οἳ {16 αοοιβαίίνε Ἠετο ἶδ α Ηερτα- 

ἵδῃ. Ορ. Ώαπ. Θ 115 τῶν ἐσθόντων 

τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως, Ἠ]μετο Ο0/ 

Ἠ85 τοὺς ἐσθίοντας ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ 

δείπνου. 

21. προσήγαγεν: ΙπίγαηβΙνε, ἄγειο 

πρ. Τηϊ 186 οοοΙΤΒ ἵπ ΧεπορΠμοῃ, 

απᾶ ῬρτοβαβΙγ οτἰσίπαίεά ἵπ π]ίατγ 

Ἰαησιασθ. ΟΡ. ν. 90. --- Χωλανεῖτε ἐπ 

ἀμφοτέραις ταῖς ἱγνύαις: 0 γε ὂε 

ἴαπις οι δοί]ι 1605. Ἡ.Υ. ' Πα] γε Ἰ6- 

ἴννθεη {πο οΡρἰΠΙοης..  Ἰγνύα Ο60ἱΤΒ 

ΟΠΙΥ Ἠετε ἵπ {19 1 ΧΧ. 

3. µονώτατος: [ο ἴπθ βαρετ]α{]να 

ερ. σᾶα. 93): Π Κ.. 193559, 112: Η Κ. 
ἃς 0 Φ90β8Ι . Ἱν σ η 29 186. 59. 19101. 9051: ἵν Ἱ. 10525, 1Τ18: 

Ι Μαο. 1010,--- καὶ οἱ προφῆται τοῦ 

ἄλσους τετρακόσιοι: Πού Ιπ μεθ Ἠε- 

Ῥτουγ. 
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ἡμῖν δύο βόας, καὶ ἐκλεξάσθωσαν ἑαυτοῖς τὸν ἑνα, καὶ µελι- 
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΄ Ν΄” / Αν ν ΄ ν α ν 3 ος 

σάτωσαν καὶ ἐπιθέτωσαν ἐπὶ τῶν ζύλων καὶ πὂρ μὴ ἐπιθέ- 
μυ κών / Ν ο) Ν ν λ Ν ο) 9 

τωσαν' καὶ ἐγὼ ποιήσω τὸν βοῦν τὸν ἄλλον, καὶ πυρ οὐ 
ο 8 α θά. 8 ” 3 3 / θ [ω ε [ω) στ μ 3 

μὴ ἐπιθῶ. καὶ βοᾶτε ἐν ὀνόματι θεῶν ὑμῶν, καὶ ἐγὼ ἐπι- 
α α ο Ἀ κά ε 

καλέσομαι ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ θεοῦ μοῦ: καὶ ἔσται ὁ 
Ἆ Δ Φ 3 ΄ 3 ’ 8 θ / 22 Ἆ 2 ίθ 

θεὸς ὃς ἐὰν ἐπακούση ἐν πυρί, οὗτος θεός.’ καὶ ἀπεκρίθη- 
ων) ων Ν ο) ο] ον ον ) 

σαν πᾶς ὁ λαὺὸς καὶ εἶπον “ Καλὸν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησας.᾽ 
Ξ - Ν [ο] / Α 2 5 Α 

καὶ εἶπεν ᾿Ηλειοὺ τοῖς προφήταις τῆς αἰσχύνης “ ᾿Εκλέξα- 
ο) μα Ἆ Ζ Αα 9 

σθε ἑαυτοῖς τὸν µόσχον τὸν ένα καὶ ποιήσατε πρώτοι, οτι 
κ. ε ο) Ν 3 / 3 3 / [ω ε [ων 

πολλοὶ ὑμεῖς, καὶ ἐπικαλέσασθε ἐν ὀνόματι θεοῦ ὑμῶν, 
Ν ων ν΄ Α 22 20 νο» Ν / πα ’ 

καὶ πρ μὴ ἐπιθῆτε. καὶ ἔλαβον τὸν µόσχον καὶ ἐποί- 
Ν 5 ῳ) 3 3 / α / λ 3 (0 

ήσαν, καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν ὀνόματι τοῦ Βάαλ ἐκ πρωΐίθεν 
μα ’ Ν - ές» ’ ε [ω ε ’ λ 

έως µεσηµβρίας καὶ εἶπον ΄΄ ἨἩπάκουσον ημών, ὁ ῬΒάαλ, 
α ν 2. 9 ο 

ἐπάκουσον ἡμῶν '᾿᾿ καὶ οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις' 
Ἁ Ν [ο Ά Ν 

καὶ διέτρεχον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου οὗ ἐποίησαν. καὶ 
3 / ’ Ν 3 ’ 3 Ἆ 5 Ν ε 

ἐγένετο µεσηµβρία καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺς Ἠλειου ὁ 
, Δ ολ 4, ω) 3 ω ’ ο. 

Θεσβείτης καὶ εἶπεν “ ̓ Ἠπικαλεῖσθε ἐν φωνῃ µεγάλῃ, Οτι 
, 9 9 5 η » α 9 . ο , 

θεός ἐστιν, ὅτι ἀδολεσχία αὐτῷ ἐστιν, καὶ ἅμα µή ποτε 
’ 3 ῥ “λ ό ο. »] / . Ν 3 χρηµατίζει αὐτός, ἢ µή ποτε καθεύδει αὐτός, καὶ ἐξανα- 

205. µελισάτωσαν: ἀἰβπιεπιὂενγ. Α 

ραοτ]Ποῖα] ἵθτπι. 6.98. 1,εν. 16 μελιοῦσιν 

αὐτὸ κατὰ µέλη. Τί οοοτΒ αἱδο ἵπ αάρ. 

1931.- '-ὁ Θεσβείτης: ποῦ ἵπ ἴμο Ἠε- 
Ῥτουγ. -- ἀδολεσχία: ἴπὶ5 ποτᾶ 5 αδεά 

ἵῃπ οἰαβδίσα] «τοε]ς, πο οπΙγ 1ου /Ιά]θ 

19352056: 1 ΠΚ. 11Τ: ΜΙο, ὁδ.---ποιῄσω: 

τοΏΠ] ἆ96ββ, 1.ο. πιακε τθαᾶγ Του Ῥατηϊης, 

Ορ. 253603: ερ. 61. 999 σάρ. 19151. 

24. ἐν πυρί: ὃ 91. 

220. ἑαυτοῖς: ὃ 19. 

26. ἐκ πρωίθεν: ὃ ὁ4.--ὁ Βάαλ: 

ποπηΙπα(]νο ΓοΥ γοσαίἱνο. Α ἰγαηβοτίρίῦ 

{ΥΟΠΙ {πα Ἠεβρτανν, απᾶ αἲ {πο 8αΠ1θ 

πιο ἵη αοοοτάαηςσθ ΥΠ Ῥορα]ατ πδαρθ 

ἵπ γεεκ. 6 60, 

27. ἐμυκτήρισεν: ἃ Τ4ΤΘ οτὰ οιί- 
βΙά6 {πο Ι/ΧΝ, Ῥας ἰαπι]ίατ {ο Ἡβ 

{Ἠτοιβῃ 1956 ἆβε ἵη (α]. 61. Ορ. ἵν Β. 

οπαίίετ, Ῥαῦ αἱδο Τοτ δαῬί]θ τοαβδοή- 

Ίησ.. Τ]ο Ἰαίθετ πιεαΠπῖηςσ αΡΡΕΑΙ5 ἴο 

Ἠανο οτγἰσίπαίοά οιῦ οἳ {με ΓΟΥ1ΠΘΥ ἵπ 

οοπηθΣχίοη ΥΠ πο ἀἱδοοιτ5δθβ οἳ Φος- 

ταίςες, απᾶ πο ανα πε ΚεΥ {ο {πε ἵταῃ- 

αἰεῖοτ ἵπ γαι. 401 Ἑ. ππετο Ῥ]αίο 

τοπίσα]]γ ίαΚες πρ {Πο {ΘΓΠΙ ἀδολέσχηβ, 

π’λ]οἩ ηαᾶ Ῥεει ΒΙΠΡ αἲ ΒοογαίεΒ (ΑΓ. 

Ναῦδ. 1485). Ἠεηποθ ἀδολεσχία αὐτῷ 

ἐστιν Ώθοοπιθς Ροββίρ]ε α5 α ἰταπε]αί]οη 

οἳ ἴλο βαπΠο Ηεῦτοθνν, πΥπίοΠ 5 τοηᾶετεᾶ 

Ὦ}γ ο Ἠενίδετς /Ἠθ ἵδ πΙΙΒΙΠΡ.᾽ ---- μή 

ποτε: Λαρίμ. «εη. 4513 η. ---- χρηµατί- 
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/ η) ορ ον ο ᾽ α , λ 
στήσεται. καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν φωνῃ µεγάλῃ, καὶ κα- 

3 2 ΔΝ 4 

τετέµνοντο ἐν μµαχαίρᾳ καὶ σειροµάσταις ἕως ἐκχύσεως 
ο » 3 , 29 ντ ο] / οφ 8 ο αίματος ἐπ αὐτούς, ” καὶ ἐπροφήτευσαν ἕως οὗ παρῆλθεν 
ν ’ Ν 3 ’ ε ε κ [ον 3 [ο 9 τὸ δειλινόν. καὶ ἐγένετο ὡς ὁ Καιρὸς τοῦ ἀναβῆναι τὴν 

/ Ν 3 / »] ο ον Ν ’ [ω θυσίαν, καὶ ἐλάλησεν ᾿Ηλειοὺ πρὸς τοὺς προφήτας τῶν 
ϐ {) λέ (6 ΄ 3 ἑ α [ο  Ἡ Ν προσοχύισµάτων λέγων “' Μετάστητε ἀπὸ τοῦ νῦν, καὶ ἐγὼ 

ε ’ - ποιήσω τὸ ὁλοκαύτωμά µου: κἀὶ µετέστησαν καὶ ἀπῆλθον. 
κ ων ε] 

"καὶ εἶπεν ᾿Ἠλειοὺ πρὸς τὸν λαόν “ Προσαγάγετε πρὸς μέ.’ 
ὄλκαὶ ἔλα[βεν 

Ἠλειοὺ δώδεκα λίθους κατ ἀριθμὸν φυλῶν Ἰσραήλ, ὡς 

Ν ΄ Αα ε Ν Ἆ .] / καὶ προσήγαγεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτόν. 

’ 

ἐλάλησεν Κύριος πρὸς αὐτὸν λέγων “«Ἰσραὴλ ἔσται τὸ 
» , 22 90 ας ον ὃς . , 9 νε ὀνομά σου. καὶ ᾠκοδόμησεν τοὺς λίθους ἐν ὀνόματι 
ΙΓ ’ ον 3 Ν θ ’ Ν , 

υριου» και ιασατο το υσιαστηριον Το κατεσκαµμµενον, 

ει: ἨἩ.Υ. ΄Ἠο ἶ5δ σοηο αδἰᾷθ ); 6ρ. ἄεἵ- 

πιαπ ΑὐΟίγἰέ. Αίετ υπ] {πο ΗΠερτγαεν 

μας ΄ογ Ἡθ ἶδ ΟΠ α ΙΟΠΓΠΘΥ, ΥΠΙΟἩ 

1οβ6ρΏἳ5 (Απ. ΥΠ 15 δ ϐ) αἱ5ο τεαᾶ 

----.µεγάλῃ βοῇ καλεῖν αὐτοὺς ἐκέλευε τοὺς 

θεοὺς, ἢ γὰρ ἀποδημεῖν αὐτοὺς ἢ καθεύδειν. 

25. σειροµάσταις : σιροµάστης ΟΙ 

σειροµάστης ἵδ Ιετα]]γ α ϱἱί-δεαγελεν, 

απᾶ ἴπθη πδοᾶ Τογ α Κῑπά οἳ πο; 

ϱοθ Τ,. ὅ Β. Τ]ηθ ποτά ο6ςΙΙ5 85ο ἵῃπ 

νΝυ. 251. σάρ. 6δ(Α): ἵν Κ. 1119: ᾖοοὶ 

910. «οδερΏΙδ αἱ5ο ἀ5δ6ς ἵ6 ἵῃπ ΠΒ 

οοπί{οχί, 

29. ἐπροφήτευσαν: ὃ 19. --- ἕως οὗ 
παρῆλθεν τὸ δειλινόν: 1] έιο αετ- 

ποοπι 128 ϱ0πιο Ὀη. ἜΤ]ε8δε πγοτάβ 866ΠΙ 

ἴο οογγεβροπά {ο {ποβε τοπάετεά ἵπ {πε 

Ἡ.Υ. «πετ πιάᾶαγ Ίναςδ ραξδυ. Ῥαΐ 

ἴπετε 15 8οπ1θ ἀἱΠεγεπος ἵπ {19 οτάετ οἳ 

ἴπο ππογᾷβ πεγο Ῥοίνήθεη {19 ἰοχί οἳ ίμα 

Φευεηίγ απᾶ οαχ Ηεῦτοαιν, Ε]δαιΊοτθ {π 

{πε Τ,Χ Χ τὸ δειλινόν, Ἡ 6η δε οἱ 0ἶΠ]θ, 

5 αἀνοτοία] ---(οπ. ὅ8δ: Ἐσ. 29003041: 

Ἱνι. 6390 : Βαδαηπαῦ Ο/1,. Τη ἱ Εδα. δν 

Ίε Ἠ8Υθ ὁλοκαυτώματα Κυρίῳ τὸ πρωινὸν 

καὶ τὸ δειλινόν. ---- ὡς ὁ καιρὸς κτλ. : ορ. 
1 ῶἨρά. 8035 ἐκαθήμην περίλυπος ἕως τῆς 
δειλινῆς θυσίας. ---- καὶ ἐλάλησεν . . 
ἀπῆλθον: {πε ἄτεεκ Ἰετο ἀερατίς α]ίο- 

σοίπετ Ττοπῃ πο ἩἨθργθιν, 48 πιαΥ Ὦθ 

Β6ΘΏ ὮΥ α οοΠΙΡΔΓΙΡΟΠ πλ {Πε Ἠ.Υ. --- 

προσοχθισµάτων: οῇεπσεδ, α 5αὈρήτι- 
0ἱοη 1οΥ « Βαα1.) Ίο τῆς αἰσχύνης ἵῃπ 19. 

»ο ἴῃπ 1155. 1053 καὶ ἔστησεν θυσιαστήριον 

τῷ Βάαλ ἐν οἴκῳ τῶν προσοχθισµάτων 

αὐτοῦ (Η.Υ. «Τη πο Ἠοιβθ οἳ Βαα])). 
Ορ. ἵν Ι. 2515 τῇ ᾽Αστάρτῃ προσοχό(- 

σµατι Σιδωνχίων καὶ τῷ Χαμὼς προσοχόἰ- 

σµατι Μωὰβ καὶ τῷ Μολχὸλ βδελύγματι 

υἱῶν ᾽Αμμών. ---ὁλοκαύτωμα: ΥΘΙΥ ΟΟΠΙ- 

ΏΊΟΠ ΙΠ {Πε Π.Χ ΧΝ, ἵπ ΨΠΙςΠ 1 ἆοαθς ἁπίγ 

{οΥ ἤνο ἀῑῑετεπί ΗΠεῦτευν γγοτᾷς. 

90. Προσαγάγετε: Υ. 2] η. 

51. Ἱσραήλ: Περταιγ, ’ οἳ ἴ]ιο 5οη5 
οἳ ζαοοῦ.) 

2. ἰἱάσατο: ΤΟΥ {Πῖ5 1156 ΟΕ ἰάσατο 
ΦΨθ ΤΙΑΥ ΟΟΠΙΡΑΥ6 ἈΝεμεπιίαν 43 (Ξ- 

Π Εδά. 143) ἵηπ πε Οκίοτᾷ ἰοχί οἳ {μα 

γαίίο8η Μ5. καὶ σήμερον ἰάσονται τοὺς 

λίθους, Ὑετο πα Ἡ. Υ. ας ΄ ν]] ἱ]6Υγ 
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Ν 3 - ’ ῳ) ὃ ’ Χ 2. 

και εποιησεν θάλασσαν χωρονυνσαν νο µετρΏητας σπερµα- 

98 , [ο ’ ΔΝ 3 / ΔΝ 

τος κυκλόθεν τοῦ θυσιαστηρίου. και ἐστοίβασεν τας 
’ 58 Ν / Δ 3 - ΔΝ 3 / 

σχίδακας ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ὃ ἐποίησεν, καὶ ἐμέλισεν 
ες . 3 ϱ Δ (δ απ” / 

τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐπέθηκεν τὰς σχίὃακας, καὶ ἐστοίβασεν 
Απ ον , 

ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. καὶ εἶπεν “ Λάβετέ µοι τέσσαρας 
ε ’ ο ΔΝ 3 / κ ΑΝ Ν ε , Ν δν. 

ὑδρίας ὕδατος, καὶ ἐπιχέεε ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐπι 
. αν 22 κα οὐ ο ν 5 (6 , τὰς σχίδακας" ᾿΄ καὶ ἐποίησαν οὕτως. καὶ εἶπεν ΄΄ Δευτερώ- 

2 ο. / ν 8 (6 , 2 Ν 
σατε"' και ἐθευτέρωσαν. και εἶπεν “ Ἔρισσώσατε"'᾽ και 

καὶ διεπορεύετο τὸ ὕδωρ κύκλῳ τοῦ θυσι- 
86 

ἐτρίσσευσαν. 
/ ΔΝ Ν ’ » φ Ν 

αστηρίου, καὶ τὴν θάλασσαν ἔπλησαν Ὦὕδατος. καὶ 
3 ΔΝ ων 

ἀνεβόησεν Ἠλειοὺ εἲς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπεν “ Κύριε ὁ θεὸς 
Αβ ΔΝ ΔΝ Ἶ ΔΝ Ἀ εξ 1λ 3 ’ ’ Ιζ , 

ραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ισραήλ, ἐπάκουσόν µου, Κύριε, 
Ἆ 

ἐπάκουσόν µου σήμερον ἐν πυρί, καὶ γνώτωσαν πᾶς ὁ λαὸς 
9 9 . , ε σας , ας Α αν / λ 

οὗτος ὅτι σὺ Κύριος ὁ θεὸς Ισραήλ, κἀγὼ δοῦλός σου καὶ 

διὰ σὲ πεποίηκα τὰ ἔργα ταῦτα. 

γουϊυοίλο δίοπεςρ) Τηο ποτάςτε]αθίπς 

{ο ἴπε τεραϊτ οἳ με αἰίαΓ οοπ1θ Ιπ {πο 

Ἠεῦτοανν αἲ υ]θ επ οἳ ΥεΙ56 90.---θάλασ- 

σαν: 6η. ΥΘ6Ι565 ὁὔ, 9δ. Θάλασσα ΙῃΠ 

0ιεδο ῬαββασθΒ ΤΙΘΑὨΩΒ /{τεποΠ. ΤΠεγ 

α1θ ἴ1θ ΟΠΙΥ 9Π68 ἵη ΦΝΠΙΟΗ ἵὸ 16 6πι- 

Ρ]Ιογεᾶ {ο ἰταπβ]αίε {με ρατύίοι]αχ πυοτᾶ 

Ἠετο αδθά ἵπ {πο ἨΠθβταειἨ. οοβδερΏαβ 

(Αι. ΥΤΠΠΙ 19 5 6) 1885 δεξαμενή ἵηπ υμ]8 

οοΠΠΕΧΙΟΗ, --- δύο µετρητάς: 5 ΤΘΡΤΕ- 

βεηί5 α ἀιια] ἔοτπη ἵπ {μο Ἠεῦτανν, πΥΠΙοΗ 

Όιο ἨθνΙδεΓγ5 τεπάεγ Ιη {πε πιατρίη ία 

Ώνο-βθα] ΠΙΘΑΒΙΙΓΘ.) --- κυκλόθεν: {ἴπίβ 

απᾶά κύκλῳ ἵη 96 αγο τοπάετίηςς οἳ ἴῃθ 

βαπιο ἨΗεῦταιΥ οτἱρίπα]. 8 9τ. 

Ἱο γιος. Ορ. 

Ἰινυ. 1: ἐπιστοιβάσουσιν ξύλα ἐπὶ τὸ 

πὂρ: αἱδο Τινυ. 612: ᾖοβμ. 26: Οαπῖ. 25. 

--σχίδακας: σχἰδαξ -- σχίζα, Τιαῦῖη 

βοϊπάιῖα, α ρίἱεεαε ο οἶε[ί ιροοᾶ, οοοΙΤΒ 

Ιῃ {16 Π.Χ Χ οπ]γ Ἠοτο απ ἵπ Υ6Υ59 98. 

---ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ὃ ἐποίησεν: Ποῦ 

0. ἐστοίβασεν: 

ο ϕ , , 
ἐπἀκουσὀν µου, Κύριε, 

ἵη {πο ἨεΡΓεΥΓ. ---ἐμέλισεν: Υ6Ι506 25 Ἠ. 
4. Δευτερώσατε: α ποτᾷ οοπΏπεᾶ 

{ο Β]ρ]ϊοα] «τεεῖ, αηπᾶ ρετῃμαρς οοϊπθάᾶ 

{ο {αηβ]αίιθ {πο Ῥρατσοα]ατ ἨΠεῦτειν 

ποτά Ἠθγεο Ἀδεᾶ. ἈῬεο (ΕΠ. 4155 Π.--- 

Τρισσώσατε: ῬτοβαβΙγ αποίπετ οοἵῃ- 

ασθ {ο βυαῖό πμ Ῥρατσοι]ατ Ῥαβδασθ. 

---ἐτρίσσευσαν: Α Ἠ8β ἐτρισσωσαγ. 

Ἠρισσεύειν Ο66ΙΤΒ π]υμοαῦ νατίαπί 1π 

Ι Ι.. 201,30 ἵπ {ο 66η866 οἳ «ἀοΐηπσα 

ΟΩμΐηπσ α 5εοοπᾶᾷ πΠῃθ.᾽ Δευτερεύειν ΙΠ 

Όοα ΤΟΙΣ Ῥαββασθς η ΠΙΟ 16 οοσΤΒ ἵπ 

πο Ι,ΧΧ ΠΙΘαΠΒ /{ο Ὦο βεοοπᾶ,) 6.4. 

Ἐρί]μοτ 48 ᾿Αμὰν ὁ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ. 

95. κύκλῳ : ΥεΙ58 2 η.----ἔπλησαν: 
ἨοβρτανΥ, ΄ ο Π]]αᾶ.) 

96. καὶ ἀνεβόησεν ᾿Ἠλειοὺ εἰς τὸν 
οὐρανόν: ἀἰ[ετοπί Τοπ ἴθ ΗοΘῦτεν. 

Ορ. Ἡ.Ν.---ἐἔπάκουσόν µον .... ἐν πυρί: 

ποῦ ἵπ {πα Ηεῦτουγ. ---γνώτωσαν πᾶς ὁ 

λαὸς οὗτος: Ἡ. Υ. /]εί ἴί ρε Κπο η 0118 
αγ.) 
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3 ’ / Ν ΄ ε ΔΝ Ὡ] ϱ Ν ιά ε ἐπάκουσόν µου, καὶ γνώτω ὁ λαὸς οὗτος ὅτι σὺ Κύριος ὁ 
θ / Ν αν Ν δί ο ο) , 3 / 22 ες, καὶ συ έστρεψας τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ τούτου ὀπίσω. 

"κ ο» ην ο ο 

καὶ ἔπεσεν πρ παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατέ- 
κ ε ζὰ Ν Ν ΄ ΔΝ ΔΝ ο 

Φαγεν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς σχίδακας καὶ τὸ ὕδωρ 
νο 3 Α / Ν [ο 

τὸ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ τοὺς λίθους καὶ τὸν χοῦν ἐξέλιξεν 
κ. [ω 909 Ν ” ω ε ολ 3 Ἱ ” 9 [ο 

το πυρ. και ἔπεσεν πας ο λαὸς ἐπὶ πρὀσωπον αὐτῶν 
Ν [ω »] [ωὶ καὶ εἶπον “ Αληθῶς Κύριος ὁ θεός: αὐτὸς ὁ θεός.” “καὶ 

εἶπεν ᾿Ἠλειοὺ πρὸς τὸν λαόν “ Συλλάβετε τοὺς προφήτας τοῦ 
” ” Βάαλ, μηθεὶς σωθήτω ἐξ αὐτῶν: καὶ συνέλαβον αὐτούς, 
λ , 5 ν Ἱ λ 5 ν ο κν καὶ κατάγει αὐτοὺς ᾿Ηλειοὺ εἰς τὸν χειµάρρουν Κεισὼν 
8 [ο - 

καὶ ἔσφαξεν αὐτοὺς ἐκεῖ. Καὶ εἶπεν ᾿Ηλειοὺ τῷ 
.) α 

Αχαάβ “᾿Ανάβηθι καὶ φάγε καὶ πίε, ὅτι φωνὴ τῶν ποδῶν 
ο « ο. 22 49 ΔΝ 5 / 5 Ν α ο) Ν ο) 

τοῦ ὑετοῦ. καὶ ἀνέβη ᾿Αχαὰβ τοῦ φαγειν καὶ πιεῖν' 
καὶ ᾿Ἠλειοὺ ἀνέβη ἐπὶ τὸν Κάρµηλον, καὶ ἔκυψεν ἐπὶ τὴν 
γῆν καὶ ἔθηκεν τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ ἀνὰ µέσον τῶν γονά- 

ε [ο] 48 8 Ὁλ [ω ὃ , 9 νι ος 5 ’ λ 

των ἑαυτοῦ, "καὶ εἶπεν τῷ παιδαρίω αὐτοῦ “᾿Ανάβηθι καὶ 
ἐπίβλεψον ὁδὸν τῆς θαλάσσης. καὶ ἐπέβλεψεν τὸ παιδά- 

ριον καὶ εἶπεν “ Οὐκ ἐστιν οὐθέν ' καὶ εἶπεν Ἠλειού « Καὶ 
ανα 2 ε , αι ην ε Αι ας 4 κ αν ἐς 

σὺ ἐπίστρεψον ἑπτάκι, καὶ ἀπόστρεψον ἑπτάκι. καὶ ἀπέ- 
κ ΄ ε ’ Ν 3 / 3 ω) ε / στρεψεν τὸ παιδάριον ἑπτάκι' καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ, 

ν 5 Ν , κ ἰ. με ᾱέ  μρὺ η . καὶ ἰδοὺ νεφέλη μικρὰ ὡς ἴχνος ἀνορὸς ἀνάγουσα ὕδωρ. 

97. γνώτω: ἵηῃ 96 γνώτωσαν. Τη το 8εα, ἃ Περταϊρπῃ. Ορ. Ὀι. 119 ὁδὸν 

ἀϊπετεησθ 15 πο ἄια {ο πε Ἠεβτενη, 

πΠῖοἃ Ώας {πε ρ]ατα] Ἠεγο, 

068. καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ θαλάσσηῃ: 

1η πο Ηερταν/ {Πἱ5 6ΟΠΙΘΒ ΠΙΟΥ6Θ παίζι- 

ΤΑΙΙΥ αἲ {πο οπἆ οἱ ἴ]θ Υ6Γ5ο. ---χοῦν: 

ἄιδί, αξ σεποτα]]γ ἵηπ {πο ΤΧΝ. ορ. 

ΜΚ. 61 απἆ 6εο Εχ. 810 Ἰ, ---- ἐξέλιξεν: 

Ξ- ἐξέλειξεν. ΝΡ. 221 η. 

41. τῶν ποδῶν: απ αποχρθεοίεᾶ]γ 

Ρροεύΐοα] πτῃπ. Ἠερταον, /οἳ αρια- 

ἀαπςθο.) 

45. ὁδὸν τῆς θαλάσσης: ἰοιραγᾷς 

ὅρους τοῦ ᾿Αμορραίου: Μι. 415 ὁδὸν θα- 

λάσσης. --ἐπίστρεψον .. . ἀπόστρεψον: 

Ἠ.Υ. ο ασαῖῃ ΒΕΥ6ΕΠ {1Π68.) ---ἑπτάκι: 

Α Ὠα88 ἑπτακις Ἰ6εγο απ ἵπ Υεγςθ 44. 

44. ἴχνος: 115δεά Ιπ ἴμ6 ΤΙΧΧ, που 

ΟΠΙΥ ΤΟΥ {ιο δοῖε ο) ἴ]ιε Γοοί, 85 ἵῃ ᾖοδὴ. 

15 πᾶς ὁ τόπος ἐφ ὃν ἂν ἐπιβῆτε τῷ ἴχνει 

τῶν ποδῶν ὑμῶν, Ὀιαὸ αἱ5ο ΤΟΥ {ιο ραΐπι 

ο ἐλα λαπιᾶ. Ἱ Ι. δ3: ἵν Κ. 95δ τὰ ἴχνη 

τῶν χειρῶν. οὅο9ο8. Απί. ΝΤΙΠ 19 δ 160 οὐ 

πλέον ἴχνους ἀνθρωπίνου. --- ἀνάγουσα 

ὕδωρ: πού ἵπ {πο ΗεΡΤΕΥ, 
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σου καὶ κατάβηθι, μὴ καταλάβῃ σε ὁ ὑετό». "καὶ ἐγέ- 

νετο ἕως ὧδε καὶ ὧδε, καὶ ὁ οὐρανὸς συνεσκότασεν νεφέ- 

λαις καὶ πνεύµατι, καὶ ἐγένετο ὁ ὑετὸς μέγας" καὶ ἔκλαεν. 

καὶ ἐπορεύετο ᾿Αχαὰβ εἰς Ἰσραήλ. “καὶ χεῖρ Κυρίου 

ἐπὶ τὸν Ἠλειού: καὶ συνέσφιγξεν τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ 

ἔτρεχεν ἔμπροσθεν ᾿Αχαὰβ εἰς Ἰσραήλ. 

Καὶ ἀνήγγειλεν ᾿Αχαὰβ τῇ Ἰεζάβελ γυναικὶ αὐτοῦ πάντα 

ἃ ἐποίησεν ᾿Ἠλειοὺ καὶ ὡς ἀπέκτεινεν τοὺς προφήτας ἐν 

ῥομφαίᾳ. 
«Ἐῖ σὺ εἶ Ἠλειοὺ καὶ ἐγὼ Ἰεζάβελ, τάδε ποιήῄσαι µοι ὁ θεὸς 

αν 

"καὶ ἀπέστειλεν Ἰεζάβελ πρὸς ᾿Ηλειοὺ καὶ εἶπεν 

Ἆ ’ ’ ο ’ Ν κά κά θή καὶ τάδε προσθείη, ὅτι ταύτην τὴν ὥραν αὐριον θήσομαι 
ν , λ ν εάν τω Ἡ 5 ο Ν η πο ο τὴν ψυχήν σου καθὼς ψυχὴν ἑνὸς ἐξ αὐτῶν. καὶ ἐφο- 

’ 2 ΄ Ν 3 / Ν 3 ο) ΔΝ Ν Ν βήθη ᾿Ἠλειού, καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθεν κατὰ τὴν ψυχὴν 
ε ο) τρ 3 / : ο 5 1ὃ Ν 3 ο) 

έαυτου, και έρχεται εἰς Βηρσάβρεε γῆν Ἰούδα, καὶ ἀφῆκεν 

τὸ παιδάριον αὐτοῦ ἐκε. καὶ αὐτὸς ἐπορεύθη ἐν τῇ 
ς εον ε Ν 5 λ » ε , 
ἐρήμω ὁδὸν ἡμέρας, καὶ ᾖἦλθεν καὶ ἐκάθισεν ὑποκάτω 
Ῥ θ / « Ν 3 ’ Ν Δ 3 ο) 3 θ Α Δ 

α μεν και ηΤησατο την ψυχην αντου απούανειν και 

45. ἕως ὧδε καὶ ώὧδε: α Ἠευταίδπῃ, 2. Εὶ σὺ . . . ᾿Ιεζάβε.: ποῖ ἵπ ἴμθ 
Πετα]]Υ πι ἐ]ιιδ απιᾷ ιδ. Ἠετε 

Όλο οοπίεχί ϱῖνεςβ ἴπε Ίογος οἳ ιεαΊι- 

οη1]ο6. ---- ἔκλαεν: ἨΠερτοανν, «τοᾷς. Ηοι 

ἔκλαεν 60ΠΙ6Ρ Ἠθγε ἵ5 ποί Ρ]αΐπ, απᾶά πα 

πδια] ΠΧ Χ ΤΟΤΙΠΙΗ 16 ἔκλαιεν, ἨΠῖον Α 

Ἠ88. ---Ἱσραήλ: α Ἱηϊδίακο Τον /.εἴ- 
γο6θ].) Βο αἱδο Ιῃ ἴπο ποχί νθογ58ο απᾶ 

Ιη οΠαρίειγ 20. αἃοδ. Απι. ΥΠΙ 1956 

καὶ ὁ μὲν εἰς ᾿Ιεσράηλαν πόλιν παραγίνε- 

ται. 

46. συνέσφιγξεν: {πῖδ οοπιροµπᾶ, 
ΦΠΙοὮ ἵδ ποί {ο Ῥο Τοαπᾶ ἴπ Τ,. ἃ ὃ., 

Ο6ΟΙΓΒ αἱ6ο ἵπ Ἐςσ. 9655: Τνι. 81: Ῥι, 

151, ----εἰς ᾿Ἱσραήλ: α ἀῑδίαποο οἳ αροιιό 
ΒΙΧίΘ6ΕΠ ΠῃΙ]68. 

1. γυναικὶ αὐτοῦ: ποῦ Ἱπ ἴῃθ 

Ἠεβρτενν, 

Ἠεβτεν/. --- τάδε. . . καὶ τάδε προσθείη: 
α Πευταίδη. Ορ. Βυύα 11. 1 κ. 144 

2015, 2055: 1 Ι. 9855, 1915. Π κ. 255 

2110: ἵν Κ. 651. ----ὁ θεός: {μεθ Υετῷ Ῥ6- 

ἵπσ Ῥ]ατα], ἴπο Ἡ.Υ. Ἰα5δ Ἠετο /’ἴπο 

σος.) ---ὅτι: (ποιϱ) ἐλαι, εἴο. 8 107. 

Ὁ. κατὰ τὴν ψΨυχὴν ἑαυτοῦ: ἩἨ.Υ. 

«1ογ Ἠϊ Ιήα.. Α ἨΗευταϊρῃ. --- γὴν 

᾿]ούδα: ἵπ αΏΏοβΙθΙοη {ο Ῥηρσάβεε, Ὀτῦ 
Όπο σοη](Ίνο ππου]ά Ὦο πποτο αρργορτὶ- 

αἱ. Τμο βρεοϊβοαίῖοηπ οἳ Ῥεει-θπεβρα 

α5 ΡῬε]οησίης {ο η πάαἩ Ἠαβ Ῥεεπ ὑποισΏί 

{ο βίαπηρ {1ο 5{οΥΥγ οἳ ΕΠ]α] α5 επιαπαϊ- 

Ίπσ Έτοπι {ο Νοτίεγπ Κϊπσᾶοιι. ἩΤ 

5ο, 6 πηιδί Ἠανο Ὄθεη τί σίεη Ῥοα[οτθ 

{6 οαρίιιτο οἳ βαπηατία ἵπ Ἐ.ο. Τ22. 

4. 'Ῥαθμέν: Ί16γθ 116 {ταπβ]αίου Ἰαβ8 
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Π Κϊπσ ΧΙΣ 10 
Γη ε [ο 

εἶπεν “' Ἱκανούσθω νῦν, λάβε δὴ τὴν ψυχήν µου ἀπ᾿ ἐμοῦ, 
΄ ϱ 3 / 

Κύριε, ὅτι οὐ κρείσσων ἐγώ εἰμι ὑπὲρ τοὺς πατέρας µου.᾿ 
δ Ν 3 10 λ ο 3 μΝ ε ΔΝ φ κι 3 ΄ καὶ ἐκοιμήύη καὶ ὕπνωσεν ἐκεῖ ὑπὸ φυτόν' καὶ ἰδού τις 
ο 5 ο νο - 
ἤψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ “᾿Ανάστηθι καὶ φάγε. «καὶ 
3 / 5 3 ἐπέβλεψεν ᾿Ηλειού, καὶ ἰδοὺ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐνκρυφίας 
λ. , Ν , ο) ο ΗΡΩΝ. . Ν ὀλυρείτης καὶ καφάκης ὑδατος"' καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγεν καὶ 
” Ἆ 3 / 3 / τό λ 31 ς κά ἔπιεν, καὶ ἐπιστρέψας ἐκοιμήθη. καὶ ἐπέστρεψεν ὁ ἆγ- 
λ κ , 9 δ , νν .σ τω τν νο 5 κο γελος Κυρίου ἐκ δευτέρου, καὶ ἤψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ 

3 / ϱ - ᾿Ανάστα, φάγε' ὃτι πολλὴ ἀπὸ σοῦ ἡ ὁδός᾽᾽  Ἀὃκαὶ ἀνέ- 
ΔΝ »” Ν 3” . Ν 3 10 3 Α 3 ’ ο) στη καὶ ἔφαγεν καὶ ἐπιεν' καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ ἰσχύι τῆς 

’ 3 / / 

βρώσεως ἐκείνης τεσσεράκοντα μέρας καὶ τεσσεράκοντα 
, φ 9, , 9 ν 

νύκτας έως Όρους Χωρήβ. Καὶ 
8 ΄ Ν , 3 [ο 8 

το σπήλαιον καὶ κατέλυσεν ἐκει' καὶ 

εἰσῆλθεν ἐκεῖ εἰς 
3 κ εΑ ’ 

ἰδοὺ ῥρηµα Κυρίου 
10 λ Ν “ον Ν - Ν ο 

πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν “Τί σὺ ἐνταῦθα, Ἠλειού; καὶ 
ω 5 ’ Φ 3 ΄ ω) ’ 9 

εἶπεν Ἠλειού “' Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ κυρίω Ἠαντοκράτορι, ὅτι 

Τοαπᾶ Ἠϊπιδε]ξ αἲ α 1985, απἆ ]α[ί {ο 

πυογᾶ Ὠείογεο Ἠίπι απίγαηβ]αίθά, π]ῖοΠ 

Ρίΐνες Ἱῦ {πο αρρεαταπςθ οἳ Ρεῖησ α 

ὮΓορθγ η811θ. Τπετε ἵδ βοπιείῃίησ 

Φτοης, 45 ἴΠθ οοπβοπαΠί5 ἆο ποῦ 60ΙΓ6- 

ϱροπᾶ πι {πο ΗΠερτον. πε Ἠ.Υ. 

βΐνες ΄]απῖρετ περ) πι α πιαγρίπα] 

αἱὐετπαίϊνο 'Ώγοοπι.) ---την ψυχὴν αὐ- 

τοῦ: ΤΠ. Υ. ΄Τοτ ΠΙΠΙΒΕΙ{. Α Πευνγαϊβπι, 

----Ἰκανούσθω: ορ. ΝΟ. 161: Ῥν. 16. 25, 

δη κ. 12159 911: 10ης, 21156: Έστα 

440, 40). - «κρείσσων . . . ὑπέρ: ὃ 94. 

6. φυτόν: {πο Πεβργοιν Ἠθγο 15 ἴμα 

β8ΊηΘ α5 ἰλαῦ πΥηίο] σνας (ταιδηιογαἰεἆ 

'Ῥαθμὲν, 8ο ὑλαῖ υπο γαπβ]αίου ἵδ ανγατα 

υλαῦ ἵ6 πἹΘθαΠ5 α Ῥ]απί οἳ 8οπΠ16 Ἰίπά. 

7οβερΏβ (Απι. ΥΠΙ 19 5 τ) 88 πρός 

τινι δένδρῳ. ---τίς: ἨΠεβταυ, ΄αἩἨ αΏσε].) 

ϐ. ᾿ΗἨλειού: ποί ἶπ {πο ἨΠοεῦτονν. --- 
ἐνκρυφίας: Ἐκ. 125) ῃ. --- ὀλυρείτης : 

πιαᾶἙ οΓ 136. «επ. 4016η. ὮἘοΥ ἐνκρυ- 

φίας ὀλυρείτης πο Ἡ.Υ. Ἰι85 έα οακο 

Ῥακεη οἩ {16 οοα]ς.΄ ----καψάκης: 11121. 

7. ᾿Ανάστα: 5 92. 

8. ὄρους Κωρήβ: Ηεῦρτεν, ΄ Ἠοτεῦ, 

ἴπο ποιπί οἳ ἄοᾶ.) αἆο8. 4. ΥΠΙ 18 

ὃ Τ εἰς τὸ Σιναῖον καλούμενον ὅρο.. ΟΠ 

ἨΠοτθοῦ 5ο Εςχ. οἱ, 176 996 ἍΊΤ]ηο 

)ανὶδί ἵδ 5αρροδεά {ο τερτεβδεηί βίπαί 

α5 {16 βαοτεᾶ πιομπίαϊη απᾶ ἴπθ Ε]ο]λῖςί 

Ἠοτεβρ. ΊΤΠο Ιεησίῃ οἳ {πιο αββίσιιοὰ 

{οΥ πο ΙΟ1ΥΠΕΥ ἰπάϊοαίθ5 σοοσταρηίσα] 

Ι6ΠΟΤάΠΟΘ ΟΠ {Πο ρατῦ οἳ {16 Ψυτί{ευ, 

9. τὸ σπήλαιον: 80 45Ο Ιπ {ῃθ 

ἨΠεῦρτανν, {ποισἩη {πο Ἐπσ]5δῃ Ἠα5δ Ἠετο 

έα σανα.. Πο τα[ετεησθ ἶ5 ογἰάδ{ΙΥ 

{ο 60Π16 Ῥ]ασο ΚΠΟΝΩ ἵπ πα τετ) 

0ἶππα, Παρ]Υ πο δροί ίσα Ἰαά δεν 

Ιάοηϊῆοᾶ υπ] ιο ὀπὴ τῆς πέτρας οἳ 

Ἐχ. 9933, «οδερΏιά5 (πι. ΥΠ 19 ὁ Τὸ) 

Ἠα5 σπήλαιόν τι κοῖλον. 

10. τῷ κυρίῳ Παντοκράτορι: {0} 

εελουα ἰλο αοᾶ ο) Ιιοδί. Τη ποτά 

νη]ο]ι 5 Ἠθγεο τοεπάετεά παντοκράτωρ 
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ὶ τοὺ φήτας σου ἀπέκτ ἐν ῥομφαί. ὶ σκαψαν καὶ τοὺς προφήτας πέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ 
Ἆ [ων 

ὑπολέλειμμαι ἐγὼ µονώτατος, καὶ ζητοῦσί µου τὴν ψυχὴν 
Ἀ 0 1 ν 5 . , » λ - 

λαβεῖν αὐτήν. Ἠκαὺ εἶπεν “ ἨἘξελεύσῃ αὗριον καὶ στήσῃ 
9 Α , 3 ο τν . ἰδ λ λ τς 2 2 ἐνώπιον Κυρίου ἐν τῷ Ορει' ἰδοὺ παρελεύσεται Κύριος. 

- Δ .ό λ α 

καὶ πνεῦμα µέγα κραταιὸν διαλΌον Όρη καὶ συντρῖβον 

πέτρας ἐνώπιον Κυρίου, ἐν τῷ πνεύµατι Κυρίου" καὶ μετὰ 
[ο 3 ω) [ων 

τὸ πνεῦμα συνσεισµός, οὐκ ἐν τῷ συνσεισμῳ Κύριος: 
Ν ον Ἆ 

ἸΣκαὶ μετὰ τὸν συνσεισμὸν πρ, οὐκ ἐν τῷ πυρὶ Κύριος" 
λ . Δ α . » ο 18 δν ε 

καὶ μετὰ το πῦρ φωνη αυὖρας λεπτῆς. καὶ ἐγένετο ὡς 
ὴ 5 , ο. / Ἆ ἷά 5 ο 3 Α 

ήκουσεν Ἠλειού, καὶ ἐπεκάλυψεν το πρὀσωπον αυτου ἐν τῃ 
ον ε ο νο αώνεν να πα ΜΜΑ / Ν 

µηλωτῇ ἑαυτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἔστη ὑπὸ σπήλαιον"' καὶ 

ἰδοὺ πρὸς αὐτὸν φωνὴ καὶ εἶπεν “΄ Τί σὺ ἐνταῦθα, Ηλειού; 
καὶ εἶπεν Ἠλειού  Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ κυρίῳ Παντοκράτορι, 
ϱ 3 / / ε ενα ῳ ’ Ν / ΔΝ ὅτι ἐγκατέλιπόν σε οἱ υἱοὶ Ισραήλ, τὴν διαθήκην σου καὶ 

ον. ο λ Ν 
τὰ θυσιαστήριά σου καθεῖλαν καὶ τοὺς προφήτας σου 
. / 3 ε Φϕ ’ Ἆ ε λέλ 3 ΔΝ ’ 

ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳα, καὶ ὑπολέλιμμαι ἐγὼ μµονώτατος, 
. ο . , α δι ον αν ον ο 

καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν µου λαβειν αὐτήν. καὶ εἶπεν 
Ν 3 [ή 3 Ν 

Κύριος πρὸς αὐτόν “ Πορεύου, ἀνάστρεφε εἰς τὴν ὁδόν σου, 

γα ἵη 1815 (ταηβ]αίεᾶ ὮΥ τῶν δυνάµεων. 

παντοκράτωρ ΟΟ00Τ5 Ἠγεί Ἰη ἴπο ΤΧΧΝ 

Ίῃ Ἡ Ι.. 610, αἴίετ νΥΠΙοἩ 16 ΏΘΟΟΙΗΘΡ ΥΕΤΥ 

οΟΠΊΊΠΟΠ.----σέ: ΗΕεΡτΘΥΥ, ’ ὑΥ οονθεπαΠ{.) 

11. αὔριον: ποῦ Ιπ {πθ ΗεΡτεΥ.. --- 

ἐν τῷ πνεύµατι Ἐυρίον: {πε Οκῖοτά 

ιοχί Ἠθχθ σἱνθΡ {πο τοαάΊπσ τοαι]τοας ---- 

οὐκ ἐν τῷ πνεύµατι Κύριος.---συνσεισµός: 

(πεγθ ατθ {86η ΟΟΟΙΥΤΕΊΟΘΡ οἳ {5 ποτά 

Ιη (πο ΤΝ, οἳ Πίο {ητοςῬ ατο Ώοθίογθ 

Ἡδ. Ζεομ. 145 16 πο ΟΠΙΥ Ῥαβδασθ 1π 

πἨ]ο] 1 οοτγθβΡροπᾶβ {ο ο Β4ΠΙΘ 

Περτοαι οτἱρίηα] 5 Ἠςγο. 

12. φωνη αὔρας λεπτῆς: Τ.Υ. πΙαΙ- 
αἵῃ έα 5οαπᾶ οἳ σεηί{]θ 80111Π6βΡ.᾽ 

15. µηλωτῇ: δ]εερδλίπ, Άι Κὶπᾷ οἳ 

οἶοα]. ἜΤ]α ποτᾶ οοσατς ἵηπ ἴπε ΤΧΣ 

Βνο 0π]ες (Η1 Κ. 1915019: 1ν Κ. 28.15 1), 

αΙΥΑΥ5 ἂν α ἰταηβ]ίοταίίοη οἳ {6 88916 

πποτᾶ, απά αἱ ναγς ἵπ οοηποεχκίοη πα 

Ἐ]ῆαΠ. Ἠεποε Νε πΠαΥ Ἰπῖοντ (μαί 108 

πδο ἵπ ΠΟ. 1157 οοπίαΙης α {αοῖυ τ6ΙΘΓ- 

εησοθ ἵο Ἠϊπ. Ορ. ΟἸειι. ἶἸ σον. 1Τ1 

Μιμηταὶ Ὑγενώμεθα κἀκείνων οἵτινες ἐν 

δέρµασιν αἰγείοις καὶ μµηλωταῖς περιεπά- 

τησαν. Ἰπ 7ος]. 194 με βαπ1θ ΠεῦταδιΥ 

ψγοτᾷ 15 (ταηρ]αϊθᾷ δέρρις τριχίνη. 

14. σέ: 5 ἵδ ποῖ υγαπίοὰ Ἠθτε, 5 

ἐγκατέλιπον οασ]Ώί {ο σοΥθτη τὴν διαθή- 

Τη νοχβο 10 16 ννας δα Ὀβ(ϊμαιεᾶ 

ΤοΥ. Ἱέ, ----ὑπολέλιμμαι: -- ὑπολέλειμμαι 

1η ΥοτΡο 10, 6 ὃτ. 

κην σου. 
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η Κίηῃσς ΧΙΣ 21 

κ. ος 3 λ ελ 3 / ο) .. Ν 

καὶ Ίξεις εἰς τὴν ὁδὸν ἐρήμου Δαμασκοῦ: καὶ ξεις καὶ 
χρίσεις τὸν ᾿Αζαὴλ εἰς βασιλέα τῆς Συρίας" 
υἱὸν Ἐιοὺ υἱοῦ Ναμεσθεὶ χρίσεις εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ" 

Δ ων) 

καὶ τὸν ἘΕλεισαῖε υἱὸν Σαφὰθ χρίσει ἐξ ᾿Εβαλμαουλὰ 
προφήτην ἀντὶ σοῦ. καὶ 

λ λ 
και τον 

καὶ ἔσται τὸν σωζόµενον ἐκ 
, ε Ν 

ῥομφαίας ᾿Αζαὴλ θανατώσει ἘἙϊού, καὶ τὸν σωζόµενον 
3 ε ’ 3 ΔΝ [ο 

ἐκ ῥομφαίας Ἐιοὺ θανατώσει Ελεισατε. ᾖὉ καὶ καταλεί- 
3 5 ΔΝ ε ΔΝ / 9 Αα ΄ / Δ 

Ψεις ἐν Ἱσραὴλ ἑπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντα γόνατα ἃ 
9 3” , [ο . Ν ων / Δ .] οὐκ ὤώκλασαν γόνυ τῷ Ἡάαλ, καὶ πᾶν στόµα ὃ οὐ προσε- 

Α 22 ΔΝ ο 

κύνησεν αὐτώ. ἡΚαὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ εὑρίσκει 
5 ΑΗ 

τὸν Ἐλεισαιε υἱὸν Σαφάτ, καὶ αὐτὸς ἠροτρία ἐν βουσίν: 
ὃ ο) /  ρ ] ο 8 ΑΝ 9 Αα δ , 
ώδεκα ζεύγη ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς δώδεκα" 

3 [ω) ο 5 / ὃν 3 / Ν Ἆ 5 [ω 9 

ἐπῆλθεν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἐπέρρυψε τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ ἐπ 

καὶ κατέλιπεν Ἐλεισαῖε τὰς βόας, καὶ κατέδρα- αὐτόν. 
9 ’ 3 Ν ΔΝ - 

µεν ὀπίσω ᾿Ηλειοὺ καὶ εἶπεν “ Καταφιλήσω τὸν πατέρα 
Χν ιό 22 λ 5 

µου καὶ ἀκολουθήσω ὀπίσω σου: καὶ εἶπεν Ἠλειού “΄᾿Ανά- 
ο η / 2 91 καθ ορ »- 

στρεφε, Οτι πεποίηκά σου. καὶ ἀνέστρεψεν ἐξόπισθεν 

{ταηβϊθϊνεΙγ. Τη πποτᾷ ἶ5 αδεᾷ οπΙγ 

Ιῃ {Ἠῃθδοθ Όπο Ῥαββασε5 οἳ {πο ΤΙ ΧΣ. 

Ῥιαΐ 15 ααΙίο οἱαβδδίσα]. 

19. Ἐλεισαῖε: Ἠεῦτεονιυ ΕΠἱβ]αὶ -- 
ἑαοᾶ ἵδ βα]ναίίοηπ.]--- ἠροτρία: σάς. 

15. καὶ ἵξεις εἰς τὴν ὁδόν: ποῦ ἵπ 
ἴπο ΗεΡΤΕΥΓ. 

16. τὸν υἱὸν Εοὺ υἱοῦ Ἀαμεσθεί : 

Ἠεῦτεν, /“ἶεμια πο 5οπ οἳ ΝΙΠΡΗΙ,) 

Α οοπρατίδοη πΙ(ῃ ἵν 1. 93 υἱὸν ᾿Τωσα- 

φὰθ Εἰοὺ υἱοῦ Ναμεσσεί, «ει {ιο 5ο ο 

«ελοδλαρ]ιαί ἐ]ε δοπι ο) Λἰπιδ)ί, ΠιαἷΚ6Β 

1 ΒΘ66Π ἸκεΙγ (λπαί ᾿]ωσαφάθ Ἰ88 

ἀτορροεά οιίύ Ἠθτθ Ῥείοτε ᾖ δι, 

17. καὶ τὸν σωζόµενον .. . Ἔλει- 
σαῖε: ;οβερµἩς (πι. ΥΠ 19 ὃ Τ) Ἰα8 

ΒαΡΡργεββεά {Πίςδ, ου αἰδο ἁῑά ποί Ηπά 10 

Ιη Πἱ5 οοΡγ. 

18. καταλείψεις: Ἠοεβργαιν, «ΙΤ π]] 

1ε8Υ6.᾽ --- ὤκλασαν γόνυ : ἴ]ιο τερευθίοη 
οἳ γόνυ ἵδ ποῦ ἆπθ {ο πο Ποαυτον, Ριι0 

αρρατεηίΙγ {ο α Τοο]ῖπσ μαί πο Πτι 

αοτὶδὺ πηαδὺ Ῥο ἰταηβί(ϊνο. ΤΠ 86 Όλα 

Ροτί[θοῦ ῬατΏιοίριε ὀκλακώς ἶδ αδεᾷ ἵῃ- 

1415Η. ---- δώδεκα ζεύγη κτλ.: «οδερΏαβ 

(41. ΥΙΠΠ 19 δ Τ) εχρ]αίης ἰμαί ἴπετο 

ΊΠετθ οἱ]θ6Γ ῬεΓβοΠ5β Ροιςηίης πί] 

Ἐ]δμα. Ύννε]νε οχεηπ γοκεᾷ {ο οπςε 

Ρ]οασἩ Ἰανο Ὀδεηῃ 568εΠ ΥΨΙΗΙη Ἠνίης 

ΙΠΘΙΠΟΤΥ ΟΠ Βθδαςμγ ἨΗεαά, Ὀμί δώδεκα 

ζεύγη πυοι]ᾷ Ὦο ἀἆοιαδρ]ο {115 πΠΠΤΘΤ, 

20. καταφιλήσω. . . ἀκολουθήσω: 

Όλο ἴοΥπΠ1θΥ ἵδ αοτὶδ βαὈ]αποίϊνε, ἴ]ε 

Ιαὐΐου ἔαίατο ΙπάΙσα(ἶνο. ----ὅτι πεποίηκά 

σοι: Ἠ.ὺ. ΄Τοιγ γΠαί Ἰανο 1 ἆοπο {ο 

με.” Το (τθεκ (γαηβιαίοτ ηαςδ πες- 

]οοίεά {ο Ιπίετγορβα(ίνθ, αηά 5ο 16[ύ ύμο 

γιοτᾶςδ ποια α πηθαΠῖης, Π]θ6βΒ8 6 
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αὐτοῦ, καὶ έἔλαβεν τὰ ζεύγη τῶν βοῶν καὶ ἔθυσεν καὶ 
ο 5 ΔΝ 3 ω) ΄ Αα [ο Ν ” Αα 

ἤψησεν αὐτὰ ἐν τοῖς σκεύεσι τῶν βοῶν, καὶ έἔδωκεν τῷ 
λαῴ καὶ ἔφαγον"' καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω ᾿Ηλειού, 

6 

καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ. 
Φ Α ο λ εν , 

ἸΚαὶ ἀμπελὼν εἷς ἦν τῷ Ναβουθαὶ τῷ Ἰσραηλείτῃ 
[ω ο 

παρὰ τῷ ἅλῳ ᾿Αχαὰβ βασιλέως Σαμαρεία.. “καὶ ἐλάλη- 

σεν ᾿Αχαὰβ πρὸς Ναβουθαὶ λέγων « Δός µοι τὸν ἀμπελῶνά 
σου καὶ ἐἔσται µοι εἲς κῆπον λαχάνων, ὅτι ἐγγίων οὗτος 

Αα 3 9 , 9 ο 3 νν ε ΔΝ 

τῷ οἴκῳ µου, καὶ δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλλον ἀγαθὸν ὑπὲρ 

αὐτόν: εἰ δὲ ἀρέσκει ἐνώπιόν σου, δώσω σοι ἀργύριον 
ἄλλαγμα ἀμπελῶνός σου τούτου, καὶ ἔσται µοι εἰς κῆπον 

λαχάνων.᾽ ἡἈκαὶ εἶπεν Ναβουθαὶ πρὸς ᾿Αχαάβ “ Μὴ γένοιτό 
α α ν 

µοι παρὰ θεοῦ µου δοῦναι κληρονομίαν πατέρων µου σοί.᾿ 
4 ον λ - 9 ν / κ ον κ καὶ ἐγένετο τὸ πνεῦμα ᾿Αχαὰβ τεταραγµένον, καὶ ἐκοιμήθη 
ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ καὶ συνεκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 

καὶ οὐκ ἔφαγεν ἆρτον. ᾿καὶ εἰσῆλθεν Ἰεζάβελ ἡ γυνὴ 
3 ο. Χ ΗΝ ολ λ Φ β (6 / Ἀ ο) / 

αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτόν “ Τί τὸ πνεῦμά 
6 Δ ολ Ν . 22 ΔΝ 

σου τεταραγµένον, καὶ οὐκ εἶ σὺ ἐσθίων αρτον;: καὶ 

εἶπεν πρὸς αὐτήν “' Ὅτι ἐλάλησα πρὸς Ναβουθαὶ τὸν Ἴσραη- 

λείτην λέγων « Δός µοι τὸν ἀμπελῶνά σου ἀργυρίου: εἰ δὲ 
Αα Αα 8 Γωὶ 

βούλει, δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλλον ἀντ᾽ αὐτοῦ: ̓  καὶ εἶπεν 
τ 6 οὐ δὃ , ον , , Ν . 

ὄυ ωσω σοι κ ηρονομιαν πατερων μου. και ειπεν 

γθαᾷ ὅτι, Ἀπᾶ τοηᾶετ Το} απφίλίπη Τ 

Ίιαυε ἄοπιε {ο {ῇεο. 

1. καὶ ἀμπελών: {πε οοππεοης 

Γοτπηα]α ΄ Απά Ιέ οαπηθ {ο ραβ5 αξίοτ 

{θρε {πρβ ) 16 αΏδεηπί {ΤΟΠ {16 ΤΙΝΧΝ. 

ΠΙΟ Ὀτίησς ἵπ ἴπο οπαρίετ αροαῦ 

Ῥεη-Πμαᾶαᾶ αἲίεν απἆ πο Ῥοΐοτο 08. 

---εἷς: ὃ 2. ---᾿Ἱσραηλείτῃ: «Γεζγεεῖίίο. 
1845 η. ---τῷ ἅλῳ: ἨΠεβρτει, ’ ιο ρα]- 

πσθι. Όπ ἅλως 5εε ὃ δὃ. 

2. ἔσται µοι εἰς: ὃ 90. --- ἐγγίων: 

ξ 12. --- ἀγαθὸν ὑπὲρ αὐτόν: ὃ 94. ---- καὶ 

ενος λαχάνων: πο ἵῃ πο Ἠεῦτονν. 

4. καὶ ἐγένετο κτλ.: μα «τθεκ ἵη 

Ομ νειβο ἵδ ΠΙΠΟἩ ΒΠοτίοτ ἴπαῃπ {πα 

Ἠευταν. Ορ. Ἠ.Υ. --- συνεκάλυψεν : 

Π.Υ. «υατηπθᾷ αΠΥ. 

5. οὐκ ε σὺ ἐσθίων: απα]γ{ἶσαὶ 

ΤΟΥΠΙ οἳ ἴθ ρτεβεη{, α5 ἵῃπ ἘΠρβ]δΗ, αγ 

ἔλοιι πιοί οαἑἶπῃ Ὀγεαᾶδ ὁτ2. 

ϐ. κληρονομίαν πατέρων µου: Ἠε- 

Ῥχθυν, «ΙΥ γΙπεγατᾳ. 
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ΔΝ Ν 3 ” ” [ο υν 

πρὸς αὐτὸν ᾿Ἱεζάβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ “Σὺ νῦν οὕτως ποιεῖς 
/ α. ὁ / 2 ’ ’ 3 Δ - 

βασιλέα ἐπὶ Ἱσραήλ; ἀνάστηθι, φάγε ἄρτον καὶ σαυτοῦ 
α 3 ΔΝ ὃ νὰ λ ) [ων Ν νὰ 3 

γενοῦ: ἐγὼ δώσω σοι τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαὶ τοῦ Ἴσρα- 

ἠλείτου καὶ ἔγραψεν βιβλίον ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿Αχαὰβ 
Ν 3 , ζω) ο) ε] α ΔΝ 3 / Δ 

καὶ ἐσφραγίσατο τῇ σφραγῖδι αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν τὸ 
λί Χ Ν κ . ως 3 » Ν 

βιβλίον πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς ἐλευθέρους τοὺς 

κατοικοῦντας μετὰ ἨΝαβουθαί. "καὶ ἐγέγραπτο ἐν τοῖς 
΄ 

βιβλίοις λέγων «« Νηστεύσατε νηστείαν, καὶ καθίσατε τὸν 
Ν ζω [ο [ο 

Ναβουθαὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λαοῦ: Ἰ καὶ ἐνκαθίσατε δύο ἄνδρας, 
6’ ολ ῃ 22 19 νά οι 2 5 ῤ 5 - Δ 

υνίους παρανόμων. καὶ ἐκάθισαν ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, καὶ 
’ 3 [ω) ΄ (6 5 / νο ΔΝ 

κατεμαρτύρησαν αὐτοῦ λέγοντες “'Ἠὐλόγηκας θεὸν καὶ βα- 
/ 22 η. , 5, κ ὰ ο / Ν .. / 

σιλέα"” καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν έξω τῆς πόλεως καὶ ἐλιθοβό- 

λησαν αὐτὸν λίθοις, καὶ ἀπέθανεν. "καὶ ἀπέστειλαν πρὸς 
Ἰεζάβελ λέγοντες “ Λελιθοβόληται Ναβουθαὶ καὶ τέθνηκεν. 
ἸὈκαὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ᾿]εζάβελ, καὶ εἶπεν πρὸς ᾿Αχαάβ 
ζ6  Α ’ λ ’ Ν 9 λώῶ Ν θ Ν α- 5 

νάστα, κληρονόμει τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαὶ τοῦ Ίσραη- 

λείτου ὃς οὐκ ἐδωκέν σοι ἀργυρίου, ὅτι οὐκ ἔστιν Ναβουθαὶ 

τεηᾷθτίηςσ οἳ /860ΟΠ5 οἱ Βε]α]) ἶ5 υἱοὶ 

λοιµοί, 8 ἵπ ἵ Ι. 21”. ὦοδερμας (απ. 

ΥΙΠΠΙ 195 ὃ 8) Ἰαβ Ἠετθ τρεῖς τολμηρούς 

7. ποιες βασιλέα ἐπί: 

πα ουεν. ἩἨ.Ν. 'σονείη {πο Κίπσ- 

ἆοπι οἳ,.  Τμο «τθείς ἵ5 α γετβα] {Ταηβ- 

Ρία/ {ο 

Ἰαῦἱοη οἳ {πε ΠΕεΡΒΓΘΥΥ. ---σαυτοῦ γενοῦ : 

γοραίπι ἴιῃ 5ε[]-ροβδεδδίοπ. Ἡ.Ν. εί 

υπ]πο Ἠεατύ Ὦς ΠΙΘΤΥΥ.᾽ 

8. τοὺς ἐλευθέρους: ἩΤ. Υ. “ιο πο- 

ΡΙε5.) 

9. λέγων: ὃ 112.-- ἐν ἀρχῇ τοῦ 
λαοῦ: Ἠευται, αἲ ίθ Ἠεαά οἳ λα 

ῬθοΡΙθ.) 

10. υἱοὺς παρανόμων: λπίδ 5 α 
1 ΧΧ οαᾳιἱνα]επί (ορ. ἆάς. 1933, 2018: 

Π Οᾳτ. 191) Τον {Πο ῬΗταδο ΄8οη58 οἳ 

Βε]ῖα], οἳ Πίο] {πο οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ας- 

οερίεᾷά οκρ]απαίθίοη ἵδ «8δοπ5 οἳ Ἱηῃ- 

Ῥτοβίαβ]επεβ».) Τ]ο ρεγβοπϊῄοαθίοη οἳ 

Ῥε]ία], αξ ἵπ Π 0οἨ, 616, ἱΒ Ἰαΐετ {πα 

ἴπο ΟΙά Τεβίαπιεπύ. Αποίζμει ΤΧΧΝ 

τινας. 

15. καὶ ἐκάθισαν: {ιο ρτοαίετ ρατί 

οἳ Υν6υςο 10 απά {6 πο]ε οἳ 11 απά 12 

ατθ οπηϊεὰ ἵη {με Τ ΧΧΧ. ΤΠΙΒ 15 Ρεύ- 

Ἠαρς α ἀε]ρεταία ρίεσοε οἳ 6ΟΠΙΡΓΕΒΡΙΟΠ 

οη πο ρατί οἳ πα (τοε]ὶς {ἰΓαΠΡΒΙαἴΟΥ, 

---ἐκάθισαν: ἱπίταηβίθϊίνο, --- Ηὐλόγη- 

κας: ο Ηοῦτοιν ποτ Του (15 ἱ5 πεαίγα] 

ΙηΠ 86Π56, Ἰηθαηίησ οτἰσίπα]]γ {ο βαΥ 

σοοᾶ-Ὀγ ἴο. Τί ἵδ αδοᾷ Ῥοίμ οἳ Ῥ]6βΒ- 

ἵησ απἀ ομπδίησ. Ἠετο λα ἰταηβ]αίος 

Ία5 οἩοβαη {λε Ίτοης 866Η56Θ, 35 ἵῃ ὦἆοῦ 

11. ὅο8. Απ. ΥΠΙ 19 δ Τ ὡς τὸν θεόν 

τε εἴη βλασφημήσας καὶ τὸν βασιλέα. 

15. ὅς: Ἰιογο {πο ἰταηβ]αίοτ Ἠα8 

ΟΊΙοβ6. λαο ΥΝΤΟΠΡ 60356 ΤοΥ {πε Ιπάςε- 
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Ἰδκαὶ ἐγένετο ὡς ὔκουσεν ᾿Αχαὰβ ὅτι 
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Αα ϱ ΄ 22 

ζών, ὃτι τέθνηκεν. 
κ Ν 

τέθνηκεν Ναβουθαὶ ὁ Ἰσραηλείτης, καὶ διέρρηξεν τὰ ἰμά- 
τια ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον' καὶ ἐγένεο μετὰ 

[ωὸ Ἁλάν / Ἆ / 5 ) ” Ἆ 3 ω) 

ταῦτα καὶ ἀνέστη καὶ κατέβη ᾿Αχαὰβ εἰς τὸν ἀμπελῶνα ΊΝα- 

1τΚαἳὶ 

εἶπεν Κύριος πρὸς ᾿Ηλειοὺ τὸν Θεσβείτην λέγων |Ὁα ᾿Ανά- 

π α 9 / Α 2 / 

βουθαὶ τοῦ Ἱσραηλείτου κληρονομῆσαι αὐτόν. 

στηθι καὶ κατάβηθι εἰς ἀπαντὴν ᾿Αχαὰβ βασιλέως Ἱσραὴλ 
ο 5 , 9 Ὡ 9 5 α 5 

τοῦ ἐν Σαμαρείᾳ, ὅτι οὗτος ἐν ἀμπελῶνι Ναβουθαί, ὅτι 
, .. να α αν. 19 Ν ας 

καταβέβηκεν ἐκει κληρονομῆσαι αὐτόν. καὶ λαλήσεις 

πρὸς αὐτὸν λέγων «Τάδε λέγει Κύριος “ Ὡς σὺ ἐφόνευσας καὶ 

ἐκληρονόμησας,, διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος “ Ἐν παντὶ 
’ ο »ν εντος Ν ε ’ ΔΝ Ὡὶ ΄ 3 ο) 

τόπῳ ᾧ ἔλιξαν αἱ ες καὶ οἱ κύνες τὸ αἷμα Ναβουθαί, ἐκεῖ 

λίξουσιν οἱ κύνες τὸ αἷμά σου, καὶ αἱ πόρναι λούσονται ἐν 

"καὶ εἶπεν ᾿Αχαὰβ πρὸς Ἠλειού « Εἰ 
ϱ ’ ε 3 / 22 

εὑρηκάς µε, ὁ ἐχθρός µου; 
9 Ν [ά 

µάτην πέπρασαι ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, 

Φ , 05 90 

τῷ αιμµατι σου. 

Ν ΓἩ 

καὶ εἶπεν “Εύρηκα, διότι 

, να 
παροργισαι αυτού. 

ο]ϊπαΏ]ο Ἠεῦτει τε]α[ῖνθ. ΤΤο βεη5θ 

ΤΘ(ΊΠΙΤΘΡ ὄν. 

16. καὶ ἐγένετο . . . σάκκον: ἴ]Ἠθβο 
πυοτᾶβ, Πο τεργαοβδεπυ ΑΠαΡ αξ Τεε]- 

Ίησ Αα ἲΘΙΙΡΟΤΑΙΥ τερεηίαησθ, αἴθ που 

{ο Ῥο Τοαπά ἵηπ {πο ΗεΡβγεΥΥ. «οβδερμάς 

(Απι. ΥΠ 1ὁ 5 8) τορτθβεηί5 ΑΠαῦΡ α5 

Ῥουπαάίπςσ {τοπι Ἠ]5 θεά πγΙίἩ 19Υ. 

18. ἀπαντήν: ἀπαντή -- ἀπάντησις 

Β6ΘΠΙΒ {ο Ῥε οοπΏπεά {ο {πο ΤΙΝΣ, 

Φθγε 16 οοοιΤΒ ΓτθαιαπΠ{Ιγ., Ῥαέ Πατά]γ 

6νεγ π]ποαυ {πο οίμογ 1οΥπ 5 α 

γατιαἩῦ. Ορ. 1816 συναντήν. 

19. Ὡς σὺ . . . διὰ τοῦτο: ({]θ 

αἀτεεκ Ἰεγο ἀἴνετσες ϱ]ἱσ]ί]γ ἔγοπι {θ 

Ἠεῦτεν. Ορ. Ἠ.Ν. ---Ἐν παντὶ τόπω: 

Όλθ παντί Ἠθγο Ἰα5 ποίλμῖησ {0 60Υ16- 

βροπά {ο Τι ἵπ πο Ἠοῦτθι, που 16 Τό 

ΕΔ5Υ ἴο αβδίση α ππεαπίης {ο Ἱΐ, --ᾧ: 

91 2 ο δι Ας 5 ως 9 λ / λ 
ἰδοὺ εγω επαγω επι σε κακα. και 

πο ἄταοκ αὖἲ αἲ, Ῥαυ ο τοι] οἳ 

Ἠίετα] ἰγαηδΙαίίοῃ. ----καὶ οἱ κύνες: ποῦ 

Ίη {πε ἨεΡτεΥἨ, ---καὶ αἱ πόρναι ... 

αἵματί σου: ποῖ Ιπ {μοθ Ἠερτει αἲ 05 

ροϊπί, Ὑεί ἵπ 2258, πηθτο {πο Εα]Π]- 

πηθπί οἳ {πο ΡΤΟΡΗΠΕΟΥ ἶ5δ τοοογᾶεᾶ, ἴπετα 

ατε πγοτᾷς οο’τεβροπαάἴτπς {ο 0μθβθ, ΠΙΟ] 

Ἰανο Ῥεεη οπο]οδεᾶ ἵηπ Ὀτασκεί5δ ὮΥ {πα 

Ἠοθν!Ιβείβ. Τηοαϊν ρτθβεποῬ {ΠθΥθ ΒΘΕΠΙΒ 

ἴο ΠΟΥ ὑ]λπαί {ο Ἠεῦταιν, απἆ ποῦ πε 

ἄτεεῖ. ἵ5 αἲ ἴαια]{ ἵπ 5 Ῥαβδαςθο. 

20. Ἐϊὶ εὕρηκάς µε: ὃ 100. ---ὁ ἐχ- 
θρός µου: ἨΠοιηϊηαίνο 1οΥ νοσα[1νο. 

60. ---µάτην: ποῦ ἵπ {πο Ἠερτειν, Ῥαῦ 

ΙῃΠ Κεερίης σοι 195 βρϊτῖύ, Μάτην Ἠ88 

Ἠοθτο {1ο Ἱπιρ]]σαθίοη οἳ ΤοΙ]γ απᾶ υ]ς]- 

οἆποβς π/]ῖοὮ 5ο οξίεπ αἴίασμθς 1056]{ 

{0Ο µάταιο».--- παροργίσαι αὐτόν: ηοῦ 

Ιῃ πο ΗΘΡΤΘΥΓ, 
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ο) Ν πρὸς τοῖχον καὶ συνεχόµενον καὶ ἐνκαταλελειμμένν ἐν 
3 , 99 Δ ὃ , λ να ε Δ Ωω 3 Ισραήλ": “και δώσω τὸν οἶκόν σου ὡς τὸν οἶκον Ἱερο- 

λ ε Αα Δ Ν ε Δ 9 Δ δι κ 5 , 
βοὰμ υἱοῦ Ναβὰθ καὶ ὡς τὸν οἶκον Βαασὰ υἱοῦ ΆΑχειά, 

περὶ τῶν παροργισµάτων ὧν παρώργισας καὶ ἐξήμαρτες 
᾿ - 

τὸν Ἰσραήλ "καὶ τῇ Ἰεζάβελ ἐλάλησεν Κύριος λέγων 
ε ” λ ων α «Οἱ κύνες καταφάγονται αὐτὴν ἐν τῷ προτειχίσµατι τοῦ 

Ἱσραήλ. “τὸν τεθνηκότα τοῦ ᾿Αχαὰβ ἐν τῇ πόλει φάγον- 
ται οἱ κύνες, καὶ τὸν τεθνηκότα αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ φάγονται 

ον λ ο) 9 ο 22 25 κ / 2 / ε 
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. πλὴν µαταίως ᾿Αχαάβ, ὡς 

ἐπράθη ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, ὡς µετέθηκεν 
αὐτὸν ᾿Ιεζάβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ. "καὶ ἐβδελύχθη σφόδρα 

21. ἐκκαύσω ὀπίσωσου: Ἠ. Υ. « πΙ]] 
πζίθτ]γ Αηεερ ες α αγ. ΤΠο ἄτοεοἷκς 

ἰταηβ]αίοτ 15 Ἠετο Ππογο Τα [α] {ο Ἠῖδ 

οπἱσίπα] παη πο Ἐηρ]ίδῃ. ----οὐροῦντα 

πρὸς τοῖχον : 6υεΊ/ πιαῖθ. Α Ηερταϊςπι, 

Τη9 οπιἱδβίοη οἳ {πο ατιῖο]ε 56 ἆπε 

ἰο {ο]οπίπςσ ἴπο Ἠεῦτεν. Ορ. ἶ Ι. 

2035. ἹΠἩ Κ. 1410: ἵν Κ. 08.- -καὶ 

συνεχόµενον κτλ.: Ἠ.Υ. ΄Πίπι ἰμαί ἶ5 

βμαῦ αρ απά Ἠίπι (Παί ἶς ]αβί αἲ Ἰαγσο.) 

10 16 ἵῃπ {Πο Ἠεῦτθι ΠΙάΏΠΠΕΥ {ο ο εν 

Όπο οαἰεσοτίθ5 ππᾶθτ οπ6 οὗ οίπθτ οἳ 

ΠΙΟ εγετγίμίησ ἵδ βαρροδεά {ο ο 

Ἱπο]αᾶθᾶ. ο ἵπ ή, 2915 «ο πιοίῖβί 

ψηἩ πο ἆτγ ) 6 Ιἱπίοπμᾶεᾶ {ο Τε εκ- 

Ἠαιςίϊνο. Τ19 6απιἹοθ ἨΠοῦτοιυ Ῥ/ῃταδο 

35 Ἠεγο οοσιτ5 αἱ υπο οπᾶ οἳ Ὦί,. 9256, 

απά ἵη ἵν Κ. 143, η Ῥοίῦ] πυπῖο ραδ- 

βασθ5 10 6 οΏβδοιτεᾶ Ὦ} ἴμο «τεεις 

ἰταηβ]αίίοη. Τη Πῖ Ἰ. 1410 νο Ἰανο 

ἐχόμενον καὶ ἐγκαταλελιμμένον: ἵπ ἵν Κ. 

95 πο τεπάετίης ἵδ οχαοί]γ α5 Ἰεγο. 

᾿Ἐνκαταλελειμμένον, ιΟΊΥ6ΥΕΣ, ἆοθβ πού 

ρῖνο πο τεαιἰτθᾶά 5εη56 οἳ /Ιοῖί αἲ 

]8γρο.) 

25, δώσω: Β.Υ. 1 πὶ]] πιακο. Α 

ἨΠεβταίβηῃ, ----Ἱεροβοάμ : Πεῦτουν Υαγῦ- 
ρίαπι. Τη ἴοτπι οἳ ιο ΠαΠΙΘ ἵπ ΟΥ 

Β]0]ο ἵ6 ἆπεθ {ο πε Ψπ]σαίο {λμτοιισ] 

πε ΤΧΧ. -υ-υ-ὧν παρώργισας: ὧν πιιδί 
ϱο ἴακεη ας δίαπάϊηςσ Τογ οἷς, Ῥαί αἲ- 

ἰτασοίεᾶ Ιπίο αστεεπιεηύ υπ(Ἡ 1ΐ{5δ αηίθ- 

οεάεηί, ΈΤπε Ἡ. Υ, Ἆας ΄ ρτογοκοά πῃθ,; 

Ῥαΐ ἵη {ο οπιβδίοη οἳ απγ οὐ]εοί α[ίοτ 

παρώργισας ἴῃθ ατεεκ 15 Γο]]οπίπς ἴ]θ 

Ἠεῦτεγν. --- ἐξήμαρτες τὸν Ισραήλ: α 
Ἠευταίΐδηι,. ὁ 84. 

205. ᾿Ἱσραήλ: -- 1ε7τοε]. 1845 η. 
25. πλὴν µαταίως κτλ.: ἰλμῖς απά 

ύπθ πθχί Υ6Γ5Θ πιαπ][θβί]γ ἱπίετταρί {θ 

παΙταἰνθ. ἨεποῬ ἴΠ6Υ αὖε οπο]οβδεᾷ ἵπ 

Ῥτασκεί5 ὮΥ {ο Ἠσθγνίδοι5. Τηο9 ἄτοεεκ 

πετο ἀερατίς β]σ]ί1γ ἔτοπα {πε Ἠερτενν, 

απά ΠΙΔΥ Ὦε τεπάετεά αξ {ο11οὗ5: Βιί 

ΑΙιαῦ αἰᾶᾷ Γοο]ἱβ]ῖι ἴπι ἴε δα Ἰιε Τεί 
ήπιςεἰ{ Όε 5οϊᾶ ἰο ἄο ουἰῖ θε[ογε ἴ]α 

1.ΟΣ Ρ, αεοογάΐπᾳ αξ «εφεθεῖ Μες ιοί[ε 

αἱδροξβοεᾶ Πῖπο. 

26. ἐβδελύχθη: Λε]αυεᾷ αὐοπεῖπια- 
οἴμ. Ορ. ὮΕ. 191 διέφθειραν καὶ ἐβδε- 

ορ. ὕδι λύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν : 

ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαι», 
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Π Κίπσ ΧΧΧ οτ 
, 2 ΣΥΦ ο ὃ / ν / ἃ ο , 

πορεύεσθαι ὀπίσω τῶν βδελυγµάτων κατὰ πάντα ἃ ἐποίησεν 
ε 5 ο) Δ 3 ’ ’ 5 λ , εν” 

ὁ ᾽Αμορραῖος, ὃν ἐξωλέθρευσεν Κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν 
ε , το εκ α / ε , 9 . » 3 
Ισραήλ. καὶ ὑπὲρ τοῦ λόγου ὡς κατενύγη ᾿Αχαὰβ ἀπὸ 

προσώπου τοῦ κυρίου, καὶ ἐπορεύετο κλαίων καὶ διέρρηξεν 
α ω) Ν [ο 

τὸν χιτῶνα αὐτοῦ καὶ ἐζώσατο σάκκον ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ 
Ν 3 ’ Ν / ’ τα Α ε / 

καὶ ἐνήστευσεν' καὶ περιεβάλετ σάκκον ἐν τῇ ἡμέρα 
Ὡὶ / Ν Ν 5 ’ Ἅ ᾗ ἐπάταξεν Ναβουθαὶ τὸν Ἰσραηλείτην, καὶ ἐπορεύθη. 
λο] Ν κ νδα ς / 3 Ν ὃ Ίλ 5 αν 3 ον 

καὶ ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ ᾿Ηλειοὺ 

περὶ ᾿Αχαάβ, καὶ εἶπεν Κύριος Ἔ' Ἑώρακας ὡς κατενύγη 
5 Ἀ 3 ΔΝ ’ »] 3 / Ν ἵνα 3 

Αχαὰβ ἀπὸ προσώπου µου; οὐκ ἐπάξω τὴν κακίαν ἐν 
ον ο Ν ο) ω [ω 

ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ: καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις υἱοῦ αὐτοῦ ἐπάξω 
Ἆ ’ 22 

την κακἰαν. 

]Καὶ ἠθέτησεν Μωὰβ ἐν ᾿Ισραὴλ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν 

᾿Αχαάρ. 

27. καὶ ὑπὲρ τοῦ λόγου : 6Γ6 αβαῖη 

πε («τοε]ς ἀϊνετσθς ἴΤοπι οἳχ ΗΘΡΤΕΥΓ. 

Ι{ ππαγ ο τεπάετεᾶᾷ μάδ: πα 01] 

Α]αῦ, οιωίπα {ο ιθ]ιαί Ίραξ β8αῖᾶ, 1048 

Απιϊίίοτι Ἱρίι ΊΕΠΙΟΥ56 Ὀε[ογο ἰ]ιο /αζε 

οἵ ἴἶιε 1,Ο1ε, )ιειυεπί ιοεερίπᾳ. εἴς. --- 

κατενύγη: ϐ6ρ. Αος 25Ί ἀκούσαντες δὲ 

κατενύγησαν τὴν καρδίαν. --- ἐζώσατο 

Απις ΥΙΠΙ 19 δ 8 καὶ 

σακκίον ἐνδυσάμενος Ὑγυμνοῖς τοῖς 

σάκκον: 08. 

ποσὶ 

διῆγεν. --- καὶ περιεβάλετο σάκκον . .. 

ἐπορεύθη: (ηθ6βδε ΠΥΟΤάΡ ατα ποί ἵπ ἴπο 

Ἠερτανν. ΊΤΠεγ Ίοοκ Ίο α πιατσίηα] 

ποίθ τα[εγγίησ {0 ΥΕΤΒΘ 16. ---ἐπορεύθη : 
Ίρεπί αθοιί πι 16. 

258. καὶ ἐγένετο: ἵπ {Πῖδ απᾶ {πε 

Το]]οπψίηπς Υνθι5ε ασραϊπ {πο ἨΗοεῦταυ 

οτ]σῖηα] οἳ {πο ἄτθεζ {γαπβ]αίοΥ5 866ΠΗΒ 

{ο Ἠαγε ἀῑβετοά δοπιθυ]αῦ ΤΟΠ 0118, 

Τπε Ἠευταϊδπι ἐν χειρί ἵδ Ἰατά]γ 1]κε]γ 

{ο Ώαγνε Ῥεεπ Ἱηπβοτίθά στα(αΙίοιβ]γ. 

29. κατενύγη: ᾖἨ.Υ. / Ἠαπιρ]εύῃ 
Ἠ1Πιβε]{1,) 

9 ανν 5 ’ ὃ Ν [ο ὃ ῳ) ον 9 

καὶ ἔπεσεν ᾿Οχοζείας διὰ τοῦ δικτυωτοῦὺ τοῦ ἐν 

1. ἠθέτησεν . . . ἐν: ἀθετεν ἵδ ἃ 

{ανουτῖζε ποτ ἵπ {πε ΤΙΧΧ, Ὀείησ ιβδεᾶᾷ 

ΤΟΥ ΠΟ 1685 {απ βονεηίθεη ἨΗθρταν 

οτγἰσίπα]. Τε Ῥτίπιατγ πιθαπῖησ οἳ 

Όμθ υνοτά 18 {ο δεί αξἰᾷε, ἄἰκγεφαγᾶ. 190 

πΙΑΥ Ὦο6 1ο]οπθά ὮΥγ α 8ΙΠΙρΙθ6 αοοιιδᾶ- 

(να, αξδ ἵπ 18. 13 αὐτοὶ δέ µε ἠθέτη- 

σαν: ΜΠ. 036 οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆ- 

σαι. ἘΟΙΥ ἀθετεῖν ἔν τινι ερ. ἵν 1. 95), 

1850: Π ΟἨΗΤ, 1019 καὶ ἠθέτησεν ᾿Ισραὴλ 

ἐν τῷ οἴκῳ Δαυίδ. 

2. ᾿Οχοίζείας: - ΑΠαζίαϊ, ἴ]θ 80Η. 
οἳ ΑΠαῦὈ, Πο βιοοεθᾶάεά Ἠῖβ {αί]λου 

α[ίετ {16 Ἰα{ΐ6Υ Ἰαᾶ Ῥοεσῃ ]αΐπ ἵπ Ῥαΐί]α 

(11 Ι. 2210).---  ἠρρώστησεν: ΠΠ ἨἸ. 

1Τ1 η. ---δικτυωτοῦ: ᾖ(Ιαίσε-ιρίπᾶοσιο. 

Ορ. Ἐτ]ς. 4119 θυρίδες δικτυωταί. ΤΠ 

άσ. 535 Α Ἰα8 διὰ τῆς δικτυωτῆς (46. 

θυρίδος). Τ1ε ΡΙΗΤΗ5ο ἔργον δικτυωτόν 

5 δε ἵη Ἐχ. 214, 98534): ορ. ΑτὶδίθαΒ 

6 ϱ] δικτυωτὴν ἔχουσα τὴν πρόσοψιν. 

Τ]ο ἨΠεῦβτονν ἵ5 ΠΟΨΊΘΤΘ 6166 {16 Β4ΠΠΘ 

5 Ἠθ6γθ, «οβδερηας(Απί. ΙΧ 28 1) 8αΥΒ 
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ἵν Κίπρς Ι ϐ 
[ο] ε ΄ 9 ο ω) 9 Σ ΄ Ν .] ΄ .Ἡ 

τῷ ὑπερῴφω αὐτοῦ τῷ ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἠρρώστησεν': καὶ 
9 .. λ 5 λ Ν Ὡ Ν 3 , (ές α Δ 3 ἀπέστειλεν ἀγγέλους καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς “ Δεῦτε καὶ ἐπι- 

΄ 3 α η [ο ν 3 ΄ 3 ΄ 3 ζητήσατε ἐν τῷ Βάαλ µυῖαν θεὸν Ακκαρών, εἰ ζήσομαι ἐκ 
[ο] 9 ’ κ νΡ) ΔΝ [ο τῆς ἀρρωστίας µου ταύτης" καὶ ἐπορεύθησαν ἐπερωτῆσαι 

ον Ν ο 

δὺ αὐτοῦ. δκαὶ αγγελος Κυρίου ἐκάλεσεν ᾿Ηλειοὺ τὸν 
΄ η 3 [ο πι 

Θεσβείτην λέγων έ᾽Αναστὰς δεῦρο εἰς συνάντησιν τῶν ἀγ- 
β 3 

γέλων ᾿Οχοζείου βασιλέως Σαμαρείας καὶ λαλήσεις πρὸς 
ο στι  . πι . ... Ν ο , 

αὐτούς ΄ Ἐϊ παρὰ τὸ μὴ εἶναι θεὸν ἐν Ισραήλ ὑμεῖς πορεύ- 

εσθε ἐπιζητῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυῖαν θεὸν ᾽Ακκαρών;᾽ ὢ καὶ 

οὐχ οὕτως: ἔτι τάδε λέγει Κύριος Ἡ κλίνη ἐφ᾽ ἧς 
22 ἀνέβης ἐκεῖ οὐ καταβήση ἀπ᾿ αὐτῆς, ὅτι θανάτωῳ ἀποθανῃ η ήσῃ ῆς, ανάτω ἀποθανῃ. 

ΔΝ ο] 

καὶ ἐπορεύθη ᾿Ηλειοὺ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς. ᾿καὶ ἐπε- 
’ 3 Ὁ 

στράφησαν οἱ αγγελοι πρὸς αὐτόν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
«6 μι ϱ 3 Ἅ 22 ϐ Ν ωὶ Ν 3 ΄ ς2 Ν 

ἰ οτι ἐπεστρέψατε; και εἴπαν προς αὖυτον '΄ Ανηρ 
3 ’ ῳ ον ολ [ο [ο 

ἀνέβη εἰς συνάντησιν ἡμῶν καὶ εἶπεν πρὸς ἡμᾶς ΄Δεῦτε 
2 / Ν Ν ΄ Ν 3 ΄ ε ” 

ἐπιστράφητε πρὸς τὸν βασιλέα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶς 
ΔΝ 

καὶ λαλήσατε πρὸς αὐτόν “ Τάδε λέγει Κύριος ΄Εἰ παρὰ 
ΔΝ Δ ο Δ 3 2 Χ ΔΝ ’ αι, 3 Α 

τὸ μὴ εἶναι θεὸν ἐν Ισραὴλ σὺ πορεύη ζητῆσαι ἐν τῇ 

υπαῦ ΑΠαζϊαἩ Πας αι Τα]] ἵπ ἀρδοεπάίπσ 

ΙΤΟΙΠ1 {πε του οἳ Πἱ5 Ἰοιβο, ---- ἐπιζητή- 

σατε ἐν: 10; ἐπιζητεῖν ἐν ὁρ. ὃ: Βἱτ. 

40236 οὐκ ἔστιν ἐπιζητῆσαι ἐν αὐτῷ βοή- 

θειαν.--- Ῥάαλ μυῖαν: -- Ῥααῖ-ρεῦιῦ οἳ 

«Ε]γ-]οτά. Ῥτοίεβδδοτ ΟΠ6γΠθ βασσο5ί5 

υμαίῦ ΌΠ18 15 οΠΙγ α οοπίθπιρίἁοΒ ο 6υ- 

151 πιοβιβοαθῖοπ οἳ ο ἰταθ ΠαΠΠΘ, 

βααἷ-βεῦι], ' Ιοτᾶ οἳ πα Ἠϊσι Ἰοιιςο.) 

Ορ. ΜΙ. 933.---θεόν: α τεοσατὰ [ον οτα- 

πια ποι]ά τοφιῖτο θεῷ. δ ῦτ.---'Ακ- 
καρών: | Ι. 1Τὅη.,---ἀρρωστίας: ΠΠ Κ. 

1711, ----καὶ ἐπορεύθησαν . . . δι αὐτοῦ: 
πο 1Π {πο Πεῦτονν. 

Φ. ἐκάλεσεν . . . λέγων: ἨΠεβτεν 
ἐβα]ᾷ (ο. ----καὶ οὐχ οὕτως: α πιἰβγοας- 

Ίηπσ οἱ ἴμθ γοτά πιθαπίησ {]ιο)οΓογο αἲ 

υπο Ῥοεσίηππίης οἳ Όλο ποχί Υ6Υ56,. 30 

ασαϊη ἵπ ΥΘ6ΙΒΘΣ 6 απά 16 απᾶά 1957 οὐχ 

οὕτως. 
4. Ἡ κλίνη κτλ.: ἴ]ο Αγηίαακ 15 

Ἠεβρτενν, Ῥαῦ0 Ιπίε]]1σίρ]ο ἵπ αηΠηγ Ίαμ- 

διᾳ5σε --- 45 {ο ιο Όεα ο τιο]ίσ]ι ἶιοιι 

ιαδί ϱ0πι6 τρ τλ]ια, ἐ]οι δια πιοί 

60πιο ἄοιυπ Γγοηι ἐἱ.---ἐφ ἡς . . 
δ ὄθ.--- θανάτῳ ἀποθανῃ: ὃ 01.--- καὶ 

ο. 
. ἐκεν. 

εἶπεν πρὸς αὐτούς: Ποί ἵπ ία Ηεῦυτενν. 

6. τῇ Βάαλ: ορ. νειςε 16: 1 Κ. τά 

(τὰς Βααλείμ): 0Η, 241 (ταῖς Βαα- 

λείμ, Ὀαῦ η 9685 τοῖς Β.): Ηοβ. 28, 191: 

Ζοαρ]. 14: ο ετοπιῖα]ι ραβδίπις ᾿ΓοῬίς 15: 

Ῥοπῃ. 114 (πνθγο τῇ Βάαλ 15 αδεᾶ ποί- 

υπ ηδίαπάῖπσ {6 Ῥγθδβεπος οἳ {πο π]αξδ- 

οα]ϊπο ατίϊοιἰο ἵπ ο Ῥραδδαςαο αποίεᾶ, 

ΏαΠΙΘΙΥ, ΠΠ Ι. 1985). ἆοδερμας (4πί. 

ΙΧ 2 δ 1) οακρΓΟΒΒΙΥ ἴθ]]5 π5 ὑιαῦ Όλα 
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ἵν Κἱπρε Ι ἴ 
ω) 3 Ὡ] 

Βάαλ μυῖαν θεὸν ᾽᾿Ακκαρών; οὐχ οὕτως: ἡ κλίνη ἐφ᾽ ἧς 
3 ή 9 3 / 9. 8 νο ϱ/ / 3 νο ἃν ἀνέβης ὅτι οὐ καταβήσῃ ἀπ᾿ αὐτῆς, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῃ. 

τ Ν 3 / Ἀ 3 ’ ές ΄ ε το [ω 3 ΔΝ [ω) 

καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτούς “ Τίς ἡ κρίσις τοῦ ἀνδρὸς τοῦ 
» ω) Ἆ ο 

ἀναβάντος εἰς συνάντησιν ὑμῖν καὶ λαλήσαντος πρὸς ὑμᾶς 
Δ λό ΄ 2 8 ων ων Ν 9 «62 λ τοὺς λόγους τούτους; καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν “᾽Ανὴρ 

Ν Ν ’ / / Ν 3 Ν δασὺς καὶ ζώνην δερµατίνην περιεζωσµένος τὴν ὀσφὺν 
[ο 3 ων Ν Α 

αὐτοῦ: ᾿ καὶ εἶπεν “Ἠλειοὺ) ὁ Θεσβείτης οὗτός ἐστιν. 
ὑκαὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πεντηκόνταρχον καὶ τοὺς πεντή- 

ο ται δα . ΗΒ . ο . κοντα αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτόν καὶ ἰδοὺ ᾿Ηλειοὺ 
’ ἃ ο) ο) [ω ” ἐκάθητο ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὅρους. 

/ Ν ο ον Δ - (ο ο 9) 
πεντηκόνταρχος πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν «Ανθρωπε τοῦ θεοῦ, 

καὶ ἀπεκρίθη 

καὶ ἐλάλησεν ὁ 

ὁ βασιλεὺς ἐκάλεσέν σε, κατάβηθι.᾽ 
. λ ΔΝ Ἆ ω ΔΝ Ν ’ (6 ΔΝ 3 3 

Ηλειοὺ καὶ εἶπεν πρὸς τὸν πεντηκόνταρχον “Καὶ εἰ ἄν- 
θρωπος θεοῦ ἐγώ, καταβήσεται πρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 

Δ Ν η) καταφάγεται σὲ καὶ τοὺς πεντήκοντά σου" καὶ κατέβη 
ο α α Ν / Δ 

πρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτὸν καὶ τοὺς πεντή- 
πι 3 Ν ” ε Ν ΔΝ 3 ’ 

κοντα αὐτοῦ. καὶ προσέθετο ὁ βασιλεὺς καὶ ἀπέστειλεν 
Ἆ ο ολ. κά ’ Ν .Ν ΄ 

πρὸς αὐτὸν αἆλλον πεντηκόνταρχον καὶ τοὺς πεντήκοντα 

ἁθῖυγ ἵη ὑπ]5δ οα5ε πα5 α Τεπια]6 9Π6--- 

καὶ νοσήσαντα πέµψαι πρὸς τὴν ᾿Ακκαρὼν 

θεὸν Μυῖαν, τοῦτο γὰρ ἢν ὄνομα τῇ θεῷ. 

Ἠο παβ αρρατεοηπΏ]γ Ἱπαπατο οἳ {πα 

Ἱπσεπίοιδ οχριαπαῦϊοη ΥΠΙΟἨ 16 ΠΟΥ 

οΏοτοεᾶ οἳ πο ναγίαύῖοη οἳ 5σοηᾶοτ, 

ΏΦΙΠΘΙΥ, ὑ]παῦ {πο Γεπ]πῖηθ ατί]ο]θ ἆοθ8 

που ἀθποίθ {πο βοαχ οἳ πο ἀεῖίγ, Ῥαῦ 

Ιπᾷϊσαίθς υπαῦ πε ποτά αἰσχύνη ἵδ ἴο 

ρο βαυβ1μαυεά {ο {πε παπῃθ ἵπ τεαά(ης. 

Ορ. Η ΤΚ. 1815 Π. --- οὐχ οὕτως: ὃ η. 

---ὅτι οὐ καταβήσῃ: πε Ἰπβεγίίοη οἳ 
ὅτι 86ΕΠΊΡ {ο Ὦε ἆπε {ο {9 Ταοῦ υμαί {ηθ 

Φοτᾶς οἳ Ε]αΠ ατθ Ῥεϊης τερθαίεά. 

7. Ἡ κρίσις: ορ. 19151. 

8. δασύς: )ιαϊγῃ, 81ιαΦΦΗ. ἆοβ. Απ. 

1Χ 2 δ Ἱ ἄνθρωπον ἔλεγον δασὺν καὶ 

ζώνην περιειλημμένον δερµατίνην. Τ]16θ 

Ἠοαβρτοαύ οΧΡΓΥΘΒΒΒΙΟΠ ΠΙΑΥ ΤΙΘΑἨ ΄ ΟΊΠΘΓ 

οἳ α βμασσγ οοαῖ,) απ Ιπυετρτγείαῦίοη 

ὉυμΙςοἩ 15 οαττ]εὰ οί Ὦγ για ἵ5 βαϊά οἳ 

7ομπ ἴμο Ῥαρίίδί, πο Ίνας τεσατᾶὰθᾶ 

α5 α τοϊησαγπαθίοη οἳ Ἐ]]αΠ. ΜΙ. 16 

ἦν δὲ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καµή- 

λου καὶ ζώνην δερµατίνην περὶ τὴν ὀσφὺν 

αὐτοῦ. 

9. πεντηκόνταρχον κτλ.: «ο5δ6ρΡΏΠΒ 
Ἠ85 ταξίαρχον καὶ πεντήκοντα ὁπλίτας. 

----ἐκάλεσέν σε, κατάβηθι: Ἠ.Υ. !θ 

Κίπσ Παζ βαῖᾶ, Όοπιθ ἆονγη.) 

11. προσέθετο . . . καὶ ἀπέστειλεν: 
Ἠεῦγοανν, /τείιτπεά απἀ επί) -- βεπέ 

αφαϊπ. ἜΤηε πδε οἳ προστιθέναι 15 ΥΕΙΥ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ιπ {πε ΤΙΧΧΝ., Ῥαΐ 0115 Ῥαββᾶσθ 

απά νουςθ 19 ἀῑοτ ἔτοπα {16 οὔ]θΓβ ΙῃΠ 

ιο Ἠερταον ΠΙοἩ απάςθτ]ες 16, 



ΥΙ. ΤΗΕ ΘΤΟΒΥ ΟΕ ΕΙΙΕΟΑΗ 28Τ 
ἵν Κίπρρ 1 1Τ 

ϱ] ο. Δ λλ / ε / Χ 3 πΑ Δ αὐτοῦ" καὶ ἐλάλησεν ὁ πεντηκόνταρχος πρὸς αὐτὸν καὶ 
[ο] ” ” [ω) 

εἶπεν “"Ανθρωπε τοῦ θεοῦ, τάδε λέγει ὁ βασιλεύς ΄ Ταχέως 
/ 2 ὶ ἳ κατάβηθι. '"καὺ ἀπεκρίθη ᾿Ἠλειοὺ καὶ ἐλάλησεν πρὸς 

ον Εν ζς  Μ ον 2. « ο αὐτὸν καὶ εἶπεν “΄ Εὶ ἄνθρωπος θεοῦ ἐγώ, καταβήσεται πὂρ 
3 Φ ε) 9) Ἆ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί σε καὶ τοὺς πεντήκοντά 
Ἆ / 9) 3 α ) α Ἆ / 

καὶ κατέβη πρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν 
19 

22 σου" 
9 κ Δ Ν ιό 3 φΝ Δ / ς αὐτὸν καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ. καὶ προσέθετο ὁ 

λ ν 3 α 

βασιλεὺς έτι ἀποστεῖλαι ἡγούμενον καὶ τοὺς πεντήκοντα 
3 [ω) νν Ὡ ε φ αὐτοῦ" καὶ ἦλθεν ὁ πεντηκόνταρχος ὁ τρίτος καὶ ἔκαμ- 

ο δν ΔΝ / Αα 

Ψεν ἐπι τὰ γόνατα αὐτοῦ Κκατέναντι ᾿Ηλειού, καὶ ἐδεήθη 
3 ον Ν ἐλ ἌἩ Ν τών ΝΔ - (ε ο 

αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν ““"Ανθρωπε τοῦ 
φ' 3 / ε Δ Αα 

θεοῦ, ἐντιμωθήτω ἡ ψυχή µου καὶ ἡ ψυχὴ τῶν δούλων 
’ 3 3 ϐ λ ο) Ἡ 14 ἰὸ Ν , ” 9 

σου τούτων ἐν, ὀφθαλμοῖς σου: '"ἰδοὺ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ 
9 ων) ΔΝ / 

οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν τοὺς δύο πεντηκοντάρχους τοὺς 
» Ν [ω 

πρώτους": καὶ νῦν ἐντιμωθήτω δὴ ἡ ψυχή µου ἐν ὀφθαλ- 
ο) 22 Δ 

μοῖς σου. "δκαὶ ἐλάλησεν ἄγγελος Κυρίου πρὸς Ἠλειοὺ 
8 - , [ω) [ο] 

καὶ εἶπεν “ Κατάβηθι μετ αὐτοῦ, μὴ φοβηθῇς ἀπὸ προ- 
΄ .) Α ελ Ν 3 ιά 5 Ν Ν / ο) 3 ο. 

σώπου αὐτῶν '᾿ καὶ ἀνέστη Ἠλειοὺ καὶ κατέβη μετ αὐτοῦ 
Ν Δ λ / 16 Λ ἐλ ίλ Ν φΦ ὰ Ν ο 

πρὸς τὸν βασιλέα. καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν 
Ἠλειού “ Τάδε λέγει Κύριος ΄ Τί ὅτι ἀπέστειλας ζητῆσαι ἐν 
τῃ Βάαλ μυῖαν θεὸν ᾽᾿Ακκαρών; οὐχ οὕτως": ἡ κλίνη ἐφ᾽ 

Ὁ 2 Χ η η 
8 ο) / 3 ο ο 

ἧς ἀνέβης ἐκεῖ οὐ καταβήσῃ ἀπ αὐτῆς, ὅτι θανάτῳ ἀπο- 
222 1τ 

θανῃ. 

Ἠλειού. 

12. κατέβη πὂρ: Ιηδίεαᾶ οἳ ΄ ΠΤ6,᾽ α5 

ν 3 ΄ 8 ΔΝ ει ΄ Δ 2 κά καὶ ἀπέθανεν κατὰ τὸ ῥῆμα Κυρίου ὃ ἐλάλησεν 

15. ἀπὸ προσώπου αὐτῶν: ΗεΡτεν;, 

Ῥεΐοτα, ἴηε ἨΗεῦτειπ Ἠθτο ας / ἤτο οἳ 

.αοᾶ.) 
19. ἡγούμενον: Ἠοαῦβτει, ΄ ρτίποθ οἳ 

ΠΤΙΥ ) -- πεντηκόνταρχον. Ἡγούμενος ἵδ 

α σοηοτῖο ἴθγπι Τοτ α τ1]6Υ, Ορ. ΠΟ. 

191, 11,34: Ο]θπι, ἶ «01. 15 ὑποτασσόμενοι 

τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν. --- ἐντιμωθήτω: ἃ 

ταΥθ πγοτὰ οοσουιτίηρς ἵπ πα ΤΧΧ οΠΙΥ 

1η 0Π5 οοπί{εχί. 

ἑῬο[οτο Π5 ἴασς.᾽ 

16. καὶ ἐλάλησεν ... Ἠλειού: Ἠε- 
Ῥτδυν, απά Ἰο6 βαῖᾶά απίο Ἠίπι, 175 

η. ---οὐχ οὕτως: Ῥε[οτο ἴπεβδο Ἰγοτάς 

ἴημο ἩΠουτευ Ίιαῦ πο οἶαιιδο π]ῖο] 

ἵδ τοπᾶοτεά ἵπ {πο Ἡ.Υ.--- ΙΕ τί Όο6- 

6αιδο ἴἶ]εγο 8 πο ἄοα ἵπ Ιδγαεῖ ἰο 

ἐπηιιίγο οἱ Πὶς ιουνᾷ ῥ’  Οπ οὐχ οὕτως 

5606 ὁ η, 
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ν Κίηρς ΠΠ 1 

]Καὶ ενα ἐν τῷ αμάν όριον τὸν Ἠλειοὺ ἐν συν- 

σεισμῷ ὡς εἰς τὸν ον καὶ ἐπορεύθη ᾿Ηλειοὺ καὶ 

Ἐλεισαῖε ἐξ Ἱερειχώ. καὶ εἶπεν ᾿Ἠλειοὺ πρὸς Ἐλεισαῖε 

««']δοὺ δὴ ἐνταῦθα κάθου, ὅτι ὁ θεὸς ἀπέσταλκέν µε ἕως 

Ἠαιθήλ” 
’ 22 

σου, εἰ καταλείψω σε’ 

Ν ων 5 ο) (ές ω) ή Ἆ αἱ ε / 

καὶ εἶπεν Ἐλεισαῖε  Ζῇ Κύριος καὶ ζῃ ἡ ψυχή 
Ν 

ἅκαὶ ἦλθον 
- Αα πι 9 Ἂ 

οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Βαιθὴλ πρὸς Ἐλεισαῖε καὶ εἶπον 
καὶ ἦλθεν εἲς Βαιθήλ. 

9 ΄ 

πρὸς αὐτόν “Βὲ ἔγνως ὅτι Κύριος σήμερον λαμβάνει τὸν 
΄ ή 3 ’ ων ο) 22 Ν . (ές 3 ν 

κύριόν σου ἀπάνωθεν τῆς κεφαλῆς σου; και εἶπεν “ Καγω 
[ο [ωὶ [ο ’ 

ἔγνωκα, σιωπᾶτε. καὶ εἶπεν ᾿Ηλειοὺ πρὸς Ἔλεισαιε “ Κά- 
9 3 ο] , 9 ’ ’ 3 3 ΄ 2» 

θου δὴ ἐνταῦθα, ὅτι Κύριος ἀπέσταλκέν µε εἰς Ἱερειχώ' 
- ο Ν ω) 3 ὄ 

καὶ εἶπεν “ 7Ζῇ Κύριος καὶ ζῃ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐνκαταλείψω 
22 ι. 3 5 9 η δ . » ε 5 Ἀ ο 

σε". καὶ ἦλθον εἰς Ἱερειχώ. καὶ ἤγγισαν οἱ υἱοὶ τῶν 
. ε 3 3 Δ Δ .) . Ἆ 9 Δ 

προφητῶν οἱ ἐν Ἱερειχω προς Ἐλεισαιε καὶ εἶπαν προς 
ορ (6 » Ὑ ο / λ / ’ ον ’ / 

αὐτόν “ Εἰ ἔγνως ὅτι σήμερον λαμβάνει Κύριος τον κύριον 
3 / αι αι 22 Ἆ “φ. [δα / ασ 

σου ἐπάνωθεν τῆς κεφαλῆς σου: καὶ εἶπεν “ Καὶ γε ἐγω 

ἔγνων, σιωπᾶτε. καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ηλειού “ Κάθου δὴ 
ὃ ο , 3 ’ λ , ο 3 ΝΔ 3 ὃ ’ 22 

ὧδε, ὅτι Κύριος ἀπέσταλκέν µε έως εἰς τον Ἱορθάνην ' 
Ν 5 2 α΄ τεονσ τα Ἀ ον ντε , 3 

καὶ εἶπεν Ἐλεισαῖε “ Ζῃ Κύριο και ζῃ η ψυχή σου, εἰ 
2 / 22 λ 2 , ϱ) / π Ν 
ἐνκαταλείψω σε: καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι. και 

1. συνσεισµῷ: Π Κ. 191 Π,. ἩἨἩ.Υ. κάθου: δ 9ρ.-- Ζῇ Εύριος: 8 101.--- 
ἑνιλ]τ] νά, Το ἨΗθρτουν 15 ἴΠθ β81ΠΆς Ἅἠᾖλθεν: Ἠεῦταν, 'ἴπεγ επί ἀοη. 
85 ἵῃ 1].--- ὡς εἷς: 5ο ἵπ Υθτβθ 11, Ῥαΐ 5. Ἐὶ ἔγνως: ὃ 100.--- ἀπάνωθεν: 

Ώπογο ἶ5 ποίἰμίπσ ἵῃ ἴλο Ηερταν {ο Ἱ1- /ποπι αὐουο. ϐρ. αὰάςδ. 1035: Ἡ ΠΚ. 

Π4γ οι αββὶσηῖης α απα]Ηγίης Τοχοθίο 1120134, 2031: Πἱ Μ. 195. 98. 

ὧς, Πο τπαΥ ἵπ Ῥοῦμ Ῥαβδβασθβ Ὦοθ 

ἀεγοῖά ο  ππθαηίης. ----Ἱερεχώ: ΠερταυΥ 
(ἰ]φαί. Ὑειβθ 4 ΒΠΟΝΒ ἴμαί {πο ΤΧΧ 

ἵδ ΝΤΟΠΡ. Τε (αἰ]σα] ἔτοπα πο Ἐ]1]α] 

είατίεὰ ἶ5 5αρροβδθά {ο Ἰανθο Ὠδαπ {θα 

Ρ]α6θ πονΥ σα]]οὰ «ΤπΙψεῖι, αΏοιῖ ΒεΥ6Ώ 

πη]]65 ποτί] οἳ Βεί]με]. 

2. Ιδοὺ δή: ἴ]ίβ τορτεβεηί5 α ραΓ- 

ἴἶο]θ οἳ οπίτεαίγ ἵπ {ο ἨεΡρτευη. ---- 

{16 ἨΠεῦταιυ ἵδ ἴπθ 

Β4Π16 α5 ΤΟΥ ἀπάνωθεν ἵπ ΥΘΙ5Θ ὃ. Ἠ.Υ. . 

ΕΠΟΠΙ. ----Ἔαί γε ἐγὼ ἔγνων: ἴμε Ἠε- 

Ῥτθυν 15 {116 Β4ΙΠ6 αξ ἴοτ Κάγὼ ἔγνωκα 

ἵπ ν6Ιβ6 ὃ. Το ἰταηβ]αίοτ ἵ5δ ἰτγίης 
{ο Ἱπιρατί α Πθί]ο νατ]είγ ο Ἠϊ5 8ἱγΙ6, 

πὝηθιραδ α δεί Τοτππ]α 15 ἵπ αοοοτᾶ- 

απΏοθ η ιο σοπῖας οἳ πο Ἠεῦτεν 

]αηρααρθ. 

5. ἐπάνωθεν: 



ΥΠ. ΤΗΕ ΡΤΟΒΥ ΟΕ ΕΙΠΙΕΟΛΔΗ 259 

ἵν Κίπρς ΤΙ 18 
΄, 5 σολ [ο] Ν ” 3 

πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ἔστησαν ἐξ 
Ἆ α 

ἐναντίας µακρόθεν' καὶ ἀμφότεροι ἔστησαν ἐπὶ τοῦ Ἴορ- 
, 8  «Φ » . ν ν » α ᾽ 

δάνου. καὶ ἔλαβεν ᾿ΗἨλειὺ τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ καὶ 
οφ ΔΝ 3 / Ἆ ο Ν ’ Ν ο » εἶλησεν καὶ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ, καὶ διηρέθη τὸ ὕδωρ ἐἔνθα 

κ ν : , 5 / ον ο Ἡρ 9 4 
καὶ ἔνθα καὶ διέβησαν ἀμφότεροι ἐν ἐρήμω. "καὶ ἐγένετο 

ἐν τῷ διαβῆναι αὐτοὺς καὶ ᾿ΗἨλειοὺ εἶπεν πρὸς Ἐλεισαῖε “ Τί 
2 ΝΔ -λ ε) ο / 3 Ν ὧν 22 Δ - 

ποιήσω σοι πρὶν ἢ ἀναλημφθῆναί µε ἀπὸ σοῦ; καὶ εἶπεν 
Ἐλεισαῖε « Γενηθήτω δὴ διπλᾶ ἐν πνεύματί σου ἐπ᾽ ἐμέ. 

Ν ω ζ ων 

καὶ εἶπεν Ἠλειού “΄ Ἐσκλήρυνας τοῦ αἰτήσασθαι: ἐὰν ἴδῃς 

"µε ἀναλαμβανόμενον ἀπὸ σού, καὶ ἔσται οὕτως: καὶ ἐὰν 
, 3 λ / 22 µή, οὐ μὴ γένηται. 

9 ’ Ν 3 ’ Ν .] Ν ο ν λ ο 

επορευοντο και ἐλάλουν: και ἰδοὺ αρμα πυρος και ιππος 

Ν ’ 2 α / 

καὶ ἐγένετο αὐτῶν πορευοµένων, 

/ ΔΝ ή 9 ΔΝ ο) 5 ’ ΔΝ 3 

πυρός, καὶ διέστειλεν ἀνὰ µέσον ἁἀμφοτέρων' καὶ ἆνε- 

λήμφθη ᾿Ἠλειοὺ ἐ ῷ ὡς εἰς τὸν οὐ καὶ ήμφύη ειου ἐν συνσεισµῳ ὡς εἰς τον οὐρανὀν. και 

Ἐλεισαῖε ἑώρα, καὶ ἐβόα “Πάτερ πάτερ, ἅρμα Ἰσραὴλ 
Αι 6 Ν . Α 22 λ 2 ων δν κό 9 / καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ '᾿ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν έτι, καὶ ἐπελάβετο 

ο ε [ 3 ον ΔΝ ή . Χ » ’ ερ 

τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ διέρρηξεν αὐτὰ εἰς δύο ῥήγματα. 
Ἰδκαὶ ὕψωσεν τὴν μηλωτὴν ᾿Ηλειοὺ ἢ ἔπεσεν ἐπάνωθεν 

αξί. ἩΠ.Υ. ΄Τποι Ὠαξί αξ.οά α Πατᾶ 

υµίησ. 

7. καὶ ἔστησαν: Ἠεβταν, /! πεηί 
αηΏᾶ 5δίοοᾷ.. Τ0 1οοξκ5 α58 {ποισῃ ἐπορεύ- 

θησαν Ἰαᾶ ἀτορρεά οιῦ ἵπ {ο (ατθεκ 

οπ/Ίησ {ο 195 ΡτεδεηοεῬ ΙΠ {μθ Ρργεοεάίης 

βεηίεηοθ. 

8. ἐν ἐρήμῳ: Π.Υ.' οι ἀτγ στοαπς. 

Τη ἄτθεκ τεπάετίηπσ ποι]ά Ὦο ροββίρ]α 

Ιηῃ αποίΏοτ οοπί{εχἰ. 

9. διπλᾶ ἐν πνεύµατί σου: ἆ ἀοιιθίο 

8Λαγο ἵπ {1 αργή. Ἠλϊδ]α ἵ5δ πο αξκ- 

Ίησ 10Υ ἰπὶοσο α5δ πιο Ῥτορ]είθῖο 

Ῥούψετ αξ Ε]ήαΙ, Ὀαί ἔοτ ιο Ἱπ]θτί- 

ἴαηποθ οἳ ἴπο Πτεδί-ροτπ (ιτ. 2111) ἵη 

Πΐ5 ϱρἰγίζ, 
10. ᾿Ἠλειού: ποῦ ἵπ ο Ἠοερτουν. 

---᾿Ἐσκλήρυνας τοῦ αἰτήσασθαι: Πε- 

Ῥται Ηίετα]]1γ ἐλοιι λαδί πιαᾶε Ιαν {ο 

11. ἵππος: ἨΗθῦταιγ, ΄ Πο)868.) 

12. Ἱάτερ . . . ἱππεὺς αὐτοῦ: ἵη 

191 {6 βαϊπο οτάςδ ατε ραΐῦ Ιπίο (ο 

Ιπουίῃ οἳ ΚΙΠπσ ζο8δἩῃ οἩἳ ἴμα οσσαδίοῃ 

οἳ ὧιαθ ἀεαίμ οἳ Ε]δμα. Τηο πιραπίης 

Ιη Ῥοῦπ Ῥίαοθ5 86Θ6ΙΗΠ5 {ο Ῥο ἰμαί {ο 

Ῥτορπεῦ Παά Ὄεεν α Ῥα]πατκ {ο Ηἱ5 

οοιΠ/ΥΥ. -- ἅρμα: ἴ1ο βἰπσι]αγ ἵπ (ια 

Ἠεβταειυ Ἠα5δ α οο]εσίῖνο {οτσθ, ελαγὶ- 

ο]. ---ὑππεύς: ἨΠερταὶν, / ΠΟΙΡΕΠΙΕΙΠ.) 

Τηο9 {ἰγαηβ]αίου. 866ΠΙ5 {ο Ἰανο ραῦ 

6 Ιπίο {Πο βἰπσι]αγ ἴο 4ΑΟΟΟΠΙΡΑΠΥ 

ἅρμα,. --- αὐτοῦ: τε[οτιίηςσ {ο Ἐ]ίδμα, 

δ 19. 

109. ἐπάνωθεν:  Ὅ. “ττοι Ἠππι 
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ἵν Κίπρεθ ΤΙ 14 
υν ω ΄ ον Ιώ . 

Ἐλεισαῖε: καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ Ἱορδάνου. καὶ 
ολ , Αα 9 

ἔλαβεν τὴν μηλωτὴν Ἠλειού, ἢ ἔπεσεν ἐπάνωθεν αὐτοῦ, καὶ 
ν. 3 Αα ε 3 το 22 

ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ καὶ εἶπεν “«Ποῦ ὁ θεὸς ᾿Ἠλειοὺ ἀφφώ; 
8 3 ή ΔΝ ὖὸ Ν ὃ κ 3 θ Νο θ 

καὶ ἐπάταξεν τὰ ὕδατα, καὶ διερράγησαν ἔνθα καὶ ένθα: 
[ο Ν ω ον Α Ν [ω 

καὶ διέβη Ἐλεισαῖ. καὶ εἶδον αὐτὸν οἱ υἱοὶ τῶν προ- 
υπ Ν ε 3 3 Ν 9 3 / ΔΝ - «6 π 

φητῶν καὶ οἱ ἐν Ἱερειχὼ ἐξ ἐναντίας καὶ εἶπον πανα- 
ο) . [ο] νο Ν 4 ε] 

πέπαυται τὸ πνεῦμα ᾿Ηλειοὺ ἐπὶ Ελεισαῖε" καὶ ἦλθον εἰς 
ο  σν κ Ν οὺ 

συναντὴν αὐτοῦ καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν. 
ΕΤΕ, . ΑΝ η . . ο δ 
καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν “ Ιδοὺ δὴ μετὰ τῶν παιδων σου 

΄ 3 ὃ ελ ὃ / βέ δ) [ή 
πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ δυνάµεως' πορευθέντες ὁἡ ζητησά- 

8 δες ο 
τωσαν τὸν κύριόν σου, µή ποτε εὗρεν αὐτὸν πνευμα Κυρίου 

ο» ΄ Ἆ 152 ἃ Φ 3 ΄ ο] 305 

καὶ ἔρριψεν αὐτὸν ἐν τῷ Ἱορδάνῃ ἢ ἐφ᾽ ἓν τῶν ὀρέων ἢ ἐφ 
νὰ . νε 9 Αα 9 9 ο ο] 

ένα τῶν βουνῶν:' καὶ εἶπεν Ἔλεισαῖε 6 Οὐκ ἀποστελείτε. 
φ Ὡ) 3 Ν ων 

καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν ἕως οὗ Ἰσχύνετο, καὶ εἶπεν 
8 3 ΄ ’ 3 Ν καὶ ἀπέστειλαν πεντήκοντα ἄνδρας, καὶ 

18 

3 ) 

έέ"Αποστείλατε. 
9 ’ Α ε κ Ν .] Ὡὶ 3 ’ Ν π..ὶ 

ἐζήτησαν τρεῖς Ἠμέρας, καὶ οὐχ εὗρον αυτόν. και αυτος 
. ’ 3 3 ’ Ν ωὶ 5 ο εξ ” ωὶ ΔΝ 

ἐκάθητο ἐν Ἱερειχώ" καὶ εἶπεν Ἔλεισαιε “ Οὐκ εἶπον προς 
22 ὑμᾶς ΄Μὴ πορευθῆτε᾽; 

--- Ἐλλεισαῖε: Ποπιϊπαίίγε {ο ὕψωσεν, 
Ῥαΐ πού ἵη {9 Περτεν. ΑΕίΘ6Γ {Πἱ5 ἴ]θ 

ἨΗεῦτειΥ Ἠα5δ 'απά πεπί Ῥαοζκ.) ---χεί- 

λους: {16 11596 ΟΕ χεῖλος Τοτ α Ῥαηπ]ς οἑ 

Ῥτίπχ, Ῥοβίάες5 οοττθβροπάϊης {ο ια 

ἨΠεβτευη, ἵ6 αἱ5δο σοοᾶ ἄπεοεκ. Ορ. Πάϊ. 
11 70 ἐπὶ τοῦ χείλεος τοῦ ποτάµου. 

14. ποῦ ὁ θεὸς Ἠλειού: Ἠεβρτονν, 

«ΎΠετε ἶβ {επονα]Ἡ ὑ]ε σοὰ οἳ Ἐ]αϊι ϱ ) 

--ἀϕϕώ: α ἰταπβ]θεταῦίοη ΤΤΟΠΙ {16 
Ἠεῦτεν. Τταηβ]αίε ουσπι ]16, 

15. καὶ οἱ: {16 οΠΊΙΒ8ΙΟΠ ΟΓ καί Ώθγθ 

που]ά Ῥτίης {πο (τεε]ς ΙΠίο αοοοτάαηςθ 

πἩ ο Ἠεῦτεγ. --- συναντήν: Πϊ Τ. 

1816. 

16. ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ἤ: ποῖ ἵπ ἴπθ 
ἨΠεῦτευ”. ---ἐν . . . ἕνα: εἷς 10Υ τις ἵδ 

ἆπα Ἠθτο {ο α Ἰέετα] Γο]οπίπς οἳ ἴπθ 

Ἠερταν. ὃδ 2.---βουνῶν: Ίτοπι Ἠάϊ. 

1ν 199 ἵὸ ας ῬουἨ Ἱπ[εγτεά ὑπαί υπ] 

ποτ 5 οἳ Ογτεπαϊο οτἱἰθίη. 10 15 οοη- 

ἀεπιπεά Ὦγ Ῥητγπίομαςδ α5β ποη-Α0ο 

(Ῥνγείο Γπίγοᾶ. ϱρ. 206). 

18. καὶ αὐτὸς ἐκάθητο: Ὦείογθ {118 
ο Ηορτοανν Ἠα8 ΄απά ἴπεγ οαπ1θ Ῥαοκ 

{ο ΠΠ.) 



ΙΝΤΠΟΡΌΟΟΤΙΟΝ το ΤΗΕ ΘΤΟΕΒΥ ΟΕ ΗΕΖΕΚΙΔΗ 

| ΑΝΕΟ ΡΗΝΝΑΟΗΕΒΙΒ 

«ΤΗΕ Ρίαγοτ οἳ α τισΏίθοις πιαη αγαἰ]αῦἩ πηποἨ ----δαοἩ 15 ἴ]α 
πΙοτα] οἳ ιο 5ἴοτγ οἳ ΗεζεἷκῖαὮ απά ΒεηπασΠονρ. Τ]]5 {ουγ ἶ5 α 
Τανουτ]ζθ οηΏηθ 1Π ἴμο Οἱά Τορίαιπευ{, Ῥείπς ἴο]ά ἵπ Ἐίπας, Ιπ Τβαίαῇ, 

απά Ἱπ ΟἨτοπ]ο]ερ. πο αοοοιπύ σἴνεη Ὦγ ἴμο ΟΠτοπίο]οτ (1 Οµ1. 
9239) 16 ΟΡΥΙΟΙΒΙΥ αι ]αΐ9 «Πο οἱ 0μθ οὔμετ πο. Ῥτῦ 165 πη]ρΏί αἀπι]ό 
οἳ αγσιπιεπῖ γΥλείμαχ {λαο Ῥαββασο 1π Ἐίπος (Ἠ Ι. 1815 195) 16 Ῥου- 

τογθά Ίτοπη ΤβαΙαἩ ΟΥ {11ο Ῥαββασο ἶπ Ι58ἱαΠ (οἱς. ὀ6 απᾶ ὅτ) Ῥοντονγγαᾶ 
ἴτοπ Ἠ]1Πσ8. Έ]ο ἆΙετεποςς Ῥούνγθεπ ἴ]θ Όσο αἲθ πιθγεῖγ νοατ]ρα], 

αηπᾶ ατθ α]πιοδῦ ΙπΥαΤΙαΡΙΥ Ίπ {πο ἀἰτεοῦίοη οἱ στθαίοι {1]π655 οη ἴ]θ 
ρατῦ οἱ Ν]ησ5δ. Ἠεπερ Ἐτοίθβδδοτ Ἠτίνει 1Πΐ61ς ἴ]ιαῦ {Πο πανταῖῖνο 
Ρε]οησθά οΓς]ηα]1γ ἴο ἴπο Ῥοοκ οἳ Ἰίποσς απἆ γα αἀορίαά ἵπ α 

5ΙσΗ{ΙΥ αὐτιάσαά ἔοτπι ὮΥ ἴπθ οοπιρί]θτ οἳ ]βαϊαἩΠ. Όπο ζμίηςρ 866ΊΗ5 

οετίαϊπ, Π8ΠΙΘΙΥ, υμαῦ ἴμο αοοοιπύ ἆοεδ ποῦ οοιηθ {οί πα Ῥτορ]εῦ 
Ἰδ8ίαὮ ἨΙπβα{. ΤΠ πας τει αἲ α πιο ΊΠθη πα Ιπιασ]παβίοῃ 
οοι]ά αἰτεαάγ ϱἱνο Ρ]αΥ ἴο 1ἴδε]{ απ]οηπς [Πο ονεπίς οἳ α ραςδί ασο. 

Α. ΟΟΠΊΘΙΙΡΟΙΑΥΥ, α5 Ἐτοίθβδου Ώτίνει ροϊπίς οιζ, ποι]ά ποῦ Πάνα 
αὐοπ]ραθεᾶ {ο ΒεηπασΠετΙθ {16 8160888665 ασαΙηδί Παπιαίμ, Ατραά, απά 

Ναπηβτία, ΠΙΟ] Ἱγετα, Ιπ {αοῦ, αοΏ]ενεᾶ ὮΥ Τισ]α[ῃ-Ρ]]θ5ετ οἵ Ρα1σοη. 
Μοἵθογοτ, 16 Ίνας οΠΙΥγ πο Γοτθβοτίεπίηρ ο{ {1ο Ῥεγβροσίῖσε οαα5δεά ὮΥ 

6πης {Παῦ οοι]ά οπαΡ]θ {πο ὦτ1{6Υ {ο τοσατᾷ ἴ]θ ππτάετ οἳ βεηπασΠετΙΏ 

η Ἠϊδ ΟΥ οοιΠΏτγ ας {οονΊπς οἱοδθ προη Π15 1ΠγαδΙΟΠ οἱ οτάκρα, 
πΠθη (Πο Όπο ενεπῖς Ίπειο αοὔια]]γ 5εραιαίεά ὮΥ α 8ραοο οἳ επί 
76815 (μ.ο. Τ01--681). Ἠετεκίαμ)5 οπΏ ἀθαίῃ (Ρ.ο. 69) ἴοο]κ Ρρ]αςθ 
αἰχίθεη γεατς5 Ῥοίοτα {λαῦ ο{ ΒεππασΠετῬ. ΤΠ ἴπο Ῥοο]κ οἳ Τους 16 
16 δα1ᾷ ὑ]αίῦ βοηπασΠοτίρ Ίνας 5]αΐη Ὦγ 5 πο 5οπ5 γη θπΙη ΠΗ0Υγ ἆαγς 

Έἔγοπι Πθ της νΠθη 116 ΄οαπ1θ Βγ]ης {γοΠῃ ο πάρα) (Τοῦ. 1153). ΤπαΒ 
Ῥου]ς Ιπάᾷθεᾶ 15 Ῥαταο τοππαπησθ, Ρια0 15 561Υθ65 ο 5ΠοΥ παῦ ἴ]μο αν 
τοβᾶ {μα 5ἴογΥ ο βεππασλετΙρ ας ΙπάΙοαῦίης {μαῦ α 5ρεεάγ ]αάσεπιεηῦ 

ογετ/ίοο]ς {1ο Κίπσ οἨ Ἠῇ5 τ6εῦΙΤΏ {ο Ἠ15 ΟΝΏ οσο}. 
Μοτο εύοη ἴπαη Ἠανίά, Ἠετεκίαμ ας Ῥεεν Ἠχοα προπ ὮΥ πο 
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ζοπ]ς]Ἡ ἹὝτοις α5 ἴ]ιο ἴΥρο οἱ ἴμο Ῥίοιι5 Κίπς. ο ὑταςίεά Ίη Όῃε 

Τιοτᾶ, ἴλο ἀοἆ οἱ 15ταθ]; 5ο {]αῦ αξίεν Ἠ]πῃ γ/αβ ηοπθ 1 Ἠ]πι απιοΏς 

α]] ἴ]ιο Κίπσ5 οἳ ο πάαμ, ΠΟΥ ΑΊΠΟΠςΡ 16 Ὅλμαῦ γγεγθ Ῥείοτε Ἠ]πῃ ὁ 

(1 Κ. 188). ΒιαοἩ ἶδ 1θ νετά]οῦ οἳ μα πει οἳ ΚΙΠΡΡ, απά ἴπο 

ΟΠτοπίσο]ας (1 ΟἨ9. 913 3) 16 οᾳπα11γ επαδίαςθίο. Τη Ἐεσ]εριαβίῖοις 

αἶδο (811. 48333) ἴμο απ ]πς οἱ ἴΠθ οαπιρ οἳ ο Αδδγτίαης 156 βα]ά 

{ο Ίανο Ῥδυπ ἆπα {ο ἴ]μο Ταοῦ ἴπαῦ ἨΗεζεκίαι ἅἷά ἴλαῦ πνπΙοὮ ν/αδ 

ῬΡ]εαβίησ ἴο ἴμο Τιοιά. ἘΤπαῦ Ῥιεῦγ πιθαπί Ῥτοβρεγγ Ίνας α τοοῦεὰ 

1ᾷ6α 1π {πο ο ενδΏ πηϊπά, 5ο {Παῦ, 5 ΗεζεκίαΓὮ ν/ας αἀπα]υζεά]γ Ρίου», 

16 ντα5 α ]οσίοα] οοπδεπεπσθ ἴλαῦ 6 5Ποπ]ά Ῥτοβρατ. ΄Απά ἴμα 

Τιοτά ἵνας ν δι πας ν/ΠΙΓΠΘΥβοθυαν ο επ ΜογῦἩ Ίο Ῥτοδρεγεά 

(1 .. 191: ορ. 1 0Ἠτ. 913). Ἔμεςο πονάς βίαπᾶ 1π οιπ]οας οοπίταβῦ 
Ψ(Ἡ ἴμο Αβδγτίαη τεοογᾶδ. Τμ 5 Που ΒεππασΠμετίρ {ἴθ]]5 ἴμο 

ΒΤΟΤΥ --- 

ἑΑπᾶ ἨΗεζεξΙαΏ οἳ ἴμο ]απά οἱ ο πα], νο ἀῑᾶ ποῦ αὈπιῖσ ἨΙτη- 

561{ ἴο πιγ γοζκε --- ξογῦγ-διχ οἱ 5 5τοηςφεςί ὕοΝΠΒ, {οΓ0Γ68865, απἀ 

απ]α]] {ους υαζοιαῦ ὨΙΠὮΕ6Υ 1π {Παῖν {6ΥΤΙΤΟΤΥ γεια οαρίατεά παζ] 
Ραζζατίπσ-γαπης (0) απἀ αἴἴασκεά νυν Ἱπδίτιππθηῦς οἱ να, Ιπ ἴμο 

σζογπιίησ οἱ ἴμο Ἱπ[απΊτγ, ΥΥΙΤΗ 1ΠΊΠΘΡ, ΏΓΘΘΟΠΙΠΡ-ΊΤΟΠΗΡ, απᾶ (--- 2). 1 Ὦ6- 

οἱθσαᾶ απιά οοπαπετγεά ἔμειηι. 200.150 ΡετςοΏ5, γοιις απά ο]ά, πια]ε απά 

{οπηα]θ, ἨΟΓΦ65, ΙΊ168, ἀ9865, 6α1Π615, οΟΧΕΗ, απᾶ απια]] οαἴίζ]ο νὔ]λοιῦ 

ΏΊΩΡΕΣ, [ οαιιδεᾷ {ο οοΙπθ οιιῦ {Τοπ {παπι απᾶ οοππ{εά ἴμεπι α5 Ῥοοῦγ." 
Ἠοεζε]κ]α] Ἠϊπιβα]{ Τ λιῦ αρ Ἰ]κθ α οασεᾷ Ρ]γὰ 1π 1 6γάδα]επῃ, Π15 τογαἱ 

αγ; 1 {ου βεά επἰτεπο]πιεηῦ5 ασαἰηδῦ Ἠ]πα, απά {Ἠο5δθ Πο «α1πθ οιιῦ 

ο {μο ραζθ οἱ 5 οἵσγ Τ ριπὶδῃεᾶ [ου «1 (πε Ῥασ]ς Ἰ] {ου Ἠϊ5 ἴγαης- 
σγθρρίοη. Ἠῖς ἴονης, νγλίο] Τ ]αά Ῥ]απάενθᾶ, 1 δεραναθεᾷ ἔγοτη 118 

Ἰαπά, απᾶ σανο {παπα Το {πο ΜΗΙπΠΙΙ, Κῑπσ οἳ Αρηάοᾶ, ἴο Ῥαάε, Κῑπς 

οἱ Ἐ]κτο, απᾶ Β1106], ΚΙπσ οἳ ἄαζα, απᾶ 1 ἀἰπιπιςδλεα 15 ζεγΙΜοτγΥ. 

Το ἴ]α οατ]1εν π1ραΐςθ, ἐεῖτ γθαατΙ]γ ραγπιεηί, Ι αἀάεά πα υπραῖθ 

ὙγπΙο] 15 βαἴαρ]ο {ο πιγ ἸογτάδΠϊρ, απᾶ 1ππροδθά 1 οἨ Ἠθιη. Ἠεζε- 
Κῑαῑι Ίνας ουεγρογγετθὰ ὮΥ ἴ]α {εαν οἳ ἴμο ϱρ]επάοιχ οἱ ΠΙΥ ἸοτάςηΙρ; 

ελα Ότι ” απά 5 να]απΜ νΥαττΙοΥ5, ΨΊοπα 119 μαά Ῥτουσλί {μεν Του 

ύιο ἀείοπορ οἳ 1 6γδα]ειη, Ἠ]5 τογα] οἱζγ, Ιαϊά ἀονη 0]αδΙΓ 4118. ὮἘ6- 

1 Ἑοσοτς Πίο οἵ Βαζγ]οπία απᾶ Αδεηγία ΤΠ, ϱ. 199, 845: ' Τπε5ε Ἱπ]αλδίϊ- 

αΠ{5 ντο πού οαιτῖεά αΑΥ ἱπίο οαριϊνΙγ. ΤΠεγ νετ πατολλθά οαῦ ἴτοπι ὑμεῖτ 

οἶθίθν απᾶ οοπιρε]]εά {ο σὶνο αἱ]ορίαποςῬ {ο Αβδγτία. ΤηΗε δια] .ΑΒδγτίαη 6ΧΡΓΕΘΒ- 

ΒΙΟΠ {ογ ἰακίηρ αΥαΥ Ἱπίο οαρίϊνγ 18 μού αδοᾶ Ἠεγθ.) 

3 ετ]αΡΒ ΠΠΘΤΟΘΠΑΣΥ ΒΟ]41678. 
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βιᾷ65 ὦ0 ἰα]επίς ο{ σο]ᾶ απά δ00 ἰα]οπίς οἱ 51]νοτὸ Ι οαιιδεᾷ {ο Ὦοα 

ὈνουιςΏί αξἴοΓ πηθ {ο ΝΙπενεΙ, ἴ]α τογα1 οΙ{Υ οἳ τι ΙοτάςμΙρ, ἴοι Ῥαγ- 
ιπθηῦ οἱ ἴμεα 0π1ριΐζς, ΡΤΘΟΙΟΙ5 51Ι0Π65, 5ΗΙΠΙης 8Τ0Π6Ρ, στθαῦ 8ίοΠ65 οἳ 

]αρίς-]αζι11, Ίνοιγ οοπσ]ςς, ἴΏτοπθς οἳ εΙαρ]ιαπί-ΠΙά6 απά 1νουγ, 1νοίΥ, 

Ῥτεσῖοιςδ Ίγοοςς, αἲ] ΠΙΔΏΠΟΓ οἳ {111698, α ναδῦ (εαδατθ, απιά 115 ἀἁαισ]ι- 
ἴ6ις, Ἠ15 ρα]α66-ΟΙΠΘΠ απ 1ηβ]οΊαΠ5 απᾶ 51ΠσΙης-ΥΟΙΠΕΗ; απά Ἠθ 5οηΐ 

Ἠϊ6 ΘΏΥΟΥ5 {ο 4ο Ἠοιπασε 0ο ππθ. (ΆοβθοηΏαις «468/γἱΦο]ιο γα σλ]ε]ιγο.) 
Έμετε 15 πο ΠΙΘΠΡΙΟΠ Ἠθιθ οἱ αΠΥ ἀϊδαςίει οΥ Ισποπιπῖοις τοτεαί ; 

ταῦηει Φεηπασ]λιθτ1ϱ ταορτοβεηῦ5 ΠΙ1ηΒεΙΕ ας τειτηῖης ]446εἨ γ{] δρο!]5; 

Ῥαῦ (παεη {Πθ ἨΙδίοτΙοβταΡΠΕΙ5 τογαἱ οἱ Αβδγτία Ἡετο ἀοιρί]ερς ποῦ 1η 

[πο Ἠαριο οἳ ἀπε]]πσ προπ απζοπατά Ιποιάεηῦς. Τιαῦ ας {Πετα[οτθ 
σα]] 1π {Πο εν]άεπος οἳ α γπ]τά ρατίγ. 

ΤΈ]ετα πναςδ α ρι]εδὺ οἳ ἨΠερηεαρδία5, παπιθά ΒεῦΠοῃ, Πο Ῥδσαπιθ 

Κιπσ οἳ Ἠςσγρί, απἆ νο 5Ησ]ίεά πο παττΙογ-εβδίθ απᾶ ἀερτινεᾶ 

ἴμθπι οἱ [είν Ἰαπάς. ΊΠαεναείοιο 6η βαπαοΠαΕΙΙΡΟ5, Κίπσ οἱ ἴπα 

Αταβίαη5 απά ΑΘΡΥΤΙΑἨΡ, πιαγολθά α στεαῦ αΤΙΗΥ αδαϊηςδι Ἡσγρί, ἴηΠο 

πΙΑΥΤΙΟΙΥ5 τε[ιιδεᾷ {ο Βσ]ί. Ρο ἴμθ Ρρτ]ε5δί, Ρεῖης αὖ Ἠ15 ν1ζ5) απ, ναό 

Πίο ἴμθ ὕειπρ]ε απᾶ Ρονγαι]εᾷ Ῥεΐοτε {Πθ Ίπασε οἱ {μα ἀοᾶ {πο ἆαῃ- 

σεις ἴ]παῦ (Ἠτεαζεπεᾶ Ἠ11π. ΄ Α5 Ἠε περί, 5]εθ6ρ 5ίο]ο οὗθγ Ἠϊπι; απᾶ 

ἴμθ ἀοἀ, αρρεατ]ης {ο ἨΙΠῃ 1Π α ἀτθαπῃ, ρτοιλ]δδά ζο 5δεπά Ἠϊπι Ἠε]ρες. 

5ο [πο Κϊπσ νεπύ ουί {ο Ῥα]αδίαπι υΙζῃ 5αοἩ ταβΏ]ε α5 που] {Το]1ου 

Ἠϊπ. ἜΤήηενε, α5 ἴπθ αΓΠΙΥ οἳ {πο ΙΠΥαάςΙΡΒ ΊαΥ εποαπιρεᾷ αἲ π]σηζ, α 
πι] 0ιάε οἱ Πε]ά-πισο Ῥουιγθά 1Π προη ἴΠ6πι απά ἀἆενοιτεά 0Πειτ 

4π1νδις, [μαι Ρού/-δ1Π65, αά ἴμο Ἠαπά]ος οἱ {αιτ 5μ1ε]ἀς, 5ο ἴπαῦ 

πεχύ ἆαγ {Πεγ Πεᾶ ἀεξεποείεδς Ῥεέοτο {ἴΠ6ίΙγ οπθπ1θΒ. ΤΠας5 τας 

Ἡσγρυ βανεᾷ ὮΥ {πε Ῥταγετς οἳ 155 Ῥρτ]εςϐΙΥ ΚΙπΡ, α 5ἱοΠ6 Ίππβςθ Οἱ 
ΊΥΏΟΠ 5611] δοοά 1Π {16 ἆαγς οἳ Ἠειτοάοίας 1π 0ῃθ ϐεπρ]θ, Πο]άϊπς 1ῃ 
155 Παπά α ΠΙΟΠ5Θ, απά ΓΙ απ ΙΠΡΟΥΙΡΟΙΟΏ οοΠΥεγΙΏΡ ἴπο πποτα] οἳ 

ἴμε {α]6 ----ἕ ΊηΠοςδο ΙοοΚκεί] προη 1η6, 160 Ἠ1πῃ Ῥ6 Ρίοις᾽ (Πατ. 11 141). 

Τ{ εἶίμετ {πο 2 αυ15] ος 1ο Εσγρίϊαη 5ἴοΤΥ 5ὐοοᾶ αἱοπθ, ος τη]σΏ 
Ῥο 1πο]Ιπεᾶ {ο δεῦ {παπι 4ομη αν ἴπαθ Ἰπναπθίοη οἳ παζίοπα] ναπΙ{γ: 

Ῥαῦ 0ΠδΙγ οοποΙΤεηςθ 566Ίη5 {ο {ανοιτ πο 1άθ6α {παῦ βεηπασΠαιΙὮ ἅῑά 

πηθεῦ πι 8οπιθ διάθῃ 16Υ6Υ56, ΥΙοἩ Ρουμ ο ες απάἆ Ἠσγρίαπς 

ἴατηεά {ο {πο Ῥρναΐςε οἱ ἰἴῃαῖντ οὐπ (οἆ απάἆ Ἰίπα. 
Τ]θ αοοοαπῦ οἱ ἴπ6 ππα{ζθυ, 5 σἶνεη ὮΥ «οδερβι!5 (4πἱ.Χ 15 1), 

οοηίαϊηπς ποϊμῖησ ΙποιθᾶΙρ]θ. Τ]ο οσον] Πςίοτίαη {6]]5 τ15 {παῦ 

δ 11 Ἰς,. 181 δαγ5 900 {α]επίς. 'Ἐνγαπαίς ηας αἰθεπιρίρά {ο 8Πο ὑλαῦ {πε 900 

Ἠεῦταυ ἰα]εΠίς -- 800 Αβδγτίαη.) --- Ἡοβεῖς τοίᾶ. ρ. 200. 
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Φοηπαο]ονίὈ Ιοίς Ἠαυρςλμα]κθῖ απᾶ Ἡ]5 αβδοοϊαζθς Το βαο]ς ο οταδα]επι, 

Ῥαῦ Ἠπιδθ]Ε νγοιῦ οϐ ο πιακθ ἵαΥ ΟΠ ἴῑιο Ἡσγρίίαης απἁ ἘΠΙΟΡΙ8ΗΒ. 

Ἠο πνας επρασεἆ {ο α Ίοης ΌππςῬ οη ἴμο 51669 οἱ Ῥο]άδίάπῃ, απᾶ γγᾶς 

αΏοιί {ο ἀθ]ΐνετ ἴμα αβδαα]ζ, ππεη Ἰε Ἠεατά ἴπαί Τπουβίκες (Ξ-Τ]τ- 

πα]κα]ι,  Ι. 199) να οοπηῖης ΝΙΡΙ α Ίατσο Τοτος ἴο πο αἱά οἳ ια 

Ἐργρίίαπς απά πιθαπῦ ο οποβ6 ἴμο ἀεδετ απά Ἰπναάο Αδαγτα. 

Αοοοτάἰπβ]γ Το διά ἀεπΙγψ αθαπάοπεά {16 51εσο απά τε]οῖιπεά ἴμο {ογσθ 

απᾶον ΒαῦςΠαἷε] αὖἲ «σοιαβδα]θτ. Ῥαῇ0 οἩη ἴ]μο Βτςῦ π]σΏίῦ οἳ Π18 51656 

ο 16 οἱϐγ, ἀοά 5εηῦ ἴπε Ῥ]ασας προῃ 5 αΤΠΙΥ, ΥΠΙΟΠ εκρεά]θεά 

ή6 ΤΘΙΙΤΏ {ο ΝΙπενεμ. ΌΤ]στο, αἲζετ α 5Ποτῦ Ώ1πε, ης Ία5 πιατάθτεά 

Ὦγ 15 ἴννο ο]άρδῦ 5οη5 Αἀταππθ]θο]ος5 απᾶ ΒαΤαδαΓΟ5. ὁοβερια5 

αποίθς Ἡαγοᾶοίιας απἆ σοθ5 ΟΠ 6ο ᾳποῦε Βογοδι5 ἴ]α ΟΠα]άθαπ Ἠ]5ίο- 

τίαπ, ιό ππ{ογθαπα{ε]γ {ατα 15 α Ίασυπα αὖ ἴμ]δ Ῥοϊπῦ ἵπ Ἠ]5 πουχ. 

6 16 γγονίἩ ποθίοῖπς ε]ιαῦ Μεσαρίπεπας, αοοοτάΊησ ἴο Βίταρο (ΧΥ, Ρ). 

686, 68Τ), 5ροαΚ5 οἱ Τεατ]κοι πο ΠΠιορίαη α5 α οτοαῦ ΊασΓΙΟΥ, χα 

Φαβοβίτῖ5, Ὑο τθασ]εά ἴμο Ῥι]]αις οἱ ἩἨστοι]θ. ΤἩε ΠαδίοτῖσαΙ 

αβροοῦ οἱ ἴ]μα βἴοτγ Ἡούπενθν πηιιδῦ ο 16Ε6 το οἴμειδ. Θιῇ1οο 15 ἴο 

βαΥ, ἴλαῦ ἴμοδο ἨΠο Ἰανο βεαᾷ]εᾷ Πα απεβοη 866εΠη {ο Ῥο αρταεά 

υλαῦ πο «Ἠτοπο]οςγ οἳ μα Ῥ]Ρ]9 15 πετο αἲ {απ] 0. 
Ίο απο οοποθγπθά νζἩ ἴ]ιθ ΑΤΟΤΥ ΟΠΙΥ α5 α Ῥί6ςθ οἳ Ἰεταίιτο. 

γ]αγγοά {ποπ ἴπαῦ αβρεοῦ 15 15 πιασπϊῃοεηζ, Ὀεῖηπς Το]ᾷ πνΙζ αἲ] μα 

οοἶθπιη ἀἰσπισγ απά 5ρ]επᾶοιτ πΠΙοὮ πιατ] {πο Ἠερταν 5σεη]ᾳ5. Τη 

ἴπο πα ΙσαῦΙοη οΕ πα οαζαβίτορῃο νἨΙο] ονθειζοο] {16 ΠΙΟΠΑΤΟΗ ο 
αὰ Ῥτεδαπηθά {ο ἀθ[γ πο ἨΗοΙγ Οπε οξ 15τα6] ἴμετε 15 {ῃθ νασιιθεηθΒς 
ΝΠΙΟ] 15 οἳ ἴ]θ Υθ6ΙΥ 6856πος οἱ ἴ]ο 5αΏ]πηθ. 10 {ακες α Ῥοεῦ ἴο 

Ἰηθετρτεῦ Ῥοβδίτγ. 39ο 16εῦ 5 οἱο5ο γἴ]ι α αποζαθΙίοη {Τοπ ΈγΤοή --- 

1μ]κο {ιο Ίθανος οἳ {πο Τοτθδύ ΨΠ6η ΘΙΠΙΠΙΘΥ {5 6ΓΘΕΗ, 

Τμαί Ἠορβί ση Ολεῖγ ΏαΠΠΘτς αἲ 5αἩ5εί ΊΥΕΓΘ Β6ΘΗ ; 

1ο {19 Ίεανθς οἳ {ο Τογοβύ π]λεη ΑΠΙΙΙΠΙΠ ΠαίἩ Ῥ]ούπῃ, 

Τ]μαί Ἠοβδῦ οἨ ἴ]θ ΠΙΟΙΤΟΥ ]αΥγ πηύπεγεᾶ απ ΒίΤΟΝΗ. 

Έος ο Α πηρε] οἳ Ὠοδαί] 5ρτοαᾶά Ἠΐ5 πίπσς οἨ {ο Ῥ]αςί, 

Απά Ῥτοαί]μἆ ο {1ο ἴασος οἳ ἴμο ορ α5 Πε Ῥαββἆ ; 

Απᾶ {ιο 6Υ65 οἳ {1ο βΙοθρθτς γγαχ᾽ἆ ἀεαά]γ απᾶ ο], 

Απά {λαῖτ Πθατί5 Ῥαΐς οπος Ἰθαν ᾱ, απά 1ος 6γετ ρτεύν β01]] 1) 



ΥΠ. ΤΗΕ ΘΤΟΕΒΥ ΟΕ ΗΕΖΕΚΙΑΗ ΑΝΡ 

ΦΡΗΝΝΑΟΗΠΗΕΗΒΙΕΒ 

Ιν Κίπρβ ΧΥΙΤΙΙ 19 

ὈΚαὶ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεῖ Εζεκιοὺ ἀνέβη 
Ν Ν .] ’ δη ὰ Ν ’ ο) ’ ΔΝ 

Σενναχηρεὶμ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων ἐπὶ τὰς πόλεις Ἰούδα τὰς 
5 λ Ν / -α 14 2 ε η 
ὀχυρὰς καὶ συνέλαβεν αὐτάς. καὶ ἀπέστειλεν Εζεκίας 

βασιλεὺς Ιούδα ἀγγέλους πρὸς βασιλέα ᾿Ασσυρίων εἷς 
ΔΝ / (κε / 3 ” 3 2 3 [ω Δ 3 

Λαχεὶς λέγων “' Ἡμάρτηκα, ἀποστράφητι ἀπ᾿ ἐμοῦ: ὃ ἐὰν 
3 ω) » 5» 3 ΔΝ ’ 22 Ν α 2 ε Ν »] 

ἐπιθῇς ἐπ᾽ ἐμὲ βαστάσω.᾽ καὶ ἐπέθηκεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ασ- 
’ » ἃ ε ζ Ἅ 2 ’ / ’ 

συρίων ἐπὶ ἙἘχζεκίαν βασιλέα Ἰούδα τριακόσια τάλαντα 

ἀργυρίου καὶ τριάκοντα τάλαντα χρυσίου. "καὶ ἔδωκεν 

Ἐζεκίας πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ ρηυρ ρ : ρ 
3 [ω) 5, [ω Α΄ 16 3 ω ω 3 ’ 

ἐν θησαυροῖς οἴκου τοῦ βασιλέως. ἐν τῷ καιρώ ἐκείνῳ 
/ ε Ἶ ΔΝ ” (ο. ΔΝ Ν 3 ’ 

συνέκοψεν Ἐζεκίας τὰς θύρας ναοὺ καὶ τὰ ἐστηριγμένα 

15. Σενναχηρείµ: Ἠευτευ ῥΦαπᾖθ- 

η. ἜΤμο Ίοτπι οεππαε]λεγὶῦθ 6ΟΠΙΘΒ 

ΙΤΟΠΙ ἴπο Ὑμυ]σαίθ. «ὁοβερμας5 (4πί. 

Χ 1 ὁ 1) Σεναχήριβος: Ἠαι. ἩΠ 141 

Σαναχάριβος. --- Ιούδα: 15. 961 τῆς 

᾿Τουδαίας. 

14. 'Εϊεκίας: (τεοϊσεᾷ ἴογπι οἳ {πο 

ΠΦΙΠΘ. ἨΠερτευ ΓΠΙΖ αι Ἰετο, Ῥαί 

ΠΊΟΤΘ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ΓΠἰἱρφϊγ γα], αξ ἵπ 

Υ6ΙΑβ0 19. Τπΐ5 ἀϊῄετεποϱ 15 οηπθ οἳ 

υπο βἶσης ἰλαῦ Υ6Ι565 14--16, νο ατα 

οπι]ύύθά ἵη 16. 96, οοπ1θ {τοπ α. ἀΠετ- 

επί 5οιτοῬ {Τοπ {Πε τεβί οἳ {Πο ΠαΤΤα- 

{ἱνθ. «οδερπας Γοαπᾶ5 οη. ἴπεπι α 

οΠαγσθ οἳ Ροτ]ΙΤΥ ασαἰπδί Ῥεηηπο]οτίὈ. 

---ἀγγέλους: ποί ἵπ {ο Ἠεῦτου. --- 

Δαχείς: Βεηπασλετίῦ πας αἲ ὑλμίςδ πιο 
Ῥεβιερίης {Πἱ5 5ἰτοηρ]λο]ά ση αἲ] 5 

101065. Τὸ γα ἵηπ {πο Ἰοψ]απάςδ ηθαΥ 

ἴπο οοιΏηῦτγ οἳ ἴπο Ῥῃ/δύΐηος, απά τας 

βἰταἰεσεἰἰοα]]γ α ρ]ασοςθ οἳ ἱπιροτίαπςρ 

35 Ἰγίης οἨη πε ἨΠἰση-τοαᾶ Ὠείπεεη 

Ἠσγρί απἀ Βγτία. Ἠεοεπί Ἰηνοβίϊσα- 

9ης {επά {ο ΒΠΟΙΥ 105 ΙάεπΗγ νο πθ 

πιοαπᾶ οἳ Τε]]-ε]-ΗΠ6ΒΥ. Οπο οἳ {πα 

β1α08 ἀἱβοονετεᾶ ὮΥ Τιαγατά οοπίαίηΒ α 

τοοοτά οἳ 1958 οαρίατο απᾶ α Ρρίοίατο ΟΕ 

ἴμθ βἶ6σθ. πο ἱπβοτίρίίοη Ἠα5 Ῥθετ 

ἀεοϊρμετοαά ας Το11οσνς --- ' Βεηπασλμετίῦ, 

ἴπθ πιἰσΏίγ Κίπρ, Κίπσ οἳ ἴπε οοιΠίτγ 

οἳ Αββντία, βἰμίπσ ΟΠ {πο {ητοπο οἳ 

Ιαάσεπιεπί Ῥείοτε (ον αἲ πο επίταποθ 
οἳ) πο οἱίιγ οἳ Τιαοβίδα (/αλϊκ]α). 

1 σίνο Ῥετπηϊββίοη Τοντ 155 β]αασ]ηίεγ,) 

ΦΠΙ{Π)5 Ὠὶοί, ο ἴ]ιο Εἰοῖίο, δ.υ. Τα- 

ο]έδ].--- ὃ ἐάν: ὃ 105. 

16. τὰ ἐστηριγμένα: ᾖο8ίἱ8. 

Ἠετο α5 α βιΏβίαπί]νο. 

ΟΠΙΥ 
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«ΕΙ.ΕΟΤΙΟΝΡΒ ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΡΕΡΤΟΌΔΑΙΝΤ 

ἵν Κίπρ ΧΥΙΠΙ αἱ 

ἃ ἐχρύσωσεν Ἐζεκίας βασιλεὺς Ἰούδα, καὶ ἔδωκεν αὐτὰ 

ΜλΚαὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς ᾿Ασ- 

296 

βασιλεῖ Ασσυρίων. 

συρίων τὸν Θανθὰν καὶ τὸν Ῥαφεὶς καὶ τὸν Ῥαψάκην ἐκ 

Λαχεὶς πρὸς τὸν βασιλέα Ῥζεκίαν ἐν δυνάμει βαρείᾳ ἐπὶ 

Ἱερονσαλήμ καὶ ἀνέβησαν καὶ ἦλθον εἰς Ἱερουσαλήμ, 

καὶ ον ἐν τῷ ὕδραγωγφ τῆς πολυμοήκα τῆς ἄνω ἤ 

ἐστιν ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως.. "καὶ ἐβόησαν 

πρὸς Εζεκίαν, καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν ᾿Ελιακεὶμ υἱὸς Χελ- 

κίου ὁ οἰκονόμος καὶ Σόμνας ὁ γραμματεὺς καὶ Ἰωσαφὰτ 
« » / 19 Ν 
ο αναμιμνησκωγ. και 

17. τὸν Θανθάν: ἨΠερτευ Ταρίαπ. 

Ίη 15. 201 πε ἨΠευτευ Ἰαδ Τ]ιαγίαΊι 

απᾶά ἴπα («τθεκ Ταναθάν. Τί ἵδ ποῖ ἃ 

ΏβΙΠΘ, Ῥαῦ α 00ο Του πε οοΠΙΠΙΔΠ(ΕΘΓ- 

Ίπ-ολμῖθξ οἳ ο Αβδγτίαη ΑΤΓΠΙΥ.--- τὸν 

'Ῥαφείς: Ἠεῦτενν Ιαῦ-δᾶνίβ, ο]εί οἵ 

ἐ]α ιο] δ. Ορ. ἆετ. 995, Νετθ ἴ]θ 

1 ΧΧ (οτ. 465) Ἠαβ Ναβουσαρεί.. «ο- 

βορΏις (4πί. Χ 1 δ 1) 5475 οἳ ἴθ πο 

οοπιραπίοΏς οἳ {πο ΠαβδΜαΚεΙ --- Τού- 

των δὲ τὰ ὀνόματα Θαρατὰ καὶ ᾿ Ανάχαρις 

ἠν.---τὸν 'Ῥαψάκην: {πὶ5 αἱδο ἵδ ἃ 

ᾖψδ, ἨἩερτενυ Παὐβ]ῶβφδ, νίοα 18 

ἴακθη {ο πἹΘαΠ ΄ ομῖεί οαΡΡΏΘΑΓΘΥ.᾽ ἘΤΟ- 

{ρβδογ ΟΠΘ6ΥΠΘ Ποἱάβ ναί ἵν 15 τεα]]γ 

ΑΡΡΥΤΙαΠ απά ΠΙΘΑΠΣ ’ ομ]εῖ οἳ {πο Ἠϊση 

0Π68.) --- ἐν δυνάµει βαρείᾳ: 15. 903 μετὰ 

δυνάµεως πολλῆς. -- ὑδραγωγῷ: ερ. 203: 

ΟἱΓ, 2450: 15. ο632, 4118, Ἰπ ο Ἰαςί 

Ῥαβδασε {με ἨΠεῦυτεν 5 ἀῑῄοτοπί ΕΤοπι 

υιαί ἵπ Όμθ τορδί,--- κολυµβήθρας: {π]8 

5 πε Πτεδί οἳ {6η οοοΙΤΤΕΠΟΘΡ οἳ {πο 

ψονᾶ ἵῃ με ΤΧΧ. Τί 16 ιδοά Ὦγ Ῥ]αΐο 

(1ερ. 405 Ὦ) απά Ὦγ Ῥ]πίατο] (21ογα- 

τα 902 Ἑ, Ρίαο. Ιν 19); ἵπ Ν.Τ. Ὦ} 

19οἨἨ (63, 91). 

18. 'Ἐχεκίαν: Ἠερτεν «(ιο Ἰῑποσ, 

Τ]ιε ΥΥΟΓᾷ5 καὶ ἐβόησαν πρὸς ᾿Εγζεκίαν ἆο 

πο αρρεατ ἵπ 15. ὀθ5, «οβερμις (414. 

- ΔΝ 

εἶπεν πρὸς αὐτους Ῥαψάκης 

Χ 1 δ 2) σταζιϊίοαβΒΙΥ α5οτίρθςδ ο οοἵ- 

ατᾶῖοθ ἴλθ πΟΠ-αρρθεαταησθ οἳ ἴμο Κίπςσ 

Ιη Ῥ6ΙΒΟΗ.--- Βλιακείμ.: ἨΠευτειυ Ε1ἂ- 
μἰπι, Ὑ αἱσαίο ΠἨαοίπι. ἆο5δ. Απί. Χ 1 

6 3 τὸν τῆς βασιλείας ἐπίτροπον ᾿Ελιάκι- 

µον ὄνομα. --- Χελκίου: Ἠερτειυ ΠΙφϊη- 

η], Ψα]σαίο Ηείϊεία (5εηπ.). Τη5δυεαᾶ 

ΟΙ υἱὸς Χελκίου ἴμθ (ΤαΠΒΙΑἴΟΓ οἳ Ι5αἱα]ι 

(5605) Ἆα8 {6 πἹοτθ ο]αβδίσα] ὁ τοῦ Χελ- 

κίου. ---Σόμνας: 15. 905 Ἓόβνας, ῇΟ8ΒΕΡΗΣΒ 

Σοβναῖος, ἨΠεῦτανν Φοῦηᾶῶ]. 366 ἴῃμθ 

ἀεπαποίαίίοη οἳ Πίπῃ ἴπ 15. 2215-35, Τηο9 

εν!]5 ίπετο ρτοᾶΙσοίεᾷ 56ΕΠ1 {ο Ἠαγα Ώθεῃ 

ΟΠΊΥ ἴπ ρατῦ αοοοπιρ]ς]θᾶ. --- Ἰωσα- 
φάτ: Ἠεῦτεν Τοαλ Όεπ-4δαρμ. 1π 
260 Ίο ἵ5 οα]]εάᾷ ᾽᾿]ώας απᾶ Ἱπ δτ ᾿]ώας 

υἱὸς Σαφάν, ὙΥΠ]οὮ Ἰπα]κος 6 Ἰοοκ αξ 1ξ 

᾿]ωσαφάτ ΝΕΤΘ Ἠθγθ α πηϊθία]κο ΓοΥ ᾿Τώας 

υἱὸς Σαφάν, Ἰε]ρεά οιαῦ Ὦγ πε Ταοῦ υπαῦ 

{ηθτο Ὠαά Ώθ6ετ α Ρτονίοα5 τοσυοτάθτ οἳ 

{6 ΠαΠιθ οἳ ᾿]ωσαφάθ (1 Ν. 2033).--- 

ὁ ἀναμιμνήσκων: ἴπο γεεογᾶεν. Ορ. 

Π Ι. 2034 ᾿Τωσαφὰθ υἱὸς ᾿Αχειλοὺθ ἀναμι- 

1 Ι.. 246] Ῥασὰ υἱὸς ᾿Αχειθά- 
ἵν Κ. 1851 ᾿Τώας υἱὸς 

198. Απί. Χ 1 

ξ 3 ᾿]ώαχον τὸν ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων. 

Τη 15. 965 ννο Ἠανθ ᾿]ωὰχ ὁ τοῦ ᾿Ασὰφ ὁ 

ὑπομνηματογράφος. ΤΗἱ8 ἵδ πιεπ]οπεά 

μµνήσκωγν: 

λαμ ἀναμιμνήσκων: 

Σαφὰν ὁ ἀναμιμνήσκων: 



γΠ. ΤΗΕ ΦΘΤΟΒΥ ΟΕ ΗΠΕΖΕΚΙΑΗ ΑΝΡ ΡΘΕΝΝΑΟΗΕΒΙΒ 20τ 

ἵν Είπα ΧΥΙΙΙ 90 

«Ῥίπατε δὴ πρὸς Ἐζεκίαν «Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ µέγας 

βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων “ Τί ἡ πεποίθησις αὕτη ἣν πέποιθας; 
εῖπας, πλὴν λόγοι χειλέων «Βουλὴ καὶ δύναμις εἰς πόλε- 
μον") νῦν οὖν τίνι πεποιθὼς ἠθέτησας ἐν ἐμοί;, "νῦν 
» ΔΝ / ΑΦ κ ες ερ, ΔΝ ΄ Ν ἰδοὺ πέποιθας σαυτῷ ἐπὶ τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν 

” ’ 9. ” Δ δ Α ε) ΔΝ τεθλασμένην ταύτην, ἐπ᾽ Αἴγυπτον" ὃς ἂν στηριχθῃ ἀνὴρ 
ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ εἰσελεύσεται εἲς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ 

τρήσει αὐτήν' οὕτως Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύπτου πᾶσιν 
[ο θ / ως 5 / 2) ΔΝ ϱ Ωω ΔΝ 2. ΔΝ 

τοις πεποιθὀσιν έπ αὐτὸν. καὶ οτι εἶἴπας πρὸς µέ ΄ Ἔπι 
Ν Φ ͵ Ν Ὡὶ 

Κύριον θεὸν πεποίθαµεν:᾿ οὐχὶ αὐτὸς οὗτος ἀπέστησεν 
ε ΄” κ ε ν 9 [ον ΔΝ Ν , 9 ἃ 

Εζεκίας τὰ ὑψηλὰ αὐτοῦ καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ, καὶ 
” ω 3 Ν ον / 3 Α. 

εἶπεν τῷ ᾿Ιούδᾳ καὶ τῇ Ἱερουσαλήμ ΄᾿Ἐνώπιον τοῦ θυσια- 

Ὦγ Βίταῦρο (ΧΥΙΙ 1 6 12, ρ. Τοτ) 8 

Όιθ {ί]ε οἳ οπε οἳ {Πε παίίνο οββοία]5 

αὐ Αἰεχαπάτία απάετ Αιασιξδία5 απά 

ππάατ {μα Ῥίο]επιῖες Ῥεΐογε Π]πι, 

19. πεποίθησις: ΟΠΙΥ Ἠετο ἵπ {μα 

1 ΧΧ. Ύπο ποτά ἵ5 αβεά ὮΥ «οβδερΏυ5 

(Απι. Χ 1 δ 4) απᾷ οεςΙ5 βὶΧ 0ἱπΙΕΒ 

πας ΝΤ. ε0. ἵ 6ου. 116. Τη 16. 964, 

Ἰηβδίθαᾶά οἳ Τί ἡ πεποίθησις, ἴθ 8418 

Ἠεῦτειν 15 τεηάετοά ὮΥ Τί πεποιθὼς εἶ; 

20. λόγοι χειλέων: Πεῦταει, ΄α ποτᾶ 

οἳ ο 15,’ 1.6. πϊλιοαί Τεβδοη Ὀε]]πά 

6. Της (τοε]ς Ἰεταο Ταἰ(μΤα]]γ τεβεοί5 

Όλο Ἠοεῦτανν, Ὀαί (πετο πιαΥ Ὀο 5οππείηίης 

απηϊςς η] {μα Ἰαίίετ. Ἰπ 15. 965 ἴο 

Ἠ.ν. τάῃςῬ---«Ι 5αγ {ή οοαη5δεΙ απά 

βἰτεησίἩ {ἴογ (μεθ Ἱπατ αἲο Ῥαυ ναίη 

πονάς. Τ]ηο ἄτθεκ ἰγαηβ]αίοΥ ἴἨθγο 

ρἱνθς---Μὴἡ ἐν βουλῇ καὶ λόγοις χειλέων 

παράταξις γίνεται --- 1)0ο8 ἴ]ιο Ὀαίίῖε ἄε- 

Ῥεπᾶ 1ροπ εοιιπδεῖ απιᾷ ιδογᾶς οἳ  ἴ]ιθ 

[ἱρε }---ἠθέτησας ἐν ἐμοί: ορ. 13 π. 
Τη Ἱν Κ. 18 απά 241,30 (πο ἨΠεῦταευ 

πιοτᾶ ἵ5 {16 ΒαΠΠ6 αξ ἵπ {5 Ῥα5βασθ. 

Τη9 τεηάοετίησ Ιῃπ 15. 905 156 ἀπειθεῖς µοι. 

21. πέποιθας σαυτῷ ἐπί: Πο Τ6ς0ς- 

ηϊδοά (θε οοηςδίγαοίῖοη, Ὀαί{ α ΠΙΘΤΘ 

{ο]ονίηπσ οἳ {πο Ἠερτεν. 15. 3265 

πεποιθὼς εἶ ἐπί. ---- ὃς ἂν στηριχθῇ ἀνήρ: 
{γεαίϊηςσ υπ]5 α5 (ατθεκ πε πιὶση{ Ὦε 16ά 

{ο 514ΏΡο5β6 {ἴπαί Ἠεγε Ίγα5 α 63568 οἱ ἄν 

ΤΟΥ ἐάν, Ὀιῖ ΤΕΒΙΙΥ με ἀνήρ ἵ5δ 51βεΓ- 

ΒΙοΙΙ5, Ὀεΐησ ριαῦ ἵπ ΠΙΕΤΕΙΥ Ῥεοααξδθ 

πε ἨΠευτεή Ἠ85 “πιαΠ Ἰ Ιπ ἴπε 6αΠ1θ 

Ῥ]ασθ. 18. 9θ5 ὃς ἂν ἐπιστηρισθῃ ἐπ᾽ 

αὐτήν. 

232. καὶ ὅτι εἶπας: αιᾷ αξ Του (ή 

βαηἱπῃ. Ἴμο νετο ἵδ ρ]ατα] ἵπ ἴμα 

Ἠεῦτεν. 156 967 εἰ δὲ λέγετε. ---οὐχὶ 

αὐτὸς οὗτος : 6ἰίΠεχ οὗ Ίας ἀγορρεᾶ οαί 
αἲίεγ {ηθ65θ Ίοτᾶςδ ΟΥ 6ἶ5ε {Πεγ ατα α 

πηϊδίταηβ]α(ἴοη, 8ἶΠοθ αὐτὸς οὗτος οασ]Ώί 

ποῦ {ο τεῖογ {ο Ηοζε]ίαΙμ, Ῥιαί {ο 6Πο- 

γαἩ. ἨεζοκίαΙι)5 τοππονα] οἳ ἴπε Ἠϊσ] 

ρ]ασθςδ (184) ἵδ οοηδἰταεᾶ Ρρο]επηῖσα]]γ 

α5 αη αἴίαο]ς ἆροπ εμοναμ. Τίς ας ἵη 

ΡαΥβδιαησς οἳ ἴἶα Ῥηποϊῖριαε ἴπαῦ ἴ]ο 

Τειπρ]ο αἲ σγιδα]επι 5μοι]ά Ῥο ἴ]μο 

βο]ο οεοηίτο οἳ {πα παθίοπα] πγοτβΠΙρ. 

Το 15 Ἱπίογορίίηπσ {ο ποῖῖοο ἴμαί 15 

Υογρο ἶ5 οπηϊ(εοά ἵπ {6 (τοε]ς οἳ 15. 96, 

Ῥαΐ ποῦ ἵπ {16 ΗεΡΓεΥΓ. 
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ἵν Κίπρβ ΧΥΤΙΙ 28 

στηρίου τούτου προσκυνήσετε ἐν Ἱερουσαλήμ”;” "καὶ 
πὴ α 4 ο. ΔΝ 

νῦν µίχθητε δὴ τῷ κυρίῳ µου βασιλε ᾿Ασσυρίων, καὶ 
ο [ιο [ω) 3 ο 

δώσω σοι δισχιλίους ἵππους, εἰ δυνήσῃ δοῦναι σεαυτῷ ἐπι- 

βάτας ἐπ᾽ αὐτού. καὶ πῶς ἀποστρέψετε τὸ πρόσωπον 
ω) ω) ο ΄ 

τοπάρχου ἑνὸς τῶν δούλων τοῦ κυρίου µου τῶν ἐλαχί- 
(6 Ἆ 4 να Α 3 3 κά Ν 

στων; «καὶ ἤλπισας σαυτῷ ἐπ Αἴγυπτον εἰς αἆρματα καὶ 
ε ο ο ουκ ο . οι / νο . λ . 
ἱππεῖς. καὶ νὺν μὴ ἄνευ Κυρίου ἀνέβημεν ἐπι τὸν 

Κύριος εἶπεν πρὸς 
23 

’ α [ο ο) 5 / 

τόπον τοῦτον τοῦ διαφθεῖραι αὐτόν; 
µέ «᾿Ανάβηθι ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην καὶ διάφθειρον αὐτήν. 

Ὁ Ν 

καὶ εἶπεν ᾿ΕΒλιακεὶμ υἱὸς Χελκείου καὶ Σόμνας καὶ ᾿]ώας 

πρὸς Ῥαψάκην “ Λάλησον δὴ πρὸς τοὺς παϊδάς σου Συρι- 
’ 3 ’ ε ο) Ν 3 ή 6, [ω) ν] ὃ ’ 

στί: ἀκούομεν ἡμεῖς, καὶ οὐ λαλήσεις μεθ ἡμῶν ᾿ἸΙουδαιστί' 
ον. , ο 9 ο) 3 λ α ο ον ανν Αα / καὶ ἵνα τί λαλεῖς ἐν τοῖς ὠσὶν τοῦ λαοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦ τεί- 

22 χους 9τ 
πο | 9 9 4 .» ε ος κύριόν σου καὶ πρὸς σὲ ἀπέστειλέν µε ὁ Κύριός µου 

λαλῆσαι τοὺς λόγους τούτους; 

Ν ΔΝ ε ” Ν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ῥαψάκης “ Μὴ ἐπὶ τὸν 

Ἀ 3 ον Ἆ κά δ ΔΝ οὐχὶ ἐπὶ τοὺς ἀνορας τους 
Ν ῳ) ω) ο) ων 

καθηµένους ἐπὶ τοῦ τείχους, τοῦ φαγεῖν τὴν κόπρον αὐτῶν 

20. µίχθητε: ἴο 58ηΠ5696 τοαι]τεᾶ 

Ἠετθ 15 ΄ΊηᾶΚθ α Παςοθτ υΙῃ,) Ῥαΐῦ 10 18 

16 τορτεβεηί5 α ἀἰβετοπί οτἱρίπα] ΕΤοπα 

φσλαῦ 10 ἆοθρ Ἰθγα; 16 15 αβεᾶά αἱ5ο ὮΥ 

ποῦ οἶθαΥ ἨΟΥ µίχθητε Ο9ΟΠΙΕΡ ὮΥ ἰμαῦ 

ΠΙΘΑΠΙΠ5. ἸἨΜιγνύναι ἵδ ααῖιςθ α ΤαΓθ 

πιοτὰ ἵπ πο ΤΙΧΧ., οοουττίησ ΟἨΠΙΥ βἰακ 

ππθδ. Τη ὮῬ6. 10655 απά 18. 965 ειο 

Ἠοῦρτευν ἶ5 πε 6αΠΠΘ 45 Ἰθτοθ, {ο πυογᾶ 

Ῥεΐπς λα Ίτοπα ΥΥΠΙΟἩ ἀρραβών (11 095. 

133, ὅδ: ἘΡΗ. 114) 18 ἀετῖνες. --- δισχι- 

λίους ἵππους: 15. ὀ0ξ δισχιλίαν ἵππογν. 

Ῥ]ατα] ἵηπ πε ἨΗερτον”. 

24. καὶ πῶς κτλ.: ἴπῖδ Ῥαββαςο, 

Όποιση βοπιθυαῦ ἹἸηνο]νγεά, ϱ00ΓΙ6- 

ΒΡΟΠ4Β Υ6ΤΥ πε]] {ο {9 οτὶσῖηα], εχοορύ 

Όιαί ἀποστρέψετε οιαρΏί {ο Ὦε βἱηρι]αγ. 

Ἴπε (ταηβ]αίοτ οἳ 18. ὀ6) Ἰαδ πιαᾶο 

ΏηΟἨΏΦΒΕΠΒΘ οαῦ οἳ {θ βΒ4Π16 ἨΗθῦτεγγ. ---- 

τοπάρχον : ἴμθ πγοτᾶᾷ τοπάρχης ἵδ οΟΠῃ- 

ΠΊΟΓ 1Π ΕδίΠμεγ απά Ὠαπῖ6] ; 1η εηΏ. 4154 

ἴπο ἰταηβ]αίοτ οἳ Ιδαῖααμ (969). ορ. 

6εῃΠ. 41541. --- ἤλπισας σαυτῷ ἐπί: 5ΥΗ- 
ἰαχ Ἠεῦτενγ, ποῦ ἀτεεΚκ. «Ορ. Υετβο 21. 

26. εἶπεν: Τοι ἴπο βἰπσια]ατ γετΏ 

{ο]]ουγεᾶ ὮΥ πιοτθ {ματ οπθ βαρ]εοί ορ. 

νε6γβο ὁτ. ὃ 49. ---ἀκούομεν: -- ΙΠᾷ6Γ- 

βίαπᾶ. Α Ἠευταίςπι. ---οὐ λαλήσεις: 
15. 961 μὴ λάλει. ---Πουδαιστί: 850 ἵπ 

ἸδαῖαἩμ. «οβερμαςδ (Απ. Χ 1 δ 2) Ἔβ- 

ραιστἰ. ---ἵἴνα τί: εΠ. 421 η. --- ἐν τοῖς 

ὠσίν: 15. 961 εἰς τὰ ὧτα. 

27. ἐπὶ... πρός. 15. 9613 πρὸς... 

πρὀ.. ποτε ἵδ α οογγεβροπάΐπρ ἀἱΙετ- 

εησθ ἵπ {πε ΗεΡΤΕΥΓ. ---τοῦ φαγεῖν κτλ. : 

Ομῖδ 60886 ΕΧΡΤΘΒΒΙΟΠ ουΙάεΏῦ]γ οο0Ἡη- 

{αΐηπ5 α τ6ῖΘτοποθ {ο {μα οχίτεπηϊθῖες οἳ 

Γατη]ηθ Πίο ιο ἨαρβδμακεἩ (ποιρηί 
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ἵν Κίηρ ΧΥΤΙΙ ὁδ 
Ν ο Ν Θ ο ερ 0) α-- ο 2 98 

και πιειν το οὔρον αυτων μεῦ υμων αμα; καὶ ἔστη 
ε ὖς ΔΝ 3 / ’ 3 ΄ Ν 3 ’ 

Ῥαψάκης καὶ ἐβόησεν µεγάλῃ Ἰουδαιστί: καὶ ἐλάλησεν 
ΔΝ ωὶ 2 καὶ εἶπεν “'᾽Ακούσατε τοὺς λόγους τοῦ μεγάλου βασιλέως 

Ασσυρίων Ἔ'' Τάδε λέγει ὁ βασιλεύς “ Μὴ ἐπαιρέτω ὑμᾶς 
ε / / ο [ο Εζεκίας λόγοις, ὅτι οὐ μὴ δύνηται ὑμᾶς ἐξελέσθαι ἐκ χειρὸς 

ω) Ν α 

αὐτοῦ. "καὶ μὴ ἐπελπιζέω ὑμᾶς Ἐχζεκίας πρὸς Κύριον 
/ 63 ΄ 3 ο) ’ : .] νν : Αν λέγων ΄ Ἠξαιρούμενος ἐξελεῖται Κύριος: οὐ μὴ παραδοθῇ 

ε Α 9 3 . .α ᾿ , ο ρα κ. , 
η πόλις αυτη ἐν χειρὶ βασιλέως Ασσυρίων. µη ακού- 

ε. 9 

ετε Ἐζεκίου, ὅτι τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων « Ποιή- 
ο 9 ῳ) ] ΄ Ἆ 3 / κ « νν ’ 

σατε μετ ἐμοῦ εὐλογίαν καὶ ἐξέλθατε πρὸς µέ, καὶ πίεται 

ἀνὴρ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ, καὶ ἀνὴρ τὴν συκῆν αὐτοῦ φάγε- 
Ἆ / 9 Αα ” 3 ο) ὃρο ” ον 

ται, καὶ πίεται ὕδωρ τοῦ λάκκου αὐτοῦ, έως ἔλθω καὶ 
λάβω ὑμᾶς εἰς γῆν ὡς γῆ ὑμῶν, σίτου καὶ οἴνου καὶ 
τι ΝΔ 3 ’ (ον Ε / 3 , λ / 
άρτου καὶ ἀμπελώνων, γη ἐλαίας ἐλαίου καὶ μέλιτος: 

Ν ’ Ν 3 ΔΝ 3 ’ ) καὶ ζήσετε καὶ οὐ μὴ ἀποθάνητε. Ν ον 3 ΄ ε 

καὶ μηὴ ἀκούετε Εζε- 
88 ’ ϱ 3 ΑΦ « ζω) λ ́ ς ’ ερ ε Α ͵ λ 

κίου, Οτι ἁπατα Όμας λέγων ΄ Κύριος ρύσεται υμας. μη 

ἴΠε Ἱηππαριαπίς οἳ οεταδα]σπ ἩΕΓΘ 

1κεΙγ {ο ἀπᾶστρο, 1Ε {Π6γ αῑᾶ πού Ηδίθι 

ἴο Ἠϊπι, Ορ. για ἶ5 δαἱᾶ οἳ ὑπ {απιῖηθ 

ἵῃ Βαπιατία, (035). Έοτ τοῦ φαγεῖν {πε 

ἰγαπβ]αίογ οἳ 15. 96013 Ἰα5 ἵνα φάγωσι. 

Ἠο αἱδο οπιΙζ αὐτῶν ΑίΘ6Γ κόπρον απᾶ 

οὔρο». 

26. µεγάλῃ: 15. 9615 φωνῇ µεγάλῃ. 

Τ]ιε οπι]βδίοι οἳ φωνῇῃ Ὠθτθ ἶ5δ ἆπο {ο 

ατεεκ Ιάϊοπι. ὁ 40. --- τοῦ μεγάλου 

βασιλέως Ασσυρίων: Ἠοεβτουν, ' οἳ {πε 
δτεαί Κίπς, Κίπσ οἳ Αβδντία,) α Τοτπι]ᾶ 

πἨΙΟὮ 16 οἱοδεΙγ {ο]οπεά ἵπ 15. 9615 

τοῦ βασιλέως 

᾿Ασσυρίων. 

τοῦ μεγάλου, βασιλέως 

29. ἐπαιρέτω .. 

ἁπατάτω . . . λόγοι. 

90. ἐπελπιζέτω: Ίιαᾗλο Ίοι Ἰοφρο. 

ΤΗ δα οἳ Όιπο ποτά ἶ5 οἰαβοίσα], 

ἴποισῃ ποῦ ΙΙ πρός Το]ογίης, --- 

᾿Ἐξαιρούμενος ἐξελεῖται: 6 81. 

. λόγοις: 15. 9614 

51. Ποιήσατε.. 
Ῥϊ βούλεσθε ἐκπορεύεσθε 

πρὸς µέ. ἜΤήε (γαπβ]α(ίοι Ἰεγθ ἵ5δ πιοτθ 

Γαἰ(ηξα] {ο πο οτἰσίπα]. ---πίεται ἀνὴρ 

ον φάγεται: 15. 90ἱ6 φάγεσθε ἕκαστος 

. πρὸς µέ: 15. 9016 

εὐλογηθῆναι, 

τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ τὰς συκᾶς. ἹΙτπ 

ἴ]ο ἨΠεβρτθυΥ πίεται αηπᾶ φάγεται 818 ϱ6Χ- 

Ρτεβδεᾶ ὮΥ 9Π6 ΥΓΡΟ. ---πίεται ὕδωρ 

. αὐτοῦ: 18. 9616 πἰεσθε ὕδωρ τοῦ 
χαλκοῦ ὑμῶν. Όπ λάκκο. 5ε6 «εη, 

9Τ2)η.---ἀνήρ: -- ἕκαστος. ΑΔ Ηευταίβπι, 

δ 70. 

32, ἕως ἔλθω : 15. 901 ἕως ἂν ἔλθω. ---- 

ὡς γῆ ὑμῶν: 15. 9011 ὡς ἡ γῆ ὑμῶν. 

Ὀπάατδίαπᾶ ἐστί. Τ]ε γῆ Ιο]οπίπρ 18 

αἰἰταοίεᾶ Ἱπίο αστεεπιεηί γη 018. ---- 

γῆ ἐλαίας . . . μέλιτος: ποί ἵῃπ Ι6αίαἩ 

εἰίμαοτ ἵπ {πο ἨΠοερτειν ο ἵπ {πο «τεεί. 

---ἐλαίας ἐλαίου : {πί5 ἵδ ἴπε οτάετ οἳ 

πο ἨΠορτειν αἱδο, Ῥια0 ουσ ἰταηβ]αίοτβ 

Ἠανο Ἱηγοετίεά 10 [ου 4η ΟΟΥΙΟΝΒ ΤΕΔΡΟΗ. 



ςΕΙΡΟΤΙΟΝ5 ΕΒΟΝ ΤΗΕ ΡΕΡΤΙΟΑ(ΙΝΤ 

ἵν Κίπσ ΧΥΠΠΙ 24 

ῥυόμενοι ἐρύσαντο οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν ἕκαστος τὴν ἑαυτου 

900 

χώραν ἐκ χειρός βασιλέως ᾿Ασσυρίων; ποῦ ἐστιν ὁ 

θεὺς Λὶμὰθ καὶ ᾿Αρϕάλ: ποῦ ἐστιν ὁ θεὺὸς Σεπφαρου- 
, . 9 »ὅ / , 5 , 9ὗ 

µάω; καὶ ὅτι ἐξείλαντο Σαμάρειαν ἐκ χειρός µου; τίς 

ἐν πᾶσιν τοῖς θεοῖς τῶν γαιῶν οἳ ἐξείλαντο τὰς γᾶς αὐτῶν 
5 ’ σ 3 ω) ΄ ον ” Ν 3 

ἐκ χειρός µου, ὅτι ἐξελεῖται Κύριος τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐκ 

χειρός μου ;᾽ 

αὐτῷ λόγον, ὅτι ἐντολὴ τοῦ βασιλέως λέγων « Οὐκ ἀποκριθή- 

2) οδοι αι ας λ ᾽ » 0 
καὶ ἐκώφευσαν και οὐκ ἀπεκρίύησαν 

ωὸ μ ζω Δ 

σεσθε αὐτῷ. “καὶ εἰσῆλθεν ᾿Βλιακεὶμ υἱὸς Χελκείου ὁ 
3 ’ Ν η. ε Ν Ν 3 / εἰ Ν 

οἰκονόμος καὶ Σόμνας ὁ γραμματεὺς καὶ Ἰώας υἱὸς Σαφὰν 
’ 

ὁ ἀναμιμνήσκων πρὸς τὸν Ἐζεκίαν διερρηχότες τὰ ἱμάτια, 
α.Καὶ 

ἐγένετο ὡς ἤκουσεν βασιλεὺς Εζεκίας, καὶ διέρρηξεν τὰ 

ΔΝ ο) ” 3 α κ ’ ε ’ 

καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ τους λόγους Ῥαψάκου. 

ε ’ ε α Ν ’ / Χ » Α 3 

ἱμάτια ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον, καὶ εἰσῆλθεν εἰς 
” ” 

οἶκον Κυρίου. 
λ ’ Ν ’ 

και Σόμναν τον Ύραμματεα 

35. ῥυόμενοι ἐρύσαντο: 15. 96015 ἑρ- 

ρύσαντο.---ἕκαστος: ἴ]ε ἨΗεῦτει Ἠθτθ 

16 {ο ΒαΠΠΘ αξ ΤΟΥ ἀνήρ ἵπ οἱ, Ῥαΐῦ ἀνήρ 

πγοι]ά Ἰαγά]γ ἆο αΓίθ6Γ θεοί. 

54, Αἱμὰθ καὶ ᾿Αρφάλ: 15. 

Ἑμὰθ 

15. 9619 τῆς πόλεως ᾿Ἀπφαρουαίμ. 

9019 

᾿Αρφϕάθ. --- Σεπφαρουμάιν : 
ΑΤίΘΓ 

Όμΐ5 {1ο ἨΠερταυ Ἠθγο αάάς 'οἳ Πειμα ) 

απά «Ίνναι,) Ῥιας ποῦ 5ο ἵη Ιδαίαι. ---- 

καὶ ὅτι ἐξείλαντο: {Ἠετθ ἶ5 ποίπίηςσ Ιῃ 

πε Ηεβγανν Ἠθγθ {ο οοτγαβροπᾶ {ο {πε 

καί, Όιοιισ] {οτε 5 Τη 15. 96015, ΎΤταῃς- 

Ἰαΐο ---- 4πιᾶ (ο 1/οιι δα) ε]ιαί {ιο ιαυο 

αειίνυεγεα δαπιαγία οτί ο πι Ιιαπιᾶ 

Ίπ 15. 96015 ο τεπάρτίησ 15 μὴ ἐδύναντο 

ῥύσασθαι κτλ. 

καὶ 

95. γαιῶν .. . γᾶς: 5 5.--- Ἠύριος: 

15. 2030 ὁ θεό. ἨΠθυτονν, «ζεπονα]ι.) 

96. ἐκώφενσαν: ερ. {άσ. 1613. Τ]ο 

γοτά οσσατ5 α]ὶ {οσοί]θχ 6Ἰονθῃ {1πῃθς Ιπ 

πε 1 ΧΧ.---ἐντολὴ . . . λέγων: ὃ 112. 

9 ο 5 Ν ν » / 
καὶ ἀπέστειλεν Ἁλιακειμ τὸν οἰκονόμον 

ΔΝ ΔΝ / [ο 

καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῶν 

15. 9031 διὰ τὸ προστάξαι τὸν βασιλέα 

µηδένα ἀποκριθῆναι. 

97. ὁ γραμματεύς: 15. 9037 ὁ γραµ- 

ματεὺς τῆς δυνάµεως, πιλοιυ ἀἱῄοτοπος 

Ιη πο Ἠοθῦρταν. 6 πιαΥ παν ἴπε 

ἰταηβ]αίοτ)5 Ώθ]αξ πμαῦ {πε οᾖῇοο οἳ 

Όιο ἨἩσοοοτᾶςθτ ἵνα5 βρεοία]]γ οοππεοίεᾶ 

ο χο ΑΤΠΗΥ.----διερρηχότες τὰ ἱμάτια: 

15. 96033 ἐσχισμένοι τοὺς χιτῶνας. Τη 

ο]αβδίσα] απί]οτ5 {πο βίτοπς ρεγ[θοί 

διέρρωγα ἵδ αβδοά Ἱἱπίταπβιμνθιγ. Τηο 

πθα]ς Ῥογ[θοῦ διέρρηχα ἵδ 8ο εΠΙΡΙογεά 

η ο Τ,ΧΧ Ἰοχο απά ἵπ Ἡ ΤΚ. 1450. 

1553: Ἱ Μαο. 614, 1945. Τί 15 οπΙγ Ἱη 

{πο ἹἩρίδιο οἳ ο ετεπιῖαἩ (νευβδο ὦθ) 

Όιαῦ ο ΕἈπᾶ {πα οἱαβεῖσα]ὶ ΤοΥΠῃ --- 

ἔχοντες τοὺς χιτῶνας διερρωγότας. 

1. ὡς ἤκουσεν βασιλεὺς 'Ἐεκίας: 
15. 971 ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν βασιλέα ᾿Ἐγεκίαν. 

---σάκκον: Πεῦτον δαη, 1,αὐῑπ 8466118. 

Ἐηρ]]δΗ δαος. «αεηπ. 423: η. 



ψΠ. ΤΗΕ ΡΤΟΠΥ ΟΕ ΗΠΗΕΖΕΚΙΑΗ ΑΝΡ ΘΕΝΝΑΟΗΕΒΙΒ ὁ901 

Ίν Κἰπσ ΧΙΧ Ἰ 
” 

ἱερέων περιβεβλημένους σάκκους πρὸς ᾿Ἡσαίαν τὸν προ- 
, εν ) κ 5 

φήτην υἱὸν ᾽Αμώς, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν “Τάδε λέγει Ἔζε- 
’ Ἡ / θλί Ν 3 α Ν ο ε 

κίας µέρα θλίψεως καὶ ἐλεγμοῦ καὶ παροργισμοῦὺ ἡ 
ε / ος 9 Ἴλθ τον ο ο Ν 3 λ 3 
ημέρα αυτη, ὃτι ἦλθον υἱοὶ ἕως ὠδίνων, καὶ ἰσχὺς οὐκ 
ν α. ’ 
ἔστιν τῇ τικτούση. εί πως εἰσακούσεται Κύριος ὁ θεός 

Α Ἆ / ε ’ ἁ 3 / »] ον 

σου πάντας τοὺς λόγους 'Ῥαψάκου, ὃν ἀπέστειλεν αὐτὸν 
ΔΝ 3 ’ [ο [ων 

βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων ὁ κύριος αὐτοῦ ὀνειδίζειν θεὸν ζῶντα 
νο ο) Ὡὶ 

καὶ βλασφημεῖν ἐν λόγοις οἷς ἤκουσεν Κύριος ὁ θεός σου, 
ον ’ λ Ἆ α α 

καὶ λήμψῃ προσευχην περὶ τοῦ λήμματος τοῦ εὑρισκομέ- 
Ν ο ε [ω) [ω) 

καὶ ἦλθον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως ᾿Εζεκίου πρὸς 
Ν - ω) ο) 

Ἠσαίαν, "καὶ εἶπεν αὐτοῖς 'Ἠσαίας “ Τάδε ἐρεῖτε πρὸς τὸν 

κύριον ὑμῶν ΄ Τάδε λέγει Κύριος “ Μὴ φοβηθῇῃς ἀπὸ τῶν 
λόγων ὧν ὔκουσας, ὧν ἐβλασφήμησαν τὰ παιδάρια βασι- 

λέως ᾿Ασσυρίων. 

κ ς) 
νου. 

τὸ ν η 9 δίὸ 3 γρ ος Ό λ ο) ἐγὼ δίδωµι ἐν αὐτῷ πνεῦμα, καὶ 
.] ρ 3 να Ν - 

ἀκούσεται ἀγγελίαν καὶ ἀποστραφήσεται εἰς τὴν γῆν 

2. ᾿Ἠσαίαν: Ἠοῦρτον Υε6]α γαλ, 
γπα]σαίε Ιςδαΐας. Έτοπι {πο ορεπίης 

εἰσακούσαι (οΡρί.).---ὃν : 185. 914 οὐ. Τ11θ 

Ἠερταοιυ τε]αζίνθ ΊΠαΥ τεῖετ {ο ἴμθ 

ΜΟΥᾷ5οξ {Πο ΒοοΚ οἳ Ι5αἶα] πο]εατη ὑλαῦ 

ἴπα νἰδίοη5 οἱ {μαῖ Ῥτορπεί πετ 8661 

έ1π πε ἆαγς οἳ Ὀσσίαμ, ο οίπατῃ, ΑΠα7, 

απᾶ Ἠεοζοεξκϊίαμ, Κίπσ5 οἳ οπάα].---- 

᾽Αμώς: πού ἴ]ο 841Π6 ΏΦΙΠΘ ας ]λαί οἳ 
ἴμα Ῥτορπεί ΑΙΠΟΡ, (ποισῃ οοϊποϊάϊπς 

ΜΙΌΗ 16 1η (τθοίς. 

Ὁ. Ἡμέρα ... αὕτη: 15. ὀτὸ 'Ἡμέρα 
θλίψεως καὶ ὀνειδισμοῦ καὶ ἐλεγμοῦ καὶ 

ὀργῆς ἡ σήμερον ἡμέρα, ἴλο Ηεβρταν 

Ῥεῖης {]ιθ Β4ΙΠ6Θ. --- παροργισμοῦ: 2Υ0ύ0- 

εαίίου. Ορ. ΤΠ Εξᾶτ, 191536 Καὶ ἐποίησαν 

παροργισμοὺς μεγάλους, ἨΠετθ {1ο Ἠε- 

Ῥγαενή 15 {θ ΒαΠΠἸθ αξ Ἠθτθ. Ί1ο Τι. Υ. 

Ἠαβ {πετο /Ῥτονοσαίίοης, Ἠθταο ΄οοΠ- 

{άΤΠΕΙΥ.᾽ ---ἦλθον... 
ἥκει ἡ ὠδὶν τῇ τικτούσῃ, ἰσχὺν δὲ οὐχ 

Τπο Ἠ.Υ. ρίτος ἴπο 

τικτούσῃ: 15. ὁτὸ 

ἔχει τοῦ τεκεῖν. 

εχαοί τεπᾶετῖης, 

4. εἶ πως εἰσακούσεται : 16. ὁτα 

Πα ρβδμακει ΠΙπιδαΙ οἱ {ο Πὶδ ποτᾷβ. 

Τ1α6 ἰταηβ]αίογ οἳ Ἐοαιτα ΝΙπσάοπιΒ 

ας ἰακεη οηθ γΥΙ6ἵ/ απά {πα {ταηβ]αίοτ 

οἳ Ιδαίαιμ πα οίΠετ.--- βλασφημεῖν ἐν 

λόγοις: 15. ὀτ4 ὀνειδίζειν λόγους (οοση. 

αος.)Σ Π.Υ. απᾶ συ] τοῦτο {μθ Υγοτᾷς.) 

-“λήμψῃ . . 
δεηθήση πρὸς Κύριον σου περὶ τῶν κατα- 

λελιμμένων τούτων. ΔΑ)5 τοαΙπςσ Ίιογθ 

Οἱ λιμματος (Ξ λείμματος) βὶνεςδ ἴπα 

τ]σΏῦ 86Ἠ56. Λεῖμμα ΟΕΘΟΙΙ5 ΠΟΥΝΊΕΤΘ 

οἱθο ἵπ πο ΠΙΧΧ. Ῥας ἵδ ἴοαπά ἵῃ 

Ἠοπα. 115. 

ϐ. ὧν ἐβλασφήμησαν: 15. 9Τὃ οὓς 

. εὑρισκομένου: 15. ὅτά 

ὠνείδισάν µε. ---τὰ παιδάρια : 15. 2Τὸ οἱ 

πρέσβει. Το ἁἀἰπιπαίίνε Ἠατο εΧ- 

Ῥτθββδθς {Π6 βοοτη{α] ἔοτοῬ οἱ πε οτ1ρ]- 

πα]. Τη οἰαβδίσα] ἄτεε] πε πι]σ]ῦ Ἠθτθ 

Ἰαγθο νεανίαι. 

7. δίδωμι ἐν αὐτῷ: 15. ὃτῖ ἐμβάλλω 
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ΑΦ Κίπρ ΧΙΣ 6 

αὐτοῦ: καὶ καταβαλῶ αὐτὸν ἐν ῥομφαίᾳ ἐν τῇ γῃ αὐ- 
που “Καὶ ἐπέστρεψεν Ῥαψάκης, καὶ εὗρεν τὸν βα- 

, 3 ω 3, ον , 9 » 9 

σιλέα ᾿Ασσυρίων πολεμοῦντα ἐπὶ Λομνᾶ, Οτι Ἴκουσεν ὁτι 
3 - 9 Ν ’ 9 Ν ” ΔΝ Ν η 

ἀπῆρεν ἀπὸ Λαχείς. καὶ ὔκουσεν περὶ Θαρὰ βασιλέως 

Αἰθιόπων λέγων “ Ἰδοὺ ἐξῆλθεν πολεμεῖν μετὰ σοῦ"”” καὶ 
9 , κ 3 ωρ ν 3 / Ν ε ’ / 

ἐπέστρεψεν καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Ἐζεκίαν λέγων 
1θςέ ος / ε θ / 35 λ / θ 3 ο τν 

Μὴ ἐπαιρέτω σε ὁ θεός σου, ἐφ ᾧ σὺ πέποιθας ἐν αὐτῷ 

λέγων «Οὐ μὴ παραδοθῇ Ἱερουσαλὴμ εἰς χεῖρας βασιλέως 
Ὁ , ᾿ 1 4 . ν / φ ς / 
Ασσυρίων. ἰδοὺ σὺ ἤκουσας πάντα ὅσα ἐποίησαν βα- 

σιλες ᾿Ασσυρίων πάσαις ταῖς γαῖς τοῦ ἀναθεματίσαι 
αν . ντ τς , ον σαν ρω « Ν 

αὐτάς: καὶ σὺ ῥυσθήσῃ: μὴ ἐξείλαντο αὐτοὺς οἱ θεοὶ 
α 3 ω) 3 / ε / / Ψ Ἂν 

τῶν ἐθνῶν; οὐ διέφθειραν οἱ πατέρες µου τήν τε Γωζὰν 

εἰς αὐτόν. δ 91.--- καταβαλῶ αὐτὸν ἐν 

ῥομφαίᾳ: 15. ὦτ] πεσεῖται µαχαίρᾳ. 

1ο ΓΟΥΠΙΕΥ ἶ6 ἴπθ πΙοτθ οοττθοῦ, α5 πα 

Ἠερτει γοτΏ ἶδ ομαβδα(νθ. Τί ἵδ το Ὦο 

ποίίοθᾶ πα 1δαία!)5 πΊθββᾶσε οοη{αῖηΒ 

πΟ ΤΘΙΘΤΘΠΟΘ {ο {πε ἀεβίτιοῦίοη οἳ ἴπμα 

ποςί, 

8. ἐπέστρεψεν: 15. 915 ἀπέστρεψεν.--- 

εὗρεν : 15. κατέλαβεν. --- πολεμοῦντα ἐπὶ 

Δομνά : 18. πολιορκοῦντα Λόβναν. Τη9 

ΏΒΙηΘ ΟΕ {πα Ῥ]αος ἵπ {πο ἨΠερταν 18 

11Ώπα]. ---- ὅτι ἤκουσεν: 15. καὶ ἤκουσεν. 
Τη6 ὅτι τεβοοίΒ ιο Ἠερτονγ. 

ϱ. καὶ ἤκουσεν . . . πολεμεῖν μετὰ 

ἴπο ἰταηβ]αίοτ οἳ ἸΙβαίαι ἴἨτουνβ 

Ομῖς Ιπίο {πε Τογπ οἳ απ Ἠβίοτίσαὶ 

βίαυεπιεηί --- καὶ ἐξῆλθεν Θαράκα βασι- 

λεὺς 

σοῦ: 

Αἰθιόπων πολιορκῆσαι αὐτόν καὶ 

ἀκούσας ἀπέστρεψεν.--- Θαρά: 15. ὃτὸ 

Θαράκα, Ἠευτειν Τἱρ]ιαα, οβ. Απ. 

Χ 1 ὃ 4 θαρσική».-- βασιλέως Αἰθιόπων : 

Ἠερταυν, «Ἰΐπς οἳ Οπ8Ί.)----λέγων: 8119. 

--πολεμεῖν μετὰ σοῦ: {ο Πᾳ]ί αφαἰπδί 

ίπεο. Ἱπ Αιῑο ἄτοθεὶκ {ο ῬΗταβθ 

Ὑομ]ά πιθαπ {ο ἹΠρλί οπι ἰ] εἰᾷο. 
----ἐπέστρεψεν καὶ ἀπέστειλεν: ᾖι6 δειιί 

αραίπ. Α Ηευταϊρπη. --- πρὸς 'Ἐϊεκίαν 
λέγων: α[ίετ 0Πῖ6 1Π ία ΗεΡΥ6ι/ 6οΠ1θ 

πο πνοτάς, ΄ ΤΠ 5Πα]] γε βρθα]ς ἴο 

Ἠεζεκίαμ Κίπσ οξοαάαμ, βαγίησ. ΤΠεγ 

81ο {ο Ῥο Τοαπᾶ αἱ5ο (α]] Ῥαΐῦ {ο 1450) 

η 156. 9710, 

10. ἐφ ᾧ . . . ἐν αὐτῷ: 186. 5710 
ἐφ ᾧ ἐπ᾽ αὐτῷ. ---εἰς χεῖρας: 

15. 9710 ἐν χειρίἰ. ὃ 91. 

11. ἰδοὺ σὺ ἤκουσας: 15. 9ΤἩ1 σὺ 

οὐκ ἤκουσας ...] --- πάσαις ταῖς γαῖς: 

15. 9Τ1 πᾶσαν τὴν γῆν. --- τοῦ ἆναθε- 

µατίσαι αὐτάς : 15. ὡς ἀπώλεσαν. ἜΤηθ 

οοηβίταοίοπ ἵπ ἴπο Ἠερτενυ ἶδ π]λαῦ 

πηϊσΏῦ Ὦο οα]]εά α ἀαΐϊνε σετιπᾶ, 5ο 

λαῦ {πο οἸμοῖον οἳ {ο οσοπ]νο ἵΒδ 

Ῥτοππρίεά Ὦγ ἄτθεκ α5δ ΚΠΟΥΠ {ο {πε 

ἰχαηβ]αίοτ. δ 60. Το πιαΚε α ρ]αςθ α 

ἐνοίίνο οΠοτίηπσ) {ο ἄοά Ἱπιρ]θα 108 

αθίθογ ἀθβδίγιασβίοη. ᾿ Αναθεματίζειν ΟΟΟΙΤΒ 

Γομτίεθη {ΠΠ6Ρ ἵπ πε ΤΙ ΧΝ., 

12. μὴ . . : οὐ: µήξ πια, οὗ -- 

πΟΛΠΛ6. Α ΟΟΠΙΡΑΤΙΒΟΠ ἹπΙυα πο Ἠε- 

Ῥτονυ ἩοΥγ6νετ απά ση ΤδαϊαὮ η]αΚΕΒ 

ἵω Β66ΊΠη οετίαϊπ (παῦ πο τὶσ]αί τεοαᾶῖπσ 

5 οὗς, νι α οΟΙΙπΙα αΓἴ6Γ µου, Ῥαῦ 



σι. ΤΗΕ ΡΤΟΒΥ ΟΕ ΠΕΖΕΚΙΑΗ ΑΝΕΡ ΘΕΝΝΑΟΗΕΗΕΙΡΒ 38µ08 
ἐν Κίνρς ΧΙΧ 1 
καὶ τὴν ο καὶ «Ῥάφεις καὶ υἱοὺς Ἔδεμ τοὺς ἐν 
Θαεσθέ; Ἅ"ποῦ ἐστιν ὁ βασιλεὺς Μὰθ καὶ ὁ βασιλεὺς 
᾿Αρφάθ; καὶ ποῦ Σεφφαρονυάιν, ᾿Ανὲς καὶ Οὐδού;” 

“καὶ ἔλαβεν ᾿Εζεκίας τὰ βιβλία ἐκ χειρὸς τῶν ἀγγέλων 
καὶ ἀνέγνω αὐτά' καὶ ἀνέβη εἷς οἶκον Κύριου καὶ ἀνέπτυ- 
ζεν αὐτὰ Ἐζεκίας ἐναντίον Κυρίου, καὶ εἶπεν “ Κύριε ὁ 
θεὺς Ἴσραὴλ ὁ καθήµενος ἐπὶ τῶν χερουβείν, σὺ εἶ ὁ θεὸς 
µόνος ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς, σὺ ἐποίησας τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. κλῖνον, Κύριε, τὸ οὓς σου καὶ 
ἄκουσον' ἄνοιξον, Κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἴδε, 

κ. ἃκ Ν λό 5 8 ω] 3 ” 9 
καυ ακουσον τους ογους ενναχΊηρειµ ους ἀπέστειλεν ονει” 

δίζειν θεὸν ζῶντα. 

ηοΟ απθβδθίοη ππατ]ς 0111] υπο οπἆ οἳ {πο 

βδηίθηοθ. ---Γωζάν : πε Αββγτίαη ΡτοΥ- 

Ἰηοθ οἳ (πιζαπα, ὉΠΙΟΗ πα οη πε 

τίνοτ ἨΠαροι (1711), α π]ραίατγ οἳ {ο 

Ἐπαρῃταίθβ.--- Καρράν: Παγαπ, αἩ αΠ- 

οἴεπύ οἰγ ἵη ποτ Μοαδοροίαπιῖα, ---- 

'Ῥάφεις: 15. ᾿Ῥάφεθ, Ἠ.Ν. Ἰερβερ]ι. 
Τηϊ6 156 5αρροβδεᾶ {ο Ὦο6 Ιάεπίῖσα] υπἰθ]ι 

ἴΠθ πιοᾶειπ {[βᾶία, ἰητερ απά 9Ἠ6- 

Ἰα]ξ πηῖ]θς 5οιίηπεβυ οἳ Έητα οη {πο 

Ἐπρηταίθ65, ΟΠ {ἴηθ τοιᾶ Ἰεαάϊπσ {ο 

Ῥαμπγτα. (6ιεγΠ6, πο. Βἱ0.) --- 

υἱοὺς "Ε!δεμ. τοὺς ἐν Θαεσθέν : 15. αἵ εἰσιν 
ἐν χώρᾳ Θεεμάθ. Ἠεῦυτευη ἵπ Ῥοῦμ 

ρι8085 ΄απά {πε ολ]άτεπ οἳ Ἐάεῃ, 

πΙΠΙοΏ ππετε ἵη Τε]αβδατ, Τηο ομΙ]άτεῃ 

οἳ Ἐάθπ 8ααεπι {ο οοτγεβροπᾶ {ο ἴο 

Αββγτίαη ΕΤί-Αάῑπί (ορ. 'Ἠοιβδθ οἳ 

Ἐά6π ) ἵῃ ΑπΠΙΟς 15) ; Τε]αβδατ Ία5 Ῥεει 

ὑποισῃί {ο Ῥο Τή-ραβετε, α οἱγ {π ε1είτ 

οοαΠίσΥγ. Τ]ο τα]Ίηπσ Ἰοιβε οἳ Αάῑπὶ 

γναδ 5αράιπεᾶά Ὦν Αβειγηαδίτρα] (886-- 

560 5.ο.) απᾶά Επα]]γ δεί αξἰἀο ὮΥ Φδα]- 

ΠΙΘΠΑΡΡΑΥ ΤΙ (8500-5250). 

19. ἸΜάθ : 1854 Αἱμάθ, 18. 9τ15 Ἓμάθ, 

ἨΠερτευ Πᾶἄπιαίμ. ἨἩΗαπιαίμ Παᾶ Ῥοεεη 

τίς 3 

ὅτι ἀληθείᾳ, Κύριε, ἠρήμωσαν βασι- 

τεοθηϐ]γ οοπαπετεᾷ Ὦγ βατσοηπ (Τ9ι-- 

Τ0δ ΕΒ.ο.). ---᾿Αρφάθ: 1858 ᾽Αρϕάλ, ἨΗε- 
Ῥταιν Αγραᾶ. δαβασαίεᾶ Ὁγ Τἱσ]αί]- 

Ῥ]θβδει ΤΙ ἵπ π4θ. Ατραά ἵδ που 

Τα]]-Ετ{868, ὑμἱτύεεη πηῖ]θς ἔγοπι ΑΊερρο 

ἴο ποτηπνεβί (πο. Βἱ0.). --- Σεφφα- 
ρουάιν: 185 Σεπφαρουμάιν. --- Αγὲς καὶ 
Οὐδού: 15. 9718 'Ανάγ, Οὐγανά, ΗΘεΡΓεΘυΥ 

ΠΗεπα' απά “Τυυαῇ. 

14. τὰ βιβλία: 15. 9714 τὸ βιβλίον. 

Ῥ]ατα] ἵη με ἨΗεΡΓεΥΥ. --- ἀνέπτυξεν: 15. 

ἤνοιξεν.--- Εεκίας: οπαϊθθᾷ ἵπ ΤΙδαϊα], 

Ῥαΐς οοοαργίηςσ Ἱαπδί 05 Ῥ]ασο ἵη {πα 

ἨεΡΤΕΥΥ. --- ἐναντίον Κυρίου: αξίθι (5 

18. ὀτ15 Ἠα8 καὶ προσεύξατο Ἐχεκίας πρὸς 

Κύριον λέγων, Ποτά ΥΠΙοἩ Ἰανο αῖτ 

εαπϊνα]εηί 1π ἴηο Ἠερτειγ 45ο αἲ ΠΒ 

ροῖηῦ, 

15. Κύριε ὁ θεός: ορ. 19 απᾷ μα 
ο{-γεσιτγίης Τογηπ]α 11 90, ΑιριςΙηε)Β 

(0οΠ/{8β5ΙΟΠΡ --- Ιδοπιΐπε εις πιεις. 

18. 9116 Ίᾳ5 Κύριος σαβαὼθ ὁ θεὸς Ισραήλ. 

--Χερουβείν : ἶ 1. 1145 Π.--- ἐν πάσαις 

βασιλείαις τῆς γῆς: 18. 9Τ15 πάσης βασι- 

λείας τῆς οἰκουμένης. 

17. ὅτι ἀληθείᾳ : 15. 9718 ἐπ᾽ ἀληθείας 
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ἵν Ἐίηπρα ΧΙΣ 18 

λεῖς ᾿Ασσυρίων τὰ ἔθνη, καὶ ἔδωκαν τοὺς θεοὺς αὐτῶν 

904 

3 Ν ο ϱ 9 ’ . 3  ἉἊἈ ” [ων 3 , 

εἰς τὸ πρ, ὅτι οὐ θεοί εἶσιν ἀλλ ἢ ἔργα χειρῶν ἀνθρώ- 
, Ν 6 δικα 5 , 19 Ν ο. 

πων, ξύλα καὶ λίθος, καὶ ἀπώλεσαν αὐτούς. καὶ νῦν, 
Κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, σῶσον ἡμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτοῦ, καὶ ημων μμ. ρ ᾽ 

γνώσονται πᾶσαι αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς ὅτι σὺ Κύριος 
ὁ θεὸς μόνος. Ἀ Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ἡσαίας υἱὸς ᾽Αμὼς 

πρὸς ἘΕζεκίαν λέγων Ὁ Τάδε λέγει Κύριος ὁ θεὸς τῶν δυνά- 
Ν 5 / ςὰλ , Χ ΑΔ Ἆ 

µεων θεὸς Ισραήλ «Α προσηύξω πρὸς μὲ περὶ Σενναχη- 
Ν / 5 ’ . ) οι. -ε ε / Δ 

ρεὶμ βασιλέως Ασσυρίων Ίὐκουσα. οὗτος ὁ λόγος ὃν 
3 ή ’ ο 5 / 

ἐλάλησεν Κύριος ἐπ αυτὀν 

«Ἐξουδένησέν σε καὶ ἐμυκτήρισέν σε παρθένος θυγάτ νη μ 
Σειών ; 

ἐπὶ σοὶ κεφαλὴν αὐτῆς ἐκίνησεν θυγάτηρ Ἱερουσαλήμ. 
ϱ Ἆ ’ 

"τίνα ὠνείδισας καὶ ἐβλασφήμησας: 
Ν δε ον ’ “ ον Ν Ὡλ 5 οφ ΔΝ 

καὶ ἐπὶ τίνα ὕψωσας φωνὴν καὶ Ίρας εἰς ύψος τοὺς 

ὀφθαλμούς σου; 
3 Ν ϱ νν ” ώρ 

εἰς τὸν αγιον του Ισραήλ. 

γάρ. --- τὰ ἔθνη: 15. 9715 τὴν οἰκουμένην 

ὅλην, {πο Ἠοεβργενγ αἱδο Ρεΐπς ἀπετεηῦ. 

Αἴίοτ Ομῖςδ {πο Ἠερταυ ας ΄ απά ἰλεῖτ 

Ἰαπᾶ».) απἀ 1βαἱα] καὶ τὴν χώραν αὐτῶν, 

πἨ]οὮ ἀοθΕ πού 5αέ σνϊθ] {Πε τεηᾶετίης 

οἳ {ο ρτθοεάΙπο ΥΥοτᾷς. 

18. ἔδωκαν . . . πρ: 15. 9719 ἐνέ- 

βαλον τὰ εἴδωλα αὐτῶν εἰς τὸ πῦρ. Τε 

Ἠερτειν 16 Ιπ Ῥοίῦμ Ῥ]ασθς /σοᾷς.) --- 

ἀλλ ἤ: 6 108. ---καὶ ἀπώλεσαν αὐτούς: 
Ίμεβε 

τοηάρτῖησς ατα ΊΠΟΤΘ Ἰνετα], Ῥαΐς 1688 

{αμ {α], Όναη λα οἳ ουν νοτβίοη --- 

Ὁπετεῖοτθ {ΠεΥγ Ἠαγνο ἀεξίτογαὰ Ό]θιῃ.) 

19). σῶσον ἡμᾶς: ἴπο «τοεεκ πεσ- 

Ιεοί5 πε ρατίϊο]ο οἳ οπίτοαίγ υΥΠΙοἩ 18 

τοπάετεά ἵπ {πο Ἐπρ]θη «1 Ῥεβοθο] 

ύλοο.] ----καὶ γνώσονται . 

ἷ5. 9Τ1 καὶ ἀπώσαντο αὐτούς. 

.. γῆς: 15. 9120 
ἵνα γνῷ πᾶσα βασιλεία τῆς γῆς. --- ὅτι σὺ 

Ἐύριος ὁ θεὸς µόνος: 15. 9730 ὅτι σὺ εἲ ὁ 

θεὸς μόνος. ----Ίπ ἴ]ιε Ἰαΐΐετ ρ]ασθ {πο εχκ- 

αοὺ τοπάρτίησ οἳ {ο ΗεΡρτεπ ποι]ά ο 

---ὅτι σὺ Κύριος µόνο». 

20. ἀπέστειλεν . . . λέγων : 15. ὀτ31 

ἀπεστάλη . . . καὶ εἶπεν, ΙΠποοτΤεΟΙΥ.--- 

θεὸς τῶν δυνάµεων: ποῦ ἵπ ἴπο ΗΘΡΏΥΘΙΥ 

Ἀθτοθ οἵ {η Ι5αἱαΗ. 

21. Κύριος: 15. 9733 ὁ θεός, αρα]ηςδί 

πο Ἠεῦτενγ. --- ἐπ αὐτόν: 185. περὶ 
αὐτοῦ, Ε. Υ. ' οοποθγηίης ΗΙπῃ,) ----"Έξου- 
δένησεν: 15. 9τ3 ᾿Ἠφαύλισε. ἨΒοῦι 
ἐξουδενεῖν απᾶ ἐξουδενοῦν Αθ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

ἵη {πε Τ,ΧΧ. ---ἐμυκτήρισεν: α ΤαΝΟΙΓ- 

το πνοτά ΨψΙθ ες ΥΥΤΙΙΘΤΡ οἳ {πο ΤΙΧΝ, 

Ῥοΐηπς βδοᾷ {ο τοργεοβδεπί αἰκ ἀϊ[ετεηῦ 

ἨΠουρτοεν οτἰσίπα]δ. Τί οοσατβ ΒοΥγεηίεΘΗ 

6ππθρ ἵπ αἲ. Π Ι. 1831. 

23, ἐβλασφήμησας: 15. ὁτ35 παρώ- 

ἔυνας. ---καὶ Ίρας κτλ. : 6 {ταπβΙαῖοτ 

οἳ ΙβαίαἩ Ἠετο Ιηδετί5 α περαίἶνθ, καὶ 
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ϱς 5 9. Ἡ έλ 3 (ὃ , / Ν - 

ἐν χειρὶ ἀγγέλων σου ὠνείδισας κύριόν σου καὶ εἶπας 
έ65 ζω [ά ω) ε ζὁ Ν 

Ἡν τῷ πλήθει τῶν ἁρμάτων µου ἐγὼ ἀναβήσομαι εἰς 
ο 2 / λ Αα ο 
ύψος ὀρέων, μηροὺς τοῦ Λιβάνου: 

κ... λ / θ (ον δ 3 αν λ 3 λ 
και έκοψα τὸ µέγεύος τῆς κέορου αὐτου, τὰ ἐκλεκτὰ 

, - 

κυπαρίσσων αὐτου: 

καὶ ἦλθεν εἰς µέσον δρυμοῦ καὶ Καρμήλου. 

ἐγὼ έψυξα καὶ ἔπιον ὕδατα ἀλλότρια, 
κ ο , .Α » Αα 

και ἐξηρήμωσα τω υχγει του ποδός μου πάντας ποταμοὺς 

περιοχῆς.᾽ 
ϱῦ » 5 ’ ο 3 4 

έπλασα αὐτήν, συνήγαγον αὐτήν:' 
Ν 

καὶ ἐγενήθη εἰς ἐπάρσεις ἀπὸ οἰκεσιῶν µαχίµων, 
/ 9 ο 

πόλεις ὀχυράς. 
φ0 Ν ο 9 [ο 3 9 [ο 9 θ ’ ων ’ 

και οι ενοικουγτες εν αυταις ησ ενησαν τη] χειρυ 

” ΔΝ 

ἔπταισαν καὶ κατῃσχύνθησαν: 

οὖκ ρας, ΑΡΡΑΤΕΠΙ{ΙΥ ἴτοπι ππΙβαπάεί- 

βίαπάϊηπσ Πἱ5 οπἰσίπα], πο /Ηίπσς πρ 

οἳ πε εὔες,) ἀεποίίηπσ Ρρτίάς6, πο ΊΟΓ- 

ΡΠΙΡ. 

20, ἐν χειρὶ ἀγγέλων: 15. 9Τ3 δι 
ἀγγέλων. ΟἨ1 ἐν χειρίδεο δ 91. ---ΕΚύριόν 

σου: {ης σού Ἠ85 πο εαιϊνα]επί η {μα 

Ἠουγειν, απᾶ ἵ5 πο ἵῃπ Ιβαίαἡ.--- Βν 

τῷ πλήθει: 15. Τῷ πλήθε. Ίμετεο ἵΒ 
αΠΟίΠΕΥ τοεαᾶίπσ Ἠεγε Ιπ {πε ΗεΡΤεΥΥ, 

πιεαηίηςσ πο {ο ἀτίνίης, Πεμ Ἰαβ 

ποῦ Ῥεει αἀορίεᾶ οἰίμετ ὮΥ {6 (τοε]ς 

οι Ἐπο]ίβῃ ἰταπβ]αίοίς. --- µηρούς: 15. 

9133 καὶ εἰς τὰ ἔσχατα, Ἡ.Υ. ϱΙπῃΘΙ- 

πιοδί Ῥατίς.) ---ἔκοψα: Π.Υ. «1 π]] 

οαυ ἆογη.) ---τὰ ἐκλεκτὰ κυπαρίσσων 

αὐτοῦ : 15. τὸ κάλλος τῆς κυπαρίσσου.--- 

ἦλθεν : 15. εἰσῆλθον, Ἡ.Υ. «ΙΤ πνΙ]] εΠ{6Υ.᾽ 

24. ἕψυξα: Τι. Ν. !Ι Ἰανε ἀἱσσες.) 

ΠΠ ἔψυξα ερ. οτ. θἳ ὡς ψύχει λάκκος 

ὕδωρ. 16 ἱταπβ]αίου οἱ ΙβαίαἩ πας Ἠετο 
6οπο αβίταγ αἱιοσθείμετ. 35ο ασαϊπ Ιη 

Πΐ5 τεπᾶρτίηςσ οἳ 26 (15. 9121). ---περιο- 

χῆς: ἴμο Ἡ. Υ. πθτο ας ' Βσυρί ) για 

ἑᾷείεπος) 45 α ππαγσῖπα] αἰ{εγηαίϊτο. 

ὓΠο Περταυνν ππογά πο ἵδ έπα5δ απι- 

Ῥϊσιοις ἵ5 τοπάθτεά ἵπ πο Ι/ΧΧΝ ἴεῃπ 

ππθβ π αἲ] ὮΥ ο ποτά περιοχή. 

Ῥαΐ περιοχή Ιέδε]ξ ἵ5 πο απίνοσα]. Τη 

ἵν Ι. 2410. 203, ον. 19) Τὸ «Ιεατ]γ ΠΙΕΒΠΒ 

βὶθϱο) ; ΤετμαΡβς 5ο αἱ6ο ἵπ Ναπαπ 914, 

Ζ9ο]. 195, Ἱ ΟµΗτ. 9210: Ἱηπ {Πο ἴπο τε- 

ΠαίΠπΊησ Ῥαβ58665, 5. 031, 6950, Ἱέ 18 

ἰακαηπ {ο ΏιθαΏ /βἰτοπσμο]ά, Υπο 18 

{6 Ρτγεγαἰ]]ηπς πιεαηίης οἳ ἴπ6 υγονᾶ Ἱπ 

Πο μςκ αυ πι κ.α τον ας 

ΤΠο Ῥραβδβασθ πποδί ακίηπ {ο πίδ ἵδ 

ΝΑΠΙΠΙ 914 ὕδωρ περιοχῆς ἐπίσπασαι 

σεαυτῇῃ (Π.Ν. !'Όνταν περ γγαίετ ΤοΥ 

Όπο οἰοσθ”), ἴτοπι ΠΙΟΣ ΡετηαΡς πε 

ΠΙΑΥ Ιπίε αί 1ὸ ἵδ Ἀεγο ἱπίαπάεά Ιη 

ἴο 56η5θ οἱ «βίοσθ... ΤΙ 5ο, ίῑο (τΤεεκ 

{απβ]αίοΥ αστοςθς ΙΙ {πε Δ.Υ. ---'απᾶ 

πηΙ(Ἡ ιο 5ο]ἱο οἳ ΠΙΥ [θεοί Ἠανε 1 ἁγίιεά 

πρ α1] ἰλθ τίνος οἳ Ὀθδρίερεά Ῥ]α08Ρ.᾽ 

20. ἔπλασα κτλ. : ἴ]ο ἰταπβδ]αζίοη 

οἳ ἐπῖς νοιρο ἶ5 ἀθ[θοίϊνο απ απ]ηζε]]]- 

σἶρ]α, ννηεγθας λα οογτεβρομᾶίης Ρα8δ- 
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ἐγένοντο χόρτος ἀγροῦ ἢ Χλωρὰ βοτάνη, 
ιά δωµάτων καὶ πάτημα ἀπέναντι ἑστηκότος. 

καὶ τὴν καθέδραν σου καὶ τὴν ἐξοδόν σου καὶ τὴν εἴσοδόν 
σου ἔγνων, 

Ν .. / 39 3 ΄ καὶ τὸν θυµόν σου ἐπ ἐμέ. 
Αα 3 

διὰ τὸ ὀργισθῆναί σε ἐπ᾽ ἐμέ, 
Ν Ν Α / 3 / 3 ο) 3 

καὶ το ο ος σου ἄνερη ἐν τοις ὡσιν ο. 

καὶ θήσω τὰ ανν μου ἐν τοῖς μυκτῆρσίν σου καὶ 

χαλινὸν ἐν τοῖς χείλεσίν σου, 
3 στο καὶ ἀποστρέψω σε ἐν τῇ ὁδῷ ᾖᾗ ἦλθες ἐν αὐτῃ. | 

Ν ω) ο) 

Ἀ καὶ τοῦτό σοι τὸ σηµεῖον’ 
/ ω) Ν φΦάγε τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν αὐτόματα, 
9 δν [ο ΄ Ν νι / 

καὶ τῷ έτει τῷ δευτέρῳ τὰ ἀνατέλλοντα: 
α, ἄν , ν ΔΝ , 9 , 

και ετει τριτω σπορα και αμΏτος και Φυτεία ἀμπελώνων, 

κ ἳ ’ Ν 9 3 ” 

και φάγεσθε τὸν καρπὀν αυτών. 
80 λ , ν ὃ ο ., ] 1 ας 

καὶ προσθήσει τὸν διασεσωσμµένον οικου Ιούδα τὸ ὑπολει- 
ΔΝ ε/ κ 

φθὲν ῥίζαν κάτω, 

καὶ ποιήσει καρπὸν ἄνω. 

βασο Ἱἵπ ΙδαῖαἩ ἶδ ποί ἴατ 1Τοπι ἴα 

οτ]ρῖπα]. Τε ποτᾶὰ οἰκεσία ἵδ πο 

ΚΠΟΝΏ ΕΙΒ6ΊΥἨΕΓΥΘ. 

26. πάτηµα ἀπέναντι ἑστηκότος : 
Ἠ.ν. (αδ οοτπ Ῥ]αξίεά Ῥεΐοτο Ἱ ο 

ΡτοΠ πρ. Τη6 ποτά τεπάεγθᾶ πάτηµα 

(α ειΐπιᾳ ἐγοᾶσεπ) ΠΙΕΘΠΡ ΡΙ{ρ]ιέεᾶ ϱγαίπ. 

απὰ Όιαί τοπάογτοά ἑστηκότος ΠΙΘΑἨΠΒ 

εἰαπάίπῃ εογπ. Τηε ποτὰ τερτθβεπίεᾷ 

ὮΥ ἀπέναντι ΙΠΕΑἨΒ ΄ Ῥθίοτε) οἶίποι οἳ 

ρ]ασοςϱ ΟΥ ππο, Τε (τεεκ (ταηβ]αίοτ 

Ἰαδ ΠΙΙΒΟΠΟΡΕἨΠ {πο Ίοσα] Ιπβίεαᾶ οἳ Όλα 

ΤΕΠΙΡΟΤαΙ] ΠιθαΠΙηΏΡ. 

27. καθέδραν: 

----ἔγνων : 

156. ὀπ35 ἀνάπαυσιν. 

15. ἐγὼ ἐπίσταμαι. 

258. τὸ στρῆνόςσου: 15. 2135 ἡ πικρία 
σου. 3Ἄτρῆνος 49065 ποῦ οσοι ϱεδε- 

φπ/πθτο ἵπ {πο ΤΙΧΣ, Ῥαί 15 ἑοαπᾶ ἴἵπ 

Ἠεγ. 185.---θήσω . . . μυκτῆρσίνσου: 

156. ἐμβαλῶ Φιμὸν εἰς τὴν ῥῖνά σου. --- 

ἐν τοῖς χείλεσίν σον: 15. εἰς τὰ χείλη 

σου. 

29. αὐτόματα : 15. 9750 ἃ ἔσπαρκας 
ΕΓΤΟΠΘΟΠΒΙΥ. ---τὰ ἀνατέλλοντα: 15. τὸ 

κατάλιµµα., Π.Ν. ! ναί υυηῖοὮ δρτ]ησεῦἩ 

ΟΕ {6 Ρ41ΗΘ.᾽ ---σπορὰ. . . ἀμπελώνων: 

156. σπείραντες ἀμήσατε καὶ φυτεύσατε 

ἀμπελῶνας». 

90. τὸν διασεσωσµένον: Ἰετεο ἴ]μθ 

βαρ]εοί Ίας Ὀ6ει (πτηθᾶ Ιπίο {16 οῬ]εοῦ 

οἳ {πα νοτΏο, νῖοἩ ΠπαΚκθ5 Ἠαγου οἳ 

{ο βεηί6επΠοθ. 18. 9Τ5Ι καὶ ἔσονται οἱ 

καταλελιμµένοι ἐν τῇ ἸΙουδαίᾳ, φυήσουσιρ 

ῥίζαν κτλ. 
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ότι ἐξ Ἱερουσαλὴμ ἐξελεύσεται κατάλειµµα, 
καὶ ἀνασωζόμενος ἐξ ὄρους Σειών: 

ὁ ζῆλος Κυρίου τῶν δυνάµεων ποιήσει τοῦτο. 
οὐχ οὕτως": τάδε λέγει Κύριος πρὸς βασιλέα ᾽᾿Ασσυρίων 

ὁ Οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὴν πόλιν ταύτην, 
λ ο) 

καὶ οὐ τοξεύσει ἐκεῖ βέλος, 
καὶ οὐ προφθάσει αὐτὸν θυρεός, καὶ οὐ μὴ ἐκχέῃ πρὸς 

αὐτὴν ο ὅμα 
” οὉὁ 3 88 « τῇ ὁδῷ Ἱ Πλύῳ, ἐ ἐν αὐτῇ ἀποστραφήσεται; 

’ 

καὶ εἰς τὴν πόλιν ταύτην οὐκ εἰσελεύσεται, λέγει Κύριος. 
δ4ς6 

δύ ἐμὲ καὶ διὰ Δανεὶὸ τὸν δοῦλόν µου. 

Ν΄ ἰς νι ως ὃν ζω 

καὶ ὑπερασπιώ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης 
2 22 

96 Ν ’ [ο Καὶ ἐγένετο νυκτὸς καὶ ἐξῆλθεν ἄγγελος Κυρίου καὶ 
3 ” ο α ἐπάταξεν ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ᾽᾿Ασσυρίων ἑκατὸν ὀγδοή- 

ά ΄ Ν κοντα πέντε χιλιάδας: καὶ 

81. ἐξελεύσεται κατάλειμμα: ᾖ5. 
9153 ἔσονται οἱ καταλελιμμένοι, ποοί- 

ΤΘΟΙΙΥ. --- ἀνασωζόμενος: 15. οἱ σωζό- 

µενοι. --- τῶν δυνάµεων : 18. σαβαώθ. 

Τηο ἨΠερτευ εαπϊνα]επί ἵ5 Μοιπά ἵπ 

ἸβδαίαΠ, Ῥαί ἵδ πιβεῖησ ΊΤοπι ἴπο εχί 

Ἠςγθ, 

90. οὐχ οὕτως: 15. 9758 διὰ τοῦτο, 

οοττθοῦ]γ. ΤΠε ἰταπβ]αίογ οἳ Ἐοαιτίῃ 
ΚΙπσάοπις Ἰας {α]]εη ΙΠΐύο {Π15 παϊδία]κα 

Ῥείοἵθ. 15 Π. --- πρὸς βασιλέα: 15. ἐπὶ 

βασιλέα. --- Οὐκ εἰσελεύσεται : 15. Οὐ μὴ 
εἰσέλθῃ.--- καὶ οὐ τοξεύσει ἐκεῖ βέλος: 
15. οὐδὲ μὴ βάλῃ ἐπ᾽ αὐτὴν βέλος. ---- οὐ 

προφθάσει αὐτὸν θυρεός: 15. οὐδὲ μὴ 

ἐπιβάλῃ ἐπ᾽ αὐτὴν θυρεόν, Τ.Ν. !'ηδίίπετ 

ΒΊα]] Πο οοπιο Ῥοΐοτε ἵέ η 5ΗΙε]ά. ---- 

οὐ μῆ ἐκχέῃ πρὸς αὐτὴν πρόσχωµα: 15. 
οὐδὲ μὴ κυκλώσῃ ἐπ᾽ 

π/πΙοὮ ἵδ {πο αρἰτιῦ ταί]Ἰετ ἴπαηπ ἴ]ο 

Ἰεί{6γ, 

αςφε}. 

αὐτὴν χάρακαν 

χάραξ -- υαἰζιιπι, προσχῶμαΞ 

» 9 , ΑΕ) Ν 
ὤρθρισαν το πρωι, και ἰδοὺ 

958. οὐκ εἰσελεύσεται : 
εἰσέλθῃ. 

4, ὑπερασπιῶ ὑπερ: ὑπερασπίζειν 

οοσιΤ5 πεηπίγ-πο {πιθς ἵη {πο ΤΙΧΧ. 

10 ἵδ {ο]ογαεά Ὦ}Υ ὑπέρ αδαῖη ἵη 2086: 

Ζ60ἩἨ. 125: 18. 915, 9Τ55, 98δ, τῆς 

πόλεως ταύτης: ἴῃο Ἠερτεν αάάς /ίο 

βαγο 15.) πἩΙοὮ 6 τορτοβεηίθᾷ ἵῃ 16. 9755 

ὮΥ τοῦ σῶσαι αὐτήν.--- δοῦλον: 15. παῖδα. 

95. Καὶ ἐγένετο νυκτός: πο η 

Ιβαΐα]ι. --- ἐπάταξεν ἐν κτλ.: 15. οτ5δ 

ἀγεῖλεν ἐκ τῆς παρεμβολῆς. ϐρ. ἵ Μαο. 

Τ41 ἐξῆλθεν ἄγγελός σου καὶ ἐπάταξεν ἐν 

15. 9154 οὐ μὴ 

αὐτοῖς ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδας. 

--καὶ ὤρθρισαν κτλ.: Ἠ.Υ. 'απᾶ πεη 

ΠΠΘΏ ΑΤΟ56 6ατΙγ ἵηπ {πο πιογηίπσ,) {μα5 

αγοϊάϊἶηπσ {πο Ῥα]] ππίοα οχὶβῖς ἴη ἴμθ 

Α.Υ. ---'απᾶ 6η ἱΠ6γ ΑΓΟΡ 6ατ]Υ ἵῃ 

πο πιοτηίησ, ῬεΠπο]ᾶ, ἴπεγ πετ αἱ 

ἀεαά οοτρ5οΒ.). Τ16 (ατθεζ (ταηβ]αίοΥ οἳ 

Ἰβαία] 65σαΡθΘ5 ἵό (Πας ---- καὶ ἀνάσταντες 

τὸ πρωὶ εὗρον πάντα τὰ σώματα νεκρά. 
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πμ ας ος , ν καὶ ἀπῆρεν καὶ ἐπορεύθη καὶ 

905 

’ 

πάντες σώματα νεκρά. 

ἀπέστρεψεν Σενναχηρεὶμ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων, καὶ ὤκησεν 
ἐν Νινεή. καὶ ἐγένετο αὐτοῦ προσκυνοῦντος ἐν οἴκῳ 
Ἐσδρὰχ θεοῦ αὐτοῦ, καὶ ᾿Αδραμέλεχ καὶ Σαράσαρ οἱ υἱοὶ 
αὐτοῦ ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν µαχαίρᾳ' καὶ αὐτοὶ ἐσώθησαν 

5 ων 3 ’ Ν 2 / 5 Ν ε εἰ ϱ] [ω] 

εἰς γῆν ᾿Αραράθ: καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Ασορδὰν ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
3 5 ο] [ο 

αντ αντου. 

96. καὶ ἀπῆρεν καὶ ἐπορεύθη καὶ 

ἀπέστρεψεν : 15. ὉτὸἸ καὶ ἀπῆλθεν ἀπο- 

στραφείς, Ὀαί {πε πεα]ΙίἩ οἳ ρτεάΙσαίθς 

{αἱ (η Εα]1γ τεβεού5 πε ογἱσίηα].---- ᾠκη- 
σεν: ἰλμῖς ἵδ οοηβὶδυεπύ ΙΟ αΠγ Ἱῃπ- 

ἴθτνα] Ὀεύπεεη 0μθ τείατη οἳ Βεηηαο]- 

οί απἆ Πῖ5 ΤΙΤᾷΘΓΥ. 

97. καὶ ἐγένετο αὐτοῦ προσκυνοῦν- 

τος: 15. 9τ5δ καὶ ἐν τῷ αὐτὸν προσκυνεῖν. 

----'Ἔσδράχ: 156. Νασαράχ, Ἠεβιθν 
ΛβγοΚΝ. ΝΟ 510 σοά ἵδ οὐπετιίβ 

ΚΠποΨΗΏ. οοβερηας (Απ. Χ 1 ὃ 6) 

ππαθτβίαπά5 {πο ΡΤΟΡΘΓ ΠαΠΙΘ {ο ο 

{λαί οἳ 6 {6ΙΠΡΙΘ ---- καὶ ἀνῃρέθη τῷ ἰδίῳ 

ναῷ ᾿Αράσκῃ λεγομένῳ. ---θεοῦ αὐτοῦ : 

16. τὸν πάτραρχον αὐτοῦ. ὃ δΊ.--- οἱ υἱοὶ 

αὐτοῦ: οπαϊσυεᾷ Ίπ ἴπο Ἠευτειπ {εχί 

μετα, Ὀπυ αρρεατίησ ἵη Ιβδαίαμ. «ἆοδ. 

Απί. Χ 1 δ ὅ δολοφονηθεὶ ὑπὸ τῶν 

πρεσβυτέρων παίδων ᾿Αδραμελέχου καὶ 

Σαρασάρου τελευτᾷ τὸν βίον. --- ἐν µα- 

χαίρᾳ: 1Τ5.µαχαίραι».--- εἰς γῆν Αραράθ: 
15. εἰς ᾽Αρμενίαν.--- Ασορδάν: «1οβδερΏβ 

᾿Ασαραχόδδας, ΗεΡρτεν’ ᾿ Εδαγλαᾶᾶοῃ. 
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α α5 Ίοσα] 5α!σ, ΕΣ. 12571. 

ἄβρα Εσ. 25. 
ἀγαθύνειν ος. 1635. 

ἀγαθώτερος υἷάς. 153. 

ἀγαπᾶν -- Φφιλεῖν οά5σ. 164. 

ἄγγελος Κυρίου -- θεός ΕΣ. 3, 

ἀδρύνεσθαι Εχ. 210, 

᾿Αδωναῖε {ά.. 198. 

αἰθάλη Εσχ. 98. 

αἴρειν 1εΠ. 46035. 

αἰσχρότερος (εηΠ. 4115. 

αἰῶνα, αδεά αἀγετρία]]γ., Εσχ. 1415. 

ἀκούειν -- ΟΡΕΥ, (επ. οτ3. 

-- απάογβίαπᾶ, ἰν Ικ. 1826, 

ἀκουστὸν ἐγένετο (4Η. 46”. 

ἀκουτίζειν ος. 1935. 

ἀκρίς Εχ. 101, 

ἀλλασσούσας στολάς (98Π, 463. 

ἀλλ’ ἤ ἄεπ. 455, 
ἀλλόφυλοι σάς. 141. 

ἄλογος Γχ. 613. 
ἁλυσιδωτός ἵ 1. 175. 

ἅλωνος (σεη.) ες. 15685. 
ἀλώπηκας (αεο. Ρ|.) {άρ. 154. 

ἀναζωπυρεῖν (εΏ, 4051. 

ἀναθεματίζειν ἵν Μ. 1911, 

ΤΠΕ ΤΕΣΧΤΈ ΑΝΡΟ ΝΟΤΕΡ 

ἀπάνωθεν ἵν Μ. 2. 

ἅπαξ καὶ ἅπαξ ;άσ. 1630, 

ἀπειληθῆναι ΝΕ. 2515, 

ἀπηγμένος εΠ. 993". 

ἀπό («εῃΠ. 4151, 

ἀποκτέννω Εχ. 435. 

ἀπολιθοῦν Εχ. 1510, 

ἀποπεμπτοῦν (61. 4158, 

ἀποσκευή ΕΣχ. 105, 

ἀποστρέφειν (16Η. 4313, 

ἀποτρέχειν Αλ. 2418, 

ἄρκος ἵ Ιζ. 1758, 

ἀροτριᾶν ες. 148, 

ἀροτρίασις (9Η, 4698, 

ἀρρωστεῖν Π] Ι. 1711, 

ἀρχή -- τιµή 4εΠ. 4015, 

ἀρχιδεσμοφύλαξ «η. 9933, 
ἀρχιδεσμώτης (1εΠ. 404. 

ἀρχιμάγειρος (1Η. 9758, 

ἀρχιοινοχοία (4Η. 4015, 

ἀρχιοινοχόος (αεῃΏ. 401, 

ἀρχισιτοποιός (4ΕΗ. 401. 

ἀστεῖος ΕΣ. 2”. 

ἀσφαλτόπισσα ΕΣ. 28. 

ἀτεκνοῖν (16Η. 42589, 

αὐτός (16η. 3935, 

ἀναλαμβάνειν τὴν παραβολήν ΝΡ. 243), | ἀφφώ ἵν Ι. 214. 

ἀνὰ µέσον (16Η, 4233, 

ἀνὰ µέσον . . . καὶ ἀνὰ µέσον Εχ. 835. 

ἀνάψυξις Ἐςσ. 815. 

ἀνελῶ ΕΣ. 109, 

ἀνεμόφθορος (19η. 418, 

ἀνήρ, πΙ Ἡ ρ]ατα] πετ», άσ. 1519, 

-- ἕκαστος ος. 1685. 

ηδεά βαρεγβΙοΙβ]γ, ἵν Ι. 1831, 

ἀπαιρεῖν (16Η. ο711, 

ἀπαντή ΠΠ] Ι. 2015, 

ἄχει (τῷ) ΕΠ. 41”. 

Ῥάαλ ἡ ἵν Κ. 15, 
βαρεῖν Ἐχ. Τ13. 

βασιλεύων βασιλεύσεις (ΕΠ, 78, 

βάτος Ὦχ. ὁ”. 
βάτραχος ὁ (εο]]εσίίνε) ΕΣ. 88, 

βδελύσσειν (εααδαίίνε) Εχ. ὅ3]. 

βόας (αοο. ΡΙ.) επ. 414. 

βολίς ΝΟ, 248, 
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βουνός ἵν 1. 218, 

βρέχειν ΕΣχ. 935. 

βυσσινός ΕΠ. 4143. 

γαῖα ἵν ΠΜ. 1855, 
γαμβρός ΕΧ. 9]. 

γαυριοῦν ΝΕ. 2034. 
γέµειν εἨ, 2135. 

γενεῶν γενεαῖς Ὦχ. 915. 
γερουσία ΕΣ. 9189. 

γήρους (σεη.) «ΕΠ. 915, 
ΤΓηρσάµ. ΕΣ. 27”. 

γρύζειν ΕΣ. 117. 

Δανεί σάρ, 193. 

δεξαµένη ΕΣ. 216, 

δεσµός (ΡΙ. οϐ) «επ. 4221, 
δευτεροῦν (α4εἨΏ. 4153. 

διαπληκτίζεσθαι ΕΧ. 215. 
διαρτηθήναι ΝΟ. 2215. 

διασάφησις «εΠ. 408. 

δίασµα ;άσ. 1615. 

διὰ στόματος Π] . 171. 

διαφαύσκειν "5. 165. 

διαχωρίζειν ποιῆσαι ;ἀσ. 1915, 

διδόναι -- 'ραί) ου «βοεῖ,) 6Π, 994, 

διέρρηχα ἵν Ι. 1851, 

δικαιοσύνη {Χ. 1513. 
δικτυωτός ἵν ΠΚ. 13. 

δισσός (1εΗ. 401”. 

δράγµα «1Η. 2τ7. 

δράξ Πἱ Ι. 1713, 

δυνάµεων ΠΠ]. Ι. 171. 
δύο 5ᾷᾳ. 1655, 
δυσί (1εΠ. 403. 

δύσκωφος Ες. 411, 

δφη «εηΠ. 4013. 

ἐάν νι Ιπάϊσοαίϊνο, (6ΘΠ., 4450, 

αἲίετ α το]αίϊνο, (16Π. 441, 

ἑαυτῶν -- ἡμῶν αὐτῶν (8η. 4033, 
ἔβαλα (1η. 441, 

᾿Ἐβραῖοι 1 Ἰ. 175, 
ἐγγίων Πἱ Ι. 203, 

ἐγενήθην (εη. 995. 
ἐγκρυφίας ΕΣ. 1255, 

Ἐγὼ Φαραώ (48Η. 4144, 
ἔδωκεν διὰ χειρός (1Η. 998, 

εἰ, Ιπυεττοσα/1νε, (ΕΙ. 998, 

ἵη οα{Ἡς, 1 Κ. 171, 

εἰ µήν (εΠ. 4219, 

εἷς -- αὖ, θη. ὁ13, 

εἷς -- τις (48Η. 4557. 

εἰσακούειν ΕΣ. 65. 

εἰς τί σάς. 1915. 

εἰς ψυχήν (εΠ. 9131, 
ἐκεῖ π5εᾶ 5αρεγβιοιΒΙγ, ΕΠ, 408. 

ἐκέκραξεν (αεΏ., 4155. 
ἐκκλησία ἶ ἴ. 1711. 
ἔκλαυσεν σάς. 16515. 

ἐκλείχειν ΝΟ. 224, 

ἐκ πάντων εΠ. ὁτ3, 

ἐκ πρωίθεν Πϊ 1. 1826, 
ἐκχεεῖς ΕΣ. 45. 

ἐλαττονεῖν Π]. Ἡ. 1714. 

ἔλεος (1εἩΗ, 9971. 

ἐμαυτῷ . . . ἐμοί ΕΣ. 67. 
ἐμπέπαιχα ΕΣ. 103. 

ἐν ΕΣ. 61. 

ἕνα καὶ ἕνα σάς. 16035. 

ἔναντι Ἐσ. 613. 

ἐνδιαβαλεῖν ΝΕ. 2233, 

ἔνεδρον ο:άρ. 161”. 

ἐν ἐμοί ος. 125. 

ἐν ἡμέρᾳ ος. 1910, 
ἐν ταῖς Ἠμέραις ταῖς πολλαῖς ἐκείναις 

Ἑς ο, 

ἐν σταθμῷ (1εἨ. 4031. 
ἐντραπήναι Εχ. 1085. 
ἐν χειρί Π]. Ι. 1718, 
ἐνωτίζεσθαι ΝΟ. 2018, 

ἐξείλατο (π9ἩΠ. 2120. 

ἐξολεθρεύειν Ὦχ. 835. 

ἑόρακα ος. 193. 

ἐπαοιδός ΕΣ. Τ11. 

ἐπάρας τή ῥάβδῳ Ἐχ. Ττ15. 

ἔπαυλις Εκ. 811. 

ἐπείνασεν (18Η. 4155. 
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ἔπεσαν ος. 1915. 

ἐπέστησεν τὸν νοῦν Ἐχ. 725, 
ἐπ᾽ ἐσχάτου Πί ΙΧ. 1715, 
ἐπί ΕΠ. 4111, 

ἐπὶ προσώπου (αεΗΏ. 4158, 

ἐπιστρέφειν (48Η. 4415, 
ἐργοδιωκτής ΕΧ. 97. 

ἔριφος αἰγῶν (εΗ. 9Τ51, 

ἐσθίοντας τράπεζαν ΠΠ] Ιζ. 1819. 

ἔστωσαν (48Η. οτ3:. 

ἔτη ἡμερῶν «8Η. 411. 

εὐδοκεῖν ος. 1515. 

εὐθεῖαν ΝΟ. 205, 

εὐθηνία (εηΏ. 4135. 

εὐθύς υς. 145. 

εὐλογεῖν ΙΙ. 1. 2018. 

εὐοδοῦν (εἩΠ. 298. 

εὕραμεν (16η. 448. 

Εφραίμ ΕΠ. 4153, 
ἐχθὲς καὶ τρίτην ημέραν ΕΣ. ὄΊ. 

ἕως ὧδε καὶ ὧδε Π1 ΙΚ. 1845, 

{η Κύριος Π] Ι. 171. 

σπΙθ ὅτι ΙΙ Ι., 1815, 

ζωογονεῖν ΕχΧ. 117. 

ἠγγέλην ΕΣ. 916, 
ἤκατε (εῃ. 427. 
ἤλθατε (εἨ. 4215, 
"Ἠλίου πόλις (16Η, 4145, 
ἡμέρα γενέσεως (16Η. 4030, 

ἡμέραν ἐξ ημέρας (εἨ. 99109, 

ἡμέρας -- ΤΟΥ ΒΟΠ10 0π]6, (16Η. 404. 

ἥμισν "5. 165, 
ἥτις τοιαύτη ΕΣ. 9185, 

θεέ .ς. 1633. 
θῖβιν Εσ. 28. 
θιμωνιὰς θιµωνιάς Ὦσ. 8Η. 

ἴδεν 6η. οΤ5, 

ἵλεως ὑμῖν (αθ8Η. 4075, 

ἵνα τί (αθη, 421, 

ἰσχνόφωνος ΕΣ. 410, 

ἴχνος ΠΙ Ι. 1844, 

κάδιον ἵ Κ. 1Τ40, 
καθά (6Η, 4131, 

κάθου {ν Ι. 23, 

καθώς εάσ, 16033, 

κάµηλος, σεηετ οἳ, ΕΣ, 98, 
καμιναῖα ΕΣ. 98, 

κανοῦν (16Η. 40186, 

κάρυα (6ηΏ, 45Η, 

καταδυναστεία ΕΧ. ϐ1, 

κατακενοῦν (16Η. 4255, 

καταλιμπάνειν (εη. 9916, 

καταλύειν (16Η. 4531, 

κατὰ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ 1 Ι.. 198, 

κατοδυνᾶν Εχ. 114. 

κατόπισθεν (481. 9Τ11, 

καψάκης Πϊ Κ. 1713. 

κέκραγα ΕΣ. ὄδ. 

κλίβανος -- κρίβανος Εχ. 758, 
κλοιός (16Η. 414”. 

κνήµην ἐπὶ µηρόν υἷάσ. 158, 

κοιλάς (α6Η. Οτ14, 

κόνδυ (αθηΏ. 445. 

κοντός ἶ 1. 1Τ7. 

κυνόµνια Εχ. 831, 

Κύριε Αδωναῖε υάρ. 198. 

Κύριος Βσχ. 915, 

κωφεύειν ο ά5. 163, 

λάκκος (α6ῃ. ὁτ20, 
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λέγοντες, ΠΙίΠ ΙΠΙιρετδοπα] γοετόΏ, (θῃ. 

4516, 

λιθοβολεῖν ἘΣσ. 835, 

Μαδιηναῖοι (48Η. 9735. 

μαῖα ΕΣΧ. 114. 

μαιοῦσθε Ὦχ. 118, 
μαλακία (χε. 424, 

Μανασσή (εΠ. 4151, 

μανδύας 1 Ι. 1155, 

µάρσιππος (16Η, 42”:. 

µαχαίρῃ ΕΣ. 155, 

µέθυσμα σάς. 194. 

μέν απά δέ, αΏδεπουρ οἳ, { Ι. 175, 
µέσακλον 1 Ι. 177. 
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µέσας νύκτας Εχ. 113. 

µέσον 5 Ρτερ., Εχ. 14”. 

µή απά οὐ ἵν Ν. 1913, 
µή 1οΥ οὐ ες. 168. 

μὴ .. . πᾶν σάς. 193. 

µή ποτε (18. 4915. 

µόλιβος Εχ. 1510, 

µονόκερως Νυ, 2035, 

µονώτατος Πϊ Ι. 1833, 

Μωνσης ΗΕχ. 210. 

ναζείρ σ. 155. 

νεᾶνις ΕΧ. 25. 

νευρέαι εάσ. 167. 

νοσσιά ΝΕ, 2431, 

ξυλάρια Πῖ Μ. 1713, 

ὁδὸν τής θαλάσσης ΠΠ] Τ. 1845, 
ὀθονία «ς. 1415. 

ὀκλάζειν Π] Ι. 1918, 

ὀλιγοψυχεῖν σάς. 1616. 
ὁλοκαύτωμα ΙΙ Κ. 182). 

ὀλύρα (1Η. 40186, 

ὁμοθυμαδόν ΝΟ. 2433. 
ὁ πᾶς Ες. 4630. 

ὁρισμός Ἐχ. 813, 
ὀρθρίζειν ἘΣχ. 830, 

ὅτι, η] ἀῑτοσί οταίΙοη, θηΏ. 755, 

ὅτι εἰ µή 1 Κ. 171. 
οὗ -- οἳ 11 Ικ. 1810, 

οὐχ οὕτως ἰν Ι. 1953, 

ὀχύρωμα (19Η. 293, 
ὄψιμος ΕχΧ. 951, 

ὄψιν τῆς γής Ἐχ. 1085. 

ὁ ὤν Ἐχ. 98, 

παιγνία .ς. 1631. 

παῖς -- βογναηπί{, (6Π. 40209, 

πᾶν . . . µή σάρ. 1914, 

παρά οἳ οοππρατίδοη, (6η. 915, 
--- Ξ οννῖησ{ίο, Ἐκ. 1411. 

παραβολή ΝΕ. 2589, 

παραδοξάζειν ΕΣ. 873, 

παράταξις 1 Μ. 173. 

παρεμβάλλειν Εχ. 145, 

παρεμβολή ος. 1935. 

παροικεῖν (16Η. ὁτ1. 

πᾶς πι λοαί ατυἰο]ο, ἘΣσ. 8186, 

πατριά Εκ. 615, 
πάχος ΝΟ. 245, 

περικεφαλαία | 1. 175. 
περιοχή ἵν Ι. 1933. 

Π]ετεφρή (46Η. 4145. 

πηλός -- πποτίαχ, Βχ. 114. 
πλήθος, αἀγετδοία], Ες. 83. 
πληθύνειν, Ιηίταηβίδϊνε, ΕΣ. 130, 

πλήν -- οΠΙΥ, ἄεηΏ. 4140. 
πλινθία Εχ. 13. 

πλινθουργία Ἐχ. δΊ. 

ποιεῖν -- ἀτθβς, Π1 Ις. 1835, 

πολεμεῖν, ἰταμβίϊνε, Εχ. 1475. 
πόρια, Πεαίετ Ῥ]ατα], ἄεῃΏ. 4611, 

ποῦ -- ποῖ (181. 9151. 

πρᾶσις (θΗ. 421. 

προνοµεύειν ΝΕ. 2411. 

προσδέχεσθαι ΕΣ. 101. 

προσέθεντο ἔτι μισεῖν (18Η. ο75. 
προσκυνεῖν (16Η. οτ7. 

προσνοεῖν ΝΕ. 208. 

πρὸ τῆς ἐχθές ΕΒχ. 410, 
προφήτης Εχ. τ]. 

πυρράκης | ΙΚ. 1143, 

Ῥαγουήλ ΕΣ. 2)5, 

ῥήμα (1Η. 401, 

ῥητόν Εσχ. 94. 

ῥιτίνη ἄεΗ. 9725. 

ῥομφαία Ἐσχ. ὅ3]. 

σαβαώθ { ΤΝ. 1735, 

-σαι ἵπ 5οοοπᾷ αἰησι]αι, Πϊ Ν. 174. 

σάκκος ἵν ΤΙ. 193, 

-σαν ἵη ὑμ]τὰά Ῥ]ιιτα], Εκ. 14). 

σειρά ;άσ. 161”. 

σειροµάστης Πῖ ΠΜ. 1533. 

σημεῖα καὶ τέρατα Ὦχ. Τ5. 
σίκερα οσ. 1918, 



σίκλος { Μ. 175. 
σινδών σάς. 1413. 

σιτοβολών (αεἩ. 4156, 

σιτοδοσία (18Η. 4213, 
σκεπαστής ΕΧ. 15”. 

σκληρύνειν Εχ. τ5”. 

σκνίψ Εκ. 816, 

σκότος γνόφος θύελλα ΕΣ. 1033, 
σκῶλον ΕΣχ. 107, 
σοφιστής ΕΣχ. Τ11. 

σπάδων (αεΠ. 2758, 

σταῖς Εσχ. 1234. 

στακτή 98Η. ὁτ25. 
στενοχωρεῖν εἷάς. 16186, 
στήκειν ες. 1635, 

στιππύον ος. 1614, 

στρήνος ἵν Ι. 1935, 
συγκρίνειν (α1εη. 405, 

συγκροτεῖν ταῖς χερσί ΝΟ. 2410, 

συλλογή 1 Ι. 1740. 

συµβιβάζειν ΕΣ. 413. 

συναντή Πἱ ΙΚ. 1816, 

συναντήµατα Εχ. 9Η. 
συνέστησεν (18η. 404, 

συνέταξεν ΕΣ. 66. 

συνσεισµός Πἱ Κ. 19Η, 
σύνταξις ΕΣ. ὄδ. 

σύσκηνος Ἐχ. 933, 
σφόδρα σφόδρα ΕΣ. 113, 

σχολαστής ΕΣ. 617, 

τάδε ποιήσαι µοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσ- 
θείη 1 Κ. 193. 

ταμιεῖον (16Π, 4550, 

τερέµινθος (αεΠ. 4511, 
τίνες δὲ καὶ τίνες Εχ. 108. 

τοπάρχης (εΠ. 4154, 

τὸ πρωί Εκ. 408, 

τὸ τῆς σήμερον ΕΣ. δ14, 

τραυματίας ΝΕΟ. 2033, 

ἀαΒΕΕΚ ΙΝΡΕΣ 

τρισσοῦν Πἱ Κ. 1834, 
τριστάτης Εχ. 141, 

τροφεύειν Τχ. 27. 

τρυµαλία εἷᾳ5σ. 158. 

ὑγεία (1εΠ. 4215, 
ὑγιαίνων ΕΣ. 415. 

ὑδρία ἱ Ι. 1714, 

υἱοὶ παρανόμων Πἱ Κ. 2019, 

ὑπέρ οἳ οοιηρατίδοῃ, ΕΣ. 19. 

ὑπὸ τὴν ἔρημον ΕΣχ. 91. 

ὑπὸ τὸ ὕδωρ Ὦχ. 1477. 

ὕφανα υἷάρ. 1613, 

Φαρμακός ΤἘχ. ΤΗ. 

Φιλιάζειν ουσ. 1430, 

Φλυκτίς Ὦσχ. 9), 

Φυλακή Ἐκ. 1434. 

φύραμα Γχ. Τ:8, 
φωναί Εχ. 935, 

χάλκειος σάς. 1631, 
χεῖλος ἰν Ι. 215, 

χείμαρρος { Ι. 1740, 
χείρ-- ποτ], ΕΣ. 1431, 
χονδρίτης (16Η, 4016, 

χρυσοῖ (στατήρες) (εἨ. 45633, 
χῶμα ΓΣ. 818, 

Ψονθομφανήχ «άεΗ. 4145, 
ψηλαφητὸν σκότος Εχ. 1031, 

918 

ψυχἠν αὐτοῦ -- ΞΟΥ ΠήπιςαΙΕ, Η1 ΚΚ. 195. 
ψωμός Πϊ Κ. 171, 

ὧδε καὶ ὧδε ΕΧ. 213, 

Ὢν «6Η. 4145, 

ὠρύεσθαι .;άσ. 145. 

ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ οάσ. 16320, 

ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων υἱάρ. 167. 
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