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ΡΕΒΒΆΑΟΘΙΕ 

ΙΝ ἀθα!πηρ τὺ ὑῃ6 δαρύπθεαριηῦ ἴῃ δηα ἴον 1561} τχθ [66] 

ὑπαῦ γγ8 86 ἴῃ ἃ στ 16 νγῶΥ δούϊηρ' ἃ5. ῬΙΟΠΘΘυβ. ΕῸΓΣ διὐῃθτΐο 

ὕπ6 δορύυερτηῦ ἢὰ8 ὈθΘη τορι θα ΟὨΪΥ 885 δὴ δ᾽α ἴο πΠ6 ὑπάᾶοχ- 

βύδπαϊηρ οὗ ὑῃΠ6 ΗθΡρτθγ. δῆ πᾶγνθ γϑυθυῦβθα ὑπαῦ ργοοθάγθ 

δηαἃ ἤανθ τοραγαθα ὕη6 ΗΘΌΓΘΥ ΟὨΪΥ 85 δὴ δἃ᾽1ἃ ἴο ὑῃ6 ὑπᾶοΓ-, 

βὐδηδίηρ οὗ {πμ6 ϑαρύυαρίηθ. ΤῊ που]Ἱᾶ Ὀ6 ἴπ ἃ βύγτϊοῦ βθηβθ. 

ῬΙΘΡΟΒύθΓΟυΒ, ΘΟ ΥΘ 1ὖ ποῦ ἴον ὑπ6 δατηϊυθα αοῦ ὑπαῦ ὑπ6 ατθοκ 

ὑυϑηβαύϊοη οὗ ὑπ ΟἹα Ταβίαμηθηῦ ἢδβ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ ῬΓΘΒουυ θα, 

ὑτᾶ065 οὗ τϑδάϊηρθ ΠΟΙ ἃγΘ6 τηϑη ΒΌ]Υ ΒΌΡΘΙΙΟΙ ἕο ὑμοβθ οὗ 

Ὁῃ6 Μαββογθίϊο ἰθχὺύ. Τπωὺ ὑοχύ, τ᾿ὖῦ 5ῃοι]α Ό6 ἢ 

νγὰΒ ΟΟηδίϊθαθθα ΟΘη 1165 αἴθ ὑηθ ϑαρύυαριηῦ νγὰβ ΔΙσΘδ αν 

Ϊὴ γορῖθ ἴῃ ᾧπῃ6 Οτοοκ-ϑρθακίηρ' ρουύϊίοη οὐ {πῃ6 θυ ἃπὰ 

ΟΠ τιϑύϊδη σου]ά. 

υ ΕῸΣΓ ὈΡὈΘΡΙΙΒΒΙΟ ἴο 1860 ΓΙ. διυγοίθ᾽ 5 ὑθχὺ ψ Ὀδθρ' 0 ΟΥ̓͂ΘΓ 

ΟἿ ΤΟϑρθοῦζα] ὑμϑηῖκα ὕὅο ὑπ6 υπαάϊοβ οἱ ὕμθ δι γιασο ΡΙὺ 

ΡΥΘΘΒ δηα ἴο Ὦτγ. ϑυγούθ Ὠϊτηβθ]ῖ. ΤῸ Οὐ ΟΥ̓ ὉΠΙΥΘΙΒΙΟΥ 8150 

6 οΟὟθ ἃ αἀθρῦ οἵ οστγαύπθαθ. Τμ6 Οὐποοσάδηοθ ἴο ὑπ6 δαρίυδ- 

σ᾽ηύ, οαϊθοα Ὀγ τ. Ηδίύοῃ δπμὰ Ὧσ. Βϑάραίῃ, 15. ἃ τιδρηϊβοθηῦ 

ΟὝΟΙΪ. ΟΤΓΏΥ οὗ ἃ τπἰνθιβιῦυ ρύθθθ. ΝΥ ποὰαὺ {Ππ|5 αἰᾶ [ὖ 

γΟ]α 8 1ΠΊΡΟΒΒΙΌ]6 ἤο 5ρθαῖζ, νι ὑΠ86 ρῥγθοϊδίοη ἀθιηδηᾶθα 

ὈΥ τηοα θ᾽ ΒΟΒΟ]ΓΒΠ1Ρ, δρουαῦ ὑπ6 ἀϑᾶρα οἵ νγοσᾶβ ἴῃ ὕπμ6 ὅ56ρ- 

ὑυπδρὶηῦ. [Ιύ 15 ΟὙΘΔΌΪΓΥ ἴο Ὀ6 τορτϑίθα ὑμαῦ {π6 1ἰϑῦ οἵ οοη- 

ὉΠ] υαΐοῦβ ὕο ὑπ185 σους ΒΠῃου]α βοιηθῆονν μᾶγθ σοῦ. Ιοβῦ ΟὙ]Πρ' 

ἴο ὑπθ6 Ἰαμπηθηΐθα ἀθαίῃ οὐ Ὦσ. Εανίη Ἠδίοῃ. Τη6 θοῦ οὗ 

ἸΩΔΏΥ͂ σΟΟα ἸηΘ6η, 5.0 ἃ8 ὑπμ6 ον. Ὗ. Η. ϑϑαάοῃ, ποὺ ΝΊΟΘΔΙ 
111 



1 ΡΒΆΒΕΒΑΟΘΙΝ 

οὐ Ῥαϊηϑνίοϊς, απ ὑπῃθ6 θυ. Οβιηομπμα Ατοῆθυ, ἤο πϑηθ ὕνο 

γγὴ0 ὨΔΡΡΘΙΗ ἴο [8}1] ὉΠΑ͂ΘΥ ΟΟΤ οὐ Κηον]θᾶρθ, μὰ5. ὑμπ8 ὈΘΘη 

ΙοἷὉ τνιϑπουαῦ δοκηον]θασθιηθηῦ. ΤΉΘΥ ᾧο1]6α 51] ]Υ ἴοὸὺ {Π6 

δα νδηοθιηθηῦ οἱ Ἰθαγηϊηρ,, |κ6 ᾧΠ6. ΟΥ̓] 1ηβθοῦβ 7λῸ Ὀ]ΔΥ ὑπ 6} 

Ραγῦ Ὀθηθοῦῃ ὑῃ6 νγαῦθυβ 1 Τϑαυηρ' ἃ [811 Β5]Δη6 ἴογ ὑῃ6 δροαθ 

οὗ τηϑῃ. 
ΝΟ ΟἿ οδῃ γΧ0611 ἰοὰοῇ οἡ ΟἹα ούαιηθηῦ βύσαιθθ πυϊυπουῦ 

Ῥϑίηρ ἱπαθούθα ο Ῥυούθδθου Ὀυῖνθυ, θαῦ ΟΌΤΓ ΟΡ ]Οἢ5 [ἢ 

ὑπαῦ ἃηα οὐμθὺ αἰ γθούοηβ ἤν Ῥθθὴ δοκπονίθασθα ἴῃ {Π6 

Ὀοᾶγ οἱ ὑπμ6 σοῦ. 

Ιῃ οοιμροβίηρ' ὕη6 ΟὙΙτη81 οὗ δορύπαριηῦ Οὐκ νγὸ πᾶν. 

δα Ὀθίογθ τ ὃἃ8 ἃ τη066] [)ΓῪ. δνυγϑῦθ᾽ 5 Βιογῦ οπαρύθυ οἡ ὑμαῦ 

Βα Ὀ]Θοὐ 1η ἢ15 Γηὐτοαπούϊοῃ ὑο ὑπμ6 δορύπαριηὐῦ. Ηβθ]ρΡ Πδᾶϑ5 4180 

Ὀθθη ἀθεῖνθα ἔγοιῃ ὑῃ6 ουϑιητηδῖβ οὗ Νονν Τ᾿ ϑϑύδιηθηῦ ασὐθθκ ὈΥῪ 

ΠΟΙ ἀμ ὈΥ ΒΙ]α85, δηα ἔγοιη ὑΠ6 ορυθαὺ Ὠϊβύουι αὶ ΟὙΘΏΤΩΣΥ 

οἱ ῃ6 ατροὶς Ἰδησααρο ΟΥ̓ 88 1715. Βυῦ 1ῃ Π6 πᾶ] ΟἿἹΪ 

ΟΓΚ ἴῃ ὑμαῦ αἀθραγίμηθηῦ 15 ὑῃθ αϊγθοῦ τϑϑαὶϊῦ οἵ ΟἿΣ οὐ 

οΟὈβθυνδίϊοη. 

ΤῸ ΘΟΠ]6 ΠΟῪ ἤο ΠΟΥ ῬΘΙΒΟΠΔΙ] αθὔϑ, ΟἿΤ ΘΟΠΊΤΊΟΠ ἔπ]16ηα, 

ΝΥ αἰὔϑυ δοοῦϊ, βοπηθύϊπηθ ῬΥΟΐθθβου οἱ αυθοὶ ἴῃ ὑμ6 {ΠΠ|ν ΒΊΟΥ 

οὗ ϑγάηῃθυ, ποῦ ΤΠΘΙΘΙΥ σαγθ 5 ὕπ6 Ὀοποῆῦ οἵἉ [ιῖ5 οΥὐἸὐϊοα] 7184 ρ8- 

τηθηῦ ἴῃ 8 ΘΑΙΥ βίαρθβ οἵ ὑῃ6 σγσοσκ, θαὺ αἸγθοῦ]γ οοηὐιθαϊθα 

ἴο ὕπ6 βυθ]θοὐ-τηαύθοσυ. '᾽6 αν δοοθρίθα ἢ15 δἱὰ ἃ8 ἔγθθὶΥ 

δἃ5 ἰἴὖ νγὰβ οἴϊδθσθρα. Νὸο Ηϊρο ΟΥο 15 ΠΚΘΙΥ ὕἤο ὑσοι ]8 

Πἰπηβ6 18 ἃρουῦ ἀἰβθηϊδηρ)ηρ ὑμ6 Αἰ ουθηῦ βυταπμᾶθ οἱ δαύβου- 

ΒΠ1Ρ ἴῃ οὐν [ηὐτοδαοίίοηβ δπᾶ Νοίθθ. 8.11, 1 ἀῆγοπθ 5μουᾶ 

Ὅ6 ἰθηηρίρθα ἴο Θχϑυοΐβθ 5 πψιῖὺβ ἴῃ ὑπαῦ αἰγθούΐοῃ ὈΥ ΨΥ οἵ 

Ρτδοίϊοθ ἕοσ ὑπ6 Ῥϑηϊαΐθαοι, σγ ΨΠ] ΟἾνΘ Πὶπὶ Οη6 Οἷἶπθ: [ 

ΔΉ ΠΙηρ' ΒΠου]α Βυ1Κ6 ἢΐτὰ ἃ85. Ὀθίηρ ποῦ ΤΠΘΙΘΙΥ͂ βουπᾶ Ραΐ 

ὈΥΠΠΙΘηὐ, ὮΘ Τὺ ΘΟΠΠαΘΗΥ βοὺ Ὁ ἄονγῃ ἴο ὑμ18 ὑπ|τὰ ΒΟΌΤΟΘ. 

Τὸ η6 Βδν. δηλ] Ἠο]πηθθ, Μ. Α.. Καμηϊοοῦῦ ϑόθο αν Ἰῃ 

πΠ6 {{π᾿νϑυϑιὺγ οἱ Οχίογα, οὐῦρ ὑπϑη δ ἃγθ ἅἀπθ ἴο ρυδγαϊηρ 

5 ἀρθϊηδῦ τηϊϑύαοϑ ἴῃ ὑϑ]αύϊοη ἴο ὕηΠ6 ΗΘΌΓγον : Ὀὰαὺ ΠΘ 15 ποῦ 



ΡΒΕΒΑΘΕ ν 

ἴο. ΌὈ6 Π6Ι]Ια ΤΘΒΡΟΏΒΙΌ]Θ [ῸΓ ΔΩΥ ΘΚ 685 ὑῃαῦ τὺ Ὀ6 ἀδίθοίθα 

1ἴηὴ ὑπμαὺ αἰπΘούϊοη. 

10 ΤΘΠΙδΐη85. ΠΟῪ ΟὨΪΥ ἤο ΘΧΡΓΘΘΒ. ΟἿἹ Βίποουθ ρυθυμθ ἴο 

Ῥγοΐθδϑου ΤΠ] οπηὰβ 1). ΘΘΥΙΠΟᾺ 01 ΠῚ5. ν]ἱρι]αῦ ἃ ΒΟΠΟΙΔΡΙΥ 

Οοα16 οὗ οὖν νοῦς ἀυτίηρ ᾿08 Ρᾶϑϑασθ ὑῃΓΟΙρΡ]. ὉΠ6 ῬΥΘΒΒ ; ἃπα 

ὕο θῃάθυ ΟἿἿ ὑμδηκβ ἰο ΜΘβ815. ἰὴ ὦ ΟΟΙΡΔΩΥ ἴον Θχίθμηα- 

ἴηρ ὕπ61} ραύγοηδσ ὕο ἃ ὈΟΟΚ ριοάποθα ἴῃ ὕπθ6 οἱα οουηΐτν. 

ΜδΥὺ {π6 [Ππϊἰτ6α Κιηρσάοιῃ ἀπα ὑπ6 [Πη1064 δίαῦθβθ᾽ ΘΥΘΙ [ΌΤΙ 

ἃ ΒΘΡΌΘΙΪΟ οὗ Τιϑυύθυϑ ὁπ ἃηα ᾿μα]νβ0 16 

ΟΧΕΟΕΡ, 

ΜδΥ 22, 1908. 



τὸ 

ΟΟΝΤΕΝΤΟ ΟΕ ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΑΙΈΧΑΝΡΕΙΑ. (ΡΔρ8 1.) ΤΠ Μυβθαηθ. ὙὩΤΗΘΙ ΌΤΙ. ΜΙίχϑᾶ ρορυϊαϊίοῃ, 
{Θνγ5 ἴῃ ΑἸΘχϑηατγίδ. Π1ὰ Ὁ86 ὑἱδηβιύΐοῃ οὗ ἴπη6 ΟἹα Τοβϑίδιηθηῦ ἃυΐβθ 

ουῦὖ οἵ ὑΠ6 17 6665 ὃ ΤῊΪΒ 5 ποῦ [Π6 ὑγδαϊθῦομδ] δοοουῃηῦ. 

ΤῊΒ ΤΕΤΤΕΕ ΟΕ ΑΕΙΒΤΕΑΒ. (ΡΔρ8 4.) 
ΤΏΤΘΘ Ροϊῃῦβ ἴο ὈΘ ποίθα --- (1) ΤΘΆΒΟΠ οὺῚ ἴΠ6 ἤϑῆθ ϑαρίυδρίηὐ; (2) ἰύ 

ΔΡΡΙΪΘΒ ῬΤΟΡΘΙΥ ΟὨΪΥ ἴο {6 ὑγδηβ]δύίοῃ οὗ ὑπ6 Ῥϑηϊδίθαο : (8) πο οἸδίτη 
τηδα6 ἴο ᾿η50 Γα 0. 

ΤῊΒ ΙΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΒΕΡΤΌΛΟΙΝΥ. (ΡΔΡΒ 8.) --- (1) Διαἰπίαϊηθα ὉΥ ῬΉΪ]Ο, 

Ὀυὺ ποῦ ὈΥ Φοβθρῆυβ; (2) ΠΟΥ͂ νἱθυσθα ὉΥ [Π6 θαυ] ΟΠ τ βυϊδη ἘΔΙΠΘΙΒ : 

“αϑύϊη Μαυΐγγυ. ΓΘ ΦΘΌΒ. ΟἸϑιηθηῦ οἵ ΑἸθχδῃασίδ. ΕΠ ΒΘΌΪαΒ. 

ἘΡΙΡΗΔηΪ.5. δῦ. ΦθιοΙηΘ δηα δύ. Απριβύϊηθ. 

ΓΑΒΕ ΜῈ ΤῸ ΑΟΟΕΡΤ ΤῊΒ ΠΈΕΈΤΤΕΝ ΟΕ ΑΒΙΒΤΕΑΒ ΑΒ ΟἜΝΟΙΝΕ Ὁ (ΒΔρῈ 10.) 

Ἐχύθυηδὶ Εν] άθη06 --- Αὐαἰδύοθυ ]αΒ. ῬΏ]]ο. 

Τηΐθυηδὶ Εν! 6η06 --- ὨΠΠΠΟαΪΥ τὶ τοβρθοῦ ἰο Ὀρμηιοίσαβ οὗ ῬΠΔΙΘυΌτη. 

τη ρα Β᾽ δοσοιχηῦ 1 Π510]17. ΤΟΥ͂Θ ΟΥΘΑΙΌ]6. ΜΊΠΟΥ ΟὈ]Θοίϊοπ5 ραϊηβὺ 

{η6 Τ,οἰϊογ. ΘΙΡῺΒ οὗ ἃ Ἰαΐθ οὔἱρίῃ. ΤῊΘ σΟΥΚ οἱ Αὐἱβίο θα ] 5 ΤΩΔΥ 

1056 11 ὍΘ ἃ ΤΟΥΡΌΓΥ ; ἴῃ ΔηΥ͂ Οα86 Ὀοίῃ 1 ἃῃπᾶ {Π6 1,οὐε βθθ ἴο ὈΘ]ΟΠρΡ 

ἴο ὕη6 ϑϑῖηθ Ρϑυϊοᾶ. ΝΥ Θηα]δηα᾽ 5 σίου 8ἃ5 ἴο ααδίθ. ΤῊΘ ψΟΥΚ ῥΡτθ- 

Βοιηδη, ηούν βίδα! ηρ ἃ Ῥ] Δ Β1 016 Δυραϊμηθηῦ ἀραϊηδβὺ ὑμ15 νίθνυ. 

ὝΗΑΤ γγὴἶϑδ ΤῊΗΒ ΠΑΤΕῈ ΟΕ ΤῊΒ ΒΕΡΤΌΛΟΙΝΤ ὃ (ΡΔρθ 14). ΤΟ ΤΟΥΤΏΒ οὗ {6 

ἰσααϊθοη τυ τοϑρθοῦ ἰο [15 οὐἱρίη. ἘΔΥΙΘΥ ὉΠ8ῃ [μ6 Ῥ͵οΙοριιθ ἴο 

ἘΠ Οο] Θβϑἰαϑυϊ οαΒ, ῬὮ1]Ο᾽5 δοαυδίηΐδηοθ τ] [ύ. ΤῊΘ τηδἰκίηρ οἱ ἰὖύ ἃ 

ἸΟηΡ ῬΙΌΟΘΘΒΒ, ποῦ ἃ 51}Ρ]6 δοίύ. 

ΟΒΟΒΟΤΙΟΝΒ ΤῸ ΤῊΒ ΞΤΟΕΥ ΟΕ ΑΒΙΒΤΕΑΒ. (ΡδρῈ 10.) 

ΤΕΛΝΒΘΙΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ῬΡΕΙΟῈ ΤῸ ΤῊΗΒ ΒΕΡΤΙΛΟΙΝΤ. (Ρᾶρθ 160.) 

ΤῊΘ τηϑηϊίοη οὗ 5ΒΌΟΙ ῬΥΟΌΔΌΙΥ Πού ϊΟυΒ. 

ΓΕΛΝΒΙΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ Ορ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΞΒΟΒΒΕΟΠΕΝΊΤ ΤῸ ΤῊΞ ΞΕΡΤΙΑΟΙΝΤ. 

(Ραρθ 17). Ααυ]ϊ]ἃ. Τηθοαοίίοῃ. ΒΥΙΩΙΠΘΟΠΒ. ΑἸ] [ἢγ66 

Θιηδηδίθα ἔγοτη {ῃ6 5146 οὗ Τυδεΐδη). ἈΠΟΙΥΙΠΟῸΒ ὙΘΙΒΙΟηΒ5. ΟΥΘΘΗ ἢ Β 
ἨἩΘΧΔΡΙ 8. ΗΙ5 Τοίγ]ἃ. Τλχοίδ 5 ΤΘΟΘΒΊ0Η. 

ΘΟΡΕΒΜΑΟῪ ΟΕ ΤΗΒ ΒΕΡΤΠΑΘΊΝΤ. (ΡΔρῈ 10.) ΤῊ ψυϊραῖίθ. ΤηΗπθηοθ6 οὗ 

{Π6 Βορύπδρί η. Τί5 Ὀθαυΐηρ οα {Π6 ἱπίογργοίδϊοη οὗ {πΠ6 Νϑυνν Τοδβίδ- 

ΙηΘηΐ. 

ΗΕΙΤΈΝΙΒΤΙΟ ΟΒΕΕΚ. (Ρᾶρθ 21.) Ἐαοϊαίϊίοῃ οὗ [π6 ϑαρίυαρ!ηῦ ἰο ΑἸΘΧδηαγΔῃ 

ατθροκ. ῬΙΟΡΥΪΘΟΥ οἵ [πΠ6 ἴθυτὴ ὁ ΒΙΌ]1ο8] ατθοκ. ΤῊΘ ατροῖὶς οἵ 

ΦοΒΘΡρὰ5 οοηὐγαβίθα τὶ ὑπαῦὺ οἵ {ῃ6 δαρίυδρίηῦ. ΤῊ ἩθΟτγαΐβυη οὗ 

{π6ὸ δορίυαρίηῦ ἅὰθ ἴο ΥΤΘΥΘΥΘΏΟΘ [ἴῸΓ {ῃ6 βδοσθᾶ ἰθχί. Οδοδβίοηδὶ 

ἀουδύ 845 ἴο μύθου 0ηΠ6 ΟὙΘΘΙς μδᾶ5 ἃ τῃθϑηΐϊηρ. ΝΟΟΘΟΒΙΟΥ οὗ δχρυθϑδ- 

ἴησ ἰΙάθαβ ἔογϑίρῃ ἴο 0η6 ατϑοὶς τηϊπᾶ. ΤῊ6 ϑορίυερ᾽ηῦ ἃ δοῦου ἴῃ {Π 8 

Θυοϊαύοη οὗ αΥ̓θθῖκ ἃ5 1ὺ ἰ5. 

γνἱ 



ΦΕΙΒΟΤΙΟΝΘ ΒΒΟΜ ΤῊΕΒ ΞΕΡΤΤΙΛΟΙΝΤ 

ΙΝΤΒΟΘΌΟΊΤΙΟΝ 

ΤῊΕΞ σους οἵ ὕπΠ6 ΒΙΌ]6 ΘΟΟΙΘΟΥ ΤΔῪ 6 5814 ἴο ἤδγθ Ὀθθῃ ὈΘΡῸΠ 

αὖ ΑἸΘΧϑΠα γα πΠΘΓ ὕΠ6 ῬίοΟ]ΘΙΏ165: [Ὁ ὕμουθ ὑΠ6 ἢγϑῦ ὑβδῃβ] ῦοη οὗ 

ὑΠ6 ΒΙ1016, 50 ἔδυ 85 1ὖ ὕπθηῃ δχιϑίθα, νγ8ϑ τη8668. 

ὕπαον {πΠ6 οἱα Κιηρβ οἵ Εσγρῦ ὕπθιθ ψγὰβ η0 ΟἸΌΥ οὐ Π6 5106 οὗ 
ΑἸοχϑηᾶσγα, θαῦ ΟΠΪΥ 8. Θοαϑί-σιιαα βύδυϊοη ον ὕΠ6 δχο]πβίοη οἵ ἔου- 

ΘΙΡΏΘΙΒ, 8Δη6 ἃ ἔδθυνν βοαύθιθα ἢαΐβ οἵ Πϑγαβϑηθη. ΤΉΘΒΘ ἸΠΟΠ ΔΓ. 5 δα 

ΠΟ ΘΗ] ὐθηθα ΔΡΡυθοι δύο οὗ ὑπμ6 Ὀθηθῆϊβ οἵ ΘΟΙΊΙΊΘΙΟΘ, δηα ΟΠ 6Γ- 

Ι5η64α ἃ. ργοΐουπα αἰδύλιϑυ οἵ βύγδηρθυβ, ΘΒ ΘΟΙΔΠΥ οὗ ΟὙθοῖκβ, ΠΟΙ 

ὉΠΘΥ τοραιαθα 85 ἰδ ηα- ΡΥ 6 5.: Ρυῦ θη ὑπ6 ΟὝθο κ8 Κποοῖκθα αὖ 
ὑπμ6 ἀοοιβ οἵ Ἐπργρῦ 1ῃ ἃ ΨΑΥ ὑπμδᾶῦ δατηϊ6α οὗ πο τουδὶ, ὑπ 6 ἸΟΠΘΙῪ 

οοδϑύ-σιιαΓα ϑὔδυϊοη 58} ἃ φυθδαῦ οἤϑηρθ ΘΟΙη6 ΟΥ̓ΘΣ 1561. Βουπαᾶρα 

ὈγΥ ΑἸοχϑηᾶθν ὕπ6 ατοδῦ ἴῃ 8.0. 591, ΑἸθχδηάγῖα Ὀθοδιηθ ὕΠ6 οδριΐϑ] 
οὗ ὑπ6 πον ατθοῖκ Κίηρσάομι οἵ Εργρὺ δῃηαὰ ἴοοϊκ 108 ῬΙδοθ ἃ85 ἃ ριθδαῦ 

οοηΐσθ Ὀούῃ οὗ ΘΟΠΊΙΉΘΙῸΘ δηα οὗ [1οταύῦαχθ, ὑΠῃ6 τῖνϑὶ οὗ Οδυῦμαρθ 1Π 

ς 086 ΟΠ6, οὗ ΑὐΠΘη5 1 {Π6 οὔ Θ᾽. 

ΑἸΘΧΔΠΩ͂ΘΥ 15 οΥραϊ θα τι Πϑυϊηρ Ῥογοθισθα ὑπ δανδηΐαρθβ οὗ 

δι υσϑῦϊοι ἡ Β]Ο ἢ ΘΟΠ ἔΘυσθα ἀροὴ ΑἸοχϑηαυῖα 108 Τα ΡΙα 1156 ἴο ῬΓΌΒΡΘΙ- 
εἶὐγ. ὙΠ τἢμ6 Μραϊξουσδηθδῃ οἡ ὅθ πουΐῃ ἃῃηᾶὰ 16 Μδγθϑὶᾶ οὕ 
Μδγθοῦβ οα ὑπ βου, 1ὖ τϑθοθινθα ὑπ ργοαποῦβ οἵ {Π6 1η]δπα, ἡ ΒΊΘἢ 
ὀϑῖηθ ἄονγῃ ὕπ6 ΝἸ]Θ δηα σοῦ οοηγθυθα ἰηὖο ὕΠ6 1αἰκθ ὈΥ οδπη8)-οδίβ, 
δηα ὕΠπθη οχρογίθα ὕπθηη ἕλοι 105 Βδυθουσβ. Ὁπᾶ6. ὕπ6 ΒοΙηδΔη85 1 

Ὀθοϑιη6 Οὗ 501} στυϑαῦθι οοιητηθγοὶαὶ ἱτηρουύδμοθ 88 ὕΠ8 θιῃρουιιμ οὗ 

0Ππ6 ὑταᾶθ ὕπθῃ ἀθνυθὶορθᾶ Ὀθύνθθη ὑπ6 Εϑὺ δηα ὑπ δῦ, οὐ σβιοῇ 

1ῦ μὰ ἃ Ῥγϑούϊοδὶ ᾿ἸΠΟΠΟΡΟΪΥ. 
ΤῊΘ νἱοϊπίον οὗ βθῶ δηᾷ 1δκθ μδᾶ δάνδηθαρθβ 8150 ἴῃ ὕΠ8 ὙὯΥ οὗ 

ΘΔ ἢ : ἔῸΣ ἴῃ ὉΠ6 Βυμηη {π6 οὐθϑίδη 1] Πη45 δοὺ ἴῃ ἔσοτη ὕπ8 πουΐῃ, 

δια {Π6 1Δ1κ6, ἰηϑίθαα οὗ βἰαριηιδύϊπρ, σγχὰ5 Κορὺ 1]] ἃπᾶ βυγθϑὺ ὈΥ ὕΠ6 

1 Θίσαθο ΧΥ͂ΠΙ 8 6, Ρ. 792 πορθηταὶ γὰρ ἦσαν καὶ ἐπιθυμηταὶ τῆς ἀλλοτρίας κατὰ 

σπάνιν γῆς. 

1 



2 ἷ ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΒ ΕΒΟΜ ΤῊΒ ΒΕΡΤΌΛΑΙΝΤ 

τἶβθ οὗ ὑπ6 Ν1]6 αὖ ὑπαῦ βθᾶβδοῆῃ. Τὴ ΚΙΏΡΒ ὕοο ΟΥ̓ [6] 5. ΟΟΘΒΒΙΥΘ 

ΘΠΟΪοσυΤο5 βθουσοα ὕποϑθ Ὀγθαύῦμιηρ- ]δοθ5. ΏΙΟ. 816 850 ὨΘΟΘΒΒΔΡῪΥ͂ 

ἴον {πΠ6 ρα] οὗ ἃ στϑαῦ οἷΐγ. Τῦ 18 θϑυπηηαῖθα ὈΥ δίγαρο ὑπμαῦ ἃ 

αὐδΙῦθι, ΟΥ Θύθῃ ἃ ὑμιτὰ, οὗ ὕμ6 016 ἃιδὰ ψγὰ8 ΟΟΟΌΡΙΘα ὈΥ ΡδΓ ΚΒ 

Θ.ηα Ῥ4]8065. 
Ατποηρ ὕΠ6 τοῦ] 01] αηρ5 γὰ8 ὕΠ6 ἔϑηιοιθ ΜΌβθαμῃ ΜἸἢ 105 οον- 

οΥθᾶ να 1κ δηᾶ διοδᾶθϑβ, δηα 105 ἢ8]] ἔοσ ὑῃ6 ““ ἔθ] ]ον8 ᾽᾽ οὗ [68 Μιβθμῃ, 

85 ῬΙΟΐθθθου ΜΑΙ ΔΡΌΥ 68115 ὕμθιῃ, ἴο απο ἴη.} ΤῊ]5 Ἰηβυϊθαθοη 

᾿ δᾶ οῃδοπηηθηῦβ οὗ 108 ΟΥ̓, 8η6 νγἃ 8 ὈΙΘΒΙ θα ΟΥ̓ΘῚ ὈΥ̓͂ ἃ ῥΥ]θδῦ, ψη0 

γγ)85 ΔρΡροϊη θα ὈΥ ὑπ6 ἸΚΊηρ, δηᾷ, δὖ ἃ Ἰαῦθι Ῥϑυϊοα, ὈΥ ὑπ6 ΕΤΩ ΡΘΙΌΟΡ. 

ὙΥαὺ τοϊαὐϊομῃ, ᾿ξ δηγ, ὕπ6 ΑἸθχϑηάνίδη ΤΊΌΓΑΡΥ, ἡ Β]Οἢὴ στὰ5 ὉΠ6 
στθδῦ Ρ]ΟΥΥ οὗ ὑπ6 Ῥ(οΟ]Θιη168, θΟΥΘ ἴο. 6 Μαβθυτη, 15 ποῦ οθαν. Τη6. 

Μηυβθαμ βὑοοά ὕποτθ ἴῃ Βοηϑη {1Πη68, 8η ἃ ὈΘΟΘΙ6 ΚΟ 8ἃ8 “ὕ})6 

οΙΪᾶ Μυβθϑαϊ," θη ὕΠ6 ΘΙΏΡΘΙΟΥ ΟἸδααῖβ τθαυθα ἃ ΠΟῪ Β ΓΙ ΟΥΙΓΘ 

ὉΥ 15 5146, πὰ ογἀδιηθα ὑπδῦὺ 18. οὐσαι ᾿πητηοτῦδὶ ὨἸβϑύουιθϑ οὗ ὉΠ 6 

Εὐταβοθηβ δηἃ Οδν παρ Ἰϑη5 5μου]α Ὀ6. ῬΕΘΙΊΟΙΥ τϑϑᾶ δοσα Οη06 

ΘΥ̓ΘΙΥ͂ Υ681, ΟΠ6 ἴῃ ὕΠ68 οἹ Ὀυ]]αϊηρ᾽ δηα ὉΠπ6 οὔποθ ἴῃ ὕἢ 8 π6. (διιθῦ. 
ΟἸαια. 42). ὙΠ ἸΙΌΓΔΙΥ ΠΟΥΘΥΘΡ 15 τϑ]αῦθα ἴο ἤᾶνθ Ὀθθὴ Ὀυτηῦ 
ἀυτίηρ Ομοϑδυ᾽ 5. ΟΡΘυΔΌΙΟΩ5. ἴῃ ΑἸοχϑηᾶτα. Νοῦ 8 ΟΡ 18 8581ἃ οἢ 

0Π15 Βα ]θοῦ ὈΥ ὕΠ6 Πἰβίονιδῃ οὗ {π6 ΑἸθχδῃαυδῃ Υ ιν, θαὉ ϑὅ'θηθοϑ 5 
᾿Ἰποιαθηΐα]ν τϑῖθυβ ὕο ὑπ6 1088 οἵ 400,000 νο] 68. 

ΤῊΘ ᾿πμδὈϊδηῖβ οὗ ΑἸοχϑηᾶσία 816 ἀθϑουϊ θα ὈΥ ῬοΟΙΥΐα8, στμῸ 
γἰβιυθα ὉΠ6 ΟἸΌΥ ἀπᾶθι {Π6 τοὶρῃ οὗ ὕπ6 βθοομα Ἐπιθυρϑῦθβ, ΘΟΤΩΠΠΟΙΪΥ͂ 

Κηονῃ ἃΒ Ῥγυβοοη (Β.ο. 146-117), ἃ5. 8]1Π1πρὸ Ἰηῦο 766. οἱδ 5868. 

ΤΊΉΏΘΓΘ σγ6 16 ἢσϑῦ ὑΠ6 ἡδῦϊνο Εργρύϑη8, ΠΟΙ ἢΘ6 ἀθβοῦ] 65 85. 1η06]- 

Πσθηῦ 8δηα ΟἸγ1]1506 ; ΒΘΟΟΠΑΙΥ ὉΠ6 ΤΩΠΘΙΡΟΘΏΔΙΥ͂ ΒΟ] ΊΘΙΒ, ῺΟ ΨΜΘ1Θ 

ἸΏΘΔΗΥ͂ δα ὈΠΙΏΘΠΠΘΙ]Υ ; δηα ὑπῖγα]ν ὑῃ6 ΑἸΘχϑηανδη ΟἸ ΖΘ, ΜΏΟ - 

Ὑ 616 Ὀούου Ὀθῃανθα ὕΠ8ῃ ὑΠ6 τ1]}Π1Π08 17 δ] θιηθηῦ, ἕο ὑΠΟῸΡῊ οὗ τηϊχϑα 

ΟΥΊΡΊΩ ὉΠΟΥ͂ ΘΙΘ Τ]ΘΊΏΪΥ οὗ τοὶ Ὀ]οοα.ὅὃ 
ῬΟΙΥ 5 Τλϑῖτθ5 ΠΟ τη ΘΟ Οὗ 96 γ)718 ἴῃ ΑἸοχϑηαχα, Ὀαῦ γγ ΚΠΟΥ 

1 βύσαθο ΧΥΤΙ ὃ 8, Ῥ. 7θ4 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. 

2) 6 Τγαηᾳ. Αη. 9---Οὐδατνὶηροηΐδ τ1]11ὼ ἸΙΌΤΟΥ ΤΩ ΑἸΘΟΧΔηαΥ 

ΔΥΒΟΥαηὗῦ: ΡΟ] ΟΠΘΥΥΪ τὴ τορὶ ΟρΡυ]θηὐϊΘ ΟΠ πη θη. Αο- 

οογαϊηῃρ ἴο Του] (.45ο]. 18) ἰπΠ6 ΜΒ. οἱ [Π6 ὑπαηβὶδΐουβ οὗ [η6 ΟἹα Τοβίπηθηΐ 

νὰ 501}} ὑο ὍΘ 566 ῃ ἰῃ ἢΪδ5 ἀδὺ ἴῃ 1ῃ6 ϑϑύδρϑαχῃ 8] οηρ συ {Π6 ΗἩΘΌΓΘΥ ΟΥΡΙΏΔ8]. 

8 ῬΟΙΥΌ. ΧΧΧΙΨΥ 14, Ὀεοΐηρ ἃ ἔγταρτηθηῦ αὐοίρα ὈΥ ϑδίγταρο ΧΥῚΙ 1 ὃ 12, Ρ. 197. 



ἹΝΤΒΟΘΌΟσΤΙΟΝ 9 

ἔτοτῃ οὔθ ΒΟ ΤΟ 5. ὕπαῦ ὑῆθυθ νγὰβ ἃ Ἰδυρ8 οοϊοηυν οἵ ὑμαὺ Ῥθορὶθ 
ποθ. ΤΉΘΙΣ ῬΥΘΒΘΠῸΘ ἴῃ Εἰργρῦ νγὰ8 ῬΔΥΟΥ ΘΟΙΠΡΌΪΒΟΤΥ ἃηα ΡΔΙΪΥ͂ 

γο]αηὔατυ. ΤΠ ἢτνβῦ Ῥ[ΟΪΘΙηΥ, Βα πδιηθα ϑοίθυ, ῃο δα ἃ Ἰοπρ πᾶ 

ῬΓΟΒΡΘΙΟῈΒ ΤΘΙΡῊ (Β.Ο. 929--286), Παὰ ᾿ηνααρα Ῥδ]θβϑῦϊηθ δηα οαρίατοα 

ΘΥβα θη ἢ ὕη6 Βα αῦ- ἀν, οὐ ψ ΙΟἢ ὑπΠ6 Φ6ν)5 οἴοιτο πὸ 46- 
ἔθηοθὐ Ηθ οδιυῃηθα ἃαὺ ΜΙ ἢ]ΠῚ ΙΏΔΠΥ Οδρύϊγο5 ἔτομὶ {Ππ6 81]]- 

ΟΟῸ ΡΥ οὗ Ψπαθθῶ ἃηα ἔτγοιη πΠ6 ραυῦβ δουῦ «6. .5816}), ἃπα 8150 

ἔτοπη ϑϑιηδυδ. ΠΘ586. 6 6 411] ρ]δηίθα ἴῃ Εργρῦ, ΠΘΙΘ ὉΠΟΥ͂ ο81- 
ΤΙΘα οἡ ὉΠΘΙ1Γ ΑὙΔΙΤΘ] ἃ8 ὕο γν ΠΙΟἢ νγ8ἃ8 ὕ86 ὑΣ6 6 1016, νυ Εἰ ΓΠΘΙ Ὑ ΘΔ ]Υ 

οἴ θυηρ5 Βῃου]α Ὀ6 βθηῦ --- [Πδὺ δὖ «6 5816 1) ΟΥ' [6 Οὴ6 οἡ (6 1ΖΙΠ]. 

(ΟΡ. 91. 453.ϑ,Ο ϑοῦθι, ἡθοορῃ]διηρ ὕΠ6 ΠαΘΙ]1Υ οὗ ὉΠ6 «6ὺν ὕο Πἰβ οί, 

ΘΙ ΡΙΟΥΘα ἸΏΔΩΥ Οὗ {Ππ6886 οδρῦϊνϑϑ ἤο βρϑΙΊΒ0η. ᾿πηροτύϑηῦ ρΡοβῦβ, δηα 

ΘαγΘ ὕπθιη θαπ8] ΟἹ ΖΘ 5} 10 ψιὺ ὑῃ6 Μδοθαοηϊδηβ. 115. Π1Ὀ0618] 

ὑγθαυηθηῦ οἵ ὑΠ61} ΘΟ θη ᾿πΠαἀποθα ΤἸΔΗΥ͂ ΠΟΥ {608 ἴο 1Π|1η1- 

σταῦθ γοϊ αη ΓΥ ᾿πΐο ργρῦ, 1ῃ Βρ106 οἵ [6 ῥῬγοβι τ οη ἴῃ ὉΠη6 Μοβαὶο 

ἸΩνν ---- ““ Υ 5881} Πϑῃοθίονυ ἢ τϑῦαση ΠΟ 1016 ὑμαῦ ψ8γ ᾽) (Π0. 119. 
ΤΉΘΙΘ ΜἜΙΘ 4580 6 ν}ὺ1Ὲ ἴῃη ργρὺ Ὀθίογθ ὑῃ15. Ὁ1Π|6, 0 Οδ16 ἔῃ: 

ὉΠΔΘΡ ὕη6 Ῥρϑυβιϑη ἀοιη]ηϑύϊοη, πα οὔθ 8 Ὀθἴουθ ὑπθι σὸ πϑα ὈΘΘη 

βϑηῦ ἴο ἢρῃῦ ψιὺ ἢ Ῥβδιητη θυ ομα5 (Β.ο. 671--617) ἀρδϊηδῦ {Π6 Κιηρ οἵ. 

0Π6 ΕΒΙΟΡΙΔ 5 (Ατἰβύθδβ ὃ 13). Φογθι 8}, 1Ὁ νν1}} Ὀ6 ΤΟΙ ΘΠ ὈΘΙΘα, νγἃ8 

ΟΔΙΤΙΘα ῬΘΙΪΌΓΟΘ ΟΥ̓ Π15 ΘΟΟ ΠΡ τηΘῃ Ἰἰηΐο ργρὺ (6Γ:. 4557, 44), ΒΟΠ16 
ΟΥἨ ἁ ὙΠΟΙῚ ΙΏΔΥ Ὦδγνθ θϑοδαρθα ὕὉπ6 αἀθϑίγιουϊοη 10 ἢ6 Ῥγορῃθϑιθα 

ϑϑδϊηδῦ ὑΠθ1ὴ (6Γ. 42:5. ΤΠ15 ννὰ8 ΒΠΟΥΟΥ δέζθι {Π6 τοῖρῃ οὗ Ῥβϑῃι- 
τηθῦοηυβΒ. Τῆὰ5 ΠηΠ6 τούαρῃ οὗ ὑπ6 ον ἴο ργρῦ 8 0 ὩΘῪ 

ὉΠ]ηρ, 8ηα ποτ ΠΥ ϑρϑ]η τη] 010116α ΘΧΟΘΘΑΙΏΡΊΥ, ΘΥΘ ἢ ἃ8 ὑΠΘΥ͂ 
816 Τϑοοσαθα ἴο ἢᾶγθ ἀοηθ αὖ ὑπ Πιβϑῦ. ῬὮ1]οΟ, ῆο νγὰϑ8 ἃ Θοη θρο- 

ΤΆΡΥ ΟὗἨ «6515 ΟΠ τἰϑῦ, θαῦ ἸΙνθα ᾿πὔο ὑπῃ6 τοῖρῃ οἵ ΟἸδπαϊα8, ἀθο αΓ 68 

ὑπαῦ οἵ {π6 ἔνα αἀἰβύσγιοίβ οὗ ΑἸθχϑηᾶυῖδ, τ ΠΟ 6 ΓΘ ἡϑιηθα δοοοταϊηρ 

ἴο ὕπ6 βτϑὺ ἔνθ 1ϑύϊθυβ οὗ ὕπ6 δΙρῃμδθθῦ, ὕνγο 6 16 ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ Κηουγη 

δ.5 “Θ 15} αυδΡΊΘΥΒ5, δηα ὑμαῦ ὑπμ6 96) 616 ποῦ οοηῇηθα ἴο ὕϊπθ8θ 

(110. ἴην ΤΊαο. 8 ὅ, 11 δ25). 
ὙΠ {1π|5 Ἰᾶρρο 7 15} ρορυϊαύϊοη ἴῃ ΑἸΘχϑηᾶνῖα, ἡ 586. ΠαΟνΘ 

Ἰδηραδρθ γὰ8 ΠΟῪ ΟἼΘοΚκ, ἀπ ἴο πο ΗΘΌΓΟΥ ἰδ οθαβθα ἴο ὈΘ 

1 Φοβθρῃυβ Αηΐ. ΧΙ 1 οοπῆτντηβ Ηἰδ βίαιθιηθηύ οὗ {ῃ18 ἕδοῦ ὈΥ͂ ἃ απούαςϊοῃ ἔτγο πὰ 

Αρδιμαγοῃίάοβ οὗ Οπίᾶοβ, σμο πτοίθ {Π6 Πἰβύουυ οἵ 0Π6 βι οοθββοῦβ οὗ ΑἸΘΧΔΠΑΘΥ 

---Ἔστιν ἔθνος ᾿Ιουδαίων λεγόμενον, οἱ πόλιν ὀχυρὰν καὶ μεγάλην ἔχοντες ἹἹεροσόλυμα, 

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

ἄκαιρον δεισιδαιμονίαν χαλεπὸν ὑπέμειναν ἔχειν δεσπότην. 



1 ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΕ ΕΒΟΜ ΤῊΝ ΒΕΡΤΌΛΟΙΝΤ 

1ηὐ6 1110 1016, γγ8 566 8η ΟὈγνίοιιβ Τθαϑοη ὙΨὙΏΥ ὕπ6 ἢγϑὺ ὑγϑηβ᾽ δύο οὗ {Π6 

ΒΙΡ]Ι6 5ῃουϊὰ ἢᾶγθ Ὀθθῃ τη86α6 1ῃ ὑπαῦ οἷὖγ. Ατρυϊηρ α ργϊογὶ ἪὙΘ 

Β5ῃου]α οοεία! ἢ] Ὀ6 1ΠΟ0] 166 ἴο ἀβϑιηθ ὑπδῦ 1 νγὰβ ὕΠ 68 ΠΘΟΘΒβΙΌ168 
οὗ ὕμ6 ΑἸθχδηῃαυῖδη ΒΥ ΠδΡΌριΘ ὑμαῦὺ ὈΓουρηῦ δοσῦ ὉΠ 6 ὑγδῃβ]δῦοη. 

ΓΏ15 ΠΟΥΤΘΥΘΙ 15 ποῦ ὕῃ6 δοοουηῦ Ὑγῃ] 0 ἢδ85 οοηθ ἀονῃ ἴο 8, δηα 

ὙΠΙΟῊ σουκθα 15 ΔΥ ᾿ηὔο ὑπ ἔϑρυ]ο οἵ ΟΠ γβῦδη Ὀ6]16ὲ, Τηδῦ 

δοσοοιηῦ ΤΟρυθϑθηῦβ ὕῃ6 6116. οὗ ὑῃ6 βθοοπα Ῥίοϊ θυ ἴου ὑπ 6 οΘομ- 

ῬΙθύθηθϑβ οὗ Ὧ15 ΠΠΌΓΑΤΎ, 8δπα Ῥαρδη Οὐ] οϑιῦν ἃοαῦ ὉΠ 6 βδοῦθα ὈΟΟΪΚΒ 

οὗ ὑπ6 9618, ἃ5 μδυτηρ ὈΘ6η ὕΠ6 τηοῦϊνοϑ 1 Ο ἢ 16α ἴο ὕΠ61} ὑγϑη8]8- 

Ὅ1Ο0Ὴ ἰηἴο ατσθοῖ. Τὺ 15 οοηϊαϊ ηθα 1ῃ ἃ ᾿ἰουῦθυ Ῥα ΡοΟΥ ηρ' ἴο Ὀ6 ψυϊυΐθῃ 

ὈΥ οὔθ Ατ᾽βϑύθαβ ὕο ἢ15 Ὀσούμϑυ ῬΕΠ]])οογδίββ. 
Ατὶβύθαϑ, χ ραῦμϑι, νγϑ ἃ ῬΘύβοη οἵ ΒΙΡῊ δοοουηῦ αὖ ὕῃ6 οουτχῦ 

οὗ ῬίοΙθν ῬΒΙ]ΔαΘΙΡ 5 (Β.ο. 28ὔ--247), ῬΤΟΌΔΌΪΥ οηθ οὗ ὕΠ6 [ὮΓ66 

οϑρύδιηϑ οἵ ὑῃ6 τοῦδ] Ὀοαγ-σιιδια, ΘΟΒΙΌΙαΒ οὗ ΤαΡθηὔαμη ἃπα ΑΠαΓΘδΒβ 

(88 12, 40) Ὀοΐηρ ὉΠ6 οὔμοι ὕνο:: Ηθ νὰβ ἃ 811} 8αΙΏΙΤΘΙ οἵ {Π6 

 ΘΥΊΒἢ. ΤΘΙΙΡΊΟΙ, Ὀπὺ ποῦ Ὠ]Τη561 ἃ. 60} ὈΥ τϑοθ. Βδῦμο χὰ 816 

Ἰηνιῦθα ὕο ὉΠ1ης οὗ ἢ ἃ8 ἃ ῬὨ]]ΟΒΟΡΏΙΟ Ῥάρδη ᾿ηὐθυθϑύθα 1ῃ {ἢ 68 

πϑύϊοηδὶ οαδϑύοιηβ οἵ ὕὉη6 “6.18 (8 900). Οἡ οὔθ οοοδϑῖοηῃ ἢ Ψ 88 

Ρτοδθηῦ θη Κιηρ᾽ ῬίοΙθιηΥ δααγθϑθθα ἃ. απιθϑῦϊοη ἴο 18 [1 ΌΤΘΙ ΔΗ, 
Ὀριηθίσιαβ οἵ ῬΏΔΙΘσαμη, ὑπΠ6 Αὐῃμθηϊθῃ βύθὕθϑυηϑη 8 ηα ῬὨΙ]ΟΒΟΡΠΘΥ, 

8.8 Ὅο ὕΠ6 ῬΤΟΡΊΘΒΒ ΟΥἩ ὕὉΠ6 ΠΌΑ. Τϑιηθῦ5 ΤΘρ]]θα ὑπδῦ 1Ὁ ΔΙσθϑανῦ 
οοηὐδι θα πλοσθ ὕμϑη 200,000 νο]ατηθ85, δπα ὑῃαῦὺ 6 Πορβϑθα 1ὴη 8ἃ βῃογῦ 

116 ἴο ὈΡΙηρ ὕΠ6 πὰ] Ὀ6 1 ἈΡ το 00,000; αὖ ὉΠ6 ϑϑῖηθ ὑϊτὴ6 ἢ6 τηθη- 

υ]οηθα ὑπαῦ ὕΠΘΥΘ ΘΙΘ Β01η6 ὈΟΟΪΒ οὗ ὉΠ6 “6 15} ἰὼν συ ΒΙΟἢ 1ῦ που] 

Ὀ6 ψουΐῃ 116 ἤο ἤδνθ ὑγϑηβου θα δηα ρΡ]Δορα 1ῃ ὕΠ6 ΠΛ. “ἍΤ ΏΘΗ 
ὙὮΥ ποῦ ἢδγύθ 1ὖ ἀοη6 Ὁ βεϊα ὑῃ6 Κίηρ. “Υοὰ ἤᾶνθ ἔ1]] ῬοΟΥΘ 5. 1ῃ 
0Π6 πηϑύϊοι., Τοιηθῦμ8 τῃθηθ)οηθα 84. αἰ ΠΟ] δρουῦ ὑχδηβ]δύιοη, 
8.6 ὉΠ6 Κιηρ ὁ Π16 ἤο ὕπ 6 ΘΟΠμΟ] αβοη ὑμϑῦ 6 πχαϑβϑῦ ψυϊῦθ ἴο ὕπΠ6 ΗἸΡῊ- 

Ῥυϊθϑὺ οὗ ὕπ6 ὅϑνβ ἴῃ ογὔᾶϑυ ὕο πᾶνθ ἢἰβ ρᾷγροβο οἴδοϊθᾷ. ἩΥΘΌΡΟα 

Αὐιϑῦθαβ 561Ζ6α 8 ΟΡ οΥΠΠΙΌΥ, ἴῸΥ 1 ἢ 6 Πδα Ἰομρ' Ὀ6ΘῺ νγϑϊ]ηρ. 

Ηδ τϑρυθβϑοηθθα ἴο ὑπ6 Κιηρ ὑπὺ Π6 οου]Ἱαὰ ΠϑιαΪγ ἢ ΔΗΥ͂ ΡΊΘΟΘ 851. 

ἃ ἵάνουν οὗ ὕπ6 ΗἸΡΉ-ΡῬΙΙ δῦ 116 50 ΤΠ ΔΗΥ͂ οὗ 15 ΘΟΙΠΕΓΥΙΏΘΗ ὙΧ616 

ἴῃ Ὀοπᾶδρθ ἴηὴ Εργρύ. ΤῊΪϊθ βυρρθϑύϊοη Ὀθίηρ βθοοηαθα ὈΥ δι]θηῦ 

1 Τηδύ Ατὐ᾽βϑύθαβ νσϑ ὨΪΤΏ5611 οαρίδϊῃ οὗ {πΠ6 Ὀοάγ-σπαγα 15. ποὺ βἰαϊθα ἴῃ {Π6 

Ἰουΐου, Ὀὰύὺ 1ὑ 15 ποῦ πηδίυγα Ὁ ΠΥ σθα ἔσουῃ Ὁ ΌΥ Φοβθρῃϑβ. 

2 ΤῊ ΪΒ5 ρϑίῃ, γν 116 ΟΠ]Υ ᾿πη}]16α ἴῃ {π6 ἸΘ θυ, 15. ΘΧ Ὁ] ΟἿ ΠΥ βύαῦθα ὉΥ ΦόοΒΘΡ 8, 

ὙΠῸ ΙΔ Κ65 Αὐἰδῦθαβ βὰὺ (4ηπί|. Χ]Ὶ] 2 ὃ 2) Ἴσθι μέντοι γε, ὦ βασιλεῦ, ὡς οὔτε γένει 

προσήκων αὐτοῖς, οὔτε ὁμόφυλος αὐτῶν ὧν ταῦτα περὶ αὐτῶν ἀξιῶ. 



ἹΝΤΒΟΡΘΌΟΤΙΟΝ. δ 

ῬΙΆΥΘΙ Οἡ ὕΠ6 ρατὺ οἵ Αὐὶβϑῦθαϑ δπα ὈΥ̓͂ [πΠθ ΘΟΠΟΌΣΤΘΠΟΘ οὗ ϑοβὶ Οἷτ5 
δὰ Απάγθαβ, ὕΠπ6 σϑϑα]ῦ γὰβ 8 ἱΠΠΤΏΘη86 δοῦ οὗ ϑιηδῃπο ραίίομ, ὈΥῪ 
ὙγΒ]Οἢ 811 ὍΠΘ6 «ΓΘ 18} βανθβ ἴῃ Ερυρῦ, διιοαηθίηρ ἴο ονϑν 100,000, 
Τρ θα ὉΠ61} ἔγθθάομῃι, δὖῦ 8. οοϑῦ ἴο Π6 Κίῃηρ οὗ τῆοσγθ ὕμδη 660 [8]- 
Θηΐβ. ΤΠ6 ὙὙὯΥ νγ88 ΠΟΥ͂ Ο]Θ81 ἕο Π6 οοῃὐθιηρ]α θα δοοθϑβϑίομ ἴο {Π6 
ΠΌΤΑΥΥ. ΤΠ Κιηρ᾽ 041164 ΠΡΟ {π6 1ΙΡγυδη ὕο 5θηα ἴῃ ἢΪ5 στϑρουῦ, 
ὙΓΏΙΟῊ 18 απούθα 85 ἔτοπὶ {Π 6 ΤΟΥ̓8] ΔΙΌ νο5. [ἢ Ὁ Πριμθῦγ 5 ΓΘοοτη- 
τηθηαθα ὑπαῦ ὕΠ6 Κίηρ' Βῃου]ὰ συϊΐθ ὕο ὑπ Η]ΡΉ-ρυϊθϑὺ αὖ 9 Γ βΆ] 6 Ιη, 
ΘΒ ΚΙηΡ τὴ ἴο βοηα ἰο Εργρῦ 51Χ 6] 6 Υ5 ἔτοπ] θοῇ οὗ {π6 ἔνϑὶνθ 

ὉΓῚΌ65, θη Οὗ Δρριονβθα 1186 δηα νγ79}1] νϑυβθᾶ 1ῃ ὑπῃθὶν οὐ ἰανν, ἴῃ 

ΟΥΘΙ ὑπαῦ ὑΠ6 Θχϑοῦ τηθϑηΐϊηρ οὗ 1 τη]ρηῦ Ὀ6 οὐὐαϊηθα ἔτοπ {Π6 ἀρτθο- 
τηθηῦ ΔΙΊΟΏΡ' ὕη6 18] ΥἹΥ (8 82). Νοῦ οοπὐθηῦ τι ἢ Π15 ΤΠ] ΘΟ ΠΟΘ 
1ῃ ὑΠ6 τϑαθιηρύοη οὐ ὑπ β]ῶνθβ, ὕπθ Κίπρ ἔτ Πο᾽ ἀἸβρὶαυθᾶ ἢΪ8 
ΤΠ ΔΘΉΪΠΟΘΠΟΘ 1ῃ ὕΠ6 δ ἀβουη8 ῬΓ ϑθηῦβ Π6 Ῥιθραιθα ἕο ὑπ6 ΤΘΙηΡΙ6, 

ΘΟΠΒΙϑυ!ηρ Οὗ ἃ [8016 1η]Δ1ἃ ψΊῦ ἢ ῬΎθοϊοῦβ βύομθϑ [ορϑῦμοθι πὶ ρο]ὰ 

8ιηἃ ΒΙ]ΥΘΙ Ὑ655618 ἴῸΓ ὕη86 1886 οἵ ὕΠη6 βαπούυπδυυ. Τη6 οοπάποῦ οὗ 
Π6 ΘΙ θΑΒΒΥ νγὰβ Ἰηὐγαδίθα ἴο ΑΠαΓΘα5 δηα ἴο Ατὶϑῦθαβ ΠΙτη561, τ ῃῸ 
ΘΊΥΘΒ Ὦ15 ὈΓΟΌΠΘΙ 8Δη 1πὐθυθϑῦηρ δοοοὺηῦ οὗ ὑῃ6 ΤΘιηΡ]6 ἃηα 105. 561- 
γ]065 Δηα [Π6 τηϑρη]Ποθηῦ νϑϑῦχηθπίβ οὗ ὑπ6 Ἡ]ρΡΉ-ρυϊθϑῦ, {πΠ6 οομ])οϊηῦ 

οἴϑθοῦ οὗ σῇ ἢ6 ἀθοίαιθθ 15 Θῃοαρ ὕο Θοηγθγῦ ὕΠ6 Πρϑαρὺ οἵ ΔΗΥ 
τη8.25 Νούϊοθβ 816 8180 ρίνθῃη οἵ ὕπθ οἱΐδαθὶ δηα οὗ ὑπ6 οἱτυ δπᾶ 
ΘΟΌΠΟΥΥ ---- 15. ΟΠ] γ αὔ!οη, 108. ΘΟΙΊΠΊΘΙΌΘ, 105 ΠΘΡΌΟσΓΒ, δηα 18. ρορυ- 
Ἰαύ]ΟῊ ---- ὙΓΏΙΟῊ 1 ΒΟΠ16 τϑϑρθοῦβ 5ΒΠ0.7 ὕΠ6 θη ΥΙΥ οἵ 0Π6 ΤουτΊϑί, ἴον 
ὕΠ6 στϊῦθυ ΒΡΘα 5 οὗ ὑπ «“οτάδῃ ἃ8 Πονψιηρ “δῦ ὕπ6 οοιηὐγΥ οἵ {Π6 

Ῥιο]θηηθοδηβ᾽ (8 117) ᾿ηὔο δηούημθι ΕἸΥΘΙ, Ώ]Οἢ ἴῃ 18 ὕθτη ΘΙ ὐ168 

10561 τηὔο ῃ6 868. 
ΤῊ Η]ρΡΉ-ρτϊοϑὺ ΕΠ] ΘαΖδυ, 1 ΘΟ ]ΙΔΠῸ6 χιῦῃ {Π6 τϑασθϑϑῦ οὗ ῬὨ1]8- 

αἀοΙρῃ 8, βθ6]θοίθα βονυθηΐγ-ῦνσο γθη ΓΔ Ὁ]6 6] 6618, 51Χ ἔγοιη θοῇ {{106, 

ὙΏΠΟΒΘ ὩΔΠΊΘΒ. ΔΘ ΡΊΥΘΗ, ΤΙΠ6 ποῦ ΟΠΪΥ ἰΘαΡηΘα 1ῃ ᾧη6 ἰανν, Ὀαὺ 4150 
51.116 ἴῃ πΠ6 Ἰαησιαρο δηα ἸΙΘγαῦατθ οὐ ὑπη6 ατθοῖκβ," ὙΠῸ 6Γ6 ἴο 

ΘΟΘΟΙΊΡΘΗΥ ὕπμθ διηαβϑϑᾶοιβ ἴο Εργρὺ οἡ ἴπ6 ὑπαθυβίδησιηρ ὑμαῦ 
ὉΠΘΥ 616 ἤο Ὀ6 5θηῦ Ὀ80κΚ ἤθη ὑΠ61} σοὺϊς 8 ἀοηθ. Βϑἔοτθ {Π 6]. 

1 ΤῊΘ ἀθβουϊ ρύϊοη οὗ ῃθ8θ Ῥσθβθηΐβ σοί ο5. ἃ οοηβί θυ Ὁ]6 ρουϊίοη οὗ {μ6. 

Ἰούϊου, ὃδ 81--852. 

2 ἃ 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. 

ὃ 8 121 ; ορ. ῬΏΪΠοΟ γέξα Δοϑιβ 11 ὃ θ, Ρ». 199. 



0 ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΕ ἘΒΟΜ ΤῊΒ ΡῬΕΡΤΌΛΟΙΝΤ 

ἀθραγτύαγτθ Ἐ]ΘαΖαὺ Π6]α ἃ ΘΟ θυβαύϊοη ]ΌΠ Π15 συιθδῦβ, ἴῃ ΟῚ ἨΘ 
οἴξοσθα ἃ ἀθέθοποθ οὗ [86 Θϑυθι 18] ΟΥαΙ Δ ΠΟ65. οἵ ὕΠ6 “6 15} αν, 

Δα Θχρουῦηαθα νἱθνγϑ Οἢ ὕΠ6 ΒΎ7ηὉ0]10 ΤἸη ΘΔ η1ηρ᾽ Οὗ οἰθδῇ ἃπα Ὁποϊθδῃ 

ΘΠ] Π1815, ΓΘΒΘΙ Πρ ὕΠο56 βοῦ ἔουῦῃ τη 6 ἘΣΡΙ5016 ΘΟ ἢ ΘΌΘΒ ὉΠῸΘΡ 

06 πϑῖηθ οἵ Βα πμδὈ85. 

ΒΘ ὑπ6 αἀδρυϊαϊοη ΔΡΡΙγθα τὼ Εργυγρῦ, ὕπ6 Κιηρ σψαϊνσθα {ῃ6 
ΤΘαυ οι θῦβ οἵ οουγῦ ΟΘΟΥΘΙ ΟΠ) ἃ ηα τΤϑοθιγθα Ὁῃη6 Θ᾽ ἀθυβ ἴῃ 8161- 

ΘΠ06 δῦ ο"06.. Ηθ ἢγϑὺ Ῥαϊὰ σὑϑνθύθηοθ ἴο ὕῃθ σοϊυσηθ οἵ πῃ ἰὰν 

τὶ τῦθη ἴῃ 1ουΐθιβ οἵ ρο]ὰ, νυ μΐοῃ ὉΠ6Υ οϑρτϊθα πὰ {π6πὰ, δπα ὉΠ 6ῃ 
Θοχύθηαθα ἃ γϑ]οοσηθ ἴο 105 ὈΘΆΥΘΙΒ. ΑὙΘΙ 0015 ὉΠ6Υ ψΘΥΘ θηςθρίαι θα 

ον" ἃ θϑὶς αὖ Ῥαηαποίβ, δῦ 10 ονουυυμϊηρ 85 Διτδηροῦ ὈΥ͂ ἃ 

ΒΡΘΟΙΔ] οοατὺ ἔπ ]ΟΠΔΙῪ 1η ϑοοουάθηοθ ἢ ὑΠ 61} ΟὙ Οἰιϑύοτηϑ, 80 

ὑπαῦ ὕποῖ6 τηϊρηῦ Ὀ6 ποὐμίηρ ἴο οἴδημα ὑΠ61} ΒαΒΟΘ ΡΟ 01}10165ὅ. Ἐ]15}8, 

0Ππ6 οἸα οϑῦ οἵ ὑῃ6 ϑϑδθνϑηύ -ῦνο, νγῶϑ δϑκθα ἴο 580 βυϑοθ, ὕΠ 8 ΟΥ̓ ΑΙΏΔΙΥ͂ 

ΘΟ -ΟΠΔΡ] 5. Ὀθίηρ Βα ρουβοᾶρθα ἔου ὕΠ6 οοοδϑοη. ΤὴΘ ουῦϑθθ ἢθ 

ῬΙΟΠΟ.ΠΟΘα νγἃ8 8ἃ5 1}Ὸ]]ΟΥΒ : ΜὺῪ ἀοα ΔἸ] ρῦΥ Π]] {Π66, Ὁ ΚΙΊηρ, 

ὙΠ 8411 {π6 ροοα ὑπιηρδ ΒΙΟἢ ἢ6 Παῦῃ ογὔθαῖθα; δηα ουδηῦὺ ἴο 1ῃ66 

8ηα ἴο ὑῃγ ψιΐθ δηα ἴο ΠΥ ΟΠ] αν 8δηα ἤο ὕμοβθ ψῆο ὑπιηῖς ἢ 
π66 ἴο ᾶγνθ ὕπθβθ ὑμπίηρβ ψιῦπουῦ 141] 411 ὑη6 ἀδΥϑ οὗ ὕμυ [161 

(δ 185). Τῇ ἀβ]ν υΎ οἵ }15 ὈΘη θα] οῦ]οη. ἡ γ8ἃ5 Το] ονθα ᾿, ὃ τουπμα 

οἱ δρρίδιβθ δῃηα οἰδρρίηρ' οἵ ἢϑηᾶϑ8. 

ΤῊ ἔθαβὺ οἵ γθαϑοὴ νγ8β8 Δα αθα ἤο ὕΠ6 Θδῃγ)ογιηθηῦ οὗ [Π6 οὐχ δ γ6. 

ἘῸΡ δὖ ἃ οθυθαϊη ροϊηῦ 10 ὑπ ῬγοοθθαιηρΒ ὕη6 Κιπρ δα αΤο586α 6α868- 

[10η5 οἵ ἃ νδριθ]ν οὐμ!θο-Ῥο 0168] οπμανϑοῦθν ὕο ὑπ6 οδ]άθιβ, τ ΒΙΘἢ 

66 ΔΉΒΘΙΘα ὈΥ ὑπθ1ὴ ὕἤο ὕπ6 Δαμ γα Ό]οη οἵ 81], ΘΒ ῬΘΟΙΔ]]Υ οὗ Ὁῃ6 

ῬΕΙ]ΟΒΟΡΏΘΙΒ ὴο δα Ὀθθὴ ᾿ηγνιθα ἴο τηθϑῦ ὑῆθιη, 81] 0ηρ ΠΟΙ 

ψγὰ5 ΜϑηΘαβμὰβ οὗ τούσια. θοῇ υθηϊηρ [ΟῚ ἥγθ ἀδΥ8 ὕθῃ θ] ΘΓ 
616 1ηὐθττορσαύθα, Ὀαὺ οἡ {Π6 Β᾽χῦῃ 8ηα βϑϑνθηῦῃ θυθηϊηρδ Θ]ΘυΘη ὙΘΥΘ 

ὑδίῖκθη, 80 88 ἤο Θομλρ]θύθ ὕπ6 ψΠΟ0]6 πα. ΤΏΘ απ θϑῦοη8. ὙΘΙΘ 

. ΘΪαθογαῖθα Ὀγ ὕπ6 Κιπρ' ὈΘου δα, θὰαῦ ὑΠ6 ΔΉΒΎΘΙΒ. 616 σΊγθη 1Τη- 

Ῥιοιηρῦα ὈΥ ὕΠ6 6]Ίθυ5. ΤΠ τϑοοϊα οὗ ὕπθη) ΟΟΟΌΡΙΘ5 ἃ ΘΟ ΒΙαΘΙΔΌΪΘ 

Ῥογύϊοη οὗ ὑπ6 Ἰοίζοι (88 187--294). Τηδ Ἰὰν οἵὗἩ {6 ϑῆβνοΣ, 1 γΘ 

ΤΊΔΥ 80 Ῥυΐ 1Ὁ, ΒΘ615 ἤο 6 τηϑὺ ΘΔ 0) 5ῃοι]α οομύαϊῃ ἃ ΤΘἔθυθηοθ ἴο 

αοα 8ἃηα ἃ ΘΟΙὨΡ] θη ἴο ὕπΠ6 Κίηρ. Ὅν δ1ῖ6 δϑϑυσϑᾶ ὑπμὰῦ νγγ ἢᾶγυθ 
ὈΠ6 1 ἃ8 ὕΠ6Υ ψ616 [θη ἄονη ὈΥ ὉΠ6 ΤΟΥ] ΓΘΟΟΤ ΓΒ. 

Αὖ {18 οἷοβθ οἵ [15 θα κ᾽ 5 ἔθδυιν. 65. 8η Ἰηύθυνὶ οὐ ὕτ66 δΥϑ 

1 Ὁίορ. Τιδθσῦ. 11 ὃ 140 ᾿Επρέσβευσε δὲ καὶ πρὸς Πτολεμαῖον (ΡΓΟΌΔΌΪΙΥ ϑοίθιη) 
καὶ Λυσίμαχον. 



ΙΝΤ ΒΟΘΌΟΤΙΟΝ Ἷ 

γγἃ5 Δ]]ονγθα, αὐὔονυ τ] ὑΠ6 Θ᾽ θυθ. σοῦ οοπατποίθα ὈΥ Τοιπθύσ 8 
ὕο {86 ᾿ἰδΪαηα οὗ ΡΏΔΓΡΟΒ, τ ΠΙΟ ἢ νγὰ8 Θοπηθοίθα ἢ ὑΠ6 τηδὶη]απα ὈῪ 
ὃ δὴ ΠΘΔΡ]Υ ἃ. 1η116 Ἰοηρ ̓  δηα ἃ ὈγΓΙᾶσο. Αὖ {π6 ποῦ δμα οἵ {18 
15]Δηἃ ΠΟΥ σοῦ 6 Ἰοαρσρα ἴῃ ἃ Ὀθ]]αΙπρ ον] οι ηρ [Π6 568, ΏΘΙΘ 

ΠΟΥ σοι] ΘΗ]ΟΥ Δβοϊαΐθ αὐϊθῦ. Τοοθιηθῦρι 8 ὉΠ6η ο4]16α ΡΟ ὑΠθ τὰ 

[0 ῬΘΡ ον ὑμὶν Μοῦ οὗ ὑγαῃϑ]αύϊοη. ὙἾ6 ἤᾶγθ ραυύϊοαϊανβ οὐ ὉΠ6ὶν 
ὨδὈΙϊῦ οὗ 116 Ὑγ }116 10 γγὰ8 βοϊηρ οῃ. ΕΠΑΡΥ ἴῃ ὕΠ6 ΤΟΥ Π] ΠΡ ΘΥΘΓΡΥ͂ ΟΔΥ͂ 
ὉΠ6Υ ργθϑθηθθα {πθιηβθῖγθβ δῦ οοιγὺ δη8, πανίηρ ραϊαᾷ ὑπὶν τϑϑρθοῦϑ 

ἴο ὕπῃθ Κιηρ, τϑούπ μθα ὕο ὕΠ6 1} οσσῃ απδιῦθβ. ΓΏΘη ὉΠ6ΥῪ γαβῃθα ὑΠ6ῚΓ. 
Πδ)α 5 1η 6 568, Οἴθυ θα ῸΡ ἃ ῬγΑΥ ΘΙ ἴο (ἀοα, ἀηα Ὀδύοοϊκς ὑπθιηβθ ]ν 68 

ἴο ὑπ6 αϑκ οἵ γϑδαϊηρ δηα ὑγϑηβϑ]αῦηρ. ΤΉΘΙΣ ΟΥΚ νγἃ8 ΠΡ ΟΠ]ΖΘα 

ὈΥ ΟΟἸ]αύϊοη, ἃηα ὉΠ6 7ο]ηῦ τοϑα]ῦ νγαὰϑ ὕδικθη ον ΟΥ̓ ΤΙ 8 
(δ 802). ΑΥδον ὉΠ6 πὶπῃ ΠΟῸΡ ΠΟΥ Ε 6 ἔτθθ ὕο Ὀθύδικθ ὑπ θη Β6 168 
ἴο τοουϑϑῦοη. [Ὁ 80 ΠϑρὈθιῃηθα, 6 8416 το0]α, ὑῃδῦὺ ὕπῃ6 σσοῦὶς οἵ ὑγδη- 

᾿ΒοΡΙρύϊοη νγᾶϑ ΔΟΘΟΙΏΡ]15Πη6α 1ῃ βονυθηύγ-οῦνο αἀδΥ8, 1υδὺ 85 ὑπουρἢ 1 
δα ὈΘοΘη ἄοῃθ οἡ Ῥᾷγροβθ (ὃ 807). 
ὙΥ Πο Καὶ 0Π6 ψ Ὡ0]6 νγὰβ Π15Π64, Τ)οΙη  ΌΥ]5 ΒαΙΙη ΟΠΘα 811] {Π6 “678 

1η ΑἸοχϑηατῖα ἤο ὑπ6 15]. πα οὗ ῬΊΔΙΟΒ, δηα τοϑα ὕΠ6 ὑγδη 8] αὔθ δ᾽ουᾶ 

ἴο ὕπϑιῃ 8} 1 6 ῬΊΘβΘη06 οὗ ὑῃ8 1η οΥρυθῦθυβ, δου ὩΊΟἢ 8. ΒΟ] ΘΠ ἢ 

ΘΌ156 ῬὙᾺ8 ῬΤΟΠΟΙΧΠΟΘα ἸΡΟΠ ΔΠΥ͂ Οη6 ὙῈΟ δ]τοτθᾶ 16. ΤΉθη {Π6 ΈΟ]6. 

ὙΟΥΚ 885 ΤοΔα ΟΥ̓ΘΙ ἤο Π6 ΚΙηρ, γῆ. ΘΧρυοϑϑθα τη πο ἢ Δα] γα ῦ]οη αὖ 

6 ἀθθρ 1ηϑισῃῦ οὗ ὉΠ6 Ἰδνν- ΟΊ δ ηα δβϑιθα ἤον τὖ νγὰ8 ὑπαὺ Ὠϊβἴο- 

ΤΔ 15 8η6ἃ ροθῦβ πδα οοι!ηθα ὕἤο ἸΡΏΟΙΘ 15 Ἰ6ρΊ 5] δῦ. ΘΙ θ τ 8 

οὗ ῬΠΔΙΘυαΤη τ Ρ]16α ὑπῶῦ 15 νγα8 Ὀθοϑιι86 οἵ 108 βδογθα ΘΠ τδοῦθυ. 

ΗΘ πᾶ πραια ἔγροιῃη Τ᾽ θοροιηρυβϑ " ὑπδῦ ὑπαῦ ΠΙδύονΙϑη δα ομ06 ψ ϑηθα 

ἴο δνδὶ] Πἰτη561} ἴῃ Πἰ8. ΠΙβύουυ οὗ βοῖὴθ ᾿ἰπϑοουταῦθ τθηᾶθυῖπρδ ἔΓΟΙΩ 

ὑ86 6 ν 18} Ἰᾶνν, πα Ππδα βαβονθα Ττοτὰ τηθηΐαὶ αἸδῦα Δ ΠΟΘ ΤῸ ΙΠΟΓΘ 

ὑΠ8η ὑμὶν ἄδγϑ. [Ι͂ἢ ἃ Ἰυδϊα ᾿πύθυναὶ ἢ6 Ῥγαγυϑα ὑμαῦ 1 τηϊρηῦ ὈΘ 
Του θα]θα ἰο Ὠΐη ΨΠΗΥ͂ μΠ6 νγχὰϑ ὑππ5 αἰιοιθᾶ. ΤΠΘΥΘαΡομ μ6 ψἂϑ 
Ἰη οσιηθαᾶ ἴῃ ἃ ἄσθϑιῃ ὑμαῦὺ Ὁ νγὰ8 Ὀθοϑιι88 ἢ6 δα ργθϑυϊηθα ἴο αν α]θα 

ἀϊνίπϑ ὑΠπίηρβ ἴο “ ΘΟ ΠΟ ̓  τη6η (8 51 : ορ. Αοἷβ 10). 41 Πδνθ 880, 
δα ρα Ποιηούσ 5, “τθοοὶ γα ον πιδύϊοη ἔγοιη Τ᾽ μθοαθοῦθϑ, ὕΠ6 ὑγαᾶρὶο 

᾿ φῬοθί,3 ὑπαῦ, θη μ6 ψ]ΒΠ64 ὕο ὑἸϑη 5:6 501}16 οὗ ὑπ6 οοπύθηϊβ οὗ ὑΠ6 

1.8 801 τὸ τῶν ἑπτὰ σταδίων ἀνάχωμα τῆς θαλάσσης: ΟΡ. ϑίγταθο ΧΥΤΙ ὃ 6, 

Ῥ. 1792 τῷ ἑπτασταδίῳ καλουμένῳ χώματι. 
2 ΤΘΟΡΟΙΩΡῈΒ σϑη6 ἴο Εργρύ ἀατίηρ {πΠ6 τοῖσῃ οὗ ῬίοΙ ΠΥ ϑούθυ. 

᾿8 Τηῃροάθοίαβ ἀἰθα αὖ {π6 ἂρ οἵ ἔουΐγτ-οπθ, δθοαῦ 8:0. 834, 1,6. αὖ Ἰοαϑῦ 4} ἃ 

ΟΘΏΆΤΥ ὈΘίοσθ ὑῃθ ὑΐηθ οἵ βρθακίῃρ: Ὀὰαὺ {Π6 θχρυϑβϑίοῃ παρὰ Θεοδέκτου . .. 
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ΒΙ1016 τηἴο δ΄ ῬΙΔΥ οὗ 15 οσσῃ, ἢ6 ἔοι πα Ἠ] 7561} δα ἢ θυ ηρ ἔσο οαὐδ- 
γϑοῦ οἡ {ῃ6 ΘΥ̓́68, ἔτοτη ΏΙΟΉ ὯΘ ΟὨΪΥ τϑοονουθα δου ἃ Ἰοῃρ {11Π16, 

γΏΘη Π6 δα φῥτορι {1166 {Π6 σοα.᾽ Οἱ Πρϑαυῖπρ' ὑ815 ὕπ6 Κιηρ ραϊᾶ 
ΤΘΥΘΙΘΏΘΘ ἴο ὑΠ6 ὈΟΟΚΒ, δηα οΥγαθυθα ὕπθιῃ ἴο Ὀ6 Κορὺ σι ΓΘ]ΙΡΊΟΙΒ 

6816. 
ΤῊΘ 6] θυβϑ, Πϑυϊηρ ΠΟΥ͂ ΔΟΘΟΙὈἢ15Πη64α Π6 “ΤΟΥ ΤῸ ΒΟ Ι ΠΟΥ 

᾿ϑα ΘΟΠ16, ὕΘΙΘ αΙΒΙῊ15566 ὈΥ͂ Π6 Κιηρ' ψ ἢ Πϑηάβοιηθ ρυθϑθηὺβ Ὀούῃ 

ἴο ὑμοιηβοὶνοϑ δηα ἴο Ε]θαΖαν, ἴο οὴ ῬὮΙ]ΔαΘΙΡἢτ5. αὖ ὉΠ6 581Π16 

Ὀἰτὴ6 στοῦ ἃ θύοι. Ὀθοϑηρ ὑπμδῦ, 1ἔ Δὴγ οὗ [Π6 6] θυ ρυσροβθᾶ ἴο 

ΘΟΙῺη6 ἃπα 566 πη ἀρσϑίῃ, ὑπ 6 Η]ΡΉ-ρυϊθϑῦ ψου]α ποῦ ρεθυθηῦ 10. 

σΌΘΙ 15 ὕπθ ὑγϑαϊθομδὶ δοοοπηῦ οὗ ὑῃ6 οΥὐἹρὶη οἵ π6 δορίαερτηῦ, 

ΟΥ ψΠΊΟἢ σγο πᾶνθ πϑχῦ ἴο ΘΟΏΒΙ66Γ [η6 ναϊαθ. Βαυΐῦ ἢγβϑῦ ὕπο 816 ἃ 
θυ ροϊηῦβ ὕο Ὀ6 ποίθα. 

Τὸ ὈΘρῚη ψῦῃ, 6 8566 6 τϑᾶβϑοὴ οἵ ῃ6 ἤϑιηθ. Τὴ ὥθυθῃῦυ 
(αὐ. ΤΩΧΧ: 6Κ. οἱ Ο' 15 ἃ Ττουμα ΠΌΠΟΙ ἴον 6 δανθηύυ-ῦνο. 
ΤΉΘΙΘ ΘΙΘ βουθηύγ-ῦνγο 1π θυ ρυθύθιβ, ψ)ὴ0 ἴοοῖ βουθηΐυγ-ὗγο ἀδΥ8 
ΟΥ̓́ΘΙ ὕΠ61} ΨΥ. 

Νοχὺ τγ8 566 ὑμαῦ ὕΠ6 Π8Π16 15 ὃ ΠΤ] ΒΠΟΙΏΘΙ 8ἃ5 ΔΡΌ]1Θα ἴο ὕΠ6 ατθοῖκ 
᾿σγουβίοῃ οὗ ὑπ6 ΟἹ Τοβϑύδιηθηῦ ρΘΏΘυα]Υ. ΤΉΏΘΙΘ 15 ΠῸ ψοΙ ἴῃ ΑΥΪ8- 

ἴθα8 85 ἤο ἃ ὑγδηβίδῦοη ὈΥ ὕη6 Β]ΟΘΙΒ οΟὗἩ δηγύμιηρ Ὀαῦ ὑπ6 Τιαν.} 
Βαῦ [6 πϑῖηθ, ἢδυηρ ΟΠῸΘ ὈΘΘῺ ΔΡΡΙΙΘα ἴο ὑῃ6 ατθθὶς ὑγϑηβ] 0, 

γγὰ8 σ᾽ Δα.) }]}Υ οχίθηαθα, ἃ5 ὑπΠ6 Ῥιορῃθῦθ πα Π6 ΒΟΟΚΒ γγοθ δαᾶθα 
ἴῃ ἃ ΟἼΘΘΙΚ ἀΥ 655 ἤο ὕΠη6 Τὰν. 

ΤὨΡαΙΥ πο πᾶν ἴο πούϊοθ ὑπμαῦ 1η ὕπΠ6 Τιούΐου οὗ Αὐιϑῦθδβ πὸ οἱδὶ πὶ 
ἴο ᾿ΠΒΡΙΤ ὕΙΟη 15 δΔάναποθα οἢ ὈΘΠΔ} οἵ ὕΠ6 ὑγϑηβ]ύουϑ. 

ΤΠδῦ ὑΠ6 ΒΙΌ]6, ἃ8 γγ ἤδνθ 1ὖ ἴῃ ἘΏΡΊ15}, 15 1ΠΒΡ1ΓΘα, Π85 οὔθῃ 

ὈΘΘΠ ὑδ οι} Υ ἀϑϑαμηθα, Ὀαὺ 56] άουλ Ἰα]α ἀονη ἃ5 ἃ. ἀοούσηθ. Βαῦ {π6 

ἸΒΡΙΤ αὔθ Οὗ ὑπ ΟὙΘΘΙς υθυβῖοη γἃ8 ἃ ροϊηῦ οὗ Ὀ6116 8 ψιῦ {Πο86 
ὙΠΟ π804 10, ΔΠα ῬΥΘΒΌΙΠΔΌΪΥ 15. 80 ὕο Π6 ργθδθηῦ ἀδῪ ἴῃ ὑπ ατθοὶς 
ΓΟμαγοῦ. ΑἸτγθδᾶν πῃ ῬΏΙ]Ο τ Βπᾶ {815 οἸδίτη δἄνδποθᾶ. Ἠθ ΒΘΥΒ 

ὑμαῦ 1ῃ6 1ηὐορρυθῦθιβ 8]} ἀρτϑθᾶ 17 ΘΙΩΡΙΟΥΙΩΡ ΘΧΘΟΌΥ ὑῃ6 58Π16 

᾿πγονᾶβ, “88 ὑπουρ ΟΥ̓ ὕπΠ6 ὙΒΙΒρθυϊηρ οὗ Βοηθ. ἸΠ566Π Ῥτοιηρίθι 

μετέλαβον ἐγώ (8 516), ἃ5 οοηἰταβίθα τ ἢ ἔφησεν ἀκηκοέναι Θεοπόμπου (ὃ 814)... 
ΒΘΘΠῚΒ ὕο ᾿Π]ΡῚΥ ὑπαύ ὑΠ6 σοτητηαηϊοδύϊοη τνγᾶβ ποὺ αἰτοῦ, 

1 560 δὃδ 80, 88, 809, 312 : 505. 4πέ. Ῥγοώη. ὃ 8 οὐδὲ γὰρ πᾶσαν ἐκεῖνος (56. 
᾿Ελεάζαρος) ἔφθη λαβεῖν τὴν ἀναγραφὴν, ἀλλ᾽ αὐτὰ μόνα τὰ τοῦ νόμου παρέδοσαν οἱ 

πεμφθέντες ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν. 
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(για Μοϑὶβ 11 8 1,11 140), ἃπὰ ὑπδᾶῦ ἃ Θομρδυβοη οὗ ὑπ6 οὔἱρὶμδ] 
νγΊἢ ὑΠ6 ὑγϑηβ]ύϊοη ΟΥ̓ ὕμο88 ὙΠῸ 81:86 δοαπδϊηὐθα ἢ ὈοΌΠ οηρτιθ5 
γ71}1 ΟἸΘα ΡΥ 5ΠΟΝ ὑπαῦ ΠΥ Θ16 ποῦ ΤΏ6ΓΘ ὑγϑηβ]αΐουβ, θαὺ ἱπβρὶγθα 
ΒΙΘΡΟΡ βϑηΐβ δηα ῬΙΟΡΘίϑβ. 

ΟΒΘΡμιβ (4π|. ΧΙ] 2), Ργθϑυμη Ὁ] Ὀθοδιβθ μ6 πγὰ8 ποὺ ἃ Ηβ]]θη- 
δῦ, δῃηα οου]ὰ τᾶ ἢ15 ΒΙΌ]6 1 ὕπ6 ΗΌγονν, ἄοθβ ποῦ 566 ὕπ6 π6068- 

ΒΥ ΤῸΓ {Π18 ἀοού!η6 οὗ ᾧπΠ6 ᾿πβριταύϊου οὗ πὸ ϑορίυαριπθ. ἨΗθ 
ΤΟ]]ονγ5 Αὐὶβύθαβ ο]086}γ, θχοθρῦ δὖῦ ὉΠ6 ϑῃᾶ, θυ 6 δοῦμϑ]Υ ὑπ 18 
ὕΠ 6 ΟὝΥ86 ῬΥΙΟΠοι θα ὁ) ἰθθυῦϊοη πο δὲ ᾿ηγιαύϊοι ἴο τούγθμ οἢ 
ΒΌΡΘΙΠΙΙ65 ΟΥ ΒΌΡΡΙΥ αοἴθοίβ ἢ} ἱ 

ΤῊΘ θαυ ὶγ ΟΠ ν ϑύϊδη ΕδῦΠΘΙΒ σαν ῬΙΔΥ ἴο ὉΠ61} ᾿πηδρΊ Παὔϊοη. ΟΥ̓ΘῚ 
0Π6 βύουυ οἵ ὑπ6 δορύυδριηῦ. «πβύϊη Μαιῖγν (4ροϊ. 1 851 88 2--ὃ) Πᾶ5 
ὃ ὈΓΙ6Γ Δ᾽] αϑιοὴ ἴο 10, θαῦὺ ὑπ6 διηουπῦ οἵ ογϑαϊῦ ΒΊΟΝ 15 ἀπο το ΠΙπ 

1η. [158 ΘΟΠΠΘΧΊΙΟΙ ΠΊΔΥ ὉΘ ἡπαροα ἔσο ὑπ6 ἔδοῦ ὑπᾶῦ 6 τηϑῖκθα ΡίοὶἹ- 

ΘΙΩΥ͂ 56η64 ἴο Κιηρ Πογοα ἴου Ἰμὑθυ ρυθύθυβ οἵ {πΠ6 βϑδουιθα ὈΟΟΚΒ! 
Ἰγθηῃδθαβ δουῦ ἃ αὐδιῦθι οὗ ἃ οθηθινΎ ἰαΐθι (Α.Ρ. 175) βαγ5 ὑμαῦ 

Ῥίο]ΘιΩΥ, Ὀϑὶηρ' αἴτια Ἰθϑῦ ὉΠ 6 ὑγϑ 5] ίουβ Τη]ρ Ὁ ΘΟΠΌ]η6. ὕο ΘΟΠΟ68] 

16 ὑταῦἢ 1ῃ ΒΟ0Π16 τηϑύϊθι ὈΥ ὕΠ6 1} Ἰηὐουρυθύδθιοη, πδα ὑπ ᾿Ἰβοϊαῦθᾶ, 

διηα οὐ οτθα ϑϑϑῇ ἴο ὑγσϑηβίαῦθ ὕΠ6 016. Ὑθη 1 ψγὰβ Τουπα ὑπδῦ 
Π6Υ 411 ἀρυθθὰ ψοσὰ ἴον ψοσαᾶ, θη οἵ ἃ ὑγαῦῃ {π6 Οἰθηθ1]65 Καθ 

Ὁπᾶὺ ὕὑπμ6 δοιιρῦστοϑ οῦθ Ἰηὐουρυοῖθα ὈΥ͂ ᾿ηϑριγαύϊοη οἵ αοα. Βαυῦ 

0115, Π6 84α5, νγἂϑ πού! ηρ' ΒΌΡΡΙΊΒΙηρ, 5661 ηρ ὑπᾶῦ, θη ὕπ6 0. Ρ- 

ἴπτ65 δα Ὀθθη Ἰοϑῦὺ ἀστὴρ ὕΠ6 ΟΔΡΌΥΙΥ ἴθ ΒδΌγ]οη, ἀοα ᾿πβριγθα 

ΕΖτα ἴο τοντιῦθ ὑΠ6π1.2 

ΟἸθιηθηὖ οὗ ΑἸοχαπάγια (αροαὺ Α.Ὁ. 190) ἔο]]ονγ5 ἴο ὑπ 68 βδιὴ8 δἤβϑοῦ 
8.5. ὕο 110618] ᾿πϑρ᾽ ταῦϊοη, δηα δα 5 ὕπ6 ρυόορῃμθῦϊο υιτϊπηρδ ἴο ὑΠ86 ΤΟΥ Κ 

Οἵ ὉΠ6 Πτϑὺ ᾿ηὐθυρυθίθυβ (δέγοην. 1 ὃ 148, Ρ. 409 Ρ.). 
ἘαΒΘΌ᾽π5, τυ ἢ Π15 ΘΧΟΘΡΌΙΟΏΔ)] τορϑγα ἔοσ ὑγαῦῃ, 15 οΘοηὐθηῦ ἴο ον 

118 8η Θρ![ομηθ οἵ Ατιβϑίθϑϑ. 
ἘΡΙρῃϑηΐιβ Πόνονοῦ (ἀ]6α Α.Ὁ. 402) 15 αν 8} οἵ ἀθῦδ!]5. ΗἨθ {61}5 

Ὁ5 ὑμαῦ {πΠ6 Κίπρ Παᾷ ὑπ᾿ νῦγ-ϑχ Πποιβ68 οοηδύσποίθα οἢ ὑΠ6 1β]δηα οἵ 

1 ΟΡ. Ατβίθαβ ὃ 211 σι 905. 4ηϊ. ΧΙ 2 ὃ 18 αα Πη. 

2 Τγθῃϑρὰβ αὐυοίρα ὈΥ Επ5. Π.1. Ν 8. 

8 Ῥγῳρ. Εν. 1Π 2-ὃ ἀῃὰ 9. Φόβθρῇυβ, Του], Ἐπ αΒΘ ὈΪα5, δημα πηοβῦ 50 56- 

απθηὺ ΓΙ ΟΥ5 νυ {π6 Θχοθρίίοῃ οὗ 50. Φϑύοιηβ 08}1 Αὐ᾽βῦθαβ ᾿Αρισταῖος. ΤῊΘ ὕγο 

ἴΟΥΤῚ5 σγουἹᾶ Ἀρρθᾶν ποῦ ἴο πᾶγο αἰ θγθᾶ ΔρΡΡυθοϊ Δ]. ἴῃ Ῥχοπαποίαιϊοημ. [ἢ Ὁ}0 

ΠΘΙΏ65 Οὗ ὑνγο οὗ {πΠ6 ἰπίθυριθύθυβ ὕμγθ 5 ἃ βίην γαγϊδίΐοῃ, Βασέας δηα Βανέα2 

ΔΡΡΘΔΥΪηρ 150 ἃ8 Βασαίας δηᾷ Βαναίας, ΜΏΘΠΟΘ ἰῦ 15 8 ΘΑΒΥ 5ΐ6Ρ ἴο Π6 ΠΊΟΤΘ 

ἔδυη ΠΥ ασθοϑὶς ὑθυτη  δύϊοη -αἶος. 



10 ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΒ ΕΒΟΜ ΤῊΝ ΒΕΡΤΌΛΑΟΙΝΤ' 

ῬΏΔΙΟΒ, ἴῃ ἡ ]Οἢ ἢΘ 5παὖῦ αδμο Ἰηὐθυυθύθυβ ὕσο ὑοσθῦμθυ. Τη {Π|686 
Που5685, ΠΟ πα ὯῸ ὙΙΠΘΟΥΒ 1ῃ ὕΠ6 γγ78]}}, Ὀὰῦ ΟὨΪΥῪ κυ ]Πρη δ, ὑΠ6 

Ἰη θυ ρυθύθυ 5 νου] θα ἔγοσ ΤΟ Ὡ]ηρ' {1}1] ΘΥΘΏΙ Πρ ὉΠΑ͂ΘΙ ἸΟΟΙς δηᾶ ΚΟΥ. 
Τη {Π6 δυθῃϊηρ ἰΠ6Ὺ Ὑ616 ὑβϑί θη ΟΥ̓́ΘΣ 1ῃ ὑδΊγγ-51χ αἰ θγθηῦ Ὀοδὶβ ἴο 

0Π6 ρᾷ]δθθ οἵ Ῥίοϊθιην ῬἈ1]δάθρῃ8, ἴο α1η6 τὺ ἢ. ΤΉΘΩ ΠΟΥ 
Β]δρῦ ὕνο τορϑύῃου ἴῃ ὑΠ1ρῦυ-51χ αἰ θυθηῦ Ὀθατοοη8. Α11] Π 686 ῥ1θ- 
ΘΔ ΠΟΠ5 616 [ΚΘ ἴο Ῥγθνυθηῦ ΘΟ Π]ΟαὕΟη Ὀθύνθθηῃ {Π6 ΡὈ8118, 
8Δηα γοῦ θη ὕΠ6 ὑμ]υῦν-51Χ ΘΟΡΙΘ5. οὗὁἨ βοῇ ὈοΟΚ οὗ ὕμθ Β101]6 σγθ 8 
ΘΟ ΡΑΓΡθα ορϑύῃου, 6 Υ σοῦ ἔουπα ἴο Ὀ6 1Δθηῦ1081. “ὅ0 τηϑ}} Θ Β0]γ 
ὙΘΙΘ ὕπθ56 Π]Θὴ ᾿ΠΒΡΙΓΘα ΟΥ̓ ὑπὸ ΗοΙγν αποβύ, μα ΏΘΙΘ ὕΠθγ6 νγἃ8 

8 ϑἀαϊυϊοη τηϑᾶθ ἴο {π6 οΥἱβίηδὶ, ἰῦ ψγὰ5 τηδᾶθ ὈΥ̓͂ 811, δι ὙΏΘΙΘ 

ὍΠΘΙΘ νγὰβ βοιῃθύῦμιηρ ἰδίκθη Δ, ᾿ὖ 8 ὕϑκθῃ αΔῪ ὈΥ͂ 81}; δῃᾶ 

ψ αῦ ὑπο γ ἴοοῖκ αΥΔΥ 15 ποῦ πθϑαβθάᾶ, δηα ψῆηϑδῦ ὕπο Υ δααθα 15 ηθραθα.᾽ 

ΤῊ15 ΘΧΡΙΠΟΙΌ ἀββϑθυῦϊοη οἵ πῃ 6 ῬΙΘΉΘΙΎ 1ηΒρΙΓαύϊοη οὗ ὑῃ6 δαρύμδ- 

σἸηῦ 15 τη} 1} 6 ϑῦ]γΥ Ῥτοιηρύθα ὈΥ ὑμ6 οὀγαυηρ ἴῸ 8η. 1η181}10]60 Β1016, 

γΥ]Οἢ τγὰβ 16] Ὁ 1ῃ δηοιθηῦ 8ἃ5 1ἢ ΙΠΟΘΘΙ ὑΠπ|65. δύ. ΦΘΓΙΌΙΏΘ, ΨΠΟ, 

ὉΏ11|κ6 ὑπΠ6 Ῥὰ1Κκ οὗ ὕπ6 ΟΠ νι ϑύϊδη Βδύμθυϑ, τηϑαθ ἢ] η561} δοαπϑιηϊθα 

τι ὑπ6 οχῦ οὗἨὨἁ ὼΦ{Π6 ΟΥἸΡΊΏΔ8], η8116 4 0Π15 8]56. ΘΟ! ἤο ὕπ6 οουηῦθυ; ὦ 

ΠΘΥΘΥ Π6]655 Π158 ὙΟΌΠΡΘΥ 5 ΘΟὨ ΘΙ ΡΟΙΔΙΡῪ Απριβῦη6. σανθ τὖ []}] ουτ- 

ΤΘΠΟΥ͂ ΔΡ81η, ἀΘο] ηρ᾽ ὑΠπδὺ ὕΠ16 βϑηθ ΘΡΙΓΙῦ ἡ ΠΙΟἢ ΘΡΟΪΚΘ τοι ρῇ ὉΠ6 

ῬΙΟΡμϑύβ ΒΡΟΪτ 6 8180 ὑΠΓοΟΌΡ ἢ ὕΠ 61} ΠΡ Γούθυβ, δηα ὑμαῦ ΔΗΥ͂ αἸν6151- 

0165 ὕπ6 16 ἸΏ ὺ ὈΘ Ὀθύννθθῃ ὕῃθ ὑγϑῃβ]αῦοη δα ὕΠ6 ΟΥἹΡΊ δ] ἅτ ἀπ 

ἴο “Ῥιορμθύϊο ἀθρίῃ.᾽ ὃ 

ΤΊἼΘ56 Ἰαῦθυ ϑι Ὀ61115Ππηθηΐβ οὗ 0Π6 βίουυ οἵ ὑπ ϑαρίπιριηῦ ΤΠΔΥ 

ἘΠ ΘΘΙ Δ ΙΡῚΥ ὍΘ βϑὺ 85146 85. ὕπ6 οαδοοῖαθ οὗ Ῥίουβ 1ηϑρῚΠη δ] η. 

Βαυύ ψῇηδῦ οἵὁἩ ὕΠ6 ΟΥΙΡΊ 8] πϑυγαῦϊνθ ἡ 1 ἢ ΘΡΌΘΒ. πᾶ 6} ὉΠ 6 πϑ1η6 οὗ 
Ατιδϑύθαβ ὁ [5 ὑπδῦ ἴο Ρ6 τϑραιαθα 85 ἴδοῦ οὐ Πούϊοῃ ὅ 

Αὐ ἢιϑὺ βισῃηῦ νγθ βθθὴ ἴο ἤδυθ βύγοηρ θχύθυηδὶ θυ]άθηοθ ἔὸὺν 18 

ταῦ. ΤΠΘΙΘ 88 δὴ ΑἸοχϑηδιίδη 90 πϑιηιθα Αὐἰϑῦοθααβ, ΠΟ 15 

1 Ῥύοζαςο ἰο ἐπ 6 ῬΡομιζαϊοιιοῖ, ----οῦ πΘϑοΐο αα15 ὈΥΪΙΠ 5 δυαούοε βορίαδ- 

σἰηῦῶ 66]]10}] 85 ΑἸΟχδηαυδ ᾿ηθπἄϑοϊο 5800 οδχϑύγυ χουιῦ, αὐαἱραβ. 

αἰνὶβὶ οδᾶάθιῃ βοσγίρυϊ νη, οὐαὶ Ατἰβθύθδβ οἰυαβθάθιῃ Ῥύο]θιη οὶ 

ὑπερασπιστὴς Θὺ ΤΠ ]ύο Ῥοδὺ θη ρ 0 Υ6 ΙΟΒΘΡ 5 ΠΪ811] 8416 τΤοῦα]6- 

Υἰηύ, 5064 ἴῃ 'π8ἃ Ἀδ5ϊ11οἃ με ἀρ ωλὶν ΟοΟη 1556 ΒΟΥ δηῦ, ΠΟΙ 

ῬΥΙΟΡΒ Θῦδ5856. 

2. ΦΘΓΟΙΏΒ αἰθα Α.Ὁ. 420, Αὐρτιϑύϊηθ α.Ὁ. 480. 

8 Αὐρ. 46 Οἷυ. 2) οὶ ΧΧΠΠΙ 42 δηὰ 48. 
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τη η ]οηΘα αὖ ὕΠ6 ὈΘοῚ ΠπΙηρ' οὗ ϑϑοοημα Μδοοδῦθθβ ἃ5 “ὑπ ἔθϑοπον οἵ 

Κιηρσ Ῥιο]θιην (1). ὙΠ ῬίοϊθιηΥ ἴῃ αὐθϑύϊοη γὰ8 ὕΠ6 βἰχύίῃ, 881- 

ηϑηηθα ῬΒΠΙ)οιηθῖον (8.ο. 180-145). Αὐἰϑύοδι 8, ὑπΠουρ ἢ ἃ. «67, νγἃϑ 
8,150 ἃ Ῥοϑυϊραύθυϊο ΡΠ ]ΟΒΟΡ ΘΙ, ἃπα δηὐοιὶραῦθα ῬΏὮΏ1]Ο ἃ5 δὴ θχροπθηῦ 

οὗ {Ππ6 Δ] ]ΘροΡΙ 8] πιϑὺπμοαᾶ οἵ 1Ἰηὐουργθύϊηρσ δουϊρῦσσθ. ὅὃ0 δὖῦ Ἰθαϑῦ "8 

ΘαῦΠΘΙ ἔοι ΕΠΒΘΌΪ5, ὴῸ ἴῃ 15 γωραγαΐϊο Εἰνυαηπροϊΐοα 56 νυ 618] 

ὑϊπ165 αὐοίθϑ ἃ ΜΟΥΪς οὐ ὕῃθ “Τηϊουργθίαθιοη οὗ ὑπΠ6 ἩΟΙΪΥ Τιαν5᾽} 
δα" οϑϑθαὰ ΌΥ Ατὐιϑύοθα]αβ ἴο ῬΠΙομηθῦου. ΠΘ Ἰηὐθγοϑῦ οἵ {Π15 νους 
ἴο τι 15 ὑπᾶῦ ἴῃ 1ὖ ΑὙἸΒΌΟα] 5 ΤΘἕΘυΒ ὕο ὉΠ 6 ὑγαηβ] ῦοη τηδαθ ἴῃ {Π6 

ΤΘΙΡῚ ΟΥἨ Π15 πηδ] δῦ 5. δηοθϑῦου ἘΠ] Δα ΘΙ ρῃι5. ἀπᾶθὺ ὕΠη6 Βαροϑυϊηΐθη- 

αἄθηοθ οὗ Τοιηθύσαβ ΡΠ δΙθθαβ. ΤῊ1Β 5668 ἀΘΟΙΒΊγ 6 1η ἔανουν οἵ 

ὑπ6 Πιβύουιο ομδυδοῦθυ οἵ ὕὉΠ6 τηϑῖῃ ἴδοῦβ τθοουαθα ἴῃ π6 Τιούζον οὗ 

Ατὶβϑίθαϑβ. Απαᾶ ᾧ{Π6Ὶ6 15 8ποῦῃου ῬΙΘῸ6 οἵ δχύθγρηδὶ θυϊάθποθ ἴο Ὀ6 

δἀαρορα. ἘὸῸΣ ῬΏὮ1]ο, ο 1561} ἸΙγϑα αὖ ΑἸθχϑηαᾶνῖα, 6115 ὰἃ58. ὑπδῦ 

ἃ ἔδϑῦναὶ 5 Π6]α ΘΥΘΡΥ γθ8ι ΟἹ ὕῃ6 ᾿ἰϑαπα οἵ ῬΠΏΔΙΟΒ 1ῃ ΠΟΠΟῸΓ 
οὗ ὕΠ6 ρίδοθ θη οΘ ὑΠ6 Ὀ]Θββιπρ οὗ ὑῃ6 ατϑοὶς Β1016 ἢσϑῦ 5ῆοπθ ἕο 

(γία Μοϑβῖβ 1 ὃ 1, 11 141). 

ΤῊΘ θχύθυ δὶ θυιάθποθ Ὀθιηρ' ὕμπ5 Το ΓΘ 16, ἰοῦ. 8 ΠΟῪ ΘΧΘΙΏ]ΠΘ 

86 1ηφ6 18]. 
ΤΊτη6 185 6 ογϑαῦ τϑύθδὶο οἵ βϑογοῦβ, δῃα 1Ὁ 15. 4150, 1π δῃοῦΠ. 

5686, {πΠ6 ργϑαὺ ἀδθίθοϊου οἵ ἔουρϑυῖθθ. δ, ἤᾶγθ ὑμπϑυθέοτθ ἢυβὺ ἴο 

1Ἰηααῖγθ μύθου ὑπ6 ἀοουτηθηῦ 15 οοηβίβύθηῦ 1η Ῥοϊηῦ οὗ ΘΟΠΤΟΠΟΪΙΟΡῪ 

ΜΙ 108 οὐ ΟἸδίτη5. ὙΠΟ 816 ὕΠ 8 ῬΘΙΒΟΠΒ Τ᾿ ΘηὈ]ΟΠΘα, δηα αἸα ὉΠΘΥ 

Ἰῖνθ [ορϑῦμου Ὁ ὙΠ τοραγα ἴο δῦ ἸηΔῪ ὈΘ Ο41164 [Π6 ΤῊ]ΠΟΥ ΟΠ ΔΙ- 

δούθυϑ ὕΠθγ6 15. πὸ ἀΠΠπουα]γ. Αὐϊϑῦθδβ ΠΙτη8618, Αμασθαβ, δηα Ο510 185 
816 Οὐπου 186 Ὁ ΚΠ, Μ᾽ 8116 1ἢ ὕπΠ6 οδ86 οὗ Μοπράθιηυβ οὗ Εγθύσϊα, 

ΤΠ θοάοοίθβ, δπα ΤΘΟΡοΟΙΏΡτι8, γγΧ6 816 ποῦ ἀθὈδυγθα ὈΥ ΘΟΠΒΙἀΘΙΆΙΙΟΠΒ 

οὗ {{τη6 ἔγομῃ δοοθρύϊηρ ἡ παῦ 15 5814 οἵ ὕπθϑιη, ὑποιρὴ τ ψψου]ὰ Πὺ 1ῃ 

Ὀούθου πὶῦῃ {μ6 τοῖρῃ οὗ ὑπ6 Βτϑῦ ὕΠ8ῃ οἵ πΠ6 βθοοπα Ῥίοϊθιηγ. Ῥυΐ 

6Π6 τοϊδυϊομϑ Ὀθῦύνθοῃ Ῥίον ῬΒΙ]ΔαθΙ ρα δηα Τ)οιηθύναβ οὗ ῬΠδ- 

Ἰθυαϊη, 85 ΤΟ ϑθηθα ἴῃ {Π6 Τιοῦῦθι, ἃ 6 ἱπϑοηβιβϑύθηῦ ἢ σπᾶῦ νγ6 

Κηον ἔγοιῃ οὔμθν βοῦτοθθ. Πριηθῦυ 5 γγχὰ8 ΘΧΡΘΙ]θα ἴσοι ΑὔΠ ΘΒ 1 

Β.Ο. 907 ὈΥ Πῖ8 πϑιηθβακθ Πριηθύντπ8 ὑπ6 Βοβίθρϑν οἵ ΟἸ0165. Ηδυῖηρ 

Βα ΒΘΟ ΘΗΝ ἤουπαᾷ Πῖ58 ΨΥ ἴο Εσγρὺ, μ6 Ὀθοαπθ ὑπ οὶ ἔριθηα 

οὗ ῬίοΙθιηΥ ϑοῦθυ, ὈΥ ΠΟ ΒΘ 88 θύθῃ ᾿ηὐτγιιβύθα τ 10} 1Θρ 18] υ]οη." 

Ὁπξονθαμαίθ!υ ἔου Ὠἰτη5618 Π6 δαν᾽βθα ὑπδαῦ τ οπΆΤΟἢ ἴο Ιϑᾶγθ {Π6 Κιηρ- 

1 Βὰ5. Ρ». Ευ. ΥἹΙ 18, 14: Ψ1Π9, 10: ΙΧ 6: ΧΙΠ 11, 12. 
2 ΤΠ] Δ Υ΄. Η. 111 17: ῬΙ|αῦ. 46 Εχϑίϊίο Ῥ. θ02. 
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«- 

αοιι ἴο ἢ15 ΟὨΠ]άτθη ὈΥ͂ μἷα ἄδοι 116 Επασγαϊοθ. ϑὅούου Πόνουοσ Ἰο 
τἴῦ ἴο ῬΒΙ]ΔαΘΙΡἢ 5, [Π6 βοὴ οὗ ΒΘΡΘΏ10Θ, ΟἹ ὙΠΟΒ56 ΔΟΟΘβ5Ί 0 ΠΘιη 18 

νγὰ8 ἀϊβρτδοθά. Ἠδθ αἱθα βοοὴ δι οὐὶηρ ἴο ἃ 5η8,κ6- 106 τϑοϑῖνθα 

αὐυτίηρ 15 516600Ρ.1 ΤΏΙ δοοουσηῦ 15 ΟἼΥΘΙΩ ἈΥ̓͂ ΙΟΡΌΠ65 Του (Υ̓ 

8. 78) οἡ {86 δυύῃμονιν οὗ ΗΘΡΙΏΙΡΡυΒ, ἡ ΠΟΙ «ΟΒΘΡΠ 55 ΘΟ] 8. ἴο 
ἤδγθ ὈΘΘη ἃ ΥΘΙῪ οχϑοῦ Ὠιδύουσιθϑη. ΤῈ Ὠ15 δῦ ΠΟΙ 18 σοοα ἴῃ ξΩΥΟΟΣ 
οὗ 1π6 ὅονβ, Ὁ τησϑῦ Ὀ6 ΘαΌ811Υ ροοᾶ ἀρδϊηϑῦ ὑΠ 61]. 

Τῦ ψου]α βθθηλ ὕπθη ὑπ, 18 Τ)ϑιμθύσιτβ οἵ ῬΉΏΔΙΘα δα δηγὑῃίηρ 

ἴο ἀο ψιῦμ 6 ὑγϑῃβιϑύϊοη οὐ ὑπ 6 “Θ 15} δουὶρύσγοϑ, ὑπαὺ ὑταηβ]αύϊοη 

πηαϑὺ ἤᾶυθ ὈΘΘὴ τηϑαθ πᾶ 6 Ρ Ὃη6 ἢυϑὺ Ῥίοϊθιηγ. ΤῊ 85. 15 δούμδ!]ν 
δϑϑουῦθα ὈΥ γθηδριβ,} ΠΟ 6615 ΠΘΙΘ ἴο ἢδγθ 1}ῸὉ]]ονθα βοῖηθ δοοουσηῦ 

᾿παθρομαθηῦ οἵ Ατιϑίθαθ. Αμα ἴῃ 8δῃούμοι τοϑρθοῦ [815 δ] θυ μδῦνθ 
ΥΘΥΒΊΟη Οὗ ὑΠ6 ἔδοίβ 15 1 ὑΓ]} 5108} ΤΌΤ ΟΥΘα1016. ἘῸΤ,  Ποθαβ ὕΠ6 

Τμούΐου οἵ Αὐιϑύθαϑ σϑρυθϑθηῦβ Ε]θαΖαν 8ἃ5 80. Ἰπαθροηαθηῦ ροϊθηϊαῖθ, 

ΤγΘηδθΒ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ 5605 ὑπαῦὺ ὕπ6 96 78 ΨΘΙΘ ὕμθῃ ϑβυδήθοῦ ὕο [6 

Μϑοθαοηϊϑη8, ὈΥ̓ ΌΤΙ ἢ6 ἀου 658 θϑ 5 Ῥύο] θην δοῦίθι, ΠΟ 18 
Τϑοοταθα ἴο αν βυραπθα ὑπ6 οουπῦσγ. Βαῦ, 1 1Π6 Τιοῦζον οὐ ΑὙ]8- 
ἴθ8.8 15 ΨΙ͵ΟΠΡ ΟἹ 850 Υἱύα] ἃ. ῬοΙηῦ οἵἩἨ ἁ ΘΠὨΓΟΠΟΙΟΡῪ, 1 15 Ὀ]Δ1η ὑπμαῦ 1 

οαπηοῦ μᾶγθ θὰ ψγϊίθη ΟΥ̓ 108 ΔΒΒιΠη6 4 ΔαῦΠον, ΜἼΟ οδηι ΒΑΤΑΙΪΥ 
Ὀ6 ΒιρΡοβθᾶ ἴο ᾶνθ Ὀθθη τῃ]ϑύθ θη ἃ5 ἴο σοβΘ ΤΘΙΡῺῚ ἢ6 ψὰ85 Πἰν]ηρ 

ὉΠ ΘΡ. [ἢ ὑπϑαῦ ὁ56 105 ὨΙΒύΟΥΙΟΔΙ] ΟΠ ϑούθυ 185 ΦΌΠΘ, δπα ΜὙῸὸ 816 δὖ 

ΠΌΘΟΥ ὕο ὈΘΙ1ΘνΘ ἃ5 ΤΟ ἢ ΟΥ 85 110016 οἵ 1Ὁ 85 γγθ Ῥ]Θθ886. 
ΓΏΉΘΥΘ ΔῚΘ ΒΟΠ1Θ Π21Π01 ῬΟΙηβ Ώ]Οἢ ἤδᾶγθ ὈΘΘῚ Ὁτρρϑα 85 φῬτοοῖβ οὗ 

ἨΙϑύοΟυΙΟ8] ἸΠΘΟΟΌΓΔΟΥ 1η ὑπ Τιοὐΐου, ΒΟ Π ἀο ποῦ 5661ὴ ἤο τ8 ἤο ΠᾶΥ͂Θ 

ΘΏΥ γοΙρηῦ. ΟἿΘ 15 οοηηῃθούθα σι ὑΠ6 Ἰούςου οὐ Ἐ]ΘαΖϑι, νυ 1 ἢ ὈΘ- 
ΘῚη5 ὑππ8 (δ 41) ---- “ΤΕ ὕπου ὑΠγ 561} ατῦ νψγ61}, δῃηὰ [ῃΠ6 αἀαθθη Αὐϑὶηοῦ, 

ΤΥ βιδύθυ, δηα ὑῃ6 ομι]άγθη, Ὁ 1111 Ὀ6 γγ6}], δηἃ ἃ85. ψ σου] ΠᾶγθΘ 

10. Νον ῬΒΙΔαΘΙρῆυ5 δα ὕνο ΜΊΥΘ5 ἴῃ Βα οοθβϑίοη, θοῦ πϑιηθᾶ 

Αὐϑιηοῦ. ΒΥ {6 ἢγϑὺ, ῆο ψγὰϑ8 ὕπ6 ἀδαρητου οὗ Τιυβιτηϑοῆαβ, μΠ6 δα 

ὕὮγθ6 Ομ] άγθη, Ῥύο] θαυ, Τυϑιϑοῃ 8, 8ηἃ ΒΘΓΘΏΪΟΘ; ὈΥ̓͂ ὑῃ6 ΒΘ0ΟΠ, 

ΠΟ νγὰϑ 15 ΟΥ̓ 5ιϑύθυ, ἢ6 δα ποῆθ. Βαῦ θη, ἃ58 Ε]ΘΆΖΑΙ νγ88 

1 ΟΙΟΘΙῸ »70 Παῦ. Ῥοϑβῖ. ὃ 28 ἸΡ]165 ὑμᾶῦ Τοιηθίγαβ νγαβ ᾿ηὑθη ΟΠ 8}}Υ σοῦ τᾶ 

οὗ ἰῃ {15 ΨΥ --- Πϑιηθύτσί απὸ οὖ ΟΣ ΓΘΡΌΡΙΪοα, ααϑῖῃὴ ΟΡὐϊμη 6 ρ6556- 

ταῦ, οὗ 6χ ἀοούγϊηϑ ΠΟΌΪ]ΘΙΩ οὗ ΟἸΔΥαΙΩ, ααἱ ΡῬΏΔΙΘΥΘαβ σοοϊδύαϑ 

Θϑῦ, ἰῃ ρθοᾶθιῃ ἰβδύο δ ρυρίϊο σϑθῦῆο δϑρίαθρ δᾶ οοῦρὰβ δαιηοῦδ 

Υἱΐῶ 6556 ΡΥΪν δίσθ. 

2 Ασαϊηϑὲ Αρίοῃ 1 22 ---- ἀνὴρ περὶ πᾶσαν ἱστορίαν ἐπιμελής. 

,., 8 Ουοίθα ἴῃ ΕἸ ΒΘ 5 Υ 8. 
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δα αγοϑϑίηρ ῬΟΟΙΘΙΩΥ, ΤῸ νγὰβ δυγατθ οὗ {π686 ἴαοῦβ, Ὁ ψου]ᾶ Πᾶνθ 
ὈΘΘΗ ΒΌΡΘΡΗ οι ἔον Ὠϊπὶ ἴο σιαδια ὨΙτη561} ἀραϊηδῦ ταϊβοοηβύσαοίϊοη 
(ΟΡ. ὃ 4δ). Αραΐῃ (ὃ 180) ῬὨΙΠ]ΔαΘΙρΡΗ 8 15 τηϑᾶθ ἴο βρθαὰκ οἵ 5 
ὙἹΟΙΟΙῪ “πὶ ὑΠ6 βθ- ρ ῃῦ ἀραϊηϑὺ Αηὐρομυβ. [Ὁ 15 αϑϑουϊθα {παῖ 
ῬΒΠΔαΘΙΡΗ 8 νγἃ8 τα] ]ν ἀοἔθαῦθα ἴῃ 018 Ὀαῦι]6: Ὀαΐύ, 1 50, ὑμ15 [α]- 
Β:Ποδύϊοη οἵ ἔδοῦ 15 ποῦ ᾿πϑρρτορυῖαῦθ ἴῃ ὑΠμ6 ΤΟ Δ ΓΟ ἢ 5. Οὐ ππουςῃ. 

ὟΒΟ ἀο65 ποῦ ΚΠΟῪ ὑῃ8 6] βυϊοιῦυ οἵ ὕΠ6 ὕβϑυϊῃ “ νἱούουυ ᾽ ὃ 

ΜοΙΘ ἱπηρουύϑηῦ ὑπ [Π 6 ῬγΘΟΘαΙηρ' 8.6 ὕνψο ραββᾶρθβ ἢ ψ ΠΙΟἢ {Π6 

Θαῦῃον, ἀθϑριῦθ Ὦ18 ΟἰΘΥΘΓΉΘ58, ΒΘΘ1ὴ8 ὅο ἔοτροὺῦ ὑπδὺ Π6 15 Ατὶβύθδϑ, 
δα ἴο βρθδὶς ἔγοιη ὕΠ6 βύϑῃαροϊηῦ οὗ 15 οσσῃ ἰαῦθυ ἃρθ. ΕῸὉΧΣ ἴῃ ὃ 28, 

1Ὲ. ΘΟΙΏ ΘΗ] ηΡ ΟἹ ὕῃ68 βυβύθηηδθο δα τη] ηἸδύσαϊοη οἵ ὕΠη6 Ῥίο] 168, 

ἢΘ 5808 “ἴῸΓ 811 [Π1Πρ5 016 ἀοη6 ὃψ ἐδι686 Κίηι β ὈΥ τηθϑηβ οὗ ἄθοιθθϑ 

ὉΠ 1ἢ ἃ ΥΘΙΥ͂ 58:16 ΙΔ Πη6 1. ΝΟΥ 1 15 ΘΟΠΟΘΙν 8016 ὑπαὺ Αὐὶβῦθαϑ 
τη]ρὔ 580 ὕΠ15 σι το θσθμοθ ἴο ΡΒ] Δα ΘΙ ρῆυ5 δηα Ὠ18 ἔαῦμοσ ϑοῖθι, 

Ὀαῦ 1Ὁ ΒΘΘΠῚΒ ΤΠΟΓΘ 11 [Π 8 ΘΧΡΥΘΘΒΊΟΠ. ΟΥἨ Οὴ6 ψὴΟ οου]ᾶ 8] Θά ν ἸοοκΚ 
ὈΔΟΚ ροῃ ἃ ἀγμαϑῦγ. ρθη ἴῃ ὃ 182, 1 Γϑοουαϊηρ πον ὕΠ6 πδΌ]ΟΠ Δ] 

Οαδβύοιηβ οὗ Πη6 «6078 616 ΟΘΟΙΏΡ]16α τ 1π ὕπ6 Ὀαπαιϊού, ῃ6 5808 

ΤΟΥ 1ὖ ψγὰϑ 80 Δρροϊηύθα ὈΥ ὕμθ Κιηρ, 88 γοόοῖ δῇ 501}1] 5686 που. 
ΤῊ]5 οου]α ΠΘΡΑΙΥ ὈΘ 5814 ὈΥ͂ ἃ ῬΘΙΒΟῚ ὙΥΠΠΠΡ 1η. Π6 ΤΟΙΡῊ Οὗ ψὮΙΘΙ 
ἢὮΘ 15 ΒΡΘθΚΊηρ. 

Ουὐ Πα 1}165 ὉΠ6η 56 Θὰ ἴο ἢδγθ ἰδπα θα τ8 1π {15 τϑῦμου ἃποιηᾶ- 
Ἰουϑ. ϑι:ὑπαύϊομ, ὑμαῦ, τ Π116 οχύθυ δὶ θυϊάθηῃοθ αὐὐοϑῦβ ὕηθ φϑη Ι ΠΘΉΘΒ85 

οἵ {86 Τιοὐῦοι, μύθου] ουιάθηοθ ἕο 15 τ ὕο δοοθρῦ 1Ὁ. Βαυΐ ψῇῃδῦ 

11 7ὉΠ6 ΟΠ]ΘΕ τι Π6 55 Ὀ6 Ὠ]η561} ἔουμα ἴο Ὀ6 δὴ ᾿πηροβίου ἢ ΓΒ 18 
Π6 Ὑἱϑν ὕβδβκϑῃ ὈΥ ὕποϑθ ΠΟ 816 οδιθα! ὕο βρθαὶς οὗ Πη6 ρβϑυᾶο- 
Αὐϊϑύορθαϊαβ. Αὐαϊϑύοθι 8, ὕΠμ6 ὕθϑοῆοι οἵ Ῥίοϊθιυ, σσου]α ὈΘ ἃ ἰοιηρύ- 
ἴηρ᾽ φοαξαῦμοι ἴο ἃ 6 18} Δαῦμου τ] 5} 1ηρ᾽ ὕ0 ΘΗ ΟΤΟΘ Π1Β ΟΥΤῚ ΟΡΙΠΙΟΠΒ. 

Οπ6 {πϊηρ' 15 οουύαϊ ἢ, ΘΠ ΘΙΥ, ὑμαῦ ὕΠ6 ΟΥ̓ΡΏΙΟ σθυβ685 ατούθα ὈΥ ΑΤ]8- 

τοΌυ]ὰ5 (Εἶπ. .Ρ). Εν. ΧἼΤΙ 12) ἃτθ ποὺ οὗ ἀτσϑοκ Ραῦ οὗ «Θυ 15} οΥἹρΊη. 
ΤῊ15 ΠΟΘΙ ἀο065 ποῦ ῬΤΟΥΘ πο. ΕῸΣΪ 51Π06 ΠΘΥ 1616 βιηρὶου θὰ 

ὈΥ͂ ΒΟΙη6 6 ν7, ΠΥ ποῦ ὈΥ͂ ΟΠ6 88 Μ0}θΟΡ}1 ἃ8 ὈΥ δποῦμπου ἡ Τὴ6 “6 18} 

ΘΙ ΟΥ̓ 16 ΥΘΓΒΘ5 8150 ΡῸ Ὀ8ΟΙς ἤο ὕπ6 τϑῖρῃ οὐ Ῥίοϊθιηυ ῬΒΙ]οιηθίου. 
 ΠΉΘΙΘ 15 Δπούμου ὑΠ]Πηρ ΜΜΒΙΟΝ ΤΠΔΥῪ Ὀ6 Αἰπητηθα σι βαθὺν, ΠΔΙΏΘΙΥ, 
ὑπμαῦ ὉΠ6 οἹ]οβθϑῦ ρ818116] ἴο ὑπ6 ατσϑϑὶς οἵ Ατὐιβϑύθαβ 15 ὕο Ὀ6 ἔουμα 1ῃ 

[η6 ατροῖκ οἵ Αὐϊβύοθι]αθ. Ἰπᾶθθα Ὁ τηἱρηῦ 7611 Ὀ6 ὈΘΙΙΘνθα ὑπαδῦ 
Ὀοΐῃ Του 8 616 ὈΥ̓͂ [Π6 5ϑ81η6 παπᾶ. Υ̓9 πο] 1]π6 ὑπθυθέοσθ ἤο ὑμ1ηΚ 
ὑπαῦ ψμδίθυθι τγὰβ ὑπμ6 ἀδῖ6 οὗ ὑπ6 “ Τηϊογργοίδύϊοῃ οἵ ὕΠ6 Ηοὶγν Τιανγ8᾽ 

γγὰ8 ὕΠ6 ἀαΐθ 8150 οἵ 0π6 1,οὐζον οὐ Αὐἰβίθαβ. [ 0Π6 ΌΓΙΔΘΙ ΨΟΙΚ 15 
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ΤΘΔΙΥ ὈΥ Ατ᾽ϑίοθαϊιβ. συ ηρ ἀποὺ Ῥύοϊθιην ῬὨΙ]οτηθίον, θη. 78 

ΔΒΒΙΡῚ ὑμ6 Τιθυθθι ὕἤο ὕΠ6 858116 Ῥϑοα. Βυΐ, 1 Λη6 “ΘνΊ8 Ἰονθ οὗ 

ῬΒθιιο ΠΥ Ὁ ἀρ] 685 τι ΠΘ16 4180, θη "71ὸ 816 ὉΠΙΠΟΟΙΘα ἔτοιη ΟἿΓ 

ΘΏΟΒογᾶρσθ, δηα οδη 6 οοεύαϊη ΟΥ πούμϊηρ ϑχοθρῦ ὑμδῦ ὕῃ8 16 8. τγἃ8 

δοοθρίθα 885 Πβύουυ ΟΥ̓ ὕῃ8 {110 οὗὁἨ ἁ «ΟΒΘΡΠ 5, 0 ΡΔΙΔΡΏΔΒΘ5. ἃ, 

στοαῦ ρατὺ οἵ ἰδ, δηα τηϑηίοηβ ὕΠη6. ϑιηθ οὗ ὕΠ8 ΒΌΡΡοβϑα δαῦπου. 

ῬΉΪ]1ο᾽5 ον άθηοθ 15 ποῦ 850 οἷθῶν. Ηδθ δρίϑθθβ νι ὕΠ6 δαῦμον οὗ [Π6 

Τιϑῦιον ἴῃ πιδκίηρ ὕΠ6 ὑγαηβ] ὕ]οη ὕαϊκθ ῬΊδοθ ἅμα θν ΡΒ] ΔάθΙρη 5, Ὀαΐ 
ἢ6 ἀϊνθυρθβ ἔτῸπὶ ΠΙτη, ἃ8 ΜὙὝῸ ᾿ᾶγ6 866ῃ, 1 ΔΒΒΘυ ΠΡ 108. 1501} Δ] Οη, 

ΠΟΙ ἄοθ5 8 ΔηΎ 616 τϑίθυ ὕο ὉΠ6 ΤΌΘ: 8.8 Π15 Δα ΠΟΙ͂ ἴῃ ὍΠ6 ὙΑΥ͂ 
ΟΒΘΡΠ 8 068. | 

Τη6 Τϑαῦηον δαϊῦον οὗ 0π6 Τιοὐΐθι, Ῥδὰ] ὙΥ ϑῃα]δηά, ραΐϑ 105. οοτη- 

Ῥοβιθ οι ̓ αῦθυ ὕΠ8η {Π6 {ἰτπη6 οἵ ὕῃ68 Μδοθαῦθθβ (88. δῖθθι Β.0. 96) πὰ 

Ὀθίογθ ὑΠ6 ᾿ῃναϑίοη οἵ Ῥδ]θϑῦϊηθ ΟΥ̓ ὕη6 Βοιηδη8, Β.Ο. θὉ. ΤῊΘ ΘΔΙ]1ΘΥ 

Ἰχτηῦ 15 ἀθύθυ τη ηθα ὈΥ͂ ΔΓ  ηΘηὔ5 ἔΡΟΠ ὩΘΙΏ65, ΠΙΘῚ τηϊρηῦ Ὀ6 α18- 

Ραϊοᾷ, ἀηα {π6 Ἰαῦθυ 18 ῬΆ Κθη ἔοι: στϑηῦθᾷ. ΥΥ̓Θ ουυβθίγθθ ὑμῖηκ ὑμαῦ 

ὉΠ86 ΜΟΥ ψγὰ8 ΟΟΙηροβθα Ὀθέοσθ ὕὉπ6 “9ϑνγὺ8 Πα 8ΗΥ͂ Οἷοβθ δοαπαϊηῦ- 

806 10} ὕΠ6 ΒΟΙηΔΠη5: Ὀαῦ [ΠΘΓΘ 185. ἃ Ῥοϊηῦ ΠΏ ]Οἢ τηϊρῃῦ Ὀ6 πτροᾶ 

δσαϊ δῦ ὑΠ18 σῖθ. ΑἸηοηρ ὕΠ6 απθϑύϊοηβ θα ὈΥ ῬΒΙ]ΔαΘΙ ΡΠ π5 οὗ 

ὕμ6 Ε]ΑΘΙΒ ὕΠ6Γ6 816 ὕψο 1ῃ ᾿Ἰπηηηθαϊαῦθ ΒιιΘ ΘΒ510η --- (1) ΥΥ̓Βαῦ Κὶπα 
Οὗ τηϑθῃ ουρῆῦ ἴο Ὀ6 Δρροϊηϊθα στρατηγοί (2) Υ μαῦ Κἰπᾷ οἵὗὨ τηθῃ 
Οαρῃῦ ὕο Ὀ6 Δρροϊπύθα “Ἅ ΘοἸἸϑηθγ5. οὐ ὑπὸ ἕογοθβ᾽ ἢ (88 280, 281). 
ΟΠΘ ΟΥ Οἴ61 οὗ 6886 αἀὐθβύϊ "8. 86618 ΒΌΡΘΓἤϊιοα5. ἈΠῸ τὑγχ ἰῃα 1116 
Ἰηῦ0 Π6 τηθϑηϊηρ Οὗ στρατηγοί ἴῃ ὑΠ18 οοηίοχῦ. ΤῊΘ ΗΒ ΘΙ ὕο {Π6 
αὐΘϑθΟἢ ἴῃ 6 ὑθχὺ οἰθδυ]Υ βἤονϑ ὑῃδὺ {πΠ6 πον Π616 βίδπαᾶβ ἴῸΓ 
“1πᾶρθ5.᾽ Νον,, 1 γχ8 γὑθιηθιη θ᾽ ὑΠαῦ στρατηγός νχὰ5 [88 ΟὙΘοΙς Θααῖνδ- 
Ἰθηῦ ἔοῦ {πΠ6 Βοιηδὴ ρεϑϑῦου, ἰὉ πηϊρῃῦ αὖ ἢνϑὺ βθϑὴ ὑμαὺ ἰδ οου]ᾶ 
ΟἸΪΥ ἢᾶνθ Ὀθθη ὑπᾶρϑὲ 0ῃ6 Βοϊηδηβ ἐπαΐ στρατηγός δΔοαυϊτθα {Π6 
Ἰη ΘΔ] ΠΡ οὗ “7υᾶρθ. Βαυῦ {μϊ5. Ἰθᾶγθβ ουὐὺ οὗ 5ἰρῃῦ [Π6 απθϑίϊοη 
ΠΟΥ͂ στρατηγός ΟΆ1η6 ἴο 6 5ο]θοϊθᾶ δ5 16 Θααϊνα]θηῦ οὗ ὑπ Βοϊηδῃ 
ΡΓαθῦοτ. Τὴ σπορὰ τητϑὺ δἰτθδᾶν ἴῃ Οτθοὶς αν οοπποίθα οἷν] 8.8 
Ὑ76}} ἃ8. τ] ΔΡῪ ἔπ πούϊοη5 Ὀθέοτθ 1Ὁ οου]ὰ ἢδᾶνθ βθοιηθᾶ ἰὸ μα ἃ δΐ 
ὑγδηβ] ὕοη οὗ ργδϑῦοσυ. ἀπᾶ {Π|53 γα πον ἴο ἤδνθ Ὀθθῃ {Π6 οδ86. 
ΤῊΘ στρατηγοί αὖ ΑἰΠΘῊ5 Ὑ76Γ6 ἡπᾶρθβ 85. 1611 85 ρὍπϑιαϊβ. ΔΑὖ ΑἸδχ- 
8διΠατΊὰ ΠΟΥ 5661 0 ἢᾶνθ Ὀθοοιη8 πᾶρθ8 ἰπϑιθϑᾶ οὗ ΘΘΏΘ1818. 
ΤΌΤ ΠΡ ΠΟῪ ἔρου {Π6 ἀαῦθ οὗ {πῃ Τιϑίξου οὗ Αὐιϑίθαβ ἰο ἐπα οὗ 

η86 ϑαρυπδαρ᾽ηὐ 1056], νγο ἢδγθ ΔΙσθδᾶν ξουῃα ὑπαῦ ὑπ᾽ “γοΓ6 ὕνχο 
ἔον 5 Οὗ ὉΠ6 ὑσδάϊτοπ ἢ τορατὰ ἰο 1ΐ5 ΟἹἹΡΊΠ, Οη6 Ραύπρ τ ἀπμᾶθυ 



ΙΝΤΕΒΟΡΌΟΤΙΟΝ Τὰ 

0186 τοῖσι οἵ ὕΠμ6 βθοοπᾶ, ὕΠ6 οὔπϑι ἀπᾶθιὺ ὑμαῦ οὗ Πη6 ἢνβὺ Ῥίοϊθιηγ. 

ΓΘ Ἰαύῦθι. ΘΟ] 65 ὕο τι ὑΠτΟΌΡἢ [ΓΘ δθιι5 Πα 15 ΘΟ ρα Ό 016 τ ὑΠ6 

Ῥαυὺ δϑϑιρηθα ἴο Π)θπιθύυαβ οἵ ῬΠΔΙ θα ἴῃ σϑύθηρ ὑΠ6 Τὰν οἵ Μοβθϑ 
ὑγϑηβὶαῦθα, Πυθα β ὕΠ6 ἔΟΡΙΠΘΙ 15 ποῦ. Βούῃ ὙθυβΊ 08 οὗ {Π6 βύογυ 

γγ6 16 Κπόνῃ ἴο ΟἸθιηθηῦ οὗ ΑἸΘχϑηαυϊα, 0 οῖνθϑ ὕΠ6 ὈῬγοίθγεθηοθ ἴο 

ὕΠ6 ἔΟΥηΘΡ. ΤΉΘΥ ΘΓΘ ΘΟ Π6α ὈΥ Απηδίο] 8 (Εἶπ5. 1... ΝῚΙ 52), 

ὙΠῸ ἀθοΙαγθβ ὑΠπαῦ ΑὙἸΒθοΟ 1118 Ὠ] 1561} τγὰ8 ομ6 οἵ ὕπθ ϑανθηΐυ, δηὰ 
δα αν 58566. ἢ15 ὈΟΟΚΒ οἡ ὕπ6 Τηϊουργθύαθσιοη οἵ η6 Τὰν οἵ Μοβϑβ ἴο 

ὍΠ6 Πυιβῦ ὕνγο Ῥίο᾽θι]θθ. ΓῊΒ ΠΟΥΘΥΘΙ 15 οαὖῦ οἵ Κοθρίηρ σι 08Π6 
Γγαριηθηΐβ οἵ Αὐϑῦο θα] 5 ὉΠ ΘΙΠΊ561Υ68. 

Εγοιὰ ὕμ86 Ρτοίοσιαθ ἴο ΕΠΘΟΙ ΘΙ ΒΌ]ο 5. γγ7ὸ ΤΠ]ΔῪ [ΑΙΤ]Ὺ θυ ὑπδὺ 
ἐὑῃ6 1ἃνν, ὕπΠ6 ῬΥΟΡΏΘΟΙΘΒ5, δηα ὑπ6 τοϑῦ οὐ ὕπ6 Βοοῖκβ,᾽ 50 ἴδ δ5 [6 

Ἰαβϑῦ σσϑῖθ ὕμθη νυ ῦθη, ΔΙ γθϑαν οχιϑίθα ἴῃ ΟὙΘοΙκ αὖ ὕΠ6 ὑϊπ16 οἵ νψυῖὺ- 

1η5, δηα {Π68 ὕθχὺύ 1056] 5ῃονγβ δοαπδϊηύθηοθ σι ὕΠ6 ῬὨΓΑΒΘΟΙΟΡῪ οὗ 

ὕὉπ0 δοδρύπαριηῦ νϑυβῖοη οἵ ὕμθ Ῥϑηΐαΐθαοῃ. Ταῦ Ῥτοϊοσιιθ οαπποῦ 

ΟΒᾶγΘ Ὀθθη ψυϊςῦθη Ἰαῦθυ ὑπϑῃ 132 Β.0., ΔΠ ΙΩΔΥ Πᾶν Ὀθθὴ νυ θη 
8.5 ΘΑΡΙΥ 85 ὕπ8 ΤΟΙΡῚ οὗ ὑῃ6 ἢτνϑὺ ᾿ππουρϑίθβ, 0 βιαοοθθαθα ῬὨ1]8α6]- 
Ῥδυβ (8.0. 241--222).} 

ῬΊ1]1Ο ἀΙ8Ρ]αν5. δὴ δοαυδιηὔύθποθ ὑμτουρ ὕπη6 ατθοῖς σῦ ἢ 411 [Π6 
ὈοΟΚΒ οὗ {πΠ6 ΟἹα Τοβίδιπηθηῦ, οχοορὺ Εβίπον, ΕΟ] οϑιδβδῦθβ, [η6 ϑοῃηρ 

ΟΥ δοηῃρδ, δηαὰ ΤῬ8η161. Βιυῦ Π6 αὐούίθϑ ὕπ6 Ῥτορῃθίβ δηα Ῥβϑ τη5 

ΒΡΔΙΒΘΙΥ, ΔΠα 566Π18 ἴο ΤΟρ Ια ὕΠΘΙὴ ἃ5 ἸΏ ΘΡΙΟΡ ἴῃ Δα ΠΟΥ ἴο {116 

1,80. 
ΤῊ τηϑἰκίηρ οὗ {π6 ϑαρίυδριηῦ, ἃ8 6 ἤᾶνθ 10, γγὰ8 ποῦ ἃ 51Π916 

διοῦ, θαὺ ἃ Ἰοπρ' ῬΥΌΟΘ58, θχύθηἸ ηρ ΡΟ ΠΔΡ5 ἔγομ ὕΠ6 τϑῖρη οὗ [Π6 ἢτϑῦ 

Ῥ[ΟΙΘΙΩΥ ἄονγῃ ἴο ὕΠ6 βθοοῃμα οθηθινΥ ἴου (ἢ τῖδῦ: ἔον ὕΠ6. ὑγ818]18- 

ἀϊοη οὗ Ἐοο]ϑαϑύθϑ ΙοοΪτα ἃ5 1ἢ ὖ δα Ὀθθη ἱποορροιαύθα ἔγοσμη ὑΠ6 
γουβϑίοη οὗ Ααπ116, οὗ στο 6 51.811] 5ρθδὶς Ῥυθβθηῦγ. ΤΥδαΙ]Οη 

18 ῬΟΙΠΔΡ5 τὶρῦ ἴῃ οοπηθούϊηρ ὕΠ6. οὐἹρῖηδ] ὑγϑηϑιδύϊοη οὐ ὑπ Τῶν 

σι ὑπ6 ἀρβίσθ οὗ {Ππ6 ϑαυὶγ Ῥί(οΟ]ΘΙη1685 ἴου ὕΠ6 ΘΟΙΏΡ]θὕθηθϑβ οὐ ὑπ61} 
᾿ἰΌτασυ. ΒΘ 8 5665 ἴῃ {818 ὑπ6 παπᾶ οἵ Ῥυουϊάθηοθ ῬΓΘΡΔΙΩΡ 

1Τῃ ὑπαὺ οὔθ πὸ ψογᾶβ “Τὴ ὑπμ6 οἰσῃύ δηαᾷ {πϊγυϊθ ἢ Ὑ6 ἰῃ ὑπ6 τϑῖρτι οὗ 

Ἐποτσοίθβ 1 οαμηθ ἰπίο Ερυρῦ" ΤΠΔΥῪ ΠΊΘΔΠ ΒΙΠΠΡΙΥ ὁ ΘΗ 1 γγὰβ ἰμἰνγ-οἰρ ΐ 

γϑᾶνβ οἱ," οἷο, νυ] Οἢ ἰ8 {Π6 56η86 ἴῃ συ ῃΐοὴ ῬΙΟΐθθβθου ΜΑΠΔΗΥ δ κ88. ὑΠ 61. 

δα] 85 Ῥοϊηϊθα ουῦ ἃ ΤΟΒΘΙ  ὈΪΔ ΠΟΘ. οὗ Θχρυθββίοη σΥΠ]Οἢ. τηϊρηῦ 566} ἴο 

1ΠΡῚΥ ὑμαῦ [16 το οὗ {π6 1,Θ οι σγὰβ δοαπδίηὐθα τυϊῦἢ ὉΠ6 Ῥγοϊοριιθ ἴο ΕΟ] οβὶ- 

αϑίϊουβ. Ορ. Αὐ᾽βίθαβ ὃ 7 ψιὶῦ 086 ψοσὰβ ἴῃ 6 ῬχοΟΪΟρΡῺΘ --- καὶ ὡς οὐ μόνον... 

χρησίμους εἶναι. 
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π6 πψουῦ]ᾶ ἔουν ὑπ6 οουηϊηρ οὗ ΟὨγῖϑῦ Ὀγ ὑμ6 αΙ 510 οὗἉ ὕπθ ϑουιρύυ168, 
ἃ Ὀοοη ὙΏΪΟΏ οοὐ]Ἱᾶ ποῦ οὔθ 1586 αν ὈΘΘὴ ὙΓΌΠΡ ΤΌΤ «6 15} 

ΘΧΟΙ αϑίγθηθϑϑ ( γ. Ευ. Ν111 1). 
Ὗγ6 προορᾷ ποὺ ἀουδὺ Του 185 σοῦ θη ἢΘ 5805 ὑῃμαῦ ὑῃ6 ΟΙα 

Τοϑύατηθηῦ οι ρα ΓΒ ἴῃ ΟὙΘΘΙς ΘΙΘ ὕἤο ὍΘ 566 ἴῃ ὕπθ ϑϑυδρθατϊῃ 1ῃ 
ἢΐθ ΟὟ αΔΥ 8Δ]οὴρ ψιῦἢ ὑΠ611 ΟΥΙΡΊΠ815. Βεῦ ὑπ6 αὐθβῦϊου 15 ΠΟῪ 

ὉΠΘΥ σοῦ ὕπθσθ. ,ϑιθ ὕΠ60 ΤΘΔΠΥ ὑτδηβ]αύθα ἔοὸν ὕπΠ6 ΠΌΤΡΑΤΥ ἢ ΟΥ, 

Πϑυηρ ὈΘΘῺ ὑγϑηϑ]α θα ὍΥ ὕη6 “6005 ἴῸ} ὑῃθ1" ΟΥ̓ 86 ψγἂβ ἃ ΟΟΡΥ͂ 

ἀοιηδη θᾶ ἔον {π6 ΠΌΤ ἢ Οἡ ὑ1π18 αυθβύϊομ Θϑ ἢ τησϑῦ Ἰαᾶρθ ἔῸΓ 
Ὠ] 1561. ΤῸ τ18 0Π6 βίουυ οἵ ὑπ6 ϑονθηύγεῦννο ΠΟΥ ΡΥ ῦθυβ ΟΔΡΤῚΘΒ. ΠῸ 

οοηγϊούϊοη. ΕὉΣ ΜΨΏΥ 5Που]α {Π6 Κίηρ' Β6ηα ἴο «πα 698 ἔοΥ 1ηὕθ ΡΥ ῦθυΒ, 

6 ὕπο 6 ἃ 50 ἰΔ1ΙΡῸ ἃ 96 15} ΡΟΡα]αὕοη 1 Ὦ15. Οὐ ΚΙΏΡΌΟΤΩ 

ΤἼ6 βϑυθηὐγ-ῦνγο ἱπύθιρυθίθυβ, 51Χ ἔργου ΘΘ 0 ἢ ὑγ11068, ΒΔ ΟΌΙ Β ΓΟΠΡῚΥ 

οὗ 0π6 ϑϑῖηθ τηούϊννθ ψ ΪΟΩ αϊοϊαυθθα [Π6 βυθδθαπθηῦ θυ 6115 ]η θη δ 

Οὗ 116 5[ΟΓΎ, ΠΔΙΊΘΙΥ, ὑΠ6 ἄθϑίτθ ὕο Θοη θυ Δα ΠΟΥ ἀΡρορ ὕμ6 Ηθ]- 
Ἰοηϊϑὺ βουϊρύατθβ. 8 ᾿ΔΥ͂ ΠΟ βἴγθββ ἴῃ ὕΠ18 ΘΟΠΏΘΧΙΟΙ ΟἹ ὕῃθ 1088 
ΟΥ {16 ὕἤθῃ ὑτἰῦθ8, ΒΟ. Πᾶ5 ὈΘΘὴ ϑαρροβθᾶ ἴο σϑ πάρ ὉΠ 6 5Β.ΟΥΎ 

ΤΩ ΡΟΒ51016 ἔσοϊῃ 086 Θοιητηθποθπιθηῦ. ΤΕ ἰῦ Πα ὈΘΘη δῇ αὐὔῦϑι 1Π]ΡΟ8- 
51 ὉΠ ἤο Βηᾷ 51Χ τη ἔχοι θϑθ ἢ ὑγῖ06 δὖ «ΓΘ 11158186 1}, ὩῸ «67 οι] 

μᾶνθ Ὀθθη ᾿ἸΚΘΙΥ ἴο ἰησθηῦ β.0 ἢ ἃ βου. ΜΌΥΘΟΥΟΙ 1η Νον Τοβίδ- 
τηθηὖ {πη 65 ὑΠ6 θη ὑτ]065 616 ποῦ τορϑι θα 85 αὐΐου]γ Ἰοϑῦ (Α οὐβ 267, 

δτη65 1). ὙΠΟΙΡ ὉΠΟῪ ΠΘΥΘΡ ΟἝτη6 ὈΔΟΪ ἃ5 ἃ ὈΟΑΥ͂, ῬΓΟΌΘΌΙΥ ΤΩΘΠΥ͂ 

ΟΥὗἨ {Πθπὶ τοῦπτηθα ᾿ηαϊνιάπ}}Υ ἴο Ῥαθϑῦηθ; δηα ὕπ6 “618 ΘΙΘ 80 

ΟΔΙ 6 [Ὁ] οὗ ὑπ 61}} σϑῃθδίορίθα ὑπαὺ τ πψοῦ]αὰ 6 πόλη ἴο σγμαῦ ὑγ106 

ΠΠ6Υ Ὀθ]οπρθᾶ. ΤῊΘ ψΠΏΟ]65816 θηϑποὶ ρδῦοη ΟἿ «ΓΘ 18} 5]ᾶ 88 ὈΥ͂ 
ῬΉΠ]ΔάΘΙΡΗ 5 αὖ Β15 Οὐ οοϑῦ 15 50 ΠΟΌΪ]Θ 8ὴ ΘΧΘΙΊΡ]6 ἴο Κίηρδ ὑπδῦ 

1ὖ 15. ἃ ῬΙΓΥ͂ ἴο δὐύϑοϊς 105 ὨΙδυου οὖν : Ὀαὺ 1Ὁ 185 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ὕο Ῥοϊηῦ ουὖ 
ὑπδῦ [Π6 Ῥυῖοθ τϑθοοταθα ἴο ᾶῦθ Ὀθθῃ ρϑὶα ἴῸὉΓ θϑοῆ, πϑιηθ } Υ ὑθηῦ 

ἀγϑοῆτηδ8, 15 αὐύθυ] Υ ὈΘ] ον, {Ππ6 τηϑυ]εοῦ-ν 8] 6, 50 ὑμαῦ {16 501 1615 8πα 

5 ] οὔ οὐ ῬΠΙ]ΔαΘΙρ 5 σου] ἤδνο Πδα ἃ τἰρηῦ ὕο ΘοΟΙ ] δῖ οὗ ἢ15 
ὈοΙηρ σΘΏΘΓΟΙΙ5 δῦ ὕΠ 61} ΘΧΡΘΙ56.}: «ΟΒΘΡΠ5 15. 850 ΘΟΠΒΟΙΟΒ. ΟὗὨ [15 

βανν ἴῃ [Π6 βίουυ, ὑμδῦ ἴῃ ὕψο Ῥ]δοθθ ἢ6 αὐἱθῦ]ν ᾿ηϑουῦβ ἐῳ Ὠυπμάγνθα᾽ 

ὈΘἔογθ ὕπ6 “ὑπθηῦυ ἀγδοβιηδβ,, ποὺ δϑύδηαϊηρ ὑμαὺ ὉΠ18 ΒΙΧΓΟΙα, 

Ὀυύ 5011] τηοαδϑῦ, ῬΙΊ06 ἀοθ5 ποὺ βαυδῖθ ἢ ὑπ6 τοία!. 

ΟΥ̓ δὴν αὐϊοιηρῦ ῬΙΊΟΣ ὕο ὑπ6 δαρυύυαριηῦ ἴο ὑγϑηβίαῦθ ὑῃ6 ἩΘΌΓΘΥ 
ΒΟΡΙΡύΤοΒ 6 ἤᾶγθ ΠῸ ϑαῦῃθηῦο 1 ]οττηϑύϊοη. Τῦ 15 ὑσαθ ὑμδῦὺ ὑῃ8 

1 Οη {Π6 ῬυΥΐοθ οὗ βωνθβ 566 Χϑηῃ. οην. 11 ὃ ὃ 2: Ῥ]αΐο Δ4ηίογαδίω 185 Ὁ: 

Τοΐδη ΚλιὶῚ. Αιτιοί. 21. 
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ΤΟΥ Οὗ ὑπ6 Τιοῦῦοι 5ΡΘδ 5 οἵ ρτγϑνυΐοιιβ ἱποουτϑοῦ ὑγϑῃβ]ῦϊοη 5 οὐ {ῃ6 
Τῶν (ὃ 9514) ἃ5. Βανὶπρ ὈΘΘΠ τι8604 ὈΥῪ ΤΠΘΟΡΟΙΡαΒ: Ὀπὺ 15 πιούϊνθ 
Β66Π18 0 ὯΘ ἃ ἀ65106 ἴο Θχϑὶ!ῦ ὕΠ6 οογσθούηθϑθ οἱ ψῇῃδῦ ΤηΔῪ Ὀ6 οΔ]]θᾶ 

ὍΠ6 δυῦπου θα υθυβοη. ΙΓ] Αὐἱϑύορθαϊιβ (5. }.». Ευ. ΤΧ 0, 

ΧΙΠΙ 12) Βρθδκβ οὗ ραγΐβ οἵ ὑπ Ῥϑηϊαΐθιαοῃῃ ἃ8 μαυϊηρ ὈΘΘῃ ὑγ8η8- 
Ἰαϊθα “ Ὀοΐογθ Τ)ϑιηθίσιαβ οὗ ῬΏΔΙΘΡαμη ᾿ ἀηα ὈΘίοσΘ ἦ[Π6 ΒΌΡΙΘΙΏδΟΥ οὗ 
ΑἸΘΧΘΠαΘΡ πα {π6 Ῥθυβιδη5. Βαυῦ αρϑῖῃ ὕπθιθ 15 ἃ ἀθῆῃϊίθ τηοῦϊνθ 

ἴο Ὀ6 ἔουπα Το ὕΠ18 ναριιθ ΘΠ ΤΟΠΟ]ΟΡΊΟΔΙ βίαϊθιηθηῦ ἴῃ ὑπ αὐϊθιηρὺ 
ὙΠΟ νγὰ8 τη846 αὖ ΑἸΟχϑηαυϊα ἤο 5ῆον ὑπαῦ Ῥ]αῖο δηα Ὀθἕουθ ἢΪμ 
ῬυυμαροΓα5 ΜΘΙΘ ἀθΘΡΙΥ ἱπαθοίθα ἤο Μοβοθβ.: ΕῸϊ μη {π6 ΑἸΘχϑη- 

αυῖδη 96 ν)}ὺ]5 ραϊαὰ ατϑοὶς Ῥῃ]]ΟΒΟΡΏΥ ὕμ6 ΘΟ] Ἰοὺ οὗ ἥπαϊηρ ὑμπδῦ 

ἴῃ 1 ΔΥ ὑῃ6 56} τηθϑηϊηρ οὗ ὉΠ6]. οσῃ ϑοιιρύστοθβ, 6 Ὺ θηᾶθαγ- 
Οὐγρα αὖ {Π6 5816 {11πὴ6 ὕο Τα 1658 ὕΠ6 ὈδΙδη06 ΟΥ̓ Ῥγουϊηρ ὑμᾶῦ ατθοκ 

ῬὨΙ]ΟΒΟΡΩΥ 88 ΟΥΡΊΠΔΠΥ ἀουϊνθα ἔγοιὴ «6 15}. τ ]]σίοη, 580 ὑπδῦ, 1 

1η Μοβθθ ΟὴὯ6 5Ποι]α ἢπηα Ρ]αΐο, ὑμαῦ νγὰϑ ΟὨΪΥ͂ Ὀθοδαβθ Ῥ]αῦο νγἃ8 
ἸΠΒΡΙΤΘα ὈΥ Μοβθθ. Τὴ τποῦδο οἵ ὑΠ18 5001 15 Θοῃηνθυθα ἴῃ [6 
ααθϑύϊοη οἵ Νυϊηθηΐ8 ἦ Υ μαῦ 15 Ῥ]αῦο Ὀὰαῦὺ Μοβθβ Αὐθοϊζιηρ 7 ΟἿΘ 

οἵ 1ῦϑ τηϑύμοαϑβ, να τϑστϑῦ ἴο 844, νγὰβ ὑπ 6 Τα γ οδύοη οἵ ΟΥΡΠΙΟ πὰ 

ΘΙΌΥ 16 συ Υ5685, ο ΏΙΟῊ ψγὸ ἤδΥθ ΔΙΓΘΘαΥ δα ΟΟΟΔΒΙΟΠη ἴο 4|1ὰ668. 
ΤῊ15 ᾿ηαἀ δῦ νγἃ85 ΟΔΥΓΙΘα οἢ ὈΥ͂ ὕπ6 ΟΠ Ιβθδ 5, δηα ΔΙΟΓΒ5. ἃ ΓΘαβ0ῃ 
ὙΠΥ ἴῃ ὑπ6 νιϑίοη οἵ Ἡθνιμδβ (Η θη. Παβί. Κγ7ι:8. 11 4 8 1) Ὁπ6 5100] 

Οὐ] αὖ Πνϑὺ βισῃῦ Ὀ6 οΘοηξοππαθα πιῇ π6 ΟἸμυσοῆ. [ἢ Τιδούδη 8 

06 ΘΙΌΥ 16 γ 865 ΤΌΤτὴ οη6 οὗ ὑῃ6 οΠϊθῦ νυν] άθηοθβ οὗ ΟἿ ΒΟ ΔΗΙΥ. 
ΟΥ̓ ὑτδῃβ]αῦϊοηβ οὗ {π6 ΟἹα Τοβϑίδιηθηῦ δα ρβοασθηῦ ἴο ὕπθ ϑϑορύυδ- 

σἰηῦ ὕΠη6 ὕπηιθθ τηοϑῦ ἔϑιηουβ 8.6 ὕποβθ οἵ Ααυ1], Τμθοαούϊοῃ, πᾶ 

Θ᾽ τ 85. Ααπα1]8, 11 15. πϑιηθβακθ, ΠπΠ6 Πυβδπηα οὗ ῬΙΒ01118, 

γγὰ5 ἃ παύϊνθ οὗ Ῥομπίιϑβ, πα ὑπουρῇ ποῦ ἃ 60} ὈΥ ὈΪΓ  νγἃ8 ἃ ῬΓΟΒΘ- 

Ἰγίθ ἴο ὑπ θυ 8ῃ τϑ]]ρίοη. ΗΒ νυϑυβίοῃ 15 ἀἸβυ σι 8α ὈΥ {Π6 τοῦδ! 

Βϑουϊῆοθ οὗ ὕπ6 Οὐκ ἴο {μ6 Ἰοΐου οὗ ἴΠ6 Ἡθῦτθν τθχῦ. ὅο τπποῇ 15 

015 ὉΠ6 οα86 ὑμαῦ ἃ ΗθΌτονν ρυβῆχ σι ῃῖο 15. ὈΟΌΠ ἃ 5]5ὴ οὗ ὉΠ6 δοου- 
βδθῖγο δπἃ Π85 8180 ὑπ6 τηϑϑηΐϊηρ “ἹΌΠ 15 Τρ βθηΐθα, ΠΘτ6 ᾽ὖ 

ΟΟΟΌΙΒ ἴῃ ὑΠ6 ΤΟΓΙΏΘΙ 5686, ὈΥ̓͂ σύν, 580 ὑπᾶῦὺ γγ)ἷὰ 816 ργθβθηΐθα στῇ 

[π6 Ῥῃθποϊηθηοη οὗ σύν τι ὑπ6 δοοιβαῦϊνθ. ΤῊ15. ῬΘΟΙ ΔΙῚ ῬΙΘ- 

1. Αὐἰβίοθυ]αβ ἰῃ Ἐπ5. Ρ». Ευ. Χ7Π 12 8 1 --- Φανερὸν ὅτι κατηκολούθησεν ὁ 1[λά- 

των τῇ καθ᾽ ἡμᾶς νομοθεσίᾳ, καὶ φανερός ἐστι περιειργασμένος ἕκαστα τῶν ἐν αὐτῇ. 

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

Περσῶν ἐπικρατήσεως κτλ. ... Γέγονε γὰρ πολυμαθὴς, καθὼς καὶ Πυθαγόρας πολλὰ 

τῶν παρ᾽ ἡμῖν μετενέγκας εἰς τὴν ἑαυτοῦ δογματοποιΐαν κατεχ ώρισεν.- 



18 ΒΕΓΙΕΟΤΙΟΝΒ ΤΕΥ, ΤῊΝ ΒῬΕΡΤΌΛΟΙΝΤ 

βϑηΐβ 861 ἴῃ π6 ΟὝὐτθθκ νϑυβϑίοῃ οἵ ΕΟ] θ᾽ αβϑύθϑ 1 8]0η6. 8ιηοηρ' 086 

ῬοΟΚΒ οὗ {πΠ6 δαρυπεαριηῦ, 50 ὑπαῦ ὕΠ6 τϑηαθυῖηρ οὗ ὑπδὺ Ἰαῦθ ΤΟΥ ΠΠΔΥ͂ 

Ρ6 οοπ͵]θουανθα ἴο Ὀ6 ἀὰθ ἴο Ααπ118. 15 ὑγϑη βίου ᾿ἰνϑα ἀυγὶηρ' Π6 
ΤΟΙΡ οἵ Ηδατδῃ (Α.Ρ. 111--188). 

Τηθοαούϊοῃ οὗ ἘΡΉΘβι8 15 5814 ὕο ἢδγθ ᾿ΠΙνϑα ὕονγαυαβ ὕΠ6 ο1056 οὗ 

6 5816 οθηθΓΥ, ἀπάᾶρϑὰ Οομημηοαᾶπβ (Α.}. 180--192).. Ηδθ αἷδο νγἃϑ 
ὃ “ Θ 15} ρτοβοὶ γίθ. ἨΙΒ ΤΟΥ ννῶ8 ταῦμοι ἃ ΤΘΥ ΒΊοὴ οἱ ὑῃ6 δϑρῦμδ- 
σὶηῦ ὕμϑη δῃ ἱπαθροπαθηῦ ὑγδηβ]αύϊοη. 0 ἴδ 8ἃ8 ὑπ 6 Ὀοοΐς οἵ 12)816] 
15. ΘΟΠΟΘΙΗΘΩ, τὖ νγ5 δοοορύθα Ὀγ ὑῃ6 ΟΠ βῦδη ΟΠ Όἢ, δηα 6 ΟἹαΘΣ 

ϑαρύπδριηῦ ὙΘΥΒΊΟὴ γγἃ8 ἀἸβοαταθα. 

ΥΩ ΠΊΔΟΠ 5 Οὗ ϑ'8 1818, 0, ΘοοοΙαἸηρ ὕο ΕΒΘΌΙὰ5 (8... ΝῚ 11), 

νὰ8 8)ὴ Εἰθιοηϊζα ΟΠ τ θύῃ, ΠουΣΒηθα 1ῃ ὑπ6 ἡθχῦ στϑὶρῃ, ὑμαὺ οἵ 

ΘΘΡΌΙΠΪὰ5 ἥϑνθυιϑ (Α.Ρ. 198-211). ΗΒ νϑιβίοη νγἂβ ΠΟΘ 1ΘΓΑΡΥ͂ 
1ῃ ἔογ ὕμδη ὑμαῦ οἵ ΑΔ α11]8. 

ΤῊΘ Τοϑᾶθι γ701}] ΟΌϑουνθ ὑῃδῦ 411 ὕΠτ66 οἵ ὕΠ 656 ὙΘ ΒΊ Οἢ 8 ΟΟΠ16 ἔΡΟΙΏ 

0π6 5146 οἵ υἀδῖθϑῃ. Τῇ6 ΟἸμσιϑύδη Ομ υγο 88 οομύθηῦ Ὁ] Π6 
ϑρύυπαριηῦ, ὨΘΡΘΟη ο ἔουπα 105 ΟἸδΊτη 85 ἤο ὕη6 ψιῦηθ585 οἱ ὑμ6 ΟἹα 

Γοβίθιηθηῦ ἴο ΟΠ γιϑῦ. Ἐαβθ 5 Ῥοϊηὔβ ἴο ὕὉΠ6 ργονι θη! ἡϑύθγθ οὗ 

ὕπ6 ἔδοῦ {πδὺ [ΓΠ6 Ῥγορῇθοιθθ ἢ ἔογθύοϊα Π15. ΘΟ] ηρ' 616 βϑογθα 

1η ἃ ῬΌΌΪΙΟ ΠΙΌΤΔΡΥ ὑπᾶθυ ὕΠ6 ϑαβριοθ8 οὗ ἃ Ῥαρϑῃ Κιηρ' οΘηὔ 168 

Ὀθἕουθ Ὦ15 δρρθαιδῆοθ, 80 ὕμαῦ ὑπ6 οοϊποιάθμοθ Ὀθύνγθθῃ φῥυθαϊούϊοη 

δηἃ Γ]Π]τηθηῦ οου]ὰ ποῦ Ὀ6 δϑου θα ἴο 8Υ ἔνια οα {μ6 ρατῦ οὗ [16 

ΟΒειϑύϊδηβ. ΤῊ ον ΠΟΥΘΥΘΙ 66 ποῦ 80 Χ016}}] βαῦϑηθα πιῇ ὑΠ 15 
ἀϑρθοῦ οὗ ὑπῖηρβθ. ΤΠ αποβύϊοη οὐ 6 ψισρὶη ὈΙγῸ αἰνιαθα {ῃ6 16]1- 

σίου μουν] 0Π6η, 85 1Ὁ ἀοθ8. ποῦ. Ααυΐ]ῶ πᾷ ΤΠθοδούϊοη τγογθ δὖ 
ΟἿΘ ἴῃ ΒΒ] 0]1ηρ᾽ νεᾶνις 01 παρθένος ἴῃ. 15818) 713, ἀηα ὑπ6 ΕΠ ΙΟΙ 068 

Τουηα Βαρροῦῦ ἴῃ ὑΠ15 ἴῸ1 ὉΠ61} ἀθοϊαγαύϊοη ὑμδὺ «655 γχὰ8 ὕῃ 6 80ῃ 
οὗ Φοβθρῇ. ΤῆΘΥΘ ΟΥΘ ὙΓΙΠΡΒ Οἱ ΑΞ ΥΙΩΙ ΘΟ 5. 5011] οχίδηῦ ἴῃ {Π6 

Ὁ1πη6 οὗ ΕὐΒΘΌΙ.5, ὑΤΠ10ὴ 616 αἸτθοιθα ἀσαϊηδῦ ὕΠ 8 ΟΟ506] δοοογάϊῃηρ 

ἴο δῦ. Μαϊπον (1... ΥἹ 17). 
Βδβίἀθβ ὕῃ686. γ611- ΚΟ ἢ Ὑϑυβίοπϑ [ΉΘΓΘ 676 ὅσο ΟἾΠΘΙ ΔΠΟΗΥ- 

ΤΊΟΤ8. ΟἼΘ8, ὙὙΏΙΟ. σγ6γ6 Ὀτουρηῦ ἴο ἸΙρηῦ ὑΠτουρ 0Π6 ᾿ηἀυβίυυ πα 

δοοᾶ ἔογῦππθ οἵ Οτίρθῃ, ὕη6 πηοϑῦ Βομ Ια υ]ν οὗ 0π6 ΟΠ τἰϑυύϊϑη ἘΔΌΠΘΥ5. 
Ομ6 οὗ [ῃ656, ψν ΒΊΟἢ νγᾶ8 08116α {π6 ΕἸ ἘμαΊοη, νγὰβ ουπα Ια θη 

1η 8ῃ οΟΪα Ὑ]η6-Οαϑὶς δὖὺ “ΘΙ ΘΟ Πο 1ῃ ὍΠ6 τοὶρῃ οὗ ὑπαῦ Απίοῃϊηβ Ο 

15. Ὀθῦθθ πόση ἃ5 Οδγδ081}18 (Α.Ὁ. 211--217}; [π6 οὔπιϑν, συ βίο γα 8 
6416 ὕ86 διχύῃ Τα] οη, νγὰβ ἀἸβοονουθα ἴῃ ὑΠ6 βαθβθαπθηῦ τοὶρῃ οὗ 

1 Χῖιρ. 211 καὶ ἐμίσησα σὺν τὴν ζωήν. 
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ΑἸΘΧΔΠάΘΥ ὅθυθιιβ (Α.Ὁ. 222--295) ΘΟΠΟΘΔ]Θα 1 ἃ 51}}11]8} τϑοθρύδοϊθ 
οὖ ΝΊΘΟΡΟΙΙΒ ἴῃ Ἰρ᾽ τ 8, ΠΘΙΘ Ὑ76 ΤΩΔΥῪ ργθϑαιηθ δύ. Ῥδὰ] ἴο ἢᾶνθ βρϑηῦὺ 
118 Ἰαϑῦ σψιηῦον (110. 9:2. ὙΠῸ Κπονβ θαῦ ὑπαῦ 1ῦ τη ὺ ἤῶνθ Ὀθθῃ 
ΟὁΠη6 οὗ ὑῃ8 ὈΟΟΚΒ ὙΠΙΟὴ ἢΘ γγὰβ8 80 ἀτρθηῦ ΡΟῚ ΤΙΊΠΟΥΥ ἴο Ὀτηρ 

ἢ πη Ὁ 6 ἀο ποῦ ὑῃῖηκ ὕΠ6 ΟἤϑΠΟΘΒ ΥΘΓΥ ΒΓΟΠΡΙΥ ἴῃ ἔν ΟΟΣ 
οἵ {Π15 Ὠυρούμθϑιβ : Ὀαῦ 1ὺ σοι] δοοουηῦ [Ὁ Βοιηθ ὑπίηρβ, 1 τγΘ 

πον δῦ. Ῥῶὰ] ἴο πᾶν δα δοῦθθβ ὕο δῃοῦμϑ Ὑθυβίοη ὈΘ51465 ὑῃ6 
ϑορυπαριηῦ. 

ΤῊὴΘ το παθρηρδβ οὗ Πη6 ἔρυσ Ιη81Π ὙΘΙΒΙΟΠΒ. ΜΘΙΓΘ ΔΙΤδηρσοα Ὀγ 

Οτῖρθη 1ἢ Ῥᾶ18116] ΘΟ] 15 ὩΙΟηρ πὶ ἢ {Π6 ΟΥΙΡΊΠ8] Ὀούμ ἴῃ Ἡθρτον 

δηα Οτθθὶς μαι δοῦθιβ, 1ἢ ἃ ΟΥΚ ὙΠΟ ὑγ88 ΘΟΠΒΘΟΌΘΗΟΥ ΚΟΥ 88 
ὕπμ6 Ηθχαρὶα. ΒῸν ῃ6 Ῥβδ]1:ὴ5 ἘαΒΘΌΪι15. 6115. 8. ΟΥσθη θιρ]ογ θᾶ 
ἐποῦ ΟὨΪΥ ἃ ΒΕ ἢ, Ὀαὺ 4180 ἃ βιχῦ. δῃηα βϑυθηῦῃ ἰηὐουριθίαυθοη᾽ (Η.Ε. 
ΥΙἽ106). ΤΠΘῖΘ νγὰϑ δῃοῦῃοι σου Κ ΡΠ 15η6α Ὀγ Οτίσθῃ ο8]]16α [Π6 

Γούγαρ δ, ἡ ]Οἢ οοπμὐαιηθα ο]Κ ὕπΠ6 ϑαορυπαριπῦ δ᾽οηρ ιῦ ἢ {Π6 γρι- 
ΒΙ00η8 Οἵ Ααπ1]8, ΘΥτητηθοῆπ5, δηα Τποθοαούϊοη. ὙΥ̓ αῦ {Π6 “βϑυθῃίῃ 

Ἰη θυ εὑ! ̓  ΒΡΟΚθῃ οἵ ὈΥ Εαβθ 5 88, 1 σου Ὀ6 Βαγὰ ἴο 5880. 
ὙΥΒαῦ 18 οα]]θα ὈΥ ΤΠροαογοῦ 0πΠ6 ϑϑυθηῦῃ ΕΠαΙ ΟΠ. γγαβ8 ὕΠ 6 ΤΘΟΘΏΒΙΟΗ 

οὗ Ἰμιοίϑη,  Ὠ]Ο ἢ νὰ ἰαῦθυ ὑῆϑη ὕΠῃ6 σοῦ οὗ Οὐσθη. Το νγ88 
τηϑτύγτθα ἀηᾶθν Τ)]οο]θύϊδη (284-90 Α.}.). 

ΤῊ νοῦς οὗ ΟΥσθη τηϊρηῦ ΘΠ] ρῃ θη {Π6 Ἰθαγηθα, Ὀαὺ τὖ αΙα ποῦ 

αἴξθοῦ ὑπΠ6 ππῖααθ ροϑιύϊοῃ μοὶ ἴῃ ὑπ6 ΟΠυιϑύϑη ΟΠ ΌΓΟῃ ὈΥ ὑμ6 ὅ8ῃ- 

ὑπαρὶηῦ ΘΥΘΙ 51η06 1ὖ νγᾶ5 ὕδθῃ οὐϑ ἔοι ὕῃ6 Ηδ]]θ δῦ ψθνν8. ΥΥ̓6 

816 ἔδυη! αν τι ὑπ6 οοηδύθηῦ ρρθῶὶ τηϑαθ ΟΥ̓ ὕπ6 ψυυιῦθυβ οὗ [Π6 

Νον Τοϑυδμηθηῦ ἴο ὁ“ Βουιρύμθτθ,᾽ 8ῃ ΔΡΡΘ8] οουοῃμθα 1ῃ βοῇ ψΟ 8 ἃ 8 

“Τὺ 15. ψυϊθθη οὐ 4.5 ὕπ6 δουιρύυσγθ βϑι ῃ.᾽ [Ι͂ἢ {Π6 ρυϑδῦ τη 8]ΟΥΥ οὗ 

ο8.565 ὑπ6 Βουιρύυτθ ὑΠπ5 Δρρθϑ]ϑα ἴο 15 ἀπαουθρύθα!υ {Π6 ϑερυπαρτηῦ; 
βϑίἄοιω, 1 θυϑὶ, 15 1 086 ΗΘΌΓον Οὔ ΡΊη8]. Ὅῆθ ἤν 566ὴ Πού, Θυύθἢ 

Ὀοΐουθ ὑπ6 Ομ ϑυϊδη τῶ, ὑμ6 ϑορύυδριηῦ πα δοαυῖγθα ἔον 1.561 ὑΠ6 

Ῥοϑιύϊοι οὗ δῃ ἱπϑρίγθᾷ Ῥοοκ. ὅοιηθ ἔοι οθηὔα "65 δέξου ὑπδῦ θιἃ 

δύ. Αὐρτιϑύϊηθ τϑιηδῦκϑ ὑπαῦ ὕὉΠ6 ΟὙΘ6 (-ϑρθακίπρ ΟΠ βυδη8. ἔου ὕΠ6 

ταοϑὺ ρατὺ ἀἰἸα ποῦ θυθὴ Κπον ΠΘΌΠΘΙ ὕμουθ τγὰ8 ΔΗΥ͂ Οὔμ8 ψοτα οἵ 

αοά ἔπδῃ ὑπ6 ϑορυυαριπῦ (6.0. ΧΎΤΙΙ, 48). 80 ἤθη οὔθ᾽ ΠΔΌΙΟΠ8Β 

Ὀϑθοϑιηθ οοηγουςθα ἴο ΟἸΥΙβυ 1 δηᾶ παπύθα ὑΠ6 ϑουιρύμγθϑ 1ἢ ὕΠ61} 

ΟΥ̓ ΤΟΠρΡ 65, Ὁ γγὰ8 δ᾽ πιοϑὺ δἰνγαῦ 5 ὕμ6 ϑαρύπαριηῦ ν᾽ ΒΟ ἢ ἔουμαθα {Π6 

θα515 οὗ Ὁπ6 ὑγτδηβιαύϊοῃ. ΤῊΐ5 νγᾶβ 850 ἴῃ 0Π68 6888 ΟὗἩ ὕΠ6 ΘΑΡΙΥ 1 01Π 

γΘΥΒΙΟΏ, ΜΠΪΟ πγᾶβ ἴῃ 86 Ὀοΐοτ ὑπ υϊραῦθ; δηᾶ ἰὖ νγᾶβ 80 8180 1 

[Π6 οδ56 οὗ {π6 ὑγδῃβιαύϊομβ πιϑᾶθ ἰμῦο Οορύϊο, ΕΒ ορίο, Αὐτὴ θῃδῃ, 
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αϑογρίδῃ, αούμιο, ἃπα οὔμοι ἰἸδηραθρθθ. ΤῊΘ ΟΠΪΥῪ δχοθρύϊοῃ ἴὸ 6 
ΤῸ]6 15 ὕη6 ἢιβϑῦ ὥὄὔυγδο ὙΘΡΒΊΟ, ΜΉΘ. γγὰ8 τη86 αἰτθοῦ ἔγοτῃ 6 

Ἡρρτον. ὙΥ̓́ΒΘη αὖ ὕΠ6 οοβθ οὗ ὕΠ6 ἔουσῦῃ οθηύασυ δῦ. Φ Θτόσηθ δᾶ 
ΤΟΟΟΌΓΒ6 ἴο ὑπ6 Ηθρτον οΥἱρίπδ] ἴῃ του βϑίηρ ὑπ6 δοοορίθα Τιϑυϊη ταχῦ, 

Π6 δΔυῦπουιῦν οἵ ὕπ6 δορύπεριηῦ βοοα ἴῃ ὑπ Ψ8Υ οἵ ὕπ6 ᾿τητηθαϊαΐθ 
δοοθρίϑῃοθ οὗ ἢ15 σσοῦκ. “6 ΟΠΆΡΟΙ 65 οἵ ΟΠ τιϑῦ,᾽ 5814 δύ. Αἀρτιϑ- 
{1η6, “ἅο ποῦ ὑπ1πηῖκ ὑπϑῦ ϑΘγΟΙΘ 15 ἴο Ὀ6 Ῥγθίθισθα ἤο ὕπθ δυῦπουῦ 

ΟΥἩ 50 ΙΠ8ΠΥ Π]60 Οἤοβθῃ οαὖὺ ΟΥ̓ ῃ6 ΗἸρΡῈ-ΡυΙοϑὺ ἘΠ]ΘαΖΩῚ ἔοσῦ ᾧΠ6 

ΘΟΟΘΟΙΩΡ]ΙΒΠ1ηθηῦ οὗ 50 σγθαῦ ἃ ΜΟΙΚ.ἢ 

ΝΟνοΥ Π6]655 “ ΘΓΟΙΘ᾽ 5 ΤΕΥ ΊΒΊΟῚ α1α ΠΡ 1ῃ. ὑΠ6 6πα, 8η4 ὑπΠ6 6 Γ 
ὕΠ6 Π8η16 οἵ ὑπῃ6 γυϊραΐθ Ὀθοϑῖηθ ὑπ6 δοοθρύθα τθχῦ οἵ ὑπ Υ βϑύθι 

Ομυσομ. Βαῦ [86 ψυϊραῦθ 1086] 15 ἀΘΘΡΙΥ ὑἱπούατθα ὈΥ ὑπΠ6 ϑ'ορίυδ- 
σἹηῦ δηα 885 1 105 ΠΤ 1 Πτπ θη θα οὐὐ ΕΠ ΡΊ]]58ὴ ΒΙ1016. Μϑην οἵ {Π6 

ὨΘΙΏ65 ΟὗἨ ϑοιιρύσγθ ομδγϑούθυβ, 6.0. ΒδΙαδπὶ δηἃ ΘϑῃΊΒ0η, ΟΟΙῚΘ ἴο ἃ8 

ἔτοιη ὕη6 ϑορύπαριπηύ, ποῦ ἔτοπ] ὑη6 ἩΘΌΓΘΥ ; ΟΟΥ ΒΙ1016 οἴξθη 0] ον 

ὉΠ 6 νθ156-αἸ νΊ 810. οὗ ὑπῃ6 δορίσεριηῦ ἃ5 δραϊηϑῦ ὑπμαῦ οὗ ὕὉμ6 Ηθρῖον ; 

0π6 {0165 οὗ [ῃ6 ἥνβ Ὀοοῖϊζβ οὗ Μοβϑθ 8.6 ἀθυϊνθα ἔστοιῃ ὕη6 δορυπερτηῦ, 

ποῦ ἔστοτῃ ἴη6 Ηθῦγουσ. Τῆι ὑπΠ6 δορύπαριηῦ, νυ 116 1ὖ 5011] ΒΌΓΨΙΥΘΒ 

1η π6 Εἰαδῦ, ΘΟμ ]ππιθα 105 ΤΘΙΡῚ θυ Θῃ ἴῃ ὕπ6 ῆήδϑυ ὑπτουρὴ {π6 συ]- 

σαῖθ; ΠΟΙ Μῶὰ5 1ὖ ὉΠῸ1] ὕΠ6 Ὁ1π|6 οὗ Ὁπ6 Βδέοντηδθοη ὑμαὺ ὑπ Ηρτον 

ΘΟΡΙΡὔΓΘΒ. ὑΠΘΙηΒΘΙγῸ 5 Ὀθρῶη ἤο ὯΘ ΘΘΠΘΙΔΙΥ δὑθαϊθα ἴῃ ὙΥ̓ Θϑύθιῃ 
ΕΙΟΡΘ. 

ΝΟΥΘΙ ΒΌΤΘΙΥ Πδ5 ἃ ὑγδῃϑ]ὔϊοη οὗἩ 8ηΥ ὈΘοΪς Θχ θυ οἰβθα 80 ρσυοϊουμα 
ΔῊ ᾿ΠῆΘ 06 ΠΡΟῚ ὉΠ6 ψοῦ]Ἱα 85 ὕπ6 ϑαρύπαριηῦ σνϑυβϑίοη οὗ ὑπ ΟἹαὰ 

Τοβϑίδμηθηῦ. ΤῊ15 ΤΟΥ 85 ἢδϑα Ἰηογ6 ὈΘΔΓΙΠΡ ΡΟ ΟὈΤΒΘΙγ 65. ὑΠ8ῃ 

Ὑ76 816. ῬΘΙΔΌΒ 1Π0]]η66 ὕο Ὠ1ηΚ. ἘΕῸΣ 1ὖ νγὰβ ὕπ6 ἢτϑῦ βῦθρ ὑονγιαϑ 

ὑμᾶῦ ἔιαβίοη οὗ ᾧπ6 Ἡθῦγαϊο τι {πΠ6 Ἡδ]]θηϊο βὑταῖη, ΒΙΘῊ Ἠδ8 

ΒΒ θα 1η ὕΠη6 τη]ηα δηᾶ ἤραχῦ οὗ τηοᾶθυῃ ΟἸτιϑύθπαοιη. 1 [Π6 

ΟΡΘηϊηρ οὗ πη6 ὅπθζ δη8], ιὖ Ἰοὺ ὑῃ6 νψαῦθυβ οὗ ὕπ6 Εϊαϑὺ τηϊηρ]6 

ΜΙ ὕΠπο85886 οὗ ὕπ6 ῆοϑῦ, Ὀθθαυϊηρ ψιΠ ὉΠ6ΠῚ ΤΠΘΗΥ͂ ἃ ἔγοισῦ οὗ 

ῬΥΘΟΙΟῸΒ. Τηθυομϑηαϊθθ. ὙΠ Ποαῦ ὑπ6 ϑαορίσαριηῦ ὕπθῦθ οου]ᾶ ὮδΥθΘ 

ὈΘΘη, ΠΌΙΏΘΉΪΥ βρθδκίηρ, ἢο Νὸν Τοϑίδιηθηῦ: ἔογ ὉΠ6 ΤΌΤΙΊΘΡ Ῥ͵Ὸ- 

γἱαθα ὕο ὑῃ6 Ἰαύθθυ. ποῦ ΟὨ]Ὺ 105 γθ 1016 οὗ Ἰαπριιδρθ, θαὺ ἴο ἃ ρυθαῦ 
Θχύθηῦ 4150 105 πηου]ᾶβ οὐ ὑποιρηῦ. ΤΉΘβ6 Ἰαϑῦ σγθῖ8 οὗ Θοῦγβθ α]0]- 

ΙηϑύθΥ ΘΘὍ10, Ὀὰὺ θη το]ϊρίουβ Ἰᾶθαβ πᾶ ὕἤο Ὀ6 Θχρυθββθαᾶ 1ἢ 
τθοῖκ, Ὁ νὰ αἸΠΠΟυ]ὺ ἔου ὑπ ὕἤο θϑοᾶρθ οἤϑηρα ἴῃ ὕΠ 86 ῬΙΌΘΘΒ8. 

5Ὸ ἰΙοηρ' 8ἃ5 ὕπ0ὸ Νονν Ταϑύδιηθηῦ 15 οὗ ᾿ηὐθγοϑῦ ἤο τηϑηκὶηᾶ, ὑΠ6 

ϑϑρυπαριηῦ πχαϑῦ 5η876 ὑμδὺ ᾿Ἰηὐθγθϑῦ τι 10. ΤῊΘ ὑστιθ τηϑϑῃΐϊηρ οὗ 
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ὕΠπ6 ΤΌΤΤΩΘΥ Οδἢ ΟἾΪΥ ὯὈ6 Δυιϊγθα δὖ Ὀγ οοττθοῦ ἰηὐθγργθίαϊιοη οὗ {Π6 
Ἰδηρτιδρθ, δα 5.0 οοτγθοῦ ᾿π θυ ρυθίαυοη. 15 νγ61]-Πὶρὴ ᾿πη ρΟβΒ1 016 ἴο 

ὕποδϑθ γγῆο οοΙη6 ἴο ὕπ6 “Θυ ]18ῃ ατθοὶς οὗ {Π6 τοὶρῃ οὗ ΝὍΙΟ δπᾶ Ἰαΐϑι 

ὙΥ]ἢ ΠΟύΟηΒ ἀθυϊνθα ἔγομη Π6 ἂρ οὗ Ῥϑυὶοϊθβ. Νοῦ ΟὔἹΥῪ παᾶ {π6 
Ἰ ΘΤΙῪ ἰδηραρθ 1056], ΘΥΘἢ ἃ8 864 ὈΥ {Π6 τηοϑῦ οογγθοῦ ψυΙΘΓΒ, 

ὈΠαΘΙΡΌΠΘ οΡθαῦ σΔηρΡ6 8 ἀαγ]ηρ ὕΠ6 Ἰηὔθτνϑ], Ὀαῦ, ασῦμου δ Φ 18, 

π6 Νοιυ Τ᾽ δδύδιηθηῦ 15 ποῦ συυϊθύθη ἴῃ ἸΙὔΘΤατυ, θα ταῦμου ἴῃ ὁ0]]ο- 
αα18] ατθοῖ, ἃπα ἴῃ {Π6 οΟἸ]οα 184] ΟὙθοὶς οὗ τηθῃ ὑγοβ6 οὐἱρὶηδ] 18Δη- 
ϑαδρθ 8 Ὑγα 8 ΟἱὨ ὑῃ]1} ΚΊηΡ' 6 16 ϑ'θιῃ 10, ἃηΠ ἃ ἡΏΟΒΘ ΘΧΡΙΘΒΒΊΟ. Ὑγ88 

1ἸΠΠπΘποθα δῦ ΘΥΘΙΥ͂ ΤΠ ὈΥ ὉΠ6 ῬὨΓΘΒΘΟΙΟΡῪ οὗ {π6 ΟἸἹά Τδϑίδιηθηῦ. 

ΤῈ νψὸ ψΊ5}} θη ἴο ἀπαθυβίδηα [Π6 ατϑοὶς οὗ {π6 Νον Τοϑίδιηθηῦ, [Ὁ 

15. ῬΙδ1η ὑπαῦ να τηπϑῦ οι ραγΘ 1Ὁ ψιῦ ἢ ὑπΠ6 ατθοκ οὗ {μ6 ΟἹ, ψ ῖοἢ 

ὈΘ]ΟΠΡΆ, {Π|κ6 10, ὕο Ῥοδύ-ο]8.551041 {1Π1685, 15 ΘΟ]]Οα 8] ταῦμου ὑμδη 11{61- 

ΔΙΎΥ͂, δα 185 50 ἀΘΘΡΙΥ δἤοροϊθα ὈΥ ϑϑιηιῦο ᾿ηἤπθηοθ 85 οὔζθῃ ἴο Ὀ6 
ΒΑΡῪ ΟἼΘοὶς αὖ 811, θαὺ ταῦμον ἩΘΌτουν ἴῃ αἰδοιβθ. ηδὺ θυθιγ- 
ὑπῖηρ 5μοι]α ὍΘ ΘΟΙμραΙθα 1ἢ ὅπ ἢτσϑὺ ᾿πϑύϑποθ σὰ ὑπαῦ ἴο ΏΙΟῊ 
1Ὁ 15 τηοϑῦ {Π|κ6 15 8ὴ ΟὈΥΙΟῸΒ. ὈΥΪΠΟΙΡ]6 οὗὁἨ βοιθῃῦῆο τηϑῦποά, Ὀτπῦ ΟΠ6 

ὙΠΟ ἢ ΠΙ ΠΘτῖο οδὴὴ ΠΑΡΟΪΥ ὈΘ 5814 ἴο αν Ὀθθὴ βσῬῃ ΡΥ ΔΡΡΙ1θα ἴο 
Ὑπ6 βύυαγ οἵ ὑπ6 Νὸν Τοβίδμηθηῦ. Νοὺ ΠΟΎΘΥΘΡ ὕπ6 16 816 τη 810] ἃ 
ΒΙΘῚ5 ὑπϑὺ ΒΟΠΟΪΔΥ5 816 ὈΘΡΊΠΠΙηρ ὕο ΤΘ81186. [π6 ᾿πηρογύδηοθ οὗ {Π8 
βύυαγ οὗ {π6 ατθοὶς ΟἹα Τϑϑύδιηθηῦ 1ῃ 105 ὈΘαυηρ᾽ ἈΡΟΙ ὕΠ6 πη θυρυθῦδ- 

ὑ1οη οὗ ὑπη6 Νονν. 
Αὐὐϊο ατθοὶς τα Π|κ6 ἃ νἱηΐαρθ οὗ τ8γ6 ἤδυοῦν ]Οἢ σου] ΟΠΪΥ͂ 

ΘΊΟΥ ΟἹ ἃ, ΟἸΤΟΠΒΟΙΙ Ὀ6α 5011. ὙΥΠΘη ατθοὶς Ὀθοδη16 ἃ ΜΟΥ] -ἸΔηραδρΡΌ, 

85 Ὁ ἀΙᾶ αἴου ὑπ6 οοπαιϊιθϑὺβ οὗ ΑἸθχϑηᾶθυ, Ὁ μα ἤο ΒΘ μα 6᾽ τη 0 ἢ 
οὗ 105 ἀθ]]οδου, Ὀαὺ 10 5011] τϑιηδὶ θα δῃ οἰξθουνθ ᾿πϑυγαμπηθηῦ οὗ ὑπουρηῦ 
διηα ἃ Εὐ γϑῃϊο16 ἕο συ ῬΕΙ]ΟΒΟΡΗΥ δηα Πἰβύοσυ. Τὴ ΘΟΒΙΠΟΡΟΙ ἴδ ΤΟΓΓΩ 
οὗ ΤΠ υασῪ ασθοὶς Ί ΘΟ ὑπ θη οϑπη6 Ἰηὔο 186 ΔΙΠΊΟΠΡ᾽ τη6η Οὗ ποη- Αὐ{10, 

οὔὔθῃ οὗ ποῃ- θ᾽] 6 η1ο οΥἹΡΊη, γγχὰ8 ΚΠΟΏ ἃ5. ὕπ6 ΟΟμητηΟη (κοινή, 80. 

διάλεκτος) οὐ Ἡ6Ι]6ηΐο ἀϊα]θοῦ. Αὐἰβίου!]θ τηΔῪ 6 Θοπμϑίθγθα ὑΠ6 Βνβῦ 

οὗ Ὅμ6 ΗδΙ]]Θηϊϑὺβ, ὑπουρῇ, ἃ5 ἃ ἅ]501016 οἵ Ῥ]δῦο, ἢ6 15 78 ΠΘΑΓΘΡ ἴο 

Αὐὐϊο ρα ΟΥ̓ ὑμδπ 086 ϑ᾽οϊοβ, ΕἸΡΙ σα θδῃ8, πα Αοϑάθιηῖοβ 180 Το] ον θα 

Ὦ]Π1. 

Ἡ]]Θηἰβύϊο ΟὙΘοΙς νγ8 ΠΙΘΔῪ τ ραυᾶ 85 ὑΠ6 βρθπτιβ, οὗ ψ ΒΟ ἢ ΑἸοχδη- 

ἀτνίδηῃ ΟἼθοὶς 15 ἃ βρθοῖθθ. Νοῦν {πΠ6 Ἰδηριαρθ οὗ ὕΠ6 ϑϑρύυδριηῦ 15. 8 

γϑυϊοῦυ οὗ ΑἸοχϑηᾶγίδη ασθοὶς, Ὀὰὺ ἃ ὙΘΡῪ ῬΘΟΌ]αΡ γαυϊθῦυ. [1 18 ΠῸ 

ἔδὶν βρϑοίσηθῃ δἰῦμοι οὗ 0Π6 οο]]οα 18] οὐ οὗ ὑπ 1ΠΌΘΓΑΓΥῪ ΙἸαηραδαρθ οὗ 

ΑἸΘΧΘΠα ΓΙ]. 
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ΤῊΘ ᾿ἰηὐθυθϑθϊηρ' ᾿Ισιῦ ὑμτόσ τπΡΟΠ 06 νοοδΌ]ΑΥΎῪ οὗ {π6 ϑορίαδ- 
οἹηῦ ΟΥ̓ {π6 τϑθοθηῦ φρεθ]ϊοαύϊοη οὗ ρυρῦμδη ῬΑΡΥΤΙ Ὧδ5 16 ΒΟΙῚΘ 

ὙΥΓΙΘΥΒ ὕο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμδῦ {η68 Ἰδηρστιαρθ οὗ ὕη6 δορύπαριηῦ π5 πούμϊηρ' 

ἴο αἸἰβυϊηρ 8} 10 ἔγοιη ΟὙΘοΪκ ἃ5 ΒΡΌΚθη ἀδ1]Υ ἴῃ ὕΠ6 Κιησάοιηῃ οὗ {Π6 

Ῥ(οΟΙΘΙη165. ἩΘΏΟΘ ΒΟΙῚΘ ἢΠηΘ ΒΟΟΙΏ ἢδ8 ὈΘΘη ψαβῦθα οἡ ἴΠ6 “Ἰηγῦμ᾽’ 
οὗ ἃ “ ΒΙΡ]16041᾽ ατθοῖς. Ἅ ΒΙΌ]1041 Οὐθϑὶς ᾿ γὰ8. ἃ ὕθυτη ΔΡΌΪ δρρ]ϊοᾶ 

ὈΥ ὑμ6 ἰαΐθ Ὧν. Ἡδίοῃ ἴο π6 Ἰδηριαρθ οἵ ὑπὸ ϑαρύσαριηῦ δα Νὸν 
Τοβίδιηθηῦ ΘΟὨ]ΟΙΗὔγΥγ. Τῦ 15 ἃ ΒΘΙΥΙΟΘΘΌΪΘ σψοτα, ἡ ΊΟ ἢ τὖ σου] Ὀ6 
ἘΠΎΤ156 ἴο αἰδοαρα. ΕῸΡ, νσιθνθα δ85 ατθοὶς, ὕΠ 6856 ὕνο ὈΟΟκΒ ἢδΥΘ 

ἔθαὔιγθβ ἰῃ ΘΟΙηΙ]0 ἢ. ὙΠΟ. ἃ16 ΒΠδγθαᾶ 1 ὉΠΘπ Υ͂ ΠΟ οὐὔποι ἄοου- 

τηθηΐβ. ΤΏ656 ἔθαῦαγθβ ἃ1156 ἔτοπῚ ὑΠ6 βθομρ ΘΙ ΙΌ10 1 υβίοη ὑμαῦ 

15. οοῃη δ] ηθα ἴῃ Ὀούῃ. ΤΠπ6 δορύυδριηῦ 18, Θχοθρῦ οἡ οσοϑϑίο 8, ἃ 110- 

6Γ8] ὑγϑηβ]ύϊοη ἔγοιη ὑῃη6 ἩΘῦσο. Νοῦν ἃ [106 Γγ8] ὑτϑ 5] ύϊ οη 15 ΟὨΪΥ͂ 

4} ἃ ὑγτϑῃβιαῦοη. Τὺ ομϑηροΘ ὕη6 γοοϑὈ.] ΔΎ, 116 1ὖ Ἰθανθ8 ἀη- 

ομδηρθα {Π6 βυῃΐαχ. Βαὺ {Π6 116 οὗ ἃ Ἰαπσιαδρθ 1165 ταῦμου ἴῃ ὑῃ6 

Βγηΐαχ ὑῆϑῃ 10 ὕῃ 6 γοοϑθθϊαιγ. 0, 116 ὉΠ6 γοοαθα αι οἵ {ῃ6 

ϑϑρύπαρτηῦ 15 ὑῃαῦ οἵ {116 τηϑηϊκοῖ- Ὁ ]8ο6 οὗ ΑἸθχϑηαχῖα, [6 τηοαθ5 οὗ 

Ἐπουρηῦ 816 ῬύτγοΙν ἩΘΌταιο. ΤῊ1Β 15 ἃ ΤΟῸΡὮ βὑαυθιηθηῦ ΘΟΠΟΘΙ ΠΡ 

ὑπ6 δαρίυδριηῦ ἃ5 ἃ ὕῃο]6: Ὀαύ, ἃ5 ὕΠπΠ6 ψΟ]Θ 15 ποῦ ΠΟΙ ΟΡ ΘΠΘΟΙΙΒ, 

10 ἀοθ5. ποῦ ΔΡΡΙΥ ἴο 811 ὑπ ραιΐβ. ΤῸ δορθπαριηῦ ἀοθ5. οομύθ!ῃ 
ΤΙ], ΘΒΡΘΟΙΔΙ]1Υ ἴῃ πΠ6 ῬοΟΚΒ οὗ ὑπηΠ6 Μδοοδῦθθϑ, 10 15 ΟὙΘΘΚ, 

ποῦ ΗΘΌΓΘΥΨ, 1ῃ 5Ρ111ὺ, δηἋ ὙΏΙΟΙ ΤΔΥ ἔδΙΤ]Υ ὍΘ οοΙηρασθα σιὺῃ ὑῃ6 
ΑἸοσχϑηαυδη ατθοκ οἵ ῬΏ]]ο. 

ΤῊ6 Νὸνν Τϑϑίδπηθηῦ, μανίηρ 1[5615 Ὀθθη πυϊδίθῃ ἴῃ ΟἼΘαΚ, ἰ5. ποῦ 

50 βαύαταϊθα σι ΗἩΘΌτον ἃ8 ὕη6 δορύυδριηῦ : 5011] 0Πῃ6 ΤΘΒΘΙ Ὀ]8Π6Θ 

1η ὑΠ158 τϑϑρθοῦ 15 ο]οϑθ Θῃ ΟΡ ἴο ψγαιτδηῦ ὕῃ6 ὕνψο Ὀθίηρ οἰδϑβθα 

τορϑῦμου ἈΠῸ ΘΙ [Π6 {1016 οἵ ΒΙΌ]1ο4] ατθοῖκ. Ἡρμηοθ ψ6 τηυϑὺ αἸδϑθηῦ 

ἔτοὰ ὑπ Ἰδηρτασθ οὗ Το ΒΒ θη, ΏΘη ὯΘ 5805 “ΤὴΘ ἸΙηρυΪϊδῦ]0 

ὉΠ οὗ ὑπΠ6 ασθοὶς Β10]6 ἈΡΌΘΑΙ5. ΟὨΪΥ ἀραϊηδῦ ὕη6 Ὀδοϊκρστουηα οὗ 

ΟἸα,551041, ποῦ οἵ οοῃῦθιη ΡΟΙΆΡῪ “ Ῥγοΐϑηθ," Οτθοῖκ. ΒΙΌ]1041 ατοθκ 
ἄοθϑ ρΡρϑᾶγ ἴο τι8 ὕἤο πᾶνθ ἃ ᾿ϊηραϊβυϊο πη], τ Ποῦ ̓ ἃ5. σομῃρατθᾷ 

ἢ ὕη6 οαγτοηῦ ΑἸοχϑησσίδϑηῃ οἵ ὑῃ6 ῬΔΡΥΣΙ οΥ σι ἢ ὑπὸ ΠΠΘΓΑΓΥ͂ 
Ἰδησαδρθ οὗ βοῇ ΤΊ Γ]Υ ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΥΆΤΥ ΔαῦΠΟΥΒ 85 Ατὶβύθαβ, Αὐιβῦο- 

Ὀα]ὰ5, δηα ῬὮ1]ο, ποὺ ἴο δα οὔμθὺβ γἼὴο τηϊσηῦ ΙΠΟΓΘ 70 501Υ 6 οΔ]]6ὰ 
“ῬΙΟΪ8η6.᾽ 

ΓΏΘ Ἰαηρυδρο οὗ {π6 ϑερυπδριηῦ, 580 δι ἃ5 1ὖ 15 αὙΘΕΙΪς δὖ 81], 15 86 

ΟΟ]]οαυ141 ατϑοῖκ οἵ ΑἸοχαπάσια, θαῦ Ὁ 15 ΒΙΌ]1041 ατθοκ, Ὀθθοϑῦβθ 10 

ΟΟὨ 185 850 ἸΔΓΡῸ 81} 8] ῃηθηὖ, γΥ ]ΟῊ 15 ηοῦ Ἠ 6]16η10, Ὀὰὺ ϑῬθ} 110. 
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ΦΌΒΘΡτι5, τ Πδ85 ὈΘΘῊ ϑϑουΐθα, ΘΙ ΡΙΟΥΒ. ΟἾΪΥ οη6 ἩθΌΓαἑ5Π), 
ΠΘΔΙΠΊΘΙγ, ὕΠ6 86 οὗ προστίθεσθαι 1 ΔΠΟΌΠΘΙ νου ἴῃ ὉΠ6 56η886 οὗ 
4 Δοϊηρ βοιηθῦμιησ ἀρϑίη ̓  (866 αγαηι. οΓ δορί. ΟἿ. ἃ 118). ἘῸΓ {Π6 

ΘΟΘΌΓΔΟΥ Οὗ {}15 δύαϊθιηθηῦ 10 σου Ὀ6 ΠαζΖαυάοιβ ἴο σοῦοῖ, Ὀαῦ [Π6 

ῬΟΒΒΙ 1 ΠΥ Οὗ 115. Ὀθὶπρ Ἰη8 6. 56 65 ἴο ΒΠ0.Υ ὅθ Ὀτοδα αἰΠᾺἾ ΘΓ ΘΠ66 

{πᾶῦ ὑπ616 15. Ὀθύνγθθη Ηδ]]θηἰϑυϊο ΟὝ ΘΚ, ουθ ἃ8 δι ρ] ογθα ὈΥ͂ ἃ 
ον, πο, 6 πον, Π8α ἴο θῶ ὑπ6 ἰδηριαρθ, δηα ὑῃ6 ΒΙΡ]108] 

ατθοκ οἵ ὑπ δαρυπεριηῦ. 

ΤῊΘ ὉΠΟΟΙΙΡΙΟΙἸϑιηρ ΗἨΘΌΓΘΙΒθιη οὐ ὕμθ ορύυαριηῦ 15. ἀοι Ὀύ1658 
ἅτ 1ἢ Ῥαῖῦ ὕο ὑῃ8 γϑνθύθηῃοθ 6] ὈΥ {πθ΄ ὑπϑ 8] αῦουβ ἔου ὕπ6 ϑαουθα 

Τοχύ. Τῦ νγἃβ ὉΠ611} ὈΪΒΙη655 ἴο ον ὕΠ6 ΥΘΥῪ ψοταβ οἵ πΠ6 Ηθῦτον 

ΒΙ1Ό]6 ἴο ὑπ ασθοκ σψου]Ἱᾶ, οὐ ἴο ὕποβθ οὗ ὕΠ6 1} οὐ ΘΟ Υ 6 ὙΠῸ 
Ἰ1νϑα 1π τὖ δηα 864 105 ΒΡΘΘΟΝ ; 8ἃ5 ὕο πη ρϑηΐϊιδ οὗ [πηΠ6 ατθοκ ᾿ἰδη- 

σιδρθ, ὑπαῦ ψψὰ8 Θηὐ γον ᾿σηοτθᾶ. Ταῖϊζθ ἴοΥ ᾿ηβύϑημοθ ΝΟ 618 9} .-- 

ἤΑνθρωπος ἄνθρωπος ὃς ἐὰν γένηται ἀκάθαρτος ἐπὶ ψυχ ἀνθρώπου, ἢ ἐν ὁδῴ 

μακρὰν ὑμνν ἢ ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν, καὶ ποιήσει τὸ πάσχα Κυρίῳ. [9068 

ΔΏΥΟΠΘ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑῃαῦ βύυ οἵ ὑπᾶῦὺ βογῦ νγὰβ θυ ΒΡοκθὴ δὖ Αἰβθχϑη- 

αν Ὁ Τῦ τηἱρηῦ 85 ψ0611 θ6 τηϑιηϊδι θα ὑπαῦ ἃ. ΒΟ ΠΟΟ] ΟΥ̓ 85. ὑΓ8818- 

ἴοι οὗ πα ΡΙ 65 τορτθβθηῦβ ΠΠΠΡΊ15}. ἃ5 ΒΡΟΪΚΘη ἴῃ ΑἸΠΘΙ108. 
Ομ οὗ οὔὐν ἀΠ ΠΟ 165 ἴῃ χ᾽ αἰ ϊηρ {πΠ6 πιθϑηϊηρ οὗ ὕΠ6 ατθοῖ ἴῃ 

0π6 ϑορύπεαριπῦ 15. ὑπδῦ 1ὖ 15 οἴζθπ ἀουθῦα] πῃ θῦμθυ π6 ατθοκ πα 

ὃ Τηθϑηϊηρ ἤο ὕποβθθ γὴο ψιοῦθ Ὁ. Οπθ οἴϊθῃ οαμποῦ Ὀ6 5.16 ὑπαῦ 

ὉΠ6Υ ἀϊὰ ποὺ ψυϊΐο ἄονη, νιὐποιῦ αὐύθοῃϊηρ' ΔΗΥ 5151 Ποθ 06 ὕο ὉΠ 61, 

π6 Οτὐθοκ ποτβ τ ΒΊΟΉ βθθηθα ἴο 6 ὕπ6 ποαγθϑῦ δατὶνϊθηΐβ ἴο ὑΠ6 

ἩδΘΌτονν Ὀθίοσθ ὑπθπ. ΤΠΐβ 18. ΘΒΡΘΟΙΔΠ]ν ὕὉΠ6 οα86 ἴῃ ὕηθ Ῥοβθῦϊοδὶ 

Ῥϑββδϑθ8, οὗ ψ πο ΤΘα ΘΟ μοΙ Υ 9910} γ711}1] Β6Υ 6. [Ὁ 8 1ηβύίϑῃοθ --- 

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

οδπη δοοοιηῦ ἴον ὑμ15 ΟΥ̓ δἰᾷ οὗ {π6 οὐἹρίηδ): Ὀὰὺ νι ηδῦ αἸα 1τῦ τηθδῃ ἴο 

0Π6 ὑτδηβιαῖου Ὁ 

Αποῦποι οὈνιουβ οα86 οἵ αἰ θυθποθ Ὀθθύσθθῃ ΒΙΌ]1084] πα ΑἸθχ- 

δα τῖαπ Οτθοὶς 15 0ῃ6 ὨδΟθβϑΥ ΠΑ͂Σ πΙΟἢ ὑπ6 ὑυδηβ]αῖουβ ξουπα 

ὈΠΘΙΏΒΘΙγ 65 οὗ ἱπυθηθηρ [ΘΓ ΠῚ8 0 ΘΧΡΙΘΒ55 Ἰάθ85 ὙΠΟ. 616 ΜΟΙΪΥ 

ΤουοΙρ ἴο ὕπ6 ατθοῖς μ]ηα. 

ΤῊ τϑϑυϊῦ οὗ ὑπ 688 γϑυϊοιιβ οϑῖι865 18 οὔδθη 00 ἢ ἃ8 ὕο οδτι88 α18- 

σαδῦ ἴο ὕΠ6 ο] 5108] βύπαθηῦ. [Ιηἀθθα ἃ ᾿θαυπθα «6810 ΕΆΓΠΘΙ 88 

ΘΟ 6556 ἰοὸ ὰ5 νπαὺ ἃ 5Ποοῖς Π6 τϑοθἰγϑᾶ οὐ ἢιϑῦ τηϑκίηρ δοαπδιηῦς- 

8 π66 ΜΊῸ Ἐπ6 Οτθοῖς οἵ ὑπ6 ϑορυύπαρσιπῦ. Βαῦ {π6 ξαβυϊ ]ουβη 685. οὗ 

[Π6 οἸαββίοδὶ βοᾶν τπιαδῦ ποῦ Ὀ6 ΠουυΒηθα δὖὺ ὑπ βχρθῆβ88 οὗ μδ- 
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τονηρ ὑμ6 Ὀουσπάβ οὗ ὑπουρηῦ. Τὴ Οτοθὶς Ἰαηρααρα αἸα ποῦ 416 

τὰ ῬΙ]αῖο; ἰὖ 15 ποῦ ἀθδᾶ γϑῦ; [1 ὑμ6 Βοτηδῃ ΕΤΩΡΙΓΘ 1ῦ 15 Ἰη οι θϑῦ- 

ἴηρ᾽ ἴῃ 81] βϑύαροϑϑ οὗ 105 στόνῦῃ δηά 105 ἀ6011η6. ΟἿ6 Ππηρογίδηῦ βίδρθ 

οὗ 105 116- ΙΒ ΟΡΥ 15 ὉΠ6 Θοο] δι ϑῦϊοαὶ ασϑϑὶζ, συ] οἢ ἔο]οθα ὑΠ6 1η- 

ὑτοδπούϊοιῃ οὗ ΟΠ τ ϑυϊδηῖῦῦ. ΤΠ15 σου] ΠΟΥ πᾶν Ὀθθη Ὀαΐ ἴον {Π6 

Νον Τοβϑίδιηθηῦ. Βαῦ πριῦΠοΥ, ἃ5 )ἷ ἤδᾶυθ 5814 ὑϑΐογθ, σοαα ὑπ 

Νον Τοβίδιηθηῦ 1561} ἤᾶνθ ὈῬθθη Ὀαὺ ἔουῦ π6 ϑορυυδριμῦ. 



ΔΒΑ ΜΜΑΙΒ ΟΝ ΡΕΡΤΌΛΟΙΝΤ ΟΒΕ ΕΚ 

ΑΟΘΟΟΘΙΘΕΝΟΩΙ͂, 

ΝΟΌΝΘ, 1-14 

1. Ὁίϑιιβα οὗ {πὸ 41. Τῇ τοῖς οὐ ὑπὸ ΤΙ ΧΧ 85 ὕνγο πα] ὈΘΙΒ, 
ὉΠ6 5ΙΠρΊ Δ. 8ηαἃ ὑΠ6 ῬΙυσα]. ΤὴΘ απ], σ]Ο ἢ τγὰ8 Δἰγθααᾶν [8]]1πρ 
Ιηἴο αἸβα86 1η ὕπΠ6 ὑπη6 οὗ ΗΟΙΊΘΙ, πα Ὑν ]Οἢ 15 βϑ] οι δα ῃουθα ἴο 
ΒΥ βύθῃ δῦ] ΠΥ 1 ΟἸαΒ51081 υ]ῦθυ5, ἢδ}5 ΙΒ Θαγθα δἰ τορϑύπθιυ. 

θη. 405 ἐπὶ τοῖς δυσὶν εὐνούχοις αὐτοῦ ἘΧ. 45 τοῖς δυσὶ σημείοις 
τούτοις. 

Οοπύταβῦ ψιῦ 0Π6 Δῦ0ονγθ --- 

ΡΙαῦ. ορ. 410 Β ἐπὶ δυοῖν τινοῖν διαφοραῖν. ΤΙ800Γ. δαπορ. δῦ ο 
Ν Ἄ ΄ ,ὔ 

περὶ τοῖν πολέοιν τούτοιν. 

Φ. Ἐϊς 45 Ασὐίϊοϊθ. Τῦπαᾶθι ὕΠπ6 ᾿πῆπθποθ οὗ ἩθΌτον Ἰα]οπ] το πα 
Π6 ΠυΠΊΘΓΑΙ εἷς ΤΏ] Πρ ᾿ὐο Δ Πα Θ ἤηϊῦ6 ῬΥοποὰ ἴῃ ὑπ6 ατϑρκ οὗ 
ἴΠη6 ΤΙΧΧ, ἃ5 ἴῃ α6η. 425 λύσας δὲ εἷς τὸν μάρσιπητον αὐτοῦ, πα ὕΠ6ῃ 

ΒῈ ὈΒΙΟΙΏρ' Το ἃ ΙΏ6 ΓΘ Δ.Ό1016, 88 ---- 

αν. 185 ἀνὴρ εἷς, 955 γυνὴ μία. 11 Κὶ, 28 ὡσεὶ μία δορκὰς ἐν ἀγρῷ. 
1 Ε'8α. 48 ἔγραψαν ἐπιστολὴν μίαν. ἘΚ. 45 ἄγγος ἕν ὀστράκινον. 

ΤἬΉΘΙΘ 816 1ηϑύϑηοθϑ οὗ ὕΠ6 58Π16 πι88ρῈ6 ἴῃ Π6 ὕγγο τηοϑῦ ΗΘ ιϑ010 
ὈοΟΟΚΒ οἵ ὕπ6 Ν.Τ. 

Μύ. 8:39 εἷς γραμματεύς, 918 ἄρχων εἷς, 21} συκῆν μίαν, 20 μά 

παιδίσκη. Β6ν. 85 ἑνὸς ἀετοῦ, 9.5 φωνὴν μίαν, 185 εἷς ἄγγελος, 

1917 ἕνα ἄγγελον. , 

Ουν οὐγα ᾿παἀθβπηϊῦθ υῦϊο]6 “8.᾽ οΥ Ἅδη (ϑοούδῃ απηθ) 15 ΟΥἹΡΊ ΠΥ 
0Π8 5816 8ἃ8 “οπ6. Ὗῆ6 οδῃ 8180 8866 ὕπρ Ῥδριπηϊηρ οὗ π6 ἘΊΘΠΘἢ 
δυ1016 ἴῃ ὕΠ6 ΘΟ]]Οα 18] Ἰαηρσταρο οἵ ὑΠ6 Τιδῦϊη ΘΟΙ ΘαΊΔΏΒ. 

ΤΟΥ. Απᾶ. 118 ἔοτίθ. ππϑιη δϑρίοϊο δά] θηὔ] 81. 
ΡῬΙδαύ. Μοϑί. 9900 ἀππτῃ νἱαϊ ποῦ ὔα πὶ ΘΕ ἔΘΥΤῚ ἔΟΤ 88. 

Αρατῦ ἔγοιῃ {π6 ᾿μῆπθηοθ οὗ Ἡθρτον, εἷς 15. ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠ]Υ ἔουπα ἴῃ 
ϑοοᾶ ΘτἼθοὶς οα {886 ΨΑΥ ἴο Ὀθοομπηΐηρ 8 διΌ10186. ὅ'86 1,.. ὦ 8. ὑπο 
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εἷς 4. Τη ΟΘοεδη ὑμ6 πη 6 ΠΗ πιΌ6 Δ Ό1016 δηα ὕπ6 ἢτγϑῦ οὗ {Π6 ΠΠΤΊΘΙΔ]5 
οοἰποίᾶθ, δηα 50 ἃ θυ πηδῃ, 1 ὈΘΡΊΠΏΙηΡ᾽ ἴο Βρθδὶς ΕΠ Ρ]15}, ἔλα αΘΌ]Υ 
Ραΐβ “οπθ᾽ ἴον “8. [Ι͂ἢἡ {Π68 581ὴ86 ΨΑΥ͂ ἃ ΗΠ ΘΌΓΘΥ Θδπηρ ὕο β5ρθαὶς 
ατθθκ βαϊα εἷς ἀετός δη 80 ΟΠ. 

3. Εἰτϑί ᾿Προϊθηβίοη. [Ι͂ἢ ΟἸδ551081 ΟἼὝΘΘΚΚ ἴθ γ6 18. ἃ ὑθῃάθῃου ἴον 
ῬΤΌΡΘΙ Π8Π168, ΘΒΡΘΟΙΔΠ 1 ὕΠο886. οὐ ἔοι θη ΟἹἹΡΊη, 10 ῃ μα 1ῃ [Π6 
ΠΟΙ Πδῦϊν 6 1Π -α ργΓθοθαθα ὈΥ ἃ ὀοηδοηδηῦ οὔθ: {81} ρ, ἴο τοίϑιη {6 
α ἴῃ ὑΠ8 οΘηϊἶν6, 6.0. Λήδας, ᾿Ανδρομέδας, Κομπλέγας (Π8116 οὗ ἃ. ΘῬΡΘὨΙΒἢ 
ἴον, ΑΡΡΟ. Ι 226 Ποῦ. Ηἴ8ρ. 435). ἴῃ ῬαΓβαδηο6 Οὗ [818 ΘΠΔΙΟΡῪ νγ6 ἤδνθ 
ΒΌΘΗ ρΘηΙΌ1ν 68 ἃ8 Βάλλας δηα Ζέλφας (θη. 517), Σουσάννας (8. Ο΄). 

Οπ ὑπ οὔμρι. ἢϑηα, ποιη8 ἢ -α ΡΌΓΘ, ΟΥ -α ΡΙΘΟΘαρα ὈΥ ρ, 816 ἴῃ 8 
ἔϑνν ᾿Ἰηϑύϑηοθβ Του ηα τη ὑη6 ΠΧΧ ἴο ἴδ Κ6 ὑῃ6 [οη10 ἔοσιη οὗ ὕΠη6 ρϑῃϊ- 
ὑϊγ6 8ηα ἀδύϊνθ 1 -ς δα -ῃ. 

Εχ. 8. κυνόμυιαν . .. κυνομυίης, 1δ᾽ δῃὰ ἄθφη. 275) τῇ μαχαίρῃ. 
1 Καὶ. 255 αὐτῆς ἐπιβεβηκυίης ἐπὶ τὴν ὄνον. [11 Μδο. 85, 125 
σπείρης. . 

Τῦ 15 5816 ὑπδῦ ἴῃ [η6 ῬΔΡΥΤΙ σπείρης 15 ΔΙΎΤΑΥΒ 566, ΠΘΥΘΙ σπείρας. 
ΤἼΘ Ρ]υ18] οὗ γῇ 18 ἐοππᾷ ἴῃ {π8 ΠΧΧ. 

ἈΑοο. γᾶς ἵν τ. 18". θη. γαιῶν ἴν Καὶ. 18 ΡῈ. 85 Ἰυχι 50: 

11 Ε8α. 9᾽ δηα [ῆγθθ οὔμϑι ρᾶβϑᾶρθθ8. δῦ. γαῖς ἰν Κι. 195, 
γαίαις γλαη. Ὁ 310. 

ἃ. ϑεοοπᾶ Προϊθηβίοη. θεός ἢδ5 ἃ γοοδύϊνθ θεέ. ἘΞ δ δᾶ 
105: γγῖ18α. 91, ὕύδαθγ, μουγθυθσ, 086 ποιηϊηϑύῦϊνα 15 ΘΙ] ογϑᾶ δὺς 
ὕΠ6 νοοϑῦϊνθ, 8ἃ5 1ἢ -- 

ΡΒ. 21' Ὃ Θεὸς ὃ Θεός μου πρόσχες μοι " ἱνατί ἐγκατέλιπές με; 

Βαυΐῦ ἴῃ Μεαίπμον 275 [Π158 Ῥαββϑθδρθ βϑ. 165 {Π6 ἸΟΣΤῚ ἘΣ 

Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες ; 

ΤΠὴ6 ΑὉΌῸ ἔοτιη οὗ {15 ἀβοθηβίοῃ 15 Οὗ ΤΆγ6 ΘΟΟΘΌΤΥΘΠΟΘ ἴῃ {86 
ΠΧΧ, λαός δά ναός 816 {Π6 ΤΘρτ]81 ἔΟΙη5. λεώς ἄο65 ποῦ ΟΟΟῸ αὖ 
811, ἀηΠἃ νεώς ΟὨ]Υ ἴῃ Θ'ϑοοηᾷ Μϑοοαῦθθθ. ἅλως 15 ΘΟΙΏΙΩΟΠ: Ὀσπὺ ἔῸΓ 
ὑπαῦ ὉΠ616 15. ὯῸ0 ποῃ- Α]1Ὸ0 ἔοΓΠ), 85 ἰῦ 4065 ποῦ 811586, Πκ Ὁῃ6 οὔ 618, 
ΟΠ ὑπ ῬΡΙΠΟΙΡ]6 οὗ ὑγδηβροβί ΐοη οἵ απθηυῦγ. 

ὅ. Ταϊγά Ῥροϊθηβίοθ. ΤῊΘ ποιὰ σκνίψ (Ἐκ. 8:5) 15. ᾿πἰθυθϑυϊηρ, ἃ5 
8 ΑἸΠρ' ΔΠΟῦΠΘΓ᾽ Ἰηβῦδῃοθ Οὗ 8. ποιη-ϑύθιῃ ἴῃ -φ ὕο [ῃ6 ΤΆ16 ΜΟΙ κατῆς 
λιψ δηα νίφα, ψ10}) ΟΟΟΙΥ5. ΟἸ]Υ ἴῃ ὕΠ6 δοουβαῦϊνγθ ἴῃ Ηδθ8. Ο». δ95. 
Σκνίψ 15 4150 ἔουμά ἴῃ [ῃ6 ΤΙΧΧ ψ ἢ βὕθμι σκνιπ-. 
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θΘ. Αὔϑοποθ οὗ σοπίσγαοϊίίΐοη. Μίδηυ ψογαβ δῖ ἰϑῦ πποοηϊγδοίΐθα ἴῃ 
{πηΠ60 ΠΧΧ ψ ͵ΊΟὴ τη Αὐῦὸ αὐθθὶκς σοι] Ὀ6 οοηὐτγϑοίθα, 6.0. ---- 

0. 1811: ἐπαείδων ἐπαοιδήν. ῬτοΥυ. 858 ὀστέοις. ιν, 68 χρύσεος. 

Ρ5. 757 ἔαρ. 

ΤῊ δοοιϑαῦϊνθ Ρ]ΓᾺ] οὗ βοῦς 15 Αἰτγγαῦβ βόας, 6.0. θη. 41΄. 511η1- 
1αυ]ν ὉΠ6 δοοιδϑύϊνθ᾽ Ρ᾽ αν] οὗ ἴχθυς 15 Ιου πποοηύτδοίθα ΏΘΓΘΥΘΡ 1 
οὐουΣ8. ὅθδη. 9": ΝΌ. 115: Ῥ5. 88, 1045: ΗΚ. 1}: Εις. 295. 80 4180 
στάχυες, στάχυας, θη. 417. 

7. Ἑδπιϊπῖπθ ΕὈΓΠῚ5 οὐ ΝονΔΌ]6 ϑυρδίαπεϊνοβ. ΤῊΘ ἔογη βασίλισσα 
ἔου βασίλεια ψγὰβ ποὺ ἃρρΙονθᾶ ὍΥ Αὐῤϊοϊθίβ. Τὸ 18. δοϊηηοῃ ἴῃ 0Π6 
ΤΙ ΧΧ, ψῃθυθαβ βασίλεια ἀο65 ποῦ οὐοον. Οὗ. Αοίβ 85, Οἡ {Π6 818]- 
ΟΡῪ οὗ ἴὖ χα πᾶνϑ ᾿Αράβισσα ἴῃ «00 42" 5, φυλάκισσα ἴῃ ϑ'οηῃρ 1. ΤὴΘ 
ΤΟ] ον Πρ᾽ 4150 8 ὺ ὉΘ ποίθα: --- 

γενέτις 188. 715 Α,, τεχνῖτις 755, μύστις 8. ὑβρίστρια «1ὁγ. 27, 

8. Ἡοίοτγοοϊο ΝΟ. 

αἰθάλη (Εἰχ. 9510) ἔοτ' αἴθαλος, γν Β]Οἢ ἀο685 ποῦ ΟΟΟΌΓ. 
ἅλων (Ηο5. 95), ἅλωνος (Φ ἀρ. 155) ἴον! ἅλως, ἅλω. Οὐ. Μ0. 55, Τκ. 
9 τὴν ἅλωνα. Τη ὉΠ6 ΤΙ ΧΧ Ῥούῃ ἅλων ἃπα ἅλως Δ1Λ6 Οὗ ΘΟΠΊΠΠ1Ο1} 
σϑηάθυ. ΤῊὰ5 Βυθἢ 85 τὸν ἅλωνα, 3:5 τὴν ἅλωνα : «ν΄. ΟἿ τῇ ἅλωνι : 
ῖ Ομγν. 21: ἐν τῷ ἅλῳ, 215) ἐκ τῆς ἅλω. «“οβθρῃυβ (42. Υ 9 8 9) 
88 τῆς ἅλωος. 

γήρους. γήρει ἴον γήρως, γήρᾳ, Ὀυῦ ΠοΙΠ]ΠΔῦγΘ ΔΙ ΔΥ8 γῆρας. ΕῸΤΣ 
γήρους 8606 ὅφθη. 917᾽: ῬβΒ. Τ0" δ: θαῦ ἴῃ θη. 445 γήρως. ΕῸΣ 
γήρει 5866 ἀθη. 1δ᾽, ῬΒ. 91:5, Βῖν. δ᾽, θδῃ. Ο' 6... θη ΟηΘ 
ἔΟΤ 15 ϑ64, ὕπΠ6 ΟΥΠΘΙ σΘΠΘΙΙΪΥ ΟΟΟῸΙΒ ἃ8 ἃ νϑιϊδηῦ. [ἢ 
ΟἸοθιηθηῦ 1 ου. 085 νγγθ ἤδνϑ ἕως γήρους. 

ἔλεος, τό ἴοι ἔλεος, ὁὅ.. ῬΊυ͵8] τὰ ἐλέῃ (ΡΒ. 1607). Τῇθ τηϑβοῦ]] 6 
ΌΤΙ ΟΟΟ ΓΒ ἴῃ ΒΟ0ΠῚ86 ἄοΖθῃ 8ηα ἃ Π8]Ὲ ρᾶββαρθδ (6.0. ῬΒ. 89: 
Ῥτου. 8:5, 1453). Τὴ Ν.Τ. 80 πὰ ἴῃ ὕπθ ἀροβίο!ο Εδῦμουϑ 
πΠ6 πϑυῦου 15 ὕΠ6 ῬγθυΊ]ηρ ΌΓΠ), 6.6. 11 ΤΊ τη. 175 15: ΤῸ, ὅὅ: 
Ἤν 4)... στην. κα δ,. ᾿Κγὶδ. ἘΠ. 2 ς 8, 10.0.81; ϑέμι ΙΝ 82: 

ἡ Οἱόγχὴ, 95. 14}: 11 ΟἸδα. 8., 165: Βάγη. 515. Τὴ Μι.9".12, 
25" τ1Π86 ΒΘΠΤΑΜ ἨΣΣ ἔου ΟΟΟΌ͵8, ὕΠ6 ὕνγο ἔουη θ᾽ ὈθΙηρ ἡ γα. 
ὑϊοη5 ἔτοιῃ Ηοϑ. 66, ψπθνα 6 ΤΙ ΧῚΧ Π885 ὕΠ6 πρϑυΐθυ. 

ἔνεδρον (Φ ἂσ. 1652) ἔον ἐνέδρα. ΤῊΘ ΤΟΥΠΊΘΙ 18. αὐἰῦθ ΘΟΙΏΤΔΟΙ, ὑΠ6 
Ἰαῦῦοι ΘΟΟῸ "5 ΟἸΪ]Υ ἴῃ 08}. 8.3, ῬΒ. 953, 

λύχνος, τό (Ώδη. Ο’ δ᾽). 
νῖκος, τό (1 ̓ α. 39) ἔο᾿ νίκη. Οὐ. ἴ Οον. 1δ55 57; ἜΝ Ῥαϑί. αι. 

ΧΙΙ 28 ὅ. 
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σκότος, τό ἴοτ ὃ, ΟὐΟΟΌ5 ἴπ ὑπ6 Ῥοϑὺ Αὐὐο ῥῦοβθ 858 0761] 88 ἴῃ {π6 
1 ΧΧ (6.0. 15. 421Ὁ) ἀπ ἴῃ Ν.. (6.0. 1 ΤΏ65. ὅ). Ορ. Βαᾶιῃ. 
ΗΕ». 145, 18,, 

ΤΩ Ν.Τ.. ἀπὰ Αροϑίύο!ο ΕδῦμοΥΒ δῆονα οὔμου ᾿ηϑύϑῃοοβ οὗ μϑίθγο- 
ΟἸ[65, ΒΟ ἀο ποῦ ΟΟΟῸΣ Ἰη 6 ΧΧ, Τἢὰβ 

ζῆλος, τό (Ρ1]. 86: 1 ΟἹ. 45.}»15. 60}, 91, 6085, Ῥαύῦ 1π δ" ὅ διὰ ζῆλον : 
Τσπιαῦ. αα Τγαὶ. 45). 

πλοῦς ἀΘΟ]1η6α |Πκ6 βοῦς (Αοἵδ 275: Μαγί. δ. 1ση. 111 εἴχετο τοῦ 
πλοός). 

πλοῦτος; τό (11 ον. δ᾽: ἘΡῈ. 1, 20, οὖ: ῬΉ Ι ΓΠΤ Υ 
τῦφος, τό (1 ΟἸ6ιη. 193). 

9. γειῦαὶ Νοιπβ ἰπ -μα.ς α. ΤῊΘ δριιημᾶδπηοθ οὗ να] ποι 8 ἴῃ -μα 
15. Ομαγδούουιϑθιο οἵ ΗἩδ]]θηϊϑῦο ασθοῖκ ἔγοιη Αὐϊδύου]θ οησαταβθ. ΤῊΘ 
ΤΟ] ΟΡ ᾿ηϑύϑηοθϑ ἔσροιῃ ὑΠη6 ΠΧ Χ 816 ὕδθη δῦ ΤϑΏ ΘΟ] ---- 

ἀγνόημα (θη. 45" (6 ΠΠΠ165 ἴῃ 8]]). 
ἀνόμημα 1 ΚΑ. 255 (1Τ {1π168. Ἰῃ 81]). 
διχοτόμημα (θη. 15" (ὅ {1π|68 1ῃ 8]]). 
κατάλειμμα (θη. 4δ7 (20 {1165 ἴῃ 8]]). 

ὕψωμα... γαυρίαμα . . . καύχημα Φυα 1] 153, 

ὃ. Α φῬοϊηῦ Ὀθύθου σου πούϊηρ' 15 ὕΠ6 ῬΥΘθυθημοθ ἴῸ1 ὑπ 6 μον 
Τ 1081] σ 6] 1η ὕΠ61} ΤΟΥ Δ ΌΊΟΗ, 6.0. ---- 

ἀνάθεμα Τινὺ. 278 οἰο. ὅὃο ἴῇ ΝΤ. Αοἷβ 295; Βοχῃ. 93: 1 Οον. 

125, 165: 6]. 153. Τὴ “παι 1619 γγθ βᾶνϑ {Π6 ο0]8585108] ἔου 

ἀνάθημα. ΕῸΡ ὑῃ6 5Πποτῦ γόν8] ἴῃ μ6 ΤΙ ΧΧ, ςρ. θέμα, ἔκθεμα, 
ἐπίθεμα, παράθεμα, πρόσθεμα, σύνθεμα. 

ἀφαίρεμα ὔχ. 205: Τινῇ. 7533 οίο. 

ἄφεμα 1 Μδ8ο. 9483, ὅ᾽0 κάθεμα, 15. 333, ΕἸ Ζὶς. 161, 
δόμα ἅδη. 285 οἰς. ὅο ἴῃ Ν.Τ. 

εὕρεμα δῖν. 209, 294, 
ἕψεμα ἀφθη. 205 οο. 
σύστεμα (ἀ6ῃ. 1} οίοθ. ὅὃο. ἀνάστεμα. Τῃ Φυα! 1258 ἀνάστημα. 
χύμα (ἴο᾽ χεῦμα) 11 Μδ8ο. 253 

10. Νοη-Αἰοὶς ΕΟΓΠῚ5 οὗ ϑυῤδίδηςζίνοϑ. 

ἀλώπηκας δοοιιβαῦγθ ρΡ] 018] ( ἀρ. 165) ἴου ἀλώπεκας. 
ἄρκος (1 Κα. 1755) ἕο ἄρκτος, ΠΟ ἀοθ5 ποὺ οοοὰν. Οὗ». Βιου. 183 

ἄρκου. 
δῖνα (00 191, 2810) ἔον δίνη. 
ἔνυστρον (0. 183) ἔογ ἤνυστρον. 80 ἴῃ 405. “πη. ΙΥ̓͂ 4 8 4. 
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ἐπαοιδός (Εἰχ. 7.1) ἔον' ἐπῳδός, τν ΒΙΟῚ ἄοθ5 ποῦ οΘΟΌΓ. 
κλίβανος (ἔχ. 755) ἕο! κρίβανος. ὅο 150 ἴῃ Ν.Τ. 
μόλιβος (ἔκ. 155), ὉπΠ6 ΗοΙηθυῖο ἔΌ1η], ἔρον μόλυβδος. 
ταμεῖον (ἔχ. 75: ἀρ. 855, 1δ᾽, 1615) ἴῸΓ ταμιεῖον, γν ΒΙΟῊ 8180 ΟΟΟῸΓΒ 

ἔγθαυθηῦςσγ. ΤῊ ΒΠΟΡΙΘΙ ἔΌΥΤΩ 158 ΘΟΙΏΙΏΟΙ ἴῃ ὕπΠ6 ῬΔΡΥΤΙΙ. 
ὑγεία (Ἴ00. 85) ἕο! ὑγίεια. Τη Ἰαῦθι' ΟὙΘοὶς ΘΠ ΘΓ ]]Ὺ ὑγεία 15 ἀδυ8], 

Ὀαῦ ὑπ6 ἔᾺ]16 7 ἔΌΤΤα ῬΥΘΥ 8115 ἴῃ ὑμ6 ΤΩ ΧΧ. 
χείμαρρος (1 Κ. 175) ἴθ᾽ χειμάρρους. 

11. Νοη-Αἰεὶϊς Εογπι5 οὗ Αἀ͵θοξίνεβ. 

εὐθής, εὐθές ἕογ εὐθύς, εὐθεῖα, εὐθύ, »Υ 1ΟΙΝ 8150 ΟΟΟῸΥΒ γα ΘΠΥ]Υ. 
ἥμισυς, -υ 15 Δ δι ]θ6οὔϊν6 οἵ ὕπνχο ὑθυτηϊ ηδῦϊοη5 ἴῃ ὑπ6 ΤΙ ΧΧ. ἡμίσεια 

αἀοθ5 ποῦ οὔοῦὰσ. Ορ. ΝΉΌ. 854: τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασσή “ἰῦἢ 
05. Απί|. 1Ὺ 7 ὃ 8 καὶ τῆς Μανασσίτιδος ἡμίσεια. 

χάλκειος, -α, -ον, [68 ΗΟΙΊΘΙΊΟ ΤΟΓΙΏ, ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Φαρ. 165,1 Ε54. 1538, 
ὅ ΠΠη68 ἴῃ “00, δῃηα ἴῃ Κϊν. 285 ο᾽ χαλκοῦς, χαλκῆ, χαλκοῦν, 
ὙΥΠΙΟΙ 18 ὙΘΙΥ͂ ΘΟΠΊΙΏΟΗ. 

ἀργυρικός 1 Εἰ8α. 853 Ο]γ. Οὗρ. Ατιβύθαβ ὃ 57, ο 88 8180 ἐλαϊ- 
κός, σιτικός, χαριστικός (88 112, 857, 227). 

αἰσχυντηρός ὅδ1ν. 2015, δδ:), 421 ΟὨ]Υ. 
σιγηρός Ῥτον. 18᾽5, 51ν, 26]: ΟἸ]Υ. 
κλεψιμαῖος ΤῸ. 2:5 ΟΪΥ. 

θνησιμαῖος ΟΥΘη. 86α ἴῃ ὕΠ6 πϑαΐθιῦ ἔου ὁ 8. θοῦ Ό56,᾽ 6.0. 111 Καὶ. 1855, 

12. Οοπιρατίϑοη οὗ Αἀ͵θοίνββ. 

ἀγαθώτερος (ἀρ. 1155, 155) 15. ῬΟΙΠΔΡ5. δὴ ᾿ἰπϑύδποθ οὐ ὑπαῦὺ ἰθη- 
ἀΘΠΟΥ͂ ὕο τΘρῸ] δι βαύϊοη ἴῃ ὑπ Ἰδίθυ βίαρεβ οἵ ἃ ᾿δηρτιδρο, 
ὙΠ] Οἢ τϑϑα]ῦβ ἔγοτα 105. Ὀθίπηρ ΒΡΟΚΘῃ ὈΥ͂ ξΟΓΘΙρ Θ618. 

αἰσχρότερος (θη. 41") 15 ροοα ατθοῖς, ὑπουρῆ ποὺ Αὐῦϊο. Αἰσχίων 
αἀοθ5 ποῦ 5661) ἴο ΟΟΟῸ] ἴῃ ὑπ0 ΤΩ ΧΧ. 

ἐγγίων δα ἔγγιστος 816 τι8118] ἴῃ πὸ Τ ΧΧ, 6.0. Βα ἢ 3:5, 11 Κι. 203, 
᾿Εγγύτερος (0688 ποῦ 5661 ὕο ΟΟΟῸΡ αὖ 81], δη ἐγγύτατος ΟὨ]Υ ἴῃ 
00 065, 191 

πλησιέστερον 8Υ. ἔοτ πλησιαίτερον (1γν Μϑ8ο. 12). 

18. Ῥγοποῖιιηβ. α. ΟἸδ5510841 ΟὙ 66] Πδ5 πὸ δαυϊνδ]θηῦ [01 ΟἿΓ ὉΠΘΙῚ- 
ῬΠῃδύϊο Ῥγοποῦῃ ὁ 6. ΟΠ οδϑηποῦ 580 ΘΧΘΟΌΥ “Π6 5814 ̓  ἴῃ ὑπ6 Αὐ]ο 
Ἰάϊοιη. Αὐτὸς ἔφη 15 ΒΟΙΠΘΕΒΙ ΠΡ ΤΏΟΓΘ, ΔΠα ἔφη Βοιι θυ πρ᾽ 1658, [ΟΣ Ὁ ΤΩΔῪ 
Θα. Δ} ]Υ τηθδῃ ὁ 5}6 5814. ΤῈ τοῖς οὗ {π6 ΤΙΧΧ ρσοὺβ οὐϑὺ ὑπ185 α1ἢ- 
ΘΟ] ὈΥ [Π6 '86 οὗ αὐτός ἃ8 8 ὈΠΟΙΙΡΒδύϊο ριοποῦη οὗ {16 84 Ῥουβοῃ. 

1 Καὶ, 115 καὶ εἶδεν Γολιὰδ τὸν Δαυεὶδ καὶ ἠτίμασεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἣν 
, ὰ Ἁ 3 Ν ’ Ν ’ 3 “ 

παιδάριον καὶ αὐτὸς πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν. 
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Τὴ ὑπ6 ἃῆουθ ὑπ6 τϑρθαίβθα αὐτός 18 ΒΠΏΡΙΥ Π6 ποιηϊηδύῦϊνο οἵ [Π6 

αὐτόν Ῥτοοράϊηρ. [Ιἢ ἃ ΟΙἸΔ551081 ὙΠ ΘΙ αὐτός 50 τιβοά ψου]α ΠΘ068- 

ΒΔΤῚ]Υ τϑίϑι ὕο. ΘΟ] ὨΐΪπη8618,. ἘῸΣ οΟὔΠΘ Σ᾽ Ἰηβύδποθϑ 860 θη. 5. 

505: ΝΌ. 175, 225: σὰν. 185. 1 ἘΠ ῊΤ, 185. τ ἸΡΟΤΔῚ 

ὑπδῦὺ {815 τ186 οὗ αὐτός 15 ἴο ὉΘ βόμην Ιῃ [6 Ν.Τ. Βυῦ 6 γὸ ψ6 τησϑῦ α18- 

βϑῃῦ ἔγοιῃ 815 δα πουῦγ. 866 Μῦ. δδ δῃὰ Το]]οσίπρ: 1. 6; 1 ΟοΥ. Τ75 

ὃ. Α5 αϑ18] ἴῃ Ἰαῦθι ὅσος [πΠ6 οΘοιηρουπᾶ τοῆἤθχῖνθ ρτόπμοῦῃ οὗ 0Π6 

ϑα ΡΘΙΒΟῚ 15 υϑ64 [Ὁ ὕπο56 οὗ {πΠ6 180 δηὰ 2άα. 

ἄϑδμῃ. 435 καὶ ἀργύριον ἕτερον ἠνέγκαμεν μεθ᾽ ἑαυτῶν. 1)0. 87 καὶ τὰ 
σκῦλα τῶν πόλεων ἐπρονομεύσαμεν ἑαυτοῖς. 1 Κ. 1758 ἐκλέξασθε 
ἑαυτοῖς ἄνδρα. 

30 4580 ἴῃ Αγιϑύθαβ 88 9, 213, 217, 228 (ἑαυτόν -Ξ σεαυτόν), 248. 

ΤῊ 5 αϑᾶρ6 Πα Δαν Ὀθραῃ 1ῃ ὉΠ6 ροϑῦ Αὐῦ]ο. ΑΚ 6 ἔὸ} 1ηβύϑῃοθ --- 

ῬΙ]αῦ. Ρῆωάᾶο 91 Ο ὅπως μὴ ἐγώ. .. ἅμα ἑαυτόν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατή- 
σας, 18 Β δεῖ ἡμᾶς ἐρέσθαι ἑαυτούς, 101 10 σὺ δὲ δεδιὼς ἄν. .. τὴν 
ἑαυτοῦ σκιάν. 

Τηϑύϑηοοβ δρουπᾶ ἴῃ Ν.Τ' 

Αοὔϑβ 29} ἀνεθεματίσαμεν ἑ ἑαυτούς, δ» προσέχετε ἑαυτοῖς. 

6. Α ἔδαῦαγθ ΠΠΟΡΘ ῬΘοΌ] δ: ἰο ΤΙ ΧΧ Οατθϑῖκ 15 0Π6 τ868 οὗ [86 ῬΘΙΒΟΏ8Ι 
ῬΙΌΠΟΙη 8 οηρ ΜΙ ὑπ6 τοῆθχινθ, 16 0ῃ6. ἘΒΘΙΒΆ τὴ 10Υ56]},7 γοὰ 
ὙΟΌΓΒΘΙγΘ5,᾽ οἴο. 

Ἐκ. Θ΄ καὶ λήμψομαι ἐμαυτῷ ὑμᾶς λαὸν ἐμοί, 205 οὐ ποιήσετε ὑμῖν 
ἑαυτοῖς. 

50 4180 Ὅῃ. 4:63; ΖοΒι. 225, 
Α5 ὕΠ676 18 Ἐ ΤΊ τον: 1ἴη ἢη6 ἩΘΡτον ἴο σναυτϑηῦ ὉΠ15 ἀσρ]]οϑύϊοη οὗ 

0Π6 ῬΤΟΠΟΌΏ, 1ῦ ΠΊΔΥ 6 δῦ ον 88 ὃ. ΡΙ606 οὗ ὁΟ]]οα 18] ατϑϑκ. 
α. ΓΘ 86 οἔ ἴδιος ἃ5 ἃ ΤΘΥΘ ῬΟΒΒΘΒΒΙΥΘ ῬΓΟΠΟΌΏ 18 ΘΟΙΏΙΊΟΏ ἴο {68 

ΤΧΧ νυ {π6 Ν.Τ. 6.0. ---- 

900 7" οὐδ᾽ οὐ μὴ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν ἴδιον οἶκον. Μύ. 225 ἀπῆλθον, 
ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃ δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ. 

14, ΝυπΊογα]8. α. δυσί(ν) 15 0Π6 ΤΘρῸ]Δ 7 ἔστ ἴον ὕη6 ἀδίϊνα οὗ δύο. 
5ο. 8180 1ηὴ ΝτΤ. ὁ. Μι. 65, 229: Τῆς. 16,3: ΑΒ 125. 

δυεῖν ΟΟΟΙΤΒ 1} 00 195, δυοῖν ἴῃ ἴν Μδ8ο. 1538, 155, οιηθίϊτηθβ δύο 

15 ἸΠ6ΘΟ0]1η800]6, 6.0. “ αν. 105 τῶν δύο ὀφθαλμῶν. 
ὃ. ΤῊΘ εὐὐον ΤΟΥΤῚ 8 οὗ ΠΌΙΠΊΘΙ815 ΑἸ ΘΥ ΤΟΙ ἀνῦβο 1η Ο]485- 

5108] 86: ---- 

δέκα δύο Ἐκ. 285): “ο5ῃ. 214, 182: 1 ΟΝ. ἐὰν τ  τρΩμα 80 Ϊη 
Ν.Τ. Αοὐβ 197, 24, Οὐ. Ατ᾽βίθεβ 8 97. 

-ὐὐὐ νὴ. 
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δέκα τρεῖς ἀ6η. 1755: 905}. 195, 
δέκα τέσσαρες «058. 165: ΤΡ. 89, 80 ἴῃ Ν.Τ' 11 ον. 12", 618]. 2}. 

ον. Τῖορ. Τιϑροῦῦ. ΝῊ 8 δδ. 
δέκα πέντε Εἶχ. 27:5: “ἀν. 89: ἢ Κι. 1907, βο ἴῃ Ν.Τ'. 64]. 115, 
δέκα ἕξ ὅ6η. 46:8; Ἐχ. 2605; “9058. 1δ5,. 

δέκα ἑπτά θη. 575, 4738, 
δέκα ὀκτώ αθη. 4653: “ο51. 243"; Ψἀρ, 8553, 108, 205: 1 ΟἾγ, 125; 
ἸΌΝ ..115 

ΤῊ ΔΌΟΥΘ ΠυΙηΘΥ81]5 ΟΟΟῸΓΪ 8,150 ἴῃ. ὉΠ6 ΤΘΡῸΪΔΙ ΤΟΓΙῊΒ --- 

δώδεκα (θη. δ8. 

τρεῖς καὶ δέκα, τρισκαίδεκα ΝῸ. 295 1 

τέσσαρες καὶ δέκα ΝΌ. 1605, 

πέντε καὶ δέκα Τινὺ. 217: 11 Κα. 9}, 

ἑκκαίδεκα, ἕξ καὶ δέκα ΝῸ. 51:9 16 δὲ, 

ἑπτὰ καὶ δίκα 461. 3959, 

ὀκτὼ καὶ δέκα 11 Καὶ. 8:5 

ἐννέα καὶ δέκα 11 Κα. 250 ΟὨΪΥ. 

6. ΤῺΘ ἔογμηβ 7αϑὺ ΡΊΨΘΩ ΤΠΔῪ ὈΘ τὶ θη ΒΘΡΑΥΔΙΘΙΥ ΟΥ 88 Οη6 ΜΟΙ. 
ΤῊ15 16 ἴο [Π6 τέσσαρες ἴῃ τεσσαρεσκαίδεκα ὈΘΟΟΙΆ1]Πρ᾽ ἸΠἀΘΟ]1Ώ806, 6.0. ---- 

11 ΟἿ ν. 255 υἵους τεσσαρεσκαίδεκα. 

ΤἼῊΘ 5816 [166 η86 15 Θχύθηαρα ἴῃ ὕπ6 ΤΙ ΙΧΧ το δέκα τέσσαρες. 

ΝΌ. 295 ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δέκα τέσσαρες ἀμώμους. 

ΤῊΘ 1πΠ 6011 Π806 τι86 οὗ τεσσαρεσκαίδεκα 15 ποῦ ῬΘΟΌΪΙΔΡ ἴο ὕπ6 Τ ΧΧ. 

Ηαῦ. ἼΙῚ 86 τεσσαρεσκαίδεκα (τριήρεας). Ἑριοῦ. ποῖ. 40 ἀπὸ 
τεσσαρεσκαίδεκα ἐτῶν. δύταθο Ὁ. 177, ΤΥ 1 ὃ 1 προσέθηκε δὲ 
τεσσαρεσκαίδεκα ἔθνη, 189, ΤΥ 2 8 1 ἐθνῶν τεσσαρεσκαίδεκα. 

ἃ. ΤῊ αἰδθυπδύῦϊννθ χρυ ϑβϑί ἢ ὃ εἷς καὶ εἰκοστός (11 ΟἿν. 247) πα 
ὃ εἰκοστὸς πρῶτος (11 ΟἼν. 2555) αι αὐαἰΐθ ΟἸαββιοαὶ: θαῦ ὑῃ6 ξο]] ον Ἰηρ 

ὙΓΔΥ Οὗ ΘΧρυθϑϑίηρ ἀΔΥ5 οὗ ὉΠ6 τηοηῦῃ τᾶ Υ ὉΘ ποίθα --- 

Ηδρραὶ 2) μιᾷ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός. 1 Μδο. 19 πέμπτῃ καὶ εἰκάδι 
τοῦ μηνός. Οὗ. 4. 1: Μδο. 105 τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ 
μηνός. 

ΨΕΈΒΒ, 168-38 

15. Τὴ ψεῖῦ Εἶναι. ἤμην {Π6 150 ῬΘΙΒΟῊ 51 ΠΡῚ181 ΟΥ Π6 πη ρϑυθοῦ,. 
ὙΥΠΙΘῊ 15 Θοηἀθιηπμθα ὈΥ ΡΕΓΥΠΙΟΙτ5, ΟΟΟ8 ΓΘ ΘΗΟΥ ἴῃ ὉΠ6 ΤΧΧ. 
ΤΕ ἰθ' Τοῦσπα 4130 ἐπ πὸ Ν'. 1..--- ΟΣ. 181}: 6]. 1.033; Αοἱβ ΟΝ, 115... 
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2219,20. Μη. 2535; “η. 1115, Αοοογαϊηρ' ἴο ὕΠ6 ἰοχὺ οὗ ΘΙΠαοΥΕ 1Ὁ ΟΟΟΌΤΒ 
θύῃ ἴῃ Εππτ. Ποῖ. 951. Τῦ 15 ἃ [8111]181᾽ ἔθαύασθ οἵ Η6]] θη ϑῦϊο αὙθοκ, 
Ὀθίηρ᾽ ΘΟΙΙΠΟ 1} ΡΏ1]Ο δηα «ΟΒΘΡ 8, 8150 1 ὕΠ6 δέου οὗ ἩΘΙΙηΔ8, 
δα ΟΟΟΌΓΙ ΩΡ ΠΠΟΥΘΟΥ͂ΘΙ ἴῃ 800} ΔαῦΠΟΥΒ 8ἃ8 ΕἸ ριοίθῦιβ (1288. 1 16 
8. 10), ῬΙαύατοι (οηιρ. 14), Θϑιορθηθθ Πωϑουῦαβ {ΥἹ ὃ ὅ6), Ἰμαοΐδῃ 
(ἀἀδύμιιϑ 40). 

ἧς ἴον ἦσθα, ὙΓΏ1Οἢ 15 ΘΟπ θη ηθα ὈΥ͂ ὕΠ6 581ὴ6 δι ΠΟΥ, ΟΟΘΌΓΒ ἸΏ 
3] ἀρ. 1155: Βαϊ 85: 9οῦὺ 858᾽: Ονα.. 1. “Οὐ. Ἑρίοι. 1.889. ἘΝ. 1 ἢ 152. 

ἔστωσαν 18 ὕΠ6 ΟΠ] ΤΟΙ ἔῸΓ ὕὋΠ6 94 ῬΘΙΒΟῚ Ὀ]ΌΓΔΙ ᾿Π]ΡΘΙΔΌΪΥΘ, 
ΠΟΙΟῚ ἔστων ΠΟΙ ὄντων ὈΘΙηΡ αϑ864. 15 ΤΌΤ 15 Τουπα 1ῃ Ῥ]αῦο 
(Δίέπο 92 Ὅ" 566 ὃ 16 α. 

ἤτω ἴον ἔστω ΟΟΟΌ 5 ἴῃ ῬΒ. 1085: : 1. Μδ8ο. 1051, 165, ὅο ἴῃ Ν.Τ'. 1 ον. 
1625: Φἀπ165 δ". Ον. ρθη. Δ αδί. δ. 111 ὃ 8 4: 1 ΟΙοῃ. 488, ΠΘΙΘ 
1ἴῦ ΟΟΟΌΓΒ ΓΟῸΤ {11268. 

ἤμεθα ἴον ἦμεν ΟΟΟΌ 5 ἴῃ 1 Κὶ. 251; Βδυῦοὴ 13, ΤῊ]Β ΤΟΥ ΔΡΡΘΔΥΒ 
1η ὕπΠ6 ΒΟΥ ]5618᾽ ὑθχύ 1η ΒΡ. 25. 

106. Ὑπὸ Τεογπιϊπδίϊοη -σαν. α. ῬΙΟΌΔΌΪΥ ὑπ6 ὑΠπ]ηρ ΒΟ 111] Πτϑὺ 
αιγοϑῦ ὕΠ6 αὐὐθηύοη οἵ {Π6 βύυπαθηῦ ὙΠῸ 15 ἢθνγ ἴο ὕὉΠ6 ατροῖ οὗ {ῃ68 
ΤΙ ΧΧ 15 0ὉΠ6 Τουτη] δ ῦοη 1 -σαν Οὗ ὕπμθ 84. ῬΘβοη Ρ] 18] οἵ Ὁῃ6 ΠΪ58- 
ὉΟΓΙΟΔ] ὕθη5685 οὗ ὕΠ6 δοῦν σοῖοθ οὔπϑι ὕ8η ὕΠ6 Ὀ]ΟΡου θοῦ. 

ΤἬΉΘΓΘ 816 1η ΟὙΘΘΙΚ ὕνψψο θυ ΠΟ 5 ΟΥἨ ὕΠ6 θα ρῬϑύϑοῃ Ὀ]υ18)] οἵ 
Ὁπ6 ΠΙδύουιο 6568 --- (1) 1ἢ -ν, (2) ἴῃ -σαν. Τῆὰβ ἴῃ ἩΟΊΏΘΙ γγ6 ΠᾶγΘ 
ἔβαν δα 4180 ἔβησαν. [1|η Αὐὁ6 ατθοὶς ὑῃ6 στὰ]θ 15 ὑμαῦὺ ὑπϑιηδῦϊο 
ΔΟΙΙδῦβ (ὖ.6. ὕΠο586 ΒΟ ἤδνθ ἃ. Θοηηθούϊηρ σόνθ] Ὀθύνψθθῃ 8 βύθιῃ 
διηα ὉΠ6 Τθυιιηδῦ]0η) δηα “πη ρου ἔθοῦβ ἴα κθ ν, 6.0. --- 

ἔνλυσ-τατν, ἔτλαβ-ον, ἐ-λάμβαν-ο-ν, 

γ}116 ποη-ὑΠθηηδῦϊο ὕθη865 δηα ὑπ6 Ρ]ρογθοῦ ὑδκα -σαν, 6.0. ---- 

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

Τὴ {π6 ατϑακ οὗ ὑμ6 ΤΙ ΧΧ, ψΒΊΘῊ 1 {158 ροϊηῦ τοργοδϑηΐβ ὑπ6 ΑἸ]οχ- 
ΘΠ Δ γΘΙΏΘΟΆΪΔΓΙ, ἜΠΟΣ 24 δουϊϑίβ δῃηα ΠΩΡΘΡ ἔθοῦβ ΤῊΔΥ͂ ΘΟΌΔΙ]Υ 
ὕαϊκ 6 -σαν. 

Οὐ 2α δουιϑῦβ γ718 Τη8 0 ἴδκθ ὑπ6 0] Οἱ Πρ ΘΧΘΙΏΡΙ68 ---- 

εἴδοσαν ΟἹ ἴδοσαν, εἴποσαν, ἐκρίνοσαν, ἐλάβοσαν, ἐπίοσαν, εὕροσαν, ἐφέ- 
ροσαν (ΞΞ 24 801.), ἐφάγοσαν, ἐφύγοσαν, ἤλθοσαν, ἡμάρτοσαν, ἤροσαν 
(9 05}. 512. 

ΟοΙρουπαβ οὗ [Π686 δηα οὔθ᾽ 5 Δουπᾶ, 6.0. ---- 

ἀπήλθοσαν, διήλθοσαν, εἰσήλθοσαν, ἐξήλθοσαν, παρήλθοσαν, περιήλθο- 
σαν, προσήλθοσαν, συνήλθοσαν, ἐνεβάλοσαν, παρενεβάλοσαν, ἐξελίπο- 
σαν, κατελίποσαν, ἀπεθάνοσαν, εἰσηγάγοσαν. 

ἱ 
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ὃ. Τηδύϑδῃοθβ οἵ ρου θοῦβ, ἡ ΒΟ ἢ, Ὁ Οὐ Ῥγθϑθηῦ ῬΌΓΡΟΒΘ, ΤΏ Θ8 ἢ 
ΠΙΒύοΟΣΙο ὕἤθηβθϑ Του α ΤΟΙ ἃ. βύθηρπθηθα ρῬγθϑθηῦ βύθιῃ, (ὁ ῃοῦ 
ΘΟΠῚΘ 80 ΤΓΘΘΟΙΥ ἴο πα. Βαῦ ὮΘΙΘ 816 ὕνο --- 

ἐλαμβάνοσαν ἘΚ. 22", ἐφαίνοσαν ῖ Μδ8ο. 453, 

ΤΏ Θ56 56οὴ ἴο Ὀ6 2076 ΘΟΙΏΙΊΟΠ ἢ ᾧῃ6 οα86 οὗ οοπίταοίοθα γοόγγοὶ 

γοΓΌ --- 

ἐγεννῶσαν (θη. 6’ εὐθηνοῦσαν ΤιΆτη. 1. 
ἐπηξονοῦσαν ΝΌ. 1:5, ἡνομοῦσαν Τὰ ἰκ. 22". 
ἐποιοῦσαν «700 1“. κατενοοῦσαν Ἐκ. 398, 

ἐταπεινοῦσαν «πα 495, οἰκοδομοῦσαν 11 Ε)58α. 14:8, 

εὐλογοῦσαν 58. 615. παρετηροῦσαν ὅ8. Θ'", 
ἐδολιοῦσαν 5. δ3, 153, 

Ον. Ηδει. αϑί. ϑδίηι. ΝῚ 2 ὃ 7 εὐσταθοῦσαν, ΤΧ 9 ὃ ὅ ἐδοκοῦσαν. 

ΘΌΟΘΙ ΤΟΓΠῚ5 ΟΟΟῸΪ Ῥ]ΘΗΘΙ  Ά]]Υ τη Μ85. οὗ ὕη6 Ν.Τ'., θαῦ {Πη6 ον: βου β᾽ 
ἰοχῦ 85 ΟὨΪΥ ἐδολιοῦσαν ἴῃ Βοϊηδη8 9. (ἃ αὐυοϊαύϊοη ἔοι Ῥβ. 1955) 
δι) παρελάβοσαν ἴῃ 11 165. 95, , 

6. ΤΏ 58Π16 θυ] ΘΟ -σὰαν ΒΟΙΩΘΟ 65 ἰδ ῖκο8 ὕΠ6 Ὀ]δοθ οὗ -εν 1ῃ 
1π6 88 ρϑύβοῃ ρ] 18] οὗ {Π|ὸ ορύαθϊνϑ. 

αἰνέσαισαν θη. 495, θηρεύσαισαν «0Ὁ 18. 
εἴποισαν Ῥ5. 3455. ἴδοισαν «ὁ 21. 
ἐκκόψαισαν Ῥτον. 2455. καταφάγοισαν Ῥτον. 807, 
ἐκλείποισαν 5. 1035, ὀλέσαισαν «00 181, 201 
ἔλθοισαν 1). 53): Φο0Ὁ 189 ", περιπατήσαισαν « οὗ 2055, 
ἐνέγκαισαν 15. 665), ποιήσαισαν 1)0. 153, 
εὐλογήσαισαν Ῥ8. 8455. πυρσεύσαισαν «700 20, 
εὕροισαν ὅ᾽ν. 399, ψηλαφήσαισαν «00 δ"., 1255, 

α. Τὰ ΗδΙ]Θηϑυϊο ΟὙθοὶς σΘΏΘΙΔΙΪΥ͂ -σαν 18 8180 {Π6 δγιηἸ ηϑύϊοη οἵ 
{π6 θα ΡῬΘΥβοη. Ρ γα] οὗ ὕΠπ6 ᾿π ρ ῦϊν 6 1η 811] γ 068, 6.0. ---- 

1 Κι. 805 ἀπαγέσθωσαν καὶ ἀποστρεφέτωσαν. 

ἘῸΓΡ ᾿᾿ηϑίδηοθς ἴῃ Ν.. 566 1 ΟὐοΥ. 7386. 1 ΠῚ. δ᾽: ΤΊ. 81: Αοἵϑ 

δ ' 

17. Τογηλϊηδίίοη οὗ {μΠ6 2ἃ ῬΟΥβοη ΘΙΠρΡΊ]ΔΓ οὗ ΡΥΪΠΊΔΤῪ Το η865 ΝΜ|Ί1Δ418 
διὰ Ῥαβϑῖνθ. [Ι͂ἢ ὉΠ0 ΤΠ ΧΧ, ἃ5 ἴῃ Αὐὐ]ο, ὑΠ6 24 ῬΘβοὴ ΒΙΠΡΆΪΔΙ οὗ ὕΠ6 
Ῥιθϑθηῦ δῃα ἔαύαγοθβ, 14.416 δηα ρᾶββῖνθ, ΘΠ α5 1 -ῃ, 6.0. ἄρξῃ, φάγῃ; 
λυπηθήσῃ. 'ΤὮΘ ΟΠΪΥ ΘΧΟΘΡΌΙΟΠΒ ἴο ὑΠ]15 χἴι16 ἴῃ ΑὐΔἹὸ 81γ6 βούλει, οἴει, 
ὄψει, ἃ! ἔσει, οὗ ψΨΏΙΟῊ {Π6 ᾿αϑῦ 15 ΟὨΪΥ τι86α ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΪγ. [ἢ {ἢ6 

1 ΧΧ νῷ μᾶγθ ὄψει 1η ΝΌ. 2905, 
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ΤῊΘ [11] ὑθυταϊπαύϊοη οὗ {πΠ6 24 ῬΘύβοῃ 5: ΠΡΌ] ΟΥἨ ῬΓΪΙΠΔΥΥ͂ ἔθη 568 

ταὶ 416 πα ραβϑῖνθ (σαι), σοι ἴῃ Αὐὐο ΟἼΘΘΚΚ ΔΡΡΘΑΓΒ ΟὨ]Υ 1ῃ ὉΠ6 

Ρουξθοῦ οἵ 8411 γϑυρϑ ἃπᾶὰ ἴῃ ὕὍΠ6 Ῥιθϑθηῦ οὗ -μι νϑιῦ8, ἃ8. λέλυ-σαι, 

δίδο-σαι, 15 ΟΟΟΑΒΙ ΟΏ81Υ ἴο 6 ἔουπᾷ ἴῃ [η6 1 Χ Χ ἴῃ ΟὔΠΘΙ Ο8868. 

ἀπεξενοῦσαι 111 Κα. 145. 

κοιμᾶσαι 0. 516 (ΑΛ). 
κτᾶσαι ὅ11. Οἵ. 
πίεσαι Ὧι. 2859: Βυὶδ 2593: 11 Κ΄. 17᾽; Τ5. 427 δὲ! ΟΡΤΑΥ: 

πῆνῖς πΠ Θτυθς, 
᾿ φάγεσαι Βαϊ 215: ΕΚ. 1218, 

5ο ἴῃ Ν.Ὶ! --. 

καυχᾶσαι ἌοΙη. 217: 35: 1 ΟοΥ. 45, 
κατακαυχᾶσαι Βοιη. 9" 

ὀδυνᾶσαι 1,Κ. 1655. 
φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ Τιϊκ. 175, 

ΤῊ αϑίογ οἵ Ἡιτηδ8 γ16105 τι ἐπισπᾶσαι, πλανᾶσαι, χρᾶσαι. ὥὅτποἢ 
ΤΟΤΤΏῚ5 816 5011} υδθα 1η Μοάθχῃ ατθρῖ. 

Τη ὉΏΘΟΥΥ -σαι 15 ὉΠ6 ἰθυτηϊ πϑύϊοη οὗ ΘΥ̓ΘΤΥ 24 ῬΘΥΒΟῊ 510 ΡΌΪ]ΔΙ 1Ἰη ὑΠ6 
τη14 416 8ηα ῬΆΒΒ1:γ6 γΟΙΟΘΒ, ἃ8 1η δίτδο-σαι, λέελυ-σαι, 580 ὕὑῃδὺ πέε-σαι 18 
ὃ ῬΘΡΓθοῦ]ν στρα] Τοστηδῦϊοη. Βαῦ ἴῃ Αὐὐὸ ατθθῖκ 0ῃ6 σ Πᾶ5 ἀτορρϑθὰ 
ουῦ ἡ ΏΘΓΘΥ ΘΙ ὕΠΘΙΘ 15 ἃ ΘΟΠ ΘΟ Πρ ΟΜ 6], δηαἃ θη οοη γϑοίϊοῃ. Πδ8 
Θηβϑιιθα. Τὰ. πίεσαι ὈΘΟΟΙΉ65 ἢ’βὺ πίεαι, ἀηα ΠΠΔΙ]Υ πῳ. ΟΟμἢτιΙηδ- 
ὕ]10 οὗ ὑΠ15 ΠΘΟΙΥ 185 ὕο Ὀ6 ἔουπμα 1ῃ ἨοΙΏΘΙ, ΏΘΙΘ ΠΘΓΘ 816 ΤἸΠΘΗΥ͂ 
ΘΧΘΙΏΡ165 Οὗ {Π8 ᾿πὐοετηθαϊαΐθ ἔουΊη, 6.6. ἀναίρεαι, δευήσεαι, ἔρχεαι, εὔχεαι, 
ἴδηαι, κέλεαι, λέξεαι, λιλαίεαι, μαίνεαι, νέμεαι, ὀδύρεαι, πώλεαι. [Ιᾧ 15 8δῃ 
Ἰη ΓΘ ΘϑΌ]ηρ᾽ ΟΘΒΌΙΟΙ ὙΥ ΠΘΌΠΘΙ πίεσαι Δα φάγεσαι 16 ΒΌΓν1γ 818 ἴῃ {Π 6 
ῬΟΡαΪΔΥ ΒΡΘΘΟἢ οὗ ΡῬΓΘ- ΗΠΟΠΊΘΡΙΟ ΤΟΓΠ18, ΟΥἩ Ταῦ" γϑυῖνϑ]β, ἃ5 “ΔΉ ΠΔ115 
ΔΠα οὔθ᾽ 5 ὉΠ1ηΪκ, οα. ὕΠ 6. ΔΗΔΙΟΡΎ οὗἩ {π6 ρϑυΐθοῦ τη14 4]6 δηα ρϑβϑῖνθ 
Οὗ 811 νγϑυβ ἃπα οἵ [Πη6 ρυθβϑηῦ τη144]6 δηα ρᾶββῖνθ οὗ -μὲι νϑιθ8. 

[ῃ καυχᾶσαι ἃιηῃα {Π|6 11|κ6, Θοῃ Υ ϑούϊοη ἢ885 8 κῃ Ὁ]866 1ῃ {Π6 γΟΥ 6185 
ῬΙΘΟΘαΙηρ [Π 8 σ (καυχάεσαι ΞΞ καυχᾶσαι). ἀπεξενοῦσαι (111 Κι. 146) ἸοοΚ5 
1|κ6 ὦ ὈΑΙΌΔΙΊ5Ιὴ [ῸΣ ἀπεξένωσαι. 

Α5 δρϑῖηϑῦ {Π686 1161 ἔΟΥΙΏ8, γγΧ6 Βοπηθύϊμηθϑ Πηα οοπίγϑοίθα ΟΥΊΏΒ 
ἴῃ ὑῃ0 ΤΙ ΙΧΧ, ΘΓ [6 -σαι 15. αϑ08] ἴῃ Αὐἰϊο. 

᾿ δύνῃ ἴοΥ δύνασαι. Ὥδη. Ο’ δ᾽5, ὅ5ο ἴῃ Ν.Τ. Τικ. 162: Βιονυ. 23, Τὴ 
ΒῸν. 166. 2658 Ῥούβοι βιιϑυϊ αὐθᾷ δύνᾳ ον δύνῃ, ἃ8. ὈΘΙπ δ᾽ ΤΏΟΓΘ 
Αὐ19. δύνασαι 1056] ΘοοΌΓ5 ἴῃ 000 1018, 355,11, 422; Ὑγ154. 1153: 

ο 8η. Θ 255 415, δ᾽6; 6] Θ3᾿ 
ἐπίστῃ ἴο" ἐπίστασαι. ΝΌΉ. 201: Ὁ. 222: 5 οϑῇ. 145: 400 98: “61. 

7 τὐχις 575 
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18. Αοτἶϑί 'ἰπ -α, ἀ. Απούπου 1 ῆθχὶοηδὶ ἔουτη ἴοι ὑΠ6 ΤΡΘα ΌΘΠΟΥ οὗ 
ὙΠΟ ὉΠ6 Ο]α551081 βυπαθηῦ νν1}} Πα α]γ 6 ΡΓΘΡαιθα 15 ὕὉΠ6 δουιὶϑῦ ἴῃ 
τα ἴῃ οὔπθι ὑπ θη γον 6] γοῦ5. Αὐὸ ατὐθθκ ΟΥ̓͂ΘΥΒ. 5016. ΤΆΓ6 
Ἰηβύδῃ 68 ΟὗὨ ὉΠ15 ΤΟΥ 101), ἃ8 εἶπ-α, ἤνεγκ-α, ἔχετα, 8 Πα ἴῃ ἩΟΙΏΘΙ ΜΘ 
ἢδνΘ 8.10. ΒΡ Υ ΤΟΓΙῚΒ ἃ 8 κήαντες (Οα. ΓΧ 291), ἀλέασθαι (Οὰ. ΤΧ 214), 
σεῖα (1|. ΧΧ 189). Νονθεῦμθ]888 ὉΠ18 185 ὕη6 ὕγρθ ψ Ὡ]Οὴ 88 Ρ16- 
γα 1166 ἴῃ Ππ6 τη 61 ἰΔηραδρΌ. 

ὃ. Τὰ Αὐτὸ ὉΠπΠ6 δουϊϑὺ εἶπα ΟΟΟΙΤΒ. ἸΠΟΤΘ ΓΘ ΘΗΤΥ ἴῃ Π6 ΟΥΠΘΥ 
ΤΠ] 0065 ὕπδϑηι 1η ὕΠ6 1πα]οϑῦϊν (6.0. Ῥ]αῦ. ϑορ!. 240 Τὴ) εἴπαιμεν, γοί. 
ϑῦϑ. Α εἴπατον 1ρθ᾽ῦϊνο, ἐἸιῖϊοῦ. 60 Ὁ εἰπάτω, Μόηο 11 Ὁ εἶπον 
ἸΠΊ ΘΙ ΑΌΙν6). 

Ιὴ π6 Τ ΧΧ 0Π15 δου δῦ 18 Θα 81} ΘΟΙΠ ΠΟ 1 6 ξέρε με 

εἶπα ὺ. 1: Ῥβ. 405. 

- εἶπας θη. 445: πα 1} 165, Οὐ. οι. 11. 1 106, 108. 
εἴπαμεν ἅἀφη. 4251, 4455." 
εἴπατε θη. 495", 4458 4853, 

ἐν 1 ον Κ᾿ ΤΟ 1 Ἢ. 175 195. ἦν Κὶ 1: Τοῦ, 75: 
61. 495. 

εἶπόν ἀφη. 4857: ΏὍδη. Ο’ 27. 

εἰπάτω Ἰ)4η. Θ 27. 
εἴπατε (ἸἸ ρΟΙαῦϊγ 6) ἀθῃ. ὅ0,. Ορ. ἤομι. Οὰα. 1Π| 421. 
εἴπας ἀφη. 463. 

6. 116 ὕΠ6 οἰαββ1οα] δουιϑῦ ἦλθον 18. ΘοΙηΙηΟ ἴῃ ᾧπΠ6 ΤΠ ΧΧ, [16 

Τότ σὺ -α 4150 ΟΟΟΌΓ8, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ ἴῃ ὑΠπ6 Ρ]υχ Δ]. 

ἤλθαμεν ΝΌ. 153, 

ἤλθατε θη. 2657, 4215: Τὺ. 19; “4. 117, 

ἡλθαν ον. 4[,: :. 9ἀρ..12] ς τ Κ΄. 175.Ὁδ4ὅ:. Ὁ ΟἿν 28,8: Ὡδη. 
Θ 23 

ἐλθάτω Ἐϊύον ὅ553: 15. δ᾽9: 4“6γὉ. 17:5 

ἔλθατε Ῥτον. 95. 

εἰσελθάτωσαν Εἰχ. 145, 

ΤῊ15 δουϊϑῦ 15. ΘΟΙΏΙηΟῚ ἴῃ Μ85. οὗ {πὸ Ν.Τ'., θαῦ 85 ποῦ Ὀθθῃ 
ϑατηϊυ6α Ἰηῦο {Π6 ΒΡ νυ βου δ᾽ ̓αχὺ. Οὗὑρ. Ἡθυτι. 7} αϑέ. γ͵7ι8. 1 4 8 1 ἦλθαν, 
δ ὃ ἀπῆλθαν: ἱ ΟἼθιη. 3858 εἰσήλθαμεν. 

αἀ. ΒΥ ἴπ6 5146 οἵ εἶδον γχ ἤᾶνθ δὴ δουιϑῦὺ 1ῃ -α, ΘΒΘΌΘΟΙΔΙΠΥ ἴῃ 
0Π6 θὰ ῬΘΙΒο. Ὀ]018]1, ΏΘΙΘ 105 δανδηῦαρθ 16 οὐυϊοῦβ. (868 ἢ 
θ6]ον.) 

εἴδαμεν 1 Κι. 101. 
εἶδαν δ 5. 65 16": 1 Κ΄ 6): ἢ Κ', 10193. 
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6. ΟΙΠ1]ΔΡΙΥ ΟΥ̓ {Π6 5168 οὗ εἷλον γγχ8 Πᾶνα ρατγύβ ἔουιηθα ἃ5 ὑπουρἢ 
ἔτο εἷλα. 

καθεῖλαν ἀ6η. 44}: 111 Καὶ. 1913, 
εἵλατο 1)0. 2618, 
ἀνείλατο ἔχ. 25. 
ἀφείλατο 1 Καὶ. 808 

διείλαντο «[οὁ5}. 225, 
ἐξειλάμην ἱ Κα. 10] 

ἐξείλατο Ἐκ. 1858; “9ο5ῃ. 24:9: 1 Κα, 125, 1751 8018 

παρείλατο ΝΌ. 11“, 

ΤῊ δουιϑῦ ἔπεσα ΟΟΟῸΓΒ ἔΡΘα ΘΗΌ]Υ ἴῃ {Πη6 84 ῬΟΙΒΟῚ ΌὈ] 018], Ὀαΐ 
15 ΤΆΤΘ 11) ΟΥΠΘΙ ρϑιϑ. 

ἔπεσα 1). Ο' 87 πεσάτω 4761. 4453 (Δ5), 495 (ΛΑ 5). 
ἔπεσας 11 Κα. 8533. πέσατε Ηοϑ. 108, 

ΑἸΠΟΠΡ᾽ ΘΟΙΠΡΟΘΠη5 ψ Πηα ἀποπεσάτωσαν, διέπεσαν, ἐνέπεσαν, ἐπέπεσαν. 
50 ἴῃ Ν. Τ᾿ --- 

᾿ς ἔπεσα ον. 17, 
ἔπεσαν Βιον. δ᾽, 615, 1116. 17}; ἪΡ. 118, 
ἐξεπέσατε (ἀΑ]. δ. 

ον. ῬοΙγΌ. 111 19 8 ὅ ἀντέπεσαν. 
6. ΟΥΠΘῚ δουιϑῦβ οἵ [Π6 5816 ὕγΥ}6 816 --- 

ἀπέθαναν ΟΌ. 85. ἔλαβαν 11 ΚΑ. 295, 
ἐγκατέλιπαν 11 ΟἼγ. 295, ἐφάγαμεν 11 Κα. 195. 

ἔβαλαν 111 'Κ. 65, ο΄ ἔφυγαν “ἀρ. 75. 
ἐμβάλατε (θη. 44.. 

μ. ΤΏΘ ἔγθαῦθηου οἵ η6 84 Ῥϑύβϑοῃ Ὀ]Ό 78] 1ἢ 0158 ΤΌΤ] 18. ΠΟ 
αἀουδὺ ἀὰθ ἴο ἃ ἀθβ1:τθ ἴο αἰ θη δίθ ὑη6 θ4. Ῥϑύβϑοῃ Ὀ]υ1 8] ἔγοιῃ 
0Ὁη6 1580 ΡΘΙΒΟΙ 51 ΠΡ. ., ΘΟ 8.6 ΘΟ οιπαθα ἴῃ ὑη 6 ΠΙΒΌΟΥΙΟ ἔθη 868 
ΘΠΘΙΏΡ᾽ ἸΏ -ον. [Ὁ αἷθοὸ βθουῦγθα ὉΠ ΓΟΓΙΙΥ οὗ θη α]ηρ ἢ ὑΠ6 δοΓιδῦ 
Ϊὴ -σαΓ. [η 1] Κ. 105 νγθ ἤδνθ {Π15 οο]]οοϑύϊοη --- 

εἶδαν. .. ἔφυγαν... εἰσῆλθαν . . . ἀνέστρεψαν. 

Ιη “ἀρ. 05 γο ἤπα [Π6 ϑῃοιηδ]ου 5 ΤΟΥ ἀνέβαιναν [Ο]]ονγοΘα ὈΥ͂ συν- 
ανέβαινον. 

19. Απρπιοπί. α. ΤἼῊΘ δυρτηθηῦ ψ]ῦἢ 0Π6 Ρ] ΡΟ ΡΥ θοῦ 15 δὖ {111685 οΥ]ὔ- 
[θα ὈΥ Ρ]αῖο δηὰ 6 Ὀοϑῦ Αὐῦ]ο ψυϊῦθυβ. [ηβύϑῃοθβ 1 ὕΠ6 ΠΧΧ 818 --- 

βεβρώκει ἴ Κα. 8013 ἐνδεδύκει Τινὺ. 1653, 
δεδώκειν τὶ Κ. 181, ἐπιβεβήκει ΝΌ. 22" 

δεδώκει 111 Κα. 1015 πεπώκει 1 Κα. 8013, 

ἐνδεδύκειν « οὉ 295, 



ΑΟΟΙΘΕΝΟΕΙ ΘἿ 

5ο ἴῃ Ν.Τ. -- 

δεδώκει ΜΚ. 14“. μεμενήκεισαν 1 “1. 23. 
δεδώκεισαν «“π. 117: ορ. ΜΚ. 185, πεπιστεύκεισαν Δοίβ 1453 
ἐκβεβλήκει ΜΚ. 1605. πεποιήκεισαν ΜΚ. 15, 
κεκρίκει Αοὐἱβ 20", 

Βαυῦ ἴῃ ἢὋπ6 ΤΙΧΧ να οσΟΔΒΙΟΉ8}1Υ Πηα οὔποθ Πιϑύουιο θη 8685 ψι- 
οαὖῦ {πΠ6 δυρτηθηῦ, 6.0. 11 Εβα. 148 οἰκοδομοῦσαν. Τ5 15 ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ͂ {116 
8,56 ΜΙ εἶδον. 

ἴδες Τιτη. 959, ἴδον θη. 5155, 405, 
ἴδεν ἀ6η. 519, 4056, πρόιδον θη. 318 

ὃ. Τῃ Αὐτὸ ατϑοῖκ, θη ἃ ῬΥΘΡΟϑι Ιου Πδα Ἰοβὺ 105 ἔόσοθ δηα νγἃϑ 
[6] Ὁ 8ἃ5 ραῖῦ οὗ ὕὉπ6 νϑὺρ, ῃ6 διιρτηθηῦ 85 ρ᾽δοθᾶὰ Ὀθῖοσθ, Ἰηβίθδα οἵ 
αἰύοι, 1τὖ, ἃ5 ἐκάθευδον, ἐκάθιζον, ἐκαθήμην. 

ΤῊΘ 5816 ἰαὺγ ΠΟΙ 5 ἴῃ ὑμ6 ατϑοκ οὗ {π6 Τ ΧΧ, Ὀυῦ 15 Ὠδύμτα ΠΥ 
οχίθηαθα ἴο ἔγθϑῇ οδ868, 6.0. ὕο προνομεύειν, ΟΠ ἴῃ ὕΠη6 ΑἸΘΧΘΗΘ Δ 
ἀἸϊα]θοῦ βθθιηβ ἤο αν ὈΘΘη. ὕΠ 6 ΘΟΙΏΙΠΟΙ ΜΟΓΑ ἴῸΥ ὁ ἴο τανδρθ.᾽ 

ἐπρονομεύσαμεν 1)0. 255, 5. ἠνεχύρασαν «700 245, 
ἐπρονόμευσαν ΝΌ. 913. 

6. ΤῺΘ δουιϑὺ ἤνοιξα 15 ΔΙΤοϑιν Τουηᾶ ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟη. Τη {π0 ΤΙ ΧΧ ιὖ 
18. ΘΟΙΏΙΠΟΠ, ὑΠΟῸΡ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤηΘ8η5 ὕο ὕμθ θϑχοϊβίοη οὗ ὑπ6 ἔοσγιη ψιἢ 
ἸηΐθΓη8} δαρηηθηῦ. ΒΘΒ1665 ἤνοιξα 1056] ἢ, ΤΒΊΘῊ 15 Θοη] ραῦθα ὑΠτουρἢ- 
οαὖῦ {Π68 5Ι Πρ’ δηα Ρ] 781], γ6 ἤν 8180 ὑῃ6 ΤΟ] ΟΡ --- 

ἠνοίχθη ΝΌ. 1653: Ῥᾳ. 1057, 108), ἤνοιγον 1 Μδ8ο. 115, 

ἠνοίχθησαν Ἐκ. 1}. ἠνοίγετο 111 Κα. 153, 
ἠνοιγμένα τ ΟΝ 

δο 4180 1η Ν.Π -- 

ἤνοιξε Αοἰϑ 12", 1417: Ἄν, δ', διηνοιγμένους Αοὐβ 755, 
διήνοιξε Αοὔβ 105. ἠνοίγη ον. 11, 

Βοϑιάθϑ ὕπ Αὐῦο ἴου πὶ ἱἢ ἀΟα Ὁ]6 ᾿ἸπΐθΡ 8] δαρτηθηῦ, ἀνέῳξα, ὑΠ6 
ΤΙ ΧΧ 85 8150 ἔουτηβ ΒΊΟΝ δαρτηθηῦ ὑΠ6 1η1018] γον 6] οἵ 0815, δηα 80 
αἸΒΡΙΔΥ ἃ {1016 ϑιιρτηθηύ --- 

ἠνέῳξε ἀθη. 8δ: 11 Μδο. 6), 
᾿ ἠνεῴχθησαν θη. 71}: 51», 4951: Τδη. 77), 
ἠνεῳγμένους 111 Κὶ. 8.9: ἢ ΟἾν. 659 Ὁ. τιῦ; ΝΆΗ. 15, 
ἠνεῳγμένα 111 Ἰζ. 855. 

δο ἴῃ Ν.Τ.' --- 

ἠνεῳγμένον Βι6ν. 108, 



θὃ ΘσΘΒΑΜΜΑΒ ΘΈΤΟ ΒΕ ΕΚ 

α. Τὴ προφητεύειν ὕΠπ6 1ηΐθ Γ᾽ η8} δαρτηθηῦ 15 ΤΟΙ, 51η06 Π6 γΙὉ 15 
Του θα οἡ ὕΠη6 πο προφήτης. [πὰ ἴΠ6 ΠΧΧ προεφήτευσεν ΟΟΟᾺΓΒ ΟἸΪΥ͂ 
ἴῃ 1 Κὶ. 181) (Α) δμὰ ὅδ1ν. 405, Νρνυθυῦῃθ]6 585 ὑ818 15. ὕη6 ἔουτη σὴ 
Ὦδ5 ὈΘΘἢ ΘΥΘΡῪ 616 ΓΘ ουΓθα 1 ὕη6 ΒΘ ΒΟ 8᾽ ὑοχὺ οὗ ὑπ Ν.Τ', 

προεφήτευον Αοὐδ 195, 
. προεφήτευσε Μύ. 157: ΜΚ. 75: Τικ, 1561; 4, 115; παρ" 

προεφητεύσαμεν Μύ. 753. 
προεφήτευσαν Μύ. 113 

6. Τηβύϑηοθβ οὗ ἀοα]6 δαρτηθηῦ 1ῃ ὑπΠ6 ΤΙ ΧᾺΧ 816 -- 

ἀπεκατέστη Εχ. 155, 

ἀπεκατέστησεν 1 Ει8α. 153, 
ἠνωχλήθην 1 Κα. 8013. Οὐ. Ὅδῃ. 85; 4. Ο’ 618, 

20. Ἐοἀπρ!οδἰίοη. α. ΤΏ σοι 8 οοΙηρουπηᾶθα τι ἃ ῬΥΘΡΟΒΙ ΟΝ 
ΤΘαῈΡ]]οδύ]οη 15 βου θη 65 ΔΡΡΙ1Θα ἤο ὑμ6 Ῥυθροϑιθοῃ. 

κεκαταραμένος 0. 2155: δ΄᾽1ν. ὁ16.. Οὐ. ΠΟΘΙ 275. 
πεπρονομευμένος 18. 425, ΟὟ. 8 19 ὃ. 

ὃ. Τῇ [Π6 ἔοι κεκατήρανται (ΝΌ. 225, 2453, Οὗ. ἙποΟ 2753.) γγ 
δνθ ψηδῦ ΤΏΔΥ Ὀ6 οΔ116α ἀοιθ]6 τϑαιιρ]]οϑ ]οη. 

6. ὙΠ. ῥεριμμένος ( ἅρ. 452 δῃὰ ἐκρεριμμένην (ὅ ἂς. 1515) τη ῦὺ Ὀθ 
ΟΟΙΏΡΑΙΘα ΗΘ 5 ῥερυπωμένα (Θᾶ. ΥΙ δ9). ῥερίφθαι [ῥερίφθαι] 15 

οἰὐϑα ἔγοιῃ ῬΙΠαΔΙ Ὁ ΟΠΟΘΡΟΟΒΟΙ 8. 
α. ΤῊΘ τϑαὰρ]οαϊθα ρῥεθϑοηὺ ἐκδιδύσκειν ΟΟΟῸΤΒ ἴῃ ΤΟῸΤ ῬΑΒΒΘΡΘΒ -- 

1 Κι 8158:ὄ ἢ Καὶ. 95:0: Νὴ. 455; Ἠδβ: 7. ΤΟΊΒ ἰδ ΒΚ ὍΥ οΒΗπΕ. 
Κιχρᾶν, “ἴο ἸΘηα,᾽ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ὕπγθθ Ῥᾶβθδρθ8 ---ἰ Καὶ. 155; Ῥγονυ. 15": 
Ρβ5. 1115, κίχρημι 15 τιϑθα ἴῃ ὕΠ15 56η86 ὈΥ̓͂ ΘΙ] ΟΒ 668. 

6. ΤῊΘ νϑ}Ὁ κράζειν ἢδ5 ἃ Το αρ]]οα θα γα κ δουϊβῦ, ἐκέκραξα, ὙΥ ὨΊΟΠ 
15 ΥΘΙΥ͂ ΘΟΠ] ΠΟ, ΘΒΌΘΟΙΘΙΠ]Υ ἴῃ ὑη6 ῬΡΒΔΙΠῚΒ ; 8180 ἃ θα ρ]]οαῦθα βὑγοηρ 
δοιιδύ, ὑπο Ρἢ 018 15 ὙΘΙΥ͂ ΤΆ 16. 

ἐκέκραγεν 158. 03, ἐκέκραγον 18. Θ΄, 

21. Ατιΐς Εὺπΐυγο. α. αὖ 15 οα]] θα ὕπ6 Αὐἴϊο ξαΐαγθ, ἱ.6. {Π6 ξαῦτΓθ 
οαὖῦ οὗ ψΏΙΟῊ σ Πᾶ8 ἀϊορρθα, 185 ουθ Θοιημοη ἴῃ ἴπ6 ΤΙΧΧ τῃδῃ ἴῃ 
Αὐῦὸ αὐτο. Τῆι ὕπ6 ἔαθατο οὗ ἐλπίζειν, 80 ἔδυ 85 1 ΔΡΡΘ815 ἴῃ 
Αὐὐοὸ δαῦῃουβ αὖ 81], 15 ἐλπίσω: Ὀπὺ ἴῃ {πΠ6 ΤΙ ΧΧ Ὁ 15 αἰναυβ ἐλπιῶ. 
ΑἸΠΟΙΡ᾽ ΥΘΙῸΒ ἢ -ἰζω γΥ ΒΙΟῊ ὑαῖκα ὑΠ15 ἔοσγια οὗ ξαῦα 6 816 ---- 

αἰχμαλωτίζειν ἐγγίζειν κερατίζειν οἰωνίζειν 

ἀποσκορακίζειν ἐπιστηρίζειν κομίζειν σαββατίζειν 
ἀφαγνίζειν εὐαγγελίζειν μελίζειν συλλογίζειν 

ἀφανίζειν καθαρίζειν μερίζειν συνετίζειν ᾿ 
ἀφορίζειν καθίζειν 
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ΤΉΘΙΘ 15 ΠῸ ΔΡΡαυθηῦ ὕθᾶβϑοῃ ἴον ὕπ6 οοῃύσϑοιοη ἴῃ 0Π6 Γπύατο οἵ 
γΘΙῸΒ 1ἴπ -ἰζειν. ΤΠ τούθηθοη. οὗ σ ἴῃ ὑπ ἔπύῦατθ οὗ βϑιοῃ νϑὺϑ 15 
αὐαἰΐθ ϑχοθρύϊοηδὶ, ἃ85. 1 Ε00]. 11’ θερίσει (τηϊα.}, Τωνῦ. 255 ἐκθερίσεις. 
ΟΥ Ὁπ6 ὕνγο υθυβιοηβ οὗ 1816] Ο' 85 1 45 ψωμίσουσι, νΥ 116 Θ Πδ8Β 
ψωμιοῦσιν. Μηνίειν ἢδ5 ἃ ξαύατθ ἴῃ {Π6 ΤΧΧ οὗ ὕΠπ8 βδῖηθ βοῦὺ ἃ 
ΥΘΙῸΒ [ἢ -ίζειν. : 

μηνιῶ εὐο μηνιεῖς Τὺ. 198, 
μηνιεῖ ΡΆΒ. : 

ὃ. ἴῃ Αὐὐὸ ατϑϑῖκ ὕΠ616 816 ἃ ἔϑυγ ᾿ηϑύδϑῃοθϑ οὗ νϑυβ ἴῃ -άζειν ἀτορ- 
Ῥίηρσ Π6 σ ἃπα οοῃίτδούμηρ 1 ὕπΠ6 ἔαύατθ. ΤἢὰΒ5 βιβάζειν, ἐξετάζειν 
ἢδνθ ὑῃθ ξαΐιαγθβ βιβῶ, ἐξετῶ ἴῃ δααϊύϊοι. ὕο ὑπ6 {11} ἔοτη8. [Ιἢ {Π6 
ΤΙΟΧΧ {16 ἔουτηθι οὗ {Π686 ΒΟΙη ΘΟ 65 τϑύδ! 5 ὕΠ6 σ ἴῃ π6 Γαύατο (Π 0. 
6: Ῥ5. 818: 15. 4013; Ὑγ184. 65: 51ν, 185), 06 Ἰαῦξθι: αι γα 8: Ὀαὺ [86 
θη ΠΟΥ͂ ΠΙΟῚ ὉΠΘΥ ΘΧΘΙΩΡΙΙῪ 15 ΟΔΥΡΙΘα οαὖὺ 1ἢ {Π6 οα86 οὗ οὔδ. 
ὙΘΙΡῸΒ 1ἢ -ἄζειν. ΠΟΘ ᾿ἡγθ τἸηθϑῦ γι {Π6 ΓΟ] οσιηρ ἔα 68 ---- 

ἁρπᾷ Ὡγνῖὶ. 19:3 
ἁρπῶμαι Ηοϑ. δ᾽. 

ἐκδικᾶται Τὶ. 1915: Ὁ... 825: Ψ061} 11: 

ἐργᾷ δ, 4 0 Ὡχ.. 209 ϑ45ι: Τὺ δ. ὲ δ5, 1, μ Ἰ 95 
ἐργᾶται νύ. ὅδ. οῦ 393) 

ἐργῶνται 15. δ: Φ“6Γ. 8155, 225, 411: Ἐ21κ. 4833, 

κατεργᾷ 190. 283), 

κοιμά 19) 0. 515 

κοιμᾶται « οὉ 8. 

6. Βοίῃ ἴθ πὸ ΤΙΧΧ ἃῃα ἴῃ ὑπ Ν.Τ'. βουλίγονθὶ νου 5, 1.6. {Πο86 
ΜΙ Δ, ρ, μ5 ν; Πᾶν ὃ. οοῃὐτδοίθα ἔπύαθ, 85 ἴῃ Αὐὐϊο, 6.0. ψαλῶ, σπερεῖς, 
τεμεῖς, ῥανεῖ. 

α. ἴῃ Αὐὐο ατϑοὶς {π6 ξαύατθ οἵ χέω 158 5011] χέω 86 1πα 1501 61} 15}- 
δ.Ὁ]6 ἔγσομῃ ὕΠ16 ρυθϑθηῦ. [}ἢ Ὃπ0 ΤΙ ΧΧ {ῃ6 ἔαὔύιγθ 15 αἰβυηραϊθηθα ὈΥ 
ὈθΙηρ' τι λουκῆην 85 ἃ οΘοῃὐτδούθα ἤθηβ86. Τῆπ5 γγ6 ἢδΥθ --- 

ἐκχεῶ, ἐκχεεῖς, ἐκχεεῖ, 

ἐκχεεῖτε, ἐκχεοῦσι. 

ΤῊΘ 180 ρϑύβοῃ ρ] γα] ἀοθϑ ποῦ βθθῖὴ ἴο ΟΟΟῸ". 
6. Το ὕπ6 οοπύτδοῦθα Γαύιτθϑ ὑπ ΤΙ ΧΧ δαα5 π6 ροβύ-οἸδβϑϑιοδὶ ἑλῶ, 

Τλοτὴ ὑῃ6 βϑῖηθ βίθῃι 8ἃ8 εἷλον. ΤῊΝ Γαῦανθ οοοαγ 5 Ὀοΐῃ 1ῃ ὕΠ6 δοῦγθ 
δα ὕΠ6 τη14]6 γοὶο68, 6.9. ἀφελῶ (ΝΌ. 117), ἐξελεῖσθε (( ο58}. 2:5. 

50 ἴῃ Ν.Τ' -- 

ἀνελεῖ τι ΤῊ. 28, 
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ΚΓ Τὰ ΑΟ6 τελεῖν δα καλεῖν 816 ἴῃ 8 δαύατθ 1π 8 ]βυ! ρι!]5}80]6 
ἔγοιῃ ὑπ 6 ρυθϑθηῦ. [}ἢ 0Π6 ἰαῦθυ ασθοῖκ οἵ {πη6 ΤΙΧΧ {Π15 διηθΙσ ὉΥ 
15. ϑυνοϊαθα ὈΥ ὕπ6 τϑύθῃθμοη οὗ ὕὑμθ {1]] ἔογιη οἵ ὕμθ Γαῦασθ Τηυβ 
γγ6 ἢδνγθ6 ---- 

συντελέσω, συντελέσεις, συντελέσει, 

συντελέσετε, συντελέσουσιν, 
δηα 

καλέσω, καλέσεις, καλέσει, 
καλέσετε, καλέσουσιν. 

. ΤΟ δαῦατθ ὀλέσω, ὙΏΙΟΙ 15 ΟΘΟΙΏΤΊΟΩ ἴῃ ΗΟΙΊΘΙ Ὀπὺ ΤΆΓΘ ἴῃ 
ΑὉΌ10, ἀο68 ποῦ ΟΟΟὰΡ 1η η6 ΤΙ ΧΧ, 1. Ὧδ5 ΟὨΪΥ Ππ6 οοπύγδούθα 
ΤΟΓΙῊΒ ---- 

ὀλεῖ Ῥτονυ. 133 ὀλοῦνται Ῥτον. 2“, 185, 1δ5, 1635, 255, 
ὀλεῖται «0Ὁ 85, 

. Οἡ {86 οὔπρι ἢδῃηᾶ, ἐλάσεις ἴῃ Ἐκ. 251} 15. [Π6 ΟὨ]Υ ᾿ηϑύϑηοθ οὗ 
ὕΠ6 Γαΐυχο οὗ ἐλαύνω 1ῃ ὉπΠ6 Τ ΧΧ. 

ἱ. Τὴ Αὐϊο σκεδάννυμι π85 Γιύαγα σκεδῶ, Ὀαῦὺ ἴῃ [89 ΤΧΧ ΧυὖὉ τούϑ! 8 
0Π6 σ;, 6.0. διασκεδάσω “ἀρ. 21. 

99. Ἑοίοηίίοη οὐ σμοσί ον 6] ἰπ {π6 Επίασο. Α5 ἃ Τ]6 ἴῃ ΟὙΘΟΙΪΚ 
α δα ε γογ05 Ἰθηρύμθη 0Π6 γονγ8] ἴῃ ξογιηΐηρ' [π6 ἔαδατθ. ΕἸΧΟΘΡ ἢ 8 
ΔΥΘ σπάω ἃπα χαλάω ΔΙΠΟΠΡ᾽ α ΥΘΙΌΒ, Πα ΔΙΠΟΩΡ᾽ ε. 6 ΓὉ8 αἰνέω, καλέω, 
τελέωι. ΔΥ̓ΏΘη [Π6 γοῦν] 15 Βῃογῦ ἴῃ ὑπ6 ξαὔύιχγθ, 1Ὁ 15 8180 5ῃογῦ 1η ὑΠ8 
1ϑὺ δουϊϑῦ. 

Τὸ {Π6 ε γϑυ 5 ψ ὨΙΟἢ ἤν ὕΠ6 νον6] 5ῃονῦ ἴῃ ὕπ6 ξαϊατα δῃηα 1580 
δοΙΙϑῦ 78 ΤηΔΥ δα ἃ ἔγομῃ ὑῃ6 ΤΙΧΧ πονεῖν, φθονεῖν, φορεῖν. 

5Ο 1ῃ Ν.Π: --- 

ἐφορέσαμεν . .. φορέσομεν 1 ΟοΥ. 1δ5, 

Ορ. Ἤβφιι. Ῥαϑδί. ϑδίην. ΓΧ 18 8 8, 1 8 6 ἐφόρεσαν. 

99. Αοτὶβί οὐ ϑοιηΐνονι ψοῦβ. [Ι͂ἢ Αὐῦὸ ατσθοὶς βϑιηϊσονθὶ Ὑϑ 8 
ψΊῸ ἅ ἴῃ ὑπ6ὶν βύθιη Ἰθηρύμθη ὑμ6 ἅ ἰηἴο η ἴῃ ἤουπΐπρ' ὅΠπ6 1580. δον δῦ 
(88 φαν-, ἔφηνα), Θχοθρῦ δι ὁ ΟἹ ρ, ΏΘΠ ὑῃ6Υ ΙΘηρύμθῃ Ἰηΐο ἃ (88 
μιαν-; ἐμίᾶνα, περαν-, ἐπέρᾶνα). 66 ἃ. 8 ΟΥ2. 

Τὰ ὑπὸ ΤΙΧΧ ΤηΔΠΥ͂ Β00ἢ γου5 ἸθηρΊῃθη ἰηΐο ἃ ψΉΘη 0Π6 ἅ οὗ 6 
βύθῃηι 15 ρυθοθαθα ὈΥ͂ ἃ Θοῃηϑοηϑηῦ. θη ἡ͵χΧ6 τηθϑῦ 1 0 ἢ ΟΙΊῊ8 
85 ἐγλύκανας, ἐκκάθαρον, ἐξεκάθαρα, ἐπέχαρας, ἐπίφανον, ἐποίμανεν, ἐσήμα- 
νεν, σημάνῃ, ὑφᾶναι, ὕφανεν, ὑφάνῃς, ψάλατε. Ιῃ ΑἸηοβ ὅδ“ ἔσφαλεν 18 
ΘΙ ὈΙΡΟΙΒ, 85 1 τηἱρηῦ 6 24 ϑουϊϑῦ. 

ΤῊΘ Ι͂ΌΥΠῚ καθάρῃς 15 τοδα ἴῃ ΤΠ 6ΔοΥ} 5 ὑοχὺ οὗ Χρη. αὔο. ὃ 8 ὃ, 
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διηα ἴῃ Ηδιηδη 5 ἰοχύὺ οὗ Ῥ]αῖο 7 ατυ8 135 γγ ἤᾶνθ καθάρῃ ἴῃ Β' ἴ0]- 
Ἰονγϑα ὈΥ καθήρειεν ἴῃ 1). ΤΠ] δονὶϑῦ ἐσήμανα 15 οι ἃ 5 ΘΔΙῚΥ ἃ5 Χρη- 
ΟΡμοη. Οὥὑ. Αὐιβϑῦύθαβ δὃ 10, 858. Ἑκέρδανα Μὰἃ8 ΔΙ ΑΥΒ τοραυ θα ἃ8 
σοοα Αὐ1ο. 

ΘΘὮ ΓΟΓΙῚΒ 8.6 8180 ὕο Ὀ6 Τουπα ἴῃ ὑπ Ν.",, 6.0. -ττ- 

ἐβάσκανεν Οἱ. 8). ἐσήμανεν ΒιΘν. 1. 

24. ΤῈ ϑίγοηρ ΤῸ Π5685 Οὗ {πΠ6 Ῥαβϑϑῖίνθ. ΤΠ6 ατροῖ οὗ {π0 ΤΙ ΧΧ α15- 
ΡῬΙΔΥ5 ἃ ῬΤΘίθυθμοθ ἴοὺ 1 ὕΠ6 Βύγοηρ' ΟΥ̓ΘΙ ὕΠ 6 ψγϑαῖκ ὕθηβθβ οὗ ὕΠ6 Ῥϑββῖνθ,. 
ὦ.6. ἕο ὕΠμ6 ἤθῃβϑθϑ 10 ἢ 816 Του α αἸγΘΟῦΥ ἔσο ὑΠ6 συϑυρδὶ] βύθῃ, ; 
ὨΘΠΊΘΙΥ, ὕπΠ6 24 δουϊϑῦ διηὰ ὑπ6 24 ξαΐισθ Τὰ ἠγγέλην,  ΠΙΘῊ 18 
ποῦ ἴο Ὀ6 Τουπα 1η ΟἸα5510841 δαῦπουβ, θχοθρῦ ἴῃ ἃ αἰβραύθα τϑϑαϊηρ οὗ 
Ἐπν. 1. Τ΄. 992, οὐοῸ 5 ἔνθα ΘΗ] (1 ΘΟΙΩΡΟΙΠαΒ) ἴῃ ὕη6 ΠΧ Χ, δἀηὰ {Π6 
Γαύαγθ Ῥαββϑῖνθ, ὙΠ ΘΙΩΡΙΟΥΘΑ, 15 ὕΠ6 ΘΟΡΡΘΒΡΟΠαΙηρ᾽ ἔΟΥὰ 1ἢ -ἥσομαι, 
6.0. Ῥ5. 215: ἀναγγελήσεται, Ρρ, δδ' διαγγελήσονται. 

5Ὸ ἀρϑίη ἔτομ ῥίττω 6 Πηα ΟὨΪΥ ὕΠ6 24 δου]ϑὺ ἅ8η 24 Ταΐιγα Ρ88- 
Β1γ6, 6.0. Εἰῖκ. 195 ἐρρίφη; τὶ Κ. 205] ῥιφήσεται. 

ΤῊΘ ἔο] ΟΡ 816 οὔμθι Ἰηϑύϑηοθβ οὗ ὉΠ6 β81ὴ6 ξου Δ ΌΙΟΗ : ---- 

βραχήσεται (βρέχω) 158. 945, 
γραφήσονται Ἐκ. 155, Οὗ. Ατιδύθαβ 8 52. 
διεθρύβησαν Νῆυτῃ 15. 
ἐκλεγῆναι 1)4η. Ο' 1153, 

ἑλιγήσεται 15. 54". 
ἐνεφράγη Ρ5. 602", 
ἐξαλιφῆναι  ΟἸν. 29. Οὗ. ῬΙαῦ. Ρηοωᾶν. 2δ8 Β. 
ἐπεσκέπησαν 1 ΟἾν. 2651, 
ἠκαταστάτησαν ΤΟΙὺ 1". 
ὀρυγῇ Ῥ5. 905, 

περιεπλάκησαν Ῥ5. 1188) 
συνεφρύγησαν Ῥ58. 1015, 
ὑπετάγησαν ῬΒ. ὅ9". 

95. Τὴ ΨψοΥῦ5 πεινᾶν δηᾶ διψᾶν. ΤΙῃ Αὐἰϊο ΟὙΘοΙς ὕπ656 ὕνγγο νϑ Ὁ5 
οοπύταοῦ ᾿ηἴο η ᾿ηϑύοδα οὗ ἃ. 1Ι͂ὴ πη ΤΙἸΧΧ ὉΠ6Υ οοηὐτδοῦ Ἰηὔο ἃ, ἃπα 
πεινάω ΤΌΤ ΌΠΘΙ ΤΟΓΠῚ5 108 ξαύατο δηα δουϊϑῦ ἴῃ ἃ Ἰηϑύθδα οὗ η. 

ἐὰν πεινᾷ . .. ἐὰν διψᾷ ἘῊΥ βετων ἐπείνας ύ. 258, 

διψᾷ (μά. 19.. 293, 

ΤῊΘ ρατίβ οὗ πεινᾶν ὙΥὨΙΟῚ ΟΟΟῸΡ ἴῃ ὑπ6 ἔαΐατο 8ηα δου ϊϑῦ 86 πεινά- 
Ψ Ἄ 3 ’, 3 ’ ᾽ὔ -- ᾽ὔ 

σει, πεινάασετε, πεινάσουσι ἐπεινασέεν, ἐπεινασαν, πεινάσω (80].), πεινάσωμεν, 

πεινάσητε. 



42 . ΘΒΑΜΜΑΒ ΟΡΑΒΕΡΤΌΛΟΙΝΤ ΘΒΕΒΚ 

50 8180 ἴῃ Ν. 7. -- 

πεινᾶν ῬὮ1]. 4". 
πεινᾷ (1η.} 1 ον. 115 

πεινᾷ... διψᾷ (5800].) οπι. 125 (απούρα ἔτοτη Ῥτον. 265). 
ἐάν τις διψᾷ τ. 175.. 

τος ἘῸΣ πΠ6 αΐαϊο δηα δογιϑῦ οἵ πεινᾶν ἴῃ Ν.Τ. 5806 Μι. 12.538, 255: 
ΠΡ ἀπ Θς ΘΥ, ΤῸ 

26. Τὸ Ῥογίθοξ οὗ ἥκειν. ἭΚκειν 10 ὕπ6 ΤΙΧΧ 85 ἃ. ρουΐϑθοῦ ἧκα, 

Ὑ ΠΙΟῚ ΟΟΟῸΤ5. ΠΟΘΥΘΙ ΟἾΪῪ 1ἢ ὕΠ6 ΡὈ] ΓΑΙ. 

ἧκαμεν αφη. 471: “058. 915. 

ἥκατε σοη. ἀ2᾽,9. 1...1.29;.1κ.0}».,. 1991, 

ἥκασι(ν) 1ὃ ἀὐδμ 

ΤῊ15 ΤΟΥ ΟΟΟῸΓΘ. ΟΠΟΘ 1η ὕμο Ν.Π: ---- 

ήκασι ΜΚ. δ, 

Οὑ. ἵ ΟἸδϑιῃ. 125 ἴὴ ἃ απούαθιοῃ ΤτΡΟτὴ «058. 25. 
ΤἼηΘ ϑουϊϑῦ ἧἦξα, γΥ ΔΙΟῊ 15 Του ηα 1ἢ ἰαῦθ δαῦπμουβ, 15 ηοῦ 864 1η {Π6 

ΧΧ. 
ὙΠ ΥΘυ Ὶ {Π6 ἔΌΎὴ ἡ ἧκε οΘσαΓ8, 1ὖ 15 ΘΙΏΘΥ ΠΡΟ ὔγ6, ἃ5 ἴῃ 11 Κ. 

1455. οΥ Προ θοῦ, 85 ἴῃ 11 Μ8ο. 45), 85, 14:5 

21. Ῥτγαβϑηΐβ ξοσηθᾶ ἔγοπὶ Ρογίθοίβ. α. ΕἼΟΙΩ ὑΠ6 ρου θοῦ ἕστηκα [Π6Γ16 
νὰ ΤΟΓΙηΘα ἃ 6 ῬΙΘϑθηῦ στήκω, ὙΓΥΏΙΟῚ ΟΟΟᾺΓΒ 1π ὕγνοὸ ΟἹ 166 ΡὈ88- 
ΒΘΡῸ5 οἵ ὕπ6 ΤΧΧ. 

στήκει ἀρ. 10“, ᾿ς στήκειν 111 Καὶ. 85, 
στήκετε (πλρ61.) Ἐκ. 143 (Α). 

5Ο 1η Ν..--- 

στήκει Βομ. 145. 
στήκετε (1πη4.} ῬὨ]]. 157, 
στήκετε (πὰ Ρ617.}} ον. 10": 8]. οἷ: ῬΕΪ Ν" 
στήκητεϊ ΤῊ. 85: ΜΙ|ς. 1155 

Ὁ. ϑ᾽ταῖ]αν ὅο 185 15 [Π6 γϑυῦ γρηγορεῖν, ΤΟΥ Θα τοι ἐγρήγορα. ΝΘ 
ΙηΔΥ ΘΟὨ͵]ΘούατΘ ὑμαῦ 0Π6 Ῥ]προυἕθουῦ ἐγρηγόρει ΟΘ116 ὕο ὉΘ Τορδγαθα ἃ8 
ἂ Οοηὐγϑοῦθα ᾿Πηρθι ἔθοῦ, δηα 850 σΆΥΘ 1186 ὕο γρηγορῶ. 

ἐγρηγόρουν {9Γ. 5833, 

γρηγυρεῖν ὶ Μϑ8ο. 125] 
γρηγτρούντων ΝΟΉ. 73, 

γρηγορήσω {16᾽. 9838, 
ἐγρηγορησε(ν) 161. δὅ: Βανι. 25: Ὅδῃ. Θ᾽ 95. 

ἐγρηγορήθη 1.81. 1:5. 
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ΕΎΟΙῚ ὑΠ]18 γΘ Ὁ 1η 105 ὕυτη γγἃ8 ξουτηθα ἃ ΠΘῪ ὙΘ 108] ΠΟΌΠ γρηγόρη- 
σις θη. Θ ὅ"»" Οἷρ. αἰ8δὸ ὉΠ ῬΥΌΡΘΙ πϑ1ηθ Τρηγόριος. 

5ο τη Ν.Τ --- 
γρηγορῶμεν ἱ ΤῊ. δ5, 

γρηγορεῖτε (11061.} 1 ον. 1615; ΜΕ. 1557 
γρηγορήσατε 1 Ῥοῦ. δ, 

6. ΟΥ̓ Π|κΚ6 οΥἹρΊη 15 ὉΠπ6 δουϑῦ ἐπεποίθησα, ΜΥΠ1ΟὮ ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ “οὉ 5153 
ΕἼΤΙ πεποιθεῖν ἀρδῖΊη Ὑὸ ἤδνθ ῃ6 ποι πεποίθησις ἱν Κα. 183, 

α. ΤῊΘ θη ἀΘΠΟΥ͂ ἴο ἔργ Π] ΠΟῪ ὕτθεθηΐν ἔγοιὴ ρδυξθοῦβ 15 ΔΙτθδαν 
ΘΧΒΙΙ θα ἴῃ Ἠοιηθῦ. ΤΠὰβ 6 ἢᾶγθ ἀνώγει (Οα. Υ 139 66.) ἕοττηθα 
ἔγοιη ἄνωγα, 8Πα γεγωνεῖν (7|.ὄ ΧΤῚ 557) ἔγομϊ γέγωνα; 8150 ὑπ6 ᾿Π]Ρ61- 
ἔθοῦ ἐμέμηκον (Θά. 1Χ 459) ἔτοιῃ μέμηκα. 

928. Το ψεῦ ἱστάναι δΔηἃ 158 Οορῃαίθ8Β. ΒΥ {Π6 5146 οὗ Π6 ἔουτηβ ἴῃ 
-μι ὕπθιθ οχιϑύθα ἔγοιη ἨΌΙΏΘΥ ἀουηα 5. Δ] ΘΔ Όγ 6 ἔΟΓῺ5 1ἢ τω. 
ΘΟΠΏΘ ΟΥἩ ὉΠ 686 ρτθϑθηῦ ὑῃθιηβθνο5 ἴῃ ὑῃ6 ΤΧΧ. Τῆι γγ ἢᾶγθ {Π6 
ΤΟ] ον Ιηρ Ῥατῖβ οἵ ὑΠ6 ὑτϑηβδιῦνθ νου ἱστάω. 

ἱστῶσιν  Μδ8ο. 8. 

ἰσγῶν ἃ Κ͵ὶ, 25 | “οὉ δ᾽: Ῥρ, 175; Βιν, 27 Ὁ; 15. 445 5..1 Νίδο, 2. 
ΑἸηοηρ᾽ 105 ΘΟΙΠΡΟΌΠΟΒ 70 ΤΥ πούϊοθ ὕΠ6 ο]] ΟἹ ηρ᾽ ---- 

καθιστῶν 100. 17:5: Ῥ4η. Ο' 453, Οὐ. Ατιβῦθαβ ὃ 228. 
καθιστᾷ. .. μεθιστᾷ 198}. Θ 25, 
μεθιστῶν . .. καθιστῶν 1)4η. Ο' 25, 
μεθιστῶσι ἴ Μδϑ8ο. δ᾽, 
μεθιστᾶν 111 Μ8ο. 653, 

δο ἴῃ Ν.Τ΄--- 
ἱστῶμεν Βοη,. 553, συνιστῶν 11 ΟοΥ. 108 
ἀποκαθιστᾷ ΜΚ. 9:3. ᾿ συνιστῶντες 11 ΟοΥ. 45, 63, 

ΤῊΘ [ΌΥΠ ἱστάνειν, 8150 ὑΥϑηβιῦγ 6, ΟΟΟΌΣΒ 1 Εὶκ. 173, Οὗρ. ΑΥἸ5- 
ἰθ85 δ 280, 281 καθιστάνειν. 

5Ο 1η Ν.Τ΄.-- 
μεθιστάνειν ἱ Οον. 133, συνιστάνειν 11 ΟοΥ. 8. Οὗ. δ13, 10:3 

ον». ἤσθιε. αβί. Κ͵ὲβ. 1 ὃ 8 4 μεθιστάνει. 
Τιαῖον αὐτοῖς ἢ85 ἃ ὑγδηβιῦνο Ῥο θοῦ ἕστᾶκα, ὙΠΙΟΪ 15. ΠΏ Ρ]16α ὈΥ 

ὑπ ΤΆΓΘ, ὉΠΟΙΙ5}ὶ 618.55108], ρϑυ θοῦ ραββὶνθ ἕσταμαι (ΡΙὉ. Τίνι. 81. Ὁ). 
ΤῊ ἴῃ ΓΡΙαΙΟ] «Αοϊοοιιβ 510 Ὁ νγχθ ἢπὰ περιέστακας. 

ἑστάκαμεν ἱ Μδ8ο. 1153, 
ἀφέστακα «761. 168. 

᾿ καθέστακα «6᾽. 13, Οἵ, 
καθεστάκαμεν 1 Μϑ8ο. 109, Οὗ. Ατιδύθαβ ὃ 97. 
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5ο ἴῃ Ν.Τ. -- 

ἐξεστακέναι Αοὺβ 85. 

Τὴ 05}. 1019 [Π6 16 ὁσΟΌ5 Π6 ἸΡΤΘΡΌΪΔΙ Ῥϑυ θοῦ τηροῦν ἑστήκατε 
αὶ ΘΟΠΠΘΟΙ Πρ γΟ6] α Ἰμδύθϑα οὗ ε. ΔῈ ὑΠ18 ἔΌΤ ἢ ἸΏΔΥ ὈΘ6 ὁοη:- 
ΡῬᾶΙθα πεποίθατε ὕ5. 14δ5 : [8. δ010 ; «61. 9΄. 

29. Το εῦῦ τιθέναι δΔηᾷ 1(5 Οορῃαίθ5Β. ΤῊΙΒ γο Ὁ αἀο65 ποῦ ΟΥ̓ΘΡ 
ἸὩΟἢ ΒΟΘΟΡΘ ἴῸ} ΤΟΠΊΔι. ΤΠ6 Ππηρουΐθοῦ 185 ἔουηθα, 80 [81 ἃ8 1ὖ 
ΟΟΟΌ,5, ἔτοῖῃ ὕπ6 Δ] θυ μῦν 6 ΤΌΤ τιθέω. 

ἐτίθεις Ῥ5. 498, Ὁ, ἐτίθει Ῥτον. 88, 

ΤῊ15 15 1ἢ ΔΟΟοΟ 806 Μ]ῸΠ ΟἸΔ.55108]} 888, ὙΠΟ. ΠΟΎΘΥΘΙ Πδ5 ἐτίθην 
ἴῃ ὕΠ6 180 ρϑύβϑοηῃ. Ἐχτίθη 15 τϑθαᾶ ὈΥ ἃ ἴῃ Εβύπου 45. 

ΤῊΘ βύγνοηρ 8ηα νγϑαῖὶς δου ϑύβ ϑοῦϊνθ βθθῖὴ ἤο 06 δρουαῦ Θαυ8}}Υ ἔγο- 
αυθηῦ. Τὴθ ΟὨΪΥ ῬΘΡβοὴ οὐ [16 Ἰαύδοι. ὑπᾶῦ 18 ΠΤ Ββιηρ 15 ὑῃ68 2α ρθ1- 
Β00. ὈΪυ18]. Ἐθήκαμεν 15 Τουπᾶ (ἱ Ἐπ4. 16: 15. 285) ἃ ἔθηκαν 15 
ΘΟΠΊΙΏΟΗ. 

ΤῊΘ 24 Ῥθυβοη 51ΠΡΊ]Δ᾽ οὗ ὉΠ 6 βύγοηρ δουϊδῦ τη144]6 15. Αἰ ΤΥ 
ἔθου, ἃ58 ἴῃ ΑὙΙΟ. 

Τη 1 Ἐδβα. 439 γγβ Πηὰ ἐπιτιθοῦσαν ΤογΙη6α ἔτομι ὉΠ 6 ὑπϑιηδῦϊο τιθέω. 

90. Το Μοῦ διδόναι δηᾷ 15 ΟορσῃαίθΒ. ΤὴΘ ῥγθϑθῃηῦ ὕθῃηϑθ ΤῸΠ8 
008 ---- 

δίδωμι, δίδως, δίδωσι, 
διδόασιν. 

Τὴ Ῥ5. 8505] γε ἢπᾶ 84 Ῥθύβοῃ β:πρῸ]δι: διδοῖ ἔτόΌτὰ ὕΠ6 οορηδίθ διδόω. 
ΤῊΘ πηρουθοῦ τὰ 5 ὑπὰ8 ---- 

ἐδίδουν, ἐδίδους, ἐδίδου, 
ἐδίδουν οὐ ἐδίδοσαν. 

Ἐδίδουν 85 94 ῬΘΥΙΒΟῚ Ὀ].ΤᾺ] ΟΟΟΌΤΒ ἢ 11 ΟἾγ. 21ὅ: 11 Μδο. 85, 
ἐδίδοσαν ἰπ Ζυάίῖτῃ 71: οι. 4431: Ἐκ. 255: πὶ Μ8ο. 251. 

ΤΠΩΘ ἸΠΊΡΘΓΔΌνΘ δοῦϊνο δίδου 15 ἔουπα ἴῃ ΤΟΙ 45: Ῥτον. 95, 225. 
ΤῊ 1580 δουλῖϑῦ 15 ΘΟ ΟΓ 1ῃ ὉΠ6 51ΠΡ.]8}᾽ 8πα 1η ὕπ8 θὰ ΡΘΥΒΟΩ ΡΙαγαὶ 

οὗ [ῃ6 ᾿πἀϊοδύϊνθ, ἔδωκαν. 
ΤΠ 2α δουϊϑῦ β ] μῦν 6 ΤᾺ ὉΠ 8 ---- 

δῶ, δῴς, δῴ, 

δῶτε, δῶσι. 

ΟΥ̓ [π6 δῦονυϑθ ζου 8 ΟἿΪΥ διδοῖ, θα ῬΘΙΒΟΙ ῬΙυ͵8] ἐδίδουν, ἀμ ἔδωκαν 
ΔΘ ΠΟΠ-ΑΟ]10. 
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ΤῊΘ ορίαὔϊγο οὗ π6 2α δουιϑὺ ἢδ5 ὕΠ6 βύθμπι σουγθὶ ἸΟηΡ ---- 

δῴης Ρ5. 84, 1203, 
δῴη 29 ὕἸπ168. [πὶ 00 65, 1955: δ΄ῖν. 4655 δοίη ΟΟΟῸ͵Β ἃ8 ἃ γαῦϑηῦ. 

Ορ. Δυιβδῦθαβ ὃ 18 δῴη. 

5ο 'ἴπ Ν.7..-- 

συ ν 10. : Βόη).. 1δ᾽: Ἐπ, ΤΣ ΤῊ Ὁ ς 

391. Τὴ6 Ψοῖῦ ἱέναι δηᾶ 15 Οορπαίθβ. α. ΤῊΘ 51Π1016 γϑ Ὁ ἱέναι 068 
ποῦ ΟΟΟῸΣ ἴῃ ὕΠ6 ΠΧΧ. Τῦ 85 ὑπουθίογσθ ἴο Ὀ6 βύπαιθα 1 108. οοΙ- 
Ῥουπμᾶβ. Τὴθ τϑρι]δν ᾿ηῇθχίοη οὗ ὕΠπ6 πη ρουθοῦ ἴῃ Αὐῦο 15 Θαρροβθα 
ἴο ὈΘ ἴην, ἵεις, ἵει, ὑπΠοιιρὴ 1ηὴ Ῥ]αύ. ᾿ἰνώπυα. 2905 Α γὸ αν 150 Ῥθύβοῃ 
ΒΙ ΠΡΌ] ἠφίειν. ἪἬφίεις ὑποτθίοσθ (ϑὅπ5. ΟἿ Δ Ὀ6 ὀοπϑδιαθσυθα 
ΟἸ4,55108). 

ὃ. ΤΏ [ο]οηρ ὕνο Ῥαϑϑαρθδ 011] βθῦ ὈΘΙΟΤΘ ὰ8 ὉΠ6 ροϊηὔβ ὑμαῦ 
ἤδγθ ἤο Ὀ6 πούιορα νι τορατα ἴο ἀφιένα. ---- 

Ἐκ. 3253 εἰ μὲν ἀφεῖς. .. ἄφες. 1 Ἐ5α. 47 εἶπεν ἀφεῖναι, ἀφίουσιν. 

Τη {Π68 ἔοττηοϑν οὗ {Π686 ἀφεῖς τητιϑῦ Ὀ6 ἔΤοΠ] ἀφέω, ἃ ὁορῃϑίθ ὑμϑηχδῦϊο 
Τοττὰ ἴο ἀφίημι, Ὀὰῦ ψιὺπουῦ ὑΠ6 ΤραπΡ]]οϑῦ]οη. 

Τὴ {Π6 Ἰαὐϊθ γ ἤᾶγθ ἃ ΠΟῪ ἔουυηδῦϊο  Ὠ]ΟῚ ὑγθαὺβ ὑπ 6 τ6α}]1- 
οαὔϊοι ἃ5 ὑμουρἢ 1Ὁ 616 108618 πΠ6 βίθῃῃ. ΟἿ ὑΠ15 πθγ γϑυ Ὁ γγχ ἤδΥθ 

1Π6 ΖΟ]] ον ηρ ῥδυϑ --- 

ἀφίω ἘΠ0ο]. 2:8, ἀφίουσι ἱ Ἐ)5α. 452, 
ἀφίων Εἰοο]. δ᾽, 

Τη {μ6 Ν.Τ.. 1580 ψγ πᾶ ἀφεῖς (ΒΘν. 2529 δηὰ ἠἤφιε(ν) (ΜΚ. 153 
1119. 1806 ᾿ππρουΐθοῦ οἵ ἀφίω. Ορ. Ἠθιιῃ. }αβί. γλὶδ. 111 81 

ἀφίουσιν. 
ΤῊΘ ψγθαῖκ δουϊϑῦ ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ ὕῃθ 51ΡΌ]ΔΙ ἃηα 1ῃ π86 96 ῬΘΊβοῃ 

ῬΙυγ8] ἀφῆκαν, 6.0. ἀσ. 153, 
ὁ. ΑἜ ὑμϑιηδῦϊο γϑ Ὁ συνιεῖν ΘχΙΒύθα 1ἢ ΟἸΔ551041 ατθοῖκ. ΤΏΘΟΡΤΙΒ 

δθ0ῦ Π85 ὑπ6 ᾿πῆηϊῖνα συνιεῖν : Ρ]αὐ. ϑορῖι. 258 ἘΣ ι.ι865 ξυνιεῖς. ΟἿ {818 
γΟΥ τγὸ πᾶ {6 ΖΟ]] ΟΡ ρα ἴῃ π6 ΤΙ ΙΧΧ, 1 ψγὸ ΤΥ ὑλαϑὺ ὕΠ6 
ϑοοθηθαϑίϊοη ---- 

συνιεῖν 111 Καὶ. 35", συνιοῦσιν (ἃ δῖ. }].) Ῥτον. 853. 

ο΄ συνιῶν 11 ΟἼτ. 943, 

50 8150 ἴῃ Ν.Τ. --- 

ὁ συνιὼν Βοιη. 55. Τὴ Μύ. 135 [ῃ6 Π.Υ. ὑοχῦ Π88 συνιών. 

συνιοῦσι (ϑα 91.) Μῦ. 15:5: ἢ Οον. 1033, 
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α. Τῇ «ἀάαιθίοι ἴο {115 ψ ἢμπᾶ ἃ υϑὴῦ οὗ πον Τουτηδύϊοη 11Κ6 

ἀφίω .“-- 

συνίεις ΤΟ. 38: 900 18", 86’, 

συνίει Ῥτον. 2115; Ὑγ15α. 95, 
συνίων Ώ8ηῃ. Θ 85 5 Δηα ραϑϑῖἴηυ. 
συνιόντων (66η. }].} 11 Οἢγ. 9053, 

Τὴ 11 ΟἼγ. 265 συνιόντος πα 11 Ε5α. 816 συνιόντας [Π6 δοοδηῃηῦ 566118 
ἴο ὍΘ 1η]5Ρ0|]806α. 

ΓῊΘ ΠΘᾺῪ ὈῬδυῦ01016 συνίων 8.8 ηοῦ ΘΗΌΙΓΘΙΥ οὐρα [Π6 -μι ἔοΥΊΏ 1 
{06 ΤΩΧΧ. ΥΥε δᾶγνϑ συνιείς Ῥ5. 9215; οἱ συνιέντες )8η. 125: συνιέντας 
).84η. Θ΄ 14: τῶν συνιέντων [294η. 113. 

6. ΤΏ 84 ρϑύβϑοῃ ρ]υ18] οὗ [πΠ6 180 δουϊϑὺ ἧκαν, ΤΥ ΠΙΟῚ ΟΟΟΌΓΒ ἢ 
Χρη. Αἅπαῦ. ΤΥ ὅ 8 18, 15 υϑροὰ ἴῃ 6 ΤΙΧΧ 1ῃ 105 ΘοΙμροσμα 
ἀφῆκαν. 

Γ ΤῈ νοῦ συνίειν 15. ἴο Ὀ6 τηοὺῦ ψιῦ 4180 ἴῃ ὕμθ ἀροβίο!ϊο 
ἘΔ ΘΙ5 ---- 

συνίω ΉΘῃἼη. αϑί. Μαϊ. ΤΥ 2 81, Χ 18 ὃ. 
συνίει ΙΥ̓ 2 ὃ 2. 

συνίουσιν Χ 1 ὃ 6. 

σύνις ΥΙ] 2 88 3,6: ϑέίμι. ΤΧ 12 8 1. 
συνίων ΒΑ. ΕἸ. 12", 

. ΤῊΘ 28 Ῥθύβοῃ 51 ΠΡΌ] 1 ργθϑθηῦ τη] 4]6 προίῃ ἴῃ 00 7315 ἀουδύ- 
1658 Τουτηθα οἢ ὕΠ6 ΔηΔΙΟΡῪ οὗ λύῃ; ἢ τη]ρηῦ ὈΘ6 τοϑοῃθα ἔοι αἰ δρρεὰς 
ὈΥ 1058 οἵ σ 8ηα οοῃύγϑούϊοη. 

99. ΤῺ6 Ιπιρογαϊϊνοβ ἀνάστα Δηἃ ἀπόστα, οἴο. [ᾧ 15 ὕΠ6 ὈΥ- ΌΤΙ 5 ἢ 
τω ΜΏΙΟΙ δοοοπηῦ ἔοῸ" ὕΠ 6856 ἸΠΠΡΘΥΌΥ 65 (ἀνάστα -Ξ ἀνάστα-ε). ᾿Ανάστα 
ἴῃ ἴΠηΠ6 ΤΙΧΧ 15 τι8ϑα 1 θυ ΠΔΏΡΘΔΌΪΥ σι ἀνάστηθι. ΤῊὰΒ 1η 1)Δη. Τὅ 
Ο’ Πὲ8 ἀνάστα, γγΥ 116 Θ 85 ἀνάστηθι. Ῥυῦ [8 581η6 ψ ΘΙ θύῃ Ψ11] 
“ΒῸ ἔτοπὶ Οὴ6 ἤο ὕῃ86 οἴμοι. Τῆπβ ἴῃ 111 Κὶ. 19 ψὸ ἤδνθ ἀνάστηθι 1 
γ. ὅ δῃηα ἀνάστα ἴῃ ν. 7, πα ἀρδᾷιη 1ἢ 111 Κὶ. 20 ἀνάστα ἴῃ γΥ. 1 Δηα ἀνά- 
στηθι ἴῃ ν. 18. 80 4180 Ῥβ. 432 1 ἀνάστηθι... ἀνάστα. ᾿Απόστα ΟΟΟΘΌΓΒ 
1 900 17.5.1.45..21} 

5Ο ἴῃ Ν.Τ',, ΘΓ τὸ ἢπα ἴῃ δααϊύοη ὑη6 88 ῬΘΥΙΒΟῚ 5: Πρ] 8} δηὰ 
ὍὕΠη6 24 ρῬϑύϑοη Ρ]}108]. 

ἀνάστα Αοἰδ 127; ἘΡΉ. δ", καταβάτω Μύ. 2733, 
ἀνάβα ον. 4}. ἀναβάτε νον. 1113. 

Ον. Ηρ γ. αϑί. Μαι. Υ12 88 6, 7 ἀπόστα. .. ἀπόστηθι, 78. 2 ὃ ὃ 

ἀντίσ Τα. 
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ΘΙΤΉ11ΔΡ ΤΟΥΤῚΒ 8.6 ὕο Ὀ6 ἔου πα ουθῃ ἴῃ ὑπ6 Αὐδ]0 ἀγϑιηδ, δ ηα ΘΔ 1]16Γ. 

ἔμβα ἕν. Εἶοο. 118: Ατ΄ Ταη. δΤΊ. 
ἐπίβα ΓΠΘΟΡΉ ΙΒ 848. 

ἔσβα ἔπν. βῆοη. 198. 
κατάβα Ατ. “αΉ. 90, γ68ρ. 970. 

πρόβα παν. Αἰς. δ1 2: ΑΥ. «ἢ. 262. 

99. ϑρϑοΐδὶ ΕΌΥΠῚ5 οὗ 5. 

αἱρετίζειν ΘΠ ΟΙΏἸ ΘΔ 6 ΠΟΙ αἱρετός. 

ἀμφιάζειν ἵν ΚΑ. 175: 90} 20"., 51. (ἢ 405 ἀμφίεσαι) -Ξ- ἀμφιεννύναι. 
ἀποκτέννει, Εἰκ. 4: ἢ Καὶ, 415: ἵν Καὶ, 175: ῬᾺ. 77" 1005: -ὙΥ.86. 

Πρ 50. 1 16. θδὅ: Τλῆη, Οὐ δι ΜΠ Μί8ο0. 73 
ἀποτιννύειν θη. 915: Ῥ5. 685: διν. 2012 

ἔλεον ΤῸ ἐλεεῖν. Ἐδ8. ΘΟ", 1145 Ῥτον: Τοῦ 1450 δὲ 2159. 285... ϑἐν, 
5’: ὙΤύδιν 197: Υ δι4δ. 65. 95 8ὸ 1 ΝῸΤ,, δυοῖν, ρ. 
1 ΟἸθ. 185: Βδαγῃ. ἘΡ. 203. 

ἐλούσθης ΕΖ. 10“. 

ἑόρακας 11 Κα. 18, Μαιηϊαϊπθα ὈΥ̓͂ ΒΟΙη6 ἴο Ὀ6 ὕπ6 ὑτθ Αὐ1ο ἔοστη. 
ἐρρηγώς ΤΟΥ ἐρρωγώς. “οὐ 9233, 

ἔσθειν ἴοι! ἐσθίειν. Τινύ. 7.5, 1158, 1710 108,36. 51», 2015, ΟἸα ροορίϊο 
Τουῖα. οι. 7]. ΧΧΙΥ͂ 41δ: Οἷα. ΤΧ 4179, Χ 278. 

κάθου. ἴογΥ κάθησο. ὝὍἴθη. 981}: ἀρ. 171; Βαϊ 8.8: 1 Καὶ, 15.225. 
ἵν Καὶ. 2 "δ; Ῥρ. 109): 511. 97. Ἐοτγηθα οἢ ἐπ 6 ΔηΔΙΟΡῪ οὗ λύου. 
Κάθησο Ἰ6561} ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 11 ΟἸγ. 253. Τὴ Ἐ2ικ. 295) ψχθ ἤᾶνθ 1τη- 
Ῥου!ϑδ ει ἐκάθου: 50. ἴθ ΝΤ., Μῦ. 225: Μ|ς 1255: 1 κ. 205: 
Αοὔβ 25: ΗΡ. 118 (411 αὐαοὐαύϊοῃβ ἔγομῃ ῬΒ. 1091) : “8168 23. 

μαιμάσσειν «[6γ. 4, 
οἶσθας 1). 95, Ον. Εν. 710οη 999 (Θιηαου ὃ. 
πιάζειν ἴοτ πιέζειν. ϑδοηρ 25: Ξ1ν. 295, Πιέζειν ΟΟΟΌΓΒ. ΟΠΪΥ͂ ἴῃ 

ΜΊοδΗ 6" τη ὕὉΠ6 ΟΥΙΡΊΠΩ8] 56η86 οἵ “ἴο ΡΓΘ58.᾽ 
ῥάσσειν «61. 2959 ἀπὰ οἰσῃῦ ΟΥΠΘΙ ῬᾶΒβθαΡ68. 

94, Αἄνοιῦβ. Ηδθ]]θηϊβδῦϊο αὐ θοὶς ΒΡ Ρ]]16α {Π6 τη ἰβϑίηρ Δαν ἴο 
ἀγαθός. ᾿Αγαθῶς Οὐοιγ8 ἴῃ Ατιϑύου]θ 1ὖλ. 11 11 8 1. Τῃ {π6 ΠΧΧ τ 
τ  Ἰ Ὴ . 20.....ἍὉ᾽΄7ΆΛΌῬἜΨ ΚΝ. 1185. Το δ ουουῦ 

Απιοηρ' ϑᾶνγθιυῦ8 οὗ {Ππ|6 7 ΤΠΔΥ πούϊοθ ἐκ πρωΐθεν ἃῃ!α ἀπὸ πρωίθεν 
8.5. ῬΘΟΙ]ΪΡ ἴο ὑπ ΤΙΧΧ. ἘῸΓ ὑπ6 ἔΌΓΙΠΘΙ 566 11 Κὶ. 257: 11 Κὶ, 185; 
1 ΜΙλῦ, 10: Τ0Ε 126 Ἰα ον; Εἰπ. 18. τὲ: ΒΌ ΠΕ .27: 500 45: δῖ:, 185: 
1 Μδ8ο. 913, ΒΙΙΔ1]Δ ἴο ὉΠ 686 ΔΙηΟηΡ γόξεε οἵ οὐδοὸ 15. ἀπὸ μακρόθεν, 
Ῥ5. 1585. ϑ'.οῃ ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΉΒ ΤΘΙΪΠα τι5 οΟἵὁ ΟΟΤ Οὐ ἀΟ.]6 ἔοστῃ “ ΤΟΙ 
γΠΘΠΟΘ,᾽ τ ΒΙΟῊ ρα ϑῦβ ΘΟΠαΘΙΏΗ. 
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Τὴ ὑπ6 Οτθοῖκ οὗ {π01|ΧΧ ποῦ 5 πιυϑϑα ἔοτ ποῖ, ΩΝ ἃ 8 Ὑ6 πϑνΝονυύτο 
ΒΥ “ὙΏΘΙΘ᾽ [ῸΓ “ ΕΙ ΠΘΓΙ.᾽ 

“ἀρ. 1917 Ποῦ πορεύῃ, καὶ πόθεν ἔρχῃ: 

ον. θη. 5151; 988. 25, δ: Τα ΤΟ Κὸο τ ϑοιν 
Ποῖ ΟΟΟΌ5 ΟΠ]Υ ἴῃ ἃ ἀουθυ 1] τϑϑαϊηρ ἴῃ «61. 258, ἀηα Πδ5 ὕΠ 610 

ὕΠ6 56η86 οὗ ποῦ. 
ΘΙΠΔΙ]ΔΥΙΥ οὗ 15 αϑθα [ῸΓ οἷ, ΏΙΟΠ 15 ποὺ ἔοπηᾶ δὖ 8]. 

“61. δ13 οὗ ἐὰν βαδίσῃς ἐκεῖ. 

Ορ. ἄβῃη. 403: Εχ. 2113: 1 Κι 18:9; Τ 2]κ. 1215, 
ΠΥ τ 

ποῦ ΞΞ ποῖ ἱ 1. 25, 88, 8:5: ἨΡ. 115, 

ὅπου --ΞΞ ὅποι «Δτὴη65 95. 

ὅποι ἀοσα5 ποῦ ΟΟΟῸΣ ἴῃ ΒΙΌ]1ΟΔ] ΟὙθοϊς. 

95. Ηοπιοτίβϑηιβ. ΤΠῈΘ ΤΌΠΟ ᾿π αϑιοη. ΜΏΙΟΝ 15 ΟΌΒΘΥΥΔΌΪΘ ἴῃ ὑΠ6 
ατθοκ οὗ πη ΤΙ ΙΧΧ χηδῦ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ὀ6 ἀπθ ἤο {Π6 86 οὗ ΗοΙΏΘΙ ἃ8 ἃ 
ΒΟΠΟΟΙΌΟΟΙ ἴῃ ΑἸΘχϑηᾶσια. 15 νου] ὈΘ6 ἃ στυϑγὰ οαλιδα ἴῃ ἀοοοπῃηῦ- 
Ἰηρ' ΤῸ 500 5. [ΟΠ]5Π18 85 κυνομυίης, μαχαίρῃ, ἐπιβεβηκυίης, μα 
0Π6 86 οἵ σπείρης ἴῃ ὉπΠ6 ῬΔΡΥΤῚ ; ῬΟΒΒΙΌΙΥ 4180 ἔου γαιῶν, γαίαις. ὅποῇῃ 
ΤΌΓΙῚΒ. 8180 8ἃ8 ἐπαοιδός, ἔσθειν, ἐτάνυσαν (᾽ν. 4972), μόλιβος, χάλκειος, 
χείμαρρος, πολεμιστής, ΠᾶΥ6 8 ΗοΙΏΘ)1Ο τἱηρ᾽ ἃροαῦ ὉΠΘΠη. 

96. ΝίονΔ01]6 Οοηβοηδηΐβ. ν ἐφελκυστικόν 15 ΤΥΘ6]Υ ΘΙΩΡ]ογ α ὈΘΟΓΘ 
«ΘΟ ΒΟηϑηΐβ, 85.1η θη. 3115, 4155: ΤὉ0. 191; Βατῃ 25: 9ἃρ. 168, 

ΤῸ ἄχρι ἈΕῚ μέχρι ς 18 Βοιηθ 1168 ϑρρθῃάθα ὈΘίοσθ ἃ σόνθὶ δηᾶ 
ΒΟΙΠΘΟΙη65 ποῦ. 

σαν. 1133 ἄχρις ΓΑΆρνων. 905}. 455 μέχρις οὗ. 
00 52} ἄχρι οὗ. 1 Ἐϑα. 15: μέχρι οὗ. 
11: Μδο. 14" ἄχρι αἰῶνος. “00 92 μέχρι ὑμῶν. 

᾿Αντῖκρύ δα ἄντϊἴκρυς α1}6᾽ ΤΟΙ ΟΠ6 ϑηοῦμου ΟΥ̓ Τηο16 ὕῃϑη {Π6 σ. 
ΤἼῊΘ  ΟΥΠΊΘΙ 0685 ποῦ ΟΟΟα" δὖ 811 ἴῃ ὑΠ6 ΤΙ ΧΧ, {π6 Ἰαὐδου ἴῃ ννθῦθ᾽ 5 
ἰθχῦ ΟΠΪΥ ΟΠΟ06, 111 Μϑ8ο. δ᾽ ἀντικρυς ἀνακλιβύναι αὐτοῦ. ᾿ 

Ιη [{ῃ6 Ἰνονδιω οι [οχύ οἵ ὑπ6 Ν.Τ. γο πα ἄχρι ὈΘίουΘ ἃ οοηβοηδηῦ 
1η 64]. 4": ἄχρις οὗ 1 Οον. 1155. 165; 68]. 513, 413: ἨΌ. 815; μέχρις οὗ 
ΜΚ. 153, μέχρις αἵματος ἨΌ. 19:. ἀντικρὺ Χίου ᾿ἸΑθὶα 20. 

. 37. ϑρβιηρ. Τη τηδύϊοιβ οὗ 5ρ6]]}1}ὴ0 Ὅν. ὥϑνγοῦθ᾽β ὑθχῦ δρρθδιβ ὕο 
τρῆθνς γΔΡΊΔΌ]ΟῺΒ 1η. ὕη6 Μ85. 
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α. ΤῊ αἹΡΒΥΠΟΙΡ εἰ 15 οὔὔθῃ στρ] δοθᾶ ὈΥ ε, ἃ8 ἴῃ 1 Εδβᾶ. 11} χαλκίοις 
ΘΟΥΡΘΙΘα ἢ 11 ἢν. 865 χαλκείοις. ΤῊΉ]Β 15 ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ ὉΠ6 οα56 ψ Ί 
θυ] 16 ΠΟΌ 8 1 -εία, ἃ 8 

ἀπωλία, δουλία, λατρία, πλινθία, συγγενία, ὑγία, φαρμακία. 

ΝΟαῦθυβ Ῥ] ΌΤΙ 1Π -εἶα 4180 ΒοΙηθὕ] 68 θη 1ἢ -ἰα Μ]ῸΠ τϑοθβϑίοῃ οἵ 
δϑοοθηῦ, 88 ---- 

ἄγγια θη. 425. πόρια (θη. 457, 

Τὴ {868 ΡΙυρογ θοῦ οὗ ἵστημι ἀρϑῖ γγχ8 Βοιῃ θυ τη 65 Ηπα ει ἴοι εἰ --τ 

ἱστήκει «ἀρ. 1659. ἐφιστήκει ΝΌ. 295 1΄͵ 
παριστήκει (θη. 46). 

50 8180 1 ὕΠ6 ἔπιθαγθ δηα 1ϑ8ὑ δουϊβῦ οὗ λείχω, 88 ---- 
ἐκλίξει, ἐκλίξαι, ἔλιξαν, λίξουσιν.- 

Οη ὕΠ6 οὔμθι Ὠδηὰ εἰδέαι ἕο Σ᾽ ἰδέαι (Ποτα. Ὁ]. οὗ ἰδέα) οοουτβ ἴῃ Ὥβδηῃ. 
ΡΥ ΝΟ κ 

ὃ. ν ἴῃ ΘΟΙΏΡΟΒΙΘΟΠ 18 ΒΟΙΊΘὕ 65 Ομϑηρθα ἰηἴο μ᾽ ὈΘΐοτο ἃ, 18 018] 
8: 5ΟΠΊΘΟΙΠ]65 ποῦ, 88 ---- 

συμβιβάσω Ἐκ. 4:3, συνβιβασάτω «ἀρ. 188, 

Βροῖουθ ἃ σαύνατϊαι! ΟΥ π, ν 15 οἴζϑθῃ τϑίϑι θα, ᾿ηϑίθαα οὗ Ὀϑθὶπρ' ὑπσπθα 
1ηὔο γ; 88 ---- 

ἐνκάθηται, ἐνκρατεῖς, ἐνκρούσῃς, ἐνκρυφίας, ἐνποίῃ, ἐνχωρίῳ. 

Βαῦ οῃ π6 οἴμοι Πδ8ῃηα .--- 

σύγκρισις, συγγενία. 

6. Τὰ [6 5Ρ61]1ηρ' οὗ λαμβάνειν μ ΔΡΌΘΔΥΙΒ ἴῃ Ῥαγὺβ ποῦ ξογιηθα ἔτοηη 
0Π6 Ῥγθϑθηῦ βύθῃμι, 88 -- 

λήμψομαι, λήμψῃ, λήμψεσθε, ἐλήμφθη, καταλήμψῃ. 
ΤῊ]5 ἸΔῪ ᾿παϊοαῦθ ὑπᾶὺ [Π6 50118016 1 ]Οἢ ὕΠ6 μ' ΟΟΟΌΥ8 γγἃ8 ῬὈΤῸ- 
ποιπορα ψιῦ β. Τὴ Ἰποάρυῃ ατθοὶκ μπ βύδηαϑ ἴον ὃ, ἃμα ψ6 5θθῖὴ ἴο 
Βπα {Π18 ἀϑᾶρθ ἃ5 ΘΥ]Ὺ 85 ΗουμηΔ8 (7718. 171 1 ὃ 4), ὙΠο τϑργθβθηῦβ 
6 Τωϑύϊη ϑεδϑοί ιν ὈΥ συμψέλιον. Οὗ». ᾿Αμβακούμ. ἴον Παϑαλβιιῖ. 

α. ΤΏΘ ἀουθ]μρ οὗ ῥὶ ἴῃ ὕΠ6 δυρτηθηῦ οὗ γϑὉ8 15 οὔθῃ πϑρ]θοΐθα, 
88 --- 

ἐξερίφησαν, ἔρανεν, ἐράπιζον, ἔριψεν. 

6. ΤΏ Ζο]] ον Ιηρ᾽ 8180 ΙΔ Ὺ ὈΘ ποὐϊοθα ---- 

ἐραυνᾶν ἴογ ἐρευνᾶν 19. 195, 
μιερός, μιεροφαγία, μιεροφαγεῖν, μιεροφονία 811] ἴπ ΜϑοΟΔΌΘΘΒ ΟὨΪΥ. 
τεσσεράκοντα 90. 9" ἢ : 9058}. 147, 



ΟΥΝΤΑΧ 

ΟΟΝΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗῈ ΒΕΝΤΕΝΟΙ͂, 388-48 

98. ΤῈ6 Οοηπδίχαποίζοη οὗ {πΠ6 ΤΧΧ ποῖ Οτθοῖςσ. Τη ὑγθαύηρ οἵ Αοοὶ- 
ἄθηοθ 6 ἤδύθ Ὀ66η ΘοῃοθυηΘα ΟὨΪΥΚ ψΊ} ΑἸ] ούϊοαὶ νυ θῦϊθϑ τ] 1 
ὕΠ6 ατϑοὶς Ἰδηραδᾶρθ, Ὀὰῦ 1 ὑπ] ηρ ἴο 5υηῦδχ 7ὕ78 ΘΟΙΘ ὉΠΘΥΟΙΘΌΪ 
ὌΡΟΣ Μηδὺ 15 ποῦ Οὐθοῖς. ΕῸΣΓ ὑπ6 ΠΧΧ 15 οἡ ὕπμ6 σ0]6 ἃ [1618] 
ὑγϑηϑ]αύϊοη, ὑπϑῦ 15 ὕο 8580, 1ὖ 15 ΟὨΪ]Υ͂ Π41} ἃ. ὑπϑῃ 5] 0} ---- [Π6 νοοϑθυ- 
ἸΑΙῪ ᾿δ8 Ὀθθη Ομδηρθᾶ, θα 56] οι ὑπ6 οομδίσπούΐομ. ὙΥ 6 πᾶν ὑπ6τ6- 
ον ἴο α68] νι ἃ ΟΥΚ Οὗ 10 ἢ 6 γοοδι]  .}Ὺ 15 ασθοκ δηα {ῃ6 
βγηΐαχ ΗΘΌΓΘΟΥ. 

99. ΑΡβθῆοθ οὗ μέν 82ηἃ δέ. ον [1010 γγ ΔΘ ΘοῃοθυΡηθα σι ἃ 

ῬΊθοθ οἵ αὐτοῖς αἰούϊοη 15 Ὀγουρηῦ Ποιηθ ἤο τι ὈΥ ὕπ6 ἔδοῦ ὑμαῦὺ {Π6 
ὈΔ]8η06 Οὗ οἰδιι8θ8 ΟΥ̓ ὕπθ Ῥϑυ 0165 μέν ἃῃα δέ, 80 8121}18} ἃ ἔδϑαϊιγθ 
οὗ ατϑεὶς βῦυ]θ, 15 1816 ἴηὴ ὑῃ68 ΤΙ ΧΧ, οχοθρῦ ἴῃ Ὅη6 ὈοοΙ5 οὗ γ᾽ 18- 
ἄοπ διὰ Μϑοοαῦθθθ. [1Ὁ ἀοθθ ποῦ ΟΟΟῸΣ ΟΠΟΘ 1ῃ 81} ὕῃθ ὈοΟΪΚΒ5 
Ὀούνγθθη Τα ΓΟ ΠΟΙΩΥ 8πα ῬΙΟΥΘΙῸΒ ΠΟΙ ἴῃ ΠΟΙ ϑιαβϑῦθϑ, 6 ϑοηρ, 
0Π6 Ὀ01κ οὗ ὑπ6 Μίπου Ῥυορῃούβ,  Θγθιηῖϑῃ, δηα ΕΖΘΙΚΙΒ] ; πα 1ῃ 680 ἢ 
Οὗ Ὁ06 ΠΟ] ΟΡ ὈΟΟΪτ5. 1Ὁ ΟΟΟῸ 5. ΟΠΟΘ. ΟΗΪΥ --- Τιοντὔϊοιι5 (217), Ν υατη- 
ὈοῚ5 (225), Τορῖὺ (449, Ἡδρραὶ (12), Ζθομδιῖδῃ (1:5), ϑωϊδῃ (65). 
ὙΥΏΘΓΘ ὕΠ6 δηυ 6515 15 ΘΙΩΡ]οΥΘΑ, 1ὖ 15 οἴὔδηῃ ποῦ τηϑηδρσθα τ] ῬΓΟ- 
Ῥιϊοῦυ, 6.0. ἴῃ 00 325. Α8. ᾿ηβϑύδῃοθβ οἵ [Π6 ΠΟΠ-ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ Οὗ ΟΠΘ 
ΟΥ ὈΟύΏ οὗ ὑπ6 Ῥδυῦϊ0165 ΏΘΙΘ ὑΠ6 1} ῬΥΙΘΒΘΠΟΘ 18. ΟὈΥΙΟΙΒΙΥ τϑαυϊγθα 
Ὑ6 ΠΠΔῪ ἴδ |κθ ---- 

θη. 2753 Ἢ φωνὴ φωνὴ Ἰακώβ, αἱ δὲ χεῖρες χεῖρες Ἢσαύ. “ἀν. 
1029 καὶ ἐκράτησεν ἕνα τῇ δεξίᾳ αὐτοῦ καὶ ἕνα τῇ ἀριστερᾷ αὐτοῦ. 
11 Κα. 1155 ποτὲ μὲν οὕτως καὶ ποτὲ οὕτως. 111 Κ, 1δ᾽ μιᾷ... 
ἄλλῃ: 

40. Ῥατγαϊδοιΐοδὶ σοπϑίσγαοίίοη οὗ (πὸ ΧΧ. ΒουρΡὮΪΥ βρθακίπρ, 1 15 
{6 ὕο 580 ὑμαῦ ἴῃ ὕὉπ6 τοῖς οὗ π6 ΤΙ ΧΧ ὕῃθγθ 15. 0 βυηῃΐαχ, ΟὨΪΥ͂ 
Ῥαγδύαχὶβ. ΤῺὴΘ ψΠ0]Θ 15 Οη6 σ»ιθαῦ βΒοῇθιηθ οἵ οἰδαβθθ Θοῃηηθοίθα ὈΥ͂ 
καί, ϑῃ!ἃ ψ ἤδνθ ἴο ὑγαϑὺ ἴο 6 5686 ο [611] ὰ8 ψ ΏΙΟΉ 15 ἴο ὈΘ 80 
ΘΙΏ Π851ΖΘα 85 ὕο πη8|κ6 1ὖ Ἰηὔο {πΠ6 ϑροᾶοβὶβ. Τῦ ΤηΔΥ ὑμθυθἔουθ Ὀ6 ἰδ: 
ἄονῃ 85 ἃ ΡΘΠΘΙΔΙ Γ]6 ὕπδὺ τη π6 ΤΙΧΧ {π6 Δροάοβ185 15. ἰηὐσοαποθα 

δ0 



ΒΥΝΤΑΧ 61 

ὈΥ καί. ΤῊΙ5 15 ἃ ΤΘΟΌΤΓΘΠΟΘ ἴο 8}. ΘΔΡ]ΠΘΥ ϑύαρθο οὗ Ἰδησιαρα ὑπδη 
ὑπᾶῦ 10 ΟὝσθοῖκ 1561} Πα τϑϑοῃθα Ἰοηρ ὈΘἴουθ ὕΠ| ΤΙ ΙΧΧ ννὰβ ψτυῖῦ- 
ἴθη, Ὀὰὺ γα ἤπα ΟΟΟΔΒΊΟΠΔ] ΒΌΤΥ 818 οὗ 1ῦ 1ῃ Ο]Δ5510841 τ ΤΙΌΘΓ 5, 6.0. 
Χρη. Οὐν7ορ. 1 4 ὃ 28 καὶ ὃδόν τε οὔπω πολλὴν διηνύσθαι αὐτοῖς καὶ τὸν 
Μῆδον ἥκειν. Ηδθηθ 1ὖ 15. Θοῃνθηϊθηῦ ἴο ὑγδηβὶαίθ καί ἦγ ῃθη,᾽ θαῦ {Π6 
ΘΟΠ ΒΓ ΠΟΌΙΟΙ 15 ΤΘΑ]]Υ Ῥαγαίδουοαὶ!. ὅο ἀρϑᾶῖίη Χϑηῃ. ἌἍπαῦ. ΤΥ 2 ὃ 12 
Καὶ τοῦτόν τε παρεληλύθεσαν οἱ Ἕλληνες, καὶ ἕτερον ὁρῶσιν ἔμπροσθεν λόφον 
κατεχόμενον. Οὐ. Απαῦ. 1 ὃ ὃ 8, 11 ξ Τ(1Κ00 ὃ 2: ἀ58ο γος. ΖῇἜη. 
1 692 -.--- 

ΥΙΧΣχ θὰ ἔαΐαϑ ογδῦὺ 5θῃΐϊοῦ, Βα ὈἰοΟα 6 ἔΥΓΔΡΟΥΙΘ 
ἰηθοηαϊῦ ΙΘΥΟΠ,. 

Τὴ {Π6 ἃῦουϑ 1ηϑύϑηοθϑ ὕπμ6 ὕνο οἰϑι865 816 οοῦγαιηδίθ. Βαῦ ἴῃ [86 
ΤΙ ΧΧ, ονθὴ θη ὕΠ6 ἔΟΥΠΊΘΙ Οἰδιι86 15 ᾿ηὐτοαπορα ὈΥ 8 ΒΒ οΓἸ δ ῦϊν6 
ΘΟὨ] ΠΟὕΊΟΠ, καί 5011} ἔΟ]]Ον 5 ἴῃ ὕΠ6 Ἰαὐίθυ, 6.0. --- 

θη. 445 ἐὰν οὖν λάβητε. .. καὶ κατάξετε κτλ. Εχ. 19}: ἐὰν δὲ 
ἐρωτήσῃ . . - καὶ ἐρεῖς κκλ. Οὐ. 175. 05}. 4' καὶ ἐπεὶ συνετέ- 
λεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβαίνων τὸν Ιορδάνην, καὶ εἶπεν Κύριος. 

ΘΟΙΠΘΌΠ65 ἃ ὈΓΘΡΟΒΙΘΟΩ ὙΥ] ἢ ἃ γ 1 08] που. ὕα κθ5 ὕΠ6 Ρ0]806 οὗ {Π6 
ῬΙοῦδ518, 6.0. ---- 

Ἐχ. 8:5 ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν . . . καὶ λατρεύσετε. 

Τὴ ἩΟΙΏΘΥ 8180 καί 15 τπι86α ἴῃ [Π6 δροάοβιβ αἵξοι ἐπεί (Οα. Υ᾽ 96), 
ἦμος (11. 1 477: Οα. Χ 188), ονΥ ὅτε (Οα. Νὶ 591, 401 : Χ 145, 1δ7, 250). 

ΤῊΘ αἸΠΠΟυ]ΌΥ τυ ΒΊΟἢ ΒΟ ΘΟ] 65 8115685 1 ὕπη0 ΤΙ ΧΧ ἴῃ ἀούθυ τ ηϊηρ 
ὙὨ]Οἢ 18 ὕΠη6 ΔρΡΟΔΟΒΙῚΒ διηϊα ἃ. Ἰα Ὀυ τ ηΌἢ οὗἉ καὶ ΟἸΔ1565, 6.0. ἴῃ α6η. 4", 

8919. Τῃὰὺ Ὀ6 ΡΔΓ8116]6ἃ ὈΥ͂ ὑπ6 ἀ:ΠΠΠου]ΟΥ τ Π6 ἢ βοιπμθῦϊπηθϑ Ῥγθβθηῦβ 
105618 1ηὴ ἩΟΠΊΘΙ ψΊἢ τοραγα ὕο ἃ 561}165 Οὗ οἰδιαθθ8 ᾿ηὐσοα ποθα ὈΥ δέ, 
6.0. Οα. Χ 112,118., ΧΙ 84-6. 

41. Τηϊγοάδιυοίίοη οὗ {π6 ϑϑηΐθηοα Ὀγ ἃ ει οὗ Βοίηρ. ΨΘΓΥῪ οὔθ 1ῃ 
᾿τηϊ αύϊου οὗ ἩΘΌΤΘυν Ἰα]οὴ ὑΠ6 ΨΟ]8 βθηΐθῃοθ 15 Ἰηὐγοἀποθᾶ ὈΥ ἐγέ. 
γετο ΟἹ ἔσται. ᾿ 

θη. 59} ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν . . . καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ. Οὗ. ν5. ὅ, 
7, 18. 111 Κὶ. 1815 καὶ ἔσται ἐὰν ἐγὼ ἀπέλθω ἀπὸ σοῦ, καὶ πνεῦμα 
Κυρίου ἀρεῖ σε εἰς τὴν γῆν ἣν οὐκ οἶδας. 

Τῃ 500 οᾶ565 ἴῃ δοοοτάθηοθ ἢ υϑϑύθιῃ 4685 οὗ νυ μδῦ 8. βθῃῦθῃοθ 
οπσῃῦ ὕο ὈΘ, ψἷ8 880 ὑπᾶῦ καί 1ηὐτοάτιοθ8 ὑῃ6 ἃροάοβι8, Ὀαὺ ἰῦ ΤΩΔΥ ὈΘ 
ὑπδῦ, 1η 108 ΟΥἾΡῚ 8] ΘοΠοθρύϊοη δὺ ᾿θαβύ, 6 016 ΘΟΠΒ Οὔ] Οἢ υγ88 
Ῥϑιδύδουοδι. Τῷῦ 15 ΘΒ ἴο 566 ὕΠ15 1 ὃ 51η601]6 ᾿ηδϑύϑηοθ {1Κ0 --- 

θη. 418 ἐγένετο δὲ πρωὶ καὶ ἐταράχθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, 
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Ὀαὺ {Π6 8116 ΘΧῬ]ΔηΔ ΟΠ ΠΊΔΥ ὉΘ ΔΡΌ]]Θα ἴο ΙΠΟΥΘ ΘΟΙΏΡΙΘΧ ΟΘ8.868, 6.0. --- 

ΝΌ. 215 καὶ ἐγένετο ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον, καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὸν 
ὄφιν τὸν χαλκοῦν, καὶ ἔζη. Αμὰ ἐδ6γ6 υττὰ8 ΜΏΘΗ ἃ βΒϑυρθηῦ Ὀϊ 
ἃ Ιη8, 8ηα 6 Ἰοοκθα οἡ [6 ὈγάΖθῃ βουρθῃηῦ, δα ᾿ϊνθα. Οὔ. 
αϑθη. 4235, 4553; 2ἀρ. 14 

42. Αρροϑί(ΐοῃ οὗ ὕεσῦβ. ΘΟ ΘΟ 65 ὕη6 καί 065 ποῦ ΔΡΌΘΑΥ δἵοΥ 
ἐγένετο, ἐγενήθη, ΟΥ ἔσται, ὑΠΠ8 ῬΤΘΒΘΗΝΩΡ ἃ ΘΟΠΒΟΓΟΌΙΟη ΟῚ 16 
ΙΔ Ὺ ἀθηοία ΟΥ̓ ὍΠ6 Ῥῆγαβθ Αρροβιθιοη οὗ 608. 

“ἀρ. 1939 καὶ ἐγένετο πᾶς ὁ βλέπων ἔλεγεν . .. 1 Καὶ. 5158 καὶ ἐγε- 

νήθη τῇ ἐπαύριον, ἔρχονται οἱ ἀλλόφυλοι. ἄρῃ. 4451: καὶ ἔσται ἐν 
τῷ ἰδεῖν αὐτὸν μὴ ὃν τὸ παιδάριον μεθ᾽ ἡμῶν, τελευτήσει. 

Τὴ ὕνψο νϑυβΊ 8 Οὗ ὕΠῃ6 581ηὴ6 ΗἩΘΌΥΘΥ 6 ἢπα ΟΠ6 Γ͵ἸᾺΔΉ 5] ον. τ81η0' 
ὉΠ6 καί δα {Π6 οὔθ. ποῦ. 

ἵν Κὶ. 19᾽ καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν βασιλεὺς Ἑζεκίας, καὶ διέρρηξεν τὰ 
ε ’ὔ ε “Ἅ 1 1 Ν Ἅ 4 3 αὶ 9 “ Ἅ ᾽ ἱμάτια ἑαυτοῦ. 5. 7) καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν βασιλέα 
Ἑζεκίν, ἔσχισεν τὰ ἱμάτια. 

48. Δέ ἰπ {86 Αροάοβίβ. Τῇ 86 οὗ δέ ἴο τηϑιὶς ὑῃ6 ΔΡΟάΟΒ18, γ᾽ ΒΙΟἢ 
15 Του ηα ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ 1ῃ Ο]8.551081 ϑαῦπουβ ἔσο ΠΌΙΏΘΙ ἀΟΥΏΔ͵αΒ, 
15 ΤΆΤ 1 ὕπη6 ΠΩΧΧ, 

905}. 28 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν... αὕτη δὲ ἀνέβη. 

ΤῊΞΒ ΑἙΤΊΙΟΙΕ, 44, 4 

44, Θεοποτῖο ὕ586 οὗ 1π6 Αττΐο]ϊθ. ΤῊ]15 15 ἀα6 ἴο 0] ΟΡ ὑπ6 ΗΘΡΤον. 

1 Κι 173: ὃ λέων καὶ ἡ ἄρκος -- “ἃ ἸΙΟΏ ΟΥ ἃ ὈΘΕ1,᾿ 1755 καὶ τὴν ἄρκον 
ἔτυπτεν ὁ δοῦλός σου καὶ τὸν λέοντα. Ατηοβ ὃ." ὃν τρόπον ἐὰν 
φύγῃ ἄνθρωπος ἐκ προσώπου τοῦ λέοντος, καὶ ἐμπέσῃ αὐτῷ ἡ ἄρκος. 
15. 7} ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ λήμψεται. 

45. ἘΠ|ΡΕο41 ὕ56 οὗ {6 Ἐδπιηΐπθ Αὐτϊο]ῖθ. ΤῊΘ 86 οὗ [Π6 ἔθ:η1 106 
ΔΥΌ1016 ψ] Ὁ βοηθ οᾶ886 οὗ χώρα ΟἹ γῆ πηῃδογδϑῦοοα 15 ποῦ ἀὰθ ἴο ὑῃθ 
1 ἤπθηοθ οἵ ὑπΠ6 Ἡθρτον. 

ἡ ὑπ᾽ οὐρανόν «0Ὁ 183, 
τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν 00 17, 23, δ19, 96, 285, 5413, 8853, 
τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν Εἰχ. 17: Ῥτον. 858; 11 Μδο. 25, 
τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν «οὉ 885, 
τῇ ὑπ᾽ οὐρανόν ἘΒῦΠοΣ 47: ΒδγυΘἢ δ5, 
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30 1ῃ ΝΥ: σι ΚΟ»: , 

1. 1723: ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ 
οὐρανόν λάμπει. 

ΘΕΝΡΕΗ, 46, 47 

460. ΕἸ Ριο41 ὕ56 οὗ [π6 Ἐδπιϊπῖπθ Αἀ͵θοϊῖνθ. ΤΊΉΏΘΓΘ 15 πούῃϊηρ' δρουῦ 
{π6 οιηϊηΐηθ ρθη. ΙΘῊ 5Π 00] τᾶ κ6 6111056 τἸηογ6 ἔγθαπθθηῦ ἢ 
᾿ἴῦ ὕμ8ῃ νι ὉΠπ6 τη 80 Ὰ}1 6 οὐ πθαῦθυ. ΟἾΪΥ 1τὖ ὨΔΡΡΘΏΒ ὑμαῦ ΒΟ1η6 
οὗ {Π6 ψοταϑ  ΏΙΟῊ οδῃ ὈΘ τηοϑῦ ΘΔΒ1ΠΥ ΒΌΡΡΙ1Θα ἃ᾽6 ἔθιηϊηϊηθ. ΤῊ] 
61] ρύϊοδ] 86 οὗ ὉΠπ6 ἔθη] πῖη6 Δα ]θοῦϊγθ (οὐ οὗ δᾶν. ΞξΞ- 8ᾷ4].}) 15 ἃ ἔϑαῦιτθ 
οὗ Οασθοκ σθῆθυα]γ. Τῦ 15 ποῦ ὙΘΙΥ ΘΟΙΠΙΊΟΙ 1 ὅπη ΧΧ, Τηβύθῃοθβ 
816 --- 

ἐπ᾽ εὐθείας (ὁδοῦ) «ο5}. 873. 
ἐν τῇ εὐθείᾳ Ῥ5. 142", 

τῆς πλατείας ΕΒΌΠΟΙ 4. 
τὴν σύμπασαν (γῆν) «00 25, 255. 
ἕως τῆς σήμερον (ἡμέρας) 11 ἢν. 55, 
τὴν αὔριον 11 Μδο. δ83, 

ἐβόησεν μεγάλῃ (τῇ φωνῇ) ἵν Κα. 1858, 
εἰς τὴν ὑψηλήν (χώραν) 11 ΟἿ. 15, 

Ιη μ6 Ν.Τ. 818 ἸαἸοΟΙη ΟΟΟΌΓΒ ΤΟ ἢ ΤΏΟΤ6 ἔγθαυθηῦγ. ΤΆΚΘ ἔὸῦ 
ἰηϑύϑηοθ 1. 125 5 δαρήσεται πολλάς. . . ὀλίγας (πληγάς). 

Οὐ. 8130 ---- 

τὴν πρὸς θάνατον (ὁδόν) Ε8. ΗΠ. ΕἸ. 11 28. 
᾿ οὐκ εἰς μακράν ῬΏ1]ο 7.6. αα Ο. ὃ 4. 
ἐπ᾿ εὐθείας ῬΏΪ1Ιο 9.0.!Ρ.1,.ὄ ὃ 1. 
ἐπὶ ξένης (χώρας Οἵ γῆς) ῬΏΙ1]1οΟ 7.60. αα Ο.. ὃ 8. 
πεδιάς τε καὶ ὀρεινή τα. ὃ 1. 
τῇ πατρίῳ (γλώσσῃ) «705. Δ. “. γούώῦι. 1. 
τὰς περιοίκους (πόλεις) δῖα. δ. 

47. ἘδιηϊΠ1η6 ἔοΓ Νειυΐοσ. ΤῊΘ τι86 οἵ {π6 ἔθη ηϊηθ ἴὸ᾽ ὑπη6 παῦροι 
15. ἃ ῬΌΓΘ ΗΘΌΓΔΙ5Π), ἡ] ΟΟΟΌΓΒ ῬΓΙΠΟΙΡΘΙ]Υ ἴῃ ὉΠ6 ῬΒ8]Π15. 

ὰρ. 1δΓ ἐὰν ποιήσητε οὕτως ταύτην, 215 εἰς τί. .. ἐγενήθη αὕτη: 
1 Κ. 47 οὐ γέγονεν τοιαύτη ἐχθὲς καὶ τρίτην. ῬΒ. 269 ἐν ταύτῃ ἐγὼ 
ἐλπίζω, 2601 μίαν ἠτησάμην . .. ταντὴν ἐκζητήσω, 315 ὑπὲρ ταύτης 
προσεύξεται πᾶς ὅσιος, 1175 παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, 1185) αὕτη 
με παρεκάλεσεν, 11 δ αὕτη ἐγενήθη μοι. 

ΤῊ {π6 Ν.Τ. ὑμ18. ΠΟΘΠΒ86 ΟὨΪΥ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΜΚ. 1211, Μ0. 215 ἴῃ ἃ 
απούαὐοη ἔτομι Ῥ5. 1175 
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ΝΌΜΒΕΒ, 48, 49 

48. Θίπρσυϊαι ἔοσ ῬΙΊασαΙ. ϑοιηθῦϊηθ5 1ἢ ᾿τηϊϑῦϊοη οὗ ΗἩΘΌΓΘΥ 1] ΟΤΩ 
γγ ἢπα {ῃ6 5: ηραϊα 88 1ῃ 6 56η86 οὗ [Π6 φῬ]υγα]. ὙΥ θη {Π6 
ΔΙ 1016 15 ΘΙ] οΥ θα 8]οὴρ ΜΙ ἃ ΒΙΏΡΊΪΔ ὨΟ, γγΧ8 Πᾶν ὑΠ|6 αΘΏΘΓΙΟ 

5886 οὗ [η6 Ατῦϊοϊθ (8 44), θυῦ μ6 Ῥγθβθῆοθ οὗ 6 δυῦϊο]θ 15. ποῦ 
ὩΘΟΘΒΒΘΙΎ. 

Εχ. δ΄ ἀνεβιβάσθη ὃ βάτραχος (ΞΞ ἔτορ5), 8᾽8 ἐξαγαγεῖν τὸν σκνῖφα, 
1015 καὶ ὃ ἄνεμος ὃ νότος ἀνέλαβεν τὴν ἀκρίδα, 105 οὐ γέγονεν τοιαύτη 
ἀκρίς. ὅσ αρ. 72 ὡσεὶ ἀκρὶς εἰς πλῆθος (ερ. παϊῦῃ 2: ὡς ἀκρίς), 
211 ἠφανίσθη ἀπὸ Βενιαμεὶν γυνή. ἵν Κὶ. 215 ἅρμα Ἰσραὴλ καὶ 

ἱππεὺς αὐτοῦ. Ιὕζκ. 475 ἔσται ἐκεῖ ἰχθὺς πολὺς σφόδρα. 

ΤῊ15 ὑτον5 Πρ οἡ 8ῃ. οὔθι 1886 βῦαυ ὉΠ] Πρ ΡΙ606 οὗὨ Θ,ΔΙΏΓΤΊΘΥ ---- 

“ἀρ. 150 εἶπαν ἀνὴρ ᾿Ιούδα. ᾿ 

49, Θίηριαν Μοῦ ἢ τππογο πδῃ Οπθ ϑυ0]6οῖ. Τῃ δοοόγαάδηοθ ψιῦῃ 
ἩΘΌΓΘΥ 1αἸοΙὴ ἃ 51 ΠΡ. 18} ΘΙ οἵὔθηῃ Ἰηὐγοαποθϑ ἃ Ὀ] ΤΑ Υ οὗ 880- 
ἸΘοῦβ, 6.0. ---- 

ἵν Κ. 185 καὶ εἶπεν ᾿Ἐλιακεὶμ . . . καὶ Σόμνας καὶ Ἰώας, 1857 καὶ εἰσῆλ- 
θεν ᾿Ἑλιακεὶμ κτλ. 

ΓΒ ΠΥ ὨΔΡΌΡΌΘΗ. 8180 ἴῃ ἀστοὶ ϑρατῦ ἔσο ΗΘΌΓΘΥ. 

Χρη. “παῦ. 11 4 8 16  ᾿Ἐπεμψέ με ᾿Αριαῖος καὶ ᾿Αρτάοζος. 

ΟΑΒῈ, δ0-01 

50. Νοπιὶπαϊϊνα ἔογ ψοοδίίνθ. α. ΤῊΘ 856 οὗἉ [Π6 ποιηϊηδῦννϑ ον 0Π6 
γοοϑύϊγθ νγἃ8 ὧ ΟΟ]]Οα Ὁ ]151 1η. ΟἸθ5510841 αὙΘθ Κ. Τῦ οΟοΌ85 1 Ρ]δὔο, 
Θιηα 15. ΟΟΙΏΙΠΟΙ 10 ΑΥΙΒΓΡΟΡἤΘηΘ5 δηα Τμὰοῖδῃ. ὙΥ̓́ΏΘΗ 80 ΘΙ ΡΙοΥΘα, 
Π6 πομῃλ]ηδίϊνθ ἀϑι8}}} Υ ἢ 85 ὑΠ6 δὺ01016. Α8 1ὶὴ Ἡ ΘΌΥΘ ὑῃ6 σοοϑῦϊγθ 
15 ΤΟΘΌΪΔΡΙΥ ΘΧΡΤΘΒΒΘα ΟΥ̓ ὕῆ6 πομηϊηϑύνο ψιῦ ὑΠ6 Δ Ό1016, 1 15 ποῦ 
ΒΌΓΡΙΙΒΙηΡ ὑπῶὺ ὑῃ6 ΤΙ ΙΧΧ ὑγϑηβ]αῦουβ Βμου]α οὔνθη 8081] ὉΠ ΘΙΊΒΘΙγΘ68᾽ 
οἵ ὑ815 ὕστη οἵ ΒΡρ6θοῆ. 

111 Κὶ. 117} τί ἐμοὶ καὶ σοί, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ; 185 ἐπάκουσον ἡμῶν, 
Ὁ Βάαλ. ὔ». 111 Κ᾽ τθ;  ΡὨ, 21:1. 225 

ἘῸΡ δὴ ᾿ἰπϑύθηοθ οὗ ὑπ6 ποιηϊηδίίινα πίυμουΐ ὑπ6 υὐϊο]8 βύθπαϊηρ 
ἴοῦ ὑῃ6 νοοϑῦϊνγθ [86 --- 

Ῥδυαοῇ 45 θαρσεῖτε, λαός μου. 

ΤῊΘ ποιηϊηδύϊνθ, θη ὑππ18 ΘΙΩΡΙ]ΟΥΘᾶ, 15 οἴδθῃ ραῦ ἴῃ δρροβιυοη 
ὙΠ Ό ἃ νοοῦν, 88 -- 

11 Κ. 175 Κύριε, ὁ μάρτυς τῆς χήρας, 175) Κύριε, ὃ Θεός μου.. 



ΟΥΝΤΑΧ δῦ 

ὃ. Τὴ ὕπΠ6 Ν.Τ' αἰδὸ ὕὉΠ6 ποιῃτηδύῦνθ τι [Π 6 Διῦ1016 15 οἴζθη ρυΐύ 
ἴου ὑῃ6 γοοδύϊνϑ. 

Μύ. 115 ναί, ὃ πατήρ. 1[,1κ. 85 ἡ παῖς, ἐγείρο. ΜΚ. 95 τὸ πνεῦμα 
τὸ ἄλαλον. .. ἔξελθε. 1. 65 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν. 
ΟΟ]. 8:8 αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε. ἘΡῆ. 6,, Οο]. 85 τὰ τέκνα, 
ὑπακούετε. 

ΤῊΘ 86 οὗ ὑπ6 ποῃι]ηδύῦνο σψιύπουῦ ὑἢ6. δὺ010 16 ἔου ὑπ6 γοοαύϊγθ 
15 ΓᾺ}6 1 ὕπ6 Ν.Τ', 8.5 1ὖ 15 4180 1ὴ 00 ΙΧ. [Ι}ἢὼ 1. 1259 δηᾷ 1 ον. 
1δ᾽ γγ ἤπα ἄφρων ρΡιι ἴον ἄφρον, ἃπα ἴῃ Αοὐβ Τῷ οἶκος Ἰσραήλ 068 
ΑΟΌΥ ἃ5 γοσϑῦϊνθ. 

ΑΒ 1ηϑύδῃοθβ οὗ δρροβιύθοῃ οὗἨ ποιηϊηδύϊννο γι γοῦν γγ78 ΤΠΔΥ 
ὕαϊκο --- 

Βοοιη. 21 ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὃ κρίνων. Βονυ. 1δ᾽ Κύριε ὁ Θεός, ὃ παντο- 
κράτωρ. 

Τῃ Βιον. 18 γγϑ ἢᾶγϑ γοοδύϊνθ δηἃ ποι] ηδῦϊν 6 ΘΟΠ]ΟΪΠΘᾶΑ ---- 
3 ΄, Χ δ. ῳ 

ουρᾶνξε, Και οἱ αγιίοι. 

ὅ1. Νοπιϊηαίῖίνα ΑὈΒοΙἴ6. ΟΟσΟΔΒΙ ΟΠ ΪΥ στ σοῦ ἃ. οομϑύσποίϊοη. ἴῃ 
ὕὉπΠ0 ΤΥΧΧ, ψΒΊΟῊ οδῃ Ὀ6 ἀθβου θα ΟὨΪΥ ὈΥ ὑΠ15 Π8ΠΊ8. 

ΝΌ. 225 καὶ ἔστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς αὔλαξιν τῶν ἀμπέλων, 
φραγμὸς ἐντεῦθεν καὶ φραγμὸς ἐντεῦθεν. ΝΌ. 24’ ὅστις ὅρασιν 
θεοῦ εἶδεν, ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ. 

Α5. ὉΠ18 Θοηδυγ ποῦ 8715868 οαὖὺ Οὗ ἃ Ἰἰῦο18] ξο]οσηρ οὗ {6 
Ἡθρνον, Ὁ σου] Ὀ6 βαρουῆποι5 ἴο δά ποθ ατθοὶς ρᾶ1811615. Το 
οἴθοῦβ ϊρηῦ Ὀ6 ἔοππά, θαῦ [Π6 οαὰ86 ψου]α Ὀ6 αἰ γθηῦ. 

ὅφ. Νοπηϊηδίΐνο οὗ Βοέογοποθ. Υ̓ δῦ 15 τηθαηῦ ὈΥ 0Π15 ὕθγιη 111} Ὀ6 
Ῥοϑῦ απαθυβίοοα ἔχοι ὉΠΠ6 ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ --- 

00 287 τρίβος, οὐκ ἔγνω αὐτὴν πετεινόν. Ρᾳ, 102} ἄνθρωπος, ὥσει 
χόρτος αἷ ἡμέραι αὐτοῦ. ͵ 

Τὸ ἤτον ουὐὖὺ [Π6 δ ]6οῦ οὗ αἸδβοοῖιγθθ ἢτγδύ, πα ὑπ Ῥτοοθθα ἴο 
ΒΌΘΔΚ δουῦ 1ὖ, 15. ἃ ΗΘΌΓΑΙδιη, Ὀαῦ αὖῦ ὑΠ 6 βϑῖὴθ ὑἰπὴ6 1ὖ 15. ἃ ΘΟΙΏΙΊΟΗ 
ΤΘΒΟΌΤΟΘ οὗ ἰδηρυδρθ ΘΘΠΏΘΓΙΔΙΠΥ. 

5ο ἴῃ Ν.Ὸ -- 

Αοἵβ 7" ὁ γὰρ Μωσῆς οὗτος ... οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ ον. 
9" ὃ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου. 

ὅ9. Νοπιϊπαίΐνιιθ Ῥαπᾶάθηβ. ΤῊΘ ποιηϊηδύνθο ὙΠΟ ἢ 15 ον πιὺποιῦΐ 
8 ὙΘΙΌ ΟὙ]Πρ᾽ ἴο ἃ βαθάθη ΘἤϑηρΘ οὗ ΘΟΠ ΒΟ Οὕ]Οἢ 15 ὃ ἔΔτη 1118 ἔθαῦατθ 



56 ΘΕΑΜΜΑΒ ΟΕ ΞΞΕΡΤΌΛΟΙΝΤ ΘΟΒΕΕΚ 

1ῃ ΟἸα5510841 Οσθοῖς, Θβρθο δ] ]γ 11 [Π15 Ὀ6 δὖ 811 οοἸ]]οα α]α]. Τύ 15 ποῦ. 
ΠΟΎΘΥΘΙ ὙΘΙΥῪΥ͂ ΘΟΙΏΠΊΟΙ 10 ὅπ 0 ΧΧ. 

1)4η. Ο’ 1} καὶ ἀκηδιάσας ἐγὼ. . . ἐτάρασσόν με. 

ΘΌΘὮ Οα568 ὁ ΘΘΏΘΙΘΙΥ ὈΘ6 ΘΧΡΙ ΘΙ μΘα οἡ ὕΠ6 Ῥ.ΠΟΙΡ16 οὗ οοπϑύγαο- 
ὑϊοῃ δοοογαϊηρ ὕο ὕΠ6 56η86. 

Τῦ 15 561] 4ομλ ὑπᾶὺ ψγὸ τηϑθϑῦ ψιῦῃ 80 νἹοϊθηῦ δὴ ϑηϑοο  αὔμοη 88 Π6 
ΤΟ] οι ηρ τη ὅπ Ν. Ὁ --- 

ΜΚ. 9“ καὶ ἰδὼν αὐτόν, τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν. 

ὅ4. Αοοιιδαίϊνο ἔοσγ ψοοδίίνθ. ΤῊΘ δοοιιβαῦϊγθ ἴον γοοδύῦϊγθ τηϊρῦ 
βΘΘΙῺ 8 1ΠΡΟΒΒ1 1110, γοῦ ΠΘΙΘ 15 8ὴ 1ηδύϑηοθ οἵ 10. 

Ῥβ. δ15 ἠγάπησας πάντα τὰ ῥήματα καταποντίσμου, γλῶσσαν δολίαν. 

δὅ. Αοοιιδαίΐνα οὗ Τίιη6 θη. [ἢ ΟΟΠΏΘΧΙΟη. ] ἢ ΟἸΔ551081 ατθθκ 
γγ6 ὉΠ1η1 οὗ ΤΊιη6 θη 85 ὈθΙηρ ΘΧρΡΙΘΒ86α ὈΥ ὕΠ6 σϑῃιῦγα ΟΥ ἀδῦϊνθ, 
Ταῦ Υ 8 ὈΥ ὕῃ6 δοοιιβαύῦϊγθ, ὑποαρὴ ὕπ6 ᾿Ἰαυυου 4180 15 ιιϑ8θοαά. ΤὴθΘ 
ΘΙ ΡΙουμηθηῦ οἵ {ῃ6 ϑδοοιβϑεῖίνθ Ὀθοϑῖηὴθ τ0 10 {τςθαπθηῦ δἱῸΥ ὑΠ6 
ΟἸα551081 Ῥϑυϊοα, 8η6 8106 ΒΌΣΨΙΥΘΒ [ἢ ὕΠ6 ᾿ποα θ᾽ ΙΘηΡΘΡΘ. 

αϑφη. 43 μετ᾽ ἐμοῦ γὰρ φάγονται οἱ ἄνθρωποι ἄρτους τὴν μεσ βηίαν. 
Ἔχ. 9) ἰδοὺ ἐ Ἐχὼ ὕω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον χάλαζαν. 
Τδη. Θ 95: ὡσεὶ ὥραν θυσίας ἑσπερινῆς (Ο' Πδ5 ἐν ὧρᾳ). 

50 4150 βοιηθύῦμχηθρ ἴῃ Ν.Ώ.---- 

η. 455 χθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὃ πυρετός. Βιδνυ. 85 καὶ οὐ 
μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἤξω ἐπί σε. 

ὅθ. Οορπαΐα Αοοιϑαίΐνο. α. ΒΥ ἃ Οοσπαῦθ Αοουβαῦϊγθ 15 Π6 6 τηϑϑηῦ 
ὑπαῦ Ῥδυῦϊοα]αν ἔοτπι οὗ Ὁπ6 Ζίσιγα ΕἸἰψηιοϊοσίοα ἴῃ ΜὨΪΟ ἃ. νϑΡὉ 
5. Το] ονγθα ὈΥ δὴ δοουβϑαῦννθ οὐ Κιπατθα ἀθυϊναῦϊοῃ ὑυιῦ 1056}, 1Σ16- 
ΒθΘοῦγΘ οὗ ὉΠη6 αποϑῦϊοη θύμον 1 ὯΘ δ8ῃ δοοιδαῦννθ οὐ Π6 ἐὐνο δα] 
ΟΥ οΟὗἩ {Π6 1Ἰηὔθι 8] οὈ͵]θοῦ. 8 ἤδνθ Ὀούῃ Ἰπη45 οὗ δοουβαῦνθ ὑορϑύῃου 
1ῃ 016 ἔΟ]] ον ]ηρ σουϑθ, ΏΠΘΙΘ θήραν -- ὙΘΏ]8ΟΗ. 

θη. 275 ἐξέστη δὲ τρληκλι ἔκστασιν μεγάλην σφόδρα καὶ εἶπεν ““ Τίς οὖν 

ὁ θηρεύσας μοι θήραν ; ἢ 

ὃ. ΤῺΘ στϑδαῦ ἔγθαυθηουῦ. οἵ ὕπ6 οορῃϑίθ δοουβαίγθ ἴῃ ἢ 6 ΠΧ 15 
αὰ8 ἴο {Π6 ἔδοῦ ὑπῦ ἤθτθ [Πη6 σϑῃϊαβ οὗ ὕπ6 Ηθοτον δηᾶ οἵ {86 ατθοὶς 
Ἰδηριιαρθ οἰ μοῖᾶθθ. Βϑβϑιαθθ Ὀθίηρ ἃ Ἰθρι]πηϑύθ ΟὙΘ 6 Κ 8866, 0118 
ΟΟΠΒΌΡΠΟΙΟΝ 15 8150 006 ΟὗὁἨ ὉΠ6 Ιηθϑὴ8 Θιη]ΟΥ θα ΤῸΓ ὑγϑηβιαῦηρ ἃ 
ΟΟΠΒ ΘΗὈ]Υ Τϑουστηρ ΗθΌτονν Τούτη ]8.. ϑοιηθῦηθθ ὕη6 Δρρθπαᾶθα 
ΔΟΟΌΒΑΙΙΥΘ ΤΏΘΓΘΙΥ ΒΌΡΡΙ165 8ῃ οὐή]θοῦ ὕο ὕΠ6 γϑιῦ, ἃ5 1ῃ 8.0}. ῬΏΓΑΒΘΒ 



ΞΥΝΤΑΧ δ᾽ 

8.8 δάνιον δανείζειν, διαθέσθαι διαθήκην, διηγεῖσθαι διήγημα, ἐνύπνιον ἐνυπνιά- 
ζεσθαι, ἐπιθυμεῖν ἐπιθυμίαν, θύειν θυσίαν, νηστεύειν νηστείαν, ὁρισμὸν ὁρίζε- 
σθαι, πλημμελεῖν πλημμέλησιν ΟΥ πλημμελίαν, προφασίζεσθαι προφάσεις. 
Αὐ οὔπϑυ ὕππη685 Ὁ 15 ΔΟΘΟΙΏΡΘΠηΪΘα ΟΥ̓ Β0Π16 ΒΡΘΟΙΠΟΔΙΟΙ, 88 --- 

ΝΌ. 18“ λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ὭὌδη. 
11" πλουτήσει πλοῦτον μέγαν. 1 Μδϑο. 258 ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον 
νόμου. 

6. Θοτμθῦηθβ ὕη6 οορῃϑῦθ δοουϑαῦϊνγθ 18 Θοηνουθα 1ἢ ἃ τσ] δῦϊγο 
ΟἾδιι86, 88 --- 

Εχ. 89 τὸν θλιμμὸν ὃν οἱ Αἰγύπτιοι θλίβουσιν αὐτούς. ΜΈ ἡ 
ἐπίσκεψις ἣν ἐπεσκέψαντο. 1 Καὶ. 25 ἡ ἀκοὴ ἣν ἐγὼ ἀκούω. 

α. ΒΥ οὔπϑι. οἤδηρθβ οἵ οοηϑύγιπουοη 16 μᾶνθ 8011] π6 ἤσινγα οἰη- 
φιοϊοσίοα, Ὀὰὺ ΠΟ ἸΟΠΡῸΡ ἃ οορηῃηϑδίθ δοοιιϑαῦϊγθ. 85, βύαυϊπρ ἔΤΌΤΩ 
ὍΠ6 ΘΟΙΠΠΊΟΙ ῬΏΓαΒ6 δοῦναι δόμα, 6 ἢᾶγΘ δεδομένοι δόμα (ΝΌ. 35) δπὰ 
δόμα δεδομένον (ΝΌ. 1δ5). 

6. Ϊῃ Οη6 ᾿Ἰηδύϑηοθ ὕΠ6 οορῃδῦθ δοοαβϑαῦνθ 15 σϑι η]ογοθα ὈΥ ἃ 501}} 
αν ΠΘΥ ΔΡΡΙΙοϑθοη οὗ ὑῃ6 οὐγμηο]ορίοαὶ ΠΡΌΓΘ --- 

θη. 475 ἐν δόσει γὰρ ἔδωκεν δόμα τοῖς ἱερεῦσιν. 

ΤῊΙ5 15 ποῦ ἀπθ ἴο ὕπ6 ΗΘΡτθν. 
ΓΤ ἴὰ ἃ νι θ ν᾽ 56η86. ὕπ6 ἴθι “ Θορῃϑῦθ δοουϑαύῦννοθ᾽ πο] 685. 8ῃ 

δοοαϑαύῦνα οἵ Κιπαγθα τηθϑηϊηρ, ὑπουῦρ ποὺ οὗ Κιπατθα αἀθυϊνδῦιοῃ, 
8.8 ---- 

9αρ. 1δ5 ἐπάταξεν... πληγὴν μεγάλην. 

6. Τηϑύδηοθϑ οἵ οορῃδῦθ δοουβαῦνθ ἃ. 6 ΘΟΙΏΙΠΟΙ ΘΠΟΙΡῊ ἴῃ ὑπ6 Ν.Τ', 
6.0. ---- 

1 ὅπ. δ᾽ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον. Μῇ. 2} ἐχάρησαν 
χαρὰν μεγάλην σφόδρα. “ἢ. 75: τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε. 

ΤΏΘΓΙΘ 8180 1Ὁ ΟΟΟᾺ 15 ΒΟΙΘὑ 1165 1 ἃ ΤΘ]ΔΌγ ΟἸ8.86 ---- 

ΜΚ. 1088 τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι. ᾿ 61. 175 ἡ ἀγάπη ἣν ἠγά- 
πηκάς με. ΕΡΗἢ. 4, τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε. 

ἢ. ὟὟΥα Βᾶγνθ ἃ {1Π1016 86 οἵ ὑΠ6 θϑὑγιμο]ορτοαὶ ΠΡῸΓΘ 1Π --- 

1Κ. 85 ἐξῆλθεν ὃ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. 

ἃ. Τηδὺ ὕΠ6 ΡῬ]αγτηρ ἢ ῬΔΙΓΟΏΥΤΊΟΙΒ ὕθ Π18 18 1 Δοοουάδηοθ ψΊὺ ἢ 
ὕΠ6 βριτιῦ οὗ ὕὉπ6 ατθοκ ἰδηριδρθ ΔῪ ὍΘ 5660 ἔγοιῃ ὑπ ἔγθαπθηῦ 
ΘΙ Ρ]ουτηθηῦ οἵ ὑΠ6 ἄθνιοθ ὈΥ Ῥ]αῦο, 6.0. --- 

γοί. 826 Τὴ ὥσπερ οἱ γραμματισταὶ τοῖς μήπω δεινοῖς γράφειν τῶν 
παίδων ὑπογράψαντες γραμμὰς τῇ γραφίδι οὕτω τὸ γραμματεῖον δι- 



δ8 ΘΕΑΜΜΑΑ ὃῈ ΒΕΡΤΙΑΘΙΝΤ ΘΟΒΕΕΚ 

δόασι. Ηΐρ. Μα). 296 Ο. Ἴλλλα μέντοι δυνάμει γε δύνανται οἵ 
δυνάμενοι ᾿ οὐ γάρ που ἀδυναμίᾳ γε. 

57. Αοοιδαίίνα ἰπ Αρροβίζίοπ ἐο 1[πἅ6011η4016 Νοιη. Τὰ {ῃ6 ΤΙἸΧΧ δῃ 

1Ἰη 6011 8016 ΠΟ 15 ΒΟΙΠ ΘΌΙΠΙΘ5 ἔΟ]]ουγθα ΟΥ̓ 8η δοοιϑαύῦϊνθ ἴῃ ΔΡΡΟΒΙ- 
ὍἼΟΠ ἴο 1, ΘΥΘῃ ὑποιρῇ ΟΥ̓ {Π6 Τ]65 οἵ βΥδΙΤη81: 1ὖ 15 1056] 10 ΒΟΙῚΘ 
οὔθ}. οδ86, 6.0. ---- ᾿ 

15, 8138 ἐν τῷ οἴκῳ Νασαρὰχ τὸν πάτραρχον αὐτοῦ. ἴν Κὶ 15 ἐν τῷ 
Βάαλ μυῖαν θεὸν ᾿Ακκαρών. 

ῬΘΡΏΔΡ5 1ὖ νου] ὍΘ ἸΏΟΓΘ 58] ϑούοτνΥ 11 115 πᾶ 8 δά τγοῖθ ὑβτονῃ 
τορϑῦμο᾽ πη θυ ἃ ἢθδα οὗ Βα ΟὙΏΤη81}, ἃ οαΘΘΌΓΥ ὙΒΙΟῊ ὕΠ6 ΤΘΘΟΘΥ 
τηϊσηῦ ὈΘ 1Π0]1η6α ἤο ΘΗ]ΔΓΡΡΘ. 

ὅ8. σθηϊεῖνθ Αρβοιαίθ. ὐτιουν βρθακίηρ, ἃ Οθηϊνθ ΑὈβο]αῦθ 18 
ὃ. ΟΙαιι56 1 ὕΠη6 σϑηϊῦνθ 10 ἀο65 ποὺ αἴθοῦ ὕῃΠ6 σθῆθιδὶ ὀοηβύγαο- 
[1οη. [Ὁ ορῃῦ ποῦ ὑπμθυθέογθ ο ὑϑῖθυ δἰ πο ὕο ὕπ0 βυδή]θοῦ οὐ 06 
ΟὈ]θοῦ οὗ ὉΠ6 βθηΐθῃηοθ. ὔνθῃ ἴῃ οἰδβ81081 δϑαῦμουβ Ποσσαυθν ὑΠ6 80- 
04116ἃ φσϑηϊῦνθ δρβοϊαῦθ 15. Βοιηθῦ 65 ποῦ ΘΙ] ουθα πὶ ὑπ 6 Ρ͵6- 
ΟἸΒΙΟΙ. Υ Π]Θἢ ΘΥΘΙΠΙΉ ΘΙ 1815 ΠΡ ἀΘΒ116, 6.0. ---- 

ΡΙαῦ. Ζορ. ὅ417 Β βιαζομένων δὲ καὶ ἀντιτεινόντων ἀλλήλοις . .. ὧμο- 
λόγησαν. Χρη. Ονὐγορ. 1 4 ὃ 2 καὶ γὰρ ἀσθενήσαντος αὐτοῦ οὐδέ- 
ποτε ἀπέλειπε τὸν πάππον. Χρη. “παῦ. 1 2 8 17 θᾶσσον προϊόν- 
των . -. δρόμος ἐγένετο τοῖς στρατιώταις. 

ΤῊΘ σϑηϊῦνα δβοϊαὔθ 15 οὔὔθῃ θη] ογθα ἴῃ Π6 581ὴ6 ]οοϑθ ΨΥ 
1η ὕπ6 1 ΧΧ, ' 

ΤΟΌ. 4' ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου . . . νεωτέρου μου ὄντος. 
0. 15 οὐ λυπηθήσῃ τῇ καρδίᾳ σου διδόντος σου αὐτῷ. 
Ἐχ. 2} ἁδρυνθέντος δὲ τοῦ παιδίου, εἰσήγαγεν αὐτό. 
Ἔχ. δ᾽ συνήντησαν δὲ... ἐρχομένοις... ἐκπορευομένων αὐτῶν. 

5ο ἰῃ Ν.Τ. .-- 
Μ. 118 μνηστευθείσης τῆς μητρὸς . .. εὑρέθη. Αοὔβ 21} γενομέ- 

νων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀσμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. 
11 ΟὐοΥ. 4'ὃ κατεργάζεται ἡμῖν, μὴ σκοπούντων ἡμῶν. 

ὅ9. Το Θβηϊνα Τηδηϊτῖνα οὗ Ῥάγροβθ. Τ]Θ σϑηϊξῖνθ οὗ 0Π6 γϑυθδ] 
ΠΟΌΠ ΤΟΥΙΘα ὈΥ͂ ρτθῆχίηρ ὕΠ6 ΔΡ01016 ἴο ὕΠ86 1η πη 01γ6, τ ΠΙΘἢ. 76 ΤΩΔΥ͂ 
0811 ἕο Θοηνθηΐθηοθ ὑπ6 Οθηϊθῖνο Τηδηϊἴγ6, 15 οὴ6 οὗ ὕπ6 ΤΘΡΌΪ]8. 
ΔΒ Οὗ ΘΧΡΥΘΒΒΙΠΡ ῬΌΓΡΟΒΘ ἴῃ ΒΙΌΙΠ1Ο4] Οστθοὶς, Θουοροηαϊηρ ὕο ΟἿΓ 
180 Οὗ “το... ΤὴΘ Θομϑυμπου]οη 15 ποῦ ΘΗ ΓΘΙΥ πΠΙΚηΟνη ὕο Ο0]855108] 
Δα ΠΟΙΒ (6.0. Ῥ]αῦ. αογο. 457 Ἐὶ τοῦ καταφανὲς γενέσθαι) διμα 18 ΘΒΌΘΟΙΔΙΠ]Υ͂ 
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ξανοισθα ὈΥ ΤὨυογαϊᾶθ5. ΤΉΏΘΓΘ. 15 πούμϊηρ ἴῃ ὕῃ6 ἩΘΌΓΟΥ ἴο δὰρ- 
δοϑῦ 1Ὁ. ΤΠ ΤΟ] ον Ἰηρ᾽ 1711} ΒΘ ΡΥ 6 ἃ8 ΘΧΔΙΏΡ]68 --- 

“ἀρ. 165 καὶ δήσομεν αὐτὸν τοῦ ταπεινῶσαι αὐτόν. Ρᾳ. 99) ἐνεδρεύει 
τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν. 00 115 ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. 

50 8180 ἔγθαπθηῦΥ τη Ν.Τ'., 6.0. ---- 
Μύ. 185 ἐξῆλθεν ὃ σπείρων τοῦ σπείρειν. 8168 δ" προσηύξατο τοῦ 

μὴ βρέξαι. 
60. ΟΥμοῦ ὕ865 οὗ {μ6 Οδηϊνο ᾿πῆηϊτῖνθ. α. ΤῊΘ ρσϑηϊῦννθ 1 ΠΗ11γ6 

ΟΥἨ ῬΌΓΡΟΒΘ 15. ΟὨ]Υ ΟἿΘ ι186 Οιὖ οὗἉ ΙΠΔΗΥ͂ ἴο ΜΜΏΙΟΙ {115 βυπύθουοαὶ 
αΘΥ106 15 ΔΡΡΙ16α. ΤάκΚθ ἔου' Ἰηβύϑῃοο --- 

Ἐκ. 145 Τί τοῦτο ἐποιήσαμεν τοῦ ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τοῦ 
μὴ δουλεύειν ἡμῖν (ΞΞ ὥστε μὴ δουλεύειν) :; 

ῬΆΓΡΟΒΘ 15 ποῦ Θχρυθϑθθα ἴῃ δἰ οἵ ὕπ6856 οδϑθθ. [}ἢ ὕῃ6 ΤΌΤΙΏΘΙ 76 
ἢδνθ δῦ ΙΔΔΥ Ὀ6 ο84116α {Π6 ΕἸΧΡΙΔηδίονυ ἴ786 οἵ ὕπ6 (φῃϊνο [ηΠη1- 
ὑΠπγ6 ; 1η ὕπ6 ἰαὐθου γγθ ἤδυβ βοιηθύῃμιηρ Ώ1ΟῈ ΤΟΥ βθηὔβ ὁ ΤΟΙ βθυυ- 
1η9᾽ αϑ᾽ 1ἢ ὕΠ6 ΟΥἹΊΡΊΠΔ], θὰῦ συ] ἢ γγ7ὸ 511841}1 θνθυῦ 1655 οἷα585 85. 8 
αδηῖῦγο ΤηΠη1ν6 οὗ (ὈμΒΘαΌΘΠΟΘ, 51Πη06 1Ὁ 15. ΟὨΪΥ ὕμιι5 ὑμαῦὺ 068 
το οϑη ὈΘ6 ΘχΧρ δὶ πθα. 

ὃ. ΤΊ ΕΧΡΙδμδύουυ 086 οἵ ὕμ6 ἀθῃϊῦθνο ΤΠ Π101γ68 18 ΘΟΙΏΙΊΟΗ 1 
ἴΠ6 Τ ΧΧ, 6.0. ---- 

άφη. 353 Ἰδοὺ ᾿Αδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γιγνώσκειν καλὸν καὶ 
πονηρόν. Εχ. 859 μὴ προσθῇς ἔτι, Φαραώ, ἐξαπατῆσαι τοῦ μὴ 
ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν. Ῥᾳ. 260 ταύτην (ἢ 47) ἐκζητήσω" τοῦ 
κατοικεῖν με κτλ. 

50 ἴῃ Ν.Τ'--- 
Αοὐβ 75 ἐκάκωσε τοὺς πατέρας ἡμῶν, τοῦ ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν. 

(8). 85 ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις . . . τοῦ ποιῆσαι 
3 ’ αὐτά. 

6. Α5. 8ὴ ᾿ἰηϑύδῃοθ οὗ ὑπ ἀὐθῃϊινο [ηΠηϊὔϊνθ οὗ (ομβθαῦθη086 γγὙ86 
ΤΥ ὕδϊο --- 

Ἐχ. 7} βεβάρηται ἡ καρδία Φαραὼ τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν. 

5Ο ἴῃ Ν. ΤῸ --- 
ΗΌ. 115 Ἐνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον. 

ἃ. ὙΥΒαὺῦ 15 οδ]]Ἱδᾶ ἴῃ Τιύϊη Οτϑιηπηδι ὕπΠ6 ἦρτο αν ᾿πῆπιῦνθ᾽ 
ΔΓΘΥ “ Θχύθηβ: 016 νι 8, ΟΥἨ ΠΊΟΥΘ Β1ΠΡ]Υ, ὕμ6 Ἰαὐῦθυ οἵ ὕνγο υϑιὉ8, 18 
8.150 ΘΟΠΊΙΠΟΠΙΥ͂ ΘΧΡΙΘΒΒΘα ἴῃ ὕΠπ6 ΤΙ ΧΧ Ὀγ {Π6 σϑηϊῦνθ ᾿η ΠΗ10ν6, 6.0. -- 

Ῥβ, 59}5 οὐκ ἠδυνάσθην τοῦ βλέπειν. 1 ΟἿ. 81 ἤρξατο τοῦ οἰκοδο- 
μεῖν. θη. 18 ἐτάχυνεν τοῦ ποιῆσαι αὐτό. 



᾿λδο, τὰν 

600 ΘΟΒΑΜΜΑΒ ΟΕ ΒΕΡΤΌΛΟΙΝΤ ΟΒΕΕΚ 

50 ἴῃ Ν. Τ᾿ -- 

Αοὐϑ 3}32 ὡς... πεποιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὑτόν, 15" ἐπιστεῖλαι. .. 
τοῦ ἀπέχεσθαι, 21) ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν. 

ν 61. Οορπαίς Ῥαίϊϊνθ. α. Αποῦπου ἔοστη οὗ ὕπ6 οιγω οἰμψηνοϊοσίοα 
ΜΓ ΠΙΟῊ Δουπα5 ἴῃ ὕπ6 ΤΙΧΧ ΙΏΔΥ Ὀ6 οΔ]16α Οορηῃδῖθ 1 αῦϊνθ. Α8 1ῃ 
[Π6 οα86 οὗ 0Π6 οορῃαίθ δοοιιϑαῦνθ 108 ΤΓΘΟΌΘΠΟΥ 15 1 στθδῦ ΤΠ] ΘΑΒΌ1Θ 
ἅπθ ἴο ὑπ6 οοἰποϊάθηοθ οὗ Ἰαϊοῖῃ 1ῃ 818 Ῥδυθοα αι Ὀθύνγθθῃ ατθθκ 
δα Ηθρτονγ. 16 8 ἢδῦ ΒΠΟΥῪ ὈΥ̓͂ ἃ ἴθ 7 ΘΧΘΙΏΡ]65 ἔγοιῃη Ρ]αῖο ὑπαῦ 
0π|5 οομδύγαοὔ!οη 15 ἴῃ ϑοοούάδηορθ ψιῦῃ ὑῃη6 ρϑηϊιβ οἵ ὕῃ6 ατθοκ 
Ἰδηρτιδαρθ. 

Ογαΐ. ὅδ Β λόγῳ λέγει. ῬῬΠΑΥ. 206 Ο παιδίᾳ πεπαῖσθα. ΔΨ. 
106 Β φεύγων φυγῇ τὸ γῆρας. ΟὙαΐ. 8ὅδ8 Α φύσει... πεφυκυῖαν. 

ον. 889 Ὁ, Ὁ. μοῦ. 14 Ὁ φύσει. . . πεφυκότα. 

ὃ. Βαῦ ψΏ116 γα ἤᾶνθ ὕο βΒθάσοῇ ἔοι ὕΠ15 16] 1 ΟἸα551081 Οασθοκ, 
10 Ὁῃτυδὺβ 1056] ὉΡΟῚ τι δὺ ΘΥΘΙΥ͂ ὑὰ1 ἴῃ π6 ατθοὶς οὗ ὑπὸ ΧΧ, 
ΟΥ̓]ΠΡ᾽ ἴο 105 ἀρύῃ 55 ἴον τϑπαθσιηρ, ὃ Τ]1066 Οἵ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ [81}1}181 1η 
Π6 ἘΠ ΗΙΡΩΝΝ 

6. ΟΟΥ ΒΡοΟμαϊηρ' ἴο ὕπ6 οορπϑαῦο ἀαὔϊνθ ἴη αἼθοῖς, τσ Ππα ἴῃ 1] η 
4150 ἃ οορῃϑίθ ΔΪαῦν 6 ἃ5 ἃ ΤᾺ 16 ῬῃΘΠΟΙΏΘΏΟΗ, 6.0. ---- 

ΟΌΤΤΙΘΌΪΟ ῬΘΙΘΌΣΓΘ Τοῦ. Πραλιί. 7398.. Οὐ. ῬΊααῦ. Μοϑί. 849 
ΑΙ ΠΟ ΘΌΤΤΟ ΟΌΤΤΙΘΆ]Ο ἀΟΙΆΊΠΩ. 

οοοΙάϊοπο οσοοίϊδαιῃ (ΟἸο. Μη. ΧΥ 4 ὃ 17. Οὗ» Τὰν. 11 δ1 8 9. 

α. ΤῊΘ ᾿ηϑύϑηορϑ οὗ οορῃδῦθ ἀδύϊνθ οὗ πηοϑῦ Γπθαπθηῦ ΟΟΟΌΡΤΘΠΟΘ 1η 
06 ΤΙΧΧ 816 ἀκοῇ ἀκούειν, ζωῇ ζῆν, θανάτῳ ἀποθανεῖν, θανάτῳ θανατοῦσθαι, 

σάλπιγγι σαλπίζειν. Βαῦ Ὀ651465 ὕΠπ6856 ὕΠΘΙΘ 816 ΤΩΔΗΥ͂ Οὔ 618, 88 --- 
9 ΄ὕ 9 κα 9 ,ὕ ἢ ,ὕ 
ἀγαπήσει ἀγαπᾶσθαι ἐκλείψει ἐκλείπειν 
ἀλαλαγμῷ ἀλαλάζειν ἐκτριβῇ ἐκτριβῆναι 
ἀλοιφῇ ἐξαλείφειν ἐκτρίψει ἐκτριβῆναι 
9 ’ 3 , 9 “ 3 Ψ,) ἀπωλίᾳ ἀπολλύναι ἐξεραυνᾶν ἐξεραυνήσει 
ἀφανισμῷ ἀφανίζειν ἐξουδενώσει ἐξουδενοῦν 
βδελύγματι βδελύσσειν ἐπιθυμίᾳ. ἐπιθυμεῖν 
δεσμῷ δεῖν ἐπισκοπῇ ἐπισκέπτεσθαι 
διαλύσει διαλύειν θελήσει θέλειν 
διαμαρτυρίᾳ διαμαρτυρεῖν καθαιρέσει καθαίρειν 
διαφθείρειν φθορᾷ καθαρισμῷ καθαρίζειν 
δίκῃ ἐκδικεῖν κακίᾳ κακοποιεῖν 
ἐκβάλλειν ἐκβολῇ κακίᾳ κακοῦν 
ἐκθλίβειν ἐκθλιβῇ κατάραις καταρᾶσθαι 
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κλαυθμῷ κλαίειν πλημμελίᾳ πλημμελεῖν 
λήθῃ λαθεῖν προνομῇ προνομευθῆναι 
λίθοις λιθοβολεῖν προσοχθίσματι προσοχθίζειν 
λύτροις λυτροῦν πτώσει πίπτειν 
μνείᾳ μνησθῆναι ταλαιπωρίᾳ ταλαιπωρεῖν 
οἰωνισμῷ οἰωνίζεσθαι ταραχῇ ταράσσειν 
ὀργίζεσθαι ὀργῇ ὑπεροράσει ὑπεριδεῖν 
ὅρκῳ ὁρκίζειν φερνῇ φερνίζειν 
παραδόσει παραδοθῆναι φθορᾷ φθαρῆναι 
περιπίπτειν περιπτώματι χαίρειν χαρᾷ 

6. Ἑτοῖὴ ὑπ6 ΤΟΓΘΡΌΙΠΡ Ἰηϑύϑηοθβ 1 15 8 ΘΑΒῪ βΐθρῃ ἴο οὔμϑυβ 1 
ΠΟ. {Π6 Βυ ὈδύδηΠΥ6 15 οἵ ΚΙπαάτθα τθϑηϊηρ, ὑΠΟΡῊ ποῦ οὗ ἰπατρᾶ 
ἀθυιναύϊοῃ ν] ἢ ὑπ 6 γ ΘΙ. 

θη. 1:5 βρώσει φαγῇ, 315 κατέφαγεν καταβρώσε. Ἐχ. 19:35, 2115 Υἴ 
θανάτῳ τελευτᾶν. Εχ. 22" θανάτῳ ὀλεθρευθήσεται. ΝΌ. 115 
ἀπόκτεινόν με ἀναίρεσει, 85“ ἐξόδῳ ἐξέλθῃ. Ε2κ. 8957 θανάτῳ 

ἀποκτενῶ. 

Γ Τηβύδμοθϑ οὗ ὕπ6 οορῃαῖθ ἀδύῦνθ 816 ἴο Ὀ6 ἔοιπα 8150 1ἴῃ {ῃ6 
Ν.Τ., ὑμουρὴ ποῦ σι ΔηγὑΒΙηρ' Π1κ6 0Π6 ΤΡΘαΌΘΠΟΥ ἢ ]ΟῊ ὉΠΘΥῪ 
ΟΟΟῸΡ 1η ὕπ6 ΤΧΧ. 

ὅση. 959 χαρᾷ χαίρει. 11. 22} ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα. Αοὐβ 47 
ἀπειλῇ (ἸΠΔΥΡῚΠ) ἀπειλησώμεθα, ὅδ ̓  παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν; 
29}: ἀναθέματι ἀναθεματίσαμεν. 8.168 δ᾽ προσευχῇ προσηύξατο. 
68]. δ' τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσε. 

. ΤΏΘ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟη. ἴῃ 11 Ροῦ. 85 ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται, ὙΥ 116 ποῦ 
ΘΧΘΟΙΥ Ρ418116] σι ὑΠ6 ἔογσθροϊηρ, Ὀθ]ομρδ ἴο ὉΠ 6 βδηηθ τϑῆρθ οὗ 
Ἰά]οΙη ; 80 8180 Βιθν. 255 ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ. 

ΑἸΕΟΤΙΨΈΒ, 62-68 

62. ἥμισυς. Τῃ Αὐίο ὄτοοκ ἥμισυς, [16 50Π16 Οὔ6᾽ 8 θοῦ 68, 
Π]ΟΒΌΥ οἵ αὐδηὐῦν, 85 ἃ. ῬΘΟΌΪ ΔΙ ΘΟηϑύγ ῦΟη. Τῦ ΘΌΥΘΙΠΒ ἃ ΠΟῸΠ 
1ῃ ὑΠ6 ρϑηϊῦνρ, θα ἈΡΊΘΟΘ5 ΜΙ 1ὖ 1η σοηᾶθυ. ΤὨυ8 .--- 

ΡΙαῦ. Ῥῇωάᾶο 104 Α ὁ ἡμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας. Τῆυο. Υ 81 8 2 
ἐπὶ τῇ ἡμισείᾳ τῆς γῆς. Πομλοϑίῃ. Ρ. 44, τν 106 τοῖς ἡμίσεσι τῶν 
ἱππέων. 

ΤῊ15 ἸάϊοΙη 15 Καρῦ ὉΡ ὈΥ Ηθ]]θηϊβϑῦϊο τ ῦθυϑ, 500} 8ἃ8 ῬὮ1]Ο, 
ῦσαθο, δηα {π6 ὑγϑηβιαῦου οὗ «“οβθρῃαϑ᾽ ὑοιυΐδῖ, αν. Τῦ 15 πονυ- 
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ΘΥ̓́ΘΙ ΥΘΙΥ͂ ΓΆΤΘ ἴῃ ὕπ6 Τ ΧΧ, Του Πρ᾽ ΟὨ]Υ ἴῃ ὕπ6 ΤΟ] ]ηρ' Ῥ88- 
58,668 --- 

111 Κὶ, 1693 ὁ ἄρχων τῆς ἡμίσους (8 11) τῆς ἵππου. “058. 4:3, 1 ΟἿ γ. 
δ οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μαγασσή. Τοῦ. 1010 τὰ ἥμισυ (816) τῶν 
ὑπαρχόντων. ἔχκ. 165) τὰς ἡμίσεις τῶν ἁμαρτιῶν. τὺ. 9. Ὁ 
τὰς ἡμίσεις τῶν δυνάμεων. 

ἘΠ]ΒΘΠΘΤΘ ᾿ηϑύθϑαα οἵ ὕηθ6 Αὐἴὸ ἸαἸοὴ ψγ πα τὸ ἥμισυ ΟΥ ἥμισυ, 
Ἰγτθϑρθοῦνα οἵ ὕΠ6 φϑπμαθυ 8ηα υὈ6᾽ οὗ ὕπῃ6 ποιὰ Ώ]Ο ἢ ἔΟ]]ΟΥ͂Β, 
6.0. ---- 

τὸ ἥμισυ τοῦ σίκλου ἔχ. 393. ἥμισυ ἀρχόντων 11 Ε)8α. 4}, 
τὸ ἥμισυ αὐτῆς Τωνῦ. 65, ἐν ἡμίσει ἡμερῶν ῬΒ5. 1015, 
τὸ ἥμισυ τοῦ αἵματος Εἰχ. 245. τὸ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων ΤΟ. 851. 

,|βΔ48. πᾶς. α. Τῃ οἸαβϑίοδὶ αὐτθοὶς Π6 σα1]6 ἴῸΓ πᾶς ἴῃ {πΠ6 5] ΠΡΌΪΔΙ 15 
ὑμαῦ σψιῦ {Π6 δυΌ1016 1ὖ 15 ΟΟἸ]Θούϊνο, ψιποαῦ ὕμ6 δυῦ1016 1ὖ 185 
αἸδῦγ! θΌΥΘ --- 

πᾶσα ἡ πόλις --Ξ 81] {Π6 οἸύγ. 

πᾶσα πόλις -- ΘΥ̓ΘΙΡΥ͂ ΟἸΌΥ. 

πᾶς ΑἸ 675 ΤΟΙ ΟΥΟΙΠΘΙῪ 84 ]7ΘΟῦν 65 1 ὑα ΚΙ ηρ {ΠπΠ6 ργθαϊοδῦνο ΡΟϑ1- 
Ὁ1Ο. 1 8 δὐν"] αῦν 6 586η86.. ΤΠ 116 ἀγαθὴ ἡ πόλις Ἰη688 “ὑΠ6 
ΟἸΌΥ 18 ΡοΟα;,᾽ πᾶσα ἡ πόλις Τη68η8 4811 ὑΠ6 ΟΙύγ.᾽ πᾶς Ιη8ὺ ΠΟΥΘΥ͂ΘΙ 
8.180 δ !κ6 ὉΠ.6 δὐῦ! θαῦϊν 8 ροβιθὶοη, 16 ΔΩ οὔ ν δα ]θοῦνθ. ὙΥΏΘη ᾽ὖ 
αἋο65 80, ὕῃ 6 ΟΟἸ]Θοῦϊν 6 ἔοΓῸΘ 15 1ηΘΠη51Π6α ---- 

πᾶσα ἡ πόλις --Ξ 811] [6 ΟἸΤΥ. 

ἡ πᾶσα πόλις -Ξ- [η6 ΨΠΟ]6 οἰὐγ. 

Τῆ5 Ῥ]αῦο᾽5Β θσργθββίοη (4{ροϊ. 40 ἘΦ) ὃ πᾶς χοόνος 15 ΤΘηἀθΓθα ὈΥ͂ 
ΟἸοοο (1..2. 1 8 97) ρουιρϑῦύυϊθδϑ ΟΠ 18 ΘΟΠΒΘΟαΌΘΙΗΌ15 ὕθι- 
ῬΟΙῚ5. ΕῸΣΪ οὔθ: Ἰηϑύϑηοθϑ οἱ ὕΠ18 156 1ἢ Ο]8.551081 δι ΠΟΥ Β. 76 ΤΠΘΥ͂ 
ἴδ |κ9 --- 

Ηαῦ. ΝἼΠΠΙ 46 ὁ πᾶς ἀνθρώπινος βίος. ΡῬ]αῦ. 16ρ. 618 Β ὁ πᾶς κώ- 
δυνος, ηϊοῦ. ΟἿ Β οἱ πάντες βόες --Ξ ἃ]1 {πΠ6 Οχθη ἴῃ η6 ψου]α. 

Χρη. “παῦ. Υ' 6 ὃ ὅ οἱ πάντες ἄνθρωποι. 

Τὴ β0ἢ οᾶ565 ὕπθυθ 15. 8)ὴ 8 α! ΠΠΟη8] βύγθϑβ σαϊηθα ὈΥ [6 ἀπυδιδὶ 
ῬΟΒΙΌ]ΟΙ δϑϑιρηθα ἴο πᾶς. 

ὃ. 1ῃ ὑῃ6 ΤΟΧΧ [16 588π16 αἸδυϊη οὕ!ου 565 ὕο 6 τηϑηὐαϊηθα. Τί 
15. ὕ116 ἃ ΨΙΙΘΙ ΜΨ011] ΡῸ ἔγοιη ὁη6 ἴο [Π6 ΟΥΠΘΙ, 6.0. ---- 

ἀρ. 167,18 καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῇ τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ... καὶ εἶδεν 
Δ Χ δὸ Ψ 9 7 9 “ὦ “ Ν δί ϑ φ αλειδὰ ὁτι ἀπήγγειλεν αὑτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ --- 



δΥΝΤΑΧ | 03 

Ὀυΐ 50 ἴῃ ΕΠΡΊΙΒἢ γα τηϊρηῦ ἢγβϑῦ 580 ἢ ἑοϊα Π167 1,18 τυ]ιοῖο ποαγί, δα 
[θη 84 ἃ απὰ 5]16 βαιὺ ἐϊιαΐ 6 παὰ ἰοί ΠοΥ αἰ }ι18 Πιδαγΐ. 

Οὐμθὺ ᾿ηϑύϑῃοθϑ οἵ ὕμθ βύμοηρΡῚΥ ΟΟ]]θοῦνΘ ἴογοΘ οἵ πᾶς 10 {116 
αὔτη] αν 6 ῬΟΒΙΠΠΟΠ 818 --- 

ἄθη. 405 τὰ γὰρ πάντα ἀγαθὰ Αἰγύπτου ὑμῖν ἔσται. 05}. 43 
ἐναντίον τοῦ παντὸς γένους ᾿Ισραήλ. γΥ18α. 79 ὁ πᾶς χρυσός. 
11 Μᾶδο. 88 τὸ πᾶν τῆς Ἰουδαίας. .. γένος. 

0111 ὕΠ6γ6 15 ἃ ὑθῃη 8 ΠΟΥ 1ῃ ὕΠη6 ΤΙΧΧ ἴο 85511}11ὰῦθ πᾶς ἤο Δα ]θοῦ ν 685 
ΘΘΏΘΡΆΠΥ ἃ πα ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ᾿ὖ 1ῃ ὑπ αὐ θαῦνθ ροβιύϊοη σι ποὰῦ ΔΏΥ 
ΒΡ6018) ΘΠΙΡ 8818. 

6. ΝΕΙΠΘΙ 15 ὕΠ6 τα]6 ὑπῶῦ πᾶς σψιῦπουῦ ὕΠ6 δυῦϊο 16 18 ἀἰδυυθαὐίνθ 
αὖ 811 οΙοββθὶν δαμῃογρα ἴο, 6.0. --- 

Εχ. 85 ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου, 105 πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ἰσραήλ. 
1 Κὶ, 75 πᾶς οἶκος Ἰσραήλ. 

α. Τὴ ἴΠ6 Ρ]υ 18] οἱ πάντες 15 ΓΑΥΘ, Ὀπὺ ΠΊΔΥ Ὀ6 Του ---- 

“ἀρ. 205 οἱ πάντες οὗτοι. 1 Μϑ8ο. 25 ᾿Αποθάνωμεν οἱ πάντες ἐν τῇ 
ἁπλότητι ἡμῶν. 1 Μδ8ο. 129 τοῖς δὲ πᾶσι σαφὲς ἐγένετο. ΟἹ. 
Αὐιϑύθαϑ 8 96 τοῖς πᾶσι. .. πολίταις. 

Αἱ πᾶσαι 15 5011] ΓΆΓΘΥ, Ὀσὺ 566 --- 

111 Μδο. 1' παραγγείλας ταῖς πάσαις δυνάμεσιν. 

Τὰ πάντα 15 ΘΟΠ ΘΙ ὕ ΘΙῪ ΘΟΙΙΊΟΉ, ΟΟΟΘΌΤΤΊηρ,, 6.6.. ἴῃ. θη. 151, 95; 
πε ρον, 105. ἢ Μ5ο. 105: ΤΡ ἀν Μᾶς, 25. 

6. Τὴ {Π6 Ν.Γ. [Π6 οοἸ]Θοῦϊνο τ.ι86 οὗ πᾶς [Ο]]ονγθα ὈΥ ὑΠ6 δυ01016 15 
ΟἸΘΑΡΙΥ͂ ΤΩΡ ΚΘα 1 ΤΠΘΔΠΥ ρϑ558 668, 6.0. --- 

68]. δ᾽" ὁ... πᾶς νόμος. Μύ. 88: πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν. 

ΑἸ50 {π6 αἰϑύγι θα Πγ6 πι886 οὗ πᾶς ψιύμουῦ [Π6 Δγῦϊ016, ἃ5 11 Οου, 115 
πᾶς ἀνήρ. .. πᾶσα δὲ γυνή. Ι͂ἢ Βοιη. 5.5 να ἢᾶνθ ῃ6 ὕψο 8088 
Ὀγουρμῦ Ιηὔο οοηύχαϑῦ --- ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ; καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς 
ὁ κόσμος τῷ Θεῴ. 

Οἡ [π6 οἴμοι μαηᾶ {π6 16 818 8180 ἰπδίδῃοθϑ οὗ πᾶς ἴπ [Π6 ΒΙΠΡῸΪΆΙ 
δηα σψιὺῃοσὺ {Π6 8.ύ1016 ὈΘΙηρ᾽ τπι88α οΟἸ]Θοὔν νυ, 6.0. ---- 

ἘΡἢ. 25) πᾶσα οἰκοδυμή Μί. 28 πᾶσα Ἱεροσόλυμας Αοἰδβ 25 πᾶς 
οἶκος Ἰσραήλ. 

ΖΓ Τὰ [86 ρΡ]υγ8)] οἱ πάντες 18. ΤΊΟΤΘ ΘΟΙΏΙΏΟΗ ἴῃ δύ. Ῥ8Ὰ] ὑμδῃ 1ῃ ὑΠ6 
ΠΧΧ, Ταϊκο ἴον ᾿Ἰηϑύϑῃοθ ---- 

ῬὨ]]. 251 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσι. Οὔ. 1ϊ Οον. δ. 1 ΟοΥ. 
1017 οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. Ορ. Ἔρῃ. 4 
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Βοπι. 1153 συνέκλεισε γὰρ ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν. 11 ΟΟΥ. 
δ᾽" τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς κτλ. 1 ΟοΥ. 95 τοῖς πᾶσι γέγονα πάντα. 

Ιη Αοἰβ 197 νγ ἤδυθ6 οἱ πάντες ἄνδρες. 

Τὰ πάντα ΟΟ0Ὸ15 1η Ομ. 85", 1155: 1. Οου. 155, 126)9; ἜΣ ΡΗ. δ᾽5; Αοὐϑ 
115: ΜΙ. 4} δῃηα ρϑυΔΡ5 1ῃ Οὔ δι Ῥᾷβϑᾶρθ8. 

64. Οοπηρατίβοη οὗ Αἀ]θοϊίνοβ. Οὐὑϊηρ ἴο ὑπΠ6 Ῥϑου]ιδυῖν οὗ Ἡ ΘΌΓο 
βΒυηύαχ ὕΠ6 ὑγθαϊτηθηῦ οὗ {Π15 Β Ὀ] θοῦ τη ΒΟ] [8115 ἀπαᾶθν ὑπ 6 Πθδα οὗ 
Ῥτγθροβιύϊοηβ. ΥΥ̓Θ ῃθθᾶ ΟὨΪΥ πούϊοθ ἤθυθ ὑμδὺ ὑπ Ῥοϑιῦνθ ΠΠΔῪ ὉΘ 
ῬΡαὺ ον Π6 ΘΟ ραγαῦϊγθ, ἃηα μᾶλλον ΟἸηἸ ΓΘ α δῦ 0711] ΟΥ Ἰηβθυῦθα θυθῃ 
δῦθι" ἃ ΘΟ ρΡΔΙΔΌΙΥΘ. 

θη. 492 λευκοὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ἢ γάλα. 10. 11 πολὺ τὸ ἔθνος 
τοῦτο ἢ ἐγώ, 9᾽ ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς. 

δο ἴὴ Ν.Τ. -- 

Μύ. 1889 καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν... ἢ . . . βληθῆνα. Οὗ. 
ἢ ἀνα 

65. Οπιϊϑϑίοη οὗ μᾶλλον. ΤῊΘ ΟΟΙΏΡΔΙΊΒΟΩ ΟΥὨ αὐὐιθαΐθα ΤηΔΥ ὍΘ 
οἴϊθοίθα Ὀγ {Π6 '86 οὗ νϑ 5 88 161] ἃ5 οἵ δα͵θοῦϊνθϑ. [ἢ ΒΟ οδδ68 
0Π}6 ΟἸΏ]55Ι10η Οὗ μᾶλλον 18 ΘΟΙΏΠΊΟΙ 1η ὅπη 1 ΧΧ. 

ΝΌ. 225 ἰσχύει οὗτος ἢ ἡμεῖς, 247 ὑψωθήσεται ἣ Γὼγ βασιλεῖ. ἩΟΒ. 
75 ἔλεος θέλω ἢ θυσίαν. 11 Μϑο. 175 ἕτοιμοι γὰρ ἀποθνήσκειν 
ἐσμὲν ἢ πατρῴους νόμους παραβαίνειν. 

Ον. Ατιϑῦθαβ ὃ 922 τέρπειν γὰρ οἴομαί σε ταῦτα ἢ τὰ τῶν μυθολόγων βιβλώ. 

ῬΒΟΝΟΌΝΘΞ, 66- 71 

66. ϑυροτγῆποιιβ ὕ56 οὗ Ῥτοποιῃ. Α Ῥ7ΙΟΠΟΆΏ 18 ΒΟ ΘΟ ΠΊ65 ΘΙ] ογθα 
ΒΌΡΟΙΠΌΟΙΒΙΥ δἵΐου ὑῃμ6 οὐή]θοῦ, ἀΙσθοῦ οὐ ᾿παϊτθοῦ, μᾶ5 ὈθΘῃ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ 
ΘΧΡΓΙΘΒΒΘΑ, 6.0. --- 

Εχ. 125 καὶ πᾶν (810) οἰκέτην ἢ ἀργυρώνητον περιτεμεῖς αὐτόν. 
ΝΌ. 205 καὶ τῷ Σαλπαὰδ υἱῷ Οφερ οὐκ ἐγένοντο αὐτῷ υἱοί. 

ΤΊ6 δΌοΥΘ τιϑύ ὍΘ Θοηβί4θτθᾷ 88 ἀθῆθχίοηβ οὗ {πμ6 Νοιηϊπδίϊνθ οὗ 
Ἀθἔθσθηοθ (8 ὅ2) Ἰηὔο δῇ ΟὈ]Ἰα 6 ὁ8486 ὈΥ Αὐἰτϑοίϊοηῃ. 

βού Ν..::5 

11 Οου. 1277 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι᾿ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα 
ὑμᾶς : Μύ. 265 τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
Βου. 27} τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ. Οὗ. 65. 

- 

ΓΤ σού τσΡ̓ΓΨ » 
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Τὴ “058. 245 -- ὑμεῖς ἐξελέξασθε Κυρίῳ λατρεύειν αὐτῷ ---- Κυρίῳ 5Βῃου]α 
Ὀ6 τὸν Κύριον (ἡ ]οἢ Α Π85). ΤΏΘη λατρεύειν αὐτῷ σπου]ὰ Ὀ6 8ῃ 6χ- 
ῬΙδηδύουυ οἰδαβθ δα θα θ᾽ 0Π6 ϑιι8] Δ ΠΠΘΙ. 

67. Ἐτεαιοηὶ ὕ86 οὗ Ῥγοποιηβ. ἀρϑυῦ ἔτοι 8 ΠΥ θυ τὑ16 ἸΠ ἔθ ΠΟ 6 
ὉΠΘΙΘ 15 8180 ἃ ΒΔ ΘΠΟΥ͂ ἴῃ ἰαΐθι αὐ θοὶς ἴο ἃ ΠΏ ΠΟἢ ΙΏΟΙΘ ᾿ΔΥ]Β} τι86 
οὗ ῬιΟποῦη5 ὕμϑη γὰ8 ὑπουρηῦ ΠΘΟΘΘΒΑΥῪ ὈΥ͂ ΟἸ45510841 δαύΐμουβ. ΥΥ6 
ΠᾶΥΘ 566} ΔΙΤΘΔαΥ (8 15) ὑῃδῦ {Π6 τηϊβϑϑίηρ ῬΙοημοῦη οὗ ὕΠη6 84. ῬΘΥΒῸη 
Ὑγἃ8 ΒΌΡΡΙ16α. Τὴθ Ῥοββθϑϑιυθ 86 οὗ ὕΠ6 Δ.Ό1016 ΠΠΟΥΘΟΥΘΙ 88 ΠῸ 
ἸοηΡῸῚ ὑπουσῃῦ βιΠο]θηῦ, ἀμ ἃ Ῥοββθϑϑῖνθ σϑηϊθνο γγὰ8 84 α6α, 6.0. ---- 

θη. 985 καὶ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς. 

ὅο ἴῃ Ν.-- 

Μῦ. 199 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. 1 Ῥρύ. 25: αὐτὸς ἀνήνεγ- 
κεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ. 

68. ᾿Αδελφός ἃ5 ἃ ἘθοΪρσοοδὶ Ῥχγοποιη. ΤῺΘ 8586 οὗ ἀδελφός 8ἃ5 8 
ΤΘΟΙΡΤΟΘΔΙ ῬΓΟΠΟῸῺῚ 15 ἃ 5Π6 6 Ἡ ΘΌΓΔΙΒ1, 6.0. 

Ἐκ. 1055 καὶ οὐκ εἶδεν οὐδεὶς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ΞΞε ΤΠΘΥ 58}0ὺ) ποῦ ΟΠΘ 
Θηοὐ θυ. 

69. Ηοῦτον ϑυηίαχ οὗ {πὸ Βοαἰΐνθ. α. Ομθ οἵ {ῃ6 πτηοϑὺ 58]16ηὖ 
οΟΠδγϑούθιιϑῦιοβ οὗ ΤΙ ΧΧ ατθοὶς 15 ὉΠπΠ6 τορϑυϊθιοη οἵ ὕπθ ρχοποῦῃ δου 
Π6 τοὶ αὔϊνθ, ἃ5 ὑποιρὴ 1ῃ ἘΠΠΡΊ5}, ᾿ηϑύθϑα οὗ βαυῖηρ “ ὑΠ6 ἰ6πα ἡ ΒΙΟἢ 
ὉΠΟΥ͂ Ῥοββθϑβϑθᾶ, ψ8 ψ816 ο 580 ΠαθΙΓᾺΔ11Υ “0Ππ6 Ἰαπᾶ σ ΒΟ ἢ {ΠΟῪ 
ῬοΟΒβΘββϑα 10, 8ηα 50 1 81] 511}11181 οα865. ΤῊ]8 ΔΗΟΙΏΔΙΥ͂ 15 ἀπ ἴο 
0π6 Πῦρ] ἕο] ον ηρ οὗ ὕπ6 Ἡθρτον ἰοχῦ. Νοῦν ἴῃ Ηθργον {Π6 τοΪδ- 
ὕϊγ6 15 1Π6 6011 η80]16.0. Τῦβ τηθϑηϊηρ ὑπ ΓΘ ἴΌσΘ 15 ποῦ ΘΟ ]θύθ ἀη0]] ἃ, 
᾿ῬΤΙΌΠΟΙ ἢδ8 θΘθη δααρα ἴἤο ἀδίθγπηῖπθ 10. Βαῦ {Π6 Τρ] αῦϊνθ 1 ατθοκ 
Ῥϑιηρ ἀΘο] 8016, ὑΠ6 ὑγϑηβ]αῦον νγὰϑ ΤΟτοθα ἴο δϑϑιρὴ ἤο 1ὖ ΘΘΠΑΟΘΥΙ, 
ΠΌΤ ΘΙ, 8Π6 0856, ψ ΒΙΟἢ τοπαάθγθα ὕη6 δααϊοη οὗ ὑπΠ6 Ῥυόποῦῃ 6. 
ἴῦ ὉΠΠΘΟΘΘΒΆΥ. Νουθυῦῃθ]θθ5. ὑῃ6 ῬιΟμο ψὰβ τοῦδ θα οἷ οὗ 
τοραρα ον ὑΠ6 ϑϑουθα ἰθχῦ. Ἀ5 1᾿πϑύϑῃοθϑ οἵ ὑῃ6 βιπηρίθϑῦ Κιπα 9 
ΤΩΘῪ ὕδκϑ [η6 ο]] ΟΠ --- 

ΝΌ. 855 ὃν ἔχρισαν αὐτόν, 1535 τῆς γῆς ἣν κατεσκέψαντο αὐτήν. 15. 
6025 ὃ ὁ κύριος ὀνομάσει αὐτό. αϑφθη. 15 οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν 
αὐτῷς. 0. 47 ᾧ ἐστιν αὐτῷ: Ῥϑ5. 1δ' ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ 

αὑτῶν. Ἐχ. 6 οἷς εἶπεν αὐτοῖς. 

ὃ. ὙΒΘτΘ ὑπ6 τϑ]δῦϊγθ 15 Το] ονσθα ὈΥ ἐάν {π6 88116. ΘΟ ϑὑσ οὔ! ἢ. 15 
᾿ ΘΙΩΡΙΟΥΘΕᾶ, 6.0. ---- 

ΝΌ. 175 ὁ ἄνθρωπος ὃν ἐὰν ἐκλέξωμαι αὐτόν, 195" παντὸς οὗ ἐὰν ἅψηται 
αὐτοῦ ὁ ἀκάθαρτος. 
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τς 6. ΒΟΙΠΘΌΤΗΘ5. ἃ ἀθιηοηδβύγαῦνθ δῖα ὕΠ6 ῬΙδοθ οὗὐἨ [6 Ῥϑυβοῃδὶ 
ΡῬΙΌΠΟΙΠΩΗ «--- 

θη. 3} οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν. 

α. Τὴ 811 [π6 ἔογθροηρ' Ἰηϑύϑῃοθϑ ὕΠ6 ΔρΡρθηᾶθα Ῥ:οποῦῃ 15 ἴῃ [86 
ΒΘ 1ὴ 6 Οδ86 85 ὕπ6 τοἰαῦϊνθ, θαῦ 15 185 οῦ ὩΘΟΘΒΒΘΙΥΎΥ. 

3 Δ 3 ’ Ἂ; Ἂ 3 ἮῈ ε " ΝΌ. 85" οὖς ἐτελείωσεν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἱερατεύειν. 

ΤἼηΘ οομϑίγ πῦον. ὮΘΙΘ, ὉΠΟῸΡ αἀθίθιιηθα ὈΥ ἴῃ6 ἩθΌτον, Π8Ρ- 
ῬΘΩ5 ἴο Δρτθ6 ψιῦ ᾧη6 ατθοῖκ Αοουδϑαῦϊννο οὗ ὕπη6 Ῥατὺ ΑΠροῖρα. 

6. ΝΘΙΥΥ οἴθῃ ὕΠ6Γ6 15 ὕΠη6 βϑῖὴθ ριθροβιθοη θοῦ Ὀθέογθ [86 16]8- 
ὕϊγθ δῃα Ὀϑἤογθ ὑΠ6 Δρρθῃαθα ρῬχοόομῃοῦ .--- 

Ἐκ. 9415 εἰς ἣν εἰσπορεύῃ εἰς αὐτήν. ΝΌ. 115 ἐν οἷς εἶμι ἐν αὐτοῖς. 

(θη. 285 ἡ γῆ ἐφ᾽ ἧς σὺ καθεύδεις ἐπ᾽ αὐτῆς. 

Ὁ ΟΟοδΒΙΟΠΔ ΠΥ ὕΠ6 ῬΥΘΡΟΒΙΠΊΟΙ 15 0Π6 581η6, Ὀπῦ [Π6 ὁ886 10 ΘΟΥΘΙΏΒ 
15. αἸθυθηῦ, 6.0. ---- 

σαρ. 105 ἐφ᾽ οἷς ὁ οἶκος στήκει ἐπ᾽ αὑτούς. 9 ο5}. 24" γῆν ἐφ᾽ ἣν 
οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ᾽ αὐτῆς. ἰ 

9. ϑοιμθῦμηθβ ὕΠη6 Ῥυθροβιθοη 15 οοηῆπηθρα ἴο ὕπ6 Δρρεπαθα ρτο- 
ΠΟ. Τῆθη [Π6 ῬΓΟὈΙΘΙὴ 811565, [ηἴο ψνηδῦ οδ86 15 ὕΠ6 τα]δῦγ ἴο Ὀ6 
Ρυΐ ἢ --᾿ ἃ ῬΓΟΌΪΘΙ ΠΙΘῊ 15 80] γ θα αἸ ΠΥ ΘΗΟΠΥ 1. αἸΠΘυθηῦ Ῥαβθαρθ8. 
Τὴ 501ὴ86 ὕΠη6 ο886 Οἤοβθῃ ΘΟΙ ΠΟΙ 65 σι ὑπᾶῦ οὗ {ἢ 6 Ῥχοόοποῦῃ [0]]ον- 
1η 9, 6.0. ---- 

θη. 245" τὴν ὁδόν μου, ἣν νῦν ἐγὼ πορεύομαι ἐπ᾽ αὐτήν. Ἐκ. 255 
τοὺς κυάθους, οἷς σπείσεις ἐν αὐτοῖ αθϑῃ. 2153 τῇ γῇ ἡ ᾽ ς ἐν αὐτοῖς. ΘΙ. τῇ γῇ ἣ συ παρῴ- 
κησας ἐν αὑτῇ. 

Ιῃ οὔμϑυβ 1ὖ ἀο685 ποῦ --- 

ΝΡ. 1451 τὴν γῆν ἣν ὑμεῖς ἀπέστητε ἀπ᾽ αὐτῆς, 1932 ἣ οὐκ ἐπεβλήθη 
ἐπ᾽ αὐτὴν ζυγός. 111 Κ, 171 ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ. 

ἢ. Ῥϑοιηθῦμηθβ ὕΠ6 τϑ]αύϊγο 85 ἃ α"Πἴθυθηῦ ῬΓΘΡΟΒΙ ΠΟ. ἔτοτῃ {6 
ῬΙΌΠΟῦΙ Το] στ] ηρ --- 

ΝΌ. 195 τίς ἡ γῇ εἰς ἣν οὗτοι ἐνκάθηνται ἐπ᾿ αὐτῆς. .. τίνες αἱ πόλεις 
εἰς ἃς οὗτοι κατοικοῦσιν ἐν αὐταῖς. ΕῸΣ ΟΥΠΘΙ ᾿ηδύϑηοθβ 566 ΕΧ. 
ΟΝ 85 

ὦ. ΘοΙμθῦτηθϑ ὕῃ6 ῬΥΘΡΟΒΙ ΠΟ. 15 ὉΠ6 581η6, Ὀαὖῦ ᾿ηϑίθδα οὗὨ ἃ Τη6 76 
ῬΙΌΠΟη 7ἷὸ ἤδγθΘ ἃ ῬὮΓΔΒΘ, 6.0. ---- 

αϑφη. 2488 ἐν οἷς ἐγὼ παροικῶ ἐν τῇ γή αὐτῶν. 



ΥΝΤΑΧ 67 

). Τὴ οομῃβύγιουοη οὐ ΒΟ τ) ἤδυθ ὈΘΘη Βρθδκίηρ 18 ποῦ 6Οῃ- 
Βηρθα ἴο {Π6 511}0]6 Τ6] αῦϊνο, 6.0. --- 

θη. 41} οἵας οὐκ εἶδον τοιαύτας. Εχ, 9.5.5: 115 ἥτις τοιαύτη οὐ 
γέγονεν. 

κ. ΤῊΘ Παριῦαδ] τϑρϑυϊιοη οἵ Π6 Ῥτοόπῃοῦῃ ἴῃ π6 ΤΙ ΧΧ 15 ἃ Τη616 
ἩδΟταΐβιι, ὑποιρἢ 8. ΒΘΆΤῸ διηοηρ ΟἼΘΘΙς ψ ΙΌΘ 5 τσ ΓΟΥΘ8] ὑ 8065 
οὗ ἃ Βοιη 6 Ὺ δῦ 5112118} αϑᾶρ6 ΔΙΊΒΙ Πρ ἸμΠαθροηαἀθηῦγ. Ηρ 816 ἃ ἔδθυν 
1ηϑύϑῃ 0688 ---- 

ΡΙαῦ. Τίγυ. 28 Α ὅτου μὲν οὖν ἂν ὁ δημιουργός... τὴν ἰδέαν καὶ 
δύναμιν αὐτοῦ ἀπεργάζηται, αγην. 180 Εὶ ὧν τάδε τὰ ἀλλὰ μεταλαμ- 
βάνοντα τὰς ἐπωνυμίας αὐτῶν ἴσχειν. Αὐιϑῦ. Οαἱ. 5 ὃ 88 οἷον 

ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὐκ ἂν ἔχοι τις τὸ τοιοῦτο προενεγκεῖν. 

ἴ. Τὴ {πΠ6 ΝΙΤ,, {Π15. Ἡθθτον ϑγηύαχ οὗ ὑπ6 τϑῦϊνθ οοοῦγβ ποῦ 
1 ἔρθα ΘΕ]γΥ. 

ῬΒΠΙ]ΘΙηΟἢ ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν. (Δ). 2}0 ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ 
τοῦτο ποιῆσαι. Αοὔβ 1567 ἐφ᾽ οὖς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ 
αὐτούς. ΜΚ. 755 ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον. 
δ. ΜῈ, Τῆς Τις, δ :- 180 ΜΠ 159. 905 

Τηβύϑῃοθϑβ 8.6 τηοϑύ ἔγθαπθηῦ ἴῃ ὕΠ6 νϑυυ ἩθΌταϊϑῦϊο ὈοοΚ οὗ Βδνο- 
Ἰαύϊοη. ὅ66 Βιου. 88, 75,3, 188, 203, Οὗ. ἴ ΟἸδπμι. 2195 οὗ ἡ πνοὴ αὐτοῦ ἐν 
ἡμῖν ἐστίν. β 

70. ἀνήρ -- ἕκαστος. ΤῊΘ ι.58 οὗ ἀνήρ 8ἃ5 ἃ ἀἰδύτ αὔγ 6 Ῥτοποὰῃ 15 ἃ 
Ῥυγο ΗΘΌΓΑΊ 81. 

ἵν Κὶ.. 1851 πίεται ἀνὴρ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ, καὶ ἀνὴρ τὴν συκῆν αὑτοῦ 
φάγεται. ἀρ. 1605 ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους καὶ ἑκατὸν 
ἀργυρίου. 

71. ὅστις ἔογ ὅς. Εχοθρῦ 1π {Π6 πϑαΐθι 51 ΠΡΌ] ὅ τι, ἃ 8 ἴῃ 05}. 245, 
διηα ἴῃ {Π6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῺ ἕως ὅτου, ἃ5 ἴῃ 1 Κὶ. 225, ΟΥ μέχρι ὅτου, ΜΜΙΟῊ 15 
Τουπα ΟὨΪΥ ἴῃ ὑπ6 Οοάοα δίπαϊ(ίοιι8 σ ουϑῖοη οἵ ΤΟΌ. δἷ, ὅστις ΟΟΟῸΓΪΒ 1ῃ 
ϑνγϑῦθ᾽ 5 ὑθχῦ ΟΠΙΥ͂ ἴῃ ὕΠ16 ΠΟΙ ᾿ ΠΥ, 5: ΠΡΊ ΔΙ: ΟἹ Ρ] ΤᾺ]. [ἢ ΤηΘΔΠ]ηρ 
1ῦ 15 Οὕθη 1η6 1501 στ] 5 8.0]6 ΤΟΙ ὅς. 

Ἐχ. 205 Ἐγώ εἰμι Κύριος... ὅστις ἐξήγαγόν σε. Οὗ. Ὅδῃ. Θ 65. 
Ῥβ. 89’ ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθὲς ἥτις διῆλθεν. Ο. ΝΌ. 1453. 1 Κι. 80} 
διακόσιοι ἄνδρες οἵτινες ἐκάθισαν πέραν τοῦ χειμάρρουα Οὗ. Ἐκ. 
ΠΊΝΩΝ 1: Σ᾿ Μὰ ἘΝ “αν. 2112 τετρακοσίας νεάνιδας παρ- 

’ σ Φ Δ ὧΝ ᾿ ὃ θένους, αἵτινες οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα. 

Οἵτινες --- οἵ ΟΟΟ 5 56 6 18] {1π|685 ἴῃ Αὐ᾿δίθδϑ ---- 88 102, 121, 198, 

200, 808. 



θᾶ ΘσΘΒΑΜΜΑΒ ΟΕ ΒΕΡΤΌΛΟΙΝΊΤ ΟΒΕΕΚ 

ΤῊΘ 5816 τι156΄ Οὗ ὅστις ἴοΤ ὕΠ 6 51110}16 Το] ὔγο 15 Τουπα ἴῃ ὑπ6 Ν. ΠΤ", 
6.0. ---- 

Οο]. 8ὅ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία. Αοὐϑ 8:5 τὸν Πέ 

τρον καὶ Ἰωάννην οἵτινες καταβάντες κτλ. 1 ΤΊ. 69 ἐπιθυμίας 
. αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους. 6]. 45 ἅτινά ἐστιν ἀλλη- 

γορούμενα. β 

ὙΕΕΒ5, 72-84 

72. Απαδϊγίϊος Τθηβθ8. ΒΥ 8ὶὴ Αμδὶγύϊο ΤΘη56 15 τηθϑηῦ Οη6 ΜΏΙΟΝ 
15. Τουυηθα σι δὴ Δι Χ 1] 1Δ}Ὺ 1ηδϑύθαα οὗ ΌΚ 8 1πῆθχίομ, ἃ5 ἴῃ ΠΡ 58 
“5 ΘΟΙΉΪηΡ᾽ ̓  ἔῸΓ ἦ ΘΟΠ165.. ΝΟ ΓΟϑαθὺ οὗ ὕπ6 ΤΙ Χ Χ οδη [841] ἴο ὍΘ βύγαοϊκς 
ὍΥ [16 ἔΥθα Θ ΠΟΥ οὗ 500} ἔοστιηβ. [Ὁ τϑϑα]ῦβ ἔσοτη ὑπ6 ἔδοῦ ὑπαῦ ὈοΓὰ 
Ἰδηστιιαρθθ ΟΟΙΩὈΙη6 ἤο Ῥγοάποθ ὕπθῃ). ΤΉΘΥ 816 βυρροβίθα ὈΥ̓͂ ὑΠ6 
στϑδῦ τι86 τη866 ΟὗἩἨ {Π6 θδ.Ό01Ρ16 τη Η ΘΌτονν, 116 δῦ ὑΠ6 5816 {11ὴ6 
Π61}8 νγὰϑ ἃ ϑύτοηρ ὑθηΘ ΠΟΥ͂ τον γα 5 ὕΠ6 ΘΠ ]ογτηθηῦ οὗ Βα 0 ἢ ΤΟΥΤῚΒ 
ψιὺπη ὑΠη6 αὙτθοὶς Ἰδησαδρθ 10861, ΤΉΘΥ 816 ἴο Ὀ6 Τουηᾶ 1ῃ ὕΠ6 Ὀθοδῦ 
ὙΤΊΘΥΒ, θοῦ 1ἢ ῬΓΟΒΘ δηα Ῥοθίγυ, ἔτοιη Ηοιηου ἀοσηνατάβ. Ρ]αῦο 
οὔὔϑῃ 85 ΤΘΟΟΌΓΒΘ ἴο ὕπθηη, ῬΑΡΌΥ ἔον ὉΠ 6 58 |κ6 οὗ ῬΠ]]ΟΒΟΡ 108] Ῥτθ- 
ΟἸΒΊοη, 8ηα ῬΑΡΌΥ, 1Ὁ πχαδῦ Ὀ6 ΘΟη ἔΘ55θα, Ὀθοϑιιθθ 1 Ὠ15 Ἰδῦθυ βῦγ]θ ἢθ 
ῬΙΘἔθυτθα ὕνο σου ἤο οθθ. 1} 6 Ζαιῖῦ8 πρέπον ἐστί αἰτηοδβῦ «ἰζο- 
σϑύθου αἸΒΡ]80685 πρέπει. 

ΡΒΕΒΕΝΤ 

11 Καὶ. 205 οὐκ εἶ σὺ ἐσθίων ἄρτον; ΟὟ. 15. 105: Τὶς. 586}, 
ἢ αὶ 15" ἐστὶν φοβούμενος. : 
ΝΌ. 143 ἐστὶν ῥέουσα. ΟἿ. τιῖ Κα. 2015: Ῥδη. 238, 
1 Εϑᾶ. 2955 οὐκ εἰσὶν ἐπιγινώσκοντες. 

Ῥχον. 9 ἴσθι πεποιθώς. 

ας. 11} ἔστω ἀκούων. 

Ὅδπ. Ο’ 65 ἔστωσαν προσκυνοῦντες. 

τ ΟἿ. 105 εἶναι... λειτουργοῦσαν. 

ἘΤΟΒΕ ΞΙΜΡΙΕ 

θη. 4" ἔσομαι στένων καὶ τρέμων. Οὗ». 1)4ῃ. ΟἹ 65, 
15. 417 ' ἔσομαι ἄρχουσα. | 
αφη. 4: στένων καὶ τρέμων ἔσῃ. ΟὟ. Ἐχ. 2255: Τὺ. 285, 
0. 2859 ἔσῃ . . - ἀδικούμενος. 
ΝΌ. 83 ἔσται... προσεγγίζων. Οὗ. θη. 185 
Μα8!]. 88 ἔσονται... προσάγοντες. 
15,22 ἔσονται ἐπικρεμάμενοι. 
Ἐπ -. ἔσονται ἀπολλύμενοι. Οὗ. )0. 1455 



15. 8. 

15. 105, 178 
0. 222 

αϑφη. 499, 443: 
ψε, δ. 

Βιν ΤῊ 

15. 58:1: 

: ἰὼ χε 2 γι ας 

Ἔχ. 125 

Ὡς ὍΝ 

αθη. 4155 

1) 4. 

1) 4η. 

αδη. 

αϑη. 

10: 
Ο' τ} 

4008 

ΤΟΣ, 8: 

ἢ ἐἀτὰ γξς 

61. 45: 

Ὧι Κ. 185 

πη, Ὁ 116 

ΒΑγιοὴ 1.9 

0. 95: 

“ἀρ. 17 

Τ.4η. Ο’ 109 

Ὅδη. Θ 109 

Ἱ ΟἿτγ. 183: 

ΤᾺ. 4:2 

ασ. 81: 

“708. 753 
1 ΟἼν. δ8 

ΤΟΌ. 68 
15. 2096 

Ἐκ. 593 

ἜΝ. δ Ὁ 

55. Θὅ 

5ΥΝΤΑΧ 

ῬΕΒΕΈΟΤ 

3 φ πεποιθὼς ἧς. 
Ψ 3 πεποιθότες ὦμεν. 

ἔστιν γὰρ εὐλογημένος. 

ἘΤΌΕΕ ΡΕΒΕΈΟΤ 

ἡμαρτηκὼς ἔσομαι. 

609 

πεποιθὼς ἔσομαι (ἔπὖ. 511}. 1 ονορ). 
ἔσῃ τετελεκώς. 
» ὕ 
ἐσῃ πεποιθώς. 

Ν Ν 

πεποιθὼς ἔσται. 
59 ες: ἡ , 
εσται υμιν. διατετηρημένον. 
Ὗ Ἷ 

ἔσονται πεποιθότες. 
" 
ἘστΤαϊῖ ... 

ΤΜΡΕΒΕΈΟΤ 

ἡμην πενθῶν. 
θεωρῶν ἡμην. 
ἧσθα οἰνοχοῶν. 

ἣν ποιμαίνων. 
ἢ] ἀρ. ἡ 

ποιμαίνων ἦν. 

. πεφυλαγμένα. 

Ον. ἄἀφῃ. 8595, 425: 

7 ηπῇ 1: ϑα5.}: 

ἦν τρέμοντα (80. τὰ ὄρη). 
ἣν ἐλ ολελν φρο 
» 
“ 

μεθα ἀπειθοῦντες. 
ἀπειθοῦντες ἦτε. 
κ ΄, ἤσαν συλλέγοντες. 

ῬΙΡΕΒΕΈΟΤ' 

ἤμην πεπτωκώς. 

Ορ. Τα. Ο’ 618, 
. ἀναιρούμενος. 

ΝΌ. 111: 

1 Μδ8ο. 63, 

Οὐ. Ὅν. 953, 315 
Οὐ. 4 ο81}.10; 

ἤμην κατανενυγμένος. 
ἊΝ ε ᾽ὔ ἣν ἑστηκώς. 
Ὅ, ἣν. ἡ 
΄' [ι] ἣν πεποιθυῖα. 
“ ’ 
ἣν ἐνκεκρυμμένα. 
κὰ ἣν διαπεπετακότα. 
ε , 53 ἡτοιμασμένη ἦν. 
“ ἦμεν πεποιθότες. 

3 “ . ἐξεστηκυῖα. 

4 ἦσαν πεποιηκότες αὐτά, 

1 Μδο.115 



τ0 ΘσΟΒΑΜΜΑΗΝ ΟΕ ΒΕΡΤΌΛΑΟΙΝΤ ΟΒΒΕΚ 

ὃ. Τίγνεσθαι ΤΩ} ὯΘ αϑθα ἃ5 8ῃ ΔΙΙΧΊΠΔΡΥ Ἰηβίθδα οὗ εἶναι. 

ΡῬβ. 72}35 ἐγενόμην μεμαστιγωμένος. 15. 9015 πεποιθὼς ἐγένου. 
ΝΌῸ. 1035: ἐγίνετο σκιάζουσπα. 5. 125 ἐγενήθημεν εὐφραινόμενοι. 
Ἐκ. 1712 ἐγίνοντο. . . ἐστηριγμέναι. ιν, 199 ὑποχωρῶν γίνου, 
1853 μὴ γίνου. . . συμβολοκοπῶν. 

ὁ. ϑοηῃθῦϊηθ5 ὕΠ6 γϑ δ] Δα] θοῦ γ6 15 ἀδθα 1ῃ Ὀ]806 Οὗ [Π6 Ῥ8.Ό101Ρ16. 

15. 185 ἀκουστὸν ἔσται. 000. 43 ἀκουστὴ ἐγένετο. αϑη. 4δ": 
15. 48᾽ ἀκουστὸν ἐγένετο. 15, 25 ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται. 
0. 805 πλεοναστόν σε ποιήσει. 

α. θη ἃ οδυβϑαῦϊγθ ἔουηη 15 ψνϑηῦθα ΘΟΡΘΘΡΟμαηρ ἴο ἀκουστὸν 
γενέσθαι ΥΘΟΟΌΓΒΘ 185 Ὠδα ἴο ἀκουστὸν ποιεῖν; 6.0. ---- 

Ιγ. 4067 ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ. Οὔ. Ῥ5. 10δ5, 1428: 
96. 27’, 98: 15,.909, 455, 48. Ἐπ  ς 625. 

6. Τὴ [π6 Ν.1᾿. ὕΠ686 δῆ υῦ10 ὕθηϑ65 8.6 ΤΣ] ΌΙΥ ΘΙΥ ΘΥΘἢ ΟΟΙΏΙΏΟΠΘΥ 
ὕμδῃ 1ῃ ὕπ6 ΤΧΧ, 

ῬΕΕΒΕΝΤ 

Οοἱ]. 83 ἐστιν. . . καθήμενος. 
11 οι. 9: ἐστὶ προσαναπληροῦσα. 

ΟΟοΙ. 15 ἐστὶ καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον. 
Οὐ]. 253 ἐστι. .. ἔχοντα. 

11 Οον. 27 ἐσμὲν. . . καπηλεύοντες. 
᾿Αοἰϑ δ5 εἰσὶν . .. ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες. 

ΝΜ δ᾽ ἴσθι εὐνοῶν. 

ἘΤΟΒΕ ΞΙΜΡΙΕ 

1Κκ. δὲ ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 
Αοὐβ 75 ἔσται. . . πάροικον. 
1 ον. 14} ἔσεσθε. .. λαλοῦντες. 

ΡΕΈΒΕΕΟΤ 

Αοἷδ 25 ἑστώς εἶμι (ρεοϑϑηῦ ἴῃ τη 681 Πρ). 
Αοὐβ 215 ἐστὶ πεποιηκώς. 
1 Οον. 189 ἡλπικότες ἐσμέν. 
ΠΡ 7.- εἰσὶ γεγονότες. 
“81η65 δ᾽ ἢ πεποιηκώς. 

ἍΠ 0 ον. 15 πεποιθότες ὦμεν. 
ΗΡ. 43 ἐσμὲν εὐηγγελισμένοι. 
ΗΡ. 10} ἡγιασμένοι ἐσμέν. 
Αοἱϑ 28 μεμεστωμένοι εἰσί. 



ΕΥΝΤΑΧ ἘΣ 

ΕΤΟΒΕ ΡΕΒΕΈΟΤ 

ἘΠ. 29 ἔσομαι πεποιθώς (ἴτοιη 15. 125 Δα ρουθου 
ΟὨΪΥ 1ῃ ον"). 

ΓΜΡΕΒΕΈΟΤ 

Αοὐβ 105, 115 μην προσευχόμενος. Οὗ. 22." Ὁ, 64]. 1232 
1τκ. 4" ἦν κηρύσσων. Οὗ. 1. δ᾽ά9, 238: Αοἱ 78, 

8.5.9 5 10 Το σ ΡΥ ΣΝ 
Αοὐϑβ 125 ἣν γινομένη. 

Αοἴϑ 21 ἣν . . . ἀποφορτιζόμενον. 
ἈΑοίϑ 10: ἦμεν. .. διατρίβοντες. 
Θε.. 15 ἀκούοντες ἧσαν. Οὗ. Αοίδβ 1", 
ιΔοίβ 115 ἦσαν καταμένοντες. Οὐ. Αοἱ 1.3, 25.512,42. 

ΜΚ. 2:8 

Γ Ῥοϑιαθβ εἶναι ΟΥΠΘΙ ΔῈ ΧΙ] Δ. 165. ΔῚ 6 αδθα ἴῃ {π6 Ν᾿. --- 

11 Οον. 6" μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες. ΟΟΙ]. 1᾽5 ἵνα γένηται... πρω- 
τεύων. ἘΆΘν. 85 γίνου γρηγορῶν. ΑΔοίβ 8) βεβαπτισμένοι ὑπήρ- 
Χον. 

ἢ ὑπ6 Ἰαβϑῦ ΘΧϑ}}Ρ18 ορ. Ατιβϑύθαβ ὃ 198 εἰ μὴ πεποιθὼς ὕπαρχοι. 
ΤῊΘ βϑ1ὴ6 δαῦῃοι ἢδ5 κεχαρισμένος ἔσῃ ἴῃ ὃ 40 δηᾷ ἰσχῦόν ἐστι ἴῃ 241. 

9. Τηβύδῃοαβ οὐ δηδιγῦ]ο ὕθη8568 ΟΟΟῸΣ ΠΘΓΘ δηα ὉΠΘ616 1ῃ Φ ΟΒΘΡΠα8, 
6.0. ---- 

ΒΒ). 1. 81 ὃ 1 καὶ τοῦτο ἣν μάλιστα τάρασσον ᾿Αντίπατρον. 
Απὶ. 11 6 8 7 τί παρόντες εἴημεν. 

ἢ. ΑΙδθ0 1ῃη ἢη6 Αροϑβίοϊ!ο Τα Π 6 ΓΒ ---- 

11 ΟἸοια. 177 ἔσονται δόξαν δόντες. Βδτη. Ερ. 19’ ἔσῃ τρέμων, 
196 οὐ μὴ γένῃ ἐπιθυμῶν. Οὗ. 199. Ηδτιη. αϑβί. Κὶδ. 1 4 

8 2 ὑπερέχοντες αὐτούς εἰσιν, ϑίηι. Υ̓ 4 ὃ 2 ἔσομαι ἑωρακώς . .. 
ἀκηκοώς, ΙΧ 15 8 2 ἔσῃ... φορῶν, Μαϊ. ΚΝ 2 ὃ ὃ ἔσῃ εὑρισκόμε- 

νος, δίηι.ὄ 1Χ 1 ὃ ὃ εὐθηνοῦν ἦν, ΙΧ 4 ὃ 1 ὑποδεδυκυῖαι ἦσαν . .. 
ὑποδεδύκεισαν. 

79. Ῥειθογαῖῖνα ὕ56 οὗ {π6 Ῥγαβαπί 1πάϊοδίῖνθ. ΤῊ 6 46] Ὀ ναῦν τι86 
οὗ {Πη6 φῬιθϑϑηῦ ᾿παϊοδαίνθ 15 ποῦ ἀπηονη ἴῃ 1, δύ, ΘΒ ΡΘΟΙ Δ] ν ἴῃ Τοι- 
ΘΏ06, 6.0. ἤογηι. 447 αὐαἱὰ ἂρο Οὗ. Προαιί. 848: ιν. 811: Αα. 
ὅθϑ. Τῦ ΟΟΟΌΓ5 8150 ἴῃ ὕπ6 ατροὶς οὗ ὑμ6 ΤΧΧ. 

αθη. 87 ἐγὼ δὲ ποῦ πορεύομαι ἔτι; 

5ο ἴῃ Ν.Τ. -- 

“η. 117 τί ποιοῦμεν; Τ͵Παΐ 8 οὐ σοΌΥ86 



12 σΘΑΒΑΜΜΑΗ ΟΕ ΒΕΡΤΌΛΟΙΝΤ ΟΕἈΒΕΚ 

74. Τὸ Τυβϑῖνο Επίασγο. ὦ. ΤῊΘ «“π|5ϑῖνθ Επαθαγθ 15 τᾶτθ ἴθ Αὐδ|ο 
τοῖς, πη, ΜΉΘ ἰὖ ἀοθ5. ΟΟΟῸΙ, 15 τοραραθα ἃ8 ἃ ὕγθαὶς ἴοσῃ οἵ 
᾿πηρθεαῦνθ. [ἢ {η6 ΤΙ ΧΧ, οἡ 0Π68 οὔπρι Π8ηά, 1ὖ 18 ὙΘΥΥ͂ ΘΟΙΠΙΏΟΗ, δη 
15. ΘΙΩΡΙοΥθα ἴῃ ὑμ6 Ἰηοβϑῦ 80] Θηη ἰδηραδρθ οἱ ἸΘρ]β]αύϊοη. ΒΊΟΙῚ {6 
ηϑύῦμτθ οὗ ὑῃ8 οἂδθ 1ὖ 15 ποῦ 866 1ῃ [η6 ἢϊβῦ Ῥϑύβοῃ. [Ὁ 1ῃΔΥ ὉΘ 
ΘΙΠΙΡΙοΥΘα 1ἢ ΘΟΠΊΠ]8ΠηΑ ΟΥ 1η ῬΙΟΒΙ Ι}Π]Οη. Α8 ᾿ηϑύϑῃοθϑ οὗ ὕΠ6 ΤΟΓΙΏΘΙ 
6 Τ]ΘΥ͂ [86 --- 

Τνύ. 198 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Οὔ. Ἐχ. 9415: 
1 Κ᾿ 17 Τωνῦ. 19" τὸν νόμον μου φυλάξεσθε. Οὗ. Τινῦ. 115. 

Τνῦ. 195 καὶ ἐξιλάσεται ὃ ἱερεύς. Οὗ». Τινῦ. 19:91 

ὃ. ΥΘΙῪ οἴνθη {Π6 708δῖνθ ξαύαγθ 9Ὸ]] ον. 8 1 ΡΟΥὔυ 6. 

θη. 401: μνήσθητί μου. .. καὶ ποιήσεις. Οὔ. θη. 44": Ἐκ. 155, 
ΝΟ ΡΠ ΕΓ ΕΙΣ 905}. δΓ μὴ μακρὰν γίνεσθε. .. 
καὶ ἔσεσθε πάντες ἕτοιμο. Οὗ». ΝΌ. 195, 

ο. Οὗ [86 τ86 οὗ ὑπ6 7υ5βϑῖνθ ξαῦαγθ 1ἢ ῬΓΟΒΙ Ι ΠΟ νγ6 ἤδΥΘ ἃ 60Ὲ- 
ΒΡΙΟΌΟΙΙΒ. ΘΧΔΙΏΡΙΘ ἴῃ ἴη6 Τθη Οοτηηϑηαπηθηΐβ (Εἰχ. 2015; Ὁ. δ:3) 
--- Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις κτλ. 0 8180 --- 

10. 6"Ὁ οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν θέον σου. Οὗ». ΝΌΉ. 222: Ἐχ. 225: 
Ταλ 9 

ἃ. Τὴ [Π6 οᾶ86 οὗ {πΠ68 7π5βῖνθ ἔαιθατθ γγχθ Βᾶγ6 οὐ ἴῃ ρτομι υἰ[ἴοη, Ὀ6- 
οϑα 56 ὉΠ 6 ον α]δ νὰ ΟΥΡΊΠ8]]Υ Οοη6 οὗ ριθαϊου!οη. 

6. ΟΟΘΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ ὕΠ616 15. 8. ὑγϑηΒ᾽ Ὁ] 0. ἔροηὶ 016 7πϑϑῖγνθ Ταύαγθ ἴο 
οὐ μή ψιῦῃ Βυ ] πηοὐϊνθ ---- 

ΝΌ. 295 οὔτε κατάραις καταράσῃ μοι αὑτὸν, οὔτε εὐλογῶν μὴ εὐλογήσῃς 
αὑτόν. 

ΚΓ Ἰὰ {86 Ν.Τ' {Ππ6 1ᾳβδῖνθ ἔαΐανθ 15 οὔθῃ τι5θα ἴῃ ραβϑᾶρθδ απούθα 
ἔγοιῃ ὑπ ΤΠΧΧ, Τ1Ἃη Μαίνηον 1 15 ϑιῃρ]ουϑᾶ ᾿παθροη θη νυ. 

9, μν “᾿ Μύ. δ᾽ ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, 65 οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί, 20" 8 
3 τς ." 8. ὑδδ τον 5" ς κα - Ὶ 213 πόρ, ες ἡ οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν. . . ἔσται ὑμῶν δοῦλος, καὶ ἐάν τις ὑμῖν 
δ “ : εἴπῃ τι; ἐρεῖτε κτλ. 

75. Ὑ86 Ορίδίίνθ. α. ΤΘ ρυχτθ ορίαὐνο, ἰ.6. {π6 ορύαϊινθ 88 611- 
ῬΙοΥθα ἴο ΘΧΡΥΘ55 ἃ ΨΊ]5}, 15 οὗ ἔγθαπθηῦ ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΘ ἴῃ Ὅπ6 ΤΠ ΧΧ, 88 
τ]σηῦ Ὀ6 Θχρθοίθα ἔτοση [Πη6 οματδοῦθε. οὗ [Π6 οοπύθηϊβ, 80 τ πο οὗ 
ὙΓΠΙΘῊ 15 ἴῃ ὉΠ6 ἔοτιη δἰύμου οἵ δβριγαύϊοη οὐ οὗ ἱπιρτθοδύίοῃ. Βαῦ 
ὉΠ6 86 οὗ {π6 ορύϑθινο ΏΘΙΘ ἴῃ Τιαὔϊη 6 5που]α Πᾶνα ὑπ6 ΠΙβύοσΙΟ 
ἴθη568 Οὗ [Π8 50] πούϊνϑ 15 Ὠϑτα]ν ὑὸ 6 ἔουπα ουΐδιαθ οὗ Μϑοοαῦθθ68. 

ναδο δι δον. Δα ᾿ς δῶ ἀα, ΨΩ 
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11 Μδο. 557 τοῦ δὲ βασιλέως ἐπερωτήσαντος τὸν Ἡλιόδωρον, ποῖός τις 
εἴη ἐπιτήδειος. ἵν Μδο. 17] ἔλεγον δὲ καὶ τῶν δορυφόρων τινες ὡς 

. ἵνα μὴ ψαύσειέν τι τοὺ σώματος αὐτῆς, ἑαύτην ἔρριψεν κατὰ τῆς 
πυρᾶς. , 

ΤῊΘ Θβϑῦθ Ὀ]15η 64 Ῥγϑούϊοθ 15 ἴου ὑῃΠ6 β θ] ποῦν ὕο ἔο]]ονγ ὑπ6 ἢ Ϊ5- 
ὈΟΓΙΟ ὕθῃϑθβ 1η ἃ ἤη8] οἰδαβο -- 

Εχ. 1" ἐπέστησεν . .. ἵνα κακώσωσιν, 9" διετηρήθης ἵνα ἐνδείξωμαι. 
Ὑγ15α. 16} διεσώζοντο, ἵνα μὴ . . . γένωνται. Οὗ. 108, 

Οὗ. Ατιϑίθαβ 88 11, 18, 19, 26, 29, 42, 45, 111, 115, 198. 
ὃ. Τὴ {Π6 Ν.Ί . 4180 {Π6 β ] αῃοὔϊν 15 ΤΘΡΊ]Δ}}Υ ΘΙ Ρ]οΥ θα ἴῃ ἢ η8] 

Οἰδθ65 δου 8ῃ ἢ᾽ϑύουϊο [6η86, 6.0. ---- 

ΤΙῦ. 1" τούτου χάριν ἀπέλιπον σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορ- 
θώσῃ. 

6. ΤῊΘ Ῥυτθ ορύδθνθ 15 5814 ἴο οοθαι ϑὅ {1265 1ῃ ὑπ Ν. 1", ΑἸ τα γ8, 
οχοθρῦ ἴῃ ῬΒΙ] θη) “ἢ, τη 0η6 θα ῬΘΙΒΟΗ. 

Ιὴ Τιικο- Αοὔβ ὕΠ6 ορύϑθιν 18 ΘΟΠΏΠΟΙΙΪΥ͂ ΘΠ] ογθα ἴῃ ἀθραπᾶθηῦ 
αἸΘΒΌΟΉ8, 6.0. ---- 

Το 188 ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο, 

νι ΒΟ ἢ οοηὐταϑῦ 

ΜΙ. 14: ἐζήτει πῶς εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ. 

ΟυΐδιΙαθ οὗ Αοὔβ {π6 ορύαϊινθ ψ Ὁ} εἰ 15 ἔου πα ΟΠ]Υ ἴῃ ἔουν Ρ88- 
5868 ---ἴ ον. 14), 1657 (εἰ τύχοι) : 1 Ῥοῦ,. 8.5} 

76. Οοπάϊτοη41 τυ πους ἄν. ΟΟΟΔΒΙΟΠ ΔΙ γο Πππα {Π6 δροάοβὶβ ἴῃ 8 
ΘΟ αΙ ΠΟΙ 81] βθηΐθηοθ ἄνοια οὗ ἄν. 

ΝΌ. 225 καὶ εἰ μὴ ἐξέκλινεν, νῦν οὖν σὲ μὲν ἀπέκτεινα, ἐκείνην δὲ περι- 
ἐποιησάμην. Οὐοηϊταβὺ 22" Δηα ΘΟΙΏΡΘΙΘ 11 Κι. 25, 

71. Ἰπβηϊῖνε οὗ Ρασροβθ. ΤῊΘ 86 οἵ {Π6 ἸηΠηϊῦνο ἴο ΘΧΡυΘ85 ρ1- 
Ῥοϑθ, 88 1η ΕΠΡΊΙΒΗ, 15 ΘΟΤΩΙΏΟΙ ἴο 81} βύαρϑ οὐ ὕῃθ αστθοὶς Ἰδῃσαδρο, 
Ὀαὺ 8ουΠα5 ΠΟΙ 1η ὑῃ6 ΤΙ ΧΧ {ῃδη 1ῃ Ο]4551084] ατϑοκ. 

αθῃ. 8115 ἐκάθισαν δὲ φαγεῖν ἄρτον. Οὗ. 39"", 421. 452: Ἔχ, 141: 
ΤῊ 92 οὉ 95 

ο ΟΥ̓ [16 086 οἵ {Π68 1πῇῆπϊ{1ν6 ψ] ἢ ὑΠ6 υῦ]016 ο ΘΧΡΥΘΘ5 ῬΌΓΡΟΒΘ γγὙ 
Βδᾶγθ δα ΟΟΟΔΒΙΟ0Ὴ ὕο 5ρ6 δ δἰγθδᾶαγυ (8 59). 

78. Ιπδηϊτῖνα οὗ σοπμβοαιθηοθ. ΤῊ15 οοηβίσ αοὔϊοη 15 οἵ ἀοαὑ] ρῥτο- 
ῬΓΙΘΟΥ ἴῃ Αὐὐὸ ατσθοῖς. [Ι͂ῃ ὑῃ6 ΠΧΧ 1Ὁ 15 το 1685 ΘΟΙΠΊΟΠ μη 
ὍΠ6 ΤηΠηϊύϊνο οἵ ῬΌΓΡΟΒΘ. 

Εχ. 11' καὶ οὐκ εἰσήκουσεν ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 
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79. Ῥαιοϊξν οὐ Ῥατγίϊοῖριθβ. ΤῊ 5118} 86 τηϑᾶθ οὗ Ῥυίϊο! }]68 ἴῃ 
16 ΤΙ ΧΧ, 85 οομηραγθα ψιὺἢ Ο]4.5510841 ΟἼΘΘΙτ, 15. ἃ πϑύαναὶ ὑθβα]ῦ οὗ 
86 ργαύβοῦοαὶ οοηβύγαοῦοη Ώ]Οἢ ΤΘΙρῚ 5. ὑπτουρποῦῦ. ΤΠ] 5816 
15. Ὅη8 οᾶ56, ὑποιρῇ ἴο ἃ 1655 Θαχύθηΐ, ἴῃ ὕπ6 Ν.Τ, Τά ἴῸΓὙ Ἰηϑύδῃοθ ---- 

ΜΚ. 14:6 καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταί, καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν, καὶ εὗρεν 
Ν 5 ὝΜΝΩΝ δ" ᾿ς γᾷ , Ν , 

καθὼς εἰιπέν αὐτοις και ἡτοιμᾶάσαν ΤΟ πασχα. 

ΤῊΘ Ῥδυῦϊο] 016 μὰ5 αἰβαρρθαγθᾶ ἴῃ ὕΠ6 τηοᾶθρῃ ἰδηριαρθ. Του ὈΓ16858 
{μ6 ᾿πῆπιθμοθ οὐ ΒΙΌ]104] αὐτθθὶκ γὰβ διποηρ ὑπ6 οϑ565 Οὗ 105 ἀ60]11η6. 

80. Νίϑιβα οὗ ἐπ Ῥασγίϊοῖρθ. ΤῊΘ τηϊβιι86 Οὐ ὕΠ6 Ῥδυῦ01016 ΤΩ} ΚΒ 
ἃ δἴδαρα Οὗ 105 ἀθο]ηθ. Ὅν Πηᾶ {115 ΘΠ ΘΠΟΥ ΔΙ ΓΘ αν πδη 1} 6 801η 0 
10561 1 06 ΩΙΧΧ. ϑ'ιοῃ ἂἃῃ Δηδοο] ποι πα θθα 88 06 ἘΨΊΟΣΒΘΕΣ Ὁ 

Ἐκ. 815, 97 ἰδὼν δὲ Φαραώ. . . ἐβαρύνθη ἡ καρδία αὐτοῦ 

ΙΏΔῪ Ὀ6 Ῥᾶ886α ΟΥ̓ΘΙ, 85 1ὖ Τρ ΘΑ 51} ὍΘ. Ῥ8γ8}16]6α ἔγοιῃ {Π6 τηοϑύ 
ΒΥΤΙΟΌΥ Ο]8551041] ψυϊῦοσβ. Ρυῦ ψ Πηα ϑβϑηΐθῃοοβ ἴῃ 8 ΧΧ ἴῃ 
ΥΠΙΟἢ ἃ ῬΔΙΟΙΡ]6 15 ὕΠ 6 ΟὨΪΥ γϑῦ. ῬΟΙΩΘΌΙΩΘΒ 0818 ΔΙ 1565 ἔΓΟΙῚ 
Το] οι ὕΠ6 ἩΘΌΓΘΥ 88 1} --- 

͵ ἀξ. 139,29 καὶ Μανῶε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντες, 14“ καὶ ἐν τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ οἱ ἀλλόφυλοι κυριεύοντες ἐν ᾿Ισραήλ. 

Μοῖδ οὔἴϊθῃ 1ὖ ἀο065 ποῦ, 85 11 --- 

Ἔχ. 125 ἀπάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, 155 κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα. 
“ἀρ. 4" καὶ Βαρὰκ διώκων. 

ΜΟοΥΘΟΥΟῚ γχὸ Πηα ἃ ῬδΥ0101016 ΘοΟυΡ]οα ἢ ἃ. ἢπιῦθ νου ὈΥ͂ καί 
θη {Π6 βυδ]θοῦ οἵ [Π6 ὕγγο 15 ὕΠ 86 58116, 1 15 ΟΡΘῺ ὕο 8 ὕο 540 ὑῃμδῦ 
1 15 ποῦ Θορα]αῦϊνο, θαὖ ΙΠΘΓΘΙΥ͂ ΘΙ 851Ζ65 ὕΠ6 γι, ἃ8 1 --- 

ΝΌ. 21" καὶ ἐξάραντες (ΗὈ. ᾿πηρ.) ἐξ Ὦβώθ, καὶ παρενέβαλον ἐν Χαλ- 
γαεί, 22" καὶ ἰδοῦσα ἡ ὄνος. .. καὶ ἐξέκλινεν. 

ΗἩδδΙαὶγ 50 Πουθυο θη ᾧΠ6 Βα ]θοῦ 15 ΑἸ ΠΡ θηῦ. 

Ἔχ. 1230 καὶ ἀναστὰς Φαραώ... καὶ ἐγενήθη κραυγή. ΝΌ. 225 
καὶ ἰδὼν Βαλάκ... καὶ ἐφοβήθη Μωάβ. 

81. ΤΠ6 Ιηἰρηβῖνο Ραγίϊοῖρθ. ΟἹ {π6 οὔπου ἤδηα ὕποιθ 15 ἃ οϑι86 
ἴῃ Ορϑυδύϊοῃ 1 ὑμ6 ΤΙ ΧΧ τοπαϊηρ ἴο 8 ἢ ἈΠΠΘΟΘΒΒΔΙΎ 1156 ΟΥἨ ὈῬΔΥ]ΟΙΡ]88. 
ΕῸΣ ἴῃ ΡὈ͵806 οἵ ἃ οορπϑίθ αἀδύνο ψὸ οἴὔθη βηα ὑΠ6 ῬδιΌΟ1016 πϑ86α 

᾿8]ΟΩΡ ΜΙ ἃ Βηϊ6 ἔοόγιη οὐ {Π6 βϑπη8 γϑυ, [0 ΘΟΠΥΘΥ ὕῃ6 1Πη0ΘΏΒΙΥΘ 
ἕογοθ ὑπαῦ 15 ΘΟΘΟΙ 56 ἴῃ ἩΘΌΓΘΥ ὈΥ ἴπ6 δἀάϊ!]οη οὗ {π6 1ηῇη]- 
ὕϊνγ6 ἴο ὑῃ6 106 γο , 6.0. ---- 
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θη. 227 εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ τὸ 
σπέρμα σου. αρ. 1155 μὴ μαχόμενος ἐμαχέσατο μετὰ Ἰσραὴλ 
ἢ πολεμῶν ἐπολέμησεν αὐτόν; 

Ὗγ8 τϊρηῦ ΠῚ] ρᾶρθϑ ψῦ ἢ ̓πϑύϑῃοθβ οὗ ὑῃ158 1αϊοτῃ, Ὀαὖῦ ἃ βίαὐθιηθηῦ 
ΟΥ 105 ἔα ΘΠΟΥ τητιϑῦ βΠ06, ΤῊΝ. ΘΙ ρῃδῦϊο ἀ886 οὐ ὕπ6 ρϑυῦϊο1}0]8 
15. ἃ ΠΟΤ 6 ὉΠ 1Πσαῦθα ἩΘΌΡΙ5 πὴ ὑηϑη ὉΠ6 Οὔ 1 ἕο π5 οὗ {Π6 θὔγιπηο- 
Ἰορίοδὶ ἤσιιτθ. ΤΠὴ6 οορηῃδῦθ δοοιιβαῦϊνϑ 15 ααῦθ ασθοὶς δηα {πΠ6 οορπϑῦύθ 
αἀδῦϊνθ 15 ἴο Ὀ6 ἔουπα ἴῃ ρὰγθ ατσθοῖς, θαῦ γγ 5Ποι]α ΒΘΘΡῸἢ ἴῃ γϑίη 
ΔΙΏΟῺΡ ΟἸΆ581081 Δα ΠΟΥΒ [Ὁ ὕΠ6 Ἰηὔθηϑῖνθ τι86. οὗ {Π6. ρῬδυο1ρ]6. 
ΤΉΘΙΘ 18 ἃ ΟἸ681 Ἰηϑύϑηοθ ᾿ηἀθρα ἴῃ Τμιοίδη (Πιαϊοσὶ Μαγίϊ ΤΥ 8 ἰδὼν 
εἶδον), Ὀὰὺ 10 18 1ηΠΘΓΘΒΌΠρ ἴο ΤΘΙΠΘΙΩΌΘΙ ὑπαῦ Το Ὠ]Π1561 Ο816 
ἔργου ὕΠ6 ὈδηΪ5 οἵ πΠ6 Ἐρηταϊθβ. 1ἢ Ηάᾶῦ. Ν' 9 αὐτὸς μὲν φεύγων 
ἐκφεύγει ὕΠΘΥΘ 15 ἃ αἸΠΘΥΘ 06 οὗ τηθϑϊηρ Ὀθύψθθῃ ὉΠ 6 Ῥϑυῦ01016 ἃπὰ 
ὍΠπ6 Πηϊῦθ νϑῇῦ ---- λ6 ᾿ϊηιβοί  οβοαρο8 ὃῳ Πρ]. 

Ιηῃ {ῃ6 Ν.Τ. γα ἤᾶνθ οη6 Ἰηβύϑῃοθ, οὔμου ὕμ8ῃ ἃ απούδύ!οῃ, οὗ ὑ}15 
ἩΘΌΓΘΙΒΙη, ΠΘΠΊΘΙΥ «“--- 

ἘῬΉ. δ ἴστε γινώσκοντες, 

Ὀαῦ Ῥούῃ π6 τϑϑάϊηρ ἃηα ὑπ6 1ηὐθυρυθίύαθοη οὐ 818 ραβϑᾶρθ 816 
αἸϑραΐθα. 

82. ΟΥμοΥ  γίθιϊθβ οὐ {π6 ἘΠΥΠπιΟΪορίοδὶ Εἴσασγο. Τῃ “058. 1715 ἐξολε- 
θρεῦσαι δὲ αὐτοὺς οὐκ ἐξωλέθρευσαν {Ππ6 1: ΠΗη1ὑ1ν 6 ἀὈδοϊαΐθ οἵ ὑπ Ἡ ΘΌτονν 

15 Τορυθβδθηῦΐθα 1η ατθοῖ ὈΥ ὑΠ6 ἸηΠη11ν6, ᾿ηϑθδα οὗ ὈΥ 8. ῥϑυῦϊο]}0]6 ΟΥ 
ἃ οΘορῃϑίθ ἀδῦνο, 50 ὑπδῦ 5066: ΠΟΏΒΘΗΒ6 15 τη866 οἵ ὑῃ6 ὑγϑηβ] δύ οη. 

Τὴ δηούῃμρι. ραϑϑᾶρθ, ψἤθσθ ὕὑηθ ατὐθοκ αἀθραγύβ ἔοι ον ἨἩΘΌΓΘΥ, 
8) δα ]Θοὔϊνϑ ὕαϊκθβ 016 ρ]δοθ οἵ ὕῃ6 Ῥϑιυῦ]010ρ|6 --- 

“ἀρ. δ5᾽ οἰκτείρμων οἰκτειρήσει. 

ΘΟΙΠΘΌΙη65 6 Πηα 8 Δαν Ὁ 1ῃ Ὁ]8406 οὗ Π6 Ῥγύϊο10Ρ16 --- 

Ἐκ. 1δ᾽ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. ΝΌ. 22} ἐντίμως γὰρ τιμήσω σε. 
Ῥτον. 29 νοητῶς νόει, 27“ γνωστῶς ἐπιγνώσῃ. 

ΤἼῊΘ [Ὁ]] ον Πρ ὕΠΓΠ8 ΟΥἨ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ ΙΏΔΥ 8180 Ὀ6 ποίϊοθα “---- 

9αρ. 115 ἐν ἀγαθῷ ἀγαθώτερος. 0. 188 μερίδα μεμερισμένην. 
1 Κι. 1}: δώσω αὐτὸν ἐνώπιόν σου δοτόν. 

83. ΜΙ4416 δπᾶ Ῥαβϑϑίνε γοΐοθβ. Τῃ Ἰαΐθι αὐθθὶκ ὑπΠ6 οι πΠαδΡῪ 11Π68 
Ῥούνθθῃ {π6 τη144]6 πα Ῥάββινθ σ θ65 816 ποῦ ΟἸΘΑΙΙΥ ἀθιηδροδῦῖθα. 
Εν θη 1η Οἶδα 55108} δαῦπουβ 6 Ππα {Π6 ἐαῦαγθ τὰ144]6 πϑθα 1 ἃ ἘΘΡΑΤΗ 

56η86, 85 1ὖ 15 8150 1ἢ --- 

Ἐχ. 12:0 οὐκ ἀπολείψεται ἀπ᾽ αὐτοῦ ἕως πρωί, καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψεται 

ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
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ΤῊΘ 581ὴ6 β661η8 ἴο Ὀ6 ὕπθ6 οἂ86 ψιὺῃ ξυρήσωμαι ἃιημα ἐξυρήσατο 1ῃ 
“ἀρ. 1017, 2 

50 ἴῃ Ν.Τ᾿ --- 

1 Οον. 6} ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλ᾽ ἐδικαιώθητε, 105 καὶ 
» 3 Ν φ. 9 ’ 

πάντες εἰς τὸν Μωσὴν ἐβαπτίσαντο, 

ὑποιρὴ μορο 166 61]᾽5 Β61}1-12164]6 56η86 Οὗ ὕΠ6 ν 1 τσὴ Ὀ]ΔΌΒΙΟΙΥ 
Ὀ6 Ὀτοιυρῃῦ 1 ὈΥ̓͂ ΔΥ οὗ ΘΧΡΙηδίϊοῃ. 

Τηβύϑῃοθβ Οὗ Ῥδββιῦο ἔου ]Ὸ Τ16 416 ΤΩ ΘΘΏ]ηΡ' 816 ΟΟΙΏΙΊΟΠ 1 
16 ΤΙΧΟᾺ-.-- 

ΝΌ. 225: ἀποστραφήσομαι [{ιυἷϊ} σοί ην6 δαοῖς ασαΐῃ. ἀν. 159 ἐξε- 
ρίφησαν 8ργοαα ἐϊιοηχδοῖυο8, 105 ἐκτιναχθήσομαι δἤαϊα ηιυγϑδοί, 
16“ ἐπιστηριχθήσομαι δϑιιρρογί ηυψϑ86ῖ7. 111 Καὶ, 175 κρύβηθι Πϊῖα6 
ἐμ βοι , 1δ' πορεύθητι καὶ ὄφθητι τῷ ᾿Αχαάβ σο απᾶ δ8ἤιοιυ ἐπψϑδοζ7, 
20" ἐπράθη 8οἰὰ μϊηιδοί 

50 ἴῃ Ν.Τ' τὴ Ταῦϊτο 1153 ἐβαπτίσθη 18 υυϑοα ἕο! ἐβαπτίσατο. 

84. Οδυδβαίϊνε ὕ56 οὗ {πΠ6 ει. α. ΤἼΏΘ οδυϑεαῦϊνν ὰ86 οἵ ὕΠ6 νϑ 
ΜΏΙΟΙ 15 Τουπμα ἴῃ ὕπ6 ΤΙΧΧ τηδὺ Ὀ6 βοῦ ἀοσγῃ σι ΘΟομΠάθηο6 ἃ 8 
αι. ΗδὈτδίϑιη. Βασιλεύειν ΔΟοσοΙαΙηρ ἤο ὕπΠ6 ατθοὶς Ἰδηραδρθ τη 088 “ ἴο 
6 Κιηρ,᾽ αῦ 1 15 ἔγθα ΘὉ]Υ ΘΠ ρ]ογθα ἴῃ ἢη6 ΤΙ ΙΧΧ 1η {Π6 56η868 οὗ 
ἐἴο πηϑῖζθ Κιηρ,᾽ 6.0. ---- 

“ἀρ. 95 ἐβασίλευσαν τὸν ᾿Αβειμέλεχ. 1 Κ. 853 βασίλευσον αὐτοῖς 
βασιλέα, 15" ἐβασίλευσα τὸν Σαοὺλ εἰς βασιλέα. 

ΤΏΘΓΘ 816 811] ἰορϑίμου ὑμιυῦυ-81Χ ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘΒ. οὗ {πΠ6 σψοτγαὰ 1ῃ ὉΠ15 
οδαβϑῦνθ 56η86. 

ὃ. ΟἸαββῖοαὶ ατσθοὶς ἀραῖὶη Κῆονβ βδελύσσεσθαι 1ῃ [Π 6 56η86 οὗ “ἴο 
Ἰοδύμθ᾽᾽ οὐ “ δοιηϊηδῖθ, Ὀθαὺ ποὺ βδελύσσειν ἴῃ 8 56η86 οὗ “ἴο τη |κθ 
8 ΟΙΏ]Π8Ὦ]6,᾽ 8.8 1 --- 

Ἐκ. δ5 ἐβδελύξατε τὴν ὀσμὴν ἡμῶν ἐναντίον Φαραώ. νύ. 115 καὶ 

οὐ μὴ βδελύξητε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. Ον. Τινῦ. 205: 1 Μϑ8ο. 1 

6. 8011] τοΓΘ βύγϑῃηρθ ὕο ο]5510841 ΟὙΘ ΘΚ 15 ὉΠ6 56η86 Οὗ “ἴο τη8Κθ0 
ἴο 510 οΟἴὔϑθηῃ 1πΠ]|ροβθαᾶ ὍΡΟΙ ἐξαμαρτάνειν, 6.0. ---- | 

ἴν Κὶ. 175] καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην. 

ΤῊ]5 15 Π6 Ῥτθυδι]ηρ Β6η56 οΟὗἩ {πΠ6 ποτα ἴῃ πΠ6 ΤΙ ΧΧ, ΟΠ 15 Τουηᾶ 
811 Τοσϑίμου ὑνθηῦυ-οἰρηῦ ὈἸΠ165, ΤΠΟΒΌΪΥ ἴῃ ὉΠ 8 ῬὮΏ͵ΔΒ6 ὃς ἐξήμαρτεν τὸν 
Ἰσραήλ. 

α. Τὰ 0115 οδβϑῦγο τι56 οἵ [Π6 νου 15 ἴο Ὀ6 ἔουηα {ἢ 6 Θχριδηδύϊοῃ 
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οὗ Ἐχ. 145 καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς μετὰ βίας, ΠΘΙΘ ὑπμ6 ΒΥ. τηδυρὶη ἢδ8 
ἐγηβδᾶθ ὕπρι ἴο ατῖγο. ΟΥΠΘΙ 51:11181 1 ΠΟΘ5. 816 ---- 

Ἔχ. 15:8 ἐκύκλωσεν ΞΞ Π6 ρα τομπᾶ. 1 Κὶ, 48 κατὰ τί ἔπταισεν ἡμᾶς 

κύριος σήμερον ; ΡΒ. 142} ζήσεις με. 

85. Βοαυρ!ϊοαίίοη οὐ ιῆηΡοτᾶβ. [ἢ Οτσθοὶς γγο 816 δοουβίοιηθα ἴο 1το- 
αυρ!]Ἰοαύϊοη οἵ 501}180165, θὰ ποὺ ἴο τϑαυρ]ϊοδύϊοη οἵ σοσᾶθ. ΤῊ]15 
ΓΙ ν6 ἄθνϊοθ οὗ Ἰδηραδρθ 15 τοϑουίθα ἴο ἴῃ ἢπη6 Τ ΧΧ,, τη ᾿Ἰτηϊἰαῦϊοη 
οὗ 6 Ηθργον, ἴον αὖ ἰϑαϑῦ ὕσθθ αἰ θυθηῦ ΡΌΓΡΟΒΘΒ -- 

(1) ᾿πἰθηβιΠοδίϊοῃ, 
(72) αϊβυυ θαςΊοη, 
(9) ἀπινθυβα 18] Οη. 

(4) ΤῊΘ 1 θη 51: ἔγΙΠρ᾽ 86. 

σφόδρα σφόδρα ἅφθη. 805: Ἐχ. 1715; ΝΌ. 147; Ἐκ. 95: πα] 43. 
σφόδρα σφοδρῶς (θη. 75: 9205}. 95, 

Τὸ ὕῃ6 5816 Πθϑα 80 Ὀ6 Δ55ΙΡΏη6ά --- 

Ἐκ. 85 συνήγαγον αὑτοὺς θιμωνιὰς θιμωνιάς. . 2833 ὃ προσήλυτος 
6... Ν 05 ’ ΝΥ » Ἁ » ᾽’ ᾿᾿ » ὁ ἐν σοὶ ἀναβήσεται ἄνω ἄνω, σὺ δὲ καταβήσῃ κάτω κάτω. 

ΤΙη 811 {π6 δῦονθ 1πϑύϑῃοθϑθ Ῥουδ05 ὕπμ6 Κιπα οἵ 1ηὐθηβι Ποδύϊοη 
ἸηγΟΙνΘα 15 ὑῃδῦ οἵ ἃ τϑρθαῦθα Ῥγουθϑ8. 

(2) ΤῊ αϊβυυ αὔῦγ6 186. 

εἷς εἷς 1 ΟἿν. 245, 

δύο δύο ἀ6η. 63, 7ὅ: δ΄ιν. 9615 
ἑπτὰ ἑπτά (6η. 73. 

χιλίους ἐκ φυλῆς, χιλίους ἐκ φυλῆς ΝΌ. 515, 

τὸ πρωὶ πρωΐ1 ΟἾν. 95. 
ἐργασίᾳ καὶ ἐργασίᾳ 11 ἢν. 34, 

Ιὴ ρῦτθ αὐτοὶ βῦοῃ 14685 σου] ὍΘ Θχρυθϑϑθα ὈΥ ὅθ 86 οἵ ἀνά 
ΟἹ κατά. ϑοΙη ΘΕΌ] 188 78 βπα κατά ΘΠ Ρ]οΥΘα ἴῃ [86 ΤΙ ΧῚΧ ἃ]ομῃρ ψτῦἢ 
Π6 Τραπ ρ]]οαὕοη, 885 11 --- 

0. 753 κατὰ μικρὸν μικρόν. Ζροῇ. 12:15 κατὰ φυλὰς φυλάς. 

ΤῊΘ 1ᾶθ8. “Ὑ6 8: ὈΥ Ὑ68 1 15 ΘΧΡΤΘΘΕθα ἴὴ ΠΙΘΗΥ͂ αἰ δυθηῦ Ὑγ8 5 --- 

ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτόν Ὠὲ. 145: 1 Τῇ. 17: ἢ ΟἸν. 245. 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν ἱ Καὶ. 15. 

ἐνιαυτὸν ἐξ ἐνιαυτοῦ Πύ0. 155. 

τὸ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτῷ 111 Κὶ. 1058, 

τὸ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν 11 ΟἿγ. 953. 
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(9) ΤῊΘ ὑπ ὶνθιβ8}151Π9᾽ 156. 

ἄνθρωπος ἄνθρωπος --Ξ ὙΜ Πδύδϑοθγνοι τηδη Τινῦ. 1758. 18. 186. 209, 2218; 
Ἐκ. 1457, 

ἀνδρὶ ἀνδρί Τινὺ. 153, 

Οὗ {π6 δῦονβ ὕγθβ 865 ὕη6 αἰδυσ θαῦγθ 18 ὕΠ 6. ΟΠ]Υ Οὴ6 ὙΏΙΟΝ 18 
ἴο Ὀ6 Τουπα 1ῃ {π6 Ν.Σ 

ΜΚ. 67 δύο δύο, 633. συμπόσια συμπόσια, 0" πρασιαὶ πρασιαί. 

50 480 ἴῃ Π68 αδίου οὗ Η ΘΥΙη88 -- 

δίηι. Ν111 2 ὃ ὃ ἦλθον τάγματα τάγματα, 4 ὃ 2 ἔστησαν τάγματα 
τάγματα. 

86. ἘΧΡΙΘΒβίοηβ οὐ ΤΊΠ16. α. “ὙΘΔῚ ΔἰΟῚ γϑαῦ᾽ 15 ΘΧΡΓΙΘΒΒΘα 1 
11 Καὶ. 21' ὈΥ ἃ ποιηϊηϑύϊν δβοϊαῦΐθ ἐνιαυτὸς ἐχόμενος ἐνιαυτοῦ ΜΙὺΠοαῦ 

ΘΏΥ͂ ῬΙΘύθμοθ οὗ ΡΥ ΔΗ. 
ὃ. ΓΘ 86 οὗ {86 ψοτχγὰ " δύ ἴῃ ψαριαθ ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΠΒ Οὗ {1Π16 15 ἃ 

ἨἩΘΌΓ ΔΙ 51), 6.0. --- 

θη. 40’ ἡμέρας τε ἴο Τ᾽ ΒοΙη6 1126. Οὗ. 1)4ῃ. Ο’ 115, 9ασ. 151] 
μεθ᾽ ἡμέρας --Ξ αἴτ6 Γ᾽ Βοιη8 ὕ1πη6. Οὔρ. 11 Καὶ. 17, 1 Κ'. 1δ] μεθ᾽ 
ἡμέρας πολλάς -Ξ δ΄Γ6 Γ᾽ ἃ ἸΟΠρ' 1106. 

6. “ΔΥ ὉΥ ἀδγ᾽ (ΗΡ. αν, ἀανν) 15 ΘΧρ Θϑ5θα 1ηὴ (θη. 9910 ὈΥ ἡμέραν 
ἐξ ἡμέρας (ορ. ἴδ. ἀ16 πη 6Χ 416). [Ιῃ Εβῦμθι 8΄ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 
15. ΟΟΥΤΘΟΥΥ 864 85 ὕΠ6 ατροῖκς θασϊναὶθηῦ ἴον ὕΠ6 ῬΏΤαβΘ αἀαν απαᾶ αν, 
ΠΙΟὴ δῦ, Ῥάᾶὰ] (1 Οον. 415) 85 τθργτοάποθα ψογὰ ἔῸ1 ψουα 1η ὉΠ ΌΤΙ 

ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 
α. ΤἼῊΘ 86 οἵ “γοϑύθυαδυ δηα ὕηθ6 ἄαὺ ὈΘἔοΥΘ᾽ ἃ5 ἃ σΘΏΘΙΑΙ ΘΧΡΙΘΒ- 

ΒΙ0η ΤῸΥ ραϑῦ 01Π16 Ξξ ἤθγοίο ογθ 15 ἃ ἨΠ ΘὈΡίβιη νν ΙΟἢ ριθϑθηῦβ 1056} 1ἢ 
ὍΠ6 ΤΧΧ ὑπ66Ρ} ἃ νϑιυϊθὺν οἵ 5]10}ὖ τηοα] ΠΟΔΌ]ΟΠΒ. 

ἐχθὲς καὶ τρίτην ἱ ἸΚ. 4, 1011:..11 Τὸ, 5', δ5:. 1 Οὕἢν. 1Ὁ. 

ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν θη. 51"ὅ: Ἐχ. δ᾽ 5; “058. 418: 1 Καὶ, 1453, 
ἐλ ύυ χ ς το τω 

ἐχθὲς καὶ τρίτης Βυύῃ 211: ἵν Κι. 155: δ5. ΘΙ", 
ἀπ᾿ ἐχθὲς κιὶ τρίτης ἡμέρας {05}. 95. 
πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ τρίτης 10. 195. 
πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης Εχ. 2159, 
πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας ἔχ. 2155, 
πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης 90. 4535, 1995, 
πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας Εχ. 4. 

[ἢ “οβμιδ 205, Μν 101} ΟΟΟσ}5. ΟὨΪΥ πη ὕΠ6 Οὐάσα Αἰοχαπαγίηιιβ, Ὑ76 
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ἢδΥΘ ἀπ᾽ ἐχθὲς καὶ τρίτην, ΏΘΙΘ ἐχθὲς-καὶ-τρίτην 15 ὑτοαϊθα 8ἃ5 ἃ. Β]ηΡ16 
Πα 60] 18.016 ποὰῃ. 

6. ““ υϑῦ δὖ Ὁπδῦ 1Π16᾿ 15 ΘΧΡΙΘΒΒΘα ὙΔΙΊΟΙΙΒΙΥ 8.5 ΓΟ]]ΟῪΒ ---- 

αὐθωρί 1). Ο’ 8, 
αὐτῇ τῇ ὡρᾳὶ ι8α. 855: θη. 85ὅ, Θ 85, Οὐ. Δοῖβ 223 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 1)8}. Θ δ. Οὗ. 1.Κ. 1213, 1531:, 203, 
ἐν αὐτῇ τῇ ὡρᾳ ἐκείνῃ 1)4. Ο’ δ5. 
ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ Το. 8557. Οὗ. 1. 158, ΩΣ 

87. ΡΙεοπαϑβίϊο ὕ56 οὗ ἐκεῖ ἀηᾶ ἐκεῖθεν. «πιϑῦ 8ἃ.5. 8. ῬΘΙΒΟΠΔ] ῬΓΟΠΟΙΏ 18 
ΒΌΡΡΙΠ16α Δέον {Π6 το]αῦϊνθ (8 69), 80 ἃ ἀθιηοηδβίγαϊιγο δά νθυ οὗ Ὀ]866 

15 ΒΡ ]16α δ έθι ἃ γϑἰαύϊνθ δαυθυ ΟἹ 86: Βοῖὴθ ῬΏΤ886 δαπὶγαϊθηῦ 
ὕο ΟΠΘ. 

θη. 399} οὗ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦιΊ ΟὟ. 5939, 405: Ὁ χ. 213 
Ἐχ. 205: οὗ ἐὰν ἐπονομάσω τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. Π 8δη. Θ 9 οὗ 
διέσπειρας αὐτοὺς ἐκεῖ. 111 Καὶ. 11} ἐν ᾧ αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεῖ. ΟὟ. 
αδῃ. 999: Εχ. 12:3 αδθη. 515 ἐν τῷ τόπῳ ᾧ ἤλειψάς μοι ἐκεῖ 
στήλην. ΝΌ. 14 εἰς ἣν εἰσῆλθεν ἐκεῖ. Οὗ. 1δ᾽8, 8δ58; 0. 45, 
Εχ. 853 ἐφ᾽ ἧς οὐκ ἔσται ἐκεῖ. ἵν Κὶ. 1’ ἡ κλίνη ἐφ᾽ ἧς ἀνέβης 
ἐκεῖ. 1.0. 955 ὅθεν ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐκεῖθεν. ΝΌ. 29} ἐξ ὧν οὐκ 
ὄψῃ αὐτὸν ἐκεῖθεν. 4η. Ο' 97 εἰς ἃς διεσκόρπισας αὐτοὺς ἐκεῖ. 

ΤῊ15 ἸαἸοτη, Ὡ]Οἢ 18 ὑπουοιρ]Υ ἩΘΌΓονν, 15. ἴο 6 δχρ]δὶηθα οἢ 
[Π6 581ὴ6 ῬΥΙΠΟΙΡΙΘ 88 ἴῃ ὃ 09; Ϊὴ πῃ6 ΝΣ, 1ὖ 15 Τουπμα ΟὨΪΥ 1ἢ 
ΒΘυθ᾽δίϊοη -- 

Βν. 125 ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον, 12" ὅπου τρέφεται ἐκεῖ, 173 ὅπου ἡ γυνὴ 
κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν (ΞΞ ἐκεῖ). 

88. πᾶς 1 οὐ ἀπ μή. α. ΤἼΏΘ 86 οἵ πᾶς ψἱὉἢ ἃ ποραῦϊνθ ρδυῦϊο]6, 
ὙΠΘΙΡΘ 1 ΟἸα551081 ΟὙθοΙς οὐδείς ΟΥ μηδείς γγοι!]α 6 ΘΠ Ρ]οΥΘα, 15 8 
ἩΘΌΤ 5Πη), θυ ὑπουρἢ ἴῃ οΟ δ! ὁ8.568 ὕΠ6 ΓΘΒΌ] ΠΗ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῺ ΠΊΔΥ͂ 
Ὀ6 Ῥ81811616α ἔγοιη ρᾷτο ΟὙΘΘἸκ τι5ᾶρ6. 

ΓΠΘ πᾶς ΤΠΔΥῪ ΟΙἸΌΠΘΙ ῬΥΘΟΘαθ οἱ ΟΠ] ον ὑπΠ6 πορϑύϊγθ (οὐ, μή, μηδέ, οὐ 
μή) “ιὺποαῦ αἰ θγθηοθ οἵ πηθδῃ]ηρ. 

ὃ. γα Μ1}} Ετϑὺ ἴα κ ᾿πϑύϑῃοθβ ἔγοιῃ ὕπ6 ΤΙ ΧΧ ΠΘΙΘ 0Π6 πᾶς Ῥ16- 
οΘα65 ὕΠπ6 πϑρδῦϊγυθ. 

Εχ. 125 πᾶς ἀλλογενὴς οὐκ ἔδεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. Οὗ. 123: ἘΖοΙς. 445. 
Πδη. Ο’ δὅ9 πᾶς ἄνθρωπος οὐ δύναται. ΟὟ. ὍΔῃ. Ο' 2", ΗΡΚ. 

2.5 πᾶν πνεῦμα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. ῖ Μδο. 25: πάντες. .. οὐκ 
»“}μ 3 ’ὔ ἀσθενήσουσιν. Εχ, 225 πᾶσαν χήραν καὶ ὀρφανὸν οὐ κακώσετε. 

961. 173 πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε. Οὐ. Εχ. 121539; ΝῸ. 28): 89. 151. 



80 ΘσΘΒΑΜΜΑΒ ΟΕ ΒΕΡΤΌΛΑΟΙΝΤ ΟΒΕΕΚ 

Ἔοι. 1012 πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. Οὐ». ἘΉ. 
Δ Βον. 1853 πᾶς τεχνίτης . .. οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι. 
11 Ῥροῦ. 1. πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται. 
. 221 σι ἴω ὃ 3 “ 9 θ ’ 3 μὲ Ο ᾿ Ἀ] 39, 10, 15 1 71. πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιι (». 1 9}. ᾿ 

6. Τὰ {86 ΦΟ]]ονίηρ ραβϑαρῸ5 Οὗ ὑῃ6 ΤΙ ΙΧΧ {Π6 πᾶς [Ὸ]]ον 5 0Π6 
πορδῦϊνυθ ---- 

Ῥᾳ. 1423 οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. ἘΠ0Ο]. 19 οὐκ ἔστιν 
πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον. Εχ. 2010; Ὁύ. δ": οὐ ποιήσετε ἐν 
αὐτῇ πᾶν ἔργον. Οὗ. Ἐπ. 2015 11 Κα. 15} οὐκ ἔγνωσαν πᾶν 
ῥῆμα. ΤΌΡ. 12}} οὐ μὴ κρύψω ἀφ᾽ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα. Ῥ5. 855 
οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ. . «ἀν. 18’ μὴ φάγῃς πᾶν ἀκά- 
θαρτον. ΤΟΙ. 47 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ παντὸς 
πτωχοῦ. 

δο ῃ Ν.Τ. --- 

Βομι. 82 ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. Οὗ». ΘΔ]. 25: 
Μιυ. 24" ΠΤ. 157 οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ Θεοῦ πᾶν ῥῆμα. 
Αοὔβ 10} οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινόν. 1 ΟοΥ. 159 ὅπως μὴ καυχή- 
σηται πᾶσα σάρξ. Βου. 215 οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινόν. 

ῬΕΒΕΡΟΒΙΤΊΙΟΝΗ͂, 89.--98 

89. ῬτΓΟΙΏΪΏΘΠΟΒ Οὗ Ῥγδροϑί(ίοηβ. ΤῊΘ ῬΓΟΙΏΪΏΠΘΠΟΘ Οὗ ῬΓΘΡΟΒΙ Π]ΟΠ5 ἢ 
ὕΠ6 ΤΙΧΧ 15 ῬδυῦΥ ἃ ΟΠδιδούθυ 10 οὗ Ἰαῦθυ αὝσθοῖκ σΘΉΘΓΔ]]Υ 8ηα ὈΔΥΟΥ͂ 
αὰθ ὕο ὕΠ6 οΔΡΘ ἔα] ἔο] οὶ πρ οὗ 6 ἩΘΌτονυ. Βαῦ γγ}116 ῬΓΘΡΟΒΙ ΟῚ Β 
ΔΤΘ ΘΙΩΡΙοΥ θα ἴο ΘΧΡΙΓΘΒ5 ΤΟ]! 5 [ῸΓ ὨΙΟῊ 1 Ο]8551081] ΟὝσθοὶς οα8685 
νου] ἤᾶγθ θη ὑπουρηῦ 50 Ποϊθηΐ, ὕΠΘΥ6 15 δὖῦ ὕΠ6 8816 ὑ1π|6 ἃ. θ6ῃ- 
ΑΘΠΟΥ ὕο ὈΪῸ1 8016 οἵ {Π6 ποθ αἰ ϑυϊ ποῦ! οη 8 θθῦνγθθῃ 0ῃ6 865 οὗ [Π6 
5816 ῬΓΘΡΟΒΙΌΟΩ ἢ ΑἸ υθηῦ ο8568. 

90. εἰς. α. εἰς ἴῃ 6]455104] τοῖα ἀθποίθβ τηούϊοῃ οὐ ἀϊσγθούϊοῃ : ἴῃ 
ΒΙΌΙ1οΑ] ατσθϑὶς 10 ἀθηοῦθϑ θα 8}}ν τϑϑῦ ΟἹ Ῥοβι 10η, ἃ ηα Τ]ΔΥ͂ Ὀ6 ὑτ8η8- 
Ἰαϊθα ὈΥ “ αὖῦ᾽ ΟΥ̓ “1η ̓  ἃ5 7Χ]}] ἃ5 ὈΥ “ἴο,᾽ 6.0. --- 

αθι. 81} πορευθῶμεν εἰς Δωθάειμ . .. καὶ εὗρεν αὐτοὺς εἰς Δωθάειμ. 
05}. 7535 ἔδραμον εἰς τὴν σκηνὴν . .. καὶ ταῦτα ἦν ἐνκεκρυμμένα εἰς 
τὴν σκηνήν. αν. 141 καὶ κατέβη Ξαμψὼν εἰς Θαμνάθα, καὶ εἶδεν 
γυναῖκα εἰς Θαμνάθα. 
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ΕῸΣ ΘΧΘΙΏΡ]68 οὗ ὕΠ6 ἔΌΓΙΔΘΙ ΤηΘΘΉ] Πρ ΟὨ]Υ Μ7ὸθ ΤΏΔῪ ἴδθ ---- 

θη. 425: ὁ δὲ μικρότερος... εἰς γῆν Χανάαν. ΝΌ. 265 τὴν γῆν 
εἰς ἣν ὑμεῖς κατοικεῖτε. αατῦῃ 165 ἀπέθανεν εἰς Βαιτυλουά. 

ὃ. Τὰ {μ6 Ν.Τ. εἰς ἀθπούϊπρ' τϑϑῦ ΟΣ ροβί 0 18 ὙΘΙΥ͂ ΘΟΙΏΙΏΟΗ. 

ΜΚ. 2] εἰς οἷκον ΞΞΞ αὖῦ Πογηθ. Οὗ. Τικ. 951; ΜΚ. 10}, ΜΚ. 189 καθη- 
3 “ “ ΄“- “Δ 

μένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. η. 118 ὃ ὧν εἰς τὸν κόλπον 
“ ’ χω ε τοῦ πατρός. Αοὔβ 215 ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλήμ. 

(5: αἰϑδὸ ΠΗ: Ὁ": ΤΡΡΟΙ, δ, δ: ΜΠλὲ:, 1509 1859: Τικς, 4’ 117 48..9, 
Φ: -Αοἱϑ 7᾽, δ", 255 

ΤἼῊΘ ΟὈΠοτῦοη οἵ {π6 αἸβυ ποίη Ὀθύνθθῃ τοϑῦ 8η6 Τηούϊοη 18 
ΟΩΘ Οὗ ὑῃ6 τη 7ὴκ5 οἵ Ἃἀθοϊηηρ ατθοκ. [ΙῈἢ 0Π6 πιοάθιη ᾿ἰδηριιδρθ εἰς 
Ὧδ5 ἀϑατρθα ὑΠ6 Γαπούοηβ Ὀούῃ οἵ ἐν δηα πρός. 

6. ΤΊΙΘ 86 οὗ εἰς ψιῦἢ ὕΠ6 δοοαβαῦννθ δ ΟῚ εἶναι 8 Πα γενέσθαι ἃ 
ῬΙδοῦοα]]Υ ϑαυϊναίθηῦ ἤο ὕΠ6 ΠΟΙΏΙΠΔΟΥΘ ΙΏΔΥῪΥ 588 6]0 Ὀ6 τοραγάθα 
85 ἃ ΗΘΌΓΡΔΙΒΠ. 

α. 1 ΟἸγ. 115) ἣν αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα, 177 εἶναι εἰς ἡγούμενον. 111 Κ. 
205 ἔσται μοι εἰς κῆπον λαχάνων. Οὔὗρ. θη. 48: 1 Οἢν. 11. 1Κ. 
119 ἐσόμεθα ὑμῖν εἰς δούλους. 61. 3885 ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν, καὶ 
αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. Οὔ». 461. ὅδ᾽: 6΄6η. 4δ᾽5; 11 Καὶ. 1. 
θη. 27 ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν. Ἐκ. 2:0 ἐγενήθη. 
τῇ εἰς υἱό 1 Κ. 49 γένεσθε εἰς ἀνδ αὐτῃ εις υἱον. 1.ἋΧ. γένεσῦσε εἰς ανόρας. 

πρός 1ῃ. Οη6 Ῥαϑϑᾶρθ ἴϑίκθϑ ὑΠ6 Ὁ]808 οὗ εἰς. 

5ΙΡ, 46 μία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύο. 

6. Τὰ {πὸ Νὸν Τοϑβϑίδιηθηῦ 0Π15 ἸΔ]ΟΠῚ ΟΟΟΌΥΒ Ὀούῃ 1ῃ απούϑ.ϊ!ο ἢ 8 
ἔγροτῃ ὕπ6 ΟΙΪα δηα οὐὔθουν 86. 

1 “πη. δδ καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 1Κ. 85 ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς 
εὐθείας (15. 402. 11: Οον. Ο᾽8 ἔσεσθέ μοι εἰς υἱούς καὶ θυγατέ- 
μᾶς ἢ ὦ. 7: 18: 495). Μύ. 19᾽ ἔσονται οἵ δύο εἰς σάρκα 
μίαν (α 6η. 222. Μ0. 215 ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας (Ρ5. 1175. 
Τκ. 19:9 ἐγένετο εἰς δένδρον. ΟΡ. μον. 8". 4. 1659 ἡ λύπη 
ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. 

ΤῊΘ 58Π16 υϑ898 15 ὕο Ὀ6 ἔουπᾶ 8180 ἴῃ ὕπΠ6 Αροβύο!ο ΕδΠΘ18 -- 

Ηρδιτη. αϑβί. ϑίηι. ΤΧ 18 ὃ ὅ ἔσονται εἰς ἕν πνεῦμα, εἰς ἕν σῶμα. 
1 ΟἸθιι. 115 εἰς κρίμα καὶ εἰς σημείωσιν . .. γίνονται. Ιρῃ. ΕῬΉ. 
11: ἵνα μὴ ἡμῖν εἰς κρῖμα γένηται. 

Γ ΤῈ θιρ]ουπιθηῦ οὗ εἰς ἴο Θχρυθϑϑ ὕπ6 οΟὈ]θοῦ οὐ ἀθϑυϊπδύϊοη οὗ ἃ 
ὈΠπρ τυϊρηῦ ΘΑΒ1ΠΥ θ6. Ῥ818}1616α ἔγρομι οἱδβ81081 ασθοῖκ, Ὀαῦ 105. ἔτθ- 



82 ΘσΘΒΑΜΜΑΒ ΟΕ ΒΕΡΤΌΔΛΑΟΙΝΊΤ ΟΒΕΕΚ 

απθηΐ 88 ἴῃ ὕπ6 ΤΙΧΧ 15 ἄπθ ὕο 108 ΘΟΠΥΘΏΙΘΠΟΘ ἃ5 ἃ ὑγ8η 5] Ό]Οη οὗἉ 
Π 6 ΘΟΡΓΘΒΡΟΠΟΙηΡ ΗΘΌΓΡΟΥ. 

αϑδη. 34:5 καὶ δώσετέ μοι τὴν παῖδα ταύτην εἰς γυναῖκα. ῬῬΒ5. 1047 εἰς 
δοῦλον ἐπράθη Ἰωσήφ. [11] Κ. 19) χρίσεις τὸν ᾿Αζαὴλ εἰς βασιλέα. 
αθη. 125 ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα. 

ὙΠ Θη {Π6 νου 15 δούϊνθ 8δηα ὑγϑηβιῦννθ, ἃ8 ἴῃ 811 Ὀπὺ Π6 βϑοομᾶ 
οὗὨ [86 ἃῦονϑ ᾿ῃϑὔὕϑῃοθϑ, εἰς τηϊρῦ ὯὈ6 αΙΒρΘηΒθα 1} 85 81: 8ἃ5 αὙθοκ 
15 ΟΠ οΘ θα. ὙΥ̓́ΠΘΩ ἃ σϑ Ὁ οἵ ὈθΙηρ᾽ 15 ΘΙ! ρ]οΥΘα, ὉΠ15 1856 ΓᾺΠ85 Ἰηὔο 
ὉΠ 6 ῬΥΘΟΘαΙΏΡ --- 

θη. 159 ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν, 1.3 ἔστωσαν εἰς σημεῖα. 

. ΤῊΘ τι86 οὗ εἰς ψηῦἢ {Π6 δοουδαῦϊνθ, ΏΘΙΘ Ο]8.551081 ασθοκ που]Ἱᾶ 
ΒΙΠΠΡΙΥ ἤδΥΘ ΘΙΠΡΙοΟΥΘα ὃ ἀδύϊγθ, 15 ΒΏΟΜ ΟΥ̓ ὕπ6 ῬΔΡΥΤΙῚΙ ὕο μᾶνθ ὈΘ6η 
8, ϑαύιγ οἵ ὕΠη6 νσϑυῃϑουΐδ ατσϑοκ οὗ ΑἸ χϑη αι]. 

Εχ. 95) ὃς δὲ μὴ προσέσχεν τῇ διανοίᾳ εἰς τὸ ῥῆμα κυρίου κτλ. 

50 ἴῃ Ν.Τ. -- 

1 Οον. 16 τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους ({}.6 οοἰϊθοίίοη 7Ὸ7 ἰἢ,6 δαϊη8). 

91. ἐν. α. ΑἸ ΠΟῸΡΉ ἐν γγὰ8 ἀθϑυϊηθα α] ]πηαύθ]υ ἴο αἸβαρΡθδυ ὈΘΙΌΓΘ 
εἰς, γοῦ ἴῃ ΒΙΡ]1041 τοῖς να Ππα 1ὖ 1 ὑπ6 ρ]θηϊθιαθ οὗ 108 ῬΟΥΘΙ, 88 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΠΡ 1 ΠΠΠ]Θ61 8. Ὁ]6 ΓΘ] ΔΌΟΠ 8, ΒΟ 6 οὗ ψΏΙΟῊ 56θιὴ ὕο ὕΠ|6 0]8551- 
ο8] βύπαθηῦ ἴο Ὀ6 ατπἰῦ6 ὈΘγοπα 108 ῬΙΟΡΘΙ ΒΡ: θ. ΟἿ6 ῬΓΙΠΟΙΡΔΙ 86 
ΤΩΔῪ Ὀ6 Β.Πη1η66 ΠΡ πΠ66Ρ ὑπ6 {1016 οὗ “Τὴ6 ἐν οὗ ΑΟοοΙηρϑην]ηρ ΟἹτ- 
Οοαϊηϑύϑηοθ5.) ΤΓΠ15. Ἰποϊθθ5 ὅπ ᾿ῃϑὑγατηθηΐα! 86, Ὀαῦ σοθ5 ἴὰᾺ 
ῬὈαγομα 10. Τὕπαθι [18 δϑρθϑοῦ ἐν Ἰηνϑᾶθβ ὑπ6 ἀοῃηδίη οὗ μετά δηα σύν. 
Ιη τηοϑῦ οδ868 1ὖ 80 ὈΘ ΓΘ αἀοτθα ΟΥ̓ ὕπ6 ΕΠ ρΡ]]5ἢ Ἅ νι]. 

Ηοϑ. 17 σώσω αἰτοὺς ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτῶν, καὶ οὐ σώσω αὐτοὺς ἐν τόξῳ 
οὐδὲ ἐν ῥομφαίᾳ οὐδὲ ἐν πολέμῳ οὐδὲ ἐν ἵπποις οὐδὲ ἐν ἱππεῦσιν. ΟΡ. 
ἊΨ Ὡ υρμωτ ιν δι, τἰρῆνυ κα Ἐχ. 6᾽ ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ κτλ. (Βυῦύ 
ἴη Εχ. 95 γ δύ ἐὰν μὴ μετὰ χειρὸς κραταιᾶς.) Οὗ». Ἐκ. 85: 
σας. 15.5.1 4ἀρ. 148 εἰ μὴ ἠἡροτριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μου. ΟἿ. 
111 Καὶ. 195, ἵν Κὶ. 187 ἐν δυνάμει βαρείᾳ. Τὴ ὕΠ6 ῬᾷΓ8116] Ῥαᾶβθδρθ 
15. 865 μετὰ δυνάμεως πολλῆς. 1 Μδ8ο. 45 ὥφθη Ἰούδας... ἐν 
τρισχιλίοις ἀνδράσιν. 

50 ἴὴ Ν.Τ. --- 

1 ον. 453: ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς; Ο».1 Κα. 1753: Ῥ5. 25, ἘΡΗ. 63 
ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ. 1 Ῥοῦ. 8:5 ἐν ἀνθρώπου φωνή. 
Μύ. 95: ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. Οὗ». Μύ. 
Ἐ2Ὶ 9 δι, Μύ. 265 ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται. | 
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ὃ. ΤῊΘ ἐν οὗ Δοσοιῃρϑηυηρ' ΟἸΤΟῸΙβϑύδποθϑ 15 ποῦ  ΠΟ]]Υ Του σ ἴο 
ο]αβϑῖοὶ ατσϑθῖ, ὑποῦρ ὑΠ6 οχύθηαθα 886 πιδὰβ οὗ 1ὖ ἴῃ ΒΙ10]108] 
αΙού]οη 18. 

Επιν. 770. 817 ὦ χρυσέαις ἐν οἰνοχόαις ἁβρὰ βαίνων. 

6. Τὴ 8δῃούμοι οὗ 105 ΒΙΌ]108] 865 ἐν ὈΘΟΟμΊ65 Πα ]1ϑ0 1] ρῚ ]15}8.0]6 
ἔργο εἰς, ἃ.5 1 --- 

Ἔχ. 45: πάντα τὰ τέρατα ἃ ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου. “αν. 18] παρέ- 
δωκεν αὐτοὺς Κύριος ἐν χειρὶ Φυλιστιείμ. Οὗ. ἀρ. 1515. 1665. 
15. 91} οὐ μὴ παραδοθῇ Ἱερουσαλὴμ ἐν χειρὶ βασιλέως, γΧ 1116 0Π6 
ῬΆ18116] ραβθαρθ ἴῃ ἰγ Κὶ. 190 ἢ88 εἰς χεῖρας βασιλέως. ΤῸ. δ 
πορευθῆναι ἐν Ῥάγοις. Οὗ. ΤῸΡ. 65, 95, 

50 ἴῃ Ν.Τ' --- 

11 Οου. 816 χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν 
τῇ καρδίᾳ Τίτου. Μύυ. 145 ἔθετο ἐν φυλακῇ. ὅση. 955. πάντα 
δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ. μον. 111} πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ 
εἰσῆλθεν ἐν αὑτοῖς. 

92. ἀπό. α. ἀπό ἴῃ ἴπ6 ΤΙ ΙΧΧ 15 οἴνοηῃ [110{16 Το 6 ὕηδη ἃ 5100 οἵ 
ὕὉπ6 σοϑηϊῦννθ, ΠΚ οὐν ΕΠΏΡΊ58 ὁ οἵ, ῥρυονι θα ὑμαῦὺ ὕμθ ρϑηϊῦθννθ Ὀ6 
Ῥδυν6. 

Ἐχ. 125 καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ᾽ αὐτοῦ. 058}.. 98 οὐκ ἦν ῥῆμα 
ὰ Ἁ ’ὔ Ὄδ' 9 ’ “ “ 9 » ,ὦἃ ΕῚ 9 7 9 “" 

πὸ πάντων ὧν ἐνετείλατο Μωυσῆς τῴ [Ιησοῖ ὃ οὐκ ἀνέγνω Ἰησοῦς. 
111 Κ. 185 ἔκρυψα ἀπὸ τῶν προφητῶν Κυρίου ἑκατὸν ἄνδρας. 706] 
2.8 ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου. 11: Εα. 115 εἷς ἀπὸ ἀδελφῶν 
μου. 

50 τη Ν.Τ. -- 

ΤΚ. 615 ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα. 1. 2110 ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν 
3 ’ὔ δ 3 , “- 
ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. 

ὃ. ἀπό -Ξ “ΌΥ ΤΘᾶϑο0η Οἵ 15 δῃοῦπο ἈΠΟ] 551081 τ186 ὙΥ 1ΟῊ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ 
ὕὉπ0 ΤΧΧ. 

αθηῃ. 415: καὶ οὐκ ἐπιγνωσθήσεται ἡ εὐθηνία ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ λιμοῦ. 
Εχ. 25 καὶ κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ τῶν ἔργων, 87 καὶ τῆς 
κραυγῆς αὐτῶν ἀκήκοα ἀπὸ τῶν ἐργοδιωκτῶν. Ῥρ. 116 ἀπὸ τῆς 
ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν . .. ἀναστήσομαι. δῖν, 206 ἔστιν μιση- 
τὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς. Νῆυμ 15 αἱ πέτραι διεθρύβησαν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ. 

Τὴ {1115 ὝΔΥ ἀπό ὈΘΟΟΠΊ68 Ξε ὑπό, 85 ἴῃ ΤΏ .8η. Ο' 115, 
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Ξ0 1η ΝΗ: ΤΩΣ 

ΗΌ. δ΄ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας. 11. 195 οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ 
τοῦ ὄχλου, 245 ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς. Οὐ. Αοίδ 12:4, 
τ γύχωΝ 9. 215 οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν 
ἰχθύων. 

ΟΥ̓ ἀπό -Ξ ὑπό 866 1ηϑύϑῃοθϑβ 1η 12. 9523, 1755: Αοὐβ 209, 
6. ΤΏΘ ΘΟ ΙΠΑΌΙΟΩ ἀπό... ἕως 15 ἃ ΗΘΌΓΡΔΙΒΙη. Τῦ Π]ΔΥ͂ ὉΘ ΤΘη- 

αθγθα “ἔγοιῃ.. ... τηΐο,᾽ 85 1 --- 

0. 85 ἀπὸ ἴχνους τῶν ποδῶν σου ἕως τῆς κορυφῆς σου, 

ΟΥ “Ῥοΐῃ.. .. 8δηα,᾽ 88 1 --- 

Ἐκ. 955 ἀπὸ ἀνθρώπου . .. ἕως κτήνους. 

ΘΟΙΘΟΙΠ165 καί ΡΥΘΟΘΟΘΒ {Π6 ἕως --- 

εἰσ. 105 ἀπὸ ἐ «.. καὶ ἕως. «ὦ . καὶ ᾿ιξῶς δοῖϊι....,΄. αἀπα .. ς ὐπδ. 
Ο». ὅιν. 405: 961. 275, 

93. μετά. μετά 1 σΘὨΙΟγΘ τὸ “1 ἀθδ]1ηρ ἢ ̓  15 ἃ Ἡ ΘΌΓΤΔΙ 51). 

ἀρ. 1δ5 ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ᾽ αὐτῶν πονηρίαν. 

50 ἴῃ Ν. Τ᾿ -- 

1|1κ. 105 ὃ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ: Αοἷδ 1457, Ορ. Ήδτη. 
Ραϑδί. ϑδην. ν 1 81: 1 ΟἸβιῃ. 615, 

“΄ 94. ὑπέρ. α. ΤΊ ἔγοαπθηῦ τι86 οὗ ὑπέρ ἴῃ ὑπ0 ΤΙ ΙΧΧ ἴο ΘΧΡυθ885 Θουη- 
ῬΘΔΓΊΒΟΙ. 15 ἀὰ6 ἴο {Π6 ἔδοῦ ὑπᾶῦ ὕπ6 Ἡθῦτον ἰδηρυᾶρθ 88. ΠῸ 5Ρ6018) 
ἔοστῃ ἔου ὕπ6 οοιηρδιαύῦνο ἀθρυθθ. ὙΥ̓6 ὑῃθιθουθ βοιηθυηθβ Ππηα [ῃ6 
ΤΙ ΧΧ τορυθϑθηθηρ ὕΠ6 ΟΥΊΡΊ 8] ὈΥ ὕΠ6 ρῬοβιύῦγθ συ] ὑπέρ. 

Βαὺ 45 ἢ ἐστιν ἀγαθή σοι ὑπὲρ ἑπτὰ υἱούς. Οὔ. 1 Κι. 158, 1δ58: πὶ Καὶ. 
ΡΥ Ὁἶδν, 2155: 1 Κὶ. 95 ὑψηλὸς ὑπὲρ πᾶσαν τὴν γῆν. 1 ΟἿ νυ. 

45 ἔνδοξος ὑπὲρ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. ΙΓ, 245) ὑπὲρ μέλι γλυκύ. 
ἘΚ. δ᾽ ῥομφαίαν ὀξεῖαν ὑπὲρ ξυρὸν κουρέως. 

ἱ 

' 

ἶ 
ἱ 

| 

ὃ. Μοῦ οἴνθη ἤόνγθυθι ὕΠ6 ΘΟΙΡΔΙΘΌγΘ 15 8648, αῦ ὑΠ6 ὀοπδύτιιο- 
ὕϊοη τ] ὑπέρ 501}] τοίϑὶ θᾶ. , 

αν. 1δ5 ἀγαθωτέρα ὑπὲρ αὐτήν. Οὐ». 9 ἀσ. 1155 “ἀρ. 185 δυνατώ- 
τεροι εἰσιν ὑπὲρ αὐτόν. Βυΐῃ 8:35 ἐγγίων ὑπὲρ ἐμέ. 111 Κι. 19: 
κρείσσων... ὑπὲρ τοὺς πατέρας. Ο». ὅ1ν. 5077, ΗΚ. 18 ὀξύ- 
τεροι ὑπὲρ λύκους. 84. Ο' 19 σοφωτέρους δεκαπλασίως ὑπὲρ 

Ν ’ 

τους σοφιστάς. 



ΟΥΝΤΑΧ δῦ 

ὁ. ὑπέρ 15 ΘΙ ]ΟΥΘα 1ῃ [6 8816 ὙΑΩΥ ΔΘ νϑ}Ὁ9 --- 

Εχ. 15 ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς. 1 Κὶ, 15 τὴν ΓΑνναν ἠγάπα ᾿Ελκανὰ ὑπὲρ 
ταύτην. Ῥβ. 99} ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου. 
1 ΟἾν, 195 ἐὰν κρατήσῃ ὑπὲρ ἐμὲ Σύρος. {{6Γ. δ ἐστερέωσαν... 
ὑπὲρ πέτραν, 10" ὑμεῖς ἐπονηρεύσασθε ὑπὲρ τοὺς πατέρας ὑμῶν. ΟὟ. 
Ε Ὑέκ ὁ 6... 2605 πληθύνει ὑπὲρ ἀκρίδα. .4ῃ. Ο' 855 ἡ κάμινος 
ἐξεκαύθη ὑπὲρ τὸ πρότερον ἑπταπλασίως. 

α. ὅὃο τὰ Ν. τ: -- 
Αἰ ἃ ΘΟΙΡΘΙΘΔΌΙΥΘ ---- 

1,1. 165 φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτός. ΗΡ. 42 τομώτε- 
ρος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν. 

ΔΥΓο᾽ 8 νϑ --- 

64]. 1'Ξ} προέκοπτον . . . ὑπὲρ πολλούς. Μύ. 1057 ὃ φιλῶν πατέρα 
ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ. 

Οὐ. Ηδτμι. αβί. Μαΐ. Υ 1 ὃ 6 ἡ μακροθυμία γλυκυτάτη ἐστὶν ὑπὲρ 
τὸ μέλ. ΟΜανί. οίγο. 1δ δοκιμώτερα ὑπὲρ χρυσίον ὀστᾶ αὐτοῦ. 

95. ἐπί. α. ἐπί ψιῦ ὑΠ6 δοοιιβαῦϊνθ 15 ϑθα οἵ τϑϑῦ ἃ5. 1611 85 οὗ 
τηοὔ]ΟΗ. 

θη. 417 ἑστάναι ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ. Εχ. 101} καὶ ἀνήγαγεν 
αὐτὴν (τὴν ἀκρίδα) ἐπὶ πᾶσαν γὴν Αἰγύπτου, καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ πάντα 
τὰ ὅρια Αἰγύπτου πολλὴ σφόδρα. σας. 165 ἐπὶ τὸ δῶμα ΞΞ ΡΟΙ 
086 τοοΐ. 

ὃ. ἐπί 15 βοιηθίμτηθϑ 9604 ἴο ΤΟΙ ΟΤΟΘ 8ῃ δοουϑαύϊγο οὗ ἀσυταίιοη οἵ 

{11η6. 

θαρ. 14:7 καὶ ἔκλαυσεν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας ἃς ἣν αὐτοῖς 
ὁ πότος. 

6. [ὴ 9ο58}. 26) γγε ἢπᾶ μέγαν ἐπὶ τοῦ ἰδεῖν 616 1ῃ 018.551084] αὙΘΘΙΚ 
γγ)6 5ΒΠου]α ἤδᾶγνθ ΟἸΪΥ͂ μέγαν ἰδεῖν. 

α. ἴπ ὑμ6 Ν.Τ. αἰδὸ ἐπί σι ὑπ6 δοουϑαῦϊνθ 15 αϑοα οἵ τϑϑῦ ΟΥ 
ῬΟΒΙΌΙΟῊ ---- 

11 Οον. 9:5 κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται. ΜΚ. 21: καθήμε- 
νον ἐπὶ τὸ τελώνιον. (ὗρ. 1,κ. 7. ΜΚ. 488 ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον 
καθεύδων. Μύ. 1458 περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν (ἴῃ «“π. 6" 
περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης). 1Κ. 25 πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐπ᾽ 
αὐτόν. Οὗ». 1,.κ. 25. ἢ. 153 ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

96. παρά. α. παρά πϑύντγ8}}]γΥ 16 η6}5 1056] ἴο ὑπ6 θχρυθϑϑίοῃ οἵ οοι- 
ῬΘΙΊΒΟΙ, ἃ Πα 15 80 866. ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ. ἴῃ [Π6 Ὀοϑὺ αὝθθκ, 6.5. Τυο. 1 29 
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8 4: Χρη. οι. 14 814: Ἠαῦ. ΥἿΙ 1038. Τῷ 15 ὑπϑυθέογο ποῦ ΒΓ ΌΓ185- 
ἴηρ' ὑπαῦ 1Ὁ Βῃοι1ἃ πᾶνθ ὈΘΘη βιρ]ουϑα ὈΥ ὕΠ6 ὑγαηβιαῦοι 5 1η ὉΠ 5816 
ὙὙΔΥ 85 ὑπέρ. 

Ἐκ. 181} μέγας Κύριος παρὰ πάντας τοὺς θεούς. Οὗ». Ῥ58. 1945: Ὅδη. 
0.115 ΝΌῸ. 125 καὶ ὃ ἄνθρωπος Μωυσῆς πραὺς σφόδρα παρὰ 

πάντας τοὺς ἀνθρώπους. [8ῃ. Ο’ 1} ἀσθενῆ παρὰ τοὺς συντρεφο- 
μένους ὑμῖν (Θ Πἃ8 σκυθρωπὰ παρὰ τὰ παιδάρια τὰ συνήλικα ὑμῦν). 
τ, Ὁ 2 δῃ. Θ Τῇ διάφορον περισσῶς παρὰ πάντα τὰ θήρια. 
1 δα. 45 ἰσχυροτέρα παρὰ πάντα. θδῃ. Ο' 11: μείζονα παρὰ 

τὴν πρώτην (Θ Πδ8 πολὺν ὑπὲρ τὸν πρότερον). Πύυ. Τῇ ὑμεῖς γάρ 
ἐστε ὀλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη. αθη. 435: ἐμεγαλύνθη δὲ 
ἡ μερὶς Βενιαμεὶν παρὰ τὰς μερίδας πάντων. Ῥᾳ. 856 ἠλάττωσας 
αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους. 

ὃ. Τὴ {πΘ Ν.Τ'. παρά ἴοι: ἃ ΠΡ ΡΣ 15. Δρυπαδηῦ ἴῃ ἩΘΌΓΘΥΒ 
- 14. 38 92.114. 125 

ὟΥ 8 ἢπὰ 1 τς ὃ ῬοβιῦϊννΘ δηα δἰ ἃ οι ρδυαῦϊνθ ἴῃ ΤῈΠΘ --- 

11. 1932 ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους, 9.5 μηδὲν πλέον παρὰ 
τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε, 

8η6 ἴθι. νϑυ 5 1} -- 

Βοιη. 145 ὃς μὲν κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν. ΗΡ. 19 ἔχρισέ σε 
ὁ Θεός. .. παρὰ τοὺς μετόχους σου. 

6. Τη {πΠ6 Αγροβύο!το δύῃ θυ 5 οῦ. ---- 

Ἡρῖτ. [αϑί. Κῖ8. 111 12 8 1 ἱλαρωτέραν παρὰ τὸ πρότερον, δίηι. 1Χ 

1δὃ 8 2 πλείονα. .. παρά. Βδτη. ΕῬ. 45 (ἢ ἃ αποὐαθ!οη ἔγοΙη 
ΤΔΏ16] τ ΒΙΟῊ 15 ΠΘΙῦΠΘΡ Οἱ ΠΟΙ ΘῈ) χαλεπώτερον παρὰ πάντα τὰ 
θήρια. 

97. Νὸνν Ἑοσύτβ οὗ Ῥσγθροβίζΐοη. α. Βοϑι θα ὑπ6 ἵΏΟΥΘ6 ΠΙΌΘΓΆ] 86 
τηϑα 8 οὗ [Π6 ῬΓΘΡΟΒΙΓΙΟΠΒ ΔΙΓΘΘΑΥ͂ Οὐττθηῦ 1η Ο]α,.55108] ΟὙθθῖζ, 6 τηθϑῦ 
4180 1ῃὴ ὑπ ΤΙἸΧΧ ἢ ΠΟῪ ΤΟΙΙῺῚΒ οὗ ῬΓΘΡΟΒΙΠΠΟΗ. 

ὃ. ἀπάνωθεν ΟΟΟῸΓ5 ἴῃ νγούθ᾽ 5 ἰθχῦ ἴῃ Ψἀρ. 165: ἢ Κι 115,3: 201; 
111 Κὶ. 155; ἷν ὦ. 25. Τῦ ποῦ ὑπηϑύυτδ!]Υ σοῦβ ΘΟὨ 866 10 ΒΟΙηΘ Ὀ]Δ065 
ΜΙ 016 ΟἸΔ551081 ἐπάνωθεν, Υ]ΟΝ 15 ὙΘΙΥ ΘΟΙΠΠΊΟΙ ἴῃ ὕΠ6 Τ ΧΧ, Πᾶν- 
Ἰηρ ὈΘθη Τουπα ἃ Θοηνθηϊθηῦ τϑη θην οἱ οοεύαϊη ΘΟΙΩ ΡΟ Πα ῬΙΘΡΟΒΙ- 
Ὁ]ΟΏ85 ἴῃ ὕΠη6 ΗΘΡτον. 

6. ὑποκάτωθεν, ΥΏ1Ο]. 15 ΟὨΪΥ υϑθ6α 85 8η Δα "Ὁ 1 Ο18551084] ΟἼὝΘΘΙ, 
ΔΙΒΒΌΙΠΘΒ ἴῃ ὑμ6 ΤΙΧΧ {Π6 ξαποίίοη οὗ 8. Ῥῃ ροβιθοη, 6.0. -τ- 

Ὅύ. 9": ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτῶν ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ. 

Ἷ 

᾿ 
' 
Ἷ 
᾿ 

; 
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ΤῊΘ ΘΟΥΓΘΘΡΟΠΑΙηρ' [ΌΓΤὰ ὑπεράνωθεν ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ πΠ6 ΤΙ ΧῸΧ ΟὨ]Ὺ ὑμψῖοθ, 
ΟΠΟΘ 8ἃ8 8η Δα νοῦ 1 Ῥ5. 7755 δῃη Ο06 88 ἃ ΡΓΘΡΟΒΙΘΊΟΠ 1 --- 

Ε21κ. 155 ὑπεράνωθεν τοῦ στερεώματος. 

α΄. ἔναντι, ἀπέναντι, ἃ μα κατέναντι ΔΓ ῬΓΘΡΟΒΊΌΟΙΒ ΠΠΚΉΟΜΜΏ ἴο Ο]8551- 
ο8] διιῦμουβ, ὈΠοΌΡ ἢ ὑπέναντι 15 ἴο Ὀ6 ἔουπα ἴῃ ῬΟΙΪΥΌΙαΒ. 

ἔναντι 1 ΤΙΩΔΏΥ͂ ΡΑΒΒαΡῸ5 Οἵ ὕπΠ6 ΤΙ ΧΧ Π85 ὈΘθὴ σϑρδοθα ἴῃ ὔὐνγοῦθ᾽ 
ταχύ ὈΥ ἐναντίον, Ὀὰὺ ὉΠ6Γ6 816 5011] πη Ρου85 ᾿ηϑύϑηοθβ οὐ 1ὖ 16 Ὁ, 6.0. 
πο ΒΟ ΤῊΝ ἢ οὐ 5 ΠΕ ΚΡ ΘΕ, 

ἀπέναντι 18 8.150 ΘΟΙΙΏΟΗ, 6.4. ἄθη. 553, 2155. 2919, 259, 403... Τὴ [Π6 
Ν.Τ. 10 ΘΟ 5 1η ὉΠ 6 56η86 οὗἉ “ΘΟΠΌΡΑΓΡΥ ὑο᾽ 1η Αοἴβ 177, 

κατέναντι 18 ΒΡΘΟΙΔΠΥ ἔγθαπθηῦ ἴῃ ὑΠ6 Ὀοοϊ οἵ ΒΙΤΘΟΉ. 
6. ἐνώπιον 18 ΔηΟΌΠΘΙ᾽' ῬΥΘΡΟΒΙΌΟΙ ἈΠ ἈΠΟ ἴο ΟἸΔ5510841 δαῦμουνβ, Ὀαΐ 

ΘΧΟΓΘΠΊΘΙΥ ΘΟΙΩΙΠΊΟῺ 1η ΒΙΌΙ1οα] ατσθοῖκ, ἃ5 ὈθΙηρ 8η ἂρὺ δαυϊνϑὶθηῦ ῸΓ 
οουαϊη ΗΘΌΓονν ἔΌΓ Πι5 οὗ χρυ θβϑίοη. 1) ΘΙΒΒΙΏΔ ἢ ΡΊΥΘΒ 1ηδϑ065 Οὗ 
105 Θά ΓΌ18] τι86 1 ὑῃ6 ῬΘΡΥΤΊ, 850 ὑῃ8ὺ γγα πθϑα ῃοῦ ΒΈΡΡΟΒΘ 1ὖ ἴο ἢδγθ 
Ὀθθῃ ᾿πγϑηύθα ὈΥ Π6 ὑγδηβ᾽αύουβ οὗ ὕὉπ6 Ο.1. 1}ἢη ὉἢὉη6 Ν.Τ' 10 οΟΟυ 18 
Τα ηὐ]Υ ἴῃ Τκ6-Αοὔβ, Ῥδὰ], δα Βθνθιαύιοη, Ὀαῦ 15 ποῦ 864 1η 
Μαίζπον οὐ ΜϑικΚ. 

κατενώπιον ΟΟΟῸΤΒ ἴῃ ὑπ6 ΤΙΧΧ τῇ Τι,νῦ. 47: «05. 15, 81, 215, 259: 
Ἐϑύῃον δ᾽: Ὁδη. Θ. 3. Τὴ Ν.Τ. ἴῃ Ἐρἢ. 15: ΟἹ]. 153; συα 63 

7. ὀπίσω ἃ5 ἃ. ῬΙΘΡΟΒΙΌΟΩ 15 ὉΠΟ]Δ551041, Ὀαῦ ΘΧὑΓΘΙ ΘΙ] Υ ΘΟΙΩΙΏΟΗ 1ἢ 
{πμ6 ΤΧΧ. 

Τη {π6 Ν.Τ'. 1Ὁ ΘσοαΓ5 ἴῃ 1 ΤΊη. δ᾽: Αοὐβ 557, 2039; Μῦ. 43, 1033. 165: 
τῆν 14 ὅτ|. 125 Ὶ τνεν. 155 

6. κατόπισθε(ν) 15 οΘοπϑύγαθα ψιῦ ἃ. σϑηϊῦνα η Ηοπι. Θά. ΧἼΙ 148, 
Ὀπὺὺ 105 ΟἸΔ.551081 186 15 δἰ τηοϑῦ ἡ ΠΟΙ]Υ͂ Δαν ΘΓ 184], ἡ ΠΘγΘα5 ἴῃ ὑη6 ΠΧΧ, 
ἴῃ ΥΏΙΟῊ 1Ὁ ΟΟΟῸΓΒ5. ὑνθηΐγυ-ἔοα! ὉΠΠλ685 1η 8], 1 15 ΤηΔ 1}. ῬΓΘΡΟΒΙΠΟΏΔΙ. 

Ιῃ 11 ΟἾἢγ. 3438 γγοὸ ἤᾶνθ ἀπὸ ὄπισθεν Κυρίουἅ͵:! Οὔ. Ἐϊ0ΟΙΪ. 1} ἀπὸ ἐμ- 
προσθεν ἡμῶν. 

ἴ. κυκλόθεν ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ πΠ6 ΤΙ ΙΧΧ δἃ5 ἃ ῬΥΘΡΟΒιθΊΟη 1π 111 Κὶ. 1883; 51τ, 
9} 17 ΓΤ τ δ ηδ5. 14} 

Ιῃ Ν.Τ'. ο]ν ἴῃ ον. 45, δ") κυκλόθεν τοῦ θρόνου. 
κύκλῳ 15 ΒΟΙΩΘΌΙΠΠΘΒ τι866 1ῃ 0Π16 5816 ὙὙ8, 8.5 1 111 Καὶ, 1885: 51», 2918; 

15. 6": 6}. 595. 
τς Οὐ. ϑύταδο ΧΥ͂ΙΙ 6, Ρ. 792 τὰ δὲ κύκλῳ τῆς κώμης. 

ῖἴ. ΟΥ̓́Θ ῬΓΘΡΟΒΙ ΟΠ 5 ὑπδῦ ἸηΔ ὺ ὈΘ ὈΓΙΘΗ͂Υ ποϊϊορα 816 ἐχόμενα πέτρας 
Ρβᾳ. 1405, ἐσώτερον τῆς κολυμβήθρας 15. 22", 

Τῃ 5:1... 2955 γγα ἢᾶνϑ ὕΠ6 σοιη ὈΙηδύϊΟη καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις. 

98. Ῥτθροβίεἰοπβ αἴζοσ ψεῖῦβ. ΤῊ στοαῦ τ.156 τη846 ΟΥ ῬΓΘΡΟΒΙΙΟΠΒ 
αἰΐου υ 5 15 Οη6 Οὗ {Π6 τη81η ΟΠδτδοίουιϑῦϊοβ οἱ ΒΙΌ]1ο4] ασθοκ. [10 
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18. ῬΑΙΌΥ ἃ ᾿θαύαγο οἵ ἰαΐθυ. αὐθοὶς σθηθυα νυ, θὰαῦ ὕἤο ἃ 5011] ρυθδῦθυ 
οχύθηῦ 1ὖ 15 αἀὰθ ἴο ὕπ6 ᾿ῃηἤπθηοθ οὗ {πΠ6 Ἡθῦτονσ. ΤΙ Π6 [Ο0]] ΟΊ ηρ; 
᾿ιδύ οἵ ᾿Ἰπϑύϑῃμοθθ ῬΘΙΠΔΡ5 ὕῃ6 αϑῦ ΟὨΪΥῪ 15 ἸΠΤΘΡΙΟΔΟΏΔΌ]6 ἃ5 ΟὙΘΘΚΚ: --- 

ἀδυνατεῖν ἀπό 1) 0. 173. 

ἀθετεῖν ἐν ἰν Κ΄. 1', 857, 187, 24. Ὁ. τ Ομν. 1033, 
αἱρετίζειν ἐν 1 ΟἾγ. 290}: 11 ΟἾἢγ. 29", 
βδελύσσεσθαι ἀπό ἔχ. 113. 
βοᾶν ἐν 111 Κ. 1853 
ἐκδικεῖν ἐκ 0. 181, 

ἐκλέγειν ἐν 1 ΟἼτ. 285, 
ἐλπίζειν ἐπί ἢ δοοιβαῦννο Ῥ5. 45, δ᾽3, 91, 401) 
ἐλπίζειν ἐπί τ αἀδίϊνγο Ῥϑ5. 7}. 
ἐνεδρεύειν ἐπί «ἀρ. 163. 
ἐντρέπεσθαι ἀπό 11 (Ἢν. 8615: 1 Ἐ5α. 15, 
ἐπικαλεῖσθαι ἐν 111 Κα. 185 6, 

ἐσθίειν ἀπό Τινι. 225: Φἀσ΄ 1515 
εὐδοκεῖν ἐν Ῥ5. 1465", 
θέλειν ἐν 1 ΚΚ. 1853: 1 Οἢγν. 281; Ῥρ. 146, 
θεωρεῖν ἐν «Γασ΄. 16. 

καταφρονεῖν ἐπί ΤορΙὺ 48, 
λογίζεσθαι εἰς 1 Κα. 1, 

μυκτηρίζειν ἐν ὶ Ἐ5α. 15, 
πατάσσειν ἐν 11. Οἢγτ. 285 17, 
ποιεῖν ἔλεος ἐν «οὁ5}. 2:12. 
ποιεῖν ἔλεος μετά «ἃ. 855, 
πολεμεῖν ἐν 1 Κὶ. 285 
προσέχειν εἰς ἔχ. 953, 
προσοχθίζειν ἀπό ΝΌ. 225, 
συνιέναι εἰς Ῥ5. 27. 
ὑπερηφανεύεσθαι ἀπό ΤΟΙ 43. 
φείδεσθαι ἐπί 100. 7:5, 
φοβεῖσθαι ἀπό 1)0. 155, 7539: 058}. 115: ἵν Κι. 115; Ῥα. 8, 
φυλάσσεσθαι ἀπό ἀν. 1553, Οὑ. Χεαη. Ογγορ. 11 8 ὃ 9, Ποῖϊ. ΝῚ 

2 8 10. ᾿ 

ΟΟΝΟΌΝΟΤΊΟΝΒ, 99-.111 

99. εἰ τ τπ6 Θυθ)ποϊίνο. α. Τῃ ἩΟΙΏΘΥΙ εἰ, ΟΥ 105 Θααἰνα]θηΐ αἱ, 15 
ΘΟΠΊΤΠΟῺ 1 {Π6 5] αποῦϊν Θ, ΘΒ ΡΘΟΙΆΠΥ θη ΔοοοΙη 816 ὈΥ κείν), 
6.0. 11. 1 80, ΤΥ 249, ΥἿΙ 81ὅ, ΝΠ 282, ΧΙ 791, ΧΥ 408, ΧΎΙ 861, 
ΧΥΤΙῚ 601: Οἷα. ΤΥ 8, Ὗ 471, 412, ΧΥῚ 98, ΧΧΤΙΤΤ. 
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Τῃ ΟἸδββῖοθαὶ δαῦμουβ Ἰηβύϑηοθθ οἵ εἰ τὶ ὉΠ6 βυθ]αποῦϊνγο (1 0}- 
οαῦ ἄν) 81᾽΄6 ΤᾺΓΘ ταῦθμου ὕπδη δβϑθηῦ. δοπθ οἵ ὕῃθπὶ τη ὺ Πᾶῦθ Ὀ66 
ΠΡΓοΟΥΘα ουὖ οὗ Θχ]βίθῃμοθ, ΟΥἹΠΡ᾽ ἴο ἃ ἀΘΒ5116 ἴῸΓ ὉΠΙΓΟΥΠΉΌΥ. 

ΡΙαῦο 7αιῖυ8 161 Ο εἴ τί που ἄλσος... ἀνειμένον ἡ. Χρη. “παῦ. 
1112 ὃ 22 οἱ πόταμοι, εἰ καὶ πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροι ὦσι. ΘΟΡΗΏ. 

«πὶ. 110 κεἴ τις ἢ σοφός. ὅθ ΑΜΊ. 4δ4. 

ὃ. Τη Ἠδ]]θη]βϑῦϊο ΟὙ οὶς [Π6 1186 οὗ εἰ γι ἢ ὑπ6 Βα ] αποῦϊγθ ὈΘΟΟΤ 65 
ΘΟΙΏΠΊΟΏ, 6.0). ----- 

Ατὶβῦ. 1.ΕΠ. 1711 ὃ 117 εἰ ἡ ἄνθρωπος, ὃ 8 9 εἴ τις προσθῇ, 1δ εἰ γὰρ 
: ἀποκτείνῃ, 10 ὃ 21 εἰ πολεμῶσιν. ῬΡὨΙΪο 11 19, 26 Αγ. 

ς 2ὃ εἰ ἔμμισθος ἢ ἡ. 105. 8.09}. 1 51 ὃ 1 εἰ... ἀσθενήσῃ, «ΑἩΐ. 
128 ὃ εἰ καὶ συμβῇ. 

ὟΥ 8 5πῃου]ὰ ὑμπϑυθἔουθ δηὐθοθα θην οχρθοῦ ἴο ἢ πα {Π15 οοηϑίσπούϊοη 
ἴπ ὑη6 ΤΙ ΧΧ, Ὧπα γοῦ 1ὖ 15 86] αοιη ἔουμα. Τὺ οσουγβ ἴῃ Φ“αρ. 119, 
Ὑ ΠΘΓΡΘ 80 1πηἀϊοδῦϊνθ δηα ΒΒ. ] ποῦϊν 6 816 Ὀούῃ τη846 ἀδρθπαθηῦ οἢ εἰ 
- εἰ ἐπιστρέφετέ με ὑμεῖς παρατάξασθαι ἐν υἱοῖς ᾿Αμμὼν καὶ παραδῴ Κύριος 
αὐτοὺς ἐνώπιον ἐμοῦ. [Ι͂ 190. 85 ϑινη͵Ψοῦθ᾽β ἰθαχὺ 85 παιδεύσαι 1ῃ ΡΪ8Δο6 οὗ 
παιδεύσῃ. [1 Κὶ. 1457 εἰ καταβῶ ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων 15 80 Ριιποίαπαϊοα 
88 ὕο ὈΘΟΟΙῚΘ 80 Ἰηϑύθποθ οὗ εἰ Ιη οττοσαῦννο (ὃ 100). Τὴ ϑΙσδοῃ 22: 
εἰ κακά μοι συμβῇ, ὕπΠ8 συμβῇ ᾿ὰἃ8 φΊνΘη ΡΙ8δο06 ἴο συμβήσεται. 

Τὴ {μ6 Ν.Τ'. ὕΠ6 16 ἃγ6 ἃ ἴθιν 1ηβδύϑῃοθϑβ οἵ εἰ σι} {Π 6 ΘῈ Ὁ] απ Οὔ]γθ --- 

Βοιη. 11" εἴ πως παραζηλώσω. ῬὨ1]]. 8} εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν 
ἐξανάστασιν, 9" εἰ καὶ καταλάβω. 

100. εἰ ΙπίοττΌραιϊνα. α. Τῇ οἸ8551081 ΟἼθ 6 εἰ 15 οὔθηῃ πϑδθᾶ ἴῃ 
1παϊτθοῦ απ] 0 Ώ8, 6.0. ---- 

Το. 1 ὅ 8 2 ἐρωτῶντες εἰ λῃσταί εἰσιν. Ῥ]αῦ. 44ροἱ. 21 1) ἥρετο 
γὰρ δή, εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. Χρη. Ἄπανῦ. 1 10 8 ὅ ἐβου- 
λεύετο. .. εἰ πέμποιέν τινας ἢ πάντες ἴοιεν. 

ὃ. Τὴ ΒΙΌ]104] ἀστοὶ εἰ μὰ 5 ὈΘοοΙη6 ἃ αἀϊτθοῦ ᾿ηὐουτοραῦνθ ρδγίο16. 
15 ὑπ: 0. ΒΘΘΙῺΒ 50 Πδύμτγαὶ 885 ὕο τη 16 ὰἃ5 ἀουδὺ ὑΠμ6 ϑὐαύθιηθηῦ 

οὗ δ αηηδνὶβ (ΠΠ δέ. αι. ΟΥν. 8 2065) ὑπαῦ εἰ 15. 1ῃ. 411 ὕΠπ6586 οϑ8685 ἦ μούῃ- 
ἴηρ θαῦὺ 8ῃ 1ὑϑοϊϑῦϊο Π1155061}1ηρ ἴο ὑπ 6 οΟ]]Οα 18] ἦ. [ἢ 

θη. 487 λέγων Εϊ ἔτι ὃ πατὴρ ὑμῶν ζῆ; εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀδελφός ; .. 

μὴ ἥδειμεν εἰ ἐρεῖ ἡμῖν κτλ. 

ψ6 δᾶυν6 ἢτγϑὺ {πΠ6 ἀϊτθοῦ πα ὕπθη ὑπ6 ᾿πάϊτθοῦ ἀ86 οἵ εἰ ἃ5. δῇ 1ηὔθυ- 
τορϑῦϊνθ ρϑυῦϊο]6. ἘῸΤ οὔπϑι 1᾿ηϑύϑηοθϑ οἵ ὕΠ6 ΤΌΓΙΘΡ ὅδ ξθ --- 

1 Καὶ. 1δ5 καὶ εἶπεν ᾿Αγάγ Εἰ οὕτως πικρὸς ὃ θάνατος : 1 Καὶ. 201 καὶ 

εἶπεν ἡ γυνή Εἰ σὺ εἶ ᾿Ιωάβ ; πὶ Κα. 205 καὶ εἶπεν ᾿Αχαὰβ πρὸς 
- 
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Ἠλειού Εἰ εὕρηκάς με, ὁ ἐχθρός μου; ΟὟ. αἰ8ο αφηῃ. 177, 8598, 485: 
Ἐκ. 23": 949. 1558: 1 Ὁ ΡΞ δ ΠΌΤΕ: 
ἵν Καὶ. 15: Το. δ᾽ : Φομδὴ 455: 906] 15: 1.64η. 65. 

6. ΤῊΘ 1 οοραῦνθ εἰ 15 ΒΟΙ Θὑ 65 ΤΟ] Ονσθα ὉΥ ὕΠ6 ἀθ] 1] ογαῦνθ 
ΘΟ] ΠΟὔΨΘ, 6.0. ---- 

94. 2058 Ε προσθῶμεν ἔτι ἐξελθεῖν ; 1 Κὶ, 2) Ἐῤ ἀναβῶ εἰς μίαν 
τῶν πόλεων ᾿Ιούδα ; 1 ΟἿν. 14 ΕἘῤ ἀναβῶ ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους ; 

ἃ. Τὰ {π6 Ν.Τ᾿. εἰ ᾿ηὐογτοραῦινθ 15 ΟΥὗὁἨ ΘΟ ΠΟ ΟΟΟΌΡΓΘΩΟΘ ---- 

Μ|κ. 8:3 ἐπηρώτα αὐτόν, ἘΠ τι βλέπεις; Ο». ΜΚ. 105, ψἤογ6 {Πῃ6 

αὐθϑύ ἢ ΙΏΔΥ 6 ΘΟΙΌΠ6Ρ αἰγθοῦ ΟΥ ᾿ηαϊτσθοῦ. ΦψΜμ6{. 12" ἐπηρώ- 
τησαν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασι θεραπεύειν; Οὗ. Μύ. 
195 1κ. 1559 Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι; Οὗ. 1,κ. 225, 
Αοὐβ 15 Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ κτλ. Οὗρ. Δοίβ 7), 195, 215 
Ὁ, ΦΟς, 

101. εἰ 'ῃ Οαἴ8. α. εἰ 15 οἵὔοηῃ ἔουπα 1ῃ [Π6 ΤΙ ΧΧ δέου δὴ οαὔῃ 1ῃ 
ὃ 56η86 ῬΙΔΟΙΙΟΔΙ]Υ Θαιϊ]ν]θηῦ ἴο ἃ πθραῦϊνθ, 6.0. -τ-τ- 

Ῥ 941} ε Ἦν 2 “59 “- 3.0.5 , 3 Ν , , 
8. ὡς ὠμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου Εἰ ἐλεύσονται εἰς τὴν κατάπουσίν μου. 

ΤῊ15 186 Οὗ εἰ 15. ἃ 5.66" ἩδΌγδϊϑιη. Τὴ ἡθραύῦννθ [Ότ06 ᾿πηρογίθα 
1ηἴο εἰ 15 ἀπ ἴο ἃ ΒΌΡΡΙΘΒΒΙΟΙ οὗ 6 ΔρΟάΟΒ515,  Ὡ1Ο ἢ ὉΠ6 ΤΟΘάΘΙ ΓΔ 
ΒΌΡΡΙΥ 88 15 ΟὟ 56η86 Οὗ Γθυθύθηο6 βαρσοδύθ. Οὐ ΘΙ ᾿ηϑύϑηοθϑ Μ01}] 
Ὅθ ἴουπᾶ τὴ θη, 14: ΝΟ. θεῖς τὴν ΡΠ Ὑπὸ 
105. 89. Ἢ Ἐ ΊΘῚ Κ. 1 2 Ύ 70} 55: δ σσπ ν 
61. 46), 

Ὁ. θη 8ῃ δίπιυϊηδθινο δϑϑθυθγδύϊοη 15 Θοηνου θα ὈΥ [Π6 οδίῃ, 1ὖ 15 
Ἰηὐτοα πορα ὈΥ ὅτι, ποῦ ὈΥ͂ εἰ, ἃ5 1 ---- 

1 Κα. 295 ζ7 Κύριος, ὅτι εὐθὴς σὺ καὶ ἀγαθὸς ἐν ὀφθαλμοῖς μου. 
11 Κὶ, 18:5 ζῇ Κύριος... ὅτι σήμερον ὀφθήσομαι σοι, 

ΟἹ 6156 15 ἀθνοϊα οἵ ἃ. Θοῃ] πού] ΟΠ, ἃ8 1Π --- 

1 Κα. 15 ζ77 ἡ ψυχή σου, ἐγὼ ἡ γυνὴ κτλ. 9αρ. 83 ζῇ Κύριος, εἰ 
ἐζωογονήκειτε αὐτούς, οὐκ ἂν ἀπέκτεινα ὑμᾶς. 

6. 1ῃ τν Κ. 8" ὅτι εἰ μή 18. ΤΩΘΓΘΙΥ ἃ ΒΓ ρ  ΠΘηΘα ἔοττῃ οὗ εἰ μή, 50 
ὑπᾶῦ {86 ἦ ὈΥ ψΏΙΟΘΙ 1ὖ 15 [0] ον α ἴῃ ννϑῦθ᾽ 5 ὑθχῦ, ᾿ηϑῦθδα οἱ εἰ, ΒΘΘ Ὶ8 
ἴο ἀΘΒΙΓΟΥ ὑΠ6 56,86. 

α. Τὴ [Π6 ΝΤ, ψ ἤᾶνο {Π6 7υταύϊνθ 86 οὗ εἰ 1 --- 

ΜΚ. 815 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 

ΑἸβο 1ῃ ΗΡ. 8", 45 ἴῃ αὐοὐεαὐ!οηβ ἔγοιη Ῥ5. 943}, 
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102. εἰ μή 'π ΟαΔἴ5. Α5. εἰ ΔΒΒΌΤΠΘ5 ἃ. ΠΘραῦγ6 ΌΓΟΘ ἴῃ οὐὐῃ5 δηᾶ 
ΔΒΒΘΥΘΡΔΌΙΟΠ5, 80 Οἡ ὕῃθ β88Π)|6 ὈΓΪΠΟΙΡ]Θ εἰ μή ὈΘΟΟΙΘΒ ΡΟΒΙΥΘ. 
Τηβύδῃοθϑ 818 ---- 

ΝΌ. 145 ἐγὼ Κύριος ἐλάλησα, εἰ μὴ οὕτως ποιήσω (ΞΞ 1 Ψ11] ἀο 50). 
15. 4653 κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὀμνύω, εἰ μὴ ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ στόματός μου 
δικαιοσύνη (ΞΞ Τ]Ρ ἢ ΘΟ ΒΠ655 518] ΡῸ ΟΡ ἔΤΟΙῚ ΤΥ τηου }}). 

Τὴ 111 Κὶ. 2153 ἐὰν δὲ πολεμήσομεν αὐτοὺς κατ᾽ εὐθύ, εἰ μὴ κραταιώσομεν 
ὑπὲρ αὐτούς [Πη6 οαὔϊι 1056] 15 ΒῸ ΡΡΓΙΘΒΒΘα 88 γ018}] δἃ8 ὉΠ6 ΔΡΟΔΟΒΙ8. 

1038. εἰ μήν. εἰ μήν ἃ5 ἃ ΓΟΙΙΠτ]8, ΟἵἨἁ ΔΒΒΘΥΘΡΑΌΙΟΙ ἢ85 ὈΘΘ ΒΡ οβθα 
ἴο Ὀ6 ἃ ὈΙΘηα Ὀθύσνθθῃ ὑπ ΗθΌΡΙβῦϊο εἰ μή (8 102) ἀπὰ πΠ6 ατθοκ 
ἦ μήν. Τῦ 15 ΠΟΘΥΘΙ ποῦ ΘΟΠ ἢ ΠπΘα ἴο ΒΙΌ]1ο] αὐ θοῖζ, θὰῦ ΟΟΟΌΓΒ 8150 
οὐ ὕπ6 ῬΆΡυτ. 8 ὑγθαῦ 1ὖ πη θυ ὕΠ6 θα οἵ ΟΠ] πού] 5 Ὀθοϑιι86 
οὗ {Π6 Ἰδοῖκς οὗ δοοθηῦ. Τύῦ σου] ῬουΠδΡ5 ὈΘ ΤΟΓῈ οογγθοῦ ἤο ψτῖΐθ τὖ 
εἶ μήν Πα τορι 1ὖ ἃ5. 8η Τηὐθυ]θοῦου. ΓΘ 0] ΟΡ 16 81] {86 
ῬΑΒΒΑΡΘΒ ἢ ΜΏΙΟΘΝ 1Ὁ ΟΟΟῸΓΒ 1η ὑπΠ06 ΤΧᾺΧ  «ὀ- 

αδθῃ. 227 εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, 42" νὴ τὴν ὑγίαν Φαραώ, εἰ μὴν 
κατάσκοποί ἐστε. ΝΗ, 14“. [ας 1]; “900 15. .2Ὁ 268: (τν. 

ἐπ ἘΠῚ ΒονδΝ 2: Ἔις, 857: 545. 80", 583. 

ΤΙ 11 Κ. 195 νῇῃδῦ νο ἤδυθ 15 εἰ ᾿πὑθυιοραῦνο (8 100) ΓΟ]]ονσοα 

ὈΥ μήν. 
Ιῃ π6 Ν.Τ'. εἰ μήν ΟΟΟΌΥΒ ΟὨΪΥ ἴῃ ἨΡ. 65 ἴῃ ἃ. απούαϊ!οῃ. ἔΓΟΙῚ 

αφθῃ. 227 

104. ἐάν, οἴο., ἢ 1Π6 Ιπάϊοαϊίνθ. α. Α5 1ἴῃὴ Ἡθ]]θηΙϑῦϊο ΟὝθοκ εἰ 
ΤΊΘῪ δ ῖκο ὑΠ6 Β ] ποῦν, 80 οἡ ὕη6 οὔπθι ῃδῃηᾶ ἐάν, ὅταν δηα {ῃ6 11Κ6 
816 Τουσπα 0} ὕΠ6 1ησ6]οαῦϊγθ. 

Τηβύδῃοθβ οἵ ἐάν ψηῦῃ ὑπ 6 ̓παϊοαῦϊνο ἴῃ ὑπ6 ΠΙΧΧ 816 --- 

αθη. 445) ἐὰν εἰσπορεύομαι. “ἀρ. 6 ἐὰν ἔσπειραν. ἐπ} τ 91" 
ἐὰν δὲ πολεμήσομεν αὐτοὺς κατ᾽ εὐθύ. “00 229 ἐὰν σὺ ἦσθα. 

50 ἴῃ Ν.Τ᾿--- 

1 91. δ᾽ ἐὰν οἴδαμεν. Αοὐδβ Τῇ τὸ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσουσι. ΟΡ. 
Ἡλι. αϑβί. Κ:)δ. 111 12 ὃ ὃ ἐὰν... εἰρηνεύετε, 1 8 ὃ 2 ἐὰν... 
μετανοήσουσιν. 

ὃ. Τηβύδῃορϑ οὗ ὅταν ψιῦῃ ὑΠ6 ᾿πα]οαύϊνο ἴῃ {π6 ΤΙΧΧ 8τγο.-- 

(θη. 389 ὅταν εἰσήρχετο. Εχ. 17} ὅταν ἐπῆρεν Μωυσῆς τὰς χείρας. 
ΝΌ. 115 καὶ ὅταν κατέβη ἡ δρόσος, 215 ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον. 

Φ » ε 1 Κ, 175: ὅταν ἤρχετο ὃ λέων καὶ ἡ ἄρκος. Ρᾳρ. 1197 ὅταν ἐλάλουν 
αὐτοῖς. 
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οι Βοῖ Ν."-.ὄ.. 

ΜΚ. 55} καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει, προσέπιπτεν 
αὐτῷ, 11)" ὅταν ὀψὲ ἐγένετο. Βϑν. δ' ὅταν ἤνοιξε. 

Ορ. Βαχη. ΕῬ. 4" ὅταν βλέπετε, 16 ὅταν. .. καταργήσει. Ιρῃ. 
Ερῆι. δ' ὅταν γὰρ μηδεμία ἔρις ἐνήρεισται ἐν ὑμῖν. Ηθιη. {αϑί. 

δίηι. 1Χ 1 ὃ 6 ὅταν ὁ ἥλιος ἐπικεκαύκει, ξηραὶ ἐγένοντο, 4 ὃ ὃ ὅταν 
. ἐτέθησαν. Οὗ. 11 ὃ ὃ. 6 8 4 ὅταν ἐπάτασσεν. 

α. ὕὍπαρι [Π6 βδῖὴθ ἢθϑα οοϊὴθ ὕπ6 ζο]]οΙηρ --- 

Εχ. 885, 845: ἡνίκα δ᾽ ἂν εἰσεπορεύετο Μωσῆς, 403) ἡνίκα δ᾽ ἂν ἀνέβη 
ἀπὸ τῆς σκηνῆς ἡ νεφέλη. ΤΟΙ 7}} ὁπότε ἐὰν εἰσεπορεύοντο. 
ον. Βϑιῃ. ΕἶἸῬ. 125 ὁπόταν καθεῖλεν. 

105. ἐάν Δίεγ ἃ Βεϊδϊίνθ. α. ἐάν ἴὺ1 ἄν δἰϊθι. 8. ὐϑαὔῦϊνθ 566 15 ἴο 
ΟΟΟῸΡ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ ἴῃ Μ88. οἵ Αὐὐο δαῦῃουβ, ΘΒ ΘΟ 81} οὗ ΧΘΠΟΡΟη, 
Ὀαύ ἴο ἢᾶγθ ὈθΘὴ θχριηρθα Ὀγ βαϊΐοιβ. [1015 ργονθᾶ ὈΥ {π6 ῬδΡΥ Ι ἴο 
ἢᾶνθ ὈΘΘἢ 1 ΘΟΙΏΙΠΟΠ 86 ἴῃ Εργρῦ ἀυτίηρ ὑπ6 ἢνϑὺ ὕνο οὀϑθηύαυθβ Β.6. 
ΒΙΌ]104] ΟὙΘΘΙΚ 15 80 11]] οὐ 0Π18 ἀϑᾶρθ ὑπδὺ 1ὖ 15 ΒΒ ρθυῆποιβ ὕἤο 60]- 
Ἰθοῦ θβχϑῇ}}]65. Βϑϑιθϑ ὕῃ6 5112}]6 τοϑ]αὔϊγθ ἴῃ 15 νΔΙΊΟΙ 8. Οδ568 Ψ)6 
ἢδνΥθ --- 

ὅσα ἐάν ὅση. 44): Ἐχ. 1512 ἡνίκα ἐάν ἄφη. 245: Ἐκ. 155. 

οὗ ἐάν Ἔχ. 2052, καθὼς ἐάν διν. 14: ΤΔη. Ο’ 15 

ὅθεν ἐάν Εῆχ. δ", ἶ 

ΑΒ ἃ 10]8 [Π8 5 )] πούϊνϑ ξΌ]]ονγβ, Ὀαΐ ποῦ ΔΙΑ 8. 

θη. 215 πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν. 

ὃ. ΤῺΘ 86 οὗ ἄν ἴῃ 50 Ο8,865 15 ποῦ αα6 ΘΧο]α 68, 6.0. Εἰχ. 1215; 
ΝΗ. 25. 

6. ἴῃ {π6 Ν.Τ, 4150 1ὖ 15 ϑαβϑίου ἴο Βηᾷ ἐάν ἴῃ {Π15 ΘΟ Θχ]οὴ ὑμδῃ 
ἄν, 6.0. --- 

ὃς ἐάν Μι. δ᾽9, 10:55: Τκ, 1733, 
ᾧ ἐάν ΜΊ. 1157: Τικ. 103, 
οὗς ἐάν ὶ ον. 163, 

ὃ ἐάν ἴ ὍΣ. ὁ: Ὁ]. 6: (1. 85: ἜΡδτ θυ δ: ὦ πὴ 
111 “1. 

καθὸ ἐάν 11 ον. 813, 
ὅπου ἐάν Μύ. 85, 

ὅ τι ἐάν 1 «ἡ. 335. 

ἘῸΣ 1ηϑύδῃοθϑβ οἵ ἄν (Καὶ ὅπ. 57:. Μὶ. 19: 1τἸ}2νκ. 1055. ὦ, 
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α. Τὴ {Π6 Αροβύο!το ΒδΠΘΥΒ δὸ ψθ Ππα {Π6 5816 86 οὗ ἐάν ἴοι: 
ΤΟΙ ὔγ68 -- 

Βδιη. ΕἸ}. 1} ὃς ἐὰν θέλῃ, 1158 πᾶν ῥῆμα ὃ ἐὰν ἐξελεύσεται. Ηθγ. 
αὶ. Κλὶδ. 1ΠΠ| 2 81 ὃς ἐὰν πάθῃ, ϑδίγυ. 11 Τ ὅσοι | ἐὰν] ἐν ταῖς 

ἐντολαῖς μου ταύταις πορευθῶσιν, ΙΧ 2 ὃ 7 ὅσα ἐάν σοι δείξω. 

106. ἵνα τ {πὸ Ιπάϊοαϊῖνθ. α. Τη ὑπθ νᾶϑῦ τη 8] ΥἹὔν οἱ Ρ]8665 ἴῃ 
ὙΥ ΠΙΟἢ ἵνα ΟΟΟ 5 1 Ὅη6 ΠΧΧ 1Ὁ φΟΥΘΙΏΒ ὕΠ6 Βα] ποῦϊνθ. ΤΠ οῃ- 
ἰαύῦϊνο, ἃ8 6 ἤᾶύθ 8660, ἢδ5 Ῥυϑοῦ 8} 1] γ νϑηϊβῃθα ἔγροιη ἀθροπαθηῦ 
οΙαα865. Βαῦ ὕΠ616 816 ἃ ἔθυνν ραβϑαρθδῚη ὥνγθῦθ᾽ 5 ὑθχύ, δη ἃ ῬΘΡΠΔΡ5 
Μ5. δυῦπουν ἔῸΓ ΙΏΟΓΘ, ᾿ὴ ΜΒΙΟ ἵνα ΔΥΘΙ ἃ ῬΓΠΏΘΔΙΥ ἴθηβϑθ οὐ 06 
ΡΟΥΘ ῦγ Θ τηδοα ἰδῖτθβ ἃ ἔαύατθ 1η 6] ]γ. 

6θη. 16" εἴσελθε. .. ἵνα τεκνοποιήσεις. 111 Κὶ, 25 φυλάξεις... 

ἵνα ποιήσεις. σα5. Οἱ 58. ἐνεδρεύοντες ἵνα θανατώσουσιν αὐτήν. 
8. Ο’ 85 ἐγὼ κρίνω ἵνα πᾶν ἔθνος... διαμελισθήσεται. 

ὃ. ΤἼΘ 180 ῬΘΡβΒΟῚ ΒΙΠΡΊΌΪΔΙ οὗ ὑῃ6 1580 δουϑῦ ΒΕ ] απο γ76 ΤΠΔῪ ῬΟΒ- 
ΒΙΌΙΥ δΥθ 5θιγθα ἃ8 ἃ βϑθρριηρ-ϑύοῃθ ὕἤο 18 '86θ.ὈΌ. Τὰκθ ἔὸυ 1η- 
βύδῃοθ --- 

11 Κι. 195 ἀπόστηθι... ἵνα μὴ πατάξω σε. 

ΤῊΙ5 τη]ρὔῦ Θ8.51}Υ Ἰθϑα ὈΥ [8186 ΦηΔΙΟΡῪ ἴο ---- 

ἀπελεύσομαι, ἵνα μὴ πατάξεις με. 

ΤῊ15 ὉΠΘΟΙΥ ΠΟΎΤΘΥΘΙ [8115 ὕο δοοουηῦ ἴον {Π6 ἔο]]οσὶπρ -- 

ϊ Ἐπ5α. 45 ἵνα ἀφίουσι. ΤΟΌ. 149 σὺ δὲ τήρησον τὸν νόμον . . . ἵνα 
σοι καλῶς ἦν. 

ΤῊ Ἰαϑῦ οδ ἢ ΟἸΪΥ 6 Τορϑγαθα ἃ5 ἃ Τ᾿ ΟΠΒ ΓΤ ΟΒΙύυ. 
6. πὰ {86 Ν.Τ' ἵνα νι ὉΠ6 ἔαῦατθ 1ηαϊοαῦϊνθ ΟΟΟῸΤΒ. ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ͂ 

δ. 15 ΘΟΠΊΤΩΟΙ 1η ΒΘΥ ΘΙ δ Ό]ΟῊ --- 

1 δε. 915. ἵνα“. (θήσω. 68]. 2’ ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν. 
1 Ῥρῦ. 8᾽ ἵνα. .. κερδηθήσονται. ον. Ὁ", 6... 85,95, 14}5. 225 

ἵνα ἔσται. .. καὶ . .. εἰσελθωσιν. 

ΤῊ Ἰαϑῦ Ἰηβϑύϑηοθ 5ῆονϑβ ὑπμαῦ θυθῃ ἴῃ π6 ἀθραβϑα ατσϑοὶς οὗ 015 Ὀοοκ 
ὍΠ6 ΒΕ Ὀ]τ ποῦν 5011] οι θα 105 τσ 5. ΟἹ. ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ. 

α. ΤΉΘΥΘ ἃ16 ὕνγο Δρραγθηῦ 1ηϑύδποδβ ἴῃ δύ. 80] 5 ΓΙ ΠΠΡΒ5 Οὗ ἕνα 
ὙΠῸ ἃ. ρῬγθϑθηῦ 1Π 6] Δ ΌΥΘ ---- 

1 ΟΟΥἹ. 45 ἵνα μὴ . .. φυσιοῦσθε. 64]. 1} ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 

ὙΠ τοσατα ἴο ὕπ686 ὙΥΙΠΘΙ οατηθ ὅο ὑμ6 Θοῃοϊβῖ0ῃ ὑμαῦ “ἵνα νι ἢ 
ὉΠ6 ᾿παϊοοῦϊγθ Ῥυθϑοηῦ 15 ἴο Ὀ6 γθριαθα 8ἃ5. 8 ἱπρυρτι θυ οἵ ᾿δύθυ 
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Οτθοκ. ῬΟΥΠΔΡ5 ΠΟΎΘΥΘΙ 1 ὕπ 656 Οοα565 1ὖ 15 ὕπ6 δοοϊάθηοθ, ποῦ {Π6 
Βυῃύαχ, ὑπμαὺ 15 δϑῦγαυ, φυσιοῦσθε δηα ζηλοῦτε ὈΘΙηρ τηθϑηῦ ἴῸ [6 
ΒΕ ]αποῦϊγθ. ὙΥΊΠΘΙ ΟἸ]Ο8685 Π15 ἀΙΒΟΌβϑΊοη οὗ ὕΠ6 βϑιθήθοῦ ὈΥ͂ Βα υἹηρ, 
“ἸΌ 15 ψΟΥΏΥ οὗ ΤΟΙΊΔΥΪΚ, ΠΟΥΘΥΟΙ ὕῃ6 Οδ86 ΙΔ0ὺ Ὀ6, ὑπμαῦ 1ῃ Ὀοΐῃ 
Ἰηϑύϑηοοβ ὕΠ6 νϑΡῸ 6ηα8 1 οω. ἨΗΘΙ6 {Π6 ὑτιθ Θχρ]δηδύϊοη 566 }}5 ἴο 
16. ΤΏΘ Βυρούμθϑιβ οὗ δὴ ᾿ΤΥΘΡΌΪΑΙ οοηὐτϑούοη 15 ποῦ 1ῃ 1086] 8 
γ]ο]θηῦ Οη6, 8η6 1 15 ΘΟΠ ΠΙ]ηΘα ὈΥ͂ ἃ Ῥᾶ888ρ6 οἵ {πη0 ΤΧΧ -α-ς 

φ ΜΒ" ε μῚ “-“ 

Ἐκ. 1:6 ὅταν μαιοῦσθε τὰς Ἕ βραίας καὶ ὦσιν πρὸς τῷ τίκτειν. 

107. ἘΠῚ Ρ56 Ὀδέοσγθ ὅτι. ΒΥ Π6 ΒΥ ΒϑΊοη οἵ 8ῃ 1πΡΘΡΑὔγ 6 οἵ ἃ 
γοῸ οὗ Κπονηρ᾽ ὅτι ΘΟΟα 1165 ὕΠ 6 56η86 Οὗ ὁ“ ΚΗΟΥ͂ ὑπμδῦ.ἢ 

Ἐκ. 812 λέγων Ὅτι ἔσομαι μετὰ σοῦ. “ἀρ. 1δ7 εἶπεν. . . Σαμψών 

. ὅτι εἰ μὴν ἐκδικήσω ἐν ὑμῖν. 111 Κὶ, 193 εἶπεν. .. ὅτι ταύ- 

τὴν τὴν ὧραν κτλ. 

ΤΓῊ]15 πϑ8ρ6 ΟΥΙΡΊηδύθβ 1 ὑῃ6 ἩΌτον, θαὺ 88 ἃ Ῥ818116] ἴηὴ Οατθοκ ἴῃ 
6 51}}118} 6111056 ὈΘίοΤΘ ὧς, ΏΙΟΙ 18 ΘΟΙΏΙΠΟΩ ἴῃ ΕΠ ΡΙ ΡΙ 685, 6.0. 
“Μοα. 609 : Αἰς. 1094: δήαη. 720, 1664: 710η, 986, 1404: Ηδὶ. 120, δ91: 
Ηο. 846, 400. Οὔ. ϑορῃ. 4). 89. 

108. ἀλλ᾽ ἤ. α. ΤἼ].Θ οοΙη Ιπδύϊοη οὐἨ Ὀάγθ]0165 ἀλλ᾽ ἢ. ΟΟΟΌΓ5. ἴῃ 
νγούθ᾽Β ἰοχῦ 114 {1Ππη65 αὖ ἰθαϑῦ. [ἡ τηοϑῦ οἵ ὕμθϑθ ραβϑβϑᾶρθβ ἀλλ᾽ ἡ 18 
ΒΠΏΡΙΥ 8 βύγθηρυπμοηθα ἔουτῃ οὗ ἀλλά. 1} 1ὖ ΑΙ ΘΥΒ αὖ 811 ἔγοιῃ 10, 1 15 
1ῃ Π6 58116 ΨΥ 88 “ θαῦ ΟὨΪΥ ᾽ 1η ΕΠΡΊ]5ἢ αἸ 6 Ρ5 ἔσο 06 51120}16 “Ὀαΐ.᾽ 
Τὴ ὑπ6 τϑιηδίπαθυ οὐ ὑπ6 114 ρδβϑᾶρθβ ἀλλ᾽ ἡ πᾶϑ {π6 β81ὴη86 ἔΌτοθ ἃ 8 
Π6 ΕΠ ΡΊ5} “θα 1ῃη {Π6 56η868 οὗ “Θχορθρῦὺ ἴδοι ἃ Πθραῦϊγθ θχρυθϑϑϑα 
ΟΙ 1Πη}01164. Τῷ 15 ὑπ 8ὴ ϑαυϊναὶθηῦ ἔῸΥ ὑπ 6 ΟἸα551081 εἰ μή. Βαυΐὺ 
ΘΥΘη ὑ815 Ἰαυῦθι πη Θϑ]ηρ' ΟΘ8 ἢ ὍΘ ὈΟΙΏΘ ΟΥ̓ ὕΠ6 5111}0}16 ἀλλά, 11 γχ8 Τη8 0 
ὑταϑύὺ ὕπ6 τοϑαϊῃρ οἵ -- 

θη. 21" οὐδὲ ἐγὼ ἤκουσα ἀλλὰ σήμερον. 

ὃ. ΤῊΘ Ιᾶθῶ 885 ὈῬθθῃ θηϊογίαι θα ὑμδὺ ἀλλ᾽ 7.15 ποῦ ἴον ἀλλὰ ἡ, 88 
0Π6 δοοθηθαδῦοη 55. Π165, Ὀαὺ ἴοι ἄλλο ἡ. ΤῊ]5 νἱθνν σγου]α βαϊῦ ὙΘΥΥ͂ 
611] νι βοῇ Ῥαβϑϑαρθθ 85 θη. 287, 4718; Τῦ. 1015: ἢ Κα. 125: 510, 
2213, ΤΏΘΙΘ 1 ΠΔΡΡΘΩΒ Ὁπδὺ ἃ πΠΘαῦΘΙ 5] ΠΡΌ] ῬΥΘΟΘαΘθβ, θαῦ 1Ὁ ΒΘΘΙῚ5 
ἴο ἢᾶνθ πούμ!μηρ' 6186 ἴο Τϑοοχητηθηᾷ 1. 

ὙΥ̓́Ώ6ΓΘ ἀλλ᾽ ἡ ΤΟ]]ονγΒ ἄλλος ΟΥ ἕτερος, ἃ5 1ῃ ἴγ Κ. δ : ΠΏ Δη. 335, Θ ΘΟ. 

1 Μδ8ο. 1058, [η6 ἀλλά ψου]ὰ Ὀ6 Βαρουῆποιιδ ἴῃ Ο]δβ810 8} αὐθϑῖκ, 80 ὑπδῦ 
1η ὕηθ86 οδ865 1ὖ τηϊρηῦ Ὀ6 ὑπουρηῦ ὑπᾶῦ Πη6 ἡ νγὰβ βίσθηρῃθηρθα ὈΥ͂ 
ὍΠ6 ἀλλά, μα ποῦ υἷοςο νογϑα: Ὀὰὺὺ 1ἢ νγ δοοορὺ ὑπ6 τπ86 ἴῃ θη. 215 
1τῦ ἔο]] ον ὑπϑῦὺ Θυθὴ ΠΘΓΘ 1ὖ 15 ὑπΠ6 ἀλλά »ΜΏΙΟΉ 15 Βσθηρ  Θη6α. 

6. Τῃ οοπὐταβῦ ιῦ {Ππ6 ἀθαπμᾶϑηοβ οὗ ᾿μδύϑῃοθβ ἴῃ 0π6 Ο.7. ἃπὰ ἴῃ 
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ἩΙ]]οηἰβϑύϊο αὐτοῖς σΘΉ ΘΙ Ά]]Υ, 6.0. ἴῃ ΑὙἸϑθου]ο, 10 15 ΒΌΓΔΠΡΘ ΠΟΥ ΤΆΤ6 [15 
ΘΟΠῚ ὈΪΠΔΌΙΟΙ 18 ἴῃ Π68 Ν.. Τὴ {Π6 θυ βθυβ᾽ ὑθχῦ 1Ὁ ΟΟΟ 5 ΟὨ]Ὺ ὕνν]068 ---- 

1Κ. 125) οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν. 11 ον. 115 οὐ γὰρ 
ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε. 

109. ὅτι ἀλλ᾽ ἤ. Τ]5 σΟΙ Ὀ] δ ϊοη. οἵὁἨ ὈῬδι010165 ΟΟΟΌ 5 ἴῃ {π6 Φ0]]ονυ- 
Ἰηρ᾽ ῬαΑββαΡ65 οὗ ῃΠ6 ΤΧΧ --ἰἶἰαρ. 1δ᾽5; 1 Καὶ. 289. 214, 2156, 8017, 8052: 
ΕΣ 185: 1ν 045. δ. ΠΟΘ ΥΤ Θ2)65. ἡ ΟΠ 125 

ΑἩ ΘΧΔΙΙ Δ ΊΟη Οὗ ὕμθ86 1ηβύϑῃοθβ Ψ11] Βῃουγ ὑπαῦ ὉΠΟῪ 81] [8]] 
ὉΠᾺ Θ᾽ [Π6 βϑ1η8 ὕγχο ἤθδα 8 ἃ85 ἀλλ᾽ ἡ. Τὴ Ὁπ6 ὈᾺ1Κ οὗ ὕΠθῃ ὅτι ἀλλ᾽ ἡ 
15. Β1Π0}0|0 ἃ ΒΌΓΟΠΡΊΥ δανθυβαῦνν ραυῦϊο16 (Ξξ θα); ἴῃ ὕΠ6 γϑιη πᾶ 6Υ 
10 15 {|Κ6 ΟὟΥ “ Ὀυῦ᾽ ΞξΞ “δχοθρῦ᾽ δέϊθι ἃ πϑραῦϊνθ Θχρυθϑϑθα οὐ πη} ]16ᾶ. 
ΤῊΘ τϑϑάθυ ΜΨ111}} ΟΌβθυνθ ὑπαῦ ὑπΠ6 τϑῆρθ οἱ 11{οταῦατθ, Ὁ 1] τ ΒΟ ἢ 
{815 ΘοΙη ὈΙ ΠΟ) ΟὗἨ Ῥδυῦϊο165 15 Του, 15. ὙΘΙῪ 11πη166, ὈοΘΙηρ Δ] πηοϑῦ 
οομῇπρα ἴο ὑπ6 ἔθου ὈΟΟΚΒ οἵ ΚΙηράομηβ. Τὺ ἸοΟΙτ5 ὑμουοίοσγθ 85 1 
γι δα ΠΘ6ΙΘ ἃ 676 ἀθυ 106 οὗ ὑχδῃβδύϊοη, μοῦ ΔΏΥ ΤΘΟΟΡ 5664 πδᾶρθ 
οὗ Ἰαῖοσ ασθθκ. [1}ἢ 811] Ὀπῦ Ὁπ6 ἢτϑὺ ὕνψο ᾿ηϑύϑμοθθ ὕπθ6 ἀπαθυ]γϊηρ 
Ηθρτον 15 ὕΠ6 5816, ΘΟ δΒΙϑυηρ οὗ ὕνγο ρδυῦο165; ἴῃ ὑΠη6 ἢγϑῦ ὕνο 
ΠΘΥΘ 15 ΟὨΪΥ ὕηθ Ῥδυῦϊ0 16 ΘΟΥΘΒΘΡΟΠαΙ Πρ ἤο ὅτι, πα 686. Ῥαβϑᾶρθϑ 
5661 ΤΌ 8Π}ΠΥ ἴο [841] ἀπᾶθϑν ὃ 10Υ. 

ΓΉΘΙΘ 15 Οη6 ὈΪδ06 1ἢ ΜὙ ΏΙΟῊ πγ Πα Π15 ΘΟΙΩ ὈΙ δ ί]οη. οὗ δυο 1685 
5011] ΤΏΟΤΘ ΟΟΙΩΡΙΙοαΙοα ὈΥ͂ ὕΠ6 86 οὗ διότι 1η ρὈ͵δοθ οὗἉ ὅτι. 

111 Κι. 228 Οὐκ εἶπα πρὸς σέ Οὐ προφητεύει οὗτός μοι καλά, διότι ἀλλ᾽ 
ἢ κακά; 

110. ὅτι εἰ μή. ΤῚ15 ΘΟΙ ὈΙΠ ΟΠ. ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ὕΠ6 ΓΟ]]Ο ΠΡ ῬΆΒΒΔΡΘΒ --- 

1 Κ. 25 Ζῇ Κύριος, ὅτι εἰ μὴ ἐλάλησας, διότι τότε ἐκ πρωίθεν ἀνέβη 
ὃ λαός. 11 ΚΚ 1" Ζῃ Ἰύριος.. -. εἰ ἔσται. «. ὑεῖός " ὅτι εἰ 

μὴ διὰ στόματος λόγου μου. ἵν Κα. 8: Ζῃ Κύριος. ... ὅτι εἰ μὴ 
πρόσωπον ωσαφὰθ. ... ἐγὼ λαμβάνω, εἰ (Α) ἐπέβλεψα πρὸς σέ. 

Τὴ ὑπΠ6 ἢγϑὺ οἵ Πη6 αῦουϑ Ῥβϑαρθδ ὁ“ ὉΠ]655,᾽ 1η ὕη6 Βθοοπα “ Θχοθρῦ, 
ἴῃ ὑπ6 {π|τὰ “ΟὨΪΥ ὑῃαῦ᾽ 5θθῖὴ ἴο ορῖγθ ὕμθ δχϑοῦ ὅη84}6 οἵ τῃθϑῃ]ηρ. 
Τη 8}}] οἵ ὕΠπθιὰ {Π6 ὅτι τ]σῦ ὈΘ αἸΒΡΘηΒθα ἢ, δηα ΟΥ̓65 108 ῬΤΘΒΘΠΟΘ ᾿ 
ἴο ὑῃ6 ἩθΌγον. 

111. ἀλλ᾽ ἢ ὅτι. ΤΏΘΙΘ 816 ἔοι" Ῥαβϑαρθ8 ἴῃ ΒΙΟῊ 0815 ΘΟΙ ὈΪΠ δύ ἢ 
ΟΟΟΌΪΒ - 

ΝΌ. 199 ἀλλ᾽ ἢ ὅτι θρασὺ τὸ ἔθνος. 1 Κ. 1013 Οὐχί, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι 
βασιλέα στήσεις ἐφ᾽ ἡμῶν, 121" Οὐχί, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι βασιλεὺς βασιλεύσει 
ἐφ᾽ ἡμῶν. 11 Κ. 1938 ὅτι οὐκ ἦν πᾶς ὃ οἶκος τοῦ πατρός μου ἀλλ᾽ 
ἢ ὅτι ἄνδρες θανάτου. 
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ΝΟ οπθ τῃηϑϑηΐηρ᾽ 5105. 811 Ὁπ6 Δῦογυθ ραβϑᾶρθθ. [Ι͂ἡ πθ βυϑὺ οὗ 
{πιὰ ὑπ ΗΘ ΌΥΘυ ἡ ΒΙΟἢ ΘΟΥΓΘΘΡΟΠαΒ ἴο ἀλλ᾽ ἢ ὅτι 15 Το πα ογθα 1η ῃ6 
ΒΥ. “Βον θοῦ. [1}Ὼἢ {16 ποχῦ ὕνο ἀλλ᾽ ἢ ὅτι τη]ρῦ 1υϑὺ ἃ5. γ786}} ἢδυθ 
ὈΘθη ὅτι ἀλλ᾽ ἢ (ΞΞ 1μαὖ. 866), ἃ5. ἴῃ ἀρ. 1δ5" (8 109). Τη Ὁπ6 ἔουγίῃ 
84,150 ὅτι ἀλλ᾽ ἡ ταϊρ; αὐ πᾶν ὈΘΘη 884 1ῃ ὕΠ6 56η86 οὗ “Ὀαῦ᾽ ἴῃ “ ποίῃ- 
τ ἢ Ῥ , ἀκ ΕΠ ΚΟ ΣΙ ΠΕ ΟΠ 

112. λέγων, οἴο., ἔογ [86 Ηδῦτον σοπιημᾶ. ἃ. Α 5Ρ6018] οδιβθ οὗ 'σγθρ- 
Ὁ]ΑΥΙΥ ἴῃ ΤΙΧΧ Οτθοὶκ 15 086 ὑτθαϊτηθηῦ οὗ ὕηΠ6 ἩΘΌΓΘΥ φσϑυιηα οὗ [Π6 
γΘΙῸ “ὕο 580 (ΞΞ 1,40. αἱοσοη 0), νΥ ΠΊΟΉ 15 Θοηβύθ ΠΥ ἀ86α ἴο Ἰη ΤΟ 06 
ΒΡΘΘΟΘ8. Α8 60 Οατϑοὶς Ἰδηριιαρθ ἢδ8 ὯῸ βϑυαηα, ὑΠ18 15 τϑηαθυθα 
ἴῃ πΠ6 ΤΧΧ ὈγῪ 8 ρδυῦϊοιρ]θ. Βαῦ 086 ἔοττῃ Ὀθϊηρ ἢχϑα 1 0η6 ΗἩΘΌΓΘΨ, 
0Π6 ΤΠ ΘΠΟΥ͂ 15 ἴο ΚΘΘΡ 1Ὁ 850 ἴῃ ὕῃη6 ΟἼΘΘΙΚ 41580θ. Ηθῃοθ 1ὖ 15 αὐ} 
Π6 Θχοθρύϊοῃ ἴο πα ὉΠ6 ρῬϑυῦϊο10]6 ἀρυθθίηρ γι 105 Βα 7] 6οΐ, ἃ. 1 ---- 

1 Κι. 192 ἀπήγγειλεν. . . λέγων, 19} ἀπήγγειλε. . . λέγουσα. 

ὃ. Τῇ [πΠ6 βυθ]θοῦ 15 πθαῦθυ ΟἹ 16:1 116, ὕΠ6 ῬΑΥῦ]01016 ΤΩΔῪ 501}1 Ὀ6 
ΤΊ ΘΒΟᾺ]1ΠΘ --- 

αϑη. 1δ᾽: 1 Κὶ. 1δ1:᾽ ἐγενήθη ῥῆμα Κυρίου. . . λέγων. ιν Κ.. 188 
ὅτι ἐντολὴ τοῦ βασιλέως λέγων. ι 

ΑἸ50, 1 {π6 βϑθηΐθῃοθ 18. ᾿ΠΠΡΘΙΒΟΏΔΙ --- 

111 Κὶ. 20" ἐγέγραπτο . . λέγων. 1 ΟἸν. 2115 ἦλθεν. .. ἐν γραφῇ 
. λέγων.  οΠΔἢ 97 ἐρρέθη... λέγων. 

6. Βαῦ [Π6 Ῥδιῦ101016 Τ]ΔῪ ΘΥ 6 ΤΟΙ͂Ο ὕο δηούμου Βα ]θοῦ, ἃ8 --- 

ἵν Κ. 199 ἤκουσεν. . . λέγων ΞΞ- Β6 ΠθαγΙα 58. 

α. Τῦ 15 τάγϑ ἴὸῪ ὕπη6 ατθοῖκ ὕο ἔδιθ 850 γΥ8]] ἃ8 1 -- 

Π)0. 1515 ἐὰν δὲ ἀκούσῃς . . . λεγόντων. 

Απᾶ Πούο {ῃ6 σ'ΘΗΙΌΥΘ 18 μεμα ποῦ φΟΥΘΙΠΘα ὈΥ ἀκούειν, Ὀαὖ τι8868 
Δ ὈΒο]αὔθγ. Οὕ.--- 

1 Κ. 245 ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων. 

6. Α ὙΘΥΙΥ͂ ΘΟΙΏΙΏΟΠ Ο886 15 ἤο πΠᾶγθ ὕπμ6 σὺ ἴῃ ὑΠπ6 Ῥᾶββινθ, δἰ ΠΥ 
ἸΤΩΡΘΙΒΟΠΔΙ]Υ͂ ΟἹ ῬΘΙΒΟΏΔΙΠ]Υ, δηα ὕΠπ6 ρῬδυ101016 ἴπ ὕΠῃ6 ΠΟΙΏΙΠΔΙΙΥΘ 
ῬΙΌΣ] τη8 50.1.6, ὑΠῈ8 -- 

ἀπηγγέλη . . . λέγοντες θη. 3855, 485: 908}. 25, 1057; 1 Καὶ, 1453 

10: 10:9. 28: 
ἀνηγγέλη . .. λέγοντες ἃρ. 165: ὅ6η. 225, 
διεβοήθη ἡ φωνὴ . . . λέγοντες ἅφθη. 45". 
εὐλογηθήσεται ᾿Ισραὴλ λέγοντες θη. 485, 
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Αἡ δα]δοθηῦ οδ86 18 -- 

Εῖκ. 125 Τίς ἡ παραβολὴ ὑμῖν... λέγοντες ; 

ΓΝ ΏΘθη [Π6 νϑιῦ 15 δούϊνθ δηα ἢηῃηϊίθ, ἘΠῚ οοΟηϑὑτ ποῦ Ῥτθϑθηῦβ 1ὑ- 
5611 δ5 ροοα ΟὙΘΟΚ, 88 ἴῃ -- 

111 Καὶ. 12} ἐλάλησαν. .. λέγοντες, 

Ὀαὺ ὑΠ15 15 1100186 Ὀθύθου ὕπδῃ δὴ δοοϊθηῦ, ἔου τ μδῦ 1 π]θα ] δ ίθ] νυ [0]- 
ἸΟΥ͂Β 18 --- 

7 

Τάδε λαλήσεις τῷ λαῷ τούτῳ τοῖς λαλήσασι πρὸς σὲ λέγοντες κτλ. 

Τη θυ. 1816 νγ ἢᾶγϑ θυύϑθὴ ἡτήσω . .. λέγοντες. 
. ΝΥΏΘΓΘ [Π6 ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ νι 15 ποῦ ὁη6 οἵ β5ϑυϊπρ, ὕπΠ6 ἀϊνοτοθ Ὀ6- 

ὕγψθθῃ 1ὖ πα ὕΠ6 Ῥ8.Ὁ101Ρ16 15 ΘΟ ]θίθ, θοῦ ἴῃ 56η86 ἃ Πα σ,ΘΔΠΊΠΊΔΤ -- 

Ἐχ. δ᾽, ἐμαστιγώθησαν . .. λέγοντες, δ᾽" ἑώρων... λέγοντες, 

γΠΘΓΘ 06 “ ὈΘΙπηρ Ὀθαύθη ᾿ ἃδηα [Π6 Ἅ Βαθηρ' ̓᾽ 8.6 ργιθαϊοαϊθα οὗ ομϑ βοῦ 
ΟἿ ῬΘΙΒΟΠΒ 8ἃη6 Π6 Ἅβαυτηρ᾽ Οὗ δποῦμθυ. Οὔρ. [Ππ6 Θοιρ]οθχ οᾶ86 ἴῃ 
ΕἸ δ᾽ 159. 

ἢ. Τῃ ἢὉπ6 Ν.Τ'. {Π15 ἩΘΌΥΔΙΒΙη. ΟΟΟῸΓΒ ΟὨ]Υ͂ ΟΠΟΘ -- 

Βον. 11: φωναὶ... λέγοντες. 

119. Ιἀϊοπιαίϊο ὕ86 οὗ προστιθέναι. ὦ. ΑΠΟΐΠΘΙ ΥΘΓΙΥ͂ ΘΟΙηΙΠΟη Ηδ- 
ὈΓΔ151 15 ὕΠ6 1186 οὗ προστιθέναι τὺ ὑπ 6 ̓ἸπμΠΗΙγ6 οὐ δμούῦμοι νϑ Ὁ 
1ῃη ὑῃ6 56η86 οἵ ἀοϊηρ' ἃ ὑΠ]ηρ᾽ ΠΟΥ ΟΥ᾽ ὩΡΆΪΗ, 6.0. ---- 

ᾶ θη. 818 προσέθεντο ἔτι μισεῖν --- [ΠΘΥ Παίθα 501}} τηοσθ. Οὔ. αβηῃ. 
Δ ΘΕ, ΔΑ Εχ. 859 μὴ προσθῇς ἔτι. . . ἐξαπατῆσαι. ΟἿ. 
ὅτα Ὁ 105. δ. ΝΕ. 29 νον δ. δ: ΦΟΡΗ, ΤῸ Χ6δ᾽ 
δ... 105 15.0.1: 1 ΜῈ 56. 9. 

ὃ. Θοιμθῦ 685 τοῦ Ῥγθοθαθβ ὕΠ6 1 ΠΠ 1106, 88 ---- 

Ἐκ. 95: προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν. 08}. 29} οὐ μὴ προσθῇ Κύριος 
τοῦ ἐξολεθρεῦσαι. ἀρ. 25: οὐ προσθήσω τοῦ ἐξᾶραι. Οὗ. “ἀρ. 
987 1018. 

6. ΤῊΘ 581η6 οοῃδβύγοίοη ΤΥ ὈΘ 864 ἱπ ΡΘΙΒΟΠΔΙΠ]Υ ἴῃ 0Π6 Ρ88- 
5108 --- 

Εἰχ. δ οὐκέτι προστεθήσεται διδόναι ἄχυρον τῷ λαῷ. 

α΄. Θοιμθῦϊπηθ5 ὑπ6 ἀθρθηαθηῦ νϑ Ὁ 15 ἀνορρϑα δἕξου π6 τυϊᾶ 16 οὐ 
ῬΆΒΒΙΤΘ --- 

ΝΌ. 225 καὶ προσέθετο ὃ ἄγγελος τοῦ θεοῦ καὶ ἀπελθὼν ὑπέστη. ΟἿ. 
ΓΝ ἽΙΡΙ ὑον Εχ. 115 ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν καὶ τοιαύτη οὐκέτι 
προστεθήσεται. 
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ΤΑΒΙΕῈ ΟΝ ΟΟΝΤΕΝΊΤΘΒ 

ΑΟΟΙΘΕΝΟΕ 

Νουνϑ, ϑ'ϑοί οηϑ 1--14. 

Ὀίβαβθ οὗ [86 8] . ᾿ ᾿ ; τὴν νὰ Ἂ Ἀ ᾿ . 

εἷς ἃ5. ΑΤὉΪ016 : : : 5 ὲ ᾿ ὃ . ᾿ 3 Ξ 

ΕἸγϑῦ Πρθοϊθηβίοῃ. ᾿ ν Σ Ε Ε Ξ : : 

ϑϑοοηᾷ 1) 6Ο]Θηϑῖο ἢ. : : ; ξ Σ 

ΤῊϊγτα ΘΟ] βίοη ἢ ὶ , : ἥ ᾿ μὲ ὰ ᾿ 

Αδβθησθ οὗ Οοπίγϑοίοῃ ἃ . ἢ ν : Ἶ 

ἘριηΐἑηΪη6 ΕὈΤΙΏ5 οὗ ΜονΔΌ]6 ρα ἐμτδυνδὰ Σ ἕ Ε Σ 

Ἡρίογοο θ ΝΟΌΏΚΒ : Ἵ ᾿ : : ἐ 

ψοΥδὶ Νοῦηβ ἴῃ -μα. ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ἃ δ Ἂ : 

Νοῃ-Αὐῦο ΕὈΤΊΏΒ οἱ δι ϑύδηἾν6 5 ν " ᾿ Ἰ ᾿ ὴ ᾿ 

Νοῃ-Αὐιϊο ἘΌτΊ5 οὗ Αα͵]ροίννος... : ἐ 2 5 ἶ 3 Ε 

Οοτμρδγίβοι οὗ Αἀ͵θοϊϊνος.. ὦ ΠΡ Ν : ὶ : : 

ῬΙΟμοῦη5. . . . . . ; . . . ΣΡ ἀξῳ 

ΝΟΌΙΘΥΔ 5. ὺ ὲ 2 ὃ 3 : ὶ 3 ᾿ . 

ΨΈΒΒΒ, ΘθούϊοηΒ 15--99. 

ΤῊΘ ΜΟΙ εἶναι. ὶ 5 - Ἶ : ὁ : : ; 

ΤῊΘ Του ϊηδίϊοη -σαν. Ξ 

Τουτηϊηδύϊοη οὗ ἴΠ6 2 ῬΘΥΒΟῚ ἜΡΡΕΙ οὗ ἜΗΝ ὑροχάνεα; ΜΙίδαϊΟ 

8ηα Ῥαββῖνσθ.. - | 
Αοτγἶδύ ἴῃ -α. Σ : » Σ ᾿ ᾿ ν : ᾿ Α΄ : 

Αὐρτηθηῦ. : , 
Βοαυρ]ϊοαίίοη . 2 ᾿ ς ν ν Σ ᾿ . ἐ 

Αὐὐο Εαΐαγθ ; : ὃ : ᾿ 5 : 

Ἐούθηςίοη οὗ ϑῃοτί τοὐθῶ! ΪῺ Ἐπ πλνηνὰ ᾿ ἶ : Ὰ ὃ 

Αοτγὶϑύ οἱ δϑιηΐνονθὶ νοῦ 5. Ἶ Ὰ ᾿ - ᾿ - 

ΤῊΘ Βίγοηρ, ΤΘΏ565 οὗ ῃη6 Ῥαβδῖνθ Ἶ ι : : 

ΤῊ γοΙῸΒ πεινᾶν δηα διψᾶν. : ; : ; : ὃ 

ΤῊΘ Ῥογίθοῦ οὗ ἥκειν. ᾿ ; Ἂ : : ἃ 

Ῥγοϑθηΐβ Του τηθα ἴσοι Ῥουΐθοία.. ᾿ Ἰ ᾿ Ἶ : 

ΤῊ νοΙῸ ἱστάναι δηα 15 Οορηῃμαῖθθ. : ; ς Ἵ Σ Ἢ 

ΤῊ ΨΕΙΌ τιθέναι δα ἰΐ5 Οορημαῖθα. - : ᾿ 

ΤῊ ΜΟΙ διδόναι δηα ᾿ἰΐ5 Οορηδῦθδ , Ἵ ᾿ ᾿ 

ΤῊ ΜΙ ἱέναι δηα ἰ5 Οοσπδίοβ.. : ιν ν ᾿ : 

ΤῊΘ Πηρογαίϊνο ἀνάστα δα ἀπόστα, οἴΟ. 

ΞΡΘΟΙΔ] ΕΌΤΤΩΒ οὗ ΥΘΥΌΒ 

Νοῦν5 ΑΝ ΝΈΕΒΒ. 

Αἀγνοιθ5 ; ἢ ν᾿ ὁ 94 [ Μον80}6 Οὐπδοηδηΐβ.. Υ ἐ 

ἨἩΟΙΉΘΙΪΒΙΏΒ . Η . ᾿ 9ὅ , ϑΡΘ!ΠΠἸηρ. : ᾿ . 5 

ΒΕΟΤΙΟΝ 

ῷ Ο -τ1 ὃ ὧι ῷ ὦ ἢ καὶ 

μ"ι φ 
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ΠΥΝΤΑΧ 

ΟὈΝΘΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΘΈΝΤΕΝΟΕΒ, ϑϑοίϊοηβ 38.-48, 
ΤῊΘ Οοπβίγαοίίοη οὗ ηΠ6 ΤΧΧ ποὺ ατθοκ. ᾿ . . 

ΑὌΒΘΠΟΘ οὗ μέν δηᾶ δέ. ᾿ ᾿ Λε κυμ: Ἂ . 

Ῥαγαϊΐδοιϊοα! Οοπβύγαούοη οἵ 0Π6 ΠΧΧ : 5 Η ὲ 

Τηϊγοαποίίοηῃ οὗ {Π6 ϑβηΐθῃοθ Ὀζ ἃ Ν᾽ δῇὴὺ οὗ Βοίηρ . ὁ 

ΑΡΡοβιίἴοη οὗ νοῦ. : ὲ ᾿ ᾿ Ξ ΝΑ 

δέ ἴῃ πΠ6 Αροάοϑβὶβ ᾿ ὲ πα υρἢ Ά . . 

ΤῊΞ ΑἙΤΙΟΙΕ, ϑϑούϊζοηβ 44, 48. 

αρϑηθυῖο [186 οἵ [Π6 Ατίΐϊοὶθ., - . . . . 

ἘΠ] ρύϊοα! {056 οὗ ὑμῃ6 Ἐϑιη] 16 ΤᾺ ἘἘΕ ᾿ . “ . 

ΘΟΕΈΝΡΕΕ, ϑρϑοίϊοηβ 46, 47. 

ἘΠ Ρύϊοαὶ [056 οὗ {πμ6 δι ηἶηθ6 Αἀ]θοῖϊγο Α . . 

ἘΘΙΪΠΪΠη6 ἴογ Νοαΐο. ᾽ ὸ ᾿ . . . 

ΝΌΜΒΕΕΒ, ϑθούίοηβ 48, 49. 

τς ΒΙΠΡΌΪΔΙ ἴοσ ΡΊυτα] . ἢ ὃ . . . 
ΒΙΠΡΊΌΪΑΣ ΘΙ τυ ἢ ποθ δη ἔμμιο δευρὶ ᾷ . . 

ΟΑ588Ὲ, ϑδϑϑοίίϊοῃβ δ0-61. 

Νοιηϊηδύϊνο ἴον γοοαῦῖνο. ἃ ν : . . 5 

Νοχηϊηδίϊνα Αβοϊαίθ.. ἑ : Ἀ ὃ ᾿ : τ 

Νοχηϊηδίϊνο οὗ Ἀθίθσθηοθ. : 2 Ἶ - ᾿ ᾿ 

. Νοιηϊηδίϊναϑ Ῥθηάθηβ.. : ὶ - ᾿ Ε ἃ ὃ 

Ασοαδϑαίϊνο ἴον οοαῖϊνο. ᾿ Ἢ ξ ᾿ ὲ ὃ 

Αοσουδβαύϊνο οὗ Τί θη... Ἔ ἃ ᾧ ᾿ ὡ - 

Οορῃδίθ Αοουδαῖϊνο. ᾿ ὲ . : : 

Αοσουδαύϊνα ἰη ΑΡροβιυ1οη ἴο ΓΗ ΦΟΝΎΤΕ ἸὴΝ ᾿ ἃ . 

αοηϊῖνο ΑἸ βοϊαΐθ , δ ὲ : ἢ ε 5 

ΤῊΘ αφηϊῖνα ΤηΠηϊ να οὗ Ἐ ἀρϑμὰ ἡ . . . . 

ΟΥ̓ΠΟΥ [0865 οἵ η6 αθηϊνα Ιπηῆπηἰτῖνθ.. ς ὁ « . 

Οορῃαίθ 1)αἰϊνο. : : ς ᾿ : » . . 

ΑΤΘΈΟΤΙΨΕΒ, ϑθοίϊοη5 62--θ, 

ἥμισυς. ᾿ , ἢ ὲ 62 | ΟοΙηρ δ ίβοη οἱ Αἀ͵]θούϊνοϑ 

γι ᾿, ὶ ὁ ᾿ μι 63 | ΟἸηϊβϑίοη οὗ μᾶλλον 

Ῥβκονοῦνϑ, δοοίίοηβ 6θ--71. 

ΒΟΡΟΓΗσουΒ {156 οἵ ῬΥΟΠΟῸ ἢ : Ὰ ἌΌΒΡΟΙ : 
ΒΥθαπθηῦύ [7886 οὗ ῬΙΟΠοῦηΒ.. ᾿ς ᾿ ς 

ἀδελφός ἃ5 ἃ ΠΘΟΙΡΓΟΟΔΙ ῬΙΟΠΟᾺΠ ᾿ : . . : 

ἩθΌτον ϑιυηίΐίαχ οἵ {π6 Το]αίϊνο. : " : ᾿ . 

ἀνήρ -Ξ- ἕκαστος. Ἕ : ᾿ ; Ὶ Ξ . . 

ὅστις ἴον ὅς. ᾿ ᾿ ὲ ν ᾿ ς 3 ᾿ ἐ 
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ΒΕΟΤΙΟΝ 

ἌΕΕΒΒ, ϑθούοηΒ 72--84, 

Απδὶγίϊο ΤΘηΒθ5.. : : ; : - ἀρασλφει 12 

6]: οταύνο [156 οὗ [Π68 ῥεοβδοΐ ΠΥ ΠΟΗΝΕῚ Ἶ ὡ Σ ὃ ἱ 79 

ΤῊΘ υβδῖνο Εαΐασ. : ὶ : ; ᾿ ᾿ : : 14 

ΤῊ Ορίδύϊνθ ε ι : ξ ν : ν " ὃ 0 

Οοπαϊίομδὶ νυἱζμουῦύ ἄν ξ : ; ᾿ Σ Ἶ ᾿ ᾿ 16 

ΙηΠηϊῖγο οὗ Ραῦροβθ.. : : ὶ : : : ὲ ΓΕ 
ΤηΠηϊῖνα οὗ Οοηβθαῦθθηοθ. : : Σ : : Ι 78 

Ῥδυοιῦ οἱ Ῥαγύϊοὶρ]θ5.. ". ᾿ ; ; ᾿ ᾿ : : 79 

Μίβαβθ οὗ ὑη6 Ῥαδυύϊο! Ὁ] Σ : " : χ Σ ᾿ : ; 80 

ΤῊ Ιηὐθηβῖνο Ῥαγίϊορθ.. : : ; ' : 81 

ΟΥμοῚ γαγίθύϊθα οὗ [Π6 ὙΤΕΝΡΎΒΟΣ προς : Ἶ : ἶ 82 

ΜΙΔα]6 δῃηα Ῥαββϑῖνα Νοίοθβ.. , ; ; ᾿ : ϑ ὲ : 88 

Οδυδαύϊνο [0568 οὗ 6 εσῦ.. : ᾿ ν λὰ ἐς : ῤ ς 84 

Ἠρααρ]Ἰοδίίΐοη οὗ οσα.. ὲ ᾿ : Σ ; . ; : 8ῦ 

Εὐχρυθϑβίοηβ οὗ ΤΊ ηΘ.. Α : : : : : ᾿ : ᾿ 80 

ῬΙθοηδϑύϊο [786 οἱ ἐκεῖ ἃ ἐκεῖθεν. ξ : : ᾿ ὶ ; Σ 87 

πᾶς Μὶη οὐ ἃηα μή : ν 3 Σ Ξ : : ἱ ; 5 88 

ῬΕΕΡΟΒΙΤΙΟΝΒ, ϑΘΟΙΟΙ5 80.--98. 

ῬΙΟΙΊΪΏΘΠΟΒ οὗ ῬΙΘΡΟΒ ΓΙ ΟῊΒ 809 ὑπέρ. ᾿ ᾿ » Ν ὶ 04 

Εἶεν τα ἐρλένος νους ἡδονῶν ρθε" πυνοεν ἐντὶ ὦ ΟΝ 
ἐν : ᾿ ἷ 91 παρά. : ; ᾿ 96 

ἀπὸ. [: ᾿ : : 92) ΝοὸννῪ ΕΌΓΙΏΒ οὗ Ρωανμδνλιον: : 97 

μεά. ὲ πο ον ἦ τ ν΄ : 98] Ργδροβιθίοηβ ἰοὺ  οαΌ5.. : 98 

ΟΟΝσύΝΟτΤΊΟΝΒ, ϑϑοίίϊοηβ 990-111. 

εἰ ψὶῦ ἢ 0ῃ6 δι] Ποὐϊνθ 99 | ἵνα ] ἢ {Π6 Τπαϊοαίϊνθ : . 106 

εἰ Τηϊογγοσαῖϊνο. ; . 100] ΕἸΠΡ56 Ὀοΐογθ ὅτι : ν ἐπῦ 107 

εἰ ἴῃ Οαΐῃ5.. : : μα ΤΆΧΑ ἢ ΐ : Ἶ ν ΝΟ Τὸ τ": 

εἰ μή ἴῃ Οεαἰ5.- . ν . «102 ὅτε ἀλλ ἢ. : . ᾿ 08 

εἰ μήν. ; 108 ὅτι εἰμή . ὶ ς : δύ 5819 

ἐάν, οἰς., ΜΗ ἐδ ἌΓ ΚΕΝ 104 ἀλλ᾽ ἢ ὅτι. : ὲ Ρ ΜΕΤ 

ἐάν αἴϊου ἃ δ] αὐϊνο . εὐ 19 

λέγων, οἴ6., ἴον {ῃ6 ἩΘΌγτΘΟνν αθσαμᾶ. : : : : 8 

Ιᾳ]Ἰοτηδίϊο [7056 οὗ προστιθέναι Ἶ ᾿ : ΕΣ τ . : “0 19 



ἹΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ 5ΤΟΕΒΥ ΟΕ ΨΟΒΕΡΗ 

ΤῊΞΒ 50ΟΥΥ οὗ 9 ΌΒΘΡΙ, τ μϑύθυϑι 6188 1ὖ ΠΊΔΥ ὯΘ, 15 0Πη6 οὗ πΠ6 Ὀθδβὺ 

ΠΟΥ͂Θ]5 ΘΟ αὶ θη. ΤΠ6 Τηὐοτοϑῦ ἸηΒΡ1ΓΘα ὈΥ ὉΠ6 γουθῃα] Πθτο, ὑΠ6 

ῬΙΑΥ οὗ μυμηϑῃ ρᾶβϑίοη, ὑΠ6 νϑιϊθῦυ οὗ Ἰποϊα θηῦ, [Π6 511 }]1Ο1ὉΥ οὗ [Π6 

ἼδηραδρΘ, 811 ΘΟ ὈΪΠ6 ὕο ΘΟΙ ΟΡ ΠΡΟῚ 1ὖ ἃ. ῬΘΟΙ]181 ΟΠ. ΥἾ6 ΤΊΔΥ 

σααρθ ὑπ6 ατϑιηδῦϊο οἰδούνθηθϑϑ οἵ ἃ ὕἤϑ]θ σι ΒΙΟῚ τι886 ἢδ5 ΤΘη- 

ἀογθα τι5 δι 1]18 7, ΟΥ̓ ΘΟ ρδυῖηρ 1ὖ ]Ὸ ἢ ὑΠῃ6 ΡῬ]οῦ οὗ ομθ οἵ {Π6 Ὀ]ΔΥ5 
οὗ Τότθηοθ οὐ Ρ]ααΐι8,  ΒΙΟἢ τοργοϑθηῦ ἴο τι8 ὕμοβο οὗ Μϑμδηαρυ πα 

ἢῖ5 16]1 ον -υυϊῦουθ. Εν ΜΨ11 οοπίθϑῦ ὕΠ6 ΒΌΡΘΙΙΟΙ ῬΡΟΨΘΙ οἱ ὕΠ6 [816 

ΟΥ Φοβθρῃ ἔγοιῃ ὑπ6 ροϊηῦ οἵ νἱϑν οὗ [Π6 τϑατγθιηθηΐβ οὗ Πούϊοῃ. 

ὟγΥ8 Βᾶνϑ ἢτϑῦ ὕπ6 ραύμοῦιο δῇθοθοη οὗ ὑπ6 ψιαονθα Ταῦπϑν ἔοῦ 068 

500 οὗ Πὶ5 ἕανοιυῖῦθ 116, δηα ὕΠ6 οοηβθαιθηῦ 1608] οι ΒΥ οὐ ὉΠ6 6] θὺ 

Ὀγούμουβ, σοϑαθα ἴο ἔπγΥ ὈΥ ὍΠπΠ6 ὈΟΥΒ παῖνθ τϑοῖΐϑὶ οἵ Ὁῃ6 ἀγθδπηβ 

ὙΠΟ Τουοϑμδᾶον Πὶ5 ἔαῦατο σγθαῦμθθθ. ΤΏΘη 7 ἤᾶνθ ὕὑπῃ6 ὈγούμουΒ 

ὉΠ ΙΏΡῚΥ ὈΓΙΠΡΊηρ δθοαῦ ὑπ6 Θχαϊ αῦϊοῃ οὗἨ ὑπΠ6 οὈ]θοῦ οὗ ὕΠ61} ΘΗΥΥ 

ὈΥ ὑπθὶν οὐ ψ]οκθα δοῦ; ὑΠ6 ναΐῃ δὐϊθιηρῦ οὗ οὔθ Ὀθύϊθυ ὑπᾶῃ {ῃ6 
τοϑῦ ἴο 58 ύ06 Πίτη ; ὉΠη6 γουῦῃ᾽ 5 Πα ΘΙ ὕο Π15 τηϑϑῦθυ 1η συϑ]θούϊηρ ὑΠ8 

᾿ ΔανΔΠΟ065 Οὗ 15 ΤΙ Ἰβύῦγοϑϑ; ὑπ6 8158 Οἤδιρ ἃπα πη οβουνθα ΠΏ ΡΙΊΒΟΙ- 

τηθηῦ; Π6 ἄϊνθυβθ ἔαΐθβ οἵ ὕπ6 οῃιϑῖ Ὀυθ]6 δηα ὑΠ6 Ομ]6 ἢ ὈδΙτου ; ὑῃ 68 

ΤῸ] Θα56 οὗ ὕὉπΠ6 πϑῖοὸ ὑπτοῦρ {Π6 δοοιάθηῦ οἵ ῬΠΔΙΔΟΠ 5 αὐ θϑιη ; ἢ]5 

ΒΌΘΟΘΒ5Γα] ᾿ηὐουργϑύδθιοη οἵ τὖ μα δια άθῃ σἰβ6 ἴο ἔουύαμθ. Τὴ6 ἀτὰ- 

τηϑῦϊο ᾿ηὐθυθϑῦ Θα] 1 πϑῦθϑ 1Π ΟΒΘΡ ἢ 5. Ὀγούτ θη Ὀϑιηρ' 1Θα ὈΥ [Π6 τηοϑῦ 

Θ]θιηθηύατυ οὗ μυτηδη 6645 ἴο ριοβύταῦθ ὉΠΘηβ ]ν 5. ὈΘοσθ {Π6 α18- 

ῬΘΏΒΘΙ οὗ οοἹἢ ἴῃ ργρὺ, πα ὑπιι5 16] ὉΠ6 ἀγθαπηβ  ΙΟῊ δα 50 6η- 

ταρϑα ὕΠπθπ. ΦΌΒΘΡΙ ΤΘΟΟΡΉΪ565 ὕποιῃ, ὑποῦρ ὑΠ6Υ ἀο ποῦ ΤΘΟΟΡΏΪΒ6 

Ὠΐτη, ἃπἃ μ6 ὕδκθϑ ΡΟ ὕμ6 πὶ ΠῸ ἸΠΡΘΏΘΙΟΙΙΒ ΓΘΥΘηΡΘ ὈΘοτθ ὑπ6 {8]] 

ὁ ΘΟΟΡΉΪΙΟΩ ᾽ (ἀναγνώρισις) 15 Δ]]ονγοα ὕο οομη6 δουῦ. ΤΏΘη ΠΘ 56η68 
ΤῸΥ 15 ἀρϑᾶ ἔαθῃϑθι, οβθ πϑαῦὺῦ δὰ Ὀθθὴ 8016 {1166 ὈΥ ὕπΠ6 βὕθῃϑ 

ὙΠΙΟἢ ΦΌΒΘΡΗ Παᾶ ἰδῖκθῃ ἴο Ῥυῃὶθ} 815 Ὀτγούμουβ, θαῦ ΜῺΟ 18 ΠΟΥ͂ 
ΘοΙηδονίοα δηά αὐΐοῖβ ὑπμ6 ραύμθοιϊο σουὰβ “Τὖ 15. ΘΩΟΌΡΉ ; ΦΌΒΘΡἢ 

ΤΥ 805 18 γοὺ αἷϊνθ: 1 ΜΙ] ρὸ δῃηᾷ 566 πίιη Ὀθίουθ 1 α16.᾽ ΤῊ] 

ΒΘϑιηθα ἴο Ὀ6 {π6 τποϑὺ δύϊηρ σοποϊ βίο ἴο ὑμ6 πϑιτδύῦϊνθ,  ΏΘΗ 
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Ῥαδϊηρ ὑτοαύθα, 85 ἰῦ 15 ὑγθαύθα ἤΘΊΘ, 5016 1]Υ ἔσοιη ὕπ6 ροϊηῦ οὗ νἱϑνχ 

οὗ ἀτδιηδύϊο οἴθοῦ. ἘῸΣ δὖ ὉΠ15 ροϊπῦ ὕῃθ νϑ]θαϊούουσυ [ουτλα]α οἵ 

ΟἸα-νγου]α ΒΓΟΡΥ͂ ΙΏΔΥ ὙὙ611 ΟΟΠῚΘ 1 ---( Απα 850 Π6Υ ᾿ἰνγθὰ ὨΔΡΡΙΥ 
ΘΥΘΙ δἴζου να 5. 

ΤῊ τοϑῦ οἵ 6 ΠΡ ῦγ 6 ΤαΠΘΙ ΤΘΡΓΘΘΘηὐβ ΟϑΘΡἢ 85 δῇ ϑιϊπθηῦ 

ἩΘΡτονν ϑύαϊθϑιηϑῃ ὙΥ] Ὁ 411 ὕ[Π6 ΠΏ 8ΏΟΙΔΙ ΟΔΡΔΟΙΟΥ οὗ Π15 τὰθθ. 1 νγ8 
616 αθδ]1ηρ ψιῦἢ ὑῃ6 816 8ἃ5 ΒΙϑύουυ, 1 τηϊρηῦ Ὀ6 σου 116 ἴο 

Ῥοϊηῦ οαὖὺ ὑπᾶῦὺ π6 ἤδοδὶ ΡῬο]ἹΟΥ οὗ “οβθρῇ, μοῦνον βα ϑ δούουυ ἴο 

{η6 ῬΒΔΙΘΔΟΉΒ, ΘΟ] ΠΔΡαΪγΥ ἤᾶνθ ὈΘΘ ΘΟ Δ]]Υ 850 ὕο Π611 Βα} Ί]Θοῦὔϑ, 

διηα ὑπαῦ {116 ἤθανΥ 1πηροβῦ οὗ ὑσθηῦῦ ΡΘῚ οθηὖ Οἡ ὩρυΙ α] 18] ῬΓοάθΟ6, 

ὙΏ]Οἢ Ὦδ8 ὈΘΘη, 1ὖ 15 5816, ὑη6 Ἰαπα-ἰὰχ οὗ Εργρὺ ἀονῃ ἴο συ] ]η 

αὐἰϊΐθ τϑοθηῦ ὉἸ1η65, ΤΩΔῪ 7611 ἤᾶνθ δα βοῃῃθίῃ!ηρ ἴο ἀο ψγ}10}} {Π6 

ἈΠΡΟΡΟΪ ΔΥΌ οὗ ὕπ6 6} 1ὴ Πργρύ. 
Τὴ {π6 α΄ θ81)-1Ἰη ον ρτθύθθιοη ὕμογθ 15 7πιδὺ ὑπαῦ οι οὗ [Π6 ϑιροι- 

πϑῦαγδ] ΜΉΘ 15. 5011] Ὁποιιρηῦ ποῦ ἸΠϑΡΡΤΟΡΤΙαῦθ ἴο ἃ σοοα ΠΟΥΘΙ. 

Βαῦ 1ῃ {Π6 ὑτοαϊχηθηῦ οἵ ὑπ ὑθῃᾶθι Ῥᾷββϑ10η ὉΠ15 ΗἩΘΌΤΘΥ ΤΟΙΊΔΠΟΘ 

βύδηαβ 1 ΤΙ] οα οοπύταδῦ ΜΙ ἃ. σοοα α68] οὗ τῃοάθρῃ δοίϊοη. 

ΤΏΘΥΘ 15 ποῦ ὑπ6 5]10ῃηοϑῦ δὐΐοιηρὺ τηϑαθ ἴο τϑπαθν 6 σψοῦ]α-Ὀ6 

Δ] ΘΓ 95 Ἰηὐουθϑυϊηρ ΟΥ ἴο αἀ41|1}0 ΜΙ ὉΠ] ἃ] Ῥϑβ51 00. «{086}]1 

Ἰζηονβ ὑμαῦ ὕΠ6 ῬΥΟΡοϑδὶ ἡ ]Οἢ 5806 τηϑῖτοϑ ὕο ὨΊΤὴ 1ῃ θοῇ αἸγθοῦ Ἰδη- 

συιδρθ ἸΠΟΪΥΘ5 Ἰηρταῦι 46 ἴο 15 τηδϑύοθυ 8η6α 51η δρεϊηϑὺ αοά, 8ηα 

ΟΠ ὕΠοΒ6 ΤΟΙ Πα5 ΤΟ 565 ὕο ΘΟΙΏΡΙγ. “Ηον οδῃ 1 ἀο {Π15 συϑαῦ ψ]οῖτ- 

Θἄηθ655 δηᾶ 5 δραϊηδὺ αοα Ῥ᾽ Τῇηθθθ ψογὰβ οοηΐαϊη μ6 βθοτοὺ οἵ 

Π6 ὨΙΡῊ βύδπαδγα οἱ τῃου δ] 1 1Π ΒΘ χαδὶ τηϑύυθυβ, ὕο ἡ ΒΙΟῚ {Π6 «6078 
αὐϊαϊηθα. ΟἸμδβϑυ νυ ψιῦῃ ὑπθὴ ὰβ ἃ αὐθϑύϊοη ποῦ Τ]ΘΙΘΙΥ οὗ αυτΥ 

ἴον 5. ΟΠ Θ᾽ 5. ΠΟΘΙΡΏΡΟΟΣ, Ὀαῦ 5011] τότ οὗ ἀυαΐγ ἰοναιαὰβ ἀοα. [1η 

0Π15 ΨΑΥ 811 {Π6 δύνα] βϑηοῦι 165 οὐ π6 πηβθθῃ ψΟΙ]α ὑγ6 γ6 ο8]]6α 1ὴ 

ἴο [Π6 81α 1ῃ ὑπΠ6 βῦσιρρ]Θ ἀρϑιηϑῦ ῬΆΒ5Ί1Ο0Η. 

Αἰηοηρ' ὕΠ6 αὙΘΘΙΚ τογϑ]18ὺ5 06 ὑθη ΠΟΥ τγᾶβ ἴο Τοραρα ἰονθ ἃ5 ἃ 
αΊ15θ856 τόση  ΙΟἢ Π6 βᾶρθ ψοῦ]α ποῦ βαῆθυ. Τ {Π6 ΘΑΥΪΥ ατθοὶς 

αἀτδτη8, ὑπ6 ἀΘ] 1 ηθαὐϊοη οἵ {158 [66] 1ηρ γὰβ ὑπουρῃῦ ἤο 6 Ὀθίον [Π6 

αἸΡΉΥ οὗ ὑταροᾶγν, δηα Ἐπ ασΊΡΙ 65 νγα8 τοραταθα ὈΥ ὕΠ6 οΟἸα6᾽ 860Π00] 

88 Πϑνίηρ ἀορτδαθα ὕΠ6 βαρ Ὀγ ἀθριούηρ ὑπΠ6 ραϑϑίοῃ οὗ Ῥηθατσα 
ο᾽ ἩΠΡΡοϊγῦυαβΒ. ΤῊ]5 ΒὕουῪ Πϑύμγα! ΠΥ ΟΟΟυΤ5 ἴο ΟΠΘ᾽Β Τ]ηα ἃ8 ἃ 

ΟἸα551081 Φηδ]ορῖιθ ἤο ὑΠ6 5ύουυ οἵ Φόβϑθρῃ. Βαῦ 1 ψου]α ὈΘ 1Π]50106 

ἴο Ῥμεᾶτνα ἤο ρυῦ ΠΟΙ Οἡ ὕπ6 5816 6 ν 6] 85 ὑῃ6 ψιῖ16 οὗ ῬΟΓΡΏΔΓ. 

5.16 Π85 ᾿παθρᾷ 811 {Π6 νἱπαϊοῦϊνθ 1π]αδύϊοθ οὐ ὑη6 Ερυρύϊδη τηϑίτοῃ, 

δα 15 ΠΟΙ 5 ΘΟΘΒ5[Ὰ] ἴῃ ΘΙ Πρ ὙΘηρΘΘ 06 ΟἹ ΠΟΙ ΥἹΟύη, γοῦ 586 
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15 ποῦ ὑΠ6 ψ1]Π1ηρ' 518 γ6 ΟΥὗἨ ῬΆΒ510Π, 8ηα 5 8ΔΙη6 1ῃ ΠΟΙ Πραγῦ βῦγρΡ]65 

ΒΙΘΟΘΒΒΓΆΠΥ ἀρϑὶηδῦ ἀπ] αν] Ἰονθ, αὖ Ἰθαϑὺ 885 ὕῃ 6 ΒΌΟΡΥ 18 0014 ὈΥῪ 
ἘΣ ΡΙα 65. 

Α ΟΙΟΒΘΡ Ῥ8Γ8116] 1ῃ ατϑοὶς τυ Ὁ ΠΟ]ΟΡῪ 15 αἰογαθα ὈΥ ὉΠ6 Ἰορσοῃᾶ οἵ 

Απηΐερω δηαἃ ΒΘ]]θορ μοηῦθϑ, ἡ ΠΟ Ι͂ΟΤΙῚΒ ρῬᾶρῦ οἵ ᾧπμ6 δρίβοᾶβθ οὗ 

ΑἸδιιθαβ 8πηα ΤΙοΙηθα8 1η ὍΠ6 βιχῦῃ Ὀοοὶς οὐ ὑπ Ζήίαα (119--286). 
ΤΊΉΏΘΡΘ {πΠ6 πηι} 6 οὗ Ῥιοθοῦαβ, Κἰηρ οὗ ΑΤΡῸΒ, [ο1]6α οὗ ΠΟΥ 

ῬΌΓΡΟΒΘ ΟΥ̓ ὕη6 νἱγύποιιβ γουΐῃ, ἃρ06815 ὕο 6 υβοθηα ἴο 5180 ΠῚΠῚ 

ΤῸ ΠαᾶνΙηρ τη8 8 αἸΒΠΟΠΟΙ Δ 018 ῬΓΟΡΟΒΔ]5. ἴο ἤθΡ: Ὀαὺ π6 γουδῃ 

ΘΒΟΔΡΘΒ 811 ἀδῆρουβ 8 ΘΟΙη65 ὕἤο ΠΟΠΟΙΙΪ, 16 ΦΌΒΘΡ., ὑπμουρ, βυθ ἢ 

15. Π6 γα γ Π 685 οἵ Παπηδῃ ἔαϊθ, οἵ συ Ὡ10 ἢ Π6 Οτθοὶς τ]ΠηΠα νγἂϑ 

Θοαῦθ Υ ΘΟ. ΒΟΙΟυβ, Π6 4165 αὖ ἰαϑῦ οΟἵὁἨ ΠΘΙΔΠΟΠΟΙΥ Τη86 688 ---- 

Ἂ ᾽, 

ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων. 

ΤῊ Ἑρυρύϊϑη ἴα]6 οἵ ηρὰ δηα Βαΐα ὁορθῃϑβ σι ἃ βιυπδύϊοη ΤΘβθιη- 
ὈΠηρ ὑπδὺ οἵ ΦοΌΒ6Ρρῇῃ δηα ῬοῦρΠδΙ 5 ψιῖ6. Βαΐίω 15 ἃ ρϑδβϑϑῃΐ δα 

αθνοϊθα ἴο 15 6] θ᾽ Ὁτούμου ρα, ὙΠΟ 15 ὕο Ὠ]τὴ 8ἃ5 ἃ αῦμθυ. ΤῇΘ 
γουῦῃ ρσόνϑ ἴο Ὀ6 50 Θχοϑ]]θηῦ ἃ. ΟΥΚΘΙ ὑΠαὺ ὁ ὕπ᾽ νγαβ ποῦ Ὦ15 668] 

1ῃη ὕπ8 ΨΠἼΟ]6 Ἰἰδπᾶ ; Ὀ6ΠΟ]α, ὑΠη6 βρινγιῦ οὗ ἃ ροὰ νψ8ϑ ἴῃ τη. ΟἿΘ 

αδΥ, θη Π6 νγἃ8 8Ι0η6 ἢ Π15 Ὀγού ΠΥ 5 116, “ΠΟΥ ἤρθατῦ ΚΗΘ Π1ΠῚ 

σι 0Π6 Κηον]θᾶρο οἵ γουαῦῃ. Απᾶ 5Π}6 87Ὸ56 8Δηα οϑη6 ἴο Ὠ]1π), πα 

ΟΟΠγΘΙΒΘα 0 ἢ]Π), Βα Ἱηρ,, “΄ ΟΟΙΏΘ, δύδυ ὙΠ 1η6, δηα 1Ὁ 5}41] ὈΘ 

7611 ἔογ [Π66, δηα 1 ψ11}} τη8ῖκ6 ἔον ὕὑπθ6 Ὀθϑαῦα] σαγτηθηῦΐβ." ΤΏΘη 

0186 γουῦ Ὀθόϑιηθ 11|κ6 ἃ Ῥϑῃῦμου οὐ ὑπη6 βουῦῃ νι ΓΤ δῦ ὕΠ6 6.1] 
ΒΡΘΘΟἢ ψΏΙΟῊ 5806 δα τηϑᾶθ ἴο Ὠΐτη; δῃα 5186 ἴϑαυθα συθαῦγ. Τὸ 

58.016 ΠΘΙΒ6]} 5ὴ6 ΡΙαυβ ὑπ β58η16 ραυῦ 85 Αηΐθδ, ἃ8 ῬΏαΙδ, δηα ἃ 
ῬοΟΌΡἢ ΔΙ 5 ψιΐθ. ΤῈ 411 0Π8 βύουυ δὰ ὑπ6 Ὀθϑαῦ] 511 }0]1ΟΙΥ οὗ ὑΠ6 

ΟΡΘΠΙηρΡ, 1 τη]ρηῦ Ὀ68. δῦσα ὕΠπ6 Ῥ811πὶ Ὀοΐῃ ἔτοιη ἀτθθκ πὰ ΗΘΌΓΘΥ 

Πούϊοη : Ὀαΐ, αηονῦαπαύθ]υ, Ὁ ϑοοη ἀθρθηθγαῦθβ 1ηὔο ἃ ὑϊ5816 οὗ τηθ8ῃ- 

ἸΠ97655 ΙΔ 615. ΤῺΘ ῬΑΡΥΤὰΒ ΜΏΙΟἢ οομὔϑ]η85 ὕΠ 6 416 15 5814 ἴο ὈΘ 
οὗ πη6 ΧΤΊΧΊΌΝ υπδβϑῦυ δηα ἴο πᾶνα Ὀθθη ὑΠ6 ρτορουὺυ οἵ δοῦν 11 θη 

ΟΙΌΨ ὈΓΠΟΘ; Ὀπὺ ῬΙΟΐθββου ΕἼ Πα ο 5 Ῥϑίσιθ ὑπ] η 15 ὑπῦὺ 0Π 6 Θ81}]16 Ὁ 

Ῥαιὺ οἵ ὑπ6 816 τὺ Ὀθ]οηρ ἴο ὑπὸ ΧΥΠΠΤΌΝ Ὀγμδβύυ, σ ΒΊ ἢ σπου]ὰ 

Ὀγίηρ ἰῦ ὍΔΟΙΚ οἸοβθ ὕο ὑπ6 ὑϊπηθ ΘΠ ΦΌΒΘΡΗ 185 Βιρροβθᾶ ἴο μᾶΥθ 

᾿Ἰνθα. ΤῊ15 15. ἃ ΟΌΤΙΟΙΒ ΘΟΙΠΟΙάΘη66, Ὀαῦ ὉΠ6ΓΘ 18 ΠΟ ΓΘΘϑ00 ὕο ὕμιηΚ 

1ῦ Δ Π]ηρ' ΤΠΟΤΘ. 
Τὴ νἱϑν οὗ ὑπ6 1ἸΓΘΓΑΥΥ͂ πηϑυὶῦ Οὗ ὑπ6 βου οὗ ΦόΌβθρῃ 1ὖ 566 15 8 

ΡΙΌΥ ὑμδῦ οΥἸὉ]ΟΙβιι Βῃου ἃ ἸΔῪ 108 ο014 ὕοθοιῃ ΡΟ ᾿0. ΤῸ ἀο 80 18 
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11|κ6 ὑγθαῦηρ ἃ θαυ] ὈΟΑΥ͂ 8ἃ5 ἃ δι 0]6οῦ ἴον αἸββθούϊοη γϑῦμου 8 
ἃ5 ἃ Ιη046] ἴον Ὁπ6 ριηΐθυ. Βαῦ {Π6 βοίθῃοθ οὗ δηδύοιηυ ἢ88 108 

ΟἸΔΙΠῚ5. ΠΡΟΙ 8 85 161} ἃ5 ὕΠ6 τῦ οὗ ραϊηθηρ. Αὐ βίο θοῦ 15. ὁὴ6 
ὑπὶηρ πα Πιβύουο Τϑοῦ δηοῦμου. Τὸ ὕμθ Ἰαύῦθι. ἀοιηδὶη ὈΘ]ΟΠΡΒ. ὑῃ6 

αἸΘΘΌΊΟΩ ΠΟῪ ᾧῃ8 5ύουυ, 8ἃ8 ΨἍἷῸ ἤδύθ 1ὕ, Οϑ!ὴ6 ἴηὔο Ὀθίηρ. δήδαβ 1ὖ 
ΤΙ 6. ἃ8 ΟΠ6 ΟΥ Ρεὖὺ ὑοροῦμϑι ἔγρομη αἰ θυθηῦ ΒουΓΟΘΒ ᾧ Τακηρ {Π6 

ΒΟΓΥ 885 Ο6 δηα 1Πη61γ}1810]6, ὉΠΘΓΘ ἃ16 οογύδιη α1ΠΠΟῸ] 0165 τ᾽ ΒΙΟ τητιϑῦ 
ποῦ Ὀ6 Ἰρῃογθᾶ. 

(4) Α5 Βθαρθη ἴῃ 5753 5 δΙγθδαῦ ρϑυβυαδαθα ἢ15 Ὀσούῃουβ ποῦ ἴο 
Βη6α {πΠ6 Ὀ]οοα οὗ «“Ὀ56Ρ0ἢ, ΨὮΥ ἀοθ685 “πα 1 ν. 206 887 ---" ΥΥ Παῦ 

ῬΙΟδῦ 15 1 11 ψγ 5180 ΟἿΣ ὈΤΟΥΠΘΙ 8ηα ΘΟΠ068] ἢ15 Ὀ]οοα Τ᾽ 

(2) Τηῇ ν. 25 τσ ἃ:8 Το] “ἃ ὑγϑυθ]]}ηρ᾽ ΘΟΙΏΡΘΗΥ Οὗ Ι5Βτη8611065 Οα]η 8 

ἴτοπ 11686. Τῃ ν. 28 ψγ ἤδνθ ὑῃ6 ρΡ8178}16] βἰαϊθῃηθηῦ " πα ὑπθ 16 

Ῥαβϑθα Ὀγ Μιαϊδηϊῦθβ, θη μη θη,᾽ Ὀὰὺ 1η ὉΠ 6 581ὴ6 ΘΥ86 ἷ825 816 
ΘΊγΘΩ ἴο ἁαηαἀογϑίύδηα ὑπϑὺ 15. ὈΓΘΌΏΓ ΘΗ ὁ 5014 “Ο56Ρ0ὴ ἴο ὕὉΠ6 5} 1186]- 

1065. Νον ΜΙαϊθϑηϊ65 616 ποῦ ΒΠ1η86]10685 ΔΗΥ͂ ΠΟΘ ὕπϑη [118}- 

ΙΏΘη 816 ὙΥ͂ ΘΙΒῃπηθη οὐ 6 Ἰ)ΐοῃ ἀθυηϑη8. Βούῃ σγοῦθ ΑὈΥΔΏΘΙη1Ο 
ῬΘΟΡΙ68, θαὺ 15ῃγη861] ψγὰβ ὕ88 80η οὗ ΑὈγδῆδιὴ ὈΥ̓͂ ραν (θη. 28:2 

8 η6α ΜΙαϊδη ὈΥ Κοὔύπτδῃ (θη. 255). 
(9) ΝῺγΥ ἀοθβ Βϑαῦθθῃ ἴῃ συ. 29 οχρϑοῦ ἴο ἢπα “οϑθρῇ 1 {π6 ριύ, 

τ Π6η ἢ6 δα 7υϑὺ 66 ὑβῖθῃ ἊΡ 8πᾶ 5014 ἴο ὕπ6 15}γη8611068 ἢ 

Νον ἰθὺ ὰ5 ἀρὈθ8)] ὕο ὕΠ6 οὔἹὉ105 ὕο 566 θύμον ὑΠΘ6Υ Π6]Ρ ἃ αὖ 81] 

ουῦ οὗ οὔὐ αἸΠΠου] 0165. Οἡ ἃ ρυθαῦ νϑυϊθῦυ οἵ ρτοιηαθ ὑπ Ὺ ἤδᾶνθ 

ΔΥΓΙνΘα αὖ [6 φἜΠΘΙΘΙ ΟΟΠΟ]βίοῃ ὑῃαῦ ὑπΠ6 Ἡθχαύθαοῃ (ἰ.6. 0η6 ἢνθ 

Ὀοοκ5 οὗ Μοβββ δπᾶ ὑπϑδῦ οἵ Φοβῃ8) νγὰβ ραῦ ἰορϑῦμϑυ ἔσομπλ ὕὉΠ6 10]- 
ἸονΊηρ᾽ ὈΓΘ-ΟΧΊϑυ!ηρ᾽ τηϑύθυ 8} 5 --τ- 

(4() Α ρῬυϊταιῦννο Ὠἰβύουιοαὶ σους, ἴῃ. ΒΟ. {Π6 βδογθᾶ ἤϑῖηθ, οἵ 
γ᾽ ΒΙΟἢ. [Π6 Θοηβοηϑηΐβ ἃ’ ΦΉΨΗ, 15 παθϊῦι8}1Υ ΘΙ] ογϑα, πᾶ τ ΒΙΘἢ 

15. Ὀ6]]Θνϑᾶ ἴο μῶνθ ϑιηϑηδίθα ἔγοιῃ π6 Κίησάοιῃ οὗ πάλῃ. ΤῊΪ5 15 

ΟΟΙΏΙΠΟΏΪΥ ΟΔ]]6α 4“, δῃηὰ 105 διαῦμου ἰῖ6 Κῆοχη 885 ὑμ6 Φδῃγν ϑῦ 
(ΞΞ ϑ μον 50). 

(2) ΑπΟΌΠΘΙ ὙΘΡΥῪ 511}118} σγουῖς, ἴθ ΒΙΟἢ ὑμ6 ἩΘΌτον ποι 
ἀσοα (ΕἸΟΠΪΠ1) 15 ἀϑαδ!]}ν ΘΙ ]ογ θα ἴῃ Ρ]8ο6 οὗ {π6 βδουθᾶ πϑιη6, δηᾶ 
Ὑ ὨΙΟῊ 15 ΒΟΥ] 64 ἴο ὑπ6 ΚἸηράοιηῃ οὗ 5186]. ΤῊΪ5 15 ἀθηοίθα ὈΥ [868 

5Υ7Ω 0] ΕΣ, δηα 105 ϑαῦπου 15 Κπόῃ 85 ὑμ6 ἘΠ]ΠΟὨ δύ. 

(9) Τθ Ῥ0ΠΚ οὐ Τα θυμό, ἡ Β] ἢ 15 ἀθαϊσπαϊθα 85 Ὁ. 

(4) Α Ἰαῦδι ῬΥΙΘΘΌΥ ἀοουχμηθηῦ ποῦ 85 Ρ. 
ΓΘ Παμῃα οἵ {π6 βαϊΐοσυ 15 ὑο "6 ἀρύθοίθα ἤθσθ δηᾷ ὑμθιθ, γθοοη- 
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ΟἸΠΙηρ Π15 τηϑῦθυ 1815, ΠΘη ὉΠΘΥ 816 ἀΙἸβογορδηῦ, αἰῦθυ {Π6 ΠΔΏΠΘΙ οὗ 
8. Ο5Ρ061- ΠΔΡΙΟΠ]1ΖΘΙ. 

Τὴ 161] 1ηρ᾽ ὍΠ6 ΒΟΓΥ ΟΥ «ΟΒΘΡἢ 0 816 ἴο ΒΌΡΡοΟΒΘ ὑμαῦ ὑπ6 βάϊὔου 
Πα ὈΘἔοΡΘ Π]πὶ «᾽ ἃηα Εἰ, Θοη δ] ΠΙηρ' ὑπ 6 βϑιὴθ ὑὐϑα!ῦ]ο0η ἴῃ 5]. ΟΠΥ 
ΑἸ λα ΤΟΙ ΤΉ8. 

Τὴ {) 1ὖ 15 πα 8}} γὙὴο ᾿πύθυνθηθδ ἤο 5801  ΨΦΌϑθΡρῃ. Ηδ ρουβυδᾶθβ 

15 ὈΓοΟύΠ ΘΙ 5 ποῦ ἴο Κὶ}} {Π6 144, Ὀαῦ ἴο 5611 ὨΪτὴ ἴο βοῖηθ [5}1η86] 1068, 

ὙΠΟ ἃΓΘ ῬΆΒΒ1ηρ᾽ ΟΥ̓. [ἢ [Π15 νϑυβϑίοῃ οὗ {Π6 βύουυ ὕμθυθ 15 ΠΟ 1: ΘΗ ΊΟΏ 

οἵ ἃ Ρ'ῦ. [10 15 ἀτάψψῃ ΠΡΟῚ ὈΥ̓͂ ὕμ6 φαϊΐοῦ ἴῃ 37.552: 380, δ1-85 
.Απᾷ ὑΠ60 58ὺ ἄονψη.. .. μοι κοηθᾶ απο Ὠΐπη, δμᾷ 5014 ΦόΒΘΡῃ 

ἴο π6 Ι5}1η86 1065 1 ὕυυθηΥ ῬΊΘΟΘΒ οὗ 511061.Ψ 

.Απὰᾶ {Π6Υ ἴοοϊς... ψϑρῦ ἴο 1 ὨϊΪπη.᾽ 

ΤῊΘ γοργὰ ἴῃ 4δ᾽, “1 δ ΟΒΘΡὴ γοῦν ὈΓΟΙΠΘΙ ΠΟΙ γ6 5014 1ηἴο 
Ἐργρῦ,᾽ 8186 ἃ τϑίθιθηοθ ὕο 018 δοοοιιηὖῦ οὐ 0Π6 τηϑύξθυ. 

Ιῃ Εὰ τ 15 Βθαῦθῃ, ὑΠ6 ἢυβύ-Ῥορη, δηα 80 ἃ ῦ τορεθβθηΐαθινθ οὗ ὑῃ6 

Νουύμθιη Κἰπράοχῃ, ῆὴ0 ᾿]αΥβ ὕπ6 Ὀθύϊου ρᾶαῦῦ. Ηδθ ρῬούβυϑαᾶθβ ἢ]8 
Ὀτγούμουβ ποῦ ὕο Κὶ}} {Π6 1Δα, Ὀυύὺ ἤο ρῬαῦ ]ιἸτὴ 811γ6 1ηἴο ἃ ρῥἱύ, 815 1ηὐθῃ- 

ὑϊοη ὈΘΙηρ ἴο Θοομη8 δηὰ ἴδκθ ἢ] οαὖὺ ἃραῖη. θη 6 δηα ἢ18 
ὈΓΟύΠ ΘΒ. ΠΟΥ ΘΥΘΡ Πᾶγθ 6 Ὁ ὑΠ6 Ρ]8ο6, βοπὶθ ΜΙαϊδηϊῦθθ οοηθ ὈΥ͂ 8πὰ 
Κιάπδρ “9 ο56Ρρῃ. θάρρη, γύπα ῃϊηρ ὕο ὑπ ρῥὶύ, ἢ πα 5. “ Ὀ86Ρὴ ΡΌΠΘ, ἃ 

Τοῦ οἵ ΏΙΟῈ ἢΘ ΠΌΤ] 5 Π15 ὈΓοῦΠμΘυθ. ΤῊΒ ἔουπὶ οὗ ὕπ6 Ἰθρϑῃα 15 

ἥνηνηι πρό ἰδ 3.7 Ὁ 3. 5:5. 58 ὃ, 86. 
“Απὰ Βθυῦθη..... σψαίου ἴῃ 1Ὁ. Απᾶ {πο 16 ραβ8θα ὈΥ ΜΙιαϊδη1065, 

ΤΠΘΙΌΠΘΗΙΩΘΗ ; 8πα ΠΟῪ τον, δηα 1168 ῸΡ ΦΌΒ86Ρὴ ουὐὖῦ οὗ {μ6 16. 

Απᾶ {π6 0 Ῥγουρηῦ ΦΌΒΘΡἢ ᾿ηἴο Ερσγρῦ.. . . ΙΠΘΙ 588}}1 Ρρο ἡ Απα 

0π0 ΜΙάϊδηϊΐο5 5018 τη ἰπΐο Εργρὺ απο ῬΟΌΡΠδΙ, 8δῃ οἰ οῸῚ οὗ 

ῬΠΔΓΔΟἢ᾽ 5, ὕπΠ6 οαρίδϊη οἵ ὕπ6 συδτΙα.᾽} 

ΤῊΘ σψογᾶβ ἴῃ 40:5, ἴον ᾿παθθα 1 ψὰἃβ βίο θῃ αύσαὺ ουὖ οὗ {π6 ἰᾶπα 

οὗ {π6 Ἡθρτγονβ, τοῖοι ἴο ὑΠ15 δοοοαηῦ οἵ ὑΠ6 τηδύϊθι. 

1 τοραγὰ το ῬούρμδΡ 1 τηπιδὺ Ὀ6 δατηϊὐ θα ὑπαῦ ὉΠΘΥΘ 15. ΒΟΠῚΘ 

ΘΟΠ βίο ἴῃ ὕΠ6 ΠδΙΎαῦϊγ 6 85 71 Πᾶν ᾿0. ΒῸΓ ψ6 876 0] 1ὴ 515 ὑῃδῦ 
“Π6 ΜΙάϊδπῖύο5 βο] 4 Φόβθρῃ ἴο ῬοῦΡμδι, δὴ οἴποου οἵ ῬΠΔΥΔΟ᾽ 5, ὕΠ 8 

οδρύδϊη οἵ 1Π6 σιιατα. ῬοΌΡΠΔΙ ὑῃθη 15 “Ο56 0} 5 τηδϑίθι, ἃ8 70. 8ΓΘ 

[ο]4 ἀραῖπ ἴῃ 391, Νον «056 Ρ0}}5 τηδδβύθι: “ραῦ Ὠϊπὶ πο ὕΠ6 ῬγΊΒΟΗ, 
0Π6 ΡΙδο8 ΠΘΓΘ {π6 Κὶπρ᾿Β ῬΥΪΒΟΏΘΥΒ Το Θ Ὀοσπηᾶ’ (395), ΘΓ ΦΟΒΘΡἢ 
ἐουηα ἕανουν ψ ἢ {π6 “Κοοροὺ οὗ {Π6 Ῥυϊβοη. Βαυῦ “ὍΠπ6 Κϑϑθρϑὺ οὗ {Π6 

1 ὅ'θ6 ὨΥΪΘΟΙ Πιγοαιοίίοη, ἰο ἐπ6 7Ζἱξογλαΐιγ6 οΓ {π6 Οἷα Τοϑβίαηνοην Τὺ} βαϊύ. 

Ῥν Τῇ, , 



100. ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΒ ΕΒΟΜ ΤῊΝ ΒΕΡΤΌΔΛΟΙΝΤ 

ῬΓΊΒΟΙ ᾽ γγχὰ8 ῬΥΘΘΙ Δ Ό]Υ ῬΟΟΡΠδ1 Ὠ]τη561}, ἴον {86 Ῥυΐβοὴ νγὰ8 “ἴῃ {Π6 
ἤοιιθ6 οὗ Ὁπ6 οἀρύδϊῃ οὗ ὕπ6 συδΡρα’ (405), ἃἀπὰ “ὉΠ 8 οαρίδϊῃ οὗ {Π6 

στα ψὰ8 Ῥούρηδυ ἡ ΗΟΥ͂ 816 ψ6 ἴο σοῦ ουῦ οἵ ὑΠ15 οἴγτοὶο ἡ Τοῦ 

15 ρθη ΠᾶΥ͂Θ ΓΘΟΟΌΓΒΘ ὕο ὕΠ6 ΠΥΡΟύΠ 6515 οὗ ἃ τηϊχύατθ οὗ ἀοουϊηθηΐδ. 

ΤΊ ἘΣ γϑυβίοῃ οὗ 6 βου ΘΌΘΒ. Οἡ ἴο 611] ὑπαῦὺ ὕμ6 ΜΙαϊΔΗΙ168, 

Πδνιηρ ὑθκθὴ «ΟΒΘΡἢ οαὖ οὗ [Π6 ρ1ῦ, Ὀγουρμῦ ἢϊπ ἴο Εργρῦ δηα ὕΠθ 16 

5018 Ὡτὴ ἴο ῬΟΌΡΠΔΙ (975), το νγὰβ ἃ θοῇ δηα οαρίδ!η οὗ {ῃ6 

δαϑγα, Δ Πα ὨΙΤΏη561 ὉΠ6 ΚΘΘΡῸΙ οὗ ὕπ6 ρυίβϑοῃ, θαῦ πϑύμν δ] }]Υ ποῦ ἃ 
ΤῊΔΥΤΙΘα Τη8. «{056Ρ0}}, ὈθΙηρ' ἔοιιηα {δ 1 0} {π|1 ΟΥ̓ Ὦ]ΠῚ, 15 ΡἼΥΘΩ ΟΠ ΔΙΡΘ 

ΟΥ̓́Θ ὕΠ6 ῬΓΙΒΟΠΘΙΒ, ποῦ ὈΘΙηρ' ΠΊγη561} ἃ. ῬΙΊΒΟΏΘΙ, αὖ ὁ“ Βουσδηῦ ἴο [6 

οδρύδ!η οὗ {π6 συδρα᾿᾽ (41:5. 
Τὴ {ῃ6 «7 νϑυβίοῃ οἱ ὕπ6 οὔμϑνι Ὠδϑηᾶ « οϑθρἢ 15 5014 ὈΥ ὉΠ6 15} 1η86]- 

1065 ἴο “8η ΕρΥ Ό 8, ΠΟΒΘ ὩΘΙῚΘ 15 ποῦ ΤΠ] ΘΗ ]ΟΠΘΩ ; ῸΥ ὕΠ6 ὕΠΘΟΡῪ 

ΓΘΟῸΪΤΘΒ τπι5 ἴΟ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑῃαῦὺ ὕπ6 σσοσαβ τη 99) -- “ῬΟΟΡΉΔΙ, δὴ ΟἸΠΟΟΡ 

οἵ ῬΔΓδΟ 5, ὕΠπ6 οἀρίδϊη οὗ ὑπ6 σιδτγα΄ --- Δ’6. Ἰηβϑθυῦθα ὕπο ἔγροϊῃ 

δ. ΠῊϊ185 “Εργρύϊδη᾽ (99.585) ὯδΔ8 ἃ Ὑ116, σΟ ὈΥΠΡΒ ἃ [886 
ΟΠΔΓρΘ ἀρϑὶηδῦ “ΟΒΘΡἢ, ἡ ΠΘΥΘΌΡΟΙ 18 Πιδδύθυ ΘΟΠΒΙΡῺΒ Ὠΐϊτη ἴο {Π6 

Κἰπρ᾽β ρυΐβοῃ (391:.:). ΤΆ {818 Πυροῦμθβὶβ Ὀ6 δοοθρίθα, νγχ8 τητιϑῦ οΊΥΘ 
ἋΡ “ῬΟΙΡΠΔΙ᾿5 116 ἃ5 8. ῬΘΓΒΟῚ ΏΟ Πδ885 ΠΟ 7π8ὺ ΟἸΔίτη ἴο δχιβϑύθῃηοθ 

ΘΥΘΏ 1η ΠΟΙΙΟΗ : ἔο1 1ὖ 15 ΟὨ]Υ ὈΥ͂ ὕπ6 Διηδ]ραμηδύϊομ οὗ “1Πη6 Ἐργυρύϊδη 

ἢ ῬΟΌΡΙ8: ὑμαῦ 5η}6 δοΙη65 1ηὔο ὈθΙηρ. [1 0Π15 5ῃοιυ]α ΔΡΡΘΔ ἃ 

1058, 1ὖ Τη Δ ὺ ΟἹ ὕπ6 οὔθ: ῃΠδηᾶ Ὀ6 ἀθϑιηθα ἃ σϑίῃ ποῦ ὕἤο ἤδνϑ ἴο τοραγα 

[Π6 ΙΔ γ᾽8 Πυβδηᾷ ἃ5 ἃ ΘΕ ΠΌΟΝ, ὙγΥΒ]Οἢ. ΒΘΘ8 ἴο 6 ὕΠ6 18] τηθδῃϊην 

οὗ {π6 ψοτγὰ “ οἴποου (5155, 89}.. 
ΟΠδρίου 40 15 Βι ρὈοβϑα ἴο Ὀθ]οηρ ἃ5 ἃ ΠΟΙ] ἴο Εἰ: Ὀιύ, 1 50, 1 

γχπϑῦ ἤᾶνθ θη δα]αϑῦθα 1η ῬΙδοθ5 ὕο ὑπ 5Β[οΟΥΥ οὗ {ῃη6 8186 οἤδι}ρθ, 

ὙΏΙΟῚ ἢ85 ὈΘΘῺ Ἰποορρογαίθα ἔτῸπ Φ. γὴν 8566 {815 ἴῃ τυ. 8, ζ, 1δ. 

Τὴ οἤϑδρίοσυ 41 αρϑῖῃ, γΥ ΒΙΟἢ 15 Του υθα ἃ5 ἃ ΠΟ]6 ο ὕΠ6 581η6 ΒΟΌΤΟΘ, 

6 ἤᾶγΥθ ὕο ΒΌΡ ΡΟΒΘ 6 ψοΡαβΒ 1 νυ. 14, “δηα ὑὕπθυ Ὀγουρηῦ τὴ ΠΔΒΕΙΥ 

οαὖῦὺ οὗ ὕπ6 ἀπηρθοῃ,᾽ ἴο οοΙη6 ἔγοχῃ ὑπ. ΓΘΟΟΠ ΟΊ] Πϑηα οἵ ὕΠ6 φα]ὔου. 

ΕΣ ΠΟΘΙ ΟἹ 1 [Π6 5ΒΟΥΥ ὕΠ616 816 ἀπ Ρ]]ΟΘ ΟΠ 5 ἃ Πα ἸΠΟΘΟΠΒΙΒύθ ΠΟ]68 

ὙΏΙΟὮ, 1 ΙΔΥ ὈΘ6 ΟἸαϊμηθα, Πηα {Π61} ϑαβδιθϑὺ θχρ]δηδῦϊοη ἴῃ ὕἢ6 ἢγ- 
Ῥούῃθϑ815 οἵ “ οοῃ δι ηϑῦ] ,᾽ ἤο ὈΟΙΤΟΝ ὑΠ6 ἤθη 8ΔΡΡ]16α ἴο ἃ 1,0] 

ῬΙΔΥ͂ τη8α 6 Ἂρ ἔτοιη αἰ θγθηῦ ατσθοὶς ΟΥἹΡΊΠ815. ΤῊὰΒ 1η 4258 1ὖ 15 

αὖῦ ὕΠ6 ἸοαρΊηρ-Ὀ]806 οἡ 6 γγὰὺ Ποηη6 ὑῃϑῦ οη6 οἵ ὑῃ6 Ὀγούμθιβ Ππα5 

Ὦ15 Π]ΟΠΘΥ͂ ἴῃ 15 580 1ς, ΏΘΥΘΔΒ 1ἢ Υ. 36 οἵ [Π6 5816 Οῃδρύθε ὑΠ6 0 8}] 

Ππα 611} ἸΠΟΠΘΥ [ἢ ΤΠΘῚΣ 58.0.18 δἴξου ὕΠ61} τϑῦσσῃ ο ὑῃ6 1} ξαῦῃυ. 
Αρϑῖῃ ἴῃ ομδρύθι 42 ὑπ Ὀγούμϑιβ, θη ἰαχϑα ΟΥ̓ ΦΌΒΘΡῈ τὺ Ὀθὶηρ 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΟΊΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΕ 5ΤΟΒΥῪ ΟΕ ΖΦΖΟΒΕΡΗ 101 

5Ρ01685, γο] αηῦθου ὕῃ6 πον ϑύϊου ὑμαὺ ὑΠ6Ὺ ἤᾶγθ ἃ ὑΟΌΠΡΘΙ ὈΤΟύΠΘΥ 
᾿ἰνίηρ (ν. 19), δῃα 80 στϑροῦῦ ὕπ6 τηδύϊθυ ἴο {πθὶν ἔαῦμθν (ν. 32); 

ὙΠΟ ΘΔ 1η ὕΠ6 ἔο]]Ο]ηρ Ομδρύθυϑ  πᾶϑῃ ἀβθαγ 5. Π15 ἔαύμοι ὑπαῦ 0}15 

ΠΟΥ ΔΌΙΟΙ γᾶ Π]ΡΔΙύΘα ΟὨΪΥ ἴῃ ΤΘΡΙΥ ἴο ἃ απθϑῦϊοη ἔτῸΠπὶ ΦΌΒΘΡἢ 

(457), δῃὰ 80 τϑοοιηΐβ ὕῃ6 τηδῦϊθου ὕἤο “ΨΌβθρῇῆὴ Βϊιη561} (44:3) 
ΕᾺχύΠου, ἴῃ 4257 ΘΌΌΘἢ ΘΌΘΒ ΒΌΓΘΟΥ ὕο 15 ΓΌΠ ΘΙ [Ὸ1 ὑπ 6 586 γϑῦστη 

οἵ Βρῃ]ϑι]η, ἡ ΠΘΓΘα5 ἴῃ 495 τὖ 15 πᾶ 0 ἀο65 }18. 
ΤῊΘ 5.οὙΥ οὗ Φοβθρῇ 15 88 βοοᾶ δὴ 1Π]υβύταδίοῃ ἃ58 οου]ᾶ 6 ομοβθῃ 

οὗ {Π6 5θύν]06 Το ἀθγθα ὈΥ τηοάθτῃ οὐἸὐὑϊοίϑιη ὕο {Π6 1ηἰ6]]Π]ρϑηῦ βὑθαν 
οἵ {Π6 ΒΙΌ16. 1 νθ ἴακθ ὕΠ6 πυγαῦϊνϑ 85 1 βύϑῃηαϑ, 1 ῬΘΙΡΙΘΧΘΒ ἃ8 
γι οΟμ ΡΔα]ἸΟ]ΟΠ 5, δ8ηαἃ 76 αν ὕο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαῦ Π6 ψυϊῦου οου]α 

ποῦ 0611] ἃ ΒΟΓΥ ῬΙΌΡΘΙΪ: Ὀὰὺ οἡ ὕῃθ ἢυρούμθϑιϑβ ὑμαῦ ἢ6 δᾶ Ὀ6- 

ογΘ ἢϊπ ὕνο ἀοουτηθηΐϑ, ΓΘΒΘΠ Ὀ]1Πρ᾽ ΘΔ ἢ οὔποθ υ ἴῃ {Π6 τηϑῖη, Ὀαυὺ αἸ- 

Τουιηρ ἴῃ ἀθύβ1]5, γγο δῇ παθυβύθηα ΠΟΥ͂ ΓΘΥΘΓΘΏΟΘ ἔῸΓ 15 Δα ΠΟΥ 165 

ψγου ]α Ἰοϑα 1} 1ηὔο ἸΠΟΟηΒ᾽ϑύθη οι θα 10 ἢ6 μοῦ] ποῦ ἤᾶγνθ οοΙ- 

τηϊυὐθα 1 ἃ ΒὕουΥ Ἰηνθηΐθα ὈΥ Ὠἰτη8611, ὙΥπουῦ ὕΠ6η Ρ]θαρίηρ οὐ!- 
Β6ΘΙγΘ 5. ἴο Ῥδυῦου] 8 ὨΥΡΟύΠΘ565 ἷΟ6 ΙΏΔΥῪ ΒΌΓΘΙΥ 580 αἴΐοι ῬΪδίο --- 
“ΤῊ γα ἢ ὕΠ686 πηαύϊουβ αοα πον: Ὀαῦ ὑπαῦ ψῆδὺ πΠ6 ΗΊΡΏΘΙ 

Ο ΟἸἾ05 58. 15 π|6 {86 ὑχαῦῃ ---- {18 τὸ που] νϑηΐατθ ἴο ΔΙ η.᾽ 



Ι. ΤῊΝ 5ΤΟΕΒΥ ΟΝ ΦΟΒΕΡΗ 

Θοποοὶ ΧΧΧΥΙΠΙ 
1 , ΒΣ 9 Ν 9 κι “,“ἂΌᾶ Φ , ε δ 
Κατῴκει ὃε Ἰακὼβ ἐν Τῇ γὙῃ οὗ παρῴκησεν ὁ πατὴρ 

9 κ᾿» 9 κι ’ὔ 
αὑτου, ἐν γῇ Χανααν. ᾿αὗται δὲ αἱ γενέσεις ᾿Ιακώβ. 
3 ἣ τα ε Ἂς 5᾽ τὰ 3 ’ Ν ἰφὶ ὃ ω 

Ιωσὴφ δέκα ἑπτὰ ἐτῶν ἦν ποιμαίνων μετὰ τῶν ἀδελφῶν 
3 ῪΜᾺ Ἅ ’ «Ὁ Ψ, Ν. ἰφ Εν ’ Ν Ν 

αὐτοῦ τὰ πρόβατα, ὧν νέος, μετὰ τῶν υἱων Βάλλας καὶ μετὰ 
΄ε ξς “σι ͵ σι “Ἔ ΄“- γ 4 “ΗΝ ’ὔ 

τῶν υἱῶν Ζέλφας τῶν γυναικῶν τοῦ πατρὸς αὐτου" κατῆη- 

1, Κατῴκει. .. παρῴκησεν : κατοι- 
κεῖν ὮΘΙΘ 5ΙρηΪΠΟ5. ἃ ΤἸΏΟ16 ῬοΙΙηΔηθηΐ 

Τοϑἄθηοθ {Π8ῃ παροικεῖν. «8000 αἀννοὶώ 

ΏΘΙΘ ΑΓΔ ΟὨΪΥ͂ ΒοΟ]ΟυΤη6α. ΑΌΓδ- 

ὮΔΙ γγὰ5 ἃ Ῥᾳ16 ΠΟΙη86,  ΏΘΥΘΔἂΒ “8000 

ΟΟΙ Ϊη6α ΔρΥΪΟα]αγΘ (ν. 7) ἢ Ρᾶ8- 

[16 (ν. 12). [η οἸαββῖοαὶ αὐθοῖ παροικεῖν 

ΤηΘ68η8 “ ἴο αΥΥ8}} Π6 8. ἘῸΓΪ ὕὉΠ6 56η86 οὗ 

. ἀν 1 ηρ᾽ ἃ5 ἃ ΒΌΓΔΏΡΘΓ ἰὴ ᾽ ΟΡ. 1.1. 2418 

Σὺ μόνος παροικεῖς ἹΙερουσαλήμ; ΕἸἼΟΙΏ 

τηθϑηΐϊηρ ἃ βθυ])θιηθηῦύ οὗ 6075 ἴῃ ἃ ἴοΥ- 

ΘΙσῊ σοσηΐγν (σοῦ, ῬΓΟΙΟΡΘ) παροικία 

ἴῃ 6 τηοὰ!8 οὗ {ῃ6 ΟἸ ΓΙ βυϊ 5. ΟΔΙῚΘ 

ἴο ὍΘ υϑρα ἴο᾽ δὴ ϑοοϊθβϑίαβύϊοαὶ αἰβίσιοῦ 

ΟΥ αἴοσθϑδθ, ἂἃ5. [η6 παροικία οἵ ΑἸΘΧδη- 

ατία, ΕΡΏΘΘαβ, οὐς. ΤὨΤΟῸΡὮ [Π6 Τ,αὐΐϊη 

Του ραγοοῖα ἰῦ 1ἰ56. Ὅη6 οτἱρίη οἵ [{ῃ6 

ΕΥΘΠΟ. ψοτΙὰ ραγοἶδ86 δια οὗ οὐτ ραγίβἢ. 

2. αὗται... Ἰακώβ: ρατὺ οὗ {Π6 
ἔγαιηθνοῦῖ οὗ Ῥ' (866 [Ιηἰϊγοᾶ. ἴο [6 

ΘΌΟΥΥ οὗ ΦΌ560}). Τι6 φυθοθαϊηρ 

ΟὨδρίθυ. ἀθαὶῦ ἢ {ῃ6 ἀθβοθηάδηΐβ οὗἉ 

Ἐδβδα. ΗρΙΘ 1ῃη6 ΜΓ ΙΘΥ ὕΓΏΒ ἴο 800}, 

Ῥαΐ [16 αἀρίφ!]ρα δύ οἵ ὨΪ5 ἀθβοθηαδῃηῦβ 

ἀοοθ5 ποῦ Θοη]6 {1}] ΟἩ. 46. --- δέκα ἑπτά: 

5ΙΠ1ΠΔΥ ΤΟΤΤΏΒ ΟὗἩ ΠΤ ΘΓΔ] ΟΟΟῸΓΪ ἰὴ Τ,αὐϊη 

ἴῃ ροοᾶ νΥΪΘΥΒ, ἃ5 Οὐοϑαῦ 8.6. 18 81 

ἀθοθῖὴ ΠΟΥΘΠῚ: Πἰνυ ΧΧΥΠΙῚ 88 ὃ ὃ 

108 

ἄρθοθιῃ αὐδύποι, ὃ 14. --- ἣν ποιμαί- 
γων : {Π6 Δηδ)γύϊο ἔοστῃ οὗ [Π6 ᾿Πηρογΐθοί 

Ξ- ἐποίμαινε. Οὗ. Ἐχ. 851. ϑοῃ ΓΟΙΤΩΒ 

ΟΟΘΟῸΓ ἴῃ 8}} βίαροϑϑβ οὗ [Π6 Ἰδηριαρθ, 6.0. 

ΞΟΡΗ. 7γαςσῆ,. 22 ἣν θακῶν : ῬΙαῖο οϊτεί. 

2718 Β. ΤΏὮΘΥ 816 Θϑρθοί ΠΥ ΘΟΙΩΙΊΟΗ ἴῃ 

{πΠ6 ΝΙΤ. 5 172. ΤΠ Ηθρτονν Ια οχὴ ἴῃ {15 

ῬᾶΒΒαΔΡΘ ΟΟἸ ΠΟΙ 65 ψυ]ἢ [η6 τ 6 Ἰκ, 50 (δύ 

{Π15 ἰ5. δὴ ἰπβϑίϑῃοθ οὗ ἃ ϑ8ρ6 ΔΙΓΘΘΑΥ 

ΟατΥθηῦ ἴῃ ΟὙθοὶς, νυ ΊΟἢ νγᾶβ ᾿ηθηβ᾽ῆρα 

ὍΥ ἰΐβ δἀαρίαϊίοη ἴο {π6 ΗΘΌΓΘΥΝ. --- ὧν 
γέος : υὐιῖ16 γοί α Ια, ῬΡΤΥΘΙ]. Ηδαᾶ {Π6 

ὑΥδη 5] ύουβ ΠΘΥ6 ϑθ παῖς, ᾿ῦ νγοι!]α ἤᾶνΘ 

τοηρθοίθα Ὀθίϊου {86 διηθίραϊ νυ οἱ {6 

ΟΥΡΊ 8], νυ ΪΟἢ ΤΩ ΔΥ τηθϑῃ ὑπαύὺ ΦόΌΒΘΡἢ 

γᾶ Βουνίηρ 85 ἃ ΒῃΘΡΠοΥα-Ἰδα Ὁ ΙΒ 

ὈΓΘΙΏΤΘΗ. --- Βάλλας : οΓ Βι]Παἢ. ἘῸΤ 

186 ἔογιηῃ οἵ {Π6 σϑηϊΐνο 566 ὃ 8. ΤὴΘ 

ΒΟΠ5 οὗ ΒΙΠΠΔη γοτο δη δηα ΝΑΡὨΐδ]] : 

(θη. 4628-.25.. Ζέλφας: οΥ̓́Ζίϊραῃ. ΤῊΘ 

ΒΟΩ5 οὗ ΖΙΡρΑη ψοσο αδᾶ ἃηᾶ ΑϑΠ6Υ; 

αϑδη. 4616π18. ΟἾΪΥ [Π6 50η8 οὗ 80.008 

ΘΟΠΟΌΘΙΠΘ5 816 ΠΟΘ τηθηςὶοηθα, Ὀαΐ 

αἰτουννασαθβ ΒΘαΌΘη δηα Ψυᾶαδῃ 816 

ῃϑιηρά, νγὸ ΘΥΘ 50η85 οὗ 168 ἢ. Ῥοὺ- 
ΠΔΡ05 6 δούμδ] σοκ οὗ ἰθηαϊηρσ [Π6 

ΗΠρΟΙς νγὰβ ἄοῃθ ὈΥ͂ ὕη6 50η8 οὗ ἴῃ6 οοη- 

Οὐ ΐηθ5, ΠΟ σου ὈΘ6 ἴῃ 8ῃ ἰπΊθυοῦ 

"“... 
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3 Ν 

νεγκαν δὲ Ἰωσὴφ ψόγον πονηρὸν πρὸς ᾿Ισραὴλ τὸν πατέρα 
» κα 25 Ν δὲ ἜΜ, τὰ ὁ ὦ Χ ᾿ ,ὕ Ν 

αὐτῶν. Ιακωβ ὃὲ ἡγάπα τὸν Ἰωσὴφ παρὰ πάντας τοὺς 

υἱοὺς αὐτοῦ, ὅτι υἱὸς γήρους ἦν αὐτῷ: ἐποίησεν δὲ αὐτῷ 
χιτῶνα ποικίλον. “ἰδόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὅτι αὐτὸν 
ἐφίλει ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐκ πάντων τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ἐμίσησαν 

39 ’ Ν 9 3 ’ Ψ- 9 ἊΜ“ 9 Ν 3 ’ αὐτόν, καὶ οὐκ ἐδύναντο λαλεῖν αὐτῷ οὐδὲν εἰρηνικόν. 
δ 9 θ ̓ ς δὲ 3 Ν 5ὲ στ 3 κι 9΄. « ω 
ἐνυπνιασθεὶς δὲ ᾿Ιωσὴφ ἐνύπνιον ἀπήγγειλεν αὐτὸ τοῖς 
ἰὸὃ λ “Ὁ 3 ων 6 Ἁ εχ Ἂ ᾳ- [2,4 Ἄ ’ ῪΜ 9 ’ ἀδελφοῖς αὐτοῦ, "καὶ εἶπεν αὐτοῖς κούσατε τοῦ ἐνυπνίου 

χὰ » δῷ 

τούτου οὗ ἐνυπνιάσθην. ὕἵἴῴμην ὑμᾶς δεσμεύειν δράγματα 
3 ϑ δὲ χβ Ν᾿ -.5 ’ Ν ϑ." ’ ἘΠ κ5 ᾿ς ἐν μέσῳ τῷ πεδίῳ: καὶ ἀνέστη τὸ ἐμὸν δράγμα καὶ ὠρθώθη: 
περιστραφέντα δὲ τὰ δράγματα ὑμῶν προσεκύνησαν τὸ 

Ῥοβίυοη ἴο ὑΠ056 οὗ {Π6 ἸΘρῚ ἰτηαὺθ νυν 68. 

ΦόοΒΘΡἢ νγὰβ ὑπ6 βοὴ οὐ Βδοῆθὶ, Ὀὰὺ Π6 
ΤΉΔῪ ὮδΥΘ ὈΘΘη ΟΔ]16α ὍΡΟΗ ἴο “ ὈΘΔΥ {Π6 

γΟΚΘ ἴῃ Ϊβ8 γουί].᾽ --- κατήνεγκαν δὲ 

κτλ.: αηα ἐδομ δγοισῆΐ αἀραϊτι8ὲ “086}}, 

αν ουἷί γΟορΡοΟΥῚ 10 18γαοὶ ἐδοῖν" γαΐδογ. 

ΗΘΥΘ {Π6 56η86 οὗ πη6 ΠΧΧ ΑἸ ΘΥΒ ἔγΌα 

{ῃδύ οὗ {π6 ἩΘΌΥΘνν, ἃ Πα βαν 685 8 ΤΟΙ 

ΤΟρΑΓαΪηρ' ΦΟΒΘΡἢ 88 ἃ ἰ6}1-[416. 

5. παρὰ πάντας : 1076 ἐπα αἰΐ. ΟἿ. 

0. τὸ 7, ΤῊ ἩΘΌΓΘΥΝ 15 ΤΟΥ͂Θ ΘΧΔΟΙΪΥ 

τορτοβθηϊθα ΌΥ ἐκ πάντων ἴῃ γ. 4. παρά 

ἢνϑύ βρη θα ΘΟΙΡΑΥ 50 8ηα θη 

ΒΌΡΘΙΙΟΥ γ. Χρη, ἥοηι. 14 ὃ 14 παρὰ 

τὰ ἀλλὰ ζῶα (α8 σοῃιραγοα ιὐἱέῃ, ἐἢ,6 Του ΟΥ̓ 

απϊηναϊ8) ὥσπερ θεοὶ ἄνθρωποι βιοτεύουσι. 

.1ὴ ΒΙΌΙ]1οΩ] ατθϑὶς 1ὖ 15. ΘΟ βύϑὈΥ 6 Π- 

ῬΙογρα δἵζου ἃ οοϊηραγαίϊνο δα]θοίϊγνρ. 

ὟΥ 6 Δ. 566 {Π|5 .)86 ὈΘρΊ ΠηΪηρ᾽ ἴῃ Ο85- 

5104] ψυυ]ῦθγΒ, 6.0. Ηας. ἿΙ 108 παρὰ τὴν 

ἑαυτῶν φύσιν ἀμείνονες. ὃ Θθύ. --- γήρους : 

ΟΣ {1186 ΤΟΤΊΩ 566 ὃ 8. --- χιτῶνα ποικίλον : 

χιτών ὮΘΥΘ ΤΟΡΓΥΟΒθηΐβ ῃ6 ἩΘΌτον σγοσα 

κειμδηοίθ,, τ᾿}. ν ὨΪΟἢ 10 15. ῬΟΥΏΔΡ5 Θοη- 

ηθοΐρα. ΤῇηθΘ Ἰδηρααρθ ΒΡΟΚΘῚ ὈΥ ἴΠ6 

ῬῃΟΗἰοΐδη5 5 δἰμηοϑὺ Πῃ6 586 ἃ 

ΗΘΌτγον, ἃπμα {ῃ6 ΟὙΘΘ ΚΒ ΠΊΔΥ ὨδΥθ 

. ΒοΙΤον ΘΑ͂ {58 σψοτά ἔσοη Ῥῃωηϊοίδη 

ἰτᾶθῦβ. ΤΤὴ6 βᾶ:ὴ6 ΗΘΌΓΟΥΥ ῬΏΓΑΒΘ 

ὙΠΟ 15. 564 ΠΟΘΙ οὗ ΦΟΒΘΡἢ 5 σοδῦ 15 

ΔΡΡΙΪΘὰ ἴῃ 1 5. 1818 το [16 σαυιηθηῦ ὑγΟΓῊ 
ὉΥ Τα ἰο αἀδθποίΐθ ΠΘῚ της ἃ5 ἃ 

ῬΙΪΠΟΘΒ5. ΤῊΘ ΤΙ ΧΧ τοηαθγίηρ Πον- 

ΘΥΘΙ 5 ὍΘΙ6 (1 Καὶ. 1318) χιτὼν καρ- 

πωτός -- ἃ ΡΑΤΙΠΘηῦ τ] 5]ΘΘΥΘ5. 

4. ἐκ πάντων: οι 07 δῃ 850 αϑοῦε 

αἰϊ. ἐκ πάντων -Ξ- παρὰ πάντας ἴῃ Υ. 8, 

Ὀοίηρ ἃ αἰ οσθηὺ γοηαθυΐηρ οὗ [Π6 βδ1ὴ6 

οΥἱρίη]. ΤῊ ΗθΌτονν Ἰδηρτιαρο Πδ5 ΠῸ 
ΒΌΘΟΪΔΙ] ΙΟΥΙῺΒ Ι͂ΟΥ Οσοιηρδγαίϊνγο διὰ 

ΒΌΡου]αύϊνϑ. 

ὅ. ἐνυπνιασθεὶς... ἐνύπνιον : ὃ δ6. 

ΤῊ δοίϊγνθ ὙϑΥῸ ἐνυπνιάζξω Ὦδ5 ΠΘΙΘ 

ὈΘΟΟΙῚΘ ἃ ἀδθροπθηῦ ραϑϑῖίνθ Οὐ. 415, 

ΝΌ. 282: γαυριωθήσεται. 

6. οὗ ἐνυπνιάσθην: {86 αἰϊτγδοίϊοι 
οὗ {Π6 τοὶαύϊνα ἱπίο Πῃ6 οἂδθ οὗ [88 

δηϊθοθαθηῦ 15. ὑῃ6 φῬυθυδι! ηρ ἸαΪ]οπ ἴῃ 

ΒΙΌ]1ΟΔ] ἃ5 ἴῃ οἸδβϑίοαὶ αὐθοκ. Οὔ. θη. 

σον ΤΣ, 590 δδι: θὲ, 816... Σι Οδε, 639, 

7. δράγμα : ἰΐογα!}ν α παπαζιΐ ΞΞ 
ηιαηΐριῖι8. ἘῸΥ 0Π6 τηθϑδηΐηρ ὁ βΒῃθαΐ 

ΟΡ. Βυΐῃ 217 δῃᾶὰ 405. 4ηὲ. 1 2 8 2 ἴῃ 

0815 οομπίθχί. --- προσεκύνησαν : ᾿ΙΓΘΙΔΠΥ 
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5 κ᾿ ΄ ἐμὸν δράγμα. “εἶπαν δὲ αὐτῷ οἱ ἀδελφοί ““Μὴ βασιλεύων 

ῪΝΝ «Μ ῪΚᾺ Ἁ 

βασιλεύσεις ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἢ κυριεύων κυριεύσεις ἡμῶν ;᾿ καὶ 
προσέθεντο ἔτι μισεῖν αὐτὸν ἕνεκεν τῶν ἐνυπνίων αὐτοῦ 

λὺ “ ε ’ 9 ἴω 9 1ὃ δὲ 9. ΣΡ . 
καὶ ἕνεκεν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ. ἰὸεν δὲ ἐνύπνιον ἕτερον, 

ΣΝ ᾽ 5. Ὰ “ ν 9 ἴω Ν “ 5 “ 9 
καὶ διηγήσατο αὐτὸ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐ- 

ΝΥ . 5 ςς 3 Ν ἃ 5.6 ’ 4. 2 σ΄ ψ ε 
τοῦ, καὶ εἶπεν ““᾿Ἰδοὺ ἐνυπνιάσθην ἐνύπνιον ἕτερον" ὥσπερ ὁ 
Ψ Ν ε ’ Ν Ψ 39 ’ὔ 4 22 ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ ἕνδεκα ἀστέρες προσεκύνουν με. 
10 ν 9 , 35. νὴ ἰς δ 5... ὟΝ Ν ὅε5 ((πιό  Χ 3 “2 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ εἶπεν ““ Τί τὸ ἐνύ- 

ἰφ᾿ Ὧν 5.5 ’, ϑνς τ 3 , 3 ’, 5... τ πνιον τοῦτο ὃ ἐνυπνιάσθης ; ἀρά γε ἐλθόντες ἐλευσόμεθα ἐγώ 
ἃ ᾿. ’ “ Ν 

τε καὶ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου προσκυνῆσαΐ σοι ἐπὶ 
Ν ΨΚὰ 3} 

ΡΟ 
Ν 9 ῪΜᾺ ’ὕ Ν ἐ Ἂ τὴρ αὐτοῦ διετήρησεν τὸ ῥῆμα. 

1 ἐζήλωσαν δὲ αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ: ὁ δὲ πα- 
Ξ᾽ Ἐπορεύθησαν δὲ οἱ ἀδελ- 

Ν 9 ΄Κ ’, Ν. ,ὔ ἴω Ν 5. ἘΠ ΦᾺ 3 », 

φοὶ αὐτοῦ βόσκειν τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν εἰς Συχέμ. 

'δ καὶ εἶπεν Ἰσραὴλ πρὸς Ἰωσήφ “ Οὐχ οἱ ἀδελφοί σου ποι- 
μαίνουσιν ἐν Συχέμ; δεῦρο ἀποστείλω σε πρὸς αὐτούς. εἶπεν 

κἰϑϑδοὰ (ὃ ἐδ6 σγοιηα) δοΐογο. ΤῊΘ 

ατϑοῖὶς νγοσαὰ ἴου ὕὉη6 ΟΥΘηΐδ] ργοβύγαύϊοη. 

Ιη οΟἸδβϑϑίοαὶ ὑΥ 5 ἢ ΘΌΨΘΙΏΒ 8ἢ 

ϑοοσιαδβαύϊνθ, ἃ5. ΠΘΙΘ δηᾶ ἴῃ νυ. 9 δηᾶ ἴῃ 

05. 4ηΐ. 1 2 82: Ῥαυΐ ἴἰἴη 186 ΝΑ. 

(Μύ. 252.}}; 4. 428) νψο ἢπα 1 νὰ ἃ 

αδίϊνθ, ἃ5 'ῃ ν. 10. Τὴ Αὐ᾽βίθαβ (88 186, 

157) Ὀούῃ σοηβύγιι οὐ] ἢ 5 ἃ16 ϑιηρ]ουθᾶ. 

Τὴ {ὉΠ6 1} νϑυβίοη οἵ η6 Τ ΧΧ {6 δηοϊθηῦ 

ΑΥ̓ΠΊΘΏΪΔῊ5 ΤΟΡΌΪΑΙΙΥ ΤΘΠΑ͂ΘΥ προσκυνεῖν 

δἃ5 ΔΌΟΥΘ. 

8. βασιλεύων βασιλεύσεις : ὃ 81. ---- 

προσέθεντο ἔτι μισεῖν: ἸΌΘΥΔΙΥ ἐλον 

αὐἀαοα γοὶ ἰο ᾿αΐθ τε "ΠΟΥ Ὠαίθα 511} 

ΤΊΟΥΘ,᾽ ἃ ΗΘΌΓΔΙΒΙη ΥΘΙῪ ΘΟΠΊΠΠΟΗ ἴῃ 6 

1 ΧΧ. Φοβθρῆιβ 85 ἤθτο (4 π|. 1 2 

δ 2) καὶ πρὸς αὐτὸν ἔτι μᾶλλον ἀπεχθῶς 

δ΄ 119. 

Θ. ἴδεν: ὃ 19.--- ὁ ἥλιος καὶ ἡ σε- 
λήνη : ΦοΒορῃαβ (4ηϊ.11 2 ὃ 8) ΘΧΡΙΔΙ ἢ 5 

ὑμαῦὺ [86 Τῃηοοῇ ϑβίοοα Ζογ [Π6 ΤηοΐῃΠοΥ, 

ΟΥὐηρ ὅο 06 ῬΟΎΘΥ οὗ 7ῃ6 Ἰηοοη ἴῃ 

ἔχοντες διετέλουν. 

ΠΟΌΤΙΒηΪηρ 411] {ηΐηρθ δηῃα τῃδκίηρ 

ΠΘ Ο,ΟΥ, 8δηἃ [26 δ ἴοὐ {ῃ6 

Ταῦ ου, Ὀθοδθβθ ῃηὰῦ ἱπηρᾶῦίθα ἰο 

[Ὠΐηρθ ΠΟ, 58μᾶρ6 δἃηᾶ βίσθηρίῃ. --- 
ἕνδεκα ἀστέρες : ΦΟΒΘΡ5 (4ηϊ. 1 2 

ὃ 8) 5808 τοὺς δ᾽ ἀστέρας τοῖς ἀδελφοῖς 
(εἰκάζων), καὶ γὰρ τούτους ἕνδεκα εἶναι 

καθάπερ καὶ τοὺς ἀστέρας. Βαυΐῦ οἡ ψυηδῦ 

Βυϑίθμη ὙὙ6Ι6 ῃ6 ϑδίδιβ γΓθοϊζοηθα ἃβ 

ΘἸθυθῃ ὃ 

10. ἐλθόντες ἐλευσόμεθα: ὃ 81. --- 

προσκυνῆσαί σοι : 7 ἢ. προσεκύνησαν. 

11. ὁ δὲ πατὴρ κτλ.: 1,1-. 215, δ] ἃ γΘ 

ΘΥἹ ΘΠ ΠΥ τπηοαθ]]6α οἡ ὑμ15 γθυθθ. Οὔ. 

α͵5ὸ Π.8η. ΟἹ 425 τοὺς λόγους ἐν τῇ καρ- 

δίᾳ συνετήρησε. 

12. εἰς Συχέμ: αὐ ϑηοοίδην, ἴο ὍΘ 
ὑδῖζθῃ νυ] βόσκειν, ποῦ νυ ἐπορεύθη- 

σαν. ὃ 90. Φοβορῃπβ (Δ πη. 11 2 ὃ 4) 

ΤΘρτ ϑθηΐβ ὕῃ6 ὈΓΘΟΠΙΘῊ ἃ ΤΟΙ ΟΥηρ ἴο 

ΘΠΘΟΠΘΙη δου [ῃ6 μαγγοϑῦ νυἱυμουῦ 0Π 611 

Ταῦ 6 Υ᾽5 Κηον]θᾶρθ. 
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δὲ αὐτῷ ““᾿Ἰδοὺ ἐγώ. ᾿ ἐεἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰσραήλ ““ Πορευθεὶς 
» Ἔγ 4 ’ὔ ξι, 5 ᾿, ἃ Ν ’ὔ ἃ 9 ’ὔ ἴδε εἰ ὑγιαίνουσιν οἱ ἀδελφοί σου καὶ τὰ πρόβατα, καὶ ἀνάγ- 

’ 3) Ἁ 9 ’ὔ 53. Ἀ 3 'φὴ Γ, ΄΄ὸὦ 

γειλόν μοι. καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν ἐκ τῆς κοιλάδος τῆς 

Χεβρών: καὶ ἦλθεν εἰς Συχέμ. “᾿καὶ εὗρεν αὐτὸν ἄνθρωπος 
, ᾽ κα“ ἐν πε νοο Ν ἀνα εν 

πλανώμενον ἐν τῷ πεδίῳ ἠρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος 
λέγων “Τί ζητεῖς ;᾿ 15ὁ δὲ εἶπεν ““ Τοὺς ἀδελφούς μου ζητῶ" 
ΕΝ. χά κα ΄ ᾽) 135 δα νὰ ἀπάγγειλόν μοι ποῦ βόσκουσιν. εἶπεν δὲ αὐτῴ ὁ ἄν- 

ἔξ 9 ’ 9 ῃθ » Ν, ϑ9 “ ’ὔ 

θρωπος “᾿Απήρκασιν ἐντεῦθεν" ἤκουσα γὰρ αὐτῶν λεγόντων 
. Πορευθῶμεν εἰς Δωθάειμ.᾽ ᾿ καὶ ἐπορεύθη ᾿Ιωσὴφ κατόπι- 

» ΕῚ ΄“ 9 κ΄ Ἁ Ὁ 3 Ἁ “ ’ 

σθεν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, καὶ εὗρεν αὐτοὺς εἰς Δωθάειμ. 
18 ’ ὃ δὲ Θὲ οδα 40 Ν ον 5 ᾿ ϑ.ς νν πρόιδον δὲ αὐτὸν μακρόθεν πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς 
αὐτούς: καὶ ἐπορεύοντο ἀποκτεῖναι αὐτόν. “ εἶπαν δὲ ἕκαστος 

Ν ᾿ ᾿ὃ Χ Ν 9 Δ ς(3 ὃ ἈΠ ΕΠ ᾽ν 3 πες » πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ““᾿Ἰδοὺ ὁ ἐνυπνιαστὴς ἐκεῖνος ἔρχεται" 
9,0). κα ΕῚ δ κα 3 ,ὕ 5... ν. ε 5. Ν 9 

νῦν οὖν δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ῥίψομεν αὐτὸν εἰς 
ἕνα τῶν λάκκων, καὶ ἐροῦμεν “ Θηρίον πονηρὸν κατέφαγεν 

δ, ρος 5 5 ’ θ , Ψ Ν 5 9 2) ΟἹ 95 , 

αὐτόν "᾿ καὶ ὀψόμεθα τί ἔστιν τὰ ἐνύπνια αὐτοῦ. ἀκούσας 
δὲ ῬἭ Ἁ ἐξ λ 9 Ἁ 9 “" - 9 “- ' Ἁ 3 

ἐ Ῥουβὴν ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ εἶπεν 
ΦΩ, Ὁ ’ 3 22 κ᾿ 

“ Οὐ πατάξομεν αὐτὸν εἰς ψυχήν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ῥουβήν 

συ ἢ δοουϑαύϊνο ἰ5. ἀπο] ϑϑίοαὶ). 

εἰς Δωθάειμ: αὐ Ποίπαη. 

14. κοιλάδος : κοιλάς ἴθ ὙΘΙῪ ΟΟΙη- 

ΤΟ ἴῃ ὑπΠ0 ΤΙ ΧΧ ἴου ναῖΐδ, 6.0. αθη. 
ὃ 97. --- 

Ορ. 4232 
148 ἐν τῇ κοιλάδι τῇ ἁλυκῇ, ΜΈΏΪΟΙ ἴῃ 

γ. 8 οὗ [Π6 5816 5 Ο8]16α τὴν φάραγγα 

τὴν ἁλυκήν. ΤῊΏΘ ΜΟΥ ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ {6 

5686 οὗ “ἃ ΒΟΙΙΟΥ ̓  ἴῃ ΒΟΙὴΘ ΥΘΥΒΘΒ 

ΒΟΥ 6α ἰο ῬΙαῖο (Δ4ηέἢ. Ῥ. νἱ. 49). 

17. ἀπήρκασιν : ἐθεν ἢασνε ἀοραγίοα. 

ΤῊΪΒ ᾿ηὐγϑηβὶ να 86 οὗ ἀπαίρειν, ΜΥΜΠΪΟῊ 

15. ΘΟΙΠ ΠΟΙ ἴῃ ὕη6 Ὀθβῦ δυΐῃουβ, οὐἱρὶ- 

ηδίρα ἴῃ δῃ 6]]10856 οἱ ναῦς (80ο. Ρ].) ΟΥ 

στρατόν. ΤὴΘ ψογᾷ ἰβ δῇ δρὺ βαυΐνα- 
Ἰθηὖ ἴον (8 ΗΘ τον, νυ ἢ τη θ 88 1106Γ- 

ΔΙ]Ὺ “ἴθ 1 ἊΡ,᾽ δηα ΤΟ ο 5 ἴο [Π6 ρα] ηρ 

ἋΡ οὗ {πΠ6 ἰθη-Ῥ6 95 Ῥγθυῖοιιβ ὕο ΓΘΘΌΤΩΪηΡ' 

ἃ ΤῸ. Οὔ. ἐξῆρεν Ἐπ. 14:9͵ --- κατό- 

πισθεν τῶν ἀδελφῶν : {5 .,86 οἵ κατό- 
πισθε ΜΥἰῦ σΘηΪΪγΘ ἴῃ ὑΠ6 ΒΘ6η86 οὗ μετά 

δ 00. 

18. πρόιδον : ὃ 19. --- ἐπορεύοντο : 

ἐΐον υϑοηΐ αδοιιΐ. 

20. λάκκων : λάκκος "ἃ ὈΪν 15. ὁ0η- 

ηθοίρα σὺ Τιδὐΐη Ἰαύι8 δῃα Τασιηα. 

Τὸ ἰβ υδρθα ἰῃ Χρη, 4πηαδ. 1. 2 ὃ 22 ἴογ 

ἸαΡῈ θη Κ5 ἰῃ  ]Οἢ 1 Π6 νγὰβ ΚΘρί -- 

καὶ γὰρ οἶνος πολὺς ἦν, ὥστε ἐν λάκκοις 

κονιατοῖς ( ρίαϑδί6γ664) εἶχον. ΤῊΘ λάκκος 

ἴῃ {Π15 ἰηβϑύδηοθ γγὰβ ἃ ΟΥΥ ΤΌΒΘΙΥΟΙΪΓ. 

566 ν. 24. ΤὴΘ ψοχὰ 15 υαϑϑᾶ ἴῃ 4018 οἵ 

1η6 ἀσηρθοη ἰηΐο ]Οἢ ΦΌΒΘΡῺ νγᾶϑ 

οαϑὺ. Οὐ. 4180 Εχ. 1229; ἵν Καὶ, 1851, 

21. Ῥουβήν: ΦοΒΘΡμυ5. 08118 ΤῺ 
ἹῬούβηλος. --- εἰς ψυχήν : 80 α8 ἴο 51α}} 
ἤΐηυ. Α Ἡθργαδίβχη. 
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ΤᾺ , τὰ κι , 

“ Μὴ ἐκχέητε αἷμα: ἐμβάλετε δὲ αὐτὸν εἰς ἕνα τῶν λάκκων 
“- κι κ- κι Ψ 

τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, χεῖρα δὲ μὴ ἐπενέγκητε αὐτῷ" ὅπως ἐξέ- 
΄Κ΄ὸ ΄ΝΝ ῪΝΝ ΄Ὸ-Ἔ ΄Ὺὰ Ἁ 

ληται αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀποδῷ αὐτὸν τῷ πατρὶ 
ἴω 3 Ν Ν. 

αὐτοῦ. “ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἦλθεν Ἰωσὴφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς 
9 "Ν 3 ’ὔ Ἧ 9 Ν Ἁ ἰω Ν ’ Ν Ν. αὐτοῦ, ἐξέδυσαν τὸν Ἰωσὴφ τὸν χιτῶνα τὸν ποικίλον τὸν περὶ 
Ἄν 94 Ν , Ψ.Σ ἊΣ » 3 Ν ’ ε δὲ 

αὑτὸν, “καὶ λαβόντες αὑτὸν ἔρριψαν εἰς τὸν λάκκον - ὁ δὲ 

λάκκος ἐκεῖνος ὕδωρ οὐκ εἶχεν. “Ῥέκάθισαν δὲ φαγεῖν 
ἄρτον: καὶ ἀναβλέψαντες τοῖς ὀφθαλμοῖς ἴδον, καὶ ἰδοὺ. 

σι Ν 

ὁδοιπόροι Ἰσμαηλεῖται ἤρχοντο ἐκ Ταλαάδ, καὶ οἱ κάμηλοι 

αὐτῶν ἔγεμον θυμιαμάτων καὶ ῥιτίνης καὶ στακτῆς ἐπο- 
͵ δὲ “ῬΜ 9 » ο0. “5 δὲ ΡῚ “ὃ 

ρεύοντο δὲ καταγαγεῖν εἰς Αἴγυπτον. εἶπεν δὲ Ἰούδας 
Ν ᾿ χὸὃ Ν 9 ὌΝ [5 ὔὕ ᾽ὔ 53. Ἃ 3 ’ὔ 

πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ “Τί χρήσιμον ἐὰν ἀποκτείνωμεν 
Ἁ ὃ Ν [. ἴω. Ν 7) Ν Φ' 3 ἴων 21 ὃ “- 

τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ κρύψωμεν τὸ αἷμα αὐτοῦ ; εὔτε 
9 ’ τὐρξον ἰο, 9 ’, ’ ε Ν Ὺ Ὁ 

ἀποδώμεθα αὐτὸν τοῖς ᾿Ισμαηλίταις τούτοις: αἱ δὲ χειρες 
ε ΨἊ Ἁ »  ψ}ὸ 9 ’ 

μων μὴ ἐστωσαν ΕἾ αὕυτον, 

ε ῪΡΙ͂Ε 3 οὗ 

ἡμῶν εστιν. 

22, ὅπως ἐξέληται αὐτόν: 50 ἐπαΐ 
6 ηιᾶν αἀοἰζυθ" πηι. ΤῊῺΘ ῬὈΥΪΠΙΔΥΥ͂ 

ΒΘαΌΘΠΟΘ Αἵ 8 ιἰδίουϊο ἴθηβθ γὰ8 

ΒΟΠΊΘΌΪΏΘΒ τι566 ἴῃ ΟἸαββίοαὶ ατθοὶς ἴὸ 

Ῥγθϑθηῦ μ6 ᾿ἰπηὐθηὐίοη οἵ ἴῃ 6 ΒΡΘΔΙΚΘΥ 

Υ] ογθαῦθυ σίνίηθθθ. [Ι͂ἢ ΒΙὈ]164]) 

ατθοὶς 1 ΒαρΡΡΙαηΐβ {Π6 ορίαίϊν δ]ῖο- 

δϑίμθυ. ὃ 7ὅ6. Φοβθρῇυβ (Δ4ηι. ΤΠ 3 

δ 2) Υϑρσυθϑθηΐβ ΒΘΆΌΘη 88. ον ϊηρ' 

ΦΌΒΘΡἢ ὈΥ ἃ ΤῸΡ6 ἰηΐο {Π6 ρΡἷῦ, δηᾷ [Π6ῃ 

δοίϊηρ Οἵ ἴῃ Βθδυοῇ οὗ ραβίισρ. 

25. φαγεῖν ἄρτον: ὃἥ Τ7. --- Ἴσμαη- 
λεῖται : ΦΌΒΘΡΗΙ5Β (4π|. Π 8 ὃ 8) 

“Αραβας τοῦ ᾿Ισμαηλιτῶν γένους. Ἠδ Πᾶ5 

ὯΟ Ιῃηθηΐϊϊοη οὗ Μι|αϊθηΪϊ685. --- ἔγεμον : 

γέμειν, ὙΥ ὨΪΟΉ 15 ῬΓΟΡΘΙΥ πιϑ6ἃ οὗ ἃ 5], 

Ϊ5 ΘΙ ὑγδηβίοσσθα ἴο “{Π6 5ῃϊΪΡ οὗ {ῃ6 

αἀρβϑσί." -- ῥιτίνης : ῥιτίνη, ΟΘΟΙΠΙΠΟΙΪΥ͂ 

506 10 ῥητίνη, Τιαἰϊη γοδῖπα τὸ ὑΠπ6 τϑϑίη 

οὗ ὉὍΠ68 ΤΘΥΘὈἸη ἢ ΟΥ [Π6 Ρ'πθ. ΤΏΘΟΡΗ. 

Η.. ῚΧ12 ξ1 τῆς δὲ τερμίνθου καὶ τῆς 

ἤκουσαν δὲ οἵ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. 
ὅτι ἀδελφὸς ἡμῶν καὶ σὰρξ 

“καὶ παρε- 

πεύκης καὶ ἔκ τινων ἄλλων ῥητίνη γίνεται 

μετὰ τὴν βλάστησιν.υ Ῥητίνη 5. Τη6ῃ- 

υἱοηθα ἀρδίη ἴῃ 4311 ἃ5 ἃ Βρθοΐδὶ ργοάαοῦ 

ΟΥ Ῥαϊθβϑίϊηθ, δηὰ ἤθῦθ ἴῦ ἰβ. Ὀοίηρ 

Ὀτουρηῦ ἔγομ Οἰ]θαᾶ. Τὺ 15. {που ουθ 

ῬΓΘΒΌΤΙΔΌΪΥ ῃ6 ἴδμηουῦβ “ Ὀα]ὴ οἵ 

αΙ1θ8α" (ὅσον. 8232, 288, 401), ΤΠ 

ὙΟΓῸ ΟΟΟΌΥΒ Βἷ'χ {Π|65 ἴῃ {πΠ6 ΤΧΧ 

ΔΙΥΥΔΥΒ ἃ 5 ἃ ὑγδηβιίϊοη οὐ ὑπ6 ΗΘΌΓΘΥΥ 

γα νυν] Οἢ ΟἿ ΘΙ ΒΙΟῊ ΓΘ ΠΟ ΘΥΒ “ ὈΔ8]1η.ἢ 

- στακτῆς : ὁ}. 451, στακτή ἰδ ΒΡΟΚΘΗ 

οὗ ἃ5 ἃ Κἰμᾶ οὗ τυ. ΤΏΘΟΡΗ. ἢ. Ρ. 

ΙΧ 4 αα ἥη. τῆς σμύρνης δὲ ἡ μὲν στακτὴ, 

ἡ δὲ πλαστή. ΦοΒορμαβ (Απὲ. 1 8 ὃ 8) 
15. γαριιθ 'ῃ ἢΐδβ Ἰϑηρ ΔΡρΌ ---- ἀρώματα καὶ 

Σύρα φορτία κομίζοντας Αἰγυπτίοις ἐκ τῆς 

Γαλαδηνῆς. 

27. ἔστωσαν: ὃ 16. --- ἤκουσαν: 
ποῦ ΟΠΪΥ “ Πραχά," Ὀαὺ “ οὈουβα., ὑπα- 

κούειν Ἦδἃ5 015 ἀΟΙὉ]6 τηϑϑηΐηρ ἴῃ Ο]88- 

5108] αὙτϑθοκ, 1|κ 16 ἘΣΡΊΙΒΗ “ ὨΘΔΥ ΚΘΗ." 

πω... .Χ." . - 



Ι. ΤῊΝ Β5ΤΟΒΥ ΟΕ 9ΟΒΕΡΗ 118 

᾿ 6 ηοδὶ8 ΧΧΧΥΙΠΙ 82 
,ὕὔ ε » ε “Ἂ ἄν... ἃ 53 ' 

πορεύοντο οἱ ἄνθρωποι οἱ Μαδιηναῖοι οἱ ἔμποροι, καὶ ἐξείλ- 
Ν 9 ᾽’ὔ Ν 3 Ν 3 ἊΜ ΄ Ἂ 

κυσαν καὶ ἀνεβίβασαν τὸν Ἰωσὴφ ἐκ τοῦ λάκκου καὶ 
9 4 Ν 39 οἶ “ 9 ’ » ἴω 

ἀπέδοντο τὸν Ἰωσὴφ τοῖς ἸἸσμαηλίταις εἴκοσι χρυσων" 
Ν , τὰ ἢ 3 δ ἢ “Ὁ 99. » Ζ 

καὶ κατήγαγον τὸν Ἰωσὴφ εἰς Αἰγνπτον. ἀνέστρεψεν 

δὲ Ῥουβὴν ἐπὶ τὸν λάκκον, καὶ οὐχ ὁρᾷ τὸν Ἰωσὴφ ἐν τῷ ἢ ᾿ Χ οῤς Ἶ ι 
’ Ἁ ’, Ν ε , “ Ν 

λάκκῳ καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. “᾿ καὶ ἀνέστρε- 
Ἂ δ ᾿ὃ Ν 9 Ἅ ω ξὲ Ν ὃ ’, 

ψεν πρὸς τοὺς ἀδελῴφους αὐτοῦ καὶ εἶπεν ““ Τὸ παιδάριον 
9 » δὰ δὰ κ᾿ , » 2) 31 , Ν 

οὐκ ἐστιν " ἐγὼ ὃε ποῦ πορεύομαι ἔτι; λαβόντες δὲ 
Ν ΄“ “ὉΠ 9 Ν » ,» - ΥΥΤΑΝ κρ: Ἁ 3 , 

τὸν χιτῶνα τοῦ Ιωσὴφ ἔσφαξαν ἔριφον αἰγῶν, καὶ ἐμόλυ- 
Ν ω σ 

ναν τον χιτῶνα αιματι. 

50 δᾶ85 ατιϑοιμίίαγα ἴῃ Τιαὐϊη τ 18 

ΒΎΘΏΟὮ Θααϊνα]θηῦ δοοιίον. ΟἿο. Ὠίυ. 1 

δ 181 ᾿ηᾶρὶα διυαϊ!Θη  α1ῇ απ [ἢ 

δ 561] ὑδ} α ἃ τη. 

28. παρεπορεύοντο: 106)6 σΟΉνη 0 

ὃψ, ΛΠΘΥ Βανίηρ Ὀθἴονθ ὈΘΘη 566 ΟἿΪΥ͂ 

ἴη {μ6 αἰϊδίδμοθ, Βυΐῦ 566 [1ηϊτοά. --- 

οἱ ἄνθρωποι. .. οἱ Μ.. .. οἱ ἔμπο- 

ρου: ῃ68 886 ΠΟΙ οἱ Π6 δγίϊο]6,  ] ἢ 

5 ποῦ ἴῃ {η6 ἩΘΌΓΘνν, ΒΘΥΥΘ5 ἴο ἰαΘ ΠΏ 

ὕΠη6 ΜΙαϊδηϊΐθ5 νυ ἢ ὑΠ6 ἸΒῃτη8 6] 1065 οὗ 

γ. 28 διῃὰ πίαθϑ {π6 αἰ οα]Υ ὙΠ] οἢ 

ΟὔΠουννῖθθ Ῥγθϑθηΐβ ἰἰ8611 δθ ἴο {ῃ6 

ἰηἰγοαποίϊοῃ οὗ ἃ οαυᾶνϑῃ αὖ ὑΠ15 Ροϊηῦ 

8ἃ5 ἃ "6580 ἴδαοῦ Κη ὈΘίοΙσ. --- οἱ 

ΜΜαδιηναῖοι: ἐδ6 Μ|Ιαϊαγ 68, ΠΘΥΘ το- 

ϑαγαθα 85 ἃ 5Ρθοΐθββ οἵ ᾿ϑῃμηδο]]θ5, ἴῃ 

εἰοἴθηοθ οὗ συ] οἢ πηϊρηῦ Ὀ6 αποίρα “ἀρ. 

822, 23. ΒΟΙΏΘ οὗ {Ππ6π| αἀυοὶῦ ἴῃ [Π6 Βοιτἢ- 

θαϑύ οἵ [86 Ῥρηΐηβα]α οὗ 518], δ] οηρ 0Π6 

Οὐ] οὗ ΕἸαὺΝ (ΑΚαῦα). Εχ. 215, 81, 
Βαῦύ {Προ ῖγ ομϊθῦ Πποιηθ ννὰ8 ἴῃ Π6 πουῦῃ 

οὗ Ατὐδθΐα θαβύ οἵ π6 αα]ΐ οὗ ΑἸΚΔΌΔΗ. 

- ἐξείλκυσαν : ΠΟΘΙ {Π6 5 ]Θοῦ ΟΠ ΔΠΡῈΒ 

ἴο ΦΌΒΘΡΗ 5 Ὀγθίῃτσθῃ. --- χρυσῶν : 

ἩΘΌτονυ, ἐΒΙΙ νου"; Ὑυ]ρ. νἱρίποϊ 

ΔΡΡΘηὐΘ ΙΒ; ΦόοΒΘΡ 5 μνῶν εἴκοσιν. ΤῊ 

Ἐκ. 2182 106 ΠΟΙΙΏΔ8] γϑ]ὰθ οὗ ἃ 518 ν68 ἰἜ5 

Θϑυϊτηδίθα αὖ 80 5ΏΘΙΚ615. 'ΓΠΘ ὑγδηβιῦοῦ 

30 ΧΡ ο΄ Ν α Ν 
και ἀπέστειλαν τὸν χιτωνα τὸν 

ΒΘΘΙῺΒ ἤο ἤδγθ ἰδίκθη [ῃ86 νγοσα “5 ]γ "ἢ 

ἴῃ ὍΠ6 Θ'ΘΗΘΙΆΪΙ ΒΘη56 Οὗ “ΤΠΟΠΘΥ ᾽ (φΦ. 

ΕῪ, αὐοοη), ἃΠπα 50 τη8α6 οἱ ἰύ 20 ρο]ὰ 

Ῥίθοθϑ, [06 ΠὩΟΠΘΥ ἴο ΜΏΪΟΝ μ6 νγᾶϑ 

δοοσιιδύοιηθα δὖὸ Αἰθχδηᾶαγία. Οοϊπρα 

ΙΠΟΠΘΥ 15 ποῦ ΒΡΡροβθα ἴο ᾶγθ Ὀθθη 

564 ΔΙΠΟΏρΡ' {ῃ6 “6005 ἀΠη0}} {Π6 {1π|6 οὗ 

Ταῦ Ηγϑίδβρθϑ, Β.ο. 821-486, ΤῊΘ 

ΒΘ Ὶ ἢ σΐϊο ΑὈΥδΏδιη Ὀουρἢῦ {Π6 

ΟδΥ6 οὗ Μδοῆρθιδῇῃ νὰβ ραϊα Ὀγ ννοϊὶρῃΐ 

(ἄθη. 2816). Τὴ Ατὴοβ 8ὅ (δρουὺ 800 
Β.0.) Ὅπη86 ΙΒγ8 6116 ΘΟΥΏ-ἀθ] 5 ΔΙΘ 

αἀΘΒΟΥΙ θα δἃ5 “τη δ ἰκίηρ' [Π6 ΘΡΏΔἢ 5118]], 

διηα 0Π6 ΒΠ6[Κ6] ργρδῦ, δηα ἀθδ)ηρ᾽ [8 156]γ 

ὙΥἹ ὈΔ]ΔΠΟ65 οἱ ἀθορίί,᾽ ἱ. 6. ΒΥ] ΠΡ᾽ ΟΠΘ 

νγοϊσηῦ ἴῸΓ ῃ6 ΟΟΥ ΜΏΪΟἢ ὑΠ6 Υ 50] 

Δα ΔΠΟΙΠΘΥΙ ΤῸΥ ὕΠ6 5] γῸῪ συ ]Οἢ ΤΠ6Ὺ 

τϑοοϊνρᾶ. ΤΠΘΥΘ σψου]ᾶ Ὀ6 ΠΟ τηθδηΐηρ 

ἴῃ 15, 11 0Ὁ0ῃ:6 ουβύοτῃηθυβ ραᾳϊα ἴῃ οοΐῃ. 

90. ποῦ: ὃ 94. --- πορεύομαι : αἣὶ 7 

ἴ0ο σοξ ὃ 18. 

851. ἔριφον αἰγῶν: α Κὶὰ ΟΥ̓ ἐδ 
σουῖδ Οὗ. 9Μᾶρ. 619, 1815,19: Σ1 κ΄, 

1629, 8.0. χίμαρον ἐξ αἰγῶν ΝΌ. 716, 22, 

1524, 2815: Ὁ0:. 144: 1 Κι. 1629. τράγος 

αἰγῶν ὭὍδηῃ. 108 --- δάμαλιν ἐκ βοῶν 

0. 218 .-- μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν ΝΌ. 715 21, 

οἷς. --- ἐρίφους ἀπὸ τῶν τέκνων τῶν αἰγῶν 

1 ΟἸγ. 867 ---- κριὸν προβάτων ΤΟΌ. 79. 
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αομοϑὶβ ΧΧΧΥ͂ΙΙ 38 

ποικίλον καὶ εἰσήνεγκαν τῷ πατρὶ αὐτῶν, καὶ εἶπαν ““ Τοῦτον 
88 

114 

Ψ δ 1.4 9 ν “ι΄ εκ ᾽ 9 ἋἋ 5) Ν 
ευρομέεν Ἧ ἐπίγνωθι εὐ χιτὼν Του υἱοῦυ σοὺυ ἐστιν 7 Ου. και 

9 ᾽ χκΝ Ν 53 ζί Ν “ἍΜ δ ΝΑ 5 Ἶ θ ’ὔ ᾿ς 

ΕΠΕΎΨνΩω αὐυτον Και εἰὐἰπτεν Χιτων Του πηὰ ιοῦυ μου εστιν Ὥβιον 

ον ’ 9 ’ ’ -. Ν 9 ’ 33 πονηρὸν κατέφαγεν αὐτόν, θηρίον ἥρπασεν τὸν Ἰωσήφ. 
84 ’ Ἂ. 9 Ν Ν ε ’ 9 ῪΜᾺ Ἄ υ ψ5 Γθ ’ διέρρηξεν δὲ Ἰακὼβ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἐπέθετο σάκκον 

ἃς Ν Ν 9 Ἁ 9 ΄ὰ Ν 9 ᾽ θ Ν ΕΝ 9 ΄ὰ ς ᾽ 

ἐπὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐπένθει τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἡμέρας 
΄ 85 , δὲ ΄ εἶδ μὰ 4 δ θ τινάς. συνήχθησαν δὲ πάντες οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ θυγα- 

΄, . 5 , 5. » ΑΕ ὦ Ν 
τέρες, καὶ ἦλθον παρακαλέσαι αὐτόν" καὶ οὐκ ἤθελεν παρα- 

“-- ’ὔ Ψ ζξζ ’ Ν Ἁ Ε 

καλεῖσθαι, λέγων ὅτι “Ξ Καταβήσομαι πρὸς τὸν υἱόν μου πεν- 
“ 9 νά 9} Ἂν 5. δὰ ε Ν 9 φ θῶν εἰς ᾳδου"᾿ καὶ ἔκλαυσεν αὐτὸν ὃ πατὴρ αὐτοῦ. δδ οἱ δὲ 

Μαδιηναῖοι ἀπέδοντο τὸν Ἰωσὴφ εἰς Αἴγυπτον τῷ Πετρεφῇῃ 
2 (ὃ Φαραὼ ἀρνιμανείρῳ τῷ σπάδοντι Φαραὼ ἀρχιμαγείρῳ. 

85. λέγων ὅτι : {156 86 οὗ ὅτι 
ΥΪ 0ῃ6 αἰτθοῦ ογδύϊοη ἰ8 Τουσπα [ἴῃ 

Ὁη6 Ὀοδὺ ὑ 8, 6.90. Ῥ]αῦ. Α4οϊ. 

21 ΟἍ, 84 Ὁ λέγων ὅτι ἐμοὶ, ὦ ἄριστε 

κτλ. Τῦ 18 δ5 σοιηηοη ἰὴ 6 ΤΧΧ 

85 ΘΙΒΘΎΠΘΥΘ ἴῃ ατθοῖκ, 6.0. 4825, 481: 

Εχ. 41, 

86. Μαδιηναῖοι : ποὺ {Π6 5816 νγοτὰ 
ἴῃ ὑπη6 ΗἩΘΌΓΘΥΥ ἃ5 ἴῃ ν. 28, θϑίῃρ ἤθΥΘ 

Θαυΐϊναὶθῦ το Μραδηϊίθβ, ὕΠ6γ6 ο ΜΙ|ΙΑα- 

ἰδηϊΐοθβ. ἘΎΟΙῚ θη. 241 χα Ἰθᾶσῃ {παῖ 
Μράδηῃ νγὰβ ὈΥοῦμου οὗ Μίάΐδη. ---- σπά- 

δοντι : σπάδων 5 ἃ ΘΕ ΠΌΠΟΙ, Γιδῦ. δρἄδο. 

ΤῊΘ ρϑηϊυῖνο ἴῃ ὌΥ̓ΘΘΙΚ 15. ἴῃ τ-ωνὸς ΟΥ 

-οντος. ΤὴΘ ΟΠΪΥ͂ ΟΥΠΘΙ ῬᾶΒΒαρῸ ἴῃ [6 

ΤΧΧ ἴῃ ψ Ώ]ΟῊ 0Π6 ὙγοΟΥα ΟΟΟῸΪΒ 15 15. 5971 

ποιήσουσιν σπάδοντας ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασι- 

᾿ λέως, ΤῊΘ βαὴηθ ἩΘΌΓΘΥ ΟΥΡΊῚ 8] 15. ἴῃ 

θη. 891, 4027 ἰγδηβὶαίθα εὐνοῦχος. 

ΤῊΘ ἘΠΡΊ]5η σϑηαϑυϊηρ " ΟΠ ΘΟΥ ̓  ἰ8. ΠῸ 

ἀουδύὺ αἰοοίθα ὉΥ {π0 ἔαοῦ ὑπαὺ Ῥοιΐ- 

ῬΏΔΙ ΠΡΌΓΟΒ ἴῃ ὕΠ6 Β[ΟΥΥ 85 ἃ τηδυγϊθαᾶ 

ΙΔ. Οἡ {ῃ15 ροϊηΐ 566 Ιηὐτοά. --- ἄρχι- 

μαγείρῳ : πού “ ΟὨΐϊοΥ οοοΚ.᾽ ΕΘΗ 88 

ἃ ΠπηδύϊοΥ οὗ ἀθυϊναῖ!οη ἰῦ Τ]ΔΥ ΘαΙΔ]]Υ 

ἸΏΘ8η “ ΟὨΐθὲ ὈυΓΟΠΘΥ ᾽ ΟΥ “ Β]Δ ΡΓΘΓΘΙ," 

ὙΥΏΪΟἢ ὈΤΪΏΡΘ τι τουπα ἴο 86 ἨΘΌΓΘΥΥ 

“ ρῃϊθὲ οἵ 0ῃ6 Θχθουτ 65. ΤῊ Επηρ- 

115} Γθῃ θυ ἱηρ' 15 ὁ οαρύδίη οὗ {Π6 σιγά," 

Ιὴ 86 {Π6 ΓΘΥΤῺ ΒΡ Π65 ἃ ΠΙΡῊ ΟἸΟΘΥ, 

Βοιῃθίῃϊηρ' |κ6 0η6 ργϑίθοίαβ ΡΥ Ὁ - 

ὑοῦΐο δῦ Βοηθ, ψ)μῸ ΟοΟΙΙ ηΘα [6 

Γαηούϊ 5 οὗἨ ΟΟΙΠΙΔΉΘΘΙ οὗ {πΠ6 Ῥοάγ- 

σαδτα δηα οὨϊθῦ οὗ Ρο]]οθ. Τὺ ἰ5 ἃρΡ- 

ῬΙΘα ἰο Ῥούρῃδν (ἄαθϑηῃ. 8786. 591, 4112), 

ἰο ΝορυΖαγδάδηῃ (ἷν Καὶ. 288 ; 267. 401, 

οἰ0.). δ! ἰο Ατΐοοῃ (Πδη. 214). ΤΠ 

Ἰαϑῦ-Πδιηθα 5 ἀθβϑουϊ θα ὈΥ͂ ΦοΒΘΡ ἢ 5 

(Απί. Χ 10 ὃ 8) 85 μανίῃηρ [ῃ6 οοιη- 

Ιη8η4 ΟΥ̓Ρ μῃ6 Κἰηρ᾽5 Ὀοἀγ-ριαγά. 

ΤῊΘ ψοχα ἀρχιμάγειρος 5 ϑθα 8150 ὈΥ͂ 

ῬΏΪΟο (1 6004, 2 ὲ Μαηιΐ. Νοηι. ὃ 52) κα- 

ταστήσας φησι τὸ 

λόγιον, Πεντεφρῆ τὸν σπάδοντα καὶ ἀρχι- 

μάγειρον δια ἀρδίη ἴῃ 1 662, 2) 6 ϑοηϊη. 

δ 2, 8ηἃ 163, 226 08. ὃ 20, ΏΘΥΘ ἢΪ5 

ΔΙ]ΠΘΡΌΤΙΟΔ] ἰγθαϊσηθηΐ βῆονγβ ὑμαῦ [6 

ἴοοῖς {ῃ6 ψογὰ ἴο πηθϑδὴ “ οῃϊθῦ οοοκ.᾽ 

ΠΟΒΘΡτΒ (44{πΙί. 1 4 ὃ 2) ΒΘ615 ἴο ἢδνθ 

{4116 ἰηΐο 6 5816 ΘΙΥΤῸΥ --- Πετεφρὴς. 

ἀνὴρ Αἰγύπτιος ἐπὶ τῶν Φαραώθου μαγεί- 

ρων τοῦ βασιλέως. 

εἱρκτοφύλακα, ὥς 

“ 
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9 Ν Ἁ ’ 3 » Α 

᾿Ἰωσὴφ δὲ κατήχθη εἰς Αἴγυπτον" καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν 

Πετεφρῆς ὁ εὐνοῦχος Φαραὼ ὁ ἀρχιμάγειρος, ἀνὴρ Αἰγύπ- βη δ ρ βχιμάγειβρος, ἀνὴρ. Διγνπ 
ῪΝ΄Ὥὦἃ 9 ῪΝ΄Ν Δ ΄Ν- 

τιος, ἐκ χειρῶν ἸΙσμαηλειτῶν, οὗ κατήγαγον αὐτὸν ἐκεῖ. 
δὸς τῆς , ν᾿ 9 , Ν ν ἀν . , ν καὶ ἣν Κύριος μετὰ Ἰωσήφ, καὶ ἣν ἀνὴρ ἐπιτυγχάνων " καὶ 
ἃ ο 3 κ᾿ » Ν ω ΄ὕ κ᾿ 3 ΄, 2. Κ 
ἐγένετο ἐν τῷ οἰκῳ παρὰ τῷ κυρίῳ τῷ Αἰγυπτίῳ. ἤἥδει 

Ν ε “ ν “Ὰ ἴω δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ ὅτι Κύριος μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ὅσα ἂν ποιῇ, 
’ 3 ὃ ὌΝ νι 9 “ Ν Ε “ 4 Ν Ὁ 3 Χ Κύριος εὐοῦοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ. καὶ εὗρεν Ἰωσὴφ 

’ ἴω ΄Κ' ἴω 

χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου αὐτοῦ, εὐηρέστει δὲ αὐτῷ. καὶ 
Ν Ν ἴω » ἴω 3. 

κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ πάντα ὅσα ἦν 
γι ΟΝ “ὃ ὃ ᾿ Ν Ἂ: 7φ δ΄.5,.....2 δὲ Ν Ν 

αὐτῳ ἔδωκεν διὰ χειρὸς Ἰωσήφ. ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ 
“ Ἁ ω »ν ΄“" Ν 

κατασταθῆναι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πάντα ὅσα 
5 Ὁ τ ΓΚ Ν δλκ ΄, Ν 5 κ᾿ 3 ΄ ᾿Ν ἣν αὐτῳ, καὶ ηὐλόγησεν Κύριος τὸν οἶκον τοῦ Αἰγυπτίου διὰ 
9 ’ ΜΠ  κᾳ “ 3 ’ ’ ΕΒ. ΄“ “ ε ’ 

Ιωσήφ - καὶ ἐγενήθη εὐλογία Κυρίου ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρ- 
ῪΝᾺ ἴω: » Ἁ ν᾽.» 53 Ἂ“ Ἁ 

χουσιν αὐτῷ ἐν τῷ οἰκῳ καὶ ἐν τῷ ἀγρῷς “καὶ ἐπέστρεψεν 
᾽ ν 3 9 “ 9 “' 9 ’ὔὕ ἃ 3 » ων πάντα ὁσα ἦν αὐτῳ εἰς χεῖρας Ἰωσήφ, καὶ οὐκ ἤδει τῶν 

, Ὁ 6 Ν 3 Ν Ἁ Κα ΟὟ ον ΕῚ ’ Ὁ “Ὁ 

καθ᾽ ἑαυτὸν οὐδὲν πλὴν τοῦ ἄρτου οὗ ἤσθιεν αὐτός. καὶ ἣν 
΄Νὰ », Ἁ ΝΜ» “" 

Ἰωσὴφ καλὸς τῷ εἴδει καὶ ὡραῖος τῇ ὄψει σφόδρα. ἴκαὶ 

2. ἦν ἀνὴρ ἐπιτυγχάνων: ἠδ τῦῇσαϑα ἱἰπαΐ. 8ὃ 41. --- ἐπὶ τοῦ οἴκου. .. ἐπὶ 
ηιαη, υὐἶο βιιοσοοαοα, ᾿ἰῦθγα} }]γ “Ὑπὸ Ὠἰϊ 

{ῃ6 τηᾶγκ.᾿ 

8. εὐοδοῖ: ηλαΐο8 ἴο ρ}γΟϑροῦ. Οὔ. 

γ. 235. 6 δᾶνθ 16 ΡῬδββῖνθ οἵ ὕΠ15 νυ 

ἴῃ Βοιῃ. 1109 εὐοδωθήσομαι ἴῃ {Πμ6 116 ΥᾺ] 

56η86 Οὗ Ὀθίηρ' γουοῃδαῖθα ἃ ροοα Ἰουτ- 

ΠΟΥ. Το ἴογοθ οἵ {ῃ6 ὅτι ἤθσθ οχ- 

θη685 ἴο εὐοδοῖ, γΥ Ὠ]Οἢ 15 Ἰηα]οαῦνο, ποῦ 

ορίαἰϊγο, 5 ἴῦ νου] 6 ἴῃ οἰδββίοδὶ 
ατοοκ. 

4. εὐηρέστει: τῃὉ᾽΄κ8 υὐοῖ]-ρ]δαϑβίηρ. 
ΤΡ Οατθοῖκ ἤθῦθ ἀδθραῦὶβ ἔσοιη {6 

ἨἩΘΌΓΘΥΝ. --- ἔδωκεν διὰ χειρός : 6 ριεΐ 

ἑηῖο {δ 6 Ὠαπᾶ οἵ. Οὗ. ν. 22. Διδόναι 

ἴη ἴπΠ6 ΤΙ ΧΧ οἴξθῃ τπθϑηβ “ἴο ρυῦ᾽ ΟΥ̓ 

ἐβθῦ᾽ ἃ5 Ὑ6}] 85 “ἴο σίνβ. Οὔ. Ὁ. 281: 

11 Ιζ. 2022; ν Κὶ. 197, 18, 

ὅ. ἐγένετο... καί; ἐξ σαΉϊ6 0 ρα88 

πάντα: ΠΟΙ {Π6 86 οὗ {Π6 ψοτὰ πάντα 

ἴῃ {ῃ68 Ἰα ΓΘ. ΟἸαβθ ΓΔ Ἰτο5 ὑΠῃ6 δοουδβαίϊγα 

δύ] ἃ5 ΠΡ] Υἱηρ ὑπαῦ ΦοΟΒΘΡἢ᾽ 5 ΤῸ]Θ 

Θχίθηαβα οΥ̓ΘῚ 8}} ὑπμαὺ 15 ᾿πηϑϑβδύθυ δᾶ, 

Ὀαῦ {π|5 αἰδυϊηοίίοη σου] ῬΟΥΠΔΡ5. ὈΘ 

8 ΟΥ̓ΘΥ-ΓΟ Πηθιηθηῦύ. ὅθ 4117 ἢ, --- 

ἐγενήθη : ἴῃ ΒΙΌ]ΪΟΔΙ ΟὙΘΘΚΚ [Π6 1ϑ8ὺ δου δύ 
Ῥδβϑίνθ οἵ γίγνομαι ἰΒ υϑορᾶ ἴῃ {6 
ΒΆΙΏΘ 5656 δϑ ῃ6 24 δογίϑὺ τηἱαα]θ. 

Ιῃ {ῃ6 ΘΑ] ΟΡ οαϊΐοηβ οἵ Ὧϊ5 Ν.Τ. 

θα ΑἸϊοσγτα ὑγὶθα ἰο οϑίϑ Ὁ] 15} ἃ αἰ- 

ἴθῦθηοθ Ὀθύνγθθῃ {ῃ6 ὕνγο ἔοστηβ, Ὀυΐ 

τοἰσγδοίθα ἴῃ {Π6 Ἰαΐῖου, 83.586 ἢΪἰβ ποΐβ οῇ 

ἱ ΤἼΏΘ5. 15, 

6. ἐπέστρεψεν: ἑἐιμγηεα οὐοῦ. Τῇθ 

Τοδαϊηρ ἐπέτρεψεν Θοηγ 8 ΟυΪ]α 6 

ΤΟΙ ἴῃ ϑδοοογάδηοθ συ ο]Δ55108) 

ἸΒΔΡΘ. --- οὗ ἤσθιεν : 876 ῃ. 
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αθπη6815 ΧΧΧΙ͂Χ 8 
9 ᾽ὔ Ν Ν. 6 Ἴ ωὶ Ν. 9 ᾽ ξ Ἂ.ι ΄Κὰ 

ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἐπέβαλεν ἡ γυνὴ τοῦ 
᾽ 9 »ι Ἃ 9 θ λ Ν 5. ΝᾺ “. ἊἋ. 5 ᾽ὔ Ν 3 

κυρίου αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτῆς ἐπὶ Ἰωσήφ, καὶ εἶπεν 
Φν..3 ε Ν 3 κι ἰ 

ἐς Κοιμήθητι μετ᾽ ἐμοῦ. “ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, εἶπεν δὲ τῇ γυ- 
Ν ἴω ᾽ ΕῚ ΄Ν ς ἐς ϑι ᾿ς ,, 9 ᾽ ὃ 3 -,. 

ναικὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ “ Εἰ ὁ κύριός μου οὐ γινώσκει δι᾿ ἐμὲ 
9 Ἁ 9 ῪΜὰ » ϑ ῪΚὰ Ν ᾽ ν 3 Ν 9 Νὰ δῶ 9 

οὐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πάντα ὁσα ἐστὶν αὐτῷ ἔδωκεν εἰς 

τὰς χεῖράς μου," καὶ οὐχ ὑπερέχει ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ οὐθὲν ἐμοῦ 
ϑινα, Ἢ ᾽ δι, 5. 5 ἰφ 50ΔΝ Ἁ Ν Ν Ν ὩΣ οὐδὲ ὑπεξήρηται ἀπ᾽ ἐμοῦ οὐδὲν πλὴν σοῦ, διὰ τὸ σὲ γυναῖκα 

΄Κὰ 3 ἴω ἴω Ν Ὺὰ ΝΥ 

αὐτοῦ εἶναι: καὶ πῶς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο καὶ 
ε ΄, 3 , κ᾿ ἌΝ ἢ (δ 1« 7 δὲ 5Ὰ 2 3 Ν 
ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ θεοῦ ; ἡνίκα δὲ ἐλάλει Ἰωσὴφ 
ε , 3 ε ,ὔ Ν 9 δίς ὃν 5. ΩΝ θ “ὃ 9 
ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, καὶ οὐχ ὑπήκουεν αὐτῃ καθεύδειν μετ 

ἐν 6, ΝΝ ΄ » αὶ 1: 2 ν ΄ 
αὐτῆς τοῦ συγγενέσθαι αὐτῃ. ἐγένετο δὲ τοιαύτη τις 
ε Ψ 3 ῪΜιὰ θ 3 Ν 3 Ν 3 ’ ΝᾺ ἴω Ν » ἡμέρα: εἰσῆλθεν ᾿Ιωσὴφ εἰς τὴν οἰκίαν του ποιεῖν τὰ ἐργα 

8. ΕΠ ὁ κύριός μου κτλ.: 22068 

γὴν ἠναδίογν' κῆουῦ ποίῃῖηρ ἴη δ ἤοιι86 

ουθδΐησ ἴο ἢιῖβδ ἐγιιδὲ τὼ το ὁ ὃ 100. 

ΤΏ Ηθρτονν ψοΟΤα ΟΟΥΥΘΘΡΟΠαΐηρ ἴο 

εἰ 156 “ὈΘΠΟΙα,, Ὀυὰὺ ἴῃ ΑΥ̓ΔΙηδῖΟ {16 

ΒΆΙὴΘ ΜΟΙ Πηθ8η5 “[ἰἴ.) Τὴ ὑτδη8- 

Ἰαΐοῦ πὰ ἤϑῖθ ρίνθῃ δὴ ΑΥ̓διηδίο 

ΒΘη56 ἰο ἃ ΗθΌΓΘ στ οΙά. --- δι ἐμέ: 
ΩΡ. ν. 28 δ αὐτόν. Διί ἐμέ ΠΘΥ6 ἀοθβ8 

ηοὺ ΤὈΡΙΘσΘηῦ ἊἪἢ060 Ηθῦτγονγ, σ ΘΟ. 

Τηθ8 5 τοί, ἢΘ6. Τὴ ἩῸΝ. τϑυρίῃ 

δσῖνθϑ ὕπ6 οχϑοῦ τϑηουΐηρ--- κηοισοίῆ, 

ποὺ υὐἱίῃ, 6 υὐὔαΐξ 18 ἴη {ἢ6 ἤοιιδ6 

(Ξ: οὐ σύνοιδεν ἐμοί). '"“ΓΪΒ ΒΘΘΙῺΒ ἴο 

δον ὕΠ6 τηοϑύ βα  βίδοίουυ 56η86. ΤῊΘ 

τηδϑίθυ ̓ 5. ΘΟ Πάθηοθ ἴῃ Φοβθρῇ νγὰβ 50 

ΟΟΙΡΙοίθ ὑῃηδῦ 6 αἰὰ ποῦ θυθῇ 8661 

ἴο 5ηδ: 8 5. Κπον]θᾶρθ οὗ Πουβθῃο]ά 

τηδίίθουβ. 

9. καὶ οὐχ ὑπερέχει: απα ἢαβ ἨΟ 

δι ρογἱοΥγ ἵη, ἴ8 ἤοιι86 οὔθ ἤι6. ΟἿ. 

ΠΝ. τδυρίη. --- καὶ πῶς ποιήσω: {Π6 

καί ὮΘΙΘ Π]ΔΙΚΘ 8 ἱπηραβϑ οηΘα α685- 

[10Η. --- ῥῆμα: ορ. 401, 4417: Ἐχ. 214, 

Ῥῆμα ἴῃ {ῃ6 ΤΙ ΧΧ τηϑδη8 “{Π6 {Πΐηρ; 

ΒΡΟΚΘῊ οὔ (θη, 4138), Δῃᾷ 50 ΒΙΠΠΡῚΥ 

.{Πϊηρ᾽᾽ ; {Π6η θυθὴ “δοί. ΤηΪ 15 

Θυ] θην {π6 τηθδηΐϊηρ ὑμαῦ [η6 σψοχὰ 

Πδ5 ἴῃ 1,Κ. 215, Το 15 ὉΠΘΥΘΙ͂ΟΥΘ [811 ἴο 

ΔΥΡΊΘ ὑπδῦ {Π15 15. ὍΠ6 τηθϑηΐηρ 4180 ἴῃ 

1κ. 1817. 10) τπγὰϑ τοηαογθα ἴῃ {ῃ6 οἹα 

ΥΘΥΒΙΟΙ [01 οἱ, αοα ποιιΐηρ δθιαἴ ὃ6 

ἱηιροβδίδίο. ΤὴΘ ΠΟΥ ΒΟῚΒ. 566 ΠΘΥΘ 

ὑο ἢδᾶνα πλ)15564α {Π6 5656 ὈΥ ὑγδηβ]ῦϊ δ᾽. 

ΤΟΥ πο τογὰ ὥοηι αοα 8]ναῖϊ δ6 ϑοϊᾷ οΥ 

Ῥοιῦογ. Ιὴ ἴῃ6 β81η6 ψγὰΥ ῃ6 ψοχὰ 

λόγος ὨδΔ5 ἴῃ {πΠ60 ΤΧΧ (6.0. 1 Καὶ, 1250, 

1429: 1 Μδο. 1625) Δοοοιῃρ ! θηθα παΐ 
{τα πϑἰ το. ἔτοιη “ποτ " το “ ἀροθᾶ," 

ΠΟ Ὦγ. Ἐδιδϑύ, συ βθη {Π6 6 γν}} γγὰ5 

Θηὐθυϊηρ ἰηΐο πίη, 15. σθρυοϑθηΐϊθα ὈΥ͂ 

αοοῦμθ 8ἃβ ἀδθνίβίπρ' ἴῸΥ 0. Ῥητόν 15 

8,150 υϑθ6, Π ῥῆμα, ἴογ “ [ῃΐηρ." Ἐκ. 

9... ἘῸΥ λόγος -- πίη, 8566 Ὥδη. ΟἹ 
94,11 

10. Ἰωσήφ: ἀἁαίϊνα --- ἡμέραν ἐξ 
ἡμέρας: ορ. ἘΒίΠοΙ 57 ἡμέραν ἐξ ἡμέρας 

καὶ μῆνα ἐκ μηνός. ὃ 86. --- καὶ οὐχ ὑπή- 

κουεν: ὕῃ6 καί ΠΟΙῈ ἰηϊτοάποθθ 1Π6 

δροά. ἴῃ Π6 5816 ΨΔΥ ἃ5 δἰἴΐθι ἐγένετο. 

ὃ 41, Οῃ ὑπήκουεν 566 5757 ῃ. 

11. τοῦ ποιεῖν: {ῃ6 ἀθηϊίνα ΤηΠη]- 
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Οομοδὶβ ΧΧΧΙΧ 20 
9 “ Ν ᾽θ Ν χὰ 9 “ ι΄ ἡ » Ἰ 

αυτου. και οὔυσεις ψμ εν ΤΊ) οἰκιᾳ εσω»" 
Ν 

"καὶ ἐπεσπάσατο 
5. Ν ΝᾺ ς ΄, , κι , ς ΄, 95. 9 σι 3) αὐτὸν τῶν ἱματίων αὐτοῦ λέγουσα ““ Κοιμήθητι μετ᾽ ἐμοῦ. 

- Ἁ ’ Ν ε ’ 3 ῪΜ » Ἁ Ψ ΜᾺ » 

καὶ καταλείπων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω. 
18 καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ὅτι κατέλειπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς 

σὰ Ἁ σὰ 

χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω, “καὶ ἐκάλεσεν 
ἣΝ »᾿ 9 Ὺ“" -. κ{ Ά ον 5 »ῪΜ ’ ἐξ Ὑ 

τοὺς ὄντας ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγουσα “Ἴδετε, 
δος Ἐ ε κα ἣν 3 ων ᾿ , ἃ Δ ὦ 59. αν", 

εἰσήγαγεν ἡμῖν παῖδα ᾿Ἔβραϊον ἐμπαίζειν ἡμῖν εἰσῆλθεν 
Ν Ν 3 ζ 70 3 9 Ὺμὰ 3 ἃ 9 ’ κι 

πρὸς μὲ λέγων “ Κοιμήθητι μετ ἐμοῦ: καὶ ἐβόησα φωνῃ 
, 15.5 δὲ τ ες. ἴω ϑι τ ν ν ᾿ ’ μεγάλῃ. ἐν δὲ τῷ ἀκοῦσαι αὐτὸν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν 

μου καὶ ἐβόησα, καταλείπων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ᾽ ἐμοὶ 
- Ν 

ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.᾽ “καὶ καταλιμπάνει τὰ ἱμάτια 
Ν 

Ἧ και 
3.8 ὍΝ ν 3 ε , ᾿ Ν 5 ὕες παρ᾽ ἑαυτῇ ἕως ἦλθεν ὁ κύριος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

3 ἕ 53 »" Ν Ν ἘΓΘΠ “ » ἔέ 3 ῪΜ 

ἐλάλησεν αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα λέγουσα “ Εἰσῆλθεν 
Ἂς Ν. Ψ'΄᾿ ς 9 ῪΜ ἃ 3 ’ὔ’ : Ν ε Ὺὰ 3 ΄“" , 

πρὸς μὲ ὁ παῖς ὁ Ἔβραῖϊος, ὃν εἰσήγαγες πρὸς ἡμᾶς, ἐμπαῖξαί 
“υδι ᾳ ζ 0 3... .9 “3 139 ε δὲ » 

μοι, καὶ εἰπέν μοι " Κοιμηθητι μετ ἐμου. ως ὃέ ἤκουσεν 
ν ν Ἁ ’ὔ ΔΝ ’ ’, ναι: ΄ 

ὅτι ὑψωσα τὴν φωνήν μου καὶ ἐβόησα, κατέλειπεν τὰ ἱμάτια 
ἴω Ν Ν ἃ “ 

αὐτοῦ παρ᾽ ἐμοὶ καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω. Ἷ᾿ ἐγίνετο δὲ 
» Ὺ΄ΝὭΖωῶει σι, 

ὡς ἤκουσεν ὃ κύριος τὰ ῥήματα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅσα 
3 , Ν 3... ἃ ’ ἐξ ν 9 ’ ’ ε “Ὁ 

ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν λέγουσα “Οὕυτως ἐποίησέν μοι ὃ παῖς 
2 σου, καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ. “καὶ ἔλαβεν ὁ κύριος Ἰωσὴφ 

“Ὁ ε 
ω Οι 
[2 

ἃ ΒΝ ϑν ονΝ 3 Ἂς 3 ’ὔ 3 Ν ’ 3 

καὶ ἐνέβαλεν αὑτὸν εἰς τὸ ὀχύρωμα, εἰς τὸν τόπον ἐν 

{ὑἶἰγν6 οὗ Ῥυσροθθ. ἃ. ὅ9.--- ἐν τῇ οἰκίᾳ 
ἔσω: ΗθΌτον,, “ ἴΠθγΘ ἴῃ [06 Πομβθ.᾽ 

12. καταλείπων: ὑπο 18. Δ ΠΟΐΠΘΓ 

το δαϊηρ καταλιπών. “085. 4η|.11 4 ὃ ὃ 

προσκαταλιπὼν καὶ τὸ ἱμάτιον. 

14. καὶ ἐκάλεσεν : [15 ΘΌΘΒ ΟἸΟΒΘΙΥ͂ 

ΥΥΪῸ καὶ ἐγένετο ἴῃ γ. 13. ἃ 41. --- εἰσή- 

γαγεν : 86. ὁ κύριος ΟΥ̓ αὐτός (-Ξ 2586 [6 

Τηδϑίου : ορ. “ Ὠἰη5611 ἴῃ {Π6 τηοὰυΐῃ 

οὗ δὴ 1γ|5ὲ ρϑαϑϑηῦ-ν 6). --- ἐμπαίζειν 

ἡμῖν: ὃ 77. 

16. καταλιμπάνει: ἃ 5'τοηρ ΠΘηρα 

ῬΥΘδθηῦ ἔΤΌΤὴ βίθιῃ λιπ-, οὗ ὑπΠ6 ὑγρΡ6 οὗ 

λαμβάνω, λανθάνω κτλ. Τῦ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΪΥ͂ 

ἴῃ Υ66 Ῥαβϑᾶρθβθ οὗ {6 Τ ΧΧ --- (6η. 

9916, 11 Κα. 6521, 11 Κὶ. 1818; Ὀαύ 15 Τουπᾶ 

ἴῃ βοΟα δΔαΐῃουβ, 6.0. ΤὭιϊιΟ. νἱἱ 17 δ 1: 

ῬΙ]αῦ. Τριὶβδί. 888. Β. οὕ. διελίμπανεν 

ΤΟΌ. 107, ἐκλιμπάνον ΖΘΟἢ. 1115, 

20. ὀχύρωμα: 5ἰγοησποϊά. ΤῊΪΒ5 
ΜΟΥ ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ {πθ6 Βαγπ) ῬΔΡΥτῖὶ 

᾿(ϑνοίβ ΙΤηἰτγοά. Ρ. 292). --- εἰς τὸν τόπον 

κτλ. : δὴ οχίγδουα ΪΠΔΥῪ ὈΐθοΘ οὗ ἰδὰ- 

ὉΟΪΟΡῪ --- 6 ἐἤγοι ἢ ἴηι Ἰηΐο ἐΐ 6 βἰγοηρ- 

ἤοϊα, ἴηῖο ἐπα ρίασο ἐη ιοθΐον, ἐἢι6 Κη) 8 

ΦΥϊΒΟΉΘΥ8 α76 κερί ἐΐθγ6 ἴηι, ἐἢ6 8 γ0Ή- 
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Οοηθϑὶθ ΧΧΧΙΧΣ 91 
΄ᾳ ῪΚᾺ ’ ’ 9 ἴω. 3 “ 3 ’ὔ’ 

δεσμῶται Του βασιλέως κατέχονται εΚει ἐν Τῳ οχυρωματι. 

ΟἽ ν 5 ΄ ν 9 Ν Ν , 9 “ιν Ν 
και ἽΨΡ Κύριος μετα Ιωσὴφ και κατέχεεν αυτου ἔλεος. και 

Ν 
Ἕ και 

“ὃ - Εν ον , 3 ’ ΦΚᾺ,ν. (5 ὃ μὴν ἔδωκεν αὐτῷ χάριν ἐναντίον τοῦ ἀρχιδεσμοφύλακος. 

ἔδωκεν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ τὸ δεσμωτήριον διὰ χειρὸς Ἰωσὴφ 

καὶ πάντας τοὺς ἀπηγμένους ὅσοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ 
͵ Ψ “- δος 93. 59 ΓῚ ε 9 , πάντα σα ποιοῦσιν ἐκεῖ. οὐκ ἣν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ 

᾽ ὃ 9 ὌΝ Ἂς ὺθ ’ ’ Ν 3" ὃ Ν Ν 9 ’ 

γινώσκων δι᾿ αὐτὸν οὐθέν - πάντα γὰρ ἣν διὰ χειρὸς Ἰωσήφ, 
διὰ τὸ τὸν κύριον μετ᾽ αὐτοῦ εἶναι" καὶ ὅσα αὐτὸς ἐποίει, 

Κύριος εὐοδοῖ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ. 
ἴω Ἐγέμετο δὲ μετὰ τὰ ῥηράτῳ ταῦτα ἥμαρτεν ὁ κω κα 

χόος τοῦ βασιλέως οὐδ άν καὶ ὁ ἀρχισιτοποιὸς τῷ κυρίῳ 

αὐτῶν βασιλεῖ ΑἰγύπτουιΓ “καὶ ὠργίσθη. Φαραὼ ἐπὶ τοῖς 
δυσὶν εὐνούχοις αὐτοῦ, ἐπὶ τῷ ἀρχιοινοχόῳ καὶ ἐπὶ τῷ ἀρχι- 
σιτοποιῷ" ὃ 

Ἁ »Ά 9 Ὺ 4 »“-“-ο Ἀ ΄σ΄ 9 

καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν φυλακῃ παρὰ τῷ ἀρχι- 
δ “Ἁ 9 . ῶ , 3 Ν ᾽, ξ' 9 ᾿ 
εσμοφύλακι εἰς τὸ δεσμωτήριον, εἰς τὸν τόπον οὗ Ιωσὴφ 

9. κα ». αὶ 4 ᾿ , ε 5 , κι 9 δ 
ἀπῆκτο ἐκεῖ. “καὶ συνέστησεν ὁ ἀρχιδεσμώτης τῷ Ἰωσὴφ 

Ποϊᾷ τΞ, δ ἐδγοιυ ἢΐην ἵηΐο {ἢ 6 5ἰγοη9- 

οϊὰ ἵη υὐθΐονν ἐδ 6 κἴηρ᾽ 8. ῬΥϊΒΟΉ ΟΥ̓ αὐ 

Κορέ. Τῆθ δααϊυοη οἵ “τ 6 10 δου 

“Ἰὴ ΜΏΙΟΗ ἢ 5 ΠΟΥΙΊΏΔ8] ἴῃ {πῃΠ6 ΤΧΧ. 

566 ὃ 690θ. Βυϊ [26 ζυγύμου δααϊθϊοη 

Οὗ “Ἷη 0ῃη6 5ΒΙΧΟΠΡὨΟΙ]α ̓  ΒΘΘΙῺΒ ἴο ἃ.ΓΪδ6 

ἴσο ἃ 1ηϊδυθδαϊΐηρ οὗ {πΠ6 ΗΘΌΤΥΘΝ 

ἰοχύ. 

21. ἔλεος : ὃ 8. 

22, ἀρχιδεσμοφύλαξ : ἀφη.5921,23,28, 

403, 411, Οὗ. 401 ἀρχιδεσμώτης. ΝεΙ- 

ΠΘΙ νγοτα ἴθ Κη νη Θ]ΘΘ ΠΟΘ ΥΘΟ. --- ἔδω- 

κεν... διὰ χειρός: 4 ἢ. --- τοὺς ἀπηγ- 

μένους : 6 Ργ1ΒΟΉ67γ8. ᾿Απάγειν 15 1Π6 
ΤΟΡΌΪΔΙ σοσα υὑδρᾶ οἱ Ἰθδᾶϊηρ οἱ τὸ 

ῬΓΪΒΟη. Οὔ. 4210; ῬΙ]αύ. οη. 80 Β ὡς 

γόης ἀπαχθείης.. ϑΟΙΏΘΌΪΠΙ6Β 1ὖ ᾿Π]Ρ]165 

Θχθουϊίοη ἃ5 ἴῃ Αοίβ 1219, 

28. ἦν. .. γινώσκων: δ8ηΔ)γ(ϊο 
ἔουτῃ οὗ ἱπηρουΐθοῦ, ὃ 72. --- δι’ αὐτόν: 

ΩΡ. ὃ δὲ ἐμέ. Ἤρτθ ἃρδίῃ δέ αὐτόν Πδ5 

πούῃϊηρ ἴο ΟΟΙΤΘΒΡΟΙα ἴο ἰῦ ἴῃ {Π6 

ἩΘΡΎΥΘνν, 'ῃ ΠΟ ἢ ὑῃ6 βθηΐθηοθ 15. 8150 

αἰνιάθα αἰ θυ ΠΥ το {Π6 ψᾺΥ ἴῃ 

γΥ ΒΙΟἢ 10 15 ἴῃ [η6 ΟὙΘΘΙΚ. --- αὐτός : ὃ 19. 

1, ῥήματα: ἐπίηρ8. Οὗ. 8399 ῃ. 

ΤῊΪΒ. 86. ἴΒ ὙΘΥῪ ΘΟΙΏΠΊΟΗ. --- ἥμαρτεν: 

δ 42. --- ἀρχιοινοχόος. . . ἀρχισιτο- 

ποιός: 5804 4580 ὈΥ͂ ΡΏΪΟ 1 6602, 26 

ΘΌΉν. ὃ 2 : 11 08, 2)6 08. ὃ 206, ΤῈΘ 
ἕαπηούϊοηβ οὗ 1η6 Κίηρ᾽ 5 ΟὈΡ-ὈΘΆΓΟΥ αὖ 

π6 Ῥουβίδη οουσύ ἃγθ ἀθβουῖ θα ἴῃ Χρη. 

Ογγορ. 1 3 ὃξ 8, 9. 

2. δυσίν: ὃ 14. 

. 8. εἰς τὸν τόπον οὔ.... ἐκεῖ : [ἰ{61- 

Φ}}Υ ἐπι ἐπι6 ρίασο υὐἤογ6 “οβορῆ, παα θ6θῊ 

ἰρὰ οὐ ἐῆόγο. 8 090. οὗ ΘΙ βίδηαβ 

ἴοι οἷ. ὃ 84. 

4. συνέστησεν : ριεὖ ἐδοηιν τ.167" ἐἢ)6 

σἤαῦσο οΥ. ΤῊϊΒ νοσγα 15 οἵΐθη υβϑᾶ ἴῃ 

ΟἸαββίοδὶ ϑαΐμουβ οὗ ραύ!ηρ ἃ ῬαΡ1] ὑη- 

ΟΘΥ ἃ ΤηδΔϑύο᾽ ΟΥ ἰηὐ ΓΟ οΐηρ' ἃ ῬΘΙΒΟΙ 
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αδμθϑὶβ ΧΙ, 18 
9 ’ὔ Ν ’ 3 ΄“" ον Ν ε ’ὔ 3 ῪΚᾺ ΄σ- 

αὐτούς, καὶ παρέστη αὐτοῖς " ἦσαν δὲ ἡμέρας ἐν τῇ φυλακῇ. 
ΝΒ Ν ἫΣ 3 ΄ 5.» ἀ 4 ἢ 5... Κ᾿ 5 - 

καὶ ἰὃὸον ἀμφότεροι ἐνύπνιον, ἑκάτερος ἐνύπνιον ἐν μιᾷ 
ως Ὁ “ ’ ἴω ’ ,- 

νυκτί, ὁρασις τοῦ ἐνυπνίου αὐτοῦ, ὁ ἀρχιοινοχόος καὶ ὁ ἀρχι- 
ἃ ἰοὺ “ “' » κ“- 

σιτοποιὸς οὗ ἦσαν τῷ βασιλεῖ Αἰγύπτου, οἱ ὄντες ἐν τῷ 
6. δχθ ἌΣ Ν ΦΎΥΝ Ν ν 9 ,» 
εἰσῆλθεν ὃὲ πρὸς αὐτοὺς τὸ πρωὶ Ιωσήφ, 

ἴ 
δεσμωτηρίῳ. 

Ἄν, ΟἿ 3 Ν Ἅ Ὁ ’ὔ Ν 3 7 Χ 

καὶ ἴδεν αὐτοὺς καὶ ἦσαν τεταραγμένοι. καὶ ἠρώτα τοὺς 
ΔΎ 3 “ “ “ ω 

εὐνούχους Φαραώ, οἱ ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ φυλακῃ παρὰ τῷ 
,Ἅ δεν ἐχ « η Ψ Ν , .« κα θ ν , 

κυρίῳ αὐτοῦ, λέγων “Τί ὁτι τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυθρωπὰ σή- 
2) 

μερον; (ἢ 
’ὔὕ 9 .ὩΝ 9 » ν ἀν κρίνων αὐτὸ οὐκ ἔστιν. 

8 ε δὲ 53 9 Ἂμ ϑὶ 92 [ὃ Ἐκ 

οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ ““ Ἑνύπνιον ἴδομεν, καὶ ὁ συγ- 
εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἰωσήφ ““ Οὐχὶ διὰ 

χὰ ᾿Υ- ’ὔ ᾿Ὶ ἴω 9 ’ὔ ’ὔὕ οὺ 3 

τοῦ θεοῦ ἡ διασάφησις αὐτῶν ἐστίν ; διηγήσασθε οὖν μοι. 
9 Ν ὃ , δ ,.6 ’ Δ 3. 7 πος τ βθντ ςς Χ 
καὶ διηγήσατο ὁ ἀρχιοινοχόος τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ τῴ Ἰωσὴφ 

ν 5 ςς 3 “ινῪ πον ἢν 3 , 10 9 
καὶ εἶπεν ““ Ἐν τῳ ὕπνῳ μου ἣν ἀμπελος ἐναντίον μου᾽ ἐν 

Ἁ .΄ν" 9 ’ὔ “ Ν 9 Ἂ 9 

δὲ τῇ ἀμπέλῳ τρεῖς πυθμένες, καὶ αὐτὴ θάλλουσα ἀνενηνο- 
κα , , ε , κι 1 δος χυϊα βλαστούς πέπειροι οἱ βότρυες σταφυλῆς. καὶ τὸ 

’ὔὕ δ. 3 ἂν ’ λ»ν»ν» Ν Ἧ 

ποτήριον Φαραὼ ἐν τῃ χειρὶ μου" καὶ ἔλαβον τὴν σταφυλὴν 
Ἁ 3 ’ 9 ἃ 3 ἧς ’ Ἁ » Ν ’ καὶ ἐξέθλιψα αὐτὴν εἰς τὸ ποτήριον, καὶ ἔδωκα τὸ ποτήριον 

εἰς τὰς χεῖρας Φαραώ. ἵ““καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωσήφ “ Τοῦτο ἡ 

σύγκρισις αὐτοῦ. οἱ τρεῖς πυθμένες τρεῖς ἡμέραι εἰσίν᾽ 
ὃ ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ μνησθήσεται Φαραὼ τῆς ἀρχῆς σου, 

Ἀλν.5 ,ὕ Ν Ν 9 ’ Ν 
καὶ αΠοΟΚαΤαστΉήσει σε ἐπὶ ΤῊΡ αρχιοινοχοιαν σου. Και 

ἴο ὦ Ῥδίχγοῃ. --- παρέστη: [{Ππὸ Τιαὐϊη 

ααογαί. ΤῈΘ βυθ]θοῦ 15 ΦοΟΒΘΡΉ. --- ἣμέ- 

ρᾶᾳς: [ὉΥ 80Ήι16 ἰΐϊῆι6. Α ἩΗθΡΙίβιη. 

ὃ 86. 

ὅ. ὅρασις τοῦ ἐνυπνίου αὐτοῦ : {Π 656 
γΟΤ5. ἤᾶγθ ΠῸ Θομδβίγαοίϊοη δα δα 

πούῃϊηρ ο {ῃ6 τηθδηΐηρ. 1,οῦ ὰ8 08]]} 

ὕΠ6πὶ “ ποιηϊηδύϊΐνγο ἴῃ δρροβίυϊοη ἴο {Π6 

βδθηΐθῃοθ." 

6. τὸ πρωί: ἑη {ἢ γιογηΐηρ. ϑύθῃ 

Δαν θυ Ἶ81 ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΠΒ ΔΙῸ ΘΟΙΠΠΊΟΙ ἴῃ 

{00 ΤΧΧ, 

8. ὁ συγκρίνων: 10 ἱπίογργεί. Οὗ. 

Ώδη. ΟἹ δ7 τὸ σύγκριμα τῆς γραφῆς: 

17 ἡ σύγκρισις αὐτῶν. Συγκρίνειν 8180 

ΤΉΘΔΠΒ 10 ΘΟΙΡΔΙΘ.᾽ ἴΙηῃ ἱ Ο(ὙΟΥ. 218 

πνευματικοῖς πνευματικὰ σνγκρίνοντες 1ῃ6 

ΤηΘϑη ΠΡ ΡΘΥΠΔΌΒ 15 ΘΧΡΟΘΠαΪηρ βρ  γἰὺ- 

8] ΠΠρ5 ἴο {ῃ6 5ρ τ 0π8}." --- διασάφη- 

αὐὐδι.ΞΞ σύγκρισις. ἴπ ΤΙΟΧΧ. ΟὨΪΥ πῃ 

αθη. 408: 11 Εβαγ, δ6, 71, 

10. πυθμένες : 5{61))8. 

12. Τοῦτο ἡ σύγκρισις: ἴῃ Αὐϊο 

ατθοῖκ αἰὐγαοίϊοη 15. αβα8] ἰῃ ΒΌΟΘὮ ΟΔ568, 

ἃ5 ἴῃ 18 Αὕτη ἡ σύγκρισις. 

18. ἀρχιοινοχοίαν : ἅπαξ εἰρημένον. 
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Οδμϑβϑίβ ΧΙ, 14 
᾽ ᾿ς ’ὔ’ Ἁ 9 Ν ΜᾺ 9 ΝᾺ Ἁ Ἀ 

δώσεις τὸ ποτήριον Φαραὼ εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ τὴν 
9 ΄, Ν ,ὕ ε 3. θ 3 “ 14 5 Ν “͵ 
ἀρχήν σου τὴν προτέραν, ὡς ἦσθα οἰνοχοῶν. ἄλλα μνή- 

ἌΣ ΩΝ Ἃ ΄ 

σθητί μου διὰ σεαυτοῦ ὅταν εὖ σοι γένηται, καὶ ποιήσεις ἐν 
9 Ἂν ἂἣνμν ᾿" ’ὔ’ Ν 9 ἴω. ᾽ Ἁ 3 ͵ 

ἐμοὶ ἔλεος, καὶ μνησθήσῃ περὶ ἐμοῦ Φαραώ, καὶ ἐξάξεις με 
9 ΄“ῸῈΝ 9 ’ ’ὔ 1δν εν 9 ’, 9 “ 

ἐκ τοῦ ὀχυρώματος τούτου᾽ ὅτι κλοπῃ ἐκλάπην ἐκ γῆς 
Ἐβραίων, καὶ ὧδε οὐκ ἐποίησα οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐνέβαλόν με εἰς 

δ , κι 3) 16 
τὸν λάκκον τουτον. 

αὐ ἤν 4 ε 5 Ν ν 9 ἴω 

καὶ ἴδεν ὁ ἀρχισιτοποιὸς ὅτι ὀρθῶς 
Ἷ Ἄς ΟΣ πο 5 ’ὔ ἐξ 5. ΤᾺ ἴὸὃ ϑ'. » Ἂ 

συνέκρινεν, καὶ εἶπεν τῷ Ἰωσήφ “Κἀγὼ ιὸον ἐνύπνιον, καὶ 
»ν , ΄“ “ Ἣ» 3. Ἃ Ἂ “ 

ῴμην τρία κανᾶ χονδριτῶν αἴρειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου’ 
΄“- ἴω. “ ’ 9 Ν ’, Ὧν ’ Ὁ 

ἐν δὲ τῷ κανῷ τῷ ἐπάνω ἀπὸ πάντων τῶν γενημάτων ὧν ὃ 
Ν Ξ Ν 9 ’ » ῪΜᾺ Ἁ Ν δ 

βασιλεὺς Φαραὼ ἐσθίει, ἔργον σιτοποιοῦ" καὶ τὰ πετεινὰ 
Ὺὰ ῪΜᾺ Ν 9 Ν ἊΜ“ ω ΄“ ’ κι 

τοῦ οὐρανοῦ κατήσθιεν αὐτὰ ἀπὸ τοῦ κανοῦ τοῦ ἐπάνω τῆς 

᾿δ ἀποκριθεὶς δὲ Ιωσὴφ εἶπεν αὐτῷ ““Αὐτη 
Ψ» 

19 ἔτι 

ω 2) 

κεφαλῆς μου. 

ἡ σύγκρισις αὐτοῦ. τὰ τρία κανᾶ τρεῖς ἡμέραι εἰσίν. 
ω ε ἴω 3 ΟΝ Ἂ. Ν ’ 9 Ν ω 

τριῶν ἡμερῶν ἀφελεῖ Φαραὼ τὴν κεφαλήν σον ἀπὸ σοῦ, 

καὶ κρεμάσει σε ἐπὶ ξύλου, καὶ φάγεται τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρα- 
ἿΝ Ν ,ὕ 53. Ν κι 5) 9ο02 2 Ἀπ 5 πος Ἐὰ Ψ 

νοῦ τὰς σάρκας σου ἀπὸ σοῦ. ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ῪΝᾺ 33" ’ἤ Ἁ ἴω 

τῇ τρίτῃ ἡμέρα γενέσεως ἣν Φαραώ, καὶ ἐποίει πότον πᾶσι 

--- ἀρχήν : ΡΟΙΠΔΡ5 τιμήν Μγου]α 6 υϑρᾶ 

ὮΘΥΘ ἴῃ οἸδββϑῖοαὶ ΟΥ̓ΘΘΚ. --- ἦσθα οἰνο- 
- χοῶν: δΔηδ,γίϊο ᾿ηρουΐθοῦ. ὃ 72. 

14. διὰ σεαυτοῦ: {η ὑπ 861}. ---- ποιή- 

σεις... ἔλεος : ὃ 14. 

15. κλοπῇ ἐκλάπην : ὃἥ 61. --- λάκ- 

κον: 5729 ῃ. 

16. κανᾶ: κανοῦν, ἃ Ὀαδϊκούῦ οὗ τορα 

(κάνναν, ἰδ υϑοα ΒρΘΟΐΔΠΥ ἴοι ἃ Ὀγθδᾶ- 

Ὀαβικοῦ (1,80. σαγ δβίγιηλν). ---- χονδριτῶν : 

ἴῃ Αἴμθῃ, 109 ὁ χονδρίτης 18 ΘΗΠΙΠΏΘΙ- 

δῖθα διμοηρ ὑπ 6 5ρθοῖθβ οὗ Ὀγθδά, δηὰ 

ἴῦ ἴ5 ζυυ ΠΥ Οχρ]αϊηθα ὑμαῦ τὺ νγὰβ 

τηϑᾶθ οὗ ἔἕειαί. ΒΔΙΊΘΥ (κριθή), τὖ 15 

δἀαρά, ἄοθϑ ποῦ τη |κ6 στοαδίβ (χόνδρος). 

ΒΥ Ηαΐ. 1 86 ξειαί 15 ΙἀΘη 1 ῆθα νυ] ἢ 

ὄλυραι, ΨΥ ΏΪΟΙ 15 ΒΌΡΡοΒθα ἴο ὍΘ ΤΥΘ. 

ΤΊΘ Ἐσγρύϊδηϑβ, Π6 5ῶγ 8, αο ποῦ 1ἴνθ Οἡ 

γΠΘαῦ ΟΥ ὈΔΙΪΘΥ͂, |Κ [η6 τοϑὺ οἵ [ῃ6 

γγΟ1]α, ἀλλὰ ἀπὸ ὀλυρέων ποιεῦνται σιτία, 

τὰς ζειὰς μετεξέτεροι καλέουσι. ΤῺ 8η- 

ΟὔΘΙ ραϑϑᾶρθ Ηργοάοίιβ ρίνθβ ὰϑ 0ῃ6 

Ἐργυρύϊδη ὩΔΙῚΘ ΤῸΥ {656 Ἰοᾶν68, ΠΠ| 77 

ἀρτοφαγέουσι δὲ ἐκ τῶν ὀλυρέων ποιεῦν- 

τες ἄρτους, τοὺς ἐκεῖνοι κυλλήστις ὀνομά- 

ζουσι. ΟἿ. 1ἰϊ ἸΚ. 196 ἐνκρυφίας ὀλυρείτης. 

17. γενημάτων : Ξ-Ξ γεννημάτων, ργ06- 

κιο[8. 

20. ἡμέρα γενέσεως: δὴ ΟὈΥΪΟΙΒ 

ὙᾺΥ οἱ οχργθδβίηρ " Ὀἰγηααν," Ὀὰαὺ πού 

ΘΙ ΡΙοΥΘα, ὈΥ̓͂ οἸαββίοαὶ νυυϊθυβ. ΤῊΘ 

ἰᾶθῶ 8. σΘἤΘΡΙΥ ΟΟΠΥ̓ΘΥΘα ὈΥ τὰ γενέ- 

θλια, {π6 διγιπααν Γοαδί. Χρη. Ογγύορ. 

18 8 10 ὅτε εἱστίασας σὺ τοὺς φίλους ἐν 
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αομοϑὶβ ΧΙ] 8 . 
“ Ν 9 “ ἃ 3 ’ ἰοὺ 3 οι ω 9 

τοῖς παισὶν αὐτοῦ" καὶ ἐμνήσθη τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχιοινο- 
χόου καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχισιτοποιοῦ ἐν μέσῳ τῶν παίδων 
αὐτοῦ. “ἵἾἿκαὶ ἀπεκατέστησεν τὸν ἀρχιοινοχόον ἐπὶ τὴν 
ἀρχὴν αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν τὸ ποτήριον εἰς τὴν χεῖρα Φαραώ" 
“τὸν δὲ ἀρχισιτοποιὸν ἐκρέμασεν, καθὰ συνέκρινεν αὐτοῖς 
ἾἼ 3 ΦΡΡ 0.5 3 ΄ θ δὲ ε Β.᾿ , ὦ ’, ὮΝ 5 , 
ωὡσήφ. οὐκ ἐμνήσθη ὃὲ ὁ ἀρχιοινοχόος τοῦ Ἰωσήφ, 

3 Ν Ψ ’ 3 ἴω 

ἀλλὰ ἐπελάθετο αὐτοῦ. 
1 , δὲ ν Ε. ν᾿ ε κ᾿ δ ΄Σ 9. , 
Ἐγένετο ὃε μετὰ δύο ἐτὴ ἡμέερων Φαραὼ ιὸὃῪεν ἐνύπνιον. 

» ΜᾺ ῪΚὰ ο Σ ῪΝὰ 

ῴετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, “καὶ ἰδοὺ ὥσπερ ἐκ τοῦ 
Κὰ 9 ’ὔ ε Ν ’ὔ Ἃ “ » ἃ 3 ἃ 

ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴδει καὶ ἐκλεκταὶ 
α ΄ ΟΝ ὑ Ὁ ᾽ “ιν 2.Κ ἘΠῚ ΡᾺ 

ταῖς σαρξίν, καὶ ἐβόσκοντο ἐν τῷ ἄχει: ὅάλλαι δὲ ἑπτὰ 

βόες ἀνέβαινον μετὰ ταύτας ἐκ τοῦ ποταμοῦ, αἰσχραὶ τῷ 
ἦ ᾿ . ᾿ ,ὕ δ 502 ε ’ Κρ. 

εἴδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξίν, καὶ ἐνέμοντο αἱ βόες παρὰ τὸ 
΄“-θ ΄ »ῪΝὋ»- ΄Ν΄ὸ » 

χεῖλος τοῦ ποταμοῦ ἐν τῷ ἄχει" ᾿καὶ κατέφαγον αἱ ἑπτὰ 
’ ε 3 Ν Ἁ Ἁ “Ὰ Ν Ν ε Ἁ ’ Ν βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν τὰς ἑπτὰ βόας τὰς 

δ ,“Ἴ΄ν Ὡ«ἀἀὉὖ 5 ΄ .. .κα ν , πὴ ΝᾺ 
καλὰς τῷ εἴδει καὶ τὰς ἐκλεκτάς. ἠγέρθη δὲ Φαραώ. ὃκαὶ 
3 ’ Ν 4 ἃ 3 Ν ε Ν ’ 3 Ἂ 

ἐνυπνιάσθη τὸ δεύτερον: καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον 
3 ΄, Πὰς, [ἃ Ν Ν , 8.0 ΧΎΘῈ ἀν, Ἂ , 
ἐν πυθμένι ἑνί, ἐκλεκτοὶ καὶ καλοί: ἕάλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες 

ἴ χ Ν Ν᾿ 9 ,ὕ θ 9 , 9 3 , δ , 
ΕΠΤΤΟι Και ἀνεμόφ Οροι ἀνεφύοντο μετ αὐτους’ και Κατε 

δὺο Ὲ Ν ’ ε Ν ἃ 3 ’ Ἃ ε Ἁ 

πιον οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ 
Ν. πω Ν Ν Ν ν᾿.) 3 ,) δὲ 

στάχυας τοὺς ἐκλεκτοὺς καὶ τοὺς πλήρεις. ἠγέρθη δὲ 
Φ , Ν ὅτου οὐλ 8.5 ὦ δὲ Χ ΝΥ ΕΝ ’ὔ θ αραώ, καὶ ὴν ἐνύπνιον. ἐγένετο ὃὲ πρωὶ καὶ ἐταράχθη 
ε ᾿ ΡῚ ΦΟᾺΞ Ν 3 ’ἤ 9 ’ὔ ’ Ν 3 

ἡ ψυχὴ αὐτοῦ" καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσεν πάντας τοὺς ἐξη- 

τοῖς γενεθλίοις. ---- παισίν: 86γυαση8. 80 2. τῷ ἄχει: ἩΘΌΤΟΥν αἴ. ΤῊΪΒ 15 
τθαῦθηῦγ. ΤῊΘ 8806 5. ΘΟ ΠΟΙ 81.580 ὈΘΥΠΔΡΒ πμ6 Εργρίϊδῃ Πϑιη6 ἴοὼ 1 {Π6- 

ἴῃ οἸαββίοαὶ αὐσθοῖκ, 6.90. Αγ. “απ. 406, τορᾶ-ρταβθ οὐ [86 ΝΘ. Ὑπὸ σψοχὰ [5 

ΙΓΆΙΠΔΥΙΥ ἴῃ ΕὙΔΠΟΘ ἃ “ ῬΆΓΟΟΙ ᾽ ὩΔΥ ἰἱπαθο]η8.016θ. ὅ8δδ΄ν, 4016 ἄχει ἐπὶ παντὸς 

ὈΘ ἃ ΡΥΘΥ ΘΑ, Τη 4328 7ΟΒΘΡἢ Ἐ ἴδ μο Υ ὕδατος καὶ χείλους ποταμοῦ. [πῃ 15. 197 

15 ο8}16α ὨΪ5 παῖς. ----ἐμνήσθη τῆς ἀρχῆς: {Π6 5Ρ6]]1ηρ ἰΒ τὸ ἄχι. 

αἰνουρθηῦύ ἔγοτη {ῃ6 ΗθΌτον. 4. βόας: ὃ ὅ. 

21. ἔδωκεν : 86. ὁ ἀρχιοινοχόος. 6. ἀνεμόφθοροι: δίαδίεί ὃν ἐΐε 
1. ἔτη ἡμερῶν: ὑπ6 δαάαϊίίΐοη οὗ εὐἱπᾶ. ΟὟ. Ῥτον. 108 ; Ηοϑβ. 87: 15. 191: 

ἡμερῶν 18 ἃ ΗἩΘὈΓΑΐδη. Οὐ.ὶ Μδο. 12, ῬΏΙΟ 11 481, 26 ΕχβοοΥ. ὃ 4. 

-᾿ Ἐἰγγένετο. .. ἴδεν : ὃ 42. 8. ἐγένετο. . . καί: 8 41. -- 
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' Οϑμθϑὶβ ΧΙ. 9 

γητὰς Αἰγύπτου καὶ πάντας τοὺς σοφοὺς αὐτῆς, καὶ διηγή- 

σατο αὐτοῖς Φαραὼ τὸ ἐνύπνιον - καὶ οὐκ ἣν ὁ ἀπαγγελλων 
9 αὐτὸ τῴ Φαραώ καὶ ἐλάλησεν ὁ ἀργχιοινοχόος πρὸς ι βαω. Ἶ ρχΧ Χ ρ 

Φαραὼ λέγων “Τὴν ἁμαρτίαν μου ἀναμιμνήσκω σήμερον. 
1 Φ Ν 3 ΄ θ Ἂ Ν 9 ω ᾿ 7, ες κα 9 

αβᾶάω ωρβγισ Ἴ τοις παὶϊσιν αυτου., και εὔετο μας εν 

λ ζω 9 ἴω Ε ω 3 ὃ “Ἃ 9 ᾽’ εκ ὶ Ν 

φυλακῇ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀρχιδεσμοφύλακος, ἐμέ τε καὶ τὸν 
Ἁ κι 

ἀρχισιτοποιόν " “καὶ ἴδομεν ἐνύπνιον ἐν νυκτὶ μιᾷ, ἐγὼ 
ς ἮΝ » ΓῚ 

καὶ αὐτός: ἕκαστος κατὰ τὸ αὐτοῦ ἐνύπνιον ἴδομεν. ᾿" ἦν 
ἴω κι “ 3 ἉᾺ ΨΚ. 9 ’ὔ 

δὲ ἐκεῖ μεθ᾽ ἡμῶν νεανίσκος παῖς Εβραῖος τοῦ ἀρχιμαγείρου, 
ἴω ε “Ὁ ’ 

καὶ διηγησάμεθα αὐτῷ, καὶ συνέκρινεν ἡμῖν. “᾿ἐγενήθη 
ἴω ο Ν ,) 3 

δὲ καθὼς συνέκρινεν ἡμῖν, οὕτως καὶ συνέβη, ἐμέ τε ἀπο- 
»-- Ἁ »Ἕ Ἁ ΄΄. 

κατασταθῆναι ἐπὶ τὴν ἀρχήν μου, ἐκεῖνον δὲ κρεμασθῆς- 
3 Ν 

ναι.᾽ “᾽ Αποστείλας δὲ Φαραὼ ἐκάλεσεν τὸν Ἰωσήφ, καὶ 
3 ’ 9 Ἃ 3 ΄“ 9 ’ Ν 9 ’ 93 Ν ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος. καὶ ἐξύρησαν αὐτὸν 
καὶ ἤλλαξαν τὴν στολὴν αὐτοῦ" καὶ ἦλθεν πρὸς Φαραώ. 

5 ΨᾺ ἃ ᾿ εἶπεν δὲ Φαραὼ τῷ Ἰωσήφ “ Ἔνύπνιον ἑώρακα, καὶ ὁ συγ- 
4 3. ἋἉ 9 » 3 Ν Ν 9 ’ Ν ῪΜᾺ ᾽ κρίνων αὐτὸ οὐκ ἔστιν ἐγὼ δὲ ἀκήκοα περὶ σοῦ λεγόντων, 

10 δ , ΄ 5.0. ᾿ 4. -ὡ. 92 9 Ν Ν 
ακουσαντα σέ ενυτπνιαᾶ συγκριναι αυτα. ἀποκριθεὶς δὲ 

9 Ν ἮΝ 3 » Μ'ὔ ῪΚᾺ ’ὔ ἢ 

Ἰωσὴφ τῷ Φαραὼ εἶπεν ““Ανευ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀποκριθήσεται 

τὸ σωτήριον Φαραώ [ἐλάλησεν δὲ Φαραὼ τῷ Ἰωσὴφ 
λέ ἐξ ἀτ ΡΝ “4 » ε ’ φςς Αι, Ἁ Τλ ἴω 

έγων ν τῳ ὕπνῳ μου Ω ΜΉΝ εσταναι εΕἶἾι ΤΟ χέει ος Του 

18 οαν! ἃ νΨ 9 ῪΜὰ ΔῈ 9 ’ὔὕ ε Ἁ ’ 

ποτάμου και ὠσπΕρ εκ Του τοταμου ἀνέβαινον ΕΠΤΟ, βόες 

Ν κα: [ὃ Ν 3 Ν “ ’ Ἄ ὃν. ἢ 3 

καλαὶ τῷ εἰδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξίν, καὶ ἐνέμοντο ἐν 

ὁ ἀπαγγέλλων: ΟΡ. 408 ὁ συγκρίνων. 5 ποὺ ἴῃ 1η6᾽ Πᾶ5 ΠΘΙῸ ὈΘΘῚ ἰδῖζθη 

Ιη οἰαβδβϑίοαὶ αὐτοῖς ἃ ἔαύασγθ ραγίϊοὶ ]6 

ΜΟΙ Ὀ6 πϑ860α ἴῃ ΒΌΟΠ ΟΔ865. 

18. ἐγενήθη... συνέβη: ὃ 42. 

14. ἐξήγαγεν: ἩΗθῦτο, “(Π6ΎΥ 

ὈΓΟῦΡηῦ ἢΪπ ὨΔΒΌ]ΠγΥ.᾽ --- ἐξύρησαν : 

ἩΘΌΤΘνν, “ἢ6 βῃδνρα ΠἰΠη5611." 

16. ἄνευ τοῦ θεοῦ κτλ. : εὐἱϊποιιΐ 

σοῦ ἰδογδ δἤαϊϊ ηοΐ ὃ6 σίυοη, 6 αἩ- 

ΒΊΟΥ ΟΥ̓ βαϊοίψ ἰο Ῥηαγαοῦ. ΤῊΘ σπογὰ 

ΜΘ ἴῃ {πΠ6 ΠΟΥ. 5 ὑγδηβὶαῖθα “ Τί 

δἃ5 ἃ ῬΙΘΡοβίοη ρονθγηΐηρ “ αοᾶ," 

δα ἃ πρραύϊΐνγνθ ἢδ5 ΒΟΠΊΘΉΠΟΥ σοῦ ἴῃ 

αἰζου ἴύ. 

17. ἐπὶ τὸ χεῖλος : ἴῃ γ. 2 ψὸ δᾶ 

ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, ὙΜΏΪΟΙ 15 ὈΘύΓΟΥ 

ατϑοὶς, 1η ἃ οἸαββίοαὶ υυυ Ὁ Υ νγο τηϊρηῦ 

ΘΧΡΙ αἰ πΠ6 δοουβαῦϊνθ ΘΙ ἃ ἃ ὈΓΘΡ- 

ἡδϑηὺ οοηδίγπούϊοῃ, τηθϑηΐηρ “0 φῸ ἴο 

1Ππ6 Ῥδηκ οἵ {Π6 Γἰν Ὶ δηα βίδηα {Π 678. 

Βαύ 5668 ὃ 98. 

ΝΣ δ δ). έν, .... « 
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αομοϑὶβ ΧΙ 29 
“ιν 19 Ν ἊΝ . Ν , σ “νὉ “4 ἘΝ 

τῷ ἄχει: “καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ βόες έτεραι ἀνέβαινον ὀπίσω 
3 ῪΜ΄ι 3 ῪᾺ ῪΚᾺ Ἁ Ὺ ἴων » 

αὐτῶν ἐκ τοῦ ποταμοῦ, πονηραὶ καὶ αἰσχραὶ τῷ εἴδει καὶ 
Ν “ ’, Ν κ“»"Ὗ ἷν 

λεπταὶ ταῖς σαρξίν, καὶ ἐνέμοντο ἐν τῷ ἄχει" οἵας οὐκ 
τὸ ͵ 39 Υ͂ , (ὃν 3 Ζ, 0 Ν, κ εἰὸον τοιαύτας ἐν ὁλῃ Αἰγύπτῳ αἰἱσχροτέρας καὶ κατέ- 

ε 6 Ν ’ ε 3 ᾿ ἃ ᾿ Ἁ ε Ἁ ’ 

φαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ τὰς ἑπτὰ βόας 
Ν , Ν Ν Ν᾽ .9 “ϑςῳοὴ ΝᾺ ΔΕ ΟΝ 3 ν 

τὰς πρώτας τὰς καλὰς καὶ ἐκλεκτάς, “᾿ καὶ εἰσῆλθον εἰς τὰς 
χέ δὰ σας Ν 3 δ ἘΣ ν ἄσον ἌΝ. ῳ ἢ ΚΟΥ Ν 3 

κοιλίας αὑτων᾽ καὶ οὐ διάδηλοι ἐγένοντο ὁτι εἰσῆλθον εἰς 
Ν ’ἤ 3 ΚᾺ Ἂ, ΘΠ Α Ρ 9 ῪΚὰ 3 Ἁ Ν Ν 

τὰς κοιλίας αὐτῶν, καὶ αἱ ὄψεις αὐτῶν αἰσχραὶ καθὰ καὶ τὴν 
3 ’ὕ 

ΡΧῊΡΣ: 
Ψ .ν ε ἃ ,΄ 3. δ 3 θ ΄ εν 
υπνῳ μου, Και ὠσπέρ ΕΠτΤα, στάχυες ἀνέβαινον εν πυσμέενυι ενι 

Ἁ Ψ Υ) »Ὺ- 

δ καὶ ἴδον πάλιν ἐν τῷ ἐξεγερθεὶς δὲ ἐκοιμήθην. 

πλήρεις καὶ καλοί. “άλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες λεπτοὶ καὶ 
24 9 ’ὔ . ’ὔὕ 39 ’ὔ’ἤ 9 ΄Ὺ ΝῚ ’ ς 

ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο ἐχόμενοι αὑτων" “καὶ κατέπιον οἱ 
ε Ν Ξ ε Ν ἈΠ ΨἉ ’ Ν ε Ν ’ 

ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυας 
Ν Ἁ Ἁ ἃ Ἄ οὺ ον ἴω 3 ἌΜᾺ Ἁ 

τοὺς καλοὺς καὶ τοὺς πλήρεις. εἶπα οὖν τοῖς ἐξηγηταῖς, και 
3" 3 Υ 2) Ν κὺ 9 Ν ἴω 

οὐκ ἣν ὁ ἀπαγγέλλων μοι. “καὶ εἶπεν Ἰωσὴφ τῷ Φαραώ 
({ς ἈΚ 5 , οὐλυνα,, 3 ν ε θ Ν κι ῸΝ κι 

Τὸ ἐνύπνιον Φαραω εν ἐστιν - οσα Ο θεος ποιει; ε ειξεν τῳ 
, οΒΙἨἁ ἐ ε Ν ,ὕ ε Ἀπ 16 Ἂν» 3 ΄ Ν ε 

Φαραώ. αἱ ἑπτὰ βόες αἱ καλαὶ ἑπτὰ ἔτη ἐστίν, καὶ οἱ 
ε Ν ’ ε . ᾿Ὶ ε Ν, » 3 ἤὔ ᾿ 9 Ν 

ἑπτὰ στάχυες οἱ καλοι ἐπτὰ εἐτὴ ἐστίν" τὸ ἐνύπνιον Φαραὼ 
οἵ Ν δἰ ὁ Ν ΄ ε ΣῊ ἐπε πον; , 

καὶ αἵ ἑπτὰ βόες αἱ λεπταὶ αἱ ἀναβαίνουσαι 
ν 9 

ἕν ἐστιν. 
9 ’ὔ 9 "Σ᾿ ε Ἁ » 9 ’ Ἁ ς ς Ἁ ’ἤ ε Ἁ 

ὀπίσω αὐτῶν ἑπτὰ ἔτη ἐστίν, καὶ οἵ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ 
98 Χ δὲ εκ ὰ 

τὸ δὲ ῥῆμα ὃ 
Ν 

"9 ἰδοὺ 
ε Ἂς » » 3 , Ν 3 ἵ ΄Ὁ 3 4 

ἑπτὰ ἔτη ἔρχεται εὐθηνία πολλὴ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ’ 

Ν 3 ’ » ε Ν » ῪΝΜᾺ 

καὶ ἀνεμόφθοροι ἔσονται ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ. 
»» ’ ν ε Ν ιν» “Μ.Ἅ ’ εἴρηκα Φαραώ: ὅσα ὁ θεὸς ποιεῖ ἔδειξεν τῷ Φαραώ. 

19. οἵας... τοιαύτας: [{6ΥᾺ]]7Υ ΟὈΟΙΩΙΠΟΩ ἴῃ {πΠ6 ΤΙἸΧΧ πᾶ ἴῃ Ηβθ]]οη- 

βιοἤ, α8 1 πϑυοῦ βοὺῦ {ἢ [ἰκ6 ἴῃ, αἰΐ συρέ 

ποῦ {{1- αὐοιιγοα. Α τηϊχύσσθ οὗ ὕνγο 

οοηβίγαοίοηβΒ. ΤΠΘ ἢγβὺ 15 δὴ ᾿ηδίϑηοθ 

οὗ ὑμαῦὺ ἰηβουθίοη οἵ ἃ αἀθιηοηβίγαςγθ 

αἴῦου. {Π6᾿ το] αύϊνθ νυ 15. ἃ τη ᾶΥκ οὗ 

ΒΙΌΙΪοα] ατοοκ (δ 690) ; (ῃ6 ϑθοομα [5 

οἵων αἰσχροτέρας. --- αἰσχροτέρας : ὃ 12. 

“21. διάδηλοι ἐγένοντο: 50. αἱ ἑπτὰ 
βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταί.--- καθά: 

Δαν Ὁ τηθϑηΐηρ' “ 8.5, ΟΥΪΘΊΠΔΠ1Υ καθ᾽ ἅ. 

ἰϑίϊο ΟΥ̓ΘΘΙΚ ΘΘΏΠΘΥΔΙΙΥ. --- τὴν ἀρχήν: 

Δαν  ὉΪ8] δοουδείϊνθ, αὐ ἐπ6 δοσιγηϊηρ. 

28. ἐχόμενοι αὐτῶν: οἶοδ6 αΠ 67 

ἐμιθηυ. 

28. τὸ δὲ ῥῆμα κτλ.: διιίύ αϑ8 ΤΟΥ 

ἐπ ἐπΐηρ υὐπῖίο, 1 βαϊὰ πιο Ῥμαγαοῖ, 

ὙΠ ΤΘρυθηοΘ ἴον. 2ὅ. ΤῊΪΒ 15 ἃ ρβοοα 

ἰηϑίϑηοθ ἰο 5Πουν ΠΟῪ ῥῆμα ῬᾶΒ55685 ἔγῸΠ] 

ς γγοχα ᾽ ἰο “ {ΠπΠ]ηρ.᾽ ὅ66 899 η. 

29. εὐθηνία: (ῃ6 γΘΙῸ εὐθηνεῖν 15 
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αδποβὶβ ΧΤΙ 80 
80 “ δὲ ε ᾿ » ἴω Ν ω εν. Ψ 
ἥξει δὲ ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ μετὰ ταῦτα, καὶ ἐπιλησθήσονται 

ἧς πὰλ ἧς ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ΑΔἰγύπτ ὶ ἀναλώσει ὃ τῆς πλησμονῆς ὅλῃ τῇ γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἀναλώσει ὁ 
ἴω Ν »“" 

λιμὸς τὴν γῆν " “᾿ καὶ οὐκ ἐπιγνωσθήσεται ἡ εὐθηνία ἐπὶ τῆς 

γῆς ἀπὸ τοῦ λιμοῦ τοῦ ἐσομένου μετὰ ταῦτα, ἰσχυρὸς γὰρ 
» ὃ 80 ᾿, δὲ “ ὃ “ Ν 5 : 
ἔσται σφόδρα. περὶ δὲ τοῦ. δευτερῶσαι τὸ ἐνύπνιον 

Ν Ψ Ν » Ν ΩΝ ἴω ΄ὰ 

Φαραὼ δίς, ὅτι ἀληθὲς ἔσται τὸ ῥῆμα τὸ παρὰ τοῦ θεοῦ, καὶ 
᾿ ὉἪὋ.,.6ε ν ῪΝᾺ ῪΝᾺ 9 ᾽ 922 σὰ 3 ᾽ 5» 

ταχυνεῖ ὁ θεὸς τοῦ ποιῆσαι αὐτό. νῦν οὖν σκέψαι ανθρω- 
Ν Ἁ Ν ΨΝ “ , 

πον φρόνιμον καὶ συνετόν, καὶ κατάστησον αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς 
24 Ν , Ν Ν ΄ ,ὕ 

καὺυ ποιησάτω Φαραὼ καὶ ΚΑΤΑσΤΉσατω ΤοΟΤΠΤαρ- Αἰγύπτου" 

χας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀποπεμπτωσάτωσαν πάντα τὰ γενή- 

ματα τῆς γῆς Αἰγύπτου τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῆς. εὐθηνίας, “ὃ καὶ 
συναγαγέτωσαν πάντα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῶν ἐρχο- 

μένων τῶν καλῶν τούτων - καὶ συναχθήτω ὁ σῖτος ὑπὸ χεῖρα 
Φα ’ ’ 9 ἊΝ “λ θ ’ 

ραώ, βρώματα ἐν ταῖς πόλεσιν συναχθήτω. 

τὰ βρώματα πεφυλαγμένα Τῇ 
ὯὋ'Ὃ!' 3 ἰοὺ 3 ᾽ ἃ 

ἃ ἐσονται ἐν γῃ Αἰγύπτῳ, και 

ϑθα ἴῃ Αγὶδύ. Δ... 1.9 ὃ 11 ἴον [ῃ6 

ΘΧχίθυῃϑδι 5146 οἵ ΠΡΌ Θ55, δηα εὐθηνία 

[561 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Ποῖ. 1 ὃ ὃ ὃ ἴῃ {16 

ΒΏ 6 ΘΟηΠθχίοη. Οὔ. ῬὮΪο 1 488, 26 

Μτῖρν. ΑΚ. ὃ ὃ τὴν σωματικὴν εὐθηνίαν 

καὶ τὰς τῶν ἐκτὸς ἀφθόνους περιουσίας. 

ΦΟΒΘΡὰ5 (44{ππΐ.ὄ 11 ὃ 8 7) ὰ5 ἴῃ {815 

οοηίΐθχὺ εὐετηρίαᾳ. Οὕ. Ατἱδῦ. Δ.Ν. 1 ὃ 

δ6, ΠῚ 1. 

51. ἀπὸ τοῦ λιμοῦ: ὃν γεαβοΉ, ΟΥ̓͂ 

{ἢ,6 αῃυΐηθ. ΑἸ ὙΠΟ] 55108] 86 οὗ {Π6 

Ῥγθροβίψοη ὃ 92. 

52. δευτερῶσαι. .. δίς : [ῃ6 5816 
Κιηα οὗ ΡΙΘοηδϑ1η 15 αϑθα ἴῃ ἘΠ ΡΊ]5Η, ---- 

Π6 τϑρθδύϊηρ ὑνῖ]οθ. ἘῸΥΪ δευτεροῦν 

ρ. 1 Κ. 2608: 1 Κα. 185. Τῷ ὉσΟΌΒ 18 

{ἱ1τπη65 ἴῃ 1πη6 ΤΙ ΧΧ. --- ὅτι: (πι6 γϑαβοΉ, 

18) ἐδαΐ. ----τοῦ ποιῆσαι αὐτό: ἴῃ ΒΙ|Ὁ- 

1108] αὐτοῖς 0η6 Ἰαίου οὗ ὕγγο Ὑϑ Ὸ5 [5 

οἴύθη ραῦ ἴηΐο 86 σθϑῃϊθύϊΐνθ ᾿πῆη 1 1076. 

δ Θ0. 

.»Ἂν» 
δ καὶ ἔσται 

ῪΝᾺ 3 Ν, ε Ἂ » ῪΚᾺ ῪΚὰ 

γῇ εἰς τὰ ἐπτὰ ἐτὴ τοῦ λιμου 
9 9 ’, ς ΚΥ Ὶ Γ᾿ 

οὐκ ἐκτριβήσεται ἢ γὴ ἐν τῷ 

84. καὶ ποιησάτω : ἃ [|Ἰΐ6γᾺ} [0]- 

Ἰονγίηρ οὗ {ῃΠ6 ἨΗΘΌΓΘΥ. --- τοπάρχας : 

Ῥγοΐοοίβ. ἘῸΥ {6 ἔοΥ ορ. κωμάρχης 

ἘΒύΠΘΥ 28: Χρη. 4ηαδ. 1. ὃ 88 10,24: 

γενεσιάρχης Υ15α,138, ΤῊΘ νγοχα τοπάρ- 

χΉς ΟΟΟΌΓΒ 17 {ΠΠ|65 ἴῃ {ῃΠ6 ΩΧΧ δηὰᾶ 

ΔΒ ὈΓΟΌΔΌΪΥ ἃ ὑθομηΐοδὶ θὰ οἱ δά- 

τηϊηϊβύγαϊ! οη ἴῃ Ερηγρὺ ὑπηᾶ Ὁ ὑΠ6 ῬίοΙΘο- 

τηἶθ8. Οὐ. ἷν Κὶ. 183, βίσαρο (ΧΥῚΤΙ 
ὃ 8, Ῥ. 787) τηθῃῦ]οη5 ὑπαὖὺ τιοβῦ οὗ [ῃ6 
γνομοί ἴῃ Εργρύὺ ψοΥΘ αἰνίαθα ἰηΐο το- 

παρχίαι. --- ἀποπεμπτωσάτωσαν : ἑαΐθ 

ἐπ,6 7} ραγὲ οὕ. Οὗ. 413:; ῬΏΪΟ 1.469, 

126 Μῖργν. 47. ὃ 87 τὸν γὰρ σῖτον ἀπο- 

πεμπτοῦν κελεύει. 

86. ἔσται... πεφυλαγμένα : δἃηδ- 
Ἰγίϊο ἔογῃ οἵ ἔαύαγο ρου θοῦ -Ξ- πεφυλά- 

ἕεται. ὃ 72. --- ἅ ἔσονται : ὑΠ6 5655 16] 

ΟΠ ὕπ ῬΙΌΤΑΙΥ οὐ Ὁπ6 γθαῦβ ταϊρῃῦ 
ἠαβυ ἔν Π6 '86 οὗ [μ6 ΡὈ]ΌΓΑΙ γϑυ Ὁ ΠΟΘΙ 

ΘΥ̓ΘΏ ἴῃ ΟἸα551081 αὐ. [Ιη ἨἩβ]]ΘηΪβυϊο 
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ἀφηθϑὶβ ΧΙ] 4 
΄“ἅἄ » Ἁ Ν , λιμῴ.᾽ τ Ήρεσεν δὲ τὰ ῥήματα ἐναντίον Φαραὼ καὶ 

' ἴω ἴω. ἰοὺ κι 

ἐναντίον πάντων τῶν παίδων αὐτοῦ " “᾿ καὶ εἶπεν Φαραὼ πᾶσιν 
“ ἃ ΄“ » ἴω 

τοῖς παισὶν αὐτοῦ “ Μὴ εὑρήσομεν ἄνθρωπον τοιοῦτον, ὃς 
» ΓΟ ρ σὰ 9 9 ἈΝ 54 80. 9 δὲ Ν Με, , 

ἔχει πνεῦμα θεοῦ ἐν αὐτῳ:: εἶπεν ὃε Φαραὼ τῳ Ἰωσὴφ 
ςς 3 δὲ ΩΝ ε θ ὔὕ ᾽ὕ τ ἢ 3 » Ψ θ 

Επειδὴ ἔδειξεν ὁ θεός σοι πάντα ταῦτα, οὐκ ἔστιν ἀανθρωπος 
Ν ᾿- Ἀ “ » 

φρονιμώτερός σου καὶ συνετώτερος. “᾿σὺ ἔσῃ ἐπὶ τῷ οἴκῳ 
Ν Ν ἰφ. ῪΜ 

μου, καὶ ἐπὶ τῷ στόματί σου ὑπακούσεται πᾶς ὃ λαός μου. 
λν Ν Η , ε ’ 3 ,ὔ 3) 41. Ὁ δὲ δ “ πλὴν τὸν θρόνον ὑπερέξω σου ἐγώ. εἶπεν δὲ Φαραὼ τῷ 

Ὕ ’ὔ’ὕ ξξ Τὸ Ν θί ’͵ Ψ, “- ἐκ ’ὔ ῪΝ Αἱ ᾽ " 

ωὡσήφ οὗ καθίστημί σε σήμερον ἐπὶ πάσης γῆς Αἰγύπ 
2) 492 ᾿ ἣ ν Ν ὃ , 5. κ᾿ 

του. καὶ περιελόμενος Φαραὼ τὸν δακτύλιον ἅποὸ τὴς 
Ν 3 ἴω ᾽’ 3... ᾺΝ 3.» ΕΝ ᾽ν “ 9 Ἂ ΥὟ 

χειρὸς αὐτοῦ περιέθηκεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν χεῖρα Ιωσὴφ,; καὶ 
9 ’ὔ} ᾿ς - Ν ν»)» Ν ’ἤ Ἁ 

ἐνέδυσεν αὐτὸν στολὴν βυσσίνην, καὶ περιέθηκεν κλοιὸν 
ΝΝ ἢ, γᾷ ,ὕ ἀνις νὰ τ χὰ ν 9 , ἃ 4 

χρυσοῦν περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ" “καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν 
ἈΝ πυδο Ν Ξ ῳ 3 “ πον ἃ » ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δεύτερον τῶν αὐτοῦ, καὶ ἐκήρυξεν ἔμπροσθεν 

3 ἰφὶ ῥ " Ν ᾽, ΦΦΟΟΝ 3.19. Ὁ “ ἰοὺ 3 Υ 

αὐτοῦ κήρυξ᾽ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐφ᾽ ὅλης τῆς γῆς Αἰγύπ- 
κ᾿" ΜΝ 9 » Ὺ΄ὰ 

του “᾿εἶπεν δὲ Φαραὼ τῷ Ἰωσήφ “Ἐγὼ Φαραώ: ἀνεὺ σοῦ 
9 Ξξ, “Ὁ }θ Ν Ἁ ῪᾺ 9 ΜᾺ ΦὌῸΝ νΩ ἊἉ Αἱ ’ 22 οὐκ ἐξαρεῖ οὐθεὶς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ πάσῃ γῃ Αἰγύπτου. 

5 Ἂ “ἢ καὶ ἐκάλεσεν Φαραὼ τὸ ὄνομα ᾿Ιωσὴφ Ψονθομφανήχ΄ καὶ 

ατθοῖκ, μουθυθυ, [Π6 οΟὈδουναίϊοη οὗ [Π6 

ΤῸ]6 οὗ βυῃίαχ δοαὺ 0ῃ6 ΠΘαΘΥ Ρ]ΌΓᾺΑ] 

15 οδρυϊοίουβ. 6 ἤδυθ [Π6 ΡΤ] ἀρ ΐη 

ἴῃ ὅϑ ἃῃὰ 4 διὰ ἴῃ 420,). Οὕ. Ῥδ. 
1723,37. 

40. πλήν: οηἶψ. Οὗ. ἅν. 14:6..-- 
τὸν θρόνον: ὈΓΟΌΔΌΪΙ δοοαδαίϊνο οὗ 

Τοϑρθοῦ δηα ὑπερέξω ᾿η ΔῊ ΒΙΌ1γΥ6. 

42. βυσσίνην: οΥΓ Πη6 ᾿ἴηοη. Ἠαΐ. 

1 86 5ρθδκβ οὗ {ῃ6 Εργρύϊδη τη ΤΏ1}}165 

ἂἃ5 ὈΘΙηρ γαρὺ ἴῃ σίνδων βυσσίνη. --- 

κλοιόν : ἴΤΟΙὴ κλείω. ῬΥΙΟΡΘΙΥ ἃ αο0- 

οοἴϊαν. 

48. ἐκήρυξεν κτλ.: ἴῃ ἴῃΠ6 ἩΘΌΓΘΥΥ 

ὕΠ6 νΘΥὉ 15 ἴῃ {Π6 Ρ] τὰ] δηα [Π6 Βθῃηΐθηοθ 

ΤΌΠΒ ὑΠυ8 ---απα ἐΐον ογἱοα 6.076 ᾿ιΐηι 

αδγοκῆ." τὉΠ6 Ἰαϑὺ νγοσα Ὀθίηρ' Βα ρροββα 

ἴο 6 Εργρίίδῃ. 1180, [Πη6 ΑἸΘχδηαγίδῃ 

ὑγδηϑ]ίου. οὐριῦ ἴο ἢᾶγθ πόση δύ 

ἰ0 τηθδηΐ. ΤΠΘ ψυϊ]ραῦΐθ ἢΔ5 ΠΘΓῸ --- Ο] ἃ - 

ΙΦη Θ ὈΓΘΟΟΏΘαῦ ΟΠ ΘΚ ΟΟΥ̓Δ ΤΙ 

60 σθηὰὺ {Ἰθούθ θη ΐ. --κήρνυξ: {815 

δϑοσρηϊαδίϊοη 18 οογγθοῦ ἰῇ ῬΥΪΠΟΙΡΙθΘ, 

ΒΙη06 {Π6 ν 5. παύαγα ΠΥ Ἰοηρ, Ὀαὺ {Π6 

ὙγΟΤα 5. σΘΏΘΙΑΙΙΥ τ θη κῆρυξ, |Π|1 

φοῖνιξ. 

44. ᾿Εἰγὼ Φαραώ : 0 8:76 α8 1 αὶ 
Ρημαγαοῇ. 

45. Ψονθομφανήχ: 005. Α4πηϊ. 1 

6 ὃ 1 προσηγόρευσεν αὐτὸν Ψοθομφάνηχον 

ενν͵ σημαίνει γὰρ τὸ ὄνομα κρυπτῶν εὑρε- 

τήν (ἴπᾶον ὁ} μἰάάοη ἐπηι98). ΤῊ Κα!- 

ϑαΐθ 616 Ὠ88 --- αὐ ὑϊὶα 6 ΟΠ ΘΗ 

Θὰ, δοὖὺ γοοδυϊῦὺῦ θὰ ᾿ἰηρσαδ 

ἈΠ σγρύΐδοδ, δ] γαύῦοτ θΙῃ πη πΠ46]. 

Ογαχῃ ἴῃ Ηδϑβίϊηρβ᾽ Πιοί. ΟἹ {π6 Βίδί6 
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: Οϑποβδὶβ ΧΙ 40 
» ΟΣ ὑῶν γε κ᾿ ’ ῪΝΝ : 
ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ᾿Ασεννὲθ θυγατέρα Πετρεφῆ ἱερέως Ἡλίου 

“λ 3. ΟΝ 3 “᾿ 40 9 Ν δὲ 3" 3.7 ΨΆᾺ , πόλεως αὐτῷ εἰς γυναικα. Ιωσὴφ δὲ ἣν ἐτῶν τριά- 

κοντα ὅτε ἔστη ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου. ἐξῆλθεν 
δι ΝἉ 3 ’ ’ὔ Ν οἱ Μὰ “"" 

δὲ Ἰωσὴφ ἐκ προσώπου Φαραώ, καὶ διῆλθεν πᾶσαν γὴν 
3 ᾽’ 41 Ἶ ἢ ᾽ὔ ᾿ ς “9 ἴω ς ἣν ἣν ΄σ΄ Ε 

Αἰγύπτον. καὶ ἐποίησεν ἢ γὴ ἐν τοῖς ἑπτὰ ἔτεσιν τῆς εὐθη- 
Ο Ἁ ΝΕ 

νίας δράγματα - “᾿ καὶ συνήγαγεν πάντα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ 
ΒΥ ΩΣ 3 “ 3 ε 9 ’ὔ 3 ῶΝ 9 ’,ὔ ν»ν»ν Ν ᾽ 

ἐτῶν ἐν οἷς ἣν ἡ εὐθηνία ἐν γῃ Αἰγύπτου, καὶ ἔθηκεν τὰ βρώ- 

ματα ἐν ταῖς πόλεσιν: βρώματα τῶν πεδίων τῆς πόλεως τῶν 
΄ λ ϑυ:. ἐν λἢ θ 3 3. 5} ὅδι 49 Ν , Ἴ Ν 

κύκλῳ αὐτῆς Ὧν ἐθηκεν ἐν αὐτῃ. καὶ συνήγαγεν Ἰωσὴφ 
ἴω. ςε ἃ Ν » ἰσοὰ ’ὔ Ν ’ ν 

σῖτον ὡσεὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης πολὺν σφόδρα, ἕως 
9 δ Υ 9 θ κι 9 δ 5, 9 , ρα ν 

οὐκ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι: οὐ γὰρ ἣν ἀριθμός. τῷ δὲ 
9 Νν 3 , ςΌΝ δύ Ἂς ῪΜ 9 ΄ΜᾺ Ἁ ε Ἂς » ῪΝᾺ 

Ιωσὴφ ἐγένοντο υἱοὶ δύο πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὰ ἑπτὰ ἔτη τοῦ 
“ξ““ ἃ »» 9 νῦν 9 Ἁ κὰ Ὁ ε ’ὔ 

λιμοῦ, οὖς ἔτεκεν αὐτῷ ᾿Ασεννὲθ θυγάτηρ Πετρεφῆ ἱερέως 
ε 

Ηλίου πόλεως. 
ψ 

τοτόκου Μαννασσὴ λέγων “Οτι ἐπιλαθέσθαι με ἐποίησεν ὁ 

ἴὰ Ν ϑ ἴω 

δ ἐκάλεσεν δὲ Ἰωσὴφ τὸ ὄνομα τοῦ πρω- 

7 ΄»-Β Ν ’ ἴω ἴω 233 

θεὸς πάντων τῶν πόνων μου καὶ πάντων τῶν τοῦ πατρός μον᾽ 

ΘΧΡΙαίηβ [ῃ6 σνογα ἔγοιῃ [6 Ἐργρίϊδη, 

δἃ5 τηθϑδηΐηρ “ αοα βρθᾶκθ (8η4) ΠΘ 

Ἰῖγθϑ." ---᾿ Ασεννέθ: 4205. 4ηϊ. Π6 81 

᾿Ασανέθη: ΗθΡτΟν Α456παΐϊῃ : ΜΝαϊραΐθ 

Αβομηοίῃ. ΤῊΘ δη6 15 5814 ἴο 6 8ῃ 

ς ἀραϊοαῖϊθα ἴο Νοί(η.᾽ ---- Πετρεφῆ : 

ἩρΌτγον Ροΐϊ- ρον α'. ΤῊΘ ΑΥ̓ΘΘΙΚς ὩΔΠῚ16 

'ῖ5 ἰἀθηῦϊοαὶ, δηα {06 ἩΘΌΓΘΥΥ ΥΘΥῪ 

ΠΘΔΙΪΥ 50, ἱ ἢ ὑηδὺ οἵ {6 οἀρίδϊη οἵ 

ὑπ6 ρσυᾶαΙᾶ. Τύ 15 Θχρ]δίηθα ἴο τηθϑῃ 

.οΙ οἵ {Π6 ϑδυαη-ροα" -Ξ-. ἀτϑϑὶς Ηθ]!- 

ΟὔοτΙ5. --- Ἡλίου πόλεως : ΗΘ]]ΟΡΟ]Ϊ5, 

16 Ηθρῦτονν μη δηά Ἐργρίϊδη ΑΠ, 

1165 δουαῦ 10 τη]]165 ὕο ὑῃ6 πογίῃ-θαβῦ 

οἱ Οαἷσγο. ἸΤύῦ σγαὰθ Π6 5᾽ζ6 οὗ ἃ σγυθδί 

θη} }]6 οὗ 6 ὅιῃη. ἊἈΑἢ ΟὈΘ ἰδ. αθαϊ- 

οαἰθα ἰο {μΐβ σοᾶ 15. 5011} βίδῃμαϊηρ οἢ 

Π6 δἰ οὗ [ῃ6 [61016 οὗ Βδ (ἰ.6. ὑμ8 

5) δὖ Ηβθ]ΟΡο] 8. οὕ. ἔχ. 11} "Ὧν, 

ἥ ἐστιν Ἡλίου πόλις. ἘῸΓΪ [06 ἴογηὶ οὗ 

16 ῬΥΓΟΌΘΙ ϑιηθ6 Ορ. θη. 4028 Ἡρώων 

πόλιν. 

47. δράγματα: ἠαπάζιϊ5, Ἰἰπαϊοδῦύ- 

ἴηρ' φἰθηΐγ. 9577. 

48. ἐν οἷς ἣν ἣ εὐθηνία: ῬΘΟΙΠΔΡΒ 
Π15 Ῥοϊηΐβ ἴο ἃ Ὀθίϊου τθδαϊηρσ ὑμ8ῃ 

ῃπδὺ οὗ Οὐ ργθϑθηῦ ἩΘΌΓΘΥ ἰθχί. ---- βρώ- 

ματα : ὕΠ6 οΟἸηϊδδίοη οὗ {Π6 ἃ. 016. 15 
ΟὨΪΥ ἅὰθ ἴο 8 ΔΌΒΘΠΟΘ ἔγομῃ [16 Ηθ- 

Ὀτονγυ. ΤῇΘ ατθροϊς, ἃ5 ἴὖ βίδησβ, πηαδῦ 

Ὀ6 οοηϑίγαθα ὑῃ8 --- λα οοα ΟΥ̓ ἐδ6 

οἱἐν-ρ»Ιαΐη8 ἐπαΐ αΥὸ γοιπα αδοιιΐ θη τι- 

861} αἷὰ 6 ριιΐ ἐπογοῖη. Βυῦ Π6786 15 

ὯΟ τηθηϊίοη Ποῖα οὗ ὧμ ἴῃ {π6 Ηο- 
ῬὈγονν. 

51. Μαννασσή: πηιαζκίηρ ἰο Κογοοί. 

9505. Α4πηὶ. 11 6 ὃ 8 σημαίνει δ᾽ ἐπιλῆθον. 

- πάντων τῶν τοῦ πατρός μου : αἷΐ ην 

7}αὔὐΠ67}8 Ὠοιι86, ΟΥ̓ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ΠΘαΐΘΥ, ἃβ 

ἴῃ 11κ. 249, αἰΐ ημ 7αΐ 678 αἴ αΐγ8. 
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Θοπϑϑὶβ ΧΤ1Π ὅ 
} “ ν Ό 

δ» τὸ δὲ ὄνομα τοῦ δευτέρου ἐκάλεσεν Ἔφραιμ, ““Ὅτι ὑψωσέν 
ε Ν 3 ΝᾺ Εν ἐν ΄ }) 59 ΜᾺ δὲ Ν" ἃ Ν 

με ὁ θεὸς ἐν γῇ ταπεινώσεώς μου. Παρῆλθον δὲ τὰ ἑπτὰ 
5 κ᾿ 3 ,Ἅ δ 7: 8’ 9.2 5» ᾿ 5». “ δά Ἂν Ν 
ἔτη τῆς εὐθηνίας ἃ ἐγένετο ἐν γῃ Αἰγύπτῳ, “καὶ ἡρξαντο τὰ 
ε δι Ὁ “ Δ ,δ θ Ν 5 3 ΄, δι «φῇ ᾿Α͂ ἑπτὰ ἔτη τοῦ λιμοῦ ἔρχεσθαι, καθὰ εἶπεν Ἰωσήφ. καὶ ἐγέ 

Ν » δ᾽ - κα 3 ν ΄ὕ - ὅς νὰ 3 νετο λιμὸς ἐν πάσῃ τῇ γῃ᾽ ἐν δὲ πάσῃ γῇ Αἰγύπτου οὐκ 
ΚᾺ » δΡ Ἁ »] ’ὔ ἊΝ ε ΜᾺ 3 ’ὔ 3 ’ 

ἦσαν ἄρτοι. “και ἐπείνασεν πᾶσα ἡ γὴ Αἰγύπτου, ἐκέκρα- 
Ν) κω ε Ν Ν Ν. “ΟἿ ο Ν Ν ἕεν δὲ πᾶς ὁ λαὸς πρὸς Φαραὼ περὶ ἄρτων" εἶπεν δὲ Φαραὼ 

πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις ““ Πορεύεσθε πρὸς Ἰωσήφ, καὶ ὃ ἐὰν 
εἴπῃ ὑμῖν ποιήσατε. δ᾿ καὶ ὁ λιμὸς ἣν ἐπὶ προσώπου πάσης 

κ΄ Ὺ΄οὦ 3 ᾽ὔ ν 9 Ν , Ν ΖΝ Ἁ 

τῆς γῆς" ἀνέῳξεν δὲ Ἰωσὴφ πάντας τοὺς σιτοβολῶνας, καὶ 
ἀντι ἢ “- “- 3 ΄, 51 Δ ς, Κς ε κα 5 
ἐπώλει πᾶσι τοις Αἰγυπτίοις. καὶ πᾶσαι αἱ χῶραι ἦλθον 

3 » 3 Ἃ Ν 9 ’ 3 ’ὔ » ε 

εἰς Αἰγυπτον ἀγοράζειν πρὸς Ἰωσήφ' ἐπεκράτησεν γὰρ ὁ 
Ν 3 ’ “ ΄“ 

λιμὸς ἐν πάσῃ Τῇ γῃ: 
Ψ Ἁ ἴω. ὺ »Μ 

᾿Ἰδὼν δὲ Ἰακὼβ ὅτι ἐστὶν πρᾶσις ἐν Αἰγύπτῳ εἶπεν τοῖς 
ἘΞ κα 9 Ἐγδν ς κε θ “ 2ἰὸ Χὰν 9 Ζ ν 3 δ “ 

υιους αὑτου “ἵνα τί ρᾳθυμειτε; “ἰιδου ἀκῆκοα οτι ἐστιν σιτος 
3 ὙῈ ᾽, ᾿ ,ὕ ΕΣ . ,ὕ θ : κα ν ἀξ; 
ἐν Αἰγύπτῳ κατάβητε ἐκεῖ καὶ πρίασθε ἡμῖν μικρὰ βρώ 

σψ κ᾿ ν Ὶ. , ᾽) 8 ΄ ΩΣ ε 
ματα, ἵνα ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν. κατέβησαν δὲ οἱ 
ἀδελφοὶ Ἰωσὴφ οἱ δέκα πρίασθαι σῖτον ἐξ Αἰγύπτου " 
τὸν δὲ Βενιαμεὶν τὸν ἀδελφὸν Ἰωσὴφ οὐκ ἀπέστειλεν μετὰ 

“. 9 ἴω 9 σὰ Ὶ " ’ὔ {ξ ’ 'ϑὺ 3 “ ᾿ς 

τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ εἶπεν γάρ ““Μή ποτε συμβῇ αὐτῷ μαλα 
2 κία. δῆἦλθον δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀγοράζειν μετὰ τῶν ἐρχο- 

52. ᾿Εἰφράιμ : οΧρΙ]αἰποα αἰ ΘΓ ΠΟΥ 
ἴη ῃ6 ΗΘΌτον, ’ ἴον Οοα Παΐῃ τηδα8 Τὴη6 

ΤΠ." 005. Ἀπ ΝΠ ὁ 1 ἢδ8 

δηΟΥΠΘΥ ἰηὐθυρυθίδί η ---- ὁ δὲ νεώτερος 

᾿Εφραΐμης - ἀποδιδοὺς δὲ τοῦτο σημαίνει, 

διὰ τὸ ἀποδοθῆναι αὐτὸν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν 

προγόνων. 

δ5. ἐπείνασεν : ὃ 28. --- ἐκέκραξεν : 
τραπρ)]]οαϊοα 1ϑὺ δουϊθδί, ὃ 20, 

56. ἐπὶ προσώπου : ἃ ΗΘΌΓΔΙΒΙΗ. --- 
σιτοβολῶνας: σγαπαγῖα8. 

δῃα βάλλω. ΟὨἾΪΥ ΠΟΙ ἴῃ ΤΧΧ. 

1. πρᾶσις : ἃ πιαγκοί, Τιαἰϊϊῃ αἩ- 

ῃοῆα. Ιῃὰ ἴμ6 ΗθΌγΟ μ6 σψοσὰ 15 

ἙἘΥ͵ΟΠῚ σῖτος 

ῃ6 βδη6 8ἃ5 ὑπῃαὺ σῇ ΐο ἢ ἴῃ {π6 ποχύ 

ΥΘΥΒΘ 5 ὑγδηβίαίθα σῆῦτος. --- ἵνα τί: 

ΒΟΙΠΘΟΙΘ65. ὙΥΓΙΘη ἃ85 ΟἿ6 ψΟΙ͵α ἱνατί. 

ΤῊ ΜᾺΥ οὗ δχρυύθϑϑίηρ “ΨΥ [5 

ΘΟΙΙΏΟη ἴῃ ΒΙὈ]164] ατθοὶς (6.9. θη. 

444.7 4715: Ἐχ, δ5.15,,2; Μί, 2746: 

Αοὐβ 726), ἔτοτη ψ]οἢ ἰὖ 15. ἰπηϊαίθα 

ὈΥ 850. Αὐρυδύϊηθ ἴῃ {Π6 Τιαῦϊη ον ]8 

τς τὰ {ε. ΟἿ. ΤΥ 18... 1ῚΕ 

ποῦ ἀπκηονῃ ἴο ΟἸαββδῖοαὶ ὙΥΙ͂ΘΥΒ. 

ΡῬΙ]αῖ. Αροῖ. 26 Ο ἕνα τί ταῦτα λέγεις; 

ϑψηιρ. 206 Α. 

4. μαλακία : οΡ. ν. 88 μαλακισθῆναι, 

4429 ἴογ' [Πῃ6 τηθϑηΐηρ' οὗ " ΠΔΙΙῚ.᾽ 
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ε 

Οοηθϑὶβ ΧΙΜΠῸ6 

μένων: ἦν γὰρ ὁ ὁ Ἰωσὴφ δὲ ἢν 
»» ἴω “ Ω 9 ’ Ν ἰὴ ΞῪ ΒΑ ΜᾺ 9 7 

ἄρχων τῆς γῆς, οὗτος ἐπώλει παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς" ἐλθόν- 

λιμὸς ἐν γῇ Χανάαν. 

Ν Ἑλ1. Ν.9 Ν ’ 3 Ψῃ; ἃ ’ 

τες δὲ οἱ ἀδελφοὶ ᾿Ιωσὴφ προσεκύνησαν αὐτῳ ἐπὶ πρόσωπον 
“.Ἁ Ν “ τἰδὰ δὲ Ν Ν κὃ Σ Ν 9 ἮΝ ἐν ΟΝ , 

ἐπὶ τὴν γῆν. “ἰδὼν δὲ Ιωσὴφ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπέγνω, 
7.5 κ᾿ δυο νδ,. 5 κα ν. 3. τ 5... Ἃ ,ὕ Ν 

καὶ ἠλλοτριοῦτο ἀπ᾿ αὐτῶν και ἐλάλησεν αὑτοῖς σκληρα, καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς “Πόθεν ἥκατε ;᾽᾿ οἱ δὲ εἶπαν “Ἔκ γῆς Χανάαν, 

δἐπέγνω δὲ Ιωσὴφ τοὺς ἀδελφοὺς 
9 

9 ’ὔ ’ 3) ἀγοράσαι βρώματα. 
9 ΄ὰ 9 Ν. Ν 9 9 ’ 9 ’ λ,.»" ’ 9 Ν αὐτοῦ, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν - "καὶ ἐμνήσθη ᾿Ιωσὴφ 
ΡᾺ 3 ’ ὯΝ ὃ ἌΓ τω» εὐ Ῥε; 9. »᾿ δζ , -Ρ 

τῶν ἐνυπνίων ὧν ἴδεν αὐτός. καὶ εἶπεν αὐτοῖς “ Κατάσκοποί 
΄΄ι Ὁ» ΄ὰ ιν 32 Ν) “53 

ἐστε, κατανοῆσαι τὰ ἴχνη τῆς χώρας ἥκατε. “οἱ δὲ εἶπαν 
“" Ψ» , 

“Οὐχί, κύριε: οἱ παῖδές σον ἤλθομεν πριάσασθαι βρώματα. 
ν 9 ’ 

πάντες ἐσμὲν υἱοὶ ἑνὸς ἀνθρώπου, εἰρηνικοί ἐσμεν οὐκ εἰσὶν 
΄-ς-ἢᾳ ϑ κὺ Ἁ “. 

οἱ παῖδές σου κατάσκοποι. ἷ[“εἶπεν δὲ αὐτοῖς ““Οὐχί, ἀλλὰ 
ΕΥ) σὰ ἴω σ΄ 3. Ν 3 

τὰ ἴχνη τῆς γῆς ἤλθατε ἰδεῖν. 1 οὶ δὲ εἶπαν “Δώδεκά 
3 ε “ῶ Γ΄] 3 8 ἡ ταν ’, ΑὙΝ ἡ 5 )ι: ’ ἐσμεν οἱ παῖδές σου ἀδελφοὶ ἐν γῇ Χανάαν - καὶ ἰδοὺ ὁ νεώ- 
τερος μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σήμερον, ὁ δὲ ἕτερος οὐχ ὑπάρ- 

χει.᾿ 
ς “ ’ Ψ ’ »ι ὦ 

ὕμιν, λέγων οτι κατάσκοποί ἐστε" 

1 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἰωσήφ “ Τοῦτό ἐστιν ὃ εἴρηκα 
1ὅ 5 , Ἂ Ν 

ἐν τούτῳ φανεῖσθε- νὴ 

τὴν ὑγίαν Φαραώ, οὐ μὴ ἐξέλθητε ἐντεῦθεν ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς 
ε κα ε , - 16 93 ΄Ἱ 9 ε κα Ψ 
ὑμῶν ὁ νεώτερος ἔλθῃ ὧδε. ἀποστείλατε ἐξ ὑμῶν ἕνα; 
καὶ λάβετε τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν" ὑμεῖς δὲ ἀπάχθητε ἕως τοῦ 

Ν » Ν ει ε Ψ᾿ ϑυυ ’ “Ὁ » 3 Ν φανερὰ γενέσθαι τὰ ῥήματα ὑμῶν, εἰ ἀχηθεύετε ἢ οὐ" εἰ δὲ 
1ἴ ᾽’ Ν. Ν ε ’ ’ 3 ᾿ ’ Ψ Ἢ 2) Ν 

μὴ; νὴ τὴν υγίαν Φαραώ, εἰ μὴν κατάσκοποι ἐστε... και 

7. ἥκατε: Ρογθού οὗ ἥκω, υϑροᾶ ΟὨΪΥ͂ 

ἴη Π68 ΡΙυταὶ. ὃ 206.--- ἀγοράσαι βρώ- 

ματα : ὃ 17. 

9. τὰ ἴχνη: Β.. “086 πεἸκοά- 
655. 

11. εἰρηνικοί: ἩΟΥ͂. “{ππ6 τη6η." 

12. ἤλθατε: 818. - 
15. νὴ τὴν ὑγίαν: 50 ἴῃ γ. 16. 

νή ΟΟΟῸΒ ΠΟΝΏΘΙΘ 6586 ἴῃ {6 

ΙΧ Χ. ὑγίεια’ ΟΟΙΩΙΩΟΗΪΥ͂ ΔΡΡΌΘΔΙΒ ἴῃ 

Ἰαΐθ ΟὐὝὐθοκ 88 ὑγιεία, ΠΘΙΘ 8ἃ5 ὑγία. 

δ 10. 

16. ἀπάχθητε: δ6 ψ6 8611} 0 ῬΥϊΒΟΉ. 

150 δουϊδὺ ρου ῖθοὺ ραβϑϑῖνθ 3922. --- 

ἢ οὔ: ἴῃ {Π6 ΒΘοοπα δ]ἰθγηδίϊνο οὗ ἃ 

αἀρρθηάαθηΐ αἰβ] ποῦν απθϑίϊοη οἰ ΘΓ 

οὔ ΟΥ μή ΤηΔΥ ὈΘ6 884. Οὗ. Ρ]αῦ. Πρ. 

451 1) καὶ σκοπῶμεν, εἰ ἡμῖν πρέπει ἢ οὔ 

ἢ 8539. Α εἰ δὲ ἀληθὲς ἢ μή, πειράσομαι 

μαθεῖν. ---- εἰ μὴν: υογῖϊν -Ξ- ἢ μήν. ὃ 103, 
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Οομποϑὶβ ΧΙΜᾷΠΠ 21 

ΕΠ 3 Ν 3 Ἔ ΦΩΑΟΝ,. ’, ΟΑΡΙΗΤ ΔῈ ας δε δὲ 3 “ “ 
Εὔετο αὐυτους εν φυ ΑΚΉ ἡμέρας Τβρεις ΕἼΤΕ Οε αὕὔτοις ΤΊ 

δ ᾽7 ΄΄ῷ ᾽ὔ (ς ἴω. ’ Ἁ ’ Ἁ Ἁ 

ἡμέρᾳ ΤΊ) ΤβρΤῃ Τουτο ΤΟΚΉσατε, και ζήσεσθε ΟΣ θεὸν 

γὰρ ἐγὼ φοβοῦμαι. 

κατασχεθήτω ἐν τῇ φυλακῇ : αὐτοὶ δὲ βαδίσατε καὶ ἀπαγά- 

3 3 »"2 4. 

εἰ εἰρηνικοί ἐστε, ἀδελφὸς ὑμῶν εἷς 

ἂς 8 Ν οι δ , ες: κα 90 κα » . γετε τὸν ἀγορασμὸν τῆς σιτοδοσίας ὑμῶν, "καὶ τὸν ἀδελφὸν 
ὑμῶν τὸν νεώτερον καταγάγετε πρὸς μέ, καὶ πιστευθήσονται 

Ἁ αὺ» ἈΦ. 3 δὲ Ἄ 3 ᾿ ω θ 2) 9 ’ δὲ τὰ ῥήματα ὑμῶν: εἰ δὲ μή, ἀποθανεῖσθε. ἐποίησαν δὲ 
ν 91 Ἁ ἰοὺ ν Ἁ Ἁ Ἰὃ λ Ἧ 5 ΄΄οὦ ἐξ ’ οὕτως. καὶ εἶπεν ἐκαστος πρὸς τὸν ἀδελῴφον αὐτοῦ ““ Ναΐί, 

3 ε ’ὔ Ν᾿ 9 Ν ἴω ὃ ἴω ε ΄ὰ [} εξ 2 

ἐν ἁμαρτίᾳ γάρ ἐσμεν περὶ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν, ὅτι ὑπερίδο- 
Ἁ θ ’ὔ Ὺ φ 3 Ψ Φ ὃ ’ὔ ε ΄““ ν 9 μεν τὴν θλίψιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ὅτε κατεδέετο ἡμῶν καὶ οὐκ 

εἰσηκούσαμεν αὐτοῦ ἕνεκεν τούτου ἐπῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἡ 
θλίψις αὕτη.᾽ 

ἐλάλησα ὑμῖν λέγων “ Μὴ ἀδικήσητε τὸ παιδάριον᾽ ; 

Ν Ν ὁ 3 ΄σ΄ιὮ 

“ἀποκριθεὶς δὲ Ῥουβὴν εἶπεν αὐτοῖς ““Οὐκ 
Ἁ 

καὶ 
5 3 Ἷ , ἧ. Κ᾿ Ν δ Ὁ 3 ΤΉ. “ 7 

οὐκ εἰσηκούσατέ μου" καὶ ἰδοὺ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκζητεῖται. 
9η 9 ἃ δὲ 3 "ὃ ψ 39 ’ 3 ’ ε Ν ε ᾿ν 
αὐτοὶ ὃὲ οὐκ ῃηδεισαν ὁτι ἀκούει Ἰωσήφ, ὁ γὰρ ἑρμηνευτὴς 

ὅ. (ν᾿ ὕ .. κ 5 Θ4. 5 Υ ἊΣ Γ δηθος ΠΡΟ ΟΣ Ἷ- λ 

ἀνὰ μέσον αὑτῶν ἣν" “᾿ ἀποστραφεὶς ὃὲ ἀπ᾿ αὐτῶν ἔκλαυσεν 
9 ’ὔ 

Ιωσήφ. 
9 σιν. Ὗ » "Ἢ Ν ᾿ς ὍΝ Ν » 

αὐτοῖς καὶ ἔλαβεν τὸν Συμεὼν ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἔδησεν 

Ἁ ὔ - Ν 3 Ν , ΠΩ 

καὶ πάλιν προσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπεν 

5 νΐΝ 3 ’ 5. ταν οΚ 95 λ δὲ 3 Ἁ 3 “Ὰ 
αὑτὸν ἐναντίον αὐτῶν. ἐνετείλατο ὃε Ιωσὴφ ἐμπλῆσαι 

Ἁ 2, Νὰ ᾽ Ἁ 3 ΄Νᾳ Υ̓ 3 ς ’ 

τὰ αγγια αὐτῶν σίτου, καὶ ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον ἑκάστου 
3 Ἁ ’ [ω᾿ Ἁ ΄Νᾳ 3 »-ῷ Ὶ ἄν, ὦ 3 Ἁ 

εἰς τὸν σάκκον αὐτοῦ, καὶ δοῦναι αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν 
οθ ν 9 θ ́ Ν ᾿ 
και ἐπιθέντες τὸν σῖτον 

ε ’ Ν 3 , 9 ῃν" ν ὁδόν. καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς οὕτως. 
Ν Ἁ » ῪΜᾺ Ὺμ' ἴω ’ Ν “" ἐπὶ τοὺς ὄνους αὐτῶν ἀπῆλθον ἐκεῖθεν. Γλύσας δὲ εἷς τὸν 
’ ΄“ ἴω ΄“- ΕΣ σὰ ᾶΞ“ι 

μαρσιππον αὐτοῦ, δοῦναι χορτάσματα τοις ονοις αὐτοῦ οὗ 

οὕτως : ῃ686 ὙΟΤΟΒ Δ΄6 8180 ἴῃ (6 

ἩθΌτγανν, Ὀαὺῦ [Π6Υ ΒΘθιὴ ἰο ὈΘ τηἰβρ] δορά 

ἴῃ {15 οοπίοχί. 

19. ἀδελφὸς ὑμῶν εἷς : [{Π6 σΘΗἰἶγ6 15 

ΒΟΥ ὈΥ 16 ἩΘΌΓΘΥ ἴἤο ὍΘ ῬΟΒΒΘΒΒΙγυΘ, 

πού ῬΑΥ ΪΥΘ -- Οη)6 ΟΥ̓ ψοΊ" δ᾽ οἰ ἢ γΘΉ, 

ηοῦ 056 ΟΥ̓Ὁ γόοῖι δγοί6738. --- τὸν ἀγορα- 

σμὸν τῆς σιτοδοσίας ὑμῶν: {ἢ (ΟΥ̓ Ἢ 

γοι ἤαῦο ριγομαδβοα. Σιτοδοσία 18 ῬΤῸΡ- 

ΘΥΪΥ “ἃ ρταϊαϊζουβ αἰβύν θυ 10 οὗὨ ΟΟΙ. 

Ο». ᾿οιηνοηζαίίο, ὅροι. Αι. 40, 42. 

20. πιστευθήσονται τὰ ῥήματα 

ὑμῶν: ςρ. 4188 ἃ ἔσονται. --- ἐποίησαν δὲ 

“- 

22. Ῥουβήν: 572, 

28. ἀνὰ μέσον : ΟΟΙΏΙΊΟΙ ἴῃ Τ ΧΧ, 

6.0. θη. 4905: ΝὈ, 26056,." 80Ι͵ οὕ. 

1 ΟὐοΥ. 65, 

25. ἄγγια: -- ἀγγεῖα. ὃ 971. 
27. εἷς: ὃ 2. --- μάρσιππον: Ηϑο- 

ὈΓΘῪ βδαῷᾷ ΜΏΘΠΟΘ, {Ὠτοῦρ Ὅἢπ6 ΟἸΘΘΚΚ 
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Οομοϑῖβ ΧΤ,11 28 
,ὕ » ᾿ ( ᾿ Ἂς 9 , 5 ἌΠΟ. ν 5 

κατέλυσαν, ἴδεν τὸν δεσμὸν τοῦ ἀργυρίου αὐτοῦ, καὶ ἣν 
Ὺιὰ Νὰ ζ Ἁ ἊΨ ἴω. 9 

ἐπάνω τοῦ στόματος τοῦ μαρσίππου" “"καὶ εἶπεν τοῖς ἀδελ- 
ΝΆ 9 ῪΝὭᾳ ({ ΡῚ ὃ ’ὔ͵ Ν 9 2 Ἁ ἰὸ Ὺ ΨΝ ἡ 9 ῪΚᾺ 

φοῖς αὐτοῦ ““᾿Απε όθη μοι τὸ ἀργύριον, καὶ ἰδοὺ τοῦτο ἐν τῷ 
ῪΝᾺ ΝΥ ᾽ 

μαρσίππῳ μου. καὶ ἐξέστη ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ ἐταράχθη- 
Ν. 9 ᾽ὔ ᾽’ὔ ἐξ ᾽ὔ ῪΝᾷὰ 3 ͵ ε θ Ν ες ΄“ 43 

σαν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες “Τί τοῦτο ἐποίησεν ὁ θεὸς ἡμιν; 
“᾿Ὄ ΄ιἃ ῪΝᾺ 3 ’ὔ’ 

ϑῆλθον δὲ πρὸς Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτῶν εἰς γὴν Χανααν; 
ΓΑ, 9 7 3 ἴω ᾽ὔ Ν 7 9 ΜᾺ λέ 

καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα τὰ συμβεβηκότα αὐτοῖς λέγον- 
90 ({ 7 ἔ ς »» 3 ς Υ ῪΜᾺ ΝΜ Ν ς ῪΜὰ 

τες Λελάληκεν ὁ ἄνθρωπος ὁ κύριος τῆς γῆς πρὸς ἡμᾶς 
Νὰ ῪΜᾺ Ἁ 

σκληρᾶ, καὶ ἔθετο ἡμᾶς ἐν φυλακῇ ὡς κατασκοπεύοντας τὴν 
΄ωὭ ῪΝᾺ Ψ 

γῆν. “' εἴπαμεν δὲ αὐτῷ “Εἰρηνικοί ἐσμεν, οὐκ ἐσμὲν κατάσκο- 
82 ἢ "Ὁ δ "5 εν κι ΤΥ πρ ἡ, ν 9 

ποι" ώδεκα ἀδελφοί ἐσμεν, υἱοὶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν᾽ ὁ εἷς οὐχ 
΄Ν΄α ΎΜᾺ 9 

ὑπάρχει; ὃ δὲ μικρότερος μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σήμερον εἰς 
κ"» ᾽ὔ 3 Θ᾽ δὲ Ἐ- ὟΝ  -Οϑὴ θ ε ’ δ ᾳ: 

γὴν Χανααν. εἰπεν ὃε μιν ὁ ἀνθρωπος ο κύριος τὴς γὴς 
.ἪἜ ᾽ ᾽ ρ . 3 ὔὕ’ 595 ᾿ ὃ λ Ν ᾽ »» 

ν τούτῳ γνωσόμεθα οὁτι εἰρηνικοί ἐστε: ἀδὲε φὸν ἐνα αἀφετε 

ὧδε μετ᾽ ἐμοῦ, τὸν δὲ ἀγορασμὸν τῆς σιτοδοσίας ὑμῶν 

λαβόντες ἀπέλθατε: “'Ξκαὶ ἀγάγετε πρὸς μὲ τὸν ἀδελφὸν 

ὑμῶν τὸν νεώτερον, καὶ γνώσομαι ὅτι οὐ κατάσκοποί ἐστε, 
9 9 Ψ 9 ’ὔ 3 ᾿Ἷ "ν 3 "ν ς ΝᾺ 9 ὃ ’ὔ 

ἀλλ᾽ ὅτι εἰρηνικοί ἐστε: καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν ἀποδώσω 
ες ἡ Ν ον ΝᾺ , θ 5...» 865».5 κυ. δὲ 9 “ ἷ 
υμιν, Και ΤΊ γὙὴ εμπορέεῦυέσνε. ΕΎΕΨΕΤΟ Εεέν τῳ Κατακε- 

δΔηα Τιαὐϊη, ΟἿΤ “ 5801.) Ηρ {ῃ6 Ῥθὰσ 2033, Τιαο, γον. 1. ΤὮΘ 86 οὗ δεσμοί 

ΟΟὨ ΔΙ Ϊηρ [6 5505) Ῥγουθηᾶθυ, ἢ ἴῃ γ. 96 ἰδ5 ἴπη δοοογσάδηῃοθ 10} {16 

Χρη. 4παδ. ἵν 8 8 11 ἴὖ ἰἴΒ υϑδρα οὐδ ἰπρ]|106α ῬΥ]ΠΟΙΡΙ6 ὑπᾶῦ, ΜΘ δεσμός 

ΟἸούΠθ5-ᾶρ, δηα 5ρθ]ὺ μάρσιπος. ΤἼΘ ἰ5 δὴ δοδίγαοῦ ποῦῃ, ἰἰβ8 ῬΙΤΆ] [5 

ΟΥα Ὦδ5 ἃ αἸἰμηϊηυὐϊνγθ, ΠΟ ΟΟΟΥΒ δεσμοί. Ιῃη 424. 1612 ΠΟΥΘΥΘΙ ΜὙ6 

ἴῃ 0168 ΖΟΥΠῚΒ μαρσίπιον, μαρσίππιον (51. Πᾶνα δεσμοί -- δεσμά. --- ἐἔτάνω τοῦ 

1888), μαρσύπειον, μα μαρσύπιον; Ἰ,αἰΪΠ στόματος: ἃ ῬὈΙΘΟΠΔΒΠῚ ἴῸὉΓ αὐ ἐδ6 

ηναγ ϑιιρἱυγν, ΜΥ ἈΘΠΟΘ “ Τ]ΥΒ Ρἷα] ᾽ οὗ δὴ φιοιίν, ΟἿ. 

ΔΏΪ 18] ὙΥ 10 ἃ ῬΟΌΟΗ. --- τὸν δεσμὸν τοῦ 82. μικρότερος : -Ξ νεώτερος ἴῃ Υ. 18. 
ἀργυρίου αὐτοῦ: {ἢ6 ἐψίηγ τ ΟΓ ἢϊδ --- εἰς γῆν Χανάαν: ὃ 90. 

ἡ) ΟΉΟν. ἷ.6. ῖ8 ηιοηον ἔἰοὰ ρ. 66 88. ἀπέλθατε: ὃ 18. 

[Π6 ΡΙΌΓΑΙ οὗ {Π15 θχρυθββίοῃ ἴῃ νυ. 88. 84. τῇ γῇ ἐμπορεύεσθε: ἱπηροΓῶ- 
Τὴ οἸαββϑίοδὶ ασθοὶς δεσμοί οἴΐθηῃ θη ᾧϊγθ. 

᾿ἸΤΩ ΥἸΒΟΠπηΘηΐ,᾽ 6.0. Ῥ]αῦ. ΠΡ. 818 Ὁ), 885. κατακενοῦν: 5 ΜΟΙ ΟΟΟΌΓΒ 

ϑνηιρ. 196 Ο, ὙὙΠΘΙΘΩΒ δεσμά Τηθδὴ5 δρδίηῃ ἴῃ {86 ΤΧΧ ἴῃ 1ἰ Κὶ 189 ; οὔμοτ- 

“Οῃδίη5,᾽ 6.0. Ῥ]αῦ. πιά μρἢ. 9 Α, Αοίϑ ψῖβο ὑ ἄοθβ ποῦ ρῬθδαυ ἴο Ὅ6 Κῇονη. 
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αθηθϑὶβ ΧΙΠῚ ὅ 

Ἰὰς 9 κ ν ,ὕ .. κ ν. 5 ε»ν ε “ 
νοῦν αὐτοὺς τοὺς σάκκους αὐτῶν, καὶ ἣν ἑκάστου ὁ δεσμὸς 

ἴω ΄“ » ΄“ Ν 

τοῦ ἀργυρίου ἐν τῷ σάκκῳ αὐτῶν. καὶ ἴδον τοὺς δεσμοὺς 
“-- 9 ͵7 9 κ΄ 9 νῚ δ Ν 9 κ΄ Ν 3 ᾽’ τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν αὐτοὶ καὶ ὃ πατὴρ αὐτῶν, καὶ ἐφοβήθη- 

ἰοὺ ἃ “ὦ ῪΜι 

σαν. “εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἰακὼβ ὁ πατὴρ αὐτῶν ““ Ἐμὲ ἠτεκ- 
’ὔ ΠῺΣ Ν 3 » Ν 9 » Χ Ν 

νώσατε᾽ Ἰωσὴφ οὐκ ἔστιν, Συμεὼν οὐκ ἔστιν, καὶ τὸν Βενι- 
Ν ’ὔ θ ἣν 5 3 Ἁ 9 ’ὔ ’ Ὺὰ 39 81 3 

αμεὶν λήμψεσθε: ἐπ᾽ ἐμὲ ἐγένετο πάντα ταῦτα. εἶπεν 
λε Ν ῬΑ ᾿ ἴω. 

δὲ Ῥουβὴν τῷ πατρὶ αὐτοῦ λέγων ““ Τοὺς δύο υἱούς μου ἀπό- 
Χ Ν ’ 

κτεινον, ἐὰν μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σέ: δὸς αὐτὸν εἰς τὴν 
“';. Ἢ 3 Ἂ,. ἂν ’, Φιν ΣΝ Ν »}9 88 ε δὲ 53 [44 3 χεῖρά μου, κἀγὼ ἀνάξω αὐτὸν πρὸς σέ. ὁ δὲ εἶπεν “ Οὐ 

᾿;» ε ε»ὕἵἸ, 39. ι6 ἰω ν ε 3 Ἁ 3 ΄“- 5 Ξ, 

καταβήσεται ὁ υἱός μου μεθ᾽ ὑμῶν, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἀπέ. 
Ν Ν " 

θανεν, καὶ αὐτὸς μόνος καταλέλειπται: καὶ συμβήσεται 
ἄς, ἢ, λ θη 3 “ ὃ γος ἘΠ ἃ , θ Ν ’, αὐτὸν μαλακισθῆναι ἐν τῇ δὸῷ ἣ ἂν πορεύεσθε, καὶ κατά- 

΄΄ο' ᾿ ν 3 

ξετέ μου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ἄδου.᾽ 
1: δὲ λ Ἁ ϑῳ ὦ ϑὺν ἢ “ “ Οὐ, τ δὲ α΄ ἃ 
Ο ὃέ λιμὸς ἐνίσχυσεν ἐπὶ τὴς γῆς. ἐγένετο ὃέ ἡνίκα 

’ » Ἁ “ ἃ » 3 3 ’ συνετέλεσαν καταφαγεῖν τὸν σῖτον ὃν ἤνεγκαν ἐξ Αἰγύπτου, 
Ν δ᾿ 3 “ ε Ν ὌΝ νὰ ζέ ’, ’ ’ καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν “Πάλιν πορευθέντες πρί: 
θ ε΄ « Ά ’, 3 ΠΥ δὲ ϑ, νὰν φ ὃ ’, ασθε ἡμῖν μικρὰ βρώματα. εἶπεν δὲ αὐτῷ ᾿Ιούδας λέγων 

ἐξ Δι ᾿ ὃ ’ Ε΄ ῸΝ ε»ν θ λ ’ ἕξ Ο 3 αμαρτυρίᾳ διαμεμαρτύρηται ἡμῖν ὁ ἄνθρωπος λέγων “ Οὐκ 
» θ Ν ’ ’ὔ ᾿ .ᾺΝ ὟΝ χτα ᾿ὃ Ἁ ε “Ὁ ε ’ οψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος 

κ- Ν καταβῇ πρὸς μέ: 
ε ῪΜὰ 5 ῪΜ ’ Ν 3 ’ », ’ὔ ἡμῶν μεθ᾽ ἡμῶν, καταβησόμεθα καὶ ἀγοράσωμέν σοι βρώ- 

᾿εἰ μὲν οὖν ἀποστέλλεις τὸν ἀδελφὸν 

ματα" "εἰ δὲ μὴ ἀποστέλλεις τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μεθ᾽ ἡμῶν, 
9 ’ θ ε ε Ν » ἰοὺ ε “ ι έ 9 οὗ πορευσόμεθα: ὁ γὰρ ἄνθρωπος εἶπεν ἡμῖν. λέγων “ Οὐκ 

» Μὲ Ἵ ’ Ξ3.Ν φς,,, (6 9 Ἁ ε Ρῃ ε ’ὔ ὄψεσθέ μου τὸ πρόσωπον ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος 

- σάκκους: πΠ6 ΗΘΌΤΟΝ σοι ἰ5. 86 
ΒΘΙΏΘ ἴῸΥ ΜὨΪΟη μάρσιππος νγὙὰ8 δρᾶ 

τιν, 7, 

86. ἠτεκνώσατε: ὁ}. 4818: 1 Κ. 1688 
καθότι ἠτέκνωσεν γυναῖκας ἣ ῥομφαία 

σου, οὕτως ἀτεκνωθήσεται ἐκ γυναικῶν 

ἡ μήτηρ σου. --- λήμψεσθε: 

ἐπ᾿ ἐμὲ ἐγένετο : 
τὴ 6. 

δ 987. ---- 

ἤαῦθ σοῆ6 τ(ροΏ. 

88. μαλακισθῆναι: 4 η. 

5. Διαμαρτυρίᾳ διαμεμαρτύρηται: 

οορσῃδίθ αἀδῖνθ ὃ 61. 

4. καταβησόμεθα καὶ ἀγοράσωμεν: 

15 σοι ἰπαίϊοῃ οἵ {6 ἔαΐαγθ συ ἢ 

1ῃ6 δουῦῖϑῦ β ] αούϊνθ ΤΘΟῸΣΤΒ ἰῃ Εχ. 

88, Τὸ 18 τη 6 ἰης6]]}}σ] Ὁ] 6 θη {6 

βΒθηΐθηῃοθ 15 ἰηἰθυσορδύϊνθ, 85 'ἴῃ (θη. 

44:16, 



ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΒ ΕΕᾺΟΜ ΤῊΝ ΒΕΡΤΙΠΑΘΟΙΝΤ 

αδϑπθβδὶβ ΧΙΜ1ΠπΠ0 

ὁεἶπεν δὲ Ἰσραήλ “Τί ἐκακοποιήσατέ μοι, 

192 

θ᾽ ΠΝ ΣΝ ᾿ 3..5 
ον πλορεων ἐγε ἘΠῈΝ ἩΡΕΝ Τν 

ἀναγγείλαντες τῷ ἀνθρώπῳ εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀδελφός ;᾿ Τοἱ δὲ 

εἶπαν ““ Ἐρωτῶν ἐπηρώτησεν ἡμᾶς ὃ ἄνθρωπος καὶ τὴν γενεὰν 
ἡμῶν, λέγων “Εῤ ἔτι ὁ πατὴρ ὑμῶν ζῇ; εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀδελφός ;᾽ 

καὶ ἀπηγγείλαμεν αὐτῷ κατὰ τὴν ἐπερώτησιν αὐτοῦ. μὴ 

ἤδειμεν εἰ ἐρεῖ ἡμῖν “᾿Αγάγετε τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν᾽ ;᾿ “εἶπεν δὲ 
Ἰούδας πρὸς Ἰσραὴλ τὸν πατέρα αὐτοῦ “᾿ 

παιδάριον μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἀναστάντες πορευσόμεθα, ἵνα ζῶμεν 

᾽ ᾿, 

Απόστειλον τὸ 

Ν Ν 3 ’ Ν ε ἰζν Ν Ν ΑΥΡΥΝ τ 3 ᾿ ε ΄ὰ 

καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἡμεῖς καὶ σὺ καὶ ἡ ἀποσκευὴ ἡμῶν. 
9.5 ὍΝ Σ δ ὅν. ὧν θῖνες ἃ “. , ΓΤ ἐγὼ δὲ ἐκδέχομαι αὐτόν, ἐκ χειρός μου ζήτησον αὐτόν - ἐὰν 

᾿ Ν Ν , δ ΄ 
μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σὲ καὶ στήσω αὐτὸν ἐναντίον σου; 

3 μ: εἰ μὴ 
κὺ Ἁ 

Τ εἶπεν δὲ 

Ἁ Ἁ ’ δ ε ’ 

ἡμαρτηκὼς ἔσομαι πρὸς σὲ πάσας τὰς ἡμέρας. 
Χ 3 ὃ Ω 5 Ὁ ε , δί 33 

γὰρ ἐβραδύναμεν, ἤδη ἂν ὑπεστρέψαμεν ὁίς. 
3 ῬΑ, Ἃ Ν ε Ἂ 9. δὲ Ὰ ἐξ 3 ν 3 ’ ἴω ᾽ 

αὐτοῖς Ἰσραὴλ ὁ πατὴρ αὐτῶν “ Εἰ οὕτως ἐστίν, τοῦτο ποιή- 
ῪᾺ ῪΜὰ ῪΝὰ ῪΚᾺ ΄“- ᾽ ΝᾺ 

σατε λάβετε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ἐν τοῖς ἀγγίοις ὑμῶν, 
ἴω “ ΜΚ ᾿ Ὺὰ 

καὶ καταγάγετε τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα τῆς ῥιτίνης καὶ τοῦ μέλι- 
Ν Ν ΄, Ν ,ὕ 

ΤΟΣ: θυμίαμα καὶ ΟσΤΟΑΚΤΉΡ Και τερέμινθον Και καρβνα. 

6. Τί ἐκακοποιήσατέ κτλ.: ἡΐλν 

αἰὰ γ6 ἀο να 80 {{| αὶ ἐγ, α8 10. .. 

7. ἐπηρώτησεν ἡμᾶς: αδλοα αδοιιΐ 

58. ΤΠ6 οοηῃϑίγαοίϊοη 15 φοοα ΟΤΘθΚ. 

Ο». Ἠὰῦ. νἱΐ 100 --- παρέπλεε παρὰ τὰς 

πρώρας τῶν νεῶν, ἐπειρωτέων τε ἑκάστας 

ὁμοίως καὶ τὸν πεζὸν καὶ ἀπογραφόμενος. 

- εἩἰ ἔτι: ὃ 100. 

8. ἀποσκενή : ὑῃΠ6 ἩΘΌΓΘΥΥ γοΥ ΠΘΙΘ 

αϑθα 15 ὑΥδη5] θα “ 110{16 ΟΠ65 ἰη θη. 

8429. 438. 4θ6: Ἐχ, 1010, 324, 1287: ΝΡ. 
1627, 519, 8216, 17,24,20. 0, 2014, ᾿᾽Απο- 

σκενή 15 ἃ ΜΟΙ οὗ νᾶρτΙ6 ΤΠ ΘϑΪηΡ,, ΒΟΠ]6- 

{Π]ηρ᾽ 16 ΟἿΓ “ ΚῬΔΙ ᾽ ΟΥ “ ὈΘΙΟΠΡΊΩΡΒ," 

ΟΥ 1Π6 Τωαἰϊη ἐηυροαϊηιοηΐα. ὅ66 τχ. 1010 

Ὡ.2 δηα οΡ. ἱ ΟἾγ, 5521; 11 Μδο. 1231 

9. ἐκδέχομαι: ἴΠ0 ἩΘΌτο ψοτὰ 

γΥ ΒΙΟῊ 15. ΠΘΤΘ Τορυθθθηϊθα ὈΥ ἐκδέχομαι 

15 Τουτη θα ἔσοτῃ {Π6 5 πη6 ϑϑιηἰϊο τοοῦ ἃ 5 

ἀρραβών, “ ὈΙΘᾶρΘ," ν ὨΪΟΉ γγὰ5 θοΥγουγθα 

9 καὶ 
ὉΥ (π6 Θτθοκα ἔγοιη ϑϑιλτο ἰγδάθ15. 

ῬϑυθδΌ5 ἐκδέχομαι αὐτόν Υγη8 7 ὍΘ ΓΘ - 

ἀογθα “1 υπαθυΐακθϑ Ὠϊτη." ---- ἡμαρτηκὼς 

ἔσομαι: ἸΙΘΥΔΙΥ 17 8ηαϊϊ δὲ παυΐηρ 

βίηηῃθα. Αμαϊγίϊο ἔοσπι οὗ ἔαΐαγθ 

Ῥουίθοί, ὃ 72. 

11. ῥιτίνης : 8725, ΦοΒΘΡΠΒ (44. 
Π| 6 ἃὶ δ) Πᾶ8 ΠΟΘΙ τό τε τῆς βαλάνου 

μύρον καὶ στάκτην, τερέβινθόν τε καὶ μέλι. 

- θυμίαμα : ἰηβίοδα οἵ οοηὐϊηθΐηρ [6 

Ῥαγυν6 σοηϊθνο ὑΠη6 σοηδβίγαοίϊοη 16- 

γουΐϑ ἴο δῃη δοουϑαίϊΐγο ἴοι καταγάγετε. 

--- στακτήν : 9725 ἢ, --- τερέμινθον : τέρ- 

μινθος, τερέμινθος, τερέβινθος (15. 189, 

618) ἅτ αἰ ουθηῦ ουΙῺ5. οὗ [Π|6 ΠΆΠῚΘ 

οὗ [πΠ6 {γτθ6 ψο ἢ 156 Κῆονγ ἴῃ Ὀοῦύ- 

ΔΏΥ δἃ5 ὈἰΪδύθοϊδ ὑθΥ ΘΠ 5. τέρ- 

μινθος ἀοθβ ποῦ ΟΟΟ ἴῃ ὥνυθίθ᾽β 

ταχύ, ἴῃ ΜΘ τερέμινθος ἰ6 Π6 Ῥγ6- 

γ}]]1]ηρσ ἴοσ. ῬΡἰβίδοϊο- Πὖβδ ΔΥῸ. ΠΘΟΤΘ 



1. ΤΗΒ 5ΤΟΒΥ ΟΕ 90ΟΒΘΕΡΗ 188 

Οοποβϑὶ8 ΧΙ, 18 
ΝΟΣ ’ ὃ Ν Ὰ ’ 3 “ Ἁ ε ἧς ΒΞΕΕ μ᾽ 3 ͵ 

τὸ ἀργύριον δισσον λάβετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν τὸ ἀργύ- 
Ν “ ἴω 

ριον τὸ ἀποστραφὲν ἐν τοῖς μαρσίπποις ὑμῶν ἀποστρέψατε 
θ᾽ ε κα , 9 , ΚΝ 13 Ν Ν 3 Ν 

μεθ υὑμων: μὴ ποτε ἀγνοημα ἐστιν. καὶ τὸν ἀδελφὸν 
ξε “σ᾿ ὔ Ν 9 ’ὔ ’ Ἁ Ν » 

ὑμῶν λάβετε, καὶ ἀναστάντες κατάβητε πρὸς τὸν ἄνθρωπον. 
146 δὲ θεός δώ εἰς ἃ ’, 3 ᾽ὔ αν Ν 

Ο ὃὲ θεὸς μουν ὄῴη ὑμῖν χάριν ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ 
3 λ Ν ᾿ ὃ λ Ν ε ΜᾺ Ἁ Ψ Ἁ Ν ᾿ΜΟΗΙΒ 

ἀποστείλαι τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν τὸν ἕνα καὶ τὸν Βενιαμείν 

τ Λαβόντες 
Ν δ ν ὁ Ν κι “ Ν Ν 9 Ψ ῪΚὰ » 

δὲ οἱ ἀνὄρες τὰ δῶρα ταῦτα καὶ τὸ ἀργύριον διπλοῦν ἔλαβον 

9 Ἁ Ν Ἢ Ν. 5 ’ 5 ’ 3) ἐγὼ μὲν γὰρ καθὰ ἡἠτέκνωμαι, ἠτέκνωμαι. 

ἴω Ἁ “Ὁ Ν Ν 

ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ τὸν Βενιαμείν " καὶ ἀναστάντες 
᾿ 3 ΑΙ Ν » 3 ’ 3 ’ὔ 

κατέβησαν εἰς Αἰγυπτον, καὶ ἔστησαν ἐναντίον Ἰωσήφ. 
» 3 Ν Ν Ἁ ἴω 

Ἰόΐδεν δὲ ᾿Ιωσὴφ αὐτοὺς καὶ τὸν Βενιαμεὶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
᾽,ὕ Ν ῳ, ὴ “ - 

τὸν ὁμομήτριον, καὶ ἐνετείλατο τῷ ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοῦ εἶσα- 
“ Ν 9 θ ’ 3 Ἄ Φη. ἢ» ζέ Ν ’ ᾽ 

γαγεῖν τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν οἰκίαν “Καὶ σφάξον θύματα 
Ν 3 ἴω εἴ Ψ » 

καὶ ἑτοίμασον " μετ᾽ ἐμοῦ γὰρ φάγονται οἱ ἄνθρωποι ἄρτους 
Ν ’, 3) - ΄ δὲ εὐ ν β θὰ 53 

τὴν μεσημβρίαν. ἐποίησεν ὃε ὁ ἀνθρωπος καθὰ εἶπεν 
3 ’ Ἁ 3 ’ὔ ᾿. Ξ Ἃ 3 Ν 4 Ψ 

Ιωσήφ, καὶ εἰσήγαγεν τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν οἰκίαν 
3 ’ 

[Ιωσήφ. 
Ω 3 Χ Φ ἐὰ Ν ἈΞΩΣ ᾽ Ν.5 Ν 3 ω 

οἶκον Ἰωσὴφ εἶπαν “Διὰ τὸ ἀργύριον τὸ ἀποστραφὲν ἐν τοῖς 

ἐρεσ ν δ εν Ψ 3 , θ 3 . ἰδόντες δὲ οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἰσηνέχθησαν εἰς τὸν 

’ἤὔ ε ῪΝΚ΄οὸῷ Ἁ 93 ΝΥ ς ἴων 9 ᾽ ῪΝᾺ μαρσίπποις ἡμῶν τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς εἰσαγόμεθα, τοῦ συκο- 

πιθδηύὺ ὈΥ͂ τερέμινθος. --- κάρνα : ἃ Ρ6η- 885 ἴῃ Εχ. 1917 μή ποτε μεταμελήσῃ τῷ 

ΘΥᾺΪ ὨΔΙΘ ἴοσῦ ηὰΐθ. Ηργθ τϑησογθα 

ΔΙ ΟΠα 5. ἴῃ {Π6 Ἦ.Υ., δῷ ἴῃ ΝΌ. 178, 

12. δισσόν: δισσός Δηῃα τρισσός ΔΥΘ 

βοοα αΤθκ ἴου " ἀουὈ16,᾽ “6016. ΤῊΪΒ 

λαῷ. 

14. δῳῴη: ὃ 980. -- τὸν ἕνα: Μγ6 
ΒΠΟΙ]α 58}. “ὙΟῸΪ ΟΥΠΟΥ Ὀτούποι,᾽ δηᾶ 
50 ἋΟΘ5 ἴΠ6 ΗΘ Ότονυ. ΤῊΘ τοὶ τθααϊΐϊηρ 

ΒΟΙΙΘΒ Οὗ τ] 10] ῖν5. ΠΘΥ͂ΘΙ βού ΔΩΥ 

ἔυγμου. ΕῸΥΪ δισσός ορ. 4522, Τῦ ΟΟΟΌΒ 

οἰρῃῦ {ἰπη685 ἰπ {πΠ6 ΤΧᾺΑ. --- ἀποστρέ- 

Ψατε: δγίηρ ϑαςσῖ. Τὐμοϊαββίοαὶ. Οὔ. 

ν. 21, 448: Ἐχ. 103, Οἰΐθη 1 ΓΔΒ, Ὁ γ8 

0 δαοῖ, ἃ5 ἴῃ ἔχ. 1917, ---μή ποτε. .. 
ἐστιν: μή ποτε τΞ-, μαρῖῃ. ΤἼΘ ΘΧρυθδ- 

Βίοη ῬΘΥΠΔΌ05 οὐἱσ ηδίθα ἴῃ δὴ 6]] 1086 

οὗ βοῖὴηθ ψοχγὰ |ὸ ὅρα. ΟὟ. 9 ας. 952: 

11 Κα. 1821 ὩΤΠϊθ ἰδ τόσο δυϊαθηῦ 

ΥΠΘΩ {Π6 ὙΘΙῸ 85 ἴῃ ὑπ6 β ]πμοίϊγ6, 

ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ἀ.θ ΤΩΘΙΘΙΥ ἴο ἃ οοηΐαβίοη Ὀ6- 

ὕνθθῃ ὕνο ἰθὔςθυβ ἰῃ η6 ἩΘΌτΤουυ. ΤῊΘ 

ΤΘΙΘΓΘΠΟΘ 15 ὑο δ᾽μηθοη 422: -- ἐγὼ μέν : 

{ῃ6 μέν ὮΘΙΘ 5ΘΥΥΘΒ ΠΊΘΤΘΙΥ ἴο ΘΙ ΡΠδἃ- 

5ἰδθ {πΠ6 ἐγώ ΟΥ 6186 οοηἰταβίβ ἰ ἢ 

{π6 ὑμῖν ΜΟΙ ἢδ85 ΡῸΠ6 Ὀθίοσθ, ᾿πγοσῦ- 

ἴηρ πΠ6 αϑ8] ΟΥ̓ΘΥ. ὃ. 39. 

16. ὁμομήτριον : ἄεη. 4019, --- τὴν 

μεσημβρίαν : ὃ δ8. 

18. τοῦ συκοφαντῆσαι.. 

βεῖν : ὃ ὅ9. 

. τοῦ λα- 
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αδμϑϑὶβ ΧΙ2ΠΙ 19 
“ ε ῪᾺ ἈΓ ἐσ μ ἘΜΌΝ π “ ε ἰο 3 φαντῆσαι ἡμᾶς καὶ ἐπιθέσθαι ἡμῖν, τοῦ λαβεῖν ἡμᾶς εἰς 

. Ν Κάσν ε α΄ ἢ 19 θέ δὲ ν ν 
παῖδας καὶ τοὺς ὄνους ἡμῶν. προσελθόντες δὲ πρὸς τὸν 
» Νὴ 5. Ν ο » 9 Χο 5λ ἈΚ ΤΥ ὑοῦ 5. δ5 ΄ 
ἄνθρωπον τὸν ἐπὶ τοῦ οἰκου Ἴωσηφ ἐλάλησαν αὐτῷ ἐν τῷ 

πυλῶνι τοῦ οἴκου "“᾿“λέγοντες “ Δεόμεθα, κύριε: κατέβημεν τὴν 
3 Ν ΄ ΄ 91 Ἂν 5) ΕΣ εν» » θ 3 ἀρχὴν πρίασθαι βρώματα - “᾿' καὶ ἐγένετο ἡνίκα 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 μαρσίπποις 

ἡμῶν, “καὶ ἀργύριον ἕτερον ἠνέγκαμεν μεθ᾽ ἑαυτῶν ἀγορά- 
, ἢ 3 ὧν Ἀν 5. ἊΣ Χ 5 ἘΕΉΜΡΕ 3 σαι βρώματα᾽ οὐκ οἴδαμεν τίς ἐνέβαλεν τὸ ἀργύρϊον εἰς 

ῪΚὰ οὺ ΄-- » 

τοὺς μαρσίππους ἡμῶν. ἑ“δεἶπεν δὲ αὐτοῖς ὁ ἄνθρωπος 
“Ἵλεως ὑμῖν, μὴ φοβεῖσθε: ὁ θεὸς ὑμῶν καὶ ὁ θεὸς τῶν πατέ- 
ρων ὑμῶν ἔδωκεν ὑμῖν θησαυροὺς ἐν τοῖς μαρσίπποις ὑμῶν " 

Ν ᾿  ν ’ὔ ε »Ἂ 9 ἮΝ οἰ ’ 22 ἈΤΩΞ ν ἃ 

ὐ ω. π τὸ δὲ ἀργύριον ὑμῶν εὐδοκιμοῦν ἀπέχ καὶ ἐξήγαγεν πρὸς 
9 Α ΄ 94 .ν Ἂν , δ ἐν 95 αὶ αὐτοὺς Συμεών, “᾿καὶ ἤνεγκεν ὕδωρ νίψαι τοὺς πόδας αὐτῶν, 

καὶ ἤνεγκεν χορτάσματα τοῖς ὄνοις αὐτῶν. “ἡτοίμασαν 
δὲ Ν δῶ ν φ᾿ 0 “ 3 Ν ΕΝ » 
ἐ τὰ δώρα εωὡς τοῦ ἐλθεῖν Ἰωσὴφ μεσημβρίᾳ ἤκουσαν 

γὰρ ὅτι ἐκεῖ μέλλει ἀριστᾷν. “εἰσῆλθεν δὲ Ἰωσὴφ εἰς 
’ ἴω : ἴω 3 ἴω 

τὴν οἰκίαν, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ τὰ δῶρα ἃ εἶχον ἐν ταῖς 

χερσὶν αὐτῶν εἷς τὸν οἶκον, καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ πρόσ- 
Β΄. ἊΝ Ἂ ον ὉΠ. 8 ’, δὲ 3  φ“ι''  ζξ ΄ » Δ) 

ὠπον ἐπι τὴν γην. ρωτὴσεν ὃε αὑτοὺς “ἸίΙως ἔχετε; 
Ν κὺ 9 μὴν ζξ 3' Ψ ’ὔ ς Ν ε ἴω ε ’ ἃ καὶ εἶπεν αὕτοις ““ Εἰ ὑγιαίνει ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ πρεσβύτερος ὃν 

20. κατέβημεν : ἴοΥ καταβάντες κατέ- 
βημεν, ἴμ8 ΗΘΌΓΘνν ἰαΐοπ ὈΘΙηρ' ΟΥ̓ ΟΠΟΘ 

προρ]θοίθα ΜΝ ΏΠΘΙΘ 10 ΒΘΘΙῺ5 ἴο ΠδᾶΥΘ ΠῸ 

ῬΑΥ ΪΟΌΪΔΥ ἔοτοθ. 

21. εἰς τὸ καταλῦσαι: {πΠ6 ΗΘΌΓΤΟΥΥ 

συ οΤα τοηαογθα " Ἰοαρίηρ-ΌὈ]806 ᾽ ἴῃ [16 

ΗῸΝ. βθϑὴβ ἴο ἤᾶνθ ὈΘΘη πἀπᾶργβίοοα 

ὈΥ {6 ΟὙΘΘΚΚ ὑγδηβϑίδύου οὗ [Π6 ῬΥΌΟΘΘ5 

οὗ Ραϊιηρσ ἊΡ ἴον Π6 πἷρηῦ. ΦοβΘρἢ 5 

(Δηϊ. 11 6 ὃ 6) Πδ5 Πδῖθ κατ᾽ οἶκον. --- 

καὶ τόδε: [15 ΒΘοοηᾷᾶ καί τη Υ5. ὉΠ6 

διροάοβίβ. ὃ 40. --- ἐν σταθμῷ : ἠη) Κι] 

ιὐοϊσἠΐ. μροῖ 

28. Ἵλεως ὑμῖν : 86. εἴη ὁ Θεός. ΟὟ. 
ἱ ΟἾγ. 1119 λεώς μοι ὁ θεὸς τοῦ ποιῆσαι 

τὸ ῥῆμα τοῦτο: Μί. 162, ἪΥ͂. “Ῥϑδοθ 
Ὀ6 ἴο γοιι.᾽ ΤῊΘ ΗΘΌτον γοστα ΠΘῚ6 υ56α 

5. Θοηπηθροίρα συ [ηΠ6 Αὐϑοϊο βαϊαασΉν. 

--αὐδοκιμοῦν ἀπέχω: 7 δλαῦο ἴο τὴ} 

7πιἰἰ βαἰδγαοίίζοη. Οὕ». Μί. 02 ἀπέχουσι 

τὸν μισθὸν αὐτῶν. ΤῊΘ ΗΘΌΓΘΥ 15 ΒΙΤΏΡΙΥ 

“ὙΟΌΪ ΤΩΟΠΘΥ͂ ΟΔΠ16 ἴο 126. 

δ" Δι ..1. 



Ι. ΤῊΕΝ 5Τ᾽ΟΒΥ ΟΕ 9ΟΒΘΕΡΗ 188 

Οομοϑϑίβ ΧΙΜ1Π|Ι 84 
» » “Ὁ: δ αν ὃ ΝἉ 3 ᾿ ἐν ’ὔὕ ε “ ε Ν 

ΕΕΠΣΣΤΕ.  ΕΤὶ ζῃ ̓ Οι Οε ΕἰΤΟῸν Υγιαίνει Οπαὶῖϊς σουο ΤΟΑΤῊρ 

ε Μὰ » ΝΥΝ “9 Ν κὺ ἐξ 3 Ἁ ε » 9 “ »-ᾧἪ 

ἡμῶν, ΕΤι ζῃ. Και εἰτεν Εὐλογητὸς Ο ἄνθρωπος εκεινος Τῳω 

ἰώ ἡ, 9209 93 ’ Ἁ ΄“ 

θεῴ. ἀναβλέψας δὲ τοῖς 
ὀφθαλμοῖς Ἰωσὴφ ἴδεν Βενιαμεὶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν ὅμο- 

Ν 

καὶ κύψαντες προσεκύνησαν. 

’ὔὕ Ν μὰ 9 “ ({ ἜΘ κ4 9 ε ὃ Ν [ “ ε ’ὔ μήτριον, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ““ Οὗτός ἐστιν ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὃ νεώ- 
ὰ » Ν Ἄγ ΩΝ “ 3) Ν Ἂν ἐξ Ὲ θ ᾿ 3 ’ 

τερος, ὃν εἴπατε πρὸς μὲ ἀγαγεῖν ; καὶ εἶπεν ““ὋὉὋ θεὸς ἐλεή- 
΄ Σ 20 95 , ν᾿ 9 , ΄ ᾿ 

σαι σε, τέκνον. ἐταράχθη δὲ Ἰωσήφ: συνεστρέφετο γὰρ 
Δ ἂν 3 ἊΝ 9 ᾿ ΨᾺ ᾿ Ὧν 9 ἴω ἃ 3 ΄ὕ ἴω 

τὰ ἔντερα αὐτοῦ ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, καὶ ἐζήτει κλαῦσαι: 
3 Ν Ν , ἊΝ ΝᾺ » 3 ἣν 91 Ν ’ 

εἰσελθὼν δὲ εἰς τὸ ταμιεῖον ἔκλαυσεν ἐκεῖ. καὶ νιψάμενος 
Ἁ , 3 θὰ 3 ’ τ ταν ἐξ ,ὕ τὸ πρόσωπον ἐξελθὼν ἐνεκρατεύσατο, καὶ εἶπεν “Παράθετε 

- )) δ τὸς , δον ἈρτἋ π΄ ς. ε 
ἄρτους. καὶ παρέθηκαν αὐτῷ μόνῳ, καὶ αὐτοῖς καθ᾽ ἕἑαυ- 
τούς, καὶ τοῖς Αἰγυπτίοις τοῖς συνδειπνοῦσιν μετ᾽ αὐτοῦ καθ᾽ 
ε ’ὔ 3 ῆς 3 ’ὔ ε 3 ’ ’ὔ Ἁ »Μ ἑαυτούς ᾿ οὐ γὰρ ἐδύναντο οἱ Αἰγύπτιοι συνεσθίειν μετὰ τῶν 
9 ’ » Ψ' ’ 9 “ 3 ’ἤ ΄“ Εβραίων ἄρτους, βδέλυγμα γάρ ἐστιν τοῖς Αἰγυπτίοις πᾶς 

᾿ ν , 2ῶ22 5». ἌΡ ΄, δ τὰ τ 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 
ὃ λ Ν 9 κῶν 84 “5 δὲ (ὃ 3 3 “ Ἁ 9 ἌΓ 
ἀδελῴον αὐτου. ἦραν ὃὲ μερίδα παρ αὐτοῦ προς αὐτούς 
3 ’ὔ σΕ Ἁ ἃ Ν ’ ’ ἐμεγαλύνθη δὲ ἡ μερὶς Βενιαμεὶν παρὰ τὰς μερίδας πάντων 

’ὔ Ἁ Ν 3 ’ » Ν δ, Ὁ ’’ πενταπλασίως πρὸς τὰς ἐκείνων. ἔπιον δὲ καὶ ἐμεθύσθησαν 
3 ῪΚᾺ 

μετ᾽ αὐτοῦ. 

58. ἐξίσταντο: {60 ποτὰ σὩΐοῃ 

ΘΟΙΠΙΠΟΠΪΙΥ ΘΧΡΓΘΘΒΘΒ ᾧῃ6 166] ηρ οὗ 

28. ὁ παῖς σου: ἐδΐν 8ογυαηί. 866 

4029 ῃ .--- καὶ εἶπεν... τῷ θεῷ : ποῦ ἴῃ 

1π6 ΗΘΌτον. 

29. εἴπατε: -- γ6 ργ0ην͵8566. 

80. συνεστρέφετο κτλ. : -- “ἰδ 

Πραῦῦ Ὑθδυηθα ΟΥ̓ 5. ὈγοίΠ ΠΟΙ, ἢ --- 

ταμιεῖον : ορ. Μίύ. 66 ῸΓ {15 '86 οἵ 

ταμιεῖον ἃ5 ἃ ὈΥΪγαῖΘ ΟΠΔΙΌΘΓ. ὃ 10. 

51. ἐνεκρατεύσατο: ἤδ οοηίγοιοα 

ἠἱηυβο . 

82. βδέλυγμα... πᾶς ποιμὴν προ- 
βάτων: ε.. 403, Νοιίῃϊηρ, ἔτ 15 

ΚΟ ΟἹ {Π15 Βα Ὀ]θού, 

ΒΌΓΡΟΓΪΒΘ ΙΒ ὮΘΥΘ υϑ8θ0α [ῸΓ ὑῃ6 ΘΧρυθϑ- 

ΒΙ0η Οὗ ὑῃδὺ [6611 ησ. --- ἕκαστος πρὸς τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ: οαςσἢ, ἰο ᾿ιῖὶ8 δγΟΙΠΟΥ τΞΞ 

0 006 αποΐμογ. "ΤῊΘ ΗΘΌΓΘΥ 15. “6 ἢ 

ο Πῖδ ΠοΙΡ ΠΟυτ.ἢ 

84. ἦραν : 80. οἱ παῖδες. --- ἐμεγα- 
λύνθη... παρά: 378 η. ΤΠΘ ΚΘΠΘΙΔΙ 

Βἰοϊθιηθηῦ “ νγἂβ ἸΑΥΡῸΓ [δ8η ᾽ 15. ΓΣΓΠΘΥ 

ΒΡΘΟΙΠΘα ὈΥ πενταπλασίως πρὸς τὰς ἐκεί- 

νων. ἘῸΣ ΔΠΟΙΠΟΙ 1ΠΠυϑ γαύϊοη οἵ {Π6 

ῬΥΪΏΟΙΌΙΘ6 οὗ ΠοΙρίηρ Οη6 “885 γοῖ ΙΟΥΘ 



1860 ΘΕΙ ΕΟΤΙΟΝΩΟ ΕΒΟΜ ΤῊΝ ΘΕΡΤΌΛΟΙΝΤ 

(οηρϑὶβ ΧΙΙΥ͂ 1 

Ἂ Ἰ Καὶ ἐνετείλατο Ἰωσὴφ τῷ ὄντι ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοῦ λέγων 
“«Πλήσατε τοὺς μαρσίππους τῶν ἀνθρώπων βρωμάτων ὅσα 
95.Ν ΄ 35, δ αΦ,-. , δροροὶν Ἀν 9 , Ν ΧΆ κι 
ἐὰν δύνωνται ὧραι, καὶ ἐμβάλατε ἑκάστου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τοῦ 

»ἅΜ«. Μιὰ Ν Ν; ’ Ν 

στόματος τοῦ μαρσίππου αὐτοῦ " "καὶ τὸ κόνδυ μου τὸ ἀργυ- 
σι ’ ἴω ’ὔ ἃ 

ροῦν ἐμβάλατε εἰς τὸν μάρσιππον τοῦ νεωτέρου, καὶ τὴν 
Ὗ ΄ὰ ’ 9 ῬΑ, 232 3 10 δὲ ν᾿ Ἧ ξ Ἃ 3 Ἂ 

τιμὴν τοῦ σίτον αὐτοῦ. ἐγενήθη ὃε κατὰ τὸ ῥῆμα Ἰωσὴφ 
κ 3 84. Ν Ν Ὁ ΄, ν εὐ μα 9 καθὼς εἶπεν. τὸ πρωὶ διέφαυσεν καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπε- 

’, 9 Ν νΝ ε» ϑι. ΨΆ 4 5 λθό δὲ Ξιὰν ἣν 
στάλησαν, αὐτοὶ καὶ οἱ ονοι αὑτων. ἐξελθόντων ὃε αὐτῶν 

Ν ’ 9 9 ’ ’ Χ.9 Ν ρὺ Ἄς, ες τὴ ΄ᾳ- 

τὴν πόλιν οὐκ ἀπέσχον μακράν, καὶ Ἰωσὴφ εἶπεν τῷ ἐπὶ τῆς 
3 ’ 9 ῪΜ ἊΨ ἐζ 9 Ν 5 δί 9 ’ἢ φ 3 θ ’ οἰκίας αὐτοῦ λέγων ““᾿Αναστὰς ἐπιδίωξον ὀπίσω τῶν ἀνθρώ- 

Ἁ ν»ἬἍ 39 ’ Ἁ 3 »“Ἁ 3 “ ζ »ν 3 πων καὶ καταλήμψῃ αὐτούς, καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ΄ Τί οτι ἀνταπε- 
’ὔ ᾽ ᾿ 9 Ἁ ΜᾺ Ψ ’ Ει ’’ » Ν 

δώκατέ μοι πονηρὰ ἀντὶ καλῶν ; ίνα τί ἐκλέψατέ μου τὸ 

κόνδυ τὸ ἀργυροῦν ; “οὐ τοῦτό ἐστιν ἐν ᾧ πίνει ὁ κύριός 
Ν “ 9 ’ὔ δὴν Ν. 

μου; αὐτὸς δὲ οἰωνισμῷ οἰωνίζεται ἐν αὐτῷ" πονηρὰ συντε- 
, ἃ , 3.}.9 Ὁ... δύ δὲ 3 Ἁ 3, 3 “ Ν 

τέλεσθε ἃ πεποιήκατε. ᾿εὑρὼν δὲ αὐτοὺς εἶπεν αὐτοῖς κατὰ 
ν “2 ΄Κὰ ἥες Ἑ δὲ ὺ 9 “δ Ψ ’ -ἅφῴφε ’ὔ 

τὰ ῥήματα ταῦτα. οἱ ὃὲέ εἶπον αὑτῳ ““ ἵνα τί λαλεῖ ὁ κύριος 

Ηΐπη ̓  566 Χρη. Οὐγορ. 1 8 ὃ 6, ΜΠΘΙΘ 
Αϑβίγαρθθ ΠθΙρ5 ΟΥΤῸΒ 850 ἰΔΥΡΘΙΥ ἴο 

τηθαῦὺ ὑῃδὺ {Π6 ὈΟΥ πᾶϑ ἴο αἰβιυυαῦθ 1 

Ο8ΙΠΟΠηΡ [η6 βουνδηΐῖβθβ.Ό ΦΌΒΘΡὰ5 (4 πη. 

16 8 6) βοΐίθῃηβ ἄονῃ πενταπλασίως 

ἰηΐο διπλασίοισι μοίραι. 16 [ἴτἢ- 

Ῥογΐδηοθ ἤΘΙΘ δδϑίρῃθα ἴο ΒΘῃ]ΔΙΪη. 

ἢδὰ5 ὍΘΘη υϑθ0θ6ἃ ὃἃ5. δὴ διραηθηί 

ὑπαῦὺ {Π15 Ἰοσρθηᾶ ἰοοϊζ 5ῆδρ ἰῇ ὑῃθ6 

{ἰπη6 οὗ ὅδ}, πο Ὀθ]οηρθα ἴο ὑπδύ 
106. 

1. ὅσα ἐάν : ὃ 10. --- ἐμβάλατε: 

ἸΏΡΟΥΑΟΪγ 6 ἔΠῸ ΠῚ δΔουϊδὺ ἐνέβαλα. ὃ 18. 

2. κόνδυ: αγϊηκίηρ-ορ. Οαΐδίαθ 

ὕΠ15 ΟὨδρίου 0η6 οΟΤα ΟΟΟΌΙΒ ἴῃ {6 

ΤΙ ΧΧ ΟὨΪΥ ἴῃ 15. 5117,22.ΑΔβΔ ΡὈ]υ8) κόνδυα 

Ϊβ υϑθα ἴῃ ἃ Ἰ᾿Ἰθοίίου οὗ ΑἸθχδηᾶθυ [Π6 

ατοαῦ ἴο ῃ6 βαίγσδρβ οὗ Αϑίῳ αποίρα 

ὈΥ Αἴμθῃ, 784 ἃ. Ἡδηοθ ἰ Πδ5 ὈΘΘη 

ἰἸηἴουγθα ῦὺ μῃ6 ψοῖὰ 15 Ῥαευβίδῃ. 

ΦοΒθρηυΒ (4πηΐ. 1 ὁ ὃ 7) Βᾶὰ5. ΒοΙΘ 
σκύφος.᾿ 

ὃ. τὸ πρωὶ διέφαυσεν : τὸ πρωΐ 15 
δανθυ θα] (406 η.) δηᾶ διέφαυσεν ἴῃ- 

ΥδΏΒΙ 0108. 

4. ἐξελθόντων... ἀπέσχον : ὃ δ8. 
- καὶ Ἰωσήφ: ἰῃ 51.100 ραγδίδοιϊοαὶ 
ΟΟΠΒΟΡΟΙΙΟΙΒ καί Τὺ Ὀ6 Τοηαρυθα ἴῃ 

ἘΠΡΊ ΙΒ ὈΥ “θη. ΤῊΪΒ5 1886 οὗ καί 15 

Του ηα ἰῃ ΟἸ βϑῖοαὶ δαΐμουβ, 6.0. Ῥ]δῦ. 

Ηπδα. 218 Α. 277] Β. Οὗ. Νεῖρ. Ζη.: 

ΠΘ0 Ιοπραϊη ὑθΙηΡῈ8 Θὖὺ ΠΡ ΘΒ 

ΟΧΙΪΟ δὰ σφ] τὴ Τ81ηΪ15 ΓΘ] οὶ θα 5 

ΔΥΌ ΟΚ. 

- πίσω τῶν ἀνθρώπων : 11Π0]8.55108] 
Βα δύ τ6 ἴοῸΓ μετὰ τοὺς ἀνθρώπους. ὃ 97. 

--- καταλήμψῃ . . . ἐρεῖς : Ἰαδδῖνα ἔυ- 
ὕυ 165. ἃ 174. 

ὅ. οἰωνισμῷ οἰωνίζεται : οορῃδῖθ 
αἀαἰϊγο. Οὗ. 1. 58 61. 

δ... -- 



Ι. ΤῊΝ 5ΤΟΌΒΥ ΟΕ ΨΦΟΒΕΡΗ 1957 

Οδηρθϑὶβ ΧΙΙΥ͂ 18 

κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα; μὴ γένοιτο τοῖς παισίν σου ποιῆσαι 
κ΄-Ο ΄“ Ἁ Ἁ ο ᾿ ῪΝἮἫῸ 

τὸ ῥῆμα τοῦτο. δεἰῖ τὸ μὲν ἀργύριον ὃ εὕραμεν ἐν τοῖς 
ζω εἶ πὰς : 

μαρσίπποις ἡμῶν ἀπεστρέψαμεν πρὸς σὲ ἐκ γῆς Χανάαν, 
ἴω “Δ ΄ὰ » “ ’ 

πῶς ἂν κλέψαιμεν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου σου ἀργύριον ἢ 
,ὔ 0 95 Δ ἃ ε θη Χ , ὃ “ ὃ 3 

χρυσίον; ὅπαρ᾽ ᾧ ἂν εὑρεθῇ τὸ κόνδυ τῶν παίδων σου, ἀποθνη- 
ὑττλ... ., εἰ κα δὲ » θ ἐδ κ᾿ ἄς τ φας τὰν οὐ ἂν 10 ε σκέτω᾽ καὶ ἡμεῖς δὲ ἐσόμεθα παῖδες τῷ κυρίῳ ἡμῶν. ὁ 

δὲ οὺὴ ἐξ Ν ἴω Ὁ ’ὔ Ψ » ἐΡν, τΕἰ δὲ ἊΣ 9 

ὲ εἶπεν “Καὶ νῦν ὡς λέγετε, οὕτως ἔσται" ὁ ἀνθρωπος παρ 
[κ] Ὄ «ἃ ε }Ὁ Ν ’ὔ »".Ν »» : κι ε “κ᾿ .»ν» 

ῳω αν εὑρεθῃ ΤΟ κόνδυ, αὐυτος εσταὺῖ μου Ταῖς. υμεις δὲ ἔσεσθε 

Ἐ} ν»ν»ν» ἃ “ ν Ἁ ’ καὶ ἔσπευσαν καὶ καθεῖλαν ἕκαστος τὸν μάρ- »}3 καθαροί. 
9 ὌΝ νυ ΟΝ Ἃ “ Ψ, ἐγῶνρ "4 Ν Υ͂ σιππον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἤνοιξεν ἕκαστος τὸν μάρσιπ- 

5 “ 19 5 , “ νειν “- ᾿ , 9 ,ὕ 
πον αὐτου. ἠρεύνα δὲ ἀπὸ τοῦ πρεσβυτέρου ἀρξάμενος 
ν 3. 1. Ἃ Ἂν , ν Ω Ν ψ 3 ἴῆς ἕως ἦλθεν ἐπὶ τὸν νεώτερον, καὶ εὗρεν τὸ κόνδυ ἐν τῷ μαρ- 

, κ᾿ Β ΄, 18... -ὺ2ὰ ᾿ ΄ ἕ -Ἔ τ. "5. κα Ν 
σίππῳ τῷ Βενιαμείν. καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ 

ν Ἁ ’ ἴω Ά Ν », "ν ἐπέθηκαν ἕκαστος τὸν μάρσιππον αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ονον αὕτου, 
Ἁ 3 κ΄ 3 Ἂ, 

καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν. “εἰσῆλθεν δὲ ᾿Ιούδας καὶ 
ε ᾿ ὃ Ν 3 “ ὌΝ. ’ » 9 Ὡ Ἔ. 3 ὌΝ ν.ν»» 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πρὸς Ἰωσήφ, ἔτι αὐτοῦ οντος ἐκεῖ καὶ ἐπε- 
3 , πὐχ ἡ ὰ νυ 40. Δ: οὖ Ἂ 15. 5 δὲ ὙΑΝΗΣ ἐλεθς. , 

σον ἐναντίον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. εἶπεν δὲ αὐτοις ᾿Ιωσήφ 
Ν κ κ᾿ » πες" Ε ᾿ 

“πὸ τὸ πρᾶγμα τοῦτο ἐποιήσατε; οὐκ οἴδατε ὅτι οἰωνισμῷ 
3 ἋὉ » ᾽ν ΧΩ 

οἰωνιεῖται ἄνθρωπος οἷος ἐγώ ;᾽᾿ “εἶπεν δὲ Ἰούδας ““ Τί ἀντε- 
ΝΝ κ᾿ ἐτῶν δῷ Δ. 8 ὑπο ε χα 

ροῦμεν τῷ κυρίῳ ἣ τί λαλήσωμεν ἢ τί δικαιωθῶμεν ; ὃ δὲ 
Ν “' Ν 3 ’ ῪΜὰ ’ 3 Ἂ 3 3 ’ 

θεὸς εὗρεν τὴν ἀδικίαν τῶν παίδων σου" ἰδού ἐσμεν οἰκέται 
Ως ἢ , ε “ Ν ε “ Ν ϑο  ν ΗΝ ε ΤᾺ Χ ’ ὃ 22 

τῷ κυρίῳ ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς καὶ παρ᾽ ᾧ εὑρέθη τὸ κόνὸν. 
Ἵ Φ δὲ 3 ’ὔ ἐξ , Ἃ “ ΄΄. οἷα κι Ἢ 

εἶπεν δὲ Ἰωσήφ ““Μή μοι γένοιτο ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο 
ε » ; 3 “' ε ’ δὴ ’ 3 ν᾽ » ὁ ἄνθρωπος παρ᾽ ᾧ εὑρέθη τὸ κόνδυ, αὐτὸς ἔσται μου 

“ κι Ν 3 ’, Ν Ν ᾿ : παῖς ὑμεῖς δὲ ἀνάβητε μετὰ σωτηρίας πρὸς τὸν πατέρα 
ω 93 3 “ “»" Γ 

ὑμῶν. 1 Ἐγγίσας δὲ αὐτῷ Ἰούδας εἶπεν ““ Δέομαι, κύριε" 

7. τὸ ῥῆμα τοῦτο: (ς}. 17. 8668 599 η, 

8. εὕραμεν: ὃ 18. --- ἀργύριον ἢ 

χρυσίον: ἴογΥ 6 ΘΟΠΟΌΤΤΓΘΏΟΘ οὗ [Π68 

ὕννο αἰτἸηὐνα5 ορ. Ατ. 1. 412: 

καὶ ταῦτα μ᾽ οὔτ᾽ ἀργύριον οὔτε χρυσίον 

διδοὺς ἀναπείσεις. 

11. καθεῖλαν : ὃ 18. 
18. ἐπέστρεψαν: γεοὐιγηθα. "ΠΘ 

᾿η γδη δ Οϊγθ ἀ86 οὗ {ῃ185 νΘΥῸ ἰδ. ὙΘΓΥ 

ΘΟΙΠΠΊΟη ἴῃ {πῃ6 ΤΧΧ. Οὗ. Μί. 123 

ἐπιστρέψω εἰς τὸν οἶκον μου. 

16. ἀντεροῦμεν, λαλήσωμεν : 45: η. 



138 ΒΕΠΕΟΤΙΟΝΒ ΕΒΟΜ ΤῊΕ ΒΕΡΤΌΠΑΟΘΙΝΤ' 

Οδμθϑὶβ ΧΙΙΥ͂ 19 

λαλησάτω ὁ παῖς σου ῥῆμα ἐναντίον σου, καὶ μὴ θυμωθῇῃς 
ι 

ΝᾺ Ψ Ν ἰοὺ Ν Ν. ’ 

τῷ παιδί σου, ὅτι σὺ εἶ μετὰ Φαραώ. “κύριε, σὺ ἠρώτη- 
δ τὸ , λ, ’ { Εὶ » ΄ “Ἁ τὸ λ ΚΟ ΤΩ 

σας τοὺς παϊδᾶάς σου λέγων “ Εἰ ἔχετε πατέρα ἢ ἀδελφόν ; 
δ 1 ὧν κι ,» εὉ .« κα ν , Ν καὶ εἴπαμεν τῷ κυρίῳ “ ἔστιν ἡμῖν πατὴρ πρεσβύτερος, καὶ 

’ἤ ’ ’ 9 ῪΜ ΝΥ δ Ε 9 Ἃ 9 ἮΝ 3 ’ ᾿ 

παιδίον νεώτερον γήρως αὐτῷ, καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν, 
τις μὴ ’ ε Ψ “ Ν Ρ] ῪΜ' ε Ἁ Ἅ ὙΠ-ἰἃ 

αὐτὸς δὲ μόνος ὑπελείφθη τῷ πατρὶ αὐτοῦ, ὁ δὲ πατὴρ αὐτὸν 
5. δ ᾽ 91 5 δὲ κα ΄ Ψ { , 
ἡγαπησεν. εἰπας ὃε τοις παισὶν σον οτι " Καταγαγετε 

3 Ἃ Ἁ » Ἃ ΠΑΝ ω 9 ων) 90 ἃ Ψ “ὦ 

αὐτὸν πρὸς μέ, καὶ ἐπιμελοῦμαι αὑτοῦ. καὶ εἰπαμεν τῳ 
’ Φ 9 ὃ ’ Ἁ δί “Ὁ Ἁ ἊΣ ᾿Ξ 'ϑ'᾿Ν κυρίῳ “ Οὐ δυνήσεται τὸ παιδίον καταλιπεῖν τὸν πατέρα" ἐὰν 

δὲ ’ἤὥ ᾿ ’ 3 θ “ 3 οϑ . δὲ ἰοὺ “ 

ἐ καταλείπῃ τὸν πατέρα, ἀποθανεῖται. σὺ δὲ εἶπας τοῖς 
παισίν σου “᾽Εὰν μὴ καταβῇ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος μεθ᾽ 
ε κα 9 , ν ῷ. ν ΄ ΄ ᾽ 945 “2 ὑμῶν, οὐ προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν τὸ πρόσωπόν μου. ἐγέ 

Ἄν τῇ ᾽ὔ ἊΨ » Ν. μὴ “Ἁ ’ ’,ἢ Ἀν δ ἮΝ 

νετο δὲ ἡνίκα ἀνέβημεν πρὸς τὸν παῖδά σον πατέρα δὲ ἡμῶν, 
ῪΜ Ἀ » 3 ἈΞ Ε “-Μ. 

ἀπηγγείλαμεν αὐτῷ τὰ ῥήματα τοῦ κυρίου. “ξεἶπεν δὲ ἡμῖν 
ε Ν) ε ΄Κ 4 ’ὔἢ ’ 9 ’ ἷ ε φᾷ Ν ΤΊΣ 

ὁ πατὴρ ἡμῶν “ Βαδίσατε πάλιν, ἀγοράσατε ἡμῖν μικρὰ βρώ 

ματα’ “ἡμεῖς δὲ εἴπαμεν “Οὐ δυνησόμεθα καταβῆναι" 
9 9 9 Ἁ ε 9 Ν ε ῪΜ ε ’ ’ 3 « ΄“- 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν ὁ νεώτερος καταβαίνει μεθ᾽ ἡμῶν, 

καταβησόμεθα: οὐ γὰρ δυνησόμεθα ἰδεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ 
9 , ΨᾺ, ".3 κι σὰ ΑΨ ΉΝΕ: δ 13» 5ι εις ὃν Ὁ ἀνθρώπου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ νεωτέρον μὴ ὄντος μεθ᾽ ἡμῶν. 
ΟἸΖΕ δὲ ε “ ε ᾿ν Ἐπ πτᾺ Ἃ Ἐ- σι τυσνε “ Ὡ 

εἰπεν ὃὲ ὁ παις σου ὁ πατὴρ μῶν προς ἡμας " ὕμεις γινω- 
ψ ὃ κ » , ε ᾽, οϑ Τ᾿ ἡ ὡς ὡς ε Ὁ 3. 1.9 

σκετε οτι δύο ετεκέν μου ἢ γυνὴ " “καὶ ἐξῆλθεν Ο εἰς ἀπ 
9 οὶ Ν » ὃζ ’ὔ ’ 2) Ν 3 ἴὸ Ἂς 
ἐμοῦ, και εἰπατε “’“ Θηριόβρωτος γέγονεν, καὶ οὐκ ιὃον αὑτὸν 
» 99 93Χ 5 ,ὕ Ν ᾿ 3 , Ν 
ἔτι. ἐὰν οὖν λάβητε καὶ τοῦτον ἐκ προσώπου μουν και 

»ῪΝὋῃὩ 9 ῪΝ΄ὰ ͵ 9 ΝΑ ἴω ΝΥ ’ ’ Ν »Ὺμ“ 

συμβῃ αὑτῳ μαλακία ἐν ΤΉ ὁδῷ, καὶ κατάξετέ μου τὸ γηρας 

μετὰ λύπης εἰς ᾳἀδου᾿ νῦν οὖν ἐὰν εἰσπορεύομαι πρὸς 
τὸν παῖδά σου πατέρα δὲ ἡμῶν, καὶ τὸ παιδάριον μὴ ἢ μεθ᾽ 

- 8 

ἡμῶν, ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκκρέμαται ἐκ τῆς τούτου ψυχῆς᾽ 

18. μετὰ Φαραώ : μετά ΠΘΙΘ Ἰη68 8 ἕξετε: {Π6 καί ἰηἰγοάπορθ {πΠ6 δροάοϑίϑ. 

οΟἩ, ὦ ἰουοὶ υὐἱΐῇ. δ 40. 

“21. ὅτι: 9788 ἢ, 80. ἐὰν εἰσπορεύομαι: ὃ 104. --- ἢ 
28, προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν : ὃ 11. δὲ Ψυχὴ κτλ.: {18 οᾶβθ 156. ΤΌ 

29. μαλακία: 424: ἢ. --- καὶ κατά- [Ιη ῬΑγοη Πού ον ἃ. ἃ Τράϑοη [ῸΥ ὉΠ6 
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Οομηρϑὶβ ΧΙ ἴ 
21 .» 5 5 ἐδ Ἧ εἰς ς. ἡ ν δὰ ΘΕ 

και εσται εν Τῳ ἰόειν αὐτὸν μη ΟΝ ΤΟ Ται αριον με μων, 

’ Ἃ ’ὔ’ »“-Ἢ νὰ ΄“- 

τελευτήσει, και κατάξουσιν οἱ παιδές σου τὸ γῆρας Του 

Ν 82 δ γὰρ 

ΓΟ 3 ὃ “ὃ δ δί Ν ΄ιὰ Ν ’ὔ ζ 9 Ν 

παῖς σου ἐκὸδέδεκται τὸ παιὸίον παρὰ τοῦ πατρὸς λέγων Εὰν 

’ Ν ΣΌΝ 1 ἴω δοτα ϑ 3 Ψ 

παιδός σου πατρὸς δὲ ἡμῶν μετ᾽ ὀδύνης εἰς δου. 

Ν ’ Ἂς Ν ἣ Ν Ν μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σὲ καὶ στήσω αὐτὸν ἐναντίον σου; 
ε » ’ ἡμαρτηκὼς ἔσομαι πρὸς τὸν πατέρα πάσας τὰς ἡμέρας. 

ῪΜὰ ρὺ ἴω “ 9 ᾿. ἴω ’ὔ 3 ἴω 

- νυν ουν παρβραάμένω σου παις ἀντι του παιδίου, οἰκέτης του 

84 πῶς κυρίου : τὸ δὲ παιδίον ἀναβήτω μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 

γὰρ ἀναβήσομαι πρὸς τὸν πατέρα, τοῦ παιδίον μὴ ὄντος 
».. 4 ων ν Ἅ ὩῈ Ν ν ἃ ε »; Ἃ ’ 3) μεθ᾽ ἡμῶν; ἵνα μὴ ἴδω τὰ κακὰ ἃ εὑρήσει τὸν πατέρα μου. 

1" Ν 3 ἡδύ 3 Ἁ ΕΘΗ Ὁ ’ “ 
Καὶ οὐκ ἠδύνατο Ἰωσὴφ ἀνέχεσθαι πάντων τῶν παρεστη- 

ἢ 9 ἴω ΡῚ 3 οὺ (ς 35 ’ὔ ’ὔ 3 ΦΥ ὰΝ “ἃς... 

κότων αὐτῷ, ἀλλ᾽ εἶπεν ““ Ἐξαποστείλατε πάντας ἀπ᾽ ἐμοῦ 
Ν 3 , 9 Ν » “ἢ τ Φ Ν ε ’ 3 ’ὔ καὶ οὐ παριστήκει οὐδεὶς ἔτι τῷ Ἰωσὴφ ἡνίκα ἀνεγνωρίζετο 

Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦιΓ “καὶ ἀφῆκεν φωνὴν μετὰ 
δε » Ν ’ ε 3 4 Ν 9 : Ν) κλαυθμοῦ" ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἀκουστὸν 

9 2 ᾿ Ν 35 , 8. 5 ὃΣ 3 Ν Χ Ν ἐγένετο εἰς τὸν οἶκον Φαραώ. εἶπεν δὲ Ἰωσὴφ πρὸς τοὺς 
ἀδελφοὺς αὐτοῦ ““᾿Εγώ εἰμι Ἰωσὴφ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, ὃν ἀπέ 
ὃ 3 ΕΥ̓ . Κ᾿ ε ᾽ ον τὰν Ν 3 δ 

οσθε εἰς Αἴγυπτον ἔτι ὁ πατήρ μου ζῃ ;᾿ καὶ οὐκ ἐδύναντο 
: ΥΣ ας Ὑ0 ἔῃ ΟΣ 80 ΄ θ - ἀξ εν οἱ ἀδελφοὶ ἀποκριθῆναι αὐτῷ: ἐταράχθησαν γάρ. καὶ 

εἶπεν “᾿Εγώ εἶμι Ἰωσὴφ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, ὃν ἀπέδοσθε εἰς 

Αἴγυπτον. νῦν οὖν μὴ λυπεῖσθε, μηδὲ σκληρὸν ὑμῖν 
’ὔ χά 3 ΑΚ Υ ῊΝ ’ὕ “νὰ 3 Ν ἃ 3 ’ ’ ε φανήτω ὅτι ἀπέδοσθέ με ὧδε- εἰς γὰρ ζωὴν ἀπέστειλέν με ὁ 

ΨΎ, θ ε κα θ. κ . ὃ , » ᾿. οὶ 
θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν. τοῦτο γὰρ δεύτερον ἔτος λιμὸς ἐπὶ 

τῆς γῆς; καὶ ἔτι λοιπὰ πέντε ἔτη ἐν οἷς οὐκ ἔσται ἀροτρίασις 
"δὲ Ψ ἐδ ΕΣ ΟΥ̓. , ' ε Ἁ » θ ΦΟὟΝἮἪΗ οὐδὲ ἀμητος - ᾿ἀπέστειλεν γάρ με ὃ θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν, 

ΔΡΟάοβίβ,  ]]οἢ ὈΘρηΒ δὖ καὶ ἔσται ἰῃ 
γ. 91, 

82. ἐκδέδεκται : 439 ἢ. 

2. ἀκουστὸν ἐγένετο : ἃ 5 δ ϊπ0 

ἴΟΥ ἠκούσθη ----ἰξ τϑα8 Ὠοαγα. ὃ 12. 

6. ἀροτρίασις : ρἱοισηῖησ. ΟἾΪΥ 

84. εὑρήσει : 8ηαϊ πη, 1.6. ΘΟΉϊ6 
ΜΡΟΉ. ' 

1. ἀνέχεσθαι: οηάιγο. ἮΝ. “τοὸ- 

ἔταϊη Ὠἰτηβ6 1 Ὀαδΐογο." --- παριστήκει : 

ΞΞ παρειστήκει. ὃ 871. 

ΠΟΘ ἴῃ 1 ΧΧ. ἘἘΎΟΙ {Π6 5]Π1016 γΘΥῸ 

ἀρόω 15 Τογη68 ἄροτρον ἀΘποίϊηρ᾽ {Π6 1ἴη- 

β᾽Γαϊηθηΐ ; ἔγουη ἄροτρον ἃρδὶῃ ἰ5 Του πιθα 

ἃ ΘΓ ἀροτριάω (9 ἀρ... 1418), δηα ἔτοτῃ {15 

γγ8 ᾶγΘ {Π6 δοβίγαοῦ Ποὰη ἀροτρίᾶσις. 
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[4 ’ ε ΨᾺ ’ ϑν ῪΜ Ὺ“ Ν 3 ’ὔ 

ὑπολείπεσθαι ὑμῶν κατάλειμμα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐκθρέψαι 
ε “Ὰ ’ ΄, 8. Ἃ 5 9 Θ ἴω 9 ᾽ὔ 

ὕμων κατάλειψιν μεγάλην. νυν οὖν οὐχ ὑμεῖς με ἀπεσταλ- 
Ξ' 9 9 ἃ ε , ν 9 ΄ ,ὕ ε ᾿ κ κατε ὧδε, ἀλλ᾽ ἢ ὁ θεός - καὶ ἐποίησέν με ὡς πατέρα Φαραὼ 

Ν Ὺὰ » »-. ον »Ὰ ΄ᾳ- 

καὶ κύριον παντὸς τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης γῆς 
9 3 ’ 

Αἰγύπτου. σπεύσαντες οὖν ἀνάβητε πρὸς τὸν πατέρα μου 
Ν ω 

καὶ εἴπατε αὐτῷ “ Τάδε λέγει ὁ υἱός σου Ἰωσήφ ““᾿Εποίησέν με 
ε δ Ά ΄, “ ἌΡ ταν » Ὁ Ἂ ΄ ὁ θεὸς κύριον πάσης γῆς Αἰγύπτου: κατάβηθι οὖν πρὸς μέ, 

᾿ ᾿ Ν ,΄, 10 δ , 3 κι , 5ῃς , Ν καὶ μὴ μείνῃς " “καὶ κατοικήσεις ἐν γῃ Τέσεμ ᾿Αραβίας, καὶ 
ε ἴω ἴω 

ἔσῃ ἐγγύς μου σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου, 
᾿ ΄ ΄ Φ ΆΝ. ΄ Χ ὦ ἈΠ 5 γα ἸΉ ΞΕ Ν τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ βόες σου καὶ ὅσα σοὶ ἐκεῖ. “καὶ 

3 ΄, 5. Τῶι, πο 3Κ Ν , »» ο, " : ᾿ 3 ΜᾺ 
ἐκθρέψω σε ἐκεῖ, ἔτι γὰρ πέντε ἔτη λιμός" ἵνα μὴ ἐκτριβῆῇς 

Ν ἜΣ ΕΓ τος ν , αν ἐδ ς τῷ ΄ 33) } 12} Ν σὺ καὶ οἱ υἱοΐ σου καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντά σου. ἰδοὺ 
κι ἃ ἃ οὶ 

οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν βλέπουσιν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ Βενιαμεὶν τοῦ 
τὸ ΜᾺ ν Ν ’ Ἁ ἴω Ν ε ω 

ἀδελφοῦ μου ὅτι τὸ στόμα μου τὸ λαλοῦν πρὸς ὑμᾶς. 
 ᾿ ἴω Μὰ ἃ 

τ ἀπαγγείλατε οὖν τῷ πατρί μου πᾶσαν τὴν δόξαν μου τὴν 
3 Ν Ψ » Ἁ 

ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὅσα ἴδετε, καὶ ταχύναντες καταγάγετε τὲν 
΄ ΟΥ̓ ᾽) 14 ν 9 Ὁ τ ,΄ πατέρα μου ὧδε. καὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τράχηλον Βενια- 

Ν κι 3 ω 9 ΜᾺ 3 ’ 5. 9 Ὺμ' Ν Ἁ μεὶν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ Βενιαμεὶν 
ΔΑ δ. κατ τὰ ΄ -. κα ἢ ΒῚ ΣΝ ΄ ἀν: ἔκλαυσεν ἐπὶ τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ. καὶ καταφιλήσας πάν- 

Ἅ, 3 Ἂ 9 Ἂν 3. 3 3 “ Ἁ Ν. οὶ 

τας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα 
3 ’ Ν ο ᾿ ἐλάλησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτόν. Ἰ Καὶ διε- 

16 ὩδΔηὴ6 οὗ ἃ “ποιηθ᾽ ἴῃ Ἐρυρίύ. 

(οϑῆθη 5665 ἴο ἤᾶγθ ὈΘΘη {Π6 αἰδίγιοῦ 

ψγαΐογθα ὈΥ η6 ὥὅνυγοοῦ δαΐοσ δηδ), 

Ἰγίηρ ἴο ῃ6 οαϑύ οὗ {π6 Το], δηὰ 

7. καὶ ἐκθρέψαι κτλ. : απᾶ ἰο γοαῦ 
μρ ἤγουν γοῖι α σγϑαΐ Ἰοαυΐηρ (ΞΞ ρο5- 

ἰογϊίν). ἈΚατάλειψις ΒΘΘΙῚΒ ἴο ὈΘ6 τι568 

ἴοΥ νυν ἴῃ ὍΠ6 5816 56η86 δἃ5 κἀτά- 

λειμμα. 

8. ἀλλ᾽ ἢ ὁ θεός : ὃ 108. --- ὡς πατέρα 
Φαραώ : [Π6 ΒΔ116 ΘΧΡΥΙΘΑΒίΟη 5 αϑθα ἴῃ 

1π6 ππργρίίδη 4165 οἵ ἃ ὑτιιϑιοα ΟΊ ΟΘΥ. 

10. Τέσεμ ᾿Αραβίας: Οδβἤοηλ ἴη 
Αγαδία. ᾿Αραβίας ἰ5 δὴ δαἀάϊ!ῇβμἰοη οὗἩ [μ6 

ΙΧΧ, σῇ] οδιιθ65 ἃ γου δ] οοηίγᾶ- 

αἰούϊοη Ὀθύνγθθῃ ὑῃ15 ραβϑϑᾶρθ δηᾶ 4721 .- 

Ὀὰὺ “ Ατὰῖα᾽" ἰβ ΠΘ’Θ βΒαρροβθᾶά ἴο Ὀ6 

Ῥοππηαθα οἡ ἴΠ6 φϑαϑύὺ ὈΥ͂ ἴη6 Ατδίδη 

Τοβθσί. ---ὅσα σοὶ ἐκεῖ: ἐκεῖ τηυϑδῦ ὈΘ 

θη συ] ἔσῃ ἐγγύς μου αὖ {π6 Ὀθρίη- 

Ὠἶΐηρ οὗ [ῃ6 γϑυῖβθθ. ΤΏΘΙΘ ἴθ. δηοί 6 Υ 

ΥΤϑδαϊΐηρ ἐστί, ΜΘ 15. ΠΟΤΕ ῬὈΓΟΌΔΌΙΘ, 

Δἃ5 Π6ΓΥ6 5. πούῃίηρ, ΘΟΥΥΘΒΡΟΠαΙηρ ἴο 

ἐκεῖ ἴῃ ἴη6 ἩΘΌΓΘΥ, 

14. ἐπιπεσών... . ἐπέπεσεν : ἰηΐθη- 

Βῖγθ ραχγίΐοιρ!θ, ὃ 81. 
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“» “τ΄ 

βοήθη ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον Φαραὼ λέγοντες ““Ἥκασιν οἱ 
ἀδελφοὶ Ἰωσήφ. ἐχάρη δὲ Φαραὼ καὶ ἡ θεραπεία αὐτοῦ. 

εἶπεν δὲ Φαραὼ πρὸς Ἰωσήφ “ Εἰπὸν τοῖς ἀδελφοῖς σου 
ζ ῪΚὰ ᾽’ὔὕ ’ . ’ ε τἂν Ν Ψ ’ὕ 3 

Τοῦτο ποιήσατε: γεμίσατε τὰ πόρια ὑμῶν καὶ ἀπέλθατε εἰς 
κι ΄ 18 Ν , . , ε κα ν Ν 

γῆν Χανάαν, “καὶ παραλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ τὰ 

ὑπάρχοντα ὑμῶν ἥκετε πρὸς μέ: καὶ δώσω ὑμῖν πάντων τῶν 
δ 19 σὺ 3 ἴω 3 ’ὔ’ δ ’, Ν Ἃ ΜᾺ ὌΝ 3 ἀγαθῶν Αἰγύπτου, καὶ φάγεσθε τὸν μνελὸν τῆς γῆς. 

δὲ » ῪΜὰ “ 3 ῪΜ ζ ε , 9 'φὸ 3 ’ 

ἑ ἔντειλαι ταῦτα, λαβεῖν αὐτοῖς “ ἁμάξας ἐκ γῆς Αἰγύπτου 
“ ’ὔὕ ε “ Ἁ “ ’, Ἁ 3 ’ Ν 

τοῖς παιδίοις ὑμῶν καὶ ταῖς γυναιξίν, καὶ ἀναλαβόντες τὸν 

πατέρα ὑμῶν παραγίνεσθε: “καὶ μὴ φείσησθε τοῖς ὀφθαλ- 
μοῖς ὑμῶν τῶν σκευῶν, τὰ γὰρ πάντα ἀγαθὰ Αἰγύπτου ὑμῖν 
» “33 91 395 ’ δὲ Ψ ε ΘΝ ᾽} ᾽’ “ὃ δὲ 

εσται. ἐποίησαν ὃὲ οὕτως οἱ υἱοι Ἰσραὴλ" ἐεὃδωκεν ὃὲ 
9 , 9 ΜᾺ ε ’ὔ . Ὑππὶ Ν 3 Ξ ε δ Ν ῪΚὰ 

Ιωσὴφ αὐτοῖς ἁμάξας κατὰ τὰ εἰρημένα ὑπὸ Φαραὼ τοῦ 
’, Ν »ὦ 9 “ 3 Ἃ 3 Ν ε , 

βασιλέως, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν 
"» Ν ἰφ “ὃ ὃ Ν ’ δ »κ Ἁ “ὃ καὶ πᾶσιν ἔδωκεν δισσὰς στολάς, καὶ τῷ Βενιαμεὶν ἔδωκεν 

τριακοσίους χρυσοῦς καὶ πέντε ἀλλᾳσσούσας στολάς ᾿ “καὶ 

τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀπέστειλεν κατὰ τὰ αὐτά, καὶ δέκα ὄνους 
» 3 Ν ’ ν ," 3 ἰωὶ 3 ’ὔ Ἁ ’ ε ’ὔ 

αἴροντας ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου, καὶ δέκα ἡμιό- 

16. λέγοντες : Υ͵Ὑὸ ΠΠΔῪ 540 ὑμδῦ ὑΠ15 

ῬΔΙ ΟΡ] ἀρΎΘο5 ἢ ὑῃ6 γᾶρὰθ ΡΙΌΓαὶ 

᾿ΠΡΙΙΘα ἴῃ διεβοήθη ἡ φωνή. ὃ 112. 

-- Ἵκασιν : 421}. --- ἣ θεραπεία αὐτοῦ : 
ΞΞ ΠΝ ΘΟΉ ΤΙ; 

17. πόρια: --πορεῖα, ὨιοαΉ}8 ΟΥ̓ΥαΉ.8- 

»ογΐ. ὃ 51.. Ηογθ, ῃοὸ ἀουθύ, ο816]5 δηα 

δ,5565. ΤῊΘ ΗΘΌΓΘΥ ὑγοσα τη 6808 “Οδἰ]6.; 

18. ἥκετε : ̓τπηρουδίαϑ οὗ ἥκω. 

19. σὺ δὲ ἔντειλαι κτλ. : απα αο ΐουι 

σῖυο {πΠι8 σοηνηναπα, ἐπαΐ ἐπομ μονα 

ἑαΐθ 10 ἐποϑην υϑασ)οη8 7γ0ην ἐδ6 Ἰαπᾶ 

ΟΥ̓ Εσυρί Γον ψοιι" οἰ ταν θη, απ υϑοηιθΉ, 

απαὰ ἰακθ ψγ6 ψοιῦν γαϊῃον απα ΘΟΉ6. 

ΤἬΉΏΘΓΙΘ 5 ἃ βϑυδαθη οἤδηρθ οἵ οοηδβίταο- 

ὉἸ10η. ἔσοτη {Π6 ΟὈ]Ϊαα6 το ὑπ6 ἀϊτθοῦ οΥΓᾶ- 

ὑ10η. Τὸ ϑβαθϑυϊαίΐθ λάβετε ἑαυτοῖς ἴοΥ 

λαβεῖν αὐτοῖς ΤηδῖκοΒ ῃΠ6 ΟἼΘΘΙ τὰῃ 

ΒΙ]ΟΟΥ]Υ ΘΠΟΙΡΉ, Ὀαὺ [ΠΘΥΘ ἰδ ῬΘΥ Δ Ρ5 

ΒΟΙ ΘΠ ηρΡ ΔΙΏ55 ἢ ῃ6 ἩΘΌΤΘΥ δὐ 

1η6 ὈΘρΡΊΪηρ' οὗ ὑΠ6 νϑυβ6. 

20. καὶ μὴ φείσησθε κτλ.: απὰ 

8067} ποΐ ψου" σοοαδβ εὐἱξ, ψουι" ογ68, 

ἴ.6. τοραγαὰ ποὺ {Π6 ]ο55 οἵ {Π6Π], ἃ ΘΟΠ]- 

ΤΟ ΗΘΌΓΘΥ ὈΏΓΪΓΆΒΘ. ---τὰ... πάντα 

ἀγαθά: ἐΐ,6 ιυΐοῖο σοοᾶδ. ὃ. 68. 
22. δισσάς: 4512 ῃ. --- τριακοσίους 

χρυσοῦς : 80. στατῆρας. ΓΘ ΗΘΌΓΕΘΥΝ 5 

ΕΠΥΘΘ Βυμαγθα (5Π6.615) οἵ 5|1γ61." 

Ο». 3138. ἢ, ---- ἀλλασσούσας στολάς : 

σπαηρε8 ΟΥἹὈ γαϊπιοηί. Οὐ». 9αρ. 1418 

τριάκοντα ἀλλασσομένας στολὰς ἱματίων. 

28. αἴροντας, αἰἱρούσας : [86 οοπ- 

ΤΏ0η τηθϑηΐηρ Οὗ αἴρειν ἷἰῃ ἴῃ6 ΤΙΧΧ 

ΪΒ. “ἴ0 ΟΑΥΤΥ., Οὗ. 405: ἱ Καὶ. 1631 177, 

-- ἡμιόνους : ΗΘΌΓΘνν, “ 5[16-8.5565. 
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(θη 6858 ΧΙΥ͂ 24-28 
3 , » κ᾿ Ν 9. κ'΄' 9 ἀν , 94 5 , 

νους αἰρούσας ἄρτους τῷ πατρὶ αὐτοῦ εἰς ὁδόν. ““ἐξαπέστει- 
Ἂς ἴω “"» 

λεν δὲ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθησαν καὶ εἶπεν 
9 ἘΝ ΘΎΤΣ ὁ δ. αν ᾽ 3 ἘΝ πο 3 95 Ἀκ ΩΚ 3 3 

αὐτοῖς “ Μὴ ὀργίζεσθε ἐν τῇ ὁδῷ. καὶ ἀνέβησαν ἐξ Αἴ:- 
’ Ἃ θ 3 “ΜᾺ ᾽ 5" 3 Ν. Ν ’ 

γύπτου, καὶ ἦλθον εἰς γῆν Χανάαν πρὸς Ἰακὼβ τὸν πατέρα 
.. κα οθ ἃ 9 , 9 ΄“ ’ Ψ ζε ε»ὕ, 

αὐτῶν, “καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες ὁτι ““Ο υἱός σου 
Ἢ Ν ζῃ Ν Ὁ Ψ ’ ΜᾺ ἫΝ Αἱ ᾽’ὔ 9) Ν ωσὴφ ζῇ; καὶ οὗτος ἄρχει πάσης τῆς γῆς Αἰγύπτου. καὶ 
57 ε , 3 ΄ 3 Χ δΝ 5 ἢ 5... ΣΝ ΟἿ δὰ 2 ἐξέστη ἡ διάνοια Ἰακώβ, οὐ γὰρ ἐπίστευσεν αὐτοῖς. ἐλά- 

κι» 9 Φ 3" 

λησαν δὲ αὐτῴ πάντα τὰ ῥηθέντα ὑπὸ ᾿Ιωσήφ, ὅσα εἶπεν 
".  Α πο δὶ ὰ πεῖ νν ἀν. νυν 3 δ σ 9 αὐτοῖς " ἰδὼν δὲ τὰς ἁμάξας ἃς ἀπέστειλεν ᾿Ιωσὴφ ὥστε ἀνα- 

ΓΝ 9 ’ 3 ’ δ Κι 3 Ν.Ἤ ΜᾺ Ἃ 

λαβεῖν αὐτόν, ἀνεζωτύρησεν τὸ πνεῦμα Ἰακὼβ τοῦ πατρὸς 

αὐτῶν. 
εἐ», 3 Ἂ Ἂς Ν 5, 9 »Ὶ Ἁ ἴω. 

υἱός μον Ἰωσὴφ ζῇ πορευθεὶς ὄψομαι αὐτὸν πρὸ τοῦ 

εἶπεν δὲ Ἰσραήλ ““Μέγα μοί ἐστιν εἰ ἔτι ὁ 

3 “ 22) 

ἀποθανεῖν με. 

24, Μὴ ὀργίζεσθε : [η6 τοῖα ἰγᾶη5-Ὁ δ8ηα ΘΟΥΘΥΒ ΔΗΥ͂ ΤΟΥΤῚ οὗ Τηθηῖ8] αἰβία τ Ὁ- 

Ἰαύουβ. 86 δὺ οὔθ δι 6 ἘΡΊ 5 8δη006. ῬΘΥΠΔΡΌΒΟΒΘΡἢ 15 ΤΊΘΓΘΙΥ νν]5}- 

Π6ΓΒ : Ὀαῦ ἃ ΤΘΠΛΪΠάΘΥ ποῦ ἴο αυδ 716] Ϊ8 ἰπρ' Πΐ8. ὈΓΟΙΠΘΥΒ ἃ 586 ἃ Πα ΟΟΙΔ ΟΥΐ8]Θ 

Πδγαὶγ ἴῃ Κοορίηρ ἢ} {Π6 ἸηρΉ ΔΉ Τη- 

1γ ὨΙΠοτῖο αἰβρίαν θα ὈΥ Φοβθρῃ. ΤηΘ 

ΗΘΌΓΘΥ νγοσὰ 15 ] 6. δὴ ὑμ6 ΟὙΘΘΚ, 

ἸΟΌΓΗΘΥ. 

27. ἀνεζωπύρησεν : ὨΘΙῸ ἰηὐδη8]- 

ὑϊγθ ; γευϊυοα. 
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ΤΡ {Π68 5Βουυ οὗ οβΘΡρἢ τη ὺ Ὀ6 υἱϑυθα 8ἃ5 ἃ ΠΟΥΘ], {Π6 βίογυ οὗ {Π6 

Εχοατ8 ὈΘΙΟΠΡΒ Ταῦμϑι ὕο ὑΠ6 Τοιηϑηοθ οἵ Πιβύουυ. Βοῦῃῃ. πδυγδύϊγθ8 
1Ἰηἀ 664 Πᾶγνθ ἴΠ611: πδύῦϊομδὶ 5146. ἘῸΣ ὉΠ6 βύουυ οὗ ΨΦόβθρῇ δοοοιηΐβ 

ἴου ὑῃ6 βϑτδθ] 1065 ΘΟ ]ηρ ἰηἴο Πργρύ, 116 ὑμὰὺ οὗ μ6 Εὐχοάιβ 

δοοοιηῦβ ἔρον ὑΠ61} σοὶηρ ουῦ οὗ 10. Απα Ὀοΐῃ 4180 Πᾶνα ὉΠ 61} Ῥ61: 

Β0η8] 5166. ΕὉΓ Π6 βύουυ οἵ ὉΠ6 ὔχοαιιβ ὈΘρῚη5 ψιῦῃ ὑμ6 Ὀϊσί δηᾶ 

ὈΡΌΓΙΠΡΊΩΡ οὗ Μίοβθβ δηὰ 1ῃ 105 1η1018] βύαρθϑθο ῬΌΓΒΘΒ. ΤΠΘΙΘΙΥ Π18 

Ἰηαϊνια 8] δανθηΐιθθ. ΟἹ {Π6 ῬΙοὔπΓΘθα  Θμ 658 οὗ ὕη6 ψΠΟ]6 [816 ιὖ 

18. ΠΘΘ6]685 ἴο ἀ11αΐθ. Τ1κ6 ὉΠ]γ5565 1π ὈΘρΡαΙ 5. Τῶρ5, 105. Τη 8] ΒΟΥ 

ΒΏΪΠ65 ουθῃ ὑπτουρἢ {Π6 σαι οὗ 8 1068] ὑσδηβιαύϊοι πο ΑἸοχϑη- 

αν ατθοῖκ. υθδθαπθοηῦ «6 ]5} ᾿τηϑρὶηϑύϊοιι 85 ΘΓ ΟμΘα {πμ6 116 

οἵ Μοβθβ σι Δααϊοοηδὶ ἀθῦα115 ὑθμαϊηρ ἤο ὑπ6 σ]ονβοαίϊοη οὗ {π6 

Πδ]οηδὶ ἤθτο. ΤΠ ΦΟΒΘΡΠῸ5 (4η|. 11 9 8 2) Ιηὐτοάποθβ ἃ βίου 
ΒΙΤΏ1Π]ΔΥ ὕο ὑμαῦ οὗ ἴπΠ6 ΜαΑΡῚ δπὰ ἨἩρχοά 1ὴ {π6 ΕἸσϑῦ 686] ---- ΠΟῪ 

ΟηΘ οὗ [Π6 ΒδοΓβα 5011068 οὗ ὕη6 Εσγ οὐδ η5 δα ῬγΟρΡΠμΘϑΙ θα ἰο ῬΏΔΡΔΟΙ 

ὑπαῦ ἃ ΟΠ1]1ἃ νγὰβ δρουὰαῦ ἴο Ὀ6 ὈΟΙῚ διηοηρ ὑπ6 ΗΘΌΙο 5 ΠΟ 5ῃου]α 

ἢ ΌΠ.Ό]8 ὕΠπ6 ῥυ]αθ οἵ ργρύ, δα μον ῬΏΔΥΔΟΙ [ἢ ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΟΘ ᾿βϑιιθα 

ὍΠ6 οαϊοῦ ὑμαῦ 811 τη8]6 Ομ] θη μου] θ6 ραῦ ἴο ἀθαῦῃ. Βαυΐ Μοββϑβ, 
δ 5 ΤΠΊΥΥ ου]α 580, νγᾶϑ “ἄπο ἴο ὑπ6 Εδίθβ, δπηα, ὑπουρῃ βοὺ δά υ  οα 

ὕὉῃ6 ΝΙ]6 ἴῃ 15 Ῥϑρϑι-θοδῦ, θυθῃὴ 85 Βοιητΐὰβ ἃηἃ ΒΘΗΊᾺΒ 1ῃ ὑΠ6Ὶ]1 

“Βοδύϊπρ μα}} 1 οἡ π6 ΤΊΡΘι ἢοοαβ, μ6 οου]ᾶ ποῦ ρϑυῖβῃ : ἴοὸ ΠΘ 

ΟΔΙΤΙΘα 1 Εἴτη {π6 ἀοϑύϊηϊθϑ, ποῦ 50 ᾿ 0 ἢ οὗ ἃ πϑίϊοη 85 οὗ ἃ τε ]]- 

θΊοπ. Ηδθ]ρΡ οδιηθ ἴο Ὠΐτὰ ἴῃ ὕπ6 ἔουμη, ποῦ οὗ 8. 516-ο] δηᾶ οὗ ἃ 

ΒῃΘΡῃθγα, Ὀπῦ οἵ {Π6 ρυϊπμοθβϑβ οὗ ὕπῃ6 Ἰδηἃ ἃπα {π6 ἀδιρηΐοι οἵ {Π6 

ΟΡΡῬΓΘΒΒΟΣ οὗ Πἷβ Ῥθορίθ. ΒΥ ΒΟῸΣ Π6 νγὰβ οἀποαίθα ἰο Ῥθοοιὴβ ὑῃ6 
ΒΩΥΙΟῸΙ ΟΥἨ 15 Γ806. 

ΤῊὴΘ πϑῖηθ οἵ ῬΏΔΡΘΟΠ᾽ 5 ἀδαρῃου, δοοοτάϊηρ ἰο ΦΌΒΘΡΠ 8, τγἃ8 

ΤἬΘΡ μα 158. Ηδρι ἢγδῦ οδγΘ ψγὰ5 ἤο ῬΓΙΟΥΪᾶΘ ἃ ΠῸ͵56 ἴον {Π6 Οἢ1]ᾶ, 
διη ἃ 8Πη6 {1188 τ] πΐμ οη6 Ερυρύϊδη οιηϑῃ ὑ6᾽ Δηοῦπου, θαὺ ΒΘ 

τϑ]θούθα [Πη6 8116 τ11Κ. ΤΏΘη ΜιΙτίδιη, ψη0Ὸ νγὰβ8 βύδπαϊηρ ὈΥ͂, ἃ 8 

171΄γν. 11 8 6 {]υϊ ἐπ ύθηι ΔΙσ θαι, απο οχροβίθὶ οσϑηὺ ραοτίὶ. 
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ὉΠΟυΡῚ ἃ αἸδ᾽ηΐθτθϑίθα βρθοίαϊου, Ἰηϑθ ῃΠ6 ΠΔΡΡΥ βυρροβύϊοη ὑπαὺ 
Π6 ΟΠ]]α τϊρηῦ ρου Ρ05 ποῦ τοίμπϑθθ Πη6 Ὀγθαβδῦβ οὗ οῃμθ οἵ 15 οουῃ- 

ὈΡΥ ΟΙΊΘη, ἃ η6 γὰ8 ΔΟΟΘΟΙΟΙΠΡΊΥ Δ]]ονγθα. ο Γϑύοῃ ἢ15. τηοῦῃθυ. 
ΤΠΘΡΙ ΌΠ15. 85 ΤΟΥΑΓ θα ΤῸ ΠῚ ὙΥΟΠΊΔΗΪΥ ΘΟΠΙΡΔΒΒΙΟη. ΟΥ̓ ὑΠ6 

ΘΧΟΓΔΟΓΟΙΠΔΙΎῪ ὈθααῦΥ δα 1η 6 ]]]ρθηοθ ἀθυθὶορθα ἴῃ ὑπ ἢ] ἃ5. Π6 

ϑτθνγ. Ῥθορὶθ ψου]Ἱα ὑπ τουπα οα {Π6 τοδα δηἃ δυθὴ ἰθαγθ ὑπΠ6}" 

ΜΟΥ ὕο ἸοΟΚ δὖὺῦ ἢϊπη. Η15 βύαθαγμ ἤοο δῦ ὕὍπ6 ἂρ οἵ {166 νγἃϑ 

ΤΘΙΏ 81 ΚΑ Ό]6. ΟΥ 4]} {Π15 ψο πον πούμιηρ ἔτοιη ὑπ ΟἹ Τοϑιδιηθης 

Ὀθγοπα {Π6 Ὠιηὖ 1η Βχοατβ 2", [ῃδὺ Μοβ95 γγχὰϑ ἃ φΌοαΪΥ ο11ἃ. Βαυῦ 
68 Νοὸην Τ᾽ ϑδδύδιηθῃηῦύ [6118 18 ὑπᾶῦ ἢθΘ νγἃ8 “ ΑΙ ΙΠΘΙΥ ἔαὶτ,᾽ δα ἀϊηρ ὑπαὺ 

ἢθ ἐγγὰβ ᾿ηϑύρποίθα 1η 811 {ῃ6 τ ιβάομι οἵ ὑπὸ ΕἸ ρΥρΟΙδη85 ᾽ δηα πα΄ “6 

Ὑγ 5 ΙΩἸΡΉΏΥ 10 ΠῚΒ ψοΓ5 δηα πον 8 ̓ (Αοὐβ 73} 33). 
Οπ6 ἀδΥ ΤΊ ΘΙ αὔ 15 1η ὉΠ6 ρυϊᾶθ οὗ 61 ἤϑαῦῦ ργυθϑθηϊθα {ῃ6 οῃ!]ᾶ 

ἴο Π6Ρ ἔαῦῃϑι, δῃα θυϑῃ δϑκθα {πδῦ Π6 τιϊριῦ Ὀ6 Δρροϊπίθα πον ἴο Π6 

ὉΠγΟη6. ῬΠΔΡΔΟΝ, νν1]11ηρ᾽ ὑο οΥΑΌ ΓΥ θυ, ὕοοκ {Ππ6 Ἰη αηῦ 1 Π15 ΔΙΊ 

8η6 Ῥ]Δορα ὕΠ6 ΤΟΥ] ΟΥΌΥ. ΠΡΟῚ Πἰ5 Πθϑαᾶ, ἢ ὉΠπ6 τϑϑαϊῦ ὑπαῦ τὖ 
Μγὰ5 ἀΔΒη6α ἴο ὕΠ6 σγυουηα 8ηα ὑγϑιηρ]6α ἀπᾶρθΡ ἔοοῦ ὈΥ {π6 Ὀ806. 

ΤἬΉΏΘη {ἢ Βϑογθα 501106, ΠΟΙΓΤΟΙ-Β ΓΙ ΟΙΘ ἢ. αὖ ὑπΠ6 βιρηῦ, δχοἸδϊτηθα ὑπδὲ 

ὉΠ15 γγὰβ ὕΠ8 ΥὙΘΥΥ͂ ΟὨ1]ἃ ἀρϑίηϑῦ Ποῖ 6 δα ΔΓ ΔΑΥ ὑψαυπμθα {Π6 
Κιηρ ἃῃα 1ηβιϑύθα ὑπᾶῦ ἢ6 μοι] Ὅ6 σοὺ τἱᾶὰ οἵ. Βευὺ ῬΠΔΙΔΟΙΠ 8 

αἀδαρηὔῦθι ᾿αυτ]θα ὕη6 ὍοΥ ουὖ οὗ ὕΠ6 ΤΟΥ] ῬΓΘβΘηΟ06, 580 ὑπᾶὺ Π6 Ἰἰνρᾶ 
ἴο Ὀ6 πΠ6 ΠΟρΡΘ οἵ [πΠ6 Ἡθργον5. 

ΤῊδὺ Μοβθ5 θη ΡΤΟΜΠ ΠΡ 5Που]α Ὦδγυθ ΘΟΠΠΘΠΟΘα 5 ΟΆΓΘΘΙ ὈΥ͂ 
ΤΩ 85] Δ ρον δηα πᾶγο Ηρα ἴῃ ἔδυ οὗ ῬΏΔΥΘΔΟΙ᾽ 5 γθηρθϑηοθ ΜᾺ ΠΠΟΓΘ 

[μδῃ Φοβθρμαβ οου]ά ὈΓΙΩΡ Π]1561} ἤο ταῦθ ἴο ἃ (ἀθηῦ!]6 διιάϊ!θηοθ. 

50 Π6 αΙΘΌΪΥ ΒΌΡΡΥΘΒΒΘΒ ὑπ15 ραιῦὺ οὗ ὉΠ6 πδῦγαῦνθ ἃηᾷ βυθβυαϊοϑ 
“8. ϑοοουηὖῦ ΙΠΟΥΘ σ,ΔΟ γ1ηρ᾽ ἴο 6 15} [66] 1 ηρ. 

Ἐργρὺ νγὰβ Ὀθίῃρ Οὐ θυ ὈΥ͂ 8η ᾿Ἰηγναϑῖοη οὗ ΕΠ ΠΙΟΡΊἢ8 δηα νγἃ8 

1ῃ αΔΠΡΌΥ οὗ αὐῦονῦ ἀθϑυγαουοη, θη ὑπ 6 ΡΥ 85 1π ὕΠ61} ἀἸβύγ ϑβ 

ΘΒ κα δάνιοθ ἔτοιη αοα. ΤΓΏΘΥ ψγοῖα [014 ὕο 6811 ἴῃ Ὁπ6 αἱὰ οὗ “[Π68 
ΗἩθΌτον. ὙΠΘγθαροι ῬΏΔΥΔΟΙ δϑἰτθα ΤΉ ΘΕ αὉ 15 ὕο 1οῦ ΠΟΙ 80η δοῦ 
8.5. ΘΘΏΘΙΆΙ. ΤῊΙΒ 5η6 αΙα δἕθθι δχύγδοϊηρ δὴ οὐὔῃ ἔϊοιη ὑπΠ6 Κὶπρ 

ὑπᾶῦ ἢ6 σου] ἀο πὸ ϑΡτὴ ὕο {π6 γοιῦῃ. Μοββθβ ΔΟΘΟΓΡΑΙΠΡῚΥ ἀϑϑαμηθᾶ 

ὉΠ6 ΘΟμη8ηα 8Δη6 δῦ Οπ06 Θχ ΒΙ 16 Πρ. ΒΌΡΘΙΙΟΙ 1 6] σοποθ. Ηϑδᾷᾶ 

ἢ6 ὕϑίκθῃ ΠῚβ ὑτοορ5 ΠΡ ὑΠ6 Τἰνϑῖ, [Π6 ΘΏΘΙΩΥ͂ οι] ἤᾶνθ Π8ᾶ΄ πούϊοθ 
ΟΥ ΠῚΒ5. ΔΡΡΤΌΔΟΘΉ ; 80 Π6 τηϑτοπθα {ῃθιὴ ουθυϊαπα ὉΠγΟαΡἢ ἃ ΘΟΙΠΙτΥ͂ 

Ἰη οϑίθα ὈΥ ἀβηρθσουβ τ ρΌ 1165 πα ὈΥ ὕΠποβ6 Ηγίπρ βουρθηῦβ, ψ ΒΙΘἢ 

6 ΠΟῪ ἔγβοιη Ἡδϑιοάοὔιιβ 4150 (11 τὔ, 76) ὕο ἤδγα Ὀθθῃ διηοηρ ὕΠ6 
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ΙΔ 615 οὗ Πρυρὺ. ΤΉΘΙΡ ψϊηρθ, Π6 5808, ΓΘ 6 ὑποβθ οἵ Ὀαδΐϑβ. 
Μοβθθ πόνου Πδα φγουιαθα ἢ]η1861} ψιῦ μαὔοῃθ5 {1]] οὐ 101568, 
ΒΟ ἢ Π6 ΟρΘπΘα οα ΤΟ, ]ηρ ὕη6 ἀδηρθγοιβ ρᾶατῦ οἵ Π15 τουῦΐθ; δῃᾷ 

ὉΠ6586 ῬΙΟΏΘΘΙΒ ΘΑΒΙΥ ΟἰἸΘαΙθα ἃ ΜΑΥ ἴῸΓ ΠῚ. Δ’γ. ΤΠθη, ἢ8]]1ηρ 

Βα Δα ΘΉΪΥ ἀρΡοπ ὑπ6 ΕΠΒΙΟΡΙΔη8, ἢ8 οοορθα ὕμθιῃ ἊΡ ἰηἴο ὑῃ8 τουἃ] 
ΟἸΌΥ οἵ ϑὅαρα, συ β]ο ἢ (δηλ γ5θ5 δὔουναιαβ ο4116ὰ Μογοθ, δέξου. 0ῃ6 
ΔΘ Οἵ 5 βιϑῦθυ, ΒῈ1Π0 οἡ δὴ 15]84η6, 0Π158 ΟἸΌΥ νγῶϑ ΤΩ ΡΥΘΡΏΔΌ]Θ 

ΟΥὙΙΠΡ ὕο 105 Του ΠΟ ]Οη5 8ηα ἀδηη58. Βιυῦὺ ψῃδῦ ὑπ6 ναῖ-σοὰ οου]ᾶ 

ποῦ ἀο ψγἃϑ5 ΔΟΟΟΙΡ]15Πη6α ὈΥ̓͂ {Π86 Ἰον6-σοάαθϑ9. ΤΉ ΔΓΌΙ5, ὕπΠ6 ἀδπρ οι 

οὗ ὕΠπ6 Κιηρ οὗ {Π| ΕΠΙΟΡΊΙ 85, Ρ]αγ θα {Π6 ρατὺ οἵ Ταγρϑὶα. ιητῦθη 

ὙΠ ῬΘΒΒΙΟῺ ἔὼΣ ὑπ Ὀθϑαῦ 1] δπα Ὀτᾶνθ σου ψγηὴο0 νγᾶβ αὐϊδοϊκιηρ 

ΠΘῚ ΘΟΙΠΌΓΥ, 516 Βθηὖ Βθοιθῦ ΘΙ" 558 168 ἴο ΔΙΡΊΔΠΡ6 ἔο᾽ ὑπ6 Ὀδύχαγαὶ οὗ 

[Π6 ΟἸΌΥ, 1Ε ΟὨ]Υ ἢ6 νου] ῬΓΟΙΏ186 ἴο ΙΏΔΙΤῪ Π6Ρ. ΤΏ185 Μοβθβ θοη- 

Βθηϊθα ἴο ἀο 8πηᾶ, αἴξου ἀδθϑύτουιηρ ὑπ6 ΕΠ] ΟΡΊ 85, τοῦαυ θα 1ῃ {1]- 

ΠΡ ἴο ργρῦ, ΟὨΪΥ Πούουοῦ ἴο ἢπα ὑπαῦ 15 116 ψγὰ5 ἴῃ ἀδηρθι 

ΟΥῚΠΡ ὕο ὕΠ6 ΘΗΥΥ δου ὈΥ̓͂ Π15 β0οθ85.. ΤΠδὺ 885 ΨὮΥ Π6 Πδα ἴο 

ἢγ ἔτοιη Εἰρυρύ, ποῦ Ὀθοϑῖιθθ, 88 ἴῃ ὕπΠ6 ΒΙΌ]6 βίουυ, Π15 βριτῖῦ δα 

ὈΘΘ Τουβθα ἴἤο υυϑύῃ δῦ ὑῃ6 βἰσῃηῦ οὗ ὑπ 6 ΟΡῬΥθβϑίοῃ οὗ 18. Θουηίσυ- 
1η6Η. 

ΜΠ ΟΒΘΡμα8 ΠΟΥΘΥΘΡ ἀοθ5. ποὺ 1841] ἤο τϑοοστὰ ὑῃ6 ρϑ]]δηῦτυ σὺ ἢ 
ΠΟ Μοβθ8 τϑϑουθα [Π6 αἰβύγθθϑθα τηϑιθηβ δὖῦ ὕΠ 6 ψ68]], ἃῃᾷ πον 

ἢΘ νγῶὰ8 10 ΘΟΠηΒΘαΙΊΊΘη06 ΤΟ θα ὈΥ ὉΠπ6 ρῥυϊοϑῦ οὗ Μιάϊδη τι {Π6 

Πδηᾶ οὗ οὔθ οἵ 15 ἀδαρῃῦθι. 

Τῦ ψ11] πον 6 ᾿πδύσγιιοῦϊν ὕο [8 Κα ἃ βρίαποθ δὖ 88 Βἰβύουυ οὗ Μοβϑβ 
85 Ῥυθβθηΐϊθα ἔρομ δ 8116η, ὑπῃοιρῃ ποὺ Ποβί]]6, ϑοῦσοθ. Αὐὐαρϑῃμ8, 

ὙΠΟΒΘ ὩΔΙῺὴ6 ϑυσρσοδίθ ἃ ῬΘΥΒΊ8 ἢ ΟΥΡῚΠ, ὑΠπουρ 15 4685 816 αὝσθοῖϊς, 

γᾶ υϑθ8α ὈΥ͂ ΑἸΘΧΔΠΟΘΙ ῬΟΙΪΥ ΙΒῦον, ἃ ΘΟ ΘΙ ΡΟΙΆΤΥ οἵ 5118, ἃ8. Οη6 

Οὗ 185 Δαῦπου: 165 οὐ ὕπ6 Ὠιϑύουυ οἵ ὑπ6 ὅθ. ἀσοοοσγάϊηρ ἤο ὉΠ15 

ϑαῦπου, ΜΘ 18, ὕΠπ6 ἀϑαρῃῦον οἵ Κτηρ Ῥδ]τηδηούμθ65, μθίηρ ψϑααθα ὈΥ 

Π6Ρ ξαῦμθν ὕο ΟΠ ΘΡὮΓΘβ, Κιηρ οὗ ὑπΠ6 ρᾶτῦ οὗ Εργρὺ δῦονθ Μβϑιηρ]8 
(ἴου δὖ ὑπαῦ {ϊτὴ6 ὑπ 186 ἼΧΟΓΘ Β6Υ 618] Κἰῃράοιῃηβ ἰὼ Εσγρῦ), Ὀαῦ Ππανὶηρ 

Ὧ0Ὸ ΟὨ]]ΟΥΘ ὈΥ͂ Πῖμ), δαορύθα 85 Π6Ὶ 800 ἃ «6. 185}. Ἰηΐαηῦ, ὕο ΠΟΤῚ 

58η6 σᾶγθ ὕῃθ Ὡϑιηὴθ Μοῦβοβ. Τὴ18 ψὰβ ῃ6, ψῃὴο, θη 6 ΡΊΘΥ ἴο 

ΓΒ. οϑύαῦθ, σγὰβ Κπόνῃ ἤο ὑπ6 τοῖα 85 Μιβθθιιβ, ὑπ 6 ὕθϑομϑυ οὗ 

ΟΥΡἤθιιβ, 116 διηοηρ ὑπ6 Εἰργυρῦϊδηβ ὑῃθιηβθ]νθ5 Π6 88 οδ]]θᾶ 

ἩΘΡΠ.68, Ὀθοδιβθ π6 ἰδαραῦ [86 ρυϊθϑίβ {π6 ββοιθᾶ συϊθίηρ. Ηθ νγ8β 

ὕΠ6 ϑαῦμου οὗ ᾿Π8 ΠΥ ᾿μγθη ]οη5 Ὀούῃ ἔου ὑπ Ὀθηθδὺ οὗ Εργρὺ πᾶ ἴογ 

ΕἼΘ [Π6 ΓΟΒΘΙΠΌΪΔΠΟΘ Οὗ ὨδΙηΘ ΤΟΥ μη δοοϊἀθηΐαὶ ὃ 
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π6 Ὀθῃοοῖῦ οἵ τῃϑη πα, δηα 1 γγὰθ 6 γἵ7ῃ0 βδῃοῦῆοα οδβ δπα ἄορϑ 
διηαἃ 1015605. Ηθ νγὰβ δι)ϊτηϑῦθα ὈΥ̓͂ ἃ 51η6Ρ]6-Πραγίθα ἀθϑῖσθ ὕο ΒΘΟΌΥΘ 

ΟΠ ΘΠΘΡΏΓΘΒ ΟἹ 18 ὕΏΤΟΠΘ, γΏ]Οἢ γγἃ8 ὕΠθη Θχροβθα ἴο τη 00-Ὑ]0]6 006. 
Νονυθυῦῃ 6 1655 ἢ15 δαορύϊνθ ἔϑύῦμου Ἰοοϊκθα ἀροη ἢϊη) ἢ Βα ϑριοιοη ἃπα 

ΘΥΘ1]6α Ὠ] 1861 οἵ δὴ ΕΠΙΟΡΙΟ ἸηνϑΒΙΟ0Ὴ. ἃ5 ἃ ΒΘΘΙΔΙΪΥ͂ ργθίθχὺ ἴον ροῦ- 

ὑϊηρ τα οὗ ἢ. Ἠδ ὑπθυθίοσθ ραὺ ΜοΥ͂ΘΒοΒ αὖ ὑῃ6 Ὠθδᾶ οὗ ἃ ΓαΒ10 

ΔΙΊΩΥ οὗ βοιὴθ 100,000 οὗ 15 Θοαῃ  γηθη, δοῦπρ ΔΡΡΘΙΘΗΓΙΥ͂ οἢ ὑΠ68 

ΒοΙηδη ῬΙΊΏΟΙΡ16 ψ]Ὁ}} τοραχα ἴο ὕΠ6 «6 ν»)}85 ὑμδῦ, 11 ὕΠΘΥ Ῥϑυ 5166, 1ὖ 

Ὑ850116 ἀ Δ} ἢ θ 1]. ΜΟΥ͂ΒΟΒ ΠΟΥΘΥΘΥΙ 8δηα 15 [Ο]]ΟΥΤΘΙΒ ΟΔΥΤΙΘα οἡ ὑΠ6 

γΥ 81 5 ΟΟΘΒΒΓ ΠΥ ΤῸΓ θη γϑϑυβ, ἀασὶηρ 1 ἢ ὑῃου Πδα ὑϊπ|6 ἴο μι114 

[Π6 οἵἷὖγ οὗ Η ΘΥΙΠΟΡΟΙ]5, τ ΠΘ 16 ὑΠ6Υ οοηδθογαῦθα {Π6 1015; δηα ΜοΥ͂Β08 
Ὠ11η561} 80 οη ὑῃ6 οϑύθθιῃ θυθῃ οἵ 15 θῃθιηῖθϑ, ὕπῃ6 ΕΠ ΠΙΟΡΊ8 5, ὑπδῦ 

που δάορίβθα ἔλοιη πη ὕπ6 φῬυϑοῦϊοθ οἵ οἰσουιηοιϑίοη. ὙΘη ὑΠ6 
γγῶ 1" αὖ Ἰαδῦ οδη6 ὕο ἃ 010856, ΜΟΥ͂ΒΟΒ τοορὶγϑα Ραῦὺ 8 Θο]ἃ ψγΘ]ΟΟΙΠΊΘ ἔΤοΙη 

ΟΠΘΏΘΡῆγΘθ. Η185 ΤΌΟΡ8 Ὑ616 ῬΘΥ Υ αἀοϑραίομθα ἴο ὑῃ6 Ἐρυρύδῃ 

ΤΤΟΠΌΙΘΙ ἤο Κορ ρα δηα ὈΑΥΌΥ ΘΙ] ογθα 1 τΘρ ϑοϊηρ ἃ ὈΤΊΟΙ 

ΘΔ 016 1 ΘΊΟΒΡΟΙ1Β8 ὈΥ͂ Οη6 οἵ βδύοῃθ. Α8 ἴοῦ Μοῦϑοβ Ὠ]τη 561}, ΟΠ6η6- 

ῬὮγΘΒ ομδυρθα οὐδ Ομθηθύμουῃ πιῦ ὕΠ6 ὕδϑκ οὐ σουϊηρ τα οὗ τη. 

ΤῸ {Π18 δῃᾶ, θη Μου 5 ἀϊθᾶ, ΟΠμδηθύμποῦ νγὰβ βθῃῦ 8] οπρ τ ἢ 
Μοῦβοβ ἤο ὈΟΓΤΥ Π6Ρ ὈΘγομα ὉΠπ6 ὈοΙάοΥβ οἱ Ἐργρύ. Βοίῃρ ψδυηθα 
ΠΌΘΟΥ οὗ [Π6 ρὶἱοῦ ἃρϑιηϑῦ ἢ18 116, Μοῦβϑοβ οοῃθινθα ἴο ὈυΣῪ 

ΜΟΙΓΙ5 ΒΑ ΊΘΙΥ 1ῃ δὴ 15]δησ-οῦγ, ἤο ΠΟ ἢ6 σᾶγθ 6 πϑιηθ οὗ 

Μοϑῖοθ. Τηρη ὈΥ͂ {Π6 δάγιοθ οὗ 18. Ὀτοῦμου Αδήοῃ 6 Ηβα ἴο Αὐδθϊα, 
ΤΠ] ΘΠ ΔΡΊΠΡ᾽ Οἡ ὕΠ8 ὙὯΥ ὕο Κὶ}} ΟἸμδῃθύμου, ψηο πα 1δ1ἃ δὴ δια 

ἀρϑϊηδϑῦὺ τη. [Ι͂ἢ ΑΤΔΌΪα Π6 τηϑιγῖθα ὕπ6 ἀϑαρῃθοι Οἱ Ῥδριιθὶ, {Π6 

Κιηρ οἵ ὕποβθ ρᾶῦΐβ. Ηἱ5 {δύπρι-η-1ῶν ]5Πμ6α ἴο ΤΔΙῸΝ ἀραϊηϑῦ 

Ἐσγρῦ δηα βθοῦγΘ ἢ 8 ΟΤΌΨ Φο01 Ὠ15 ἀδα ρου 8ηα ΠΘΡ Ὠυδρδπᾶ : Ὀαΐ 

ΜοΥῦβ8ο08 ἀἸββαδαβα ἢϊτὴ ἔτοχη 15 ῬΌΤΡΟΒΘ οαὖ οἵ τορϑΙια [ῸΣ Ὠ15 οοὰη- 

ΟΥΥΙΏΘΏ, ΨΏΟ Μ618 ἴῃ ῬΊΉΔΓΘΟΙ᾽ 5 ῬΟΎΧΘΙ. 
ΘΠΟΥΟΥ θυ ὑΠ18 ΚἸὴρ ΟἸΠΘΠΘΡΏΓΟΒ αϊθα οὗ δ]θρῃϑηῦδβι8, θθίηρ 

0Π6 ἢυβῦ ὕο Ὀ6 βπιηι0}06 ψΊῸ ὑ}}15 ἀ186 8856, 1 Οἢ 85 ἃ ἡυαρθιηθηῦ ἸΡΟΙ 

Ἠΐτη οὐγίηρ ἴο Πὶ5 Πδνίηρ ΘοΙη 6116 ἐμ ὅϑνϑ ὅο ἀἰδυϊηρυ θη ὑπθιη- 
Β6]ΙΊν 65 ὈΥ ΘΑΙηΡ ΤῊΠ5]1η 1ηϑύοδα οὗἨ ὙγΟΟ]]Θη ρατηθηΐθβ. ΜοΟΥ͂ΒΟΒ 
Ῥταγϑα ἴο ἀοάἀ ὑπδῦ ὕΠ6 Ορρυθβϑίοῃ οἵ ἢ18 ῬΡΘ00Ρ]6 τηϊρηῦ 6686, ὙΏΘΙΘ- 
ὍΡΟΙ ἃ ΤΥ̓ΒΟΘΙΙΟΙΒ ἤΤΘ νγὰϑ 5660 αν πηρ ἔπ] ὕΠ6 σχοισηά, ὑΠπουρΡῈ 

[πθ18 ὰ8 πὸ ὈΠΒΏ ΟἹ ὑπ 6 οὗ ΔΗΥ βοιῦ ἴῃ ὉΠ6 ρδοθβ. ΕἸθοίηρ δὖ 
ἢυβϑῦ 1η ΔΙΊ, ΜΟΥ͂ΒΟΒ γ)8ὰ8 ΔΥΓοϑύθα ὈΥ ἃ ἀἰν 16 γο] 06 ὙγΏ10 Ὀ86 6 ὮΪΠῚ 

ΤΠ ΔΙῸῚ ραϊηβῦ Εἰὐσγρῦ δΔη6α οοπάποῦ Ὦ15 ΡΘΟΡΙΘ ἴο ὕΠ6 1} δῃοϊθηὺ ἔαύμοι- 
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απ. ἘΠποουΤαρθα ΠΘΡΘΌΥ ΜοΥ͂δΒο5 τϑϑοϊγϑα ἴο 18] {π6 ἀϊνίπηθ οομ- 

τηϑηα. ΕἸνϑῦ ΠΟΎΘΥΘΙ Π6 ψϑηῦ ἴο ργρὺ ὕο 566 ἢ158 ὈΓΟΌΠΘΥ ΑΔΙΟΗ, 
ὙΥΠΘΓΘΌΡΟΙΩ ὑπΠ6 Ποὺ Κίηρ' οὗ Εργρῦ δᾶ ἢΐϊτη 8. Ὀυιβίηθββ δηᾷ, 
ΟἿ ΤΘΟΘΙΥΙΏρΡ' ὍΠΘ ΓΘΡΙΥ ὑμδῦ 0πΠ6 Τιοτὰ οὗ [πΠ6 ον] πᾷ βϑηΐῦ ἢΐτη ἴἰο 

γ6168.56 ὕΠ68 «678, ῬΓΟΙΩΡΌΥ ραὺ Ὠίϊη ᾿ηἴο ρυῖβοη. Βαΐ αὖ ηἰσῃῦ 411 Π6 

αΟΟΥ8 οὗ ὕΠ6 ῬΓΊΒΟη-ΠΟι86 Ορθηθα οὗ {Π61} οὐ ΔΟΘΟΙΩ͂ : Βοπ16 οὗ [Π6 

δα 8. ἀϊθα, ΟΥΠΘΙΒ ΘΓ. ΟΥ̓ΘΥΠΙδϑύθι θα ΟΥ̓ 5166}, 116 ὕΠ86 ᾿ΘΔΡΟΙΒ 

οὗ 811 σσγϑύθ Ὀσόκθῃ. Τῆθη Μοῦϑοβ νϑηῦ Του ἴο {Π6 Ῥᾷῖδοθ, ὑΘ 6 

ἢ ἔουπα [Π6 σαύθϑ ορθὴ δᾶ 0η6 σιαδιαβ ἀ1880164, 50 [πᾶῦὺ Π6 οου]ὰ ρῸ 

ἴῃ δηα ψῶκθη {116 ΚΙηρ, 0 δ5]κθα ἴτη {Π6 πδη16 οὗ ὕπ6 ΟΟα Οἢ γῆΟΒ6 

ΒΘΥΥ]ΟΘ ἢΘ οϑη6. [Ιηΐο ὕΠ6 681 οἵἨ ὑΠ86 501}1] 16 ]ηρ' ἸΩΟΠΔΤΟΝ ΜΟΥ͂ΒΟΒ 
ὙΥΠΙΒΡΟυΘα ὅπ ἀνὰ] 5Ύ1180165, οἡ Ὠθϑυΐηρ ΠΟ ὑπ Κίηρ ξ6]] 
ΒΡΘΘΟΒ]655 ἴο ὕΠ6 φιουπηαᾶ, ἃμα 850 τοδί θα τπιη}}] Μοῦϑοβ Πϊτη561} 

ΓΘΟ8116α τη ἴο 116. 50. ρον] νγὰϑ ὕ}15 πϑιηθ ὑμδῦ ἃ ρυϊθϑῦ, ὙΠῸ 

ΒΡΟΚΘ 5Π6} ΠΡ] οὗ ἃ ἰδ]θῦ οἡ 10 Μοῦϑοβ πὰ ψυϊυῦθῃ 10, αἸϊοὰ 

11 Θα] Δύο Υ οὗ Θοη σι] βίοη8. [Ι͂ἢ ϑρι06 οὗ 18 τϑοθηῦ θχρϑυίθηοθ 0Π6 

Κιπρ' 5011] ἀϑικθβα ἔον ἃ βῖίσῃ. ΤΏθη Μοῦΐϑοβ Πυπηρ' ἄογγῃ ἢΪ8 τοᾶ, νυ ΒΙοἢ 

ὑυγηθα Ἰηἴο ἃ βθιρϑηῦ, 8η4, ἃ8 811 ΒΏτϑηκ ὈδῸΪς ἔγοιη ὉΠ 6 ἢ] ββίπρ τ ρ- 

116, μ6 ἴοοϊκ Πο]ὰ οὗ 1Ὁ ὈΥ {π6 [811], θη Ὁ ἀραὶ Ὀθοδπιθ 8, το. 
᾿ Νοχῦ Β8 βιμοῖθ ὑμ6 ΝῚ]Ὶ6 ψιῦ Ηἷβ τοῦ, τ ΒΘΙΘαροη ἰὁ ταϊπρᾶ 8]] 

ΘΟΙουτΒ᾽ πα ογθυῆονθα {Π6 ψ}0]6 οὗ Ἐργρῦύ. ΤΠθη, 85 Ὁ πϑηῦ 

ον, 108 νγαῦθι 5 βύϑῃϊκ, ὕΠ6 5168 ἀϊθᾶ, δηἃ 8 ῬθΟρ]θ 818 Ῥϑυ8}- 

1ηρ᾽ οὗ {π1τϑῦ, θη ὉΠ6 ΚΙηρ ῬΙΟΙΪθοα ἴο 1ϑῦ ὕΠ6 1518 ]1065 ΡῸ ἴῃ 8 

τη οἴῃ, 11 ΜοΥῦΥ͂δοΒ γου]Ἱα τοϑύουθ {ῃ6 ΕΤἸΥΘΥ ἴο 105 παῦαταὶ οοπάϊίοη. 

ΜοΥῦϑοβ, δρυθϑιηρ, βύγαοὶς ὕΠ6 ταῦθ ἢ 18 τοῦ δηᾶ 81] νγὰβ νγ6]]. 

ΤΊΘη ὕΠ6 Κιηρ᾽ Βυιητηοηθα {Π6 Ῥυϊθϑῦβ ἔγοιῃ Ὀθυομα ΜοιηρΠ 15, ὑμτθαῦ- 

ΘὨΙΏρΡ᾽ ὕΠ 61 σι ἀθαῦῃ ἃπα ὑπ|61} ἰθιμρ]θ5 σι ἀθβυσγαούϊοι, 18 ΠΠΘῪ 
οου]α ποῦ τηυϑῦθι ΤἸηϑΡῚ0 ΘΠΟΙ ἢ ἴο ΘΟΡρ6 ψὶῃ Μοῦβοβ. ὕπᾶθι {818 

5. 1] 05 ὍΠ6 ῬυἸθδύὺβ βαοοθθαθα ἴῃ φγοαποίηρ ἃ βϑιρθῃῦ δπα ομϑηρίηρ 

ὉΠ6 ΟΟ]ΟΙ οΟὗὨ {Π6 ΥἸΥΘΥ, ΏΙΟ 80 οδἱαίθα ὑπ6 Κίηρ ὑπμαῦ μ6 τϑράουθ]θᾶ 

ἢ18 ΟΡῬΥ 5810. οὗ ὕΠ6 ὅν 8. ΤΏΘη 0] ονγοᾶ ΡῬ]αριιθ οὴ ρ]αριθ. 

Ὀϊονν οὗ ΜοΥβοβ᾽ τοὰ ροη ὕΠπ6 θϑαυῦῃ Ὀγοιρηῦ ἔουῦ πψὶηρθαᾶ ογθαῦατθϑ 

ὑπὰῦ πυνῦ {Π6 Εἰ ΡύϊΔη8, 80 ὑπαῦ ὉΠ6 1} ὈΟΔ]65 ΘΓ ἃ ᾿η888 Οὗ ὉΪΟΘΙΒ 

ὕΠμθῃ οϑτη8 ἔγοβϑ, Ἰοοιιβῦβ, δῃ 88η4-ϊθθ. ΑΔ5 ὑη6 Κιίπρ δᾶ ποῦ γοῦ 

Ἰραῦηῦ ψΊΒάοιη, ΜΟΥ̓́Β08 ὈΤουρῦ ἢ Π811} ἃπᾷ θαυυμαθπαῖκθβ ἀσπτίηρ ὑΠ6 

ὨΙΡὔ, 50 ὑπαῦ ὕποβθ ῆο ϑϑοαρθᾶ ὕπ6 θϑυύβαυδκθβ ρϑυβμθα ὈΥ ὑπ 

ἢ.81], γν ἢ116 ὕποβ6 πο δυοϊα θα 0Π6 81] γγϑῖθ ἀθβϑύγογθαᾷ ὈΥ ὕπ6 θαῦῦῃ- 

1 Ἡρδαϊηῃρ' ΘοΟμ͵ θοῦ ΓΑ] πολύχρουν ἴοΥ πολύχουν. 
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απδῖκθθ. Αὖ ὑπδῦ {ϊπ|6 8411 {π6 ἤοιιθθ8 δῃα τηοϑῦ οὗ ὕΠ6 [θῃ}}0165 00]- 
Ιαρβθᾷ. ΤΠ1Ὶ5 Ἰαϑῦ Ἰθϑϑοὴ ψὰβ δῇοοιιδι. ΤΠπ6 Κιπρ ἰθὺ ὕΠ 6 Ῥ6ΟΡ]Θ 

Ὁ; 8π6 ΠΥ, Πᾶνηρ ὈΟΡΓΟΥΘα ΟΡ5. 8Π6 Τϊπηθηῦ 8πα 811] Κἰηαβ οἵ 

ὑ 6 δ 51116, ΟΙΟΒ56α ὕΠ6 ΤΙΥΘΙΒ ΟἹ ὕΠ6 5146 ὕονγα 8 ΑΥΌϊῶ ἃπα οϑη6 1ἢ 

[πγ66 ἄδγυϑ ἴο π6 Βδὰ ὅθα. ΤΏΉΘΓΘ, 580 8818 ὉΠ 6 Ῥθορὶβ οὗ Μϑιηρῃ!5, 
ΜοΥῦϑοβ, Ὀθίηρ' δοαπϑιηῦθα ψῦ ὕΠ6 ΘΟΟΠΌΤΥ, νγαϊῦθα ἔοὸυ ὉΠ6 Θ᾽ -[146 

δηα Ὀτουρηῦ ὑῃ6 τα] 10π46 ΘΟΙΟΒΒ. ΟἹ ΟΥΥὙ απ. Βαῦ {Π6 Ηδθ]10ρο0]1- 

ὕϑη8 86 α ἴο {Π6 βύουυ ὑπμπαῦ ὑΠ6 Κηρ' ψ ἢ ἃ. στοῦ [ΌΓΟΘ, ϑοοοιη 8 η16α 
Ὀγ ὉΠ6 58ουθα 8}117η815, οϑΠ16 ἴῃ Ῥαγδαϊῦ οὗ ὕῃ6 5186]1065, ὈΘΟδι86 
ΠΟΥ ΘΙΘ ΟΔΙΙΎΪΩΡ ΔΙΘΥ Π6 ῬΙΟΡΟΙΥ οὗ ὑπὸ πργρίίδηβ. ΤΏθη 

8. αἸγ]η6 σο]οθ το] ὰ ΜοΥ͂ΒΟΒ ἴο 5ύ1Κ6 ὕπΠ6 8566. ψιὺῦ ἢ15 το,  ΒΊΟἢ 

θϑῖηρ ἄοῃθ, πη Ποοαᾶβ᾽ ραχύθα, ἃπαὰ ᾧῃη6 ἔοσοθ. σψϑηῦ ΟΥ̓ΘΡ Οἢ ΟΥ̓ 

Ιαθα. Τὴ Βρυρύϊδηβ, πανηρ οἱ πηροα ἴῃ δον 10, σχοῖθ τηϑῦ ὈΥ 

ὃ Παβηϊηρ ἤΤΘ 1η ἔτοηῦ, 116 ὈΘμΙηα τΠθτὴ ᾧΠ6 β5θῶὼ οἱοβθα οὐϑὺ 

ὉΠ61} τοδα, 50 ὑπδῦ ὕΠΘΥ 8411] ρϑυιϑῃῆθα. Τῇ “608, ὑΠπ}8 ΤΠ] ΤΘΟΌ]ΟΙΙΒΙ]Υ 

ΤῸ ]θαβθα ἔσο ἀδηρου, βρθηῦ ὑμιγῦν ὙΘΆΓ5 1ῃ ὕπ6 1] ΘΓ Π658, αὐΠἹηρ 

ὙΠΟ που σγοῖθ ἴθ οἡ ἃ Κιηᾶ οἵ 1η68] ὑϑϑϑι Ὁ] ]ηρ τ 1]1οὺ μα 

Ϊῃὴ ΟΟΪΟῸΣ 8ἃ5 ΨΩ ἃ5 5Π0ΟΥ7, ΜΏΙΟὴ Οοα τΤαϊηθα οἡ ὕπθιη ἔγοπ 

ὨρθδΥΘΗ. 

Αὐύδρϑπαβ δ α85 ἃ ἀθβουρῦοη οὗ Μοῦϑο5 ἃ5. Ὀθῖπρ [811 ἃπα οὗ ἃ 

Δαν ἢϊπ6, ἢ ἸΟηρ ΦΥΘΥ ΠΡ 8ηα ἃ αΙρηϊπθα δρρθαῖᾶμοθ. 'ΓΏΘ 

δον ΘχρὶοΙῦβ, ῃ8 84 148, 8 16 δοΘοΙη Π15Πη6α ὈΥ̓ ΜοΥ͂ΒοΒ θη 6 νγὰ8 

διρουῦ ΘΙσΥ- 1 6 γ ΘΔ ΓΒ ΟἹ. 

ΤῊΘ ῬγΘοθαϊηρ' ΠΔΙΥΘῦν 6, 0 ἢδ8 ὈΘΘῚ ῬΙΘΒΘΥυΘα ὈΥ͂ ΤαΒΘΌΪ 5 

(Ργωραγαΐίο Ενυαπροίϊοα 1Χ 270, 15 1Ἰητουθϑύϊηρ Ὀούῃ 1ῃ 108 ΤΘΒΘΘΙ Ὀ]Δ ΠΟΘ. 

ἴο ἃπα 105 ΑἸ ΘΤΘ 06 ἔτομη ὑπ6 ΒΙ1Ό0]6 βύοιυ. τὺ 5605 ὨϑΊαΪγ ἴο ΠδΥθ 
ΤΘΟΘΙγΘα 85 Τ᾿ ΠῸ0 ἢ δὐθθηθ!οη 85 1ὖ ἀθβθῦνθθ. Ατηοηρ ΟὔΠΘΙ ὑπιηρδ ὖ 

ΒΠον 5. ὕπαῦ «ΟΒΘρΡυιβ᾽ Βύοιυ οἵ Ὁπη6 σῶν Ὀθύνθθη Μόβθβ ἃπα ὑῃθ 
ΕΥΒΙΟΡΙΔη5 νγὰ85 αὖ 411 ϑυθηὺβ ποὺ ᾿ηνθηϊθα ὈΥ 1561, ΤΠ Πδ]1ο- 
Ῥο θη ὑγϑα!ῦ]οη ὕοο ἀθοιὺ ὑπ6 ἀδϑύσαοιοη οἵ ῬΏΔΙΘΟἢ 5. Ποὺ 15 ἴῃ 

δοοουάδϑηοθ ψ]ὺἢ Μϑηθῦπμο᾽ 5 ϑὐαϊθιηθηῦ ὑπᾶαὺῦ Μοβθθ ψὰϑ8 ἃ ΡὈυγιθϑῦ οἵ 

δ] οροΙ] 5. ΤῊ5. ὈΓΙΠΡΒ τ8 ἔτοιη ΦθΊΒ. ΟΥ ΠΘΟΐΤΆ] ΒΟΊΓΟΘΒ ἴο {Π6 

ΤΟ ΓΘϑθηδαθϊοη5 οὗ ἀθο] θα ΘΗ ΘΙ 168. 

Μϑδηθίμῃο, {Π6 Ὠϊϑύουιδη οἵ Ερυρῦ, οῖγθ ὑπ ουστθηῦ ὑγδαϊθοη οὗ 

ἴη6 Πργρῦδη5 ψ] τορασα ἴο ὑπ6 ΕΠ ΧΟαπΒ 85 ἔ0]]Ο 5. 

Απ Ἐργυρυϊδῃ Κιηρ, ΠϑΙη θα ΑἸΠΘΠΟΡΪ5, νγἃ8 ἀΘΒΙΤΟὰΒ Οὗ 5θϑὶηρ ὑΠ6 

(ἀοάβ, ἃ8 ΠῚΒ ῬΥΘάΘΟΘΒΒΟΥ ΟΥᾺΒ δα ἄἀομθ. ὅὅο ἢ6 οοῃϑυ]ῦθα ΜΙ] 8 

ῬΙΟΡμοῦ ψηῸ ψὰϑ ἃ Ὠϑιηθβαῖθ οὐ 15 οὐ, ΑἸΠΊΘΠΟΡὮἾ85, ὕπ6 50η οὗ ΡῈ , 

“Ἔκ δνΑ. ἐκ Σ...« 
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ῬΔΡΙ5,} ἃηα νγὰβ [ο]α ὑπαῦ Π6 νοι] 6 Δ0]6 ἠο 566 {π6 Οοὔβ, 1 6 
ΟἸθαιθα ὉΠ6 ἰαπα οὗ Ἰθρϑὶβ ἃπα οὔπϑι ρο]]αΐθα ρϑιίβοιβ. ΤΠῸ6 Κίηρ 

γγθηῦ Θ]Δα]Υ ἃρουῦ {16 ἰδ8κ δηα δᾶ βοοὴ 8. οο]]θούϊοῃ οἵ 80,000 

ῬὮΥΒΙ ΘΔ] ὉΠαΘΒΙΡΔΌ]8. 1πα]ν]ατ815, Ποπ ἢ6 βδθηῦ ἴο ψοῦκ ἴῃ 0Π6 

ΑἸΔΡΙΊΘΒ ὕο 116 θαϑῦ οὗ Ὁη6 ΝΊ]6. Τὐπξονθαηδίθ!Υ ὕΠ6 ΓΘ 66. ΔΙΠΟη ν᾽ 

ὕΠθιὴ 8018 ἰΘ  ηΠΘα ῬΓΙΘδῦβ γὴ0 Βα Γϑγθα ἕλοι ἸΘΡΙΌΘΥυ. Τὴ6 Ῥιορπμοῦ 

ΠΘιθαροι ἔθατθὰ 0Π6 νϑθηρθϑηοθ οὗ ὕπΠ6 οάβ ΡΟ Πϊμη561} δηᾶ {16 

Κιηρ : Ὀαῦ, ποῦ ἀΔι.1ηρ᾽ ὕο [6}] 0Π6 Κίηρ' 580 Ὀγ ψογὰ οὗ τηουΐῃ, μ6 ψτοίθ 

ῬΙΌΡΠΘΟΥ͂ ὑπδῦ ὕὉΠ6 ῬΡο]] αὔδα ομθ5 σου] ροῦ Π6]Ρ ἔγομι Βοιη ΘΓ δπᾷ 
ὈΘ τηδϑῦθιβ οὗ Εργρῦ ον ὑπ]τύθθη γθ 8185; ὙΠΊΟΉ ἄοη6, Β6 ρυῦ 8δῃ δπὰᾶ 

ὕο Π11η56]}, ἸΙϑαντηρ ὑΠ6 Κίηρ' 1η σγυθαῦ ἀθϑροημᾶάθηου. ΑΘῚ ΒΟΙῺΘ {1116 

ὍΠ6 ΚΙηρ, ἴῃ ΔΏΒΥΘΙ ἴο ἃ Ῥϑυϊ]9η ἔτῸπ ᾧΠ6 Ρο]]αὐθα ομ68, στδηίθα 

ὉΠΘΙὴ ὉΠπ6 ΟἸΌΥ οὗ Ανδυῖβ, ἢ ]οἢ δα Ὀθθη 1 θη ρῦῦ ὈΥ {π6 586ρ- 

Ποτάβ, γῆ. δα Ὀθθη ατίνθη ουὖ οἵ Εσγρὺ τηογτθ ὑπᾶπ ἔνθ οϑηὐαγῖθ8 

Ὀθίοσθ. ΗΘΓΘ ὕΠ6Υ βϑῦθὈ]Π 156 66. ὉΠ ΘΙΏΒ6]γ 65. πη θν ὑπΠ6 168 θυ ῃὶρ οὗ 

ΟΒΔΓΡΒΙΡΉ, ἃ ρυϊθϑῦ οὗ Ἡ6]1ΟΡ0115, ὙΠῸ πον Ομδηρθα Π15 Πϑιη6 ἤο ΜΟΒβθ8, 

δηα ἰδαρῃῦ ὑΠθηὶ ἴο οοπύγρανθηθ Π6 τϑ]]ρίοη οὗ Εἰρυρύ, ὕο 580 υ 1 ῆσθ 

ΒΘΟΥΘα ΔΗ1ΠΊ818, 86 ΓΟΥΒ θα: ΟΟΙΠΠΠΪΟη ὙΠῸΠ βύσθηρουθ. 1185 

Μοβθβ βθηῦ δὴ ΘΙ θαΒ5Υ ἴο ὕπη6 ΠΘΡΠΘτα5, τΠπ0, ἴοι Ὀθηρ ἀτίνθη 

οαὖὺ οὗ Εργρύ, Βαα οϑίβ 1564 ὑΠθι 50 ]νγ 95. 1Π “ΓΘ 58]161Π|, ῬΤΟΠ] 5] ΠΡ 

ἴο Ταϑύουθ ἴο ὕπϑθιη ὑπ61} διηοθϑύγαὶ οἷὖυ οἵ Αυγδιὶβ δηα Π6]Ρ {θη 1ῃ 

ΤΘΡΔΙ ΠΡ ΡΟΒΒθϑϑίοῃ οἱ Βρυγρῦ. ὕπο Πυπατθα ὑπουβαημα οὗ {ῃθιῃ 

ΟΘΠ6 δῦ 18 ΒΠΠΙΏΟΏΒ, 8η6 ΑἸΏΠΘΏΟΡὮΙ5, ἔθαυηρ ἰο Πσῃῦ ἀραϊηβδὺ αοᾶ, 

ἴοοῖκ τθέπαρθ τῃθ ΕΠ ΠΙΟΡΙ, ΟΒ6 Κίηρ γὰ8 {ΥΙΘΠΟ]Υ ἤο ὨΤη, 616. Π6 

βύαγθα ἀπ ηρ ὉΠ6 ὑπ]νύθθη υθαῦ5 Οὗ ἢ15 ριθαθϑύηθα Ὀϑηϊβῃτηθηῦ ; 

αἰῦο ΠΟ ἢ6 δηα ἢ15 8580η ϑϑῦπμοῃ Οὐ ῬδΠΊθ5565, ΠΟῪ ΘΊΌΜΏ ἴο 

Τηϑη ΠοοΟα, Τούτη α Δπηα ΘΧΡΘΙ]θα {Πη6 Ἰηνδαᾶθιβ ἃηα ὉΠ6 Ῥο]]αἰθα οὁΠ68, 

ὙΠῸ 816 ἀθβου θα 8ἃ5 μαυϊηρ αϑθα ὉΠ6 1πηᾶρ65 οὗ ὕπΠ6 οὐδ ἔοσ ἔμπθ] 

ἴο τοαϑὺ ὕῃ 6 β8ου θα 8Δ}11η815, ΒΘ ἢ ὑῃ6 0 ΘΟΙμ 6116 ὑπ6 ρῥυϊθϑῦβ δηᾶ 

ῬΙΟΡμοίβ ὕο βἰδαιρηΐου. ΤΠ18 Ἰαϑῦ τοι 15 50 {πΚκ6 ψ ῆδὺ ὕπ6 “678 

ψγου]ἃ ἤδνθ ὈθΘη ο]δα ἴο αο, {παῦ, 11 ποῦ {ππ6, 1ὖ 15. “1611 Ἰηγϑηΐθα. 

(ϑοβθρῃυβ «σαϊηϑδέ Αρίοη 1 206-51.) 

Μϑδμῃρίμο ψὰϑ ἃ ψυϊοι οἵ στθαῦ διῦπουιν σπὴοὸ ἸΙγρα ἀπᾶθὺ ὑΠ6 

Πτϑὺ Ῥίοϊθιηγ. Α Ἰαύϑι ει οὗ Ἐπσγρύϊδηῃ Πἰδύουυ, ΟΠ θη οη, ῈΟ 
᾿ϊνϑᾷ ἴῃ ὑπ δϑυ]γ γϑᾶγ8 οὗ ὑπ6 ΟΠυἸβυϊδη δτᾶ, [6115 ὑπ [816 βοιηθν δῖ 
αἸ θυθηῦγ. Κιηρ ΑἸΠΘΠΟΡΙ5 γὰ8 ἔτ σ ὐθπθα ὈΥ ὑπ6 Δρρθδιᾶποθ οὗ. 

1 0ὴ [86 Εργρίΐϊδηῃ το α]θηΐβ ὑΠ6ΥΘ ἰβ πηθηθίοη οὗ ἃ Κίηρ Ατηθη-Πϑίθρ 1Π], 

8 Πα οὗ ἃ ῥυἱθβῦ οἵ {Π6 βῶπ|6 8116, ὑμ6 βοη οὗ Ηᾶρ. Βυᾶρο, Υο]. ΙΥ, Ρ. 110. 
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1515 ὕο Ὠΐτη ἴῃ ἃ αὙ68Π1, 8η6 ἃ, 580: αὶ 5006 ῬὨΓΙΠΡΏδηὔθα ὑο]ἃ Πΐτη 

ὑπαῦ, 1Ε Π6 ρᾷτρρα ργρὺ οἵ Ρο]]αὔθα ῬΘΥβΟη5, μ6 ψου]α ΠΟ ἸΟΠΡΘΙ ὈΘ 

114016 ἴο Ῥϑυ θαυ αῦοη. ΑΟΘΟΟΓΑΙΠΡΊΥ 6 ΘΧΡΘΙ]Θα ῃο 1655 ὕπϑῃ ἃ αὐ8- 

[61 οὗ ἃ 11]]1Οὴ Οὗ ῬΘορὶθ. Τῆθβ6, πα θὴ ὕΠ6 ἸΘϑάθυβ ἢ] οὗ Μοβθβ 
δα ΨΦΌΒΘΡΙ, ΠΟΒ6 πϑΙη65 ἴῃ ΕἸρΥ ρυϊδη 66 ΤΊβ θη πᾶ Ῥοίβθβθρῃ, 

Ο81}6 ἴο ῬΘ] 1 1, ἡ ΘΓ ὑΠ6Υ τηϑῦ ἃ ὈοαΥ οἵ 380,000, ο πᾶ Ὀθθῃ 
Ιϑἔῦ {π6 16 ΤῸ Βοῖηθ ὉΠΘΧΡΙ ΘΙ "θα ΤΘϑθῸὴ ΟΥ̓ ΑἸΠΘΠΟΡΠΙ58. Μακίηρ 
ΘΟΙΠΙΠΟΏ Οδιι886 ΙΓ ΟὯΘ 8Δηούηου, ῃΠ6 ὕνψο ποϑῖβ ᾿ηνϑαθα Ἐργυρῦ. 

ΑἸΘΠΟΡἢΙ5 Πρα ἴο ΕΠΒΙΟρΙ ἴῃ 5ᾳ0 ἢ ἃ ΠΌΥΤΥῪ Ὁπᾶῦ 6 ΘΕῸ 15. ψ 16 

ὈΘῃΙηα ἢ. ὅθ ρᾷνθ θισῦῃ 1ῃ ἃ οᾶγ6 ἴο ἃ 80η ϑιηθα Βδιῃηθ5868,} 

ἢ 0, ἡ ΠΘη ΡΊΟΤΏ ὉΡ, ΟΠμδ56α “06 «ον 1ἴηὔο ὅὅτιϊα δηα τοϑύοσθα ἢ15 

Ταῦμθν ΑἸ ΠΟΡἢΪ8. 

Απούπου αὐϑοὶς δαῦμου, πϑιηθα ΤΟΥ ΘΟ 8, ἀθραῦὺβ το Θ 6 ]Υ 

ἔτοιη Μδηθῦμο. Ηθ ρεΐβ πΠ6 ἀδῦθ το ΘΑ .]16 1 ὉΠ ΘΓ ἃ Κηρ πϑηηθα 

ΒοΘΟΠου5. Τὴ ἰδπα δὖ ὑπῶῦ ὑ1π6 νγῶβ 5. Π}ΘΡ]ηρ ἔγροση βύθυ 1, δ8ηα 

0Π6 ΚΙηρ, ὁη. ΘΟ Βα] ΠΠηρ ὕΠ6 ΟΥ̓80]6 ΟΥἨ Ατηπιοῃ, νγὰβ ὑ014 ὑπ΄ Π6 πγαϑῦ 

ΟΙθαν ὕΠη6 ὀοαηὔῦΥ οἵ [Π6 1 ρυτ6 δηα Προ 5. θΘσρδν5 ΚΟ 85 ὕΠ6 

ῬΘΟΡ]6 οὗ ὉΠ6 “68, γῆὴο οἸϑύθυθα τουπμα ὉΠ6 ὕθι 165 βθϑκιὴρ ἴοοᾶ ; 

ὑΠο86 ὑπαῦ 5 θυθα ἔρομη ἸΘΡΓΟΒΥ δηαἃ 508} ψο 16 ὕἤο 6 ἀγτονηρα 8δηα 

1Ππ0 τϑϑῦ ἴο Ὀ6 αἀὐνθη ἰηΐο ὑπ6 ἀθβοεῦ; ὕπθῃ, θη ὉΠ6 ὕθι 165 δᾶ 

ὈΘΘη ρυμῆθα, 0Π6 Ἰαηα σγου]α Ὀτηρ Του 105 ἔλαϊῦ5. 6 οοιητηδηα 
οὗ ὉΠ6 οΥ 016 νγᾶϑ ορθυθᾶ. Τηθ6 Ἰϑριοιβ 8η6 ΒΟΘΌΡΥ τμϑηαϊοαπηὺβ Πδα 

Βηθθοίβ οὗ Ἰϑδᾶ δἰὐδοηῃθα ἴἤο {Ππϑπὶ δη 8 σγθ 6 Θομδιρηθα ἴο {Π6 ἀθρύῃβ οὗ 

6 508; ὕμθ γτοϑῦ ψϑγθ 16 Ὁ ὕο ῬΘυΊΒὴ 1ἢ ὑΠ6 ἀθβουῦ. Τὸ ὕμθιῃ, [Ππ8 

διρθηἀοηθα ὈΥ σοαβ δηα τηθῃ, οὴ6 Μοβϑθβ οἴδγθα {η6 Το] ηρ Δ 106 

-- [ο ΙΔ ΓΟἢ βύταϊσηῦ οἡ αὖ 811 ΠαιζΖαιαβ {111 ὕΠ6Ὺ οϑιηθ ἤο δ 1πΠΠ8Ὀϊ 6 α 
ΘΟΠΠΌΓΥ, ἤο ΒΟΥ ΠΟ Κἰπᾶμποϑβ ἴο ΔΗΥ͂ ΤΠ], ΠΟΙ ρἷγθ ροοᾶ δᾶνίοβ ἴο 

οὔμϑυβ, Ὀπῦ ΟὨ]ΥῪ Ὀδαᾶ, δηα ἴο οὐ θυ γοΥ ὕΠ6 ὕθῃ1}165 δηα δ]ῦβιβ οἵ {Ππ6 

9065 ὙΠΏΘΙΘΥΘΙ ΠΟΥ ΟϑΠ16 801 585 ὑμθη. Ἀαπϑιϊηρ {410} {11} ὕο ὉΠ656 

ῬΙΊΠΟΙΡΙ65 ὑη6 τοίαβο οἵ Πργρὺ δϑία 1566 ὉΠΘιβονο 5. 1η Ῥδ]θϑ] 0, 

ΠΘΙ6 ὑπθυ ο4]16α 61} ΟἸΤΥ ἹἹερόσυλα (ϑαογίίορ6), Ὀπὺ ΔΘ  σατα 8 
ΟΠδηρθα 1Ὁ Ἰηἴο Ἱεροσόλυμα. (οϑοΡΠμ5 «“σαϊπϑέ Αρίοῃ 1 8 84, ». 460.) 

ΒΘ Ρρῆπα5, 0 Π8α {Π6 δανϑηΐασθα οἵ πανὶηρ θαυ δηούμου Ἰδηραδρθ 

ὕΠπϑη Π15 ΟΤΏ, 15 ΘΔΒΙΥ 8.016 ἴο ἀΙβροβθ οἵ ὑπ15 ρίθοθ οὗ Ῥορα]δι θἰγ- 

ΙΔΟΪ]ΟΡῪ, 85. Μ]] ἃ58 οὗ 8ΠΟΌΠΘΙ ἴῸ. πο ΑΡΐοη 15 ΤΘΒΡΟΏΒΙΌΙ6, 

ΠΔΙΏΘΙγ, ὑΠπδὺ ὕΠη6 Ἐργ ύϑη 6Χ1165, μανιηρ τοϑοῃθα “πᾶϑρϑ 1ἢ 51Χ ἀΔ4Υ8, 

1 ΤῊΘ Τδαομηΐϊὺ ὑθχύὺ ἢὰ5 ΠοΙῸ (Αρσαϊηδὲ Αρίοη, 1 82) Μεσσήνην, Ῥαΐ, δἃ5 086 

ΒΟ Π885 ΔΙΤΘΔΩ͂Υ ὈΘΘῊ 04]164 ΒΔΏΊΘΕΒΘΒ, ὕΠ 6 ΘΓΓΟΙ 15 ΟὈΥΪΟΙΒ, 
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Ὑ6ΙΘ Ἰαϊὰ ἀρ ψιῦ ἢ ὈυθΟΘΘ. οα ὑπ βουθηΐῃ, ἡ ΘΠΟΘ 1ὖ νγὰβ οα]16α {Π6 

ΒΔ ὈΡαῦμ, Ὀθοδῖιθθ ϑαρῦο νγὰβ ὕμ6 Ἐσγρύϊδη Ὁ ἃ Ὀᾳῦο. ( Οϑθρἢι5 

«σαϊηϑὲ Αρίου 11 ὃ 2, ». 410.) 

ΤῊ δοοουηῦ οὗ ὑπ Εὔχοαπϑ ρίνθῃ ὈΥ ΤΙ δοιῦτιβ 15 81. θοῇ. οὗ {Π6 
Ὠαύνθα οἵ π6 ΑἸθχαπαάνίθη αὐ θοὶς ἔὸν ὑΠ|6 θυ. ΠΥΒΙΙΔΟΠ 8. 15 ὕΠ6 

δαῦμου ποι ὑπΠ6 Βοιηδῃ ΠΙβίουιδη 15 ΤΟ] ΟΡ, ἃ8. }1}1} 6 Ρ]αὶη ἴο 

ὑπ6 ϑυπαθηῦ ὙΠῸ ΘΟΠΡΑΙΘ5 Υ ὃ 8ῃα 4 οὗ ὑπ Π|ὶβέογῖοβ ιῦῃ [ἢ6 

δοοουηῦ ἔτοιη Τυυϑιιηθομι8 ἄρον ρίνθη. Τδοιῦαβ δ 485 ὑμαῦ {86 

ὙὙΥ ἴῃ ὙΓΏΙΟΩ Μοβοβ αἸβοουθυθα ψαῦθυ ἔὺ1 15 ὉΠΙγδύυ ποϑὺ ψὰβ ὈΥ͂ 
[ο]] ον ηρ' ἃ μθγα οἵ ψ1]α 8.5568. 

« αΒΌ] 118, ΟΥ Ταῦμοιυ" [Π6 Απἀρτδϑύδῃ νυειῦου ΤΊ ΟΡ ῬΟΙΏΊΌΘΙτΙ5, ἡΥ ΠΟΤὴ ἢΘ 

15. ΘΡΙΦΟΙ151ηΡ,, 15 ποῦ ααἰ086 580 Οη6-514ρα. Ηθ 5Πονγ5 8 δοαπδιηὔδη 6 

ἢ ὉΠ6 5ύοΥΎ οὗ “ΌϑθΡῇῃ δηα σι ὑπ ὑσϑαϊθοη οὗ ὑπΠ6 Ὀθδυΐυ οὗ 

Μοβθ8, ὑοιη ἢ6 τϑρυθϑθηΐβ 85 ὑπΠ86 500 οὗ ΦΌβθρῃ. Βυῦ ἢ ἈρΊθθ8 

ἢ ὑῃ6 Εργρύϊδϑη ὙΘυΒ1 0 1ῃ ΒΘΥΙηΡ ὑμαῦ, ἤθη ὑμοθθ ΨῊΟ ὙγὙ616 

ΒῈ Π ΘΥἸηρ᾽ ἔγομ 5080 δηα ὑθύϊθι: σθῦθ θα ρϑ]]θα ἔγοιη ρυρῦ 1ῃ ΘΟΠΡ]}- 

8.Π06 ψιῦΠ- Δ ΟΥ̓8Ο]6, ΜΙ ΌΟΒ6Β νγὰ8 ΘΧΡΘ θα σι ὉΠθῖὴ ἃηα Ὀθοϑιηθ ὑΠ 61} 

Ἰοδᾶθυ. Ηθ δαα8 ὑπδὺ Μοβθϑ βύο!ϑ [Π6 βϑογθα ὑπ1ηρ8 οὗ {86 ρυ ρὑΙ δ ἢ 8 

δηα ὑμδαῦ ὕΠ6 Εργρῦϊϑη8, Ὸ Θμαθωνουγθα ἴο ΤΘοονθι ὕπμθηη ὈΥ ΔΙ Π18, 

ὙΘΙΘ ἴογοθα Ὅ8ῸκΚ ὈΥ͂ βϑύουηϑ. ΤὴΘ φϑοριαθῃν οὗ ὑῃ15 δαῦπουν Πον- 

ΘΥ̓͂ΘΙ; 15 ῬΟΙΡΙοχίηρ. Μόοβθϑβ, ἢ 5808, δ. βθύθῃ αἀδύϑ᾽ ΙΠΔΤῸἢ ψ]0ῃ- 

οαῦὺ ἔοοα ὑπτοῦρ ὉπΠ6 ἀοβοτῦ, μανῖηρσ τοϑομθα 1)αμηδϑοθηδ, ὕΠ6 ΠοΙη6 

οὗ πὶ5 ἔαῦπϑυβ, θυ ΑΓΔ Δ π]65 δηα [5γ 6] Πϑα Ὀδθη Κίπρβ, οοου- 
Ρἰϑα Μουμῦ ὅϊηδ, δηα ὕπο ἀθαϊοαίθα Ὁπ6 δα Ὀθῦῃ ἃ8 ἃ ἴαϑῦ ἴον 8]]} 

{τὴ6. Τὴ ϑχοίαβιῖνα ΠϑὈϊΐ5 οὗ ὅπ 968 Π6 ΘΧΡΙ 815 85 ἀπ ἴο ὕΠ 61} 

Πδυϊηρ᾽ ὈΘΘῚ ΟΥΙΡΊΠΔΙ]Υ ΒῃτΠη6α 85 Ῥ]αραθ-βύσ θη (ΧΧΧΥΙ 2). 

ΤΊΘ ΤΠΊΘΙΘΙΥ ΠΠ ΘΡΑΙΎῪ ροϊηῦ οἵ νἱϑθν ἔγομι ψΠΊΟὴ ἷ1ὲ 816 ὑγθαυϊηρ' 

π6 ϑοαρυπαριηῦ ΤΌ] 5. ῸΒ. ΤΊΟΙῚ ΔΗΥ͂ ΟὈ]Ισϑύϊοῃ ὕο βρθοιϊαῦθ οα ὉΠ6 

διηοπηῦ Οὗ Πἰδύουν!ο ὑγαῦἢ ἀπαἀου] γηρ ὕΠ6 5ΓΟΥΥ οἵ ὑπ χοαιβ. Υ̓θ 

οου]α ΜΒ} ὑπαὺ 1 Θχθιηρύθα τι5 8150 ἔγοπι ὕπ6 ὑδϑβὶκ οὗ θχϑιλὶηῖηρ ὕΠ6 
ἸῃῦΘ᾽ 8] ΘΟΠ 5Ι ΒΘ ΠΟΥ͂ οὗ ὕΠ6 8186. Βαυῦ ἃ ἔδυ σου β τησϑῦ Ὀ6 581α οἢ 

ὉΠ15 5 ]6οῦ ὈΘἴοσΘ νγ6 οἰοβθ. 
ΤῸ Ὀορὶη πὶ, μον οου]ᾶ ὕνο τηϊάψινοβ (ἔχ. 115) βυῆοθ ἔὸγ ἃ 

Ῥορυϊαύϊοῃ ἴῃ τ ΙΟἢ ὑΠ 6. Τη8]65 8]0η6 ΠΌΤ ΘΙΘα ΟΥ̓ΘΕ Π4]} ἃ 1Δ1]]10Ὲ 

εἰς ἀν 08; 4,.|.11.9 ὃ. 9} 
Αφραΐῃ, ΏθΡο αἸα {π6 15γαθ! 65 ᾿νο  αβ 'ὖ δρατῦ ἴῃ ἀόβῆθῃ ἢ 

ΟΥ τηϊχϑα ἊΡ νι ὑΠ6Ὶ} ΟΡΡΥΙΘΒΒΟΙΒ ἴῃ Εργρῦ ΤΠὴ6 ΠδΥΓΑῦγΘ, ἃ 8 

γγ8 Πᾶγνθ 1, Βοπιθῦϊ 65 ραῦβ ὕπ6 τηϑῦϊου οη6 ΨΑΥ 8ἃ:η6α ΒΟΙΠΘὑ] 168 
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δηοῦμου. Εχ. 853 δῃὰ 955, ἔοι: ᾿ηϑύϑῃοθ, 611] ἃ8 ὕὉπΠδὺ ἴῃ π6 ᾿Ἰαπᾶ οἵ 

ΘΌΘ ἤθη, ΠΘγ6 ὑπ Ομ] αγθῃ οὗ [5186] ὑγθυθ, ὕΠ6υθ ΟῚ. ΠπῸ ἢ165 δηὰ 

ΠΟ 81]; Ὀπῦ οἡ ὕπθ οὔμϑθ μαηα ὕπ6 Ἰη δ κηρ᾽ ΟΥὁ ὑπ6 Ποιβθ5 οἵ {116 

15γϑθ]θ5 σι Ὀϊοοα (Πχ. 1253) δῃὰ {π6 1 Ῥοιτοσηρ 16076}5 οὗ 

[ΘΙ ΠΟΘΙ ΡΟυΣΒ (ἔχ. 1255) 1 }01165 ὑμαῦ ὑῃ6 7 60 ᾿ἰν]ηρ ἴῃ [Π6 

τηϊαϑὺ οὗ ὑπὴ6 ΕΡΥΡΌΙΔΠΗ8. 

ΓΒΊΤα]γ, ἤν 15 1ὖ ὑμαῦὺ ἴοι ΜΙ οβθ5. ἢδ8 80]Θ1 η]Υ [014 ῬΏΔΥΔΟΝ “1 

γ711] 5866 ΠΥ ἴϑοθ ἀρῶ] ΠΟ τπογ6᾽᾽ (1055, ἢ6 ἀοθϑ 866 11 ἀρϑίῃ ἴῃ ὉΠ6 

ποχῦ ομδρῖοι (118) Ὁ 
ΤΏΘ656 δηὰ {Π6 [|1κ6 αἸΠΠΟῸ 0165 βοὴ ἰο Πηα Π61} ϑαϑιθϑῦ ΒΟ] αὐ] 0Ὲ 

1η ὑῃ6 ΒΒ ὕΙΟη οὗ ἃ Τηϊχύμι8 οἵ Βοῦγοθθ. ΤὴΘ ὉΠΘΟΥΥ͂ 15 ὑμαὺ Τ᾿ 

ΤΟΡΓϑοηΐβ ὕΠη6 5᾽ 86 ]}1065 85 ἃ ΟΟΠΊ ΡΥ ΘΙΥ 511811] ὈΟΑΥ͂ ΟὗἩ ῬΘΟΡΙΘ 

᾿Ἰν]ηρ ἴῃ Εσγρῦ 10561}, γγΥ 8116 «7 τορι θβϑθηῦβ ὕΠ6 1} 88 ὙΘΙΥ͂ ὨΠΠΠΘΙΌΙΙΒ ἀπ 

αν θ!] ]ηρ ἀρῶ Ἰὼ (ἀοϑῆθη. 16 δοοοὰπηῦ οἵ ὑῃ6 1ηϑυιπ010η Οἵ ὑῃ6 

ῬΆΒΒΟΥΘΙ 15 ΤΟΙΘΡΥΘα ἴο {1Π| Ῥεϊθϑῦγ ἀοοσαιηρηῦ Ρ. 

ΤῊΘ Βιρθεηδῦιταὶ οἰθιηθηῦβ ἴῃ ὍΠ6 ΘΟΡΥ οὗ ὑῃ6 Εὔὐχοάαβ. οθηῦγα 

Τουηα ὑῃ6 τοᾶ οὗ Μοβθβ. γν'Υϑ διθ θη αθα οἵ [Π18 Τηᾶρο τοῦ, ἡν ΒΙΟἢ 

Θϑυ δηα 8θἃ ΟΌΘΥ͂, ἤθη ὅ͵Ὑὸ Γθδα 1 ὑπ συ ρύϊϑη [416 οὗ “ΤῊ 'αΪς- 

ἴηρ οἵ Φορρα᾽ οἵ “{Π6 ρυθαῦ οδπθ οἵ Κίῃρ Μρῃ-Κῃθροετα.. .. ἴο 

ΟΠ ΑΠΊΘη ΠῚΒ Ταῦ οἸἼνΘΘ ῬΟΎΘΙ 8ηα βύγθηρῦῃ. «π8ῦ 85 {Π6 

Νοὺν Τοδίδιμηθηῦ ΠΟΥ 8 ΤῸ 6 δουῦ ὑῃ6 ΟΠ] Ποοα οὗ Μοϑβϑοϑ ὕπδῃ ὑῃ6 

ΟΙά, 80 1 Κῃονβ ᾿Πογ6 δουαῦ ῬἢΔΙ ΟΠ 5. ΒΟΙΌΘΙΘΙΒ. ὙΥ̓Θ. ᾿ΘΔΤῚ ἔΠῸΠῚ 

1 Τα. 88 Ὁπᾶῦῷ ὑμ6 1} Πϑιηθ8 60 Φϑπηθθ δηἃ Φδμηπῦτοθ. ΤῊΪ8 
1 ΟΡ ΌΊΟη 15 ΘΟΠΠΘα Ὁ 8 Νρο-Ρ]αὔομιϑὺ ῬὨ]]ΟΘΟΡΠΘΙ πϑπηιθα 
ΝΟΌΙΊΘΏΗ118, 70 15 Βα ΡΡοΒβϑα ἴο ἢδγνθϑ να ἴῃ ὑΠ6 ἂρ οἵ ὕὉπ6 Απὐοῃ 68. 

ΗΘ 8808 ὑπαῦ ὕῃ 686 σθῖ86 ὉΠ 6 Ὡϑιη65 οὗ {Π8 β58ουθα βουῦϊθθ8 ΨΏῺΟ 616 

Ρυὺ ἕογναρα ὈΥ ὑΠ6 Εργρύϊδῃ ῬθοῸρ]6 ἴο ορροϑθ Μιϑβθβ, ΌΠ6 16ϑᾶθι οὗ 

Π6 6 ν78, “ἃ Ἰηϑὴ ΠηΟ ψγὰϑ πιοϑὺ ῬΟΘΡΪᾺ] 1 ῬΙΔΥΘΙ ἴο Οοα,᾽ ἃπὰ 

ὑπᾶῦ ὕΠ6Υ ψ616 800]6 ἴο α150Ρ6] βοιη6 οὗ {Π6 τηοϑῦ βτίθνοιιβ οὗ {Π6 οδ]διη- 

1165. Ὑγ] 10}. ΠΘ γγὰβ ὈΠΙΠρίηρ ρου Εργυρὺ (Βπ8. Ρυ. Εν. ΤΧ 8). ΤΊ] 
ὭΔΙηΘ Οὗ Οη6 οὗ ὉΠ 656 ΒΟΥΌΘΓΟΒ. χὰ Κπόνῃ ἴο ὑπΠ6 Ῥαρδῃ ψουι]ᾶ 5011] 

ΘΆΓ]ΘΥ: ἔῸῚ ῬΙΪΠΥ ὉΠ 6 6] 88 5ρθδῖβ οὐ 8. Β6Π00] οὗ τηϑρίο τῆϑῃν ὑπου- 

58 Π 615 Οὗ γϑ8γ8 δίζθι Ζογοδϑῦθι, ὑγυ]Ο ἢ ἀθρομαθα ου ΜΟβ68 δηα “868 
δηα Τιοΐαροβ 8ηα Ὁπ6 “68. 

ΦΟΒΘΡἃ8 6115 {Π6 Βουυ οὗ {πΠ6 ραββᾶρθ οἵ ὕπ6 Βα ὅθ, θαῦ ΠαγάϊνῪ 

1 Ἐρδύ οὖ δ] τηδρίοθβ ἔδούϊΐο ἃ Μοβθ οὐ ὅδπμῃθ οὐ ΤΠ οῦδρο 80 συ- 

ἀδοὶβ ῬΡθῃπ θη, 568 τη] 015 Τὰ Π]Π1005 ΔΗ ΠΟΙΓΌΠΙ ροβδὺ Ζοχοδδύγθιη. 

Ρ]Ϊη. ΝΗ. ΧΧΧ 11, Τοιοΐβθη. 

νι των ὦ, 
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δχρθοῦβ 1 ὕἤο Ὀ6 Ὀ6]16νθα ὈΥ 15 Ῥαρδη γϑαᾶθιβ. Ηδ οἰΐβθϑ ὑπ6 δοοουῃηῦ, 

ΔΘΤΘΘα ὌΡΟΠ, ἢΘ ΔΒΒΌΤΘΒ ι18, ΟΥ̓ 811 [Π6 Πδύουδηβ οὐ ΑἸθχδηᾶθι, οἵ 

Ὠον ὑῃ6 ΡΘΙΏΡΥ δη. θα τη 8 γΑΥ [01 ὕΠ6 τἸηϑῦοῇ οὐ ὑπδῦ ᾿ηομΔ ἢ, 

γγ ΠΘη 1 νγὰ8 ὕΠη6 “1}} οὗὁἨ (ἀοα ὑπᾶῦ ἢ6 5ῃου]ὰ αδβύσου {π6 Ἐπηρίτ6 οὗ 

Ῥουβῖδ. [Ὁ 15 ψοῦῦ  ΠΟΙΙΟΙΠΡ 1 [Π15 ΘΟΠμΠΘχΊοη ὑμδὺ ὑπ6 ΕἸ τ αΐθϑ 
18 Τθοον θα ἴο ἤᾶνθ υὙἹϑὶ θα ἃ ραβϑᾶρβθ οἡ ἔοοῦ ἴο ὑῃη86 ΔΙΊΩΥ οὗ {Π6 
ΥΟΌΠΡῸΓΡ ΟΥ̓ΤΒ, θη 1Ὁ γᾶ ποῦ {Π6 ΜΨ11] οἵ ἀοα ὑπαῦ ῃ6 5ῃου]ά ροϑ- 
5655 ὨΙτη56]Ε οὗ ὕΠ8 Ῥϑυβιϑη ὑπὸ (Χρϑη. “πα. 1 4 ὃ 18). " 

Ιῃὴ ΒοΙηΔη ὨΙΒΓΟΡΥ ὕοο ὕπ616 15 8ὴ ᾿ποϊάθηῦ ψ ΠΊΟ. ΤΟΙ] ηα5 τι5 οὗ 

[Π6 Ῥαβϑϑᾶρθ οἵ [86 θα ὅθ. ΒῸν Τἰνυ (ΧΧΥΙ 47) τϑοορβ πον {Π6 
ΘΙ ν᾽ ΑἸ οαη5 γὰϑ8 ΘΗΔὈ]Θα ἴο ἴακθ Νουν Οδεῦμαρο οὐϊηρ ἴο {Π6 

ΘΟΙΙ ὈΙΠδ ]οη οὗ ἃ ἴον ὑ1ὰ6 σι 8. βίσοηρ ποῦ ψὶπα, πα μον 6 

ΘηΘΟυΤᾶρΘα 15 ΒΟ0]ΟΊΘΥΒ Οα ὑπαῦὺ ΟΟΟΘΒΙΟΠ. ὈΥ͂ ἃἢ ἃΡὈθ8] ἴο ὑποὶν 16]}- 

σἸου 5 ἔ6611Πη98 ---- “ Νορύμηθ γγὰ8 ΟΡΘηΪΠρ᾽ ἃ ΠΟῪ ΜΑΥ͂ ἴο ὕΠ6 ΔΡΠ168 οὗ 

Ὁπ6 Βοιηϑῃ ῬΘΟΡΙΘ : ἰθὺ ὑμθπὶ 910] ὑἢῃ6 αοα "’ 



1. ΤΗΝ ῬΤΟΒΥ ΟΝ ΤῊΝ ΒΧΟΟΌΒ 

Ἐχοᾶὰδ1 8 
3 ο » ἃ » ᾽᾿Ανέστη δὲ βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον, ὃς οὐκ ἤδει τὸν 

Ἰωσήφ. 

υἱῶν ᾿Ισραὴλ μέγα πλῆθος, καὶ ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς - “δεῦτε 

ζ Ἁ ἴω » “ 9 Ν Ν πΝ "εἶπεν δὲ τῷ ἔθνει αὐτοῦ “Ἰδοὺ τὸ γένος τῶν 

οὖν κατασοφισώμεθα αὐτούς, μή ποτε πληθυνθῇ, καὶ ἡνίκα ασοφισώμεθα αὐτούς, μὴ ποτε πληθυνθῃ, καὶ ἣν 
«Ἁ ῪΝὭᾳοι - Ἁ “νι 

ἂν συμβῃ ἡμῖν πόλεμος προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς 
Ἁ , ε ΜᾺ ων 

ὑπεναντίους, καὶ ἐκπολεμήσαντες ἡμᾶς ἐξελεύσονται ἐκ τῆς 
ὮΝ 77 

γῆς: 
ἣν “ Ν 3 ’, 

κακώσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔργοις .- Καὶ ὠῳκοδόμησαν πόλεις 

Ἁ ΄“" »“"5ἴμ, ο 

"καὶ ἐπέστησεν αὐτοῖς ἐπιστάτας τῶν ἔργων, ἵνα 

ΦΝ Ἀ τς ν 9 ο 
ὀχυρὰς τῷ Φαραώ, τήν τε Πειθὼ καὶ Ῥαμεσσὴ καὶ Ὧν, ἡ 
5 ε ΄ , 19 ΄ ἣν ΜΑΣ τντὰ ΄, , ἐστιν Ἡλίου πόλις. καθότι δὲ αὐτοὺς ἐταπείνουν, τοσούτῳ 

΄ » πλείους ἐγίνοντο, καὶ ἴσχυον σφόδρα σφόδρα: καὶ ἐβδελύσ- 
δ ΄ 

και κατεδυνά- 
ε 3 ,ὔ 9 Ν ΄“Ὰ ἐ κὰ 3 μά 

σοντο οἔἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ των νιων Ἰσραὴλ. 
ε 3, Ν φο ε ἐπ 9 Ν ζφοςς ΥΤᾺΗ Ν , 

στευον οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ βίᾳ, καὶ κατωδύνων 
5. κι ᾿ Ἀ - »» ΚΑ ΩΣ “- κι κ᾿ ἌΣ 

αὑτῶν τὴν ζωὴν ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σκληροῖς, τῷ πηλῷ καὶ 

ἔθου ὑπαὺ Ὁ πᾶ πού. --- Πειθὼ καὶ Ῥα- 
μεσσή: ΡΙΠοΙη δηα ΒΔΆΙΏΒ65. --- καὶ 

Ὧν κτλ. : δὴ δαάαϊτοη οὗ {πΠ6 ΤΧΧ. [Τη 

8. βασιλεὺς ἕτερος : ΡΘΠΘΥΔΙ]Υ ἰά6η- 

{ἱπρα νυ Βδιηθϑθθ 11 οἡ {Π6 ονυϊᾶθηοθ 

οἵ ν. 11. 

9. ὑπὲρ ἡμᾶς : ὃ θ4. 

10. κατασοφισώμεθα αὐτούς : [οἱ 1.8 

οὐ ἐπδοηὴν (βϑ'μοθ σγ οδῃηποῦ ΟΥὐΘΥ- 

ΟΟΙῺΘ 6 ὈΥ βύγσθηρί ἢ). Οὗ. Φυσ!ῃ 

δ, 1019; Αοἱβ 719, --- πληθυνθῇ : 86. τὸ 

γένος : Ὀσπὺύ ἴῃ [Π6 ἡρχῦὺ γϑ Ὁ ὕπΠ6 Ρ] 18] 

Βα Ὀ]Θοὗ 15 Το Βα ΠΊΘά. --- προστεθήσονται : 

1Π6 πα! οαῦϊνΘ ΘΧΡΥΘΘ565 ὕΠ6 σοί νυ οὗ 

ὑπ 8 ΘΟΠΒΘαΌΘΩΠΟΘΘ ἴῃ [Π6 ΘΒΠΊΘα ΟΔ56. 

11, ἐπέστησεν. .. ἵνα κακώσωσιν: 
δ 156. ΤῊΘ νϑ Ὁ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαΪΠρ' [0 ἐπέ- 

στησεν ἴῃ ΟἿΤ ἩΘΌτνον ἰθχύ ἢ85 ὕΠ6 Ρ]ΓᾺ] 

ΔΙῊΧ ; ἴῃ ῃδύ οὗ {πΠ6 ΤΙΧΧ νγΘ ἴηδγ0 ἰη- 

αθη. 4145, 48 γγρ Πηα Ἡθ]1ΟΡΟ]15 δἰ γοδαν 

ἴῃ οχἰβϑύθηοθ, [1ηᾶθρθα δοοογάϊηρ ἴο 

Βυάᾶρσθ (Πϊδβίονῃ οΥ Εσυρὲ Τ| 67) {ῃ 616 

Ϊ5 θυ! ἀθηοθ {ῃδύ {115 “ ΟἿΌΥ οἵ {πΠ6 ὅπη- 

αοα᾽" νγὰβ ἴῃ δχἰβίθῃοθ ἃ5. ΘΑ ]Ὺ δἃ5 0Ὁῃ6 

νυ Ὀυπαβϑίν οὗ Ερυρίίδῃ Κίηρβ, 1.6. 
διοαὺ Β.ο. 9600, 

12, σφόδρα σφόδρα: ὃ 88 --- ἐβδε- 

λύσσοντο... ἀπό: ὃ 98. 

14. κατωδύνων : ἱπ)ροΥ θοῦ οἵ κατο- 

δυνᾶν, ἐο αἴιοέ σγὶουοιδῖψ. 'ΓῊΘ Ῥδβδῖνθ 

οὗ [ῃ6 581η6 νϑ Ὁ 15 υϑοαᾶ ἴῃ ΕΖὶς, θ6 δηα 

ἴῃ ΤΟΡΪΌ. --- πηλῷ : ηιογέαν. Ο». αβη. 
184 
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Ἐχοάμπδ.1 20 

ἴω θί Ἂς “ “ » ἊΜ 3 “Ἁ Δ γι τῇ πλινθίᾳ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις, κατὰ 
΄ .»» Ξ δὲ - μὐμὰγ' ὧν ν ΄, 

πάντα τὰ ἔργα ὧν κατεδουλοῦντο ἀὐτοὺς μετὰ βίας. 
Ἁ ., ε Ά, “ 9 “ ἴω 

τ Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων ταῖς μαίαις τῶν 
Ἑβραίων, τῇ μιᾷ αὐτῶν ἧ ὄνομα Σ ί(, καὶ τὸ ὅ ἢ ραίων, Τῇ μις ἢ ὄνομα Σεπφωρά, καὶ τὸ ὄνομα τῆς 

ΜΕΤ, ΄ α καὶ εἶπεν “Ὅταν μαιοῦσθε τὰς Ἔβραίας 
᾽ὔὕ ’ὔ 

δευτέρας Φονα: 
ἡσον ἦν κ᾿ ἴω , 5Ν Χ » Ω 3 ’,ὕ 

καὶ ὠσιν πρὸς τῳ τικτειν, ἐὰν μὲν ἀρσεν ἢ; ἀποκτείνατε 

τ ἐφοβήθησαν δὲ 
Γ “- Ν θ , ΝΥ 1.5 3 , , , -». κα 

αι μαιαι τὸν ὕέξον, Και ουκ επτοιησαν καθότι συνέταξεν αυταις 

αὐτό ἐὰν δὲ θῆλυ, περιποιεῖσθε αὐτό." 

Ν 

ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου, καὶ ἐζωογόνουν τὰ ἄρσενα. ᾿ὃ ἐκάλε- 

σεν δὲ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου τὰς μαίας καὶ εἶπεν αὐταῖς “Τί 
ν Μὰ ἴω ἴω 

ὅτι ἐποιήσατε τὸ πρᾶγμα τοῦτο καὶ ἐζωογονεῖτε τὰ ἄρσενα; 
“ Ὕ Ὺ σι κι 

Τ᾿ εἶπαν δὲ αἱ μαῖαι τῷ Φαραώ “ Οὐχ ὡς γυναῖκες Αἰγύπτου 
εἰ 5 “ Ν Ν Χ “Ὁ 3 “ νΝ 3. ἊΝ νΝ 

αἱ Ἔβραζϊαι, τίκτουσιν γὰρ πρὶν ἢ εἰσελθεῖν πρὸς αὐτὰς τὰς 
΄, ν» 3) 

μάιας, Και ΕἐΤυΟΚΤΟΝ. 

118, -- πλινθίᾳ : -Ξ πλινθείᾳ, δγίοξ-ηνα- 

ἧησ. ἃὃ 31. ---- ὧν κατεδουλοῦντο : 0 
αὐθιΐο, ἐθον δηδίαυοα ἐπθΉν. 

15, μαίαις : ἴῃ ΤΙΧΧ ΟἿΪΥ ἴῃ {15 

ΟὨΔΡΙΘΥ ἃπα ἴῃ ἀθη. 8517, 8828 Τί ἰ5 

5864 ἰῃ Ελπὰι. Α10. 8935 ἃ5 ἃ Οἢ]α᾽5 

ὙΟΙΑ [Ὁ “τηούμου. 1Ὼη Ρ]αί. Τῇροαί. 

149 Α ἰὑ ἰἴβ υϑρὰ ἃ5 ΠΘΙΘ ἴο 1 ἃ τηϊα- 

νυϊΐθ. ΤοΘ5 μαῖα βἰαπᾶ ἰο ἴπΠ6 μη- ἰῃ 

μήτηρ ἃ γαῖα ἴο γῇ ὃ --- Σεπφωρά : {ῃ6 

ΤΙ ΧΧ τηϑῖζοθ {ῃ6 Ὡδιη6 οὗ 158 τηἱά- 

γΥΪϊΐθ 0Π6 βδ1ὴ6 85 ὑμαὺ οὗ {πῃ6 νι ῖΐθ οὗ 

Μοβοβ (221), Ὀυῦ ἴῃ 86 ἩΘΌΓΘ ὉΠῸΥ 

8.6 αἰ Π Θγθηῦ. --- καὶ τὸ ὄνομα κτλ.: 
Πδα [Π6 οοῃδίγαοίίζοη ὍΘ οοπίϊππρα 

ΤΟΡΌΪΑΥΙΥ, {15 σοι] ἤᾶγθ ὈΘΘΗ καὶ τῇ 

δευτέρᾳ ἣ ὄνομα Φουά. 

16. μαιοῦσθε: ὃ 106. --- ἘΙβραίας : 
ΔΡΡΑΥΘΗΟΥ “ ἩΘΌΤΘΒ ᾽ γὰϑ ὑΠ6 ΠΔΙῺΘ 

ὈγΥ σΐϊοὴ ΨΦ6νγ5 σοῦ που ἴο ἴοτ- 

ΘΙΡΊΏΘΥΒ, δ ηα “ ΟὨΙ]Πάτ θη οἵ 15186]" ὑπαὺ 

ὈΥ ὙΠΟ ΠΟΥ ο8]164 ὉΠθιηβθῖνοβ δ 

ΠοΙηθ. ἩἩθπμοθ [πμΠ6 πᾶπιθ ΗθΌΓΘΥΚ 

20. 5 δὲ 3 Ἕ ε Η Ν “ ’, ἃ 
ευ Οἐ έποιέι Οο ὕέεξος Ταις μαιαις, Και 

ΟΟΙΊΘ5 ἴο {πΠ6 ἴγοηὺ ἴῃ {[πΠ6 δοοοπηΐ οἵ 

ὕΠ6 1} στρ] αύϊοηβ τὶ ἢ [η6 Ἐργρ δ η8. --- 

ἐὰν μέν... ἐὰν δέ: ὃ 89. 

17. ἐζωογόνουν : ργοδϑογυρα αἴίυο. 

Οὐ. 9 ἀρ. 8195:.1 Καὶ. 29 Κύριος θανατοῖ καὶ 

ζωογονεῖ, 215.»11:;: 11 Κὶ, 2181: ἵγ Καὶ, 74, 

5ὸ ἢ ΝΙΤ. 1ΤιΚ, 1758. ᾿Αοἱϑ 719. 1 ΤΊ. 

613, ΤῊΘ νγοσα ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο Ὀ6 υϑρᾶ ἴῃ 

105 παύυσαὶ 56η86 οὗ ργοαποίηρ γοὰηρ 

ΑἸΪνΘ ἴῃ 16υ. 1117, Οὗ. ἴμ6 α86 οὗ ἕωο- 

ποιεῖν ἴῃ 24. 211 

19. καὶ ἔτικτον : ἴΠ656 ΟΙΑ͂Β 566 Π) 

ἴο 8.156 ουαὖ οὗ ἃ Τρ ΡΥ μθηβίοη οἵ 

1ῃ6 ἩρΡτον ἰοχί, ν ΐϊοἢ, ἃ5 γ͵76 ἤδΥΘ ἰΐ, 

ΓΌΠΒ [Π0ΘΤΆ]Υ ὑΠῈ8 ---- “ΤΟΥ ΠΘΥ ΔΓΘ 

Ἰν νυ : ποῦ γϑὺ οδῆηθ [6 τηϊᾶ νυ ἱἶθ ἴο 

ὕπο δἃηα {ποὺ Ὀτουρῃῦ ἴοσῃ.᾽ ΤῊΘ 

ΟΤΩ τρηαουοᾶ “ΤΌΠΟΥ 8416 Ἰἴγνϑὶγυ "ἢ 

Πανΐηρ ὍΘΘΠ ἰδῖκθη ὈΥ 6 ατθοκ 

ὑγδϑαῦον ἃ5 ἃ ὙΘΙῸΌ (τίκτουσιν), ὯΟ 

Ἰηθϑηΐϊηρ τγὰβ ἰοῦ ἴῸΥ {Π6 γϑυ αὖ 0Π8 

Θηᾶ. 

20. ταῖς μαίαις : ἰη Αὐἰϊο ατϑθκ {15 
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᾿ Εχοάᾳϑ1 21 
» κι 

ἐπλήθυνεν ὁ λαὸς καὶ ἴσχυεν σφόδρα. “ἐπειδὴ ἐφοβοῦντο 
ε κα Ν , ἘΣ τ ε - ἊΝ ) , 

αἱ μαῖαι τὸν θεόν, ἐποίησαν ἑανταῖς οἰκίας. Συνέτα- 
ἕεν δὲ Φαραὼ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων “Πᾶν ἄρσεν ὃ ἐὰν 

΄“ ἴω. 9 : ’ 3 Ἀ Ν εὕ Ν “ »“Ὁ 

τεχθῇ τοῖς ᾿Εβραίοις εἰς τὸν ποταμὸν ῥίψατε, καὶ πᾶν θῆλυ, 
ζωογονεῖτε αὐτό." 

' Ἦν δέτις ἐκ τῆς φυλῆς Λευεὶ ὃς ἔλαβεν τῶν θυγατέρων 
, ἄν Σὰν ΚΑ .Ἂ .»Ἂ» ᾿ 98 

Λευεί. καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν καὶ ἔτεκεν ἄρσεν " ἰδόντες 
δὲ αὐτὸ ἀστεῖον ἐσκέπασαν αὐτὸ μῆνας τρεῖς. “ ἐπεὶ δὲ 

9 50 “ δ Ἀν ἐν , » » κε , 9 σι 
οὐκ ἠδύναντο αὐτὸ ἔτι κρύπτειν, ἔλαβεν αὐτῷ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 

τῆν! Ν ’ 9 Ν 3 ’ Ν Ν 3 ’ Ν 

θιβιν καὶ κα-ἔχρισεν αὐτὴν ἀσφαλτοπίσσῃ καὶ ἐνέβαλεν τὸ 
’ 3 Ρ] ’ ΝἉ » 9 Ν 3 ἊΝ ν Ν. Ν 

παιδίον εἰς αὐτήν, καὶ ἔθηκεν αὐτὴν εἰς τὸ ἕλος παρὰ τὸν 
’ 4 Ν ὶ ,ὔ ε "ὃ Ν 9 Ἂς 40 ποταμόν. καὶ κατεσκόπευεν ἡ ἀδελφὴ αὐτου μακρόθεν 

ΤΡ, τ ΠΣ ἤ ΄ ἃ" ΙΕ ,ὕ κατέβη δὲ ἡ θυγάτηρ θ ́΄-ᾧ , Ν 9 6β ᾽ 9 "Ὁ μαθεῖν τί τὸ ἀποβησόμενον αὐτῷ. 
Ν. ’ » Ν ’ Ν ε ν 9 εν Φαραὼ λούσασθαι ἐπὶ τὸν ποταμόν, καὶ αἱ ἀβραι αὐτῆς 

σου] Ὀ6 τὰς μαίας. ---- ἐπλήθυνεν : 1η- 

ὑγδηβὶυϊνα ΞΞ ἐπλήθυεν. 

21. ἐποίησαν ἑαυταῖς οἰκίας : {116 
ΗἩΘΌτον 5 ΗΘ 866 ἴΟΥ 61 ὨΟΙ1568,᾽ 

1.6. σΆΥ6 θη ἀθϑοθηαδηΐβ. 1)0685 ὑῃ 15 

ἸΠΔΡΙΥ {Παῦ ἴῃ [6 {ἰπὴ6 οἵ ὉΠ6 ΨΓΠΘΓΙ 

ὕΠ6γ6 ΨΟΙΘ 9ονν5 0 ΟἸαϊμηθα ἴο ὈΘ 

ἀρβοθηαρα ἔγοιη {ῃθ586 ὕνγο τηϊα υῖνθϑ ὃ 

11 50, {μῃ6 ἴδοῦ δὰ Ὀθθῃ ἰογροϊθη 

Ἰδΐθυ, ἴου Φόοβθρῆυβ (4ηϊ. 119 ὃ 2) οχ- 

ῬΓΘΒΒΙΥ ΒαΥ5 ὑπαῦ 1Π6 εἰ ννῖνοθ ὙΘΥΘ 

ἘργυρυϊΔη5. 

2, ἰδόντες, ἐσκέτασαν : ἨΗθΘΌΓΟΥ, 

9ὴ6 587, 5.16 ἰα.᾽ --- ἀστεῖον : α 

φγοῖίῃ ομϊϊά. Οὑ. Αοἷβ 729; Ζυσῖῃ 

1128 ᾿Αστείαεἶ σὺ ἐν τῷ εἴδει σου: ϑ88. 

Ο’ 7. ᾿Αστεῖος (ὐϑαηιι5) ΜὶΌΠ 105. ορ- 
Ῥοβίΐθ ἄγροικος (αργοδι18) γ608}}5. 6 

σοηίοιῃηρύ οὗ ὕΠ6 ΤΟ ἴοΣ [Π6 ΟΟΠΠΙΥΥ. 

ΤῊῺΘ τηθδηΐϊηρ οὗ ἴη6 ψογὰ γψγὰβ ἀθθρ- 

ΘηΘα ὈΥ [η6 ϑῥοϊοβι γγῆο δρᾶ [1ὑ ἴῃ 1Π6 

ΒΘ1Ὴ 8 56η86 ἃ5 ΑΥβῦοι]Θ 5685 σπουδαῖος. 

Ιὴ Ψἀρ. 8117 ἀστεῖος 15 δορὰ γγΏΘΙΘ {ῃ6 

ΗΘΌγΥονν 885 " ἴα" : ΝΌ. 2282 οὐκ ἀστεία 

ἡ ὁδός σου : ἰἱ Μδ8ο. 625 ὁ δὲ λογισμὸν 

ἀστεῖον ἀναλαβών. Ιὴ 11 Μδο. 1248 νυν 

Πᾶγνθ [ῃ6 Δαν ΥῸ ἀστείως. ΤΉΘΒΘ 816 8}} 

η6 ΟΟΟΌΓΓΘΏΘΘΒ Οὗ ἴἢῃ6 ψοσαὰ ἴῃ 6 

ΧΧ. 

8. οὐκ ἠδύναντο: ΗδΘΌΓΟ, “516 
οου]ὰ ποί.ἢ --- θῖβιν : [η6 ΗΘΌΓΤΟν ννοΤα, 

γΥ ΠΟ. 15 ΠΘΥΘ ὑγϑηβ] 1 Θγαΐθα ὈΥ θῖβιν. ἰ5 

[86 βϑῖὴθ ΒΟ 5 υ588 οὗ ΝΟδΙι᾽5 δὺκ 
ἴη αθηῃ. 61Ὲ δηα νη] 0ῃ 15 {ΠΟΥΘ τοηαθυρα 

05. 4 πὲ. 119 ὃ 4 μηχανῶνται 

πλέγμα τι βύβλινον ἐμφερὲς τῇ κατασκεύῃ 

κοιτίδι (ηιαᾶο {πὸ α ογαα 16). 

4. ἡ ἀδελφή : 905. 4ηΐ. 1Π|9 ὃ 4 
Μαριάμμη. ἑ 

ὅ. ἅβραι: ηιαϊάοη5. Οὗ. αθη. 2491͵ 
ΤῊΘ ννοσαὰ ΟΟΟΌΓΒ 4150 ἴῃ ὑῃ0 ΧΧ, ἴῃ 

Πα] Ὁ} ἃημαὰ ἘβύΠπου, ἃηα ἴα Ϊοὰπα ἰπ 

1η6 ἔγαριηθηίβ οὗ Μρηδηᾶθσ, Τὴ δο- 

Ορηῦ 5. ἀρ δῦ ΒΌΡΡΟΒΙηρ' ἃ ΘΟΠΠΘΧΙΟη 

νΥΪ ἁβρός, ἀμ [Πη6 ΟΡ βθϑηὴβ ἴο ὈΘ 

8 ἱπρογύαθοη ἰηΐο ΟΥ̓ΘΘΚ ῬΘΥΠΔΡΒ 

κιβωτός. 
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Εχοάμπβ 11 10 

’ Ν Ν ’ -Ὁ »-4Μ Ἀ “᾿ 9 

παρεπορεύοντο παρὰ τὸν ποταμόν : καὶ ἰδοῦσα τὴν θῖίβιν ἐν 
“ιν 3 ,ὕ ; Ν Ψ 5. ἢ 4. το 8.5 , 

τῷ ἕλει, ἀποστείλασα τὴν αβραν ἀνείλατο αὐτήν. ἀνοί- 
Ν4Δ ΄Ὺ ν ο φοι Υ 3 ῪΜᾺ ’ὔ Ν 5 Ψ 3 ἴω 

ἕασα δὲ ὁρᾷ παιδίον κλαῖον ἐν τῇ θίβει - καὶ ἐφείσατο αὐτοῦ 

ἡ θυγάτηρ Φαραώ, καὶ ἔφη ““᾿Απὸ τῶν παιδίων τῶν Ἔβραίων 
. τοῦτο. καὶ εἶπεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ Φαραώ 

“ς Θέλεις καλέσω σοι γυναῖκα τροφεύουσαν ἐκ τῶν ᾿Ἑβραίων, 
καὶ θηλάσει σοι τὸ παιδίον ;᾿᾿ “ἡ δὲ εἶπεν ἡ θυγάτηρ Φαραώ 
“ ἸΠορεύου.᾽ ἐλθοῦσα δὲ ἡ νεᾶνις ἐκάλεσεν τὴν μητέρα τοῦ 

δὴ : ΠΣ Κα σα δὲ Ν ἀνΠοχ ε θ ΄ὕ ᾿ ςς ΄ 
παιδίου. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὴν ἡ θυγάτηρ Φαραώ ““ Διατή- 
ρησόν μοι τὸ παιδίον τοῦτο καὶ θήλασόν μοι αὐτό, ἐγὼ δὲ 
δώσω σοι τὸν μισθόν. ἔλαβε» δὲ ἡ γυνὴ τὸ παιδίον καὶ 

ἐθήλαζεν αὐτό.ἁἨ "“᾿ἁδρυνθέντος δὲ τοῦ παιδίου, εἰσήγαγεν 
πον Ν Ν θ ’ὔ ᾽ Ν 3 10 9 ῪΚὰ 39 εν» αὐτὸ πρὸς τὴν θυγατέρα Φαραώ, καὶ ἐγενήθη αὐτῇ εἰς υἱόν" 

3 ’ὔ ὃ Ν ΝΟ Ψ») ΕῚ ΄' σι ᾽ὕὔ (ς 3 κι 

ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὀνομα αὐτοῦ Μωυσὴν λέγουσα “Ἔκ τοῦ 

ἔτοτ ἃ ΟΠ Δ] 66 ννοσα τη θϑηΐηρ' “ [ΘΙ 816 

σοι ρϑηΐοη., ΤῊὴΘ Ηθῦτον νοῦ  ῃ]Οἢ 

ἅβραι ὮΘΙΘ ΤΟΡΓΘΒΘηΐβΒ ΤΟ Π5 “ὙΟΌηρ 

ὙΥΟΙΊΘΗ.,᾽ Δηα 15 ΒΌΡΡοΟΒΘα ἴο ἢδνθ ρίνθηῃ 

Τἶδθ ἴο ὑμ60 ἢδιηθ Νθθῦα, Ὀαὺ ὑῃαὺ γνν ]Οἢ 

Πα οΥ]} 165 ἅβραν αὖ {πΠ6 6πᾶ οἵ [Π6 ΥΕΥΒΘ 

ἷ5 αἰ ΠΘυθηί. ---- ἀνείλατο : ορ. 10. ᾽Αναι- 
ρεῖν 111 ἐοἶϊ67})}6 τηθ πη ὈοΐΠ “ ἴο ἔδϊκθ 

ἊΡ ᾿ 8ἃηὰ “10 ἀθβίσου., Ηβθ18 1Ὁ Πδ5 [Π6 

ΤΟΥΠΠΘΙ δ ηα ΟΥΡΊ 8] 56η56. 

6. ἐφείσατο αὐτοῦ : [06 Γ8}}Υ 8ραγοα 

ἤΐηι. ἤρυθ ριϊοα Πΐηι. 

7. γυναῖκα τροφεύουσαν : ἃ τὐοΐ- 

ηπγ86. ῬὨΪὸΟ 11 88, γλὲέ. Μο8. 8 4 

προφάσει τοῦ ἐπὶ μισθῷ τροφεύσειν. 

8. ἢ δὲ... ἣ θυγάτηρ Φαραώ: [6 
σοηβίγιοὐϊ ΟΠ ΘΘΘ 5 ΤΠ] 066 ]106α Οἡ ΒΌΟΘΗ 

ῬΏΓΑΒΘΟΒ ἃ5 ἢ δ᾽ ὃς ὁ Τλαύκων. [1 ἰ5 ποῦ 

γΥΥστδηἰθα Ὁ. {μ6 ΗΘΌΓΘνΥ. --- νεᾶνις : [ἢ 

ΟἸαββῖοα] ΥΥ ΘΥΒ ΠΙΟΘΌΥ ρορύϊο, ἃ5 ΘΟΡὮ. 

«Αηὶ. 184. 

10. ἁδρυνθέντος : ορ. ἅσ.132͵, ΤῊΘ 

ὙγΟΓ ΟΟΟΌΥΒ οἰσῃῦ {ἰπι65 ἴῃ {πμ6 ΤΧΧ, 

Ια 5 ἴῃ ΘΟΠΠΘχίοη ἢ {Π6 στονίῃ 

οἱ ΟΠ] Θη, Θχοθρί ἴῃ 5. 14511, ΉΘΓΘ 

1ἴῦ Το ῖθυβ, αἰγΘΟῦν ἃὺ ᾿Θαδϑύ, ἰο ΡὈ]δηί8. 

Οἡ 1Π6 σοῃδίγαοίί η 568 ὃ 88. --- ἐγενήθη 

αὐτῇ εἰς υἱόν : ΗΘὈταΐδμ), ὃ 90. --- Μων- 
σῆν λέγουσα κτλ. : Π6 ἀθΘυϊναίίοη ΠΘΓΘ 

βυρροβίθα ἰβ θαβθα οἡ ἃ ΒΌΡΟΓΠοΪδΙ το- 

ΒΘΙΩ ΙΔ ΠΟΘ οὗ [Π6 ἩΘΌΓΘΥΥ Πδιηθ “Πο 8} 6}) 

ἴο {Π6 νγΟΥῸ μιαδῆαΐ,, ἰο ἄγαν οἵ. 60ο- 

ΒΘΡΠΒ ΙΔ |κ05 0η6. ἡδὴθ ἘρυΡίΪ81), 

ὙΠΟ 5 ΤΏΟΤΘ οΟηβὶϑύθηῦ νυ} 105 ὈΘίηρ 

σίνθη Ὁ. ῬΏΔΥΔΟἢ ̓ 5 ἀδαρΉϊοΥ -- 4πη1.11 

9 806 τὸ γὰρ ὕδωρ μῶ οἱ Αἰγύπτιοι κα- 

λοῦσιν, ὑσῆς δὲ τοὺς ἐξ ὕδατος σωθέντας : 

ἴῃ δΔιηούΠ θ᾽ ραϑβϑᾶρο (Ἁραϊηδὲ Αρίον 1 

51) ἢ68 [6115 ἃ8 ---- τὸ γὰρ ὕδωρ οἱ Αἰγύπ- 

τιοι μῶὺ καλοῦσιν. Ἀθηδη (ἰδέ. Γριρῖ6 

α᾽ Ιβδγαοῖ 1159) ΡΥΘ65 νυ] ΦΟΒΘΡΠ 8 ἴῃ 

τοραγαϊηρ ὑῃΠ6 ψοτὰ ἃ5 Εργρίϊδη, Ὀὰὺ 

1 ηΚ5 ὑπαὺ ἰῦ οΘοηὐδί 5 Π6 5.118 }0]6 η108. 

(ΞΞ 50) Τουηα ἴῃ βι0 ἢ ἔΟΥΙΏῚ5 ἃ5 Τηοιο- 

ἢν08 (ΞΞ βοὴ οὗ Τα οὐ Θώθ), Απηθη- 

ΤΙΏΟΒΚ, 60. 
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Ἑχοᾶιτι 11 11 
"ὃ 3. ἮΝ 9 Χχῶ 2) 19} ’ δὲ 9 »“ ε ᾽ὕ ὕδατος αὐτὸν ἀνειλόμην. γένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις 

“ “ 3 ὃν ’ ’ ΜΆ ϑι σαν 

ταῖς πολλαῖς ἐκείναις μέγας γενόμενος Μωυσῆς ἐξῆλθεν 
Ν Ν 9 Ἁ 9 ἴω Ν ΡΝ Ὁ ϑ9 ’ὔ ᾽΄ 

πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. κατανοήσας 
κι ἊΝ 

δὲ τὸν πόνον αὐτῶν ὁρᾷ ἄνθρωπον Αἰγύπτιον τύπτοντά τινα 

Ἔβραῖον τῶν ἑαυτοῦ ἀδελφῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ" “περιβλε-. 
“φ" “φ " ῪΚᾺ , ἃ 

ψάμενος δὲ ὧδε καὶ ὧδε οὐχ ὁρᾷ οὐδένα; καὶ πατάξας τὸν Αἰ- 
͵ ἢ 3. εἰὰς 9 »»"». ὧν 13 95 λθὰ δὲ σον: ᾽’ 

γύπτιον ἐκρυψεν αὑτὸν ἐν Τῇ ἀμμῳ. ᾿ἐξελθὼν δὲ τῇ ἡμέρᾳ 

7 δευτέρᾳ ὁρᾷ δύο ἄνδρας Ἑβραίους διαπληκτιζομέ τῇ δευτέρᾳ ὁρᾷ δύο ανὸρας ραίους διαπληκτιζομένους, 
Ν ΤΑΣ ΜᾺ 39 ῪΜᾺ ἐξ Ν ’ἤ Ἁ ᾽ Ν ’ 39 καὶ λέγει τῷ ἀδικοῦντι ““ Διὰ τί σὺ τύπτεις τὸν πλησίον; 

14 ε ἊΣ 3 ςς πι7 , : ἥδ το Ν Ὁ ν 2.4} 
ὁ δὲ εἶπεν ““ Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ ὀικαστὴν ἐφ 

ς ΝᾺ Ν 9 » ἃ θ λ ἃ Ψ 3 “ἊἉ 9 Ν 

ἡμῶν ; μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς 

τὸν Αἰγύπτιον; ἐφοβήθη δὲ Μωυσῆς καὶ εἶπεν ““ Εἰ οὕτως 
9 τ Ἂν ν. εκ κι 2) 15»ἉὉ» δὲ Ν Ν ἐμφανὲς γέγονεν τὸ ῥῆμα τοῦτο; ἤκουσεν δὲ Φαραὼ τὸ 
ε δι - ν 2 9 Ν κι Ἂ 9 , δὰ 
ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἐζήτει ἀνελεῖν Μωυσὴν - ἀνεχώρησεν δὲ 
Μ ΞᾺ 9 Ν) ’ Φ Ν ἃ » 9 ἊΝ Μ ὃ ’ ᾿ ωυσῆῖῆς ἀπὸ προσώπου Φαραὼ καὶ ῳκησεν ἐν γῇ Μαδιάμ 

ῪΝἝΝ Ἰὐγῷ ἐλθὼν δὲ εἰς γῆς Μαδιὰμ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ φρέατος. 
Ἁ ε ΜᾺ ἊΨ ΩΣ ε Ν, , Ψ Ν δὲ ἱερεὶ Μαδιὰμ ἦσαν ἑπτὰ θυγατέρες, ποιμαίνουσαι τὰ 

πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἸἸοθόρ' παραγενόμεναι δὲ 
» ν » Ν ὃ ᾿ ’ ἣν ’ - 

ἤντλουν ἕως ἔπλησαν τὰς εἕαμενάς, ποτίσαι τὰ πρόβατα 

11. ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πολλαῖς 

ἐκείναις : “ἃ Ιοηρ {16 δἰύου πμδί.᾽" 

Οὑ. 28, 418.;: ΤῈ ΗΘΌΤΘνν ΠΘΥΘ ΒΔ ΟὨΪΥ͂ 

ἴῃ [Πμοβ6 ἄδγ5. Αοίβ 725 ὡς δὲ ἐπλη- 

ροῦτο αὐτῷ τεσσαρακονταέτης χρόνος. 

125. ὧδε καὶ ὧδε: ἐπῖ8 τυαῃ απᾷ ἰπαί. 
18. διαπληκτιζομένους : ΟἾΪΥ ΠΘΙΘ 

ἰὴ ΤΩΧΧ. 

14. ἘΠ οὕτως κτλ. : Πα ἐπῖ5 ἐϊη0 

δοσοηιο ἐδιι5 κηουυη Ἡθρτον, “ Οοῖ- 

ὑδῖη]Υ Ὁπη6 ἰῃΐηρ 15 Κηονγη.᾽ ΟἹ εἰ ἴῃ- 

ἰϑυτοραῖννο 566 ὃ 100, ἃῃὰ οἡ ῥῆμα 

999 η. 

15. ἐν γῇ Μαδιάμ: ἀδη. 8728 ῃ, 
 ΟΘΘΌΪ5 Ο8}}15 Π6 ΘΟ ΠύΓΥῪ ἡ Τρωγλοδύτις 

(ΑᾺηϊ. 11 9 ὃ 8) ἃπᾶα {Π6 ᾿πΠηδὈϊ δηῦ8 οἱ 

Τρωγλοδύται (11 11 ὃ 2). Τὴ ΜΙαϊδη- 

ἰἴ[65 οΥΘ [η6 ἀοβοθηαδηΐβ οὗ ΑἸΌΤΔΉΔΙΩ 

Ὀγ Κοίύυτδῃ. 

16. ποιμαίνουσαι... . Ιοθόρ: «ἀἀοάᾶ 
ἷη ΤΙ ΧΧ, ἃ5 ἰ8 ἷδὸ ἴῃ6 πϑπη6 ᾿Ιοθόρ 

(Ξ: Φοῖῃσο) αὖ ῃ6 μὰ οὗ ὉΠ86 Υϑ186. 

ΤῊΘ 816 9οίησο (ΗὈ. Ὑἱέηγ0) ἀο68 

ῃοῦ ΟΟΟῸΥΪ ἴῃ ὕπΠ6 ΗΘΌΓΘΥ π}0}] 91, ΠΘΥΘ 

{ῃΠ0 ΠΧΧ ρδίη 885 ᾿Ιοθόρ. ΤἼΘ [ΌΓΏῚ 

ΘΌΏΤΟ ΟΟΠ65 ἔτοιη ἴῃ6 Μαυϊρδίθ. --- 

δεξαμενάς : οἰδίο6γ,8. Ῥ]αί. Ογὐγἱ. 117 Α : 

ῬΏΠΟῚΙ 647, 2)ὲ ϑογῆμ. 1 ὃ 290ώς, ΤἼΘ 

δοοθηῦ 5ῆΟΥΚ ὑμπαῦὺ 1ἰὖ 156. ποὺ τιϑρα ἃ5 ἃ 

ῬΑ ]οἾΡ16. Βαύ ῬΙ]αύ. Τίηνι. 87 Οἱ 8685 ἡ 

δεχομένη ΟΟΠΘΙΓΌΙΥ τ ἡ δεξαμένη 

(68 4.0) ἴον “ἃ τϑοθρίδο!θ., ΤΏΉΘΥΘ ἰδ ἃ 

Νουθια οδ]θα Δεξαμένη τηθηϊ!οηρθα ἴῃ 

Ηοπῃ. 11. ΧΥ ΠῚ 44. 
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Ἐχοᾶπβ ΠΠ 2 
κι Χ 5᾽ αν νε .5 θό 1 

του πατρὸς αὑτῶν Ι͂ο ὁρ. 
τὶ ’ δὲ ε ’ παραγενόμενοι δὲ οἱ ποιμέ 

ἣ ῪΚᾺ 

νες ἐξέβαλλον αὐτάς - ἀναστὰς δὲ Μωυσῆς ἐρρύσατο αὐτάς, 
᾿ ΡΞ Ἀ 

ῪΝᾷὰ 

καὶ ἤντλησεν αὐταῖς καὶ ἐπότισεν τὰ πρόβατα αὐτῶν. 
18 , δὲ ΝΩ Τῷ ΕΝ ὦ ’ὕ δον ἐπι ΒΕ. 

παρεγένοντο δὲ πρὸς Ῥαγονὴλ τὸν πατέρα αὐτῶν᾽ ὁ δὲ εἶπεν 
αὐταῖς “Διὰ τί ἐταχύνατε τοῦ παραγενέσθαι σήμερον ; 
40. . Ὁ δὲ 53 ξεν θ ϑις 5 , ε. καὶ ἂν »"ἢ ω 

αἱ δὲ εἶπαν ““Ανθρωπος Αἰγύπτιος ἐρρύσατο ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 
» “ Ν ἴω 

ποιμένων, καὶ ἤντλησεν ἡμῖν καὶ ἐπότισεν τὰ πρόβατα ἡμῶν. 
οῃ ε δὲ 53 ᾽; θ ’, 3 Ὁ" Ά, “ΝΟ “ νὺν ὁ δὲ εἶπεν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ ““ Καὶ ποῦ ἐστι; καὶ ἵνα 

ῥ Ἅ) ΝἬ Ἥ»Ἤ ’ Ψ' ᾿. εν Ψ τί καταλελοίπατε τὸν ἄνθρωπον ; καλέσατε οὖν αὐτὸν ὅπως 
,ὕ » 2) 91 ΄, θ δὲ κ᾿ ἀνα, οὐ ἢ , : 

φάγῃ ἀρτον. κατῳκίσθη ὃὸὲ Μωυσῆς παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ 
καὶ ἐξέδοτο Σεπφώραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Μωυσῇ γυναῖκ ραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Μωυσῇ γυναῖκα. 
99. 9 ἶ Ν ᾿ λ κι ε ν»ν» Εἰσοον, ν 3 , ἐν γαστρὶ δὲ λαβοῦσα ἡ γυνὴ ἔτεκεν υἱόν " καὶ ἐπωνόμασεν 

σ΄ ιν» 9 ΜᾺ ’ ’ὔ ἐἐ" ’ὔ ’ὔ 3 

Μωυσῆς τὸ ονομα αὐτοῦ Γηρσάμ, λέγων ““Οτι πάροικός εἰμι 
3 ων 5 λ ’ὔἢ 3) 

ἐν γῃ ἀλλοτρίᾳ. 
Ν ϑ. μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύτησεν ὁ 

δ ». “ " Χ ΄ αι εὐᾷ, Ν)8 δ ΤῸ. 
βασιλεὺς Αἰγύπτου" καὶ κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ 

κι » ιν » ᾽ ον. δεν ε ν 9. κα Ν ΝΥ 
τῶν ἔργων καὶ ἀνεβόησαν, καὶ ἀνέβη ἡ βοὴ αὐτῶν πρὸς τὸν 
θεὸν ἀπὸ τῶν ἔργων. ““καὶ εἰσήκουσεν ὁ θεὸς τὸν στεναγ- 

Ἁ 4. ΝΝ Ν.,. 5 ᾽’ὔ ε Ν ΜᾺ ’ 9 ἴω κιὦ Ἂ 

μὸν αὐτῶν, καὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ τῆς πρὸς 
᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ. 

»“Εν 9 ΄ δον δ ’ὕ 3 “ υἱοὺς Ἰσραήλ, καὶ ἐγνώσθη αὐτοῖς. 

Ἁ » ἐ Ἁ 

“Ὁ καὶ ἔπιδεν ὁ θεὸς τοὺς 

18. ἹῬαγόψήλ γο ἔδυ οτ-ἰη-Ἰὰτν 
οὗ ΜΟοβΘΒ ἰδ. 

Ηρῦγτον δ ρΊ.. ΤΩ ΧΧ Ῥαγουήλ, 4058. 

(πὶ. 11 11 [8 2) Ραγούηλος, Μαυϊραΐθ 
ΒαραΘ], ἘΠ ηρ]8) θα] (ἔχ. 215, 

π᾿ Ηδρτὸν Υἱτὸ (Εἰς. 81, 

181.2), ΤΙΧΧ ᾿Ιοθόρ (Εκχ. 216: 44ἀρ, 

116). ἩΘΌΤΟΥ ὙΊΠμοΥ (Εκχ. 418), 908. 

(Αηΐ. 11 12 ὃ 1) ᾽Τεθέγλαιος : ἩΘΌΓΘΥΥ 

Ἡοραῦ, ΤΙ ΧΧ ᾽Οβάβ (ΝΌ. 1039), ᾽ΙἸω- 
βάβ (Φ“ἀρ. 41), Μυϊραῖθ ἨοθδΔΌ. --- 

ἐταχύνατε τοῦ παραγενέσθαι : 6Ἃ΄6η. 

4182 τ 

Βα ὌΥ ΠΠΔΗΥ͂ ΠΘΠΊΘΒ :" 

21. Σεπφώραν : 905. 4η1. 11 1881 
Σαπῴφώραν. 118 ἢ, 

22. Τηρσάμ: ΗθΘΌΓΟν ΟΘΙΒΠΟΠ,. 

05. «Α4πηΐ. 11 15 ὃ 1 Γηρσὸς μὲν σημαίνει 

κατὰ Ἑβραίων διάλεκτον, ὅτι εἰς ξένην ἦν 

γῆν. 
28. ἀπὸ τῶν ἔργων : ὃν γεα8ο0Ή) ΟΥ̓͂ 

ἐποῖνγ ἰοὶϊ8. ὃὅ0Ὸ ῬΟΥΏΔΡΒ ἰῃ {π6 ποχὺ 

οἰδαβθ. ὃ 92. 

25. ἐγνώσθη αὐτοῖς: ΠΑ͂Ν. “ αοὰ 

ἴοοὶς Κηον]θᾶσο οὗ [Ππθι.᾽ ΤῊ ΗΘΌΤΟΥν 
ἴοΥ' αὐτοῖς, ΟἸα  Οὐϊηρ' σον 6] Ροϊηΐ5, αἸΠΘΥΒ 

ἔσο ὑμαὺ ἴου " ἀοα ᾽ ΟὨΪΥ ὈΥ δ Ἰοῦ:" 

ἀιδρίαεεά 
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Ἑχοᾶπβ 1Π|1 

'Καὶ Μωυσῆς ἣν ποιμαίνων τὰ πρόβατα ᾿Ἰοθὸρ τοῦ γαμ- 
΄κ 9 ΄ὰ ὍΣ" ’ὔ ’ .» Ν 7 ε ΝῚ 

βροῦ αὐτοῦ τοῦ ἱερέως Μαδιάμ, καὶ ἤγαγεν τὰ πρόβατα ὑπὸ 

τὴν ἔρημον καὶ ἦλθεν εἰς τὸ ὄρος Χωρήβ. “ὠφθη δὲ αὐτῷ 
» ’, “ Ν Ν 9 ω ’ Ἃ. “ὦ ε 

ἄγγελος Κυρίου ἐν πυρὶ φλογος ἐκ τοῦ βάτου : καὶ ὁρᾷ ὁτι ὃ 
’ὔ ,΄, ΨΩ δὲ », 9 » ὥ). δὲ 

βάτος καίεται πυρί, ὃ ὃὲ βάτος οὐ κατεκαίετο. εἶπεν ὃε 

Μωυσῆς “ Παρελθὼν ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ μέγα τοῦτο, ὅτι οὐ 
Ψ ε , 3. 4.ε δὲ [ὃ Κ ν ’,ὕ 

κατακαίεται ὁ βατος. ὡς ὃε ἰὸεν Κύριος ὁτι προσάγει 
΄ν ἴω ’ »“} 

ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν Κύριος ἐκ τοῦ βάτου λέγων “Μωυσῆ 

Μωυσῆ. ὁ δὲ εἶπεν ““Τί ἐστιν ;᾿᾿ "ὁ δὲ εἶπεν “Μὴ ἐγγίσῃς 
8 ς “΄'. δ δ 1Ὲ ὃ 3 ω δῶ ε Ν » 3 ἜΣ ὧδε" λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου, ὃ γὰρ τόπος ἐν ᾧ 
.»ν ψαν" δ δ νυ». κι το δ, 59 διαν- τΑΑτν 3 ςς 3 ΨΔ:5:5 5 Θεὲ 

σὺ ἐστηκας γὴ αγία ἐστίν. καὶ εἶπεν ““ γώ εἰμι ὁ θεὸς 
ΝΝ , Ν δ τ Ν Ν Ν ἐν 5 Ν Ν Αναν αΥΞ, 

τοῦ πατρός σου, θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ θεὸς Ἴα- 
’ 22) κώβ. 

βεῖτο γὰρ κατεμβλέψαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 

9 ᾽ Ἁ ἴω. Ἁ ’ 9 ΓΟ 9 

ἀπέστρεμψιεν ω ὑτου" εὐλα- έ εν δὲ Μωυσῆς τὸ πρόσωπον αὖτ εὐλα 

ἴεῖπεν δὲ. Κύριος 
Ἂ Μ ῪΜ ζΖ δὰ ἴὸ Ν ’ ἴω λ ἴω. ΟῚ 

πρὸς Μωυσὴν ὧν ιὃὸον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν 

Αἰγύπτῳ, καὶ τῆς κραυγῆς αὐτῶν ἀκήκοα ἀπὸ τῶν ἐργοδιω- 

1. ἣν ποιμαίνων : ὃ 72. --- γαμβροῦ : 

γαμβρός ἰδ ἃ γᾶρι6 ΜΟΙ ΤΌΤ ἃ ΙΏ8]6 

ΟΟΠΠΘΧίοη ὈΥ͂ ΤηΔυτΐαρθ, Ταῦ. αῇῶὶη8. 

10 5 ΒΟΙΠΘΟΪΙη65 868 ὈΥ ΟἸἰδβ5108) 

ΘΌΪΠΟΙΒ ἴῃ [Π6 56η86 οὗ πενθερός, ἃ 
ΠΘΙΘ, Ὀαύῦ 1Ὁ ῬΘΠΘΓΙΑΙΠΥ͂ ΤηΘΔ 5 ὉΠ6 6ΘΟΥ- 

Το]αῦϊνα " βΒοη-᾿η-Ἰᾶνν. [Ιη Ψανρ. 116 Τοθὸρ 
. τοῦ γαμβροῦ Μωυσέως, ἴπ6 ΗἩΘΌΓΟΥΥ 

ἢδ5 ποῦ [8 ῬΥΟΡΘΙ Ὡ8ΔΠ16, δηα γαμβροῦ 

5. γϑθηαουρα ἴῃ ἪηΠ6 ἘἩ.Υ. “ Ὀτοίμῃου-ἰη- 

ων." --- ὑπὸ τὴν ἔρημον : ΗΘΌΤοΟν, “ Ὀ6- 

ὨΪηα 1ῃ6 σι θυ θθβ. ΓΘ τηθϑηΐϊηρ 

ΒΘΘΙῚ5 0 Ὀ6 “αθθρ ᾿ἰηΐο ῃ6 ψ]]ᾶθγ- 

655.) --- εἰς τὸ ὄρος Χωρήβ: ἩθρΌγΘνν, 

0 ἴπ6 τηομηΐδίη οἱ ἀαοᾶ, ἰο ἨοΙΘὈ." 

085. «4ηὲ. 11 12 ὃ 1 ἐπὶ τὸ Σιναῖον καλού- 

μενον ὄρος. ΤῊΘ 86 οἵ [Π6 ὕνσγο ΠδΠΘ5 

ἨἩΟΥΙΘῸ δηα δ5΄1η8] 15 ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο ᾿ἱπαϊοδίθ 

αἰ γθηῦ ἀοσαμηθηΐθ. «ΟΘΘΡΒ 58 Υ5 

ὑμδαῦ {Π6 ΡὈΪδοθ δ) γθδαὺν δᾶ {π6 τϑραΐδ- 

ὑἰο οὗ Ὀδΐηρ ὑπΠ6 δοαβ οὗ ἀοά, ἃῃὰ 

ὑμαὺ ὑῃπϑυθίουθ 0 ΒῃΘΡΠΏΘΙαΒΚ δα ΘΟΥΘΥ 

γϑηΐαγθα ἴο αὐῖνθ {Π611 ΠΌΟΚΘ ὑΠ6 16. 

2. ἄγγελος Κυρίου: ἰῃ ν. 4 Κύ- 
ριος,. ὅ80 ἴῃ 14}9, 22 γγο ἢᾶνθ ἢγϑύ ὁ ἄγγε- 

λος τοῦ θεοῦ δα Π6η Κύριος. Οὔ. ΦΖἀρ, 

152 - --τοῦ βάτου : ἐλ6 διιδῃ. Τηδ ΗΘ- 

ὈΓΘῪ 4580 ἢδ5 ὑῃ6 δυΐϊ0 16 ἤθσθ, ΤῊ Ϊ5 

ΒΘΘΙῚΒ 0 Β5ΠΟΥ ἰῃαῦὺ {πΠ6 5Βῇουυ ψγὰϑβ 

ΔΙ ΓΘΔαῖΥ Μ0611] Κη ὈΥ͂ {Π6 {ΐπη6 {15 

ϑοοοιηῦ νὰ συ θη. ὔΟαϊδῖαθ. {15 

ΟΠμδρίου βάτος - γε{ι1τι|8 ΟΟΟΌΓΒ ἴὴ ΤΧΧ 

ΟἸΪΥ ἴῃ Ὀύ, 3816; 900 5140, Τὸ ἰ5 τηδϑοὰ- 

Ἰη6 ἴῃ ὕὉπη0 ΤΧΧ Ρυΐύ ζοιηϊηΐηθ ἴῃ ΜΚ. 

1226; Τι,.ς, 208 17͵ [Ιῃ οἸδϑβῖοαὶ δα ΠΟΥ 

Π6ΥΘ 15 [Π6 5816 ναγϊδύϊοη οὗ σῬ ΠαΘΥ. 

6. εὐλαβεῖτο : ἃ νγογα 5ΡΘΟἾΔ4|1Υ υϑοα 

οὗ ρΡῥίουβ ἴϑθασ. Ηθῆσθ ἀνὴρ εὐλαβής. 

Οὑ. 1,κ. 235; Αοἵρ 25, 82, 2212 

7. Ἰδὼν ἴδον: ὃ 81.--- ἀπὸ τῶν 
ἐργοδιωκτῶν : ὃ 92. Οὔ. 86 10,18: 1 ΟἿἾΓ. 

28. : 1 ΟἿγ, 218, 810 ἐργοδιωκτοῦντες : 



1. ΤῊΗΕ 5ΤΟΒΥ ΟΕ ΤῊΕ ΕΧΟΡΌΞΒ 101 
Εχοᾶμβ 1Π1 13 

κτῶν " οἶδα γὰρ τὴν ὀδύνην αὐτῶν, ὃκαὶ κατέβην ἐξελέσθαι 
3 ᾿ ἴω. ἴω κι. 

αὐτοὺς ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς 
Ν “ ἴω 

ἐκείνης, καὶ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν, 

εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, εἰς τὸν τόπον τῶν Χανα- 
’ Ν ’ 2 , Ἁ ’ὔ Ἁ 

ναΐων καὶ Χετταίων καὶ ᾿Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Γὲερ- 
΄ Ν “.... ν 9 ,΄ δ'[ὁΠΕΠΡ τ ἡ ὁ. Ὁ μιν 

γεσαίων καὶ Εὐαίων καὶ Ἰεβουσαίων. "καὶ νῦν ἰδοὺ κραυγὴ 
ων ς κι 9 Ν ν Ν ’, 3 ψ. δ .Ἃ Ἅ, Ν ἃ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἥκει πρὸς μέ, κἀγὼ ἑώρακα τὸν θλιμμὸν ὃν 

οἱ Αἰγύπτιοι θλίβουσιν αὐτούς. "καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω ᾿ 
σε πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ἐξάξεις τὸν λαόν 

Ν ε. κα 9 Ν 9 “ 3 , 43 11 δ ἣν 
μου τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου. Καὶ εἶπεν 

“ ν 

Μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν “Τίς εἰμι ἐγὼ ὅτι πορεύσομαι πρὸς 
Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ὅτι ἐξάξω τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ 

ἐκ γῆς Αἰγύπτου; “εἶπεν δὲ ὁ θεὸς Μωυσεῖ λέγων ““Ὅτι 
΄ ᾿ ΄νῬ “" 

ἔσομαι μετὰ σοῦ: καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἐγώ σε 
4 κ- 9 ὡς ὭΣ. “" Ἁ ’ 9 3 Ὁ) ἐξαποστελῶ: ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τὸν λαόν μου ἐξ Αἰγύπτου, 

κ“"- κι σι »᾿ “» 

καὶ λατρεύσετε τῷ θεῷ ἐν τῷ ὄρει τούτῳ. “καὶ εἶπεν 
κ“- ν᾽ 

Μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν ““᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐξελεύσομαι πρὸς τοὺς 
σὺ δ 3 Ν Ἃ 9 ἊΜ ᾿, 9 ’ὔ ὅ ἕ Ν ΜᾺ ὰ υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς “ ὋὋ θεὸς τῶν πατέρων 

ε Ὁ 3 », λ ’ δ ε ϑδν 9 3 [ά ’ ζ »γ»» 

μων ἀπέσταλκεν με πρὸς υμας' ἐρωτὴήσουσιν με΄ Τι ονομα 

ἱ Ἐ5α, δ56,7͵ ᾿Εργοδιωκτής Μὰ5 ἴΠ6 οὐΓ- 

γΤϑηῦ σψοσὰ δῦ ΑἸθχδηάγί ἴο Ὁ ἃ Βυρϑυϊη- 

ἰθηαθηῦ οὗ σου κβ (ἰὗ 15. οοηϊγαβίθα ἴῃ 

ἱ ΟἿγ. 218 Β νι νωτοφόρος), ἃ 5 ἰ5 

5ῃονη ὈΥ͂ ἰΐβ 86 ἴῃ ἴ[ῃ6 Εαγῦμηῃ ΡδρΡΥυΤτὶ ; 

ῬΏΪΟ 11 86, ΥἱὶῚὴ. Μόὸοϑβ. 1 ὃ 1 480 θιη- 

ῬΙΟΥΒ ἰ. Οὗ. ἐργοπαρέκτης ἱ ΟἸΘη. 341, 

8. ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι : οορῃδίθ 
δοοαδβαύϊνο ἴῃ ἃ ἰοΟϑ6 56η86 οὗ {πδ΄ ἴΘΓΠ,. 

Π]ὴ {Π6 ποχῦ γϑῦβθ γἷῪὰαο ΠΑΥΘ {ῃ6 581η6 

ΘοΟηδίχούϊοη ἴῃ ἰΐϑ ΤΠΟΥΘ ῬΥΘΟΙδ6. ΤΟΥΤῚ. 

- Γεργεσαίων : δα ἀθα ἰῃ {Π0 ΤΧΧ. 

9. θλιμμόν. . . θλίβουσιν : ὃ δθ6. 
θλιμμός (ΞΞ θλῖψις) ΟσΟΌΓΒ ἴῃ 86 ΤΧΧ 

ΟὨΪΥ ΠΟΙΘ δῃᾶ ἰη 0. 267, 

12. Ὅτι ἔσομαι : {Π6 τι88 οὗ ὅτι ΠΟΙΘ 

Ϊβ ἀὰθ ἴο Π86 ῬΥΘΘΘηΘΘ6 ἴῃ {Π6 ΟΥ̓Δ] 

Οὗ ἃ Ῥδγύϊοϊθ ἴο νν οἢ 1 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ5. 

Βοίῃ ἴῃ 1ῃ6 ατθϑὶς αἀηὰ ΗΘ, ΡΟΥΔΡ5 

ὕΠ6 οοηϑδύγαου! ἢ ἸΠΔῪΥ Ὀ6 ΘΧΡΙαἰπρα ὈΥ 

δ Θ]11056 --- (ΙΧ ουῦΚ) ἐμαί 1 ιοἱϊἱ δ6 υὐτϊἢ 

ἐΐθ6. ὃ 107. --- καὶ λατρεύσετε : {Π6 καί 

ὮΘΙΘ ἢὰ5 ῃοίῃϊησ ἰῃ ἢὋπΠ60 ΗΘΌΓΘΥ ἴο 

ΟΟΙΥΘΒΡΟΠΑ ἰο 10. ΤΥΔΗΒΙΑΐθ ---- λδη 

ἐῆοιι ἰοααο8ὲ οὐ ἢν ρθορίε 7γοηυ Εσυρῖ, 

6 8βηαϊ αἴϑο βαογίῆοο ἰο Θαοα οἩ ἰδὶ8 

μιοιτζαΐη. 'ΤῊΪΒ ΒδοΥΠοΘ τγὰβ ἴο Ὀ6 ἃ 

ῬαΌΙΪο στϑοορῃϊτοη οὗ Π6 ἴδοῦ ὑῃπδὺ {Π6 

ΘΧΟὰὰ5 ψὰθ ὉΠΟΔΘΥ {Π6 δυβρίοθβ οἵ 

Φθῆοναῃ. ῬῬθύθδρθ ὑῇθὴ ῃ86 σημεῖον 

γΤοίθυσθα [ο δΌΟΥΘ ἰδ ηοῦ οὔθ δίσθῃ ὈΥ͂ 

Φθθονδὴ Ὀαΐὺ Θχρθοίθα ὈΥ Εἷμλ. 
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Ἑχοᾶπδβ 111 14 
Ἁ κυ 

Ἰ καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυ- 9 ΄-ὦ} 4 , 59 “ Ν 9 ’ 39 

αὐτῷ; τὶ ἐρῶ πρὸς αὑτούς; 
κι , ἐς Ψ 5:5 εἰν 23 ΕΞ. ζέ Ψ ΒΤ »Ἃ “ 

σὴν λέγων ““᾿᾿ὡγώ εἰμι ὁ ὧν" καὶ εἰπεν “Οὕτως ἐρεῖς τοῖς 
ἐν}. ΖΝ ὑχε 3 . 6 λ 0.6 τον ον {τ τ 

υἱοῖς Ἰσραήλ’ Ο ὧν ἀπέσταλκέν με πρὸς υμας. καὶ 
ἰοὺ ε Ἃ ’ Ν δὰ ἐξ Ψ 9 “᾿ ἴω ς κ“". 

εἶπεν ὁ θεὸς πάλιν πρὸς Μωυσὴν “Οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς 
Ἁ Νὰ ᾽ ω Ν᾽ ϑ Ν Ν 

Ἰσραήλ “ Κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν, θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ 
ἈΝ: Ν Ν ἈΠ 109 Ω 9. Ψ , Δ εὐὐμδ ὐὐ ν᾿ νυ “᾽ν, 

θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ, ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς "᾿ τοῦτό 
ϑ 3 Ν κι “ 

μού ἐστιν ὄνομα αἰώνιον καὶ μνημόσυνον γενεῶν γενεαῖς. 
109 ᾿ 5 , Ν , κ᾿ αὶ 59 Ν δ 
ἐλθὼν οὖν συνάγαγε τὴν γερουσίαν τῶν νίων ᾿Ισραὴλ καὶ 

9 ω Ν ρα Σ α ζ ’ ε π Ν ἴω ’ ε ω 3, ’ὔὕ 
ἐρεῖς πρὸς αὐτούς “ Κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ὦπταί 

9 Ν ἃ Ν. 9 Ν. Α Ν 9 μοι, θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς Ισαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ, λέγων 
(ς 3 “᾿ς ἐν ’ ε Ὺ Ἂ νἷἶ ’ Ε΄. ἃ 9 

Επισκοπῃ ἐπέσκεμμαι ὑμᾶς καὶ οσα συμβέβηκεν ὑμῖν ἐν 
3 99 Ν 3 3 ’ὔ ε ἴω 9 ων 

Αἰγύπτῳ᾽᾿ “καὶ εἶπεν ““᾿Αναβιβάσω ὑμᾶς ἐκ τῆς κακώσεως 
Νὰ 9 ’ ϑ9 Ν Κι ων ’ἤ Ἁ , Ν 

των Διγυπτίων εἰς τὴν γην των Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ 
9 ’ Ν ’ Ν. ’ Ν ε ’ ἃ 

Αμορραίων και Φερεζαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Ἑύαίων καὶ 
Ι͂ Ἴ ΄ 3 κι ε“ Ἄ, Ν᾿ τ 39. 3 8 τ. 

εβουσαίων, εις γὴν βέεουσαν γα α Και μέλι. και εισα- 

ε ’ ἴω ῪΝᾺ ΝῚ 9 Ἁ 

κούσονταΐ σου τῆς φωνῆς '" καὶ εἰσελεύσῃ σὺ καὶ ἡ γερουσία 

14, ὁ ὦν: ἴῃ6 αἰ ΠΘΥΘΠΟ6 οὗ σϑηαθυ 
ὈΘύνγθθῃ ὑΠ15 ΘΟΧΡΥ Θϑϑίοη δηα ὑΠ6 ΑΥ̓ΘΘΙς 

τὸ ὄν ΤΙ ᾧη6 αἰ ουθηοθ Ὀθύνθθῃ 

ΗἩΘΌτΓΘνν γθ]ρίοη δηα ΟὙσθϑὶς ΡΠ ]]ΟΒΟΡΩΥ 

Ϊηὴ {Π6 οοῃοθρίίϊοη οὗ {πμ6 )οϊῖγ. Τὸ 

[ῃ6 οὔθ αοα νγαϑ ἃ Ῥθύβοῃ, ἴο {ῃ6 

ΟΥΘΙ ἃ ὈΓΠΠΟΙΡ]6. {0085. Α4πΐ. 1 12 

ὃ 4 55 καὶ ὁ θεὸς αὐτῷ σημαίνει τὴν 

ἑαυτοῦ προσηγορίαν, οὐ πρότερον εἰς 

ἀνθρώπους παρελθοῦσαν" περὶ ἧς οὐ μοὶ 

θέμις εἰπεῖν. 

15. Κύριος ὁ θεός : (η6 ΗΘΌτονν νοτὰ 

ΟΟΥΤΟΒΡΟΠαΐηρ' ἰο Κύριος ΠΘΙΘ, ἃ5 ἈΒΌΔΙ]Υ 

ἴῃ {ῃηΠ6 ΠΧΧ, ἴα ΦΉΝΉΗ, [86 πϑιηθ νη ΐϊοῇ 

δα Ἰυϑὺ ὈΘΘηῃ τϑνθαὶθα ἰο Μοβθβ δἃπᾶ 

ΘΧΡΙ δἰ ηθα ἃ ᾿Ἰηθϑηΐηρ ὁ ὥν.υ ΤῊ 965 

σοηϑίαουθα {18 δὴ ἴοο ΠΟΙΥ ἴο ὈΘ 

ἸΠΙΡΏΘΥ Ῥγοπμουηοθα, ἃπα {πουθίουθ ἴῃ 

Τοδαϊηρ 1Π6 βαογθᾶ ἰθχὺ δ]ἱοπᾶ, βι 51- 

ὑαϊρα ἴοΥ ΦδΏγ ἢ, ΥΠΘΥΘΥΘῚ 0 ΟσουΣΓΘά, 

1η6 ποτὰ Αἀοῃδὶ (ΞΞ ᾿ωοσᾶ). ΤῊΘ ἔδοί 

ὑπαῦ {Π6 δβθυθηΐν ὑμ5 ὑγϑηβὶαίθα 94}- 

γΘ ἢ ὈΥ Κύριος ΒΘΘΙῚΒ ἴο ΒΠΟΥ ὑπμδὺ {15 

ῬΥΔΟΙΙΟΘ οὗ βυϑυϊυὐϊοη νγᾶὰϑ ΔΙ γθδαάν 68- 

ἰδ Ὁ} 156 ἴῃ {Π6 {Πἰγα σοη ΤΥ Β.ο, ΤῊΘ 

ἘΏΡΊΒη σνϑυβίοη ΤΟΡΌΪΔΥΥ ΤΟΡυ ϑθηΐβ 

ἪὉηῃ6 ψογὰ ΨΦαῦγθῃ ὉγΥ Τ0Ὲ])ὺ.. Τῇ 

Το ΦΘῃονδὴ Ὠδ5 δυΐβθη ἔγοτη {Π6 

ῬΥΔΟΌΪΟΘ οὗ αἰδρυϊδίηρ, [Π6 βΒδοῦθα ΔΙῚΘ 

ΘΥΘῺ ἴῃ {ῃ6 ἰοχὺ ΌΥ͂ Ραϊϊηρ πᾶ ον ἰἰ 

1ὴ6 γον θ]-ροϊηΐβ οὗ Αἀοῃδὶ. θη 

Κύριος δίδηασβ. ἰῇ ῃ6 ΤΙ ΧΧ ἴοὺΥ {Π6 

ῬΓΙΌΡΘΙ Ὡδῖη6 Φαἤῆγνθῃ, ἰὖ 15. υϑδρᾷ, Ι|{| 

ΔΩΥ ΟΥ̓ΠΘΙ ΡῬΙΌΡΘΟΙ 8116, ψυἱποὰὺ {6 

ΔΥΌ1Ο]8. ---- γενεῶν γενεαῖς : ἃ ἩΘΌΓΔΙΒΠΙ. 

16. τὴν γερουσίαν: ὑἐμ6 δοαν ΟΥ̓ εἴ- 

ἄογ8. ὟὟΩΕ ὮθδῚ οἱ 6] θυβ ἰδοὺ ἰῇ 60Πη- 

πθχίοη ἢ ΟΥΠΟΙ θυ ϊ το ῬΘΟΡΙΘ5, 

ΒΌΘΟΠ δἃ5. ΜοδΌ δῃᾶὰ Μιίάϊΐδη. Οὐ. ΝΌ. 

227, --- Ἐἰπισκοπῇ ἐπέσκεμμαι : ὃ 61. δ ν. δ... κ΄. α΄ 



1. ΤῊΝ Β᾽ΟΒΥ ΟΕ ΤῊ ἘΧΟΡΌΚΝ 108 
Ἐχοᾶιπϑ ΙΥ̓ ὁ 
3 ᾿ Ἂ Ἁ ’ 3 ᾿ ἴω. 

Ισραὴλ πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν 
εἰ θ κ “9 ΄, ΄ ξ΄ ἡ ΄, 5. 
Ο θεὸς τῶν ᾿Εβραίων προσκέκληται ἡμᾶς: πορευσώμεθα οὖν 

Ἁ ἴω ς ἴω 3 Ἂς » ο ἴω Ὺκὸ σι 

ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον, ἵνα θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν. 
Ὗ 5 Ψ . ᾽' κι 

᾿ ἐγὼ δὲ οἶδα ὅτι οὐ προήσεται ὑμᾶς Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύπ- 
ἴω ΦῪ Ν Ν Χ ᾿ς του πορευθῆναι, ἐὰν μὴ μετὰ χειρὸς κραταιᾶς - "καὶ ἐκτείνας 

Ν “ ’ὔ Ἁ 3 κι ΄- 

τὴν χεῖρα πατάξω τοὺς Αἰγυπτίους ἐν πᾶσι τοῖς θαυμασίοις 
Ὁ ’ 3 3 Μ- Ἁ Ν κι κ΄» ῪΚὰ 

μου οἷς ποιήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς. 
91 ἣ ὃ [ω ’ὔ '6ὶ 6. 4 3 ’ ἰῶν 3 ’ 

καὶ δώσω χάριν τῷ λαῷ τούτῳ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων. 
Ψ 3 9 ΄ 3 9 λ Ω θ δὸς ρ σοὺς 9. ὦ Ν ὁταν ὃὲ ἀποτρέχητε,; οὐκ ἀπελεύσεσθε κενοί" “αἰτήσει γυνὴ 

Ν ᾿, Ν ἴω ἴω 

παρὰ γείτονος καὶ συσκήνου αὐτῆς σκεύη ἀργυρᾶ καὶ 
ωὼ Γ᾿ “Ὁ δ᾽ Ἂ ἴω 

χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν, καὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν 
Ὁ 8. (Ὁ Α Ἂ ε ἴω ἃ ’ Ἁ 3 ’ 

καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν - καὶ σκυλεύσατε τοὺς Αἰγυπτί- 
)) 

ους. 
3 Ν Ἂ ΩΣ, 

᾿Τ᾿Απεκρίθη δὲ Μωυσῆς καὶ εἶπεν “᾽Εὰν μὴ πι- 
’ , Ν 9 “Ὰ ΄ὰ σὰ 

στεύσωσίν μοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς μου, ἐροῦσιν 
Ν ᾿ξ 5 5. , ε θ Ἀ. 3, δ τὸν φ΄ς ἃ Ν 9 Κη δ, ΜΟΣ ΒῈΝ 

γὰρ ὁτι΄“ Οὐκ ὦπταί σοι ὁ θεός, τί ἐρῶ πρὸς αὐτούς ;᾿ "εἶπεν 
δὲ 9 ἘΝ ’ὔ ἐξ ’ “ 9 3 ΕΝ » 3.2 ε Ἁ ἐ αὐτῷ Κύριος ““ Τί τοῦτό ἐστιν τὸ ἐν τῇ χειρί σου ;᾿᾽ ὃ δὲ 
3 δι ὃν 2) ν. κ5 ε Ξ 

εἶπεν “ Ῥάβδος. ὃκαὶ εἶπεν “ Ῥίψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν." 
.»ν δ᾽ ἀ ον ἀξαρο ᾿ Ων, » .» καὶ ἔρριψεν αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ὄφις" καὶ ἔφυγεν 

ων ϑ..,,.9 ἴω ἃ ΩΣ ; “ 

Μωυσῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ. “καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς Μωυσὴν ““Ἔικ- 
Ν) “ Ἁ ἴω ΄“ ἣν 

τεινον τὴν χεῖρα καὶ ἐπιλαβοῦ τῆς κέρκου" ᾿ ἐκτείνας οὖν 
Ἁ “. 9 ’ “ΜᾺ ’ὔ Ἁ 9 ’ εν 9 οὐ τὴν χεῖρα ἐπελάβετο τῆς κέρκου, καὶ ἐγένετο ῥάβδος ἐν τῇ 

Ν ἴω. ν ο ἴ 

χειρὶ αὐτοῦ" ὅ““ἵνα πιστεύσωσίν σοι ὅτι ὦπταί σοι ὃ θεὸς 
ἴω ’ ᾽Ν Ν 3 Ν Ν 

τῶν πατέρων αὐτῶν, θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς 
3 ’ὔ 3.) 

Τακώβ. 

χεῖρά σου εἷς τὸν κόλπον σου. 

ἰοὺ Ν ῪΜὰ 9 

“εἶπεν δὲ αὐτῷ Κύριος πάλιν “ Εἰσένεγκον τὴν 
Ἁ »" 

καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα 
9 ῪΝΝ 3 ΝΥ ’ 9 ἴω Ἁ 9 ν» Ν᾿ “ 9 ἴω 

αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ." καὶ ἐξήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ 

20. ἐν πᾶσι τοῖς θαυμασίοις μου: 

ιοἱίῃ, αἷΐ την ιυὐυοπᾶογ8. ὃ 91. 

21. ἀποτρέχητε : ΝΌὈ. 2414 ῃ, 

22. συσκήνου : ΟΥ̓ΡΊΏΔΙ1Υ ἃ τη ]]}- 

[ΥΎ [ΘΓ ΞΞ 1αὐΐϊη σοπιϑδογηαϊῖβ. ΤῊΘ 

ΗΘΌΓΘΝ ΜΟΥὰ Ἰηθϑηὴ5 ὦ 7δηναΐϊθ 580- 

ον" τοι ΔΗΥ͂ Τοΐρυθηοθ ἴο ἃ 

ὑθηΐ. --- σκυλεύσατε: ὅἋ0 ψγ6 8ϑροῖϊ. ΗἨΘ- 

ὈΓΘΥ,, ὁ ὙΥ6 518}}] 5Ρ01].᾿ 

᾿ δ. ἵνα πιστεύσωσιν : ΤΟ ίΘΥΡ Πρ ὈΔΟΙΪΚ 
ἰο ἐπιλαβοῦ τῆς κέρκου, {π6 ᾿ποΥ θα ϊαῦθ 

γγΟΥ 5. Ὀθίηρ Ραγθηὐῃρίϊοϑὶ.. 



1604 ΘΦΕΙΕΟΤΙΟΝΒ ΕΒΟΜ ΤῊΝ ΒΕΡΤΠΑΟΘΙΝΤ 
; Ἐχοᾶπυβ ΤΥ ἴ 

9 ΄κὰ ’ὔ 9 ω Ἀπ εν » ε Ν 3 Ὁ δ Ν ᾽ὔ 

ἐκ τοῦ κόλπον αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὡσεὶ χιών. 
γ Ν 3 ᾽ {ς...2.3 ’ὔ Ν ΄“ Ψ 3 Ἁ 7 

καὶ εἶπεν πάλιν “ Εϊσένεγκον τὴν χειρὰ σου εἰς τὸν κόλπον 
“ Ν Υ ἴω σου" καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ" καὶ 

3 ’ 3 Ν 9 Μὰ ᾽ 3 ΜᾺ Ν ΒΡ 3 ’ 

ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπον αὐτοῦ, καὶ πάλιν ἀπεκατέστη 
“-Ψ ἴω. Ν Ν Ν 

εἰς τὴν χρόαν τῆς σαρκὸς αὐτῆς: ““ ἐὰν δὲ μὴ πιστεύσωσίν 
ὦ ἴω ἴω. ΄ὰ ’ “ 

σοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ πρώτου, 
κι ΩΝ κι ὕ κι 

πιστεύσουσίν σοι τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ ἐσχάτου. 
ἘΝ ἴω μ ’ 

9 καὶ ἔσται ἐὰν μὴ πιστεύσωσιν σοι τοῖς δυσὶ σημείοις τούτοις 
Ν. 3 ’ “Ὁ “ἄν ’ 3 Ν ῪΜᾺ ν μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς σου, λήμψῃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος 

ἴω ῪΝὰ “ ἃ , Ν ο 

τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκχεεῖς ἐπὶ τὸ ξηρόν, καὶ ἔσται τὸ ὕδωρ ὃ ἐὰν 
, 5. Ν ΩΝ κι Ὄ 5. νΝ κι κι Ὁ) 10τιϑ 

λάβῃς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ αἷμα ἐπὶ τοῦ ξηροῦ. Εἶπεν 
δὲ Ἂ Ν ὔ Σξ ἠ ’ὔ 9 ε ’ 3 

ε Μωυσῆς πρὸς Κύριον “Δέομαι, Κύριε, οὐχ ἱκανὸς εἰμι 
ἈΝ κι 9 θὲ δὲ ν κι ͵ Ἐπ ΩΝ 939 δ κι δας 

πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας οὐδὲ ἀφ᾽ οὗ ἤρξω 
ζω “ , ’ὔ 3 ᾽, Ἁ , 

λαλεῖν τῷ θεράποντί σου ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος 

6. ὡσεὶ χιών : 905. 4πὲ. ΤΠ 128 8 
Ὑπακούσας δὲ λευκὴν καὶ τιτάνῳ (0}4}1Κ) 

ὁμοίαν προεκόμισεν. 

Θ. τοῖς δυσὶ σημείοις : ὃ 1. 47086- 

ῬΏα5 ΤΠ] Κ65 ὑΠ6΄ ΤΠ]γα 5'ρὴ οἵ ἰυγηϊηρ 

ὙΥΑΙΘΙ ἰηΐο Ὀ]οοα ἴο ὍΘ δοίμδ]] Υ Ρϑυ- 

Του π]θα δὖ ὑπΠ6 Ὀυγηΐηρ Ὀὰ5ῃ. --- λήμψῃ: 

ὃ 57. -- ἐκ  εεῖς : [η6 Θοσρηςιδῦϊο ἢ ΒΘΘΙῺΒ 

ἅτ ἴο ἴα1]56 ΔΠΔΙΟΡῪ ἔΓΟΠ] νον 6ὶ γΘΓΌ 5. 

ὃ 21. -- ὃ ἐάν : -- ὃ ἄν. ὃἧ 108. 

10. πρὸ τῆς ἐχθὲς κτλ. : ἃ [|106Γ8] 

ὑγϑηϑαῦϊοη οὗ {ῃ0 ἨἩΘΌΓΘΥΥ ΡΏΓ͵ΓΔΒΘ, 

ὙΥΠΪ]Οἢ 15. ΘΟΠμαἀθηβθα ἰηΐο “ πΠογυθίοϊουθ ̓  

ἴη Εν. γαοβίογααῃ απα {16 αν θΟΓΟΥ 6 

'ἴβ ηθδηῦ ἴο ΟΟΥ̓́ΘῚ 811] ραϑύὺ {11ὴ6. ΤῊΘ 

τηθδηΐηρ οὗ πρὸ τῆς ἐχθές τηυδῦ ῃηοὺ Ὀ6 

ῬΓΘΒΒΘα : [18 ΤΟΥΤῚ 15 55} 1]αϊθα ἴο ῃδὺ 

οὗ πρὸ τῆς τρίτης, ΕΧ. 2129: Ὧι. 442 

ΤῊΪΒ 856 οὗ πρό ἰῇ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙΒ Οὗ {1πὴ6 

ὈΘοδ6 ΘΟΠΙΏΟΠ ἴῃ ἰδίου ασθοῖ, οσϊηρ 

ΔΡΡΑΓΘΗΪΥ ἴο ἰἴ5 οοἰποίάθηοθ ἢ 

Τιαὐΐη ἰαϊοῖη. 405. 4π͵. ΧΠΠ9 ὃ 2 πρὸ 

ὄκτω εἰδῶν Φεβροναρίων : Ῥ]υύ, Οὐ. 608 

πρὸ μιᾶς ἡμέρας κε δΔᾺ [6 ἈΠῸ Π| α 161; 

ϑμμἶα 27 πρὸ μιᾶς νωνῶν Κυντιλίων, 57 

πρὸ δυεῖν ἡμερῶν ἢ ἐτελεύτα. ΗΘΙΘ 6 

οδηπμοῦ Βαβρθοῦ ΔΥ Βοιηδὴ ἰηῆμπθηοθ 
ἴο αν Ὀθθη αὖ ψοΟΥΚ, δηα {Π6 ΟΟΟΌΥ- 

ΤΘΠ66 ἴῃ Ηδγοαοίτβ οὗ Ὁη6 ῬῇγαΒΘ πρὸ 

πολλοῦ ἴῃ ᾧῃη6 56η856 οὗ “Ἰοῃρ Ὀδίοσε ἢ 

ἰηα]οαῦθβ ᾧ [ΘΠ ΘΉΟΥ ἴο ὑῃ 5 τ᾿ι86 οἵ [Π6 

ῬΓΘΡΟΒΙΠΪΟΩ ἴῃ Ῥυγ6 ατθοκ. Ὑἥ ἢπὰᾶ 

πρὸ μικροῦ χρόνου ἴῃ ᾿ἰὶ Μδο. 106, --- 

ἰσχνόφωνος: ςορ. 089. ΠΘγΘ {ῃ6 ἨΘθΘ- 

ὍΤΟΥ ἰ5 αἰ οσθηῦ. ΤῊΐ σψνοτά, συ] Οἢ 
ὩδύσΓΑΙ]]Υ θη 5 “ [1] η-νοϊοθα," 15 αδοὰ 

85 ὑποιυρῇ ἰ ΟΥΘ ἰσχόφωνος οἱ ἃ ῬΡ6Ι- 

50 ΜΓ δ ρα ϊ πη θηῦ [ἴῃ ὮΪ5 ΒΡΘΘΟΉ, 

Ατσίβίουθ (γοδὶ. ΧῚ 86) βᾶγ5 ὑμαῦ {Π6 
ἰσχνόφωνοι ΔΥΛΥΘ6 ἰποΔΡΔ 16 οὗ βρθακίηρ 

ἸΙο Ὀθοδιθθ οὗ {πΠ6 οἴοσγὺ (δύ 15. τὸ- 

ααϊγρᾶ ἴο οὐθυοοῖηθ ὕπη6 οΟὈδυγΓ Οὔ] ἴο 

{Π6 ὶγ νοΐθθ. 1Ὼῃ γοδὶί. ΧΙ 80 ἰσχνο- 

φωνία 5 αἰδυϊηραϊδηθα ἔτοη] τραυλότης 

8δη4ἃ ψελλότης. ΑἋ ῬΘΙΒΟῺ ἰδ8. τραυλός 

ὙὙΠ0 5 ἈΠΦΌ]Θ ἴο ῬΡΥΟΠΟΊΠΟΘ ΒΟΙΏ]6 Ὀ8Γ- 

ΜΝ κουν. ὦ. 
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Ἑχοάᾶυβ ΙΥ̓͂ 1ἴ 

ἐγώ εἰμι. ΤΠεῖπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν “Τίς ἔδωκεν 
στόμα ἀνθρώπῳ, καὶ τίς ἐποίησεν δύσκωφον καὶ κωφόν, 

᾿ καὶ νῦν πορεύου βλέποντα καὶ τυφλόν ; οὐκ ἐγὼ ὁ θεός ; 
ν 95 Ὗ ϑ Γ΄. Ἁ ’ ἣ ’ ἃ ’ 

καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου, καὶ συμβιβάσω σε ὃ μέλλεις 
΄΄ Ἁ ω ἴω 

λαλῆσαι. “ἧκαὶ εἶπεν Μωυσῆς “ Δέομαι, Κύριε, προχείρι- 
»» πὰ Ἃ "" σαι δυνάμενον ἄλλον ὃν ἀποστελεῖς. “Ἵκαὶ θυμωθεὶς ὀργῇ 

Ν - 5 9 
Κύριος ἐπὶ Μωυσὴν εἶπεν “Οὐκ ἰδοὺ ᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός σου 

ὁ Λευέίτης ; ἐπίσταμαι ὅτι λαλῶν λαλήσει αὐτός σοι" καὶ 
ἰὸὃ Ν 9 Ν 3 λ ’ὔ’ὕ 3 ’ ’ὔ Ν ἰὸὃ ’ 

ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται εἰς συνάντησίν σοι, καὶ ἰδών σε 
᾿" ἴω Ἁ “ Ἁ 

χαρήσεται ἐν ἑαυτῷ: “᾿καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν καὶ δώσεις τὰ 
’ὔ 3 Ν ω Ἁ 

ῥήματά μου εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ - καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα 
ἃ Ν ἌᾺ “ΟῚ κι 

σου καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ συμβιβάσω ὑμᾶς ἃ ποιήσετε. 
Ὥοϑ᾿, ΜΝ ΓΝ, , Ν ν ΄ ἔῃ μέσο δον ον 

καὶ αὐτὸς σοι λαλήσει πρὸς τὸν λαὸν, καὶ αὐτὸς ἔσται σου 
’ Ν Ν 9 “: » Ν Ἂς Ν ’ στόμα: σὺ δὲ αὐτῷ ἔσῃ τὰ πρὸς τὸν θεόν. 

Ὁ] υ]ΑΥ Ἰουϊου, ΠΟΘ α5 [Π6 ψελλός Θχδἃρ- 

σουδΐθϑβ 50Π16 ᾿ἰθίϊθυ ΟΥ̓ ΒΥ] 416, Ὀαύ 

ἰσχνοφωνία ΟΟἸδΒΙδίβ ἴῃ Δ ᾿ΠΔΌΪΙΥ ἴο 

οὐΐαο ΟἿΘ 5Υ}14Ὁ1]6 αὐ ον ἴο δΠοί ΘΓ. 

Ηδτγοαοίαβ (ΙΝ 185) 5661ὴ5 ἴο τι86 {Π6 

ΟΓΒ ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΘΒΙΥ --- πάϊς 

ῴφωνος καὶ τραυλὸς, τῷ οὔνομα ἐτέθη 

ἰσχνό- 

Βάττος. 

11. δύσκωφον: 804 ὈΥ Ατ᾽δίοι]θ 

ἴῃ 6 56η86 οὗ “βἰοηθ-αραῖ. Ηθγθ 

ΠΟΥΘΥΘΥ ἰὖ 15 υϑρα [ῸΓ “ ἀατη},᾽ 116 

κωφός (ὙὨΪΟῊ ἴῃ [5617 ΙΔ τηθδη δἰ που 

εἀραῦ" ΟΥ “αἀαΠη}0) 185 66 τϑϑουυθᾶ 

ἴου “ ἀθαΐ." 

12. συμβιβάσω σε: 7 ιοἱ]ϊ ἱηδέγιοΐ 

ἘΝ εδ, ὦ ἐπ  Υν. 1, 185. σαρ, 188... 18. 

4015: 1 οτ,. 216,.. ΑἸβο προβιβάσεις Ὠ. 

61, πΠροσβιβάζειν 1ἰΒ υϑρα ὈΥ͂ ΟἸ Β5108)]} 

ὙΥΤΙΓΘΥΒ ἴῃ ἃ ΒοΙηθυ δῦ 51 Π}}]ΔῚ 56Ώ56. 

ΡΙαῦ. Μοη. 14 Β, μάν. 229 Ἑ: Χρη. 

Μορι. 1 2 ὃ 17. 

14. ᾿Ααρών: δ5. ΑΔΙΌΠ τγᾶβ [Π766 
γΘΔΓΒ ΟἸάθυ ῇδη Μόοβθβ (17), γγ8 ΙηΔΥ͂ 

Ν ἃ 

καὶ τὴν 

ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαὺ [ῃ6 οΟΥ̓ΘΓ ἴῸΥ {Π6 ἀδβίγαο- 

ὑἸΪο0η οὗ τη816 ᾿ἰηΐδηῦβ νγὰ5 Βα βθαπθηῦ ἴο 

Π15. ὈΙΓΌΠ. -- ὁ Δενείτης : ΜΟΒ6Β νγὰϑ 88 

Ὠ]ῸΟ. ἃ 1,Θυ]18 ἃ5 Αδήόθη (Εχ. 62) : Ῥαυΐ 

ἴο ὕὍη8 ]η64 οὗ {π6 ΟῚ 0ἢη6 ψοτὰ 

ῬΓΟΌΔΌΙΥ βἰρηϊῆρα ἔπηοίϊοη γαύῦμου Π8 ἢ 

αἀρθβοθηΐ, 50 ὑῃμαῦ 15 186. ΠΟΥ ᾿ΠΨΟΪΥΘΒ 

δ ΔΗΘΔΟΓΟΏΪ 511. ---- σοί: δααρα ἴῃ {68 

ΠΧΧ, τῃ6 τηθδηΐϊηρ ποὺ ἀοαδύ ῬὈρθίηρ 
ὁ ΤΟΥ {Π|66.᾽" 

16. τὰ πρὸς τὸν θεόν: {πΠ6 αὙΤΘ6]ε 

ὑγδηβ]αῦοῦ ἢδ5 βι σου πι6α 15 αἰβίγαοῦ 

ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ [0 ὑῃ6 ὈΪ ΠΐΟΥ ὁ ἴον αοα᾿" οὗ 

Π6 οΥἿσῖηα]. Αδγοῃ, ἰμδῦθδα οὗ ἰδ κίηρ' 

15 ἸηδιΓαούϊοηβ αἰ γθοῦγ ἔσο αοα (85 

Μοβθβ 4068), ἰδ ἴο αϊκθ {Π61ὴ :ΤἹΌΙΏ 

Μοβθβ. Τὰ πρὸς τὸν θεόν (ΞΞ ὨΪδ το ]ὰ- 

ὑ]Ϊ0η5 ἢ Οοα) ΙΔΥ {ῃπϑυθΐοσθ ὈΘ 

[Δ ΚΘ Π, ἴο Ιηθϑ ““ Ὠἰβ5 τηραϊαχη οὗ οοΙη- 

τηπηϊοδύϊοι ἢ αοα." ΤὨῊΪ5. 5ΘΘΠ15 

ἴο ὑὙρὶγ ῃ6 το]αὐϊοηῃ οὗ Π6 ῥυἱθϑὺ ἴο 

ἴ7Π6 Ῥγορῃθῦ ἀπᾶθν ὑΠῃ6 468] ἩΘΌΓΘΥ 

ὑμθοοῦδου. 
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Εχοᾶὰβ ΤΥ͂ 18 

ῥάβδον ταύτην τὴν στραφεῖσαν εἰς ὀφιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί 
σου; ἐν ἣ ποιήσεις ἐν αὐτῇ τὰ σημεῖα. 

15 Ἐπορεύθη δὲ Μωυσῆς καὶ ἀπέστρεψεν πρὸς ᾿Ἰοθὸρ τὸν 
γαμβρὸν αὐτοῦ καὶ λέγει “ Πορεύσομαι καὶ ἀποστρέψω πρὸς 
τοὺς ἀδελφούς μου τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ὄψομαι εἶ ἔτι ζῶσιν. 

καὶ εἶπεν Ἰοθὸρ Μωυσῇ “ Βάδιζε ὑγιαίνων. μετὰ δὲ τὰς 
δ - ὦ κ᾿ : Ν δ... Ὁ ἃ 9 , ε ᾿ ὍΠΩΣ 
ἡμέρας τὰς πόλλας ἐκείνας ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπ- 

του εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν ἐν Μαδιάμ, “ Βάδιζε 
» 3 Ἂν ΄ Ν , ε φ , ἄπελθε εἰς Αἴγυπτον τεθνήκασιν γὰρ πάντες οἱ ζητοῦντές 
σου τὴν ψυχήν “ 

τὰ παιδία ἀνεβίβασεν αὐτὰ ἐπὶ τὰ ὑποζύγια, καὶ ἐπέστρεψεν 

ἀναλαβὼν δὲ Μωυσῆς τὴν γυναῖκα καὶ 

9 ν “ ἴω 

εἰς Αἴγυπτον : ἔλαβεν δὲ Μωυσῆς τὴν ῥάβδον τὴν παρὰ τοῦ 
ῈᾺὋ 59 “Ὁ Ν 9 ῪΝᾺ 91 3" Ἁ ͵ Ἁ κ΄Ἁ,. 

θεοῦ ἐν τῃ χειρὶ αὐτοῦ. εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν 
({ , Ἁ 9 ’ὔ 3 » ψ Πορευομένου σου καὶ ἀποστρέφοντος εἰς Αἰγυπτον, ὁραὰ 

’ Ν ’ ἃ “ 

πάντα τὰ τέρατα ἃ ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου, ποιήσεις αὐτὰ 
ἐναντίον Φαραώ: ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ 

9 ον Γηήνβ ,΄ ν , φ99 Χ . 9. 5 κ , οὐ μὴ ἐξαποστείλῃ τὸν λαόν. σὺ δὲ ἐρεῖς τῷ Φαραώ 
’ ’ ε ζ 

Τάδε λέγει Κύριος “ Υἱὸς πρωτότοκός μου Ἰσραήλ᾽ “εἶπα 
δ ,ὕ ς 9 , δ ’΄ ὙΠ , ΡΟΝ: 
έ σοι “ Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα μοι λατρεύσῃ᾽ εἰ 
ἃ 3" Ν Ὺὰ Ψ ΧῚ 

μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι αὐτούς, ὅρα οὖν, ἐγὼ ἀπο- 

κτέννω τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον. ᾿ 

. “Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς ᾿Ααρών “ Πορεύθητι εἰς συνάντησιν 
“ 59 22 τῶ; Μωσεῖ εἰς τὴν ἔρημον" ᾿᾿ καὶ ἐπορεύθη καὶ συνήντησεν αὐτῷ 

17. τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν : δα ἀρᾷ 

ἴῃ {Π6 ΠΧΚΧ Στρέφειν -Ξ 018.55108] τρέπειν. 

ἐν αὐτῇ : ὃ 09. 

18. Βάδιζε ὑγιαίνων : 'Ὑγίαινε ΟΟΥ- 

ΓΟΒΡΟΠΟΒ ἴο ὕη6 Τιαὐϊῃ ϑαϊδ ἃ5 ἃ ΤΟΥ ]8 

οὗ Ἰ᾿θαγνβϑ-  κίηρ, --- μετὰ δὲ Αἰ- 
γύπτου : {1686 γγΟΙΒ 816 Τορθαϊθα [πῸΠῚ 

225. ΤΠΘΥ 876 ποῦ ἴῃ ὕπ Ἡθῦτον δηᾶ 

Ἃο ποῦ Βαϊ [ηΠ6 οοπίθχῦ. Οἢ {Π6 ΤΌΥΊὴ 

Οὗ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη 566 231} ἢ, 

---ἐν ἢ Ὁ τ ὦ 

19. Βάδιζε ἄπελθε: 8ὁ 106 78] ὑγϑη8- 

Ἰαϊϊοη ἔσοιῃ Π6 ΗΘΌγουγυ. Οὔ. βάσκ᾽ ἴθι 

ἴη ΗΟΙΊΘΙ δηα νϑᾶὰθ ἃρθ ἴῃ ΙΡῚ. 

20. τὰ παιδία: ἴοΥ [Π6 ΠδΙΏΘ65 οἵ 

Μοβθβ᾽ Β0η85 5686 185,24, 

“1. ἸΠορενομένου σου... ὅρα: ὃ δ8. 

---ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου: ὃ 91]. 

28. ἀποκτέννω : {Π6 ργοδοηῦ οὗ βύθῃη 

κτεν- ἰθ ΠΘΥΘ βίσθηρ θηθα ὈΥ͂ η858͵58- 

ὑἱοη ἰηδύθαα οὗ Ὁ. ᾿ηβουίϊηρ ει. 
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,Εχοᾶὰβ Υ δ 

ἐν τῷ ὄρει τοῦ θεοῦ, καὶ κατεφίλησαν ἀλλήλους. τὰ καὶ 
“κι “59 ι 

ἀνήγγειλεν Μωυσῆς τῷ ᾿Ααρὼν πάντας τοὺς λόγους Κυρίου 
ἃ 3 “ ο ’ Ν 4. Ὁ ἃ 3 ’ 3 ῪΝὉ 

οὖς ἀπέστειλεν καὶ πάντα τὰ ῥήματα ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ. 
99 95 0 δὲ κ᾿ ν 9 ΄ ν , δ 
ἐπορεύθη ὃὲ Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρῶών, καὶ συνήγαγον τὴν 

7 ἴω εκ 3 ν᾿ 90 ἃ 9 ὔ 3 Ν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ. καὶ ἐλάλησεν Ααρὼν 
’ὔ Ἂ δ ω ἃ 3 ᾧ ε . ἢ οὐ πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἃ ἐλάλησεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν, 

21 ΣΡ ἙΟΥ͂, 
Καὺυ ἐπιστευ- 

᾿, ΝᾺ ἴω ἴω 

καὶ ἐποίησεν τὰ σημεῖα ἐναντίον τοῦ λαοῦ. 
ε ᾿Α Ν 5. ἐὸν Ψ 3 , ε Ν Ἁ φν Ν 

σεν ὁ λαός, καὶ ἐχάρη οὁτι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τοὺς υἱοὺς 
3 ᾿ .ν 5 ΝΕ 
Ισραὴλ καὶ ὅτι εἶδεν αὐτῶν τὴν θλίψιν κύψας δὲ ὁ λαὸς 

΄; 17 ἃ Ν ἴω 3 ἴω ω Ν 

προσεκύνησεν. Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ 
5 Ν) 3 ἴω 

Ααρὼν πρὸς Φαραὼ καὶ εἶπαν αὐτῷ “Τάδε λέγει Κύριος ὁ 
θ Ἁ 3 ᾿ς ς ᾽Α Ν᾿ , ν ε ’ὔ 

εὸς Ἰσραήλ “ Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι ἑορτάσω- 
: δ'' ὁ. ““ 3. Ὁ) τ, , ἐςππιΖ. » 5 

σιν ἐν ΤΉ ἐρὴμῳ. και εἶπεν Φαραω “Τὶς ἐστιν οὗ εἰσα- 
ῪΝ΄ὰ » ῪΚᾺ ο »Ὃ““ 

κούσομαι τῆς φωνῆς αὐτοῦ ὦστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς 
τ λ Ἡ 9 Τὸ Ν ᾽ ἃ Ν Ἶ ὃλ 3 ἐξ 

σραήλ; οὐκ οἶδα τὸν κύριον, καὶ τὸν Ἰσραὴλ οὐκ ἐξαπο- 

“καὶ λέγουσιν αὐτῷ “Ὁ θεὸς τῶν Ἔβραίων στέλλω. 
᾽ ε κα ’ 3. εν κι ε κι προσκέκληται ἡμᾶς" πορευσόμεθα οὖν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν 

3 Ἁ » τ ῪΜᾺ ῪΜᾺ ῪΝὰ 

εἰς τὴν ἔρημον, ὅπως θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν, μή ποτε συναν- 
, ς: αὶ ΄ὕ ΕῚ ,ὕ 29 4 Ἀν ον 9 ., ἶ,  ε . τήσῃ ἡμῖν θάνατος ἢ φόνος. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς 

ν 

Αἰγύπτου ““Ἵνα τί, Μωυσῆ καὶ ᾿Ααρών, διαστρέφετε τὸν λαόν 

μου ἀπὸ τῶν ἔργων ; ἀπέλθατε ἕκαστος ὑμῶν πρὸς τὰ ἔργα 
ὄ αὐτοῦ." καὶ εἶπεν Φαραώ ““ Ἰδοὺ νῦν πολυπληθεῖ ὁ λαός - 

27. τῷ ὄρει τοῦ θεοῦ: [ἰἰ Κὶ. 
108 ἢ. 

28. οὖς ἀπέστειλεν: τυἠογοιοί ἢ, ἢ 6 
Ππαᾶὰ 8οηΐξ ΐωηι. Αἢ ἰΤΥΘΡΌΪΔΥ αὐΐγδο- 

ὑἰοη οὗἩ {Π6 το]αίΐνθ. Οὗ. θὅ ὃν... κα- 

ταδουλοῦνται. 

29. ἐπορεύθη. .. συνήγαγον: ἰπ 

0Π15 ΟΔΠΡΘ ἔγΟΤη 5᾽ ΠρΊ 87 ὕο Ὀ]ΥᾺ] {ἢ} 6 

αΥθϑὶς Θχδοῦ!ν Το] ]ουγβ π6 ΗΘΌτονυ. Συ- 

νάγειν 5 Π6 γοΥὉῸ ἴο ψὨΐΪΟῆ συναγωγή 

(128) Ῥβ]οηρβ. Φόβθρῃιβ (Δ4πέ. 1 18 

δ᾽ 1) ΤΏ ΚΘΟΒ [Π6 6]ά615 φῸ οαὖ ἴο τηθθϑύ 

Μοβθθ δῃηὰ Αδοῃ, μδυίηρ πρατα οὗ 

ὑΠ 61} ΘοΙΏΪηΡ, 

1. Τάδε λέγει Κύριος : ἰηδίοαα οὗ 
{πθ56 ψοσβ Φοβθρῆβ ΠΘΙΘ ΠΙΔΚΘΒ 

Μοβθϑ τϑθοοὰυηῦ ἴο ῃη6 ΠΟῪ ῬΏΔΥΔΟΙ ΠΒ 

ΒΟΥ 665 ἀραϊηβῦ ὕπ6 ἘΠ] ΟΡ ΔΉ. 

2, οὗ... αὐτοῦ: 8 69. 
δ. πολυπληθεῖ : 8 ἩΜμΏΟΥΟΙ58. 'ΤῊῺΘ 

ΜΟΙ ΟΟΟΌΒ ἴῃ ὑηΠ6 ΤΙ ΙΧΧ ΟἿΪΥ ΠΘΓΘ, 

ἴῃ Τι6γ. 1142 ὃ πολυπληθεῖ ποσίν, δηὰ 

Ὁ. 77 πολυπληθεῖτε παρὰ πάντα τὰ 

ἔθνη. 
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: Ἐχοάπβ Υ ὁ 
ἈΠ Ὡς ὧν , 3. ταν  ἐπ αὶ ὑός ΠΝ 2) δ , 

μὴ οὖν καταπαύσωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ἔργων. συνέταξεν 
δὲ Φαραὼ τοῖς ἐργοδιώκταις τοῦ λαοῦ καὶ τοῖς γραμματεῦσιν 

λέγων ἴ“ Οὐκέτι προστεθήσεται διδόναι ἄχυρον τῷ λαῷ εἰς 
Ν ’, , 3 Ἀ Ν ’ ε ’’ 9 νΝ 

τὴν πλινθουργίαν καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν " αὐτοὶ 
Ὺὰ » 

πορευέσθωσαν καὶ συναγαγέτωσαν ἑαυτοῖς ἄχυρα. “καὶ 
“ε 4ν ἴω ’ 

τὴν σύνταξιν τῆς πλινθίας ἧς αὐτοὶ ποιοῦσιν καθ᾽ ἑκάστην 
ε Ψ 3 “" 9 " 3 9 λ Ἅ "ὃ ὩΣ λ ’, 
ἡμέραν ἐπιβαλεῖς αὐτοῖς, οὐκ ἀφελεῖς οὐδέν - σχολάζουσιν 

’ ὃ Ν ἴω ᾽ ’, Κ5 θῶ Ἂ θύ 
γάρ, διὰ τοῦτο κεκράγασιν λέγοντες “᾿γερθῶμεν καὶ θύσω- 

κ᾿ θ ὯΝ ἐς ἈΦ 9 , θ .»ν κι 9 θ , 
μεν τῳ θεῳ Ἡμῶν. βαρυνέσθω τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων 

τούτων, καὶ μεριμνάτωσαν ταῦτα, καὶ μὴ μεριμνάτωσαν ἐν 
λόγοις κενοῖς. “Ὁκατέσπευδον δὲ αὐτοὺς οἱ ἐργοδιῶκται 

νὰ Ἔ ΜᾺ Ν "ΔῈ Ν νΝ λ Ν λέ (( η' (ὃ 
καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ ἔλεγον πρὸς τὸν λαὸν λέγοντες ““Τάδε 

λέγει Φαραώ “ Οὐκέτι δίδωμι ὑμῖν ἄχυρα - “ αὐτοὶ πορευόμενοι γει Φαρ δωμι ὑμῖν ἄχυρ ρευόμ 
’ ε ΄“ » ν 5.Ν Ψ 3 Ν 9 “ 

συλλέγετε ἑαυτοῖς ἄχυρα ὅθεν ἐὰν εὕρητε, οὐ γὰρ ἀφαιρεῖται 
ΡΥΝΟ. “Ὰ , ε ω θέ 35.933 109 Ν ὃ ’ὔ ε Ν' 3 ἀπὸ τῆς συντάξεως ὑμῶν οὐθέν. καὶ διεσπάρη ὁ λαὸς ἐν 
ὅλ. κιὦ Αἱ , κι λ ’, 3 » ἴ 156. Ε δὲ 

ὅλῃ γῇ Αἰγύπτῳ συναγαγεῖν καλάμην εἰς ἀχυρα: “"οἱ δὲ 
3 ὃ ἴω ᾽’ὔ ὃ 9 Ν ’’ οἕ “ ᾿ ἐργοδιῶκται κατέσπευδον αὐτοὺς λέγοντες ““ Συντελεῖτε τὰ 
» Ἁ ’ἢ 3. τ. ’ὔ’ Γ᾿ λ-ςσ Ν » ἔργα τὰ καθήκοντα καθ᾽ ἡμέραν καθάπερ καὶ ὅτε τὸ ἀχυρον 
ἐδίδοτο ὑμῖν “καὶ ἐμαστιγώθησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ 

, ῪΜᾺ ξ ἃ 9 ΝἉ ε » 3 9 9 ᾿. ε ον 

γένους τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οἱ κατασταθέντες ἐπ᾽ αὐτοὺς ὑπὸ 
ω 9 ΜᾺ ἴω ᾽’ὔ ’ Ζ Ν Ψ 3 ’ 

τῶν ἐπιστατῶν τοῦ Φαραώ, λέγοντες ““ Διὰ τί οὐ συνετελέσατε 

6. συνέταξεν : σαῦθ ΟΥ̓ 6785 ἴο. ΟἿ. 

618 1295; ΝΡ, 118; Τῦϑρα ΔΌΒΟΙ]αςΘΙΥ ἴῃ 

Ἐκ. 912 --- γραμματεῦσιν: ἴΠπ656. ὙΘΙΘ 

Ηθῦτονν, ποὺ πργριίίΐδη, οἴἥοουβ. Οὗ. 

γ5. 14. 19. 

7. προστεθήσεται διδόναι: 8ῃαἱὶ! {ΐ 
δὲ ααἀαθᾶ ἴο ψίυο.. 'ΓΠΘ ᾿π]ΡΘΥΙΒΟΏΔ] ΤΟΥΤῚ 

Οὗ ἃ ΘΟἸΙΩΠΏΟ οοηδίχγαοίϊδοη ἴῃ ΒΙΌ]Π1Ο0 8] 

ατθοῖς : θη. 378 η, Οἡ [Π6 1.88 οἵ ΒίΥΑ 

ἴοΥ ὈΥΙΟΚ5 ϑιννοίθ (Πιγοά. Ὁ. 2935) οομ- 

ῬᾶΤο5 ΕἸ ηάουβ Ῥοίγιθ βαρψγὶ 11 χὶν 2 

ἐς τὰ ἄχυρα πρὸς τὴν πλίνθον. --- πλιν- 

θουργίαν : ἴῃ ϑιυνγοῦθ᾽ 5 ἰθχῦ ΟὨ]Υ ἤΘΓΘ ἴῃ 

ΧΧ, ΦοβθρἢΒ 868 πλινθεία. --- ἐχθὲς 

καὶ τρίτην ἡμέραν : ἃ Θ'ΘΠΘΙΆΙ ΘΧΡΙΘ5- 

ΒΙΟΠ ἔου ραϑῦ {1π||6., 866 410 ῃ, ἃὯ 86. 

8. σύνταξιν : υϑεα ΌὈΥ ΘΙ ΠΟΒΌΠΘΙΗΘΒ 

(6.0. ῬΡ. 60, 96) οὗ ῃ6 σοῃυ Ὁ] 08 

ΥΠΪ0 ἢ ΑὙΠΘη5 Ἰον θα ἔσο ΠΟΙ 811168. 

ΤῊ “ [416 ᾽ ΟΥἩἨ ὉΠ6 ὈΤΙΟΙΚΒ [ἢ ΟἿΓΪΓ ΥΘΥΒΙΟη 

ΞΞ- [6 “οουηΐ" οἵὁ ἪὉῃ6 Ὀτίοῖκϑβ, 1.6. ὉΠ 6 

χοᾶ ΠΌΙΏΌΘΙ ν  ]]Οἢ [ῃ6 [ΒΤ 86] 1065 ΘΙΘ 

οχρθοίθα ἴο ῥΡυΌυἹᾶθ. --- κεκράγασιν : 

Ῥουϊθοῦ υϑθα δἃ5 ργθϑθηῦ ; Τοιηα 4150 ἴῃ 

δοοα Δαΐῃοῦβ, ἃ5 ΒΟΡΉἢ. 4). 1280. 

14. λέγοντες : ΠΘΙΘ ΜΘ ἢδγυθ ἃ ὈδΓ- 

Ὁ1Ο]Ρ16 νν ΐο μᾶ5 πούῃϊησ ἰο ἈΡΤΘ6 10 ἢ 

οχοθρῦ {[Π6 ἀρϑηΐύ ᾿πηρ]164 ἴῃ {Π6 ῬΦΒΒΙΥΘ 
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Εχοάμβ Υ̓ 28 
Ν ’ ε ἴω Ας ’ὔ ’ὔ 9 Ἁ Ν Ψ᾽ 

τὰς συντάξεις ὑμῶν τῆς πλινθίας καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην 
ει » ἀυτς τως ΄ ᾽) 15 95 θό ΠΣ δ 
ἡμέραν καὶ τὸ τῆς σήμερον; εἰσελθόντες ὃὲ οἱ γραμμα- 

΄Λ΄χ ΄“ ΕΑΝ 3 Χ ’ ᾿ Ν ’ 

τεῖς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ κατεβόησαν πρὸς Φαραὼ λέγοντες 
ΦΕῪ ’ὔ . »"Ρ ΜᾺ -“Σ ἐ᾿ ΕῚ γ) 16 » 9 ᾿ 

ἵνα τί οὑτως ποιεῖς τοῖς σοῖς οἰκέταις ; ἄχυρον οὐ δί- 
ω 3 γι “ “ 

δοται τοῖς οἰκέταις σου, καὶ τὴν πλίνθον ἡμῖν λέγουσιν ποιεῖν, 
"ΟΣ. Ἁ ε αῷ. ἥ᾿ 

καὶ ἰδοὺ οἱ παῖδές σου μεμαστίγωνται ἀδικήσεις οὖν τὸν 
᾿ , 8 1 
λαὸν σου. 

Ν 3" ἴω. 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ““Σχολάζετε, σχολασταί 

ἐστε" διὰ τοῦτο λέγετε “ Πορευθῶμεν θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν. Ύ ρευθῶμεν θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν. 
1. “ Φ 3 9 Ἄ Ν Ἀ » ᾿ 7 νῦν οὖν πορευθέντες ἐργάζεσθε: τὸ γὰρ ἄχυρον οὐ δοθήσεται 
Θὲ ΩΡΝ Ν Ν ΒΡ θί 3 ὃ ’ 22 15.ε 2 
ὑμῖν, καὶ τὴν σύνταξιν τῆς πλινθίας ἀποδώσετε. εώρων 

΄“" ῪΚᾺ ΄Κ΄ὸὶ 3 ῪΝᾳΝ 

δὲ οἱ γραμματεῖς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἑαυτοὺς ἐν κακοῖς λέγον- 
Σὲ 9 3 ’ὔ ΄“"'ὦ ’ Ν “ ΄“" ε ’ὔ 4.9 

τες “Οὐκ ἀπολείψετε τῆς πλινθίας τὸ καθῆκον τῇ ἡμέρᾳ. 
90 δὲ “Ὁ Χ9 Ν 3 , 3 , 
συνήντησαν δὲ Μωυσῇ καὶ ᾿Ααρὼν ἐρχομένοις εἰς συνάν- 

΄ι ΝᾺ Ἁ Ἂ 

τησιν αὐτοῖς, ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Φαραώ, “" καὶ εἶπαν 
“ » ΄κ Ἁ ν 

αὐτοῖς ““Ἴδοι ὁ θεὸς ὑμᾶς καὶ κρίναι, ὅτι ἐβδελύξατε τὴν 
» “ ἃ ωὼ 

ὀσμὴν ἡμῶν ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων 
σὰ κ“" 7 κι σι “κ᾿ 

αὐτοῦ, δοῦναι ῥομφαίαν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀποκτεῖναι 
ε “ 3. 

ἡμᾶς. 
5 (ς ’ , δ, ἠ Ν ἐν κι ἣν 

εἶπεν ““ Δέομαι, Κύριε, τί ἐκάκωσας τὸν λαὸν τοῦτον ; καὶ ἵνα 

“Ἐπέστρεψεν δὲ Μωυσῆς πρὸς Κύριον καὶ 

Ἂ ἀπ ’ὕ οΩ Ἂν Ὸν δ , Ν Ν 
τί ἀπέσταλκας με; καὶ ἀφ᾽ οὗ πεπόρευμαι πρὸς Φαραὼ 

γΘΙΓῸ ἐμαστιγώθησαν. 'ΤῊΪΒ 15. ΟΥ̓́Θ ΓΠΟΤΘ 

ἘΠΥΘΑΞΟΠΘΌΪΘ 8 θη {Π6 Θοηβίσαο- 

ὑΐοη νυ ἢ ῬΓΘΟΘαΘΘ 15. ᾿ΤΠΌΡΘΥΒΟΙΔ)Ι, ἃ 5 

ἴῃ ἀθη. 4016, 8112. ---καθάπερ. .. σή- 

μερον: ἐοτ-ααν αἰ80ὸ α8 ᾿ογθίο ον. Τὸ 

τῆς σήμερον (ἡμέρας) ἰδ ἃ ῬΘΙΙΡΗΓΑΒΙΒ 

ἴ0᾽ σήμερον. Οὗ. ἐν τῇ σήμερον Ἰῦχ. 

1346, Ὧι. 4: ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ 

0811. δ8 (ορ. 2229). ΤΠ Ρῇγαβθ ἕως 
τῆς σήμερον ἡμέρας ΟΟΟῸΥΒ ἰη ὑπΠ6 δχἃ- 

θα ἴῃ - θη. 1088 2688. 85δέ ; ΝὈ, 

9. Πι, 114... δηἂ {ὺθα θη} γ ““1ἢ 

ϑοβῆυσα. ἙΕρίοί. 2) 85.1 11 ὃ 38 ἀπὸ 
“τῆς σήμερον τοίνυν ἡμέρας. 866 ἱ Κ. 

1710 ῃ, 

16. ἀδικήσεις κτλ.: ΠΟΥ. “Βαΐ {ῃ6 

ἔδαϊῦ ἰβ ἴῃ {πΐἰὴ6 οὐ ΡῬΘΟρὶθ. ΤῈΘ 
ΟἿΟΊ 8] 15. ΠΘΥΘ ΟὈΒΟΌΓ͵Θ, 

17. σχολασταί ἐστε: ΙΠΟΥ6 ΘΧΡΙ65- 

Β'ν6 ὑῇδη σχολάζξετε. ΤῊΪΒ 5 ἃ Κἰηᾶ οἵ 

ΔΏΔΙΥ ὑΐο ἔοση. Σχολαστής ΟΟΟΌΓΪΒ ΟΠΪΥ͂ 

ἤΘΙΘ ἢ ΤΧΧ. 

19. λέγοντες : ΠΘΙΘ, ἃ5 ἴῃ 14, Π6Υ6 

15. ἃ 5 Ὀ]Θοὐ γραμματεῖς, Υἱ ἢ ΘΟ 0ῃ 6 

ῬδΥ οἶΡ 16 ἈΡΡΘΑΥΒ ἴο ἄρτθθ, θαῦ ἀο0685 

ποῦ. 8 112. 
21. ἐβδελύξατε: Υε ὄλαῦο ηιαᾶς ... 

ἔο0 ὃ αδῆογγοά. ὃ 84. --- ῥομφαίαν : [Π6 

5.8] νγοσαὰ Ὁ ἃ 5ινοσα ἴῃ Ηβρ]]θηϊβίϊο 

ατθοῖς ὑ. ΝΌ. 2228; 1Τκ. 285, 
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Ἑχοάᾶιϊϑ ΥἹ 1 
΄“ πον ΌΝ ΄Ν 9 ’ 3 ᾿ - Ν ἌΜᾺ Ν 

λαλῆσαι ἐπὶ τῳ σῳ ὀνόματι, ἐκάκωσεν τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ 
9 9 ΄, δ , 39 1 ν 5 ΄, Ν οὐκ ἐρρύσω τὸν λαὸν σου. καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς Μωυ- 
ἴω ΧΩΣ 5», ἃ ’ ἘΝ ’ὔ 3 Ν. Ν ῪΜᾺ 

σὴν “Ἤδη ὄψει ἃ ποιήσω τῷ Φαραώ." ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ 
“-" ΄Μ ΜᾺ Ν 

ἐξαποστελεῖ αὐτούς, καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ ἐκβαλεῖ αὐτοὺς 
σκιὰ ω σι Ὁ 

ἐκ τῆς γῆς αὕτου. 
ῪΜ Ν “3 ’ὔ “᾿Ελάλησεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Μωυσὴν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν 

3 Ἄο Ἂ Ν “᾿Εγὼ Κύριος - “καὶ ὦφθην πρὸς ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ 
3 Ψ Ν δ ν ἢ : ἈΟΙΦΕΝ οςς Ν Ἄ Ψ ’ : ᾽ὔ 9 Ξὃ ἐκ Ιακώβ, θεὸς ὧν αὐτῶν, καὶ τὸ ονομά μου Κύριος οὐκ ἐδή- 

“ ᾿ 

λωσα αὐτοῖς " ἑκαὶ ἔστησα τὴν διαθήκην μου πρὸς αὐτοὺς 
ο κι ω κι ω : Υ̓ ΑΝ ἃ 
ὥστε δοῦναι αὐτοῖς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, τὴν γῆν ἣν 

ὯΝ Ν ΄ 39 ω ἈΝ 9. Ὅν παρῳκήκασιν, ἐν ἣ καὶ παρῴκησαν ἐπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐγὼ 
3 ’ Ν Νν .-Ν ξ ἊἋ 9 , ἃ ε 3 ’ 

εἰσήκουσα τὸν στεναγμὸν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ὃν οἱ Αἰγύπτιοι 
ΜᾺ 9 Σ Ν 3 ΄ κι ’ ε ων καταδουλοῦνται αὐτούς, καὶ ἐμνήσθην τῆς διαθήκης ὑμῶν. 

κ“" ω Ν 

βάδιζε εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ λέγων “᾿Εγὼ Κύριος, καὶ 
3 ’ ε ῪΚὰ 9 Ν ΜᾺ ’ ῪΜὰ 9 Ψ ἃ εοὺ 

ἐξάξω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς δυναστείας τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ῥύσομαι 
ς ἴω 9 ΝᾺ ’ἤ Ν ’ὔ ε ων 9 ’ὔ 

ὑμᾶς ἐκ τῆς δουλίας, καὶ λυτρώσομαι ὑμᾶς ἐν βραχίονι 
σῇ Ν Ψ 3 δ σιιῖτνΝ 

καὶ λήμψομαι ἐμαυτῳ ὑμᾶς 
ε ΨᾺ Ν ’ὔ ’ 

ὑψηλῳ καὶ κρίσει μεγάλῃ 

λαὸν ἐμοί, καὶ ἔσομαι ὑμῶν θεός, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ 
ε Ν ἘΠ τῶν 5 Ν Ἐπ ρλν ν9 ΜᾺ ζυνῳ τὴ 

Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ τῆς καταδυναστείας 

1. ἐν γὰρ χειρί... καὶ ἐν κτλ. : [ῇὩ8 ὈΘ6 Οἡ {Π68 ρατύ οὗ Φοῃονδῇ. Τὺ ἰδ δυΐϊ- 

ΒΘΟΟΠΑ ΟἸαδθ ὩΘΑΥΥ γτορθαύβ ὑΠ6 ἢγϑί, 

Ῥαύ 1π6 ατθϑοὶς ὑγϑηβ] αῦου δ 5 γαυὶθα 0Π6 

ῬὨΏΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ἴο δγοϊα τἸηοηοΐοηυ. ΤῈ 

ἐν ἀθῃοίθϑ {Π6 δοσοιηρδηγίηρ ΟἰΤΟαη- 

βίδηοθθ. ὃ 91. Βιυῦ οὐ ΨΜΏΟΒΘ ρδγΐ 

γγ8 5 ὕΠ6 Βίγοησ᾽ ἢδηα ἴο 6 Ὁ Τῇηθ νγοσαβ 

τηϊσηῦ ὍΘ [Δ ΚΘ. ὕο θϑῃ ὑπαὶ ῬΏΔΙΔΟΙ 

γγο]α ὍΘ 80 ραᾶ ἴο ροὺ στἱὰ οὗ {ῃ6 

ΙΒΡΆ ΘΙ 65 ὑπμῶὺ ἢ6 ψουἹὰ ποῦ ΟὨΪΥ 

»ογηΐ σὺ 7076 [Π6Πὶ ἴο φρΟὉ, δηᾶ 11], 

1288 τῃηϊσῃῦ Ὀ6 αυοίθα ἴῃ ἕανουῦ οὗ {ῃῖ5 

γίθυυ. Α ΘΟΙΏΡΑΙΪΒΟη ΠΟΥΘΥΘΙ ΜΙ 

Υ. 6 οὗ 18 ομδρίθυ δηα οὐμπϑὺ ρΡαββαρθϑβ, 

ΒΟ, ἃ5 148, ΒΘΘΙὴΒ ἴο ΠΟΥ {πᾶὺ [6 

“ΒΙΤΟΠΡ δ ηα ̓  ὮΘΥΘ ΒΡΟΚΘῊ οὗ νγὰβ ἴο 

αἀθηθ}Υ 50 αηαθογυβίοοα ὈΥ͂ 1η6 ὨΘαίθΤΟΠο- 

τηϊδῦ (Π0. 268) δηα ἴῃ Φογθιηϊδῃ (3921). 

4. τὴν γῆν ἣν... ἐπ᾽ αὐτῆς : [ἰὑ- 

ΟΥ̓Δ Υ ἐδ Ἰαπᾶ υὐθΐο, ἐθμον 8ο)οιγη θα, ἸΉ 

αὐθίοι, ἰδον αἷ8ο0ο 585ο)]ομγηθα τροη, Τί. 

ΤῊΪ5 ΟΪῦ οἱ ἰϑαο!ΟΡῪ ΤΟΡΥΘϑθηΐβ ἤν 

ΓΒ. ἴῃ {6 ΟΥΡΊ ΗΔ] ---- “Πη6 Ἰαπᾶ οἵ- 

ὉΠ 611-80] ΓΤ ΪΠΡΒ ΜΥ Β1ΟΠ-[Π 6 Ὁ -ΒΟ] ΓΘ 

ἴη-ἰ0." 

δ. δύ 5] 

6. δουλίας : -- δουλείας. 

7. ἐμαυτῷ... ἐμοί : ἃ 18. -- κατα- 

δυναστείας : ΟΡργοδδϑίοη. Τῃ6 ψογὰ 

ΟΟΟΌΥΒ ἤν {ἰπ|65 ἴῃ {πΠ6 Τ ΧΧ, Ὀαυΐ ἃΡ- 

ῬΑΙΘΏΙΥ ηοῦ ΘΙΒΘΥΏΘΥΘ. 

Φ 

καταδουλοῦνται : 418 ἢ, 

ἐ 81. 
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Εχοάὰβ ΥἹ 80 
“ 9 ’ὔ 8 Ἀν: ..5 ’ ε “ 3 Ἂς Ὺμκ 3 ἃ 9 ’ 

τῶν Αἰγυπτίων " “καὶ ἐξάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γὴν εἰς ἣν ἐξέτεινα 
Α “ ’ ἴω 9 δ κῶς 9 » Ἶ Ν 3 Ν Ἁ 

τὴν χεῖρά μου δοῦναι αὐτὴν τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ 
3 ’ὔ Ν ’ὔ Θι. ΄᾿ 9 Ν 3 ’ ᾿Ξ 3 Ἁ ’ὔ’ 3.98 

Ιακώβ, καὶ δώσω ὑμῖν αὐτὴν ἐν κλήρῳ᾽ ἐγὼ Κύριος. 

"ἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς οὕτως τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ" καὶ οὐκ 
᾿, ἦι ᾿ι 39. νΝ “Ό ϑ9 , Ν᾿ ναι τς σῦρε νυ ἐἂἱ 

εἰσήκουσαν Μωυσῃ ἀπὸ τῆς ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ τῶν ἔργων 

τῶν σκληρῶν. 

τ Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων 1“ Εἴσελθε λάλη- 
Ν “" 9 ’ ν 9 ’ Ἀ εὺςὋῪ 

σον Φαραὼ βασιλεῖ Αἰγύπτου ἵνα ἐξαποστείλῃ τοὺς υἱοὺς 
ἴω ΄ ΄οεᾧὦ 3 ῪΝὯῈ 

Ἰσραὴλ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ. ἔἷῷ᾿ἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς ἔναντι 
κά λέ ἐς" ὃ ἃ ε Βιε ἃ, 3 ὃλ 3 3 ’ , Ἁ 

Κυρίου λέγων ““᾿Ιδοῦυ οἱ νιοι ᾿Ισραὴλ οὐκ εἰσήκουσαν μου, καὶ 
κ-. 9 7 7 ’ὔ ἣν δὲ Ψ» ’ὔ 3 3) 19. πὼς εἰσακούσεταί μου Φαραώ; ἐγὼ ὃὲε αλογός εἰμι. εἶπεν 
Ἁ ’ὔ Ν “ ιν 9 ’ Ν ’ὔ 9 ΄“- 

δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν καὶ ᾿Ααρών, καὶ συνέταξεν αὐτοῖς 
Ν Ν ’ 3 [4 ν 9 “ Ἁ 

πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς 

υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου. 
288 

29 

Η ἡμέρᾳ ἐλάλησεν Κύριος Μωυσῇ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ 
καὶ ἐλάλησεν Κύριος πρὸς Μωυσὴν λέγων “Ἐγὼ Κύριος: 

λάλησον πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ἐγὼ λέγω 
Ν 23 

πρὸς σε. 
Ἁ ζῸ ΄ὰ ’ὔ ’ὔ 3 ᾿ καὶ εἶπεν Μωυσῆς ἐναντίον Κυρίου “Ἰδοὺ 

εῚ ἥ. 9 ’ ’ 9 ἃ ἰφὶ 3 ᾽ ’ ’ 33 

ἐγὼ ἱἰσχνόφωνὸός εἰμι, καὶ πῶς εἰσακούσεταί μον Φαραώ; 

9. εἰσήκουσαν Μωυσῇ : 50 ἴῃ Ηδθ- 
τοαοίαβ εἰσακούειν ΞΞ “ΟΌΘΥ  δῖκοθ ἃ 

ααἰϊγθ. 1η νυ. 12 Ὀθὶον ἰὑ μᾶϑ ἃ ρϑηΐ- 

{ἰγ6. , 
12. ἔναντι : ὃ 97. --- ἄλογος : ἀσϑιϊ- 

ἰαΐθ, ηού οἵ [Π6 ᾿ἴΠΠ6 1, Ὀὰὺ οἵ {πΠ6 οὔΐθριυ, 

λόγος, ΟἹ; ἃ5 ἰἴῦ νγὰβ βοιηθίϊ ηθϑ οδ]]θα, 

ὍὉη6 λογὸς προφορικός. 'ΓῊΪΒ 5. ἃ ὈΟ]ὰ 

το ηαἀρσίηρ οὗ ὑη6 ΗἩΘΌΤΟΘνν, νυ ἢ] ἢ ΠΟΘ ἢ 5 

“οὗ τποϊγουχηο θα 1105. ΤῊΘ βδιὴθ 

ΟΥ̓ΘΊΠ4] ἰ8. σϑηαθυθὰ ἴῃ 80 ὍΥ ἰἐσχνό- 

φωνος. 

18. συνέταξεν αὐτοῖς πρός : σαῦθ 

ἰῆοὴνυ ὦ Οοηνηνϊδδίοη ἴθ. Οὗ. δὅ5. --- 

πρὸς Φαραώ : Ὀδίοτγα {Π}5 ὅπΠ6 ΗΘΌΓΘΥΥ 
δὰ {ῃ6 ψοσαβ “απο {Π6 ΟΠ] σθη οὗ 

Ι5Υ86] δηᾷ,᾽ σοῦ 816 ποὺ ἰῃ {δ 

ΠΧΧ. 

28. Ἧ ἡμέρᾳ... .. καὶ ἐλάλησεν : ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ Ὀθίογθ ὑμ}15 καὶ ἐγένετο ἴο ΜΒ ΪΟἢ 

1ηΠ6 ΗἩΘΌτονν ροϊηΐβ, νοῦ το τῃ6 

ῬᾶΒΒαρΡΘ Τ]ΟΤΘ ἴῃ Δοοογάδηοθ ἱ ἢ ΠΧ Χ 

ΘΤΔΙ 81, Ὀαὺ 1 νου] πού ΤΟ] θυ ἰὐ οὗ 

105 ὑϑαΟἹΟΡΎ,, ΘΟ ΤηΔῪ ὈΘ6 ΒΕΓΙΗΪΒΘα ἴο 

ΔΙΥΪΒΘ ἔΤΟμ ἃ Τηϊχύμστα οὗ ἀοουπηθηΐϑ. 

29. καὶ ἐγὼ λέγω: ἢὉΠ6 5686 Τθ- 

ααἶγθβ ἅ ἴο Ὅ6 ΒΌΡΡΙΙΘα Ὀθίοσθ 5. 

80. καὶ εἶπεν Μωυσῆς : 080..72 15. ἃ 

τορούϊοη ἢ ναγίαίϊοηβ οἵ 410-16 

Ηδγθ {ῃ6 οομηπηπηϊοδίίϊοη τη8α 6 ὈΥ {Π8 

Τιοτὰ ἴο Μοβθβ ἰβ5 ἰη Ἐργρὺ ἰηβίθδα οὗ 

ἴῃ {86 Ἰαπὰ οἵ ΜΙάϊΐδη. 
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Ἐχοᾶμυϑ ΥἹΙ 1 
Ἁ κὺ ΄΄Ὥωῷ 

καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων “Ἰδοὺ δέδωκά σε 

θεὸν Φαραώ, καὶ ᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός σου ἔσται σου προφή- 
ὅν τοὖν ὯΔ ,΄ 9. κα , ψ ἃ: Ὁ ε δὲ 

τῆς " συ ὃε λαλήσεις αὕτῳ πάντα οὁσα σοι ἐντέλλομαι; ὁ ὃὲ 

᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός σου λαλήσει πρὸς Φαραὼ ὦστε ἐξαποστεῖ: 
λαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ. “ἣἐγὼ δὲ σκλη- 

ἰωὶ Ἁ ’ ᾽ὔ Ἁ ΄“ ν “, Ρ Ν ρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραώ, καὶ πληθυνῶ τὰ σημεῖά μου καὶ 
Ν ’, 9 ἰοὺ 3 ᾽ : 4 Ν 9 3 ’ ε “ΜᾺ 

τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ: καὶ οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν 
’ Ἁ ἴω “"ἰ Ψ Ἁ 

Φαραώ. καὶ ἐπιβαλῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ Αἴγυπτον, καὶ 
9 ’ Ἁ ’ Ἁ , .Ὶ ΘΝ 9 ᾿ 3 ἐξάξω σὺν δυνάμει μου τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐκ 
γῆς Αἰγύπτου σὺν ἐκδικήσει μεγάλῃ - "καὶ γνώσονται πάν- 

ε 3 ’ Ψ ΩΣ ’ 3 ’ 9 ’ Ν Ἂ-" 3 

τες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος, ἐκτείνων τὴν χεῖρα ἐπ 
» - 

Αἴγυπτον: καὶ ἐξάξω τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐκ μέσου αὐτῶν. 
60 95 ’ Ν ΄ Ν; 3 Ν », 3 ’ 3 “ 

ἐποίησεν δὲ Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς 
Κύριος, οὕτως ἐποΐ͵σαν. '“ Μωυσῆς δὲ ἦν ἐτῶν ὀγδοήκοντα, 
"Δ, Ν δὲ ὁ ἀδελφὸ 3. Αι ΙΝ νδοῦ ω ΦΡς αρὼν ὃε ὁ ἀδελῴφος αὐτοῦ ἐτὼν ὀγδοήκοντα τριῶν, ἡνίκα 
9 “4 Ν ’ ἐλάλησεν πρὸς Φαραώ. 

Ν 3 ω ἃ 

"Καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς Μωυσὴν καὶ ᾿Ααρὼν λέγων ὅ“ Καὶ 

ἐὰν λαλήσ ὃς ὑμᾶς Φαραὼ λέγων “ Δότε ἡμῖ ϊ ἥσῃ πρὸς ὑμᾶς Φαραὼ λέγων “ Δότε ἡμῖν σημεῖον 
“Ἁ ,ἤ ᾽ Ν κὰ ω ᾿ “ 
ἢ τέρας, καὶ ἐρεῖς ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῷ σου “Λάβε τὴν 
ε»ἴἤ ὃ Ἁ ε 3. Ἃ Ἁ ἘΝ 3 ’ἤ Ἂ Ἁ 9 ’ ῥάβδον καὶ ῥίψον ἐπὶ τὴν γὴν ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐναντίον 
“ θ ’ 9 ἴω Ν » ὃ ’ 9.5" 1ὺ 5 7Χθ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἔσται δράκων. εἰσῆλθεν 
Ἃ ΝᾺ Ἁ ἊΜ δὲ Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν ἐναντίον Φαραὼ καὶ τῶν θερα- 
’ ἴω Ἁ Ο 

πόντων αὐτοῦ, καὶ ἐποίΐησαν οὕτως καθάπερ ἐνετείλατο αὐ- 
τοῖς Κύριος - καὶ ἔριψεν ᾿Ααρὼν τὴν ῥάβδον ἐναντίον Φαραὼ 

Ν ων οὶ καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο δράκων. 
11 ἘῪ δὲ δ ᾿ ᾿ ». , ᾿ ᾿ 
συνεκάλεσεν ὃὲ Φαραὼ τοὺς σοφιστὰς Αἰγύπτου καὶ τοὺς 

1. Φαραώ : ἀαδίϊνϑ. --- προφήτης : Ώ 719: Ὅδη. ΟἹ 484; Μί, 2432, Οὗ. 408. 
105 ὈΓΙΠΠΔΙΎῪ τηθϑηϊήρ' οἵ “Του -[6 116," 

ἐς ΒΡΟΪΚΟΘΒΙΏΔΗ.᾽ἢ 

8. σημεῖα. .. καὶ τέρατα: {15 15 
π6 ἢγϑῦ ἰηδίδησθ οἵ {158 σοι ἰηδύϊοη 

50 ΟΟΙΏΙΏΟῺ δἰζθυνασαβ Ὀοΐἢ ἴῃ ὑπ6 ΟἸἹὰ 

δηα Νοὺν Τοβίδιηθηῦ ; 6.0. Ὠύ. 48: 62), 

Β. .. Ῥγῶώην. ὃ 11] καὶ τὰ πρὸ ταύτης 

(076 οαρίαγθ οὗ 6958 ]6 1) σημεῖα καὶ 

τέρατα. 

10. ἔριψεν : Ξ-Ξ ἔρριψεν. ὃ 587. 

11. σοφιστάς: ἴῃ ΤΙΧΧ ΟὨΪΥ ΠΕΙῸ 

διηαὰ ἴῃ δηϊθὶ,  ογο Τθοαοίϊοῃ ΠδΞ 
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Ἑχοάᾶὰσβ ΥΙΙ 19 
’ὔ’ Ἁ 9 ’ ἃ ε 3 Ἁ ἴω 3 ’ὔ 

φαρμακούς: καὶ ἐποίησαν καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων 
ταῖς φαρμακίαις αὐτῶν ὡσαύτως, “ καὶ ἔρριψαν ἕκαστος τὴν 
ε»ὔ, ὃ 3. ἃ .Ὰ Ν 3 ’ ὃ ’ Ν ( ε ῥάβδον αὐτῶν, καὶ ἐγένοντο δράκοντες" καὶ κατέπιεν ἡ 
ε" ὃ ε 9 δ Ν ΠΨ ε» ὃ 13 Ν ΄ ῥάβδος ἡ ᾿Λαρὼν τὰς ἐκείνων ῥάβὸους. καὶ κατίσχυσεν 

’ Ν ἴω 

ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ 
ἐνετείλατο αὐτοῖς Κύριος. 

᾿"» Ἁ Ὺὰ 

ἀπ πἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν “Βεβάρηται ἡ καρδία 
ϑεοθς 

Φαραὼ τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν. “,βάδισον πρὸς 
3 ο 

Φαραὼ τὸ πρωί: ἰδοὺ αὐτὸς ἐκπορεύεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ, καὶ 
ῪΜᾺ ῪΝᾺ ν Ἁ ἴω. ῪΚ΄Ὺῷὶ ῪΝᾺ 

ἔσῃ συναντῶν αὐτῷ ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ" καὶ τὴν 
6. 4 ὃ Ν ΄“ 3 5ὕ, ’ὔ 9 ῪΜ ’ 

ῥάβδον τὴν στραφεῖσαν εἰς οφιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου, 
16 ψνι Α Ν Φι σοιὴς ΄ ε θ Ν ΡΥ, ΄ 9... 

καὶ ἐρεῖς πρὸς αὑτὸν “ Κύριος ὁ θεος τῶν Ἑβραίων ἀπέσταλ- 
Ζ Ἂ .Ν ὥ {ς 3 ’ Ν , ν 

κέν με πρὸς σὲ λέγων ““᾽᾿Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα μοι 
ῪΝἮῃ 3) Ν Ἁ ο λατρεύσῃ ἐν τῇ ἐρήμῳ ̓ ᾿ καὶ ἰδοὺ οὐκ εἰσήκουσας ἕως τούτον. 

11 , , «ςς 5 , ,ὕ τα κα , αϑϑόι θὰ τ 
τάδε λέγει Κύριος “Ἔν τούτῳ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ Κύριος ᾽ ἰδοὺ 

“,, ον, ,ὔ '΄πε τ σι 9 ὃ ν ὦ ΄"Ἥ ’ 3... ἣ Ἁ "ὃ ἣν ἘΦ ὁ “ ἐγὼ τύπτω τῃ ῥάβὸοῳ τῇ ἐν τῇ χειρί μου ἐπὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ 
»“» Ἁ Ὗ λ “ 9 -ς τ. 1.8 Ν δ᾽',.3 θύ ε 9 ἀν 

ποταμῷ, καὶ μεταβαλεῖ εἰς αἷμα - “καὶ οἱ ἰχθύες οἵ ἐν τῷ 
ω Ν ἃ 

ποταμῷ τελευτήσουσιν, καὶ ἐποζέσει ὁ ποταμός, καὶ οὐ δυνή- 

σονται οἵ Αἰγύπτιοι πιεῖν ὕδωρ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ. “εἶπεν 
δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν “Εἰπὸν ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῷ σου 
{ ’ ᾿ ε»ὔ; 9 ἰοὺ ’ ν»ν»ν ἃ "“ ’ Λάβε τὴν ῥάβδον σον ἐν τῇ χειρί σου, καὶ ἔκτεινον τὴν χεῖρά 

σοφοί ἃ ἴῃ ΟὯΘ Ῥαββᾶρθ (120) ἐπαοιδοί. ΟΟΟΌ͵Β ἴῃ Π6 ΤΙΧΧ ΟἿΪΥ ΠΘΙΘ πᾶ ἴῃ 

- φαρμακούς : ορ. 911, 2218 φαρμακοὺς ἰΐ Μδο. 139 βεβαρημένος. Βαρύνειν 15 

οὐ περιποιήδετες. ΓΘ 86 οὗ φαρμακός ΟΟΙΏΙΠΟΗ. 

0 ἃ “ΤΠΘαΪΟ]6-ἸηΔ ἢ ΟΥ̓“ ΒΟΙΌΘΙΘΓΙ ἢ 15. ἔσῃ συναντῶν : δΔιηδ)γύϊο ΤΟΥΤῚ 

ΒΘΘΙῺΒ ἴο Ὀ8 ΡΘΟΙ] αν ἴο ΒΙΌ]οα] ΘΟυθοῖς οὗὨ {π6 Ταΐατο, 8ἐὶ ΤΩ. --- ἐπὶ τὸ χεῖλος 

Ὅδη. ΟἹ 23,27 67, 8... ἐπαοιδοί: -Ξ- ἐπῳ- τοῦ ποταμοῦ: ὃ 9. 

δοί, Θηοπαπίογβ. Οὗ. 22, 81.18,19;. 1 Καὶ, 17. τύπτω... ἐπὶ τὸ ὕδωρ: 85 ἴῃ 

62; Ώδη. Ο’ 22.327 ρίς. ΤῊ οοπίγδοίθαά ἘΣ ΡΊ5Π, “ βιηϊΐθ ΡΟΙ ὕΠ6 ννδίθσ.ἢ 

ΟΠ ἀοθβ ποῦ ΟοΟαΣ ἴῃ {86 ΤΧΧ.--- 18. ἐποζέσει : ζ{αὐπγα οἱ ἐπόζειν. 

φαρμακίαις : Ξ-Ξ φαρμακείαις. ὃἧ 81. ὟγΥε6 Βᾶγθ {π6 δογϊδϑὺ ἰῇ 21 δηᾶ ἴῃ 

18. κατίσχυσεν : ἰηὐγαηδίιύϊνο, ὰα8 106529,,33. ΤἸΏΉΘΒΘ δ᾽ 6 811 ΠπΠ6 ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘΒ 

ϑίγοησ. Οὗ. 171. ἴῃ {060 ΤΧΧ. 

14. βεβάρηται: ἃ ἩΗδθΌΓΑΙΒΤΏ, ἴῸΥ 19. εἶπεν δὲ κτλ. : 15 ΥΘΥΒΘ 5. ἴη- 

ὙΠ ΪΟἢ ορ. 815, 82. 97,84 ΤῊΘ ΤΟΥ βαρεν οοπῃβίβίθηῦ τ] 1δ--18 δηα οοπίγαϊούβ 
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Ἐχοᾶπβ ΥἹΙ 20 

3 Δ Ν “ὃ 3 ’ὔ’ ον ΜΕ Ν ἃ 9 ἣν Ἃ 

σου ἐπὶ τὰ ὕδατα Αἰγύπτου καὶ ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν καὶ 
5, Ν “ 5. Δί ̓δΝ Ν 5 ῸΝ ἈΠ ΣΕ ΒΕ ΩΣ Ἀ το  ΔῸ Ἐν 
ἐπὶ τὰς διώρυγας αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἔλη αὐτῶν καὶ ἐπὶ πᾶν 

Ψ ἴω ἊΝ “' “.λ} Ἁ “Ὁ 

συνεστηκὸς ὕδωρ αὐτῶν, καὶ ἔσται αἷμα" καὶ ἐγένετο αἷμα 
ἐν πά γ Αἰγύ Ξ ξ ὅλ ὶ ἐν τοῖς λίθ πάσῃ γῃ Αἰγύπτου, ἔν τε τοῖς ξύλοις καὶ ἐν τοῖς λίθοις. 
920 Ἀν ..}5 ’, . Ὰ Ν 9 Ν ’, 3 ΄ καὶ ἐποίησαν οὕτως Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν καθάπερ ἐνετεί- 

“Ἁ ’ὔ’ Ν 9 ’ ’Ἂ ἘΠ Ψ ῪΚᾺ 39 ’ 

λατο αὐτοῖς Κύριος" καὶ ἐπάρας τῇ ῥάβδῳ αὐτοῦ ἐπάταξεν 
Ν, ὦ Ἄ ἊΜ ΜᾺ Ν Ν ’ὔ ἴω 

τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐναντίον τῶν 

θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ μετέβαλεν πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ 
ω 9 χὰ .] Ν δ. θύ Σ᾿. 9 ΄" ρῖτ. λ ’ 

ποταμῷ εἰς αἷμα. καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἐν τῷ ποταμῷ ἐτελεύ- 
Ἀ ὦ" , ε ’, δ 3 ἡδύ ε ΒΟΥ 

τησαν, καὶ ἐπώζεσεν ὃ ποταμός, καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ Αἰγύπ- 
ΜᾺ Ψ ῪΜᾺ ΄Ὺ΄ΝΖωῶ Ἁ 3 ἉἍ “Ὃν ᾽ ΄ιὰ 

τιοι πιεῖν ὕδωρ ἐκ τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἣν τὸ αἷμα ἐν πάσῃ γῇ 
3 , οὉ 5 ’ δὲ ε , Ν ε 9 ὃ ᾿ ΜᾺ 

Αἰγύπτου. ἐποίησαν ὃὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν 
3 ’ ΜᾺ ’ 9 ἰφ λ.9 ’ ε Ψ 

Αἰγυπτίων ταῖς φαρμακίαις αὐτῶν " καὶ ἐσκλήρυνεν ἡ καρδία 
Ὡ ἃ 3 3 ’, 5.. ΚῸᾺ “ ᾿ , Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ εἶπεν Κύριος. 

Ν Ν δ. 3 ῪΜᾺ 9 Ν 3 ων Ν “Ὁ ἐπιστραφεὶς δὲ Φαραὼ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ 
3 ϑς ν δ᾽ “ 3 ἴω "δὲ 5... ἃ ’ ρά » “ οὐκ ἐπέστησεν τὸν νοῦν αὐτοῦ οὐδὲ ἐπὶ τούτῳ. ὠρυξαν 
Ἁ ’ 3 ΄“-“"Ο ῪΜᾺ [2 ΜᾺ [7 

δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι κύκλῳ τοῦ ποταμοῦ ὥστε πιεῖν ὕδωρ 
9 Ν) ΜᾺ Κι Ἁ ΨᾺ ψ 9 Ν ΄ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο πιεῖν ὕδωρ ἀπὸ τοῦ 

2ὅ κι Α 9 ᾽ “-΄-: Ν ε ᾽ὔ Ν ΝΥ 

ποταμου " καὶ ἀνεπληρώθησαν ἑπτὰ Ἴμεραι μετὰ το 
’ ᾽ Ν., ’ πατάξαι Κύριον τὸν ποταμόν. 

24, Το ἰ5. δϑϑὶρῃηιϑᾶ ἰο Ρ. ---- διώρυγας: 10].30,217 1110 144,8, Οὐ. Ἔοχῃ, 918, 

σαπαῖδ. Οὗ. Ἠαΐ. νἱῖ 28 : Βύτδθ. "Ν 1 ὃ 8. 

-- συνεστηκὸς ὕδωρ: πὸ Οὔν 5έαπαϊησ 
φραΐθγ.. ---- ἔν τε τοῖς ξύλοις καὶ ἐν τοῖς 

λίθοις : ΗΟ . “ ὈοΐΠ ἰπ γββ58615 οὗ ψοοᾶ 

Δα ἴῃ σθ55615 οἵ βίοῃθ,᾽, σῇ] 15. ΠΟ 

αἀουδύ ἴΠ6 τηθδηΐϊηρ ἰπ θη θα ΠΘ16. 

20. ἐπάρας τῇ ῥάβδῳ αὐτοῦ: ο. 
1416, 

22, ἐποίησαν δὲ ὡσαύτως : [Π686 
ὙΥΟΓΩΒ Δ΄ΙΘ ΙΠ016 ΟΟηδβίβίθηῦ σὶῦἢ [Π6 

Τη ΓΔ 016 ῬΥΟΠ Ϊβοα ἴῃ 453 [ΠΔὴ συ {πδὺ 

ὙΠΟ. ΔΒ. ὈΘΘΗ το]δίθα. --- ἐσκλήρυνεν : 
ΠΘΓ6 ἰηὐγδηβιθῖνθ. Οὗρ. 1332, 1816. Τὰ ἰδ 

ΘΘΠΘΓΔΙΠΥ ὈΥΔηΒιὑϊν6 ἃ5 ἴῃ 421, 78, 912, 

ΗΌὈ. 988, 

28. ἐπέστησεν τὸν νοῦν: {158 ΘΧ- 
ῬΙαΐηβ {π6 61] ]}001608] 86 οἱ ἐφιστάναι 

γΥ Π]Οἢ τηθϑίβ ὰ5 ἴῃ ΟὙ ΘΙ. Δα ΠΟΥΒ ἴῃ ὑΠ6 

56η86 οὗ “ ἀν! ] σ᾽ ΟἹ ἃ. Βυθή]θοῦ, 6.0. 

Ατὶβί. Ψ.Ν. ΥἹ 12 ὃ 8, Ιοῖ. ΝῚ1 17 8 12 

ὕστερον δ᾽ ἐπιστήσαντες δεῖ διορίσαι μᾶλ- 

λον. 

24. πάντες οἱ Αἰγύπτιοι: ὙΥ̓́αΐ 

ὑΠ6η αἰᾶ {π6 βυϑϑ]ϊθ5 ἄο ἴου ἀσκὶ ὃ 

ΤΊ [15 βίωϊθιηθηῦ ὈΘΙΟΩΡῈ ὕο [Π6 ΠΔΙΤἃ- 

υἷνθ νοι Ῥαΐβ 06 Ι5ΓΔ6] 1065 ΑΥΤΔΥ ἴῃ 

αοβῆθη, μ6 ἀπο] ν 8. τϑιηουθᾶ, 

Φοβθρἢ5᾽5 οχρδηϑύίζοῃ (4πΙί.11]14 ὶ 1) 
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Εχοάυβ ὙΠῚ|Ὶ 8 

᾿εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν “Εἴσελθε πρὸς Φαραὼ καὶ 
ἐρεῖς πρὸς αὐτόν “ Τάδε λέγει Κύριος ᾿Εξαπόστειλον τὸν λαόν 

. ΄ 5 δὲ Ἁ ,ὔ ἣν 3 “ 

μου ἵνα μοι λατρεύσωσιν : “εἰ δὲ μὴ βούλει σὺ ἐξαποστεῖ- 
Ψ “ 

λαι, ἰδοὺ ἐγὼ τύπτω πάντα τὰ ὁριά σου τοῖς βατράχοις. 
8 ,ἶν. ’ ε ἃ; ’ ἣν, Φ ’ 3 

καὶ ἐξερεύξεται ὁ ποταμὸς βατράχους: καὶ ἀναβάντες εἰσε- 
Ἁ » »ιὦῬ Νὰἃ 

λεύσονται εἰς τοὺς οἴκους σου καὶ εἰς τὰ ταμεῖα τῶν κοιτώνων 
Ν Ν ἴω . ἌᾺ Ἁ Ἁ ἴω 

σου καὶ ἐπὶ τῶν κλινῶν σου, καὶ ἐπὶ τοὺς οἴκους τῶν θερα- 
Ἁ “ ἴω λ “ 

πόντων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου, καὶ ἐν τοῖς φυράμασίν σου 
πων ᾿ ,ὕ 4 Ἔν: ᾿ ᾿, 5».ἢ κ᾿ , καὶ ἐν τοῖς κλιβάνοις σου" “καὶ ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τοὺς θερά- 

’ ἊΨ ΜΙΝ Ἂ ’ 3 ’ ε ’ 3 28 ποντάς σου καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἀναβήσονται οἱ βάτραχοι. 
δεἶῖπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν “ Εἰπὸν ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῷ 

ΕὟῪ “ μὴ Ν δι ὃ “δ κ Ἁ Ν σου “ Ἑκτεινον τῇ χειρὶ τὴν ῥάβδον σου ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς 
ἮΠ  ΨῸῸΝ Ν ὃ ’ ἣ 09 Ἁ Ν ν Ἁ 9 4 Ν καὶ ἐπὶ τὰς διώρυγας καὶ ἐπὶ τὰ ἕλη, καὶ ἀνάγαγε τοὺς βατ- 

, ράχους. ἡ. " 
ἃ 

Αἰγύπτου, καὶ ἀνήγαγεν τοὺς βατράχους - καὶ ἀνεβιβάσθη 
ἴ 

Ἁ 3 ’ 3 Ν. Ν “ δ᾿ Ν. Ψ καὶ ἐξέτεινεν ᾿Ααρὼν τὴν χεῖρα ἐπὶ τὰ ὕδατα 

ε ’ ἃ 3 ’ Ἁ “ 3 ’ 3 ’ὕ ὁ βάτραχος, καὶ ἐκάλυψεν τὴν γῆν Αἰγύπτου. ἐποίησαν 
δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς φαρμακίαις 
αὐτῶν, καὶ ἀνήγαγον τοὺς βατράχους ἐπὶ γὴν Αἰγύπτου. 
"καὶ ἐκάλεσεν Φαραὼ Μωυσὴν καὶ ᾿Ααρὼν καὶ εἶπεν “Εὐξα- 

᾿ 3 Ὡς Ν ’ Ἁ », δ. ’ 

σθε περὶ ἐμοῦ πρὸς Κύριον, καὶ περιελέτω τοὺς βατράχους 
Β.. 55. ἱ φ ον ΣΝ ΚΠ δ “ “ ἌΝ “ς 3 Ἃ ἃ 

ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐμοῦ λαοῦ, καὶ ἐξαποστελῶ αὐτοὺς καὶ 

128: δῃᾷᾶ ἴῃ ΝῊ. 1520,11 Οὗ. Βομι. 951: 
ἱ ΟοΥ. ὅθ 71; 64]. 858, 9085. 4η͵.1114 8 2 

ἷ5. ὑῃαῦ {ῃ6 βαῖηθ Ν1]6 νυαύου ΘΟ νγὰ85 

ἴοι] δηα ἀθϑαϊγν ἰο ὑπμ6 Ερυρύϊδηβ νγᾶϑ 

ῬυΓ6 δηα βυθοῦ ἴο η6 ἨΘΌΓΘΨΞ. --- οὐκ 

ἠδύναντο πιεῖν : ΦΌΒΘΡΠΙ5 (4ππ|. 11 14 

δ᾽ 1) βάν ὑῃδὺ Π6 νγαΐθυ οαυβθα " Ῥδίῃ8 

δηαἋ 5ΠΔΥΡ Δηρ θη ἴο ο56 ψὴο αἰὰ 

ΥῪ ἰο ατἰηῖς οἱ 10." 

1. πἴσελθε. .. καὶ ἐρεῖς: ὃ 74. 

γ8. 1-ά ρῃὰ οπδρίθυ 7 ἰῃ {ῃ6 ΗἩΘΌΓΘΥ,, 

Ὀὰὺ ὈΘΡΊῚΏ ΟΠδΡου 8 ἰη {πη6 ἘΠ ΠΡ] ΒΗ. 

5. τὰ ταμεῖα τῶν κοιτώνων: δοᾶ- 
οἠαηιδοΥδ. ὃ. 10. --- φυράμασιν : {η1}8 

ΟΥ̓͂ ἀοιισ ἢ. ΤῊ ψογαὰ ΤὁσοΌΥβ ἀραΐη ἴῃ 

τάς τε κατ᾽ οἶκον αὐτῶν διαίτας ἠφάνιζον 

ἐν βοτοῖς (Θαΐαθί685) εὑρισκόμενοι καὶ 

ποτοῖς. ----κλιβάνοις : κλίβανος -Ξ- Α(ίϊο 

κρίβανος ἃ Οὐδ, ΟΥ ΤαῖΠΘ᾽ δαξῖηρ- 

ροί. 
6. ὁ βάτραχος : ΟΟἸ]ΘοὐϊνγΘ τ86 οὗ 

[Π6 ΒΙΠΡΌΪΔΥ, ἃ5 ἰη Π6 ΗΘΌσονυ. Οὔ. 18 

τὸν σκνῖφα, 1018 τὴν ἀκρίδα, 101} τοιαύτη 

ἀκρίς ὃ 48. 

8. ἐξαποστελῶ. 

481: ῃ, 

.. καὶ θύσωσιν: 



ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΒ ἘΒΟΜ ΤῊΞΝ ΒΕΡΤΌΛΟΑΟΙΝΤ' 

Ἐχοᾶμὰβ Ὑ1Π9 

"εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς Φαραώ “ Τά- 

110 

θύσωσιν τῷ κυρίῳ. 
Ν ἃ ’ὔ » Ἂ ἴω Ἁ Ν.) ἴω ’ὔ 

ἕαι πρὸς μὲ πότε εὔξωμαι περὶ σοῦ καὶ περὶ τῶν θεραπόντων 

σου καὶ περὶ τοῦ λαοῦ σου, ἀφανίσαι τοὺς βατράχους ἀπὸ 

σοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου καὶ ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν" πλὴν ἐν 
΄ἷι ἴω 9 5" 

τῷ ποταμῷ ὑπολειφθήσονται. “ὁ δὲ εἶπεν “Εἰς αὐριον.᾽ 
κ᾿ ὅν. ΤΣ ΣᾺΣ ἦ᾽ ον ἊΣ Ψ 9 » » κ᾿ 
εἶπεν οὖν “ Ὡς εἰιρηκας" ίνα ιὃῃς ὁτι οὐκ ἔστιν ἀλλος πλὴν 

, 11 ν θγ, ε , Ἂ; κα λῦσε ν 
Κυρίου - ̓ καὶ περιαιρεθήσονται οἱ βάτραχοι ἀπὸ σοῦ καὶ 

ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ ἐκ τῶν ἐπαύλεων καὶ ἀπὸ τῶν θερα- 

πόντων σου καὶ ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου" πλὴν ἐν τῷ ποταμῷ 

ὑπολειφθήσονται. [ἷἊἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν ἀπὸ 
Φαραώ: καὶ ἐβόησεν Μωυσῆς πρὸς Κύριον περὶ τοῦ ὁρι- 

κι “- , ε 8... ἡ ’ 15... ᾽ὔ δὲ 

σμοῦ τῶν βατράχων, ὡς ἐτάξατο Φαραώ. ἐποίησεν δὲ 
5 ΄Κὰ Ν 

Κύριος καθάπερ εἶπεν Μωυσῆς, καὶ ἐτελεύτησαν οἱ βάτραχοι 

ἐκ τῶν οἰκιῶν καὶ ἐκ τῶν ἐπαύλεων καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν᾽ 
14 Ἃ ’ 9 Ν θ Ν θ ’ Α » ε μπι 

καὶ συνήγαγον αὐτοὺς θιμωνιὰς θιμωνιάς, καὶ ὠζεσεν ἡ ὁ" 

γῆ. ἰδὼν δὲ Φαραὼ ὅτι γέγονεν ἀνάψυξις, ἐβαρύνθη ἡ 

καρδία αὐτοῦ καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ ἐλάλησεν 

Κύριος. 

γυογ.), ΜΛ Υ θυ 66 ἴο ν. ὅ ὃ ---Φαραώ: 
αδύϊνθ, ἃ5 ΔΡΌΘΔΥΒ ἴσοι ὑῃ6 ΗΘ ΌΓΘνν. 

14. θιμωνιὰς θιμωνιάς : ἢδα}8 τ0Ή, 

ἤθαρβ. Α Ἡθρρτζαίβιη. ὃ 88. 

ΞΞ- θημωνιά δ. ἃ ἸΟΏΡΘΙ ΤΟΥ Οὗ θημών ἃ 

ἤφαρ, οοῃηθοίρα συ] τίθημι. ἘῸΓ {Π6 

9. Τάξαι πρὸς μὲ κτλ.: 47γ76Ή06 
κοὐ, ην6 υὐ]οη, 1 απὸ ἰο ραν. Τῃθ Ηθ- 

ὈΓΘῪ ΟΙΠἾΘΥΒ ΠΘγΘ. ὅθ ᾿ῸΥ. 

10. οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν Κυρίου: 

δραΐϊη ἃ 5] ῃὺ αἰ θυθηοθ ΠΌΤ πΠ6 Ηθ- 

ὈΓογ. 8566 ΝΥ. 

Θιμωνιά 

Τῦ ΟσΟυΓ ΒΘ Θ 11. ἐπαύλεων: σροηϊ να Ρ]υγ8] οὗ 

ἔπαυλις, ἃ ΜΟΙ γγΏΪΟἢ ὈΘαγβ αἰ γθηΐ 

τηθϑηΐησθ, Οὴ6 οὗὐ ψὨΪΟ. 15. “ Οαὐι]6- 

Βηρα,᾽ ἂἃ5 ἰῇ ΝὈ. 5210,24, 86 δΔιηΟΙΠΘΥ 

ἐς] ρ6,᾽ 85 ἴῃ 1 ΟἾγ. 4352. 88. Τῃ [ῃ6 

ΗΘΌτΘνΥ ὑΠ6 76 15 ποίησ ἴο ΘΟΥΓΘΘρομα 

ἴο ὑῃ60 ψονα ἴῃ {8 Ῥᾶβϑαρθ, Ὁποιρἢ 

676 ἰ5 ἴῃ ν. 13. 

12. ὁρισμοῦ: ἩδθΌγον, “ρουὺ [Π6 
τηϑίζου οἵ [Π6 ἔγορβ.᾽ ΤΠ6 ΟὙτθοὶς τθη- 

αουΐηρ ἰἴ5 ἃ ΟΣ] οὰΒ. Οὴ6. Οδῃ ἰῦ πηθδῃ 

αδουΐ ἐδ ἰἰηυϊίαζίοη, ΟΥ̓́ ἐδ 7Χὃ98 (ο {6 

ψΟΤα ΟΡ. 1 Μδο. 114, 

{ἰπη65 ἰὴ ἰῃ 6 Τ ΧΧ, 

15. ἰδὼν δὲ Φαραώ... ἐβαρύνθη ἣ 
καρδία αὐτοῦ: ποηνίγαξίυιι8 ΡοΉαΘΉ8, 

οἵ ννῇϊοῃ ΠΥ 816 ῬΙΘΗΥ οἵ ἰηδύδῃ 65 

ἴῃ ΟἸαββίοδὶ αὐθθῖ. ΤΏΘΙΘ ἰδ πούῃϊηρ 

ἴο ϑαρσοϑῦ ὑῃ 5 1ΙσΘ 56 ἴῃ ῃη6 ἩΘΌτΓΘον, 

ΠΟ ΤῸᾺΠ5 ᾿ἸΘΤΑΙΥ ὑπὺ85 --- “Απᾶ 

ῬΒΔΥΔΟΙ 56... ἃπΠα Π6 τηϑαθ ΠΘΑΥΥ͂ 

ἢἷβ ρα. ὃ 80. -- ἀνάψυξις : 106 ΓᾺ]}}Υ 

α ὁοοἴζη. ἨΗδῖθ α γοβϑρίίοθ. ΤῊΘ ψοσὰ 
ΟΟΟΌΪΒ ΟὨΪΥ͂ ΠΘΙΘ ἰῃ {86 ΤΧΧ, 



Π. ΤΗΒ ΞΤΟΒΥ ΟΕ ΤῊΝ ἘΧΟΡΌΞ ΨΙ 

Εχοάμβ ὙΠ 21 
“» σὰ ν 

Ἰεἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν “Εἰπὸν ᾿Ααρών “Ἑκτει- 
- Α κι κι κι 

νον τῇ χειρὶ τὴν ῥάβδον σου καὶ πάταξον τὸ χῶμα τῆς γῆς; 
“ “Ὁ Ν »“" 

καὶ ἔσονται σκνῖφες ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετρά- 
. 9 , κ᾿ φ. ἐδ, 2} 1 "ς 2 ““. 9 . ποσιν καὶ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. ἐξέτεινεν οὖν ᾿Ααρὼν 

ῪΜ Ν Ν δ΄» ἃ 9 ’ ΙΝ ἴω ἴω ΄ὰ Ἁ 

τῇ χειρὶ τὴν ῥάβδον καὶ ἐπάταξεν τὸ χῶμα τῆς γῆς, καὶ 
“ “ Ν “ 

ἐγένοντο οἱ σκνῖφες ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετρά- 
Α Ν “ κ“- “- 

ποσιν καὶ ἐν παντὶ χώματι τῆς γῆς ἐγένοντο οἵ σκνῖφες. 
δ ν.. ον, , κι τα ὦ ΠΕΡΙΗ͂Ν, , » 
ἐποίησαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ ταῖς φαρμακίαις αὐτῶν 

3 “- ον “ Ἁ Ρ] 3 ’ὔ Ἁ 9 ε 

ἐξαγαγεῖν τὸν σκνῖφα, καὶ οὐκ ἠδύναντο" καὶ ἐγένοντο οἱ 
“ Ἁ ἴω οὺ 

σκνῖφες ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν. “εἶπαν 
οὖν οἱ ἐπαοιδοὶ τῷ Φαραώ “ Δάκτυλος θεοῦ ἐστὶν τοῦτο" 

Ἁ 9 ’ὔ ε ’ ’ Ἁ 9 9 ’ καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν 
9 ΄΄ιὦ ἐν , 9 ’ ’ 

αὐτῶν, καθάπερ ἐλάλησεν Κύριος. 
“Ἕ“" ἴω » ᾿ Ἁ 

εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “Ὄρθρισον τὸ πρωὶ καὶ 
΄ὰ 9 , ᾿ Ὲ Ν) ϑ9 Ἁ 9 ἃ 3 ’ “ΠΝ Ἁ 

στῆθι ἐναντίον Φαραώ" καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται ἐπὶ τὸ 
᾿ κι 

ὕδωρ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν “ Τάδε λέγει Κύριος “᾿Εξαπόστε - 
λ ν λ , ν ᾿ ΄, 3 ΡΝ. ᾿ς 8 2Ὰ δὲ ον τὸν λαόν μου ἵνα μοι λατρεύσωσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ" “ ἐὰν δὲ 
μὴ βούλῃ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπαποστέλλω 
ϑ.Ν εἶ Ν Ὄχι ΚΝ Ά ’ ’ ἃ ὌΝ, Ἢ Α ’ ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τοὺς θεράποντάς σον καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου 

Ψ “κ“ἜΒ 

καὶ ἐπὶ τοὺς οἴκους ὑμῶν κυνόμυιαν, καὶ πλησθήσονται αἱ 

16. τὸ χῶμα τῆς γῆς : ΟΡ. 900 14:5, 

χῶμα ἰδ. ῬΓΟΡΘΙΥ οαγίἢ, ἐπγουῦν, πιρ (ὃΥ 

ἐπ6 8ραα6). ὕπῃ6 τϑϑαϊῦ οἵ [ῃ6 ῬΙΟΟΘΒΒ 

Βίσηϊῆρα ΌὈΥ χώννυμι ΟΥ χόω. ΕὟὙΟΠΙΔ ὑΠ 15 

σθηθΥαὶ 56η86 ͵ὔῪὺ ἢᾶγθ χῶμα -Ξ- 1,αἰϊη 

αὐσσοῦ, ὙΥΔ1}16 ἤθνΘ π6 ψογαὰ βρη ῖῆθβ 

ἴοοδ6 οαγί, δηβυθυϊηρ ἴο {ηΠ6 ΗΘΌΓΘΥΥ 

γα ὙΥὨΪΟἢ 15. Τα θγρα ἀεϑέ. --- σκνῖ- 

φες : ποιηϊηδίϊν β'ηρα αν σκνίψ. [Ιὴ 

Ῥβ. 10451 σκνῖπες : ΥΪΒ5α, 1910 σκνῖπα. 

ὃ ὅ. Φοβθρῇυβ (4{πη|. 11 14 ὃ 8) Πὰ5 

φθεῖρες δῃὰ 1Π6 ἩΐΝ. “1106. ΦοΒΘΡἢ 5 

σοΟΙ θη 5. Οἡ 0ῃ6 ΒῃδΔΙηΘ ] 655 ἴο {ῃ6 

Ἐργυρύϊδηβ οὗ {ῃ15 ρίαρῃθ. Οὗ. Μῇδὺ 

Ἡδτγοαοίαβ (11 857) 505 οὗ ὉΠ6 οδγϑέα!- 

655 οὗ {86 Ἐργρίϊδῃ ρυὶοδίβ δοαὺί 

διυοϊαϊηρ ᾿ἰσθ Οἢἡ ὑπο ὶγ -ῬΘΥΒΟΊ5. --- ἐν 

πάσῃ γῇ: ὃ 69. 
20. Ορθρισον : ὀρθρίζειν 15 ΒΙΌ]οΔὶ 

ατθοῖκ ἴου ὀρθρεύειν, νΥ 0 ἢ ΟΟΟΌΤΒ ΟΠΪΥ͂ 

ἴη ΤΟΌ. 95, ΠΘΓΘαΒ ὀρθρίζειν 15 ΥΘΥΥ͂ 

ΘΟΙΏΙΊΟΙ ἰῃ ὑπ6 ΧΧ, Οὗ. 1.Κ. 2188, 

21. κυνόμνιαν : ορ. ῬΒ. 7715, 1045] 

ΤἼῊΘ ΘΟΙΠΠΊΟΉ ὨΟυΒ6-Ην ἴῃ Εργυρῦ 85 ἃ 

ῬΟΪΒΟΠΟᾺΒ Ὀἰΐθ, ἃ5 ἰῦ ἢδ5 Βοῃηθῦϊ 65 ἰῃ 

Ερμα ἴῃ ἃ ΥΘΓΙΥ͂ Ποῦ Β.ΠΙΠΊΘΙ. ΑΒ 

ΒΟΟΙ ἃ8 ΟἿΘ ΔΙΤΪΥΘ5 ἴῃ {Π6 ὨΔΡΌΟΙ οὗἉ 

ΑἸοχδηᾶγῖδ, Οη6 85 ΘΧΡΘυΘη66 οὗ [Π]18 

Ἐσγρίϊδη ρΙαραθ. Φοβθρῃὰβ (Α4πὲ. 11 

14 ὃ 8) Β6θ:ὴ8 ἴο σῖνθ 0ῃ68 τϑίῃ ἴο ὨΪβ5 
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Βχοᾶτβ ΥἼΙ 99 
οἰκίαι τῶν Αἰγυπτίων τῆς κυνομυίης, καὶ εἰς τὴν γὴν ἐφ᾽ ἧς 

11ὃ 

διὰ “Ἃ 5... 3. ἊἫἋΝἕὰ "}» Ἄ ὃ ’ 3 ἥν ᾽’ 9 ’ Ν 

εἰσὶν ἐπ᾿ αὑτῆς. καὶ παραδοξάσω ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὴν 
σὰ ͵ 5..1.3: ὉἋ ε ’ὔ » ! “, 5 3 Δ 9135 τ 9 

γὴν Γέσεμ; ἐφ ἧς ὁ λαὸς μου ἔπεστιν ἐπ᾿ αὑτῆς, ἐφ ἧς οὐκ 
» 9 “Ὁ ε ως ν 9 Ὺ Ὁ." κα 9 ’ 3 ’ 4 

ἔσται ἐκεῖ ἡ κυνόμνια: ἵνα εἰδῇς ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ 
4 ω Νὰ 

κύριος πάσης τῆς γῆς. 
Ὁ 9 ἌΜᾺ “ Ἀ.. 9 Ν ’ ἴω ἴω ῪᾺ 9 ἃ ἮΝ » 

τοῦ ἐμοῦ λαοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σοῦ λαοῦ: ἐν δὲ τῇ αὔριον 
39.32.9} 

ὁ καὶ δώσω διαστολὴν ἀνὰ μέσον 

» κ᾿ 35... “ “ φά 5 ’, δὲ ν 
ἐσται τουτο ἐπι τὴς γῆης. ἐποίησεν ὃὲ Κύριος ουτως, 

καὶ παρεγένετο ἡ κυνόμνια πλῆθος εἰς τοὺς οἴκους Φαραὼ καὶ 

εἰς τοὺς οἴκους τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ εἰς πᾶσαν τὴν 
ω 3 ᾽ Ν 3 7 ε »Ὺ» 3 Ν Ὺ ’ 

γῆν Αἰγύπτου: καὶ ἐξωλεθρεύθη ἡ γῆ ἀπὸ τῆς κυνομνίης. 
ὁ κάλεσεν δὲ Φαραὼ Μωυσὴν καὶ ᾿Ααρὼν λέγων “Ἐλθόντες 

΄ κι Ὥρ ες ἃ ΩΣ ὑδ. τ Ὸ χς δ χω Σ ἃ 
θύσατε τῷ θεῷ ὑμῶν ἐν τῇ γῇ. καὶ εἶπεν Μωνσῆς “Οὐ 

Νν ’ὔ Ψ Ἁ ἘΝ ἊΜ Ν Ν ᾽’ὔ δυνατὸν γενέσθαι οὕτως τὸ ῥῆμα τοῦτο, τὰ γὰρ βδελύγματα 
ῪΝὰ 3 ’ ; ’ ’ ἰφὺ ῪΜ τ ΨΆᾺ Ρ' Ξ95.Ν Ν τῶν Αἰγυπτίων θύσομεν Κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν: ἐὰν γὰρ 
’ Ν ’ ΄ 3 ’ 3 ’ 9 -νΝ θύσωμεν τὰ βδελύγματα τῶν Αἰγυπτίων ἐναντίον αὐτῶν, 

λιθοβοληθησόμεθα. 
ἣν ἔ ὶ θύ εν τῷ θεῷ ἡμῶν καθάπερ εἶπεν Κύριο τὴν ἔρημον, καὶ θύσομεν τῷ θεῷ ἡμῶ περ εἶπεν Κύριος 

ΟἿ “ἈΣ “ ε κι ΄, θ 3 
ΟΟΟΝν τριων ἡμέρων πορέευσομξε α εις 

ε ἴω 33 

ἡμιν. 

Δ ΠΟΥ͂ ΠΘΙῸῈ --- Θηρίων γὰρ παντοίων καὶ 

πολυτρόπων, ὧν εἰς ὄψιν οὐδεὶς ἀπηντήκει 

πρότερον, τὴν χώραν αὐτῶν ἐγέμισεν, ὑφ᾽ 

ὧν αὐτοί τε ἀπώλλυντο, καὶ ἡ γῆ τῆς ἐπι- 

μελείας τῆς παρὰ τῶν γεωργῶν ἀπεστέ- 

ρητο. 

22. παραδοξάσω: ηιαΐκα γοηνα»Ἐ- 

αδί6 δα 50. αἀϊβδεϊησιῖδ. Οὗ. ὑμ6 ὕνο 

1565 οὐ “ αἰβῦ ηρ 5 η6α ᾽ ἴῃ ἘΣ ΠΡΊΙΒΗ. 

ΤῊΘ σου ΟΟΟΙΥΒ 8480 ἴῃ 94, 11Π7ἰ 

0). -238589 - ΠΒΙΥ, 1015; ὧὲ Μ80...880 ς᾿ ἢ 

Μδο. 25. 

28. δώσω διαστολήν : ηταξζο α 86ρα- 
γαΐξίοη. ΤῺΘ ΡΏΓΑΒΘ ἴῃ 15 ΒΘΏ56 ΟΟΟΌΓΒ 

ΟΠΪΥ ἤθΥΘ. 1η ἱ Μδϑο. 87 [ῃη6 τῃηθδηΐηρ' 

5. ΑἸ Θ΄. ---- ἀνὰ μέσον... 

μέσον : ἃ ΘΟΙΊΤΊ]Οη ΗΘΌΓΔΙ 51. 

24. πλῆθος : Δα νοΥὉΌ, ἐη αδιιηἀαλοο. 

. καὶ ἀνὰ 

Ν “3 Ν ῪΚὰ Ν 

“καὶ εἶπεν Φαραώ “Ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς, καὶ 

ΤῊὴΘ6 ἩΘΌΤΟΥΥ ΤΠ5 [ΘΓ ὑπΠι8 --Ὁ 

Δ ηα ΗὟ οδη16 ὨΘΑΥΥ ἴο Ὃη6 Ππουβθ οὗ 

ῬΠΔΥΔΟῊ." --- ἐξωλεθρεύθη : γῸΠ| ἐξολε- 

θρεύω. 'ΤὴΘ τἱρῃῦ ἔοσιη, δοοογσαϊηρ ἴο 

Ι,. ἃ ὥ,. 15. ἐξολοθρεύω, ὙΜΏΪΟΙ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 

111 Καὶ. 185 δηὰ 15 δαορίθα ὈΥ ὑπΠ6 ΒονΪβ5-᾿" 

ΘΙΒ ἴῃ {Π6 Ν. Τ᾿ (Αοίβ 828), 

26. τὰ γὰρ βδελύγματα κτλ. : {815 
ἸΟΟΙΒ ἃ5 11 1ὖὉ τϑίθυγθα ἴο 5||66Ρ ΟΥ̓ ὌΧΘΗ - 

(ορ. ἄφθηῃ. 40608:), θαῦ [η6 ἩΘΌΓΘΥν ἢ85. 16 

ΟΤα ἴῸ7 “ ΔΟΙΙΪδίϊοη ̓  ἴῃ Π6 βίηριυ- 

ἴδ, ΠΟ Ὦ ΠΔΥ ὍΘ ἰδίζθη ἃ5 ἃ οοσῃϑίθ 

δοουδβαύϊγο δἰζθυ “ βϑουῆοθ,᾽ 50 ὑπαύ 1ῃ6 

ὙΝΟΤΟΒ Π]ΔΥ ΠΟΘ ΤΏΘΤΙΘΙΥ οὐ" βαογίῆοο 

αὐἱϊί δ ατν αϑοηυϊηαίίζοη, 0 {π6 Ηἶσυρ- 

ἐϊαη8. 1.6. 16 βρῃῦ οἵ ἃ Τογϑίρῃ στἰῦαδ] 

Ὑ1}} 6 παίθα] ἰο {μι .--- λιθοβολη- 

θησόμεθα : λιθοβολεῖν 18 ΟΟΙΏΙΩΟΠ ἴῃ 
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Εχοᾶμβ ΙΧ 4 
θύ [ω ρ ω ε “ 3 ἘΝ) ἃ ’ ἱλλ᾽ 9 . 3 ύὕσατε τῴ θεῷ ὑμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἀλλ᾽ οὐ μακρὰν ἀποτε- 

ΣΕ "ἃ » 3. π ὦ ἃ κι . ,ὕ 2) νεῖτε πορευθῆναι: εὔξασθε οὖν περὶ ἐμοῦ πρὸς Κύριον. 
3" ἴω. ν - σκιὰ 

Ὁ εἶπεν δὲ Μωυσῆς ““Ὅδε ἐγὼ ἐξελεύσομαι ἀπὸ σοῦ καὶ εὔξο- 
Ἢ ἴω 

μαι πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἀπελεύσεται ἀπὸ σοῦ ἡ κυνόμυια καὶ 
ἀπὸ τῶν θεραπόντων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου αὐριον᾽ μὴ προσ- 
δὰ ν» 2::- 3 ᾿ κ᾿ δ ἢ κ᾿ Ν Ν 
ἧς ἔτι, Φαραώ, ἐξαπατῆσαι τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαὸν 
“ΜᾺ 3 ἴω ΚΜ 

θῦσαι Κυρίῳ. ἡ έξηλθεν δὲ Μωυσῆς ἀπὸ Φαραὼ καὶ 
" ν Ν θ , ἃ7,.». ἢ ὃ ΄ ὕ 535 ηὔξατο πρὸς τὸν θεόν - “᾿ ἐποίησεν δὲ Κύριος καθάπερ εἶπεν 

ω. Ν »Ὁ»Ἥ Ν ἴω 

Μωυσῆς, καὶ περιεῖλεν τὴν κυνόμυιαν ἀπὸ Φαραὼ καὶ τῶν 
ἴω ἃ ἴω ἴω ἴω 

θεραπόντων αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ οὐ κατελείφθη 

δ καὶ ἐβάρυνεν Φαραὼ τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ 
3 ’ 

οὐδεμία. 
ΘΝ μ΄ ΄ιὰ ’ Ν 9 5 ’ »] ἴω. 

ἐπὶ τοῦ καιροῦ τούτου, καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐξαποστεῖλαι 
τὸν λαόν. 

ΤΕπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν “ Εἴσελθε πρὸς Φαραὼ 

καὶ ἐρεῖς αὐτῷ “ Τάδε λέγει Κύριος ὁ θεὸς τῶν Ἑβραίων “Ἐξ: 

απόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα μοι λατρεύσωσιν'" "εἰ μὲν οὖν μὴ 
’ὔ 9 ἊΝ Ν , 3 9ϑν»ν» 9 »“ 9 μι 

βούλει ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου ἀλλ᾽ ἔτι ἐνκρατεις αὐτου; 

δἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπέσται ἐν τοῖς κτήνεσίν σου τοῖς ἐν τοῖς 
πεδίοις, ἔν τε τοῖς ἵπποις καὶ ἐν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ ταῖς 

’ὕ Ν ᾿ ᾿ ’ ’ ,’ 7, καμήλοις καὶ βουσὶν καὶ προβάτοις θάνατος μέγας σφόδρα. 
4 ᾿: ὃ ’ 9 ἃ 9 »Ὺ» ἴων ΕῚ ᾽ 9 ᾿ 7, Ἂὦ Ν᾿ 

και παρα οζάσω ἔέγω εν Τῳ καιβρῳ εκέυινῳ ανὰ μέσον τῶν συ 

ΒΙΌ]Ϊοα] Οτὐθθκ, Ὀμπὺ τᾶὰγθ ουἱδίάθ. οὗ 2. εἰ μὲν οὖν: ὑποῖθ 5 ΠῸ οἰδιβδθ 
10. ἢ εἰ δὲ μή ἴο Ὀδϊάηοθ {1|15, ΒΌΘΙ 85 

ΟΩΘ σψου]α οχρθοῦ ἴῃ οἱαβϑβϑίοαὶ ΟὙθϑκ. 

δ 39, ---νκρατεῖς : ὃ 57. 

5. ὑποζυγίοις : ΗΘΌΓΘΥΥ, “ 45568.᾽ --- 

28. οὐ μακρὰν ἀποτενεῖτε πορευθῆ- 

ναι: ΗΘΌΓΘΥ,, “ σοϊηρ-[ο-δ-αἰδύδηοθ γ6 

584}} πού ρρ-ἰο-ἃ-αἰδίαηοθ [ου-σοϊηρ, 

ΗΟ. ἐγ 5}8}}] ποῦ ρΡῸ ΥΘΥῪ [87 ΔΥΤΔΥ.᾽ 

29. Ὅδε ἐγώ: Η.Υ͂. “ΒΕΠΟΙ]ὰ 1 ρῸ 
οαὖ ἔτοτμῃ η66.᾽ ΤῊ ΟΥ̓ΘΟΙΚ ὑΓδηβ]αῦοῦ 

ΒΘΘΙΏΒ ὅο ΠαγΘ ὕδιζθη ὑῃ6 ἢγϑῦ ὕνγο ΟΣ 5 

ἰοσϑύῃου ἴῃ ᾧΠ6 56η856 οἵ  οοβ δρο! 

Ιὴ [{πΠ6 τοϑὺ οἵ [ῃ6 νϑύῦβθ [ῃ6 Οτθοϊς 

Ὠδ5 1η8 24 ῬΘΊΒΟΠ, ὙγΠ116 ὑπΠ6 ΗἩΘΌΓΘΥΥ 

Ὧδ5 786 ϑά. --- τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι : 
ὃ 78, 

ταῖς καμήλοις : ΤΠΘ ἴδηι ηΐηθ 18. 1Π6 

ῬΓΘΥ ΔΙ ηρ ΘΟ ΠΔΘΙ οἵ κάμηλος ἴῃ {π6 

1ΧΧ. [Τὺ 18. πηϑβοῦ] ] 6 ΟΠΪΥ ἴῃ 1ω6Υ. 

114: Ὧι, 147: 140. 6ὅ: ἱ Ἐπβᾶ. δ93͵ -- 

προβάτοις : ΗΘΌΤΟνν, ’ Ποοκβ.᾽ Τῦ που]ὰ 

5661 ἱμπαῦὺ ὑπ6 Ἐργρύϊδηβ Κορὺ 5066}, 

ῃούνν ὑπδύϑηαϊηρ, ὑπο ὶν δοιηϊηδύϊοη οὗ 

ΒΠΘΡΠΘΥάΚ. 

4. παραδοξάσω : 822 ἢ. --- ἀνὰ μέσον 
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Εχοᾶμβ ΙΧ ὅ 

κτηνῶν τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν 
Ἰσραήλ: οὐ τελευτήσει ἀπὸ πάντων τῶν τοῦ ᾿Ισραὴλ υἱῶν 

’, 5...» 

ῥητόν. 
’ ᾽ ἅ ς»" ῪΜὰ 3 Ν᾿, ἊΜ ῪΝᾺ 49 

ποιήσει Κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς. 

Ἁ ο ἴω 

"καὶ ἔδωκεν ὁ θεὸς ὅρον λέγων “Ἔν τῇ αὔριον 
Ν 

ὁ καὶ ἐποίησεν 
’ὔ Ν ὲἐ "Ὁ ἰφ ΜᾺ 9 ’ Ν 3 ’ ’ 

Κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐτελεύτησεν πάντα 
“σ᾿ 9 “" κι “ “σι 

τὰ κτήνη τῶν Αἰγυπτίων. ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν 
Ἰσραὴλ οὐκ ἐτελεύτησεν οὐδέν. ἰδὼν δὲ Φαραὼ ὅτι οὐκ 
9 ’ 3 Ν ’ὔ ῪΚὰ ΩΝ ΗΝ ΕΑ 9 Ν 9 ’,’ 

ἐτελεύτησεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐδέν, 

ἐβαρύνθη ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ ἐξαπέστειλεν τὸν λαόν. 
᾽ Ν “ Ν Ν Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν καὶ ᾿Ααρὼν λέγων “Λάβετε 

- “ 9 ’ὔ ᾿. 

ὑμεῖς πλήρεις τὰς χεῖρας αἰθάλης καμιναίας, καὶ πασάτω 
Μωυσῆς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἐναντίον τῶν 

΄ ἴω Ν ῪΜᾺ 

θεραπόντων αὐτοῦ, " καὶ γενηθήτω κονιορτὸς ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
ΝᾺ 9 7 Ἶ Ν. » 3:..Ἃ Ν 3 7 Ἁ λον Ν 

γῆν Αἰγύπτου" καὶ ἔσται ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ 
, Ψ , 9 , Ψ ἐς ἌΣ ΠΣ ν 

τετράποδα ἕλκη, φλυκτίδες ἀναζέουσαι, ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις 
ν 9 - , Ν , δ ἀλλα, τὰ 9 1... Ἂς Ὁ. καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν καὶ πάσῃ γῃ Αἰγύπτου. καὶ ἔλα- 

Ν 9 ’ Ι ἊΝ ’ἤ 9 ’ὥ Ν Ἁ » 

βεν τὴν αἰθάλην τῆς καμιναίας ἐναντίον Φαραὼ καὶ ἔπασεν 
8.1. ἔπ, οι 3 ν᾽ 9 ’ Ἃ 9 , νΨ ΄ 

αὐτὴν Μωυσῆς εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγένετο ἕλκη; φλυκτίδες 
ἴω Ν »“"λ ’ 

ἀναζέουσαι, ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν. 
1 Ν 9 δύ ε Ν “ὦ 3 ’ ΜΆ ὃ Ν 
καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ φαρμακοι στῆναι ἐναντίον Μωυσῆ ὃια 
ἣν ν 9 ’ Ν Ν Ψ 3 Ὺ “Ὁ δ 9 

τὰ ἕλκη - ἐγένετο γὰρ τὰ ἕλκη ἐν τοῖς φαρμακοῖς καὶ ἐν 
, κι 3, 7 19 9 λ , ἊΣ ΄, Ν ὩΣ πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. ἐσκλήρυνεν δὲ Κύριος τὴν καρδίαν 

; ᾿ 3 9 ’ 9 (πὸ Ά ’ ’ὔ Φαραώ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθὰ συνέταξεν Κύριος. 
“" Ἁ ΄ν » ἃ 

15 Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν ““ὌὈρθρισον τὸ πρωὶ 
Ν η0 9 ’ ’ Ἃ..ὦ Ἂ Ν 9 7 4 (ὃ λέ καὶ στῆθι ἐναντίον Φαραώ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν “ Τάὸδε λέγει 

Καμιναῖα ἀο65 ηοῦύ 5661 ἰοὺ ὈΘ 

πη [Π6 ΤΟΥΤῚ 

. καὶ ἀνὰ μέσον : 825 τ. --- ῥητόν: αἰθάλης. 
ΞΞ- ῥῆμα, α ἐμΐησ. θη. 899 η. 

7. ἰδὼν δὲ Φαραώ... . ἐβαρύνθη ἢ 

καρδία : 815 ῃ. 

8. αἰθάλης καμιναίας : δ0οἐ ΚγοΉν {ἢ 6 
ιῆαοο. ἙἘγομὰ 10 1 ΔΡΡΘΑΥΒ Πδΐ 

καμιναίας 15 ἃ 51 5 θη γ ἀθρθηαϊηρ Οἢ 

50 υϑθα ΔΗΥΨΏΘΙΘ 6]86. 

αἰθάλη 566 ὃ 8. --- πασάτω : ἱπῃρο ΓΟ 6 

οἵ ἔπᾶσα,. 150 δογδύ οὗ πάσσω. 

9. φλυκτίδες : φλυκτίς -- φλύκταινα 

α Ὀιϊδίογ (ΑΥ. Παη. 2386) ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΪΥ͂ 

ΘΙ ἴη υΧΧ. , 
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Ἐχοᾶϊϑ ΙΧ 28 

Κύριος ὁ θεὸς τῶν ᾿Εβραίων ““᾽᾿Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα 
λατρεύσωσίν μοι. “ἐν τῷ γὰρ νῦν καιρῷ ἐγὼ ἐξαποστέλλω 

πάντα τὰ συναντήματά μον εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ τῶν 

θεραπόντων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου, ἵν᾽ εἰδῃς ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς 
ἀττν ἵν ᾿ , κ᾿ κι 15 α ᾿ 9 , δ 
ἐγὼ ἄλλος ἐν πασῃ τῇ γῇ: νυν γὰρ ἀποστείλας τὴν 

- ᾽ὔ Ν 

χεῖρα πατάξω σε, καὶ τὸν λαόν σου θανατώσω, καὶ ἐκτρι- 

βήσῃ ἀπὸ τῆς γῆ: 1 καὶ ἕνεκεν τούτου διετηρήθης ἵ ἵνα ἐνδεί- 

ἕωμαι ἐν σοὶ τὴν ες τ έανν καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά 

δὴν ἐν πάσῃ τῇ γῇ. Ἔτι οὖν σὺ ἐνποιῇ τοῦ λαοῦ μου τοῦ 

μὴ ἐξαποστεῖλαι αὐτούς ; “ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ταύτην τὴν ὥραν 
’ ν 3 9 » 3 

αὔριον χάλαζαν πολλὴν σφόδρα, ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν ἐν 
3 395 “' » ο ἴω. 

Αὐγύπτῳ ἀφ᾽ ἧἣς ἡμέρας ἔκτισται ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
΄Κιὶ Ποὺ ’ “ 

νῦν οὖν κατάσπευσον συναγαγεῖν τὰ κτήνη σου καὶ ὅσα 
»ν Ν. 

σοί ἐστιν ἐν τῷ πεδίῳ: πάντες γὰρ οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ 
’ ν »» 5 9 δε Χ, Ἁ Ν 3 ’ 5 3 ’ 

κτήνη ὅσα σοί ἐστιν ἐν τῷ πεδίῳ καὶ μὴ εἰσέλθῃ εἰς οἰκίαν, 

“ὁ φοβούμενος 
ον ε “Ὁ ’ἤ ῪΜᾺ ’ Ἁ ’ Ν ’ 

τὸ ῥῆμα Κυρίου τῶν θεραπόντων Φαραὼ συνήγαγεν τὰ κτήνη 

δ κ: ’ ᾿'., Φ΄. ἃ 9 Ν᾿. κΚ ’ ᾽ 

πέσῃ δὲ ἐπ᾽ αὐτὰ ἡ χάλαζα, τελευτήσει. 

π΄ το κα δ " 9] ἃ δὲ κ ΄ κ᾿ ὃ ,΄ 3 ν 
αὐτοῦ εἰς τοὺς οἴκους" “᾿ὃς δὲ μὴ προσέσχεν τῇ διανοίᾳ εἰς τὸ 
ξ Μὰ ’ 9 ῪΚ Ν ’ 9 φ δί 99 ἰοὺ 

ῥῆμα Κυρίου, ἀφῆκεν τὰ κτήνη ἐν τοῖς πεδίοις. Εἶπεν 
δὲ ’ Ν ᾿ ΗΝ ἐκ Ἁ ΄Ὺ ’ 3 δ. 

ε Κύριος προς Μωυσὴν “ Ἑκτεινον τὴν χειρὰ σου εἰς τον 
9 ’ Ἁ » ’ὔ - Ν »“ ΄κ 3 ’ 3 ,ὔ οὐρανόν, καὶ ἔσται χάλαζα ἐπὶ πᾶσαν γὴν Αἰγύπτου, ἐπί τε 

Ἀ Ἁ Ἁ “. ; 

τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν 
να κι 2» 95. 5 7 δὲ - δ ΝΝ 9 . ἐπὶ τῆς γῆς. ἐξέτεινεν δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα εἰς τὸν 

3 δ... Ν ’ “ὃ Ν. Ἁ ’ Ἁ ὃ ’ 

οὐρανόν, καὶ Κύριος ἔδωκεν φωνὰς καὶ χάλαζαν, καὶ διέτρε- 

14. συναντήματα : [|Ι0ΘΥΆ}}Υ ΟΟ6ΟΈ7- 18. ταύτην τὴν ὥραν : δοοιϑαίϊνθ 
γθΉ,668, Ὀὰὺ υϑθα ἤΟΙΘ ]Π ἃ Βἰ ἰδίου οἵ ροϊηΐ οἵ {ἴπη6. ὃ δ8. --- ἥτις τοιαύτη : 

τηθϑηΐηρ ἴο ΤΟρΡΓΘϑθηὺ 6 ΗΘΌΓΘΥΥ -Ξθ οἰαϑβίοδὶ οἵα. Αἃ ΗἩθὈταΐίβιῃ, ὑΥὨ]]Οἢ 

ΟΣ ΊῸΓ “ ὈΙΪαρᾳθβ.᾽ οὗ. ἰἰϊ Κὦ. 857, ΥΒΟΌΪΒ ἴῃ ν. 24 8η 116, Οὗ. ἘΖΚ. 89 ἃ 

50 ἴῃ οἰαϑβίοαὶ αὐθοὶς τύχαι ἴῃ ἴῃ6 ... ὅμοια αὐτοῖς. ὃἧ 09. 

ῬΙΌΓΆΙ ΟΟΠΊΙΠΟΙΪΥ ΠΊΘΘη8 “ τϊδίου- 21. προσέσχεν... .. εἰς: ὃ 90. 

ὑ 68. 28. φωνάς : υοἷξ68. Αὄὔ1ἰ 6 τὰ} ὑΓ885- 

16. διαγγελῇ: ὃ 24. Ἰαύΐοη οὗ 0ῃῇῃ6 Ἡθῦγον σψοσὰ. Βαΐ 

17. ἐνποιῇ : ὃ 51. ὑπυμᾶου γὰ5 ὨΔΌΪ 411} ΒΡΟΪΘ οὗ ἃ5 
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Ἐχοᾶμβ ΙΧ 24 

χεν τὸ πῦρ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἔβρεξεν Κύριος χάλαζαν ἐπὶ 
πᾶσαν γὴν Αἰγύπτου. ““ἦν δὲ ἡ χάλαζα καὶ τὸ πῦρ φλογί- 
ζον ἐν τῇ χαλάζῃ - ἡ δὲ χάλαζα πολλὴ σφόδρα, ἥτις τοιαύτη 

9 ’ 9 9 " 9 3 9 “" [4 »ἤ;) ’ ϑ 3 9 ΄ὰ 

οὗ γέγονεν ἐν Αἰγύπτῳ ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας γεγένηται ἐπ᾽ αὐτῆς 
Θ ΟΡ, 9 ιν δὲ ε (Χ 9 ’ ΜᾺ 9 ᾽ὔ 9 Ν 

ἔθνος. ἐπάταξεν δὲ ἡ χάλαζα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἀπὸ 

ἀνθρώπου ἕως κτήνους, καὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν ἐν τῷ πεδίῳ 
9 ’ ς ’ὔ νν ’ Ν 2 δ 9 ῪΝᾺ ’ὔ 

ἐπάταξεν ἡ χάλαζα, καὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τοῖς πεδίοις 
΄ ε ΄ ες λυ κα , ξιὶ δ᾽ ὝΜΕ 

συνέτριψεν ἡ χάλαζα. “πλὴν ἐν γῃ Τέσεμ; οὗ ἦσαν οἱ υἱοὶ 

“1 ἀποστείλας δὲ Φαραὼ Ἰσραήλ, οὐκ ἐγέ ἡ χάλαζ ραήλ, οὐκ ἐγένετο ἢ Χχ α. 
σὰ 9 3 ἴω 

ἐκάλεσεν Μωυσὴν καὶ ᾿Ααρὼν καὶ εἶπεν αὐτοῖς ““ Ἤμάρτηκα 
. ῪΝὰ ε ᾽ὔ ’ 9 Ἂ Ν δ Ὁ 9 “ἜΜ τὸ νῦν ὃ κύριος δίκαιος, ἐγὼ δὲ καὶ ὁ λαός μου ἀσεβεῖς. 

οῷ οὴ Πρ ν “ Ν , Ν ’, φ εὔξασθε οὖν περὶ ἐμοῦ πρὸς Κύριον, καὶ παυσάσθω τοῦ 
: “ Ἂ “ Ν ’, Ν ἌᾺ Ἁ 3 γενηθῆναι φωνὰς θεοῦ καὶ χάλαζαν καὶ πῦρ’ καὶ ἐξαπο- 

ΑΙ τ ὁ -ἊςἝἌ ἃ 9 ’ , 29 90. 5 Ν στελῶ ὑμᾶς, καὶ οὐκέτι προστεθήσεσθε μένειν. εἶπεν δὲ 
αὐτῷ Μωυσῆς ““ὭὩς ἂν ἐξέλθω τὴν πόλιν, ἐκπετάσω τὰς χεῖ- 

, δ ἃ ἐξ Ν , ν ε ΄ τ Τὰς ἐδξ ράς μου, καὶ αἱ φωναὶ παύσονται, καὶ ἡ χάλαζα καὶ ὁ ὑετὸς 
οὐκ ἔσται ἔτι: ἵνα γνῷς ὅτι τοῦ κυρίου ἣ γῆ. “᾿ καὶ σὺ καὶ οἵ 

, ΄, το Ψ 50 2 , Ν ἐΩΔᾺ θεράποντές σου ἐπίσταμαι ὅτι οὐδέπω πεφόβησθε τὸν θεόν. 
τὸ δὲ λίνον καὶ ἡ κριθὴ ἐπλήγη - ἡ γὰρ κριθὴ παρεστη- 

“186 νοΐοθ οἵ αοα." Οὗ. 48: 1 Κι. 1211 

--- ἔβρεξεν : ὑῃϊ5. 86 οὗ βρέχειν ἴοΟΥ “ἴο 

ΤΑΙΉ ᾽ 15. ΘΟΙΏΠΊΟΗ ἴῃ ΒΙΌ]1οα] Οσθϑῖς, 6.0. 

ὮΘΙΘ υϑροα Ὀθοδαβθ ἰᾧ Θχϑοῦν γϑῆθοίβ 

186 οΥἱρΊη8). 

80. πεφόβησθε: ἴοΥ {πμ6 φογίθοί 
αθη, 25, 1902:; Μί. 445; Τ.κ. 1729. Τὸ 1 υϑροᾶ 85 ΡῬγρδθηῦ ορ. ϑὅόορῇ. 44). 189 --- 

ΘοΟηαριηηρα ὈΥ ῬΠΥΥΠΪΟυα5. ἃ58 ὩΟη- μέγαν ὄκνον ἔχω καὶ πεφόβημαι. ΤῊΘ 

Αὐτὸ (ϑνϑίθ Ζηεγοα. Ὁ. 296). ΗΟ. 85 ΠΘΥΘ “γ6 Ὑ0}1}1] πού ἔθαυ. ΤῊΘ 

25. ἀπό ἕως : ΗΘΌΓΑΙΒΙΏ. νδρΈΘΗΘΒΒ οὗ {Π6 ΗΘΌΓΘΥΥ θη56-5  ϑύθιηῃ 

ἃ 92. ΥΘΉΘΘΥΒ ΒΌΟἢ γαγ δῦ] Οἢ5. ῬΟΒΒΙΌ]6 τ] ἢ- 

29. ὡς ἄν: α8 800 α8.( Οὗ. ΟοΘ0. οὔύΐ 8ΔὴγΥ αἰ θγθηοθ οὗ στϑϑάϊηρ. --- τὸν 

Ταῦ. ΤΥ ὡς ἂν εἰσέλθωσιν εἰς τὸν βίον, 1Χ 

ὡς ἂν παρέλθῃς : ἴῃ Ν.Τ᾿ ῬΗ]]. 228 ὡς ἂν 

ἀπίδω τὰ περὶ ἐμέ. ---- ἐξέλθω τὴν πόλιν : 

ΟΡ. 1232 οὐκ ἐξελεύσεσθε ἕκαστος τὴν 

θύραν. ΤὨΪΒ5 (ΥδηΒ1γ6 ἀ86 οἱ ἐξέρ- 

χεσθαι, ᾿ἴϊκὸ Τιαῦϊη ὀργοᾶϊ, ἰδ ποὺ υἢ- 

ηΟ ὕἤο ΟἸαββϑῖοαὶ τυϊουβ, αὺ ἰῦ 15 

θεόν : ΗΘΌτον, ΨΦΗΝῊΗ ἀοα:; 

81. παρεστηκυῖα : ΒΌΡΡΙΥ ἢν --- λα 

ΟΟΉ6., 1.6. [6 ΘδΥ5 δα ἔογιηθα {πῃθπ- 

Β6Ιγθθ. δ΄ ]ΠΑΥΥ αδΙ ΤΥ -Ἰ 8145 ὕφ}]ς οὗ 

ὈυύΓΘΥ “ Θομηΐηρ᾽ ἴῃ ὋΠη6 Ουγη. ΤηΘ 

ἩΘΡτον νου ΠΟΥ ἴθ ΑὈΪΌ, ψ ΏΪ]Οἢ 15 

8,150 ὍΠ6 Ὡ8Π16 οἱ {86 τηοηΐῃ ἴῃ σΜΪΟἢ 
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΄ Ν Ν ’ ᾽ὔ κυῖα, τὸ δὲ λίνον σπερματίζον - 

ἐπλήγησαν, ὄψιμα γὰρ ἦν. 

Φαραὼ ἐκτὸς τῆς πόλεως καὶ ἐξέτεινεν τὰς χεῖρας πρὸς 

“ὁ δὲ πυρὸς καὶ ἡ ὄλυρα οὐκ 

ὁ ξηλθεν δὲ Μωυσῆς ἀπὸ 

Ν Ν 

Κύριον " καὶ αἱ φωναὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἡ χάλαζα καὶ ὁ ὑετὸς 
ἃ ΜᾺ ο 

οὐκ ἔσταξεν οὐκέτι ἐπὶ τὴν γῆν. “ἰδὼν δὲ Φαραὼ ὅτι 
ὕ Ε- Ὁ Ν Ν Ὁ ’ Ν ε ,ὔ , ἴω 

πέπαυται ὃ ὑετὸς καὶ ἡ χάλαζα καὶ αἱ φωναΐ, προσέθετο τοῦ 
Χ ἴω ἴω 

ἁμαρτάνειν, καὶ ἐβάρυνεν αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θερα- 
, 3 - 25 Ἦν 5 ΄, ε ’΄ ΄ Ν 3 πόντων αὐτοῦ. καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ 

ΝΥ ε Ν 

ἐξαπέστειλεν τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, καθάπερ ἐλάλησεν Κύριος 
τῷ Μωυσῇ. 

[ ι ᾿ 
ζυ Ὺ Ἁ ἴω] 

᾿Εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων “Εἴσελθε πρὸς 
’ὔ δ Χ Ν 3 ’ 3 ἴω ᾿ ’ὔ Ἁ ἴω 

Φαραώ: ἐγὼ γὰρ ἐσκλήρυνα αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν 
“ Ψν βιὰ “ ἴω 

θεραπόντων αὐτοῦ, ἵνα ἑξῆς ἐπέλθῃ τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπ᾽ 
[ 3 3" ἴω. Μὰ 

αὐτούς - “όπως διηγήσησθε εἰς τὰ ὦτα τῶν τέκνων ὑμῶν καὶ 

τοῖς τέκνοις τῶν τέκνων ὑμῶν ὅσα ἐμπέπαιχα τοῖς Αἰγυπτίοις, 
ἴω Ἁ ΣΕ ΤΑ ΤΣ ο 

καὶ τὰ σημεῖά μου ἃ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι 
3 Ὺ κι. 

ἐγὼ Κύριος. «( "εἰσῆλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν ἐναντίον 
Φαραὼ καὶ εἶπαν αὐτῷ “Τάδε λέγει Κύριος ὁ θεὸς, τῶν 

ν ᾿ς ΜᾺ Ἑβραίων “Ἕως τίνος οὐ βούλει ἐντραπῆναί με; ἐξαπόστειλον 

ἴη6 Ὀυδδ 5ρυΐηρ. --- σπερματίζον : τ0α8 

η, βοο. ΤῺῊΘ ψοσα ΟΟΟΌΓΪΒ ἴῃ 0 ΙΧ Χ 

ΟὨΪΥ ΠΘΙΘ δηᾶ ἴῃ Τί. 123, 

82. ὄλυρα : θη. 40:6 ἢ. .--- ὄψιμα : 

ἰαΐο ΟΥ0}8, ἃ5 ΘΟΙΏΡΑΓΘα νυ] ἢ {η6 ὈΔΙΙΘΥ 

διη ἃ ἢἤδαχ. ΤΠ ΗΘΌγονν σοσα οουτο- 

ΒΡΟΠαΪηρ' ἰο ὄψιμα 15 οἱ ἀουθύ] τηθ8η- 

ἱηρ. ἩΙΥ͂. ποῦ γον Ρ.᾽ ΕῸΓΪ ὄψιμος 

ορ. Χρη. (ὥς. ΧΝῚΙ 4 διὰ ἴῃ Ν.Τ. δ8ι. 

Δ 1η685 57. 

1. ἐγὼ γὰρ ἐσκλήρυνα κτλ. : ορ. 086 
ατρθοῖ οοηοθρίίοη οἵ Αἰό ἃβ Θχθιηρ ρα 

ὈΥ {Π6 ὑταροαϊΐδηβ, 6.9. ὅορῃ. Ἅηὲ. 621-- 

4 : 4150 ἴπ6 Ῥχορῃμοίβ, ἃβ 15. 69,10. Ηϑυθ 

186 ἤπηδ] οαπβ6 οὗ μαγαάθηΐϊηρ ῬΠΔΥΔΟΙ 5 

Πρδυιῦ 15 Θχρ  ἰηθα ἴο Ὀ6 ὑῃδὺ ἀοαἂ τηἱρῃῦ 

ΘΧΒΙΪΌ ΠΪΒ ΡΟΥΘ ἂἃβ ἃ (ΘΙ ΘΟ οἵ 

5786]. --- ἵνα ἑξῆς ἐπέλθῃ κτλ. : [6 
τοῖς ἤρτθ ΑἸΠΟΥΒ. 5] ΘΠ Πν ἔγοσῃ {8 

ΗἩθῦγονυ. ὅδ66 ΠΟΥ. 

2. ἐμπέπαιχα: ορ. ΝΌ. 2229, ΤῊΪΚΒ 

ἴοστη οἵ {π6 ρϑυϊθοῦ οἵ ἐμπαίζω ἰ5 αποίρα 

Ὅν Μοϊΐοῃ ἴτοτη Ῥ]αΐαυοῃ 2 θηιοβίῃ,. 9. 

ΤῊΘ ΘΑΓ ΘΙ ΤΟΥ̓ΠῚ 18 ἐμπέπαικα ἃ ἴΤΟΤΠῚ 

ὃ ἀφηΐδ)] βύθμ. 

5. ἐντραπῆναί με: γεου6γ6Ή 6. Ἠ16. 

ΤῊΘ νου ἴῃ ὑπ 5. 56η586 ἢ ἃ βθηΐϊ- 

ὑϊννθ 15 ΟΟΙΠΙΠΟη ἰῃ ΟἸαβ51041 ΟὙθοκ 

ἴσο ΗΟΙΏΘΙ ἀονηναταθβ, Ὀιὺ σῇ 

ϑοσαϑαύϊνο ἰὖ ἴθ ροβύ- οἰ αββίοδὶ. ἘἘΎΟΌΤΙΩ 

{π6. τηρθϑηΐησ Οὗ “ὁ γϑύϑθῃοθ , ἰΐ 

ἷδ. δὴ ΘΑΒΘΥ βίθῦ ἰο ὑμαῦὺ οὗ “ ὉΘ 

ἈΒΒΔΙΠΘα,᾽ ἃ5 ἴῃ 5. 841: 11 ΤΏΘΒ. 

ον ΤῊ 985, 
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Ν ’, ν ΝῊ , ’, 4 393Ν δὲ Ν ρ ́ Ν 
τὸν λαὸν μον ίνα λατρεύσωσιν μοι. ἐὰν ὃὁὲ μὴ θέλῃς συ 
9 Ἂν» Ν ’ 39 ᾿. 9 Ν 39 Ψ,: ’ Ἂν ν 

ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ταύτην τὴν ὥραν 
" 9 β δ ἈΠῸΝ ,ὕ ν᾿; 79 , ῆ Ν , 

αυριον ἀκρίδα πολλὴν ἐπὶ πάντα τὰ οριὰ σου" “καὶ καλύψει 
ΜᾺ ωΝω Ὑλ 0: ἴω Ν ἰοὺ ἃ 

τὴν ὄψιν τῆς γῆς, καὶ οὐ δυνήσῃ κατιδεῖν τὴν γῆν - καὶ κατέ. 

δεται πᾶν τὸ περισσὸν τῆς γῆς τὸ καταλειφθέν, ὃ κατέλιπεν 
ε ἴω ε ’ Ν ’ ΨᾺ ’ 'Ν ’ὕ ε »ἊἉ 

ὑμῖν ἡ χάλαζα, καὶ κατέδεται πᾶν ξύλον τὸ φυόμενον ὑμῖν 
ΝΕ κι κι 
ἐπὶ τῆς γῆς " 
τῶν θεραπόντων σον καὶ πᾶσαι αἵ οἰκίαι ἐν πάσῃ γῇ τῶν 

Ν ΄ ες» οἰ δ. Ν δ Ἂν. 5,2..09 
καὶ πλησθήσονταί σου αἱ οἰκίαι καὶ αἱ οἰκίαι 

3 ’ ἃ 3 ’ ε ᾿ 4 ε ’ 3 Ν ε Αἰγυπτίων, ἃ οὐδέποτε ἑωράκασιν οἱ πατέρες σου οὐδὲ οἵ 
ῪΝὰ ὋΝ Ἁ ῪΝᾺ ῪΜᾺ 

πρόπαπποι αὐτῶν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας γεγόνασιν ἐπὶ τῆς γῆς ἕως 
ΜᾺ ε ’ ’ 52 

τῆς ἡμέρας ταύτης. 
, νι Ν ΄ ε , Ν Ν 8΄.. ὄο Φαραώ. καὶ λέγουσιν οἱ θεράποντες Φαραὼ πρὸς αὐτόν 

καὶ ἐκκλίνας Μωυσῆς ἐξῆλθεν ἀπὸ 

ςς(“ ; ᾽ ϑ» ἴω ΑΝΑΝ ας. κι 9 ’ ᾽ν Εως τίνος ἔσται τοῦτο ἡμῖν σκῶλον ; ἐξαπόστειλον τοὺς 
9 ’ Ψ ’ἤ “ ἰω 3 ἰφὶ “Ὁ 9 Ζ 

ἀνθρώπους ὅπως λατρεύσωσιν τῷ θεῷ αὐτῶν. ἢ εἰδέναι 
΄ ψ 3... » 3.5.5} 78 δ χὸ δε ΑῸΣ , 

βούλει οτι ἀπόλωλεν Αἰγυπτος ; καὶ ἀπέστρεψαν τὸν τε 
ον Ν 9 . Ω οὴ Μωυσὴν καὶ ᾿Ααρὼν πρὸς Φαραώ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ““ Πορεύε- 
Ν ᾽ ΡᾺ ΘΝ νλὶ- ῪΜὰ δ ἷ Ἃ Ν ’, 53.ϑΑ ε σθε καὶ λατρεύσατε τῷ θεῷ ὑμῶν " τίνες δὲ καὶ τίνες εἰσὶν οἱ 

ψ' Ὁ το. πὰ ἐν ᾿ς κὰν κα ΄ Ν 
πορευόμενοι; "καὶ λέγει Μωυσῆς “Σὺν τοῖς νεανίσκοις καὶ 

“ “ Ν ’ 

πρεσβυτέροις πορευσόμεθα, σὺν τοῖς υἱοῖς καὶ θυγατράσιν 
ἃ ’ Ἁ Ν ε ῪΜᾺ ᾿ » Ν ε Ν ’ 39 καὶ προβάτοις καὶ βουσὶν ἡμῶν ἔστιν γὰρ ἑορτὴ Κυρίονυ. 

10 Ἁ 5 Ἃ 9 ΤᾺ ΦΦΎ σ 2 θ᾽ ε “--ὀ 

καὶ εἶπεν πρὸς αὑτοὺς ““ ἄστω οὕτως, Κύριος μεῦ υμων᾽ 

Σκῶλος 15 υαϑρα Ὀγ οι. 71. Χ]Π δ64 ἴῃ 

ἴΠη6 5816 56η560 85 σκόλοψ, ἃ 5΄δϊ. --- 

ὅ. τὴν ὄψιν τῆς γῆς : 106 ΓΔ]}Υ ἐἢ.6 6116 

ΟΥ̓ ἐπ6 φαγὶ. Α Ἡδθρταΐβη. οὕ. ΝΌ. 

225. --- οὐ δυνήσῃ: ἃ [8] Θαυϊνϑ]θηΐ 
ἴου 1Πη6 νᾶρὰθ τι56 οὗ ῃ6 8α ῬΘΥβοη ἴῃ 

ὑη6 Ηθρτον. 

6. πρόπαπποι : σγεαϊ-σγ᾽ απ Γαΐ 78, 

Ταὐϊῃ ργοαυϊ. ΟἾΪΥ ποῖθ ἰὴ ΤχΧΧ. 

ΤῺΘ ΗΘΌΓΘΥΥ Ιηθᾶη8 ΟἾΪΥ “ρτδηᾶ- 

Γα 6 γ8." 

7. τοῦτο: Ἐ.Υ͂. “15 τηδη.᾽ ἃ Πη68}- 

ἱηρ οὗ ψῇῃΐϊοῃ ὉΠ6 ΟὙΘΘΙΚ 4150 δα τη 5 ὈΥ͂ 

οὐ γδούϊοη -- σκῶλον : αὐ ϑδέιηιδίϊηρ- 

δίοοϊ, ᾿κθὸ σκάνδαλον. 0. 710: 42αρ, 

ΒΒ 1106 (ΑΥὺὸ}. ἢ ΟἿΥ, ΒΉ ρ. 75; 

εἰδέναι βούλει: ΗἩΘΌγονν, “ )οδῦ ποὰ 

πού γϑὺ Κηῆον ὃ 

8. καὶ ἀπέστρεψαν: απάαὰ ἔδΐον 

δγοισῇΐ δαοσῖς, Ἰαϑῦ ὃἃ5 ἴῃ ὑῃη6 ΗΘΌΓΘν. 

Ιη {ῃ6 ΗΟ. τἘη6 βθηΐθῃοθ ἰβ. ὑυσηρᾶ 

ἰηΐο ὑῃ 6 ῬΆΒ51Υ6. -- τίνες δὲ καὶ τίνες : ἃ 

Ἰ1Ό06 18] ὑγαηβ]αύϊοη το [η6 ἨἩΘΌΓΘΥ. 

ΤῊΘ ἴοσιῃ οὗ {Π6 απθβύϊοη ΒΘΘΙῺ5 ἴο 1Π}- 

ΡὈΙΥ μαύ ἃ αἀθοίφ!θα δβυνοῦ 15 θχρθοίθα 

-- “ΤΏΘ56 δηα ὕΠο56 588] ρῸ.ἢ 

10. Ἑ στω οὕτως κτλ. : [Πῃ6 ῬΑΒΒΔΡΘ 

Ουρηῦ ῬΘΙΠΔΡ5 ὅο Ὀ6 ῬΡυποίπδίθα δἃ5 



11. ΤῊΝ ΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤῊΗΒΚ ἘΧΟΡΌΌΒ 18 

Εχοάιβ Χ 1ἴ 
’ 9 ’ὔ ε ῪΜ Ν Ν Ἁ 3 Ν ε ΄Μ καθότι ἀποστέλλω ὑμᾶς, μὴ καὶ τὴν ἀποσκευὴν ὑμῶν; 

Ψ Ψ κι ᾿ ς 

ἴδετε; ὅτι πονηρία πρόσκειται ὑμῖν. ᾿'μὴ οὕτως : πορευέ- 
σθωσαν δὲ οἱ ἀνὸρες καὶ λατρευσάτωσαν τῷ θεῷ" τοῦτο 

Ν 9 νι ὧ “Ἁ 2) γὰρ αὐτοὶ ἐζητεῖτε. 

Φαραώ. 
Ν “ ὅτι “" 39 ᾽ ΡΣ. ’ 3 ον Ἄν ᾽ν 

τὴν χεῖρα ἐπὶ γὴν Αἰγύπτου, καὶ ἀναβήτω ἀκρὶς ἐπὶ τὴν γὴν, 
΄ὰ ΄“ ἴω Ἁ 

καὶ κατέδεται πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν καρ- 
Ν ᾿ , ἃ ε , ε ,ὕ ᾽) 13 Ν᾽ νὴ. ὐᾺ 

πὸν τῶν ξύλων ὃν ὑπελίπετο ἡ χάλαζα. καὶ ἐπῆρεν 
“Ὁ ᾿ β 3 Ἕ 9 ᾿ Ν 9 Ξ » 

Μωυσῆς τὴν ῥάβδον εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐπήγαγεν ἄνεμον 

νότον ἐπὶ τὴν γὴν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν 
ψ; ᾿ Ν Ν 3 ᾿ ε » ε ’ 3 ’ἤ’ 

νύκτα " τὸ πρωὶ ἐγενήθη, καὶ ὃ ἄνεμος ὁ νότος ἀνέλαβεν 
᾿ 9 , ὭΣ τὰν 5. 5 ν δ - ΤΕ, 

τὴν ἀκρίδα “καὶ ἀνήγαγεν αὐτὴν ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου, 
Ν ΄ 3: ὦ , .. Ὁ 4ι. τὸν Ν , ᾿ 

καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια Αἰγύπτου πολλὴ σφόδρα 

προτέρα αὐτῆς οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀκρὶς καὶ μετὰ ταῦτα οὐκ 
" σ ΓΙ ΡΕΣ ἮΙ τυ ντῷ κ᾿ - ν 9 , ἔσται οὕτως. καὶ ἐκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς; καὶ ἐφθάρη 
ἡ γῆ ᾿ καὶ κατέφαγεν πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν 

νῷ ἰφ ᾽ὔ ἃ ε ’ὔ 3 Ν ἴω ’ 9 

καρπὸν τῶν ξύλων ὃς ὑπελείφθη ἀπὸ τῆς χαλάζης οὐχ 
: “ Ν 

ὑπελείφθη χλωρὸν οὐδὲν ἐν τοῖς ξύλοις καὶ ἐν πάσῃ βοτάνῃ 
πεδίου ἐν γῇ Αἰγύπτου͵ “ὃ κατέσπευδεν δὲ Φαραὼ καλέσαι 

ΝᾺ Ἂν 5 Ν Ψ ἔξ ε Ζ 9 ’ ’ ἰφ Μωυσὴν καὶ ᾿Ααρὼν λέγων “Ἡμάρτηκα ἐναντίον Κυρίου τοῦ 
“ ἴω ἴω Ἂ' Χ ε 

θεοῦ ὑμῶν καὶ εἰς ὑμᾶς - ἵ προσδέξασθε οὖν μου τὴν ἅμαρ- 

Ιη Ὦΐ. 2014 1η6 ψοΙΘη 

ἐξέβαλον δὲ αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου. 
3 κι » ΕΟ 

ΤΕ πεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν ““Ἕκτεινον ἡ 

Ο]]ΟΥν5 --- Ἔστω οὕτως Κύριος μεθ᾽ ὑμῶν, 
καθότι ἀποστέλλω ὑμᾶς. μὴ καὶ τὴν ἀπο- 

σκευὴν ὑμῶν; 80 δὲ ἐῆ6 ΤΟΙ υἱέ 

γοιι, α8 1 ἰδὲ γοῖν σοὸ (1.6. ποῖ αἱ αἴ) 

(Αηι 17 ο ἴοὲ 00) ψοιι" δοϊοησίηρβ αἶ8ο} 

Ποοῖς ουἱέ, ΓῸΥ ηνίβοθῖο  ἰ8δ προ μοι. 

γυιμουῦ [Π6 μή [η6 Ῥαβϑβϑαρθ ψου]Ἱα τη 

85 ἴῃ ἴη6 ΗἩΘΌΓΘΥ, δηα ποῦ σοῦ ]α 6 

ΩΟ απθϑ!] ἢ -ἸΠΔΥκ αἴΐου ὑμῶν. ΕῸΤΣ [06 

ὑπγθαῦ σὶἢ νοῦ ῬΏΔΙΔΟΙ ΟἸΟΒΘ5. ὨΪ5 

ΒΡΘΘΟΙ, ορ. γν. 28, --- ἀποσκευήν : ἃ 

σγοσὰ οἱ ναριθ τηθϑηΐησ, ἃ5 0 ΠΔΥΘ 

5660 ὴ δἰγθδᾶγ. ὅἄβθῃ. 438 ἢ, Ηρ [ἰὖ 

ἰποϊααθβ [Πῃ6 σοιλθῃ δηα ΟὨΙ]άγθῃ : ορ. 

ν. 24, 1287 

816 Θχοϊααβρα, 

11. ἐξέβαλον : {πΠ6 νοΙῸ ἰπ {πΠ6 Ηδθ- 

ὈΓΘῪ ἰ5 β'ῃρι αν, Ὀὰὺῦ ΙηΘΔΠ5 “ΟΠΘ 

ατογυρ,᾽ 80 ὑμαύ ἐξέβαλον ΘΟΟΥΓΘΟΙΥ ΤΘΡ- 

ΤΟϑθηΐβ . ἘῸΝ. “ΤΠ6Υ ο 6 ἀτγίνθῃ. 

18. ἐπήγαγεν : ΗΘΌτοαν, “ὑπ6 ΠΟΒ 

Ὀτουρΐ." ----ἀνέλαβεν : ἰοοῖ τ ἴῃ 186 

56η86 οἵ δγοιοῆ. 

14. καὶ ἀνήγαγεν αὐτήν : ΗΘΌΓΘΥ, 

ς δη4 {Π6 Ἰοουϑῦ ψϑηΐ υρ." ---- ἀκρίς : 00]- 

Ἰϑοιΐγθ ἔου ἃ Ἰοουβύ-βυνδιιη. Οὐ. 9. 112 

ὡσεὶ ἀκρὶς εἰς πλῆθος : Ναμαιϊῃ 511 ὃ 48. 

17. προσδέξασθε : ἔτῸΠ1 “ ΔοοΘΡυΪ "δ᾽ 

᾿ - 

-- 
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Εχοᾶμπβ Χ 18 

τίαν ἔτι νῦν, καὶ προσεύξασθε πρὸς Κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν, 
Ἰδέξηλθεν δὲ 

΄Κὰ Ν » Ἂ; Ν ’ 

Μωυσῆς ἀπὸ Φαραὼ καὶ ηὔξατο πρὸς τὸν θεόν. 

Ἁ ’ 3 5.ϑ. 5 ΄Ὰ Ἂν ’ ἴω 3 καὶ περιελέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸν θάνατον τοῦτον. 

" καὶ 

μετέβαλεν Κύριος ἄνεμον ἀπὸ θαλάσσης σφοδρόν, καὶ ἀνέ 
λαβεν τὴν ἀκρίδα καὶ ἔβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασ- 

σαν: καὶ οὐχ ὑπελείφθη ἀκρὶς μία ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. 
90 Ν᾿ 9 λ ’ὔ Κ ᾽ Ἀ δί Φ ’ Ν 9 ΞΕ: μὴ καὶ ἐσκλήρυνεν Κύριος τὴν καρδίαν Φαραώ, καὶ οὐκ ἐξα 

’, Ν. ἜΦΩΝ 9 ᾽ὔ 

πέστειλεν τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ. 
“-᾿ ΝΕ, » ΝᾺ 

ἽΠΗπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν “ἊἙκτεινον τὴν χεῖρά 

σου εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ γενηθήτω σκότος ἐπὶ γὴν Αἰγύπτου, 
ψηλαφητὸν σκότος. ἔὙ᾿ἐξέτεινεν δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα εἰς 

τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγένετο σκότος γνόφος θύελλα ἐπὶ πᾶσαν 
δὰ Αἱ “ ε ,ὕ ΦΈΩΘ Ν 3 Τὸ ὃ Ν Ν ὃ λι- γὴν Αἰγύπτου τρεῖς ἡμέρας ᾿ “᾿καὶ οὐκ εἶδεν οὐδεὶς τὸν ἀδε 

Νὰ ἴω. Ἁ ῪΜᾺ 

φὸν αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας, καὶ οὐκ ἐξανέστη οὐδεὶς ἐκ τῆς 

κοίτης αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας - πᾶσι δὲ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ φῶς 
Ξ 5 κ᾿ Ω ΄ 4 καὶ - ἐκακὶλ Φ ) Μωυν- ἣν ἐν πᾶσιν οἷς κατεγίνοντο. καὶ ἐκάλεσεν. Φαραὼ Μων 

σὴν καὶ ᾿Ααρὼν λέγων “ Βαδίζετε λατρεύσατε Κυρίῳ τῷ θεῷ 
[2 σὰ Ἁ “᾿ ᾽ Ἁ ἴω Μὰ [2 ’ Ἅ 

ὑμῶν ᾿ πλὴν τῶν προβάτων καὶ τῶν βοῶν ὑπολίπεσθε, καὶ ἡ 
Ἁ ΄-Ξ“--ς 

Ὁ καὶ εἶπεν Μωυ- 
“ 3 “ὦ 2) ἀποσκευὴ ὑμῶν ἀποτρεχέτω μεθ᾽ ὑμῶν. 

ἴω “ ᾿ ἃ 

σῆς “᾿Αλλὰ καὶ σὺ δώσεις ἡμῖν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ἃ 
’ Κ ’ἤ ῪᾺ θ δια, Ἔ ᾿ὩΝΝ 9206 Ἂ Ν. ’ ε ἰφ εὐ- 

ποιήσομεν Κυρίῳ τῳ θεῳ ἡμῶν, “καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν πορεὺ 

ίαςοβ ἐπ αὐμιΐοι, ἐθομ ατυροῖί. ἸΚαταγί- 

νεσθαι ΟΟΟῸΙΒ 8150 ἴῃ ΝὈ, 5: 0. 99: 

ΒΕ]. Ο' 21 

24. πλὴν... ὑπολίπεσθε: Ἡ.Υ͂. 

δὺοηθιηθηῦ ΤΟΥ βἷη, προσδέχεσθαι ὮΘΥΘ 

ῬάΞ565 Ἰηο [Π6 Τηθϑηΐηρ' οἵ “ ἴο ἔοΓρΊν.ἢ 

--τὸν θάνατον τοῦτον : ἩΘΌΓΘΥ, “ΟΠἿΪΥ 

ὑΠ15 ἀθδίῃ. 

21. ψηλαφητὸν σκότος : Π6 ΠΘΌΐΘΥ 

σκότος ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ φΟΟα ὙΓ|ΘΥΒ, Ὀαὺ {ῃ6 

ΤηΘΒΟ.]Ϊ 6 15. ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙΠΊΟΗ. 

22, σκότος γνόφος θύελλα: ἩΘΌΤΟν, 

“ἃ ὍΠ1ΟΙς ἀδΥκη 685. Οὐ. 1430 καὶ ἔγένετο 

σκότος καὶ γνόφος, 202] εἰς τὸν γνόφον: 

1)0. 411, 022 σκότος γνόφος θύελλα. γνόφος 

ΞΞ δνόφος. ΕῸΣ Ἢῃη6 δϑυπμαθίοῃ ορ. 183. 

. 28. οὐδεὶς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ : ὃ 08. 

-:-ἐν πᾶσιν οἷς κατεγίνοντο : ἴῃ) αἷΐ ἐἢ 6 

ΟὨΪΥ ᾿Ἰοῦ γοῦν ἤοοϊζα δηα ὙΟΌΣ ΠΟΙῸΒ 

Ὀ6 βίαγϑα᾽ (1.6. Ἰοῦ ΏΘΙΘ ὑΠΘΥ̓͂ ΔΘ). 

ΤΊ τηθϑηΐϊηρ' ᾿η Θηα θα ὈΥ͂ ὑπΠ6 αὙγτθοϊὶς 15 

ῬΟΥΔΡ5 Ομ ἴοαῦο γοιγϑοῖυοϑβ υὐἱΐποιΐ 

γον" ἤοοκβ απὰ ψοῖν ᾿ογά8. ΟΥ ἢδΒ 

πλήν ΟΥΆΜΜΏ τὰ πρόβατα κτλ. ἰηΐο [Π6 

σϑηϊϊνθ ὃ 

“2ὅ. ὁλοκαυτώματα : [1] Ἰζ. 1829 ἢ. --- 

ἃ ποιήσομεν : τυἤϊοἢ, τῦ6 8ἢα1] οοΥ. Τῃ 

ΟἸαββῖοαὶ αΥ̓ΘΘΚΚ ποιεῖν ὡηα ῥέζειν ἃγ6 {6 



1. ΤΗΒ ΒΤΟΒΥῪΥ ΟἿ ΤῊ ἘΧΟΌΌΒ 

Ἐχοᾶυβ ΧΙ ὅ 

σεται μεθ᾽ ἡμῶν, καὶ οὐχ ὑπολειφθησόμεθα ὁπλήν" 

187 

32 » 
ΟΑἿἹΤ 

αὐτῶν γὰρ λημψόμεθα λατρεῦσαι Κυρίῳ τῴ θεῷ. ἡμῶν᾽ 
ἡμεῖς δὲ οὐκ οἴδαμεν τί λατρεύσωμεν Κυρίῳ τῷ. θεῷ ἡμῶν 
ημ ις μ ρ μ ρβ ᾿ Ν ἘΥ ΉΜ 

ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἡμᾶς ἐκεῖ. “ ἐσκλήρυνεν δὲ Κύριος τὴν 
καρδίαν Φαραώ, καὶ οὐκ ἐβουλήθη ἐξαποστεῖλαι αὐτούς. 
28 

προσθεῖναι ἰδεῖν μου τὸ πρόσωπον" 
3 ἀπ. 2 

μοι, ἀποθανῇ. 

σομαΐί σοι εἰς πρόσωπον." 

καὶ λέγει Φαραώ “ἼΑπελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πρόσεχε. σεαυτῷ ἔτι 

ἡ ὃ ἂν ἡμέρᾳ ὀφθῃς 
ἫΝ λέγει. δὲ Μωσῆς “ οὐώ ϑορ οὐκέτι ὀφθή- 

᾿Εἶπεν δὲ προς πρὸς Μωυσῆν ψ Ἔτι μίαν μὰ: ἐπάξω 

ἐπὶ Φαραὼ καὶ ἐπ᾽ Αἴγυπτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ 
ε ἴω 3 ῪΝΤ - ὑμᾶς ἐντεῦθεν 
λεῖ ὑμᾶς ἐκβολῇῃ. 

ὅταν δὲ ἐξαποστέλλῃ ὑμᾶς, σὺν παντὶ ἐκβα- 
"λάλησον οὖν κρυφῃ εἰς τὰ ὦτα τοῦ 

Κι Ἧ 3 ᾿ ν π᾿: πο τὺ ’ὔ 

λαοῦ, καὶ αἰτησάτω ἕκαστος παρὰ τοῦ πλησίον σκεύη 

ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν. ὁ Κύριος δὲ ἔδωκεν τὴν 
χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ἔχρησαν 

αὐτοῖς " καὶ ὁ ἄνθρωπος Μωυσῆς μέγας ἐγενήθη σφόδρα 
3 ’ ῪΝὰ 9 ’ Ἁ 3 ’ἤ Ἁ ΝΥ 3 ᾽ 

ἐναντίον των Αἰγυπτίων και ἐναντίον Φαραὼ και ἐναντίον 
’ὔὕ ῪΜὰ ῪΝᾺ 

πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ. νι ὦ κ᾿ 
Καὶ εἶπεν Μωυσῆς 

“Τάδε λέγει Κύριος “ Περὶ μέσας νύκτας ἐγὼ εἰσπορεύομαι 
9 , ΡΝ, 5 

εἰς μέσον Αἰγύπτου, 

ΤΘΟΡΌΪΔΙ ΟΓΩΒ ΙῸΥ “ ἀοΐηρ' 58ου ῆσα," 

11κ6 {6676 διὰ ορογανῦὶ ἴῃ Τιαὐΐϊη : Ὀαΐ 

ποιεῖν ἀοα5 ποῦ 5661) ἴο Ὀ6 οοηδβίγποιθα 
ὙΪ 8ὴ δοοαβαίϊνθ οὗ {ῃ6 νἱοίϊ πη, 

ὙΥΠΘΥΘαΒ ῥέζειν 156. Δίοιρ. οἴ. ΠΙ ΤΊ 

Θὰ ἔδοϊδμη γἰἱύαϊῶ Ῥτοὸ ἔσγυρ!ὶ- 

Ὀ5. 

26. τί δδλιυνωνὸν: οορῃδῖίθ δοουῦ- 

βαύϊν ----τὐὐαΐ βογυΐοθ υῦ6 αΥὉ 0. Ὀ6Υ ΤΟΥ. 

28. πρόσεχε. ἰδεῖν : 

ἰακα Ποοα ἴο᾽ ἀλλ υμὴ αδοιιΐ 8δοΐηρ Ἠϊ6 

ασαϊη. 

29. Βἴρηκας : 

ὑποὰ ΒΡοΚθη." 

Ἡθῦτον, “ΤῊ υβ Παϑδὺ 

᾿ΙΪ0Θ ΥΔΠ]Υ. 

Ν Ὺ' ’, 3 .Ὰ 

καὶ τελευτήσει πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ 

1. σὺν πάντι: Ι1Κ6 οὔτ᾽ “Ὀαρ δᾶ 

Ῥαρσαρθ.᾽ ---«ἐκβαλεῖ. .. ἐκβολῇ : οοῦ- 

ηδὺθ ἀαῖϊϊνθ ὃ 61. 866 61] ἢ 

8. καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς : ἴΠ656 ψΜΟΓᾺΒ 
ΔΘ ποὺ ἴῃ {πΠ6 ἩΘΌΓΘΥν ΠΘΓΘ Δα Β6θ1ὴ ἴο 

6 ᾿πῃρογίθα ἔγοτῃ 1235, θὰῦ ὉΠΘΥ ΒΘΓΥΘ 
ἴο Ὀτίηρ' οαὖ {Π6 τηθϑηΐηρ. ΗθΘΙΘ, ἃβ ἴῃ 

921,22. {Π6 Βτδθ] 65 816 τοραγᾶθα ἃ 

ΕΝ Ϊη [80 πιαϑὺ οὗ Ὁπ6 Εργγῃ- 

{18 8. 

4. ΤΩΝ μέσως νύκτας : ῃ6 ἀξ6 οὗ 

{Π6 Ῥ]ΟΓ͵Ὰ] 15 οἸαββϑίοὶ. 8366 ΤῸΥ ἰηβίδῃμοθ 

Χρη. ἅπαν. 112 ὃ 8, 11 ὃ 988 : ῬΙ]αΐ. 

Ῥημϊϊοῦ. 80 Ὁ), ΜΠ ρ.. 621 Β. { 
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ἙἘχοᾶμδ ΧΙ 6 
3 ᾽ ΘΕΌΝ ’ Ἀνὰ ’ 5.Ἂ φ᾿ ’ 

Αἰγύπτῳ, ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραὼ ὃς κάθηται ἐπὶ τοῦ θρό- 
νου, καὶ ἕως πρωτοτόκου τῆς θεραπαίνης τῆς παρὰ τὸν μύλον 

ο Ν » Ν 

καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτήνους ᾿ " καὶ ἔσται κραυγὴ 
κι κι Ψ 

μεγάλη κατὰ πᾶσαν γὴν Αἰγύπτου, τις τοιαύτη οὐ γέγονεν 

καὶ τοιαύτη οὐκέτι προστεθήσεται. ἷἵκαὶ ἐν πᾶσι τοῖς 
ες “᾿ 3 Ν 9 ’ Ἐν λ ’ 9 “Ὰ δὲ Ά ἦν 

υἱοῖς Ἰσραὴλ οὐ γρύξει κύων τῇ ῬΆΣΟΝ αὑτοῦ, οὐδὲ ἀπὸ 

ὅπως ἴδῃς ὅ σα λιν, Ἔν ο Κύριο ἊΝ 

δ καὶ Κα Σ᾽ 

9 ’ὔ 42 ’ Ξ 

ἀνθρώπου ἕως κτήνους 
9 Ἀ ’ ῪΜᾺ 9 ’ 

ἀνὰ μέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ τοῦ Ἰσραήλ. 

σονται πάντες οἱ παῖδές σου οὗτοι πρὸς μὲ καὶ προσκυνή- 
’ὔ λ ’ ΟὟ λθ ἃ Ν ῪΜᾺ ε λ ’ “νι Ν σουσίν με λέγοντες “Ἔξελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ λαός σον οὗ σὺ 

ἀφηγῃ᾽ ἐξῆλθεν δὲ Μωυ- 

σης ἀπὸ Φαραὼ μετὰ θυμοῦ. 9 εἶπεν δὲ Κύριος πρὸς 

Ν Ν ω ἐὙΝ-. , 3) καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσομαι. 

σὰ σι Ψ 

Μωυσὴν “Οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν Φαραώ, ἵνα πληθύνων 
Ἔ ϑώ Ν - Ν Ν ΄ ἜΝ ἮΝ τς ΠῚ , 3) πληθύνω μου τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ἐν γῃ Αἰγύπτῳ. 

10 ἊΝ δὲ ν,.9 Ν 9 ’ὕ ’ Ν ῪΜ Ν Ν Μωσῆς ὃὲ καὶ ᾿Ααρὼν ἐποίησαν πάντα τὰ σημεῖα καὶ τὰ 
’ ΎἌᾺ 9 "“» 3 ’ 3 ’ ’ 3 ’ τέρατα ταῦτα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐναντίον Φαραώ" ἐσκλήρυνεν 
,Ὶ ’ Ν ’ὔ ’ Ν 9 9 ’ 39 δὲ Κύριος τὴν καρδίαν πεν γάρ: καὶ οὐκ εἰσήκουσεν ἐξα- 

ποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς ὐ χα φι ἐκ γὴν τι ηλννς 

τ Ἐγενήθη δὲ μεσούσης τῆς νυκτὸς καὶ Ἰύριος ἐπάταξεν 
πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραὼ 

6. ἥτις τοιαύτη: 918 ῃ.--- οὐκέτι 
προστεθήσεται: ὃ 112. 

7. οὐ γρύξει κύων : 85γαἰϊ ποὲ α ἀοσ 

σγουῦ. Ἰθιηοβύμθηθβ (Ρ. 889, χὶχ 839) 

Ὧδ8 οὐδὲ γρῦ ἴῃ [Π6 56η86 οἵ “ ποῦ ἃ τηὰσύ- 

[6 1.) Τὴ {16 τηϊηᾶ οὗ ἴῃ6 ΟΤτθοῖς ἰγδη8- 

Ἰαῦου ἃ σοηϊγαβὺ Ξθϑη5 0 Ὀ6 ὮΘΙΘ ἰη- 

τρηαρα Ὀθύνθθῃ ὕΠ6 5011] 655 ΘΟ ηρ' [6 

ον (ἐν ἰβ δὴ ᾿πβϑυθοη οὗ ῃ6 1,ΧΧ)ὺ 
δὴ α {6 “ργθαῦ ΟΥὟ ̓ διηοηρ ἴῃη6 ἘργυΡ- 

ἰἰϊδη58. Βιυῦ {Π15 ΜΨΦΑΥ οὗ ἰαἰκτίησ [ῃ6 

Ῥᾶϑϑᾶρθ Ιθᾶνθθ 20 τηϑϑηΐηρσ ἴο [6 

ΜΟΥ οὐδὲ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτή- 

ΕῸΥ γρύζειν ΟΡ. Φο5ῃ. 101; 90- 

ΑἸ 1119 καὶ οὐ γρύξει κύων τῇ Ὑλώσσῃ 

νουξς. 

αὐτοῦ 

8525 ἢ, 

8. ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς : [Π656 νΥΟΤῸΒ 

ΤΟΥΤῚ ἃ Ὠϑύυσγαὶ 56α 06] ἴο Ἐζρηκας κτλ. 

δῦ ὑπ6 οπᾶ οὗ ομδρίοσ 10. Ἐσοιη 20- 

ΒΘΌΠΒ ΜὙ6 τηϊρῦ σαῦΠ Γ᾽ ὑμδῦ 1ῃ ὨΪ5 ΟΟΡΥ͂ 

118 Το] ον ἱπημηθαϊδίθιν ἀρόῃ 1039 

(4π"ι. 1 14 ὃ δ). 
10. ἐξαποστεῖλαι : ἱηΠηϊ{ν6 οὗ ὁΘοη- 

ΒΘαῦΘη06, ὃ 78. ΤῊΘ Βῃογῦ ΒΓΤΏΤΠΔΙΥ 

οὗ δυθηΐβ ρίνϑῃ ἴῃ {815 δῃηα {η6 ργθοθά- 

'ηρ' ΥΘΥΒΘ ΒΘΘΙῺ5 ἴο ὈΘΙΟΙρ ὑο 6 5816 

ῬΓΪΟΒΌΥ ἀοοσαπμηθηῦ [ΠΌΤ ν οἢ {Π6 1.- 

βυϊθα οη οὗ {πΠ6 Ῥάββουοὺ (121-28) 15 

ἴθ. 1229 ξ0]]ΟΥΒ ὙΘΙῪ Ὑ06}} οἡ 118, 

ἀπέναντί σου. --- παραδοξάζει : 
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Εχοάπβ ΧΙ 81 
ἴω. ’ 3 Ἁ ἰφ ’ ν ’ὔ »“ 3 ΄ 

τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου ἕως πρωτοτόκου τῆς αἰχμά- 
ω ἰ. ’ ΜΕ 

λωτίδος τῆς ἐν τῷ λάκκῳ, καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτή- 
20 ν τ» ᾿Ν . Ν Ν ε , 

νους. καὶ ἀναστὰς Φαραὼ νυκτὸς καὶ οἱ θεράποντες 
9 ΄Κ΄ Ν ’’ ε 3 ’ὔ’ ἃ 3 ’ Ἃ ’ 

αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἐγενήθη κραυγὴ μεγάλη 
9 ᾽ὔ ΄ὰ ΕῚ ᾽ 9 Ἃ 3" 3, κ 3 “' ΕῚ εὺ 9 ΦευΝ 

ἐν πασῃ γὴ Αἰγύπτῳ: οὐ γὰρ ὴν οἰκία ἐν ἢ οὐκ ὴἣν ἐν αὑτῃ 
Ἧ ’ “ 

τεθνηκώς. “᾿καὶ ἐκάλεσεν Φαραὼ Μωυσῆν καὶ ᾿Ααρὼν 
ον Ἁ ἰοὺ 3 ΄ «ς 3 ᾽ Ἁ 9 ’ὔ 9 ἴω 

νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτοῖς ““᾿Ανάστητε καὶ ἐξέλθατε ἐκ τοῦ 
κ᾿ Ἀν ὑδϑν δὴ Ν  νε κοῦ , , ( Ν 

λαοῦ μου, καὶ ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ: βαδίζετε καὶ 
, , οὶ ΔΤ. οἰ δ δὶ ᾿Ν ΓᾺ φά. ..κ Ν λατρεύσατε Κυρίῳ τῷ θεῴ ὑμῶν καθὰ λέγετε. “καὶ τὰ 

’ ἃ Ἁ ’ ε ων 9 ’ ’ 3 

πρόβατα καὶ τοὺς βόας ὑμῶν ἀναλαβόντες πορεύεσθε, εὐ- 
Ἁ ’ ς 

δ᾽ καὶ κατεβιάζοντο οἱ Αἰγύπτιοι τὸν 
’ Ἁ 9 ΨΨ{ 

λογήσατε δὴ κἀμέ. 
ἣῪ ΄ΚᾺ ἴω ᾿Ἶ ΝᾺ ῪΝᾳ ων . 

λαὸν σπουδῇ ἐκβαλεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς" εἶπαν γὰρ ὅτι 
“ Πάντες ἡμεῖς ἀποθνήσκομεν. “᾿αἀνέλαβεν δὲ ὁ λαὸς τὸ 

σταῖς πρὸ τοῦ ζυμωθῆναι, τὰ φυράματα αὐτῶν ἐνδεδεμένα 
ΟΥ̓ μς, ἌΝ. ’ὕ ΠΟ Ἂν αὐ ν ων » 85. 6 δὲ δ ἊΝ. 9 Ἁ 
ἐν τοις ἱματίοις αὑτων ἐπὶ των ὠμων. οἱ ὃὲ υἱοὶ Ισραὴλ 

ἐποίησαν καθὰ συνέταξεν αὐτοῖς Μωυσῆς, καὶ ἤτησαν 
παρὰ τῶν Αἰγυπτίων σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱμα- 

’ 96 Ἁ “ὃ Κύ ον ’, “ λ “ 3 μι τισμόν. καὶ ἔδωκεν Κύριος τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ 
ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς: καὶ ἐσκύ- 
λευσαν τοὺς Αἰγυπτίους. 

Απάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐκ Ῥαμεσσὴ εἰς Σοκχώθα 
9 ε ’ Ἧ: ’ ω. ε » ἃ ΄ῪΜ 9 

εἰς ἑξακοσίας χιλιάδας πεζῶν οἱ ἄνδρες, πλὴν τῆς ἀπο- 

29. λάκκῳ: ἀπμηρεοη. ἸΤύ 15. {86 

ΜΟΥ υϑρ0α ἴῃ Τ.ΔηΪ6 1] ΤῸ {ῃΠ6 ἄθῃ οὗ 

Ἰοηβ. ᾿ϑὅ66 ἀβθηῃ. 8720 ῃ, 

80. καὶ ἀναστάς: 

Πηϊΐϊθ σοῦ. ὃ 80. 

ΘΙ1. καὶ ἐκάλεσεν κτλ. : ἱποοπδ δύση 

γ΄ 1038, 29 Δηα Βϑϑιηΐηρ ἰο ροϊηῦ ἴο ἃ 

ΤηΪΧυΤΘ οὗ ΒΟΌΤΟΘΒ ἴῃ {Π6 5[ΟΤΥΥ. 

9. κατεβιάζοντο : 61] ῃ. 

94. σταῖς : ἀοιισῆ. Ἡροτοαοίυβ (11 

956), ἴῃ Βρθεακίηρ οὗ [ΠῃΠ6 ἀΌΘΘΟΙ Οὐδύομῃβ 

οὗ Ὁ86 Ἐργρίίϊδηβ, βδὺ5 φυρῶσι τὸ μὲν 

Ῥδυύϊοὶ Ρ]6 ἴοὸυ 

σταῖς τοῖσι ποσὶ, τὸν δὲ πηλὸν τῇσι 

χερσί. 

85, 86. Ο».112.8͵ 

87. ᾿Απάραντες : ὃ 80. ---- Σοκχώθα : 
ΞΞ- Σοκχώθ ἴῃ 1329, τὰ πΠ6 ΗΘΌΓΘν 

Βα ῆχ αἀθηούϊηρ τηοϊϊοη ἴο ἃ Ὀ͵δοθ 

Ἰοῖῦ οἰϊηρίηρ ἰο ἴᾧ. Ορ. ΝΌὈ. 225: 

ϑᾶρ. 141,2, --- ἐξακοσίας χιλιάδας : 
600,000 δαυ]ῦ τη8]65 ἰο τϑργθϑθηῦ {ῃ6 

75 500}5 οὗ [ῃ6 μουβθ οὗ Φδ 000 ᾽ τηθῃ- 

ὑἱοηθα 'ἰπ ἀθη. 4027, ---- τῆς ἀποσκενῆς : 

1010 ῃ, 
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κι 28 ἀν ΥῊΝν, ΡΝ ΕΙΣ ΘΥ Τδι δ , 

σκενῆς- “καὶ ἐπίμικτος πολὺς συνανέβη αὐτοῖς, καὶ πρό- 
βατα καὶ βόες καὶ κτήνη πολλὰ σφόδρα. “καὶ ἔπεψαν 

Ἃ κ- Ὰ 5.“ 2 ον ἃ ᾿ς ΨΎΤΗ, 9 ἡ » 98φῳ} 9 
τὸ σταῖς ὃ ἐξήνεγκαν ἐξ Αἰγύπτου ἐνκρυφίας ἀζύμους, οὐ 
“ 9 ΤῊΝ ς » με 9 Ν ε τα ψγς Ν 9 γὰρ ἐζυμῴθη- ἐξέβαλον γὰρ αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ οὐκ 

ἠδυνήθησαν ἐπιμεῖναι, οὐδὲ ἐπισιτισμὸν ἐποίησαν ἑαυτοῖς 
εἰς τὴν ὁδόν. 

τως δὲ ἐξαπέστειλεν Φαραὼ τὸν λαόν, οὐχ ὡδήγησεν 
αὐτοὺς. ὁ θεὸς. ὁδὸν γῆς Φυλιστιείμ, ὅτι ἐγγὺς ἦν᾽ εἶπεν 

γὰρ ὁ θεός ““ Μή ποτε μεταβελήδῃ τῷ λαῷ ἰδόντι πόλεμον, 

καὶ ἀποστρέψῃ εἰς Αἴγυπτον. δκαὶ ἐκύκλωσεν ὁ θεὸς τὸν 
Ν ε Ν ΝῊ 9 Ν » 9 Ν τι Ν ’ 

λαὸν ὁδὸν τὴν εἰς ΤΉ ἐρήὴμον, εἰς Τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν" 
’ δὴ , ἊΝ θυ ᾿ ε ΕΝ 5 Ν 3 “ 35. Φ 

πέμπτῃ δὲ γενεᾷ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύ- 

πτονυ. Καὶ. ἔλαβεν Μωυσῆς τὰ ὀστᾶ Ἰωσὴφ μεθ᾽ 
᾿ς τῇ ῪΜᾺ Ψ Ἂ ν : Ν, ΕὐνΥΝ 9 Ν Ἃ ζιζ 3 ἑαυτοῦ" ὅρκῳ γὰρ ὠρκισεν Τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ λέγων ““ἜἘπι- 

΄“ 9 ’ὔ ε ῪἌΚᾺ ’ὔ Ν. ’ὔὕ , Ἀ 

σκοπῇ ἐπισκέψεται ὑμας Κυριος, και συνανοίσετέ μου τὰ 
3 “ 3 »Ὰ 3 ε ΄ 2) 

ὀστᾶ ἐντευθεν μεθ᾽. ὑμῶν. ΟἸ ξάραντες δὲ οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ ἐκ Σοκχὼθ ἐστρατοπέδευσαν . ἐν ᾿᾽᾿Οθὸμ παρὰ τὴν 

ἔρημον. 

58. ἐπίμικτος πολύς : 86. ὄχλος. Τί 

σου] ΔΡΡΘΆΙ ἔσγοχη {15 ὑῃδὺ {Π6 Ηο- 

ὈΤΘῪ ἡδύϊοη νγῶ8 ρηΙΣἢ ἴῃ Ῥυΐ ἀοβοθῃᾶθα 

ἔγοτη Ζ80ΟὉ. 

ον 89. ἐνκρυφίας : ἐγκρυφίας (ἄρτον 
γνῶ ἃ Ἰοδῖ Ὀεϊκθα ἴῃ ὕῃ6 ἀ58 65. 1μχοΐϊδῃ 

Τίαϊ., Μογί. ΧΧ 4' ὁ δὲ σποδοῦ πλέως, 

ὥσπερ ἐγκρυφίας ἄρτος. 

ΝΌ. 118: 1 Κὶ. 1712, 106,0.ῳ ΤῊ δοοιιδᾶ- 
{ἰγθ ὮΘΥΘ 15. ἀὰ8 ἴο [μ6 ἔδοὺ {πΠδὺ ἔπεψεν 
Ξξ “τη αθ Ιηἴο." 

17. ὅτι ἐγγὺς ἦν: 
ὑμαῦ σνᾶϑ 681." 

δοῦ ουὖύ οὗ [ῃ6 ατθοὶς Ὁν ἰαἰκίησ [8 

ὙΟΡΟΒ ΟἸΟΒΘΙΥ. τ] οὐχ ὡδήγησεν αὐ- 

τούς -- “Ὧ6. αΙα ποῦ τᾶ] {ῃ6 Ὡρ681- 

ὭΘΒ5 Οὗ [Π6 Ἰδηᾷ οὗὐ {πη6 ῬὨ]]1ΒΌΠΘΒ 

ΒΟΥ. 

δι ΤΟΆΒΟΠ ἴὉΣ Ἰοδᾶϊπρ ἴπθὰ ἱμαῦ 

ΟΡ». ὅθι. κν8ὅ:. 

ΔΙ ΠουΡ ἢ. 

ΤῊΪΒ ΒΘΏΒΘ ΤΠΔΥ ὈΘ. 

9] ε δὲ θ Ν ε κ᾿ 9.9. κα δι. εν ᾿ 5 ἐν 
Ο Οε εος ὭγΞΕιΤο αὐυτῶν; Ἢ μι νον μέν εν στυ ῳ. 

ὙΩΥ.᾽" --- Μή ποτε μεταμελήσῃ: Ἃθη. 
212 ῃ, 

18. ἜΡΕΙΕΡΟΣ ἰοὰ γομπᾶα. ἊΚυ- 

κλοῦν ΦΘΠΘΙΆΙΥ ΤηΘ8η5 “0 ΡῸ τουηᾶ;," 

85 ἴῃ θη. 211: 0. 21, ἃ 84. 
20. ᾽Οθόμ: Ζδίμαμι. ΟΔ]]6α Βουθάν 

ἴῃ ΝὈ. 886,7... παρὰ τὴν ἔρημον: ΟΥ 

ἔπ οἄσεα οΓ {ἢ υυἱϊάογηθ88β.0 ΤῊ ἢγϑῦ 

ὕνγο βαρ οἱ {ῃ6 1} ἸΟΌΓΏΘΥ [Ώ6Π, ἔτῸ πη 

ῬΔΙΏΘ565 ἴο, ϑασοοίμ (1287) δηα ἔτοιῃ 

Θασοοίῃ ἰο Εϊπδπι (1820), τοῖο ποῦ 
{πτοῦρ {Π6 ΜΠ] θυ θθθ. ὅϑαοσοοίῃ Ξῷ 

Τῆυϊοῦ -- ῬΙΠοῖ οἡ {Π6 ϑιυγθού ὙΥ αἰϑυ 

Οδη8)], ἃ 0016 νγοϑῦ οὗ 1ϑῃλ81}18. 

21. ἡμέρας μὲν: κτλ. : Α ρίπαν οἵ 
οἴοιια ὃν ἀαν απὰ ἃ ρῖϊαν οΥ̓ ΠὟὙ6 ὃν 

μῖσμ ἴθ. Ἰαϑῦ ὉΠ6 Δρρθαγϑῃοθ ργθβθηϊθα 

ὈΥ ἃ γοϊοδῃο. 
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ΠΥ 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. 

Καὶ ἐλάλησεν Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων 5“ Αὐλναῦν 
τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, καὶ ἀποστρέψαντες στρατοπεδευσάτω- 

σαν ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως, ἀνὰ μέσον Μαγδώλου καὶ ἀνὰ 
’ὔ “ Ἷ 3 3 ’ὔ , 3 ’ὔ’ μέσον τῆς θαλάσσης, ἐξ ἐναντίας Βεελσεπφών: ἐνώπιον 

ἴω ᾿ “ “ 

αὐτῶν στρατοπεδεύσεις ἐπὶ τῆς θαλάσσης. ὃὅἕκαὶ ἐρεῖ 
Φαραὼ τῷ λαῷ αὐτοῦ “Οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πλανῶνται οὗτοι 
3 - κ᾿ ΄ δ ΡΟ εν ᾽ 45 ν δ᾿" 
ἐν ΤΊ γῃ᾽ συνκέκλεικεν γὰρ αὐτοὺς ἢ ἐρημος. ἐγὼ δὲ 

λ “ Ἃ δί ’ Ἁ ὃ ’ 3 ’ 
σκληρυνω τὴν καρδίαν Φαραώ, και κατα ιώξεται ὀπίσω 

δ᾽ δὲ Ν 3 », 3 ᾿ ἃ 3 ’, “ αὐτῶν: καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν Φαραὼ καὶ ἐν πάσῃ. τῇ 
στρατιᾷ αὐτοῦ, καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ 

καὶ ἐποίησαν οὕτως. ὕκαὶ ἀνηγγέλη τῷ 
({ς 

εἰμι Κύριος. 
Ἄν ΟῪΝΝ 9 ΄ οψ , ξ , 3) Ν 

βασιλεῖ τῶν Αἰγυπτίων ὁτι “πέφευγεν ὁ λαός "᾿᾿ καὶ μετε- 
᾽ὔ Γ ᾽ὔ ΙΝ ΝΝ ες Ὁ ἢ ἜΥ Υ κὸν ; 7 

στράφη ἡ καρδία Φαραὼ καὶ ἡ καρδία τῶν θεραπόντων. 
ὌΝ π᾿ , ν ..4 (( πι. κα 3 Ὁ Ν 

αὐτοῦ ἐπὶ τὸν λαόν, καὶ εἶπαν “Τί τοῦτο ἐποιήσαμεν τοῦ 
3 ἴω. Ἁ ς Ν 9 ΟΝ ῪΝὰ Ν ,; 6 ἴω. ᾿) 

ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τοῦ μὴ δουλεύειν ἡμῖν; 
6.» 3. ΙΝ ΡΣ 3 σι Ν ΄, Ν Υ 
ἔζευξεν οὖν Φαραὼ τὰ ἅρματα αὐτοῦ, καὶ πάντα τὸν λαὸν 

ΓΟ Ν ΄ "5. ε “1 κ ἌΝΩ γὰ , . αὐτοῦ συναπήγαγεν μεθ᾽ ἑαυτοῦ, ᾿ καὶ λαβὼν ἑξακόσια ἄρ-. 
Ν “ δ ν᾽ κι 9 ᾿ Α 

ματα ἐκλεκτὰ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον τῶν Αἰγυπτίων καὶ 
, 5.Ν ,ὕ 8 ΝΗ ὩΣ. ,, ΄ τ ατῷ 

τριστατας ἐπι πάντων. καὶ ἐσκλήρυνεν Κύριος τὴν. καρ- 

αἰ ἴουθ ΠΟ ΠΥ ἔστοση {Π6 ΗΘΌΤΘΥ. ---- 

ΒΟ. “ἅτ θηΐδηρ] θα [1ἢ.ὕ: 

Ὡ. τῆς ἐπαύλεως : 871 ἢ. ΤῊΪΒ 5 

{πΠ0 ΤΠ ΧΧ βυθϑυαἴ6 ἔον [π6 Ῥὶ-Παμί τοίη πλανῶνται : 

οὗ [86 Ἡθρτον ἰθχύ, νυ ΐοῃ 15. Βα ρροβθα 

ἴο Ὀ6 Εργρίίδη. ῬΥΘΘαΙΏΔΌΪΥ [6 ΑἸΘχ- 

δη αν δ ΘΒ] ύουβ ΚΉΘΥ ἰΐβ. τηθδηΐϊηρ. 

-- Μαγδώλου : Μίσ8οΙ], ἃ ἩΘ τον ποτὰ 

τηθϑηΐηρ “ ζοτί.᾽ --- Βεελσεπφών : Β828]- 

ΖΘΡῇοῃ. “408. 4πηὲ. 11 1 δ 1 Βελσεφών. 

--- αὐτῶν : 15 ΟΔἢ ΟΠΪΥ Τοΐου ἴο Β88]- 

ΖΘΡΠΟΗ. 

8. τῷ λαῷ αὐτοῦ : μ6 ΟΙ͵ΘΘΙΚ ΠΘΙΘ 

ὅ. ἀνηγγέλη : ὃ 24.--- τοῦ ἐξαποστεῖ- 

αι : ὃ θ0. --- τοῦ μὴ δουλεύειν ἡμῖν : 8. 60. 

7. τὴν ἵππον : ἐδ οαὐαΐγῃ. 'ΤΏΘΙΘ 
ἰβ. ἃ ὑθῃ θοῦ ἰῃ αΥ̓θοὶς ἔου σοσβ ἀ6- 

ποίϊηρ; ΘοΟἸ]οοϊνο ἰάθαβ ἰο Ὅ6 ἔθη η ηθ.. 

ΤῊ ὁ ἅλς “βα]ύ," Ὀαὺ ἡ ἅλς “{Π6 568" 

((μ6 Ὀγμθ). ΤῈΘ ΗθΌγονν μδ5 {Π6 58) Π16 
ὙγΟΥα ΤΟΥ τὴν ἵππον 85 ἴοσ τὰ ἅρματα. ----- 

σαρίαΐη8β. Οὗ. 1δὲ: ἱν Κ. τριστάτας : 
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δίαν Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, 
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καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω τῶν νἱῶν Ἰσραήλ: οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ 
καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύ- 3 ᾿ , 9 δ ε κι 

ἐξεπορεύοντο ἐν χειρὶ ὑψηλῇ. 
9 ’ 5 Ν Ν ἰγᾺ 9 Ἃ ’ 

πτιοι ὀπίσω αὐτῶν, καὶ εὕροσαν αὐτοὺς παρεμβεβληκότας 

παρὰ τὴν θάλασσαν: καὶ πᾶσα ἡ ἵππος καὶ τὰ ἅρματα 
Φαραὼ καὶ οἱ ἱππεῖς καὶ ἢ στρατιὰ αὐτοῦ ἀπέναντι τῆς 

ἐπαύλεως, ἐξ ἐναντίας Βεελσεπφών. “᾿Ξῇκαὶ Φαραὼ προσ- 

ἤγεν: καὶ ἀναβλέψαντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοῖς ὀφθαλμοῖς 

ὁρῶσιν, καὶ οἵ Αἰγύπτιοι ἐστρατοπέδευσαν ὀπίσω αὐτῶν, 

καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. ἀνεβόησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 
Ν Ω ἢ δ᾽ δ ἢ ΡΝ Ν Ν Ν ἀὔδες λο 

πρὸς Κύριον" “και εἶπαν πρὸς Μωυσὴν “΄Τΐαρα τὸ μὴ ὑπαρ- 

χειν μνήματα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐξήγαγες ἡμᾶς θανατῶσαι 
9 ὰκ 9 4 

ἐν τῇ ἐρήμῳ; 
3. ον 1. 5 κ᾿ 3. δος ἣν ζίδη δ Αν.1}8 , Ν 

Αἰγύπτου; οὐ τοῦτο ἣν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλαλήσαμεν πρὸς 

’ ἴω 5 ’, 6 Ἃ 9 ΝΝ 3 

τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν, ἐξαγαγὼν ἐξ 

Ν 9 3 ᾽ὔ λέ Π ’ ε ον Ψ ὃ λ 4 
σε ἐν Αἰγύπτῳ λέγοντες ἀρες ἡμᾶς οπως δουλεύσωμεν 

σι 9 ’ 9 “Ὁ Ν ε “ ’ οὼ 3 τοῖς Αἰγυπτίοις᾽; κρεῖσσον γὰρ ἡμᾶς δουλεύειν τοῖς Αἰ- 
, “Ὁ ΕΝ θ “ 5 κι 9. 2 , 99 13 5 δὲ γυπτίοις ἢ ἀποθανεῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ. εἶπεν δὲ 

“Ὁ " Ν ’ (( “Ἁ “ Ἁ ε ΄“ Ν 

Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν ““Θαρσεῖτε: στῆτε καὶ ορᾶτε τὴν 
φ᾿ ὭΣ ἃ ω 

σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ, ἣν ποιήσει ἡμῖν σήμερον. 
ὃν τρόπον γὰρ ἑωράκατε τοὺς Αἰγυπτίους σήμερον, οὐ 

’ θ » ἰὸὃ “ 9 Ν 3 Ν 3. Ἃ ᾽ 14 ’ προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον" “Κύ- 

604, 72.17.19 025 1025 1525, ΤῊὴΘ ψοῖὰ 885 ἴῃ υ. 19 ΟΥ̓ ΔΙΊΩΥ,᾽ 8ἃ5 ἴῃ 1 Κὶ, 1740, 

Ϊἴ5. ΘΥἹ θη ΠΥ οἤοβθη ὈΥ͂ Πη6 ὑγδηβιδύουβ 

Ὀθοϑαβθ ἰῦ οοηδῖηϑ ὕΠ 6 ΠΌΙΏ ΘΙ 766, 

85 Ὅη8 ΗἩΘΌΓΘΥ οΥἱρηδὶ ἀ968 8150. 

8. ἐν χειρὶ ὑψηλῇ : 61 η. 

Θ. εὕροσαν : ὃ 16. --- παρεμβεβληκό- 
τας: Θποαηιρθα. Α ΟΟΙΙΟ. ΜΟΙ ἰὴ 

Ἰαΐθ αὐθθὶζσ. Τὺ 15 θχρ] αἰηθα ὍΥ 1,. ᾧ 5. 

85 ὈθΘίηρ ῬΓΟΡΘΙΥ δρᾶ οἱ αϊδέρὶδείίηςρ 

ΘΌΧΙΠΑΥΪΘ5. ΔΙ Οηρ ΟἾΠΘΙ γΌΟΡ 5, ἃ5 ἴῃ 

ῬοΪΥΌ. 1 858 ὃ 7 τῶν δὲ μισθοφόρων τοὺς 

μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας παρενέβαλε, τοὺς 

δὲ κτλ. Ηδθποθ παρεμβολή “ἃ ΟΔΙΏΡ,᾽ 

--- τῆς ἐπαύλεως : Υ. 2 Π. 

10. προσῆγεν : ἰοα ὁ, (8 [0γ7068). 

--- ἐστρατοπέδευσαν: ΕΗ. ἡ. “ΙηΔΙΌΠΘα." 

Στρατοπεδεύειν ΒΘΘΙῊΒ ἴο δΥΘ {15 ΤηΘ8η- 

ἴηρ ἴῃ Ὁύ. 140: 11 Μδο. 938 : ἰν Μϑο. 188. 
11. παρὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν : οιὐὔΐηρ ἴο 

ἐῆογο ποὶ δοίη. Οὑ. ΝΌ. 1416, ΤῊΪΒ ὰ86 

οὗ παρά ἰδ ΟἸαΒδ5ῖο8ι. --- θανατῶσαι : ὃ 77. 

18. ὃν τρόπον γάρ : Π6 ΠηΘΔῃΪ ΠΡ 5 
-- Ὑρ ἢδᾶγθ 566η ἴπθιῃ ἰο-αδν, Ὀὰπὺ γ86 

5181} 566 ὕΠ61ὴ ΠΟ 1Τη0176.᾽7 --- εαὀς τὸν 

αἰῶνα χρόνον : 7017 ουεΥ. Αἰῶνα 15. ΠΘΙΘ 
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ριος πολεμήσει περὶ ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς σιγήσετε.᾽ ᾿δεἶπεν 
δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν “Τί βοᾷς πρὸς μέ; λάλησον τοῖς 

: ο΄ Ν ἃ... , “8. ..ὶ ς τἱ - 
υἱοῖς Ἰσραὴλ καὶ ἀναζευξάτωσαν: “καὶ σὺ ἔπαρον τῇ 
ε ν Ἂν Ν δἌδε 353. Ν Ν , ῥάβδῳ σου, καὶ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν θάλασσαν 

ἃ ε ἊὉ 3 ’ Ἁ 3 ’ ε ες ὶ 9 ἮΝ 9 

καὶ ῥῆξον αὐτήν, καὶ εἰσελθάτωσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰς 
μέσον τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ ξηρόν. ἵ Ἁ 3 ἐν 9 Ἀ 

καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 
“ Ν ’ὔ’ Ν Ἁ ῪΜ 3 ’ ’ 

σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραὼ καὶ τῶν Αἰγυπτίων πάντων, 
᾿ 3 ,} 9 ’ 9 ΜᾺ ἢ 3 ’ 3 

καὶ εἰσελεύσονται ὀπίσω αὐτῶν: καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν 
ΝῪ Ά ἢ ἴω ἴω ἴω Ἁ ΄“ Ψ 

Φαραὼ καὶ ἐν πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἅρμασιν 
καὶ ἐν τοῖς ἵπποις αὐτοῦ. “καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰ- 

’ὔ’ τά 39 ’ 3 ’ὔ 39 ὃ ’ 9 Ν γύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἐνδοξαζομένου μου ἐν Φαραὼ 
Ν 3 : κω ν α δ,» 4 3 “Ὁ 33 19 3 ζ "᾿ δι μ Ἑ 

καὶ ἐν τοῖς ἅρμασιν καὶ ἵπποις αὐτοῦ. ἐξῆρεν δὲ ὁ 
» ῪΝ΄ὰ ῪΝἮἯΗ ῪΝᾺ ἴω ῪΝὰ 

ἄγγελος τοῦ θεοῦ ὁ προπορευόμενος τῆς παρεμβολῆς τῶν 
μ᾿ 9 ’ὔ’ Ν 9 ’ὔ’ 3 ἰφ » 3 [αν ἣ 3 υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ ἐπορεύθη ἐκ τῶν ὄπισθεν" ἐξῆρεν δὲ καὶ 

ε ’ Ξ- ’ 9 Ν ’ 9 ῪΜὰ Ἁ » 9 

ὁ στύλος τῆς νεφέλης ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἔστη ἐκ 
οὶ 5. Ὁ 9. αὶ ορ Ν 5. δὶ 41 Ν ’, κι 3 τῶν ὀπίσω αὐτῶν. καὶ εἰσῆλθεν ἀνὰ μέσον τῶν Αἰγυ- 

’ Ἁ 3 Ν ’ὔ “ ο 9 ’ὔ ἃ » 

πτίων καὶ ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς ᾿Ισραήλ, καὶ ἔστη" 
᾿ 9 ,’ ’ ) ’ Ἁ πε ε ’ Ν 9 

καὶ ἐγένετο σκότος καὶ γνόφος, καὶ διῆλθεν ἡ νύξ, καὶ οὐ 
, ψ 

συνέμιξαν ἀλλήλοις ὅλην τὴν νύκτα. “ἐξέτεινεν δὲ Μωυ- 
΄-φ Ά »“ “ΠΝ Ν ’ Ν ε ’ὔ ’ὔ 

σῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν θάλασσαν: καὶ ὑπήγαγεν Κύριος 

στδτητηδύϊοα νγ δὴ Δαγνουῦ, εἰς τὸν ἀεὶ 

χρόνον. 

14. σιγήσετε: [ἰΥΘΥΔ ΠΥ 8ἢαἷΐ 8αν 

ποϊπίηρ Ξτ ἀο ποίμῖησ. 'ΤῊΪ 156. {186 

ΟὨδγδοίθυ βίϊο αὐὐ σα οὗ ΗΘ ΌγΘν ρἱθίν 

ἴῃ δἃηα δίζου ῃ6 ἂρ οἵ {π6 ᾿ἰΘΓΆΓΥ͂ 

ῬΓΟΡμθίθ. Οὗ. Ῥβ. 4610 «6 501] δῃὰ 

ΚΠΗΟΥ͂ ὑμαῦ 1 ἃϊη ἀοα᾽: 15. 8015 «1η 

ααἰθύηθεθ δηα 'ἴῃ οομἤαθησθ 5808} ὈΘ 

ΟΣ δβίσθηρσίῃ., Τὴ ἰοχύ “{Π6]Γ. 

ΒΌΎΓΘΗΡΙΗ 5. ἴο δῦ 501} (15, 8017) Πδ5 

γϑηϊθηθα ἴἔσοιη πῃ ΒΙΌ]6 ὑπμᾶρυ {ῃ6 

Πδηα οὗ [86 θυ βουβ. 

16. ἔπαρον τῇ ῥάβδῳ σου: ἔχ, 
20 

18. ἵπποις : ΗΘΌΓΘΥ “ ΠΟΥΒΘΙΠΘΗ.ἢ 

19. ἐξῆρεν: ἀθη. 5717 η. --- παρεμ- 

βολῆς : Π6 οοῃίΐθοχὺ βθθὴϑ ἴο 5ΠΟΥ͂ 

ὑπμαῦ {18 σου ὮΘΙΘ ΘΔ 5 “ ΔΙΊΩΥ 

Οἡ 6 ΙηΔ͵ΓῸ} ̓  (μα. ἀαρη)6Ή}), ποί 

ἐρϑιηρΡ., Οὑ. γν. 24, Τὴθ ἩβθΡτΙον 

ΟΥΪΘΙη8] δαχηϊίβ οὗ ἰοὺ. τηθϑηΐηρ. 

-ἐκ τῶν ὄπισθεν... ἐκ τῶν ὀπίσω: 

1ῃ6 ΗΘΌΓΘΥΥ ῬΏΓΑΒΘ 186 ῃ6 βϑ:ὴηθ ἴῃ 

Ῥοΐύῃ Οοδ868. 

20. διῆλθεν ἣ νύξ: ΗΘΌΤΟνν, ἐΡᾶΥΘ 

ἸΙσῃῦ αἀυτίηρσ η6 πἰρῃηΐ. ΤΠ ατθοκ 

Οὐρῃῦ ἴο πηθᾶῃ {86 ηἰρῃῦ ραββϑα." 

Ῥρυῆδρ5 ὑῃ6 ΟΥ̓ ὑγαηβιαῖοσ δὰ ἃ 

αἰ ογθηῦ τϑϑαϊηρ. 

»- 
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᾿ς 2. 4 9 9 2 , , “ δ ΄ Ν 

τὴν θάλασσαν. ἐν ἀνέμῳ νότῳ βιαίῳ ὁλὴν τὴν νύκτα, καὶ 
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9 ’ «ἐν ν ὦ Ὑ' ᾿ ᾿ι ΨΩ Ἁ 9 ’ Ν Ὁ. ἐποίησεν τὴν θάλασσαν ξηράν, καὶ ἐσχίσθη τὸ ὕδωρ. 
“εν Ὁ Αὐν. ἐς ἡ ο α ἘΝ. 2; ᾿ , καὶ εἰσῆλθον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ εἰς μέσον τῆς θαλάσσης 

᾿ Ἂ ἥν Ὁ ἅ Ν . ν ΕΡῚ Ξ ἐνὸς ἐς Α 
κατὰ τὸ ἕηρόν, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ δεξιῶν καὶ 

“Νὰ . 9 9 , οϑ Χ δί δ τὸν Ἁ 
τεῖχος ἐξ εὐωνύμων: “᾿καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ 

9. κα ἐν ὁ Κ 9. κ Ν “ ψ δ ΩΝ .-ν ᾿ εἰσῆλθον ὀπίσω αὐτῶν καὶ πᾶς ἵππος Φαραὼ καὶ τὰ ἄρματα 
Ν ἘΠ. ΝΣ, νι, ΤΟ Ὁ ρον ΤᾺ Ἷ ᾿ ΑΔ." Ν Ν καὶ οἱ ἀναβάται εἰς μέσον τῆς θαλάσσης. ἐγενήθη δὲ 

ἐν τῇ φυλακῇ τῇ ἑωθινῇ καὶ ἐπέβλεψεν Κύριος ἐπὶ τὴν 
ὲ Ἁ ω 9 ᾽ὔ 3 , Ν Χ , 

παρεμβολὴν τῶν Αἰγυπτίων ἐν στύλῳ πυρὸς καὶ νεφέλης, 
Ἁ 

“καὶ 
ἐν » Ν ᾿ δῶν 3 ’ καὶ συνετάραξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν Αἰγυπτίων, 

ἘΆΝ Ψ 
συνέδησεν τοὺς ἄξονας τῶν ἁρμάτων αὐτῶν, καὶ ἤγαγεν 

᾿ Ὁ ΟῚ τὰ Ν ’ὔ ν 3 ε 3 29 ἔξ 7 ΡΟΝ. αὐτοὺς μετὰ βίας. καὶ εἶπαν οἱ Αἰγύπτιοι ““Φύγωμεν. ἀπὸ 
- ω Ν ὌΝ 

προσώπου Ἴσραήλ: ὁ γὰρ κύριος πολεμεῖ περὶ αὐτῶν τοὺς 
Αἰγυπτίους. ὀεῖπεν δὲ Κύριος πρὸς Μωυσὴν ““Ἔικ- 

' ! , ἐΨ ἜΚΩΝ Ν τεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν θάλασσαν; καὶ ἀποκαταστήτω 
δι Ὁ ι ἽΡΗΝ. δ ’ Ν. κ.3 4 9 ’ Ν Ψ 

τὸ ὕδωρ καὶ ἐπικαλυψάτω τοὺς Αἰγυπτίους, ἐπί τε τὰ ἅρματα 
Ν ΝΥ ΤᾺ ὕ 5) ΟἹ 5ῳὉ7 δὲ ᾿ Φ ἢ τὰκ 5.Ν καὶ τοὺς ἀναβάτας. ἐξέτεινεν δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ 

Ἀ ,ὕ ἈΝ ὦ , Εν Μὰ ν" Ἀ ε » 5Ν 
ΤῊΡ θάλασσαν: Και αἸΕΚΑαΤΕσΤΉ ΤΟ ὕδωρ ΄βος ἡμεραν ΕΤι 

21. ἐν ἀνέμῳ : ὃ 91. --- νότῳ: βοιτιίι 

οἱηα. ἩΘΡΥΘΥν, " οαϑὺ νυἱηα." 

22. τὸ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος : [Πη89]- 

Ὠδίϊοη ἤΘΥΘ 084}15 ὉΡ ἴπ6 ρῥἱοΐασο οὗ ἃ 

γγ8}} οἱ νἀΐου οἱ δἰ ΠῚ δἰᾶθ οὗ {ῃ6 

15γδϑ] 68, Ὀὰύ, δ5 ὑδ8 οἸδανίηρ οἵ [86 
γγϑῦου 85 ὈΘΘῊ ΔΒΟΥ θα ἴο 6 ψὶηα 1ἢ 

γ. 21, 17Ὁ06 τηϑϑηΐηρ' ΠΘΥΘ ΤΠΔΥ ὉΘ ΟΠΙΥ͂ 
{ῃηᾶὺ {ῃ6 ναΐϑθυ. ργοϊθοίϊθα {θη ἔτγοτὰ 

οὐΐδοῖϊῖς οἡ Ὀοΐῃ. ἤδηϊκβθ. [Ι͂}ἡ 158 Πον- 

ΘΥ͂ΘΥ ἰὖ 15. ΟἸΘΑΙ ὑαῦ ὑπ ΟΥΠΘΙ τηθδηϊηρ 

15. ἰηἰθηαθά. 

24. τῇ φυλακῇ τῇ ἑωθινῇ : ορ. ἱ Κ. 
111; Φααϊῃ 125 ἀνέστη πρὸς τὴν ἑωθινὴν 

φυλακήν : ἷ Μδο. 880 καὶ ἐγένετο ἑωθινή. 

ῬΤΪΟΥ ἰο Βοπιδη {π|65 1ῃ6 Φ6 5 δΔΥΘ 

Βοϊὰ ἰο πᾶν ἀαἀϊνϊ θᾶ {86 ηἱρῃῦ ἰηΐο 

{Πτ00 σγϑίοῃοϑ --- “ΤΠ6 Ὀορηπΐηρ οἵ 
πη6 νναύομοθ᾽᾽ (18ῖη. 219), “1Π6 τη1Δ4]6 

τνδίοῃ ̓  (ἀρ. 7135), δῃα “086 πηουηΐηρ 

γγαίο!." 

28. συνέδησεν : εἰοσσοα. 'ΤῊΪΒ τοΡ- 

ΥΤοϑθηΐθ ἃ Ὀθύΐου τϑδαϊηρ ὕὑη8ὴ παῖ 

δοορθρίθα ἴῃ οὐν ΗθΌγον ἰθχύ. 5866 Ν᾿. 

τηϑρίη. --- ἤγαγεν : οδαϑαίϊνα ηναᾶθ 

ἐμδην ἀγΐυθ. ὃ 84. --- πολεμεῖ... τοὺς 
Αἰγυπτίους : {Π15 ὑτϑηδίυϊνα ἀ86 ἰβ ποῦ 

ὉΠΟΟΙΠΠΊΟΙ ἰῃ ᾿ἰαΐθ δαύμοσβ. [ηδβὑθδα 
οὗ περί 6 5ῃου]α ΠοΙΘ ἢδᾶῦθ ὑπέρ ἴῃ 

οἸαββίοὶ αὐθδκ. 
27. ἀπεκατέστη: ὃ 19. --- ἐπὶ χώ- 

ρας : φβΘηϊΐνθ 5 ΡΌΪΙ ἰουθαγαβ 8 

(μβαϊ) ρίαθθ. Ἢ... ἰοχῦ “ἰο [ἰΐβ 
ΒΌΓΘΏΡΊΙ," τδυρίη “ ἴο ἰἰ5 ψοηϊοα ἤον." 
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’ ε δὲ Αἱ ’ » ε ἣν Ν "ὃ ς ὙΨΕΙ., ᾿ς χώρας. οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ἔφυγον ὑπὸ τὸ ὕδωρ, καὶ ἐξετίναξεν 

Κύριος τοὺς Αἰγυπτίους μέσον τῆς θαλάσσης. “καὶ ἐπανα- 
Ν Ν "ὃ 3 (λ Ν. ν Ν Ἅ 3 ᾽ στραφὲν τὸ ὕδωρ ἐκάλυψεν τὰ ἅρματα καὶ τοὺς ἀναβά- 

τας καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν Φαραώ, τοὺς εἰσπεπορευμένους 
"» 7 ἠδ’ ρύι ον ἃ Ν ,ὕ δ Ε ΄ ᾽ ὀπίσω αὐτῶν εἰς τὴν θάλασσαν: καὶ οὐ κατελείφθη ἐξ 
αὐτῶν οὐδὲ εἷς. οὶ δὲ υἱοὺ Ἰσραὴλ ἐπορεύθησαν διὰ 
ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, τὸ δὲ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ 
ὃ “ Ἁ ἰφὺ 3 3 ’ 90 Ν 3 ὔ ’ὔ 

εξιῶν καὶ τεῖχος ἐξ εὐωνύμων. καὶ ἐρρύσατο Κύριος 
Ν Ἴ ὴλ 3 'φὺ ε Ἂ 3 ’ 3 Ν ΨἝ Αἱ ’ ᾿ τὸν Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων 

Ἁ » 3 δ. Ν 3 ’ἤ ’ Ἁ Ν καὶ ἴδεν Ἰσραὴλ τοὺς Αἰγυπτίους τεθνηκότας παρὰ τὸ 
χεῖλος τῆς θαλάσσης. ἥἰἴδεν δὲ Ἰσραὴλ τὴν χεῖρα τὴν 
μεγάλην, ἃ ἐποίησεν Κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις: ἐφοβήθη δὲ 
ὁ λαὸς τὸν κύριον, καὶ ἐπίστευσαν τῷ θεῷ καὶ Μωυσῇ τῷ 
θεράποντι αὐτοῦ. 

Ἰότε ἢ 5:0 Μωυσὴς καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὴν ὠδὴν ταύτην 

τῷ θεῷ, καὶ εἶπαν οὐ μόνῃ 

““ὕΑλσωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται: 
ν Ν» 5 ’ » 3 ’ 

ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν. 
9 δ ᾿Ν δ » 2 , 3 , βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν" 

Δ »ἤ ’ Ν ’ἤ 9 ’ ; 

οὗτός μου θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, 
θεὸς τοῦ πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν. 

---ἔφυγον ὑπὸ τὸ ὕδωρ : ἩΘΌΓΘΥ, “ΤΟΙ 8ἃ ΥΘΙῪ Θχϑοῦ ἀθβουϊρύϊοη οἵ {Π6 Τηθίγο, 
Πδοϑίηρ ο τηθοὺ ἰὑ.) ὙΤΠ6 ατθοκ ροῖ-Ἤὀὀ Ὑ ΟΝ ΓᾺΠΒ ΒΟΙΠΘ δῦ ἃ5 ΤΟ]]ΟΥΝΒ ---- 

ὨΔΡΒ τηθϑη8 [Π6 5818. --- μέσον τῆς θα- 

λάσσης : [ΟΥ̓ {18 ῬΓΘΡΟΒ Γ]Οη8] 86 οὗ Ἢ Ζ΄ γ ν 
μέσον ορ. ΝΌ. 838, 865; ἱ Κὶ. δθδ, 111; ΒΟΙΒΘ ἃΠᾶ τἱάου ΒΘ ἤππρ' ἴο ἄτονσι. 

ῬὨ]]. 215, --- ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται : ὃ 82. 

81. τὴν χεῖρα : τῦοΥ. Α ἩθΡταδίβτη. 2. σκεπαστής: 6 γοοδίϊνθ σκε- 

--- ὦ ἐποίησεν Κύριος : οὐθη ἐΐ6 ἐπῖη0ρ8 παστά ΟΟΟυ85 ἴῃ 111 Μδο. 69, ΤῊΘ Ἠὸ- 
τὐἰϊεῖ, 6 ΠΟΙ αἀϊά, ΘΧΡ δ μδίουυ οὗ ὈΓΘΥῪ ΟΤα ΠΟΘΙ ϑθα ΠΠΘΔῊ8 ὁ ΒΟΏΡ᾽,7 ἴ.6. 

τὴν χεῖρα. ΒΆ ]Θοῦ οὗ Βοῆρ. ΤῊΘ ΟὙΘΘΙΚ ὑγϑηϑ᾽ίουβ 
1. τὴν ὠδὴν ταύτην : ΟΟΙηροΒοᾶ Υ͂ ΠΙΔΥ ΠᾶγθΘ δ Δηποῦμου τϑϑάϊηρ. ΤῊΘ 

ΜΟοΒΘ65, 5805 Φοβθρῆῃυβ (44{Ππ||.11 16 84) ΙΧΧ δβο οὐϊβ ὑμ6 Βα θ]θοῦ οὗ {Π6 56Π- 

ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ. 'ΤῊΪΒ 15 ποῦ ΠΟΥΘΥΘΥ ἴθῃοθ, ΒΟ ἢ ἴῃ ὑμ6 ΗἩΘΌΓΘΥ ἰΒ Ψα ἢ. [ἢ 

χ' ΄ δυο 
1 βίηρ υηΐο ΠΏ γΘὮ, ΤΟΙ 15 τσ ὐ 15 στυϑδῦ: 
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ὁ Κύριος συντρίβων πολέμους, 
’ 3» 9 ΄“΄“" 

Κυριος ονομα αὕὑτῳ. 
ἀν Ν νΝ Ἀ ὃ ́ 3 ΙΝἌ 9 θ ’, 
ἄρματα Φαραὼ καὶ τὴν δύναμιν αὑτοῦ ἐρριψεν εἰς θάλασ- 

σαν, 
3 [ή 9 ’ ’ 

ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας" 
κατεπόθησαν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ. 

’ ’ 

πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς: 
κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθος. 

ἡ δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύι" 

ἡ δεξιά σου χείρ, Κύριε, ἔθραυσεν ἐχθρούς. 
ἴ καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους ΜΗΓΛΉ ἢ Ἴ ρ ς 

9 ’ Ν 3 ’ Ν ’ 39 Ν ε 

ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου; καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς 
καλάμην. 

8 Ν ὃ Ν σι , κι κι , δ “ἢ 
και οιὰ Του πνευμάατος του θυμοῦ σου διέστη του ωρ᾽ 

9 ’ ε Ν Ὺ“ ΨἝΨ ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα, 
9 ’ Ν ’ 3 ’ φ 4 

ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης. 

"εἶπεν ὁ ἐχθρός “ Διώξας καταλήμψομαι: 
μεριῶ σκῦλα, ἐμπλήσω ψυχήν μου, 

15. 122, ΏΘΥΘ {Π6 581η6 γΟΥ͂Β ἃΥΘ αϑοᾶ 

Ἰυδὺ δἰΐθι. δὴ 8]] 158] 00 ἴο 6 Εχοᾶὰβ 

([5. 1116). 086 Βα Ὀ]Θοὐ 5 “Φ8ἢ Φοῃονδῆῇ. 

ΤῺ ΤΧΧ δᾶθ {ῇθ16 5ΠΏΡΙΥ Κύριος, 

ὙΠΟ τηΐἱρηῦ σῸ ἴο 5ῆονν, ὑπαὺ ΖΘ ῃονδῇ 

Ϊ5. ἃ ΡΊΟΘΒ ΟἹ [Π6 ΤΤ6 ψογαὰ 92}. ΤηΒ 

ΒΆ1η6 ΗΘΌΓΘΥΥ νυ ]Οἢ 15. ΠΟΘ τϑηαρυρᾶ 

βοηθὸς καὶ σκεπαστής ΔΌΌΘΔΥΒ ὕΠΘΓΘ 85 ἡ 

δόξα μου καὶ ἡ αἴνεσις μου. 

8. Κύριος 

ΗΘΌτον, 

Ὑγ81.᾽ 

4. ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας : 

δϑυπαἀθίοη. Οὔ. .102, ΤΠῸ Ηρρτον 

ὮΘΙΘ 5 ΒΙΠΏΡΙΥ “0η6 οἤοΐϊοθ οὗ ἢΪ5 

σαρίδϊη5,͵ ὕμθγσθ Ὀθίηρ ποίῃϊηρ ἴο 

ΟΟΙΤΘΒΡΟΠα ἰο ἀναβάτας, ἃπα {Π8 6χ- 

ῬΓΘΒΒΙΟΩ 15 δι θ]θου ἴο {86 γὙϑ Ὸ μδὺ 

συντρίβων “πολέμους : 

“ΦΘῃονὴ (8) ἃ τῇδ οἵ 

ΤΟ]]οννβ, ποῦ οὈ͵θοῦ οὗ πα νυ ]0 ἢ σθηΐ 

ὈΘουθ. 

ὅ. πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς: ἩΙ͂. 
ΤῊ ἄβθθρϑ ΟΟΥΘΥ {ῃ61η. 

8. διὰ τοῦ πνεύματος κτλ. : ἐπγοιιοῇ, 

ἐ}.6 διαϑβί ΟΥ̓ 1ἴηι6 αποον (ΗΌ. “ ΠοΒΓ1157) 

ἐμ.6 ιϑαΐογ8 δίοοά αραγί (Β.Ν. “ὙΘΓΘ 

ῬΙΠΘα ἃρ.). Τῃθ τῃϑύδρῃου οὶ 86 οὗ 

. ΟΒΟΓΙ5᾽ ἴῃ ΗΘΌΓΘΥ ΒΘΘΙῺΒ ἴο Ὀ6 α6- 

Υἱνθα ἴσοιη ῃ6 ὈΘηΔΥΪΟῸΣ οὗ ΔΗΡΥΥ͂ 

οϑύϊ6. -- ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος κτλ. : {116 

τὐαΐογ8 δοοαῆνα δοϊία α8 α ιὐαἴῖϊ. ἜΝ. 

ΤῊΘ Ποοαβ βίοοα υρτὶρηῦ ἃ5 δὴ ἢθδρ." 

᾿Ἔπάγη 15 ἱποχϑοῦ ἤθυθ, θαῦ ααἰΐ6 οοΥ- 

ΥΘΘΡΟΠαΒ ἴο {π6 αἰ ογθηῦ ἩθΌτονν σσοτα 

ἴῃ 186 ποχύ οδβθθ τϑηαθγρα ἴῃ Ἐ.ὺΥ. 

6 Υ6 ΘΟΟΠηρΘΑΙΘα." ὩΩσεί 15 Ροδβύ-οἱδϑδ- 

5108], 
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3 ῪΜι ἰοὺ ’ 

ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου, κυριεύσει ἡ χείρ μου.’ 
10 95 Ἂ Ν ΜᾺ ιὰ 3 ’ 3 Ν) ’ ἀπέστειλας τὸ πνευμά σου, ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα: 

ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ. 
ν κι 

Ἡ τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, Κύριε; ’ ν ’ὔ 

τις ομοιὸς σοι; 

δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις, θαυμαστὸς ἐν δόξαις, ποιῶν 
τέρατα. 

15 ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου᾽ 
κατέπιεν αὐτοὺς γῆ. 

18 3. ΄ Ἁ ᾿ ΄ Ν ἜΡΨ'. “ ὰ 
ὡΟΉγῆσας Τῇ ὑκαιοσυνῇΠ σον τον αον σου Τουτον ον 

ΡῚ ; ’ 

ἐλυτρώσω, 

παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν σου. 
14 Ὁ " ν » , 
ἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν. 

ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦντας Φυλιστιείμ. 
ΤΡ φ » ε ’ 9 δὰ ΝΡ ἴω. 

τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες ᾿Εδὼμ καὶ ἄρχοντες Μωαβειτῶν-. 

9. ἀνελῶ : ἔυΐυΓα οὗ ἀναιρεῖν. ὃ 21. 

ΟΝ. 1 Μ|} αὐ ΤΥ ϑνοσγα.᾽ -- μα- 

χαίρῃ: ὃ 9. --- κυριεύσει ἣ χείρ μου: 

ΗΝ. ΠΥ Πδηα 58}48}}] ἀθβϑίσγου ὑπῃθιη." 

ΤῊΘ υϑ08] τηϑϑηΐϊηρ οὗ {Π6 γνγογσαὰ συ] οἢ 

'ἰβ. Υηαογθα “ ἀρϑίου ̓  ἴθ “8 Κ6 ἰο 

Ῥοββθϑβ.᾽ Ηδγ6 Ψ ροϑὺ ὙΘΥῪ οἱοβθ ἴο 

κυριεύσει. 

10. μόλιβος: ΘΔ]. 8δηα ροθίϊο 

ἴου οὗ μόλυβδος. ὃ 88. 

11. τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς : {115 δά- 
τη βϑίοη οὗ {η6 θχἰβίθηοθ οὗ οἴμοι ροαϑβ 

τηϊρηῦ Ὀ6 υϑθα ἃ5 8ὴ δΔιρατηδηῦ ἴου (Π6 

ΘΑ αδίθ οὗ {8 ρΡοθῖη. ὙΥΏΘη {16 

ΒΔΌΒΒΔΙΚΘἢ (ἰἰ Κίηρβ 1885. 104) τϑρτθ- 
Βθηΐβ ὕπῃ6 “Ἰἰνίηρ αοα᾽ ἃ5 Ὀὰὺ ΟἿ6 

ΘΙΠΟΠΡ' ἸΏΔΠΥ͂, Π6 ἰδ Γϑραγαθα δἃ5 Πᾶν- 

'ῃρ βΡΟΚΘθὴ ὈΪΆΒΡΠΘΙΩΥ. --- ἐν ἁγίοις : 

ἩΘΌΥΘνγ, “ἷῃ Πο] πο. ΤῈ ατροὶκ 

Ουρῃῦ ταῦθ ἴο πηθϑῃ “ΔΙΠΟηΡ ΠΟΙΪΥ͂ 

ΟἸΘΒ.7ἢ 

1.29. κατέπιεν αὐτοὺς γῆ : ἃ σΘΠΘΓΔ] 
ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟΩ ΙῸΥ ἀθβγαοϊίζοη, βδίποθ ἴῃ 

{15 ἰηβύδῃοθ ἰῦ νγὰβ {Π6 568 ὑπϑῦ 50.8]- 

Ἰονγρα {Π 61. 

18. τῇ δικαιοσύνῃ : ΗΕ. . “ἸΠΘΓΟΥ." 

Ὁγ, Ηδίο!ὶ (1,.88αν8 ἴω, Βιδιϊοαϊ Ογοοξ, 

Ρ. 49) ᾿ὰ8 ΒῃΟ ΠΟΥ [Π6 τηθϑηΐηρ8 οὗ 

δικαιοσύνη ἃῃ!α ἐλεημοσύνη τὰ ἰηἴΟ ΟΠΘ6 

ΔΗΟΠΘΥ ἴῃ {ῃΠ6 1 ΧΧ,. Ιῃ {μ6 Ν.Τ, 

ὍΠ6ΓΘ 15 0η6 ἰηδίαποθρ (Μί. 61) οὗ [Π6 τ.186 

οὗ δικαιοσύνη ἴῃ Π6 56η86 οἱ ἐλεημοσύνη, 

Δα 0ὉΠη6 86 οὗ δίκαιος Μί. 1195 ψου]ὰ 

Ὀ6 Θχριδἰηθᾶ, 1 σῷ οουἹὰ τϑηᾶρθυ ἰὐ 

“δι ΤΩ ΘΤΟἾ ἃ] ̓ η8η. --- παρεκάλεσας κτλ. : 

Τηοῖ, παϑὲ διιηνηνοη θα (ΗΌὈ. “συϊαρθα᾽) 

ἐπθηὴν ὃψ ἐδ ηιΐϊσμξ ἴο ἐδ ποῖψ γοϑβίϊηρ- 

»ίαοο. Οὔ. 17 ἁγίασμα, ϑ8αποίμαγγ. 

ΤΉΘΒΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊΒ ΙΟΟΙΚ {|ς6 ΓΘ ΘΟ Θ 5 

ἴο πΠ6 ΤΘΙΏΡΙΘ. 

14. Φυλιστιείμ: ὑπ6 ΤΘίΘΓΘΠΟΘ5. ἴο 

ὑῃ6 ῬὨΙ Πού ηθθ, Εαομῖΐθϑ, δπα Μοϑο- 

ἰΐα5 ΔΥρὰ ἃ Ῥοθὺ οἵ Ἰδαΐίθυ. {Π|605 δο- 

ααφὶηϊοα τυ {Π6 βιιθϑδθαισθηύ ὨἰβύουΥ 

οὗ Ι5γ86]. 

15. ἔσπευσαν: ΝΟΥ͂. “ἼΤΟΙΘ διηδΖορα.᾽" 
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ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος, 

ΒΕΡΕΟΤΙΟΝΒ ΕᾺΟΜ ΤΗΙΝ ΒΕΡΤΊΆΟΘΙΝΤ 

Ἐχοδαβ ΧΥ 10 

ὙΘΕΉΡΗΝ πάντες οἱ κατοικοῦντες Χάνδαν, 

1ὸ ἐπιπέσοι ἐπ᾽ αὐτοὺς τρόμος καὶ φόβος, 
μεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν" 

ἕως ἂν παρέλθῃ ὃ λαός σου, Κύριε, 
Ψ “Ὁ ’ ε , ὩΣ ἃ 3 Ψ 

ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου οὗτος ὃν ἐκτήσω. 
1 35 Νν ὔ 3 ἣν 3 » , 

καρ ον ἀν, ἡ Ἄρη μδβ μόνο αντους εἰς ορος ΚΡΈΝΕΙ σου, 

εἷς Ἔτοιβον καξ οι τηρναν σου ὃ ΚΕΡΕΡΉΝῊΝ Κύριε, 

ἁγίασμα, Κύριε, ὃ ὃ ὙΡΟΙμΟσΟΝ αἱ χεῖρές σου. 
18 3. 
Κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ᾽ αἰῶνα καὶ ἔτι. 

ψ ϑδιΩ αν ν Σιων, . Ν ; Ἰϑὅοτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραὼ σὺν ἅρμασιν καὶ ἀναβάταις 
9 ’ὔ ἈΝ ’ὕ τἂν Ὡ’᾿ 9 Ν 7 Ν ν Ἦν 

εἰς θάλασσαν, καὶ ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὑτοὺς Κύριος τὸ ὕδωρ Τῆς 

185. καὶ ἄρχοντες Μωαβειτῶν : ΤῸ 

ΙΏ8Κ6 πΠ686 ψοσᾶβ 0811}0 τὶ τπ6 Ηθ- 
ὈΓΘΥ γΘΥ50- αἰ ν βίο, ὕπο ν βΒῃουα 6 

τ Κοὴ τὶ νυ μὰῦ 1Ο]]ονγβ, ὑμὰ8 --- καὶ 
ἄρχοντες Μωαβειτῶν, ἔλαβον αὐτοὺς τρο- 

μός. ἘῸΥ ἄρχοντες ἴῃ6 ΗΝ. ΠΔ885 “ΤΡ 

Τη6η., ΤῊ ΗἩΘΌΓΘΥΥ να ΤΘΔ]]Υ ΤῊ 

ΟΥΔΙη5., ΜΟΔΌ νγἃβ βρθοίδ!]ν ἃ Βῃ6θῃ- 

Ὀγθραϊηρ οοπηΐγυ, δἃῃα ἴῃ 1 Καὶ. 98:3 

Μ6βῆῃδ, Κίηρ οἵ ΜοϑΌ, ἰβ. ἀθβουϊ θα ἃ5 

δ ΒῃΘ6ΘθΡ-Ἰηδδίθυ. 

Ὀ6 ρυύὺ ὍΥ ἃ Ῥοθρθίϊο ἤρυγΘ ΤΟΥ {Π6]1 

ΟΥ̓ΤΏΘΙΒ. 

16. ἐπιπέσοι ἀπολιθωθήτω- 
σαν: [ἴῃ6 ΤῸΝ. μὰ [πΠ6 ᾿ἱπαϊοαύϊνγο ἴῃ 

Ῥοΐῃ οαϑθθθ. Τῇ αἰ θυθηοθ 15 βυ Ἱ- 

ΟἸΘΗΌν δοοουηίθα [ἴοΟΥ ὈΥ 1Π6 διη1- 

σαϊ οὗ [6 νοΓΌ8] ΤΟΥ ἴῃ ΗΘΌΓΘΥ. 

-- ἀπολιθωθήτωσαν : [εἰ ἐδοην δ6 ρεῖ- 
γίποα. ΤῊΘ πούϊοῃ οἵ Ὀθίηρ ὑυσηθα 

ἰηΐο βίοῃθ ὉΥ ἰθιῖῦοῦ ψγὙϑβ Οουχγθηῦ 
ΔΙΏΘΩΡ η6 ΟΥΤΘΘΚΒ, 85 185. Βῃῇονῃ ὈΥ͂ 

[86 βίουυ οὗ μὸ Θουροηβ ποδᾶ. [Ι͂ῃ 
186 ἩΘΌΓΘΥΝ ΡΏΓΑΒΘ ΠΟΥΘΥΘΥ ἰὕ 8 {Π6 

ὩοζΐΟη οὗ αὐΐϊθθοθηοθ ὑπδῦύ 15 ὈΡΡΟΥΙΩΟΒί. 

17. εἰς ὄρος κληρονομίας σου : 11} 

ΤῊΘ ΤΆΠ5 5ΘΘΙ ἴο. 

ΒΟΙοΙηΟη θα 0 [π6 ΤΟΙΏΡΙΘ ὩῸ Ὦ1]] ἴῃ 

Ῥδ]θϑίϊηθ νὰ ΘΒΡΘΟΙ ἢ ]γ τη6 δοαθ οἵ 

ΦΘῃονδῃ ; δηα 1ὖ γνγὰβ ποῦ 01] (ῃ6 {1Ππ|6 

οἵ ἨἩθρζΖοιίδηῃ δα ᾿βϑαΐδῃ, αἰζου ὑῃ6 αἀ6- 

βΒίσυοίίοη οὗ {π6 Νουύμοσῃ Κίηραοιῃ, 
ὑπᾶῦ 5΄Ίοη. Ὀθοδηθ ὕπ6 οἱθ ΤΟΟρΡ Ϊβθα. 

ΟρηΐγΘ οἱ [86 ῃϑδύϊοηδὶ το] ]ρίοη. ---- 

ἁγίασμα, Κύριε: {μ0ὸ Ἡθῦγον σψοτὰ 

ἤΘΥΘ τϑηαρουθα Κύριε ἰ5 Αἀοπαϊ, ποῦ, δ 

ἴῃ [ῃ6 Ῥγθοθαΐϊηρ οἴδαβθο, “ομουαῖ. ΤῊΘ 

ΟὙΥ̓ΘοΙς ὑγϑηβιαῦουβ 16 ΟὈ]ρθα ἴο 186 
1Π6 βϑ:η6 ΜΟΥ ἴου Ὀοΐῃ. 11 ΟἿΪ γοΥ- 

ΒΙΟΏ ὕΠ6Υ ἃΥ6 αἰβυϊ σι 5ηθα ὉΥ͂ [ῃ6 86 

οἱ αἰ θυθηῦ ὑγ06. 

18. βασιλεύων : {ῃ6 ῬΑγύϊο! 16 15 ηού 

απ ἴο πΠ6 ΗἩΘΌγονυ. ὃ 80. --- τὸν αἰῶνα 

κτλ. : ΗθΌΓΟνγ, “ΙῸΥ ΘΥΘΙ 8:8 6ΥΘΓ.᾽ἢ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὑπ6 δαἀαϊδίΐοη οὗ καὶ ἔτι 1η [Π6 

ατθοὶς ἴα ἄὰθ ἴο ἃ οοῃίαβίοη. Ὀθύγγθθη 

6 Ἰαύου ρατὺ οὗ {ηῃ6 ἩΘΌΓΘΥ ΘΧΡΓΘ8- 

ΒΙΟοη 8ἃπηα {ῃ6 ΥΘΙῪ 5:Π1180 σου ΙῸΥ 

« δηα 511]]." " 
19. Ὅτι εἰσῆλθεν : {115 ΘΧΡ] Δ δίΟΥΥ 

ποΐίθ Δρρομπᾶθα ἴο [η6 βοηῃρ βθθῖηβ ἴο 

ΒΠονν ὑμδῦ 0 νὰ 8 ποῦ οΥἱρῚ Π8}}Υ Ἰη θα 
ΤΌΣ 0815 ΡΪδΟ0Θ. 
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θαλάσσης. οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν 
μέσῳ τῆς θαλάσσης. 

λαβοῦσα δὲ Μαριὰμ ἡ προφῆτις ἡ ἀδελφὴ ᾿Ααρὼν τὸ μ ἡ προφῆτις ἡ ἢ ᾽Δαρ 
τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, καὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ γυναῖ- 

ω ᾿ ’, ἃ ΝᾺ 

κες ὀπίσω αὐτῆς μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν. 
αὐτῶν Μαριὰμ λέγουσα 

“Ἰ έξῆρχεν δὲ 

““ΑΛσωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται: 
ν ἘΓΠΝ , » 3 ’, Χ) ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν. 

20. Μαριάμ: Ηρῦτον Τῦιζγρίαην. ΤῊΘ 

ΠΒΙΏΘ 5 ἴπΠ6 οΥἱρίη οἵ οὐὐῦ Μᾶυγ. Τὴθ 

ΤΟΥ ΠῈ 1 οὗ Φ6βὺ5 ἰβ οδ]δθᾶ Μαριάμ ἰἴπ 
Μι. 10. Τὴ {ῃη6 θύῃ οἤδρίου οἵ {Π6 

Κογᾶῃ, Μομδιηχηθα τηδ͵ζθθ [η6 ῬΘΟΡ]Θ 

οὗ Μδγυυ, {Π6 τηούμου οἵ 9658, ΔΤ 6585 

ΠΘΡ ἃ5 “Ὁ 5βἰβίθυ. οἵ Αδοηῃ !--- τύμπα- 

νον : ΗΘΌΓΟν ἐδρῆ,, ῬΙΌΓΑ] ἐμρρίην, ἵΤΟΤῚ 

ὍΠ6 γ ὺῦ ἑαραρ (ΡΓΟΌΔΟΌΪΙΥ οποιηδίο- 

Ῥοθίϊο : φὡ. "᾿ῶρ-ἴ80᾽). ΤῊΘ ατθοῖκ ψοτὰ 

τύμπανον ΟΥ τύπανον 15. ἀΟὈὈΟ]Θ55. [ΤΟΙ] 

βύθιη τυπ- : Ὀαὺ {ῃ6 ὑπίηρ' γγὰβ Του ΘΙ ρ ἢ 

ἴο {Π6 ατθθῖκβ δηα υϑρθα ΟὨΙΘΗ͂ν ἴῃ {Π6 

ὙΟΥΒΩΪΡ οἱ Αβίδίϊθο οὐ Ἐρυγρίίδη ροᾶ- 

αἀθϑβθθ5. ΟἿΥ νυ σα “ ὈἸΠ] ΌΤ6] ᾽ 15, δοοογᾶ- 

ἰηρ ἴο διχθαΐ, ἃ αἰμιϊηαίννο οὗ ΜΙαα]6 

ΕΠ ΡΊΒὴ ἐΐηιδῦο, ΜΜΏΪΟη ΘΟΠΘ5. ἔΤΌΙΩ 

Τ,αἴΐη ἐψηιραγῆν Του ρΡἢ πΠ6 ἘΕὙΘΏΟΘΉ. 

21. ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν: ΗΟ. “ 8η- 

ΒΥΘΤΘα {Π61η.᾿ ---Ασωμεν : ἃ5 ἴῃ 16], 
Ὀὰυὺ 1ῃ6 ἩΘΌΓΘΥΥ ἴΠ676 15. 41 ψΜ1}} βίῃηρ" 

διηα ὨΘΙ6 “ δίηρ γ6.᾽ 



Ϊ " 

ΝῊ ὥχεν ὁ ὙΑ, Ἷ μ᾽ 
ΒΗ 
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ΑΝ ΒΑΙΑΚ 

ΤῊΞ 5606Π6 15 ΠΟῪ Οηϑηροαᾶ. Ἐργρὺ 15 Ἰϑῦ 6 Β1η4, ἀπ {Π6 15186]- 

1065 Δ16 Πουθυϊπηρ' οα ὕπΠ6 ὁοπῆποβ οἵ Ῥαᾳ]ϊθϑύϊηθ. Μόοβθθ 15. 5011 ὑποὶν 

Ιθϑᾶάθι, ὑπουρῆ ΠΘ 15 ΠΘΔΙηΡ 15. 6η6, δηα {ῃ6 ὈΟμ65 οὗ “ΌΒΘΡἢ 816 

ὈΘΙηρ' ΟΔΙΥ16α ψ] ἢ ὑῃθπὶ ἔοὺου Ὀαγ18]1. Ονυον ὑΠ6 151.86]1065 ὑῃθΙΏΒ6 1 γ 685 

ὃ. σγθαὺ ὀἤδηρθ ἢδ8 θοῖηθ. [ηβίθϑα οἵ Ὀβθίηρ' 518 υν88 σου ηρ' ἈΠΑ͂ΘΡ 8, 

ΔΒ Κτηϑϑύθυ, ὑΠΘΥ 86 ΠΟῪ 8 1 ϑα]ηρ ΠΟΙ 6, Βρυθδϊηρ᾽ ὕΘΙΤῸΣ ὈΘΙΟΓΘ 

Π6η ἃπὰ ᾿ἰθαωνίηρ ἀθϑύγαουοη ὈΘηΪηα. ΑἸΓΘΔΑΥ͂ ΙΠΙΡΉΏΥ Κιηρα ΠδΥΘ 

ὈΘ6ὴ 5141} ἔῸΣ ὑΠ6 11} 581.6, ὙΧ116 Οὔ ΠΘΥΒ ΔΓ 6. απδκίηρ οἡ ὕΠ6]1} [ΠΓΟΠΘΒ. 

δ], ὑπ Κιηρ οὗ Μοϑῦ, ἴῃ ἢ15. ῬϑρρΙ6χιῦυ β6η64 5 ον Βδίβδβιω, ὑπ6 

ῬΙΌΡ Ποῦ οὗ ἀοα, ψΠοβ6 ἔϑιηθ ἢ]1θα {Π6 Ἰαπα ἔγοτη Μοβορούδιηϊβ ἴο {Π6 
ΜραΙθυυϑηθδῃ, ἴο Οα86 ὕΠ686 ᾿ηὐτ πα 615 ἔσοιῃ Βρυρῦ. Βϑίδϑιῃ, [Π 6 501 

Οὗ ΒΘΟΥ, 15 Τθρυθβθηΐθα ἴῃ ΟἿΤ Β[ΟΓΥ͂ ἃ8 Ὀθίηρ' Γϑυο θα 81] ὑΠ6 ὑγ8Υ ἔγογη 

Ῥϑίμου οα π6 Ἐπρηγαΐθβ (ΝΌ. 225, 287 : ορ. Ὅν. 282), ἃ ῬΊδοθ ψ πῖθ ἢ 
5 66 1 θη ῆθα τ] ὑπ6 Ῥιῦτα οὗ πΠ6 Αβϑυσδῃ ΤΠ ΟΠ] Θἢὖβ, ΠΟ 

ΟΔγομθι18ῆ. Ἠθ 15 τηϑᾶθ ἴο Βρθδῖκ οὗ Π]1}1561} (ΝΌ. 2218) ἃ5. θϑίηρ {86 
βουναηῦ οὗ Θῃονδῇ, ἃπα 15 θυθυυ θυ ὕπιιϑ Βροόκθη οὗ (2258 5 
20 Ὁ}, 24}..8).. ΤῊ]5 ἸΟΟΙτ5. 116 8)ὴ απ ἰβϑίοθ οὐ ᾧῃ6 ρᾶῦὺ οὗ {6 

ὙΥΤΙΌΘΡ ὑπαῦ ὕΠ 8 ΟΥΒἢ]Ρ οὗ {π6 ὁ οὴ6 ἔσθ αοα᾽ γγχὰβ ἴο Ὀ6 ἔοππᾶ ἴῃ 

Μαεβορούδιηϊα, θυ Θ ΑὈΤΔἤ 81 οδΠ|6 ἔγοϊη, πα ὰ5 ποῦ οοηῆηρᾶ ἴο 

116 ΟΠ] αάσθῃ οὗ [5.86]. Βδίδδπι ᾿πἀ θοα ἤρσαγθβ ἃ5. ὑπ6 ἴοθ οὗ 15.868], 

Βδνΐηρ 811 [ῃ6 “111 ἴο ουτβθ, Ὀαὺ Ῥοίπρ 8]]ονγθᾶ ΟὨ]Υ ἐπ ῬΟΥ͂ΘΙ ἴο 

Ὀ1655 (00. 255). Ηθ 15 ογθαϊ θα πιῦ μανὶηρ σου 561168 ὑπ ΜοΔ- 
1168 8ηα ΜΙαϊδηϊΐ65 ἤο οηθοθ ὑπ6 Ἰϑγδθ]θθ ΑΊΥΔΥ ἔγοτη {Π6 ψουΒ ἢ] 
οἵ Φϑῃονδῇ ὑῃτουρ [Π6 Μ}1165 οὗ ὑπ} σσοιηθη (ΝΌ. 5115); δπᾶ, γῇ θη 

0Π6 ἤνβ Κίηρβ οἵ ὑπ Μιαϊδηϊῦθ5 816 5]181π ἴῃ Του θηρΘ ἴον 015 δοῦ, γγ8 

τοδὰ Ἅ Βαϊδδιη 8180 {ῃη6 βοὴ οὗ Βθοὺ {6 Ὺ 5816» σιῦῃ {ῃ6 5'νοτᾶ᾽ 

(ΝΌ. 5155. Τῇθ ρδϑϑᾶρθθ  ΊΟἢ οοπηθοὺ Βαϊδϑιὰ ἢ ΜΙαίδη 816 1τθ- 

ἔθυσθα ἴο ὉΠ6 ῬΓΙΘΘΌΥ ἀοουχμηοπῦ (Ρ), ὉΠ6 ἀϑϑοοϊ δύο οὗ [Π6 δ] θυβ οἵ 

Μιάϊδη τ] [Π6 6] θυ οὗ Μοδὺ (2257) Ῥοίηρ βοῦ ἄοψῃ ἴο ὑπ6 Π8᾽- 
ΤΠΟΠ]ΖΙηΡ᾽ Πδηα Οὗ {Π6 οαϊῦου. Τῃ ΟἿΓ 5οτυ, ἡ ΒΙΟἢ. 15 τηϑᾶθ ἋΡ ἔΓΌΙΩ 
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7 δῃᾶ Ἐπ, Βαίδδιι, μανὶηρ ἀθ] ]γουθα ὨΪγη5611 οὗ Ὠ15 ῬΥΤΟΡΏΘΟΙΘΒ, ΡῸΘΒ 
Ὀδοὶς ἴο μἰβ Βοιηθ οὐ ὑπ Ἐπρῃναῦθβ (ΝΌ. 2455. 

Τῷ 15. ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ἃ ΤΏ6 16 ΟΟἸποΙἄθηοθ ὑμαῦ ὕμ6 ἢγϑῦ Κιπρ ἼΏΟ 15 1θ- 
οοταθα ὕο μᾶγθϑ σψϑὶρῃθα ἴῃ Εάογῃ 18 Βθα ὕΠ6 βοῃ οὗ Βθοῦ (ἄϑη. 9653). 
ΤῊ6 ψοιᾶβ ἴῃ ΜΊοδῃ 66 Ιοοὶς {|κ6 δὴ 81] υϑίοπ ὕο βοῖηθ δοοουηῦ οὗ 
οΟμγθυβαῦοη Ὀθύνγθθῃ ΒΆ]ΔΚ δμα Βδϊδδμ ἡ] Ὧδ5 ποῦ οοιηθ ἀν ῃ 

ἴο 8. 

Ιῃ {π6ὸ Νὸν Τοβϑίδιηθηῦ Βδίδδιη 18 ὕπῃθ ὕγρθ οἵ μθ οονθίοιϑ 
ῬΙΌΡΠοῦ, ἐγῃο Ἰογρα ὕΠπΠ6 Ὠϊτθ οὗ στομηρ- οησ᾽ (11 Ῥοῦ. 215. ΤΠ] 15 
ἴῃ βίσοῃηρ᾽ οοηὐτγαϑῦ νι 15 οὐ ΨΟΤαΒ ἴῃ ΝΌ. 228-- 41} Βαϊ νου]α 

ΘΊΥΘ 116 ἢ15 Ποι86 [1]] οἵ Β11Ὑ6Ὸ 1 δηα ρο]ᾶ, 1 οδῃηηοῦ ρὸ Ὀθυομα {ῃ6 

μοι οἵ Φοϑμονδῆ, τὴ γ αοᾶ.᾽ Τὴ Βδν. 21} [Π616 15 ἃ σϑίβγβμοθ ἴο “0Π6 

Τοδομίηρ' Οὗ Βδ]δδηὴ ᾿ ἢ ΘΟ ΘΧΊΟΩ Μ]ῦ Δ Ο]αῦΤΥ δηα ον ] δ ]Οη. 
ῬΙαῦο 5805 οὗ ΜΊποβ ὑπδῦ ἢ6 νὰϑβ ποῦ ἃ Ὀδα τηδῃ, Ὀαὺ πᾶ [68 τη18- 

Τουύαηθ ἴο οἴἵθηα ἃ. ΠΡ ΘΥΑΙῪΥ͂ πϑύϊοη. ΤῺΘ 58116 ΙῃΔῪ ἤᾶγθ ὈΘΘη ὑῃ6 

οα86. ψιὺῃ Βαϊδαιη. ΤΠ6 Ἰογαῦασθ οὐ ὕπ6 608, ὑποῦρὴ 850 τπ0 ἢ 

ΒΟΔΏΙΘΙ ἤδη ὑῃδὺ οἵ ὕπ6 ΑἸΠΘΗ]Δ 85, ἢδ.8 ΡΌΠΘ ἀΘΘΡΘΙ 1Ἰηὔο ΟἿΤ Ὠθαυῦβ, 

διηα ὑΠ6 ομδυϑοῖθυ οἵ Βδίϑϑιῃ βθθῖὴ8 ὕο ἤδΥύϑ βυ 6 γθα 1 ῬΥΟΡΟΥΊΟΗ. 

ο ΠῺ6 ρτροϑδῦ βῦπμ Ὀ]1Πρ-Ὀ]ΟΟΪκ ἴῃ ὉΠ 6 ΒΓΟΥΥ ὈΘΙΟΤΘ τ8 185 ποῦ ὕΠ6 1η0]- 

αἀρηῦ οὗ Ἅὑπ6 ἀυπηὉ 8.55 5Ρθδκιηρ Ί ἢ Τη8᾽5 τηουῦῃ ᾽ : [ῸΓ, 1 ΟμΟ6 ψγχ6 

Ῥδ55 ὕῃ6 ᾿τηῦβ οὗ πη ᾶδηθ ΓΘ} 1, γ0 5}8}} ρτομοόῦποθ ἡπαρθοιηθηῦ 

ΟἹ ἀθριθθβ οὗ οὐϑαϊθ}}1ὺύν Α5. Ομδυ]65 Τὴ} γα] ΤΘΙΏΔΓΚΘαΑ --- 
ΟὟ 8 ἀο ποῦ Κηον Π6 ἰανγϑ οὗ ὑπδῦ οουηὐγ.᾽ Τῦ 15 ΤΑΥΠΘΙ ὕΠ6 τηοτδ] 

αἸΠΟΟΙΌΥ Δ. 151 ηΡ᾽ ΤΡΟΠῚ ὕΠ6 8] ΌΓΑΥῪ ἃ μα πΠΤΘΘΒΟΏΘΌ]6 οοπαιιοῦ ΒΟΥ] θα 

ἴο Φομόνϑῃ, ἴῃ ἢγϑὺ οοτατηϑηδίηρ [μ6 ῥτορμοῦ ἴο ρῸ, ἃπᾶ ὑῃμθη Ὀδίῃρ 

ΔΏΡΤΥ ΜΙ Ὠ1ΠῈ ἕο" ΡΟ] πρ. ΒΎΟΙΩ [Π6 {11ὴ6 οὗ Φ΄οβθρμυβ (4η{. ΓΥ. 6 8 2), 
ὙΠ0 8805 ὑῃαῦὺ (ἀοα᾽ 5 ΘΟΙ Τη8Πη6 νγἃ8 ΘΊνΘη 1ῃ ἀθορὶῦ, σϑυϊουβ ὐύθιρύϑ 
ἢδγνθ ὈΘΘ τη8α6 ἤο σοῦ οὐδὲ {15 αἸΠΠοα]ῦγ, Ὀὰὺ 6 οδμηοῦ ὈΘ6 ὁοη- 
516 6166α Β:ι 0 6558]. Τύ ουρηῦ ὉΠΘ ΓΘ ἤοσΘ ὕο Ὀ6 ἃ τ 168 ἴο {Π68 τη]ηα ἃπᾶ 

ΘΟΏΒΟΙΘΙΟΘ Οὗ {ῃ6 ἀδνοαῦ, ἤθη ὕΠ6 ΟΥἸὉ105. ΘΟΙη 6 ἔου για ἢ ὑΠ6ῚΣ 

ΒΙΡΡΟΒΙΌΟΩ ὑπδὺ ὕπθυθ 816 δρϑῖῃ ν᾽ βύουἹθϑ Ἰ]ΧΘα ΠΡ ΠΘ61 --- [ῃδύ 
Ὅ86 Ῥὺ1Κ οὗ ὕπ6 παιταῦϊνθ ἴῃ οἢ. 22 (νυ. 2--21, 856-41) οοβθβ ἔγοτη Ἐ, 
γγ 8116 {Π6 1ποϊάθηῦ οὗ {Π68 885 (νν. 22--95) ΘΟΙΏ65 ἔτῸΠ «. [Τῇ ὑΠ15 ὈΘ 
50, ὕΠΘῃ ἴῃ {Π6 5Βύοσγυ, 85 ὑο]Ἱα ἴῃ Εἰ, Βδίϑϑιη 15 Ῥϑυ θοῦ] ορϑαϊθηῦ ἴο {Π6 
ΟΙΥ 16 ΘΟΙΩΙ]8η4, ποῦ σοϊηρ γι ἢ ὕΠ6 ΙὩΘΘΒΘΏΡΘΥΒ ἀη1] 6 ἢδ5 ὈΘΘη 

[0] 4 ἴῃ ἃ ΥἹἱϑίοη δὖ ηἰσῃῦ ἤο ἄο 80: ψΏΘΙΘΔΒ ἴπ ὑπῃ6 “2 ΠΔΙΎΔΟΙΥΘ 

ΒΦΙΔδυ 5 ὙὙΔΥ͂ 18 ῬΘΊΎΘυΒ6 δέου αοά, ἴῃ ὑπαῦ μ6 σϑῃηῦ δρϑιϊπϑῦ ὑΠ6 
αἰνῖηθ Μ1111. ΤῊ ν]βίοη δὖ πἰρηῦ πᾶ ὉΠ6 Βρι τῖῦαδ] ρϑυοθρύϊοη οὗ ὑἢ 6 
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8.55 816 ὕπιι8 566 ὕο ὈΘ ὕνψο αἰ θγθηῦ ΠΙΠΌΘΓΑΓΡΥῪ ΘΟ ΓΙ ΘΠΟΘΒ ΟῚ Θϑαϊηρ 
ἊΡ ἴο ὕΠ6 β8η6 Θη4, πϑηΊ6]γΥ, ὑμᾶὺ Βαδϊδδιη νγὰβ ὕο ρῸ, Ὀὰῦ ἤο 5ρθδῖκ 

ΟὨΪΥ 85 αοα ἰο]ὰ Πῖτη (ΟΡ. ν. 20 νι ν. 856). Τῃ δοπμῆιπηδύϊοη οἵ [6 
Ὠγρούμθϑιβ οὐ ἃ οι] ΒΟΌΓΟΘ 1Ὁ Τ]ΔΥ ὈΘ ποίιοθα ὑπαῦ ἴῃ 225 (Ε) 

Βδϊδδτη 158 ΘΟΘΟΙΏΡϑη16α ὈΥ͂ [Π6 ῬΠΠΟΘΒ5 οὗ Μοδῦ, σγῆθυθαβ ἴῃ 225 () 

Ὧ6 Πδ5 ΟὨΪΥ͂ ὮῚΒ ΟὟ ὕνγο βϑυνδηῦβ τ] ἢ Ὠ]τη. 

ΓΠαὺ ὑΠ6 ἔαθαγθ ΤΏΔῪ Ὀ6, ἃπα ἢὰ5 ὈΘΘη, ἔογθίο!α 15. 8η ΟΡΙ ΟΠ 

ὙΒΙΟἢ 885 ὈΘΘῊ ΜΊΘΙΥ Π6]α ἴῃ Ῥαϑῦὺ ὑΠ1ὴ65 ἃ Πα ΤηΔῪ Ὀ6 ψΊαθ]ν Π6]α 

ἀισδῖη, ποῦ Πδύϑπα]ηρ ὑπαῦ ἢ 6 οατταπῦ οὗἩ ὑπουρηῦ ἢδ5 ὈΘΘΠ ΤΠΠΙΠΡ 

οἵ Ἰαῦθ ὑῃθ οὔ σᾶὰσ. ΤΠ Πουνϑῃϊηρ' ᾿ηϑυϊθαθοη ΟὗὁἨ ΟΥ̓80]65 ΘΙΠΟΩΡ' 

ὑῃ6 Οατσθθκβ. τοϑύθα ἀΡΟῚ ὑῃ15 Ῥϑυϑαδϑίοη. ΤὴΘ ῬΙΌΡΏΘΟΙΘ5. οἵ ὑῃθ 

Ουτηφθϑῃ ΙΌΥ] ΓΘ 8 ΘΩΡΊΠΘ Οὗ Βοπηθη βὑα θ-  ϑηδρθιηθηῦ; Ὀαῦ, 8.8 

ὍΠΟΥ ΜΕΙΘ 8180 ἃ βίαϊθ-βθογθῦ, ΠΥ ὁ ποῦ ἢ6]Ρ ἃ8 πο. Τὴθ 10 γ}- 

11ὴ6 ὙΘΙΒΘ5 80 ρα παδηῦΥ απούθα ΟΥ̓ ΤἸιδούαηϊιιι8 ἃ8 ΘυἹάθηοθθ οὗ 

ΟΠ τ δύ σου ᾿ηαθθα Ὀ6 ονθρονθυΐηρ Ῥγοοῖβ ΟΥὗἨ ῬΙΌΡΠΘΟΥ, 18 
ΠΟΥ π8ὰ ποῦ Ὀ66ῃ οοιηροβθα δέου ὕπΠ6 θυθηΐβ. ΤὴΘ 58116, 1 15. ΠΟῪ 

οϑαιηϊ[6α, 15 ὕΠ6 οα86 ψΙΠ ὉΠ6 ΤΘΙΊΔΥΚΑ16 τηθηθοη (1 Κ. 1553) οἵ 
“ οϑῖ8ῃ. ὈΥ͂ ΠΘΙ16 ΒΟΙῚΘ ὕῃγθθ ὀθη 1165 ὈΘίΟΤΘ Π6 νγὰ8 ὈΟΓῚ ; Μ 8116 6 

ΒΙ 118 ἸηΘη 10 οὗ ΟΥταβ ἴῃ ὕΠπ6 ὈοοΚ οἵ [βϑ8ῖδῃ (4455), ᾿πϑίθαα οὗ 
Ὀθίηρ ὍΠ6 βύσοηρῃο!α οἵ ὑμ6 ἀοἔθημαθνρβ οἵ ῬΓΟΡΊΘΟΥ, 18 ΠΟΥ Οη6 οἵ 

[η6 ΟὨΙΘΕ δραμηθηΐβ ΤῸΥ ὕΠ 6 ΟΟΙΙΡΟΒΙύΘ δα ΠΟΘ ἢ] οὗ ὑμδαῦὺ ψουΚ. 

Βαῦ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 15 {Π|κ6]ν ἤο βϑ 1] 0 ΓΘ} ὑγ18] ὕπ8η ὑΠ6 ψυιῦο 68 οὗἉ οἸ]α, 

1: ΕἸ ΠΙτηθηῦ 15 ὕο Ὀ6 ὑδίζθη 8ἃ5 Ῥιοοῦ οἵ βρυσιοῦβηθθθ. ΓΠΘ Ἰαϑῦ σου ϑ 
οὗ Ῥδϊϑδη᾽ 5 ῬΤΟΡΉΘΟΙΘΒ ΦΡΡΌΘΘΙ ο Ρτθαϊοῦ ὑπ6 ἀσϑύσπούοη οἵ ὕπ6 Ῥρι- 

βΊ8η. ΕΤΏΡΙΓΘ ΟΥ̓ ΑἸΘχϑηάθι ὕΠ6 ατθαῦ. ΑΥΘ νγγχα ὑπ ΘΟ Θ ὕο βϑῦ [Π 61} 

ἄονγῃ ἴο ὑμὰῦ ρϑυϊοα Ὁ Τὸ {815 1ὖ Π]ΔΥ ὉΘ ΤΘΡ]1Θ6 --- Οδεθα Π]Υ ποῦ 
85 ἃ 016, Ὀαῦ γψχ τησϑῦ ἴδῖκο δοοουηῦ οὗ ὕΠ6 μπίνθυβαὶ ΘΠ ΠΟΥ ἴο 
ΦἰῦΘΡ ϑχιϑῦϊηρ ῬΓΟΡΏΘΟΙΘ5 ἃπα Θυθῃ ἤο ΘΟΠΊΡΟΒΘ ΠΘΥῚ ΟΠΘ5 βδαϊ θα ἴο 

ἔγΘβἢ θυθηΐβ ἃ5 ὕπϑυ οὔθ, Τὴ ΤΟΓΠΘΙ ὑΘΠΘΠΟΥ͂ 15 ανσθὶῦ οἢ ὈΥ͂ 
ΤΒυογαΙα65 (11 δ4) ἴῃ Π15 ΘΟΙ ΠΘηὖβ ΟἹ ὕΠ 8 ΟΥ̓ΔΟΊΪΔΙ ὙΘ18Θ 

ἥξει Δωριακὸς πόλεμος καὶ λοῖμος ἅμ᾽ αὐτῷ, 

ΥΠΙΟἢ οου]α ὍΘ πϑαᾶ8 ὕο 5π1ῦ οἰ: ἃ Ῥϑῦ! θη 086. ΟΥ ἃ ἔδιλῖηθ δὖ ψ1}} 

ΟΥ̓ ὑῃ8 ΠΟΥ 0) ΟἿΣ ΟΠ]55Ι0Π Οὗ ἃ 51η01]6 Ἰούϊθυ. ὅο δρδῖῃ ὐσταθο 
(ΧΠῚ 1 8 ὅθ, Ρ». 608), βρϑακίῃηρ οὗ ὑπμ6 νψ611- πο ῬΓΟΡΠΘΟΥ οὗ 

ῬοΟΒΘΙάοη 1ῃ ὑΠῃ6 20 Ὀοοῖκ οὗ ὑπ6 Πίαα (1]. 807, 808) ---- 

νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει 
Ν ’ Ἂ ’ ’ ’ καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται, 
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58. 05 ὑπμαῦ 5Β0Π16 ῬΡΘΟΡ]Θ 1ῃ Π15 αἀΔΥ τϑϑα πάντεσσιν ᾿ἴῃ ὈΪδοθ οἵ Τρώεσσιν, 

δηα ππηαουβϑίοοα ὑΠ6 11Π68 88 ἃ. ῬΓΟΡΠΘΟΥ οἵ ἴπ6 Βοιηδῃ ΕἸΏΡΙΤΘ. 

ΤῊ οΥϑΟΌ] 81: γΘ 8868  ὨΙΟΠ οἰτου]αϊθα διημοηρ Ὁπ8 ΟὙΘΘκθ ἴῃ {Π6 
βιχύῃ δηὰ ΒΓ] σθηὔα ]θ5, ΒΟ ἢ. ἃ5. ἃτ6 τθοοταθα ὉΥ Ηθϑτγοάοῦιβ δηὰ 

ΤἼῊσυογ 1665 δηα Θογθα δῦ ΟΥ̓ ΑὙἸΒύορΡ 868, δἰἴογα ἃ [] Υ]Ὺ ο]ο8θ6. Ὀ81- 

8161 ἴἢο ὕπθ686 ῬΥΟΡΏΘΟΙΘ5. οἵ Βαϊδδη. Τῆθθθ ΟὝθοὶς ῬΥΟΡΏΘΟΙΘΒ. 816 
ΘΘΠΘΡΆΠΥ δβδίρηθα [ο Β8οὶβ οὗ Βωούϊα: Ὀαπὺ δοοοτάϊηρ ἰο Ζ]]δη 
(ΚΗ. ΧΙ 85) ὕμθιθ σοῦ ὕἤτθθο Βδοιάθβ; δἃπα, δἃ8 Β8ΟῚΒ ἸΏΘΓΙΘΙΥ͂ 
ΠΊΘΘΏ5 “ ὕΠ6 ΒΡΘΔΙΚΘΙ,᾽ ὕο ὩΘΟΡῚ 6 ὕΠθιὴ ἴο Β8015 ΤΔῪ ὈΘ6 ΠΟ 1006 ὕμϑῃ 

δα ἀὴρ ὕμθιῃ ἤο ὑῃ6 Πα ΡΟ ΟΥΚΒ Οὗ “06 Δαΐποι ο4116α Αποη.᾽ 
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Ναχηροιβ ΧΧῚΙ 
Ἰἱ καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ παρενέβαλον ἐπὶ δυσμῶν 

᾿ Μωὰβ παρὰ τὸν Ἰορδάνην κατὰ Ἰερειχώ. 
"Καὶ ἰδὼν Βαλὰκ υἱὸς Σεπφὼρ πάντα ὅσα ἐποίησεν Ἰσραὴλ 

τῷ ᾿Αμορραίῳ, “καὶ ἐφοβήθη Μωὰβ τὸν λαὸν σφόδρα, ὅτι 
πολλοὶ ἦσαν: καὶ προσώχθισεν Μωὰβ ἀπὸ προσώπου 

᾿καὶ εἶπεν Μωὰβ τῇ γερουσίᾳ Μαδιάμ 
““ Νῦν ἐκλίξει ἡ συναγωγὴ αὕτη πάντας τοὺς κύκλῳ ἡμῶν, 

ὡς ἐκλίξαι ὁ μόσχος τὰ χλωρὰ ἐκ τοῦ πεδίου. 

υἱῶν Ἰσραήλ. 

καὶ Βαλὰκ 

υἱὸς Σεπφὼρ βασιλεὺς Μωὰβ ἣν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον. 
δ καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς Βαλαὰμ υἱὸν Βεὼρ Φαθούρα, 
ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ γῆς υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ, καλέσαι 

1. ἐπὶ δυσμῶν Μωάβ: πη {ἢ ιὐ68ὲ 
ΟΥ̓ Μοαῦ ΟΥ̓ ἴο {ἢ τυο8ὲ οΟΥ Μοαῦ. ΤῊΘ 

τϑδαϊηρ ΠΟΎΘΥΘΥ ΒΘΘΙῺΒ 0 8.56 ουαὖ οὗ 

ἃ Τηϊδα αἀουβίδηαϊηρ οὗ ὑῃΠ6 ΗΘΌΓΘΟΥ. 

᾿ΤῊΘ ψοσα ΙῸΥ “ Ὀ]δ 5. ἰβ. πΚκ6 ὑπδὺ ἴῸΓ 

ρυϑηΐηρ, 8δηα “Θυθηΐϊηρ "᾽ βίδα [0 Υ 

ἐγγοϑί,, ΤΠΘ ᾿4γαάϑαδι, 1.6. Ὅπ6 ρΡ]αΐη, 

γγ5 υϑρἃ ἃ5. ἃ ῬΙΌΡΟΙ Πδη6 οὗ {Π6 
Φογάδῃ ψ]]6Υ. ---- παρὰ τὸν ᾿Ιορδάνην : 
ΗΘΌγονν, “Ὀθογοπᾶ “ογάδη." Α5 {ῃ6 

Ἰ5ΥΔ 6 ἢ 1065 ΓΘ ΠΟῪ Θαϑύ οἵ [ῃ6 οτάδῃ, 

Ὑ76 ΤΥ ᾿ἰπΐρυ ὑμπαῦ ὑΠ6 νΥϊύου ᾿ἰνρα νγϑϑί. 

- κατὰ ᾿Ιερειχώ : οὐο" ἀραϊηϑὲ «“ογοΝιο, 
ΜΥΠΪΟῊ νγὰ8 ψϑϑῦ οἵ 0Π6 ΥἾΥΘΥ. 

2. Καὶ ἰδὼν Βαλάκ : ὃ 80. 

5. προσώχθισεν... ἀπὸ προσώπου : 

ϑηγαηκ ἴω, Ἰοαϊῃίηρ ρον, Ἰοαϊῃοα ἐδ6 

ϑδίσηϊ οὐ. ὃ 98. Τὺ ἰἴβ. ΟὨΪΥ ποῖ ἰμαδῦ 

προσοχθίζειν ἰ6 οοηδίγαοίρα 0 ἀπό. 

ΘΠ ΘΥΑΙΥ ἰὖ (Δ Κ65 ὦ ἀαὐἰΐνο οὗ ὑπ6 ὑμϊπρ 

Ἰοαίῃρα. 

4. γερουσίᾳ: γερουσία -Ξ γέροντες, 

85 ἴῃ Ἐκ. 916, ---ἐκλίξει : -Ξ ἔκλειξει, ἔὰ- 

ὕστο οὗ ἐκλείχω, πΠ6 Βίθιῃ οἵ ψΪΟΝ 185 

ἰαθηὐϊοα] τὶ οὐὐ ποσὰ “110 Κ.᾽ Οὗ. 

11 Κὶ. 1888 ἐξέλιξεν, 2288 ἐξέλιξαν : πα Ὁ} 

7: ἐκλίξουσιν : ΕΠ. 67. 19 ἐκλείχεσθαι. 

-- ἐκλίξαι : {η15 πγυϑῦ Ὀ6 δογϊδβὺ ορύδυϊνθ, 

α8 ἐπ οὐ ηυΐϊσῆι [τοῖ. 

ὅ. Βαλαάμ: Ηρῦτον Βι ἃν. ---- Φα- 
θούρα : ΗΘΌτΘον, “ ἰο ΡΕύΠμοΥ.᾽ ΤῊΘ ἢμ8] 

α ΤΟΡΙΘΒοηΐβ ἃ Ηθῦτον βϑυίῆχ, σῇ ΐο ἢ 

Ὦδ5 1η6 ἴογοθ οὗ τηοϊΐϊοῃ ἴο. Οὔ. Σοκ- 

χώθα Ἐχ. 1287; Θαμνάθα “ἀρ. 14: ---- 

ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ κτλ.: ΗθΡτον, “ΗΘ 

Βρηὺ. .. ἴο Ρείμουῦ, σῇ ἰβ5 Οἡ [6 

ΤΊΥΘΙ, ἴο {π6 Ἰαηα οὗ {π6 ΟΠ] άτ θη οὗ ΙΒ 

ῬΘΟΡΙ6.᾽ Υὺῦῆθ οὐρῃῦ ὑμογοϑίοσα ἴο. ραῦ ἃ 

20 
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αὐτὸν λέγων ““ Ἰδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἰδοὺ 

κατεκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς" καὶ οὗτος ἐνκάθηται ἐχό- 
ΜᾺ κι » ῪΝὰ 

μενός μου. “καὶ νῦν δεῦρο ἀρασαί μοι τὸν λαὸν τοῦτον, 
Ψ 9 , Ξ ἀκτὴ ΜΕ ΝΥ 5 ἢ , θ ,ὕ » 95. κα ὅτι ἰσχύει οὗτος ἢ ἡμεῖς, ἐὰν δυνώμεθα πατάξαι ἐξ αὐτῶν, 

καὶ ἐκβαλῶ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς" ὅτι οἶδα οὕς ἐὰν εὐλογήσῃς 

σύ, εὐλόγηνται, καὶ οὗς ἐὰν καταράσῃ σύ, κεκατήρανται." 
Ἶ ΔῸ.5 θ ε ,΄ Ν ΨΑΝ.3 ΄ ἣΝ ΄, 
καὶ ἐπορεύθη ἢ γερουσία Μωαβ καὶ ἢ γερουσία Μαὸιάμ, 

καὶ τὰ μαντεῖα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν: καὶ ἦλθον πρὸς 
δ Ν Ὧ ΘΗ ΤΟΝ Ν ΕΣ Ψ , 8 Χ “5 

Βαλαὰμ καὶ εἶπαν αὑτῳ τὰ ῥήματα Βαλακ. καὶ εἶπεν 
εἶ 3 ΚΙ ΎΣ, ἧμν κι ὑὲ δὺο , δια θ ́ πρὸς αὐτούς ““Καταλύσατε αὐτοῦ τὴν νύκτα, καὶ ἀποκριθή- 

ε »“ ’ὔ ἃ 5.Χ ’ ᾽ Ν Ζ.3 ἃ 

σομαι ὑμῖν πράγματα ἃ ἐὰν λαλήσῃ Κύριος πρὸς μέ. καὶ 
. κ“ 

κατέμειναν οἱ ἄρχοντες Μωὰβ παρὰ Βαλαάμ. "καὶ ἦλθεν 

ὁ θεὸς παρὰ Βαλαὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ “« Τί οἱ ἄνθ ὃ )ὴς παρὰ Βαλαὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ ““ Τί οἵ ἀνθρωποι οὗτοι 

παρὰ σοί; “᾿καὶ εἶπεν Βαλαὰμ πρὸς τὸν θεόν ““ Βαλὰκ υἱὸς 

Σεπφὼρ βασιλεὺς Μωὰβ ἀπέστειλεν αὐτοὺς πρὸς μὲ λέγων 
Ἡς Ἰδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἰδοὺ κεκάλυφεν - 

κ Ἂν ὩΣ ὯΝ Ν τὴν ὄψιν τῆς γῆς; καὶ οὗτος ἐνκάθηται ἐχόμενός μου: καὶ 
ΝΥ Ν » » 

νῦν δεῦρο ἄρασαί μοι αὐτόν, εἰ ἄρα δυνήσομαι πατάξαι 

ΟοΟΙηΙη8 δὺ ποτάμου, Δηαἃ ἰδ ῖκα γῆς ἃ5 ἃ 

Ἰοοϑὶ ρϑηϊΐϊνθ, ἐμ. ἰδθ Ἰαηᾶ. ἸῺ 2981 

0Πη6 οὔμθύ. ῬΥΘΘΆΠΊΔΌΪΥ [ῃ6 ῬΤΟΡΠΘΟΥ͂ 

15. ΟΙΪΑΘυ (ῃ8ὴ ὑπ6 ὨδΙΓΑίΪνΘ. 

Βα] δι᾽ 5 ΠΟΘ 5 ο4]16α Μροβορούίϑδιηϊδ 

(ΗΡ. Αγαηι). Τῃ 2425 γα τϑᾶᾶ ὑπδΐ 
Βδ]δδπὶ ἱπηπηθ αἰ δίθ!Υ τϑύυστηθα ἰὸ ἢΪδ5 
ῬΙΔΟΘ (1.6. ἴο ῬείΠοΟΙ οἡ {Π6 Εὐθρῃγαδίθδ), 

γοῦ ἴῃ 518 ἢΘ 15 βίη διηοηρ' {π6 ΜΙάϊδη- 

1.65. ΤῊΘ Ῥδββϑαρθθ  Ὠ]Οἢ οοηηθοῦ ὨΪΤὴ 

ἢ ΜΙαΐδη Δ16 ΒΌΡΡροβθα ἴο Ὀθ]οηρ ἴο 

Ρ δ ηᾶ 225 7 [(ο 6 {Π6 ἄθνίοθ οὗ δῃ δαϊῦου 

ΤΟΥ ΠΔΙΠΟὨ ἰβίηρ' ὕνγο αἰ ἤθυθηῦ βου 68. 

--- τὴν ὄψιν τῆς γῆς : Εχ. 108 ἢ, 

6. ἰσχύει οὗτος ἢ ἡμεῖς : ὃ 68. --- ἐὰν 
δυνώμεθα: {γΓ παρίῃ τῦὍὲ να! ὃ6 αὖῖο. 

1Π1Κ6 51 ἔοτσῦθ ἴῃ Τ,δύη. --- πατάξαι ἐξ 

αὐτῶν : ἴο ϑ8ηυϊΐ6 ΒοΉν16 ΟΥ̓ ἐΠιθΉι. ---- κεκα- 
τήρανται: ὃ 20ϑ. Οὗ. 245. Ομπθδ οἵ 

686 Ῥαβϑαρθβ 85 Θυ αθητ]Υ βαρροβίθα 

7. ἣ γερουσία: 18 πηυϑῦ ποὺ ὍΘ 

ῬΙΟΒΒΘα, δβ ὑποῦρῃ ῃ6 ψ͵ΏΟ]6 ὈΟΑΥ͂ 

υϑηΐ, ΘΒΡΘΟΐΔΙΠΥ ἴῃ νον οὐ 18. -- τὰ 

μαντεῖα : ἐδπ6 γοισαγαδ ΟΓ αϊυϊηαϊὶοη. 

Ιη Ῥχτονυ. 1619 δῃηᾶ ΕΖὶς, 2122 μαντεῖον 15 

564 1η 105 ΟΥΑΙ ΠΔΙΥΥ͂ 5686. 

9. Τί οἱ ἄνθρωποι κτλ. : ἃ ΤΟρΙῸ- 

ἀποίίοη οἵ {πΠ6 νᾶαρτθ ΗθΘΌγον ἰηϊθυτορδ- 

{ϊνθ, 8δη4 ῬοΥμΡ5. ἰηΐθηαθα ἰοὸ πιθϑῃ 

ς ΠΥ 816 ὕπθϑθ τῇθηῃ ΨΥ] {Π66 ἢ" 

ΗΝ. «Ὑμαῦ θη 8δ16 ἴπμθϑβθ ψἹἢ 

ὕη66 Ὁ" 

11. ᾿Ιδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν : ΗΘΌΓΘΥ, 
. ΒΘΠο]α, {πΠ6 ῬΘΟΡ]6 {μδὺ 15. ΘοΠ16 ουὔὐ.ἢ 

-- εὀἰ ἄρα δυνήσομαι : ὦ». ἐὰν δυνώμεθα 

ἴη 6. 
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᾿ καὶ εἶπεν ὃ θεὸς 
Ν Β λ ’, ἐξ Οὐ ΄ ε 3 : ΑΝ ὦ ἡδὲ , Ν πρὸς Βαλαάμ ““ Οὐ πορεύσῃ μετ᾽ αὐτῶν οὐδὲ καταράσῃ τὸν 

3 

λαόν - ἔστιν γὰρ εὐλογημένος. “καὶ ἀναστὰς Βαλαὰμ τὸ 
Ἁ "" ῪΜᾺ » ,) ἐξ. ᾽’ὔ δ Ν 

πρωὶ εἶπεν τοῖς ἄρχουσιν Βαλάκ ““᾿Αποτρέχετε πρὸς τὸν 
’ὔ ε ῪΜᾺ 3 9 ’ ’ ε .Ν ὲ ’ὔ 9 κύριον ὑμῶν: οὐκ ἀφίησίν με ὁ θεὸς πορεύεσθαι μεθ 

1 ῪΝΤᾷὰ » 3 

ὑμῶν. καὶ ἀναστάντες οἱ ἄρχοντες Μωὰβ ἦλθον πρὸς 
Βαλὰκ καὶ εἶπαν ““Οὐ θέλει Βαλαὰμ πορευθῆναι μεθ᾽ ἡμῶν.᾽ 
15 Ν , ν᾽ » 9 ω » : ᾽ 

καὶ προσέθετο Βαλὰκ ἔτι ἀποστεῖλαι ἄρχοντας πλείους 
π τ , , ἠῤιδν ἡ ὡὰ Ν δ ᾿ 

καὶ ἐντιμοτέρους τούτων. καὶ ἦλθον πρὸς Βαλαὰμ καὶ 

λέγουσιν αὐτῷ “Τάδε λέγει Βαλὰκ ὁ τοῦ Σεπφώρ “᾽Αξιῶ σε, 
ν 5 , 3 θ - Ν ΓΕ 1 Γ᾽ δ , ν 

μὴ ὀκνήσῃς ἐλθειν πρὸς μέ" “᾿ἐντίμως γὰρ τιμήσω σε, καὶ 

ὅσα ἐὰν εἴπῃς ποιήσω σοι: καὶ δεῦρο. ἐπικατάρασαί μοι 
Ν Ν ω ΦΌΑΣ 18 Ἂν 9 Θ λ Ν . 3 “᾿ 

τὸν λαὸν τοῦτον. καὶ ἀπεκρίθη Βαλαὰμ. καὶ εἶπεν τοῖς 

ἄρχουσιν Βαλάκ “᾽Εὰν δῷ μοι Βαλὰκ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ 

ἀργυρίου καὶ χρυσίου, οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα 
᾽ὔ “Ἄ ἴω ΄“-" ΩΝ Ν “Δ ’ 3 “Ἂ ’ὕ 

Κυρίου τοῦ θεοῦ, ποιῆσαι αὐτὸ μικρὸν ἢ μέγα ἐν τῇ διανοίᾳ 

μου. 
ἃ ’ὔ ’ “ ’ὔ ἰοὺ Ν »39 

τὴν, καὶ γνώσομαι τί προσθήσει Κύριος λαλῆσαι πρὸς μέ. 

Ν "Ὰ ε ’ “ Ν 24, - ἘΝ Ὁ 
᾿᾿ καὶ νῦν ὑπομείνατε αὐτοῦ καὶ ὑμεῖς τὴν νύκτα ταύ- 

“καὶ ἦλθεν ὁ θεὸς πρὸς Βαλαὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ “Εἰ καλέ 
" Ὄ σαι σε πάρεισιν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι, ἀναστὰς ἀκολούθησον 

9 “ 3 Ἁ ᾿ Ὁ  (ἂὲ ΓΝ ’ Ν ’ ἴω, ᾽ 

αὐτοῖς: ἀλλὰ τὸ ῥῆμα ὃ ἂν λαλήσω πρὸς σέ, τοῦτο ποιή- 
ἣ ΜΙΝ ». ν δ Ν ἀρ ΠΟ] ἐκ ΝΠ ὦ 

καὶ ἀναστὰς Βαλαὰμ τὸ πρωὶ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον 
29 

33 σεις. 
9 ἴω Ἁ 3 ’ δ ν ΤΥ 39 ’ ’ Ἁ αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύθη μετὰ τῶν ἀρχόντων Μωαβ. καὶ 

9 ’ὔ ᾿ ᾽Ὰ ε Ν Ψ 9 ,ὔ Ρ] ’ὔ Ν ἊΝ ’ ε ὠργίσθη θυμῷ ὃ θεὸς ὅτι ἐπορεύθη αὐτός, καὶ ἀνέστη ὁ 

ΟΥ δαὰ ἴο ἰΐ. 12, ἔστιν γὰρ εὐλογημένος : ὃ 72. 
18. ᾿Αποτρέχετε: ἃ αἱρηϊῆροα νοτγὰ 

ἴῃ ἰαΐθ αὐθθκ. 241:4η, ΒΥΘαπθηΐ ἰῃ {Π6 

ΠΟΥ ΡΌΪΟΏΒ ΟὗὨ ΤΠ ὉΠ 5510 αὖῦ Ὠ6]ΡΉ]. 

- πρὸς τὸν κύριον ὑμῶν : ΗἩΘΌΓΘΨΥ, “ ἴο 
γοΟῦ ἰδ πα." ᾿ 

17. ἐντίμως... τιμήσω: ὃ 82. 

18. ποιῆσαι αὐτὸ μικρὸν κτλ. : ἴο 
ηναξκο ἐξ βηλαῖϊ ΟΥ̓ σγοαΐ, 1.6. ὕο ὑδῖκθ ἔγόυη 

Οὐ». 2418 ποιῆσαι αὐτὸ 

μικρὸν ἢ καλὸν παρ᾽ ἐμαυτοῦ. ΤῊΘ αὙἼΘοΚ 

δ] ον 5 Βθθὴ ἴο ἢᾶγθ ἢδα ἤΘΥΘ 8150 

ὑπ6 ψοσὰ νυ οἢ ὑῃθγθ ΘΟΤΥΘΒΡΟΙΑΒ ἴο 

παρ᾽ ἐμαυτοῦ. 

19. καὶ ὑμεῖς : Ππ ὑΠ6 ΤΟΥΠΊΘΙ Πη685- 

ΒΘΏΡΌΓΙΒ. 

20. καλέσαι : ὃ 77. ---ὃ ἄν: ὃ 106. 
22. αὐτός: ὃ 19. ----ἀνέστη : ΗΘΌΓΘΨ, 
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ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐνδιαβαλεῖν αὐτόν καὶ αὐτὸς ἐπιβεβήκει 
28... Ν καὶ 
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φινΝ ΄΄ε 9, 9 ΄ὰ Ἁ Υ) τὸὃ 9 ῪΎᾺ ϑ 9 ΄ὰ 

ἐπὶ τῆς ὄνου αὐτοῦ, καὶ δύο παῖδες αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ. 
3 ἴω Ε΄ Ν » ΄Ὰ ! ΜΝ Ψ ’ 3 8 ᾶἄ» 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 

’ Ν᾽. 3 ᾽ Ν » το ΤῊ ῪᾺ 92.“ ΒΝ 

πεδίον - καὶ ἐπάταξεν τὴν ὄνον τῇ ῥάβδῳ, τοῦ εὐθῦναι αὐτὴν 
9 ςεῷφδα φ4 . » εν κι θ “9 - » 
ἐν τῇ ὁδῷ. καὶ ἔστη ὃ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς αὐλαξιν 

ω 9 , Ν 3 ῪᾺ ἃ Ἂ 3 κι 

τῶν ἀμπέλων, φραγμὸς ἐντεῦθεν καὶ φραγμὸς ἐντεῦθεν. 
οὗ 4 ἾΣ “σ᾿ ε 35 ᾿ν » Ἀ ἴω θ ἴω Θλ 

καὶ ἰδοῦσα ἢ ονος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ προσέὔλιψεν 
Ὧν» ΑΝ " εἰ “ Ἁ 3 ’ἤ Ν “ὃ ’ αὐτὸν πρὸς τὸν τοῖχον, καὶ ἀπέθλιψεν τὸν πόδα Βαλαάμ, 

ν θ » , .. “ 95. δ 9 ε καὶ προσέθετο ἔτι μαστίξαι αὐτήν. καὶ προσέθετο ὁ 
» ῪΚᾺ ἴω Ν 9 δ ε Ψ 9 ’ ἊΜ 3 

ἄγγελος τοῦ θεοῦ καὶ ἀπελθὼν ὑπέστη ἐν τόπῳ στενῷ, εἰς 
ὰ ν οὐκ ἣν ἐκκλῖναι δεξιὰν οὐδὲ ἀριστεράν. “ἷκαὶ ἰδοῦσα 
ε » Ἂς ἣν ἴω ἴω , ε ᾽ ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ συνεκάθισεν ὑποκάτω Βα- 

’ Ν 9 ᾽ Ἁ Ἁ 3» Ἁ 5» “ς 

λαάμ: καὶ ἐθυμώθη Βαλαὰμ καὶ ἔτυπτεν τὴν ὄνον Τῇ 
ῥάβδῳ. 

ῪΜᾺ ’ Ψ ’ 

λέγει τῷ Βαλαάμ “Τί ἐποίησά σοι ὅτι πέπαικας με τοῦτο 

δ 5 τιν ε θ Ν Ν , - » ν 
καὶ ἤνοιξεν ὃ θεὸς τὸ στόμα τῆς ὄνου, καὶ 

ς Ῥ]δοθα ὨΪ 5611 ἴῃ {Π6 ννδγ.ἢ --- ἐνδια- Ὁ. προσέθλιψεν. .. ἀπέθλιψεν : 

βαλεῖν αὐτόν : [01 ατ, αἀνογδαν ασαϊη8ῖ 

ἤΐηα. ΟὟ. 82 εἰς διαβολήν σου, ΜΥΏΘΥΙΘ [Π6 

Ηθθιονν 15 0η6 816. Διάβολος -Ξ ϑαϊαΉ, 

ς ΔαΥΘΥΒΑΥΥ., ΠΠΠ ΒΌΟΘΙ ῬΑΒΒΑΘῸΒ νγ6 ἤδγΘ 

ὑμ6 ἀοοίγηθ οὗ Ὁη6 θν1] ἴῃ βΌΤΙΗ. --- 

ἐπιβεβήκει : ὃ 10. Απ ἱπηρουΐθοῦ ἴῃ 

τη ηὉ ΞΞ τϑαϑβ γἱαϊΐϊηρ ΟΉ. 

28. ἀνθεστηκότα: ἃ Ῥγρδθοηύ Ρδ87- 

{ΟΡ 16 ἴῃ τηθϑηΐηρ. Οὐ. 81 διὰ 94 

ἀνθέστηκας. ---- τῇ ῥάβδῳ: ποὺ ἴῃ [6 

Ηθῦτονν, σϊοη ἢδ5 ΘΙ ῃ6 ὨδΙὴηΘ 

Βα]δδιη. 

24. αὔλαξιν : γιιγγουῦ8 ἴα. ὕΠ6 808] 

πηρδηΐηρ οὗ ηἷ5 ψοτᾷ. ΤΠ6 ΗΟ. Πδ5 

ΠΟΥ “Ϊῃ ἃ ΠΟΙΙονν ΑΥ Ὀθύννθθη {6 

γἱ ΠΟΥ Γαϑ.᾽ --- φραγμὸς κτλ. : ὃ ὅ1, “005. 

ΑἸ. ΙΝ 6 ὃ 2 κατά τι στενὸν χωρίον 

περιειλημμένον αἱμασίαις διπλαῖς. 

[Π6 ῬΥΘΡοβιΪοὴ ἴῃ {Π6 ΤΖΟΤΙΏΘΙ ΟΟΠ]- 

Ῥουπα 85 15 [}}] ἔογοθ, Ὀὰπὺ ῃοὺ ἰῃ 06 

Ἰαΐῖθυ, Νϑίῦου σψοσὰ 15 αϑϑα δρδΐίῃ ἴῃ 

1π0ὸ 1ΧΧ. ΤΏΘ ἨΗΘΌΓΘΥΥ ἰβΒ ὑῃ6 5816 

ἴ0᾽ Ὀοίῃῇ. [Ι͂ῃὴ (ῇ6 Ν.Ἵ. ἀποθλίβειν 

ΟΟΟΌΓΙΒ ΟΠΙΥ ἴῃ 1,Κ. 845 ἴῃ {Π6 56η56 οὗ 

0 ΟΥΓυΒἢ.᾽ --- τοῖχον : ΦΟΒΘΡΏῸΒ ΠΘΙΘ 

565 [η6 ψογα θριγκός. 

26. εἰς ὅν: ἐπ τυἢϊοἢ. ὃ. 90. --- δεξιὰν 

οὐδὲ ἀριστεράν: ορ. ἱ Μδο. δ45 οὐκ ἣν 

ἐκκλῖναι ἀπ᾽ αὐτῆς δεξιὰν ἢ ἀριστεράν : 

ΝΌ. 2017 καὶ οὐκ ἐκκλινοῦμεν δεξιὰ οὐδὲ 

εὐώνυμα : )0. 2517, 1720. 1 Κὶ, 612; 1 Οἢγ. 

9542: 15. 5021. ἴῃ 411] ὩΪΟὴ Ῥᾶβϑασθϑ 

1ῃ6 τηρῖθ δοοιβαύϊνρ 15. ΘΙ] οΥ θα, ἃ5 

ἤΘΥΘ. 

27. ἐθυμώθη ... καὶ ἔτυπτεν : σοΐ 

απο απαὰ δοσαῆ ἴο δίγίκο. 



11. ΤῊΝ 5ΤΟΒΥ ΟΕ ΒΑΙΑΛΑΜ ΑΝῸ ΒΑΙΑΚ 

ΝΟΠΌΟΥ5 ΧΧΙΙ 80 
ὕ 2} 99 

τριτον ᾿ ἘΠ ἢ 
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ὁ ἀφ Ν “Ἂν «σ΄, 3 ΄ » 
καὶ εἶπεν Βαλαὰμ τῇ ὄνῳ “ Οτι ἐμπέπαιχάς 

ἀ το ὧδ ,ὕ Ν᾿ κ᾿ Ἂν Ε 5 , ,ὕ μοι: καὶ εἰ εἶχον μάχαιραν ἐν τῇ χειρί, ἤδη ἂν ἐξεκέντησά 
2) 80 Ν ’, ΕΥ̓ ἮΝ ΄ , ς( 3 8. δὶ δ γὙἷὧνθ 

σε. καὶ λέγει ἢ νος τῳ Βαλααμ “ Οὐκ ἐγὼ ἡ ονος σου; 
99 8 3 ᾿ς 9 Ν ’ ’ Ψ ἰοὺ ’ὔ ε ᾽’ ἐφ᾽ ἧς ἐπέβαινες ἀπὸ νεότητός σον ἕως τῆς σήμερον ἡμέ 

Ἕ ’ ρας; μὴ ὑπεροράσει ὑπεριδοῦσα ἐποίησά σοι οὕτως ;᾿. ὁ 
ον 3 δὲ εἶπεν “ Οὐχί.  ἔἅξἰἸΑἀπεκάλυψεν δὲ ὁ θεὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς 

Ἁ ῪΝ ν» ἴω 

Βαλαάμ, καὶ ὁρᾷ τὸν ἄγγελον Κυρίου ἀνθεστηκότα ἐν τῇ 
ε Ὁ“ Ἁ Ἁ ’ “ Ν) ἴω Ἁ ὁδῷ καὶ τὴν μάχαιραν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ 

κι σι Ἁ “- 

κύψας προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ. ἣ““καὶ εἶπεν 
3 Νὰ ε » ἴω »“Ὅ , κέ Ν δ;.,3 ’ Ν 3, αὐτῷ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ““Διὰ τί ἐπάταξας τὴν ὄνον σου 

ἃ Ν ΄κ΄ιὦ 

καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξῆλθον εἰς διαβολήν σου, ὅτι 

οὐκ ἀστεία ἡ ὁδός σου ἐναντίον μου. 
τοῦτο τρίτον; 

ἀδνν νν ἐδυδυο ε καὶ ἰδοῦσά με ἡ 
5 5. ας, 3 ἴω ’ ΄“ ἃ 9 Ν 5 ἢ 
ὄνος ἐξέκλινεν ἀπ᾿ ἐμοῦ τρίτον τοῦτο: καὶ εἰ μὴ ἐξέκλι- 

κ- δι Ὕ Ἕ 

νεν, νῦν οὖν σὲ μὲν ἀπέκτεινα, ἐκείνην δὲ περιεποιησάμην.᾽ 
5 - δ: καὶ εἶπεν Βαλαὰμ τῷ ἀγγέλῳ Κυρίου ““ Ἡμάρτηκα, οὐ γὰρ 

’ ν ἰω ἠπιστάμην ὅτι σύ μοι ἀνθέστηκας ἐν τῇ ὁδῷ εἰς συνάντη- 
δ καὶ 

3 » ω κι 

εἶπεν ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ πρὸς Βαλαάμ “ Συνπορεύθητι μετὰ 
τῶν ἀνθρώπων: πλὴν τὸ ῥῆμα ὃ ἐὰν εἴπω πρὸς σέ, τοῦτο 
φυλάξῃ λαλῆσαι." 
των Βαλάκ. 

Ν “ 3 δ σιν: καὶ νῦν εἰ μή σοι ἀρέσκει, ἀποστραφήσομαι. 

ὙΠ ΟΝ ᾽ Ν Ν, “Ὁ 9 ’ὔ 

καὶ ἐπορεύθη Βαλαὰμ. μετὰ τῶν ἀρχόν- 
Η͂ “7 ’, 33 δὲ καὶ ἀκούσας Βαλὰκ ὅτι “ἥκει Βαλαάμ, ἐξ- 

29. ἐμπέπαιχας : ὑΠ6 16 5. ἃ ρουΐθού 
πέπαικα ἴΤΟΙ παίζω 8ἃ5 ὙὙ6]1 ἃ5 ἴΤΟΙῚ 

ΤῊΘ Ἰδαίου ἔουη πέπαιχα, ΜΈΏΪΟΝ 

ὑγθαΐβ ῃ6 βίθιῃ δθ ἃ σαύϊαγα), 156. ΠΘΥΘ 

ἀϑοῖα] ὉΥ ΔΥ οἵ αἰδυϊηούϊοηῃ ἔγοη] πέ- 

παικας ἴῃ 28.(ὡ Ἔχ. 102 ῃ. --- ἂν ἐξεκέν- 

τησά σε: «εὐοιυϊὰ ἤασυο δἰαδδοα {π66 ἴο 

αἀοαΐῃ. ᾿Ἐκκεντεῖν ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ ΒΘΥΘη ΟΠΘΓ 

ῬΑΞΒΑΡῸΒ οὗ ὑπ6 ΠΧΧ. 

80. τῆς σήμερον ἡμέρας : Ἐχ. 681 η. 

-- μὴ ὑπεροράσει κτλ. : Πία 1 οιιΐ οΥ̓͂ 

ΘσοὨϊοηρὲ ἀο 80 υπἴἰο ἐπ66 9 ἩἨθΘΌΓΘΥ, 

ΟὙὝΥΔΒ1 συ ὶ] 0 οὐυδίοχῃ δοουδίοϊηθα ἰο ἀο 

850 Ὁ 

παίω. 

82. εἰς διαβολήν: ν. 22 ῃ.---οὐκ 
ἀστεία: ΗΟ. “ΡΘΙγΘΥΒ6., Οἡ ἰῃθ 

ΤΟΥ] 5656 ἢ οδηη6 ἴο Ὀ6 αὐΐδοῃθα 

ἴο {πΠ6 ψοτῖὰ ἀστεῖος 566 Εχ. 22 ῃ. 

88. σὲ μέν... ἐκείνην δέ: ὃ 59. 

-- ἀπέκτεινα περιεποιησάμην : 

δ 16, 
84. ἀνθέστηκας : ν. 28 πη. -- ἀπο- 

στραφήσομαι: ῥδδδίγθ ἰῇ ἴοττῃ, Ὀαΐ 

τη 416 ἴῃ τηθϑηΐησ, Ο. 258, 16,17. 8. 89. 

- φυλάξῃ λαλῆσαι: {πΠ6 ΗΘΌΓΘΥΥ ΠΘΓΘ 
ἰβ ΒΙΠΊΡΙΥ “πο 5Π4}0 5ρΘδῖ. --- αεὀῷς πό- 

λιν Μωάβ: ἐο α Ἰοιθη, ΟΥ̓ ἐπ Μοαδῖϊ68. 

ψυ]ρ. ἰῃ ορρῖίἀο ΜοδὈϊὶθδγαμ. 
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ΝΟ 8 Χ ΧΙ 81 
[αν 9 39 ἰφὶ 9 4 ν Νὰ 

λθεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ εἰς πόλιν Μωαβ, ἥτις ἐπὶ τῶν 
τ; 9 ΄ Ψ 59 3 , : κι εν 41 Ἀν ἐπ 
ορίων Ἄρνων, ο ἐστιν ἐκ μέρους των ορίων. και εἶπεν 

’ Ν - ΑΝ Ν. Βαλὰκ πρὸς βαλαάμ, “ Οὐχὶ ἀπέστειλα πρὸς σὲ καλέσαι 
σε; 

ΡΥ ῊΝ: ’ 9 » Ν ’ 9 ’ » 

διὰ Τι. ουκ Ὥβχου πσβος με: ου δυνήσομαι οΡνΡΤως 

κ᾿ δ σ τιμῆσαί σε; “καὶ εἶπεν Βαλαὰμ πρὸς Βαλάκ “Ἰδοὺ ἥκω 
τὸ ῥῆμα ὃ ἐὰν 

» ε Ν 9 Ν ’ ῪΚᾺ ’ 39 βάλῃ ὁ θεὸς εἰς τὸ στόμα μου, τοῦτο λαλήσω. 

ν Ἁ ἴω Ν » ΄-ἜὟ ᾽ 

πρὸς σὲ νῦν δυνατὸς ἔσομαι λαλῆσαΐ τι; 

δ᾽ καὶ ἐπο- 
ρεύθη Βαλαὰμ μετὰ Βαλάκ, καὶ ἦλθον εἰς Πόλεις ἐπαύλεων. 
40 δ» Ν ΄ Ν , ΟΡ ἘΔ τς καὶ ἔθυσεν Βαλὰκ πρόβατα καὶ μόσχους, καὶ ἀπέστειλεν 

'ιὰ Β λ . Ἁ κι »» “᾿ 9 9 σὰ 41 
Τῳω αι ααμ, Και Τοις αβχουσι τοις μεῖ αυτου. καὶ ἐγε- 

νήθη πρωΐ, καὶ παραλαβὼν Βαλὰκ τὸν Βαλαὰμ ἀνεβίβασεν 
» κ᾿ φΦ ἊἋ, Ν ’ ΄“ ’ Ν “ὃ 9 ῪΚᾺ ΕῚ ΄΄Ὥὦἢ 

αὐτὸν ἐπὶ τὴν στήλην τοῦ Βάαλ, καὶ ἔδειξεν αὐτῷ ἐκεῖθεν 
ἴω ΚᾺ Ἅ 53 Ν ἊΜ Ξ 

- μέρος τι τοῦ λαοῦ. ἸΚαὶ εἶπεν Βαλαὰμ τῷ Βαλᾶκ 
[ω ; Ν 

« Οἰκοδόμησόν μοι ἐνταῦθα ἑπτὰ βωμούς, καὶ ἑτοίμασόν μοι 
ἌᾺ Ν Ν 

ἐνταῦθα ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς. “καὶ ἐποίησεν 
Βαλὰκ ὃν τρόπον εἶπεν αὐτῷ Βαλαάμ. καὶ ἀνήνενκεν μό- ρ , μ; ἤνεγκεν μό- 

᾿ Ν 4΄ ,Ἃ Ν ’ σχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. 

86. ᾿Αρνών : δῃ ἰπ6 6011 8Ὁ]6 ῬΤΌΡΘΥ 
ὭδΔΙη6. Τ]6 ΑΥ̓ΏΟῚ Μὰ ἃ ΓἾΝΘΙ ον] ηρΡ' 

ἰηΐο ῃ6 Τ).οδα ὅθ ἔγοπ ὑπ6 νγϑϑύ, δπᾶ 

ΒΘΘΙΏΒ ΠΘΙΘ ἴο Ὀ6 Τοραγαθα ἃ5 ΤΟΥ] ηρ' 

0Π6 ΠΟΥΤΒΘΙ ὈΟΠΔΙΥ οὗἉ [86 ΤΟΥ ΠΟΥ͂ 
οὗ Μοδὺ (᾿ἴ6 Ῥοσᾶθι οὗ Αὐῃμοῃ ἢ -Ζ 

ὑΠ6 ὈοΟΥΩ͂ΘΥ τηᾶαθ ὈΥ ὉΠη68 ΑἸ ΏΟη). ΑΒ 

ΤΊΨΘΥΒ ΔΥΘ ΓΤ] ΘΒΟᾺ]]η6 ἴῃ αὙΘΟΪς, νγ6 τηϊρηῦ 

Θδχρθοῦ ὅς ἤθγθ ἰηβίοδα οὗ ὅ. ---- ἐκ μέρους 

τῶν ὁρίων: ἴῃ {μ6 αϊγοοίίον, ΟΥ̓ {6 

δογάθγβ. ἨἩθΌγονγ, “Ὁ ὑῃθ δχίγθιν 

οὗ {ΠηΠ6 Ῥοταθτγ." 

857. Οὐχὶ ἀπέστειλα: {ῃΠ6 ΗΘΌΤΟνν 

ΟΟΙΤΘΒΡΟΠαϊηρ ἴο Π15 τηϊρηῦ ἤᾶνθ ὈΘΘη 

Το ηαοσθα ἀποστέλλων ἀπέστειλα, Ὀυΐ 

[π6 Οτθοὶς ὑπϑηβιαίου βθθηβ δὺ ὑῃ185 
Ροϊηῦ ἴο ὍΘ σοίηρ ὑἱτρα οὗ {Π6 οω- 

Ῥῃδύϊο τορϑυϊίοη. Ηρ ἔδαϊ]β ὕἤο τη δὺς 

ἴ0ὺ ἃραΐηῃ ἴῃ 88 ΜΠΏΘΙΘ δυνάμει δυνατὸς 

᾿ καὶ εἶπεν Βαλαὰμ πρὸς 

ἔσομαι Μουϊὰ Ὅ6 Ἰυπυϊποα ὉΥ {ἢ 

ΟΥΡΙ Δ]. 

89. Πόλεις ἐπαύλεων : {5 ΒΟΥΒ 

ὕΠ6 τηθϑηΐηρ ΜΐΪοῃ {Π6 ὑγϑηβιδίου ραυύ 

ὍΡΟΙ ἴῃ 6 ΗΘΌΓΘΥΝ ῬὈΓΌΡΘΙ ΠὨΔΙΏΘ. 

40. ἀπέστειλεν : ῬΟΥΠΔΡΒ 86) 80Ή16 

ΟΥ̓ ἐππ6 Ἠιθαΐ, 5ἴποθ ἃ βδουῦϊ ποθ δΔιποηρ 

Πη6 96, δ. διηοηρ' η6 Ῥαρδηϑ, νγἂϑ 

ῬΓΘΙΙ Δ ΠΔΙῪ ο ἃ φοΟα αἰ ΠΠΘΥ. 

41. τὴν στήλην τοῦ Βάαλ: Ηε- 
Ῥγον ΜΒαριοί- Βααῖ. Βαριοίθ, 1δ 1ῃ6 

ὙΥΟΥΑ ΟΟΙΩΙΏΟΠΪΥ ΓΘ ἀοΙΘα “ ὨΙΡῊ Ρ]Δ 0685." 

ΤῊΘ 5ἰυαδύϊΐοη ψγὰθ ΟἤΟΒΘη 8480 ἃ8 

δἰογαϊηρ ἃ σοοᾶ νἱθὺγ οὗ {Π6 5ΥΔ86} 106 

ΘΠΟΔΙΩΡΙΠΘΗΐ. 

2. καὶ ἀνήνεγκεν: ΗΘΡΤΟν,, “ 8ηᾶ 
ΒαΙακ δηα Βαϊδϑιῃ οἴεγθα.᾽ --- ἐπὶ τὸν 

βωμόν : Τη016 ᾿ἰΐθγα] ὑμὰη {Π6 ἩΥ͂. “ὁ0η 

ΘΥΘΙῪ ΔἸ Υ.᾽ ὅο ἴῃ νυ. 4. 



11. ΤῊΒ ΒΤΟΒΥ ΟΕ ΒΑΙΑΑΜ ΑΝ ΒΑΙΙΑΚ 

Νυμθοῦβ ΧΧΙΠΪ 8 ᾽ 

Βαλάκ “ Παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου, καὶ πορεύσομαι, 
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» “ ε Ν 3 ’ὔ Ἁ ἐ “Ὁ ἃ 95.239 εἴ μοι φανεῖται ὁ θεὸς ἐν συναντήσει: καὶ ῥῆμα ὃ ἐάν μοι 
’ὔ 9 ἰφω νὰ Ν ’ μι ἥν ῪΜ ’ὔ δείξῃ ἀναγγελῶ σοι. καὶ παρέστη Βαλὰκ ἐπὶ τῆς θυσίας 

π ς Ν ᾿ 3 , 9 κα Ν “1... Ν αὐτοῦ - καὶ Βαλαὰμ ἐπορεύθη ἐπερωτῆσαι τὸν θεόν, καὶ 
ἴω. Ἁ ῪΝᾳΝ 

ἐπορεύθη εὐθεῖαν. “καὶ ἐφάνη ὁ θεὸς τῷ Βαλαάμ, καὶ 
5, Ν 5.Χ κως ςς Ν δυο Ν ΓΟ ΤΌΤ 
εἰπεν πρὸς αὑτὸν Βαλαὰμ, “Τοὺς ἐπτὰ βωμοὺς ἡτοίμασα, 

ν 9 , ΄ Ν Ν φρο ἐν “ 2) δ καὶ ἀνεβίβασα μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. 
Ἂ ἰοὺ 9 "» 

ἐνέβαλεν ὁ θεὸς ῥῆμα εἰς στόμα Βαλαὰμ καὶ εἶπεν ““Ἔπι- 
στραφεὶς πρὸς Βαλὰκ οὕτως λαλήσεις. 

Ν 
και 

θ ν 5 , 
καὶ ἐπεστράφη 

Ν 9 ’ Ν “ὃ Ψ ’ὔ 4. ΟΝ ΄“ ε ’ 

πρὸς αὑτὸν: καὶ ὁὃδε ἐφιστήκει ἐπὶ τῶν ὁλοκαυτωμάτων 
3 ΄“Ὁ Ν ’ ε Ν " Ν 3 ϑ ῪΜ 

αὑτου, καὶ πάντες οὐ ἄρχοντες Μωὰβ μετ᾽ αὐτοῦ. 
2 ΄ῪΝ΄Εᾷ ΄Ν 9 »] 9 ΄Ν΄ῷὶ 

νήθη πνεῦμα θεοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ 
αὐτοῦ εἶπεν 

(ς 3 

ὦ 
Και εγε 

καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν 

Εκ Μεσοποταμίας μετεπέμψατό με Βαλάκ, 
βασιλεὺς Μωὰβ ἐξ ὀρέων ἀπ᾽ ἀνατολῶν, λέγων 

ς Δεῦρο ἄἀρασαΐ μοι τὸν Ἰακώβ, 
Ν ἰΦ. 3 ,’ ’ Ν 3 ’ ϑ 

καὶ δεῦρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν Ἰσραήλ. 
8. ΄ .« ᾽ ἃ ᾽ν ῪᾺ ’ 

τὶ ἀράσωμαι ὃν μὴ καταραται Κύριος: 

3. ἸΠαράστηθι ἐπί: ϑέαηα ὃν αἱ. Α 
Τορατα ἴου αὐθοὶ νγου]α πη ῖκθ παραστῆ- 

ναι ἴο Ὀ6 οοῃδίγποίθα ψ] ἢ ἃ ἀαίϊνο, θαύ 

ὃ ὈΓΘΡΟΒΙ 10 ΤΟ]]Ονν5 ἴῃ ὑπΠ6 ΗΘΌΓΘΥν, 

ὙΥΠ]Οἢ 5 τρυθϑθηϊθα ὈΥ ἐπί. ---- εἴ μοι 

φανεῖται κτλ. : ἴῃ) ὁα86 (ἰοα 8]χαϊ αρΡοανῦ 
“0 Ὧ16. --- ὁ θεός : ΗΘΌΓΘνν, “ ΦΘμουδῇ.ἢ 

-- καὶ παρέστη. .. τὸν θεόν : πού ἴῃ {Π6 
ἨἩΘΌΓΘΤ. --- εὐθεῖαν : 86. ὁδόν. ἘΠ. “ ἀπᾶ 

ἢΘ νγϑηῦ ἴο ἃ ὈΔ1Ὸ ποὶρῃξ." ΤΠ ατθρὶκ 

ΘΟ ἢ ΟΠΪΥ τηθ8ὴ “6 νγϑηὖὺ βίγαϊρῃῦ." 

6. ἐφιστήκει : -Ξ- τα 8 

βδίαπαϊησ. Οὗ. ν. 17. --- ὁλοκαυτωμά- 

ἴῃ 15 Του οὗ βϑουϊῆοθ {Π6 τηθδῦ 

γγὰ5 ΠΟΥ Ὀυτγηῦ, 8ηα ποὺ Θθαδίθῃ. -- 

καὶ ἐγενήθη πνεῦμα θεοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ : ποί 
Ϊη [η68 ΗΘΡτονν. : 

7. παραβολήν : πΠ6 ψοτὰ παραβολή 

ἐφειστήκει 

των. 

γγὰ8 ποῦ ᾿ΠΔΡΌΟΥ ΟΠ οβΘη ὉΥ ὑμ6 ατροκ. 

ὑγϑηϑιαίου ἴο στϑρυθϑθηῦ 86 ΗΘΌΤΟΘΥ 

ΟΥ̓ ΟΊ ηΔ)], νυ ΙΟἢ 15 οΐθη γοηαθγθα ὁ ρτου- 

ΘΙ. Τῃ6 ΗθΘΌΥΟ ψογα οὐἱρίηδ}}γ 

τηθδηῦ “ βού ηρ' ὈΘ5146,᾽ δηα νγὰβ Φρρ] θα 

ἴο ἃ βϑρθοΐθβ οὗ οοϊιῃροβιἐϊοῃ {{|π ὑπαΐ 

ΠῚ Οἢ 9}Ὸ]]Ονγβ, οοηβίβύϊηρ, οὗ οουρ]οῖϑβ, 

ἴῃ ΘΟ ΘΦΟἢ ΒΘΟΟΠα 11Π6 15 ἃ ΓΘ ρϑυ 100 

ὉΠΑ,Ι͂ΘΥ ΔΠΟΙΠΘΙ ΤΟΥΤῚ οὗ ἰΐβ ῬΥγθάθοθϑϑου. 

ΤῊΘ τηθϑδηΐϊηρ οὗ “ΡΥ Ό]6᾽ ἴῃ ἪὉπ6 Ν.Τ. 

ἰ5 αἸΠουθηῦ. Τύ 15. Π6Υ6 “ ΘΟ ΡΥ ΒΟῊ ἢ 

ἷηῃ [6 56η86 οἵ “1Π]Πυδβίχαϊοη ᾽ ΟΥ 

ςΔΏΔΙΟΡΥ,᾽ ΜΏΪΟΠ τνγὰθ ἃ τϑοορηἶδοα 

156 οὗ παραβολή 'ῃ σοοῦ αΥ̓ΘΘΙ : ορ».1 Κ. 

2414 ἡ παραβολὴ ἡ ἀρχαία. ἙἘΎΟΠ παρα- 

βολή οοτηθβ Π6 ΕὙΘΠΟὮ ραγῖθγ' ὑμΤΟῸΡἢ 

1π6 Τιαὐϊη ραγαθοίαγ. 

8. τί ἀράσωμαι : ὕγλαΐ Οσι786 αν 1 
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Νυμθοῦβ ΧΧΠΙῚ 9 
ὌΡΕΙ, , ἃ Ν - ε , 
Ἶ τι καταρασωμαι ον μὴ Κατάραται ο θεός: 

90 8. Ν ΝΣ τος ϑ " » ὅτι ἀπὸ κορυφῆς ὀρέων οψομαι αὐτόν, 
ἃ 9 Ἅ ον ᾿ ’ 9 ’ καὶ ἀπὸ βουνῶν προσνοήσω αὐτόν. 

3 Ἃ Ν ’ ’ 

ἰδοὺ λαὸς μόνος κατοικήσει, 

καὶ ἐν ἔθνεσιν οὐ συλλογισθήσεται. 

Ἰγίς ἐξηκριβάσατο τὸ σπέρμα Ἰακώβ; 
καὶ τίς ἐξαριθμήσεται δήμους Ἰσραήλ; 

ἀποθάνοι ἡ ψυχή μου ἐν ψυχαῖς δικαίων, 
Ν 99 καὶ γένοιτο τὸ σπέρμα μου ὡς τὸ σπέρμα τούτων. 

Ἁ εν ’ ’ὔ Π καὶ εἶπεν Βαλὰκ πρὸς Βαλαάμ “Τί πεποίηκάς μοι; 9 
εις 

’ 9 ΜᾺ ’ 4 Ἂ 3 Ν 9 ’ 

κατάρασιν ἐχθρῶν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλόγηκας 
9 ’ 99 

εὐλογίαν. 
Ἁ ΧΩ Ἁ Ψ 

ἱ"καὶ εἶπεν Βαλαὰμ πρὸς Βαλάκ “ Οὐχὶ ὅσα 

ἐὰν ἐμβάλῃ ὁ θεὸς εἰς τὸ στόμα μου, τοῦτο φυλάξω λαλῆς- 
2) 

σαι; 
ν εὺ ’ὔ ΨΙ͂ » θὲ. 5 ἰ 15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βαλάκ ““ Δεῦρο ἔτι μετ᾽ ἐμοῦ 

ΕΥ ΤᾺ 3, ἴω “Ὁ 

εἰς τόπον ἄλλον, ἐξ ὧν οὐκ ὄψῃ αὐτὸν ἐκεῖθεν, ἀλλ᾽ ἢ μέρος 

0 ργοηουο06 τροη ἢΐηυν τί ἰβ οορῃδίθ 

δοσυβαῦϊνθ. 

9. ὄψομαι, προσνοήσω: ΗΟ. “1 
566, 1 ὈΘΠο]α.᾽ ἹΠροσνοεῖν ΟΟΟΌΓΒ οἰρσῃῦ 

{ΠΠπη65 ἴῃ 0ηὴ6 Τ ΧΧ. ΤΙ 1,.. ἃ 5. 1 

158. ΤΘΟΟΘΉ Ϊθθα ΟἿ]ἹΥ 8ἃ5. ἃ ἴα]86 γϑδαϊηρ 

ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟΗ .--- βουνῶν : ἰν Ιζ. 216 ῃ, 

-- λαὸς μόνος κατοικήσει : {15 ὈΓΟΡΏΘΟΥ 

γ᾽ ΔΙΏΡΙΥ []1Π]1|6ὰ ὈΥ τἢΠ6 ἰβοϊδίϊοῃ 

οὗ [86 6 νὺ διηοηρ [η6 ὩδύϊοηΒ οὗ 1ῃ6 

ΟΣ, συ] σὰ Ὀτουρηῦ δουΐ ὈΥ 

ὑΠ6}} τϑ!]σίοη. ΤῊΪβ, ϑοοοταϊηρ ἴο {ῃ6 

Ηἰρῃ ΡῬυϊοδῦ Ἐ]ΘῶΖαι ἴῃ πΠ6 Τιοἰΐο οὗ 

Αὐϊβϑύθαϑ, σγὰβ ὕ 6 ΘΧΡΥΘ5Β5 ΟὈ]θοῦ οὗ [6 

Μοβδίῖο βυϑβύθιῃ. --- ἐν ἔθνεσιν : {π6 “ον 

Δ ὈΪ 11 ΒΡΟΙΚΘ οἱ τὰ ἔθνη ([π6 ἀθη- 

1165) ἴῃ οοηίγϑαϊβυϊηούΐοη ἴο {μ6π)- 

561γ68. ---- ἐξηκριβάσατο : δογὶδὺ τη] α]6 

οὗ ἐξακριβάζειν. ΤΪΒ ὙΘΥΌ ΟΟΟΌΥΒ 8150 

ἴῃ “00 288, Πδῃ. ΟἹ 719, 

10. τὸ σπέρμα: ΗθΡτον, “ ἀυϑδί.᾽ 
ΤῊ ὑγϑηβιαῦου μὰ 56 Ζθᾶ ΡΟ {Π6 

ΙηθδηΪ ΝΡ. -- δήμους : ΗΘΌτονν, “ Τουγίῃ 
Ρατύ οἵ. Τῇ ψοσὰ ἴοὺυ “τα 146 " 

ΑἸΠΘΥΒ. ΟὨ]Υ ὉΥ ἃ Ἰούου ἔσοτῃ ὑῃμπαῦ ἴογ 

ὁ οατ ἢ ρατγίύ." -- ἀποθάνοι ἣ ψυχή κτλ.: 

ἩΘΌτΥθνν, “1,οῦ ΤΥ 508] αἰ6 {π6 ἀθαίῃ οὗ 

1η6 τἱρῃίθουβ.᾽ Τὴ τηθδηΐηρ οὗ (15 

ῬΓΔΥΘΥ ἴῃ 15 Ῥδυυ αν οοηὐθχὺ 5 ποῦ 

ΟΙΘαΥ. 1} 106 ατθοὶς {86 Ἰαϑὺ ὕννο 1168 

αἀο ποῦ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠα ἰῃ τῃηθδηΐηρ, ΜΘ ἢ 

Βῃονυγβ ὑῃδύὺ βοιηθίῃϊηρ 15 τοὴρ. Βαΐ 

ὑΠ6 ΑΥ̓ΘΘΙΚ οὗ [Π6 ΒΘοΟηα 116 ροἾΘΒ ἃ ΤΟΥ͂Θ 

ηϑύμα ΓΔ] Ο1]056 ὕο ὑΠῃ6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂, ΜΜὨ]ΟῊ Τγ6- 

Ἰαύθϑ ὕο ὕΠ6 ῬΓΟΒΡΘΙΟΥ οἱ 5γΥ86], ὑπδὴ 

ὑπῃ6 ΗΘΌτονν ἃ5 ὑγδηβ] θα [ἢ ΟἿΤ νϑβί Οη. 

ῬοΥΔΡ5 76 ψοτα σγτϑηδογραᾶ “Ἰαδῦὺ ϑηᾶ᾽ 

οὐρῃῦ ἴο ὍΘ ἴἀκθη ἴο τηθϑῃ “ ροβίθυυ." 

11. εὐλόγηκας εὐλογίαν : ὃ δ6. 

18. ἐξ ὧν : [Π67Ὸ6 15 ΘΠΟΥΠΘΥ γοδαϊηρ ἐξ 
οὗ, ὙΥ ἢ] Ο. ΡΥΔΙΏΊΓΏΔΙ ΥΘΟῸΪΓ6Β. --- οὐκ ὄψῃ 

αὐτόν : 6 ἨΗἨΘΌΓΘΥ ΠΘΓΘ Πδ5 ΠΟ ηθ9ἃ- 
ἰἶἰνθ, Ὀαπὺ οἰΐπον τϑαᾶϊΐηρ τηδῖκοβ σοοᾶ 
56Ώ86. -- ἀλλ᾽ ἤ : ἃ 108, --- ἐκεῖθεν : ὃ 87. 



11. ΤῊΝ ΒΤΟΒΥ ΟΕ ΒΑΙΑΑΜ ΑΝῸ ΒΑΙΙΑΚ 

Νυμθουβ Χ ΧΙ 19 
ΦΥῊΝ τὰ ’ δὲ 3 ᾿ ἊΣ ᾿ , , 

τι αὐτοῦ ὄψῃ; πάντας δὲ οὐ μὴ ἴδῃς: καὶ κατάρασαί μοι 
ΝΜ 39 

αὐτὸν ἐκεῖθεν. 

218 

14 Ν ΄ 4... ἐς “ΠΥ Ν - ᾿ 
καὶ παρέλαβεν αὐτὸν εἰς ἀγροῦ σκοπιὰν 

Ν ’ ἃ “ 

ἐπὶ κορυφὴν Λελαξευμένου, καὶ ὠκοδόμησεν ἐκεῖ ἑπτὰ βω- 
’ὔὕ Ν 3 ’ ’ Ἁ Ν ΥΝ Ν ’ 

μούς, καὶ ἀνεβίβασεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. 
Ἁ ω Ν Ν ’ ΄ΝὋὦἃ 

᾿ καὶ εἶπεν Βαλαὰμ πρὸς Βαλάκ “ Παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας 
»ν δὲ ΄ 3 - Ν , 2») 1. Ὁ σου, ἐγὼ δὲ πορεύσομαι ἐπερωτῆσαι τὸν θεόν. καὶ 

᾽’ὔ ε Ἁ ἊΜ δ Ἁ 9 ’ εν 3 Ἀ 

συνήντησεν ὁ θεὸς τῷ Βαλαὰμ καὶ ἐνέβαλεν ῥῆμα εἰς τὸ 
ῪΝἮᾺ Ἁ 4" 9 

στόμα αὐτοῦ καὶ εἶπεν ““᾿Αποστράφητι πρὸς Βαλάκ, καὶ 
, 2) Ν Ω 

τάδε λαλήσεις. τ καὶ ἀπεστράφη πρὸς «αὐτόν ὃ δὲ ἐφι- 
Χ ΜᾺ κι 

στήκει ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως αὐτοῦ, καὶ πάντες οἵ ἄρχον- 
3 ο Ν᾽, Ὁ . 

τες Μωὰβ μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Βαλάκ “Τί ἐλάλησεν 
Κύριος ; " 

Ἁ Σ σ΄ι 3 

καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν 
ΕῚ ’ 

“ ᾿Ανάστηθι Βαλάκ, καὶ ἄκουε: 
». » ,ὕ εκ ᾿ 
ἐνώτισαι μάρτυς, υἱὸς Σεπφώρ.. 

οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὃ θεὸς διαρτηθῆναι, 
οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀπειληθῆναι: 

5.Ν » 5. Ν ΄, 
αυτος εὐτας ουχυ ποιήσει: 

’ Ἄ, “ΠΝ ΄“ 

λαλήσει, καὶ οὐχι ἐμμενεῖ ; 

14. εἰς ἀγροῦ σκοπιὰν κτλ. : 0 ὑἢ 6 

ἰοοκ-ουΐ ρίαξσο οΥ {δ 6 Ποῖα, ἐο ἐδ6 ἴορ 

ΟΥ̓ ἐπαΐ υὐδιίοῖ, 8 δυρλν ἴω δίοθθ. ἜἪ.Υ. 

οἰηΐο 76 ΠρΙα οὗ Ζορῃΐμῃ, ἴο {86 ἴορ 

οὗ Ῥίβρδῃ. Ζορῇῃϊμη ἰδ ΠΘΥΘ ἃ ῬΙΌΡΟΘΥ 

ΠδΙη6, Ὀὰὺ ΙηΘ8ὴ5 “ΤΠὴΘ6 ΥΥ̓ δίοῃιηθῃ. 

Ῥίβρδῃ 8 4|560. {ῃ6 ῬΙΌΡΘΙ Ὡ81Πὴ6 οὗ ἃ 

γγ6}1-Κη ον τηοὰηΐδὶη Οὐθυ] οί ηρ 1Π6 

 οτάδη ν] ] 6 Ὺ ἔτὺπὶ ῃ6 ϑθαϑύ. ΤῃθῸ 

ὑγδη δι ῦου 15. ΒΡΡροβθα ἴο ἢδγθ αὐγϊνθα 

δῦ Λελαξευμένου ἴΤΟΙΏ δῇ ΑΥ̓ΔΙΏΉΔΙΟ ΒΘΏ56 

οὗ {Π6 τοοῦ. 

15. ἐγὼ δὲ πορεύσομαι ἐπερωτῆσαι 
τὸν θεόν : ΗἩΘΌΤΘΥ,, “2116 1 τηθοῦ γου- 

αθυ.᾽ ΗθΘΙΘ, 85 ἴῃ νυ. ὃ, [η6 ἩΘΌΓΤΟΥν Ομ ἑὐϑ 

6 ΤΘίθυθηοθ ἰο " αυθβϑιϊοηΐηρ αοα΄ --- 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ οαὐὺ οὗ ἃ [θθ]ηρ' οὗ τϑυθυθηοθ. 

ἩΘΥΘ ὑῃ6 ΒΘΗ5ΞΘ ἰβ ἱποοιῃρ]θίθ συἱυποαὺ 10. 

18. ἐνώτισαι μάρτυς : οσἷυθ θα» ἴο 

16 α8 ἃ υϊζη688.ὡ. ἨἩθΘΌΓΘνν, “ ΠΘΆΥΚΘἢ 
αηΐο 116. ΤῊΘ αὙΥ̓Θοῖς το παρυϊηρ οδῃ 

ΠΘΥΘ ὍΘ ὑτδορᾶ ἴο ἃ αἰ ογθηῦ ῥοϊηὐϊηρ 

οὗ {η6 ΗΘΌτγθν ἰθχί. ΤΠ 58π16 60η80- 

ἡδηΐβ ΘΟ οδὴ Ὀ6 ΤΟΔα “απΐο τη6᾽ 

ΤΔΥ 8150 Ὀ6 ἰδίζθῃ ἴο τη θ8ῃ “ΤΥ ΥΥΪὺ- 

655.) ᾿Ενωτίζεσθαι 15. δι ΘΟΠΠΟΠ ΜΟΙ 

ἴῃ πΠ0ὸ Τ,ΙΧΧ, 6.0. ἀφη. 428; 2. δ8: 

61, 2318, Τῦ ΟΟΟΌΙΒ 4150 ἴῃ Αοὐβ 214, 

19. διαρτηθῆναι: {0 δ6 ηυϊδΙοα. ἨθΘ- 

ὈΓΘνγ, “ὑΠαὺ 6 βΒῃουϊ!ὰ 116. Διαρτᾶν 

ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ΠΟΙ ἴῃ {ηΠ60 ΤΧΧ. [Ιὴ “ὺ- 

αἰ 816 γε ἢπα οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ Θεὸς 

ἀπειληθῆναι, [ οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου διαι- 

τηθῆναι. ---- ἀπειληθῆναι : 0 δ6 ἰεγγίποα 

ιοἱτ, ἐπγοαίβΒ. ἘΠ... “0μαῦ π6 βμουϊἹὰ 

τορθηΐ." 



214 ΒΕΠΕΟΊΤΙΟΝΒ ΕΒΟΜ ΤῊΝ ΒΕΡΤΌΔΛΑΟΙΝΤ 

Νυῦοῦβ ΧΧΙΠ 9290 

“ἰδοὺ εὐλογεῖν παρείλημμαι: 
9 ’ Ν 9 Ν 9 ’ 

εὐλογήσω, καὶ οὐ μὴ ἀποστρέψω. 

Ἰ οὐκ ἔσται μόχθος ἐν Ἰακώβ, 

οὐδὲ ὀφθήσεται πόνος ἐν Ἰσραήλ" 
’ ε Ν 9 ῪΝ 9 9 ῪΚὰ 

Κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, 
νι» 9 , 9 5.ἀὦ ΟΝ τὰ ἔνδοξα ἀρχόντων ἐν αὐτῷ. 

“θεὸς ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου" 
ε ’ ’ 4 ἴω 

ως δόξα μονοκέρωτος αντῳ. 

28 9 ’ 9 9 ἣν 9 3 ’ 

οὗ γάρ ἐστιν οἰωνισμὸς ἐν Ἰακώβ, 
9 Ν, ’ 9 9 ’ὔ 

οὐδὲ μαντεία ἐν Ἰσραήλ. 
Ν Ν ε ’, 3 Ν Ν »",.3 ᾽ν 

κατὰ καιρὸν ῥηθήσεται ᾿Ιακὼβ καὶ τῷ ᾿Ισραὴλ 
, 5 ’ ε ’ 

τί ἐπιτελέσει ὃ θεός. 

20. ἰδοὺ εὐλογεῖν κτλ. : {ῃΠ6 ΟὙΘΘΙΚ 
ΠΟΘΙ ΤΟΡτοάθοοα {πΠ6 Ηθρρτον “--- Β6- 

ΠΟ]ᾶ, 1 Βᾶγθ γϑοθίγβα ἴο Ὁ]685.᾽ ΤῊΒ 

ΗΝ. ΒΌΡΡΙΪ65 {86 ψογᾶ “ οοτηπμηδηᾶ- 

τηθηΐ.ἢ --- εὐλογήσω κτλ. : ΠΥ. “δηᾶ ἢ6 

Παΐῃ Ὀ]655θα, δηα 1 οδηηοῦ ΥΘΥΘΙΒΘ ἴύ." 

---οὐ μὴ ἀποστρέψω : ̓ ηὐγδη 5, ἶνγθ, ἃ 8 

Οἴΐθη ---- 7 ὐἱϊῖ ηοΐ {υγη. θαοκ. 

21. οὐκ ἔσται μόχθος κτλ. : ΠΥ. 
(“ἪῊ6 Παίῃ ποὺ ὈθηθΙα ἰηΐϊαᾳαϊγ ἴῃ 

Φδοοῦ, [ ΝοΙΠο᾽ δίῃ ἢΘ βθθὴ ρΡο- 
ΘΥΒΘΏΘΕΒ ἴῃ 571846]1.) Τὰ Ἠθργονν 

ὩΟΌΏΒ ὮΘΙΘ υϑθα ΙΔ Υ Τ]Θ8ῃ ΟἰἸΠΘΙ ὁ 51" 

ΟΥ̓ “ΒΟΙΤΟΥ.᾽ “ ΤηΪαΟΙΟΥ ᾽ Δηα “ ῬΘΥγΘΙΒ6- 

655 αἀθοϊᾶθ {πΠ6 αὐθϑίϊοῃ ἴῃ ὉΠ 6 ΟἿΘ 

ὙΔΥ, μόχθος ἃ πόνος ἴῃ {Π6 ΟΥΠΟΥ: 

Ῥαῦ 0ῃη6 ἀθουϊναϊνο οὐ ὑῃθϑθθ Ἰδίϊου, 

μοχθηρία διηῃα πονηρία, ου]ᾶ οοἰπηοϊάθ 

ἢ {Π6 ἘΡΊ 5 νΘΥΒΊΟΙ. ---- τὰ ἔνδοξα 

ἀρχόντων κτλ. : ἐδ οἰογίεδ ΟΥ̓ ΟΠ 075 

αγ7ὸ ἴῃ, ᾿ΐηι, 1.6. “5 ΙΒΥΔ.6] Ἠδ5 Ρ]ΟΥΪΟΙΙΒ 

ΟΠ 65.) ΠΝ. “δηᾶ {μ6 βῃουιυΐ οὗ ἃ 

Κίησ 5. διηοηρ ὑπθιη. ῬῬΘΙΏΔΡΒ5 [Π6 

αΤΘος ἰγδηβιδύουβ ομδηρθδαᾶ " Κίηρ ̓  ἰηΐο 

“ΤΌ]ΘΙΒ᾽ ἰο- ἃγοϊᾷ {86 πο Α00 οὗ 
ΔΏΔΟΒΓΟΙΪΒΤΩ, 

22, ὡς δόξα μονοκέρωτος : [Π6 “ ὰη]- 

ΟΟΙῺ ᾽ ΠρΡΌΓΘΒ 81] ὑορούμου ἴῃ οἱρῃύ ρ88- 

ΒΆΡΘΒ5 οἵ [η6 Τ ΧΧ --- ΝΌ. 2822, 248 ; Ὁ, 

ΘΟΙ͂Τ; 900 8599: Ῥβ. 2122 286, 7769. 9110 

Ιη {Π6 ΠΥ. [Ὁ 15. Θνυθυυ ΠΟΥ τραπορα 

ἴο ἃ “ΜΜ|ΠᾺἃ-οχ,᾽ οχοθρῦ ΜΏΘΙΘ ἰὖ 15 

δι βοηῦ δἰ ορούμου (ΡΒ. 7769). Ῥτοιη 9) 0. 

9917 10 ΔΡΌΘΔΙΒ Ὀ]ΔΙη]ν ὑπμαῦ [Π6 δῃΐπ)8] 

᾿δα Τη0 16 δὴ ΟἿΘ ὨΟΤΏ. ΤῊΘ͵Θηαθι- 

ἴηρ' οὗ 86 ψυϊραῖθ [Π6ῃ ---ασαἱὰ5 ἔοτ- 

υϊύζααο 511}1115 οϑῦ ΓΒ ΠΟΘ οὐ 8 

--- ἰΒ ἀθνοϊα οἵ ρ]δυβὶ 1. Τὸ 5μου]ὰ 

Ὀ6 ποίϊορα {πδῦύ [Π 6 ῬΑΙΔ]]6] 51 1 5686, 

ΜΟΙ 5 ὙΘΙΥ ΟΪΟΒ6 ἴῃ τηοϑὺ οἵ {686 

ΟΟσρΡΙοίβ, ἰ5. ἤΘΓΘ δδθηὺ δἰλορθίῃθυ. 

28. οὐ γάρ ἐστιν οἱωνισμὸς κτλ. : 
{15 15 ἃ ἰῦ6 γ8] θη θυῖηρ οὗ [η6 ΗΘ γονν. 

ΤῊΘ Η͂Ν. τπϑυρίη Ραΐβ ἃ τηθϑηΐηρ ἰηΐο 

{ῃ6 ψογᾶβ ὑΠ8 : “ ΒΌΓΤΘΙΥ [ΠΘΟΥΘ 15. 0 6ῃ- 

ομδηϊηθηῦ αραϊΐηϑὲ “8000, [ ΝΕΙΠΘΥ 15 
ΠΘΥΘ ΔΩΥ͂ αἰνἰπδύΐοη αρσαϊη8ὲ 5786], 

1.6. ἴῦ 156. 5616 55 ὅο 08}1 ἴῃ αἰ ΠΟΥ 5. ἴο 

ΟἼΥΒΘ ὑΠ 611. --- κατὰ καιρὸν κτλ.: αὐἱΐθ 
οοτγθοῦ ἃ5 ἃ το παουίηρ οὗ η6 ΗΘΌΓΘΥ, 

δχοθρύ {μπδὺ ἐπιτελέσει οαρῃΐ ἴο ὍΘ ῬΘΥ- 

ἐδοῦ, θα [Π6 πηθδηΐηρ. ἰ8Β μοῦ Ρῥ]αΐῃ ἴῃ 



ΠΙ|. ΤῊΝ 5ΤΟΒΥῪΥ ΟΕ ΒΑΙΑΑΜ ΑΝ ΒΑΙΑΚ 

Νυμῦοῦβ ΧΧΙΥ 1 

“ἰδοὺ λαὸς ὡς σκύμνος ἀναστήσεται, 

216 

Ἀπυ 8 ᾽ Ὰ 

καὶ ὡς λέων γαυριωθήσεται" 
9 ᾽ὔ ν ’, ᾽ὔ ΐ 

οὐ κοιμηθήσεται ἕως φάγῃ θήραν, 
καὶ αἷμα τραυματιῶν πίεται. 

Ὁ καὶ εἶπεν Βαλὰκ πρὸς Βαλαάμ “Οὔτε κατάραις καταράσῃ 
ποΑ » 3 ἊΝ ν; 9 ’ ἜΝ Δ 96 Ν 9 

μοι αὐτόν, οὔτε εὐλογῶν μὴ εὐλογήσῃς αὐτόν. καὶ ἀπο- 
Ν ΕῚ κ᾿ 

κριθεὶς Βαλαὰμ εἶπεν τῷ Βαλάκ “ Οὐκ ἐλάλησά σοι λέγων 
“καὶ ὸ Ν, εἰ ἃ 9.Ἂ, ᾽ ε ’ὔ ἴω ᾽, αδ νος 

Τὸ ῥῆμα ὃ ἐὰν λαλήσῃ ὁ θεός, τοῦτο ποιήσω᾽: 

εἶπεν Βαλὰκ πρὸς Βαλααμ “ Δεῦρο παραλάβω σε εἰς τόπον 
» Ά, πρίν οὶ - Ν ,ὕ, ΄ ὅς ὈΕα, ἄλλον, εἰ ἀρέσει τῷ θεῷ, καὶ κατάρασαί μοι αὐτὸν ἐκεῖ- 
θεν ““καὶ παρέλαβεν Βαλὰκ τὸν Βαλαὰμ ἐπὶ κορυφὴν 
τοῦ Φογώρ, τὸ παρατεῖνον εἰς τὴν ἔρημον. “καὶ εἶπεν 

4" Ἁ 

Βαλαὰμ πρὸς Βαλάκ “ Οἰκοδόμησόν μοι ὧδε ἑπτὰ βωμούς, 
᾿ 4. 

καὶ ἑτοίμασόν μοι ὧδε ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς. 
. ᾿ κ᾿ . καὶ ἐποίησεν Βαλὰκ καθάπερ εἶπεν αὐτῷ Βαλαάμ, καὶ 

Ικ δ αἱ 
30.Ν “- 

ἰδὼν Βαλαὰμ ὅτι καλόν ἐστιν ἔναντι Κυρίου εὐλογεῖν τὸν 

9. 7 , δ Ν 5. Ἃ νΝ , 
ανΡ̓νξΎΚεν μόσχον και κριον ΕΤυ ΤΟον βωμόν. 

ΡῚ ’ 5 3 ’ὔ Ν Ἀ 3 Ν 3 ’ ἌΜᾺ 

Ισραήλ, οὐκ ἐπορεύθη κατὰ τὸ εἰωθὸς εἰς συνάντησιν τοῖς 
- “ ἃ 9 3 Ν » 

οἰωνοῖς, καὶ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν ἐρήμον. 

οἰ ΠΟΥ Ἰαηρααρθ. ΤῆΘ Ῥδγ8]]6] 151 οἵ 

56:56 15. ΠΘΥΘ 4150 δι ϑϑηίΐ, δηᾶ ἰὖύ Ἰοοκϑ 

85 ὉΠΟΟυΡὮ Ι5γ86] δα ὍΘ οΟΥΡΊΠΑΙ]Υ 

τηρδηύ ἰο ὈΔΙδΠΟΘ “8000. 

24. γαυριωθήσεται : {15 πηυδῦ ΟΟἸῚΘ 

ἔγοη γαυριοῦν, ὩΟῦ [ΤΟΙ γαυριᾶν. 'ΓΉΘΓΙΘ 

ἷβ 4580 ἃ ἴουιη γαυροῦν Υ͵'ΙΒα. 62: 

1:1 Μδο. 8311, ΨΤῬαυριᾶν ΟΟΟυ5 ἰη Ψπα]}Ὁ0} 

97; ΦοὉ 314, 5921,285.. Οἡ {68 γνοΐοθ 8566 

ὃ 89. --- τραυματιῶν : τραυματίας ῬΓῸΡ- 

ΘΥΪΥ Τηθ8η8 ὦ τῦουιπαοα Ἠλαην, ἃ5 ἴῃ ΑΥ. 

Ῥοοί. 14 ὃ 18 : Τμποΐδῃ Κ΄. Η. ΤΠ 38. Τὴ 

6 ΤΙΧΧ ἰὖ 5. υϑρα ΤῸΓ ΟἿΘ ὕἷ[ὼ)Ο Πᾶ8 

τηθὺ ἢἰβ ἀθαῖῃ Ὁ σψουπαϊηρ, 6.0. ΝΌ. 

1916..918..5. ΨΖαρ΄. 1036: 1 Καὶ,- 176 ΤῈΘ 

ὙΤΟΙᾺ 5. ὙΘΙΥ ΟΟΙΏΙΊΟΏ. 

“25. οὔτε εὐλογῶν κτλ. : ὃ 81. 

27. Δεῦρο παραλάβω κτλ. : ρυποία- 

αἰθ Πθ 6 εἰς τόπον ἄλλον. ΤΏ ψοσᾶβ 

εἰ ἀρέσει τῷ θεῷ 5ὸ Μ|ὶ καὶ κατάρασαι 

-- 1 τ 8ηναϊϊ ρίοαδο σοῦ, ἀο ἰδοῦ οἰ786 

ην6 Ὠΐην 7Υο0Ὴν {ἢ 676. 

28. Φογώρ: -- ῬΘΟΥΙ. --- τὸ παρατεῖ- 
νον εἰς τὴν ἔρημον : 10 ἐδ ρίαοσε υὐπιϊεῇ, 
βίγοίοϊο58 αἰοηρ ἰο ἐδ ἀοβουΐ, ἴῃ ἈΡΡοϑβί- 

ὑἸοη ἢ κορυφήν. Ἠ.ΓΥ. “ ὑμδῦ Ἰοοϊκροίῃ 

ἀονῃ ὍΡΟΙ {π6 ἀρβοσί. 

1. εἰς συνάντησιν τοῖς οἰωνοῖς : ἴ0 

ηινοοί ἐΐ6 ΟὨνΘΉ,8, ἴ.6. ἴο ΟΌΒΘΙΥΘ 568 

το ὙΥΪοἢ Π6 τηϊρῃηῦ ἰηΐου π6 ψ1}} 

οἱ σοῦ. - Οὐ.. 288,16... ΤΟΣ 10. πιοθι 

ἢ Θηοῃδηϊηθηΐβ., Τμ6 ἩΗΘΌΓΘΥ 
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“καὶ ἐξάρας Βαλαὰμ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καθορᾷ τὸν 
3 Ν 3 ’ Ν. ’ Ἂ ἃ », κι 

Ισραὴλ ἐστρατοπεδευκότα κατὰ φυλάς καὶ ἐγένετο πνεῦμα 

θεοῦ ἐν αὐτῷ. καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν 
“Ξ Φησὶν Βαλαὰμ υἱὸς Βεώρ; 

φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὃ ἀληθινῶς ὁρῶν, 
ἐφησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ, 

ν ν Κι 3 ὅστις ὅρασιν θεοῦ εἶδεν, 
3 ν 3 λ ’ ε.9 θ λ Ν 9 ΚΑ 
ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ 

ε ’ [1 3 9 ὃ ὡς καλοί σου οἵ οἶκοι, Ἰακώβ, 
ε ’ 9 ’ 

αι σκηναί σου; Ἰσραὴλ: 
δ ε , , 
ὡς νάπαι σκιάζουσαι, 

Ἁ ε ᾿ ’ 4“. ἃ ΜᾺ ᾿ καὶ ὡσεὶ παράδεισος ἐπὶ ποταμῶν" 
ΝΕ Ν ν ἃ » ’ καὶ ὡσεὶ σκηναὶ ἃς ἔπηξεν Κύριος, 
ς Ἁ ΄' 3 ὦ 

ὡσεὶ κέδροι παρ ὕδατα. 

ΜΟΥ ἰβ ῃΠ6 ΡὈΪυγᾺ] οἵ ὑμαῦ ψΏΪΟ [5 

ἰγδηϑ]αθα οἰωνισμός ἴῃ 2923, 

. ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν : {1:18 Β66Π15 ἴο 
Ῥοϊηῦ ἰο ἃ αἰδυθηΐ τϑδαϊηρ' ἴσου ῃδὺ 

οὗ 10ὼ0 ἩΘΌΓΘΥΥ ἃ5Β ͵ὸ Πᾶγθ ἰ0. 60 

ΝΥ. 

4. λόγια θεοῦ : ο». ν. 16: 0. 889 : 
8Δ.ηα ῬΒΔΙΤῚ5 ραβϑίηι. δύ. ῬδᾺ] ἴῃ ΠΟΙ. 

92. 565 1η6 ΘΧΡΥΙΘδδίοη τὰ λόγια τοῦ 

Θεοῦ, ΏΪΟΩ 15 {Π6Υ0 τϑημαρσρᾶ “{Π6 

ΟΥ̓ΔΟΙ65 οὗ αοα.; Οὗ. Αοἰβ 788; 1 Ῥρί. 

411: ἨΡ. 5612,- -ἐν ὕπνῳ: ΠΟΥ͂. “[Δ]]1πηρ’ 

ἀονη.᾽ --- ἀποκεκαλυμμένοι κτλ. : ὃ 61]. 

ΤΟ 5600 ψυ ἢ ὕΠ6 ΘΥΘΘ5. ΟΡΘἢ 5ΘΘΠῚΒ ἴο 

Ὦᾶγθ ὈΘΘη τοραγᾶθα ἃ5 ὑπῃ6 βίρῃ οἵ ἃ 

υἱζαγα. Τ1Ι͂η φησίν. .. αὐτοῦ 6 ΠδΥΘ 

ἃ υ]ρ]οῦ ἰηδίθδα οὗ 1Π6 δι] Θοαρ]Θίϑβ. 

10 ψου]α βθϑῖὴ ἴγομῃ νυ. 16 {παὺῦ ἃ 11Π6 

ἢδ5 ἀτορρΡϑᾶ ουΐ. 

ὅ. ὡς καλοὶ κτλ. : {Π6 βἰρῃῦ οὗ {Π6 
15 γα θ] 65 ΘηοϑΙηρ θα, σΟἢ Πδ5 τηδᾶθ 

ἃ ἀθβουῦ Ὀ]806 βθθῖὴ Ῥορα]οῦβ, βαροθβίβ 

ὃ ΥἱΒίοη οὗ [Π 6 ῬΘΟΡ]Θ ῬΘΥΤΩΔΏΘΩΗΤΙΙΥ δβθύ- 

1{16α ἴῃ ἃ ἔγαϊ ἴα] Ἰδηα, δηα ΠουτΒῃΐηρ; 

1|κ6 ἃ γγ61]-υαύθυθα ρσουθ οὗ ὕγθ668. 

6. ὡς νάπαι σκιάζουσαι: οὐδ (8 

διαᾶν ἀοἴ18. Ἐ.). ΑΒ ν ΠΟΘ Υ5 ἃγ6 ΠΥ 

ΒΡρτΥθδα Του." --- παράδεισος : ἃ ΡΘΙΒΙΔῊ 

ὙΥΟΤ Τηδϑηΐηρ᾽ ἃ “ ῬΑΥΚ ̓  ΟΥ̓“ ΡΙΘΑΒΌΓ͵Ο- 

σηοσηᾶ,᾽ ΜΟῚ 15. Τα] 1 ὕο ΥΘΔΑΘΥΒ 

οὗ Χϑῃορῆοη. Τὴ Ηθῦτον σψυοχα [5 

ὮΘΙΘ {86 581η6 ἃ5 ὑπδῦὺ 10 ἢ 15. ἰγδη8- 

Ἰαΐθα “ραγάθη " ἴῃ θη. 2 δῃὰ 8. [Ι͂ὴ 

ΝΕΠοϑιηΐδῃ, Εοο] δ αβίθϑ, Οδηύοϊθϑ, δηα 

ΘΙσΔΟ ἢ Π6 ΗἩΘΌΤΘΝ Π85 ραγαδ5, ὙΜΏΪΟῆ 

15. ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ἃ Ἰοϑη-οσα ἔτόοῖ {Πη6 ῬΘΥ- 

βίδῃ. ---- σκηναί: Ἡ᾿. “Ἰρὴ ἃ]οθβ5.) Οκ- 

Τοι5. δἃ5. Ὁ 15 ναυϊαύϊοη ΒΘΘΙΏΒ, Ὁ 15 ποῦ 

81} ὉΠΗδῦσγα] Οη06. ΕῸΣ ὍὋη6 ΗΘΌΓΘΥ 

ποτὰ ἴῃ υ. ὅ, νυ Βΐο 15 Το ογθᾶ οἶκοι ὈΥ͂ 

1Π6 ατθοὶς δηᾶ “ ὑθηὐΐβ᾽᾽ ὈΥ ὑΠ6 ἘΠ ΡΊ5ῃ 

ὑγδηϑιαΐουβ, ΟἸΠΘΥΘ. ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ἃ Ροϊηΐ 

ἵτοπ {Π6 Οη6 ψΏΪΟΝ 15. ΠΘΥΘ θιῃ ρ] οΥθᾶ. 

ΤῊΘ ψοτα “]]ΡΉῊ-8]065 βίδηαβ ἴῸΥ 1185 - 

ΠῚ Δ]οδ85., ΜΜΏΪΟΉ ἴθ. ἃ αὐ ὑγδη8- 

Ἰαϊϊοη οὗ (ῃ6 ατοοθκ ξυλαλόη. ΤΠ ὈἰΘΥ 
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ἤ.3 » 3 κι , 3 ω ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ, 
καὶ κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν - 

καὶ ὑψωθήσεται ἢ Γὼγ βασιλεία, 
Ν Ρ] δ ε ᾿ 9 ῪΝὰ καὶ αὐξηθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ. 

80 Ν ἘΝ , ΡΑ 6 ἐν ιδ εὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου, 
ε , ΄ 3. ΟΣ 
ως δόξα μονοκέεβῶτος αὐυτῳ ἐ 

ἔδεται ἔθνη ἐχθρῶν αὐτοῦ, 
ἃ Ν ’ ᾿ΑΌΨΗ͂, Ἱ 3 “ 

καὶ τὰ πάχη αὐτῶν ἐκμυελιεῖ, 
ΑἉἋ ΄-» ’ 9 ἴω ’, 3 ’ καὶ ταῖς βολίσιν αὐτοῦ κατατοζξεύσει ἐχθρόν. 

9 ζογλν , ε , ν ε , κατακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος' 
Ζ 9 ’ὔ ’ 

τίς ἀναστήσει αὐτόν ; 
ε 9 ἴω ’ 3 ’ 

οὐ εὐλογουντές σε εὐλόγηνται, 
Ν ’ὔ 29 καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανται. 

8ῖ΄οΘ σψγὰ8 8180 ΚΟ ἃ8 ἀγάλλοχον, 

γΥ ΒΪΟἢ 16. ῬΟΥΙΏΔΡΒ ὑΠ6 ριηϊ1ο ψογα ὈΟΥ- 

ΤΟΥ͂Θ δῃαὰ τηοαϊῆρα 50 ἃ5 ἴο ροίνϑ [ἴΐ 

Βοιηθίῃϊηρ οὗ ἃ αΥ̓ΘΘΙΚ δἱγυ. 

7. ἐξελεύσεται ἄνθρωπος κτλ. : ΝΙ͂Ν. 

ς Ὑ δἴθυ 5}4}} ἤονν ἴσοι ἢΪ5. Ὀυοϊκοίβ, | 

Απᾶ ΠΪ5 5668 588}}1 Ὀ6 ἴῃ ΙΔ ΠΥ ὑγϑίθυβ.ἢ 

--. ὑψωθήσεται ἢ Γὼγ βασιλεία: δ8 

κιηράοην 8ῆαϊϊ δὲ Ὠϊρῆον ἰῆαη, Οο0. 

ἩΘΌτονν, ὁ ἰδ Κἰηρ 5Π4}} Ὀ6 Πῖσθου [Πδη 

Αραρ. ἀορ (ΕζΖοῖς. 882, 891) βΒθθ1ὴβ 

ουαῦὺ οὗ ὈΪᾶοθ ἤθσθ.0 Ῥϑυύῆδρθ 86 {γὰθ 

τοδαϊηρ ἰΒ Ορ (ωρ. 2428), το Πδ5 

ΠΓΘΘ ΘΟηΒΟΠϑηΐβ ἴῃ ἩΘΌΤΘΥ δηα τηἰρῦ 

Θά ϑΙν σοῦ ομδηρθα ἰηΐο δἰῦμπου ορ' ΟΥ 

Αρᾶρ. Μουύθουϑυ Ορ 15 ΘΙ βθύν 6 Υ6 Τη6}- 

ὑἱοηθα 885 γρίοδὶ οἵ ἃ τηϊρῃ νυ Κίηρ (5. 

18411. 18620) δῃηα Π6 δᾶ 1ι8ὺ ὈΘΘη βα- 

αἀυρα ὈΥ 5186] (ΝΌῸ. 21538-8ὅ),. ΟἹ {15 

ΒΌΡΡΟΒΙτΙΟη [Π6 “ Κίηρ ᾽ Μ}11] Ὀ6 Το ῃονδῆ. 

ὙΠ 086 τοδαϊησ “Αρὰρ᾽ ὑμ6 Κίῃηρ 

σου] πδύυγα!]ν Ὀ6 ὅδ]. Βαῦΐύ ἴο ἰδ ῖκθ 

ἃ ῬΘΥΙΒΟῚ γϑὺ ὈΠΌΟΙΗ 885 ἃ βίδηαετγα οἵ 

ΘΟΙ ΑΙ ΒΟΙ ἴοΥ ΔΠΟΥΠΘΥ ῬΘΥΒΟῊ ὙὙ0Ο 15 ἴῃ 

{6 βϑιηθ ὈΓΘαϊοδιηθηῦ 5 ὕοο ΤΙΠὉΟἢ ΟἵὗὨ Δ 

ΔΉ ΘΟΠΤΟΙΪΒ1 ΘΥ̓ΘῺ [ἴῸΥ ῬΙΟΡΏΘΟΥ. ΕῸΓ 

{86 ἔογτη οἵ ὑῃ6 ΘΟΙΩΡΔΙΪΒΟΗ, 566 ὃ θ8. 

8. θεὸς ὡδήγησεν κτλ. : ἴῃ 2922 ψ]} ἃ 
Β]Πρηῦ ναγϊαύΐοη. ΤῊΘ αἰ ΠΘΤΘΠΟΘ ἴῃ {ῃ6 

ΟΥΡΙη8] διηοσηΐβ ΟὨΪΥ ἴο ὑπαῦ Ὀθύννθθῃ 

ΒΙΠΡΌΪΑΥ δηα Ρ]ΌΤΆ] (αὐτὸν, αὐτούς). ---- 

καὶ τὰ πάχη κτλ. : απα 85 αἴ δμοῖς {6 

γιαῦγοιῦ οὐ ΟΥ̓ ἱποῖνγ Καΐηθ88.0 ΒΥ. 

. ΑΠα 5}8]] ὈΓΘΔΚ [ΠΟ ΙΓ ὈΟΠΘΒ ἴῃ ΡὈΪΘο685.ἢ 

ΤῊΘ ὑνγο οδῇ ὨΔΓΑΙΥ ὍΘ ΤΟ Πα θυ ηρΒ οὗ 

ἴ[Π6 581ὴ6 οὐ͵ρίηδὶ, ὑπμοὰρ ῃ6 ΟΠΘ 

ῬΙΌΟΘΘΕΒ 6. ῬΓΘΙΪΠΪΠΑΙῪ ο Ἢῃ6 ΟὐΠΘΥ, 

ΤῊΘ ΤΟ ΡΏΟΥ 5 'ἴῃ ΘἰΌΠΘΥ οα86 [ΠΌΤ ἃ 

Ὀθαϑὺ οὗ Ῥσϑυ, Ὀαὺ {Π6 ατθοκ Ἰθηαβ ἴὑ- 

5611 ὙΘΥῪ ὙΧ0611 ἴο {16 Ιᾶθῷ οὗ ῃ6 “68 

᾿ΘΌΒΟΓΌΪΠηΡ {Π6 γγϑα] ἢ οἵ ΟΥΠΘΙ πα! 8. 
᾿ἜἘκμυελίζειν ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ΘΥΘ. ΕὟὉΓΪ πά- 

χος ΟΡ. Ἐπ, Ογοῖορβ 880: οἱ σαρκὸς 

εἶχον εὐτραφέστατον πάχος. --- βολίσιν : 

αὐγουῦβΒ. Οὐ. Ἐπ. 1918 ἢ βολίδι κατα- 

τοξευθήσεται : «67. 279 ὡς βολὶς μαχητοῦ 

συνετοῦ. ΤῊΪΒ5 11πη6 ἰ5 οαὖ οὗ Κοορίἠρ 

{πμ6 βίο οὗ {πηΠ6 νι] Ὀθαβύ, νυ ἢ 18 

τοϑαμηθα ἴῃ {π6 ΤΟ] ον ηρ; ΘΟΟρΙΘῦ. 
9. κεκατήρανται: ὃ 20. 
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τ καὶ ἐθυμώθη Βαλὰκ ἐπὶ Βαλαάμ, καὶ συνεκρότησεν ταῖς 

χερσὶν αὐτοῦ: καὶ εἶπεν Βαλὰκ πρὸς Βαλαάμ “’“ Καταρᾶσθαι 
Ἧ 9 ’ ᾽’ὔ ’ ἘΓυϑ Ν 3 ἴω 3 ᾽ 

τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλογῶν εὐλόγησας 

τρίτον τοῦτο. 'ἵἷνῦν οὖν φεῦγε εἰς τὸν τόπον σου" εἶπα 
{ πη' ’, " ἃ φ 3 » , ,  Ὰ δό 2) ιἱμήσω σε; καὶ νῦν ἐστέρεσέν σε Κύριος τῆς δόξης. 

ἱ᾿ καὶ εἶπεν Βαλαὰμ πρὸς Βαλάκ “Οὐχὶ καὶ τοῖς ἀγγέλοις 
ἃ δ ον Ν ΤΡ ὌΝ, ΄ 18 ς τιν 7 

σου οὗς ἀπέστειλας πρὸς μὲ ἐλάλησα λέγων αν μοι 

δῷ Βαλὰκ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου, 
9 “ ΄“ ἴω 

οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα Κυρίου, ποιῆσαι αὐτὸ 
Δ κ᾿ ψ᾿ πονηρὸν ἢ καλὸν παρ᾽ ἐμαυτοῦ: ὅσα ἐὰν εἴπῃ ὁ θεός, 

΄ΝὭᾳ ἴω Ἁ ΄΄ι 

ταῦτα ἐρῶ “'Γκαὶ νῦν ἰδοὺ ἀποτρέχω εἰς τὸν τόπον μου᾽ 
ὃ ΄΄ἃὦ λ ’ὔ ’ ’, ε λ Ν “' Ν ’ 

εὑρο συμβουλεύσω σοι τί ποιήσει ὁ λαὸς οὗτος τὸν λαόν 
95. 3.9 , “᾿ς κ΄ 23) 15 ν 9 δ Ν 

σου ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν. καὶ ἀναλαβὼν τὴν παρα- 
βολὴν αὐτοῦ εἶπεν 

Ν Ν “ Φησὶν Βαλαὰμ, υἱὸς Βεώρ, 
Ἁ εὐ ΕἸΣ Ν ε ΜᾺ 

φησὶν ὁ ἀνθρωπος ὁ ἀληθινὸς ὁρῶν, 
16 ἀκούων λόγια θεοῦ, 

9 ᾽’ 9 ’ ΝΘ ,’ 

ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρὰ Ὑψίστου; 
. ὁ “κι 

καὶ ὅρασιν θεοῦ ἰδών, 

ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἵ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ Ὥ; μμ Ρ μ 

Ἐχ. 521. 1021 215,7; 1 Ἰζ, 8223, Τί ΒΘΘΙΏΒ 

ἴο ᾶγῦθ βρη] δηϊθα ἀπέρχομαι. {6Υ. 

ἀπελεύσονται. ---- ἐπ᾽ 

10. συνεκρότησεν ταῖς χερσίν: 6. 
Τοΐδη ϑοηνη. 14 ἠγανάκτει καὶ τῶ χεῖρε 

συνεκρότει, καὶ τοὺς ὀδόντας ἐνέπριε. 

18. ποιῆσαι αὐτὸ πονηρὸν κτλ. : 10 

ηλαΐο τ δαᾶ ΟΥ̓ σοοα (ἰ.6. ἃ ΟὝΥΒΘ ΟΥ ἃ 

Ὀ]οββϑίηρ). 22:8 ἢ, 

14. ἀποτρέχω : {Π|15 ΔΡΌΘΔΙΒ ἴο Παν6 

ὈΘΘη ῃ6 ΤΘΡΌΪΔΙ ΟΡ ΤΟΥ “ρΡῸ ΔΥΥΩΥ " 

ἴῃ ΑἸθχϑδηάσχγίδη ατσϑθῖς, πᾶ ποῦ ἴο ΠδΥΘ 

ὈΘΘη βυροοδίϊνα οἵ δηγίῃΐηρ ἀπαϊρη]- 

ἤρα, Ὀθίηρ πο οὐ π6 τηοβϑῦ Β0]6ΠῚΠ 

ΟΟΟΔΒΙΟΏ5, δἃ5 ἴῃ Φοβῃ. 2911; ΤΟΌ. 148: 

Αὐ βύθαβ ὃ 279 κἂν ἐκ τοῦ ζῆν ἀποτρέ- 

χωσιν. ΟὉ. αἰδο ἄθῃ. 1219, 2451. 829; 

445 ἀποτρέχοντες 

ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν: 24η. ΟἹ 1034, 

ΤῊΪΒ 5. 0πΠ6 ῬΏΤαΒΘ ΜΏΪΟη δα δορὰ 

αὖῦ Ἢπ6 Ὀορὶπηΐηρ οὗ ἩΘΌτονγθ. οὕ. 

1 Ῥρού. 88 ἐλεύσονται ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν 

ἡμερῶν... ἐμπαῖκται. 

15. ὁ ἀληθινὸς ὁρῶν : ὁρῶν 15. ΠΕΙῸ 

ἃ Βαθδίδηϊινο, ποῦ ἃ δυο} ]6, ἃ5 ἴῃ 

γ. 8. 

16. ἐπιστάμενος κτλ. : ΠΘΥΘ Ὑἷ7ῈΘ ἤδΥΘ 

ὑη6 Ἰἴπ6 ψ ]οἢ σὰ συϑηύϊηρ ἴο ΟΟΙΏ- 

Ῥ]θίθ {η6 ἢγβϑῦ οουρ]θύὺ ἴῃ νυ. 4. 
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1 δείξω αὐτῷ, καὶ οὐχὶ νῦν. 
’ Ν 3 3 ’ὕ 

μακαρίζω, καὶ οὐκ ἐγγίζει 

ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ἰακώβ, 
Ἦ 5,9 ’ » 9 3 ’ καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ἰσραήλ, 

Ἁ ᾽’ Ν 3 Ἁ 7, 

καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωάβ, 

καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σήθ. 

δ καὶ ἔσται ᾿Εδὼμ κληρονομία, 
λ» ’ 3 ΝῊ ΒΕ “ 3 »- 

καὶ ἔσται κληρονομία Ἦσαὺ ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ᾽ 
Ν» Ν . ’ 9 9 ’ 

καὶ Ἰσραὴλ ἐποίησεν ἐν ἰσχῦι. 
Ἁ 1 καὶ ἐξεγερθήσεται ἐξ Ἰακώβ, 

ν 9 - σ΄, 3 ΄ 3) 
καὶ ἀπολεῖ σωζόμενον ἐκ πόλεως. 

“Ὁ καἱ ἰδὼν τὸν ᾿Αμαλὴκ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ 
εἶπεν 

17. δείξω αὐτῷ: ἩΗδΘΌΤΟν,, 41 566 
Εἰ. ΤηθΘ ΟὙΘΘΚ ἢδ5 ΠΟ 56η86, 8δηα [15 

ἀπ ὕο δ ΘΥΤΟΥ ΟἹ {Π6 ρδγῦ οὗ {Π6 ἰγδη8- 

Ἰαΐου. ---- μακαρίζω, καὶ οὐκ ἐγγίζει: 7 

φυοηοιηοο μΐην δί6586α, ἐποιρσῆ, ἢ 6 18 ηοΐ 

ηῖσῃ. Ἡ.ΚΨ. “1 ὈομοΙὰ μΐπη, θαῦ ποί 

ηἷρῃ. Τῃθ 566. ἴῃ υΥἱϑίοῃ 5665 [ῃ6 

αἰδίαηῦ Ταΐαγθ, ποὺ ὑῃ6 ργθβθηύ. οὕ. 

γ. 14. --ὀἨἀνατελεῖ ἄστρον κτλ.: {15 

τηυϑὺ τϑῖθυ ο Τανἱα, 1ῃ 6 ομθ βυδθ 8 

Κίηρ ΠΟ 15 τθοοσαρα ἴο δ οοπαπθυρᾶ 

Ὀοΐῃ ΜοδὺῸ δῃὰ ᾶοπι. --- ἄνθρωπος : 

ΝΥ. “ βοθρίχβ. ---τοὺς ἀρχηγούς : ΠΥ. 
Ε[Π6 ΘΟΥΠΘΙΒ.᾽ --- προνομεύσει : προνο- 

μεύειν ἴθ ἃ ᾿ἸαΐθΘ ΟὙΘΘΙς νου τηθϑηϊηρ 

ἐτανᾶρθ.᾽ Βοίῃ ἰύ ἃπᾶ προνομή " 5Ρ0]]}᾽ 

(ΝΌ. 811} δῇ σοιῃσηοῃ ἴῃ ἴπ6 ΤΧᾺΧ.. --- 

υἱοὺς Σήθ: ΗῸΨ. “50η8 οὗ ἰυπηυ]ύ.᾽ 
ΤῊὴΘ ΟὝΘΟΙς ὑγδηβίδίου οἰζμου . ἴθοκ 
ἐβῃθύῃ ᾽ ἴο ὈΘ ἃ ῬΙΌΡΘΥ Π8Π16 ΟΥ̓ ᾿οἵΐ ἰύ 

ὉΠ γδηβαθα. Ηΐβ αἰΠΠΟΌΓΥ Βθθτηβ ἴο 

Βᾶῦθ ὍΘΘη οΟοορδβί οη θα ὈΥ ἃ Τηἰβροϊηὐϊηρ; 

οὗ {86 ἰηϊ014] Θομβοηϑηῦ. ἮΝ 

18. Ἢσαύ: ἩΘΌτον. ϑεῖγ. “Ἐδαα᾽ 
5. ΔῊ δ᾽ῦθυπμαύνο ἴον “ ΕαοΙ" ; 56]. 15 

ἃ Ἰηουηΐαϊη ἴῃ {π6 Ἰαπᾶ οὗ Ἐάοῃῃ. --- 

ἐποίησεν ἐν ἰσχύι: ΠΥ. “116 ΒΓΔ] 
ἀορίῃ ν] ϑηγ." Οπ ἐν 566 891. 

19. ἐξεγερθήσεται: 86. τις. ἘΒἘ.Υ. 

5.811 οΟἿθ πᾶν ἀοιηϊηϊοη: --- καὶ 

ἀπολεῖ κτλ.: απὰ δμαϊΐ αἀοϑδίγον ΟΉΘ 

το 18 οϑοαρίηρ οὐ ΟΓ α οἷΐν. ἪΡ. 

. Απᾶ 5Π8}1 ἀθβύγου {π6 τϑιηηϑηῦ ἵτΌΓη 

{868 οἷὐγ.᾽ ΤῊΪΒ ΒΘΘΙῺΒ ἴο ΤΟΙΘΙ ὑσ ΒΟΙῚΘ 

ὉΪΟΥ ἰο ΜοδῸ ἰδίθυ. πῃ {86 ὑΐπηθ οὗ 

Πνϊα, 

20. ἰδὼν τὸν ᾿Αμαλήκ : ΒΑ]δδΙη 15 
ΒΌΡΡοΒΘΘα ἴο οδίοῃ βίρῃῦ οἵ βοῖὴθ 6ῃ- 

οδιηριηθηὺ οὗ Π6 ποιηδα ᾿ΑπηΔ] 6 Κἰ[68, 

ψΠΐοἢ ΠαΡΡρομβᾶ ἴο Ὀ6 ψὶῦΐη ὑμ6 ΠοΙὰ 

οὗ νἱβίοῃ. Ηθ οἂῃ ΟΥ̓ ῬΙΌΡΠΘΒΥ οἱ ἃ 

ῬΘΟΡΙΘ θη Ὧ6 85 5016 Ῥουθίοη οὗ 1ὖ 

ὈΘΐουθ Πἷβ θουῦθθ. ὅ0 {86 τῃηοάθγῃ οἱδίγ- 

γογδηῦ γϑαῦΐγοϑ ὅο ὈΘ6 ΒΟΙΠΒΠΟΥ͂ Ραΐὺ 6ἢ 

γαρρονὲ σὶϊῃ [86 Ῥϑύβοῃ δουαὺ ΠΟΤᾺ 

ἢ6 5. απρϑύϊοηθά. --- τὸ σπέρμα αὐτῶν : 

ἩῸΥ. “πἷ5 Ἰαύου. οπᾶ." Βοίμ {π6 ατϑοκ 

δηα 16 ἘΠΡΊΒη ὑγϑηβιδύουβ ἃ ΓΘ. Θ0Ὴ- 

βἰβίθηῦ ἢ ὑπο ὶν τοηαθυίηρ οἵ [Π6 5816 

ἩΘΌΓΘΝ ποτὰ δὺ {π6 ο]οβθ οὗ ὑμ6 ἢγϑὺ 
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καὶ τὸ σπέρμα αὑτῶν ἀπολεῖται. 

Ἵ καὶ ἰδὼν τὸν Κεναῖον καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ 
εἰπεν 

(9 "7 1.: , 

Ισχυρὰ ἡ κατοικία σου" 
Ν ΘΙΝ Ν 9 » ᾿ 7 

καὶ ἐὰν θῃς ἐν πέτρᾳ τὴν νοσσιάν σου, 
φο Δ ΟδΝ ΄ ον Ν Ν , 

καὺυ ἐαν ὙεΕνΉΤαι Τῳ Βεωρ νξεοσσια πανουργιας, 

9 "ἢ ’ 3 ’ 3) 

Ασσῦύριοι σε αἰχμαλωτεύσουσιν. 

ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἰῃ 5910, Βαυΐύ [πΠ6 Οτθοῖκ Τρη- 

ἀουϊηρ 85 ΠΘΙΘ {ῃ6 αἰδαανδηΐαρθ οὗ 

ααἰΐθ Ἰοβίηρ [η6 γουθδὶ δ .6515 ν ίοἢ 

Θοχ βῦβ ἰῃ {Πη6 οΥΙρῖη8] Ὀούνγθθη “ ὈΘρ]η- 

ηἷησ᾽ δηα “ρηᾶ.᾽ Τη 1 ΟἼτγοη. 452 ψγ6 

γτοδα ὑμπαῦ 800 τηθὴ οὗ [6 50ηὴ8 οἵ 

δηθοη σγϑηῦ ἰο Μοπηΐ Κ΄ ἐγ δηα βιηοίθ 

{π6 τϑιηηϑηῦ οὗ {ῃ6 ΑἸηδ]θ το. ΤῊΪΒ 

ΘΌΡΘΑΙΒ ἴσοι {Π6 οοηΐθχύ ὕο ᾶγΘ ὈΘΘη 

ἴῃ {πΠ6 ἀδγϑ οὗ ΗδζΖοικίῃ. 

21. τὸν Κεναῖον: ἴῃ 42ασ, 116 

(ΧΧ)ὺ τἢ.6 ρηϊΐθϑ ἃ1΄6 ΒΡοθη οὗ 88 

{πΠ6 ἀοδοθηαδηΐίβ οὗ Φοίμου, {π6 ζαίμοΥ- 

1η-ἰὰνν οὗ Μοβθϑ (Εχ. 218 η.). [1η 1 ὅδιῃ. 
166 ὅδ], ψΏΘη δοουῦ ἴο δἰΐδοϊις 1ῃ6 

Απιδ]θ κἰῦθϑ, ΥΆ 5 ὕΠ6 Ἰζρηϊΐθ5, 85 οἱὰ 

τ] ηαθ. οὗ 51.846], ἴο ὙΪΠΟΤΑΥ ΤΙΡΌΓΤῚ 

ΔΙΏΟΠΡ' ὕΠΘΠ. --- καὶ ἐὰν θῇς κτλ. : ΝΟΥ, 
ς δηα ΠΥ ηρϑὺ 5 βϑοῦ ἴῃ {ῃ6 τοοκ.᾽ ΤΏΘ 

ῬΔΙΔ]]Θ] θη οὗὐ [ῃ6 σουρ]θίβ θαυ 6 5 

{}15 1ὴη6 ἴο τΤϑρθαῦύ {π6 ργθοθαϊΐηρ οὁῃ68 ; 

ἰῦ 15 ὉΠΘΓΘΙΌΟΥΘ ἃ τηϊδύαϊκθ ἴο βΒυ θογαϊηδίθ 

ἴὺῦΌ ἴο 7ἢῃ6 βθηΐθῃοθ ἰῃμαῦὺ [9Ὼ0]]0008. ---- 

νοσσιάν : -- νεοσσιάν. Οὗ. γν. 22. ΤῇΘ 

ἩρθΌτονν ψψοσα [Ππ5 γοηἀογθα (ᾳφ6η}) οοῃ- 

ὑδῖὶη 8ὴ πη γϑη8] δ Ὁ] 6 Ῥὰ ΟἹ [6 

ὩΔΙῚ6 “ Κρηϊΐθϑ᾿ (φδρῖ). 

2 Φ. καὶ ἐὰν γένηται κτλ. : απὰ 1 τὲ 

δοοοηνθ πἶο ΒροΥ ἃ πδϑὲ οὐ υὐἱοκοαᾶ- 

η685ὅβ. ἮΝ. “Νονθυίῃθ]θθθ Καὶ 518]] 

Ὀ6Ὸ ψναβίθα,) ΤῊΪβ οχύυδοσα ἤν α]- 

ΨΘΙΡΘΏΟΘ ΤΔΥῪ ὈΘ6 ῬΑΙΟΥ δοοομπηϊθα ἴοῦ 

ψἹ Πουῦ Βα ΡΡοβίηρ ἃ αἰ ἴθσθησα οὗ τϑδᾶ- 

ἷησ, Τῃθ Οτθοῖκ ὑγδηβιδῦου. ὑοοῖ [Π6 

ῬΥΌΡΘΙ πδὴθ αΐη, ΠΘΙΘ ἴοσυ 1η6 ΟοοΙ- 

ΠΟ θυη “ ηρϑὺ᾽ (ᾳ6}}) υϑραὰ ἴῃ {ῃ6 

ῬΓΘΟΘαΪηρΡ ΥΘΥΒΘ, 8ηα Οἡ ἴῃ οΟἾΠΟΥ 

Πδηᾶ ἰγραΐθα ἃ5. ἃ ῬΙΌΡΟΙ ὩΔΙ16 [6 

ψοτα δαΐογ, ΜΈΏΪΟΙ ΠΠΘΔΠ5 “ νναβίϊηρ." 

ΟΥΔΥ ὄνθη βυρροδίβ δὴ θχρ]δηδίϊοῃ οὗ 

πανουργίας. ---᾿ Ασσύριοί σε αἰχμαλω- 
τεύσουσιν : ΨΏΘη αἸα (15 ἴα ΚΘ Ρ]806 ὃ 

Τὺ νγὰβ 'ἴῃ {Π6 {ἰτπ6 οἵ ΄ΔΙΙΔΉΘΒΟΣ 11 

(8.σ. 860) ὑμαῦ ἴἢη6 Αββυγ δ ἢγβῦ ΘΠ 6 

ἰηΐο αἰτθοῦ οοηΐδοῦ νυ] 15τ86]1.. Τδί 

ΤΠ ΟΠΔΙΌΝ ἀρἔθαϊθα ὑπῃ6 Κίηρ οὗ Πδιηδ8- 
Οα5, Δηα Τηθηϊϊοη5 ΑἾΔῸΌ διηοηρ {ῃ6 

4}1165 οὗ ἢΪἷβ8 Ορροηθηΐῦ. Βαυῦ ἢΪΐδ οδιη- 

Ῥδῖρηβ ΘΥΘ ΔΌΡΑΓΘΏΓΥ ΘΟΠΠηΘα ἰο ὑῃ6 

ΤΟρΡΊΟη οὗ ΠὨδιηδβοῦβ, δηα νου] ΠΑΓΙΑΪΥ͂ 

αἴϊθοῦ ἃ ποιηδα ὑγ]06 Οἡ [6 ὈΟΤΆΘΙΒ οὗ 

ΜοδΌ πὰ 9.88. Τῇ θαυ]! θϑῦ Ῥοϑβϑὶ- 

ὈΠ6 ἀδῖθ βθϑιῃβ ο Ὀ6 1ῃ6 τοὶρῃ οὗ Βδι- 

ΤῊ ΔΏΠΪΤΑΙ 11 (Β.0. 811), 0 “Βα ]αραίθα 

811 {ῃ6 οοϑύ Ἰαηδ οὗ {πΠ6 νγϑϑῦ, ᾿πο]υα- 

ἱηρ ΤΎτο, διάοηῃ, 5.86], Εδοιη, δηᾶ 

ῬὨΠΠΠδυϊα." Αὐ ῃδὺ ἀαΐα ὨονγθυοΣ 45- 

ΒΥ ΓΔ δοίη ΟἹ ὕῃ6 ΤΟΡΊΟΠΒ οἱ Ῥαδ]68- 

ὑ1η6 γγὰβ 501}} ϑχοθρύϊοηδὶ. Τὺ νγὰβ πού 

{1 5536 {ἰπ|0ὸ οὗ ΤΊΡ] ἢ -ΡΊΊΘΘΟΥ 1Π 

(Β.ο. 748) ῃδῦ [6 ἀδῆρου οὗ Αβϑβυγίδῃ 

οομααθδῦ Ὀθοδπηθ Ῥγθϑβϑίηρ δηα οοη- 

Βίδηῦ : δηα [ἰᾧ 5665 ἸΘῪ ὑπᾶῦ {6 

Καρηΐϊῖθϑ, ΏΟ ΨΘΙΘ 850 ΟἸΟΒΘΙΥ 60ῃ- 
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: 3 ΄ “" 

“8 καὶ ἰδὼν τὸν Ὧγ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν 
“Ὁ ν ΄ῪΜ ῪΝὮΕᾺ 

“ἐλ, ὦ, τίς ζήσεται ὅταν θῃ ταῦτα ὁ θεός ; 
“Ἔ καὶ ἐξελεύσεται ἐκ χειρὸς Κιτιαίων, 

Χ 7 3 ’ Ν ’ 3 ’ 

καὶ κακώσουσιν ᾿Ασσούρ, καὶ κακώσουσιν Ἑβραίους, 
Ν 3 ε νι. Ἃ 3 ΄ 2) καὶ αὐτοὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπολοῦνται. 

2 ΠῚ ν Ν Ν 3 ἰοὺ 3 Ν 3 Ἁ ’ 

καὶ ἀναστὰς Βαλαὰμ ἀπῆλθεν, ἀποστραφεὶς εἰς τὸν τόπον 

αὐτοῦ: καὶ Βαλὰκ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν. 

ηθοίθα νυνὶ ΖΦ πάδῃ (Φαρ. 116), αἰἸαὰ πού 

ΒΌΓΟΥ ΒΘΙΪΟΌΒΙΥ {1} 1ὉῃΠ6 ἰηγαβίοη οἵ 

ΘΘΠΠΔΟΠΘΥΙΌ (Β.Ο. 701). 
28. καὶ ἰδὼν τὸν [Ὧγ: {616 5 πΠοίῃ- 

ἷηρ᾽ ΔΒ Ϊηρ ἴο ἴΠ6856 ψόογαβ᾽ ἴῃ [ῃ6 

ἩθΌτονν, ὑπμοῦΡἢ [Π6 ΔηδίορΥ οἱ γϑ. 20 

8Δηα 21 ΥΘαῸῦΪΟ5 ἢ, ΤΠ ἀθβίγαοίϊοῃ 

οὗ Οσ Πδ5 δἰγθδαν Ὀθθη τϑθοογσαρθα (ΝΌὈ. 

2158-ὃδ),.- ὅταν θῇ ταῦτα: θεῖναι ὮΘΤΘ 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο ἢᾶγθ ὕῃ6 56η860 οὗ αρροϊηΐ. 

ΑΒ {Π]5 15. η6 Ὀδρὶ ηηΐϊηρ οὗ ἃ ΠΘῪ παρα- 

βολή, ἰῦ σσου]α ΔΡΡΘδΥ ἰΠμδὺ ταῦτα ΤΟΥ͂Θ Υ5 

ἴο ψυμδὺ [Ο]]ΟννΒ. 

24. καὶ ἐξελεύσεται κτλ. : ΗΘΌΓΘΥ, 

ἸΙ ΘΥ “Δ ηα 5ηἷρ5 ἴσοι η6 Πδηᾶ οὗ 

Κι. --- Κιτιαίων : ΗἩΘΌτονν ΚΚύϊηνι 

ΞΞ- Κίτιον, ἃ ἴὍ ἰῃ ΟΥΡΙΒ. ΤῊΘ 

ὩΔΙηΘ νγὰβ5 Οχίθηαρα ἴγομη 6 ἴον, 

ψΥΏΪΟἢ ννὰ5 ΟΥ̓ΡΊ ΠΥ ὦ ῬΗοοηΪοΐδη βϑὺ- 

{]οτηθηΐ, ἴο [Π6 ἸΒ]αα (905. 4ηϊ.1681 

Χέθεμος δὲ χεθεμὰ τὴν νῆσον ἔσχεν " Κύ- 

προς αὕτη νῦν καλεῖται), δι ἔγοτῃ ὑπαὺ 

ἴο {π6 αὐτο φῬ ΘΓ γ. [1}Ὼη ἰἱ Μδο. 11 

ΑἸδχδηᾶρθυ (μῃ6 ατοαῦ ἰβ ΒΡΟΚΘὴ οὗ ἃ85 

Πανὶ ηρ' ΘΟΙ]6 [ΤΌ] {Π6 ἸΔΠηα οὗ Χεττιείμ, 

δηα ἴῃ 88 οἵ {Π6 5816, ῬΘΙΒΘΒ 15. ΟἹ] ρα 

Κιτιέων βασιλεύς. ἸΚΤΟὐϊπ 15 Τορτθϑθηΐθα 

ἴῃ θη. 104 ἃ5 ἃ Βοῃ οὗ Φανδη (-Ξ ᾿1ά- 

βονες, ᾿Ιῶνες). ΤῊ ἀθβίγαοιίοη οὗ 1Π6 
Αβϑυσῖδη ΕΏΡΙΓΘ ἴοοκ ρῖδοθ δρουΐ 

Β.Ο. 606, Ὀὰὺ πού ἴῃ ΔΩΥ ΜᾺΥ οΟΥΪηΡ 

ἴο ῃ6 δοίϊοῃ οἱ ατσθθὶκ βῃϊρ5. 1 {Π6 

ΗΘΌτον ἰοχὺ ἰΒ βουῃηα πα {Π]5 Ἰαϑὺ 

ῬΙΌΡΠΘΟΥ νγᾶ8 [0]1Π]16α δὖ 8}], 1 σου ὰ 

ΒΘΘΙὴ ἴο ΤΟΥ͂Θ ἴο ὑῃ6 {ΐτη6 οὗ ΑἸΘΧΔΉΘΘΥ 

186 ατθοαΐ, θη Αββϑυγίῳ βῃαγθα {ῃ6 

ἴαΐθ οἵ ὑμ6 Ῥοϑυβίδῃ ἘΣΡΙσΘ, οὗ σι ίοῃ 

ἰἴῦ {Π6 πη ξουιηθᾶ ἃ. Ῥϑτΐ. --- ̓ Εβραίους : 
ΗΘΌτον ον. Ιῃ ἀθῃ. 1021 ΒΉριη 

ἰβ ΒΡΟΚΘῚ οὗ 8ἃβ “76 ἔδίμου οἵ 84]} 

ὑῃ6 οὨϊ]ᾶάτθη οὗ Ἐοι.᾽ --- ὁμοθυμαδόν : 

ῬΓΙΌΡΟΙΪΥ εὐἱΐ οἠ6 ἤοαγί, υοἱϊδ, ΟἿ6 

ασοογα. ἩΘΙΓΘ ῬΟΙΠΔΌΒ -Ξῷ αἷΐ ἐορσοίδογ. 

ἩθΡγΎθνν, " 4150. 
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ΞΑΜΒΟΝ 15 Π6 τηοϑῦ ἔλΉΚΙΥ Ῥαραη ἤρτιτθ ἴῃ ὕΠ6 ψΠ0]6 ΒΙ1Ρ016 ---- ἃ 
ΠΘΙῸ πκ6 Ἡργοῦϊθβ, τὺ ἃ ροοα ἀρρϑύϊθ, γθϑᾶν ἴο ἔθαϑῦ Οὐ τϑϑανὺ 

το Ἡρῦ, ᾿Πγ]ΠΟΙΌ16 ἀραϊηϑὺ ὕΠ6 ἔοθ, Ὀπὺ ἢ6]}01655 Ὀθίουθ ΟΠΊθη. 

Η15 π8η16 ἴῃ ὑπῃ6 ΗΘΌΓΘν 15 ΘΒ 5ηοη. ΤὴΘ ΤῸ] ΔΙ Β0Π. ΘΟΙΊ68 

ἔτοιη ὕπΠ6 νυϊσαῦθ, τορυθϑθηθηρ ὕῃ6 Σάμψων οἵ ὑμ6 δοριπαριηῦ. ΤῊ]85 

Ἰαϑῦ Πη]ΔῪ ὈΘ 8 ΘΙΤΌΙ ΟἵἨ ἁ ὕπ6 ὑγδηϑιδῦοιβ ΟΥ 1ῦ ΤΔῪ ΓΘρυθϑθηῦ 8 Οἱ 6 Γ 

δ Πα ὑπ 6 1 ὑσϑα]ῦ]οη ὕπϑη ὑπμαὺ οἵ ὑπμ6 Μαβϑβογθῖθβ νι τοραγα ἴο ὑῃ6 
Ῥτοηπποϊδύϊοη οὗ ἩΘΌΓΘΥ. 

ΤῊΘ ΠϑΙη6, ΔΟΟΘΟΙαΙηρ ὕο «ΟΒΘΡἢα8 (4{π|. Υ 8 ἃ 4), πηθ8ῃ8 ὁ Βύτοῃρ. 

Μοάθρη 80] 0] 878, ΠΟύΘυΘ, οοηπθοῦ 1 ψ] ἢ ϑἠθηιθδῖι., [π6 ἩΘΌΤΘΥ 

γα ἴον ὕΠ6 88η ; 8η6, 85 οι. 8]}6ηγν68}., οΥ 0πη6 “ἩἬουβο οὗ ὕπ6 ὅπη, 

Ὑγὰ 8 ὭΘΔΙ ὕη6 ΠΘΤΟἾΒ ΙΓ ΡΙΔΟΘ, βοπηθ Μοῦ] Πᾶνθ τι8 ΤΌβο]γ 6 ϑΙΏ50} 

Ἰηΐο ἃ 8018 τηγῦμ. ΕΓ ΟὈΓΒΘΙνΘ5. Μἷ1Θ ῬΥΘθ ὕῃ6. τ οτΘ ὕθυγθϑυτίδὶ 

ΥἹΟΥ͂ ὙΠΙΟ 8668 1Π ὉΠ6 Βύουυ οἵ Ξϑϑιγηβοῃ ἃ ΠΌΙΌΘΙ οὗ ]οθδ] Ἰθρθηα 8 
αὐῶσση ἔγοια ὉΠη6 ἃ ηη815 οἵ Ὁη6 {106 οὗ θ8δῃ. ΤΠθτο νγὰβ ἀου 1688 

ΤΘΔΙΪΥ ἃ ΒύΓΟΠΡ Τη8 ἴῃ ὕῃ6 αἰδύμιοῦ οὗ Ζουδῇ δηὰ Ἐἰβῃῦδοὶ, ψῆο αἰα 

ἀουρῃῦν ἀθθαβ ἀρϑιηϑῦ ὕΠη6 ῬὨΙ]1βὑϊη 685,  ΙΟῚ 616 αἰἴθου ψαγαβ το] θα 

ΜΙ Θιη Ὀτοϊάθυυ. Ὑ 6 ῃηυϑῦ Γϑιηθιη Ὀ6} ὑπαῦ, ὑποὰρἢ 0Π6 Ἰασθηα8 οὗ βδιη- 

500 816 ὕο 811 ΔΡΌΘΘΓΔΠΟΘ ὙΘΙΥ͂ ΘΔ, ΠΟΥ 6 Γ6 ποῦ ρυῦ ᾿ηἴο ττϊθηρ 

δι5 76 ἤᾶγθ ὕμθῃηι ὉΠῸ1] αὔθον ὑπ Οδρυνι (ωρ. ἀρ. 1519 ψ 1} 1859). 
ΤῊἼΘ 5ΌΟΥΥ Οὗ ϑαγηβοη ἃ8 ἃ ὝΠΟ]Θ ΙΔ Ὺ ὈΘ Δηδ]γϑθα ᾿ηὔο {86 [0]]ου- 

1ηρ᾽ ῬδΙΐϑ -- 

(4) Τὴ Ὀϊ[Π-ϑύουυ 18. 
(2) ΤῊὴΘ τηϑυρϊαρθ-ϑύουυ 14. 
(9) ΤῊΘ βύουυ οἵ ὕπ6 ἔοχϑ 1518, 
(4) ΤῊ Δ θοπο-ϑὔουυ 169. 

(δ) ΤῊ βὅουυ οὗ {π6 σαΐθϑ οἵ αδζῷ 16:5, 
(6) ΤῊΘ βὔουυ οὗ Π).6 1118} πα π6 ἄθαίῃ οὗ ϑδιηβοι 16. 5. 

οι ΟΥ̓ 8686 {π6 διβῦ δηᾶ [Π6 Ἰαϑῦ ὕγο πᾶνθ πὸ οὐὔρϑῃϊο ΘΟΠΠΘΧΊΟΙ 

ΘἰὔΠο᾽ ἢ ΟμΘ ΔηΟῦΠΘΙ ΟΥ τι {Π6 ταϑῦ, γγ 116 {πΠ6 βθοοῃᾶ, {ῃ]γὰ, 

δηα Τοῦτ ΟΟἤΘΙΘ ΟἹ βθὶν ὑορθύῃου. ; 
ΤΉΘΙΘ 15 ΤΘά801) ὕο ΘΟΠΒΙΘΥ ὑπδῦ ὕΠ6 ἢγϑὺ ΒύοΥΎ 15 ὑΠ6 Ἰαὐθϑὺ οὗ 8]} ; 
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ἔοσ 0π6 ἴδοῦ ὑπᾶῦ δὴ δηπιποϊαύϊοη οὗ ὈϊΡῸΠ Βῃμου]α Ὀ6 ὑπουρῃῦ ΔΡΡΙΟ- 
Ργϊαῖθ 5ῆουγβ ὑμαῦ ὑπ 6 Ῥθύβοῃ οὗ ψΠοΙὴ 1Ὁ 15 ὕο] ἃ ἢδ8 ΔΙσθϑαῦ ὈΘΟΟΙῚΘ 
ΟΘ]Θ γαῖα. Α8 1ἢ ὕη6 οα86 οὗ ϑδυϑὴ (θη. 16), οὗ Ηδηηδῇ (1 5. 1Ὁ), 
δηα ἴῃ ὕπ6 Νον Τϑβίαιηθηῦ οὗ ΒΕ] Βα θῦῃ ([Κ. 17), ὑπ τοῦθ: οὗ {116 
ψοηδ. Ὁ] 6114 Πδα Ῥγδνυ] οι] Υ ὍΘΘῃ ὈΔΙΤΘη.. 

ΤἼῊΘ οοηπθχίοη οἵ ϑδῃβοη ΜΙ] Ὁῃ6 1ηϑυϊαϊοι οὗ {ῃ6 ΝαΑνάδι 
ὙΥΠΙΟΙ 15 ΘΟΙΏΪΙΊΟΩ ἴο ὕπο ἢγϑῦ δηᾶ {πῸ6 Ἰαϑδὺ βίουυ (ὐ ἀρ. 1857, 167), 

ἸΟΟΚΒ Π|Κ6 ἃ ὈΓΙΘΒΌΙΥ δὐδθιηρῦ ὕο ΤΟΥ Β50π16 οἱοαῖκ οἵ Ῥίοιιβ ῬΌΓΡΟΒΘ 

ΟΥ̓́ΘΕ [ῃ6 Οὐου 86 ἀπϑαποῦ θα Ῥγοοθθᾶϊηρθ οὗ Ὁπμ6 πθτο. ΤῊ]5 1ηϑ{1- 

Ὁ] 0. 15 ΤΠ] ΘΗ Π]ΟΠΘα 8.5 ΘΔΙ]Υ 8ἃ5 ΑἸηοβ 2115, 5146. ὈΥ͂ 5146 σι Ῥγορἢ- 

ΘΟΥ. ΤΠ ἰὰΐ οὗ ὕπθ Ναζιυῖῦθ ᾿ηδΔ ὺ 6 τϑδαᾶ ἴῃ ΝΌ. 6; Ῥαῦ ὕπ6 
ΤΟΡ ]ΘΌΙΟΠ5. ὕπο ΓΘ σΊνθη τ θυ ἴο ἃ ὑθ}} ΡΟΓΔΙῪ ΟΝ τηϑθ ΟΥ̓ ὕΠ6 1π6]- 

γ]π8] 1561 [ΟἿ ΒΟΠ16 ΒΡΘΟΙ8] Ῥαροθθ. ΤὴΘ ΟὨΪΥ Ρ818116158. ἤο {Π6 
ΠΠ ΘΙ οησ Ναζιταῦθ οὐ ϑδδπίβοῃ 8.6. ϑϑιημ6] (1 ὅ. 15.) ἴῃ ὕὉπ6 ΟΙΪα Τοβία- 
τἸηθηῦ 8πα Φο;η ὑπ8 Βαρυϑὺῦ ([κ.1}5) ἴὴ ὕπ0 Νυν.. Βαῦ {Π6 πούϊοῃ ὑμϑύ 

ΘΔΙΏΒΟῚ 85 ἃ ΝαΖΙΓΙΘ 1ἢ ΔΠΥ͂ 56η86 15 ΠαΡα ὕἤο ΓΘΟΟΠΟ1]6 ψ]ῦἢ 0Π6 σ6η- 

ΘΙ] ὕθῃον οὗ ὑΠ6 βύουυ. [}ἢ θδύϊηρ ΠΟΏΘΥ ὑδίζθῃ ἔσο ὕπθ οδιοδθθ οὗ 
0Π6 Ἰοη Θϑ 50 πἡγα8 Ὀγθακίηρ' 06 ἴα οὗ ὕπθ Ναζινῖΐθ (ΝΌ. 65); ΠΟΥ 
15 10 Π|ΚΘΙν ὑμαῦ ἢ6 αἰρϑύδι πα ἔγοϊη 1Πη6 ἀυτ]ηρ ὑΠ6 βθυθῃ ἀδγ8᾽ Γθαϑῦ 

(ἀρ. 1437); ΤΠ ΘΟΥΘΙ ΤΠ ὙὙΘΙΘ ῬΘΟΙ]ΙΔΡΥ αρῦ ἴο “416 ΥΘΥῪ δυᾶ- 

θην Ὀθβι4θ πη (ΝΌ. 0605) νιῦπουῦ ἢ15 Ομ βθουαῦϊοη ΔΡΡΘαυηρ᾽ ἴο 

ἤδνθ ὈΘΘὴ 1 ΔΗΥ͂ ΨΑΥ δἰοροίθα ὑπουθῦγ. Τῦ 15 ἤο Ὀ6 ποίιοθα 84]80 

ὑπαῦ. 1ῃ. 411 Ὀὰὺ ὑπ ἤτϑὺ 8ηα Ἰ᾿ἰαϑῦ Ιθρθῃηαβ ὑῃ6 βϑθογϑῦ οἵ ϑ'ϑιῃβο 8 

Βῦγθηρῦῃ 1165, ποῦ ἴῃ ΠῚ8 ὈΠΒΠΟΙΏ 81}, Ὀὰὺ ἴῃ Π6 βρ:1τῦ0 οἵ [ῃ8 

ΤΟΥ ΘΟΙΔΙΠρ ΤῊ] ΟΠ προ πῖιη (145 13, 11), ὦ ἔογτὰ οὐ 1ηϑρ᾽γύοη 
Ὁ ΠΙΟἢ ΤΘΙΠ]Πη65 τ5 Οὗ [Πη6 ΒΘΥΒΘΙΪΚΘΙ τὰρα οἵ ὉΠη6 οἹΪα ΝΟΙΒΘΙΏΘΏ. 

1 [Π6 ἀδΥ8᾽ οἵ ϑϑιῖηβοῃ, 8ἃ5 1 ὕῃοβθ οὐ ϑὅδιημμθὶ 8η6α ὅδα], [πΠ6 ῬΏὨ1- 

ΠΙβθ] 68 ΓΘ ὑπ6 ΟΡ ΥΘΘΒΟ15 οὗ [5186]. ΤΉΘ86 Ὑ616 ΤΟΓΘΙΡῚ ᾿πγϑ 15 

0 Βισοθθαθα 1η βΊνΙηρ ἴο [Π6 016 ΘΟπ ὐΎ οἵ ὑΠ6 «6υὺ]5 ὉΠ 6 Πϑ1η6 

οὗ Ῥδ᾽θϑῦηθ, ἡ ΏΟὴ 1Ὁ τού 8 ὕο 185 ἅαὺ. ΤΉΘΥ οϑῦθὈ]15η66α {Π6Π]- 

Β6Ιγ 65 ἴῃ ὕΠ6 θυ υ116 Ἰο θη 45. οα {Π6 βθα-οοαϑὺ οὗ δῆδϑῃ. Τύ 18 δὴ 

Ἰηὐθυθϑῦηρ αἀθϑῦοη. ΏΘΙΘ ὉΠΟΥ͂ ΟΔΠ1Ὶ6 ΤΥ̓ΟΙΏ. ΦῬΟΒΒΙΟΙΥ 1Ὁ ΤΏΔΥ ΠδΥΘ 
ὈΘΘη ἔτοιη Οτὐθῦθ ἀυσηρ ὕμ6 Μγοθηθϑῃ Ῥου]οα, θη Οτοῦθ τσαϑ [6 
ΟΘΠΌΤΘ Οὗ ἃ πᾶν8] ἀΟΙ]Π]Οη, ὑπ 6 Ῥόνον 8η6α γϑα] ἢ οὗ ψ 1 ἢ 15. 111885- 
ἰγταῦθα ΟΥ̓ [ῃη6 ΤΘΟΘΗΤΙΥ Θχοδναῖθα τ]ηὴ5 οὐ ποβϑϑαθ. 11 80, ὕΠ61} 
Θα] ΓΘ Δηα τηοᾶθ οὗ 116 Ιη8Δ ὺ Πᾶν ὈΘΘΗ 51Π11187} ὕο ὑπδῦ ΟΥἨ ὉΠ 6 ΘΑΙΥ͂ 

Οθοκβ 88 ἀθριοὐθᾷ ἴῃ ὑπ6 Ἠοιηθιῖο ροθη8. ΤῈ6 θρι θυμοῦ Ἅ ἀποϊγουχη- 
ΟἾδθα ̓  ΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ ΔΡΡΙΙΘα ὕο ὕΠ6 ῬἊ]]1501η68 1πα]οαίθβ 6 “ Θνν18}. 56η86 
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οὗ {Π6 ἀΠΠἔογθμοθ Ὀθύνγθθῃ ὑμθιηβθ]ν 985 8πα ὕΠ 6856 ἔΟΓΘΙΡΉΘΙΒ: ΓῸΓ ΙΩΔΗΥ͂ 
οὗ ὉΠ6Ὶ} οὔμπου μοὶ ρ ὈΟυΣ5 6ΓΘ οὗ θυ} 1010 ταοὸθ δηα ργϑούδθα οἰσουτη- 

Οἰϑίοη 11 ὑμϑιηβοῖγθθ. ΓΏ656. ΟΟΠΒΙ ΘΓ] Οη5 τηϊρηῦ αἴΐοτα ἃ τϑᾶ- 

800 [01 {π6 πδπὶθ οὗ ὕπμ6 ῬὨ1])1ϑυϊηθ5. Ὀθίηρ ὑγδηβὶαῦθα ἡ ΓΟ Ί ΘΙ 5 ἢ 

(ἀλλόφυλοι) ἴῃ ὑπ6 ΤΙΧΧ, Οπ {Π6 οὔμϑι βδῃπᾶ γ78 80 Ὀ6 Ἰοοϊκηρ ἴοο 
αν Ὀδοῖς. [Ιῃ {Π6 ὈΟΟΚΒ οἵ Μϑδοοδῦθθβ ἀλλόφυλοι 15 ΒΟΥ ΘΙ] {Ἰτη 65 πϑοαᾶ 

8.5 ἃ Π8ΙῚΘ ἴῸΥ θη 1165 σΘΏΘΙΑ]Υ. Νον {Π6 ᾿ΠΠδὈϊ αηὐδβ οἵ {Π6 τη811- 
ὉἸπ16 Ρ]δῖῃ οὗ Ῥαδὶθβῦηθ οῚ6 ὑποιοῦρηΥ Ηθ]]Θη]Ζθα αὖ ὉΠπ6 {116 
γγΠΘη ὕΠ6 ὑγδηβίδύϊοη οὗ ὕΠ6 ΤΙΧΧ νγὰ5 τη866, Δηα ΠΙΔΥ ἴου ὑΠ18 τθᾶβ 0 

Ὀ6 ο4116α ἀλλόφυλοι ὈΥ͂ ὑπμ6 ὑτϑηβ]αΐογ. 

Ηον ἔδυ ὑΠ6 τὰ]6 οὗ πΠ6 ῬὨΙ]ΒΌΠΠ65. ΟΥ̓ΘΙ ὕΠ6 15:86 ]106 ὑ1065 6χ- 

ἰΘηἀ64 ἄοθ5 ποῦ βρρθασ. Τῆδ πουύβθυῃ ὑγ1068 ἅο ποῦ οοιμθ νι μη ὑπ6 
Ῥαγνὶθν οἵ {μ6 βύοσγυ. Βαῦὺ Π6 βουΐμοθιη 1)δη1065 δηα π6 8δα]δοθηῦ. 

{1086 οὗ Φυάδῃ (ἀρ. 153:18) ἀτὸ τϑργθϑθηθα 8ἃ5 θϑίηρ ΘοιηΡ]Θίθ] Υ 5 Ὁ- 
ααθα ὈΥ 1Π6 ῬὨΙ]ἸΒΌΠ65 ἃ πα ᾿ἸνΊηρ 1 ὉΠ ΘΒΙ δ] ηρ Β. Ὀ]Θούϊομ.. ὅϑϑιη- 

ΒΟῺ 18 ΠΟ 1}]Π1ΌΔΙῪ Θϑάθυ, κΚ Βάραϊς, αἸάθοη, οὐ Φθρῃῦηδῃ, δμὰ 
ΟΥΡΘΏ]ΖΘΒ ΠΟ 864 ΓΘΌΘ]]]οη. Ηδ |π|κ6 ἢ15 πο ΟΌΤΒ, Πἰνθ5 δὖὺ ἢτϑῦ 
ΟὮ ῬΘΔΟΘΙᾺ] ὕθυτηβ ἢ ὑη6 ἀοχμϊηδηῦ γ806, δα 15 ΤΟΘΟῪ Θυθ ἴο [δ Κθ 

δι 116 ἔτΟΙ ϑιηοηρ ὕπο. Η15 ἔθαϊβ οὗ Δ1Ὶ25 816 ποῦ δοῖβ οἵ ΨΔ871, 

Ὀαῦ οαὐοτθα 5 οὗ ἔΌΣΥ Ῥγοόνόῖκθα ὈΥ̓͂ ῬΟΙΒΟΠ 8] ὙΓΟΏΡΒ. 
Ιῃη {π6 Ῥθοι δ: Τρ] οηβ οὐ ὥϑϑιηϑοῃ ψιῦ 15 ῬΕΙ]ΠΙϑύϊη6 τ ]ΐθ, 

ΠΟΙ ἢΘ ΡῸΘΒ ἴο γἱϑὶῦ δὖὺ ἤ6Ὶ [αὐ 6 γ᾽ 5. ἤουδθ, 1 85 θθθῃ ὑποὰυρῃῦὺ ὑπδὺ 

6 ἤδγΥθ 8η 1ηϑύϑῃοθ οἵ δὴ οἱ ἔΌγ οὗ τ. Ϊαρθ, νν Ὡ]Ὸ ἢ 15 ὈΘΙΙΘνθα 

ἴο ἢανθ δχὶβϑίθα Διηηοηρ ΟΘ ἴδ] ῬΘΟΡ]65, ἴῃ ΒΟ ὑῃ6 ψΐθ, ᾿ηϑιθδα οἵ 

ΤΟΎ ΌΙηρ ὕο ΠΟΙ ὨΒΌΘΠα᾽ 5 Ποι56, ΘΟ ]ηπθα ἴο Τοϑιαθ τ ἢ ΠΟΙ ΟῚ 

Γι ]Υ, δηα νγὰ8 νἱϑ θα ὕθγ6 ὈΥ͂ ΠΘῚ υβραμα. Αὖ ὑπ6 {ϊπ|6 οἵ {Π68 
ΘΙ ΒΟΏ-ΒΟΥΥ ὕΠ15 ϑϑρ6 Τ]ΔῪΥ ΠᾶΥΘ ΙΟΥΔΙΘ α ἴῃ ὕΠ6 ο8856 οἵ 1ηὔου- 
ΤΏΙ ΤΙΔΡῈ Ὀούνθθη [5τ86] 16 δηαὰ [ὈΤΘΙΡῚ τᾶθθ5. ΑὈΙΘΙθο ἢδα 

ΒΙΠΎ1]ΔῚ τοῦ! 5 ἢ ἃ Οδηδϑηϊῦθ ϑγοιηϑῃ ἴῃ ΘΟ θη. ΙΠ1]Δ.Ὺ 
ψ6 ἢηὰ 1π {π6 7Παα ὑπαὺ ἴΠ6 τηϑυτῖθα ἀδιρηῦουβ οὐ Ῥυῖδη οοηὐπιιθα 

ἴο τϑϑθ ἴῃ ιῖ8 ρᾷῖδοθ; πᾶ ὑγϑοθβ οὗ [Π6 βᾶπιθ αϑᾶρθ βυγυϊνθα ἴῃ {86 
ραγύϑῃη ᾿ηϑυϊ{10}8. 

ΤῸ ὑμθ βίουυ οἵ ῃ6 ἴΌΧθϑ δηᾶὰ πθ ΒγθΌγ 5. ὑΠΘΥ6 15. ἃ ΟΌΤΙΟΙΙ5 
ῬϑΙ8116] ἴῃ Βοιηδῃ 101Κ-]οσθ.. Αὖ ὕΠ6 Οθγθα]ῖα, οθ. ΑΡ11] 19, [ὈΧΘ8 

ἢ Ὀυτηϊηρσ ΠΙΘΌΥΘηα5 0ϊ6α ἴο ὕπθιη τι884 ἴο Ὀ6 θοῦ ἸΙοοβθ ἴῃ {ῃ68 

Οἴσουῦβ. Ον!ὰ 2) αϑἐὲ ΤΥ 681 -“-- 

Ουτ ἱἰσιῦαῦ τ ἰβ5: νἱηοῦβ δτάθηὐί ὑθα 15 

ὑρτρῶὰ ογυδηῦ σα]ρθ8, οδαβἃ ἀοσοηᾶδ τ ϊ}]. 
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ΗΘ ροβθβ οἱ ἴο [611 {Π6 βύοσυ, 85 ἰὉ νγὰβ ἰο]ὰ ἴο Πΐτη ὈΥ͂ 8η οἱ ἱπη- 
ΚΘΘΡΘῚ δὖῦ δι 856011, οὗ μον ἃ ὈΟΥ͂ οὗ ὕνγθὶγθ, βαυϊῃρ οδαρηῦ ἃ ἕοχ ὑμαῦ 

Πα Ὀθθη ΤΟ Ιηρ ὑπ6 ἔον] γαῖα, νΎδΡρροα 1ὖ ἴῃ βσταν δηα βϑῦ 1ὖῦ οἢ 

ἤτθ, δα πον ὕη6 ἴοχ θϑοδρϑα δῃηᾶὰ Ὀυσηῦ [Π6 ΘΟΓΏ-ἢ 6148. 

Ἐδοίΐιατμῃ δΌΪ  ὖ, ΠΟ θη δ ᾿Πϑη Θηῦ ; ΔΙῚ ΥἱΥΘΙΘ οδρύυ 

ΠΌΠΟ αἀοαὰθ 16 Χ γα] ρθη δ οΙδηδ νοϑύϑί. 

Ὀταὰπο Ἰυαδῦὺ ΡΟ πμἃΒ 6 Πη5 0 Οϑυ δ! 8 δταθί, 

αἀοαὰρ τηοᾶο βορούθβ ροσαϊα ϊῦ, ᾿ρ δῶ ΡῬϑυϊί. 

ΤῊΘ ἔοχ θρι 8046 δῃαβθα 1 αἴγθ ἀἸβαϑύθι ὕο δ ΒΟ ἢ 5 116 δ ηα [αῦΠ61- 
1η-ἰῶνγ. ΤῊ15 ΠΟΥΘΥΘΙ 15 Ῥα5566α ἸΙΡΏΥ ΟΥ̓ ἃ5 Ὠδυϊηρ ΠΡΡοπθα ἴο 

ῬΠΙΠ]15Ὅ1η65. Νοῦ 80 {Π6 ὑταρϑαν οὗ ὉΠ 6 οἱοϑηρ Β06Π6, 1 ὙΒΙΟῺ {Π6 

ἮὮθτο, ὈΠπαᾶ δα οαρύϊνθ, 15 ὑγουρῃῦ οαὖ οὗ ὕΠ6. ῬΥΙΒΟΠ-ἤου86. ὕο τη Κ6 

ΒΡοΥῦ ΤΟΥ Π15 ΘΏΘΙΏ165. ΜΙ ΓΟη 85 566 ΟΝ [Π6 ραῦπμοβ οἵ {15 βιὑὰ8- 

ὑϊοη 16 η5 1561} ἴο ἃ αἀτδιηδ δήθ ὕπ6 ΟὝὐθοὶς τηοᾶθ]. ὙΥ̓μαῦ οἂῃ ὈΘ 

ΒηΘΥ ὕθδϑη ὕπ6 ΑἸ ΠΥ ΤΙ ΌΪ]Ο Ἰαμηθηῦ οὗ ὉΠ 6 οἤουιιθ ΟΥ̓ΘΕ ὕΠ6 βγ] ΚΘη 

ἢ 67Ὸ --- 
«ἢ Ἰδηρσυ θη) ἃ θα ἀηρτορὺ 

ΑΒ ΟἿ Ῥαϑύὺ ἢορθ, δρδῃᾶοη ἃ... .. 
ἜΜ ΤῊ ΠΡ 

ΟΥ ἀο ΤΥ ΘΥ̓́ΘΒ ΤῊ ΪΒΥΘΡτ θη ἢ (δη {815 Ὀ6 Ὠ6 

Τηδὺ ποεοῖο, ὑμδῦ γθηονγη ἃ, 

ΤΥ ΒΙβῦ 016 ϑδιηβοη ὃ ΠΟΙ ὑηδυτ ἃ 

Νο βσθηρίῃ οὗ τηϑη, ΟΥ Ποσοθϑῦ ψ]]α Ὀθαβϑύ, οουἹὰ νυ δίδηᾶ : 

Ὕ}Ο ἴοτθ [86 Ἰΐοῃ, 85 1η6 Ἰοῃ ὕθδυβ ὕπ68 Κα ; 

Ἔδη οἡ οι δύ 164 ΔΤ Ἶ65 οἰδα ἴῃ ἸΤΟΩ :; 

Απᾶ, ΘΔΡΟΙ]Θ55. ὨΪΤηΒ6] 7, 

Μδᾶθ δυτηβ Υἱἀ]ἸΟ]ΟΙ 5, 5616 85 [16 ΤΟΥΡΘΤΥ 

Οὗ Ὀγσάζθῃ 5} 161]ἃ δηα 5ρθαν... .᾽ἢ 

ΘΔΙΊΒΟΙ 516} αὖ 15 ἀθϑῦ Τηογ6 ὕμ8η ἢΘ 5160} ἴῃ 18 116, γοῦ ἢθ 
Ὀτουρηῦ πὸ ἀθ] 1 υθυ8 06 ἴο 18 ΘΟῸΠ ΤγΤαΘη. ΤῊΘ τη] οὗ 15 ΒΟΥ 
158. 6 581η6 ἃ5 ὑπμδὺ οὗ Α]ὰχ 88 ἀθρίοίθα ὈΥ͂ ϑορμοοὶθβ, ἃπα 15 ὑπ8 

ἀσαῃ ὈΥ ΜΙ]0ΟῊ --- 

. Βυαύ ψηϑδὺ 15 βύσθηρίῃ τὶ πουΐ ἃ ἀουὉ]6 5ΒΏΔΤΘ 

Οἱ ν᾿ βάοιῃ ὃ νᾶϑύ, αν] ]ᾶγν, ὈΌΓαΘΏΒΟΠΊΘ, 

ῬΙΟΘΑΙΥ Βθοῦγο, γοῦ 118 16 ἴο [41] 

ΒΥ νυϑαϊζοϑῦ βΒυ Ὀ0]6 0165, ποῦ τηδαθ ἴο ΓᾺ]6, 

Βαΐύ ἴο ΒΌΒΘΥγΘ ΏΘΙΘ τυ ἰβάοιῃ ὈΘΔῚΒ οΘοτητηδηά." 
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Φυᾶροθβ Χ]Π 
1 Ν ,ὕ ε εν 9 ᾿ - . Ν 
Καὶ προσέθηκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν 

3 ’ὔ’ ’ Ἁ κὰ 9 Ν ’ὔ 3 Ν ἐνώπιον Κυρίου, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς Κύριος ἐν χειρὶ 
Ν , ᾿ ρ ως 3 ΒΝ Ως ΦΟΝΝ Φυλιστιεὶμ τεσσεράκοντα ἔτη. Καὶ ἣν ἀνὴρ εἷς ἀπὸ 

Σαρὰλ ἀπὸ δήμον συγγενείας τοῦ Δανεὶ καὶ ὄνομα αὐτῷ 
“καὶ ὠφθη 

»» ἡ Ν Ν “ οἶ 3 Ν 9 ’ὔ 

ἄγγελος Κυρίου πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν 
4 

Μ κ΄ Ἁ Ἀ Ὶ ῪΚῈᾺὰ ΜᾺ Ἁ 9 » 

ανῶε, καὶ γυνὴ αὐτῷ στεῖρα καὶ οὐκ ἔτεκεν. 

“Ἰδοὺ σὺ στεῖρα καὶ οὐ τέτοκας, καὶ συλλήμψῃ υἱόν. “καὶ 
Μὰ ᾽’ὔὕ ," Ν ᾿ ’ 5 Ἁ ’’ Ἁ ν νῦν φύλαξαι δὴ καὶ μὴ πίῃς οἶνον καὶ μέθυσμα, καὶ μὴ 

φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον: ὅτι ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεις καὶ 
’, σὺ Ν ’ 9 39 ’ 5“... Ν Ἁ Χ τέξῃ υἱόν, καὶ σίδηρος οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
9 ῪΚὰ ν Ἧ ΟΣ» ον ’ 9 ον ῪΜ ’ὔ 

αὐτοῦ, ὅτι ναζεὶρ θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ τῆς κοιλίας - 
Ν 3. ἡ »ν πὴ ΝᾺ ». 3 Ν 3 Ν 

καὶ αὐτὸς ἄρξεται τοῦ σῶσαι τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ χειρὸς Φυλι- 

1. ἐν χειρί: ἑηΐο ἐΐ6 παπᾶ. ὃ. 91. 

2. ἀνὴρ εἷς : ὃ 2. ---Σαράλ : ΠΥ. 

. Ζογδῃ.᾽ Α ἴονψῃ ᾿γὶπρ ΠΘΔῚ [Π6 Θασ6 

οὗ {πΠ6 ὨΙρῃ]Δηα5, οα ὕΠ6 ῥγθβϑθηύ στϑ]]- 

ὙΔΥ ἴτοιη “611 ὑο “ΘΓ Βα] θη. {08}. 

1683. 101 ---πὸ δήμου : ἃ ΔΟΟΟΙΏΙηΟ- 

ἀαύϊοη ἰο ατϑοκ ἰᾶθ685. ἴο ψΐο ἢ) ὑπ 6 Υ6 

5. πούῃϊηρ' ὑο ΔΏΒΨΘΙ ἰῃ Ἢ[η6 ἩΘΌΓΘΥ. ---- 

τοῦ Δανεί : {Π6 ὑγδιηβ]αῦου 85 τοί ηθα 

πΠ6 ΗΘΌΥΘΥΥ ἰθυιηϊπαύϊΐοῃ οἵ 6 ὑγἱῸ6 

ὨΔΠ16, ΟΝ 15. ΠΘΤΘ Ῥ]ΌΓΆΙ ἴῃ 5686 --- 

ΟΥ̓ ἐδο Π)αηῖξζο8. ΕῸΥ Π6 ὑθυτηϊδίϊοη 

ΟΡ. 1589 τοῦ Θαμνεί. ---- Μανῶε: ΗΘΌΓΟνΥ 

Μαποαΐ, (ΞΞ τοϑῦ). [1η 1 ΟἾγ. 284 [6 

ΖοΥΪίΘ5 816 οδἹ]δϑὰ Μδηῃηδῃδίμῃϊἰθβ, συ ΐο ἢ 

ΤηΔῪ ὈΘ ΟὨΪΥ ἃ Οοἰποίαθηοθ. 

4. μέθυσμα : ὁρ. ν5.7, 14: 1 Κα. 111,16; 

Ηοξβ. 411} ; Μίο. 211; Φ6γ7. 1518, ..--μὴ... 
πᾶν : ὃ 88. 
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ὅ. ναζείρ : ἃ τοϊοηἰίοη οὗ [Π6 ΗΠ ΘΌΤΘΥΥ 

ὙΟΥα ΙῸΥ πδηῦ οἱ ἃ ατὐϑοκ θαυϊνδ!θηΐ. 

10 15 ἴσοι τοοῦ ὁ ΠδΖδΥ," “ἴο ϑθραγδαΐθ" 

ΟἹ “οοηϑθοογαίθ.᾽, Οἢ {πθ6 ἰὰΐνγ οὗ {Π8 

ΝαζΖίγίθ 566 ΝΌ. 61 ΤΠΘ ΑἸοχ- 

διηαγίδη Μ5. 85 ΠΘΙΘ ηγιασμενον Ναζι- 

ραιον, ὙΥΏΪΟΙ ἰβ ῬΟΙΏΔΌΒ τγοίθυσθα ἴο ἴῃ 

Μιί. 2328 

ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφη- 

τῶν ὅτι 

Ναζωραῖος κληθήσεται. 

- ἄρξεται τοῦ σῶσαι : ϑδδιηδβοη αἰα πού, 
1|κ Βαγαῖς, Οαἰάθοῃ, οὐ Φθρῃίμϑῃ, 110- 

ΘΙ ἢῖβ. σου ΥΥΘη ἔσοτῃ ἃ [ΟΤΘΙρῚ 

γΟΪΘ : Π6 ΟΠΪΥ ΚΙΠ]Π6α ἃ ἸᾶΓΡῸ ΠΌΤΩΌΘΓΙ οὗ 

ἱπαϊνᾶσα] ῬὨἢΠ]Ἰϑύϊηθθ. ὙΤῺ6 σοῦκ οὗ 

. 6] νου ϊηρ [5186] ψὰβ, δοοοσαϊηρ ἴο 

86 ὍοΟΙΚ οὗ ϑ'διηαθὶ, Ὀθραη ὈΥ ϑ'διη16] 

8δηα 581] διῃ!α οομηρ]θίθα ὈΥ Πδυ]Ἱὰ. 



228 ΒΕΙΜΕΟΤΙΟΝΒ ΕΒΟΜ ΤῊΒ ΒΕΡΤΌΑΛΟΙΝΤ 

Τυαᾶροβ Χ]1Π 6 
’ὕ 39 θ Ν 3 αὐ θ ε Ν Ν 53 ιν. ὦ ὃ Ν , “Ὰ 

στιειμ. καὶ εἰσῆλθεν ἢ γυνὴ καὶ εἶπεν τῳ ἀνὸρι αὐτῆς 

λέγουσα “ἽΑνθρωπος 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. 
Ἶ Ν 3 ’ ς 3 ὃ Ἁ ᾿. 3 τὴ ἮΣ, Ν Ἁ εν» Ἁ καὶ εἶπέν μοι “Ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱόν - καὶ 
νῦν μὴ πίῃς οἶνον καὶ μέθυσμα, καὶ μὴ φάγῃς πᾶν ἀκά- 

θαρτον, ὅτι ἅγιον θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ γαστρὸς ἕως 

καὶ προσηύξατο Μανῶε πρὸς 
ε ’ ’ 39 ἮΝ, 7 ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ. 

ΠΉΡΝ α " Κύριον καὶ εἶπεν ““Ἔν ἐμοί, Κύριε ᾿Αδωναῖε, τὸν ἄνθρωπον 
κ- "ΡΥ ἡ 4 ὃ» 5 ΄, . Ψ Ν ε κα κ 

τοῦ θεοῦ ὃν ἀπέστειλας, ἐλθέτω δὴ ἔτι πρὸς ἡμᾶς, καὶ 
,ὕ “κι κι κι 3 

συνβιβασάτω ἡμᾶς τί ποιήσωμεν τῷ παιδίῳ τῷ τικτομένῳ.᾽ 
9 Ἁ 3 ’ ε θ Ν ω ἴω ΄ ἈΝ ἢ θ ΕΞ ἢν 

καὶ εἰσήκουσεν ὁ θεὸς τῆς φωνῆς Μανῶε, καὶ ἦλθεν ὃ αγ- 
ἴω ἴω “ Ν ο 

γελος τοῦ θεοῦ ἔτι πρὸς τὴν γυναῖκα - καὶ αὕτη ἐκάθητο ἐν 
9 κ᾿ Ν ΑΙ  ἘΠΕῚ ΡΥ ΤᾺ 9. δ ἢ Ὶ ἜΗΝ δ 10 Ν ἀγρῴῷ, καὶ Μανῶε ὁ ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἣν μετ᾽ αὐτῆς. καὶ 
3 ’ ε ᾿ ν.ν»ν»ν ἈΥ ’ νο Μ Ὁ Ἂν 9 }Ὰ 

ἐτάχυνεν ἡ γυνὴ καὶ ἔδραμεν καὶ ἀνήγγειλεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, 
Ἁ 3 ᾿ν 9 ’ (ς 3 ὃ ΔῈ ἫΝ ΝΝ ὐπο᾿ παν Πα ἃ ἦλθ 9 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ““ Τὸοὺ ὦπται πρὸς μὲ ὁ ἀνὴρ ὃς ἦλθεν ἐν 

ε ’ἤ Ν “3.9 

ὭΜΒΕΡ ΤΡὺς με: 
Υ Ν 9 φ᾽ ν᾿ Ν Ν ἣν ὃ ἃ κΥ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν ἀνὸρα καὶ εἶπεν 

ΤΙ τ αν, ἈΝ  Ν ͵ ω 3 ’, καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη Μανῶε ὀπίσω 

Ια ἘΣ Ἀν  κἰ, ον α ε λ, χή Ν Ν κ᾿ Ἧ ἐς αὐτῷ “ἘΠ σὺ εἰ ὁ ἀνὴρ ὁ λαλήσας πρὸς τὴν γυναῖκα ; 

6 γδηΒ]1θγαϊθα, 85 ἴῃ ἱ Καὶ. 11, ΟΣ 6156 

Π6Υ 816 Ἰϑῖὺ ᾿πα ἸΒΌ Πρ ΪΒΠ 8 ]6, 50 {παῖ 

6. ἼΑνθρωπος θεοῦ : 564 ἃ5 ἃ {1016 
οὗ Μοββ65 ἴῃ 1)0. 8581: “05}ῃ. 146, 

8. Ἔν ἐμοί : ἃ 1Ἰῦ6γ8) τϑηογίηρ οὗ ἃ 
ἩΘΌτονν ἔουιηαἱῶ οὗ θηΐγθαίγ. Οὗ. 4 ἀρ. 

618,16. 1 Καὶ, 1325. 252. Τῃ Ἃἃθρηῃ. 4320 [Πη6 

ΒΘΙῚ6 ΟΥ̓ ΟΊ 8] 15 Γορυοϑθηΐϊθα ὈΥ δεόμεθα 

ΔΗ ἰη 4418 ὋΥ δέομαι : 850 8150 ἴῃ Εχ. 

410. ὙΏΘΥΙΘ ἰὖ 15 γράπιοθα ἴῃ {πῃ6 ἘΣ ρ]15}} 

το “Ο: ---- Κύριε ᾿Αδωναῖε: οὐΥ ΗΘΌΓΕΝ 
ἰθχύ πᾶ8 ἤθΥΘ οὐἱγῦ “αοπαὶ ψιϊπουῦ 46- 

Ὠονδὴ Ὀθίοσθ ἰῷ: Ὀαύὺ {Π6 τὉγϑηβ]δίου᾽ 5 

ἰΘχύ δυϊαθηῦν δα Ὀοΐῃ σογάβ, δἃ5 ΟὟΥΒ 

Πὰ5 ἴῃ 1028, Δαοπαΐ, ΜΏΘη ἰῦ ΟΟΟΌΙΒ 

ὈΥ [56], 15 ΤΘρ]ΔΥ]ν γοηἀογθᾶ ὈΥ Κύριε, 

580 8450 ἰβ “εμουαῖ! : ΜΉΘ ὑπ ὕνο 

ΠΘΥΘΟσΘ οοΙηθ ἰορθίθμθυ, οὔθ ἢδ8 ἴο 

γγ6 σοῦ {Π6 σομηἰηδύϊοη Κύριος Κύριος, ἃ5 

ἴῃ Αἰηοβ ὅϑ: Ῥβ. 1403, --- τὸν ἄνθρωπον : 

ἴΏΥΘΥΒΘ αὐϊγδούϊΐοη. Οὔ. δου. Ζη.1 878 

--ὉΥ̓Ρθ αἀδ10ο Βύοδαπο, νοδύγδ 

Θ50.----ἐλθέτω δὴ ἔτι : ΦοΞΘΡῃ8 (410. 8 

δ᾽ 8) ΓΘΡΥ͂θϑϑηῦϑ [Πῃ6 ΒΘΟΟΠα ΔΡΌΘΑΥΔΠΟΘ οὗ 

{Π6 ΔΗΡΈ] ἃ5 Ὀθίηρ ρσγδηΐθα ἰο [6 ῬΓΔΥΘΥΒ 

οὗ ΒδιηϑΟ 5 ΠΌΠΟΙ ἴο 8114 0 0Π 6 6] ΟΌ ΒΥ 

ΔΙΟυΒΘα ἴῃ ΠΟΥ ΠΒΌΔηα᾽ 5 τη Πα ΟΥ̓ ΠΘΓ 

που  νν νυ ἃ ΠΘΠἀβΟΙη6 ΒΓΘΔΏΡΘΓ. ---- 

συνβιβασάτω : Ἐχ. 4:2 η. 

10. ἐν ἡμέρᾳ: ἐδ6 οἶον ἄαψ. Α 

ΗΘΌΓΑ ΙΒ η. 

11. πὶ σὺ εἶ : ὃ 100. 
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δυᾶροβ ΧΙΠ 16 
ν 5 εν » 39 19 

καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος 
3 (ς ώ. ᾿ "᾿ ἴω “ι 

καὶ εἶπεν Μανωε “Νὺν 
9 , ε ’ ’ » ’ ἴω ’ὔ ΝΥ 

ἐλεύσεται Ο λόγος σου" Τις εσταιὶ κρισις Του παιδίου Και 

185 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος Κυρίου πρὸς ΥγΊ ρ ρ 
“ 3) 

τὰ ποιήματα αὐτοῦ ; 
᾿ ,ὕ Ξ᾿ ψ . α 

Μανῶε ““᾿Απὸ πάντων ὧν εἴρηκα πρὸς τὴν γυναῖκα φυλά- 
ἥλιόν τὰς Ν δι, (3 , ᾿ ᾽ ΄ “,͵,ἰ,ἰ,᾿χὦχν ἕξεται: ἀπὸ παντὸς ὃ ἐκπορεύεται ἐξ ἀμπέλου τοῦ οἴνου 

δ 3 ν 

οὐ φάγεται, καὶ οἶνον καὶ σίκερα μέθυσμα μὴ πιέτω, καὶ 
ῪΜᾺ ,Υ ΄“΄“-ὦἜ 

πᾶν ἀκάθαρτον μὴ φαγέτω. πάντα ὅσα ἐνετειλάμην αὐτῷ 
3, Ν κν ζω » 

φυλάξεται. "᾿καὶ εἶπεν Μανῶε πρὸς τὸν ἄγγελον Κυρίου 
(κΚ ΄ δέ ἃ , Ἔν. ’ὔ » ατάσχωμεν ὧδέ σε, καὶ ποιήσωμεν ἐνώπιόν σου ἔριφον 

10 αἰγῶν. καὶ εἶπεν ὃ ἄγγελος Κυρίου πρὸς Μανῶε ““ ' Ἐὰν 
’ὔ . Η ’ὕ 9 κι » ᾿ 

κατάσχῃς με, οὐ φάγομαι ἀπὸ τῶν ἄρτων σου" καὶ ἐὰν 
’ὔ ε ’ ΝᾺ ’ 3 ὥ 3 Ἅ 2} 

ποιήσῃς ὁλοκαύτωμα, τῴ κυρίῳ ἀνοίσεις αὐτό." 

12. Νῦν ἐλεύσεται κτλ. : (ῃΠ6 ΑἸοΧχ- 

διηασίδη Μ8. ΒῈ θοσα δίθ5 0ῃ15 οἸϑδθ ἴο 

186 ποχῦ ἴῃ {Π6 ΤΏ ΔΏΠΕΓΙ βυρροβίθα ἴῃ {6 

τηδυρίη οὗ {πΠ6 Ν.Υ. --- νῦν δὲ ἐλθόντος 

τοῦ ῥήματός σου, τί ἔσται τὸ κρίμα τοῦ 

παιδαρίου καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ; --- κρίσις : 

15 σγοσα 55 ἴο Ὀ6 ΟἤοβΘη ὈΘοδῖι56 

οὗ 115 οὐ τηο]ορίοδ] ΘΟΥΥΘΘΡοη θη ] ἢ 

1786 ἩθΌτονν, νυὶποὰῦ το τοραγα ἴο 

06 πιθϑῃΐϊηρ' ᾽) γος. ΤΠΘ οΥἱρίηδὶ ἰύ 

ΤΘΡΓΘϑθηΐβ ἴθ ἀουϊνθα ἔσοπι ἴΠ6 5816 

τοοῦ ἃ5 δμορῆδί, “ἃ Ἰυαρθ᾿᾽ (ορ. 1ῃ6 

ΟδΥμαρὶ ἴδῃ 8ι6ὲ-). ἘΚρίσις ἴδ θα ἴο 

ἰχσδηβὶαῦθ [ῃ6 βᾶῖηθ ἩθΌτον ἰηῃ Π)0. 188 

διηα ἱν Καὶ. 17. Τῃ {Π6 ΤΌΠΟΙ οὗ {Π6856 

ῬΑΒΒΑΡΘΒ ἰὖ ΥΘΙΘΥΒ ἴο {Π6 ρῥυἱοϑίβ᾽ “αἀπρβ᾽ ; 

ἴῃ 86 Ἰαϊθυ {π6 ἘΠΡΊ ΙΒ. τ ἢ 5. {Π118 ---- 
.ὙΥδδύ ΤΠ ΠΉΘΥ Οὗ ηδη νὰ ἢ6 ᾽ ΤΠ 

Ἰαϊίου ἴθ {ῃΠ6 τηθϑηΐηρ ὑμαῦὺ βαϊθ {815 

Ῥᾶβθᾶρθ: 850 ὑῃαὺ κρίσις Τὴ ὈΘ ἴθ ῃ 

ἴο πηθδη αἰδέϊηοίζυς ἡλανκβ (186 ΑἸοχ- 

δηασνίδη Μ5. 85 ΠΘΙΘ το κριμα). 

18. ᾿Απὸ πάντων. .. φυλάξεται: 
ὃ 08. 

14. ἐξ ἀμπέλου τοῦ οἴνου : ἃ ᾿ἰΐο γα} 

ΓΘ θυ ΐηρ' οὗ [ῃ6 ΗΘΌΓΘνν. ---- σίκερα μέ- 

ν 3 
ΟΤι Ουκ 

θυσμα: ἃ ἀουθ]οῦ. Τη τ. 4 {πΠ6 ΑἸοχ- 

διηαγίδη Μϑ. ἢδ8 σικερα, ΜΏΪΟΝ ἰ5. ἃ 

ὑγαηϑ) 1 Θγαύϊοη οὗ (η6 ΗΠ ΘΌτγονν, ἰπῃ Ῥ]δοθ 

οἱ μέθυσμα, ΜὨϊΟἢ 15. ἃ ὑγδηδβδίϊοι οὗ 

1Π6 ϑᾶη6. Ἦρθυθ Ὀοΐῃ ἤδᾶυθ ΒΟΙΠΘΠΟΥ 

ὈΘΘη Δ] οννρα ἴο ἄρρθδυ. Σίκερα ὰΒ ὃ 

ΘΘΠΘΙΪΟ Ὠ8Π1Θ ἴοΓ Τουιηθηΐϊθα ᾿ααον. Τί 

15. δρᾶ 19 {᾿π|65 ἴῃ {Π6 ΧΧ ἃπᾶ οΠ66 

ἴη ὕΠ6 ΝΙΤ, (1. 115). ---πᾶν.... μή: 
Ξ--- μηδέν. ὃ 88. 

15. ποιήσωμεν : 6)688, 1.6. Υηδ Θ᾽ 

ΤΟΔΑΥ ἴου ἴοοᾶ. Οὗ. ἱ Κὶ. 2518, ΠΘΥΘ 

ΑὈΙΡΆ1] ὈΥηρδ ἴο Τανἰα πέντε πρόβατα 

πεποιημένα. ὅ5668 Π| Καὶ, 1838 ῃ, -- ἔριφον 

αἰγῶν : ἀφθη. 5751 η, 

16. ἄρτων : δγεαᾷ, ἴῃ {πΠ6 56η86 οἵ 

Τοοα σῬΘΠΘΓΔΙΪΤ. --- καὶ ἐὰν ποιήσῃς κτλ. : 

Ῥούϊου 5686 νοῦ α Ὀ6 σοὺ ὈΥ ρΡυϊιϊηρ 

ὕΠηΠ6 οοΙηηδ δἴΐου ποιήσῃς, ἰῃδίθαα οὗ 

ἰοὺ ὁλοκαύτωμα --- απᾶ, 1 ἔῆοι, αοϑδὲ 

φῬγοραγ 1ΐ, οΟΥοΥ ἰξ α8 α τῃοῆοῖΐο δι γηΐ- 

οἵονγίηρ ππΐο ἐπ6 Τογα. ΤῊ ἩΘΌΓΘΥΥ 

ἴοο 5ΘΘΙῚ5 ἴο δατηϊὺ οἵ Ὀθΐηρ' ὑΠππ5 ἴδ ΚΘΗ. 

Μϑδηῆοδῃ οοι]Ἱὰ ποῦ αν ὑπουρῃύ οὗ 

τηδκἰηρ' Δ οἴουϊηρ ἴο ὨΪ5 νἱ᾽βίῦου, ἡ ΒΟΙᾺ 

6 5.01}} ΒΌΡΡΟΒΘΒ ὕο ὈΘ ᾧ ΙΏ8η. 

ὴ 
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δυᾶροθβ Χ]ῚΠ 1ἢἴ 
Ἁ ἰοὺ ῪΚὰ 

1 καὶ εἶπεν Μανῶε 
Ψ» ἴω ν » ’ 3. Ψ 

ἔγνω Μανῶε οτι ἀγγελος Κυρίου αὐτός. 
ν Ἁ » ’ὔ’ {({ ’ Ἁ 5» ’ ν » ᾿Ὺ 

πρὸς τὸν ἄγγελον Κυρίου “Τί τὸ ὀνομά σοι; ὅτι ἔλθοι τὸ 
ει», Ἀ ὃ , ΄ 2) 18 . 5 γον 
ῥῆμά σου, καὶ δοξάσομέν σε. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος 

ἴω ἊΜ Ν 

Κυρίου “ Εἰς τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου ; καὶ αὐτό ἐστιν 
θ ’ 93 19 Ν ὅλ ω Ν » ἴω 9 ἴω αυμαστόν. καὶ ἔλαβεν Μανῶε τὸν ἔριφον τῶν αἰγῶν 

ἃ Ν ’ Ν 3 » ἌΧῸΝ Ν ’ὔ ΑΝ, ᾿ καὶ τὴν θυσίαν καὶ ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὴν πέτραν τῷ κυρίῳ, 
᾿Ὶ ΚΜ κι ΄ὰ 

καὶ διεχώρισεν ποιῆσαι- καὶ Μανῶε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
, 90 Ἀγ 31: ἐξ 3 Ἔα 05 κι Ν , 

βλέποντες. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀναβῆναι τὴν φλόγα 

ἐπάνω τοῦ θυσιαστηρίου ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀνέβη ὁ 
᾿ γι ΄“ Ά ΄Κὰ Ἁ ῪᾺ ἄγγελος Κυρίου ἐν τῇ φλογὶ τοῦ θυσιαστηρίου - καὶ Μανῶε 

Ν εΥ̓ ῪΜ' Ν » Ἁ 

καὶ ἢ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντες, καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον 
3 “ 5 Ν Ἁ ΓΟ 91 Ἁ 9 ͵ » ε »» 

αὐτῶν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ οὐ προσέθηκεν ἔτι ὁ ἄγγελος 
’ 9 ἰφ Ν ῪΝᾺ Ἁ Ν Ν ΜᾺ 9 Η͂ΙΝ 

Κυρίον ὀφθῆναι πρὸς Μανῶε καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ" 
, " ,“Ἴ᾿ Ἂ. ᾿ , Ξ 2ῶ2. ΧΝ 53 τότε ἔγνω Μανῶε ὅτι ἄγγελος Κυρίου οὗτος. καὶ εἶπεν 

΄“ Ν δ ΄“ 9 Ψ᾿ ἐξ ,ὔ 3 θ ’ θ Ψ Μανῶε πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ““Θανάτῳ ἀποθανούμεθα, ὅτι 
ρ Ἀ [ὃ 92 οϑ Ν “" 9 Ψ .: Ἁ 9 44 Ἐὶ ὅθ λ εὸν εἴδομεν. καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ““ Εἰ ἤθελεν 
ε ͵ “ ε κα 9 ΕῚ » 9 ν δ΄ ἐπ ὁ κύριος θανατῶσαι ἡμᾶς, οὐκ ἂν ἔλαβεν ἐκ χειρὸς ἡμῶν 
ε ’ Ν ’ Ν Ε} “Ἃ » δ᾽ ω 
ὁλοκαύτωμα καὶ θυσίαν, καὶ οὐκ ἂν ἔδειξεν ἡμῖν ταῦτα 

’ὔ Ἁ Ν ᾽ 9 «“Ἁ 9 Ν᾿ ε κω ἊΜ 32 

ΠΤΟΡνΡΤΟα " Και καθὼς καιβος, Ουκ αν κουτισέν μᾶς Ταύὔυτα. 

17. ὅτι ἔλθοι κτλ. : [Π6 ΟἸαιδθθ στ 

ἔλθοι 15. ΤΥ 8} βυθογαϊηδίθ ἴο ὕΠῃ6 ΟἿΘ 

γΥ]Οἢ ἴο]] ον. ΠΟ. “ὑμᾶὺ ψ θη [ὮΥ 

ὙΥΟΤῸΒ ΟΟἸῚΘ ἴο Ῥᾶ885 6 Τ]ΔῪ ἃο [66 

ΠοΠοαγ. ΤῊΘ ΑἸΘχδησσχίδη Μβ. 88 

ἱνα, ὁταν ἔλθῃ το ῥημα σου, δοξασωμεν σε. 

18. Εἰς τί: 70 ιὑαὶ οηα 9 Οὗ. 

1610... τοῦτο ἐρωτᾷς κτλ. : τοῦτο ΤΗΔΥ͂ 

Ὀ6 τοσαγᾶθα ἃ5. ἃ οορῃδίθ δοοαβαύϊγθ 

αἰῦου ἐρωτᾷς ΜΊΓ τὸ ὄνομά μου ἴῃ δρὈο- 

ΒΟ ἰο ἴᾧ. Βαυΐύ ἰύ ΥΘΔΠ]ΠΥ οὐθβ 1ἰβ 

ῬοΟΒΙΌ]Οἢ ΠΘΙΘ ΤΊΘΤΡΟΙΥ ἴο {Π6 ΗΘΌτον. 

19. καὶ τὴν θυσίαν: ἩῸΥ͂. “ ψὶτἢ 

ὑΠ6 τη68]-οἴθυηο. ΤὨΘ θυσία ἰ5 αΪ5- 

ὑϊηοῦ ἔτσοη η6 [Κκᾶ, ΤΟΒΘΙ Ὁ] Ϊὴρ 1ῃ6 

ατΥθοκα οὐλοχύται. Οὔ. ν. 28 ὁλοκαύτωμα 

καὶ θυσίαν. ---- διεχώρισεν ποιῆσαι: {Π6 

1106 γὰ] τοηαθυΐηρ' οὗ [η6 ἨἩΘΌΓΘΥΝ ΠΘΥΘ 15 

ἐ8ηαἃ ([ῃ6 ΔῆΡ6] γγἃ5) δοῦϊηρ- σα 61- 

{}}}γ ἴοτ-αοίηρ." ὙὩΤηΪΐΪδ ἰδ ποῦ ὙϑΘΙῪ 

1Ἰη061110 1016 ἴῃ [561], ἃἂῃηαὰ ἴῃ6 αΥθοὶκ 

ΔΉ 5] οη 15. 1655 580. Αρϑῦῦ ἔσο 6 

ΟΥ̓Δ] {Π6 Ἰαύου τηϊρηῦ Ὀ6 ὑδῖζθῃ ἰο 

Ιηθδη “Οαὖὺ ἴ ὋΡ ἴο ἀγθβθδ 10. --- βλέ- 

ποντες : ῬΔΙΟΙΡΙΘ ξῷ Πηϊ6 γνϑ Ὁ : οὔ. 

ν᾿ , 80. 

20. ἔπεσαν: ὃ 18. 

22. θεόν: ηοίϊοθ {πδὺ “6 ΔΗΡΘΙ 

οὗ πῃ6 Τιοτὰ ᾿ 15. ΠΟΥ ΒΡοΚθῃ οὗ 85 αοάα. 

Ο». Ἐχ. 82. 

28. καθὼς καιρός : ἃ 1[6Γ8] ὑΥ85]8- 

ὑΐϊοηῃ οἵ πῃ0ὸ ἩθΌτονν, Ὀὰὺῦ τηθϑηΐΡΊ 655 
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δυᾶροβ ΧΙΥ͂ 8 

Καὶ ἔτεκεν ἡ γυνὴ υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
᾽ Ν ε ᾽ὔ Ν ὃ ’ὔ Ἁ 9 ’ δι ᾳ, 

Σαμψών. καὶ ἡδρύνθη τὸ παιδάριον, καὶ εὐλόγησεν αὐτὸ 
Κύριος. “καὶ ἤρξατο πνεῦμα Κυρίου συνεκπορεύεσθαι 

9 ΄Ὁ 3 ἴξᾷς Ἁ δ 9 Ἁ ’ “«ἰνΝ Ἁ 9 Ἂν αὐτῷ ἐν παρεμβολῇ Δὰν καὶ ἀνὰ μέσον Σαραὰ καὶ ἀνὰ 
᾿Καὶ κατέβη Σαμψὼν εἰς Θαμνάθα, 

. 54 Ἦν 3 ΄ὕ 5..Ν κι , κ᾿ 
καὶ εἶδεν γυναῖκα εἰς Θαμνάθα ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν Υ μ μα ἡ 
ἀλλοφύλων. 

λιν Νς Ἁ 3 ἌΜᾺ ᾿ 3 44 τξο ες», ΡῚ ᾽ 

και ΤΊ) μΉτΤρι αὐυτου Και εἰπεν Γυναικα εορακα Εν Θαμνάθα 

μέσον Ἔ σθαόλ. 

9 δι νὰ 7 οἷν υν “- Α ». κα 
καὶ ἀνέβη καὶ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ 

9 Ν ΄ ὡ ’ἤ ἃ Ὃ“ ’ “Ἰ Ν 3 ἃ 

ἀπὸ τῶν θυγατέρων Φυλιστιείμ, καὶ νῦν λάβετε αὐτὴν ἐμοὶ 
΄-Ἂ Ἂ" Ὺὰ Ἁ ΄ὰ 

εἰς γυναῖκα. δὅκαὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ 
9 771 Ν 39 3 ἃ θ ᾽ὔ »“" ὃ ΄ι : Α 3 

αὑτοῦ “Μὴ οὐκ εἰσιν θυγατέρες τῶν ἀδελφῶν σου καὶ ἐκ 

παντὸς τοῦ λαοῦ μου γυνή, ὅτι σὺ πορεύῃ λαβεῖν γυναῖκα 

'ἴη ατροῖκ. ἮΥ͂. “ αὖ [15 {1π|6.᾽ 1.6. δὖ 

ὕΠ6 ΥΘΡΥ ὑϊπη6 ψΏΘη ΠΟΘΙ ὨυβΌδηα 50}Ρ- 

Ῥοβθα ὑμαῦ ὑῃπθῦ ΟΥΘ ἱπουστηρ αοα᾽ 5 

ΔΏΡΘΥ. --- ἠκούτισεν: “Ιη846 8 687." 

ΤῊΐΪΒ ψογὰ οοουτβ οἰσῃῦ {{π|68 ἴῃ [Π6 
ΤΧΧ, 6.0. ῬΒ. 8010, 6Γ. 805, 

24. Σαμψών: 905. 4ηΐ. Ὗ 8 ὃ 4 

Καὶ γενόμενον τὸ παιδίον Σαμψῶνα 

ἰσχυρὸν δὲ ἀποσημαίνει τὸ 

ὄνομα. ὅθ [Ιηὐτοαπούϊοηῃ ἴο {Π6 5ίοΥΥ. 

-- ἡδρύνθη : Εχ. 210 ἢ, 

“2Ὁ. συνεκπορεύεσθαι αὐτῷ: 0 600 
7ονεἢ οὐἱξ ἢ, ἴηι, ἴ.6. ἴο δα Ὠΐτση ΘΗ 

Ὧ6 ψυϑηύ ἴοσῃ. ἘῸ. “ἴο τηονϑ Ὠἰμη.᾽ 

ΤῊῺΘ σου 560 ἰο φοϊηῦ ἴο β01ὴ6 

Ἰεασθηᾶβ οὗ ϑδιηϑοη 0 ἤδᾶγθ πού 

ΟΟΠ]6 ἀον ἴο 18. --- παρεμβολῇ: 0815 

ὙΥΟΤα 15 βαϊὰ ἰο Ὅ6 Μδοθαοῃηΐδῃ, ἢ 

ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ ΟΠ]Υ Τηθ8η85 ὑπδῦ ἰὺ 15 οὗὨ τη}}}1- 

ΑΥῪ ΟΥΡη. ὅθ Εχ. 145, “ΤῊ 

ΟΔΙΡ οὗ Πδη᾽ 5 [Π6 ῬΤΟΌΡΘΟΙ δηη6 οὗ 

ἃ ῬΙδοθ. Ηβδποθ {86 ΗΝ. ΠθυΘ σϑίδϊῃηβ 

ὍπΠ6 ΗἩΘΌτονν Μαϊαπο,-ἄαη. ΤΏ οὐχ ἰοχύ 

οὗ 6 ΗΘΌΓΘΝ {Π6 Βἰυπδίοη οὗ {115 

ῬΙαΟΘ ἰἴβ5 ορίνθῃ 8ὃ58 Ὀθύνψθθῃ Ζούδῃ πᾶ 

Ἐβῃΐδο], ὁ. 6. ἴῃ ὑῃ6 Ὠρᾶτὺ οὗἩ [μ6 δηϊίθ 

καλοῦσιν, 

ΤΘΥΥΙΟΥΥ ; Ὀαύ ἴῃ “ἀρ. 1812, ΠΘΙΘ Δἢ 

δοοοιηῦ οὗ {πΠ6 ᾿οΥἱρίη οἵ ῃΠ6 ὩδΙη6 15 

σίγθῃ, ὑη6 ΡΪδοθ ἰβ βαϊα ἴο Ὀ6 " Ὀθῃϊημα 

Κιν)]ῦἢ- ϑαγίχη ̓  ἰη ΨΦυδῃ. [1Τύ ψουϊ]ὰ 

ΒΘ Θ1Ὼ ὑπουθοσθ ὑπδὺ {Π6 καί, γΥ]Οἢ {Π6 
ΤΙ ΧΧ μὰϑ αἴΐου Δάν, Ὀαὺ ἴο νυ ΐο ἢ {Π6 ΓΘ 

5 ηοϊῃϊηρ ἴο ΟΘΟΥΓΘΘΡΟΠα ἴῃ {μ6 Ηδθ- 

ὍΓΘΥγ, ΤΡ ϑθηΐβ ὕῃ6 ἴγσαθ στϑϑαϊηρ, 

ΤΉΘΙΘ ἃΓΘ ΥΟΑΒΟΏΒ ἴῸΥ ΒΌΡΡοβίηρ ὑμδύ 

ἴη6 Θχρϑαϊτίοη οἵ [Π6 Τ)δηϊΐο5 τθοοσαθα 

ἴῃ ΟΠΔΡΙΘΙ 18 ἴοοῖκ ρίδοθ Ὀθίογθ [Π6 

ὑϊη6 οἱ ϑαυ:βθοη ; 80 ὑπδὺ {Π6Υ6 18. Π0Ὸ 

ἸΠΟΟΠΒἰΒύθ ΠΟΥ ἴῃ ἰΐβ Ὡδ1η6 ὈΘΙηρ Π]6Π- 

ὑϊοηθα ὮΘΙΘ, πουρ ὑπ6 βίουυ οἱ ΠΟῪ 

ἰῦ Οα1η6 ὈΥ͂ 5 ΠΔΙῚΘ 15 το]α Ἰαΐθυ. ---- ἀνὰ 

μέσον... καὶ ἀνὰ μέσον : ορ. Εἰχ. 828, 

1. εἰς Θαμνάθα : βΒυθαποίίηρ [Π6 ἔνγο 
Ἰαϑὺ Ἰϑίΐθυβ, ν ΐο ἃ ἀὰθ ο ἩΘΌΓΟΥ 
᾿πΠΗΘχίοη, γὙοἪῪ 816 ἰοὺ νι Θαμνά -Ξ 

Τίμιηαν. 4085. Αηΐ. Ν' 8 ὃ 4 εἰς Θαμνὰ 

πόλιν. ὅ686 Εχ. 1287 ῃ, ---ἀλλοφύλων : 
ὃ ΙΠἸΧΧ νιον ΙἴῸΥ Φυλιστιείμ. Ο. 

ΑΙῊΟΒ 18: 1 Μδο. ὅθδ8, 8566 Ιηὐγοάπο- 

Ὁ10Π ἴο ΒίΟΥΥ. 

2. ἑόρακα: ὃ 89. 

8. Νὴ οὐκ: ο,. 1δ2 μὴ οὐχί. ---ὸ 
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δυᾶροβ ΧΙΥ͂ 4 

ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων τῶν ἀπεριτμήτων ; ᾿ καὶ εἶπεν Σαμψὼν 
. ν ΄ δι τ νὰ ΠΣ , ΄ ψ σ "52 

πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ “Ταύτην λάβε μοι, ὁτι αὕτη εὐθεῖα 
3 3 “ 22 4 Ν ε Ν 9 ἴω ἿΝ ε , 

ἐν ὀφθαλμοῖς μου. καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ 
9 ΄ι 3 » . Ἅ Ψ 9 ’ὔ Ψ 3 ’ 

αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ Κυρίου ἐστίν, ὅτι ἐκδίκησιν 
9 Ἁ ἴω. 9 ἴω 9 ’ὔ : . Ν 5 ῪΜὰ ΄Ὰ 9 ͵ 

αὐτὸς ζητεῖ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἐν τῳ καιρῳ ἐκείνῳ 

οἱ ἀλλόφυλοι κυριεύοντες ἐν Ἰσραήλ. ὃὅκαὶ κατέβη Σαμ- 

ψὼν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰς Θαμνάθα- 
Αι 5 [2 ΄ι 9 ἴω ᾽ Ψ. ᾿. ’ 

καὶ ἦλθεν ἕως τοῦ ἀμπελῶνος Θαμνάθα, καὶ ἰδοὺ σκύμνος 
3 ᾿ ῪΚὰ 

λέοντος ὠρυόμενος εἰς συνάντησιν αὐτοῦ. 
ΕΑ ὦ 

ὁκαὶ ἥλατο ἐπ’ 
4 δ ΄΄ὰ ’ ΝΥ ’ὔ Β ε Ν ’ 

αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου, καὶ συνέτριψεν αὑτὸν ὡσεὶ συντρίψει 
ἣ δ 950 Χ 3 9 ω Ν 5 
ἔριφον. καὶ οὐδὲν ἣν ἐν ταῖς χερσὶν αὑτοῦυ. 

Ν 9 

και ουκ 

ἴω Ὺ ξ΄“ ΄κὸὼ Ν μιὰ 

ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ ὃ ἐποίησεν. 
ἴ 

ὀφθαλμοῖς Σαμψών. 

Ἁ ’ νν 3 Ψ, ῪΜ ’ Ἁ 9 ’ 3 καὶ κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν τῇ γυναικί, καὶ ηὐθύνθη ἐν 
8 ἈΚ ’ 353.ϑ .»ε ᾽’ “ 

καὶ ὑπέστρεψεν μεθ᾽ ἡμέρας λαβεῖν 
9 ’ ἃ 9 ’ 3 “Ὁ Ν ἰφν ΨῈ ’ Ν νυ" Ν αὐτήν - καὶ ἐξέκλινεν ἰδεῖν τὸ πτῶμα τοῦ λέοντος, καὶ ἰδοὺ 

ἣν ἊΜ 9 .- ’ ΡΜ. ’ ἃ ᾽' 

συναγωγὴ μελισσῶν ἐν τῷ στόματι τοῦ λέοντος καὶ μέλι. 

εὐθεῖα : ορ. ν. 7 ηὐθύνθη. “86 ἰ5 τἱ]ρηῦ 

1 ΤΩΥ ΘΥ65.᾽ ΤῊ ΗΘΌτονν οσα ἰδ 06 

5δὴ6 8ἃ5 ἴῃ ΝΌ. 2310, 1,6 τη6 αΪ6 1ῃ6 

ἀθδίῃ οἵ {86 γἱσηίδοιιϑ." 

4. ἐκδίκησιν : γευθη)06. ἩΘΠΊΘΙΥ, ἔορΥ 

η6 ΜΓΟΏΡΒ ἀΟΠ6 ἴο [Π6 ΒΓΔ 6] 1065. --- 

αὐτός : 1.6. Φοῃονδἢῆ. διηβθοη γνγᾶϑ 

ΟὨΪΥ Βθοϑκίηρ ἃ νι ἴθ, 9085. 4ηϊ:. ν 8 86 

τοῦ θεοῦ κατὰ τὸ Ἑβραίοις συμφέρον ἐπι- 

νοοῦντος τὸν γάμον». ----κυριεύοντες : ὃ 80, 

δ. ὠρυόμενος : ὠρύεσθαι (,-Ξ- Τ,δϊ. 
γιιρῖγθ)ὺ ΟΟΟΌΤΒ 11 {Ππ|65 ἴῃ ΤΙ ΧΧ, 6.0. 

ῬΆ5, 2116 ὡς λέων ὁ ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος : 

ἘΖΙκ, 2225 ὡς λέοντες ὠρυόμενοι. 

6. ἥλατο ἐπ᾽ αὐτὸν κτλ. : 1.6. ΠΘ 
ἢδΔα ἃ ϑυδάθῃ δοοθϑβ οὗ ΒιΡΟΓηδίαγΑ] 

βίσθηρίῃ. ἙἘῸΓΣ 86 ῬΏγαβΘ ορ. ἱ Κι. 106 

καὶ ἐφαλεῖται ἐπὶ σὲ πνεῦμα Κυρίου. ΤἼῊΘ 

Ἰονν σίθνν οὗ ἰηϑρὶγύϊοῃ ἰῃ ὕΠ6 Θδιηθο 

Ἰοσρθῃᾷ βῆῇονγβ. ἃ Ὀυϊηϊνο ἴοημθ οὗ 

ὑπουριῦ δηᾶ 15 δὴ διρυμθηῦ [ῸΓ [ὑβ 

ΒΌΠαΘΥ."ἢ 

ΘΑΥΪΥ ἀδίο. ----σσπυνέτριψεν : ΗἩΘΌΓΟΥν, “ΤΟΥΘ 

ΤῊΘ ΑἸοχδηασίδη Μ8. πᾶ 

διέσπασεν. ---- ὡσεὶ συντρίψει: πὶ. Υ. “85 
6 ψου]Ἱα δυο τθηΐ. Μ|]Π]ΠΌῷῈοΟη --- “ὙὙῸΠῸ 

ἴογθ {ῃ6 Ἰίοῃ ἃ5. 7η6 Ἰἴοῃ θδύβ [Π6 

κια." 

7. κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν : 5'ηρπ- 

ΙΔ. ἰὴ ὑπΠ6 ΗἩΘΌτον. 

8. συναγωγὴ μελισσῶν : Α Πδ5 ΠΘΥΘ 
συστροφή. ῬΟΙΪΥΌΙὰΒ ΙΝ 7 Πδ8 τὴν συνα- 

γωγὴν τῶν ὄχλων. ΑΒ συναγωγή ἰδ5 6 

ὑδη 5] οΥ 5 δ Ϊ.4] τοηαουΐηρ οὗ {Π6 

Ηθῦτον σψοτὰ συ ὶο ἢ ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ {}15 

Ῥᾶβδᾶρθ, γὙΧ6Ὲ6 οδηποῦ ᾿Π͵1ΘΥ ὑΠῃδύὺ συναγωγή 

μελισσῶν ἰ56 ΑἸοχϑαηᾶγίαι) ΟὙΘΘΙΞ ἴῸΥ ἃ 

ΟΡ Ι ΠῚ Οὗ Ὀ665. 205. 4η:. 8 8 6 

Ὦδ5 ἐπιτυγχάνει σμήνει μελιττῶν ἐν τῷ 

στήθει τοῦ λέοντος ἐκείνου νενοσσευκότων. 

- στόματι : ΗΘ τον, " θΟάγ.᾽ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 

στόματι 5. ἃ τηϊδία!ϊκα ἰπ ὕΠῃ6 αΥτθκκ ἴῸΓ 

σώματι, Ὀαὰὺ ἰῦ ΓΘΟΌΓ͵Β ἴῃ 9, 

δ δ Σ 
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9 Ἁ 9 “ δι νκ 3 “ ᾿ 3 ’ὔ ’ καὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰς χεῖρας, καὶ ἐπορεύετο πορευόμενος 

Ν ’ Ν Ἁ “ 

καὶ ἐσθίων καὶ ἐπορεύθη πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν 
ἴω Ἂ, ὟΝ “ Ν 

μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔφαγον, καὶ οὐκ ἀπήγ- 
“ Ψ Ἂ Ν ἴω ἴω ῪΚ΄ 

γειλεν αὐτοῖς ὁτι ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ λέοντος ἐξεῖλεν τὸ 
’ 10 Ν ’ ε Ά 3 οὶ Ἃ " “ 

μέλι. καὶ κατέβη ὃ πατὴρ αὐτοῦ πρὸς τὴν γυναῖκα" 
ν 59 ’ὕ ». κα Σ Α ’ ΖΝ ἃ ψ σ 

καὶ ἐποίησεν ἐκεὶ Σαμψὼν πότον ζ΄ ἡμέρας, ὁτι οὕτως ποι- 
Ἴ ὩΣ ἈΠῈ ν; Ψ Τὸ ὝΨΗ. Ἀ 

καὶ ἐγένετο ὁτε εἶδον αὐτόν, καὶ 
12 

οὔσιν οἱ νεανίσκοι. 
» ’ὔ ’ὔ Ἁ 3 3 3 ἴω. Ἁ 

ἔλαβον τριάκοντα κλητούς, καὶ ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς Σαμψών ““Πρόβλημα ὑμῖν προβάλλομαι-: ἐὰν 
’ “ 

ἀπαγγέλλοντες ἀπαγγείλητε αὐτὸ ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις 
“ ν ἃ Ψ ἴω 

τοῦ πότου καὶ εὕρητε, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνας καὶ 
᾽ λὰ ε Ψ 13 Ἅ 3 « ἃ ’ὔ 3 

τριάκοντα στολὰς ἱματίων: “καὶ ἐὰν μὴ δύνησθε ἀπαγ- 
“ ἴω Ἁ 

γεῖλαί μοι, δώσετε ὑμεῖς ἐμοὶ τριάκοντα ὀθόνια καὶ τριά- 
κοντὰ ἀλλασσομένας στολὰς ἱματίων. καὶ εἶπαν αὐτῷ 

ἴω ᾿ 

“ Προβαλοῦ τὸ πρόβλημα καὶ ἀκουσόμεθα αὐτό “καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς 

9. ἔδωκεν αὐτοῖς : ΤοΒΘΡἢ 5 ἴῃ {6]]- 
ἷηρ 0ῃ6 5[ουυ τῇδ ῖκθ5 ϑαιηβθοη ὈΓΙῺΡ 

1η6 ΠΟΠΘΥΘΟΙΩΌ 8ἃ5 ἃ ὈῬΙΘδθηῦ ἴο ΙΒ 

Ὀγῖαὰθ. Ῥϑυῆδρθ ὑμὶ5 ἴῖβ. δὴ δἰϊθιηρύ 

ἴο τηδ6 {π6 οοπαπαού οἵ ϑ'διηβϑοῇ ΤΏΟΥΘ 

οομδίβίθηῦ τὶ {6 Ιὰνγ οὗ {ῃ6 Ναζί- 

Τἰΐθ. 

10. ἐποϊὶησεν. . . πότον: ἴΟΥ [6 

ῬὮΏΓΑΒΘ ποιεῖν πότον ΟΡ. θη. 198, 402, 

--ἰ ἡμέρας : [Ὁ7Υ βδουεη, ἄαγ8. Νοῦ ἴῃ 

ὑπ6 Ἡθρῦτον. ---- ὅτι οὕτως ποιοῦσιν οἱ 

νεανίσκοι: Α Πδ8 ἐποίουν ἃπα 1ῃ6 ἩῸΥ. 

ἐ ι564 το ἅος" ᾿πηρ] Υἱηρ ὑμδὺ {Π6 Οἰιβύοτῃ 
γνῶ ΟὈΒοΪθίθ. 

11. ἐγένετο... καί: ὃ 41. --- ὅτε 

εἶδον αὐτόν : Α ἐν τῳ φοβεισθάᾶι αὐτους 

αὖὐτον. ὝΤΠ6 ὕνγο ὙϑΥῸ5 τηθϑηΐϊηρ “ἴο 

5866 δηᾶ “ἴο0 ἔδυ ̓  16 θα δ᾽} οοηΐαβοα 

'ἴπ ΗΘΌΓΘΥ ---κλητούς : ἑηυϊίοα σιιοδί8. 

Ἐ.Υ. “ Θοηρδηϊοηβ.ἢ 

12. ἸΠρόβλημα: δραῦΐ {ὙᾺῸΠ] {Π15 
Οοηΐϊοχῦ ἪὋ06 ψοσὰ πρόβλημα ΔΡΌΡΘΔΥΙΒ 

ΟἾΪΥ ΤΟΙ {{Π165 ἴῃ (ῃ6 ΤΧΧ --- ῬΡ, 484, 

112: ἩΡΚ, 26; δη. Θ 823, --- σινδόνας : 

Ηαῖ. 1 200: 1 86 (σινδόνος βυσσίνης), 

θῦ: Ι 181]. Σινδών ὮΘΙΘ Τηθ08Δη8 ἃ 

βαττηθηῦ οὗ ΔΙ ὈΓΪΟ ΟΥ τη 8] 1, Οὔ. 
ΜΚ. 1451 περιβεβλημένος σινδόνα : Μί. 

2155. ΤῊΘ ὨΔΠ1Ὶ6 ροϊηΐβ ἴο {Π6 1η{1Ὸ- 

αἀπούΐϊοῃ οἵ {π6 τηδίθυϊ] ἴσοι [πηαἶδ8. 

18. ὀθόνια : ΔιηοίΠ 6. τοπαθγίηρ οὗ 

{Πῃ6 βϑῖηὴθ ψοσὰ ψῇΐϊο 85 7υ.ϑὺ Ὀθθη 

ὑγδηβὶαῖθα ὉΥ σινδόνας. Οὗ». Μί. 2789 

ἢ ἢ. 1940 ἔοτ [ῃ6 Θαπΐνδ]θηο68 οὗ [Π6 

ὕνο ψοσᾶβ. Φόβθρῃυβ (4πέ|. Υὶ 8 ὃ 6) 

Πδ5 ὀθόνας ΏΘΤΘ Π6 ΤΧΧ ἴῃ νυ, 12 δ5 

σινδόνας. --- ἀλλασσομένας στολὰς ἱμα- 

τίων : ἴῃ6 ΗΘΌΓΘΥ 8 6 5816 ἃ5 ἴου' 

στολὰς ἱματίων ἴῃ ν. 12, Ορ. θη. 4822 

ἀλλασσούσας στολάς. 
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ἐ Τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιβρώσκοντος 
καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ γλυκύ ;᾿" 

καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπὶ τρεῖς ἡμέ 
ὑῳννν 

γυναικὶ Σαμψών ““᾿Απάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου καὶ ἀπαγ- 

Ν ῪὉ “ ᾽ Ἁ ἊΝ “: 

καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἶπαν τῇ 

’ νν ’ ’ ’ ᾿φὲ Ν, 

γειλάτω σοι τὸ πρόβλημα, μὴ ποτε κατακαύσωμέν σε καὶ 
κ 3 κ- ’ ΕΥ̓ , ἿΝ 

τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐν πυρί: ἢ ἐκβιάσαι ἡμᾶς κε- 
18 ν»ν» ε Ν Ν Ν 5 ΛΝ Ν 

Και ἐκλαυσεν ω) γυνη Σαμψὼν ρος αὐυτον και 
’, 32 

κλήκατε; 
53 ({ ᾿ Ψ ν Ν 9 3 , ’, ψ Ν εἶπεν “Ἰίλην μεμιίσηκὰς με καὶ οὐκ ἡγαπησάᾶς με, οτι τὸ 

πρόβλημα ὃ προεβάλου τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ μου οὐκ ἀπήγ- 
ν. 5 κι : κι 

καὶ εἶπεν αὐτῃ Σαμψών “Εἰ τῷ πατρί μου καὶ 
1 

’ὔ 39 

γειλάς μοι. 
“ ’ὔ 5 9 ’ὔ ἃ 9 » 29 Ν 

ΤΊ μητρί μου οὐκ ἀπήγγελκα, σοὶ ἀπαγγείλω; καὶ 
» . ᾿ 3. Ἄ Ὄ μὉ Ν ε Ν ε ’ ἃ 3 9 “Ὁ 

ἔκλαῦσεν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἐπτὰ ἡμέρας ἃς ἣν αὐτοῖς 
ε ’ ; ἡ ,-} ’ 3 ΨᾺ ε ’ “ ε ’ Ἁ 3 ’ 

ὁ πότος: καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἀπήγγει- 
9 ῪΜᾺ [2 ’ 39 ἰφὶ Ν) 9 ᾿ 9 ’ 

λεν αὑτῃ; οτι παρενώχλησεν αὐτῳ' καὶ αὐτὴ ἀπήγγειλεν 
ἴω. ςὲέσ “ἃ ῪΝῃ ἴω. ῪΜᾺ “ἣ ῪΝΆ ΕΥ̓; 

τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ αὐτῆς. “καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ ἀνὸρες 
ἴω. ᾽ 9 ῪΜὰ ε ά ΄“ ε ’ Ν ῪΝΜᾺ 9 ῪΜ Ν 

τῆς πόλεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι τὸν 
΄ 

ἡλιον ' 

“πὶ γλυκύτερον μέλιτος, 
᾿Ὶ 5 ’ ’ 99 

καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντος; 

14. Τί βρωτὸν κτλ. : ἴῃ Π6 οΥ͵ἱρίη8)] ἤδγθ." ΤΏΘΥΙΘ 8 ἃ Θοηΐιδίοη ΘΙΘ ὈΘ6- 
{15 ΤΟΙΙῚΒ ἃ Ὑθυβθ-σουρὶοῦ (8 - 8). 
Ἁ 85 ἐκ του ἐσθοντος ἐξηλθεν βρωσις, 

και ἐξ ἰσχυρου ἐξηλθεν Ὕλυκυ. ΦοΒΘΡΠΒ 

(Δἴ. Νὶ 8 ὃ 6) ρἶνοδ Π6 ταα]6 {ῃπ8 

--φησὶν ὅτι τὸ πάμβορον γεγεννήκει 

βορὰν ἡδεῖαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ πανὺ ἀηδοῦς 

᾿ ὄντος. 

15. τετάρτῃ: ΗθΌΥΘΥ, “ βθυθῃΐῃ. 
ΤῊ ατροὶς τθϑαϊηρ' ΡΤΌΥΘΒ ἴΠ6 56η86, 

ὑπουρ ονθη ἴὺ 15. ποὺ οοῃϑβίβίθηῦ σι ἢ 

γ. 17. --- ἐκβιάσαι : ἰο αἴβϑρο88688 18 ὃ 

7ογοθ. Α πτωχευσαι: ΝΥ. “ἴο ἱπηρον- 
ΘΙΒῺ δ᾽ : ΕΗ. ἡ, Μαιρίη “ ἰακο ὑμδὺ γγ8 

ὕψθθῃ ὕνο σουβ ὑμαῦὺ ΔῚΘ ΒΙΓ 1] Ὶ ἴἢ 

186 οΥἱΡΊΉΔ). 

16. πλήν: οηἶψν. Οὗ. ἀθῃ. 419, 
17. ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας : 5] Οὐ} Υ 

ΤΥοΙ {ῃ6 Τουγὺῃ ἴο {π6 βϑυθηΐῃ ἀδΥ. 

ἘῸΙ [η6 τοὶ η]οσοθιηθηύ οὗ ὑπ6 δοοαϑᾶἃ- 

{ϊγθ οὗ ἀυτδύίοη οὗ {1Π16 ὈΥ ἐπί 6}. Υ. 14 

ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. : 

18. ἀνατεῖλαι: Α δυναι. Ἦ.Υ͂. “Ὁ6- 

ἔοτθ {Π6 βϑὰη ψϑηῦ ἀονη:ῦ--- Τί γλυκύ- 

τερον κτλ. : [Π6 ΔΗΒΨΈΥ, {ΠΗ ͵ {Π|6 τ] 16, 
15. ΘΧΡΥΘϑβϑα ἴῃ -ἃ νϑυβθ-ουρ θοῦ (ραΐη 

9 - 85), ἃ5 ἰδ Αθὸ ϑδιηβοῃ᾽β γϑίοσί. -- 
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καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψών 
“ Ἐξ μὴ ἠροτριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μου, 

Ρ] “Δ » Ἁ ’ ’ 37) 

οὐκ ἂν ἔγνωτε τὸ πρόβλημά μου. 
Ὁ... κὸὺῸ ῳ 9. 5 ἝΝ Ν , κ , " 
καὶ ἥλατο ἐπ᾽ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου, καὶ κατέβη εἰς 

9 ’ὔ ᾿ 9 ’ 3 3 ἰφ ’ » Ἁ 

Ασκάλωνα καὶ ἐπάταξεν ἐξ αὐτῶν τριάκοντα ἄνδρας καὶ 
» Ἶ. ’ὔ 3 ἴω »»ν» Ν Ἃ κ“"»Ἅ 3 

ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἔδωκεν τὰς στολὰς τοῖς ἀπαγ- 

γείλασιν τὸ πρόβλημα: καὶ ὠργίσθη θυμῷ Σαμψών, καὶ 
ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. ““καὶ ἐγένετο ἡ 

Ικ ν αἱ 
3 ’ Ρ] Ε ᾽ 3 ε ΞΑ οι ΄“ Ἁ 9 ἐγένετο μεθ᾽ ἡμέρας ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἐπε- 

’ Ν Ἁ “ 3 ΄Ὺ“΄ 9 9 ’ 3 ῪΝὰ . 

σκέψατο Σαμψὼν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐν ἐρίφῳ αἰγῶν, καὶ 

γυνὴ Σαμψὼν ἑνὶ τῶν φίλων αὐτοῦ ὧν ἐφιλίασεν. 

3 ς 9 ͵ Α Ἁ “,ᾷκ.»,ὕ 9 Ἀ “- 29 
εἰπεν ““ Εἰσελεύσομαι πρὸς τὴν γυναῖκα, μου εἰς τὸ ταμεῖον᾽ 

Δ) 3 “ὃ οὐ Μα,. ε ε᾽ 8 - Δ 3 λθ “ 9 ἌΝ ΩΝ και οὐκ ἔδωκεν αὑτὸν ὁ πατὴρ αὕτης εἰσελθεῖν. καὶ εἶπεν 
᾿ κι ΓῪ Ψ σὰ 

ὁ πατὴρ αὐτῆς ““Λέγων εἶπα ὅτι μισῶν ἐμίσησας αὐτήν, 
ν᾿» Ὁ 0κ εν Ὰ 3 ω , Ν ,. ΠΣ υ ἢἃ 

καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἑνὶ τῶν ἐκ τῶν φίλων σου" μὴ οὐχὶ ἡ 
ὃ λ Χ 9 “ ε ’ἤ 9 ΄Ὸ 3 θ ’ ε Ν) 9 ’ ἀδελφὴ αὐτῆς ἡ νεωτέρα αὑτῆς ἀγαθωτέρα ὑπὲρ αὐτήν; 

, ϑ » ’ 9 Ἁ ἀρὶ ἣν 9) 

ΕσΤΩω δή σου ἀντι αυτῆς. 
Ἁ ἰοὺ ΄“ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψών 

(ς Ἠθῴωμαι καὶ τὸ ἁπαξ ἀπὸ ἀλλοφύλων, ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ᾽ 

Εἰὶ μὴ κτλ. : Φοδορῇυβ (4 πη. Υὶ 8 8 6) 

ὑΥΉΒΙ͂ΟΥΏΒ. ὕΠ6 ΥΘΡΙΥ {πὺ8 --- Καὶ ὁ 

Σαμψὼν εἶπεν οὐδὲ γυναικὸς εἶναί τι δο- 

λερώτερον, ἥτις ὑμῖν ἐκφέρει τὸν ἡμέτερον 

λόγον. ----ἡροτριάσατε: ο;. 111 Καὶ. 1919, 

᾿Αροτριᾶν ἴοΥ ἀροῦν ΟΟΟΌΥΒ ἰῇ Β0Π16 

αἀοΖθῆῇ Ῥαβϑϑᾶρθβ ἰηῃ ἢ)6 ΤΙΧΧ, οὗ. 

άθη. 4898 ῃ. 

19. εἰς ᾿Ασκάλωνα : ἱ.6. ἴο ἃ Ῥἢ1115- 
{1Π6 ΟΙΌΥ αὖ Βοιη8 αἰβίδῃοθ. Τὴ {ΠΥ 

ΟΟΙΏΡΘΪΟΉΒ ὑμθιηβθ ῖνο5 616 Ῥχγοίϊθοίρα 

ὈΥ {Π6 Ιῶτνϑ οἵ μοβρὶα! γ.. . 

20. ἐγένετο. . . ἑνί: δοδαηια ἐΐ6 

τοἱ 6 ΟΥΓ ΟὯ6. Α και συνῴκησεν ἡ γυνὴ 

Σαμψων τῷ νυμφαγωγῳ αὐτου, ὁς ἦν 

905. Απὶ. Υ 8 ὃ 6 καὶ ἡ 

. συνῆν τῷ αὐτοῦ φίλῳ νυμφο- 

στόλῳ γεγονότι. --- ὦν ἐφιλίασεν : ὧν ἰ5 

ἑταιρος αὐτοῦ. 

φαῖδ᾽.,, 

αὐϊταοίθα ἰηῦο {ῃ6 οαβ886 οὗ φίλων ΡΓ6- 

Οραϊηρ. [Ι͂ἢ ἢη6 ἩΘΌΤΘΥ [ῃ6 ῬΙΟΠΟῸἢ 

ἰδ ἰὴ 0ῃ6 5ΙηΡΌΪΔΥ, Φιλιά ζειν ἴῃ {Π6 ΤΧΧ 

ἷ5Β οοηδίγαοίθα τ] ἃ ἀαίϊνα : 11 ΟἿ, 

192, 2037; 1 Ἐ3α. 8531; 851. 871, 

1. μεθ᾽ ἡμέρας : αὐῬε67' 80Ή16 ἔϊηλο. ---- 
ἐν ἐρίφῳ αἰγῶν : ὃ 91. --- ταμεῖον : (6η. 

4580 ῃ, ἃ. 10. --- οὐκ ἔδωκεν αὐτόν : ΝΟΥ. 

«γου ]α ποί 5 ΠΟΥ Ὠΐμη." 

2. Λέγων εἶπα: ὃ 81. Νοιίϊοθ {ῃδΐ 
λέγων Δα εἶπα δἃ1ΛΘ6 ἰγτραίθα 8ἃ5 ραχίβ οἵ 

ΟἿΘ ΨΘΙΌ. --- ἀγαθωτέρα ὑπέρ : δὲ 12, 94, 

8. ᾿Ηθῴωμαι κτλ.: 7. αἄηι ηιαᾶθ 
συιι{68585 ΟΘΉΟ6 ΤῸ} αἷΐ α8 γεσαγαβ {δ6 

Ρμιϊιϑεϊηι68 ἴηι ἀοΐηρ᾽ ηνϊβϑο ο  ἐο ἐδ θΉν. 

--μετ᾽ αὐτῶν : ποῦ αἴοηπρ υὐἱΐΐ, ἐπιθΉι, 
Ὀαΐύ ἐπ ἀφαϊέίηρ υυἱέν, ἤθη. ὃ8 935. ΤῊΘ 

οοηδύχαοίϊοῃ 15 ἀὰθ ἰο ῃ6 ἩΘΌΓΘΥ. 
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αὐτῶν πονηρίαν.  ἀῥἧκαὶ ἐπορεύθη Σαμψὼν καὶ συνέλαβεν 
τριακοσίας ἀλώπηκας, καὶ ἔλαβεν λαμπάδας, καὶ ἐπέστρεψεν 
κέρκον πρὸς κέρκον, καὶ ἔθηκεν λαμπάδα μίαν ἀνὰ μέσον 
τῶν δύο κέρκων καὶ ἔδησεν. καὶ ἐξέκαυσεν πῦρ ἐν ταῖς 
λαμπάσιν, καὶ ἐξαπέστειλεν ἐν τοῖς στάχυσιν τῶν ἀλλο- 

, ἈΠ ’, ΔΙ ΟΟΥΝ, ᾽ εἥδεῦ,, , 3 “Ὁ 
φύλων: καὶ ἐκαησαν ἀπὸ ἅλωνος καὶ ἕως σταχύων ὀρθῶν, 

καὶ ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας. “καὶ εἶπαν οἱ ἀλλόφυλοι 
ῪΜᾺ 92 Ἁ εὺ ΄ῪῸΝ 

“« Τίς ἐποίησεν ταῦτα; καὶ εἶπαν ““ Σαμψὼν ὁ νυμφίος τοῦ 
» ν᾿ ν κ᾿ κι ς. «κ« ΑΔ νΐ, ς3 "Ἀ Θαμνεί, ὅτι ἔλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτὴν 

.Ὶ καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ 
3.2 Ὁ. Ἃ Ν Ν Ἷ ὝΜΑ ο. 9 , π ΝΝ 
ἐνέπρησαν αὑτὴν καὶ τὸν πατέρα αὑτῆς ἐν πυρι. καὶ 

ἰρεὰ 9 ἴω ’ὔ 9 ΝΟ 3) 

τῳ ἐκ τῶν φίλων αὐτοῦ: 

ο 9 Ἃ (ς Ξτλ ἃ . ν κ . 9 
εἶπεν αὐτοῖς Σαμψών “Ἕν ποιήσητε οὕτως ταύτην, οτι εἰ 

δ 9 ὃ ΄ ὅ᾽ δἰο ἡ ν» , 2) 8 Νὴ ο νὰ 
μὴν ἐκὸικήσω ἐν υὑμιν, καὶ ἔσχατον κοπάσω. καὶ ἐπαάτα- 

ξεν αὐτοὺς κνήμην ἐπὶ μηρόν, πληγὴν μεγάλην καὶ κατέβη 

4. ἀλώπηκας : -- ἀλώπεκας. ἃὃ 1]. 

ΤῊῺΘ ΗΘΌΓΟΥΥ ΜΟΙ ΠΊΔΥ 8|580 ηθ8ῃ 

78 0185." --- κέρκον πρὸς κέρκον : ἃ [1ὑ- 

ΘΙᾺ] 10] ον ηρ οὗ 786 ΗΘΡγονν, Μ Ώ]ΟῊ 

ὨΔΡΡΌΘΠΒ ἴο οοἰηοίαθ ψυἱῦ ἢ Οὐχ ἸαΪ ΌΤΙ. ---- 

καὶ ἔδησεν : ἴῃ Ρ]806 οὗ [Π8 ἩΘΌΤΘΥ “1 

Ὀθύνθθῃ,᾽" ΏΪΟὴ Α ΥΟΡΓΘβθηΐβ ΠΘΙΘ ὈΥ͂ 

ἐν τῷ μεσῳ. 

ὅ. ἐν τοῖς στάχυσιν: ὃἥ 91]. --- ἀπό 
. καὶ ἕως... καὶ ἕως : δοί᾽, . .. 

απᾶ... απᾶ. 8. 92. --- ἅλωνος : Ραΐ ὉΥῪ 
ὍΠ6 ΟΥ̓ΘΟΙς ὑΥδηβΙαίου ἴου ἴῃ 6 ψογα ΓΘἢ- 

ἀργὰ ἱπ {86 ΠῸΝ. “βῇῃοοκβ," ΜΏ]ΟῊ 

γΘρυθθθηΐβ 8ῃ θαυ] ΘΙ βίαρθ οὗ Παγνθϑὺ 

ὙΟΥΚ. Οπ {Π6 ἴοτιῃ οὗ [ῃ6 ψοσὰ 566 

ὃ 8. --- ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας : ΗΟ. 

“διηα 4150 {Π6 οἸνογαγᾶβ.᾽ Το αἰου- 

ΘΏ6Θ ΒΘΘΙῺ8 ἄπθ το {π6 ἴδοῦ {πᾶὺ {16 
ὙΥΟΓᾺ ΤῸ ψγαγαβ 15 Οἴὔθηῃ υϑθα βρϑοίδὶν 

οὗ υἱηογαγαϑ. 

6. νυμφίος : 8οη-ἴη-ἴαισ. ἜΟΥ {118 

Τηθϑηΐηρ᾽ 6}. ᾿ἰἱ ΕΒα. 2328 (-- Νβῆ. 1328), 

Α Βᾶϑ Π616 γαμβρος. --- τοῦ Θαμνεί : οὗ 

{π6 γιαη ο0Χ[, Τίηιπαν. 182 Ἡ. ---- τῷ ἐκ 
τῶν φίλων αὐτοῦ: ἩῸΨ. “ἴο ἷδ οοΙη- 

Ῥϑηΐοη. ῬΘΥΏΔΡ5 Μ͵Ὑὸ Βῃου]α ΠΟΙ στϑδᾶ 

τῳ ---ἴο 006 οὗ ἢΐ8 Κ7γϊοηα8. 

7. ταύτην : ΤΘΙΏΪΠΪηΘ6 ἴῸὉΥΓ Πρυΐρυ. 

ἢ 47. Οὕτως ΙΟΟΚΒ {1 ἃ ρΊοββ Οἢ ταύ- 
τὴν, ΟΠ6 οὗ {Π6 ὕνο Ὀδθίηρ τϑαυπαδηί. 

ΗΟ. “ αἴΐϑυ 5 Ἰηϑηηογ. --- ὅτι εἰ μὴν 
ἐκδικήσω ἐν ὑμῖν : (ἤηοιῦ) ἱδπαΐ ὁ α 
ἐγ, 1 οἱ αῦο ἢν υοησοαῆ6 οἩ γον. 

δ 107, Οη εἰ μήν 8566 ὃ 108. ---;ἢσχατον 

κοπάσω : αἱ ἢ Ἰαβὲ [υυἱϊϊ ἐρα86. Οὗ. 
Βα 118 ἐκόπασε τοῦ λαλῆσαι πρὸς 

αὐτὴν ἔτι. ϑ,ΙηΒΟη 15 οι] ὑΠΤΟῸρΡἢ- 

οαὖ ἰο ἃγοϊα ἃρργθββδῖνθ δοίϊοῃ; ἢ6 

ΤΏΘΓΘΙΥ γοία]αΐθϑ [Ὁ ΟΠ Ρ5. ἀ0η6 ἴο 

Ὠΐ]η. . 

8. κνήμην ἐπὶ μηρόν : ες οἡ τη ϊρῆ; 
ἃ ᾿ἰῦογἃ] τη θυίηρ οὗ ὑπ6 ΗθΌγονν, Ὀαῦ 

ΜΠδὺ ἰῦ τηθδηῦ ΟΥ ΘΙ ΠΔ}}Υ 156 ματα ἴο 

ΒΔΥ. ΕῸΣ [86 δᾶνουθίαὶ δοουβαῦϊνθ ΟΡ: 
Ὠΐ, δὅ6 πρόσωπον κατὰ πρόσωπον. --- πλη- 

γὴν μεγάλην : δοουδβαύϊγθ ἴῃ ΔΡΡοΒί(10η δον. ὅν, μὰ . 
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Φυᾶροβ ΧΥ͂ 14 
Ἁ 9 ’ 3 ῪῈῃ Ὺ ᾽’ » ’ 9 Ἁ 

καὶ ἐκάθισεν ἐν τρυμαλιᾷ τῆς πέτρας Ἢτάμ. Καὶ 
3 β ε 9 ’ Ἁ 

ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ παρενέβαλον ἐν ᾿Ιούδᾳ, καὶ 
9 Ἕ 3 ΓΑ 

ἐξερίφησαν ἐν Λεύει. 
δι. 4 “Ὁ 3) 

βητε ἐφ ἡμᾶς; 
Ἀ 3 Ψ, Ν “Ἂ 3 Ὃ χ ’ 3 ’,’ ε 9} 

ψὼν ἀνέβημεν, καὶ ποιῆσαι αὐτῷ ὃν τρόπον ἐποίησεν ἡμῖν. 

ν 5 τὸ καὶ εἶπαν ἀνὴρ Ἰούδα “ Εἰς τί ἀνέ. 
ς ,, δ κι καὶ εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι “Δῆσαι τὸν Σαμ- 

4 Τῶν , Ἃ ΠΕΣ ἕν ρύ8 5 
καὶ κατέβησαν τρισχίλιοι ἀνὸρες ἀπὸ Ἰούδα εἰς τρυμα- 

λιὰν πέτρας Ἤτάμ, καὶ εἶπαν τῷ Σαμψών “Οὐκ οἶδας ὅτι 
᾽ὕ ε 5 , ε κα ὴ , κ᾿ 3 , 

κυριεύσουσιν οἱ ἀλλόφυλοι ἡμῶν, καὶ τί τοῦτο ἐποίησας 
ΦῈΤΥΑ͂Ν 32 

ἡμῖν; 
Ψ 9 ’,ἤ 9 ὌΝ ΤΣ 

ουτως ἐποίησα αὕτοις. 

Ἁ οὶ 9 “ ’ «ςἃ ’ 3 ’ὔ ’ 

καὶ εἶπεν αὐτοις Σαμψών Ον τρόπον ἐποίησαν μοι, 
12 ΑΥ δι ἮΝ ὃς “ , ὕ 

καὶ εἶπαν αὑτῳ ““Δησαὶῖ σε κατέ- 
β ΄Νὰ ὃ Ὺνες ᾽ 3 Ἁ λλ “λ 33 Ἁ 3 3 “ 

ἡμεν,; τοῦ δοῦναΐ σε ἐν χειρὶ ἃ οφύ ων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
᾽ εἰ. ’ὔ ᾽ Ν ᾽ 9 9 : “ἷΖζ΄,|͵»9 

Σαμψών Ομόσατέ μοι μὴ ποτε συναντήσητε ἐν ἐμοι ὑμεῖς. 
18 ἄντ ὧδε ΟΕ δίας , (ς 5. ιν 3 9 ἃ “ ,ὕ Ν 
καὶ εἶπον αὐτῷ λέγοντες “ Οὐχί, ὅτι ἀλλ᾽ ἣ δεσμῷ δήσομέν 

Ἁ ’ ΝΥ ῪᾺ Ἁ ’ 

σε καὶ παραδώσομέν σε ἐν χειρὶ αὐτῶν, καὶ θανάτῳ οὐ 
,ὕ ὕ 27 τ Ἂν “95. νΝ 3 . ᾽ 

θανατώσομέν σε καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν δυσὶ καλωδίοις 
Ἁ " Ὺᾳ“ ’ 

καινοῖς, καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὸν ἀπὸ τῆς πέτρας ἐκείνης. 

Ἑ καὶ ἦλθον ἕως Σιαγόνος- καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἠλάλαξαν 

ἴο ὕΠ6 Βθηΐθῃοο. ---- τρυμαλιᾷ : {15 νγοτά 

Ϊ5 υϑρα 5᾽Χ ὑἰπη65 ἴῃ 1ῃ68 ΤΧΧ δηα ΟΠ66 

ἴῃ {86 Ν.Τ., ἰῃ ΜΚ. 1025. ΏΘΥΘ ἰύ 515- 

ηἰῆθθ ἴΠ6 εγ6 οἱ ἃ Ὡ66ά61]6.--- Ἤτάμ : 
05. Α4πϊ. Υ 8 ὃ 8 Αἰτὰν κατῴκει" πέτρα 

δ᾽ ἐστὶν ὀχυρὰ τῆς ᾿Ιούδα φυλῆς. 

9. ἐξερίφησαν : Ἐ᾿Υ͂. “ Βρτοδᾷά {Π6Π|- 

Β6Ιγ 65. ὃ 88. Μοίζοῃ αὐοίοθ5 4 πη. 

12, 284 ἴοὙ {ῃ6 ρορίϊοδὶ ἔουτη ἐρίφη. 

Βαύ ἴῃ ἴῃ6 ΤΧΧ {Π6 ἀου Ὁ]6 ΟΥ 5]Π0Ρ1]6 ρ 

ἷβ ἃ απθϑύϊοη οὗ Μ8. βρθ]Ἕηρ. --- Λεύει : 

ἩθΌτον Ζ δολὶ. 

10. εἶπαν ἀνήρ : ἃ ἴοο ἔαϊ ΠᾺ] τΘη- 
ἀοτίηρ οὗ ἴπΠ6 ΗΘΌτονν, ΜΪΟἢ ΘΙ ΡΙΟΥΒ 

{Π6 5'ΠΡΌΪΔΥ οὗ ηταη, αἰῖου ἃ ΡΟ] ΤΑ] ν Ὁ 

ἴο ἀδηοΐθ Π6 ἱπῃδἰζαηβ οὗ ἃ σου ΠΥ 

ΟΟἸ]ρού γον. ὃ 48. 

11. κυριεύσουσιν : ΗῸΨ. “816 ΤᾺΪ]ΘΥΒ 

. ΟΥ̓́ΘΣ α8.᾽ Οὗ. 143, 

12. δοῦναι... ἐν χειρί: ὃ 91. ΤῊΘ 
τη δ Ϊηρ᾽ ἰ5 πού ααϊΐθ [Π6 βδ1ὴ6 ἃ5 ὑπδαΐ 

οὗ δοῦναι διὰ χειρός ἴῃ ἀθη. 895 2,.-- μή. 

ποτε συναντήσητε: ἃ 1678] ΤΘΠαΘΙΪηρ; 

οὗ 1πΠ6 ΗΘΌΓΘΤΥ ---- ἰ68ὲ ψ6 {αἴ τπροΉλ Ἠϊ6 

ψοιγϑοῖυοβ. Οὔ. 14 δῃὰ ἔχ. 913 η. 

18. ὅτι ἀλλ᾽ ἤ : 8 109. --- καλωδίοις : 
ἴῃ ΤΙΧΧ ΟἿΪγῪ ἤΘΓΕ, ἰη 14, δηα ἴῃ 1611, 12 

ΤῊΘ ψογσα 15 οἰ 5510). 

14. ἦλθον : ἩΘΌΓΟνν, “6 ΟΔπΊ6.᾽ --- 
ἕως Σιαγόνος : 1.6. ο {ῃ6 ΡῬΙᾶαοθ ψ ]οἢ 

5 σγθραϊθα ἴο ἢδνθ ὈΘΘ6η 80 οδὶ]θα δου 

{Π6 ΘΧΡΙοἷύ νυ] οἢ 15 δουῦ ἴο ὈΘ6 το]αΐθα. 

566 905. 4η1. ὶ 8 ξ 8. ΤῊῆΘ ΗθΌτονν 15 

71, ὅομιὶ πα 1Π6 ῬΪδοθ6 ἰ5 0Π6 βδη6 ἃ5 ὑπδῦ 

ὙΠ Οἢ 15 ἰη θη ρα Ὀγ Λεύει ἰη 9. --- ἡλά- 

λαξαν. .. αὐτοῦ: ΗΟ. “5ῃουϊθα ἃ5 

Π6Υ πηϑύῦ Ὠΐτη., ΤῊΘ ΗΘΌΓΘν ΜΓ ΤῸΓ 

ηνδοί ὮΘΥΘ 5 Αἰ ουθηὺ ἔσοιῃ ὑμαὺ ὑγ8η8- 
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Φυᾶροβ ΧΥ͂ 15 
ἊΣ 9 ’ 9 κιὦ ἣν Ὑ, ΄ 3 ΝΠ 

καὶ ἔδραμον εἰς συνάντησιν αὐτοῦ: καὶ ἥλατο ἐπ᾽ αὐτὸν 
ἴω ’ ἈΝ ’ Ν ’ Ν ϑνν.᾿ ’ 

πνεῦμα Κυρίου, καὶ ἐγενήθη τὰ καλώδια τὰ ἐπὶ βραχίοσιν 
ἴω ἃ 

αὐτοῦ ὡσεὶ στιππύον ὃ ἐξεκαύθη ἐν πυρί, καὶ ἐτάκησαν 

δεσμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ χειρῶν αὐτοῦ. καὶ εὗρεν σιαγόνα 
3 Ν ͵ “ ω 

ὄνου ἐκρεριμμένην, καὶ ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔλα- 
ὝΡος ΝΟ ΡΥ, τ 3 9. αὶ ,, » 16 Ν βεν αὐτήν, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῇ χιλίους ἄνδρας. καὶ 

3 ’ 

εἶπεν Σαμψών 
», 

“ἐ Ἔν σιαγόνι ὄνου ἐξαλείφων ἐξήλειψα αὐτούς, 
[7 9 ῪΜᾺ ’ “ῪᾷὍΔΝΝἝΝ» 3 ’ ’ 5» 99 

ὅτι ἐν τῇ σιαγόνι τοῦ ὄνου ἐπάταξα χιλίους ἀνὸρας. 
ἐν ὦ ὁ ε 3 ΄ κα .νν ἃ ΄ 
καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο λαλῶν, καὶ ἔρριψεν τὴν σιαγόνα 

ΜᾺ ῪᾺ Ἁ ἴω 

ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐκάλεσεν τὸν τόπον ἐκεῖνον ᾿Αναῖ- 
ρέσις σιαγόνος. “καὶ ἐδίψησεν σφόδρα, καὶ ἔκλαυσεν 
πρὸς Κύριον καὶ εἶπεν “ Σὺ εὐδόκησας ἐν χειρὶ δούλου σου 
τὴν σωτηρίαν τὴν βεγόλην Ταύτην, καὶ νῦν ὠπῶθ ἄμουμαα 

19 τῷ δίψει καὶ εὐσεσραμραι ἐν ΧΡ τῶν ἀπεριτμήτων. καὶ 

ΠΡΕΓΤΕΝ ὁ θεὸς τὸν λάκκον τὸν ἐν τῇ Σιαγόνι καὶ ἐξῆλθεν 

Ἰαϊθα ὍΥ συναντᾶν ἴῃ 12. --- στιππύον: ἃ ἸΑ ΌΟΠ6." ἩΗθρτγον αηναΐ- 1 δολιὶ 
Ξ- στυππεῖον. Οὗ». 109: 8ῖ.. 219: 15. τῷόαὶ δα νθοηθ ΗΙ]1. Νηιθβ ἤᾶγθ Ὀθθη 

181: Ὅδηῃ, 896, -- δεσμοί: θη. 422] ἢ, ΚΟΥ ἴο βοίνγθ συἶδθ ἴο Ἰθρθῃαβ ἃ ὙΧ76]} 

15. ἐκρεριμμένην : [Π6 ἩΘΌΓΤΘΥ ΠΘΙΘ 
85 ποῖ. Ομ {86 ἴοτιῃ οἵ 86 ψοτὰ 

566 ὃ 20. 

16. ἐξαλείφων ἐξήλειψα : ὑπ6 Ηθ- 

ὈΓΘΥ ἀοθ5 ῃοὺ ΠοΥΘ οοηΐδϊη {Π6 1ΔἰΟΙ, 

ΜΜΏ]Ο. ΟΟΥΡΟΒΡΟΠαΒ ἴο {158 ΤΙΟΥΠ]8, 

Ὀυύ τὰῃ5 ὕὉμ08 --- “ὙΠ [ἢ6 Ἰανν- Ὁ 6 

οὗ δῇ 855 ἃ Ὦθᾶρ, ὕχχο ἤθδᾶρβ (μᾶγ9 1 

511). Ὑμ6 ΗΘΌΥΘν ψοσα ἴον ἤθαρ 
ΠΟΥΘΥΘΙ 15 ὍΠ6 βδ7η6 85 ὑμαύ ἴοΥ α88, 850 

ὑπδῦ {ΠΘΓΘ 15. ἃ ὈΙΔΥ Οἡ ΟΣ, ἃ5 ὑΠΟῸρΡἢ 

ΟἿΘ ὙΥΘΙΘ ἴο 580 --- ““ ὙΥΊ [Π6 Ἰα  ΌΟΠΘ 

Οὗ Δ δ85 ἤδυΥθ 1 δ85-885-ἰηδῦθα ὑῃθηη.᾽»" 

17. ᾿Αναίρεσις σιαγόνος : ῃ6 ὨΟΙηΪ- 

Ὠδύϊνα 15 τὶρηῦ Ῥθοδῖβθθ ἷὸ ἤᾶνθ ΠΘΙΘ 

γγΠδύ 15. ΠΟΥ ἃ5 0η6 βιιρροϑβίζἷο ἠναΐο- 

γἱαϊ8 οἵ ἴη6 σψογᾶβ. ὙΤὴ6 σϑηϊῦϊνθ 15 

Βα ]Θούϊνα, ““ἴπ6 ἀσβίγαοίίοῃ πλδᾶθ ὈΥ͂ 

8.5 ἸθσΘῃα5 0 ΠΔΙΏΘ5. 

18. ἔκλαυσεν: ορ. 1028, ΗθΘΌΓΘΥ, 

. ρ4]164,) Α ἢδ88 ἐβοησεν. ΟἿ». ὕπῃθ ἀου Ὁ] 

τηθδηΐηρ οἵ η6 ἘΡΊ 5 ογίθα. ---- εὐδό- 

κησας : δογϊδύ νι ὑπουὺ δαρτηθηῦ. Ἠθ- 

Ὀγονῦ, “ἋὋἋἪὯοὰ Ππαϑὺ σίνθη." Α ἐδωκας. 

ΤΥδηβαΐθ --- Το. ἤαδὲ τυοιιἢϑδαζοα 

ἐπγουσῆ, ἐπ6 παπᾶ ΟΥ̓ ἐμ βογυαηί. “ΤῺΘ 

ἴΌΥοΟΘ οἵ {06 σοῃδίγιοίοη εὐδοκεῖν ἐν 

ὨΘΥΘ 15 αἰ θυθηύ ἔγοτη ὑπδὺ ἴῃ Μιί. 311: 

11 ΟοΥ. 1210. ΏΠΘΤΘ ἰὖ Τηθϑηϑ ἀσᾳιυΐο80θ 

ἴῃ. ὃ6 ριοαϑοα εὐ. 

19. ἔρρηξεν τὸν λάκκον : Ἐ.Υ͂. “ΟἸανθ 

7ὉΠ6 ΠΟΙΪοΥν Ρ]4606.᾽ Ῥγτο]θρίϊο. --αὐτῆς : 

Πη6 ΤΟΙ] 6 ΙΏΔΥ Ὀ6 υϑυ]ῆρα οἡ {Π6 

στοσηᾷ {πδὺ [Ὁ ΔΡΎΘΘΒ ἢ πηγή ὑηαθΓ- 

Βίοοα, Ὀαὺ ἰῦ ἰδ ῬΥΓΟΌΔΌΪΙΥ ἀπ ΤΊΘΓΙΘΙΥ͂ 

ἴο [Π6 ῬΙΘΒΘΘΠΟΘ οὗ ἃ ἔθιηϊηΐηθ βυῆχ ἴῃ 
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δυᾶροθβ ΧΥ͂Ι 8᾽ 

ἐξ αὐτοῦ ὕδωρ. 
αὐτοῦ καὶ ἔζησεν. 

Ν » Ν π΄ 4 Ἃ ἴω 
καὶ ἔπιεν, καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα 

διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς 
“ ν κω 

Πηγὴ τοῦ ἐπικαλουμένου, ἡ ἐστιν ἐν Σιαγόνι, ἕως τῆς ἡμέ- 
, 

ρας ταύτης. “καὶ ἔκρινεν τὸν Ἰσραὴλ ἐν ἡμέραις ἀλλο- 
φύλων εἴκοσι ἔτη. ὶ Καὶ ἐπορεύθη Σαμψὼν εἰς Γάζαν, 
καὶ εἶδεν ἐκεῖ γυναῖκα πόρνην καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν. 
“καὶ ἀνηγγέλη τοῖς Γαζαίοις λέγοντες “Ἥκει Σαμψὼν ὧδε. 

Του τ νυ α “ὃ 9 93 ϑῸΝ μ ν᾽ ’, καὶ ἐκύκλωσαν καὶ ἐνήδρευσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλην τὴν νύκτα 
ἐν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἐκώφευσαν ὅλην τὴν νύκτα 

ν » λέγοντες “Ἕως διαφαύσῃ ὁ ὄρθρος, καὶ φονεύσωμεν αὐτόν.᾽ 
8 {ι ἁ , Ν Ψ , ΦΝΝΝ ἃ 3 καὶ ἐκοιμήθη Σαμψὼν ἕως μεσονυκτίον: καὶ ἀνέστη ἐν 
ἡμίσει τῆς νυκτός, καὶ ἐπελάβετο τῶν θυρῶν τῆς πύλης 

ἴω “ Ἁ »“" 

τῆς πόλεως σὺν τοῖς δυσὶ σταθμοῖς, καὶ ἀνεβάστασεν αὐὖ- 
Ἁ Νὰ »“ ΝΥ » 5393»ϑ»5»»» ἴω) 

τὰς σὺν τῷ μοχλῷ καὶ ἔθηκεν ἐπ᾽ ὦμων αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη 
ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους τοῦ ἐπὶ προσώπου Χεβρών, 

μ6 ἩΘΌΓΘΟΥ. --- Πηγὴ τοῦ ἐπικαλου- 

μένου : ΗἩδΘΡτοΥν, ’ ϑρτγίηρ' οὗ {πΠ6 (4116γ." 
ΑΚ 17ὉἈ86 ραγίσαρθ 15 πον ἴῃ ἨΗἩΘΌΓΘΥΥ 

ἃ5 ἐΐ6 οαἴϊογ, ἰῇ Ὧδ5 ὈΘΘη βαρροβίθα 

ὐπαῦ 1086 ΠδΔΠῚΘ ΤΔΥ πᾶγνθ οΥἹρΊ 8} 

τηθδηύῦ Ραγίγίασε ϑδργυίηρ δια μᾶνθ μὰ 

105 τηθϑηΐηρ δαδρίθα ἴο {16 ϑβδίουυ οἵ 

ΞΔΙΏΒΟΏ. 

20. καὶ ἔκρινεν κτλ. : {5 6. {Π6 

ΤΘΙΊΔΙΪ ΜΟῚ ΘΘΏΘΙΔΙΙΥ Ο]ΟΒ65. ὑπ6 80- 

οουηῦ οὗ ἃ γτυ]ογ. Οὗ. 127.9,.1... Τὴ 

ὑΠ6 Βύουυ [8611 ϑδιῆϑοῃ ἰ8 ποὺ ΤΘΡΙ6- 

Βοηΐϊθα ἃ5 ἃ ΤΌΪΘΥ, Ὀὰὺ γα ΘΥ 8ἃ5 8Δὴ 

᾿ηΒῸ ὈογαἸηδίθ Βα ]θοῦ οἵ [Π6 ῬὨ 1501 65. 

ΤῊΘ ποχύ ομδρίθυ, σῇ ΐο οηαθ τὶ ἢ 

[Π6 5816 ΤΘΙΊΔΥΪΚ, ΤΠ] ΦΥ͂ ΠΔΥ͂Θ ΘΟΠΘ ἔγΌΤη 

διηΟὕ ΘΙ ΒΟΌΓΟΘ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ ἃ5 ὕΠ6 5ῦουυ 

οὗ 1.6} 18 ἰ5 ὦ ἀσρ]ϊοαΐθ οἵ {Π6 ΝΥ 

οὗ δδιηβοη ̓  5 ΡὨ ]ϑυϊη6 τυ Ἰΐθ. 

1. Τάζαν: οπθο οὗ {πμ6 ἢνθ ομίϑἕ 

Οἰὐ165 οὗ 1ῃ6 ῬὨ]] ΒΟ Π65. 

2. ἀνηγγέλη... λέγοντες : Π6 σπογὰ 

ΟΟΥΓΘΒΡΟΠαΪηρ' ἴο ἀνηγγέλη Π85 51}0ὑ ουὐ 

ἔσο ὑῃ6 Ἡθῦτονσ, Οἡ {π6 σοῃβίσαο- 

10}. 566 ὃ 112, Δηἃ οῃ [Π6 νΘΥ 8] ἔΌΥ ΠῚ 

ὃ 24 --- ἐκώφευσαν : 1106 Γ8}}γ τὉ6 76 ἀιιηιῦ. 

Ον». 1819, ὍΤὝΠΘ μοῦσα οσοῦγβ β]θυθῃ 

ὉΠΠη65 ἴῃ {πΠ6 ΤΧΣ. ---Ἔως διαφαύσῃ 
κτλ.: (͵αϊ) εὐὐτϊ ἐἢ6 ηνογηΐηρ ἀανυθΉ8, 

απὰα τοὲ ει8 κἰϊ αι. ῬΥυθβθηῦ διαφαύσκειν 

(ΡΟΙν}Ὀ.), διαφώσκειν (Ηαϊ.). 

3. μεσονυκτίου: ο». ας 88: 185. 

ὅθ10, Τη Ῥβ. 118902 {ῃ6 νγοτὰ 15 δρᾶ δᾶ- 

γψΘΥΌΪΔΠ]Υ. --- ἐν ἡμίσει τῆς νυκτός : ὃ 62. 
ΤῊΘ ΗΘΌτον ἰβ ὑΠῃ6 5816 85 ὑμπαῦ ψ ] οἢ 

Πὰ5 αϑῦ ὍΘ συϑρυθϑθηϊθα ὈΥ͂ μεσονυ- 

κτίου.----τῶν θυρῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως: 

ἐ.6 ἀἄοογϑβ οΓ ἰδ οἱέψ-σαΐδ. ---- ἀνεβάστα- 

σεν... μοχλῷ: ἰ|6α ἰπδην τῷ θανῦ 

απὰ αἴ. Ἢ... “ΡΙαοϊκρα τπρὰ πρ: --- 

ἀνέβη : ΗΘΌτανν, ’ οαττὶθα ὑπ θη πρ.ὖ --- 

τοῦ ἐπὶ προσώπον Χεβρών : τοἠϊοἢ, Κα 668 

ἩΗδοδγοη. Τὺ 5 ποῦ ὩΘΟΘΘΒΑῪ ἴο 50}Ρ- 

ῬΟΒΘ ὑμπαῦὺ ϑ'ϑιηβοι οαΥΥϊθα {πΠ6 ραΐθβ 41] 
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Φυᾶροθ ΧΥῚ 4 
ἈΝ ΑΝ τ ἐβὲν τα 4 Ἀὐλυυ 5. ἢ δ κ᾿ ᾿ 

καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐκεῖ. Καὶ ἐγένετο μετὰ τοῦτο καὶ 
3 ’ὔ ἐν 3 .Αλ ’ ἣ᾿. ἮΝ 5 ὍΜἍ Δ λι ὃ ,ὔ ἠγάπησεν γυνάϊκα ἐν Αλσωρήχ; καὶ ονομα αὐτῃ Δαλειδά. 

δ ΝΟ ὦν δ᾿ 3: ὃιὦΝ ΟΝ ν" ἡ ὰλλ Ἃ Ν 
καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων καὶ 
ζ 3." ΝΟ Ἃ , 9 ’ Ν ὃ 9 ἰκ, 6..5 Ν 9 ἴω 

εἶπαν αὐτῇ ““᾿Απάτησον αὐτόν, καὶ τὸὃε ἐν τίνι ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ 
ε (λ ἃ 3 ᾿ ὃ ’ θ 9 ΨᾺ Ν ὃ Ψ δ ΑΥᾺ 

ἡ μεγάλη καὶ ἐν τίνι δυνησόμεθα αὐτῳ καὶ δήσομεν αὐτὸν 
ἴω ἴω Ν ΄ 3 ΧΆ 

τοῦ ταπεινῶσαι αὐτόν: καὶ ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους 
Ἁ 3 Ἂ 

καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου. ὅκαὶ εἶπεν Δαλειδὰ πρὸς Σαμψών 
(ς 3 ’ λ ὃ ’ 3 ’,’ 5 Ν ε (λ ΝΣ 4 

Απαγγειλον δὴ μοι ἐν τινι ἢ ἰσχὺς σου ἢ μεγάλη; και ἐν 
ἴω ΄“ ’ 5, Ν 3 Ἄ Ν 

τίνι δεθήσῃ τοῦ ταπεινωθῆναί σε. Ἰ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν 
, ςςϑτιν ῶ , , 3 δὸς ΄ ε ων Ν Σαμψών “ Ἐὰν δήσωσίν με ἐν ἑπτὰ νευρέαις ὑγραῖς μὴ 

ὃ ’ δ 9 θ ’ὔ’ ἂ»ν»ν» ε “Ὁ ΜᾺ 9 θ ’ ιεφθαρμώναις, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώ- 
3) 8 ΝΟ ΤΠ ὐς 5... ὡδὰ εν ἊἋ 9 λ ͵ὔ 

πων. καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ οὐ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων 
ε Ν Ἁ ε Ν ᾿ ’ Ν “ὃ »υ.Ἃ ϑ9 

ΕΠτα, νευρας υγβᾶς μη διεφθαρμένας, και ξεὐοὴῆσέν αυτον ἐν 

ὑΠ6 ΤΟΥῸΥ τη 1165 ἔτοῖὴ αδΖῷ ἰο ἨΘΌΓΟΗ : 

5011 1015 Δ ὍΘ ψηδὺ νγὰβ ἰηθηαθᾶ, 

Οἵ. 505. 4". Ν' 8 ὃ 10 εἰς τὸ ὑπὲρ Χεβρῶ- 

νος ὄρος φέρων κατατίθησι. --- καὶ ἔθηκεν 
αὐτὰ ἐκεῖ : πού ἴῃ Π6 ἩΘΌΓΘΥ. 

4. ἠγάπησεν: -- ἐφίλησεν. Οὔ. 185. 
-ἐν ᾿Αλσωρήχ: Α Πᾶβ ΠΕΙῸ ἐπι του 

χείμαρρου Σωρηχ. . ΤΠΘ6 ἩΘΌΓΟΘΝ [15 

μαδαϊ ϑογοῖ. Τῦ ΒΘΘιὴ8 ῥ]δῖῃ ὑῃμαὺ [Π6 
ἢγϑύ 5υ11Δ Ὁ16 ἢδ5 Βοιήθῆον αἰβαρρθαγθᾶ, 

Ἰθανίηρ {Π6 γϑδαϊηρ Ὀθθίουθ υ5. ΜΝαῆΐαϊ 

ΞΞ- ΨὙΔΑΥ͂ ΟΥ̓ ΤοΟΥΓΘηὐ-ν8]16Υ. --- Δαλειδά : 

Ηθῦτονν 2 εαρ. {005. Α4πί. 8 8 11 

Δαλίλης τὸ ὄνομα. «ΟΒΘΡΠῸΒ ΔΒΒΠΊΘΒ, 

ῬΟΥΠΔΡΒ5 ΠαϑΌγ, ὑμαῦ {Ππ6 σοιηδὴ νγἂϑ 

ἃ ῬΗΪἰϑυη6. ὙΥΘ ΙΏΔῪΥ Ὡούϊοθ ὑπμδὺ [ῃ6 

Ἰογὰβ οὗ {η6 ῬὨ1ΠΒΌΠ65 ΟαΠ16 ἋΡ ἴο ΠΘΥ, 

ἱ.6. ἵἴτοτη {Π6 τηδ 1 Π16 Ὀ]ΔΙη ἴο {Π6 1118. 

ὅ. οἱ ἄρχοντες: ῃ6 ΗΘΌΓΘΥ ἴοΓ 
{15 15. ϑέγαρίηι, ΜΜ ΪΟἢ) 15. αϑθα ΟὨ]ΥῪ ΙῸΓΣ 

186 ἤἥνθ ρῥυΐποθβ οἵ ὕμ6 Ῥἢ 1] δύ 65, δηᾶ 

15. ὉΠΘΓΘΙΟΥΘ ῬΥΘΒΙ ΤΠ ΔΌΪΥ Ῥ1]ϑύϊαη. Τύ 

Ὠδ5. ὍΘΘη ΟΘΟη͵θούπγθα ὑμπαὺ {Π|5 15 ὕΠ6 
ΒΔΙΠ86 ΜΟΙ ἃ5 τύραννος. Τῦ ΤΘΟΌΓΒ ἴῃ 

Υ5. 8, 18, 28, 27, 80, ἴῃ 811 νοῦ ρ88- 

ΒΘΡΘῸΒ Β ΓΘΠΑ͂ΘΥΙΒ ἰύ, ἃ5 ΠΟΘΙ, ΌΥ͂ ἄρχοντες, 

Ῥαῦ Α ὍὌΥ σατραπαι. Ιῃ ἱ Καὶ. δ8,", 

64. 12,16,.18.. Τ᾿ 290953,6,70 Β 4150 δΔ5 σα- 

τράπαι. ΤῊΪ5 ΓΟΠαουΐηρ ΓΤορτοάποθϑ [Π6 

Τογϑίρῃ οἤβοῦ, Ὀὰὺ 15. οὔμπουνν δ 1η80- 

ῬΙΟΡΙΪδΐβ. --- δυνησόμεθα αὐτῷ : ἃ Τοδα]ύ 

οὗ Ἰ᾿ἰΐουϑὶ ὑγϑηβιαύϊοη σταῖμϑν ὑπ ΔΗΥ͂ 

ΤΟορη ἶβθα ατστθϑὶς οοηϑύγαοὐ! οι. ---- δώ- 

σομέν σοι ἀνήρ : ἀνήρ ὮΘΥΘ -Ξ- ΘΔΟἢ. Α 

ἨἩθΌγδίθιη. ὃ 70. ΑΒ5 ὉΠ676 616 ἢνθ 

Ἰογσὰβ οὗ {ῃῇ86 ῬὨΙ δυο, 086 ὈΥῸΘ 

διηοαηὐβ ἰο ὅδ00 5ΠΘΙΚΘΙΒ οἵ 51Π1ΘΥ, ΟΥ 

2170 ὑϊπη65 ὑΠ6 ῬΓΙΟΘ ρμδἰα ἴοσυ Φόβθρἢ. 

7. νευρέαις : -Ξ νευραῖς. Οὗ. ν. 9. 

ῬΓΙΟΡΘΥΙΥ “ θονβίγϊηρβ.᾽ ΠΟΥ͂. “ ψ 0Π685.᾿ 

05. 4ηϊ. Υὶ ὃ ὃ 11 φάμενος, εἰ κλήμασιν 

ἑπτὰ κτλ. --- ὑγραῖς : 106 ΥΔ]}1Υ ηηο 8 δηα 

50 8:|}ῇὈ[6 ---- ἃ ΓΘΟΟΡΉ 564 ΟἸαδββῖσ8] 1188. 

᾿'γγρός ἰδ ἃ ΤᾺ 16 ΜΟΥα ἴῃ ἴηΠ6 ΤΙ ΧΧ, Τὸ 

ΟΥΘΟΌΓΒ ἴῃ 8 8ηα 15 υϑρᾷ ἴῃ ἰ{β 106 18] 

5656 ἴῃ 00 8180; δίν, 9918 --- διεφθαρμέ- 

ναις : ΠΟΥ͂, -ἀτ]οα." -- ὡς εἷς τῶν ἀν- 

θρώπων : ΟΡ. 17 ὡς πάντες οἱ ἄνθρωποι: 

Ῥβ. 817 ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων. 

8. μὴ διεφθαρμένας : ἰπ γν. 7 [Π6 
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δυᾶροβ ΧΥ͂Ι 18 
9 ἴω 9 Ἁ Ν » ὃ ἘΠ ΒΕ 3 (θ 3 6 ’ ἃ 

αὐταῖς: “καὶ τὸ ἔνεδρον αὐτῇ ἐκάθητο ἐν τῷ ταμείῳ, καὶ 
εἶπεν αὐτῷ ““᾿Αλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψών -᾿ καὶ διέσπασεν 

» κι 

τὰς νευρέας ὡς εἰ τις ἀποσπάσοι στρέμμα στιππύου ἐν τῷ 
3 θη δ᾽. Ἃ ’ Ν 3 3 ͵ 4 ἢ Ν 9 ἴω ὀσφρανθῆναι αὐτὸ πυρός, καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ. 
Ἰ καὶ εἶπεν Δαλειδὰ πρὸς Σαμψών “᾿ΙἸδοὺ ἐπλάνησάς με καὶ 

ᾺΛλ. 72 Ν Ἁ δὴ “ οὶ ϑγλν 9 ,ὔ 3 
ἐλάλησας πρὸς μὲ ψευὸη- νῦν οὖν ἀνάγγειλόν μοι ἐν 
νι δεθήσῃ." Ὧι [΄ἅ». ἂν Ν 5: ὦ ἐκ ϑηαν ΄ 

τίνι δεθήσῃ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν “᾽Εὰν δεσμεύοντες 
δήσωσίν με ἐν καλωδίοις καινοῖς οἷς οὐκ ἐγένετο ἐν 
αὐτοῖς ἔργον, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν 

Ἁ 

ἀνθρώπων. “ΓἿκαὶ ἔλαβεν Δαλειδὰ καλώδια καινὰ καὶ 
» ἐδ 9. κα ν ΧτΝ » 3 ᾽ α ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ 

ΝΑ. ᾿ 
ταμείου, καὶ εἶπεν ““᾿Αλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψών -᾿ καὶ διέ 

σπασεν αὐτὰ ἀπὸ βραχιόνων αὐτοῦ ὡς σπαρτίον. “δ καὶ 

εἶπεν Δαλειδὰ πρὸς Σαμψών ““᾿ΙἸδοὺ ἐπλάνησάς με καὶ ἐλά- 
Ν 9 Ν ΄“ 9 ’ ’ ϑ ’ ’ 3) λησας πρὸς ἐμὲ ψευδῆ ἀπάγγειλον δή μοι ἐν τίνι δεθήσῃ. 

Ἁ ἰοὺ Ἁ ϑ ’ (ς 9 Ἁ ε ’ ἅ ε ν ἃ ΄Ὺ' 

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν ““ Ἐὰν ὑφάνῃς τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς 
σ“-“- κ“οΟ Α “- ᾽ 

κεφαλῆς μου σὺν τῷ διάσματι καὶ ἐνκρούσῃς τῷ πασσάλῳ 

18. Ἰδού: ἩΗδῦτο, “Εἰ Πμοτίο." 
ΤῊΘ Ἰαϊίου ρατὺ οὗ 86 ΗἩθῦτον στοὰ 

Ὠγρούμοίϊοαι παΐασο οἵ {πΠ6 βϑηῃηΐθῃοθ 

Ἰυβῦϊ ῆθ5 μὴ διεφθαρμέναις : Ὀπὺ ΠΘΥΘ 

ψγ6 οὐρῃῦ οογίδίη]Υ ἴο ἢᾶνθ οὐ. ἘἘῸΓ 

ΔΠΟΥΠΘΥ ΟΙΘΔΙ Οδ56 οὗ μή Ι͂ΟΥ οὐ ἰδ ῖκθ 

805. Θρ8, 

Θ. ἔνεδρον : {Π15 ΤΌΤΙΩ 15. ΘΟΙΠΊΠΊΟΙ 
ἴη 0 ΙΧ Χ, ΠΘΓΘΔΒ ἐνέδρα ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ 

ἴη ΨΦοβῇ. 87.9: ῬΆ, 929.-. στρέμμα : ἴῃ {Π6 
᾿ΙΘ αὶ] 5Θη86 ΟἸΪΥ ΠΘΙΘ ἰῃ {86 Τ ΧΧ. 
ὕβθα ἴῃ ἃ τηϑίδρῃουϊοδὶ 56η86 ἴῃ ἷν Καὶ. 

1589 συνέστρεψεν στρέμμα --Ξ τηδᾶθ ἃ 

ΟΟΠΒΡΊΓΔΟΥ. -- ἐν τῷ ὀσφρανθῆναι αὐτὸ 

πυρός : ιὐΐδη, τύ 8ηινοϊϊοί, ἰδ6 γοθ. Α 

Ἰ1ῦΘΥΔ] ὑγαηϑαὐΐοη οὗ [μ6 ΗθΌτον. 

12. καὶ τὰ ἔνεδρα. .. ταμείου : ἰΐ 
οὐν ΗθΌτον ἰοχὺ 15 οουιθοῦ, 015 οἰ δῖιθθ 

ἴῃ {Π6 ΟΤΘΘΙΚ ἰ Ὀοΐῃ ΓΟΠΡῚΥ ὑτδηβ] θα 

Δα ΘΟΠΊ68 πῃ Π 6 ὙΓΟΠΡ Ρ]806. Α ΠΘΓΘ 

ΔΡΤΘΟΒ τ] 186 ΗΘΡΌΓΘΟΥ. 

ἴου ἰξμογίο 15 6 5816, ἀραγῦ ἔγοιη [ῃ6 

Ῥοϊηϊίηρ, 85 ὑΠμαὺ ἔον δεποίᾳ. --- ὑφάνῃς : 
ὃ 29. --- σειράς : Ιοοἶ8, ἸἰῦθγΑ}]Υ οΠαϊη8, 

ἷη ΜΏΪΟ. 5686 ἴη60 οι ἰδ υϑρᾶα ἴῃ 

ΡῬΙΟΥ͂. 822 σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν 

ἕκαστος σφίγγεται. ᾿ ϑδΙΏ80} 5 ΟΡ ΠΡ 

γγὰ5 Ὀ]αἰθα ἱἰπίο βϑύθῃ ᾧ8]15. --- διά- 

σματι: -- στήμονι, ταῇΡ. Τπ6 ψνοσγὰ 

ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΒΙΌ]Ποα] ΟὙΘΘΙΚ ΟἿΪἹΥ ἴῃ ὑΠ 15 

οοηίθχῦὺ. 6] 118 τγὰβ ἴο θᾶ ὥὅδιη- 

ΒΟΠἾ5 ΠδΙΓ ἰηΐο ῃ6 γγ8 Ὁ 58ὴ6 Πᾶβ ὈΘΘη 

γγθδυϊηρ' Οἡ ΠΟΙ ἸΟΟπΊ, δηα ἢχ {Π6 ψὙ60, 

ὙΠ ΠΗ ΠΑΙ͂Σ ἴῃ ἰύ, ἰο 76 ψγ)8}} ὉΥ 

Τηθ8η85 οὗ ἃ ΡΘ6. 

18, 14. καὶ ἐνκρούσῃς. . . ὕφανεν 

ἐν τῷ διάσματι : 158 Ῥαβδαρθ 15 δβδθηῦ 

ἴσο οὐὐ ΗΘΌγουν, Ὀαὺ ἰῦ 15. πϑοϑᾶρα ἰο 
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δυᾶροα ΧΥ͂Ι 14 
ΕἾ ν ὰ Ν » Ἑ Ὁ ἴω 9 ’ὔ 9 ’ 99 

εἰς τὸν τοῖχον, καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων ἀσθενής. 

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κοιμᾶσθαι αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Δαλειδὰ 
κι σὰ “ὦ ᾿ Ψ σι 

τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ὕφανεν ἐν τῷ 
Ν 4 ’ 9 “Ὰ Ἅ 3 

διάσματι καὶ ἔπηξεν τῷ πασσάλῳ εἷς τὸν τοῖχον, καὶ εἶπεν 
Ἁ 3 Ν ὉΠ Ψ “«᾿Αλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψών -᾿ καὶ ἐξυπνίσθη ἐκ τοῦ ὕπνου 

ἴω Ἁ ω ἴω ἴων 

αὐτοῦ, καὶ ἐξῆρεν τὸν πάσσαλον τοῦ ὑφάσματος ἐκ τοῦ 
ἃ 5 ω 

τοίχουι.͵ “καὶ εἶπεν Δαλειδὰ πρὸς Σαμψών.: ““Πῶς λέγεις 
ς , ΄ : ὁ τλγ δ τὸν ε δὰ 5.2». «ἡ Ν 
Ηγάπηκά σε; καὶ οὐκ ἔστιν ἡ καρδία σου μετ᾽ ἐμοῦ; τοῦτο 

’ Ἁ 

τρίτον ἐπλάνησάς με, καὶ οὐκ ἀπήγγειλάς μοι ἐν τίνι ἡ 
ἰσχύς σου ἡ μεγάλη. δ“᾿καὶ ἐγένετο ὅτε ἐξέθλιψεν αὐτὸν 

τὰς ἡμέρας καὶ ἐστενοχώρησεν 
1 

9 ’ 5ι ΝΑ 4 

ἐν λόγοις αὑτῆς πάσας 
9 ν᾽ Ν 9 ’ὔ Ψ ΝΜ 9 ἥδ Ν 9 ’ αὐτόν, καὶ ὠλιγοψύχησεν ἕως τοῦ ἀποθανεῖν. καὶ ἀνήγ- 
λ δ ἀρ αι ᾽ν ΄ δί 9 ἊΝ Ἂ, τὐῶΣ ΕΑΥ Προ, 7: (ὃ γειλεν αὐτῇ τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ ““ Σίδη- 

9 9 ’ ΕΝ Ν ’ ν Ψ ἴω 9 ’ ρος οὐκ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, ὅτι ἅγιος θεοῦ ἐγώ 
εἶμι ἀπὸ κοιλίας μητρός μου: ἐὰν οὖν ξυρήσωμαι, ἀπο- 

ἴω ἃ 

στήσεται ἀπ᾽ ἐμοῦ ἡ ἰσχύς μουν, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσο- 
18 καὶ εἶδεν Δαλειδὰ ὅτι 

ε ’ ε » 23 μαι ὡς πάντες οἱ ἄνθρωποι. 
ἀπήγγειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν 

καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀλλοφύλων λέγουσα ““᾿Ανά- 

βητε ἔτι τὸ ἁπαξ τοῦτο, ὅτι ἀπήγγειλέν μοι τὴν πᾶσαν 
καρδίαν αὐτοῦ "᾿ καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἵ ἄρχοντες τῶν 
ἱλλ “λ Ἂ 9 ’ Ν 3 ’ 3 Ν 53.. ἊΝ ἀλλοφύλων, καὶ ἀνήνεγκαν τὸ ἀργύριον ἐν χερσὶν αὐτῶν. 

0611} 76 5ύουυ ἴ11Υ7. Τῦ Βθϑῖηὴβ ἴο ΠᾶΥῦθ 

αἀΤορρθα ουὔὖ οὐίηρ ἴο ὕη6 ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΘ 

οὗ 1ῃΠ6 ψοσα ΟΟΥΓΘΒΡΟΠαϊηρ ἴο τῷ διά- 

σματι Ὀοΐῃ δὖὺ η6 Ῥορὶπηΐηρ δηα δμᾶ 

οὗ 1. 

14. εἰς τὸν τοῖχον : ηοῦ 'ῃ 6 ΗΘ- 

ὈΓΘΥ͂Ν. --- ἐξῆρεν. . . τοίχου : οαγγῖοα 

ατῦαν ἐμ ρερ οΥ {δ ιυὐοῦ γον ἐπι6 υναϊΐ. 

ΗῸν. “ΡΙυοΚοα ἀᾶὺ [Π6 ρῥίῃ οἵ {ῃ6 

Ὀθδη), διηα {Π6 νγθ." 

16. ἐστενοχώρησεν αὐτόν : {9005}. 
171δ. 15, 2820, 4919; ἷν Μδο. 1111 τὸ 

πνεῦμα στενοχωρούμενος : ἰὶ ΟΟΥ. 48, 613, 

--- ὠλιγοψύχησεν: [ῖΠ6 Βα ͵]θοῦ ἤΘΥΘ 
ΟΠδΔηρΡΘΒ. ὅο ϑ'διιηβοῃ. ᾿Ολιγοψυχεῖν οο- 
ΟὟΥΒ ἴθῃ ΟἿ᾽ θίθυθῃ {{π|65 ἰὴ {πῃ0 ΤΧΧ, 

Ὀαὺ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΘΒ ἴο 6 βδῖηθ ἨἩΘΌΓΘΥ δ 8 

ΠΘΥΘ ΟἾΪΥ ἰη ΝΡ. 211: Ψὰρσ,. 1016 (Α). 

Τὸ ὁσουχ5 ἰῃ {Π6 ΕἸ Πά6γ5 Ροίχίθ Ῥαρυτσὶ 

(ϑνϑίθ ψιΐγοα. Ῥ. 292). 

17. τὴν πᾶσαν καρδίαν : ὃ 46. -- 
ἅγιος θεοῦ: ἃ. ὑπ ηβ]αίΐοη οὗ ΗΘΌΓΘΥ 
μαξῖγ, ΜΏΪΟη Α ΠΘΙΘ ΤὈΡΙΘΒΘΩΐΪ5 ὉΥ 

γαζειραιοςς 155 Ἢ, 
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Ἂ, Ν κι 

Ὁ καὶ ἐκοίμισεν Δαλειδὰ τὸν Σαμψὼν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῆς, 
Ν 9 ’ὔ » ὃ Ἁ 3 ,ὔ Ν ε .. ΙΝ κι 

καὶ ἐκάλεσεν ἀνὸρα καὶ ἐξύρησεν τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς 
κι 9 ᾿ τος κ᾿ 9. 9 ἀτυ  10 ε κεφαλῆς αὐτοῦ: καὶ ἤρξατο ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἀπέστη ἡ 

λ “ὁ καὶ εἶπεν Δαλειδά ““᾿Αλλόφυλοι 
Νὰ ,΄, 3 Δ Φ 4 Ν 

και ἐξυπνίσθη ΕΚ Του υπνου αὐτου Και 

3 Ν 9 ἰφῳ᾽ ὙΠ . Ἧι ἴω 

ἰσχὺς αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
ἐπὶ σέ, Σαμψών. 

εἶπεν “᾿Ἐξελεύσομαι ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ, καὶ ἐκτιναχθή- 
σομαι"᾽" καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω ὅτι ἀπέστη ὁ κύριος ἀπάνωθεν 
αὐτοῦ. “καὶ ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐξέκοψαν 

᾿ 3 Ἄς 9 ἽΡΑᾺ Ν ’ . ΜΉ 3 ’ Ν. 

τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ κατήνεγκαν αὐτὸν εἰς Γάζαν καὶ 
δι Ὁ ὍΝ 3 , , Ν 3 ’, 3 
ἐπέδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκείαις: καὶ ἣν ἀλήθων ἐν 

“καὶ ἤρξατο θρὶξ τῆς κεφαλῆς 
3 ΄ὰ ’ Ἁ 5 ’ὔ 

αὐτοῦ βλαστάνειν, καθὼς ἐξυρήσατο. 

» κι ’ὕ 
οικῳ Του δεσμωτηρίου. 

5 Καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων συνήχθησαν θῦσαι 
’ ’ἤ ῪΜ“ Ν Ρὰ 9 ῪΜᾺὰ Ν 3 ῪΜ Ν θυσίασμα μέγα τῷ Δαγὼν θεῷ αὐτῶν καὶ εὐφρανθῆναι, καὶ 

3" («(Ὑ ὃ ε ρ Ἁ 9 ι ἰό ῪΜ Νν Ἁ ον 9 Ἁ 

εἶπαν “Ἔδωκεν ὁ θεὸς ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν Σαμψὼν τὸν ἐχθρὸν 

ἡμῶν." 
9. “ἃ ν 7. ὃ ε θ Ν ε ω ν᾽ 9 ρ Ν ε ἴω 3 ᾿ 

αὑτῶν οτι ““ Παρέδωκεν ὁ θεὸς ἡμῶν τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν ἐν χειρὶ 

οά Ν Τὸ ᾿ ΒΝ, ε Χ ,ὔ νιν Ν 4 Ν 
καὶ εἰοᾶαν αὐτὸν Ο Λᾶος, Και υμνῆσαν τον ὕξον 

΄“ ἴω Ν ῪΜ ε ΜᾺ ᾿ Ν 

ἡμῶν, τὸν ἐρημοῦντα τὴν γὴν ἡμῶν καὶ ὃς ἐπλήθυνεν τοὺς 
, ΕΣ, οδ, ς ὦ 3 θύ θ ὃ ΒΥ “τινι 

τραυματίας ἡμῶν. καὶ οτε ἡγαθύυνθὴη ἢ καρὸία αὐτῶν, 
ΓΟ » ῪΝὭὯΖ 

καὶ εἶπαν “Καλέσατε τὸν Σαμψὼν ἐξ οἴκου φυλακῆς, καὶ 
’, 3 ’ ε “ 39 ἃ 3 ’ ᾿Ὶ Ν 3 Ν) 

παιξάτω ἐνώπιον ἡμῶν. καὶ ἐκάλεσαν τὸν Σαμψὼν ἀπὸ 
» ’ὕὔ ν » ΦΥ͂ κΑ ΣΡ  α Ὸ ΤῊΝὝ Ν 3 ’ 

οἰκου δεσμωτηρίου, καὶ ἔπαιζεν ἐνώπιον αὐτῶν" καὶ ερα- 

20. ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ: πὸ ΟὙΤΘΟΙΚ 
ῬΏΤαΒΘ, θαὺ ἀὰθ ἴο 16 γα} ὑγϑηβ] οι. 

Α Πᾶϑ καθως αει. Οὗ. 20380,81. 1 Καὶ, 810, 

2025 ; 1 Μδο. 880 ὡς ἅπαξ καὶ δίς. ---- ἐκτι- 

ναχθήσομαι : Ῥαβδίγθ ἰπ τη α]6 56η868. 
ὃ 83. 

21. χαλκείαις : ὃ 88. --- ἦν ἀλήθων : 
ο [ΤΠ {Π6᾽ ὨδΔηα-"}}} γγὰ5 ὕΠ6 ΤΟΥ Κ οὗ 

{Π6 Ἰονγθϑὺ 514 068. 

22. καθὼς ἐξυρήσατο : ΝΥ. “ΔἵοΓ 
ὮΘ γγἂϑ Βῃδύθῃ., ὃ 88. 

28. Δαγών: Τᾶροῃ, ΜΠῸ υϑοᾶ ἰο 

ὍὈ6 οοηϑίαογοᾶ ἃ ἢβῃ-ροᾶ, 15. τοραγαθᾶ 

ὈΥ ΤηΟάθ ἢ ΒΟΠΟΪΔΙΒ ἃ ἃ ΟΘΟΥ-σοα, Οἡ 

Ὠΐπ ΟΡ. ἱ Καὶ. δ1τὅ; 1 Μδο. 1088, 841. ὁ 

θεός : 1.6. ΠΑΡῸ. ἨἩΘΌΓΘΥ, “ ΟΌΓ ροα.᾽ 

24. εἶδαν : ὃ 18. 

2. ὅτε ἠγαθύνθη κτλ. : ἩΥ͂. “ΘΗ 
ὑΠ6 1} πϑαυΐὶβ ΘΙΘ ΠΙΘΙΥΥ., ᾿'Αγαθύνειν 

ἷϑ ΟΟΙΏΙΠΟΩ ἴῃ 6 ΤΙΧΧ. ἘῸΓΣ [ῃ6 

τηθϑηΐηρ ἐο οἤθογ, ορ. 1829, 196, 3, 22; Ἠ α ἢ 

81: ἢ Κι 1828; Ἐ)00]. 119,--- παιξάτω : 

[Π6 ΤΟΥ͂Θ ΟἸαββῖοαὶ ἴοστη οὗ {ῃ6 δουϊβὺ 

15. ἔπαισα. --- καὶ ἐράπιζον αὐτόν : πού 
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Φυᾶροθ ΧΥΎΙ 20 
δ ἦν Ν » 3... ἊἋ ὟΝ ᾽ » ’ὔ 

πιζον αὐτόν, καὶ ἔστησαν αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῶν κιόνων. 
96 ᾿ 8 ν ν Ν , Ν Ν 4 
καὶ εἶπεν Σαμψὼν πρὸς τὸν νεανίαν τὸν κρατοῦντα τὴν 
ῪΜΆ Ὺὰ » Ν ,; ἡ ’ 3 ΩΣ 

χεῖρα αὐτοῦ “Αφες με καὶ ψηλαφήσω τοὺς κίονας ἐφ᾽ οἷς 
ΓῚ Ἁ ϑ᾽ ἵ 

ὁ οἶκος στήκει ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐπιστηριχθήσομαι ἐπ᾽ αὐ- 
3" ΝᾺ ῪἌΜᾺ Ἁ κι 

τούς. “καὶ ὁ οἶκος πλήρης τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναι- 
΄- Ν 9 “" ’ ε » ῳ 9 ᾽ Ν 5... Ἢ 

κῶν, καὶ ἐκεῖ πάντες οὐ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐπὶ 
΄ὰ » Ἁ ΄“-Ἢ ῪΝᾺ 

τὸ δῶμα ὡς ἑπτακόσιοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες οἱ θεωροῦντες 
ἐν παιγνίαις Σαμψών. “ἕ καὶ ἔκλαυσεν Σαμψὼν πρὸς Κύριον 

“" κι Νὰ Ν 

καὶ εἶπεν “᾿Αδωναῖε Κύριε, μνήσθητι δή μου νῦν καὶ ἐνίσχυ-. 
’ » δὴ Ψ ῪΜᾺ ’ Ν 9 ’ 3 ’ σόν με ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο, θεέ: καὶ ἀνταποδώσω ἀνταπό- 

δοσιν μίαν περὶ τῶν δύο ὀφθαλμῶν μου τοῖς ἀλλοφύλοις. 
“καὶ περιέλαβεν Σαμψὼν τοὺς δύο κίονας τοῦ οἴκου ἐφ᾽ οὖς 

“" Ν 

ὁ οἶκος ἱστήκει, καὶ ἐπεστηρίχθη ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐκράτησεν 
ν “ ᾽-" ῪΝᾺ Ν᾿ Ὁ ῪΜ ΡᾺ ἴω. Ἁ 3 

ἕνα τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ ἕνα τῇ ἀριστερᾷ αὐτοῦ. “καὶ εἶπεν 
3 

Σαμψών ““᾿Αποθανέτω ψυχή μουν μετὰ ἀλλοφύλων -᾿᾿ καὶ ἐβά- 
3 » 

σταξεν ἐν ἰσχύι, καὶ ἔπεσεν ὁ οἶκος ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ 
Ν ΄Κὰ Χ 

ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῷ: καὶ ἦσαν οἱ τεθνηκότες 
ἃ 3 ’ Ν 9 “Ὁ ’ 9 κι ’, “Ὁ ἃ οὕς ἐθανάτωσεν Σαμψὼν ἐν τῷ θανάτῳ αὐτοῦ πλείους ἣ οὕς 

ἴῃ {ῃΠ6 Ἡθῦγθυυ. ΟἿ {86 βρ6]])[ηρ ορ. ογαὴν 40) τηθηλϊοηθ Αἀοηθὰβ ἃ5. ἃ 
1689 ῃ, ΠΘίΠοΥ- σου] {{{1|Δ οὗ ΒδοοῆυθΒ. ΤῊΘ 

26. στήκει: ὃ 27. --- ἐπιστηριχθή- ΠΔΙη6 ροοὐ Οοοηΐυδοα 10} {η6 ατροὶς 

σομαι: ὃ 88. ᾿Αὐδωνεύς. ---- θεέ: ὃ 4. --- τῶν δύο ὀφθαλ- 
27. ἐπὶ τὸ δῶμα : ὃ θῦ. --- θβεωροῦν- 

τες ἐν : ἰοοκίηρ οἸ αἱ. ἃἣ 98. 

28. ἔκλαυσεν : 1618 ῃ. ---᾿᾿᾿Αδωναῖε 
Κύριε: Α Πᾶδ ΠΕΙῸ Κύριε Κύριε; 5686 

138, ῬΘΥΔΡΒ {Π6 βϑθοοηᾶ {γδηβίδῦου 

μῶν: ὃ 14. 

29. τοὺς δύο κίονας : Ν᾿. Υ. “{Π6 ὕνγο 

τη 4416 Ρ1]1Δγ5. Α ΒΌΡΡΙΪΘΒ ὕΠ6. τη ]8585- 

ἴηρ' ἡ ΓΤ --- τοὺς δύο στύλους τοὺς μέσους. 

ΦΟΒΘΡμὰ5 (Δ4η:. Ν 8 ὃ 12) 5805 Ρᾶγθη- 

ἀνοϊαθα {Π6 θύῃ ᾿Αδωναῖε ἃ5 Πᾶνίηρ 

τη ἰΒ᾽ δα ηρ ἀβϑοοίδ! 5 ἴΟΥ ΟὙΘΘΙΚ ΘΔ 75. 

ΤῊ ϑδυσγίδη ροὰ ΤΙ, δα ΘΥΘΥΙ 

Βίηοθ {η6 ΠΕ ΟΘΏΓΓΥ Β.Ο. ὈΘΘῊ ὙγΟΓ- 

ΒΗΙΡΡΘα ὈΥ 106 αΥ̓ΘΘΚΒ ἀηά θυ [6 Π8Π1Θ 

"Αδωνις, ἀρΥίνοα ἔγοπι ὑπ6 {116 Αἄοῃ 

(Πμοτα) Ὁ. ΒΟ ἢ Ϊ8 θυ ῦϊο νυουβ ἢ] Ὁ- 

ῬΘΙΒ δἀαγοββθά ῃΐη. Δῃβοηΐῃ5 (Ερί- 

{πού α}}Υ --- οἶκος δ᾽ ἣν δύο κιόνων στε- 

γόντων αὐτοῦ τὸν ὄροφον. --- ἱστήκει: 

δ 57. -- καὶ ἐκράτησεν : πο ἴῃ {Π6 Ηθ- 
ὈγΘν. ---ἕνα. .. καὶ ἕνα: ΠΟ ΟΠΘ ὙΠΟ 
νὰ5 ΓΙ ηρ' ΟΥ̓ΘΘΙς 5 ασθθῖ οου]Ἱᾶ ΠΘΥΘ 

διυοϊα τὸν μέν. .. τὸν δέ, ὃ 89, 

80. ἐβάσταξεν: Α εκλεινεν. 

ἐῬονγθα Ὠ}1η561}.᾽ 
ΒΥ. 

Υ 
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7 ἴω. »“ ΄κὰ ᾿Ὶ ε ἐθανάτωσεν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. ὃ“' καὶ κατέβησαν οἱ ἀδελ- 
Ἁ 9 »- λ͵ε κὺ ῪΚᾺ Ἃ 3 “ Ἁ » δι Ν φοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἔλαβον αὐτὸν 
ιν Ἃ » ν»ν»ν διὺν 9 Ν ’ Ἑ, ἃ 3 Ἁ καὶ ἀνέβησαν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἀνὰ μέσον Σαραὰ καὶ ἀνὰ 

Ἁ 5 κι σὰ κι μέσον ᾿Εσθαλαὸλ ἐν τῷ τάφῳ Μανῶε τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 
Ν δ΄..Ὰ » Ν 9 Ἁ » » 

καὶ αὑτος ἔκρινεν τὸν Ἰσραὴλ εἴκοσι ἔτη. 



ἬΝ 
ἀν Τ|: 

ἐν 
που 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ Β5ΤΟΒΥῪ ΟΕ ῬΑΥΙ 

ΑΝ ΑΟΙΠΑΤῊ 

ΥΉΙΙΕ ὑμ6 ἀθαῦῃ οἵ ϑὅδιηβοῃ ἢ85 ἴῃ 1ὖ 811 Π6 6] θη θηῦβ οὗ ἃ ασθοκ 
ὑταθσθαν, ὕΠ6 σομηραῦ Ὀθύνγθθη 1ρανὶα δηα (ΟἹ 0 Ὀγθαῦμθθ {Π6 ὙΘ ΡΥ 
ΒΡ οὗ ΕρΡΙΟ ροθῦγνυ. ΤὴΘ γβθι]δηο6 οἵ (Ο]Ἰ ἢ 1ῃ 811] τοβρθούβ ἴο 

ἃ ἨΟΙΏΘΙ]Ο ὮΘΙῸ 15 Βύκιηρ, 6 τϊρηῦ 6811] Ὠϊτη 8ῃ ΑἼὰχ ἀδθριοίθα 

ἤτοι ὕη6 ΤΊΟΊ]Δη Ῥοϊηὖῦ οὗ νυἱθνν. 

ΤῊΘ 5]αυτηρ Οὗ βιϑηΐβ 15 ὉΠη6 ἀθΠΠρηῦ οὗ ὕΠ6 ᾿πΐδπου θοΐῃ οὗ {π6 
1πα]νΙά 8] ἃπα οὗ ὉΠ6 τ80θ. [}ἢ {Π8 ὨΌΤΒΘΙΥ ΜΘ 816 ἰο]ἃ οὗ «“801κ {Π6 

ΑἸδηύ-Κ1116 0, 8116 1η ὕΠηΠ6 Οανδϑδον 6 τϑϑα ὕπ6 δανθηΐυσθβ οἵ [ΠΥ 5568 
ΘΙΉΟΠρ' ὑΠ6 Τ συ σΟη5 δα ὕΠ6 Ογοίορθϑ, Ὠ]ΟῊ ἤᾶνθ ὉΠ 611} τη }1 680. 
ΘΟΠΟ 1η {Π6 5[οΥΥ οὗ διπαραα ὕΠ6 ὅὅδιϊου 1η ὑΠ6 «γαδίαν, ΝΊίοΠί5. ΟἸΑΘΥ 

ὉΠ 8η. 411 ὕΠ 656 15 8)ὴ Εἰσγρύϊθηῃ Βὕουυ οἵ ἃ ἢρῃῦ ψ]} ἃ ροἱαηῦ, ΜΒ] Οἢ 

ααὔθϑ ἔγοιαη ὕπη6 ΧΙ Πγυμπμαβῦυ, δπα 15 ὈΠΘΘουθ βοπιθ 1900. γϑδ}8 
ΘΔΙ] 16. ὕμ8η. ὑΠ6 ὑϊτη6 οὗ )ανια.} 

Βαῦ ὉΠΘΓΘ᾽. ἃ16 σιδηΐβ πα ορἱϑηῦύβ. [ᾧ ψγὰϑ ἃ Ῥοειραύοθυιο ἀοοῦρ!ηθ 

ὑπαῦὺ ἃ αἰ θυθηοθ ἴῃ ἀθοτθθ τηδΔ ὺ οοηϑυιαϊα ἃ ΑἸ ἴθυθηοθ ἴῃ Κὶπᾶ. 

ΤῊϊ5 ἃ. 88ῃ1ρ, Δοοογάϊηρ ἴο Ατὶβϑῦου]θ, ν}11}1 ποῦ Ὀ6 Τ6811}0Υ ἃ 5810}, 1 1ὖ 15 

δἰ θ᾽ ἃ 5081) Ιοηρ' ΟΥ ὕψο βίϑαθϑθ. [Ι͂ἢ ὉΠ6 5816 γὙ8Υ, ὉΠΟῸΡῊ τηϑη 18 

ἀθῆποα ΠΙΘΓΘΙΥ͂ 8.8 ἃ ταῦ] δηΠη8}, γϑῦ ΠΟ Πμ65 Πᾶν ἃ ροοᾶ ἄθ8] ἴο 

αἋο Ὑιῦ ΟΟΤ ἔθθ]ηρ οὔ ἃ ΘΟΙΏΙΠΟΠ ΠαϊηϑηΪ. ΤῊΘ οἱδηῦ {πᾶὺ 15 ἴο 

ΘΟΠ1Θ ΠΟΙῚΘ ἴοΟ ἃ8 885 8 ἔ6]] ον -ογθαῦαγθ, ΠΟΙ 178 ΟΔ οἰ ὑπο Παῦθ Οὐ ἸΟυΘ, 

τηπϑῦὺ ποῦ ΡῸ ὈΘγοπμα 811] θοὰηᾶϑ. Ηδθ τηπϑὺ ποῦ 6 {Πκ6 ὉΠ6 σἱαπύὺ ὑπδῦ 

τηθῦ ὕΠπ6 ΟὨΙ]άγΘη οἵ [5186] 1ῃ {Π6 ψ ] θυ 655, οὗ οσα ὑπ6 Τα]ιηυα 

ἢιδι5 ὕο {6]] ---ἢον Μοβθϑ, θθίηρ ΠῚ Π1561} ἃ βίσδρριηρ ἔθ! ]ονν μ᾿ σὺν θοῦ 
ΒΙΡΉ, ὕοοῖκ ἃ 5υγοτα ὉΠΙυ Υ ἔθϑῦ Ἰοηρ, δη4, τη κίπρ' ἃ 1680 οὗ ἐμ τῦν ἔθου 

Ἰηὔο ὕΠ 6 811, Τυϑὺ ᾿Ἰηϑηθσθα ἴο πίοὶς ὑπαὺ σίαπῦ ἴῃ ὑπΠ6 Κπθθ δηᾶ Ὀγηρ 

ὨΙτη ΒΡΙ ΔΎ] Π6] 1655 ἴο ὑπΠ6 στοιπᾶ. Α ρίδπῦ κ ὑπᾶῦ νγχ8 ΤΠ Ὺ 

ατϑϑά, ἃ5 ὑἡχ τηϊσηῦ Β01η68 6]θϑιηθηῦΐα) ἔοτοθ, Ὀπὺ γγχθ ὀδῃμποῦ ῬΓΟΡΘΙΥ Παῦθ 

Βΐτη, ἃ8 78 816 δχρθοίθᾷ ο ἅο ἴῃ {π6 οἂϑ86 οὗ ἃ σἰδηῦ--- 

καὶ γὰρ θαῦμ᾽ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει 

ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι (ἥοια. Οα. ΤΧ 190, 191). 

1 Βυᾶρθ ΗϊϑβέοΥ οΥ Ερυρὲ 111, Ρ. 8. 
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Νον ΟΟ]Ἰαῦἢ, ΘΘΡΘΟΙΔ ΠΥ 85 ἀθριοίθα ἴῃ ὕπ6 ϑορύυαριηῦ, 15 8 σι δηῦ. 

αὶ αα]ῦθ ΤΘΘΒΟΠΔῸ]6 11η}105. [ἢ Ὦ18 Ὀτασραῦῦ ἀθἤδποθ οὗ “168 

ΔΙΊΉἾ65 οὗ ὉΠ6 Ἰνηρ αοα ᾽ ΒΘ ΤΟΙ ]η6 5 ἃ5 οὗ {πΠ6 ἢὰρο αδὰ} ψδο βίοοα 

158 }01πρ' 0Π6 τσ ὐ οἵ ΒοΙη6, ἈΠ01] ΤΟτα δύ 5Π]ΡΡΘα ὉΠΟΘΙ 15 ὕδτθθ 

διηα δα θα πὶ πὶ Π15 Βμοιῦ ὈΪδα6 (ων. ΝΠ 9, 10), οὐ οὗ ὑπδῦ 

οὔμϑυ ομϑιηρίοῃ οὐ [16 β8126 γϑθθ, ἡ οτη 8 ]6 1185 Οὐ πΠ 8 ἀθϑραύοῃθα 

ἢ {Π6 δἰ οὗ ὑπ6 πϑανϑῃ-βθηῦ τάνϑη (Τὰν. ΠῚ 26). 
ΤῊ Ἡδχαύθιοῃ 15 {1}}] οἵ ὑϑίθυθηοθβ ὕἤο τδοθβ οἵ θχγϑογ ΑἸ ΠΔΥΥ͂ 

ϑὐαῦαθσο ὑμαῦ ᾿μμαθϊύθα Οδηδδη Ὀθίογθ δηα δῦ ὕΠ6 {16 οὗ ὕΠ6 [8186]- 
1Ό15}} ἰηναϑίοθ. [Ὁ νγὰβ ὕπθ τϑροσῦ 10 ἢ 6 5Ρ165 Ὀτουρηῦ οὗὨ ὕΠ 686 

σ᾽δηῦ ἔου 8 Ὁπᾶὺ ΟὨΙΘΗ͂Υ ἀδαπύθα 6 ῬθοΟρὶθ δηὰ τηϑδαθ ὕμθπὶ ρ]οῦ ἃ 

τύνη ἴο Εργρὺ (ΝΌ. 142 ---Απα ὑπ γ6 γγὸ βᾶνγ ὕΠ6 ρ᾽δηΐβ, ὉΠ6 Β0Ὴ8 
οὗ Απαδῖϊς, 10} οοιηθ οὗ ὕΠ6 οιδηΐβ; δηα ψ)χὸ ΘΙΘ 1ἢ ΟἿΤ ΟΥ̓ ΒΙρῃῦ 

δ.5 ΘΊΔΒΒΠΟΡΌΘΙΒ, 8Πα 50 78 6 16 1 ὑῃ6 1} βῖσῃηυ᾽ (ΝΌ. 193). Ῥαΐῦ {πθὶν 

ῬᾺ] ἀοο8 ποῦ 566ΠῚ ὕο ἤδγθ ἢὨθ]ρθα ῆθϑ8θ ῬθοΟρὶβθ ἴο βυνινθ 1ῃ ὕΠ68 

ΒΌΓΡΡ]Θ ἔῸΓ οχιϑύθημοθ Τὴ6 ΕΣ ]1ὴ, “ἃ ῬΘΟΡΙΘ συθαῦ δηα τϑηγ πὰ 

[811 ἃ5 ὑ86 Απδκιπ᾽ (0. 219) ψουθ ἀσίνθῃ οαῦ ὈΥ ὕπ6 ΜοβϑΌϊῦθ85 ; δῃὰ 
Π6 ΖΔΙΠ,ΖΕΠΠ 11, Ὑ7Ο 8:6 5111] }}}Υ ἀθβου θα, ΘῚ6 1η 116 ΠἸΔΏΠΘΙ 

αἸΒΡοΟββθϑϑθα ΟΥ̓ ὕπΠ6 Απηηοηῦθβ (Πὺ. 25.0.1; ὡρ. ἄθῃ. 145); Οσ, {Π6 

κΚῖηρ οὗ Βαβῆϑῃ, ποὐνιηβδύθπαϊηρ 6 ΑἸ ΘΏΒΙΟη5 ΟΥἨ 15 Ὀθαβίθδα, 

[611] 8 ΘΑΒΥ͂ ῬΓΙΘΥ͂ ὕο ὕπ6 [5786]1065 ὑπ 6 ̓ ΜΟΒ65; δηᾷ {Π6 οἤ]ᾶάσθῃ οὗ 

Απδὶκ ὑΠθιηβθ Ίν 68, γηὴ0 ἀνγϑὶῦ ἃρουαῦ ΗΠ ΘΌτοη (ΝΌ. 125: “058. 1515, 211), 
Ὑ6Γ6 αὐὔθιυ]γ ἀδβϑύγογθα ὈΥ «οϑῆσδ οαὖ οὗ ὑπ6 Ἰαπα οὗ ὕπ6 ομ!]άσθη οὗ 

151.8.61.} “Οηἱ]γν ἴῃ δζΖα, ἴῃ δύῃ, δπα ἴῃ Αϑῃαοα᾽ 8 816 ἰο]α ἴῃ {15 

οοηὐοχὺ Ἅἀϊα 5016 Τϑιη81η (908}. 115). ΟΥ̓ {Π15 βύοοϊς θυ θη] Υ 
Βρευαηρ ΟοἸἸαῦῃ δηα ὕΠ6 οὔμθιβ ψὴΟ ἦ“ΟῚΘ ὍΟΡμ ἴο ὕπ6 οἰδηῦ 1 
ααῦμ᾽ (ἰ 5. 215. 

Τῃ ὑμ6 δοοοιπηῦ οἵ {πΠ6 1ηὐγοαποίοη οὗ ὅδ] ἴο αν 1ὖ 15 ΤῈΟΓΘ 

πη πϑαθ} } τηϑηϊἕθϑοὺ ὑμαὺ ὕνο αἰ θυθηῦ Πδυγαῦν 65. ἃΓ6 Τη]ΧΘα ἀρ. 
Τῃ ὉΠ6 οὔθ Τ)νια 15 πόση πα Ἰογρα οὗ ὅ8.] Ὀθέουβ ἢ15 οοπιραῦ τι 

ΑοἸ]Ἰαθῃ (1 5. 1651), τὴ ὉΠ6 οὔμϑοὺ 3811 8515 ΑΌΠΟΥ 0 Π6 15, θη ΠΘ 
5665 ΠΙπὶ ΡΌΪΠρ ἔοσῦῃ ἀρδιηϑὺ 6 ῬὨΙ]ΠΙδύπα (1755); ἴῃ Π6 οπο αν 

Οἡ 158 ἢτγβῦ 1ῃὐγοαποῦ!οη ἴο 5811] 15 ΔΙΤΘΔΥ “8 τη πϑῃ ΟὗὨ νϑΙΟΟΥ 
δηα ἃ τηδῃ οὗ ψγ81 ἃπα φγυυαθηῦ ἴῃ βρθθομ᾽ (1065), ἴῃ {8μ6 οὔμϑιῷ Π8 15 ἃ 
Τ]616 ΒΡ] 1ηρ (115); ἴῃ [Πη6 ὁμ6 ἢΘ 15 ὅδ] 5 δύ οα-Ὅθατον (105) πα 
ῬΓΘΒΘΌΙΔΌΪΥ οἡ ὕπ6 ἢ6]α 1ῃ ὑῃπδῦ οαρϑοῖῦυ, ἴῃ ὕΠη6 οὔθ 6 ΘοπμΊθ8 ἋΡ 

ὈΠΘΧΡΘΟύθαΙΥ ἔτομη ὑῃ6 οουπίνυ (17). Τὴ δααϊθομαὶ ὕοιποῃ οὗ 

1 9205}. 1121, ΤΏΘ ἔρθαὺ 15 δϑουϊ θα ο δ] Ὁ ἴῃ 1813, 
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ΤΟΙΊΘΠΟ0Θ ᾿πηρατῦθα ἴο ὑΠ6 βύουυ ὈΥ ὑπ6 θχύθιηθ σοι οὗ [Π6 ἤΘΙῸ 85 

τηδϑᾶθ ὑπ Ἰαὐίθι νθυβίοη ργθαοιηϊηδίθ, ποῦ ΟΠΪΥ͂ ἴῃ ΟΟΓ τηϊπᾶ5, θα ἴῃ 

ὑπαῦ οὗ Π8 ΒΙΌ]104] οαϊῦον, γνῆο 5866 π15 ἴο ῃᾶνθ δαδρίθα ἢΐβ Ἰδηρτδαρθ 
ἴο 1Ὁ. ΦοΒθρ8 αὐὐθιηρῦβ ὕο ΒΔ ΟΠ 56 ὕΠ6 ὕνγο ὈΥῪ βαυὶηρ {μ8ὺ, ΏΘΗ 
16 γνῶ ὈΓΟΚΘ ουαὖῦ ψιῦῃ ὑῃ6 ῬὮ]]1ΒΌ1Πη65, ὅδα] βοηὺ Πανια Ὅδοὶς ἴο 5 

ἔα Θ᾽ «6886, ὈδΘΙηρ' Θοηῦθηῦ Ὑγ]ἢ ὉΠ 6 766 50η5 οἵ ὑπμ6 Ἰαύϊει ψν ἤοτ 

ἢ6 δᾶ ἴῃ ΠῚΒ ΔΙΊΩΥ (4πί. Υ1 9 ὃ 8). ΤΠῖβ Πουθυοὺ ἄο65 ποῦ Π6]Ρ ἃ 
ΟΥ̓́ΔΕΙ ὑῃ6 ΑἸΠΠ ΘΟ] οὗ ὥὅδα] Ὀθιηρ Τοργθϑθηῦθα ἃ5 ποῦ Κπονὶηρ αν] 

αὖ 86 {τὴ6 οἵ ὉΠ6 Θομηθαί,  ΒΙΟ ἢ ἢ85 μΒαα ἴο Ὀ6 δοοοιηςζθα ἴῸ}" 85 8 

ΘΟ ΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ τηθηΐδ] ἀουδηρθηηθηῦ. 

ΤῸ 5 δῦ ριθβϑθηῦ ὕΠ68 τηϑῦϊθι 15 ΘΟΠΒΙΔΘΥΔΌΪΥ 511|0}18ῆα ὈΥ {πΠ6 ἔδοῦ 

ὑπᾶῦ Ὁπ6 ϑϑυθῃῦυ ὑπ 6 ΠΊΒ6 168 (ΟἹ, ΤΠΟΤΘ ῬΓΟΡΘΙΙΥ, ὑπ6 ὑσϑηβ]αῦου οὐ 0818 

ὈΟΟΪΚ) 8661 ὕο ἤᾶγνθ η846 ἃ ὈΟΪ]Ϊα Θβϑδὺ δῦ ὑῃ6 σοῦ οἵ Πῖρῃθι οΥἹ]- 

οἴϑιη. Τὴ νδύοδῃ τηϑη βου ρὺ οὗ ὑη6 ϑδαρύυπαριηῦ οοη δ] 5 0Π6 δοοσοιηῦ 

οἵ Τανια Ὀϑῖηρ' βοηῦ ἴῸ ἤο ὈΙΔΥῪ οἡ ὕΠ6 ΠδΡΡῸ ἴο ὅ8.}, Ὀὰΐ 1ῦ ἀο65 ποῦ 

οοηύδϊη 10 1 Ἰὴ ΏΙΟὴ Ἰθανια 15 ᾿ηὐτοαάποθα 8ἃ85 ἃ ΠΟ ΟΠΔΓϑΟῦΘΥ 

τη δ κί ηρ᾽ Π15 Πτϑῦ ΘΗΤΥ ΟἹ ὕΠ6 5666, ΠΟΙ (65 1Ὁ οοηΐϑίη 175:.-1δὅ, ΠΊΟῊ 
οΟἤθτΘ ψιῦῃ 1015 8], θὰῦ ποῦ νι ὑΠ6 ΒοΟΥΥ οὗ ὕπθ δ᾿ ρίασιηρ. ΟΣ 

ΘΟΌΓΒΘ ὕΠ6 ΤΘΆΒΟ. ΜὙΥ ὕΠ6 ΘΘΥΘΗΤΥ ΡΊΥΘ ΟὨΪΥ ΟΠ6 ϑοοοιιηὖῦ ΤΙη80 ὉΘ ὑῃδὺ 

ὍΠΟΥ ᾿ϑα ΟὨ]Υ Οη6 δοοοπηῦ ἴο σὶγθ: Ὀαῦ ΠΘΙΘ 566Π18 ὕο ὍΘ ΒΟ0Ιη6 ΓΘ 80ῃ 
ἴο ὈΘ6ΙΙΘν 6 ὑπδῦ ὑΠ6 Ὺ ἀ6] 1 ταῦθ! Υ ΘῸΡΡΙΘσϑθα ΟΠ6 ΥΘΥΒΊΟΙ ΟἱὨ {6 ΒΓΟΓΥΥ͂ 

πὶ ἃ ἹΘῪ ἴο ΘοΟηβιβύθηου. Βαῦ {818 αὐθϑῦοη ἢ8α Ὀθύϊου μ6 ἰοῦ ἴο 
ὑπ6 ΗἸρσμθν Οὐιῦ1ο5. ΤῊ]5 το ΠΟΘ ΟΡ 18 ουαθηῦ ἤο ὑῃ6 Ἰθαβὺ 1ῃ- 

βύσαοῦθα 16] ΟΡ Θ ΠΟΘ, ΠΔΠΊΘΙΥ ὑπμϑῦ {Π6 ΟἸΊ5510η οἵ 1615 51 Ἰχη ργονθ5 ὑῃ6 
ΒΘαΌΘΠΘΘ Οὗ Π6 5ΓΟΓΥ 8ἃ8 ΤῸ ἢ 85 ἰὖ 1ΠΏΡΑΙΤΒ 108. ῬΙΟῦΠΤΘΒα ἈΘΏΘ88. 

Πᾶνα τὰ Ἰοϑῦ ἴῃ αὐϊθηάδϑηοθ οἡ 8] 1ῃ 1055 δῃηᾶὰ οἂῃ Ὀ6 τηδᾶθ ἴο 
ΒΌΘΑΙς ἴο Ὠὶπὶ ἴῃ 1733 σι πουὺ Γασῦῃου ᾿ηὐτοαπούίζοη. ἨΠ]18 σου β οὗ 
Θῃοουταροιηθηῦ 9}Ὸ]]Ο ϑα 1 ]Υ οα {Π6 5ἰαϊοιηθηῦ ἴῃ 106}} πα΄ δα! 
ΘΠ 411 [51:86] 16 αἸβιηδυθαά. 

ος ΠῺΘ οἸἰβϑίοηϑ οὗ ὕὉπ6 γαθίοδη τηϑησβουὶρῦ 816 ΒῸΡ}]168 ἴῃ {86 

ΑἸοχδπάσγιϑῃ, Ὀαὖῦ ὑΠ6 ὑγϑηβ]  ῦ]Οη ῬΥθϑθηῦβ ὑΠ6 ΔΡΌΘΔΙΔΠΟΘ οὗ Ὀθηρ᾽ ὈΥ͂ 

ΔηΟῦΠΘ Πδηᾶ ἔγοπὶ ὑμδὺ οὗ {π6 τοϑῦ οὗ ὑπ Ὀοοϊσ. Τῆυβ ἴῃ σ. 19 

ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δρυός 15 θα [ῸΓ ἐν τῇ κοιλάδι Ἢλά οὗ 215; ἴῃ ν. 28 

δισϑῖῃ ὕΠ6 βύγϑηρϑ ΘΧ ΡΥ β810η ἀνὴρ ὃ ἀμεσσαῖος [8.68 ὕΠ6 Ὁ]8Δ06 οὗ ἀνὴρ 
δυνατός ἴῃ 17“ (ορ. ὁ δυνατὸς αὐτῶν 1751) - “Ψ1]6 Φιλιστιαῖος 15 ΘΙμ ]οΥΘᾶ, 

1ηϑύθδα οὗ ἀλλόφυλος 8.5 ἴῃ 219, 

ΤῊΘ δίουυ οἵ Τανια δηα οἹδῦῃ τορυθϑθηύβ ὑη6 Ὀδύ]6 οἵ ΕΡἢ688- 
ΠΔΙΏΤ] 1 8ἃ8 ᾧ ΠΠΘΓ6 τοιῦ οἵ ὕΠ6 ῬὨ]]1ΒΌ1Π65 ΔἰΘῚ. ὉΠ61} ΟΠΔΙΡΙΟῊ 8 
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ὈΘΘη 5141η. Ὑϑὺ ὕπϑῦθ 86 Ῥᾶβϑαρθβδ 10. ὑῃ6 ΒΙ10]6 σῇ] ο ἢ ἤᾶνθ ὈΘΘη 

Ὁπουρμὺ ἴο βοὺ {π6 τιαύνοι ἴῃ 8. αἰ Πουθηῦ Πρηὺ. ΤΠΘ Ῥ5- Πϑιητηΐτη οὗ 
1 ΟἾν. 1115 ὁϑὴ ΠδΡαΪΥ Ὀ6 ΔηΥ οΟὔΘΥ Ρ]8οθ ὕπδῃ ὑπ6 Εὰρἢ65- ΠΤ 11η οὗ 

1 5. 17᾽, ιῦ ἢ ΒΙΟῊ ὉΠ6 τη ΔΙΡῚ ΟΥἩἨ Π6 θνιβθα ν ϑυβιοη ἀ θη 165 10. 

Νον δὖὺ Ῥ85- δηλ ἦὍη6 ῬὨ]]ΠΙΒΌη605 ΟῚ σαύμογθα τορθῦμου ἴο 

Ῥαθυ]6, θυ γὰ8 ἃ ρἱοῦ οἵ στουῃα {1}} οὗ Ὀδυ]θυ ; δ8πα ῃ6 ῬθΟρὶθ 

Βρὰ ἔτοιη Ὀθΐοσθ ὕπ6 ῬΒ1]1ΒΌποα᾽ (1 ΟἿ. 115: ορ. 11 5. 25}.}). Βαυΐ 

Πᾶνα δηα 15 166 Τ]ΡΉΥ τη6} ὁ βΒύοοα 1η ὕΠ6 τηϊαϑὺ οὗ {Π6 ρῥ]οῦ δηᾶ 

᾿ἀοἔθηαθα 1ὖ 8δηα 516 ν ὕπη6 ῬὨ]]Π1ΒΌ1Π65 ; δπα ὕη6 Τιογὰ βανϑα ὑπθιὴ ὈΥ͂ ἃ 

δυθαῦ νἹοΐουγ. Βαῦ, ὑποὰρὴ ὕΠη6 Ρ]8δὸθ οἵ {Π15 Ἰηοϊἀθηῦ 15. ὕὑΠ86 β81η6 

ΟΠ] ὑπαῦὺ οἵ {Π6 5]αγίηρ οἵ (ο] δύ, ὑΠ6 Ὁ11ὴ6 566 115 δ] ορϑίμοι αἰΠθν- 

Θηῦ, ὕΠ6 Ὀδύ016 οἵ 0Ππ6 ὈΔι]θυ- ]οῦ Ὀθ]οηρίηρ ἤο ὕη6 ρϑυϊοα ψπθη Π)ανια 

γγ85 “1η ὕηθ ἢο]α.᾽} Τὴ δοοουηῦ οὗ 1αν1α᾽ 5 ΤΡ ΉΥ ΤηΘὴ ρίγθῃ 1 

11 5. 2858:39 δηα 1η 1 ΟἾγν. 11) Ὲ ἸοοΟῖ5. Π|Κ6 ἃ ἔγαριηθηῦ οὐ σϑῆαϊηθ ἢ]85- 
ΤΟΡΥ͂, ῬΘΙΠΔΡΒ αἀὐᾶνγῃ ἔγρομη ὕηθ6 σὑϑοοσβ οἵ «“ϑΘῃοβδρῃμαῦ ὕΠπ6 β8οη οἵ 

ΑἸΒ1]αᾶ, γγὴο νγἃ8 οἰἴοῖθὶ ΟΠΓΟΠΊΟΙΟΥ ἴο Ταν!α δηα ϑο]οιηοη (11 ὃ. 819, 

205: 1 Κὶ. 45. ΑἜ απϊοῃ οὗἉ {Π15 νι ὉΠ6 βύουυ οἵ θαυ δηα (ἀο] δῦ} 
ΒΘΘΙῺΒ 1Π]ΘοΊτηϑῦθ. ΤΠ6 Ἰαῦῦου ὈΘ]οηρΒ ὕο ὕΠ6 ΤΘϑ] τὴ οἱ ΤΟΙη8 06 : 108 

ααῦθ 15 οὗ 811 ὑ1}16 δη6 0 ὕ1π|6. 1)ᾶγυ]α, [η6 τᾶν 8ηα ΟΟΙΏΘΙΥ γουΐῃ, 

Ὑ7111] ΓΘ] 81. [ῸΓ ΘΥ̓ΘΙ ὕΠ6 5Ιαυον οἵ (οἰϊαύῃ, 1ὰ8ὺ 85 ὙΥΠ]Ιαῖ. 61], 1η 

Βριὺθ οἵ ὕη6 Βονθυθῃα Βδυηρ- ἀΟ]α, ν7}11}1] ΑἸ νσῶγ5 αν 5ῃοῦ Π6 ΔΡΌὈΙΘ 

ΟἿ Ὠ15 Β0η᾽5 πθαᾶ. {0 15 θϑϑῦ ἴο ἰθᾶανθ ὑΠ6 χτηϑύϊου 8θ0θ. [παθ66, 1 γγ8 

Ὀθρϑῃ ἴο ὑτθαῦ ὕὉΠ6 ΒΓΟΓΥ 8.5 ΒΟΌΘΙ ΠΙβύουυ, ὸ τη]ρηῦ θ6 ατνθη ὕο [6 

ΘΟΠΟ]ΠΒΊ0η ὑπαῦ 1 Υ]α ΠΘΥΘΥ 516. ΟΠ] ἢ αὖ 811. ἘῸΣ 1ῃ 11 ὃ, 1215 τσ 
Πᾶγθ ὑπ6 ϑἰαύθιηθηῦ ὑπῶὺῦ “ ΘΟ] Ἰαῦ ἢ π6 Οἰδυ6, 0π6 βὐθξ οὗ ΜΓ ΏΠΟΒΘ.. 

5068 85 Π||Κ6 ἃ θυ 5 ὈΘ681η,᾿ γγῶϑ 5181 ΟΥ̓ Οὁη6 Ε]-δηϑη οἵ Βοϑίῃ- 

ΙἸθῆθιη. ῬΊΟΘΒΒΟΥ ΕἸΣ Κρ ύΓΙΟΙς 1ῃ 18. ΘΟΤΩΙΩ ΘΗ ΑΙΎ Οἡ 18 Ῥαβ58ρΘ 

ΒΦ Υ 8 --- ἡ ΤΘΙΘ 15 50 αἸΠΟΌΪΥ 1ῃ ΒΡ ΟΒΙηρ ὑπδῦ Θηούμοι οἹϑηῦ, ὈΘ5166 

[Π6 ΟΠ6 5]81η ὈΥ Πᾶνα, θοτο {Π6 πϑιηθ6 οὗ (ο]ϊαῦῃ.᾽ Ὁ.  Θυόμηθ Βον- 

ΘΥ͂ΘΕ ἔουηα 80 τ 0ἢ αἰ ΠΟΌΪ]ΟΥ δοιῦ ὑΠ15 ὑπαᾶὺ ἢ6 ὈοΙαΪγν Ἰᾳ θη θῆρα 
ΕΠ]-Πδηδη σι αν. ΤὴΘ ρᾶβθθᾶρθ 10 10 ἢ {15 αἰΒοοποο ]ηρ' 

βύαυθιηθηῦ 15 οοῃὐαϊηθα (11 δ. 21.533) Πδ8 0 ΘΟ ΠΘΧΊΟΙ ΜΠ] 105. 60η- 
τοχὺ δηα ἸΟΟΪΚ5 1Π|1κ6 δῃοῦμου ἔγαρτηθηῦ Οὗ 0π6 οἶδποῖα] ΟὨΤΟΠ]Ο]6, ἔΡΟΙῺ 

ΜΏΙΟῊ 6 ἤδγνΘ Βα ρροββα [Π6 11δὺ οὐ Τανα᾽ 5 τ]ρ Ὁ ΙηΘ6η ἤο ἤδγθ ὈΘΘη 

ἀγα. ΤΉΘΙΘ 86 ΤΟΌ σιϑηῦβ πῃ θη ]οπθᾶ, οὗ οτὰ (Ο]ἸΔῦἢ 15. ΟΠΘ, 

8η6 ΘΔ0ἢ οὗ ὕΠπ686 ἢδ85 15 Οὐ 8] υθυ. ΤΏΘη ὕΠ6 ἔγαρτηθηῦ ΘΟΠΟΙτ 68 
ὙΠ] ὕΠ 656 ὙγΟΓαΒ ---- “ ΤἼ688 ἔθου ΘΓ ὈΟΤη ἴο {Π6 ρ»᾽δηῦ ἴῃ αδῃ; δῃὰ 

1 2.6. 186 οἂγθ οὗ Αἀ.]]άτὰ. ἰ ὥ. 221,4 ; 11 5. 2918,14 



ἹΝΤΒΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤῸ 5ΤΟΒῪΥ ΟΕ ΑΙ ΑΝῸ ΘΟΟΙΙΑΤΗ 2561 

ΠΟΥ 1611] Ὅγ ὑπ6 μαπὰ οἵ Τανια, ἃπα ὈΥ π πᾶπᾷ οἵ ἢὶ5. βουνϑηΐβ. 
Ἰθαν!α ὑΠθη, ἃ5 ἃ τηδύϊοι οἵ [δοῦ, υγου]α βθθῖὴ ἴο πᾶγθ 5]841η (ο]αῦῃ 

ποῦ ἀΙτϑοῦϊν ἃπα ἴῃ ΠΪΒ. οὐ ῬΘΥΒΟη, θαῦ οἡ ὕΠ6 ὈῬ}ΠΟΙΡΙ6 οἵ ---Οαἱ 

ἔδοιῦ ῬΡ61 δἰίατῃ ἔδοϊῦ Ρ6Γ 56, υδὺ 85 Ομϑδ: 8805 ὑπὰῦ ἠδ οαὖὺ ἴο 
ῬΊθοΘβ ὕπ6 ΤΊ ΣΙ ΠΙ οἢ. ὕΠ8 ὈΔη 8 οὗ ὕπ6 ϑδῦπθ, γπθυθαβ Ρ] αὔᾶγο ἢ ἃπα 

ΑΡρίδη ἰθὺ ὰ8 Κπον ὑμδῦ 1ῦ νγὰβ Π15 ΠΠΘαὐθηϑηῦ ΤΌ] ΘΠτι5 γγὴ0 αἰ] 80, 
ΟΙ ΤύΠΘΙ, 1 76 816 ροϊηρ' ἴο Ὀ6 Θχϑοῦ, ὕπ6 501 1615 ὉΠΑ͂ΘΙ ΠΊτη. 



Ὄ Ῥ 58. ε. 

Υ. ΤῊΒ 5ΓΟΒΥ ΟΝ ῬΑ ΑΝῸ ΑΘ ΙΑΤῊ 

ἱ Κίηρθ ΧΥ͂ΠΙ 
1 Ν , 9 , Ν ν 5. αὶ 5. Καὶ συνάγουσιν ἀλλόφυλοι τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς 

’ Ν ’ 39 Ν ἰαὴ 9 ὃ “ Ν 

πόλεμον, καὶ συνάγονται εἰς Σοκχὼθ τῆς ᾿Ιδουμαίας, καὶ 
’ 3 Ν ’ Ἁ Ἁ 9 ἐν ᾽’ 9 Ν 

παρεμβάλλουσιν ἀνὰ μέσον Σοκχὼθ καὶ ἀνὰ μέσον ᾿Αζηκὰ 
9 ’ 

Εφερμέμ. 
ἃ ’ 3 Κα ὡν 9 Ν ’ : 

καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν τῇ κοιλάδι: αὐτοὶ παρατάσσον- 

καὶ ἀλλόφυλοι 
ν 5... Ἃ ΝὌΟΝΦ 3 ΄κ τ Ν ν 5. ἰστανται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦθα, καὶ ᾿Ισραὴλ ἰσταται ἐπὶ 

καὶ ἐξῆλθεν 

ἀνὴρ δυνατὸς ἐκ τῆς παρατάξεως τῶν ἀλλοφύλων, Γολιὰθ 

“καὶ Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρες Ἰσραὴλ συνάγονται 

ται εἰς πόλεμον ἐξ ἐναντίας ἀλλοφύλων. 

ΝΟ» 9 ῪΜᾺ ’ 9 Ν. ’ 3 »Ἅ τοῦ ὁρους ἐνταῦθα, κύκλῳ ἀνὰ μέσον αὐτῶν. 

», 9 ΄-᾿ 9 ,’ [2 9 ἴω ’ ᾽ὔ Ἁ 

ονομα αὕτῳ;, ἐκ Γέθ' υὑψος αὕτου τεσσάρων πήχεων καὶ 

1. ἀλλόφυλοι : -- Φυλιστίειμ ; ο. 
ἀρ. 141, Φοβθρῆυβ ο084115 πὴ Πα- 

λαιστῖνοι. ---- παρεμβολάς : ΠΟΘΙ αγηνῖ68. 

ἀρ. 1925 τῇ ---Ἰδουμαίας : ἃ τη ἰδύδ!]κ6 
ἴη ἢη6 ατθθκ ἰθχύ ἴῸΥ ᾿Ιουδαίας. Ἡ᾿Υ. 

“ὙΠΟ ὈΘ]οηρϑίῃ ἴο Τα." --- Ἔφερ- 
μέμ.: ἃ ΟΟΥΓΌΡΌΪΟΙ ΤΟΥ “ἴῃ ΕΡἢ65-δ- 

ΤηΪ.᾽ Α Πδϑ εναφεσδομμειν. ΤῊΘ τηθδη- 

ἴηρ' Οὗ [ΠῃΠ6 ὩΔΠ16 15 “ θΟπΠαΔΥΥ οὗ Ὀ]οοά." 

2. αὐτοί: πού ἃ ἰγδηβαίΐοη οὗ ἃ 

ΟΟΥΤΘΒΡΟΠαΐησ ἩΘΌΤΘ Ῥγόποῦῃ, θυ 

αἀαθ ἴο ἃ πηϊδγθδαϊηρ οὗ πΠ6 ψοτὰ τϑη- 

ἀργθα ἰῇ ΟἿΣ νϑυβίοη “οὗ Ἐ]Δἢ." ΤῊΘ 

γα] οὗ [Π6 ΤΥ ἢ τγὰβ ἃ ρᾶ55 τὰη- 

Ὠΐηρ᾽ ἋΡ ἵγοιῃ η6 ῬὨ]Π δῦ 6 Ρ] ἴῃ ἰηΐο 

1Π6 Πἰρῃ]Δηα5 οὗ Φυάδῃ. 

ὅ. ἐνταῦθα. . . ἐνταῦθα: ἃ οἸαπ51- 

οδ] ψΥΙοΥ σου] Πᾶνα Ὀδ]δποθα {Π6 86 

ΟἸδιιθο5 ὈΥ͂ μέν ἃπα δέ. Οὗ. Φο5ῃ. 822 

οὗτοι ἐντεῦθεν καὶ οὗτοι ἐντεῦθεν. «ἀρ. 

1629 ἢ, --- κύκλῳ ἀνὰ μέσον αὐτῶν: Ηδ- 

ὈΓΘῪ “8Δηα {16 γ8] 16. Ὀθύνγθθῃ {ῃ61}.᾽ 

Α και ο αυὐλων ανα μεσον αὐτων. ΥὟ 6 

ΤΊΔῪ ΒΌΤΙΩΪΒΘ ὑῃηδὺ κύκλῳ 15. ἃ ΟΟΥ̓ΤΕΡΟΪΟΏ 

ἴου καὶ ὁ αὐλών. 

4. ἀνὴρ δυνατός: ἩῸΨ. “ἃ ΟΠδιη- 

Ῥίοη. ΤΠ ψοχα ἴῃ {Π6 οΥἱσΊηδ] ΒΘΘΙῚΒ 

ἴο πη “8 οὗ [Π6 50Ρ806 Ὀθίνγθθῃ 

ὑπ6 ὕγγο 11Πη65 (μεταίχμιον). ---- παρα- 

τάξεως : παράταξις -- Τιαῦϊη αοΐο8 ΟΟΟΙΙΒ 

ἴῃ Αὐὐΐο ΔαῦΠοΥβ, θὰαῦ οϑΙη6 ἰηΐο ΤΟΥ͂Θ 

Τγθασθηῦ 86 ἴῃ ἩθΙ]]οηϊδύϊο ΟἹ Ις. --- 

τεσσάρων πήχεων καὶ σπιθαμῆς : ἃ ΟὈΤύ 

15 ΤΟΌΡΉΪΥ ἃ ἴοοῦ δηα ἃ 8], δηα ἃ βρη 

ἰ5. ἢ81} ἃ οαδίϊ, Αοοογαϊηρ' ἴο ὑΠ]5 βίαϊθ- 

τηθηῦ ὕπθη Οο] αι ὑγουϊᾷ μαγθ ὈΘΘη 

ΒΙΧ ἴθϑῦ ηΐηθ ἱποῦθβ Ὠὶρῇ. “ϑθρηυΒ 

(Απι. Ν19 ὃ 1) ἀϑτϑοβ ψὶῦ η6 ΤΧΧ 

--- ἣν γὰρ πηχῶν τεσσάρων καὶ σπιθαμῆς. 

Βαυύ [ῃΠ6 ΗΘΌΤον ἰοχὺ ταΐβοθ ἢΪ5. βύαθαγθ 

ἴο 5ἷχ οὐδ 5 δηἃ ἃ 5ρ8ῃ, ἢ σου]Ἱὰ 

τη Κ6 Ὠΐιη ηἶη6 ἔθθύ ἢἷη6 ἱΠΟΠΘΒ. 

252 



ν. ΤῊΝ ΒΤΟΒΥ ΟΕ ΡῬΑΥῚ ΑΝῸ ΘΟΙΙΑΤΗ 

ι Κίηρβ ΧΥΙΙ 8 

σπιθαμῆς. 
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καὶ περικεφαλαία ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, 
Ἁ ’ ε ὃ Ν . ἔπ γ 3 ὃ ὃ ’ ἃ ε 4, καὶ θώρακα ἁλυσιδωτὸν αὐτὸς ἐνδεδυκώς, καὶ ὁ σταθμὸς 
“Ὁ ’ 5 ἴω ’ ’ ’ ἴω Ἁ ’ του θώρακος αὐτοῦ πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκοῦ καὶ σιδή- 

ρου. 
3 Ν “Ὁ 3 Ν ’ ων » ΄' ἀσπὶς χαλκὴ ἀνὰ μέσον τῶν ὥμων αὐτοῦ". 

θ Ν τὸ ΜᾺ 9 ’ὔ ἴω ω 9 ἴω Ν, 

καὶ κνημιὸες χαλκαῖ ἐπάνω τῶν σκελῶν αὐτοῦ, καὶ 

καὶ ὁ κοντὸς 
“ δό 39 “ιε Χ ’, ε , ἣν ’ 

τοῦ δόρατος αὑτοῦ ὡσεὶ μέσακλον ὑφαινόντων, καὶ ἢ λόγχη 
3 “ ε ’, ΄, , ΝΕ ἰώ Ν ν 

αὐτοῦ ἑξακοσίων σίκλων σιδήρου: καὶ ὁ αἴρων τὰ ὅπλα 
8 αὐτοῦ προεπορεύετο αὐτοῦ. 

Ὁ. περικεφαλαία : ἃ ΗΘ]]Θηἰδύϊο ννοτὰ 

1566 ὈΥ ΡοΟΪΥ 5 δηα 4180 ὉΥ δύ. Ῥδὰ] 

(ἰ ΤῊ. δ8 ; ἘΡΗ. 6117). Τῦ ΟΟΟΌΓΒ ΘΙ υΘὴ 

{Ππηθ65 ἰῇ ἢπῃ6 ΤΧΧ. Τῃθ6 σψοσαβ “ οὗ 

ὈΓΑΒΒ᾽ ἃἋο ποῦ ΔΡΌΡΘΑΙ ἰῃ {ῃ86 ατρϑρκ, 

ῬΟΙΏΔΡ5 Ὀθοᾶῦβθ ΠΘῪ 816 ᾿πΡ0]16α ὈΥ 

{Π6 ιτι.86 οὗ περικεφαλαία, Ἰιυϑὺ ἃ5 Οαϑβ8ϑ8ὲ8 

ἰη Τιαύϊη ἱπ 0] 165 ὑμαῦὺ {Π6 Πρ]ιηθὺ 5. οὗ 

τηθίδ] : Ὀὰὺ ἴῃ ΘῈ 6 98 ψγ ἢᾶυθ χαλ- 

κῆν δ αθά. ----ἁλυσιδωτόν: Εχ. 2822; 

ἱ Μδο. 686 τεθωρακισμένους ἐν ἁλυσιδω- 

τοῖς. --- αὐτός: ποῦ ἴο ὍὈ6 ΘΧΡΙΔἰΠΘα ὈΥ 

ΔΗΥ͂ ηἰοούϊθϑ οὗ αὐ θοὶς βοῃο ΒΡ, Ὀαΐ 

αἀὰθ ἴο 1Π6 ῬΙΌΒΘΩΟΘ οὗ [6 ῬγΟΠΟᾺ ἢ 

6 αδὖὺ {15 ροϊηῦ ἴῃ ηΠ6 ἩΘΌΙΘΥ.  .--- 

πέντε χιλιάδες σίκλων : δἃρουῦ 157 

Ῥουηαβ δυοϊ γα αΡΟΪϑβ. ---- σίκλων : βηοκοῖ 

ἰδ ἈΒΌΔΙΙΥ ὑῃ5 ΤΟΡΥΘϑθηίθα ἴῃ {6 

Τ ΧΧ, Ὁπουρῇ ἰύ 18 ποῦ ὑποοιητηοη ἴο 

Ππα δίδραχμον υϑρα ἴῸΣ ἰὕ, ἃΒ ἴῃ (6η. 

2915; 1). 2229 11 Εβάτ, 1515, Σίγλος 15 

υαϑοα ὈγΥ ΧΘΠΟΡΒοΙ (4παῦ. 1 ὅ ὃ 6) ἴον 

ἃ, Ῥουβίδῃ οοΐη οἵ [Π6 νϑῖὰθ οὗ 7: Αἰΐο 

ΟΌΟΪΒ. --- καὶ σιδήρου: ποὺ ἰῃ {πΠ6 Ηε- 
ὈΓΘνν, δοοοταϊηρ ἴο ψΜ ὨΙΟῆ [Π6 ΟΠ διη- 

Ῥἱοη 5 ἀθ θηβῖνθ ΔΙΙΠΟΌΣ 18. οὗ ὈΓΟΏΖΘ 

δηα ΙΒ ΒΡ -Πθαα ΟὨ]Υ οἵ ἴσο. ΤῊΪΒ 

ΟἸΟΒΘΙΥ ἈΡΥΘΘ65 ἱἢ {Π6 86 οὗ {Π6 τηθίδ]5 

ἃ5 Τοργοϑθηϊθα ἴῃ {ῃ6 ΠἰΙαα, ὙΏΘΥΘ 

ὈΓΌΟΏΖΘ ἰβ5 {Π6 τηδίθυϊ] 'ῃ ΟΟΠΊΠΟΠ 186 

ῸΓ ΔΙΙΠΟῸΣ 8δηἃ ὙΘΔΡΟΏΒ, νγ1]6 ΤΟΙ, 

ὉΠΟῸΡὮΉ οῦ ἈΠΟ, 18 (αὖ Ἰθαϑῦ ἴῃ {86 

Ν 3 ᾿ς Ἁ 3 ’ καὶ ἀνέστη καὶ ἀνεβόησεν 

ΘΔΙΊΘΥ βίσαΐα οἵ ηΠ6 Ἠοιϊηοσῖο ροθίχυ) 

ΤᾺΥΘ δηα οχοθρίϊοῃδ). 

6. ἀσπὶς χαλκῆ: {15 15. ἰηὐτἰ η5]- 

ΟΔΠ]Υ ΤΟΓΘ ῬΓΟΌΔΌΙΘ ὑπδπη π6 ΗΘΌΓΘΥ 

τ δαϊηρ, ΘΟ Τηᾶ κο5 (ο]ϊαίῃ μᾶγθ ἃ 

7 6] 1 ̓  οὗ Ὀτγαὰβ5 Ὀθύνγθθῃ πἰβ 5800]- 

ἄρυβ, Ὀπὺ Ὁ Ἰρανθϑ ἰβ ΔΙΙΠΟΌΓ-ὈΘΔΥΘΓ 

ΠΟΠΪΩρΡ ἤο ΟΔΥΥΥ. ὙΥ̓́Πδῦ Βθθιη5 πϑϑᾶρᾶ 

Π616, ἰο ΘοΙηρίθίθ {Πη6 δοσοπηΐ οἵ ΗΪ5 

Θαυἱριηρηῦΐ, 15. ἃ τηθηὐΐοη οἵ {π6 βιυνοσγὰ 

ὙΥΐΪΟἢ 5 τϑίουυθα ἴο ἴῃ γϑύβθ5 45 δῃᾶ 

δ1. ΤΗΪΐΪδ, 1ἢ 6 ΘΙ Ἀσὴρ ἴῃ ΗοΙΘΥΪΟ 

Τα ϑῃϊοι, σου] Ὀ6 Βαβρθηαθα ὈΥ ἃ βίγαρ 

Ῥδββίηρ' ΟΥ̓́Θ᾽ ΟΠ6 Βῃουσϊᾶθσ, Οὗ. 11. Π 

4 --- 

ἄμφι δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυ- 

ρόηλον. 

7. κοντός: {15 ψοτα ἴῃ οΟἸαβ510 8] 

αΥ̓ΘΘΙΚ τἸηθᾶη8 ἃ Ῥαηΐ-ῬοΟ]θ (οΔ]]6α ἃ 

χιιατιῦ οὐ ὕη6 ΝοΥΐο!κ Βτοδαβ δὖ ὑΠ15 

Ἃ40.)., ἃ5 'ἴπ Ἐπ. Αἴο. 264. Τὴ ]Ἰδίδυ 

ατθοκ ἰὖ πηΘ 88 ἃ Β0681-5ηα. Οὐ. ἘΖΚ. 

909, Μεροίϊαβ 5ρθακθ οἱ οοηίΐ ηνΐϑ8- 

δἰδῖ168 (Ρ. 140 1]. 4, οα. Τδηρ) δῃᾶ 

8565 οοπέαϊὲ ἴοῦ Ὠουβθιηθη δυιηθα συ] ἢ 

ἸΔΏΟΘΒ. --- μέσακλον : ΟὨΪΥ ΠΘΓΙΘ, αὖ Ἰθαβύ 

ἴῃ {15 [ΟΥ. 83661,. ὦ 5. ΤῊΘ ΗΘΌΓΘΥΥ 

ἰ5 6 5816 γΥΪΟἢ 5 ΓΟ ἀοΓρα ΘἸθου ΠΟΘ Θ 

ὡς ἀντίον ὑφαινόντων Ἰἱ Ιζ. 2119; 1 ΟἾ τ. 

1123. 205, ---- ἑξακοσίων σίκλων: δἃρουΐ 

πἰπθίθθη Ῥομηάβ. --- ὁ αἴρων: 6΄6η. 
4525 ῃ͵ 



ΒΕΠΕΟΊΤΙΟΝΒ ΕΒΟΜ ΤῊΒΝ ΒΕΡΤΌΛΑΟΙΝΤ 

ἱ Κίηρβ ΧΥΙ 9 

εἰς τὴν παράταξιν ᾿Ισραὴλ καὶ εἶπεν αὐτοῖς “Τί ἐκπορεύεσθε 

284 

3 3 ΝΆ 3 

οὐκ ἐγώ εἰμι 

ἐκλέξασθε 

καὶ ἐὰν δυνηθῃ 

παρατάξασθαι πολέμῳ ἐξ ἐναντίας ἡμῶν: 
ρ μᾳ ᾿ Ὧμ ) 

ἀλλόφυλος, καὶ ὑμεῖς Ἔβραϊῖοι καὶ Σαούλ; 
ε “ » ὃ Ν ΄, Ν ’ 9 

ἑαυτοῖς ἀνὸρα καὶ καταβήτω πρὸς μέ' 
Ν 3 Ν ἊΜ Ν 5. Ἂ ’ Ἁ 3 ’ ε “Ὰ 

πρὸς ἐμὲ πολεμῆσαι καὶ ἐὰν πατάξῃ με, καὶ ἐσόμεθα ὑμῖν 
9 ’ὔ ΡΣ Ν 9 Ἂ ῪΜᾺ Ν ’ὔ’ 9 ’ ων» 

εἰς δούλους: ἐὰν δὲ ἐγὼ δυνηθῷ καὶ πατάξω αὐτόν, ἔσεσθε 
ε κα 3 , ν , ε: αὶ 3») 10 ΑΕ Ν ε 5 , 
ἡμῖν εἰς δούλους καὶ δουλεύσετε ἡμῖν. καὶ εἶπεν ὁ ἀλλό- 

λ (ς 3 ὃ ΝΕ ἸΌΝ 3 (ὃ Ν ’ 3 Ν ᾽ὔ φυλος ““᾿Ιδοὺ ἐγὼ ὠνείδισα τὴν παράταξιν Ἰσραὴλ σήμερον 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ" δότε μοι ἄνδρα καὶ μονομαχήσομεν 
ἀμφότεροι “ἢ 

ῥήματα τοῦ ἀλλοφύλου ταῦτα, καὶ ἐξέστησαν καὶ ἐφοβή- 
καὶ ἤκουσεν Σαοὺλ καὶ πᾶς Ἰσραὴλ τὰ 

θησαν σφόδρα. ὍΣ Καὶ εἶπεν Δαυεὶδ πρὸς Σαούλ “ Μὴ 
δ᾽ , δί ω ’ δ... 5 3. ε ὃ κι ᾽ 

ἢ συνπεσέτω καρὸϊια τοῦ κυρίου μου ἐπ αὐτὸν: οὁ δοῦλος 
’ Ν »ν; Ἂ ΜᾺ 9 ’’ ’ἤ 23 

σου πορεύσεται καὶ πολεμήσει μετὰ τοῦ ἀλλοφύλου τούτου. 

δ καὶ εἶπεν Σαοὺλ πρὸς Δανείδ “Οὐ μὴ δύνῃ πορευθῆναι 
ἈΝ Ν 9 ’, ων ω 3 9 ἴω Ψ ὃ Ψὕ, 

πρὸς τὸν ἀλλόφυλον τοῦ πολεμεῖν μετ΄ αὐτοῦ, ὁτι παιὸάα- 

ριον εἶ σύ, καὶ αὐτὸς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐκ νεότητος αὐτοῦ. 
ὅ. καὶ εἶπεν Δανεὶδ πρὸς Σαούλ “ Ποιμαίνων ἦν ὁ δοῦλός σου 

σὰ “. .»»-σ 3 

τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἐν τῷ ποιμνίῳ: καὶ ὅταν ἤρχετο ὁ λέων 

8. ἀλλόφυλος : ΠΘΌΤον, “[Π6 ῬὨ1]|15- 

{1η6,᾽ τηθϑηΐηρ ὑπμαὺ ἢΘ6 βίδηαβ ἴ0᾽ {Π6 

ῬὨ1ΠΒΌΪΠ65. ---᾽ Εἱβραῖοι καὶ Σαούλ: Ηο6- 
ὈΓΘνν, “βϑυνδηΐβ ὅο ὅδ]. Σαούλ ΤηΔΥ͂ 

ΠΘΙΘ ὈΘ τηθϑηῦ ἴοτ' {Π6 σϑηϊίῖνο. ᾿ἙΕβραῖοι 

5. Π6 αϑ8] σγοσα ἴου' 5γδϑ! 65. ἴῃ [Π6 

τηοα ἢ οἵ ἃ Τογθίσηθσ, Ἐκ. 116 ἢ. --- 

ἑαυτοῖς : Ὧ 19. -- καταβήτω : αυἱΐθ ο0]85- 

5108}, π|κ6 186 Τιαὐΐη ἢ οοτ δι 6 η α6- 

ΒΟΘΗ 676. ---ἐσόμεθα.. .. εἰς δούλους : 

δ θ0. 

10. σήμερον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ : [15 
ΔΩ Ποδύϊομ 18 ποῦ ἅπθ ἴο ἰπηϊζαὐϊοῃ 

οὗ 76 ἩΘΌΤΘνν, ΪΟἢ δ ΒΙΤΏΡΙΥ “ 0818 

αἀαν., Ἐχ. δι η, Τῦ 15. ποῦ ΠΘΟΘΒΒΔΥΥ͂ 

ἴο ΒΌΡΡΟΞΒΘ ὑῃπδύὺ γγϑ ἢδυῦθ ΠΘΙΘ ἃ " ἀουὈ- 

16." --- μονομαχήσομεν: ἴῃ [806 ΤΙΧΧ 

μονομαχεῖν ΟΟΟΌΤΒ ΟΠΪΥ͂ ΠΘΙΘ δηα ἴῃ [ῃ6 

{1016 οὗ ῬΒ41πὶ 151, νυ] Οἢ Ἠδ5 ΓΟΙ͂ΘΥΘ ΠΟΘ 

ἴο {Π15 ᾿ποϊα θηῦ. 

82. συνπεσέτω: υϑ806Ἢ ἤρΟΙΘ [{|τ 

Τιαϊϊη σοποὶαθ)) 6 ---ς ΟΟ]]8}086. --- τοῦ κυ- 

ρίου μου: ᾧῃ]5 ΥὈΡΓΙΘϑθηΐΒ ἃ Ὀθύϊου 

ἩΘΌτον τϑδαϊηρ' μ8ῃ ὑπμδὺ οὗ [ῃ6 Μδδ- 

ΒοΙΘύϊο ἰοχύ “ οὗ ἃ τηϑη." “ ΜΥ Ιογὰ ᾽ 15 

[ῃ6 υαϑῦ8] ἴογιὴ οὗ δαάγθθϑ ο ἃ Κίηρ 

ΘΠ ΟΟΥΤΘΒΡΟΠΩ͂Β ἴο “ΠΥ βουύνδηῦ" ἴῃ 

[Π6 ποχύ βϑθηΐθῃος. -- ἐπ᾿ αὐτόν: το0Ή 
Πΐηι, 8, Ἰἰΐουα τοηαθυϊηρ' οἵ ὑπ ἩΘΌΓΤΘΥ. 

88. ἀνὴρ πολεμιστής: ὃ Ῥοθίϊοδ] 

ΘΧΡΓΘΒϑίοη. ΘΟΙΩ ΠΟΙ ἴῃ Π6 ΠΤ ΧΧ. 
84. ἸΠοιμαίνων ἦν: ὃ 72. --- ὅταν 

ἤρχετο: τ0ἢ6η 6061 {1676 σαηλθ. ἃ 104. 

- ὁ λέων καὶ ἣ ἄρκος : ἃ ζΐοῃ, Ο7" α Ὁ6αΥ͂. 



ΤῊΗΕ 5ΤΟΒΥ ΟΕ ῬΑ ΑΝῸ ΟΘΟΟΙΤΑΤΗ 255 

ἱ Κίηρβ ΧΥ͂ΙΙ 89: 
4: ἐν ἡ’ ἂν “ἡ , 3 ΚΝ τῶι 85 Ν 

καὶ ἡ ἄρκος καὶ ἐλάμβανεν πρόβατον ἐκ τῆς ἀγέλης, ὃ καὶ 
3 ’ 3 ’, 3 “ Ν 3 ’ 3 ὅ Ν 3 ’ ἐξεπορευόμην ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα αὐτόν, καὶ ἐξέ 

σπασα ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ" καὶ εἰ ἐπανίστατο ἐπ᾽ ἐμέ, 
Ν 3 ’ ἴω ’, 9 “ΜᾺ ὙΦ. ’ αν 

καὶ ἐκράτησα τοῦ φάρυγγος αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα καὶ ἐθα- 
, 4 “ε» 26 “ ἀὴ » » ε ὃ ὦ Ν 

νάτωσα αὐτόν. καὶ τὴν ἄρκον ἐτυπτεν ὁ δοῦλός σου καὶ 
Ὗ ’ ΠΡ ε 9 ,ὕ ε 3 ,ὕ ε Ἁ 

τὸν λέοντα, καὶ ἐσται ὁ ἀλλόφυλος ὁ ἀπερίτμητος ὡς ἕν 
Ὡ δ ὉΝΝ , Ν ᾿ ΟΝ ὁ Χ 3 φ 

τούτων" οὐχὶ πορεύσομαι καὶ πατάξω αὐτόν, καὶ ἀφελῶ 
΄, ἊΣ ῶ 5“ 5 , , ,ὕ δ... 5 , ν ΠῚ 

σήμερον ὄνειδος ἐξ Ἰσραήλ; διότι τίς ὁ ἀπερίτμητος οὗτος 

ὃς ὠνείδισεν παράταξιν θεοῦ ζῶντος; “Κύριος ὃς ἐξεί- 
ῪΚᾺ ῪΜᾺ » 

λατό με ἐκ χειρὸς τοῦ λέοντος καὶ ἐκ χειρὸς τῆς ἄρκου, 
9 ἈΝ 3 ΜᾺ ’ 3 Ν ΚΜ 3 ’ὔ ῪΜᾺ 3 ’ 

αὐτὸς ἐξελεῖταί με ἐκ χειρὸς τοῦ ἀλλοφύλου τοῦ ἀπεριτμή- 
’ 29 Χ Ἂχ Ν Ν (ὃ ἐέ , Ν 

του τούτου. καὶ εἶπεν Σαοὺλ πρὸς Δαυείὸ ““ Πορεύου, καὶ 
ΨΝ 22 ῷ Ν 

ἔσται Κύριος μετὰ σοῦ. “καὶ ἐνέδυσεν Σαοὺλ τὸν Δανεὶδ 
δύ Ν ,ὕ ΜᾺ Ἁ Ν Ν 3 

μανδύαν καὶ περικεφαλαίαν χαλκὴν περὶ τὴν κεφαλὴν αὐὖ- 
πε ΡΒ ει. Ν ὶδ Ν , ΩΨ ΠΥ ἦν 

τοῦ, “καὶ ἔζωσεν τὸν Δαυεὶδ τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπάνω 
τοῦ μανδύου αὐτοῦ: καὶ ἐκοπίασεν περιπατήσας ἁπαξ καὶ 
δίς. καὶ εἶπεν Δαυεὶδ πρὸς Σαούλ “ Οὐ μὴ δύνωμαι πορευ- 

ΔΙΤΘδαῖΥ βαϊα, δ8 ἴῃ συϑυϑθ 10. ---- ἐξελεῖ- 

ται: ὃ 21. 

αθηθυΐο α86 οὗ ὑῃ6 αὐὐΐοϊθ, 85 ἴῃ [ῃ6 

ΗθΌτονυ. ὃ 44. --- ἢ ἄρκος : Ἰαῦθ᾽ ΤΟΙΊΩ 

οὐ ἄρκτος δῃ!ἃ ΟΠ6 οἵ ὑμοϑθθ ΘΡΙσθη6 

ΠΟ ΜΜΏΪΟΩ 86 [Π6 ζϑθιϊηΐηθ ΤῸΥ 

Ὀοΐῃ 56ΧΘ5. 

85. φάρυγγος : ἐδγοαΐί, ἩΘΌΤΟΨ, 
“Ῥραγ., Φοβθρῆυβ (4π͵. ΝῚ 9 ὃ 95) 

τη |κ05 Πᾶνα ἰαῖκθ ἋΡ ῃ6 Ἰίοῃ ὈΥ {86 

[8.11 δηα ἀά5ῃ τη ἀραϊηδὺ [η6 σγομηά. 

86. οὐχὶ πορεύσομαι κτλ.: {Π6 

ΟὙΘΘΙΞ ΠΟΘΙΘ 5. Ἰη0ἢ) {Ὰ]]ΟῚ ὑπ8ὴ {Π6 

ἩΘΌΓΘΥν, ἃ5 ΠΠΔῪΥ Ὀ6 566ῃ ὈΥ͂ ἃ ΘΟΙΏΡΔ11- 

50η συ 1Π6 ἘΣΠΡΊ ΙΒ νου βΊ οη. 

87. Κύριος κτλ. : Ὀδίοτθ {5 {Π6 

ἩΘΌΓΟΥΥ Πᾶ5 ἢη6 σογᾶβ  Απῃα δνιὰ 

5814," σΪΟΉ ΔΡΡΘΑΙ Βαρουῆποῦθ. ΟἹ 

ὑπ6 οὔθ᾽ πδηᾶ ἰὖ τῇδὺ Ὀ6 τηδἰπἰδὶηθα 

ὑπαῦ {Π6ΥῪ 876 ἴῃ {π6 ΗΘΌΓΘΥΥ ΤΠΔΠΉΘΥ, 

αἰνίηρ [η6 β θδύδηοθ οὗ σψμδὺ μ85 ὍΘΘΗ 

88. μανδύαν : δΔοοογαϊΐηρ ἴο ,.. ὦ 5. 

μανδύας 15 ἃ ῬΟΙΒΙΔη ΜΟΥ Τηθϑηΐηρ' "ἃ 

γγΟΟ]]Θη ΟἸοακ,᾽ Ὀὰαῦὺ πΠ6 σψοσαὰ ἴῃ {6 

ἩΘΌΓΘΥΥ ἰθχὺ 18 ὙΘΙῪ {{π {ῃ6 ατθρκ, 

ΘΒΌΘΟΙΦΙ]ν ἴῃ {Π6 ἕοττῃ υϑθα ἴῃ 11 Καὶ. 1064: 

1 ΟἸγ. 1θ6. Μανδύας 15 ΘΙΠΡΙοΟΥΘα βθΘνθῃ 

{Ἰπη685 84}1 ἐορϑίμου ἴῃ π0 ΤΧ ΣΧ. --- κεφα- 

λὴν αὐτοῦ : εΕἰἴοῦ ὕπθ86 ψΟΤῸΒ {Π6 

ΗΘΌΓΘΥΥ Πᾶ5 “δηα Π6 οἰδᾶ Ἀΐπη ἴῃ ἃ 

οοδὺ οἵἉ τηδ]}.᾿" 

89. καὶ ἔζωσεν... μανδύου αὐτοῦ: 

Ε.ν. .Απᾶ Τενία ροἰγᾶρα 5. βυοσα 

ὍΡΟΙ ΗΪδβ ΔΡΡδΙοΙ.᾽ -- αὐτοῦ... αὐτοῦ: 

ῬΙΟΡΔΌΙΥ Ὀούῃ πηθδηὺ ὈΥ 16 ὑὐδϑηβιδίου 

ἴο τϑίϑυ ἰο ὅδ} δ5 ὕπ6 βυθή]θοῦ οὗ ἔζω- 

σεν. --- ἰκοπίασεν . .. δίς: “6 ψγὰβ 

γγθατὶθα θη μ6 μα νγα!κρα ΟΠ0Θ ΟΥ 
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“ 9 Υ Ψ 9 ’ 99 δι ἴων ἜΝ 

θῆναι ἐν τούτοις, ὁτι οὐ πεπείραμαι" καὶ ἀφαιροῦσιν αὐτὰ 
9 9 ΕῚ Ων 40 .»ν»ν» ᾿ Ν ’ 9 ΄ᾳ-Ἔ 9 ΄ἃ Ἁ 

ἀπ᾿ αὐτοῦ. καὶ ἔλαβεν τὴν βακτηρίαν αὐτοῦ ἐν τῃ χειρὶ 
9 ῪΚᾺ Ἁ 9 ’ ε ἴω ’ ’ ’ 9 ἊὌπἝ 

αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ πέντε λίθους τελείους ἐκ τοῦ 

χειμάρρου καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν τῷ καδίῳ τῷ ποιμενικῷ τῷ 
Ψ “ἰ ὟΝ τ Ὁ λ ᾿ Ν 3 , 3 “΄ἷὮ, 9 “- . 
ὄντι αὐτῷ εἰς συλλογήν, καὶ σφενδόνην αὑτοῦ ἐν τῇ χειρὶ 

9 ῪΜᾺ ᾿ »“ Ν Ἁ » Ν 3 7ὔ 

αὐτοῦ: καὶ προσῆλθεν πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἀλλόφυλον. 

4 καὶ εἶδεν Γολιὰδ τὸν Δανεὶδ καὶ ἠτίμασεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς 
εὺ ’ὔ Ν ϑὺ Ν ’ Ν ’ Φ ΄“κ“ 

ἦν παιδάριον καὶ αὐτὸς πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν. 
48 καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος πρὸς Δανείὸ ““᾿Ὡσεὶ κύων ἐγώ εἰμι, 
Ψ ΝΎ ἂν ; εν Ὁ. ἌΡ. ε΄ Ν ’ 23 Ν “3 ’ὔ 

ὅτι σὺ ἔρχῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἐν ῥάβδῳ καὶ λίθοις ; καὶ εἶπεν Δανείδ 
Ἁ ’ ε 9 ’ 

καὶ κατηράσατο ὃ ἀλλόφυλος 
“4 

“« Οὐχί, ἀλλ᾽ ἢ χείρω κυνός." 
τὸν Δαυεὶδ ἐν τοῖς θεοῖς ἑαυτοῦ. καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυ- 

λος πρὸς Δαυείδ “Δεῦρο πρὸς μὲ καὶ δώσω τὰς σάρκας 
ἴω. ἌΜᾺ ῪΜὰ Ἁ »-Ὑ ῪΝὰ Ὺν΄ὰ 39 

σον τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς κτήνεσιν τῆς γῆς. 

ὑνίοθ." ἘΠῚ. “16 οβϑαυϑᾶ ἴο ρο.᾽ ΤῈΘ 

Οτθοὶς ΠΘΘ 5605 ἤο ἱηαϊοαίθ ἃ Ὀθίυου 

ἩΘΌτγον τϑδαϊηρ μη ὑπαΐ ἢ ΟΟΥ ἰθχί. 

- ἀφαιροῦσιν κτλ. : {πΠ6 ΗΘΌΓΘΥ ΔΒ 

86 γνϑῦὺ ἴῃ [86 5 ΠρΌΪΔΥ, το θυσϊηρ ἴο 

Πδνὶά. ' 

40. τελείους: ΗδθΌτον,, “ Βιηοοίῃ." 

Τλιοίδϑη) 5 ΤΘΟΘη ΒΟ ἢδ885 λείους, ΜΨΜΏΪΟΙ 

15. 0 ἀουδὺ τἱρὮῦ. ---- χειμάρρου : χείμαρ- 

ρος ἰβ ΒῃοΥΘηΘα ἔτοιῃ χειμάρροος, Αἰὐϊο 

χειμάρρους. Τὺ 15 ὕΠ6 ῬΙΌΡΘΙ ΜΟΙ ΤΟΥ 

ἃ Τἰγου- θα ΒΟ 5 ΟΥΥ 1 ΒΌΙΏΠΊΘΓΙ, 

11 Κι. 1177 ἡ. ---καδίῳ: ἀϊπηϊηαύνα οὗ 

κάδος, Τιδὐΐηῃ οαἄιι8. Τῃ 6 ΠᾺΧ  ΟὨΪΥ͂ 

ΠΘΙΘ ἃπᾶ ἰῃ 40. ΤΠ6 Ἡθρτον σοτὰ 

ΜΠ ΪΪΟἢ ἰῦ τορυθβθηΐβ 15. ἃ ΥΘΙῪ ΘΘΠΘΙΑΙ 

ΟΠ6, 1|ιὸ ατθοκ σκεῦος ΟΥ Τμαὐϊη τα. ---- 

τῷ ὄντι αὐτῷ εἰς συλλογήν : τὐλϊοῦ, ἢ 6 

μαᾶ 707 οοἰϊοοιίηρ ἐπ ἴησ8β ἱθ. ΤῊ σψοσγὰ 

ΥΤΟΠαοΙρα “ ΒΟΙΙΡ ἰῇ ΟἿΓ νϑυβίοη ἰβ α6- 

γἰγθᾶ ἔγοϊη ἃ νϑ τηϑϑηΐηρ " ἴο ΟΟ]]6οΐ,." 

---τὸν ἀλλόφυλον : ΔΘ Υ {118 ΟΟΠῚΘΒ 
ΥΘΙΒΘ 41 ἴῃ 6 ἩΘΌτονν, ὙΥ ΙΟἢ 15 δῸ- 

βϑθηῦ ἔσο [Π6 ΟΥτΘοΙκ. 

42. καὶ εἶδεν κτλ.: 5ΠΟΙΘΥ ῃδη 

{π6 Ηθῦγσον. ὥρ. ἮΝ... ---Γολιάδ: ἴῃ 

ΥΘΥΒΘ 4 Γολιάθ. --- πυρράκης : θη. 2525; 

1 Καὶ. 1612, ὙΠΟ νοτχὰ ἰ5 υϑρα ὈΥ Ατῷᾶα- 

ῬΘΗῺᾺΒ ἴῃ 5 ἀθβουϊρύϊοηῃ οὗ Μοβϑβ (Ευ8. 

Ργ. Εὖ. ΙΧ 21 αα ἴη.) πὰ 15 Τουπα ἴῃ 

ῬΔΡΥΥΪ οὗ {Π6 Ἰαὐζου μα] οἵ {π6 ὑμ᾽γα 

ΟΘΗΓΥ Β.6. 

48. ἐν ῥάβδῳ: 8. 91. ἘῸΙ {Π6 ρΡδτ- 
ὑοῦ δῦ ΘΧΡυϑϑίοη ἐν ῥάβδῳ ορ. ' ΟΥΟΥ. 

421 καὶ λίθοις : ὕΠ686 ψΟΙΑΒ 8Δ16 ποῦ 

ἴῃ 6 Ἡθῦτγον, Ὀαὺ ὕΠ6Υ δἀα ροϊηύ ἴο ᾿ 

1π6 απρθϑύϊοη οἵ ἀο]ΐδίῃ. --- καὶ εἶπεν 

. κυνός: 15 τοραῖΐθθ οὗ Πανὶ α" 5 

ΔΌΡΘΔΑΥΒ ΟὨΪΥ ἴῃ ὑῃ6 ατθρθῖκ, Ὀὰύ ἰὑ ΒΘθ τη. 

ποῦ σνιύμουαῦ ὈΘαυΐηρ Οοἡ ἴῃ6 ΟὈΓΒΙηρ' 

ὙΠΟ ἔο]]οσθ. Φοόβθρηυβ (4πέ. ΥΠΙ 

9 ὃ 4) Ἰὰ5 4180 Ῥγββθυνυβα [1ὖ -- Μὴ αὐτὸν 
Ὃ δ᾽ 

οὐχὶ τοιοῦτον ἀλλὰ καὶ χείρω κυνὸς αὐτὸν 

ἀντὶ ἀνθρώπου κύνα εἶναι δοκεῖ; 

νομίζειν ἀπεκρίνατο. 

44. κτήνεσιν : ΡΓΟΡΕΙΥ υϑρᾶ οἵ 
οαῦ]6 οἢ οοηδύϊαὐθα συθα] ἢ (κτᾶ- 

σθαι) ἴῃ ΘΑΙῚΥ {1Π|85. Ηδτγθ ρΡυΐ ἴοτ 
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“ὃ καὶ εἶπεν Δαυεὶδ πρὸς τὸν ἀλλόφυλον “Σὺ ἔρχῃ πρὸς μὲ 

201 

3 ε ’ὔ ᾿' 3 ’ Ν 3 3 (ὃ 9 Ν. ’ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν δόρατι καὶ ἐν ἀσπίδι, κἀγὼ πορεύομαι 
Ν δ δὴ γον ὝΦ, ,ὕ ἮΝ ΝΜ ,ὕ 

πρὸς σὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου θεοῦ σαβαὼθ παρατάξεως 
δ ἃ 

(δ) σήμερον: “καὶ ἀποκλείσει σε Ἰσραὴλ ἣν ὠνείδισας 

Κύριος σήμερον εἰς τὴν χεῖρά μου, καὶ ἀποκτενῶ σε καὶ 
3 “ ᾿ ὔ 3 φᾷ, “ Ν ’ Ν ΄ῪΜ ’ 

ἀφελῶ τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ, καὶ δώσω τὰ κῶλά σου 
ΝΥ Ν “ ἷ ΜᾺ 3 ’ὔ 3 ’ ΄ῪὉ ε ’ 

καὶ τὰ κῶλα παρεμβολῆς ἀλλοφύλων ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ 
“ “. ἴω ἴω Ν “ ’ “ “ 

τοῖς πετεινοις τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς" καὶ 
,΄ κ ε “ιν » θ Ν ΞΟ ωΣ ΄ 4Ἰ ᾿ 

γνώσεται πᾶσα ἢ γὴ οτι ἐστιν θεὸς ἐν ᾿Ισραὴλ. καὶ 

γνώσεται πᾶσα ἡ ἐκκλησία αὕτη ὅτι οὐκ ἐν ῥομφαίᾳ 
Ν Ἄ ὰ ’ὔ ν “ ’ ε , 

καὶ δόρατι σώζει Κύριος: ὅτι τοῦ Κυρίον ὁ πόλεμος, 
Ἁ 

4 καὶ 
Ἁ ’ἤ ’ὔ [. ΄“ 9 ΄-ὦΡ ς Ὸινὦϑ 99 

καὶ παραδώσει Κύριος ὑμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν. 
9 ’, ε Ψ ΄΄ Ν 3 ’ 3 ’ ’ὔ 

ἀνέστη ὁ ἀλλόφυλος καὶ ἐπορεύθη εἰς συνάντησιν Δαυείδ. 
49 ον Ν Ν - δ’ ἐκ 0 ἃ Ν , δ καὶ ἐξέτεινεν Δαυεὶδ 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 εἰς τὸ μέτωπον αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν 

θηρίοις, ΜΏΪΟΗ Α Βᾶ5θ. Τὴ ἩΘΌΓΟΥΥ ὉὈΪ]806 οὗ ὑγδηβδίϊοη ορ. 946. 135 ναζείρ, 

γγοτα ψν ]οἢ ἰύ 15. αδθα ἴο ὑγϑηβ]αῖθ οτῖρ- 

ἴΠ8}}γ τηθδηῦ “" ἀσγὴ Ὁ ογθαίιγθβ,᾽ δηα 15 

ϑοα οὗ Ὀθαβίβ οἰ ΠΟΥ ὕϑιηθ ΟΥ ψυ]]α. 

485. ἐν ἀσπίδι: ΗθΌτον, “ ἢ ἃ 

Ἰανθ] η.᾽ --- Κυρίου θεοῦ κτλ. : Δ ΚΘΗ ἃ5 

ὑΠ6Υ βίδηα ὑῆθϑθ ψοσαβ ουρηῃῦ ἴο Τηθ8ῃ 

ἐ οὗ 186 ΖΟῊ ἀοὰ οὗ {Π6 Ποβίβ οὗ {Π68 
ΔΥΙΩΥ͂ οὗ [5186]. Βαῦύ θεοῦ ἃπα σαβαώθ 

ΒΘ01ὴ ἴο ἢᾶγθ δοοϊἀθηΐα! ] Υ οπδηρθρᾶ 

ῬΙαοθ. ΤηΘ ραβϑϑᾶρθ 5ῃοιυ]α ΤῸ --- Κυ- 

ρίου σαβαώθ, θεοῦ παρατάξεως ᾿Ισραήλ. 

Σαβαώθ ἰδ ἃ ὑγδηβ)  θγαύϊοῃ ἔτοῖ [6 

ἩΘΌΓΘΥΥ 8ηα Τη68η8 “οὗ Ποβίβ.᾽ Τὺ 15 

ὑπουρῃῦ ἴο αν γϑίθυγθα οὐἱρίηδ}}ν ἴο 

Π6 Πποβίβ οὗ ἤθᾶνθῃ, Ὀυύ ὑῃ15 ῬᾶβθαρΘ 

Ϊθ. ΘΠΟῸΡὮ ἴο 5ῆον ἱπαὺ ἰὺ γγὰβ ηού 80 

Ὁπαθγυβίοοα ἴῃ {Π6 ὙΓΙΘΥ᾽ 5. τη. ἘῸΓ 

ΟΥΘΙ ἰηβύδηοθβ οὐ ὑγδηβὶ γα ἴῃ 

111 Καὶ 194 ῥαθμέν, ἵν Κζ. 214 ἀφφώ, ἱν ΨΚ. 

1916 χερουβείν. [ 

46. σήμερον: ποὺ ἴῃ 68 ἩΘΌΓΟν. 

---.ἀφελῶ: ὃ 21.---τὰ κῶλά σου καί: 

ηοῦ ἴῃ 7η6 ΗΘΌΓΟν. --- παρεμβολῆς : Εχ. 

149 ἢ, ----θβθηρίοις: πΠ06 ΗΘΡτο σψοτγὰ 

ὮΘΙΒ 15 αἰ ογθηύ ἔγοιη ὑπμαῦ ἴῃ συ υθ6 44 

δηα ΠηΘΔ 5 1 0ΘΓΆΠΥ “ ᾿ἰνίηρ ογθαίαγοβ. 

47. ἐκκλησία: .6. Π6 ΔϑΒΘΙ ]6α 

Ιβγδθ] 65. Οὗ. 1029 τὴν ἐκκλησίαν τῶν 

προφητῶν. 

48. καὶ ἀνέστη κτλ. : [ῃΠ6 ατοοκ ἴῃ 

15 ὙΘΥΒΘ 5 τη 0 ἢ ΒΒοΥΟ ὕπδη ἰῃ6 

Ἡθρτονυ : ορ. ἩῸΥ. 

49. λίθον ἕνα: ὃ 2. --- διὰ τῆς περι- 
κεφαλαίας : ποὺ ἴῃ ὑπΠ6 ΗΘΌΓΘΥ. --- ἐπὶ 

τὴν γῆν : αἴΐον [15 ἴῃ ὉΠ6 ΗΘΌΓΘΥΝ ΘΟΠΊΘΒ5 

ΥΘΙΒΘ δ0, ΜΜΏΪΟῊ ἰ5 ποὺ ἰῃ (ῃ6 ατΤθο6κ. 
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ἱ Κίηρβ ΧΥΤΙῚ δ] 
ϑι.Ἀ ’ 9 -- ἸΡ π Ν ΜᾺ [1] ννν» Ἁ 

ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἔδραμεν Δανεὶδ 
 »;.. , 59. 3 δ: Τὧ Ν᾿ ἢν ᾽ν ε ’ 9 ἴω Ἁ 

καὶ ἐπέστη ἐπ᾿ αὐτόν; καὶ ἔλαβεν τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ καὶ 
9 ’ -. ἊΝ ἔ Ν 3 “ Ν Ν 9 ΄Κὰ Ν ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἀφεῖλεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ" καὶ 
“" Ψ ἴω 

εἶδον οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι τέθνηκεν ὁ δυνατὸς αὐτῶν, καὶ ἔφυ- 
γον. ἢ 

ἠλάλαξαν, καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτῶν ἕως εἰσόδου Τὲθ 

Ψ» 

καὶ ἀνίστανται ἄνδρες Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα καὶ 

. - ν 3 ,ὕ .»ν " 
καὶ ἐως τῆς πύλης Ασκάλωνος: καὶ ἔπεσαν τραυματίαι 

τῶν ἀλλοφύλων ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πυλῶν καὶ ἕως Γὲθ καὶ ἕως 

᾿Ακκαρών. “καὶ ἀνέστρεψαν ἄνδρες ᾿Ισραὴλ ἐκκλίνοντες 
9 ’ ἀν ἣν 9 ’ Ν ’ Ἁ Ν 

ὀπίσω των ἀλλοφύλων, καὶ κατεπάτουν τὰς παρεμβολὰς 

καὶ ἔλαβεν Δανεὶδ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀλλοφύλου 
Ἁ » ΡῚ Ν. 9 39 ᾿ Ν Ν ᾽ 9 ἴω. 

καὶ ἤνεγκεν αὑτὴν εἰς Ιερουσαλὴμ; και τὰ σκεύη αὕὑτου 

αὐτῶν. 

Ψ᾿ Κ᾿ “ 

ἔθηκεν ἐν τῷ σκηνώματι αὐτοῦ. 

51. τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ: αἴΐοΥ {15 

η6 ΗἩθΌτγονν ἢ85 “δηα αὐθν ἰῷ ουΐ οὗ 

ὉΠ6 5ῃρδίῃ {ῃμϑγϑοΐ." 

52. Ἰσραὴλ καὶ ᾿Ιούδα: ἔγοτῃ {115 
ἰῦ ΙΏΔῪ [ΔἸ] 6 ἰηΐουτθα ἰμδὰὺ {Π6 

ΥΓΪΟΥ ᾿ἰνγθα οἴου ὑὉη6 βϑραγαύϊοῃ οἵ 

ὕη6 ὕγγο ΚΙΡΈΟΙΏΗ5. --- Γέθ: Θα΄αἰῃ. ΤῊΘ 

ἨἩΘΌγουν ΠοσΘ μᾶ5 αἱ, [μῃ6 βδιηὴθ ψογά 
ΠΟ ἢ. 15 ὑσδηβ]αιθα νϑ]]6ὺ ἰῃ 8. Ηθυθ 
0 15 ἰϑῖθῃ ὈΥ {ῃ6 Ἡ.Ὸ. 85 ἃ ῬΓΟΡΘΟΥ 

ΠΔΠ16, θὰῦ ΠΟ ΒΟ ΡὈ]8Δ06 15. Οὔ ΠΟΥ 56 

Κηοσῃ. [Τύ ΒΘΘΙῚΚ ΠΚΘΙγ που ἴοσθ ὑμδύ 

ὕΠ6 ΤΙΧΧ ΠΟΙ 85 ργθβουνρᾶ {Π6 τὶρηῦ 

γτοδάϊηρ ΤΆ {ῃ6 Ῥῃ]Πδίηθβ θα ἀόσνῃ 

[Πη6 “α]6 οὗ [86 Τογθἰητ." {Πῃ6 Ῥδ85 

ὈΥ ΒΟ ἢ ΤΠ6ῪΥ πὰ φδηΐθγθα {Π6 Πὶρἢ- 

Ἰδηαβ, αδῦῃ ψου]ᾶ 116 βυταϊρηῦ ὈΘοσΘ 

ΘΙ ; ὙΨΏ116 Βοηθ οὗ {ῃ6 ἔυρὶϊνγο 85 

ΤΩΔΥ ᾶγθ αἰἱνουρρα ἰο {ῃ6 τἱρῃῦ διὰ 

ΙηΔ 6 ἴον ΕἸσοη (ΗὉ.) οΥ' οοηςϊπαρα 

6] ΟΟΌΥΒΘ ἴο {μ6 ραΐθ οὗ Αβκϑίοῃ 

( ΧΧ). ---Ασκάλωνος: Ηθρτον Κ1- 
γΟΉ), ἃ5 ἴῃ ἴη0 ΤΧΧ αὖ {ῃΠ6 οῃα οὗ {ῃ15 

ΥΘΙ86. --- ἔπεσαν: ὃ 18.--- τῶν πυλῶν: 

ΗΟ. “ἴο δ᾽ δαγΑΙΠη.᾽ ὙΥ ΘΟ ΤΏ Θ8ΔῊ85 “ [Π6 

ὕνο σαίθβ." 

δὅ8. ἐκκλίνοντες ψιγηϊηρ 

αϑβίαο ὥην 67. ---- κατεπάτουν τὰς 

παρεμβολὰς αὐτῶν: {704 ἀου, ἐποῖγ 

αγηνΐε858. Ἢ. “ΒΡοΙ]6α {Π6}} οδΙΏΡ.᾽ 

δὅ4. εἰς ᾿Ιερουσαλήμ: «6 ΓΒΔ] 6 Ια 
γγὰβ 5011 ἃ Φοαβὶίθ βσοηρῇο]α, δηα 

νῶβ Οαρύυτοα Ἰδαίου ὈΥ Πᾶνα ὨΪτηΒ6|. 

Αοοογάϊηρ ἴο0 21} 3 [πΠ6 Βυγογσὰ οὗ (οἱ δύῃ 
γυὰϑ ἀθροβί θα 1 ὑῃ 6 Βϑηῃηού  ΙΥ δὖὺ ΝΟΌ, 

ὃ ἴθ Τ21165 ὅο {π6 ποίη οὗ θυ Βα θη. 

3 

οπίσω: 



ΙΝΤΒΟΘΌΠΘΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΒῬΤΊΟΒΑΥ ΟΝ  Χ.ΑΗ 

ἘπισΑη ὑπ ΤΊΒΗΙῦΘ Ὀαγϑῦβ ὌΡΟῚ ἃ85 τι ὑΠ6 βυδάθηηθϑβ οἵ {Π6 
γΥ ΙΣ] ν]Ππα ἢ ΒΙΟΙ ΠΘ αἸβθαρΡθαγθ. ΕἼο ἢγϑὺ ὕο ἰαϑῦ ἢ6 15 ἃ ἴδῃ 

οὗ τηγϑίθυυ. ὙΥο νγὰϑ Π15 ἔαῦῃοι ὁ ὙἾΠηο νψγὰβ 15 τηούμθυ Ὁ ΤΉΘ5Θ 
αὐιθϑύϊοηβ τη δῦ ΤΘηλϑ]η ὉΠΘΔηΒυγθυθα. ῬΘΥΠΔΡ5, [16 ΜοΙΟΠΖθαθῖκ, μ6 

Πδα πο ρϑιθηΐβ δὖ 811. ὙΥ̓θσθ αϊὰ ἢθ6 οοὴθ ἔτοιῃη ᾧ ΕἾΟΠι (Ἰ]6δά. 
ΤΠδῦ το ἢ 568 οουϊῖη. Βαῦ ὑπϑῦὺ ΤΟΠΟΘΙΒ 15. ἀΘϑισηδῦϊοη οἵ {Π6 

ΤΊΒΗΙΓΘ ἀπὶπθθ]]1ρ 1016. ἘῸΣ ΠῸ 800}, Ό]806 8ἃ5 ΤΊΒΏΌΘΗ 15 Κπόσῃ οὗ 
ἴη ΟἸ1684, {πα 15, πὰ {πΠ6 πιοιπίαϊπουβ ἀϊδύσιοῦ ϑαϑὺ οὐ {π6 Φοτιάβϑῃ. 

ΤἼΘ ΟὨΪΥ ΠϑΙῺΘ ΓΘΒΘΙΔΌΠ]ηρ' 1ὖ 15 ΤῊΙΒ6 ἴῃ ΝΡ ΐΔΙ1, τ Ὠ]ΟῊ 15 τηθη- 
υἱοποᾶ ἴῃ Τοῦ 153, ὙΥΘ πᾶν ἤο βίρροβθ ὑπθῃ ὑπαὺ Ε]178 ἢ νγὰβ ὈΟΥΙ 

ἴῃ ΤΊΒΏΌΘΏ, Ὀὰὺ Ὀτουρηὴῦ ἊΡ ἴῃ ΟἸθαα, ἀ}1655 γγθ ΤΟ] ον ὕΠο86 80 

ὮδΥΘ ΓΘΟΟΌΓΒΘ ὕο ΘΟη͵]Θοὔμ16, 86 ΒΌΤΙΩ156 ὑμδῦ “ ΤΊΒΌΙ ᾽ 1η {Π6 ἩΘΌΓΟν 

ἰοχὺ 15 ἃ [4156 βθϑαϊηρ' ἕο δῦ σψου]α τηθϑῃ “ μη οὗ «Δ Ό65},᾽ Δ ΌΘΒἢ 

ὈΘΙηρ᾽ 0Π6 οὗ {Ππ6 ΟὨΙΘΥ ΟἸΟ165 ἴῃ ΟἸ]οὰα. ἀΟἸ]68α τγαβ 7α8ὺ ὑπ6 ψ]]αθϑῦ 
Ρδιῦ οὗ 4}} Ῥδὶθϑίϊηθ, δηα 50 ἃ "τηϑθϑῦ ΠΌ͵56 [ῸΓ δ᾽ ῬΙΟΡΠΘΌΙΟ ἦ οΠ1]α. 

Α5 6 ΟΥΒΠΙΡ οὗ Φϑῃονδῃ οΥρΙπαῖθα ἢ ὑπ6 αἀθϑουῦ πα διηϊα {Π6 

ΔΙᾺ] ΒΟ] πα 685 οἵἱἨ ὅ51ηδ], 80 108 τηοϑὺ Ζθϑίοιιβ ΒΟΥ ΘΒ. ΘΙΘ ΒΟῊΒ 

οὗ Ὁπ6 αἀδβθυῦ, ἤοθθ γα] κ τγὰ8 ἴῃ ἸΟΠΘΙΥ Ὀ]Δ065, ΠΘΙΘαΒ ὕΠ6 τῖνὰ]. 
ὙΟΓΒΠ1Ρ οὗ Βδ8] νγὰβ ὑπ6 οα]ὺ οὗ ρορῃϊουβ οἰὐ165 {6 Τ γτθ ἃπα ΖΊαοη. 

ΤῊΘ ΗΘΌτΘν, ἤϑιη6 οἵ π6 φῥυορμοῦ, “Ὑδῦνθῃ 18 οὐ, 15 580 ΔΡῬΙῸ- 

ῬΙϊαΐθ ἤο ὕΠ8 οαι8θ ἢ6 τηϑηξαϊηθα ὑπαῦὺ 1ὖ ἸΟΟΪΒ 85 11 1ὖ ΤηΔῪ ΠδΥΘ 

ὈΘΘῊ ΒΒ. Π]66 ΟΥ̓ Ὠ]Π156], ΟΥ Διδϑισιηιθα ἴο Π1ΠῚ ΟΥ̓ ὕΠ6 ΡΟΡΕΪΔΙ γΟ]ΟΘ, 

8.5 ΒΙσ!]Ποδηῦ οΟὗἨἉἁ ἙΠ15 ὑθδοῆϊηρ, ταῦμϑυ ὕπ8 ὈΟΙΏΘ.- ὈΥ Π1Ππὶ ΟΥΡΊΠΔΠ]Υ. 

ΤῈ τὖῦ νγἂϑ 80 ὈΟΙΏΘ, 1Ὁ σου] βθοὴ ἤο 580. ὑπαῦ Π6 οδπιθ οἵ 8. βοοκ 

ἰτθδαν ἀθνοίθα ἴο {Π6 βϑ1η6 οᾶιϑθ. ῬΘΥΠΔΡΒ 1 ὰ8 βΊΨΘΩ ὕο ΠΙτη 1ἢ 

Πη6 'οΠοο15 οὗ π6 Ῥτορμοίβ. 
ἘΠ17ΔΠ᾽5 ἢτϑῦ ΔΡῬΘδυΔ 06 οἡ {Π6 866η6 15 1ῃ ὕΠ6 οΔΡϑοιῦ οἵ ἃ βσυθαῦ 

ΤΆ] Π-ἸΉ Δ ΚΟΥ, ΟἸΔΙτηΙ ηρ᾽ ἃ5 ὕΠ6 τηουῃ ρΙθο6 οὗ Ψθμουϑὴ ἤο ἤᾶνθ ΘΟὨ ΠΟ] 

ΟΥ̓́Θ᾽: ὕΠ6 σγθαύῃοι ---- ἡ Α5. ὕπ6 Τιοτά, {π6 ἀοἂ οὗ 15186], ᾿Ινϑῦῃ, ὈΘἔουΘ 

ΠΟΙ 1 βἰθηα, ὕμπουθ 51.411] ποὺ Ὅ6 ἀθ ΠΟΙ τ81}0 ἴμθϑθ υϑϑι8, αὖ 

ΘΟΟΘΟΙΙΪΏρ ἴο ΤΩ ψοτα.᾽ [Ιὖ 15. 1Π|0]16α, ἴῃ δοοογάδῃμοθ ψιῦ ὑῃ6 

ῬΙΟΡμϑῦϊο νἱθν οὗ παύσσθ δηα ἢϊβϑύογυ, ὑμδὺ ὕΠ6 τϑὶῃ 15 ΠΠ Π6]α οἷ 
289 
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ἀθοοπηῦ οὗ [86 51η5 οὗ ΑἼΔΌ ἴῃ ο] σὴν ὕπ6 Βϑα]ηι (18,8. Βαῦ {Π6 
πϑτναύϊνα αὖ ὑΠ6 βϑπλθ ὕϊπη6 Δα πη1ῦ5 ὑῃαῦ ὑπ6 ἀτουρηῦ ψγα8 ποῦ ΘΟ ἤρα 

ἴο ΑΠΔΡ᾽5 ἀοιηϊηίοηβ, δυὺ αἴοοῦθα 4150 ὕπ6 πϑὶσῃουσίηρ ΘΟΘΌΡΥ οὗ 
Ζίδου (171. ὙὙΠΘΓΘ 15 οὔμπου θυϊᾶθηοθ ἔου {Π18 ἀτοιρηῦ. «ΟΒΘΡΠῚ 8 
(πὶ. ΝΠ 18 ὃ 2) αυποῦε5 ΜϑηδηαΘΙ ἃ5 ΒαΥ]ηρ 1 ὕΠ6 «{ο8 ο7Γ Πιοδα- 

ἰιι8, ΙΚίηρ ο7 Τυγο -- Ἀπᾶ ππᾶου Ὠϊη ὕμπουθ ὕοοϊς ρῖδοθ ἃ ἀτοιρῃῦ, 
ἔγτοη αροὰῦ {Π6 τι144]6 οὗ δορύθιῃ ὈΘῚ ἴῃ ΟὯΘ γ881: 01} [6 5816 {1Π168 

ὑμ6 ποχῦ: Ὀαὺ, θη ἢ6 τη8α6 50 }]1οϑύϊοη, ὕπο 6 τγὰ8 ἃ στθαῦ ὑῃυη- 

ἀουβίοσιη. Ηθιθ 8 ἤδυθ ὕΠ6 7816 ΟΡ Ῥου ΠΥ οὗ Πθαυῖηρ' ὕΠ6 οὔ. 

5146. ΤΥΠΟΌ Δ] 5 15 πὸ οὐποὺ ὑθδη ΕΠ 841], [π6 ἔαῦμον οὐ 6260 6] δπᾶ 

0π6 ξαῦπμου-Ἰη-ἰὰνν οὐ ΑΠδὺ ( Κι. 1605). Ῥαυὺ 1ὖῦ Βῃοι!α Ὀδ6 πούϊοθα ὑπμδΐῦ, 

116 Ὁπ6 ἀτουσῦ σοῦ ΕΠ 88] 15 τοαῦθα ἴο πᾶνθ τϑιηουθα ὈΥ͂ 

ῬΓΑΥΘΙ, νγα8 ΘΧΘΟΌΪΥ οὗ Οη6 γγ88}᾽5 ἀπγρδῦοη, ὑῃαῦ 1η ΟἿἿΟ ΒΓΟΙΥ Ο0Π- 

ὑϊηιιοα αὖ Ἰοαϑῦ Ἰηὔο ὑπ {πϊτὰ γϑᾶνρ (1 Κὶ. 1δ)), 8δηα, Δοοογαϊηρ' ὕο ὉΠ 6 

ὑγϑ Ἰ]οὴ ργθβουνθα ἴῃ ὑπ6 Νὸνν Τϑδίδιηθηῦ (ως. 455 : “81η65 δ) Ἰαβιβα 

ΤῸ 166 γϑδ18 δηα 51Χ τηοη 8. 

ἘΠΉ 88] ννὰϑ ἃ ρυϊθϑῦ οἵ Αβίαγίθ, χῇο ορύδι θα ὉΠ6 ὕτοηθ οὗ ΤΎΓΘ 
ὈΥ 5]αυίηρ ῬΊ6]65, 0 ΠΙΤη561Ὲ Πδα ρῬυτο μα βθα ὈΥ ἔπδύγ!οΙ46. ἃ. ΤΙ σῈ 

οὗ οἱσῃὰῦ τηοηὐμ5.: Ηθ τϑϊρηθα ἔου ὈΠινὑγ-οῦνγο γϑαῦβ ἃηα νγὰ8 βΒαοοροαρθα 

ὈΥ 15. 800 8πᾷ ρυϑδηάϑοῃ, 70 ᾿ϑύνγθθῃ ὑπθιη ΟὨ]Υ οσουρΙοα βἔξθθῃ 

γΘᾶγ5. ΤῸ ὉΠ6 Ἰαύζει βυοοθθάθα Ῥυριηϑίιοη, σ7ὴ0, δΔοοογαϊηρ' ἤο ἴῃ 8 

᾿δύοτίϑη οὗ ΤΎτΘ, Πνϑὰ ΠΕΥ-ΒΙΧ ὙΘΑΥΒ ἃηα τοῖὶρηθα ἔογίγτϑουθη. 10 

γγὰ5 ἴῃ Πὶβ5. Βθυθηῦῃ Ὑ681, ΘΟΟΟΙΟΙηρ ἴο ὑἢ 6 581η6 ϑαύπουν, ὑμαὺ ἢ15 

βἰϑύθυ Τουπᾶθα Οδγῦπμαρθ. Τῆι 10 σου] ΔΡΌΘΔΙ ἔγοη ΜΘηδΠαΘΥ ὑπϑύ 

ἘΠ 8815 ἀδαρ θυ, πο ΑΠΌ ΤΡ 16α, νσὰβ 8 6] 61 ΘΟ ΘΙ ΡΟΓΔΓΥ͂ 
οὗ Τῖᾶο, δηᾶ ῬυθϑαηΌΪΥ ΟΥἨ ὕπθ β81ὴ 6 ἔβϑιη]}γ, βῖη06 ῬΥΡΊΏΔΙΙΟΙ 

8 ΒΔΡΪΥ Ὀ6 βιρροβθᾶ ἴο πᾶνϑ ἀϑαῦρθα ὕΠπ6 ὑπτοηθ αὖ ὕπ6 ἃδρθ οἵ 

Πἶη6. ΤῈ Ῥυριηδιῖοη νγὰβ ὕῃ6 500 οὗ 15 Ῥγθάθοθϑθβοι: Μοίζθῃ, ὕΠ θη 

“62606] χτητιϑὺ μᾶνθ ὈθΘη ρυδησ-διιηῦ, δημα ἤΘῚ ἀδαρη ον ΑὙΠΔ]1Δὴ ἢΓϑύ- 

ΘΟΟΌΒΙ ΟΠΟΘ ΤΟΙΠΟΥΘΑ͂, ἤο Ε]1Ζα, 0 15 ΠΟ ἴο τ18 85 9160. 

ἘΠ Ό88] 

Βα 81-Ζαν 11 6266] 

Μοιίίθῃ Αὐ δ 8 ἢ 

| 

. Ῥυρτηδ)ΐοη 140 ' ἱ 

1 ΜϑηδηαΘΥ ἴῃ Φόοβορῆυβ Ασαϊηβὲ Αρίοῃ 1 ὃ 18. 

ΝΟ δδει... «0. “.. 



ΙΝΤΒΟΘΌΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞΝ 5ΤΟΌΟΒΥ͂ ΟΕ ἘΠΖΑΗ 2601 

58,061 ΟΥ «6260 6], [η6 ἀδαρμίον οἵ {πΠ6 ρυιθϑὺ οἵ Αϑίατίθ, νγαβ ἃ 8 

ΖΘΘΙΟΙ5. ΟΣ ΠΘΡ ΟΥ̓ ΓΘ]ΙΡΊΟΙ ἃ5 ΕΣ]1]8 ΤῸΣ Π15, δημΠ ἃ ΠΟ 1655 Τα 1655 1ἢ 

ΠΟΙ ἸὩΔΠΠΘΙ Οὗ Βυρρουγίϊηρ 10. ΤΉΘΥ 616 ΟΠ ΤΟΘΑῪ ὕο 5]8Υ ΟἹ ἴο 

Ὀ6 5]41η. [Ι͂ἢ {Π6Ὶ} ὕνγο ῬΘύβοη5 ὕῃ6 γι οὗ ὑπ6 ἔβι0Π 5. ὕοοῖκ ν βι 016 

Β5Π806 ---- ον οἡ ὑΠ8 οὴ6 Ὠϑηά, οἷ ὑΠ6 οὔπϑι: Β88] δῃᾷ Αβϑῃίοσοίῃ:; 
ΟΠ. ὕΠ6 οη86 πηῃα [Π6 διαβύθιθ βοὴ οὗ ὑῃη6 ἀθβουῦ 1ἢ 15 ΒῃΔΡΟῪ Πη8η0]6, 

Οἢ ὍΠ68 οὔπθι πΠ6 αιθθῃ ἴῃ ΠΟΙ νϑβϑῦστθα οὐ πθ ἸΙπθη, ὙΠ 411 {Π6 

Ρουθ: οὗ {Π6 βίαϊβ θθῃϊπᾶ που, ΒῸΡ ΑΠΔΌ τα]θᾶ {π6 βἰαίθ δπᾷ «762Ζ6- 
ὉΘ6] ταϊθα ΑΠμαῦ. ΑΠδῦ, δα π6 Ὀδθθη 1ϑῦῦ 810η6, τηϊρ]ῦ πᾶν το]ογαϊθα 

Ῥούῃ ογθϑαβ μα ἤν βρΊνθη ὉΠ6 “ὁ 5111, 5118.}1 νοϊοθ᾽ ἃ οἤδποθ οἵ Ὀϑίηρ 

Πραρὰ : Ὀαῦὺ ὑπαῦ σου ἤᾶνθ ρ᾽θαβθα πρϑιῦῃου Π6 ᾿προυϊοῦβ ἃπᾶ 

απ δῦ] αθθὴ ΠΟΙ γοῦ ὕΠπ6 ομϑιιρῖοῃ οὗ ὑπ6 “76 ]ουβ᾽ αοα. Τῦ νγἃ8 

ἸΙΌΘΥ ΘΠ] γα ἤο ὑμ6 Κηϊῖθ. ἘΠΌΠΘΥ 88] ΟΥ “6 όονδῃ τῦα8 αοα, ἀπ 
ΟΠΘ ΟἸΪΥ ψὰϑ8 ἤο Ὀ6 ΜψΟΥΒΗΙρροα. Οἱ ον τηὰθῇ Ὀ]οΟάβηθα Ὧδ5 8 
ἸΠΘΟΙΏΡ]οθ δἰζουηδύῦννο οὔξθηῃ Ὀθθη ὑΠ6 οδαβ6 ! 

“[62Ζ606] Ὀθσδῃ πΠ6 ἀπ] ὈΥ ουὐπρ οὔἔ ὑπΠ6 φῬτορῃοῖβ οἵ Φϑῃουϑῃ 

ΟἹ {πδῦὺ οοοαβιοη θη ΟὈΔαΙΔ ἢ βανθα ομθ παηαγθα οὐ ὑπθῖὴ Α]ϊν ἴῃ 

ὃ οᾶγ6. θη {Π15 δυθηῦ ὕοοϊς ῬΡ]806 ψχ 8.6 ποὺ [0ο]18. Τὺ 1165 θβ ῃϊπα 

ὉΠ6 παρτϑῦϊνθ, Π1|κ6 οὴ6 οὗ ὕποβθ αἀδυῖκ δα ὑθυυ] 16 ἀθθαβ τ Π]Οἢ 816 

ῬΥΘΒΙΡΡΟΒΘα 1 {ῃ8 ῬΡ]οῦ οὗ ἃ ὑταρθαν ᾿Ἰηδύθθα οἵ Ὀθηρ' τθργοϑθηΐθα 

ΟΠ {ῆ6 5ἴαρθ.᾽ 

ΤΏΘΙΘ γῶ5 ΡΟΟα ΤΟΘΒΟῚ ὕπθη ἴου ἘΠ]17]8᾽5 σοϊηρ ᾿ηὔο ΠπΙαϊηρ αὖ Π6 

Ὀγοοῖὶς μου, ΘΓ ἢ6 νγὰβ θα ᾿ηοΡ]ηρ᾽ δα Θυθη]ηρ᾽ ΕΥ̓͂ [Π6 ΤΥ ΘΗ. 

ϑοτηΘ ΟοΟΙηΙηΘηὐαῦουΒ ἤᾶνθ ὑγπ]θα τὸ σοὺ τἱὰ οἵ πῃ6 τᾶυθῃβ του {ἢ 6 

ΒΌΟΓΥ ὈΥ͂ 80 ΡοΟΙΗδηρ' ὕπΠ6 Θομβοηϑηῦβ οὗ ὑπ6 ἩθΌτον ψογα 85 ἴο ζυ ἢ 

1ῦ Ἰηΐο “ΑὙΑΌΒ᾽᾿ ΟΥ “του δηΐβ.᾽ Ῥαΐῦ ΤΩΘΗΥ͂ ΡΟΙΏ 1655 ὑΠΙΠηΡ5 ΤΠΔῪ ὈΘ 

ἀοη6 ὈΥ̓͂ ἃ ΘΔ Θ΄] τηϑη]ρῈ] δύο οὗ ροϊηῦθβ. ΓΒ 15 ΟὨΪΥῪ 8 1η11ἃ 

Ῥίθοθ οὗ Ἐπ Πθυη θυ βϑιη, ἃ αἰβογθαϊύθα ἰθηᾶθηῃου οἵ ὑποιρηῦ, σψ]ΟΉ, 

ὙΓΠΘΙΘΥΘΙ 1 ΘηΘΟΙἴΘΥ5. ἃ ῬΙοὔ θαι 6. τη Δ} γ6], σου ]α βυθϑυαῦθ ΤῸυ 

1ῦ ΒΟΙῚΘ ῬΙΌΒΘΙΟ ῬΟΒΒΙ ΠΥ, 1655 Δ᾽] ασηρ, Ὀαὺ ΘΑ Δ]1Υ ᾿ΠΊΔΡΊΠΒΘΥΥ. 
ΤἼῊΘ ποχῦ Θρ 8046 1ῃ 0Π6 5ΒὕΟΥΥ 15 ὕΠ6 ῬΙ]Θαβίηρ ἃπηα ραύμοῦϊο οπθ οὗ 

ἴπΠ6 ψιᾶάον οὗ Ζαγορμαῦῃ. ΑἿῦον ὉΠ6 Ὅτοοῖ ΟΠθε Πα ατὶθα Ὁ, 

Π6 ῥῬτορμοῦ νὰϑ βθηὺ ἤο Ζϑιθρῃδῦῃ, ΘΓ Θ Π6 ψγἃ8 βιρροτίθα ὈΥ͂ ἃ ῬΟΟΥ 

ψ]άονγ, Οη6 οἵ ὑπΠ6 οουηΐευ ψοιηθη οἵ ὕπ6 ἤθγοθ ααθθῃ ἔΠΟΙ ΠΟΙ ὯΘ 
γγὰ85 ἩγΙηρ, 8η6 τουαγαθα ΘΙ Ποβρι δ! συιὉ]}} ὑΠ 6 τηϊτϑοι]οῖβ 16- 
ῬΙΘΗ ΙΒ πηθηῦ οἵ ΠΘΡ ὈΔΙΤΘΙ οὗ π168] 8Δηα ΟΥ86 οὗ ο1]. ΤῸ ὑΠ15 ἱποιαθηῦ 

8 ἤᾶΥθ ἃ Ῥυῦϊα] Ῥ818}16] ἴῃ ραρϑῃ Ἰθρϑηᾶ, ἴῃ ὑμ6 σψοπαθυα] ὑπὶηρ 

ὑπῶῦ ὨΔρΡρϑῃθα αὖ 8016, θη Βϑιῖιοῖβ ἃπα ῬΕΙ]Θοη 616 Θηὐοείδϊ- 
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ἴῃ ΔΗ Ρ615 ὉΠΘΎΤΘΓΘΒ 1 ὕΠ6 5ΒΠη8)06 οὗ «“ὈρΡΙΘ’ δηαὰ ΜΟΙΟΌΓΣΥ, 0 δᾶ 

ΘΟΙῚΘ ἀονῃ 1Π ΠυΠ8η [!ΌΥ ἴο 566 γγηδῦ ὈΙΘΟΥ νγὰβ ἴο Ὀ6 ἔουπα 1Ἰῃ 

ῬΕΡυρῖα. Τὴ ἢγϑὺ ιηὖ ὑπδῦ Π6 σιαθβῦβ βάν οὗ ὑπ61} ΑἸ] νγἃ8 

1η. 86 Βιρθγ δῦ] ποτ Θα86 οὗ Π6 Ψ1ΠΘ --- 

Ιηΐοτθδ, αὐούϊο5 μδαβύαμ ηιϊ οΥαύθτδ ΓΘΡΙΘΥΪ 

ΒΡοηΐθ 508, ΡΘΥ ὅθαὰὺθ νἱαθηΐ Βυ ΟΟΥ̓ΘΒΟΘΥΙΘ νἱηδ 

αὐθομῖῦϊ ηπονγιδαῦθ ρδυθηΐ, Βα. Θ ΒΡ Ι ἢ 15 

οοπμοϊρίαηύ Βωποΐϊδαθῦθ ΡΘοΘ8, ὑϊμηϊἀ ὰθαὰθ ῬὨΪ]ΘΙη ΠΗ. 

-- Ονιρ “οί. Ν1Π 679-682. 

ΤῊ τηογ8] οὗ {Ππ6 ὕνγο βου θϑ 15 ὉΠ6 58Π16, ὑποθῇ Θοηγθυθα ἴῃ Υ̓ΘΡῪ 
αἰ θυθαῦ Ἰδηριδρθ ---- 

Ουτῷ ΡΪῚ 15 βαηΐ, οὖ, αὶ ΘΟ]ΆΘΤΘ, ΘΟ] α ὑΓ7. 

ΤῊ15. ΠΟΤ] 185 Ὀτουρηῦ ΠοΙη6 5011} ΤΟ ΓΘ ΡΟΥΘ ]]Υ ἴῃ {Π6 5ἴοτυ οὗ 
Ἐ]]Π7]8} ὈΥ ὕΠπ6 τοϑιοσδύιοι ὕο ὕπ6 ψ] ον οὗ ΠΘῚ 80η δ θ᾽ ὕη6 Ὀγθαῦῃ 
δα 1ον μϊ8 θοᾶγ. ὅο ἴῃ ασθοκ Ἰθρθηα Ηθυϑοὶθθ το 5. ὕη6 ΠΟΒΡΙ- 

1} οὗ Αατηθύαβ ὈΥ τοϑύουϊηρ ἴο Ὦϊπὶ ΠῚ8 τι. Βαΐύ ὑῃ8 ρΡοορίβ 
Ἰτη ΟῚ ΠΘΌ]ΟΠ ὕΠ6 ΓΘ ΘΟΠ]ΌΓΘΒ ἊΡ ἃ βύσαρο]Θ τι 1 οα ὑπ 6 γι οἵ 

1πΠ6 στᾶσθ. ΤΠ15 ψγὸ 166] ἴο Ὀ6 Ἰη168].. 1Ὁ 15 ποῦ ὕη6 ὕπϑθυβ δηὰ 

ΒΙΠΘ 5 Οὗ {π6 βίσοῃηρ 128) ὑῃμαῦὺ οδῇ 8081] ἴο γ1608}} “Ὅπη6 ἢθοϑίϊπρ 
Ὀτθαῦῃ. Βαῦ {Π6 ΦΘ 15} βύουυ ἢ85 πούμιηρ ἴῃ 1ὖ ὑπαῦ ΤΘΡΘ15 ὈΘ]161. 
Ὑ.Ο οδῃ τη θϑβ16 ὕΠ6 ῬΟΥΘΙΒ ΟὗἩ ὑπΠ6 βύτοπρ᾽ 501] Ὁ 

ἜΤοΙ ὑΠ15 ὈΘΏΙΡΊΉΘΙ ἀϑρθοῦ οὗ Ε]1]8 ἢ σσθ ὕστη δῦ οη066 ἴο ὕΠ6 ΡΎΙΤΩ 

Θρ᾽βοᾶβ οὗ {π6 οοηὐθϑῦ ψιῦ ὑΠη6 ρῬτὸρῃθύβ οὗ Ῥ8δ)], οῃ {Π 8 συδηᾶθαν οὗ 

ὙΏΙΟ. γὸ πθϑα ποὺ ἀ1]αΐθ : 1ὖ 15 σΘΠΘΙΆΠΥ [6] 0 ὑπαῦ 1Ὁ 15 ὁη6 οἵ {ῃ6 

Βηθϑῦ βύουιθϑ ἴῃ 81] Πτοτῦασθ. ΑΒ. 0Ὁη6 τϑϑα]ῦ οὗ 15 νἹοίουυ Ε]]78ῃ 

518 085 ὕΠ6 Ῥτορμοϑῦβ οἵ Β88] σι ἢ15 οσσῃ Ππ8πα85 ( Κ. 182. 

ΑἸΔΌ 15 τϑργθϑθηϊθα 85 δοοορύϊηρ ὑΠ18 ᾿ηθϑβαγ 6 ἢ 1η6]} 6 ΡΘΠΟΘ. 

Ηδ σψου]Ἱᾶ πο ἀουδῦ τορατα τ 85. ὉΠ6 Ἰοριττηϑῦθ οαὔοοτηθ οἵ Ἐ}]17]8 5 

ΟΠ Δ]]ΘηρΘ ἴο ἃ ὕγ18] ὉΥ ἢἤτθ.0 Νοῦ 850 ΠΟΎΘΥΘΙ {Π6 Ζθα]οῦ ααθθη. “0 

Ἰοὺ {μ6 ροᾶβ ἄο ἴο 1η6, ἃπᾶ τηογ6 8180, 1 1 τηϑκθ ποὺ {ΠΥ 116 1 {868 
116 οὗ ομβ οὗ ὕμϑιῃ ὈΥ ὑο-οστον δθουῦ ὑΠ15 ὑϊτη6᾽ γγὰ8 ΠΘΡ ΔΏΒΥΘΙ ἴο 

Π6 ῬΙΟΡΘῦ. 

ΤῊ15 185 οἡ ἴο ὕη6 ποχῦ δρ᾽βοᾶβθ, ἴῃ στ 1Ο ἢ ἘΠ]1]8} τϑῦγθϑ ὕο Π6 
Β8οθα τηοαηὖ οἵ ἩΟΥΘΌ, ὙγΠ6}6 ὕΠ6 ὑγου 5 Ὠ1Ρ οὗ Φ ϑῆονδῃ Ὀθρϑῃ. ἨθΓθ ἢΘ 

ΤηΔῪ ΠᾶγΘ ὑϑίζθῃ ὉΠΡ 15 8οαΘ ἴῃ ὑπϑῦ ΥΘΥΥ “Ο] οἵ οἵ [Π6 τοοῖκ᾽ (Βκχ. 5852 
ἔτοτῃ ΘΟ. ΜΌΒΘ65 15 το αὐθᾶ ἴο ἤᾶνθ 566ῃ ὅΠ6 Ῥ8οῖκ οὗ Φϑβονδῃ. ΤῊΘ 
ΒΌΟΙΥ ὑμαῦ ΤΟ]]ονγ5 οἵ “086 5011], 5118}} γοϊοθ᾽ 5θϑῖὴβ ἤο 580. ὑῃμαὺ {6 
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[6116 γ᾽ οὗ 1Ὁ 1 Πη561} τηϊδαοαθύθα ὉΠ 6 1] πα σὰν οὗ Ππ6 Ῥτορῃθῦ. 

ΟΥ 816 γχἷΎ ἴο 580 ὑπῦ 6 “ Ὀυϊ]α θα Ὀούϊου ὑΠμΔηῃ Π6 πον ᾽ δηᾶ 16 {π6 
ὙγΟΥ]α ἃ ΤΠ ΟΓᾺ] ΜΥ ΒΙΟἢ γὰβ ποῦ Οὗ ΠῚΒ ΟΥ̓ ὕ11η6 ΟἹ ΘΟΙΠΌΡΥ ἢ 

ΤΙῃ ὕπ6 ποχῦ θρίβϑοᾶβθ, γῇ ]0ὴ 15 ὕὉπᾶῦ οἵ Ναθοῦ ἢ 5 νἱπουαια, {868 
Ρτορμϑῦ οὗ «ϑῃονδῆ βίϑηαβ ἔν ἃ5. ὑΠῃ6 ομϑιηρίοῃ οὗ οἷ γ1] Τα β0ϊ66, 
δα ἀθηοιηοθ8 ὕη6 ὑυγᾶηηῦ οἵ ὕη6 νγθαὶς τα]61" ἃπα 15 ψ]οϊρᾷ ψ16. 

Α5. 0ῃ6 ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ-Β ΓΙ] ΟἸθῃ ΚΙηρ ΘΟΥ θα ὈΘηθαῦῃ 15. ΟἸΓ56, ὉΠ6Ι6 

βύοοα οὴθ ὈΘμΙηα 15 οπδυϊοῦ, 70, ΥΘΔ5 ἴον σαραβ, ὕοοΚ ἊΡ {86 

αἼΘΙΤΘ] οὗ Ε]17]Δ ἢ ἀραϊηϑῦ «[626068] δἃπα πθ ἤοῖιδα οὗ ΑΠδῦ, δῃηὰ 
ἀοβύγσογϑα Β88] οαὖ οὗ [5Γγ86] (11 Κι. 955. 5). 
ΑὉΒ ΔΙ ΙΔ, ὉΠ6 ἀδαρ θυ οὗ «626 06], ο56 τπϑὺ μοᾶβ ΟΙΘ ΘΥ̓Θἢ ΙΠΟΥΘ 

αγαβῦϊο ὕΠ8η ΠῚ τηοῦῃ 618, α1α ΠΘῚ Ὀθδῦ ἤο θϑῦβ 158} Β88]- ΟΣ Β ἢ]Ρ ἴῃ 
πάῃ, θεαῦ «Θῃοϊδάδ, {Π6 Ῥυιθϑῦ τ ]]16α {π6 Τιουτῦθβ, δα {Π6 ἔογοὶρῃ 

οὐ] νγὰ8 ΒΌΡΡΓΘΒΒΘα ὕῃ6 16 4180, ἃπα ΠηΔ|1Υ οχυϊτραῦθα ἀπά οὺ “οβίδῃ. 

ΠΔΟΙΠΘ6, 1 .11}} ὍΘ ΤΘΙΠΘΙΏ ὈΘΓΘα, ἄν8116α ΠΙΤη 5861} οὗ {Π15 βιθ]θοῦ ἔου 
18 φυδπα ὑσασθαν οἵ Ἂἐπμαϊϊο. Ἠϊδ6 ψουἹὰ Ὀ6 8 ἀδιηρ σϑηΐϊαβ ὑπδῦ 

5Που]α αὐϊθιηρῦ ἴο ἀτδιηδύϊβθ ὕΠ6 βίουυ οὐ Ἐ]1Π8} δηα «“6Ζ6 061. ὙΥ 116 

ΤΊΟΤΘ 5.116 ὕπδϑη ὕΠ6 οὔπου, τὖ ἀο65 ποῦ Ἰθμα 105618 50 ψγν611] ἴο {π6 

ὉΠ1165 οὗ ὑϊπη6 Δηα ῬὈ]806. 

50 ξὰ 1 1η 0ὉΠ6 ΒΟΥ ΟἹ []1]|8} ὕΠΘΥΘ 18 ΠΟ 515ὴ οἵὁἨ 8ΠΥ͂ τηϊχύθτθ οὗ 

ἀοοαπηθηΐβ. Βαῦ βοιὴ6 ΟΥἹὉΟΒ ὑπῖηκ ὑμαῦ ὑΠ6 δριβϑοᾶθ οὗ πΠ6 {πτθ6 

οαρύδϊη8 (11 Κὶ. 15:7 15. ἔτοιη ἃ αἰθγθηῦ ἤδη. ΤῈ ἔοόση οὗ {Π6 
ῬΙΌΡΙΟὐῦ 5 8116 1η 11 Κὶ. 15.515 15 1ὴ ὑη6 Ἡ ΘΌγον ΕἰἸζλαῖι, ἃ5 ἴῃ ΜΔΊΔΟΙΙ 
Ὁ), ηοῦ 4 Ἰϊγαΐιι, ἃ5 τὰ ὕΠη6 τοϑὺ οἵ ὑῃ6 πδυγδῦϊνα: 8150 “Π6 8ηρ6] οὗ 

ὑπ6 Τιοτα ̓  5ρθακβ ἴο ἘΠ]ΙΠ]ΠΘΏ ἴῃ 11 Κὶ. 1515 Ἰηρίοαα οὗ “{πΠ6 ποσὰ οἵ 

ὑπ6 Τιογα ᾽ Θοτηϊηρ αηὔο ἢ]. ὙΥ̓ΠΘΌΠΘΙ ὑΠπ686 οὐἹ 105 816 τἱσὴῦ οΥ ποῦ 

Ὑγ6 011} ποῦ αὐῤθιηρῦὺ ἤο ἀθοιῖθ. ῬΊοΐθθϑου ΓΙ ἄοθ5. ποὺ 5661 ἴο 

ΘηάουβΘ ὕΠ6Ι1" Ορί ποθ. Βαῦ 15 τυσοῇ γγ6 5661) δηθ]6α, οἱ ταῦμοι 

Ὀουπά, ἴο 580 --- ὕπαῦ ὕΠ6 5Βύουυ, ἔγοτὰ ἡ Πδύθυ θυ ΒΟΊ ΤῸ ἀθυϊν θα, 15. ΟΠ6 

ὙΠΟ 5ΠΟΟΪΚ5. ὕΠ6 ΤΙΏΟΤᾺ] 56η86; ΠΟΙ ΠπΠΘΘα Π6 τηοϑῦ ρῬίοιβ ΟΠ βθϊδη 

μοβιύαϊθ ὕο οοπάθιηῃ 10, θη ἢ 1608}15. ὕπ6 Ππαροιηθηῦ Ῥγοποιῦπορθα 
ὍΡΟΙ 10, αὖ ᾿θαϑὺ ΟΥ̓ ᾿πρ]]οϑὕϊομ, ὈΥ̓͂ 655 ΟΠ τιϑῦ 1 π1561} (Κ. 95). 

ΤῊΘ Ἰαδὺ θρίϑοᾶθ, πϑιηθὶυ, ὑμαῦὺ οὗ ὑῃ6 ὑγδῃβιαύϊοη οἵ Ἐ]17]8}, 15 

ὑγθαῦθα σι ρστθαῦ γϑῦϊοθηοθ ὈΥ͂ Φόϑορῆαθ. ἨΗΠῚ5 ψΟταβ 816 88 Ο]]ΟΥΒ 
(πὲ. ΤΧ 28 2) ---“ Αὐ ὑμεῦ {ἰπη6 ἘΠ]185 αἸβαρ Θαγθα ἔπτη ϑΙΠ ΠΡ ΤΠΘΉ, 
δα ΠΟ ΟΠΘ πΠοῦγ5 ἀηΐο ὑ}18 δ ΠΟῪ ἢΘ6 οϑιηθ ὈΥ͂ 18 δπᾶ. Βαῦ ἢΘ 
1οΥν 8. ἀ1501016 ἘΠ]15Πη8, ἃ5. γα πᾶν 5ῃοσῃ θθΐοσθ. ΟὉποθυηΐηρ ΕΠ]188 

ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΙ 8πα ἘΠΠΟΟΉ, 0 ᾿ϊγϑα Ὀθέοσθ 0π6 ἘἸοοα, 1ὖ 15 Τϑθοογαθα 1ῃ 068 
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ϑϑοῦθα ΒοοΟΙΚϑ ὑπδῦ Π6Υ αἀἸβαρρθατγθα, αὖ οἵ ὑπ61} ἀθαῦῃ πὸ οὁη6 ποῦν." 

Φόβορ μι. ουἹαθηῦΥ ὑπουρθῦ ἰὖ Ἰπαϊβουθθῦ ὕο βαθὺ ἴο ἃ (θη 6116 
δι] η66 ἃ ΒΌΟΓΥ ΏΊΟΉ, ἃ 5 1ηθ 18] θυ] Θη06 ΒΠΏΟΥ8, ΘΟἸ]α τϑϑῦ Β016]}0 
ΟΠ ὍΠ6 τοροτῦ οὗ 016 Ῥτόρ θοῦ 5 ΒΙΘΟΘΒΒΟΙ. 

ΤῊ Ῥιοροβιύϊοῃ ὁ 41] τηθῃ 8186 τηουΐα] ἡ 15 ὍΠη86 ὕγρθ οὗ ππινθιβα ΠΥ 
ἴο {π6 τη 6]] θοῦ, θαῦ ὑπ6 Ὠθαγῦ 15 ΘΥ 61 βθϑκιηρ ὕο Θνϑάβ 105 ΒΌΤΙΠΘΘΠΟΥ. 
“ἨθΘ οδῃηηοῦ Ὀ6 ἀραᾶ᾿᾽ διὰ “Ηδθ ψ1}}] ΘΟῃ]6 ἃρΆ1} ̓  816 ὕ:6 Του 5. ὑπδῦ 

ΤΙΊ86 ἴο 168 1108, ΠΘΗ. ΒΟΠῚΘ ΡΥΘΠ ῬΘΙΒΟΏΔΙΙΌΥ 15 [δῖ αᾶῦ. ΤῊΘ 

ΟΙὰ Τοβύδιηθηῦ, ἃ5 ἷῪὸ ΔΙΤΘΠΡΘ 1, ΟΙΟ565 10 ὕΠ 6. ὈῬυθαϊοίϊοη --- “ Β6- 

ΠΟ] 1 ψ1}] βαπᾶ γοιὺ ἘΠΊ]. 0π6 ργορμθῦ Ὀθἔουθ ὕΠ6 στθαῦ ἃηα ὕθυυι 0} 18 

αδΥ οὗ {π6 Τιοτᾶ οοιηθ᾽ --- ὴηᾶ ὕὉπ6 ΝΥ Τϑίδπιθηῦ ὈΘΡῚη5 1 18 
ΘΟΙΏΙΏΡ ἴῃ ὕΠ6 Ῥϑύβοη οὗ Φόομη ὑμ6 Βαρύϊδϑῦ (Δυ. 117}55), 116 ἢ6 ὀϑιηθ 

δσαῖῃ Ἰαῦθρ, ο ὑπ6 Μουπῦὺ οἵ Τταηϑησιυτγαύϊοη (ΜΚ. 95). 1 ἃ τηδη αϊα 

ΒΙΡῚῺ5 8η6 ΜΨΟΠΟΘΙΒ, ὕΠ6 ἡϑύσγαὶ! ααθϑύϊο ἤο 8.81 1 τνὰϑ “ Ασῦ [ῃοὰ 

ἘΠ]178}} 2 Τὸ ὕΠ6 ρεθδθηῦ αδΥύ, 1ὖ 15 Β814, Βοιὴθ οὗ 0Π6 εἰ Θννβ βϑῦ ἃ βθαῦ 
ἴον ἘΠ1ΊΔ ἂὖ ὕΠ|6 ΟἸΤΟ ΤΊ ΟΙΒΊοη οὗ ἃ. 6118. Νόοῃθ οὗ {Π6 “ ἔϑιποῦβ Τη6ῃ 

Οὗ οἱα ̓  διμοῃρ' ὕπ60 «608, ποῦ θνθὴ βχοθρύϊηρ Μοβϑθθ Β1τη56]}, Ἰο 8 

ἄθθρϑι ΠΡ  Θϑϑίοη ὕμϑη 11] 84 οἡ ὕπθ6 ἤθαῦῖβ οἵ 15 ΘουηὐΎ ΙΗ. 

ΤιἸϑύθῃ ἴο ὕπ6 ψογὰβ οἵ ὕμ6 βοὴ οἵ δίσϑοῃ (οο]θβδιαδύϊουβ 48:1} -- 

ἘΠ1]84} ΔΥΌΒΘ 85 ᾧ ἤδιηθ, δηα Ὠ15 ψοτα 111 ἃ Ἰδτὴρ αϊᾶα ὈσΤῊῈ : 

Ἐδιηΐηθ αἰα νν}}κ ἴῃ Ὠἷβ ὑγαΐη δηα {πΠ6 Ἰδηα ἴο ΘΑ 655 [Γη. 

Ιη {Πη6 ψογὰ οἵ [Πη6 Τωογὰ ἢΘ βίωγ θα ἴη6 Πϑᾶνθηβ ὑΠδὺῦ ὕπο Ὺ βθηῦύ ποῦ τίη, 

Απὰ 6 οΔ]]6α ἀονη ἤγθ ἴτοῸπὰ ἃονθ, θῶ ὑνγῖοθ, δηα ΟΠΟ6 δρδίη. 

Ηονν σνγοῦῦ ὕῆοα ὨΟΠου θα, Ε]17]4 ἢ, ἰῃ ΠΥ σοπμᾶσγουβ ἀθθαβ οὗ τηἱϊρῃΐ ! 

ΝΘ ΥΘΥ ἀραΐη 1{| 0Π66 514} ΔιηΟΥΠΘΥ ἃ ΥΪ56 1η ΟἿἿΪ 5ἰρηῦ. 

Τοῦ αἰἸαϑὺ ταΐβθ ἊΡ ὑπ6 ἀθδᾶ ἔγοιη ἀθαΐῃ, διῃηα ἢΪβ5. 508] ἔσο 5160] αἰα δύ 08]] : 

ἘῸΓ ὉΠη6 ψογαὰ οὗ [η6 ΤἸωιοτὰ Μοβῦὺ ΗἩϊρῃ ἴῃ τ πηουΐῃ σου]ὰ ΔΟσοΙΏ] 15} 8]]. 

ΤΈοα αἸαδὺ Ὀγΐηρ ον Κίηρβ ἰο {π6 ἀυδῦ ἀηα [Π6 τηϊρΉ Ὁ ἔγοτῃ ΠΕ]. βθδῦ: 

Ὑϑῦ ἴῃ δίηδὶ μθαι ἀθϑῦ σοῦ δηᾶ ἴῃ ΗΟΥΙΘΌ πα ροιηθηῦ τηϑθῦ. 

10 νγὰβ ὑΠΪ]η6 ἴο δηοϊηῦ θαυ 5 Κίησβ, θη {Π6 Τιοτ σου] γοηρθϑη 66 ἴδ ; 

Απαὰ {Π6 Ῥτορμθίβ ὑμδὺ ἔο]] ον ἀΡοη {Π66 --- [ΠΘΤὰ 4180 ὑποὰ αἰαδῦ τη |Κ6. 

Του σγοσῦ γαρὺ ἴο πθανθῃ δὖ {Π6 Ἰαβῦ ἴῃ ἃ ψἱγ] οὗ Ὀ]αΖίπρ ΗδπηΘ : 

ΤῊΘ οὐ ἃηα {η6 βίθθαβ οὗ ἢγθ ἔχου {Π6 5κίθβ ὕο ἴαῖκθ ὑῃ 86 οϑιηθ. 

15 1ἴὖ ποῦ νυὶϊύθη οἵ 66 ὑπδὺ ὕΠποὰ 58] Υθργουϑ δὖ {π6 Ἕπᾶ, 

ΤᾺ] ηρ {πΠ6 γα οἱ αοα, {Πδὺ πηθη {Π6}} Ὑγᾶγ8 ΠΊΔΥ Π]ΘΠΩ, 

δο ὑπαῦ 1Π6 ζα ΠΟΥ 5 Πθαυῦ τη} ὈΘ ἰυτηθα ἴο {Π6 50 ΟΠΟΘ ΠΠ]ΟΤΌ, 

Απα Ι5786]}5 ὑὙ]065 ἀραῖη ΙΔ. Βίδηα ἃ5 ὕΠ6Υ βἰοοάᾶ Ὀδθΐοτθ ὃ 

ΒΙΘΒΒ6α 816 ὕΠ6Υ ὑπδὺ ΒΦ [Π66 --- {Π6 5ἰρῃῦ οου]Ἱᾶ Ὀ]Θββίηρ' ΟἿΥΘ -- 

Βαΐῦ,. ἃ5 ὕποα ᾿ἱνοϑύ, ἘΠ] 1], τγ6 ὕοο 518] ΒΌΓΘΙΥ Ἰἴγθ. 
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ἐἰ Κίηρβ ΧΥΙῚ 

Καὶ εἶπεν ᾿λειοὺ ὁ προφήτης ὃ Θεσβείτης ἐϊς Θεσβὼν 
ἴω Ν 3 “Ὁ ῪΜ' 

τῆς Γαλαὰδ πρὸς ᾿Αχαάβ ““Ζῃ Κύριος ὃ θεὸς τῶν δυνάμεων, 
ε , 3 Ν Φ' ΄, δος τα 3 κι »ϑΡν»  νς ὦ 
ὁ θεὸς Ἰσραὴλ ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, εἰ ἔσται τὰ ἔτη 
ταῦτα δρόσος καὶ ὑετός" ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματος λόγου 
μου. "Καὶ ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρὸς Ἠλειού ὃ“ Πο- 

ὔ 3 ω Γ᾿ ἢ ’ ἃ ΄ 9 'φ ’ ρεύου ἐντεῦθεν κατὰ ἀνατολάς, καὶ κρύβηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ 

Χορρὰθ τοῦ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ἰορδάνου. “καὶ ἔσται ἐκ 
ἴω » ο “ ἴω 

τοῦ χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ, καὶ τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι 
᾽’ 3 99 δ Ν 9 4 3 Ν Ἁ " ΘΝΝ διατρέφειν σε ἐκεῖ. καὶ ἐποίησεν ᾿Ηλειοὺ κατὰ τὸ ῥῆμα 

’ . 3 Ἂ μι 'Φ' ᾿ Ν Δ, ’ Κυρίου, καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορρὰθ ἐπὶ προσώ- 

1. Ἤλειού: ἃ. ὑγ8η5}} 6 Υα 110 ἔσο μεων: ποῦ ἴῃ ἴπΠ6 ΗΘΌΓΘνγ. τῶν δυνά- 
1π6ὸ Ἡρθῦγον, ἰπϑίθαα οἵ ὑπῃ6 ατθοϊβθα 

ἴοστῃ ᾿Ηλίας, νν Ιοἢ 5 ΒΟΠΊ Θ  Π165 864. 

ΜΔ]. 44 δοο. ᾿ηλίαν: 1,Κ. 117, 426. 984 

(Α.5.Μ.) Ἡλίας. --- ὁ προφήτης : πού ἴῃ 

ἴη6 ΗΘΌΤΟνγ. Τύ ΒΟΥ Θ5 ἴο βοίζθῃ ἃ 11{{16 

16 ΔΌΓαρύμθβϑ οὗ ΕΠ] ]]Δ 5. ΔΡΡΘΑΥΔΠΟΘ 

ΟΠ ὕῃΠ6 566ῃ6. ---ἐκ Θεσβῶν: {πΠ6 ψοτὰ 

γγοἢ ἴῃ) {Π6 ΠΝ. Υ. 15 Τοπαθγθᾶ " οἵ {ῃ6 

ΒΟ]ΟΌΓΏΘΥΒ᾽ 5 ἴδκθη ὈΥ͂ ἴπΠ6 ατθοκ 

ΔΉ ΒΙΔΙΟΥ 85 [Π6 Ὡδη6 Οὗ ἃ ἴοσνῃ ἴῃ 

αἸ]ραα. ΦΨόβθρῃυβ (4πη|. ΤΙ 18 ὃ 2) 

γγὰ5 οὗ {Π6 β81η6 ΟΡ ΠΙΟη --- ἐκ πόλεως 

Θεσβώνης τῆς Γαλααδίτιδος χώρας. ---- 

᾿Αχαάβ: [πΠ6 πδΙηθ ἰβ ἰακθὴ ἴο τηθδῃ 
ὁ“ ὈΥΟΐΠΘΥ οὗ ἢΪβ8 ζύθου," ἢ.6. ῬΥΟΌΔΌΪΙΥ 

ἜἼΚ6 5. ἔδύμου." --- Ζῇ Κύριος: ἃ Η6- 

ὈὌΓΘῪ τηοᾶθ οὗ ἰηϊγοαποίηρ' ἃ ΒΟΙ μη 

ϑϑουθσαίύΐοη. Οὔ. 1810,16; ἵν Καὶ, 22, Τη 

Δαγθϑβϑίηρ ἃ ΒΌΡΟΥΪΟΥ ζῇ ἡ ψυχή σου 

ΤΏΔΥ ὈΘ6 δααρα οὐ βϑυθδιϊαἱοα. ἱ Κι. 

126 2620; Τα] 124, --- ὁ θεὸς τῶν δυνά- 

μεων ΥΓΟΡΥΘϑθηΐβ ὕΠη6 ΗΘΌΓΘΥν ποσὰ συ ]οἢ 

ἴη 1815 Δηα οἰβθυν θυ 15. ΤΣ ηαοΥθα " οὗ 

Ὠοϑβίβ.᾽ --- ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ: 

δ 69. ---εἰ ἔσται: ἐμογ6 8δηαϊ ποῖ ὃδ6. 

δ 101. --- τὰ ἔτη ταῦτα: αι ἐδθ 

6678 ἱπαΐ αΥὖὸ ἰο ΘΟΉΊ6. --- ὅτι εἰ μή: 
δ 110. --- διὰ στόματος : ἃ γΘΟΥΌΔ] ΤΥΘη- 

ἀουίηρ οἵ Ἢῃ6 ἩθΘΌτον ἰαΐοη. ΝΟΥ͂. 

ς ΔΟΟΟΙΆΪηρ' ἴο.᾽ 

Ζ, πρὸς ᾿Ηλειού: ἩθΌτανγ, “αηΐο 
Ηΐτη.᾽ ᾿Ηλειού ΠΟΙ ΒΘΘΙῺΒ ἴο0 ΠᾶΥ͂Θ ΔΙΪΒΘΗ. 

ουὖ οὗ ἃ τη τ θδαϊηρ' οὗ ὑμ6 ΗΘΌγθνν, δηα 

πρός ἴο ΠᾶΥθΘ ὈΘΘΠ Ραῦ ἴῃ ἴο Ιη8Κθ 

Ξ6Ώ86. | 

8. κρύβηθι : Ῥαβδῖνθ ἴῃ π|114]6 56η86. 
Ορ. 181. ἕ 88. --- Χορράθ: ΗἩΘΌΓΘΥ 

ΟΠέγίη. ΤῊ ρδυύϊοα δι Τῶν ΐη6 15 ποῦ 

Κποόνγῃ, Ὀαὰΐ, ἃ5 ἰῦ ΔΡΌΘΔΙΒ ἴο ᾶνθ ὈΘΘἢ 

οραϑὺ οὗ ογάδῃ, ἰῦ νγᾶβ ὈῬΥΘΒΘΌΠΩΔΌΪΥ ἴἢ 

ἘΠ1|]Δ 5 οὐσῃ Θοα τ οὗ ΟἸ]Θδᾶ, 

4. πίεσαι: ὃ 17. 

2θ0ὅ 
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ἢ Κίηρβ ΧΥ͂Π 6 
ἜΝ ΝῊ - ,ὕ » 5. κ΄» 
καὶ οἱ κόρακες εφερον αὕτῳ ἀρτους 

Ὰ 59 ’ 

που τοῦ ᾿Ιορδάνου. 
Ν ἃ Ν »} Ἀ, Ψ Ἁ 3 ΄Κ' , » 

τὸ πρωὶ καὶ κρέα τὸ δείλης, καὶ ἐκ τοῦ χειμάρρου ἔπινεν 
“ὃ γ Ν 3. ΔῊ Ν ε ᾽ Ν 3 ,ὕ Ἑ 
υδωρ. καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας καὶ ἐξηράνθη ὁ χει- 

"Καὶ 

ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρὸς ᾿Ηλειού " “᾿Ανάστηθι καὶ πορεύου 
9 ’ »Ὺ“ ’ 3 Ν 9 ’ 9 “ Ν 

εἰς Σάρεπτα τῆς Σειδωνίας - ἰδοὺ ἐντέταλμαι ἐκεῖ γυναικὶ 

χήρᾳ τοῦ διατρέφειν σε.᾿ 

’ νΨ ’ ΜᾺ κι 

μάρρους, οτι οὐκ ἐγένετο ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς. 

ἥ“ή..ὄ τῶν τα ε νὰ ν 9 , 9 καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς 
»" 3 ᾿. ἊΜ μον ’ ἈΠ ΨῚΦ Ἅ 3 ΜᾺ ΝΝ 

Σάρεπτα, εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως: καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυνὴ 
’ ’ ᾽ Ν 3 ’ 9 ’ δι νΝ 9 Ἃ 

χήρα συνέλεγεν ξύλα, καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ἠλειοὺ 
Ν ἰοὺ 3. τ Ζ Υ͂ δῊ 5. ἢ "ὃ 9 » Ν ’ 3» 

καὶ εἶπεν αὕτῃ “Λάβε δὴ ὀλίγον υδὼρ εἰς ἀγγος καὶ πίομαι. 
Ν ω ω 

Ἷ καὶ ἐπορεύθη λαβεῖν, καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ἠλειοὺ καὶ 
53 ζἄ Δ ’ ὃ ’ δ Ψ 9 “ ’ 33 εἶπεν “ Λήμψῃ δή μοι ψωμὸν ἄρτου τοῦ ἐν τῇ χειρί σου. 

δ΄ κυ δ ε ,» (ςἐτχδ , ε , 5.» ᾽ καὶ εἶπεν ἢ γυνή “Ζῃ Κύριος ὁ θεός σου, εἰ ἔστιν μοι ἐν- 
Δ. κι 

κρυφίας ἀλλ᾽ ἢ ὅσον δρὰξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ, καὶ ὀλίγον 
ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ: καὶ ἰδοὺ συλλέγω δύο ξυλάρια, καὶ 

9 ᾿ ἴω 

εἰσελεύσομαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαντῇ καὶ τοῖς τέκνοις μου, 

6. τὸ δείλης : ἀθη. 4098 ἢ, ὑπμουρἢ ἃ (θη 116, 15 τηδᾶθ ἴο Κ'υὙ8 81} ὈΥ͂ 
7. μετὰ ἡμέρας : ὃ 86. --- χειμάρρους : 

1 Κα. 1170 ῃ, Ηργθ ψχ ἢδυθ ἴῃ6 ΑἰίΪο, 

ἰηδίθαα οὗ {ῃ6 Ἰαίθυύε. Βῃογίθηθα 9ῺΌΥΊ]. 

δ0 ἴῃ 1820, ΝΌ. 8345, δηα οὔθ. ῬαβϑδρΌ8. 

9. Σάρεπτα τῆς Σιειδωνίας: Ζαγε- 

»Ππαΐ, Ἰὼ Ὀθύνγθθη ΤΎΤΘ δηα δ᾽άοη ἴῃ 

ὉΠῃ6 ΘΟΙΏΓΥΥ ἔγο Υ]Οἢ «[6Ζ6 6] ΟδΔΠη6. 

-- τοῦ διατρέφειν σε: ρΘηϊἑΐνα ἴη- 

Πηϊύΐνθ ἴῸΓ {Π6 Ἰαΐίον οὗ ὑγνγο γὙϑ 8. 

ὟΥ8 δᾶ [Π6 ΒΙ12016 ᾿ηΠηϊυϊνθ ἃῦονθ ἴῃ 

γΘΓ86 4, 

11. Λήμψῃ: Ἰυδδῖνθ ἐὰαΐασθ, ὃ 74. 
-“--ψωμόν: ἃ ΜΟΙ ἃ5 ΟἸΪά 8ἃ5 ΗΟΠΊΘΥ, 

ὙΠΟ. ΟΟΟΌΥΒ ἃ ἀΟΖΘ ὑϊπη65 ἴῃ {Π6 

1 ΧΧ, Τὸ ΠηΘ8η85 ΒΙΠΡΙΥ “ΤΏ]ΟΤΥ86].᾽ Τύβ 

αἴτη. ψωμίον, ὙΠΟ ἄοθδ ποῦ ΟΟΟῸΣ ἴῃ 

{Π0 ΤΠ ΧΧ, ἴδ [Π6 νοτγὰ γθηουθᾶ “500 ᾽ ἴῃ 

ὅση. 1826, 27, 80 {ΞΞ- δγεαᾶ ἴῃ Μοά,. ατθοκ). 
12, Ζῇ Κύριος κτλ.: [Π6 ΜΟΙΏΔΗ, 

ἘΠ]45 αοἄ, ποῦ ὈΥ͂ ΠΕῚ ΟἼΗ. - ἐνκρυ- 

φίας : ἔχ. 1259 ἢ, ---δράξ: παπαῖ. Οὗ. 

θη. 977 ἢ. Φοβθρη 5. 4|80 865 δράξ 

ἴῃ 0Π15 οοπίοχὺ («4πὸὲ. ῚΠ 18 8. 2). ΤῊΘ 
ΜΟΥ ΟΟΟΌΓΪΒ ΒΟΙῚΘ οἰρηῦ ΟἹ ὨΪΠ6 {1Π1685 

ἴῃ ὑπ60 ΤΧΧ, δηᾶ 105 ῬΓΟΡΘΙ τηθϑη]ηρ; 
ΒΘΘΙΏΒ ἴο Ὀ6 ὑμαῦύ οὗ {ῃ6 Πδηα τοραγαθα δἃ8 

ἃ Υθοθρύδοὶθ, 15. 4012 Τίς ἐμέτρησεν... 

πᾶσαν τὴν γῆν δρακί; Τὴ 111 Μδ8ο. δ2 [Π676 

ἰβ. ἃ ἀαἴϊν ῥ᾽ γα] δράκεσι, ἃ5 ἱπουρἢ 

ἔΤΌΙη δράκος. --- καψάκῃ : ορ. 1715 16. 196 

καψάκης ὕδατος: Ψυάίίῃ 106 καψάκην 

ἐλαίου. ΤῊΘ νγογα 15 8180 5ρΡ610 καμψάκης 

8Θηα 15. οοῃμηθροίθα νυ κάμψα - 1,αὐϊῃ 

οαρ8ϑα. Ἰῦ νγᾶἃβ ῬΘυ 805 ἃ Ὀοί]6 οαβραᾶ 

ἴῃ ὙΥΟΪΚΘΙ σου. Φ βορὰ β (4πί. ΝΠ 

18 ὃ 2) ΠΘΙΘ 868 κεράμιον. --- ξυλάρια : 

Ὅ86 αἰπαϊηυίίγο οὗ ξύλον Πγοιυοοα ΟΟΟΌΥΒ 
ΟἿΪΥ ΠΘΥΘ ἴῃ ΤΙ ΧΑ. --- τοῖς τέκνοις : 50 1 
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Ὁ Κίηρβ ΧΥ͂Τ 19 
ν , θ ν 9 θ , θ ᾽) 415. ὃ Ν 5.Ν 

καὶ φαγόμεθα, και ἀποθανούμεθα. καὶ εἶπεν πρὸς αὑτὴν 
3 λ δ ρηξά ’, »ν λθ Ν ’ Ν .᾿ Ε δὰ ’, 

Ηλειού “Θάρσει, εἰσελθε καὶ ποίησον κατὰ τὸ ῥῆμά σου. 
3 Ν ’Ψ 3 Ν 3 “Ὁ 3 ’ Ἁ 3 ’ὔ’ 

ἀλλὰ ποίησον ἐμοὶ ἐκεῖθεν ἐνκρυφίαν μικρὸν ἐν πρώτοις 
: Ἁ ’ -ν- Ν Ν “ 

καὶ ἐξοίσεις μοι, σαυτῇ δὲ καὶ τοῖς τέκνοις σου ποιήσεις 
3 ᾽ ν ἴω 

ἐπ᾿ ἐσχάτου, "ὅτι τάδε λέγει Κύριος “ Ἢ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου 
3 3 ’ ν Εν. ’ ἴω Ν ’ 3 9 ’ὔ ν 

οὐκ ἐκλείψει καὶ ὁ'καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήσει ἕως 
ε ᾽ὔ “ ὃ “ ’ Ν ε Ν ΓΘ. “ ππ ΤΥ .... 15 ν ἡμέρας τοῦ δοῦναι Κύριον τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆς γῆς. . "“᾿καὶ 
3 ’ὔ ε Ἁ ἃ 3 ὔ Ἁ » 3 δ Ἁ πὸ ἃ 

ἐπορεύθη ἡ γυνὴ καὶ ἐποίησεν" καὶ ἤσθιεν αὐτὴ καὶ αὐτὸς 
Ν Ν , 9. καὶ 16 δὲ «ἦν ΄ ἥν λυ ἢ ᾿ » 50 2 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς. καὶ ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέ. 

ν “ε 2 ΄“- 3 ’ὕ 9 ᾿ , Ν Ν 
λιπεν καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονώθη, κατὰ τὸ 

[ω Ἁ δι Ἁ 

ῥῆμα Κυρίου ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ἤλειού. ἵἷ καὶ ἐγένετο 
ν Ν ω᾿ ἃ ῪᾺ κι 

μετὰ ταῦτα καὶ ἠρρώστησεν ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς κυρίας 
΄Ὰ Ψ Ν ἴω Ν ο 

τοῦ οἴκου" καὶ ἣν ἡ ἀρρωστία αὐτοῦ κραταιὰ σφόδρα ἕως 
1 - 9 ς ,ὕ 5» 95. κα κι 8 Ἁ 5, Ν 

οὗ οὐχ ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ πνεῦμα. καὶ εἶπεν πρὸς 
9 Ν Ἁ » ἴω “ ἴω 

Ηλειού ““᾽Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ; εἰσῆλθες 
Ν ΨῬΆ, ...5 “Ἂ ἃ ΄“ πρὸς μὲ τοῦ ἀναμνῆσαι ἀδικίας μον καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν 

ν 

βου; 
ἡ .8» 3) τὸν υἱόν σου. 

Ἁ ον 3 Ἁ Ν ’ καὶ εἶπεν ᾿λειοὺ πρὸς τὴν γυναῖκα ““Δός μοι 
Ἅ Ὁ Ψῃ ϑὲ ὁ ΑΝ 3 ἴω ’ : κω, Ἁ καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς καὶ 

ϑ.. Ψ θᾶ" 3 Ν᾿ τ ΄ν 3 Έ ϑοΝΦ ϑιι καὶ ᾿ τὸν 
ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὸ ὕπερῷῴον ἐν ᾧ αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεῖ, 

15 τὰ τέκνα, Ὀσὺ ἴῃ 17 ὁ υἱός, ἃ5. ὑπουρῇ 

ὕΠ6γ6 ΘΟ ΥΘ Ὀὰὺ οηθ. Τὴ ΗΘΌΓΘΥ Πδ8 

[Π6 5ΙΠρΌΪΑΙ ὑπτουρῃοαῦ, 

18. ἐν πρώτοις : |{| Τιαὐΐη ἱηργίηνῖϑβ. 

-- ποίησον... καὶ ἐξοίσεις : ὃ 74. --- 

ἐπ᾿ ἐσχάτου: ΠΟΙΘ ΠΊΘΙΘΙΥ αἰογιθαγ 8. 
Ιηὴ ινυνοίθ᾽ 5 ἰθχὺ ἐπ᾿ ἐσχάτῳ 15 τοδᾶ ἴῃ 

Ὧι... 480: 189: 11 ἘΞ, 2425: δ΄᾽ τ, 1212. 151, 

8010 8422. ἐπ᾽ ἐσχάτου ἴῃ 15. 4128; «61, 

840. 0519: Ἰύχὶς, 888: )4η. ΟἹ 833, 101. 

14. ἣ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου: ο. 12. 

ἙἘΥΟΙΏ τηθδηΐηρ ἃ ννδίογροῦ, 85 ἴῃ 1882, 

ἴῃ 6 τηϑϑηΐηρ οὗ {ηἰϊβδ ψοτὰ ἢδ5 ὈΘΘΗ 

σΘΠΘΓ ἰβθα, 50 85 ἴο ΟΟΥ̓́Θ ΔὴΥ Κἰπᾶ οἵ 

ΥΘ586Ι. ----λαττονήσει: ἐλαττονεῖν -- ὃ6 

ἴ688, ἐλαττονοῦν ἴῃ 106 τΞ αζο 1488. 

15, καὶ ἐποίησεν: δἴΐο᾽ {Π15 {Π6 

ἩΘΌΤΘΝ Πδᾶ5 “ Δοοοταϊηρ ἰο ῃ6 σνοτὰ 

οὗ 186 Τιοτὰ." 

16. ἐν χειρί: ἃ ἩΗδθΡτγαίβιη -- ὃν 

γιϑαη8 οὕ. Οὗ. 2028; ἵν Καὶ 1902, 

17. ἠρρώστησεν: ἀρρωστεῖν ἴῃ {Π6 
ΧΧ ᾶὰ85 αἰδβιοαρρᾶ νοσεῖν, ΜΏΪΟΝ 

ΟΟΟΌΒ ΟἿΪΥ ἴῃ ὙΥΪΒα, 178, δῃὰ [5 

Π6Υ6 υϑοα τπρδρῃουΐοα}! ]γ. Οὗ. ἷγν 

ΞΕ. τῷ 
18. ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ : ΠΟΙΗΪΠδ- 

ὑἶἰϊνγθ ἴῸΥ γοοαύϊγθ ὃ. δύ. --- τοῦ ἀνα- 

μνῆσαι: ρσαοηϊΐῖγο ᾿Π ἢη1γ8 Οὗ ΡΌΓΡΟΒΘ. 

ὃ 80, 
19. ἐν ᾧ.... ἐκεῖ : ὃ 871. --- ἐκοίμισεν : 

ὮΘΙΘ -Ξ- Ἰαϊᾶ. Οὗ. ἰὶ Καὶ. 83. 
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ΝΟ κα ΔΨ 5. Χ 5. Ν κ᾿ ΄, 90 ΧΡ , 
καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης. καὶ ἀνεβόησεν 
9 ἈΝ Ἁ ον » ΄“᾽ 

Ηλειοὺ καὶ εἶπεν ““Οἰμοι Κύριε, ὁ μάρτυς τῆς χήρας μεθ᾽ 
ᾶΞφ“᾿ 4 ἴω 9 ῪΜ Ν ῪΚὰ ῪἌᾺ 

ἧς ἐγὼ κατοικῶ μετ᾽ αὐτῆς, σὺ κεκάκωκας τοῦ θανατῶσαι 
᾿ εν 9. α'΄ὦ' 2» ΟἽ . 9 ΄, κι , , Ν 

τὸν υἱὸν αὐτῆς. καὶ ἐνεφύσησεν τῷ παιδαρίῳ τρίς, καὶ 
9 λ ̓ὔ ν ,ὔ Ν Ὁ ἔξ ὕ ε ’ 9 

ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον καὶ εἶπεν “Κύριε ὁ θεός μου, ἐπι- 
᾽ δ Ἁ ῪΚᾺ ὃ ’ὕ ’ὔ 9 9 ’ 39 

στραφήτω ἢ ἢ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτον εἰς αὐτόν. 
δ τὰ ὡς Ἐν σ ν 9 ΄ Ν δ δὰ ὧν 
καὶ ἐγένετο οὕτως, καὶ ἀνεβόησεν τὸ παιδάριον. καὶ 

ἢ ὁ. κὶ ΕΝ. “,Ὕ3 ε ,ὔ 9 Ἀ 3, 4. 
ΚαΤΉγαγεν αὐὑτον ΟΑ,ἼΤΟ Του υπέβφου εἰς ΤΟΡν ΟἰΙΚον Και ἔδωκεν 

9 4. Ν ἴω. ᾿ 3 ῪΜ 

αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ" καὶ εἶπεν ᾿Ἤλειού “Βλέπε, ζῇ ὁ υἱός 
99 

σου. ἊΝ καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ἠλειού “Ἰδοὺ ἔγνωκα 
ῳ . Κ᾽ ΡΥ ν. εαα , 9 , ΄ ὅτι σὺ ἄνθρωπος θεοῦ, καὶ ῥῆμα Κυρίου ἐν στόματί σου 
ἀληθινόν. 

ἸΚαὶ ἐγένετο μεθ᾽ ἡμέρας πολλὰς καὶ ῥῆμα Κυρίου ἐγέ- 
νετο πρὸς ᾿λειοὺ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ λέγων “Πορεύθητι 

Ν φθ “᾿ ἾἌ (β Ν ὃ ’ ε Ν ΧΝ ’ ἴω 

καὶ ὄφθητι τῷ ᾿Αχαάβ, καὶ δώσω ὑετὸν ἐπὶ πρόσωπον τῆς 
Ἄν .. 33 

γ7)5- 
ε Ἂς Ν 3 ’ ἡ λιμὸς κραταιὰ ἐν Σαμαρείᾳ. 
᾿Αβδειοὺ τὸν οἰκονόμον: καὶ ᾿Αβδειοὺ ἣν φοβούμενος τὸν 

"καὶ ἐπορεύθη ᾿Ηλειοὺ τοῦ ὀφθῆναι τῷ ᾿Αχαάβ, καὶ 
καὶ ἐκάλεσεν ᾿Αχαὰβ τὸν 

κύριον σφόδρα. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τύπτειν τὴν ᾿Ιεζάβελ 

20. ἀνεβόησεν ᾿ἬἪλειού: ἨἩθΌΓΤΟΥ, 
.ἢ6 οτἱθαᾶ υπίο {86 10 Β}).᾽ Τη ψοτχαβ 

.αηΐο 86 ΤΟ) ἴῃ Ἡθογον τηἱρηΐ 

ΘΔΒΙΠΥ ὍΘ [Δ ΚΘῺ ΤΟΥ “ Ε]]78}.᾽ --- ὁ μάρτυς 
τῆς χήρας : ΠΕΙΘ {Π6 ατΘΘΚΚα ἀθρδυῖβ ἔγΌ Τὴ 

{π6 ΗθΌτονν, δηα 15 ποῦ γΘΥῪ 1η{6]]16]- 

Ὁ]16. ὁ μάρτυς 566ΠῚ5 ἤο Ὀ6 ΠΟΠΪηΔύΪγ 6 

ΤΟΥ νοοδίύϊνθ, ἰῃ δρροβίςοη ἢ Κύριε, 

1|κ6 Κύριε ὁ θεός μον ἴῃ 21. Α ΔΡΤΘΘΒ 

νη Β ἤθτθ, ΜΠ ΐο 56 ΒΌΤΟΥΙΒησ 1η 

νἱθν οὗ [Π6 σϑῆθσδὶ ΘΟΏΪΟΥΤΪΥ Οὗ ἃ 

ο {Π6 Μαββογθίϊο ἰβθχί. 

21. ἐνεφύσησεν τῷ παιδαρίῳ: δ6 

ὑγοαϊμοα ἰπΐίο ἐῆ6 οἠιϊα. ἘῸΝ. “110 

ΒΓ μα Πἰτη561Ὲ ὍΡΟΙ {86 ΟὨ]α." 

22, καὶ ἐγένετο κτλ.: {115 ὙΘΥΒΘ 15 

ΒΠΟΥΘΙ ἴῃ π6 ατροῖὶς [8η ἴῃ {πΠ6 ΗἨθ- 

ὈῬτθὸν. ο. "Ν.νΥ.--- ἀνεβόησεν: {Πὶ85 

ΜΟΥ ΒΘΘΙῚΚ 0 Πᾶῦθ οἵθρὺ ἰῇ ἤΘΥΘ 

ἔγῸΠ] σοθ6 20, ἴῃ Ρ͵δοθ οὗ ἀνεβίωσεν, 

ν᾽ ΠΟ ΦοθθρηυΒ (4ηέ. ΝΠ 18 ὃ 2) 

ΘΙΏΡΙΟΥ͂Β ἰῃ {μὶϊβθ οοῃΐοχύ. Α ἢᾶβ 

εἵησεν. 

1. μεθ ἡμέρας πολλάς: ὃ 86, “056- 
Ῥῃυβ (4πί|. ΝΠ 18 ὃ 4) βᾶγγ8 χρόνου 

δ᾽ ὀλίγου διελθόντος. ---- ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ 
τρίτῳ : ΡΥΓΘΒΌΙΊΔΌΪΥ ΘΧΡΙΔηύΟΥΥ Οὗ μεθ᾽ 

ἡμέρας πολλάς, ἃηα 850 [766 γὙΘΔ15 ΔΙΘΥ 

ὉΠ6 τηΐγϑο]6 δύ Γθοοταθᾶ, 

8. ᾿Αβδειού: Ἡρῦτονν ᾿ΟΡραάγαΐμι, 
γυϊραῖο Αδάϊαβ, ἘΠΡΊΒη Οδααϊαῇ. ---- 
ἣν φοβούμενος : Δηδ)γϊο ἔοτ οὗ 1ἴ1)- 

μϑμ .... ». 
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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 

6 Ν εν κα ε 
και εμεβῥισαν εαυ- 

3 ’, 3 Ν ἰως ἰφ 3 ἐξολοθρευθήσονται ἀπὸ τῶν σκηνῶν. 
τοῖς τὴν ὁδὸν τοῦ διελθεῖν αὐτήν: ᾿Αχαὰβ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ 

Τκ » αἱ 
ἦν ᾿Αβδειοὺ ἐν τῇ ὁδῷ μόνος, καὶ ἦλθεν ᾿Ηλειοὺ εἰς συνάν- 
μιᾷ, καὶ ᾿Αβδειοὺ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ ἄλλῃ μόνος. 

9 ἴω ’ 9 ἣ » Ἀλτ οὧδ ΦΙΟΝ 

τησιν αὐτοῦ μόνος. καὶ ᾿Αβδειοὺ ἔσπευσεν καὶ ἔπεσεν ἐπὶ 
" ἴω Ἁ 3 ΠῚ Ἁ ΚῚ 

πρόσωπον αὐτοῦ καὶ εἶπεν “ἘΠ σὺ εἶ αὐτός, κύριέ μου 
393 

Ἠλειού; 
“Ὁ 3 Ν9 3) Ἁ ον 3 

τῷ κυρίῳ σου “ Ἰδοὺ ᾿Ἠλειού. 9 καὶ εἶπεν ᾿Αβδειού “ Τί 

δ καὶ εἶπεν Ἠλειοὺ αὐτῷ ““ Ἐγώ- πορεύου, λέγε 

ε ’ ν ’ ον [δ] ’ 9 ἴω 3 Ἃ ΄Νἃ 

ἡμάρτηκα, ὅτι δίδως τὸν δοῦλόν σον εἰς χεῖρα ᾿Αχαὰβ τοῦ 

θανατῶσαί με; ζῃ Κύριος ὁ θεός σου, εἰ ἔστιν ἔθνος 
Ἃ , , Ὁ 3 3 ’ ε Ἶ , “ Ἁ 
ἢ βασιλεία οὗ οὐκ ἀπέστειλεν ὁ κύριός μου ζητεῖν σε; καὶ 

3 5 ζ 9 » 3 

ει εἶπον " Οὐκ εἐστιν᾽ 

Ῥουΐθοί. Ηθχθ ἀὰθ ἴο ἱμηϊ αὐϊοη οὗ {ῃ6 

Ἡρθρτον. 

4. ἐν ἀρτῷ: ὃ 91. 

ὅ. Δεῦρο καὶ διέλθωμεν : [15 σίνο5 
ἃ ὈΘύΐΟΥ 56η86 ἤδη ὕἢπ6 ΗθΌτγον, ’ αο.᾽ 

-- ἐπὶ... ἐπί: οὐον" ἐπα Ἰαηᾶ, ἰο ἰοοῖκ 

70. ---- ἐξολοθρευθήσονται: ἔχ. 838 ἢ .--- 

ἀπὸ τῶν σκηνῶν: Α Πδᾶ5 ΠΘ6ΙῸ κτήνων, 

ΟῚ Μ ΏΪΟ. σκηνῶν ΒΘΘΙῺῚΒ ΠΟΙΘ ἴο ΠδΥΘ 

ὈΘΘη νυ θη ὈΥ πηϊδύαϊκθ. 

6. τὴν ὁδόν: Ηθρῦτον, “{Π6 ἸαΔπᾶ.᾽ 

--μιᾷ... ἄλλῃ: Ι͂ὉΥ ἴῃΠ6 οἸδββίοδὶ 
ἄλλῃ μὲν. .. ἄλλῃ δέξς ὃ 80,9. ΑΙΟΓΣ 

μιᾷ πὸ ΗΘΌτον δα ’ δΔΙοῃθ. Οχ {Π6 

οὔθ ὺ ἢδηᾶ [Π6 αὙτθοὶς ἤΘυΘ ἰηβουβ μόνος 

ὕὑνῖοθ, ΥΠΘΥΘ ἰὐ ἴθ ποῦ ἴῃ ὑῃ6 ἩΘΌΓΘΥ. 

ΠΧ τῷὸῷ 1,1 -Ώ6. 

Ἂ, ἘΦ. ἃ Ν ’ Ἁ Ν 

καὶ ἐνέπρησεν τὴν βασιλείαν καὶ τὰς 
χώρας. αὐτῆς, ὅτι οὐχ εὑρηκέν σε. Ἡ καὶ νῦν σὺ λέγεις 

7. καὶ ᾿Αβδειοὺ ἔσπευσεν : ΗΘΌΓΟΥ, 
ἐδ Π6 Κηθνν ὨΪπη.᾽ --- Εἰ σὺ εἶ αὐτός : 

1 ΓΘ γᾺ}}1ν, Αὐλ ἐθοι 6 2ῶ ΤῊΘ εἰ ΥΘρυθ- 

Βθηΐβ πΠ6Ὸ Ηθῦτονν ἱπίουγοραίϊνθ ρτθ- 

δ 100. 

10. ὁ θεός σου: Οδαϊδῃ 5 ποῦ 

αἰδοννηΐηρ Ὅη6. ψΟΥΒΪΡ οὗὐ Φομονυδὴ 

ΟΠ ἰδ ΟΥ̓ Ῥᾶτύ, Ὀυαὺ Δοκηον]θαρίηρ 

ὕὉη6 ΠΙρῆου σο]ϊσίουβ βίδηαϊηρ οὗ {86 

ῬΙΌΡΒΘΙ, Οὗ. ἱ Κι. 1689; ἵν Καὶ. 194. --- 

οὗ: -Ξ οἷ. ὃ 34, --- καὶ ἐνέπρησεν κτλ.: 
ὮΘΤΘ {π6 αΤΘ κα αἰ ΠΟΥ ἔσο ὕΠ6 ΗἩΘΌΓΟΥ. 

Οὑ. Ἀ.Ν. “Απμὰ ψῇθη ὉΠ6Υ ϑβαϊα, “ΗΘ 
ἰθ ποῦ Πθυθ,"" Π6 οοὶς 8ὴ οδίῃ ἔτοπι 

{η6 Κἰησάοιῃη δηα πδίΐϊοη, ὑπᾶῦ ὉΠΘΥ 

Τουπα [Π66 πού.᾽ 
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ἐν ᾿ πλτεν» κι , 93 19 ν» “5Χ ᾿ ον ΠΑ, 

Πορεύου, ἀνάγγελλε τῳ κυρίῳ σου. καὶ ἐσται ἐὰν ἐγὼ 
ἴω Ν ἘΝ “ΜᾺ 9 ἴω 

ἀπέλθω ἀπὸ σοῦ, καὶ πνεῦμα Κυρίον ἀρεῖ σε εἰς τὴν γὴν 
ὰ 3 3 Ν 9 2 9 ω ΨΚ, 9 ᾽ὔὕ Ἁ 

ἣν οὐκ οἷδα" καὶ εἰσελεύσομαι ἀπαγγεῖλαι τῷ ᾿Αχαάβ, καὶ 
Ν ε ΡᾺ ’ ’ὔ’ 9 ’ ἈΝ καὶ ὃ δοῦλός σού ἐστιν φοβούμενος τὸν 

18 
ἀποκτενεῖ με’ 

’ὔ 3 ἴὰ 9 ῪΜᾺ Ν 9 3 [ή “ 

κύριον ἐκ νεότητος αὕτου. καὶ οὐκ ἀπηγγέλη σοι τῳ 
͵΄ ΓῚ ’ 9 “9 ὕ 9 ,ὕ λ . 

κυρίῳ μου οἷα πεποίηκα ἐν τῷ ἀποκτείνειν Ἰεζάβελ τοὺς 
’, σ ’’ Ν » 9 Ν οἱ ΨᾺ ’ 

προφήτας Κυρίου, καὶ ἔκρυψα ἀπὸ τῶν προφητῶν Κυρίου 
ε Ἂ » 3 Ν ’’ ᾿ ’ Ν » 3 

ἑκατὸν ἄνδρας ἀνὰ πεντήκοντα ἐν σπηλαίῳ καὶ ἔθρεψα ἐν 

Ξ καὶ νῦν σὺ λέγεις μοι “ Πορεύου, λέγε. 
1ὅ 

5 "Ὁ ἄρτοις καὶ ὕδατι; 
κα , ὦ ἢ δ ἫΝ ἡ ἦν» ν 59 - 2). ν 

Τῳ κυρίῳ σου ““Ἴδου Ἡλειοὺ και ἀποκτενει με. και 

εἶπεν Ἠλειού “Ζῃ Κύριος τῶν δυνάμεων ᾧ παρέστην ἐνώ- 
ΚΟΕΡΑΑ χὰ , 9 , 5. κι Ὁ» δ ιν ἃ “τὼ πιον αὐτοῦ, ὅτι σήμερον ὀφθήσομαι αὐτῷ. καὶ ἐπο- 

ἴω. ἃ 7 

ρεύθη. ᾿Αβδειοὺ εἰς συναντὴν τῷ ᾿Αχαὰβ καὶ ἀπήγγειλεν 
ὑτῷ " καὶ ἐξέδ ᾿Αχαὰβ καὶ ἐ ἤθη εἰς συνάντησιν αὐτῷ - καὶ ἐξέδραμεν ᾿Αχαὰβ καὶ ἐπορεύθη εἰς ἢ 

9 ’ 

Ηλειού. 

καὶ εἶπεν ᾿Αχαὰβ πρὸς Ἠλειού “Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς ὁ διαστρέ- 

1 Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ᾿Αχαὰβ τὸν ᾿Ηλειού, 

φων τὸν Ἰσραήλ; ῴἧδκαὶ εἶπεν Ἠλειού “Οὐ διαστρέφω τὸν 
9 Υ . 9 9 ἃ κ᾿ δ υ8 3 κι ,ὕ 9 κι 
Ἰσραήλ, ὁτι ἀλλ΄ ἢ σὺ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς σου ἐν τῳ 

ῪΜ ῪΜᾺ Ἁ καταλιμπάνειν ὑμᾶς τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν, καὶ ἐπορεύθης 

12. καὶ ἔσται κτλ.: 8 41. --- εἰς τὴν 

γῆν ἣν οὐκ οἶδα: ἩΘΌΓΤΟνν, “ἴο ΨΏΘΙΘΙ 
ΙΚῆοΥ πού. Α ΟἸΪ 5 τήν. --- ἔστιν φο- 
βούμενος : ῃ6 ἩΘΌΓΘΥ Πδ5 ΒΙΠΏΡΙΥ [Π6 

ῬΑΥ ΟΙΡ]6, τὸ Ϊο {μ6 οορυϊδῦϊγθ 

ΘΙ 15 ΒΌΡΡΙΙΘα ὈΥ {Π6 ὑγδηβιδΐου. 

18. σοι τῷ κυρίῳ μου : {Π6 σοι ΒΘΘΙΏΚΒ 

ἴο ὈΘ ᾿ἰηβουίθα ὈΥ 0ῃ6 {τδηβιδύου Τοὺσ 

ΟἸΘΑΙΏΘ55, 5ίηοθ οὐὔμθυυν θα “ἸΩΥ Ἰοτα " 

τηϊρηῦ ὍΘ ΒᾳΡΡΟΒΘα ἴο τοῖϑθυ ἰο ΑἸ δ}. --- 

ἀπὸ τῶν προφητῶν: [Π6 ἀπό ὮΘΙΘ ΤΘΡ- 

τ ϑθηΐβ ἃ ΗἩΘΌΓΘΥΥ ῬΥΘΡΟΒΙΟη Παρ ἃ 

ῬΔΥΟ γ6 τηθϑηΐηρ. ὃ 92.--- ἀνὰ πεντή- 

κοντα: ἰ{ 0Π6 {γϑηβιαῦου δα ὌΘΘη ἴῃ 

Ὠἷβ πηοϑῦ ᾿ἰουαὶ τηοοᾶ, ἢ6 σψου]Ἱα ἤὮΘΥΘ 

ὮδΥΘ οἾἼΨΘΩ ιτι1ι85 πεντήκοντα πεντήκοντα. 

8 86. 

15. Ζῇ κύριος... ὅτι: ὃ 10]. 

16. συναντήν : υϑοᾶ ἀρσαίΐη ἴῃ ἷγ Κὶ. 

215 δῶ6 ΤΙῃ 8]] (ΏΥ66 ὈΪδοθβ Α Ὠδδ 

συναντησιν. ΟἹ. ιἰϊ Ἰζ. 2018 ἀπαντήν. 

--- ἐξέδραμεν ᾿Αχαὰβ καὶ ἐπορεύθη : ΗΘ6- 

Ὀγθν, “ΑΠδῸ ψνυϑηΐ." 

17. ὁ διαστρέφων: Ἡ.Ψ. “ἰποὰ 

ΠΟΙᾺ Ὁ]ΘΥ.᾽ ΤῊΘ ΤΘΙ͂ΘΥΘ ΠΟΘ 15 ΔΡΡΆΓΘΗΥ 

ἴο {π6 ἀτουρῇΐ, νυ} ἢ ΑἸΔΌῸ ἰῶχθϑ 

ἘΠΠ]ΔΗ. 

18. ὅτι ἀλλ᾽ ἤ: ὃ 109. --- καταλιμ- 

πάνειν: ἀδη. 8916 ῃ. --- καὶ ἐπορεύθης: 
Του [Π6 ᾿γγορ]αΥν οἱ οοηδύγαούϊοῃ ΟΡ. 

11 4η.2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν 

ἡμῖν, καὶ μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα. 

-- τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν: ΗἩΘΌΓΘΥ, “ {Π6 

ΘΟΙ δ ΠἀΙηθηΐβ οἱὗὐ Φομῃονδῃ.᾽ --- Βαα- 
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ὀπίσω τῶν Βααλείμ. Ἁ ῪΚ 3 ’ ’ 

καὶ νῦν ἀπόστειλον, συνάθροισον 
Ν Ἃ ’ 9 . 3 » Ν ’ Ἢ Ἁ 

πρὸς μὲ πάντα Ἰσραὴλ εἰς ορος τὸ Καρμήλιον, καὶ τοὺς 
’ὔ ΜᾺ 3 

προφήτας τῆς αἰσχύνης τετρακοσίους καὶ πεντήκοντα καὶ 
Ἃ ᾽, ῪΜᾺ ἴω 

τοὺς προφήτας τῶν ἀλσῶν τετρακοσίους, ἐσθίοντας τρά- 
3 ’ 393 Ν 

πεΐαν ᾿Ιεζαβελ. “καὶ ἀπέστειλεν ᾿Αχαὰβ εἰς πάντα 
3 ’ὔ Χ 

Ισραήλ, και ἐπισυνήγαγεν πάντας τοὺς προφήτας εἰς ὄρος 
δ , 9οἽ Ν , 3 ᾿ Ν , 

τὸ Καρμὴήλιον. καὶ προσήγαγεν Ἡλειοὺ πρὸς πάντας᾽ 
Ἁ “" “" ο ἴω καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἪἬλειού “Ἕως πότε ὑμεῖς χωλανεῖτε ἐπ᾽ 

53 Ἃ 6 3 ’ὔ’ 3 » ᾿ ε ’ ’ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις; εἰ ἔστιν Κύριος ὁ θεός, πορεύ- 
εσθε ὀπίσω αὐτοῦ: εἰ δὲ Βάαλ, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ. 

ἃ δ ᾿» 

καὶ οὐκ ἀπεκρίθη ὁ λαὸς λόγον. ““καὶ εἶπεν ᾿Ηλειοὺ πρὸς 
μ λ ’ (ς 93 .. λέλ ’, “ ’ , 

τὸν λαόν “᾿Εγὼ ὑπολέλειμμαι προφήτης τοῦ κυρίου μονώτα- 
Ἁ “ ἊΜ ’, 

τος, καὶ οἱ προφῆται τοῦ Βάαλ τετρακόσιοι καὶ πεντήκοντα 
» ὃ Χ ε Μ' ,“μριν ’ὔ 928 ’ὔ ἄνὸρες, καὶ οἱ προφῆται τοῦ ἄλσους τετρακόσιοι" “δότωσαν 

λείμ.: {π8 ἩΘΌτΘν ῬΙυτΑὶ οὗ Β88], συ] ο ἢ 

ΟΥΡΊ ΠΥ τηθϑηῦ ΟΠ]ΥῪ Οὐ) 67 ΟΥ Τηδϑύσρυ. 

ἘΔΟῊ Οδμδϑηϊῦθ ΘΟΙΠΠ Δ ΉΪΟΥ ραν {Π 15 

ΠΔΙῚΘ ἴο ἴη6 ροα οἱ 5 οὐ βρθοΐδὶ 

ὙΥΟΥΒΉΪΡ, ΒΟΙΩΘΌΠΙΩΘ5 τυ] ἃ. αἸΒΌΠ Οὔ γ 6 

δα α]!10η, ἃ5 Β88]- ΖΘ Ὁ αὖ ἙΞΚσοη (ἰν 

Ἐπ 1ἢ): 

19. ὄρος τὸ Καρμήλιον : 905. 4. 
ὙΠ 18 ὃ ὃ τὸ Καρμήλιον ὅρος. ---- τῆς 

αἰσχύνης: δΒυθδυϊαοα ἕον “οὗ Βδὰ]" 

ΠΘΙΘ δηαᾶ ἴῃ 25, Ὀαΐ ἴῃ 22 γχ ἢᾶυβ Βάαλ, 

ἃ5 ἴὴ η6 ἩΘΌΤΘνν ἐΠτουρῃουί. ---- τῶν ἀλ- 

σῶν: ΗΘΌτΘνν, “ οὗ {ῃ6 Αϑῃηδγδῃ." 408. 

«Απέ. ΜΙ 18 ὃ ὃ τοὺς τῶν ἀλσέων προ- 

φήτας: Νυϊρ, ΡΓΟΡ ἢ ούδϑαπθ Ἰὰ60- 

ΓΌΤΩ. Τῦ 5 σΘΏΘΓΑΙΥ ἀρτΘΘα ΠΟῪ ὑμαῦ 

8 ἈΒΠΘΥΔῊ τῶ 5 ἃ 58ογθα ΡΟ0]6 ΟΥ' {γ66- 

ὙΠ} σοῦ ὋΡ Ὀθϑίᾶθ 0Π6 δ]ίδι 'ῃ Οδ- 

πδϑηΐϊΐθ ῬΙαοθβ οὗ σψουβηΐρ (ἀρ. 625). 

Τῦ ΒθΘ "5 οουΐαϊη ΠΟΎΘΥΘΙ ἴσοι ϑϑοομπᾶ 

Κίηρβ 217 (ὠρ. Εἰγϑὺ Κίηρβ 1518) {ῃδῦ 

ὍΠΘΤΘ γνὰ8 4150 ἃ σοάθβϑ ῃηδϑιηθα Α51Π6- 

τὰ ἢ. “7Τῆ6 ΑΒΠΘΙΔΗ ̓  ΟΟΟῸΙΒ ἴῃ 9αρ. 

625: 1 Κὶ, 1688; 11 Κα, 186, 286,7,.10 ΤῊΘ 

ῬΙΌΓΔΙ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ὕνγγο ΤΟΥΤΉΒ ---- 45Πιογοίϊι, 

9αν, 851. Αβῆογίηι, Ἐκ. 8418: 1 Καὶ, 1418: 

1 Κα 28:1 -- ἐσθίοντας τράπεζαν: {Π6 

56 οὗ ὑῃ6 δοοιϑδαίϊνθ ΠΘΙΘ ἰ5 ἃ ΗΘΌ"ἃ- 

ἴϑιη. Ἂρ. )δη. Θ 118 τῶν ἐσθόντων 

τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως, ΜΠΘΙΘ ΟἹ 

Πδβ8 τοὺς ἐσθίοντας ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ 

δείπνου. 

21. προσήγαγεν : ἰη γαηδὶ ϊνθ, αγδιῦ 

μοῦ. ἸΏΒ α86 ΟΟΟΌΥΒ ἰῃ ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 

δα ΡΥΟΌΔΌΪΥ οΥἱρπαίθα ἴῃ τ] ΣῪ 

Ιδηρτιαρθ. Οὐ. γ. 80. --- χωλανεῖτε ἐπ᾽ 

ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις: «τὐἱϊΐ γ6 δ6 

ἴαηνα οη, δοίϊ, ἰο8. ἘῸΝ. “δ αὶῦ γϑ Ὀ6- 

ὕσψθοηῃ ὑνο ορίῃίοπβ.᾽ ᾿Ιγνύα ΟΟΟῸΓΙΒ 

ΟΠΪΥ ΠΘΙΘ ἴῃ ἴπηΠ6 ΤΧΧ, 

2 μονώτατος : [ΟΥ [Π6 ΒΡΘΙ]α νΘ 

ὅρα. 8339: 11] Καὶ. 18535,585.. 172. "1 κ΄, 

ΒΝ 1010.12. 2281} ἵν ἀξ, 01055. ἍΤ. 

ἱ Μδο. 1010, .-- καὶ οἱ προφῆται τοῦ 

ἄλσους τετρακόσιοι : ποῦ ἴῃ {Π6 Ηδθ- 

ὈΓΘΥ. 
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’ Ἅ ’ 5. ᾿ “ 4 Ν ΄ Ν 3 ’ 

σάτωσαν καὶ ἐπιθέτωσαν ἐπὶ τῶν ξύλων καὶ πῦρ μὴ ἐπιθέ. 
Ν .. Ἂ Ω Ἀ ΜᾺ Ν » Ν ΄Κὰ 9 

τωσαν" καὶ ἐγὼ ποιήσω τὸν βοῦν τὸν ἄλλον, καὶ πῦρ οὐ 
4 4 ΄- 94 Ά ΄ὰ 9 9 ’ θ ῪΝᾺ ε ΓΟ Ν, ἃ Ν 9 

μὴ ἐπιθῶ. καὶ βοᾶτε ἐν ὀνόματι θεῶν ὑμῶν, καὶ ἐγὼ ἐπι- 
2 »ὉςἭ ΄Νὰ ΄ΝᾺ Ν 

καλέσομαι ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ θεοῦ μοῦ: καὶ ἔσται ὁ 
θ Ν ἃ 9 9 ’ 3 ’ “Ὁ θ Ζι..»Ν»ΝἝἉ Ν (θ εὸς ὃς ἐὰν ἐπακούσῃ ἐν πυρί, οὗτος θεός." καὶ ἀπεκρίθη- 

ῪΜ' ἃ 3 “ ἃ ’ 

σαν πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἶπον “ Καλὸν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησας. 
ἰοὺ 9 Ἁ “Ὁ ’ “ 9 9 

“ὃ καὶ εἶπεν ᾿Ἤλειοὺ τοῖς προφήταις τῆς αἰσχύνης ““᾿Ἐκλέξα- 
ω ᾿ν ’ Ν Ψ Ἁ ’ ω 7 

σθε ἑαυτοῖς τὸν μόσχον τὸν ἕνα καὶ ποιήσατε πρῶτοι, ὅτι 
Ν ε “Ὁ Ν 9 ’ 3 ϑι Ων» [φ ε “Ὰ 

πολλοὶ ὑμεῖς, καὶ ἐπικαλέσασθε ἐν ὀνόματι θεοῦ ὑμῶν, 
925. νλν δ ΄ ΤΡ ΥΡΉ καὶ ἔλαβον τὸν μόσχον καὶ ἐποί- Ἃ ΄ Δ 5 »“Μ. 92 καὶ πῦρ μὴ ἐπιθῆτε. 

ἈΚ Ά “ 3 δι “ ’, 3 Θ 
ησαν, καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν ὀνόματι τοῦ Βααλ ἐκ πρωίθεν 
Ψ ’ ἃ ον (ς5 ’ ε ΜᾺ [2 ’ ἕως μεσημβρίας καὶ εἶπον ““ Ἑπάκουσον ἡμῶν, ὁ Βααλ, 

ν Ω " ἐπάκουσον ἡμῶν "᾿ καὶ οὐκ ἣν φωνὴ καὶ οὐκ ἣν ἀκρόασις: 
Ἃ ’ Ἁ ἴω ΓΝ 

καὶ διέτρεχον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου οὗ ἐποίησαν. “ἣ' καὶ 
3 ’ ’ Ἁ 9 ’ 9 Ν 9 “ον Ὡ ἧὭ ε ἐγένετο μεσημβρία καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺς ᾿Ἠλεϊοὺ ὁ 

’ὔ Ἄν ἷν ἐς 3 “ 9 ἰω ’ ν Θεσβείτης καὶ ᾿ εἶπεν “ ̓̓ Ἐ ικαλεῖσθε ἐν φωνῇ μεγάλῃ; ὅτι 
’ 3 Ψ 3 ἊΜ Ἁ [ν 

θεός ἐστιν, ὅτι ἀδολεσχία αὐτῷ ἐστιν, καὶ ἅμα μή ποτε 
, 3. να Ἃ , θεύδ . » ν 29 

χρηματίζει αὐτός, ἢ μή ποτε καθεύδει αὐτός, καὶ ἐξανα- 

28. μελισάτωσαν : αϊδηνθηιδογ. Αὀ 19031,.---ὁ Θεσβείτης : ποῦ ἴῃ {πΠ6 Ηδθ- 
ΒΘ ΟΥ ΠοἷΔ] ὑθυῖ. Οὗ. 88, 1μθν. 16 μελιοῦσιν 

αὐτὸ κατὰ μέλη. Τῦ ΟΟΟΌΓΒ 4150 ἴῃ 424. 

1039. 206: 1 Καὶ. 117: Μίο. 88, ---- ποιήσω: 

ιοἱϊῖ α17,.688, ἴ.6. ΤΑ ΪτΘ γοδαν ΤΟΥ ὈυΓηΐηρ. 

Οὐ. 2829,39. 71ἀρ. 619, 866 “ἀρ. 1815 ἢ, 

24. ἐν πυρί: ὃ 91. 

28. ἑαυτοῖς: ἃ 18. 

26. ἐκ πρωίθεν: ὃ 84. ---ὁ Βάαλ: 

ΠοΙηΪηδύϊνΘ ἔου σοοαῦῖγθ. Α ὑγδηβοσὶρύ 

ἔσο 1ῃὴ6 ΗθΌτονν, δηᾶα δὖ ὑῃ6 5816 

Ὁ} ΠῚ6 ἴῃ δοοογάδηοθ τυ } ΡΟΡΌΪΔΥ αϑᾶρθ 

Ϊἴηὴ ατθοῖς. ὃἐ δ0. 

27. ἐμυκτήρισεν : ἃ ΤΆΓΤΘ ψοΙα ουὐὖ- 
566 0η6 1 ΧΧ, Ὀυΐ ἔδυ]! ἴο 8 

ὑΠΓουΡἢ 105 αϑ86 ἰη 6]. 67, Οὗ. ἱν Κὶ. 

ὈΓΘΥ͂Ν. --- ἀδολεσχία : [η15 ψοτα 15 δρᾶ 

ἴῃ ΟἸαβ5ῖο8] ασϑοὶς, ποῦ ΟἿΪΥ ΤῸ “1416 

οΠδύϊου,᾽, Ὀαὺ 4150 ἴῸΤ “β. Ὀ016 τθδβοη- 

ἰησ,᾽ ΤὨῊΘ Ἰαὐΐου τηϑϑηΐϊηρ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο 

δ ΟΥ̓ παθα οαὖῦ οὗ [ῃ6 ΤΟΓΙΏΘΥ ἴῃ 

ΘΟΠΘχίοῃ ἢ 0Π6 αἰβοοῦγβθϑ οἱ ὅοο- 

ταῦθϑ, δ) γγθ ἤδνο (ἢ ΚΘΥ ἴο ἴΠ6 ὑγδῃ- 

Βίοη ἴῃ Ογαΐ. 401 Β, ψῇθγθ ῬΡ]δΐο 

ἸΤΟΉΟΔΠ1Υ ὕακοα ἂρ ὑπ6 θεῖ ἀδολέσχης, 

γ᾽ ΒΟ μδᾶ Ὀθθη ἥπηρ δὖὺ ϑοογδαΐθβ (Α΄. 
Νιδ. 1485). Ἡδποθ ἀδολεσχία αὐτῷ 

ἐστιν ὈΘΟΟΠΊΘΒ ΡΟΒΒΙΌ]6 85 ἃ ὑγδηβι δῦ 0 

οὗ [ῃ6 βᾶηθ ΗΘΌΓΘΥΥ, νυ οἢ 5 τοηἀογθᾶ 
ὈΥ 0ῃ6 ΠΘΥΙΒΟΥΒ “ὯΘ ἴδ τη υ5]ηρ.ὖ --- μή 

ποτε: μαρῖψ. θη. 4312 1. --- χρηματί- 
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, 2 928 Ἅε Ὑ9 λ φ᾿ 3 ΑᾺ , Ἁ στήσεται. καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν φωνῇ μεγάλῃ, καὶ κα- 
ἃ ᾿ 

τετέμνοντο ἐν μαχαίρᾳ καὶ σειρομάσταις ἕως ἐκχύσεως 
δαρ, 9. 9 3 ΄ 99 . 9 ΄ Ψ Ὁ κι αἵματος ἐπ᾽ αὐτούς, “καὶ ἐπροφήτευσαν ἕως οὗ παρῆλθεν 
Ἀ ’ὔ Ν 9 ’ ε ε Ἁ ἴω 9 κ΄ Ἁ τὸ δειλινόν. καὶ ἐγένετο ὡς ὁ καιρὸς τοῦ ἀναβῆναι τὴν 

’ Ν 3 ’ 9 Ἁ Ἁ Ἅ ’ὔ ΄“"ὦ» θυσίαν, καὶ ἐλάλησεν ᾿Ἠλειοὺ πρὸς τοὺς προφήτας τῶν 
: 9 ’, λέ ἐξ ’ ΦφΟΝ ἴω ω ιν Ὁ προσοχὕισματων λέγων “᾿ Μετάστητε ἀπὸ τοῦ νῦν, καὶ ἐγὼ 
ποιήσω τὸ ὁλοκαύτωμά μου"᾽᾿ καὶ μετέστησαν καὶ ἀπῆλθον. 

Ἁ ᾿ΝἜ 

“" καὶ εἶπεν ᾿Ηλειοὺ πρὸς τὸν λαόν ““ Προσαγάγετε πρὸς μέ" 
Ἵ καὶ ἔλαβεν 

Ἠλειοὺ δώδεκα λίθους κατ᾿ ἀριθμὸν φυλῶν Ἰσραήλ, ὡς 

καὶ προσήγαγεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτόν. 

’ ἐλάλησεν Κύριος πρὸς αὐτὸν λέγων ““ Ἰσραὴλ ἔσται τὸ 
» ΄ 2) 80 Ρ, ΕΣ Ν , ἜΡΙΔΙ ΑΝ. ὄνομά σου. καὶ φκοδόμησεν τοὺς λίθους ἐν ὀνόματι 
Κ: , ΑΎ ψὴν Ν θ , ΝΝ ΄, 
υβιου, Καὶ ιᾶασαῖτο ΤΟ υσιαστΉριον ΤΟ κατέσκαμμενον, 

ἵει: ΗΒ... “Π6 15 ΡΌΠ6 5146): ορ. αοΥ- 

τη Αδιγὶ. ΑἷἸΐου {15 ὍἪη6 ἨΗἩΘΌΓΟΘΥ 

ΔΚ ΟΥ ΠΘ6 ἰδ Οὐ 8. ἸΟΌΓΩΘΥ,᾽ ΜΜΪΟἢ 

Φόοβορῃυβ (4πη͵. ΝΠΙ 18 κἃὶ δ) αἰδο τϑδὰ 

- μεγάλῃ βοῇ καλεῖν αὐτοὺς ἐκέλευε τοὺς 

θεοὺς, ἢ γὰρ ἀποδημεῖν αὐτοὺς ἢ καθεύδειν. 

28. σειρομάσταις : σιρομάστης ΟΥ̓ 

σειρομάστης ἰδ ᾿ΙΓΘΓΑΙΥ͂ ἃ ρὲ -86 7076}, 

διηἃ ῃ6ῃ υϑρα ἴοΓ ἃ Κἰηα οὗ ἴδῆοθ: 

566 1,.. ὦ 5. Τῇ νου ΟΟΟΌΓΒ 4150 ἴῃ 

ΝΌ. 281 ; 9Ζαρ. ὅϑ8 (Α}): ἱν Κὶ. 1110; 506] 

910. ΦΟΒΘΡΠῸΒ 84|580 αϑ65 ἰὖ ἰῃ {}15 

οοπίοχί, 

29. ἐπροφήτευσαν: ὃ 19. --- ἕως οὕ 

παρῆλθεν τὸ δειλινόν : εἰ} ἐἢ.6 αὔέ67- 

ποῦ υϑα8 90Ή6 ὃψ. ΤΉΘΒ56 ΟΥαΒ 5661 

ἴο ΟΟΙΥΘΒΡΟΠα ἴο [Π086 Τοηαρογρα ἴῃ {ῃ6 

ΗΝ. ἐσθ τ αδὺ σψὰϑ ραϑὺ. Βαΐ 

Π616 15 Βοῖὴ6 αἰ ΠΥ μΟΘ6 ἴῃ {πΠ6 ογυ' οὗ 

186 ψουαβ ΠΘΥΘ Ὀθύνγθθη {π6 ἰθχὺύὺ οὗ {ῃ6 

ϑθυθηΐυ δηα οὐὐ ἩΘΌτονυ. ΕἸΒΘΎΠΘΥΘ 'ἢ 

{86 ΧΧ τὸ δειλινόν, ΜΉΘ ϑθα οἵ {ϊπ16, 

5 Δαν Ὀ]Ϊ8] ---- θη. 88: Ἔχ. 29689,41; 

Τινύ. 629 ; Βυβδηηδῃ ΟΙΤ, Τὴ ἱ Ἐπδᾶ. δ99 

Υγ6 ἢᾶΥΘ ὁλοκαυτώματα Κυρίῳ τὸ πρωινὸν 

καὶ "τὸ δειλινόν. ---- ὡς ὁ καιρὸς κτλ. : 6. 

ἱ Εβα, 869 ἐκαθήμην περίλυπος ἕως τῆς 
δειλινῆς θυσίας. --- καὶ ἐλάλησεν. ... 
ἀπῆλθον: [Π6 ατΤΥ̓ΘΘΚ Ποῖ6 ἀθραγίβ α]ΐο- 

ΘΘΌΠΟΥΙ ἔτστομη η6 ΗΘΌΓΘΥΥ, ἃ5 ΙὩΔΥ ὉΘ 

Β66η ὈΥ ἃ ΘΟΙΡΑ βοη ὙΥ]ἢ {π6 ΝΥ. --- 

προσοχθισμάτων: οἤοη68, ἃ Βυθδύϊϊα- 

ὑἴο0η ἔου “ Β88)].,᾽ 1 τῆς αἰσχύνης ἴῃ 19, 

50 ἴῃ 1188. 1082 καὶ ἔστησεν θυσιαστήριον 

τῷ Βάαλ ἐν οἴκῳ τῶν προσοχθισμάτων 

αὐτοῦ (ΤῸΨ. “1 716 Βουβ8 οὐ Βδ88]}). 

Ονρ. ἱν Κ. 2818 τῇ ᾿Αστάρτῃ προσοχθί- 

σματι Σιδωνίων καὶ τῷ Χαμὼς προσοχθί- 

σματι Μωὰβ καὶ τῷ Μολχὸλ βδελύγματι 

υἱῶν ᾿Αμμών. ---- ὁλοκαύτωμα : ΥΘΙΥ ΟΟΙΩ- 
ΠΊΟῊ ἴἢ {Π6 ΠΧ Χ, ἴῃ Μ]ΊΟῊ ἰύ ἀο65 ἀν 

ΟῸΥ ἣν αἰ ουθηῦ ΗἩΘΌτονν ποσάϑ. 

80. Προσαγάγετε: ν. 21] η. 

81. Ἰσραήλ: ΗδθΡτανν,, ’ οὗ [ῃ6 5015 
οὗ “4000. 

82. ἰάσατο: ἴῖοΥ {158 86 οὗ ἰάσατο 

ΘΟ ΠΊΔΥ ΟΟΠΡΑΙΘ ΝΘΗΘΠΪΔ 42 (-Ξ 

11 Ἐ5α, 1432) ἴηὴ ὑπῃ6 Οχίοσα ἰθχύ οἵ {ῃ6 

Μαϊοδη Μϑ. καὶ σήμερον ἰάσονται τοὺς 

λίθους, ΜΏΘΤΘ ὉπΠ6 ΗΟ. Πδ5 “ Μ|1] Π6γΥ 



214 ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΒ ΕᾺΟΜ ΤῊΝ ΡΒΕΡΤΌΛΑΟΙΝΤ 

' ἱ Κίηρβ ΧΥ͂ΠΙ 88 

καὶ ἐποίησεν θάλασσαν χωροῦσαν δύο μετρητὰς σπέρμα- 
Ν 9 ’ 

δ καὶ ἐστοίβασεν τὰς 
’ “ ’ τος κυκλόθεν τοῦ θυσιαστηρίον. 

’ 5.ϑ .ν ᾽’ ἃ 3 » ᾿ 9 ’ 

σχίδακας ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ὃ ἐποίησεν, καὶ ἐμέλισεν 
οι λι- ’ Δ 95 ν᾽, Ν ὃ Ἁ 3 ’ 

τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐπέθηκεν τὰς σχίδακας, καὶ ἐστοίβασεν 
9... Ἀ Ν ᾽ 84 ἌΡ. (ς Ἵ ’ ᾽ 

ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. καὶ εἶπεν “ Λάβετέ μοι τέσσαρας 
ε ’ ΧΑ Ἁ 3 ’ 5. Ἁ » ε ’ Ν 5. ἐκ ὑδρίας ὕδατος, καὶ ἐπιχέετε ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐπὶ 

Ἁ ὃ 393 ἈΚ ’ ν ᾿ κὺ ζΖ ’ὔ τὰς σχίδακας"᾿᾿ καὶ ἐποΐησαν οὕτως. καὶ εἶπεν ““ Δευτερώ- 
Ἵ; Ν ὧν ,ὕ, Ἀν. .6 ( , Σ δ 

σατε" καὶ ἐδευτέρωσαν. καὶ εἶπεν “ Τρισσώσατε- και 
9 ’, 25 Ν ὃ ’ Ν "ὃ ’ ἴω " 
ἐτρίσσευσαν. καὶ διεπορεύετο τὸ ὕδωρ κύκλῳ του θυσι- 

΄ὕ Ν Ν θ , » λ νῷ 26 Ν 
αστηρίου, καὶ τὴν ἄλασσαν ἐπλησαν ὕδατος. και 

ἀνεβόησεν Ἠλειοὺ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπεν “ Κύριε ὁ θεὸς 
᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ ᾿Ισραήλ, ἐπάκουσόν μον, Κύ ᾿ ΒΌΞ: βιέ, 

ἐπάκουσόν μου σήμερον ἐν πυρί, καὶ γνώτωσαν πᾶς ὁ λαὸς 
ΠῚ ψ ᾿ , ε . 9 ,, 5." ΡΥ. κ᾿ 

οὗτος ὅτι σὺ Κύριος ὁ θεὸς Ἰσραήλ, κἀγὼ δοῦλός σον καὶ 
δ1 δ Ν ἐσ, ἰφ᾿ ’ ᾿ διὰ σὲ πεποίηκα τὰ ἔργα ταῦτα. ἐπάκουσόν μου, Κύριε, 

γουΐθο [Π6 βίοῃϑϑ ὃ. ΤῊΘ ΜΟΥ γρϑ]αὐϊηρ 

ἴο {Π6 ΤΌΡΦΙΓ οἵ {Π6 Αἰ ΘΟΙηΘ ἴῃ [6 

ἩΘΌτον δὖ {Π6 Θηα οἵ γϑῖ86 80. ---- θάλασ- 

σαν: ΟΡ. ὙΘΙΒ6Β θῦ, 88, Θάλασσα ἴῃ 

[Π6856 Ῥαβϑαρθϑδ ΠΏ ΘΔΏΒ "ὑΥΘΠΟἢ.᾽ ΤΉΏΘΥ 

δΙΘ ὍΠ6 ΟὨΪΥ͂ ΟΠΘΒ5 ἴῃ ΜΟΙ ἰὑ 15. οιη- 

ῬΙοΥυΘα ἴο ὑγϑηβὶαῖθ {Πη6 ραυύου]δν νγοσα 

ὮΘΙΘ υϑθρᾷ ἴῃ ἴΠ6 ἩΘΌΓΘΥΥ. «ΟΒΘΡΠᾺῸΒ 

(Α4ηϊ. ΝΠ 18 ὃ δ) α865 δεξαμενή ἴῃ ὑΠ15 

ΟΟΠΠΘΧΙΟΗ. --- δύο μετρητάς : {Π15 ΥΤΘΡΙΘ- 

᾿ ΒΘηΪΚ ἃ ὅ8] ΓΟΥΤὴ ἴῃ ἢΠ6 ΗΘΌΤΘνν, νυ ἢ] Οἢ 

Πη6 ΠΘΥΪΒΘΙΒ ΤΘΠΟΘΥ ἴῃ {Π6 ΤΔΙΡΊη “ἃ 

ὑνγνγο-ϑθϑῇ ηΘΑ 5.18. --- κυκλόθεν :- {18 

δηα κύκλῳ ἴῃ 8ὅ δἃ΄6 ΤΠ ΘΥ ΡΒ οἱ [Π6 

58 Π|6 ΗΘΌΤΟΥ οΥἱρίηα]. ὃ 97. 

58. ἐστοίβασεν: ἤ6 ρϊιϊοᾶ. Οὔ. 

Τ,υῦ. 17 ἐπιστοιβάσουσιν ξύλα ἐπὶ τὸ 

πῦρ: ακ͵50 Τιωνί. 612 ; Φ05}. 26; Οδηΐ. 25, 

--σχίδακας: σχίδαξ -Ξ-, σχίζα, Ἰ1,ἰ] 

δοϊπανζα, α ρῬίθ606 ΟΥ̓ οἷο υϑοοα, ΟΟΟΌΥΒ 

ἴῃ {Π6 Τ ΧΧ ΟἿΪΥ ΠΘΙΘ ἃπᾶ ἴῃ ὙΘΥΒ56 88. 

- ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ὃ ἐποίησεν : πού 

ἴῃ 7η6 ἩΘΌΓΘΥ  .--- ἐμέλισεν : ΥΘΙΒΘ 29 ἢ. 

84. Δευτερώσατε: ἃ ΜΟΙ οΟἸὨΠἤΠηΘα 

ἴο ΒΙΌΙ]1ο4] αὐθϑῖκ, δηα Ρϑυδ05 οοἰπραᾶ 

ἴο ὑγϑηϑιαῖθ ὑῃ6 ρῬαγύϊουαϊδυ ΗΘΌΓΘΥΥ 

γγοσα ΠΘΙῸ υϑθα8. ὅ66 θη. 4182 ἢ. --- 

Τρισσώσατε: ὈΓΟΌΔΌΪΥ ΔηΟΓΏΘΥ ΟΟΪη- 

56 ἴο ϑβαϊῦ  ὑΠ15 Ῥαγύϊου αν Ῥδϑβᾶρθ. 

- ἐτρίσσευσαν: Α Πὲβ ἐτρισσωσαν. 

Τρισσεύειν ΟΟΟ5 Μἱποὰὺ ναγδηῦ ἴῃ 

ἱ Κι. 2019,29 ἴῃηὴ {Π6 56η86 οὗ “ ἀοΐηρ ἃ 

{ηϊηρ ἃ ϑθοοηα {Ϊ1η6.᾽ Δευτερεύειν ἴῃ 

ὙὉΠη6 ΟΣ Ῥδβϑαρθθ 'η ΜΜΪΟῊ ἰῦ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 

{ῃ60 ΤΙΧΧ Τηθδὴ5 “ἴο Ὀ6 Β60οηᾷ," 6.9. 

ἘΒΌΠΘΥ 48 ᾿Αμὰν ὁ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ. 

585. κύκλῳ : ν6 180 952 1. ---ἔπλησαν : 

Ηθρτγον, “6 ΠΙ]ρα," 

86. καὶ ἀνεβόησεν ᾿Ηλειοὺ εἰς τὸν 
οὐρανόν: αἰδογοηῦ ἔσοιη 0η86 ἨἩΘΌΓΘΥ. 

Ο». ἘἈ.Υ. --- ἐπάκουσόν μον... ἐν πυρί: 
ποῦ ἴῃ π6 ΗθΘΡτον. --- γνώτωσαν πᾶς ὁ 
λαὸς οὗτος: ΕΟ. “Ἰοὺ 10 ὍὈ6 Κπονγῃ ὑΠ 8 
αδγ." 
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Ηἱ Κίπρθ ΧΥ͂ΠΙ 44 
9 ’, , Ν ’ " Ν Ὁ ν Ἃ ’ ε ἐπάκουσόν μου, καὶ γνώτω ὁ λαὸς οὗτος ὅτι σὺ Κύριος ὁ 

’ Ν Ὸ, Ν ’ ῪΜ ῪΜ' ’ 3 ’ 3) θεός, καὶ σὺ ἔστρεψας τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ τούτου ὀπίσω. 
Χ ΄“ ἴω ω 

ὅδ καὶ ἔπεσεν πῦρ παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατέ 
᾿φαγεν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς σχίδακας καὶ τὸ ὕδωρ 

Ν 3 ῪΝ ’ ἃ Ν ’ Χ Ἁ ἴω 9 ’ 

τὸ ἐν τῇ θαλάσσῃ; καὶ τοὺς λίθους καὶ τὸν χοῦν ἐξέλιξεν 
89 ἊΨ» - ε Ν 5. Ν , 4. δὰ 

καὶ ἐπεσεν πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν 
40 

Ν “ τὸ πῦρ. 
καὶ εἶπον ““᾿Αληθῶς Κύριος ὁ θεός: αὐτὸς ὁ θεός "᾿᾿ “καὶ 
εἶπεν ᾿λειοὺ πρὸς τὸν λαόν ““ Συλλάβετε τοὺς προφήτας τοῦ 
Βάαλ, μηθεὶς σωθήτω ἐξ αὐτῶν ̓̓  καὶ συνέλαβον αὐτούς, 

Ἁ ’ ι΄. 3 Ἶ 9 Ν ’ Ἁ καὶ κατάγει αὐτοὺς Ἠλειοὺ εἰς τὸν χειμάρρουν Κεισὼν 
Ἁ 3" κι 

καὶ ἔσφαξεν αὐτοὺς ἐκεῖ. Καὶ εἶπεν Ἠλειοὺ τῴ 
Ἁ ω σι 

᾿Αχαάβ ““᾿Ανάβηθι καὶ φάγε καὶ πίε, ὅτι φωνὴ τῶν ποδῶν 
“.“΄ ε κι) ἀδν Τα πιὰ 5 ν κι - Ν - 

τοῦ ὑετοῦ. καὶ ἀνέβη ᾿Αχαὰβ τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν" 
Ν 9 .. 9 ’ φινΝἙν Ν ’ δ σ νν Α΄ Ν ἃ καὶ Ἠλειοὺ ἀνέβη ἐπὶ τὸν Κάρμηλον, καὶ ἔκυψεν ἐπὶ τὴν 

γὴν καὶ ἔθηκεν τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ ἀνὰ μέσον τῶν γονά- 
6 ῪΚᾺ 43 Ἁ ἰοὺ ῪΜὰ ὃ ’ 9 Κι 9 ’ἤ Ν των ἑαυτοῦ, “καὶ εἶπεν τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ ““᾿Ανάβηθι καὶ 

ἐπίβλεψον ὁδὸν τῆς θαλάσσης. καὶ ἐπέβλεψεν τὸ παιδά- 
ριον καὶ εἶπεν “Οὐκ ἔστιν οὐθέν "᾿᾿ καὶ εἶπεν ᾿Ηλειού “ Καὶ 

ν 3. ε ΄ ἧττα 4 ξ δὲν ,2ὴ 44 ΠΥ π΄ σὺ ἐπίστρεψον ἑπτάκι, καὶ ἀπόστρεψον ἑπτάκι. καὶ ἀπέ 
Ν ’ ε ’ Ν 3 να 3 ἰφὶ ε » στρεψεν τὸ παιδάριον ἑπτάκι" καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ. 

πω Ἀ ’ Ἂ ε »ν 3 Ν 39 ’ ν 

καὶ ἰδοὺ νεφέλη μικρὰ ὡς ἴχνος ἀνδρὸς ἀνάγουσα ὕδωρ. 

87. γνώτω: ἴῃ 86 γνώτωσαν. ΤῊῺΘ 

αἰ θυθηοθ ἰβ ποῦ ἄπ ἴο πΠ6 ἩΘΌΓΘΥ,, 

σΥ ὨΪΟἢ Πδ5 {ῃ6 Ῥ] ΓΑ] ὨΘ616. 

88. καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ θαλάσσῃ: 

ἴῃ πΠ6 ΗΘΌΓΘΥΝ ὑΠ15 ΟΟΙΏΘ5. ΠΟΙΘ πδία- 

ΤΑΙΪΥ αὖ [Π6 6ῃα οὗ 6 γϑθ186. --- χοῦν: 

αιιδέ, ἃ5. ΘΘΏΘΥΔΙΙΥ ἴῃ 0ηΠ6 1ΧΧ. Οὗ. 

ΜΚ. 61 δῃηὰ 866 Εχ. 810 ἢ .--- κἐξέλιξεν : 

ΞΞ- ἐξέλειξεν. ΝΌ. 224 ἢ, Ξ 

41. τῶν ποδῶν: 8ὴ ὉΠΟΧΡΘΟΙΘΑΙΪΥ 

Ῥοθύϊοαι τ. Ηθῦτονν, “οἵ δρυῃ- 

Δ Πο06." 

48. ὁδὸν τῆς θαλάσσης: ἑοισαγαβ 

ἐπ6 86α, ἃ ΗΘΌΓΔΙβ1η. ὦ. 0. 119 ὁδὸν 

ὄρους τοῦ ᾿Αμορραίου: Μῦ. 418 ὁδὸν θα- 

λάσσης. --- ἐπίστρεψον... ἀπόστρεψον: 

ΗΝ. “6ο ἀρδίῃ βθύϑῃ {{1πη68. --- ἑἙπτάκι : 

Α 85 ἑπτακις 616 δηα ἴῃ Υὑ6 1786 44. 

44. ἴχνος: ιϑδρα ἴῃ {7πΠ6 ΤΧΧ, πού 

ΟῊΪΥ ἴοΥ ἐδ βοῖδ ὁ ἐδ 70οἱ, ἃ5 ἴῃ ΦΟ5Η}. 

18 πᾶς ὁ τόπος ἐφ᾽ ὃν ἂν ἐπιβῆτε τῷ ἴχνει 

τῶν ποδῶν ὑμῶν, Ὀαΐὺ 4150 ἴοΥ ἐδ6 ραΐηι 

ΟΥ̓ τἢ6 παπᾶ. ἰ Κ΄. δΈ: ἱν Κὶ 986 τὰ ἴχνη 

τῶν χειρῶν. 4085. 4πὲ|. ΝΠ 18 ὃ 16 οὐ 

πλέον ἴχνους ἀνθρωπίνου. --- ἀνάγουσα 
ὕδωρ: ποῦ ἴῃ ὕπΠ6 ἩΘΌΓΘΥ. 
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καὶ εἶπεν ““᾿Ανάβηθι καὶ εἰπὸν ᾿Αχαάβ “ Ζεῦξον τὸ ἅρμα 
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4 ΄, δ , ἌΥ ΤΥ Ὁ. 
σου καὶ κατάβηθι, μὴ καταλάβῃ σε ὁ ὑετός. καὶ ἐγέ- 

Ψ “Ὁ ᾿, ΩΣ Ν ε 3 Ν ’ » 

νετο ἕως ὧδε καὶ ὧδε, καὶ ὁ οὐρανὸς συνεσκότασεν νεφέ:- 

λαις καὶ πνεύματι, καὶ ἐγένετο ὃ ὑετὸς μέγας" καὶ ἔκλαεν 
καὶ ἐπορεύετο ᾿Αχαὰβ εἰς Ἰσραήλ. “καὶ χεὶρ Κυρίου 

ἐπὶ τὸν Ἠλειού: καὶ συνέσφιγξεν τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ 
ἔτρεχεν ἔμπροσθεν ᾿Αχαὰβ εἰς Ἰσραήλ. 

ἸΚαὶ ἀνήγγειλεν ᾿Αχαὰβ τῇ ᾿Ιεζάβελ γυναικὶ αὐτοῦ πάντα 
ἃ 9 ,’ 9 Ἁ Ἁ ε 39 , Ἀ ’ 3 ἃ ἐποίησεν Ἤλειοὺ καὶ ὡς ἀπέκτεινεν τοὺς προφήτας ἐν 
ῥομφαίᾳ. 

“Εἰ σὺ εἶ Ἠλειοὺ καὶ ἐγὼ Ἰεζάβελ, τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς 
“καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ιεζάβελ πρὸς ᾿Ηλειοὺ καὶ εἶπεν 

Ὰ », ’ ἰὴ ᾽ ἐν ν ϑΨ» " 
Και τάδε προσθείη, ΟΤι ταὐυτὴν ΤῊΝ ωρβᾶν αυριον θήσομαι 

δ καὶ ἐφο- 
Νν Ν 

τὴν ψυχὴν 
ἃ 9 » 

καὶ ἀφῆκεν 

Ἁ ’ὔ Ν. Ν τι ἢ 9 8'. Ὁ 3) τὴν ψυχήν σου καθὼς ψυχὴν ἑνὸς ἐξ αὐτῶν. 
’ 9 ’ Ἁ 3 ’ Ν 3 ἊΝ Ν βήθη Ἠλειού, καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθεν κατὰ 

ε ω ἈρΉΕΨ 9 Ψ ῬᾺ 9 ’ ἑαυτοῦ, καὶ ἔρχεται εἰς Βηρσάβεε γῆν Ἰούδα; 
κ δά πὐνα ἡρω τὉ, πα ἀν στὰς 5..Ν 9 θ 9 Ν τὸ παιδάριον αὐτοῦ ἐκεῖ. καὶ αὐτὸς ἐπορεύθη ἐν τῇ 

9 ’ ε Ν ε ’ Ἁ Ω Ἁ 9 ’ ; ε ’ ἐρήμῳ ὁδὸν ἡμέρας, καὶ ἦχθεν καὶ ἐκάθισεν ὑποκάτω 
ῬἭ θ ’ ᾿ Ν 9 ’ὔ Ν ᾿ 9 ΄“Ὰ 9 θ “ Ἁ 

αὔμέν: καὶ ἢτήσατο τὴν ψυχὴν αὑτου ἀποθανειν καὶ 

45. ἕως ὧδε καὶ ὧδε: ἃ ἩΘΌΓΑΐΒΤΩ, 

ἸΙ ΘΓ ὠηπὐ} {ἢιι8 απα ἐΐιι8δ. ἨἩΘΥΘ 

Ἢῃ6 οοηΐοχύ ρσίνθϑ ὕπ6 ἴογοθ οἵ ηιϑαῃ- 

2, ἙὺΠ σὺ... ᾿Ιεζάβελ: ποὺ ἴπ [Π6 
ἩΘΌΓΘΥ. --- τάδε... καὶ τάδε προσθείη : 

ἃ ΗἩΘὈγδίβϑιη. οὐ. Βυΐῃ 117: 1 Καὶ. 1434., 

τ. ---- ἔκλαεν : ΗΠ ΘΌτΘνν, “τοῦθ. Ηον 

ἔκλαεν ΘΟΠΊΘΒ ΠΘΙΘ ἷ5 ηού ρ]αΐη, δηα {ῃ6 

θὰ] ΤΙ ΧΧ ἴοσιῃ 15 ἔκλαιεν, ΜΜ ΏΪΟ Α 

Π8 5. --- Ἰσραήλ: ἃ πτηϊδίακα ἴον “.7162- 
γ66].᾽ 80 8480 ἴῃ πΠ6 ῃπθϑχύ συϑύβθ δηᾶ 

ἴῃ ΟΠμδρίου 20. 9085. 4η͵. ΠῚ 18 8 6 

καὶ ὁ μὲν εἰς ᾿Ιεσράηλαν πόλιν παραγίνε- 

Ται. : 

46. συνέσφιγξεν: {15 ΘοΠρΡουηῶ, 

γὙΥΐοἢ ἴα πού ἴο Ὀ6 ουπᾶ ἴῃ 1,. ᾧ 8., 

ΟΟΟΌΓΒ 84|80 ἴῃ Εχ. 8639; Τινί, 87: ύ. 

167, --- εἰς Ἰσραήλ : ἃ αἰδίδποθ οὗ ἃρουύ 
ΒΙΧύθθῃη Τη1]68. 

1. γυναικὶ αὐτοῦ: 

ἩΘΌτον.. 
ποῦ ἰῇ {86 

2018. 2622; 11 Κὶ, 39,85. 1018. 1 Κὶ. 238, 
2110; ἵν Κὶ. 6851. ὁ θεός: [ῃ6 νΘΥὉῸ Ὀ6- 

'ἴηρ' ΙΣΤ], 1ῃ6 ΗΠ... 85 Πθύθ “1Π6 

σοᾶϑδ.᾽ ---- ὅτι: (ζηουῦ) ἱπαΐ, οὔο, ὃ 107. 

8. κατὰ τὴν Ψυχὴν ἑαυτοῦ: ἩῸΥ. 

ΟἸΟΥ Ὠἰβ 116.) Α Ἡθγ,δίϑτη. -- γῆν 

᾿Ιούδα: ἴῃ δρροβίἴοη ἰο Βηρσάβεε, Ὀσΐὺ 
1Π6 σοηϊῖνθ σου] ὍΘ ΤΟΥ͂Θ ΔΡΡΙΌΡτΙΙ- 

αἴθ. Τη6 βρθοϊποδίϊΐοη οἱ Βθϑύ-ϑ ἃ 

85 ὈΘΙοηρίηρ ἴο Φυᾶδῃ πᾶ Ὀ66ῃ ἱπουρῃὺ 
ἴο Βύδιῃρ {Π6 βύουυ οἱ Ἐ]1]8ῃ ἃ5 ϑιηδηδύ- 

ἴηρσ ἴσοι) {πΠ6 Νουίμθγσῃ Κἰηράοϊη. Τὲ 

50, ἰῦ τηυϑὺῦ πᾶν Ὀθθὴ ψυϊθη ὈΘίουθ 

[86 οἀρύμτα οὗ ϑδαιηδυῖ ἴῃ Β.6. 722. 

4. ῬῬαθμέν : ̓Ι0γ6 [Π6 ὑγδιηβ]δύου Πδβ 
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π᾿ ε 2 ῪΝῸ ’ ᾿ ΄΄ωὦᾧ εἶπεν ““ἹἹκανούσθω νῦν, λάβε δὴ τὴν ψυχήν μου ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
Ψ ' 

Κύριε, ὅτι οὐ κρείσσων ἐγώ εἶμι ὑπὲρ τοὺς πατέρας μου." 
5 Ν 9 70 ΝΕ ν 3 “ ε Ὶ " Ἁ 9 ’ὔ καὶ ἐκοιμήθη καὶ ὕπνωσεν ἐκεῖ ὑπὸ φυτόν καὶ ἰδού τις 
. 9 . 5 κ᾿ ἥψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ ““᾿Ανάστηθι καὶ φάγε. καὶ 

9 ἈΠ π Νὰ σ΄ 

ἐπέβλεψεν ᾿Ηλειού, καὶ ἰδοὺ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐνκρυφίας 
λ , ᾿ ,ὕ δ᾿  Π- ἀπο . ὀλυρειτὴης καὶ καψάκης ὕδατος" καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγεν καὶ 
ϑ ἈΠ ΊΑ ΤΙΝ ’ 3 Ψ γ' ἐΜοὍ ε Ξ 
ἔπιεν, καὶ ἐπιστρέψας ἐκοιμήθη. καὶ ἐπέστρεψεν ὁ ἀγ- 

ὰ Ἂ 9 ὃ ’ τὰν 3 ἊΜ Ν ε ΦΧ ῸΝ 

γελος Κυρίου ἐκ δευτέρου, καὶ ἥψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ 
“«᾿Ανάστα, φάγε" ὅτι πολλὴ ἀπὸ σοῦ ἡ ὁδός. καὶ ἀνέ 

Ἁ » Ἁ » Ἁ 3 ’ 3 Φν. ’ “Ὁ στὴ καὶ ἔφαγεν καὶ ἔπιεν" καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ ἰσχύι τῆς 
βρώσεως ἐκείνης τεσσεράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσεράκοντα 
νύκτας ἕως ὄρους Χωρήβ. 

Ν) ’ Ν ΄, 9 “ Ἁ 

τὸ σπήλαιον καὶ κατέλυσεν ἐκεῖ" καὶ 
Ν ΦιΝ Ἁ εν (ς ’ ᾿ 9 ἴω 

πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν “Τί σὺ ἐνταῦθα, 

"Καὶ εἰσῆλθεν ἐκεῖ εἰς 

ἰδοὺ ῥῆμα Κυρίου 
9 

Ηλειού; ᾿ὀ “καὶ 
“. 9 κι κι 

εἶπεν ᾿Ηλειού ““Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ κυρίῳ Παντοκράτορι, ὅτι 

Τουπα ΗΪπη56 11 αὖ ἃ Ἰοϑ5, δῃηα Ἰοὺ 1ῃ6 

ψοσαὰ Ὀοίογθ ἢΐπη απὐγδηβὶ θα, συ] ἢ 

σίνοϑ ἴὖ ἪὉῃΠ6 δρρθδίδηοθ οἱ ῬὈθίηρ ἃ 

ῬΓΌΟΡΟΙ ὩδΔὴ6. ΤΉΘΙΘ ᾿ἰδ5. βοιῃθίῃϊηρ' 

ΙΟΠΡ, ἃ5 ὕΠηΠ6 σοηβοηδηΐβ ἀο ηοῦ ΟΟΥΓΕ- 

ΒΡΟΠα σὰ τἢῃ6 Ἡθῦτον. ΤῸ ΝΥ. 

σἶνοϑ “7 ΠἾΡΟΙ ὑγθθ᾽᾽ τυ ἃ Τρ ηδὶ 

δ] Θγηδύϊνθ Ἅ ὈΓΟΟΙΊ.᾽ --- τὴν ψυχὴν αὐ- 

τοῦ: ΠΥ. “ΤΟΥ ΒΙμη5611.᾽ Α ΗθΘΟΓαΐβιη. 
--- Ἱκανούσθω: ὁ». ΝΌ. 167; 0. 16, 28, 

820. 1 Καὶ. 1228. 2111: 1 ΟἾγ, 2115; ἘΖγᾷ 

446 459͵.--- κρείσσων. . . ὑπέρ: ὃ 94. 

ὅ. φυτόν: πΠ6 ἩΘΌΓΘΥΥ ΠΟΘΙ 5 Π6 

ΒΘΤΩΘ ἃ5 ὑῃδῦ νυ] τνὰβ ὑγ8}}5]} γα θα 

ἱῬαθμὲν, 80 ὑπδῦ {πΠ6 ὑγδιηβ]δίου ἰ5 αν ΔΥΘ 

ὑπηδὺ 1 πΊΘΘΠΒ ἃ ὈΪδηῦ οὗ βοηθ Κἰπᾶ, 

ΦΌΒΘΡΒὰΒ (Δ4π|. ΥΠΠ 18 ὃ 7) Πᾶϑ πρός 

τινι δένδρῳ. --- τίς : ἩΘΌΓΘΥ,, ὁ“ 8 866]. 

6. ᾿Ηλειού : ποὺ ἴῃ 1πΠ6 ἩΘΌτον. --- 
ἐνκρυφίας : Εχ. 1239 τ, --- ὀλυρείτης : 
γιαᾶθ ΟὗΥν6. ἀθηῃ. 4016 η, ἘῸΥ ἐνκρυ- 

φίας ὀλυρείτης ἴῃ60 ΗΟ. Πδὰδ “ἃ ΟΔΚΘ 

ὈΔΚΘη Οἡ {Π6 6Ο0Δ815.᾽ ---καψάκης : 1712, 

7. ᾿Ανάστα: ὃ 82. 
8. ὄρους Χωρήβ: ΗδθΡτον,, “ ΗΟΥΘΌ, 

{Π6 τηουηῦ οἵ αοα.᾽ 9405. 4πηὲ. Υ1Π 18 

ὃ 7 εἰς τὸ Σιναῖον καλούμενον ὄρος. ΟἿ 

ΗἩΟΥΘῸ 8566 Εχ. 81, 176,. 886. ΤΠΘ 

ἀν δῦ 15. Βα ΡΡροβθα ἴο σθργϑθηύὺ δἰηδὶ 

δἃ5 Π6 Βδογρα τηοὰηΐδίηῃ δηα ὕΠ6 Ε]Ο Ϊδί 

ΗΟΙΘΡ. Τηθ Ἰθηρ οὗ {{πὴ6 δϑϑίριηθα 

ΤΟΥ {Π6 ἸΟΌΓΏΘΥ ἰηαϊοαύθβ ρΘορυ ΡΟ 8] 

Ἰσῃ ΟΥ̓ ΠΟΘ Οἡ {Π6 ρᾶιῦ οὗ {Π|6 ψυυῦθυ, 

9. τὸ σπήλαιον: 850 8480 ἰπ [Π6 
Ηθρτονυν, ὑποῦρ {Πῃ6 ἘΠΡΊΒΏ Πδ5 ὮΘΓΘ 

ἐδ οαγ6.᾽ ΤΠ γτοίθυθηοθ 15. θυ θη] Υ 

ἴο 5οη6 ὈΪδοθ Κῆονῇ ἴῃ ῃ8 ψ ΙΘΙ 5 

ὑἰπη6, ΠΔΡΌΙΥ ὑπὸ ϑροῦ βοῇ δα Ὀθθη 

ἰᾳθηὐ θα σὶῦῃ 0ῃ6 ὀπὴ τῆς πέτρας οἵ 

Ἐκ. 8922,2 Φόβθρῇυβ (4πη|. ΝὟῪὟΙ 18 ὃ 7) 

ἢδ5 σπήλαιόν τι κοῖλον. 

10. τῷ κυρίῳ ἸΠαντοκράτορι: [Ὸ7 

“Ζομουαῖ, ἐπα Οαοα οΓ Ποδίβ. ΤῊ ψοτὰ 

ὙΠΟ 15 ὨΘΙΘ τϑηαθγθα παντοκράτωρ 
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 Κίηρθ ΧΙΧ 11 
9 , , ε ενϑ , ᾿ , ,ὕ , 
ἐνκατέλιπόν σε οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ: τὰ θυσιαστήριά σου κατέ- 

Ν ’ 9 ’ 

σκαψαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ 
ε , πε λον ἌΣΠΩ Ν ἌΣ Ν Ν 
ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, καὶ ζητοῦσί μου τὴν ψυχὴν 

ω 9 195 11 Δ ΠΝ ἐζ.5 ᾽ »ν Ν ᾽ 

λαβεῖν αὐτήν. καὶ εἶπεν ““᾿Εξελεύσῃ αὖριον καὶ στήσῃ 
5. τῷ ’ 3 Ἐππίν Ἶ ἰὸὃ Ν λ , ’, 2) ἐνώπιον Κυρίου ἐν τῷ ὄρει: ἰδοὺ παρελεύσεται Κύριος. 

Ν φ ’ Ν ; ᾿ ἴω 

καὶ πνεῦμα μέγα κραταιὸν διαλῦον ὄρη καὶ συντρῖβον 
’ ῪὯᾺὰ 

πέτρας ἐνώπιον Κυρίου, ἐν τῴ πνεύματι Κυρίου" καὶ μετὰ 
ῪΜᾺ ῪΜὰ 

τὸ πνεῦμα συνσεισμός, οὐκ ἐν τῷ συνσεισμῷ Κύριος" 
ἃ 4 Ν δὶ 5. Ν 

καὶ μετὰ τὸν συνσεισμὸν πῦρ; οὐκ ἐν τῷ πυρὶ Κύριος 
Ν ᾿ . ΝΝ ν " δ 8. “ἀν ὦ ε καὶ μετὰ τὸ πῦρ φωνὴ αὕὔρας λεπτῆς. καὶ ἐγένετο ὡς 

» 3 ’ὔ ΝΣ ά Ἃ ,) 9 φ᾿ 9 ἊΜ 

ἤκουσεν Ἤλειού, καὶ ἐπεκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἐν τῇ 
ΟΣ ω Ν 9 Ὁ ᾿ς δ, ὦ ε Ν) »Ἤ Ν 

μηλωτῇ ἑαυτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἔστη ὑπὸ σπήλαιον " καὶ 
Ν “5 ω 

ἰδοὺ πρὸς αὐτὸν φωνὴ καὶ εἶπεν ““Τί σὺ ἐνταῦθα, ᾿Ηλειού; ᾿ 
Ἁ ᾿' ῪΝᾺ ῪΜᾺ 

᾿' καὶ εἶπεν ᾿Ἠλειού ““Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ κυρίῳ Παντοκράτορι, 
ψ 9 , ,ὕ ες: ενΝἋὭ 9 , . , . ὅτι ἐγκατέλιπόν σε οἵ υἱοὶ Ἰσραήλ, τὴν διαθήκην σου καὶ 

’ “ ᾿ Ν 

τὰ θυσιαστήριά σου καθεῖλαν καὶ τοὺς προφήτας σου 
9 ’ 9 ε φ ’ ἃ ε λέλ 9 δ. Ψ 

ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ὑπολέλιμμαι ἐγὼ μονώτατος, 
1δ Ν κι . , - 5. “2 39 ν.. 5 

καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτὴν. καὶ εἶπεν 
ἱκ ύ δ ἀν “ἢ , δὶ εἰ 9 Ν εἢ , ύριος πρὸς αὐτόν ορεύον, ἄνάστρεφε εἰς τὴν δὸόν σου, 

γγὰ5 ἴῃ 1815 {γδηβ] θα ὮὉγ τῶν δυνάμεων. 

παντοκράτωρ ΟΟΟΌΥΒ ἢγδὺ ἴῃ 1η6 ΤΙΧΧ 

ἴῃ 11 Καὶ. 510, αὐ Υ συ] Οἢ 10 ὈΘΟΟΙΊΘΒ ΥΘΥῪ 

ΟΟΙΏΙΏΟΏ.---σέ: ΗΘΡγθνν, “ὑἢγ οΘογρηϑηῦΐ." 

11. αὔριον : ποὺ ἴῃ Ἢἢη6 ΗΘΡΓΘΟν. --- 

ἐν τῷ πνεύματι Κυρίου : {πΠ6 Οχίοτα 
ἰοχὺ ΘΓ ρίνθβ [η6 τϑδαϊηρ γΓθαυϊγθᾶ --- 

οὐκ ἐν τῷ πνεύματι Κύριος. ----συνσεισμός : 

Π616 816 ἴθῃ ΟΟΟΌσΥΘηΟΘΚ οἵ ὑηϊβ νογὰ 

ἴῃ πΠ0 1 ΧΧ, οὗ ψΏΪΟ. γ66 16 ὈθίουΘ 

15. ΖΘΟΉ. 145 15. [ῃ6 ΟὨΪΥ͂ Ῥᾶϑϑαρθ ἴῃ 

νγΠΪ0 ἢ ἰὉ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΟὺΛΒ 0 {ῃ6 5816 

ΗἩΘΌΓΘΥΝΥ οΟΥΡΊ 8] 85 ΠΘΥΘ. 

12. φωνὴ αὔρας λεπτῆς : ΨΥ. Τη8Γ- 

ρίη “ἃ βουῃᾶ οἵ φϑῃΐ16 501Π1Π6885.᾿ 

18. μηλωτῇ : 8 66ρϑιϊίη, ἃ Κὶπὰ οὗ 

ΟΙοακ. Τηθ σψοτα ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ {πΠ6 ΤΧΧ 

ἤν {ἱπη65 (111 Κὶ. 1918,.19; 1ν Κα, 28:18, 14}, 

αἰνγαυ5 ἃ5 ἃ ὉΥΔΏΒ] 1 ΘΥϑύϊοη οὗἩ [Π6 5816 

ὙγΟΙα, 8δΔη6α δ᾽ν αν 5 ἴῃ ΘΟ ΠΘχίοη Μ]Π 

ἘΠΠ74}. Ἡθηοθ Ὑ ΤῊΔῪ ᾿ΠΪΘΥ ὑπμαῦὺ ἰὑ8 

1856 ἴῃ ΗΌ. 1157 οοηΐδϊηβ ἃ ὑδοὶῦ τϑῖρυ- 

ΘΏΟΘ ἴο Ὠΐη. Οὔ. ΟἸδιη. 1 Οον. 171 

Μιμηταὶ γενώμεθα κἀκείνων οἵτινες ἐν 

δέρμασιν αἰγείοις καὶ μηλωταῖς περιεπά- 

τησαν. ἴΙῃ ΖΘΟΉ. 1852 [ῃη6 βδῖηὴθ ἩΘΌΥΘΥΥ 

ὙΥΟΙ͂ 15 ὑγδηβ] θα δέρρις τριχίνη. 

14. σέ: {115 15 ποὺ γνγδηὐθα ΠΘΥΘ, ἃ5 

ἐγκατέλιπον Οὐρὐ ἴο σΟΥΘΙῊ τὴν διαθή- 

κὴν σου. Ἰῃ ΥΕΥΒΘ 10 1Ὁ νγὰβ Βα δυϊαϊρα 

ἴον ἴί. --- ὑπολέλιμμαι : ΞΞ ὑπολέλειμμαι 

ἴῃ ΥΘΙΒΘ 10, ὃ 87, 
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ἢ Κίηρβ ΧΙΧ 21 
Ν ν 3 Ἁ οδὸ 3 Ἄ' ἴω Ἁ ν Ν 

καὶ ἥξεις εἰς τὴν ὁδὸν ἐρήμου Δαμασκοῦ: καὶ ἥξεις καὶ 
χρίσεις τὸν ᾿Αζαὴλ εἰς βασιλέα τῆς Συρίας: 15 
υἱὸν Ἑἰοὺ υἱοῦ Ναμεσθεὶ χρίσεις εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ" 

καὶ τὸν ᾿Ἐλεισαῖε υἱὸν Σαφὰθ χρίσεις ἐξ ᾿Εβαλμαουλὰ 
τ 

Ν Ν 
καὶ Τον 

’ 5 Χ ἴω ἃ » Ν ’ 3 

προφήτην ἀντὶ σοῦ. καὶ ἔσται τὸν σωζόμενον ἐκ 
ε Ν 

ῥομφαίας ᾿Αζαὴλ θανατώσει Ἑϊού, καὶ τὸν σωζόμενον 
Ν κι 

ἐκ ῥομφαίας Ἑϊοὺ θανατώσει ᾿Ελεισαῖε. ᾿καὶ καταλεί- 
3 9 ἃ ε Ν , 9 ῪΜ ’ ’ ἃ ψεις ἐν Ἰσραὴλ ἑπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντα γόνατα ἃ 

» κι κι 

οὐκ ὥκλασαν γόνυ τῷ Βάαλ, καὶ πᾶν στόμα ὃ᾽ οὐ προσε- 
5. Ἂν “Ὰ “ ; κύνησεν αὐτῷ. Ὁ Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ εὑρίσκει 

Ν 9 ΄“Ἴ ΕΑ ἴ Ν : ΕΡΩ,. 3 ’ὔ 3 ’ τὸν ᾿Ἔλεισαιε υἱὸν Σαφάτ, καὶ αὐτὸς ἠροτρία ἐν βουσίν' 
5 " ΄, ς » 3 κι Ἁ 5. δ 9 “- ΄ 
ώδεκα ζεύγη ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς δώδεκα᾽ 

ἢ, «ΜἍ 9 93 9 ’ Ν 3 ’ δ Ἃ ϑ9 ἴω  μετᾷς. 

ἐπῆλθεν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἐπέρριψε τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ ἐπ 
᾿ 

αὐτόν. ““καὶ κατέλιπεν ᾿Ἐλεισαῖε τὰς βόας, καὶ κατέδρα- 
Ὰ δΞι 

μεν ὀπίσω ᾿Ηλειοὺ καὶ εἶπεν “ Καταφιλήσω τὸν πατέρα 
Ν - ’ 9 ’ 39 Ν εχ 9 

μου καὶ ἀκολουθήσω ὀπίσω σου" καὶ εἶπεν Ἤλειού ““᾿Ανά- 
[2 ’ὔ ’ 3) 

στρεφε, ὁτι πεποίηκα σοι. 

185. καὶ ἥξεις εἰς τὴν ὁδόν : ποὺ ἴῃ 

16 Ηθρτον. 

16. τὸν υἱὸν Εοὺ υἱοῦ Ναμεσθεί : 

ΗΘΌτγουυ, “96 {πΠ6 βοὴ οἵ ΝΙμη5} 1." 

Α σοΙρδυίβοη ὙΥ] Ὁ ἰν Κὶ. θ2 υἱὸν ᾽Τωσα- 

φὰθ Ἑϊοὺ υἱοῦ Ναμεσσεί, «76 ἐἢ,6 80, οὗ 

“76 οϑηαρῆαΐξ {ἢ 6 8οΉ ΟΥ̓ ΝΊυ8},ἴ, γ Δ ΊΚΘ 5 

ἰἴῦ 5661 Ιἰκοὶγ {μαῦὺ ᾿Ιωσαφάθ Ἠδ5 

ατορρϑα ουῦ που Ὀθίουθ 6Πὰ. 

17. καὶ τὸν σωΐζόμενον... Ἔϊλει- 

σαῖε: ΦΟΒΘΡΠα 5. (4πη|. 11 18 ὃ 7) Πδ5 

ΒΌΡΡΥΘΒΒΘα {Π]15, ΟΥ 6156 αἰὰα πηοὐὺ ἢπα ἰὖ 

ἴῃ ἰδ. ΘΟΡΥ. 

18. καταλείψεις: ΗΘΌΤΘΥ,, 41 ψ1}} 

Ιθᾶνθ." -- κλασαν γόνυ : {Π6 τορθουϊ οη 
οὗ γόνυ 5 ποῦ ἀὰθ ἴο ὑπ6 ΗΘΌτονν, Ὀαύ 
ΔΌΡΑΥΘΗΟΥ ἰο ἃ 166] ηρ ὑπαῦ ὑπ6 ἢγϑύ 

δογίδῦ τπησϑὺ Ὀ6 ὑγσδηβιθῖνθ. [1}η 85: 1ῃ6 

Ῥουΐθοῦ Ῥδυύϊορ]θ ὀκλακώς 15 υϑδραὰ ἴῃ- 

Ἵ καὶ ἀνέστρεψεν ἐξόπισθεν 

ἰγδη δι ὑΐγοὶγ. ΤῸ σψοτχὰ 18 υϑϑᾶ ΟἿΪΥ 

ἴῃ ἴπθ56 ὕνο ραϑϑᾶρθβ οὗ 86 ΤΧΧ, 

Ῥαυὺ 15. ααϊΐθ οἸαββῖο0 δι. 

19. Ἤλεισαῖε: ΗἩΘΌτον δ Ἰϊδηαὶ ΞΞ 

.(οα 5 βαϊγδίϊοῃ." ---- ἠροτρία: {4ἀρ. 

1418 ῃ͵ --- δώδεκα ζεύγη κτλ. : ΦΟΒΘΡΗῸΒ 

(Αηΐ. ΝΠ 18 ὃ 7) οχριδΐηβ ὑμδῦ {Π6Γγ6 

ὙΟΙΘ ΟὔΠΘΙ ῬΘΙΒΟΩΒ ΡΟ ρΪηρ τ] ἢ 

ΕΠ1ΙΒη8. ΤΎΘΙγΘ ΟΧΘῚ γόοκοα ἴο ΟἿΘ 

ῬΙουΡῺ ἤᾶγθ ὈΘΘη 5660 ὑἱΪη ᾿ἰνὶηρ 

ΤΩΘΙΠΟΙΤΎ ΟἹ ΒΟΔΟΩΥ Ηθρδᾶ, Ὀαὺ δώδεκα 

ζεύγη ΟυΪα ὍὈ6 ἀου]6 ὑΠ15 ΠΌΤΏ ΘΓ. 

20. καταφιλήσω.. .. ἀκολουθήσω: 

ὕΠ6 ΓΟΥΙΊΘΙ ἰ8 δουϊβῦ Βα ]απούϊγθ, {Π6 

Ιαξου ἑαΐατο ᾿ηἀ]οαίϊνϑ. --- ὅτι πεποίηκά 
σοι: ΗΟ. “ἴῸΥ ψγηδὺ πᾶν 1 ἀοηθ ἴο 

{η66 ὃ ̓  Τῇ Οατθθκ ὑγϑηβίδῦου. 5 πθρ- 

Ἰθούβα {πΠ6 ἰηουτοραύϊνθ, δηα 50 ᾿θἔύ ῃ6 

ψγοσαβ ἱπουῦὺ ἃ Τηθϑηΐηρ, ὉΠΙΘΗΒ 6 
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ἢ Κίηρβ ΧΧῚ 
΄΄νὦ ἃ ἴω ῪΚὰ 

αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν τὰ ζεύγη τῶν βοῶν καὶ ἔθυσεν καὶ 
ἥψησεν αὐτὰ ἐν τοῖς σκεύεσι τῶν βοῶν, καὶ ἔδωκεν τῷ 

΄΄ὦ ν» ἈΝ Ν 

λαῷ καὶ ἔφαγον: καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω ᾿Ηλειού, 
καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ. 

1 ν. 59 δ ς΄ Δ Το ν κι 9 , 
Καὶ ἀμπελὼν εἷς ἣἦν τῷ Ναβουθαὶ τῷ ᾿Ισραηλείτῃ 

Ἁ ΄“ ν 

παρὰ τῷ ἁλῳ ᾿Αχαὰβ βασιλέως Σαμαρείας. “καὶ ἐλάλη- 

σεν ᾿Αχαὰβ πρὸς Ναβουθαὶ λέγων “Δός μοι τὸν ἀμπελῶνά 
σου καὶ ἔσται μοι εἰς κῆπον λαχάνων, ὅτι ἐγγίων οὗτος 

ἊΝ » Ἁ ’ 9 ὯΝ » 3 Ν, ε κ᾽ τῷ οἴκῳ μου, καὶ δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλλον. ἀγαθὸν ὑπὲρ 

αὐτόν: εἰ δὲ ἀρέσκει ἐνώπιόν σου, δώσω σοι ἀργύριον 
» ΜᾺ “ 

ἄλλαγμα ἀμπελῶνός σον τούτου, καὶ ἔσται μοι εἰς κῆπον 
᾿ δ ΤΟΝ τ λαχάνων. ὃκαὶ εἶπεν Ναβουθαὶ πρὸς ᾿Αχαάβ ““ Μὴ γένοιτό 

μοι παρὰ θεοῦ μου δοῦναι κληρονομίαν πατέρων μου σοί. 
4 5} ᾽ 2 ᾿ ΡΥ 9 δ ΄, ν. 9 , καὶ ἐγένετο τὸ πνεῦμα ᾿Αχαὰβ τεταραγμένον, καὶ ἐκοιμήθη 

ἃ οὶ ω ἴω 

ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ καὶ συνεκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 
Ἃ » ἴω 

καὶ οὐκ ἔφαγεν ἀρτον. ὅκαὶ εἰσῆλθεν Ἰεζάβελ ἡ γυνὴ 
9 [ Ν 9 Ἁ ΣΡ ΤΞΙ; ᾽’ Ν 9 Υ 74 ’ Ἃ ῪΜ ’ αὐτου πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτόν “Τί τὸ πνεῦμά 

Ἁ 

δ καὶ σον τεταραγμένον, καὶ οὐκ εἶ σὺ ἐσθίων ἄρτον ;᾽᾿ 
εἶπεν πρὸς αὐτήν “Ὅτι ἐλάλησα πρὸς Ναβουθαὶ τὸν ᾿Ισραη- 
λείτην λέγων “ Δός μοι τὸν ἀμπελῶνά σου ἀργυρίου. εἰ δὲ 

ΕΝ ϑον νἷ5 ΕἾ ) ΝΙΝ. ἄλλον ἄντ αὑτοῦ "᾿ καὶ εἶπεν 
3) ἴ 

βούλει, δώσω σοι ἀμπελῶνα 
{ 3 ὃ ’ὔ ’ ’ τ Ν Ω Οὐ ὁώσω σοι κληρονομίαν πατέρων μου. καὶ εἶπεν 

γϑδα ὅτι, δηα ΤΘΠΘΥ ΚὉγ αημιπίηρ 1 

ἤασνο ἄοηε ἴο {ἢ|66. 

1. καὶ ἀμπελών : [{Π6 ΘΟΠΠΘΟΙΙΠρ' 

Του α]ὰ “ Απα ἰῦ οαηθ ἴο ρῬϑ85 δίξεσ 

Π68586 ὑπ ηρ5.᾽ 15 διοβθηῦ ἴγομ {πΠ6 Τ ΧΧ, 

ΠΟ ὈΠΪΏΡΒ ἴῃ. η6 ΟΠΔΡΙΘΥ ἃρουΐ 

Βρῃ-δαδα δἷΐου δηα ῃοῦ Ὀθίουθ {}]8. 

- εἰς: ὃ 2. ---Ἰσραηλείτῃ : “εξγεοοἴίίο. 
1845 ῃ, ---τῷ ἅλῳ: ἩΘΌΤΘΥγ, “[Π6 Ρδ]- 
8466. Οη ἅλως 566 8 8. 

2. ἔσται μοι εἰς: ὃ 90. --- ἐγγίων : 

δ 12. --- ἀγαθὸν ὑπὲρ αὐτόν : ὃ 94. --- καὶ 
.ὐννς͵ λαχάνων : ηοῦ ἴῃ 716 ΗΘΌτον.. 

4. καὶ ἐγένετο κτλ. : πΠ6 ατθεκ ἴῃ 

15 ὙΘΥΒΘ 86 ῃΟἢ Β5ΠΟΥΘΥ ὑῃδη {6 

ΗθΘΌτονυ. οὗ. ἮΝ.Υ. --- συνεκάλυψεν : 

1... “ὐτηρα ἄνγδγ.ἢ 

5. οὐκ εἶ σὺ ἐσθίων: δηδ)γύ 08] 

ΤΟΥ οὗ πΠ6 Ῥυθϑθηΐ, ἃ5 ἴῃ ἘΠ ΡΊ] 5}, αγὸύὲ 

ἐπμοῖι ποί οαἰΐηρ γοαα ὃ 12. 

6. κληρονομίαν πατέρων μον: ΗΘ- 
ὍγΘνν, “ἸΩΥ νἱηθγαχα." 
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ἐϊ Κίηρβ ΧΧ 1 ἃ ᾿ 

πρὸς αὐτὸν ᾿Ιεζάβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ““Σὺ νῦν οὕτως ποιεῖς 
’ ας ’ μὶ ’ ’ » Ν ἴω 

βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ; ἀνάστηθι, φάγε ἀρτον καὶ σαυτοῦ 
“ “ἘΝ ὃ ’ Ἃ 3 ω θ Ν “9 

γενοῦ: ἐγὼ δώσω σοι τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαι τοῦ Ἴσρα- 

ηλείτου.᾽ ὃκαὶ ἔγραψεν βιβλίον ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿Αχαὰβ 
καὶ ἐσφραγίσατο τῇ σφραγῖδι αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν τὸ 

’ Ν δ " Ν Ἁ 3 ᾿ Ἁ 

βιβλίον πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς ἐλευθέρους τοὺς 

κατοικοῦντας μετὰ Ναβουθαί. καὶ ἐγέγραπτο ἐν τοῖς 
λί λέ {(ς ᾽ὔ ’ Ἃ θί Ν 

βιβλίοις λέγων ““Νηστεύσατε νηστείαν, καὶ καθισατε τὸν 
0 Ναβουθαὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λαοῦ- ᾿᾿ καὶ ἐνκαθίσατε δύο ἀνδρας, 

εν ΄ 2 ἡ ον Ὁ 5 5 ,΄ ». κ Ν υἱοὺς παρανόμων. καὶ ἐκάθισαν ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, καὶ 
΄ ἄπ α΄. ΑΔ , ͵ (ςς ττᾺἋ 2 θ Ν Ν 

κατεμαρτύρησαν αὐτοῦ λέγοντες “Ηὐλόγηκας θεὸν καὶ βα- 
’, 33 Ν 5 5.2 ἄς ἮΝ, » κω , κι, ,ὔ 

σιλέα "᾽ καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἐλιθοβό- 
95. , ΠΑΝ ΠΗ πο . λησαν αὐτὸν λίθοις, καὶ ἀπέθανεν. καὶ ἀπέστειλαν πρὸς 

Ἰεζάβελ λέγοντες “ Λελιθοβόληται Ναβουθαὶ καὶ τέθνηκεν." 
νὸν» 2 ε »" 3 , ἀν} 4 ζυντα , καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ᾿Ιεζάβελ, καὶ εἶπεν πρὸς ᾿Αχαάβ 

“᾿Ανάστα, κληρονόμει τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαὶ τοῦ Ἰσραη- 
λείτου ὃς οὐκ ἔδωκέν σοι ἀργυρίου, ὅτι οὐκ ἔστιν Ναβουθαὶ 

το ηαθυϊηρ οὗ “80ηὴ5 οἵ Β6]14] 15. υἱοὲ 

λοιμοί, ἃ5 ἰπ ἱ Καὶ. 212, Φοβθρῃυβ (4 πη. 

ὙΙΠ 18 ὃ 8) μᾶϑ ΘΙ τρεῖς τολμηρούς. 

Τιναϑξ. 

18. καὶ ἐκάθισαν : {Π6 σγραίθι ρα 

οὗ γϑυύββα 10 δπὰ {Π6 ψΠ0]6 οὗ 11 δπὰ 12 

816 οχηἰ ρα ἴῃ {Π6 ΧΧ. ὙΤῊΪΒ 15 Ρϑὺ- 

ὮΔῸ5 ἃ ἀ6]] θογαῦθ ρΐθοθ οὗ ΘΟ ΡΥ ΒϑΙ 0 ἢ 

Οἢ ἴπ6 ραχὺ οἵ {μ6 Οτθοὶς ὑγδηβίδίου, 

7. ποιεῖς βασιλέα ἐπί: ρίαν {6 

κΚίηρ οὐοῦ. ἈἘ... “ρον {π6 Κίηρ- 

ἄοπι οἵ, Τῇ ΟΥ̓ΘΘΙΚ 15 ἃ γθυθ8]} ὑγ8η5- 

Ἰαύϊοη οἵ πη ΗἩΘΌΓΘΥ. --- σαυτοῦ γενοῦ : 

γερσαΐη ἐδ 8617-ροϑ8ϑοβϑϑῖοη. Ἢ... “Ἰοὺ 

ὑῃ1]πη6 Ὠθαῦὺ ὍΘ ΙΠΘΥΥΥ. 

8. τοὺς ἐλευθέρους : Η.Ὸ. Υ. “{Π6 πο- 

Ὀ165." 

9. λέγων: ὃ 112.---ν ἀρχῇ τοῦ 
---- ἰκάθισαν : λαοῦ: ἨθΌγΘνγ, αὖ Π6 πρδα οἵ {88 

ῬΘΟΡΙΘ." 

10. υἱοὺς παρανόμων : {Πὶ58 ἰ5 ἃ 
ΤΙ ΧΧ ραυϊνα]οηῦ (ορ. Φ4ἀρ. 1922, 2018; 

1 ΟἸτ. 1317) ἴοῦ 1π6 Ῥῃγᾶβθ “βοη8 οὗ 
Β6114].᾽ οἵ σοῦ [6 ΘΟΙΠΠΊΟΙΪΥ 80- 

οορίθα δχρὶδηδίϊοη ἰδ “80η8 οὗ υῃη- 

ῬΓΟΠίδὈ]Θη 655. ΤῊΘ ρϑυβοηϊποδύϊοη οἵ 

Β6114], ἂἃθ ἰὴ 11 Οου. 618, 15. Ἰαύθυ. ὑῃδῃ 

86 ΟΙα Τοβίδιηθηθῦ. Αποίμου ΤΧΧ 

ἰηἰτδηβιυϊνθ. --- Ἡὐλόγη- 

κας : η6 ΗΘ ΓΘ ἡγοσα ἴῸΥ 0115 15 ΠΘα ΓΑ] 

ἴῃ 56η56, τηθϑηΐηρ ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ ἴο 58 

σοοά-ὈΥ ἴο. Τὺ 8 υϑοα Ῥοΐῃ οὗ Ὀ]6585- 

ἱπρ 8πα ουγϊδίπρ. ΗφγΘ {6 ὑΥϑηβιδίου 

ἢδ5 Οἤοβθη ὑπΠ 6 ΥΟΠΡ Β6η86, 8ἃ85 ἴῃ ΨΦ0Ὁ 

11 8905. 4πέὲ. ΤΙ 18 ὃ 7 ὡς τὸν θεόν 

τε εἴη βλασφημήσας καὶ τὸν βασιλέα. 

15. ὅς: ΠΕ. Ὃῃ6 ὑγϑηβίαίου ΔΒ 

Ομοβθη ὑῃ6 ΙΟΠΡ ΟΔ56 ἴοὼγ 6 1π6α6- 
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κα ῳ Θ 3) ἡ: Ἂ ἀρὰ Ἐν ε » 3 Ν Ψ 

ζῶν, ὁτι τέθνηκεν. καὶ ἐγένετο ὡς ἠκουσεν ᾿Αχαὰβ ὅτι 
Ἁ 9 Ν 

τέθνηκεν Ναβουθαὶ ὁ ᾿Ισραηλείτης, καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμά- 
“ Ν τια ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον: καὶ ἐγένετο μετὰ 

Ὺὰ ; ὅγε. ’ Ἁ ’ 9 Ν 9 Ν 3 ῪΜᾺ 

ταῦτα καὶ ἀνέστη καὶ κατέβη ᾿Αχαὰβ εἰς τὸν ἀμπελῶνα Να- 
1 Καὶ 

εἶπεν Κύριος πρὸς Ἢλειοὺ τὸν Θεσβείτην λέγων 5 “᾽᾿Ανά- 

Ν Ὁ 9 ’ “ ϑρτνο ἦν βουθαὶ τοῦ ᾿Ισραηλείτον κληρονομῆσαι αὐτόν. 

στηθι καὶ κατάβηθι εἰς ἀπαντὴν ᾿Αχαὰβ βασιλέως ᾿Ισραὴλ 
κι 9 ΤᾺΝ Ψ χὰ 9 9 κι ’ὕ ψ 

τοῦ ἐν Σαμαρείᾳ, ὅτι οὗτος ἐν ἀμπελῶνι Ναβουθαΐ, ὅτι 
2 ΡῚ “ ΜᾺ 3 19 Ἁ ’ 

καταβέβηκεν ἐκέει κληρονομῆσαι αὑτόν. καὶ λαλήσεις 

πρὸς αὐτὸν λέγων “ Τάδε λέγει Κύριος “ Ὡς σὺ ἐφόνευσας καὶ 
3 ἌΜᾺ 

ἐκληρονόμησας,᾽ διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος “Ἔν παντὶ 
δ»ν»ν ἐν Ν έ ’ Ν Ὁ ᾽ 3 “ 

τόπῳ ᾧ ἔλιξαν αἱ ὕες καὶ οἱ κύνες τὸ αἷμα Ναβουθαΐί, ἐκεῖ 
λίξουσιν οἱ κύνες τὸ αἷμά σου, καὶ αἱ πόρναι λούσονται ἐν 

ῪΜᾺ 4 ’ 3..95..393 Ν 5" 9 ᾿Ν 9 9 

τῷ αἰματί σου. “ὁ καὶ εἶπεν ᾿Αχαὰβ πρὸς ᾿Ηλειού “ Εἰ 
Ψ , δὐρ 5 , 29 

ευρηκας με ὁ ἐχθρός μου; 

’ ’ ΜᾺ Ν Ν ’ 

μάτην πέπρασαι ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, 

Ἁ κὺ ο 

καὶ εἶπεν ““Ἑύρηκα, διότι 

, 5, ΟΝ ΜΠ ἈΠ ὙΝῚ 5 ΣΝ 95. Ν Ν ,ὕ Ν 
παροργισαι αὐυτον. ἰόου έγω εἐεταγω ἔπι σέ κΚακα, Και 

ΟἸἸΠΔῸ]16 ἩΘΌΥΘΥ το]αύϊνθ.Ό ΤῊΘ 56η856 
ΤΘΟΌΪΓΘΒ ὅν. 

16. καὶ ἐγένετο. .. σάκκον : [Π686 
ψουᾶβ, ΠΟ ἢ υϑρυθϑθθηῦ ΑΠΔῸ 8ἃ5 166]- 

ἴηρ' ἃ ὑθιη  ΟΥΥῪ ΤΘρθηΐδηοθ, 816 ποὺ 

ἴο Ὀ6 Τουπᾶ ἴῃ ὕη6 ἩΘΌΓΟνυ. «ΌΒΘΡἢ 5 

(4ηϊ. ΝΠ 18 ὃ 8) τοργθϑθηΐβ ΑΠΔΌ ἃ 
Ῥοππηάϊηρ' ἔστοιῃ Ηἷβ Ὀ6α ψἱ 1ΟΥ. 

18. ἀπαντήν: ἀπαντή -- ἀπάντησις 

ΒΘΘΙῚΒ ἴο ὍΘ ΟΟὨΠἤΠΘα ἰοὸ {πμ6 Τ ΧΧ, 

ὙΏΠΘΓΘ ᾿ἰῦ ΟΟΟΌΓΒ ΤγΓθασθη ]γ, Ὀαὺ ΠΑΥΑΪΥ͂ 

ΘΥΘΡ ψίιποὰῦὺ [ῃη6 ΟΥΠΘΥ ἴουπὶ ἃ5 ἃ 

γαγϊαηῦ. Οὗ. 1816 συναντήν. 

19. Ὡς σὺ... διὰ τοῦτο: {Π6 

ΟὙΥ̓ΘΘΙς ΠΘΥΘ αἰ γΟΥρΡῸ 5. 5] ]ΡΉΠΥ ἔσο {Π6 

Ἡθοτον. Οὗ. ἘΝ.Υ. ---- Ἐν παντὶ τόπῳ: 
ὋΠ6 παντί ὮΘΥΘ Πδ5 ποίῃϊηρ ἴο ΟΟΥΕ- 

ΒΡΟΠα ἴο ἰὑ ἴῃ {πῃ6 ἩΘΌΥΘΥ, ΠΟΥ 15. ἰὖύ 

ΘΆΒΥ ἴο δϑϑίϑῃῃ ἃ τηθϑηΐηρ 00 ἴύ, -- ᾧ: 

ἡοῦ ΑΥ̓́ΘΟΙΞ δὖ 811, Ὀὰὺ [πΠ6 τοϑαϊὺ οἵ 

1106 Υ8] ὑγδηβ] αὐ η. ---- καὶ οἱ κύνες : ποῦ 

ἴῃ ἢη6 ἨἩΘΌΓΘΥ. --- καὶ αἱ πόρναι... 

αἵματί σου : πού ἴῃ ἴη6 ἩΘΌΓΘΥ δὖ {Π15 

Ῥοϊηῦ. Ὑοϑῦ ἴῃ 2288, θυ ὑμ6 {0]Π|]- 

τηθπῦ οἵ [Π6 ῬΓΤΟΡΠΘΟΥ͂ 5 ΓΘΟΟΙαρθα, ὕΠ616 

ΔΥΘ Ὑγ ΟΥ8 ΟΟΥΤΘΒΡΟΠΟΙΏρ' ἴο ὕΠ6856, ΘΟ Ὴ 

ἤδγθ ὍΘΘη ΘΠΟ]οβθα ἴῃ Ὀγδοϊκοίβ ὈΥ ὑῃ6 

Ἡ θυ θθυθ. ΤἬΉΘΙΓ ῬΥΘΕΘΏΟΘ ὕΠΘΙΘ ΒΘΘΙΩΒ 

ἴο 50 Υ [ῃδὺ {πΠ6 ΗἩΘΌΤΘνν, δπα ηοῦ {Π6 

ατθοκ, ἰδ δὖῦ ἴϑυ]ῦ ἴῃ ὑΠ15 Ῥαβθᾶρθ. 

20. Ἐἰὶ εὕρηκάς με: ὃ 100. --- ὁ ἐχ- 
θρός μου: ποιηϊηδίϊνθ ἴοὺοσὺ σγοοδῦϊνθ. 

ὃ, δύ. -- μάτην : ποῦ ἴῃ {π6 ΗθΌτον,, Ὀαῦ 
ἴη ϑορίῃηρ νυ 105 ΒΡ. Μάτην δ 

ΠΘΥΘ {Π6 ἱπηρ]ϊοαύϊοη οἱἉ [01] Υ δηᾶ συ ]οῖτ- 

Θἄμθϑϑ ΪΟἢ 80 οἴΐθηῃ δὐΐϑομθθ 56} 

ἴο μάταιος. --- παροργίσαν αὐτόν : ποῦ 

ἴῃ 6 ἨἩΘΌΓΘΥ, 
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3 ἢ 4. τ Ὧν ἃ , “Ὁ 9 Ν 9 κὰ ἐκκαύσω ὀπίσω σου καὶ ἐξολεθρεύσω τοῦ ᾿Αχαὰβ οὐροῦντα 
πρὸς τοῖχον καὶ συνεχόμενον καὶ ἐνκαταλελειμμένον ἐν 
. , δἰ ὃ , ν - ε ν 3 ᾽ Ισραήλ: “καὶ δώσω τὸν οἶκόν σου ὡς τὸν οἶκον Ἴερο- 
βοὰμ υἱοῦ Ναβὰθ καὶ ὡς τὸν οἶκον Βαασὰ υἱοῦ ᾿Αχειά, 
περὶ τῶν παροργισμάτων ὧν παρώργισας καὶ ἐξήμαρτες 
τὸν Ἰσραήλ. “ἧκαὶ τῇ ᾿Ιεζάβελ ἐλάλησεν Κύριος λέγων 
“Οἱ κύνες καταφάγονται αὐτὴν ἐν τῷ προτειχίσματι τοῦ 
9 ,, ὅς ὦΝ ,ὕ κ᾿ 9 Ν 3 “- , , ἃ Ισραήλ. τὸν τεθνηκότα τοῦ ᾿Αχαὰβ ἐν τῇ πόλει φάγον 

’ ἴω “Ὁ ᾿ 

ται οἱ κύνες, καὶ τὸν τεθνηκότα αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ φάγονται 
Ν Ν “ 3 , 37 95 Χ , 3 Ξ 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 ὀπίσω σου: ΝΟΥ͂. “ν1}} 

αὐΐου]ν 5 ΘΘΡ ὑΠ66 ἀναγ." ΤΠ ΟΤΘΘΙΚ 

ὑγδηβιδῦου. 18 ΠΘΥΘ ΤΟΥ [4] 0] ἰο 5 

οΥσΊη8] ὑπ ὑπμ6 ἘΣ ΠΡΊ]]5Η. --- οὐροῦντα 

πρὸς τοῖχον : οὐ 67} ἤναΐϊθ. Α ἩΘΌΓΑΪΙΒΙη. 

ΤῊΘ ΟΠ ἰββίοη οἵ {Π6 γίϊοϊθ ἰβ ἀὰ6 

ἰο [1Ο]]ονγίηρ 0η6 Ἡθῦγονυ. Οὗ. ἱ Κὶ. 

222,84: 11] Καὶ, 1410; γ Κα. 98, -- καὶ 

συνεχόμενον κτλ. : ΗΝ, “ἷπη ὑπδὺ [5 

Βῃαῦὺ ἊΡ δηα Πΐπη ὑπμαὺ 15 Ἰοἵύ δὖ ἸᾶΥρθ." 

10 ἰβ ἴῃ ὑῃ6 ΗἩΘΌΓΘΥ ΤΠΔΉΠΘΥ ἴο ΟΥ̓ΘΥ 

ὕνγο οδύθροσθΘ ὉΠΑΩ͂ΘΥ ΟΩΘ6 ΟΥ ΟΥΠΘΙ οὗ 

ὙΠΟ Θυουυτ ΐηρ ἴθ ΒΌΡΡοβθα ἴο ὍΘ 

Ἰηο]υαθα. ὅο ἴῃ 1)ύ. 2019 {Πη6 τηοϊϑὺ 

ἢ ὑη6 ΟΥ̓ 5 ἰηἰθηαρα ἴο Ὀ6 6χ- 

Πδιυβίϊγθ ΤῊΘ βαηθ ΗΘΌΓΘΥΥ ῬΏΓΤΔΒΘ 
δ5 ὮΘΥΘ ΟΟΟΌΤΒ αὖ {πΠ6 οπᾶ οἵ )6ύ. 8280 

δηα ἴῃ ἷἱν Κὶ. 1455, ἴὴ Ὀοΐῃ σοἢ Ρ85- 

ΒΕΡῸΒ ἰἴ 56. ΟὈδουσθα ὍΥ ὕπ6 ὝαὝτθϑοῖκ 

ὑγδηβιδύϊοη. ΤΙῃ 1 Καὶ. 1410 γγ ἢδᾶυθ 

ἐχόμενον καὶ ἔγκαταλελιμμένον : ἴῃ ἷν Κ. 

98 706 το παρυϊηρ 15 Θχϑοῦ!ν ἃ5. ΠΘΙΘ. 

᾿Ενκαταλελειμμένον, ΠΟΥΘΥΘΙ, ἀο65. ποῦ 

δῖνθ {ῃ6 τϑαυϊγθᾶ βθῆβ8θ οἱ “]1οΐύ δὖ 
ἸΑΥρΘ." 

δ, δώσω: ΗΟ, “1 Μ1}} τἸηᾶ 6.7 .Ὰ 

ἨἩΘΌΓίβιη. ---- Ἱεροβοάμ : ΗΘΌτοτ, γαγὔ- 
δ'αα. ΤΠηθ ἔοτπη οὗ {π6 ἢδηη6 ἰῇ ΟἹΓ 
ΒΙΌΙ6 ἰβ ἄπθ ἰο {π6 Ψψυϊραΐθ {πτοιιρῃ 

ἴπ6 ΤΧΧ. --- ὧν παρώργισας : ὧν πηυδῦ 
ὈΘ δίζθῃ 8ἃ5 βίδῃαϊηρ' ἔοσυ οἷς, Ὀαύ δύ- 

ἰτδοίθα ἰηΐο δρυθθιηθηῦ υἱῷ 105 δηΐθ- 

οραρθηύ. Τὴ ΠΟ. μδ8 “ ῬΡΥονοϊκθαᾶ τη, 

Ῥαύ ἴῃ 6 ΟἸβϑΙ ΟῺὴ. οὗ ΔΥ ΟὈ] θοῦ ἃἵζου 

παρώργισας ἴΠ6 αΥ̓ΘΘΙς 5 ΤΟ] ονγἱηρ ἴΠ6 

ἨἩΘΌΓΘΥ. --- ἐξήμαρτες τὸν Ἰσραήλ: ἃ 
ἩθΌΥαΐίϑιη. ὃ 84. 

28. Ἰσραήλ: -- 36 2766]. 1848 ῃ, 
25. πλὴν ματαίως κτλ. : {ῃ15 ἀΔηᾶ 

[Π6 πϑχύ Υυϑυύβθθ τηϑη 16 50}Υ ᾿ηὐθυαρύ {Π6 

ὨδΙγαῖϊνθ. Ἠθηοθ {Π6Ὺ 816 6 ῃηοΙοβθα ἴῃ 

Ῥτδοϊζοίβ Ὁ ὑμῃ6 θυ ίβουβ. ΤΏ ατροῖ 

ὮΘΥΘ ἀθραγίβ 5] Ρ.ΟΠΥ ἔσοσῃ ῃ6 ἩΘΌΓΘΥ,, 

δηα ΤΔΥ Ὀ6 ΤΟΠαοΥΘα 85 ΤΟ]]ΟΥΒ: Βεΐ 

Απαδ αἱᾶα Κοοϊίϑἴν την ἰδ 6 ̓τὐσαν δ ἰοί 

᾿ϊηιβοῖ  ὃ6 βοϊα ἰὸ αἀο ουἱΐ δο,ΟΥ6 {ἢ 6 

ΤΟΙ, ασοογαϊΐϊηρ α8 “οφοθοῖ ᾿ἴ8 εὐ 

αἰδροϑβοᾶ ᾿ίΐην. 

26. ἐβδελύχθη : δεηαυοα αδοηυΐπα- 
δῖψν. Οὗ. Ῥβ. 181 διέφθειραν καὶ ἐβδε- 

λύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν : ΟΡ. ὕ21 

ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαι. 
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πορεύεσθαι ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων κατὰ πάντα ἃ ἐποίησεν 
ὁ ᾿Αμορραῖος, ὃν ἐξωλέθρευσεν Κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν 

οἴ 3 ’ὔ Ἂμ 8 Ἁ ΜᾺ 9 ε [4 3 Ν 3 ἃ 

Ισραὴλ. καὶ ὑπὲρ τοῦ λόγου ὡς κατενύγη Αχααβ ἀπὸ ᾽ 
προσώπου τοῦ κυρίου, καὶ ἐπορεύετο κλαίων καὶ διέρρηξεν 

ἴω ΄“ Ἁ “ Ἁ ΜᾺ “ 

τὸν χιτῶνα αὐτοῦ καὶ ἐζώσατο σάκκον ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ 
καὶ ἐνήστευσεν: καὶ περιεβάλετο σάκκον ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἡ ἐπάταξεν Ναβουθαὶ τὸν ᾿Ισραηλείτην, καὶ ἐπορεύθη. 
οϑ Ν ϑν Σ εκ ΄, 3 Ν ὃ ’ 9 “Ὁ, 9 Ν καὶ ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ ᾿Ηλειοὺ 

᾿ δ δι : ε 
περὶ ᾿Αχαάβ, καὶ εἶπεν Κύριος ““““Ῥωώρακας ὡς κατενύγη 
9 Ν 9 Ν ’ 9 3 ’’ Ν ᾿ 3 Αχαὰβ ἀπὸ προσώπου μου; οὐκ ἐπάξω τὴν κακίαν ἐν 

᾿Αν ΝᾺ Ν “Ὁ “ ἴω 

ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ: καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις υἱοῦ αὐτοῦ ἐπάξω 

τὴν κακίαν. 

Καὶ ἠθέτησεν Μωὰβ ἐν Ἰσραὴλ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν 
᾿Αχαάβ. 

21. καὶ ὑπὲρ τοῦ λόγου : ΠΘΙΘ ἃσδ 

,) Ἁ » 3 ’ὔ ὃ Ν ῪΜᾺ ὃ ἴω ῪΜ ΡῚ 

καὶ ἔπεσεν ᾿Οχοζείας διὰ τοῦ δικτυωτοῦ τοῦ ἐν 

1. ἠθέτησεν. .. ἐν : ἀθετεῖν ἰδ ἃ 

{ηΠ6 ΟὙΥ̓ΘΟΙΚ αἰ νουρθβ ΤΟΙ ΟἿ ἩΘΌΓΘΥ. 

10 ἸηΔὺ ὈΘ τϑηαθγρα ὑμπ8: Απα υὐἤθη 

Απαῦ, ουϊηρ ἰο ιὐπαΐ τὐα8 8αϊα, ιϑα8 

ϑηγϊίίοη, υὐἱΐ, γΘΉλΟΥ 86 δΟΙΟΥ6 ἐπ6 ἔαςσθ 

οὔ ἐπ ΠΟΙ 1), ᾿ 6 τὐοηΐ τσοορίηπρ, Θῖο. -- 

κατενύγη: Ορ. Αοίβ 2517 ἀκούσαντες δὲ 

κατενύγησαν τὴν καρδίαν. --- ἐζώσατο 

σάκκον : 005. 4ηΐ. ΠῚ 18 ὃ ὃ καὶ 

σακκίον ἐνδυσάμενος γυμνοῖς τοῖς ποσὶ 

διῆγεν. --- καὶ περιεβάλετο σάκκον. .. 

ἐπορεύθη : ὑῃ686 ὙΥΟΥΒ 8ἃΔ΄6 ποῦ ἴῃ [Π6 

Ἡρῦτονυ. ΤΠΘΥ ἸοοΙς [16 ἃ τ ΡΊη8] 

οΐθ γϑθυυϊηρ ἴο συ 56 16. --- ἐπορεύθη : 
αροηΐ αδοιΐ ἴῃ, 1. 

28. καὶ ἐγένετο: ἰῃ {ῃϊ5 δΔηα {6 
ΤΟ] ον ηρ ὑΘΥ56 ἃραΐϊηὴ {πῃΠ6 ΗΘΌΓΘΥ 

οΥρΊηδ] οὗ [86 αὐτοὶ ὑγδηβιαῦουβ ΒΘΘΙῚ5 

ἴο ἢᾶγνθ αἰ ογθα βοιηθυγηδῦ ἔχου ΟὈΥ5. 

ΤῊΘ ἩθΟΥδίβιη ἐν χειρί ἰ5 ὨΔΙΑΪΥ ἸἸΚΘΙΥ͂ 

ὕο ἢᾶγθ Ὀθθη ᾿ἰηϑουθα σταϊαϊουβὶν. 

29. κατενύγη: ΗΟ. “ Βυμῃθ]οίῃ 

ὨΪ 1561." 

Τανουσὶθ νγογὰ ἴῃ ὑπΠ6 ΤΧΧ, Ὀοίηρ τἰι568 
ἴΟΥ ὯΟῸ ΙΘ55 ὕηϑη βθνθηΐθθῃ ἨἩΘΌΓΘΥΥ 

ΟΥΡΊ 415. ΤῊΘ ὈΥΪΠΔΙΥ τηθδηΐϊησ οὗ 

{π6 ψοσα 15 ἐο 8δοὲ αϑῖαθ, αἰδγοσαγα. Τὺ 

ΤΩΔΥῪ ὈΘ6 1Ο]]ονγθα ὈΥ͂ ἃ 51Π1}016 δοοιδῶ- 

ὑνθ, ἃβ5 ἴῃ 15. 12 αὐτοὶ δέ με ἠθέτη- 

σαν: ΜΚ. 690 οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆ- 

σαι. Ἐὺο1 ἀθετεῖν ἔν τινι 60}. ἵν Κι. 857, 

1820 ; 11 ΟἾγ. 1019 καὶ ἠθέτησεν ᾿Ισραὴλ 

ἐν τῷ οἴκῳ Δαυίδ. 

2. ᾿Οχοζείας : -- ΑΠαζίαῃ, {Π 6 50 
οὗ ΑΠδῦ, ψο βιοοθρᾶρθα ἢἰβ ζδύμου 

αἰΐου {Π6 Ἰαου μδᾶ ὈΘΘη 5]αΐη ἴῃ Ὀδύ16 

(ἰ Κι. 2290).--- ἠρρώστησεν: [11 Κὶ, 

1717 ἢ, --- δικτυωτοῦ: ἰΤαϊ{ϊτσο-ιὐϊλάουῦ. 

Ον». Ἐκ. 4116 θυρίδες δικτυωταί. ἴῃ 

9 ἀρ, δ28., Α Πδϑ διὰ τῆς δικτυωτῆς (86. 

θυρίδος). ΤῊΘ ῬΏταΒβΘ ἔργον δικτυωτόν 

ἰβ5. δρᾶ ἴῃ Εἶχ. 274, 5821:(4) - ορ. ΑΥἱδῦθαβ 

ὃ 81 δικτυωτὴν ἔχουσα τὴν πρόσοψιν. 

ΤῊΘ ἩΘΌΓΘΥΥ ἰ8 ΠΟΥ ΠΟΤῈ 6156 ὕΠ6 Β81η6 

δ 5 ΘΓ. Φοβθρῃβ (4π|. ΙΧ 2 ὃ 1) 548 

ϑϑϑΝ νΝ.. Δ» Κᾳ9 
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ἱν Κίηρβ 1 6 
΄Κ΄ιὶ ε ’ ᾿] ΜᾺ ἰφὶ 3 Σα εἰ κ ὶ 5 ’ Α Ἁ 

τῷ ὑπερῴῳ αὐτοῦ τῷ ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἠρρώστησεν: καὶ 
9 , 3 “λ Ἄν ἢ Ἁ 9 πν  ζέ “ ΩΝ 
ἀπέστειλεν ἀγγέλους καὶ εἶπεν πρὸς αὑτούς ““ Δεῦτε καὶ ἐπι- 

’ 3 “ ’ “ 3, 3 ’ὔ 3 Ψ 3 

ζητήσατε ἐν τῷ Βάαλ μυῖαν θεὸν ᾿Ακκαρών, εἰ ζήσομαι ἐκ 
ΜᾺ 39 Ἁ κι τῆς ἀρρωστίας μου ταύτης "΄ καὶ ἐπορεύθησαν ἐπερωτῆσαι 

κ᾿ . Κ 
δι αὐτοῦ. “καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐκάλεσεν Ἠλειοὺ τὸν 

3 Ἁ ω ἴω 

Θεσβείτην λέγων ““᾽᾿Αναστὰς δεῦρο εἰς συνάντησιν τῶν ἀγ- 
γέλων ᾿Οχοζείου βασιλέως Σαμαρείας καὶ λαλήσεις πρὸς 

9 ’ ἕ 3 Ν Ν Ν ἰοὺ θ Ἀ 3 3 Ἁ ε γωῚ 2 

αὑτούς “Ελ παρὰ τὸ μὴ εἶναι θεὸν ἐν Ἰσραὴλ υμεῖς πορεύ- 

εσθε ἐπιζητῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυῖαν θεὸν ᾿Ακκαρών ;᾿ (ἢ καὶ 
ς Ψ ΤᾺ 

οὐχ οὕτως. ὅτι τάδε λέγει Κύριος “Ἢ κλίνη ἐφ᾽ ἧς 
ἰνέβης ἐκεῖ οὐ καταβήσῃ ἀπ᾽ αὐτῆς, ὁτι θανάτῳ ἀποθανῃ. ᾿ ἀνέβης ἐκεῖ οὐ ἥσῃ ἀπ᾽ αὐτῆς, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ. 

ἡ ΤοΣ , 3 Ν ἌΜΕ, Ν ἢ , Δ :5 
καὶ ἐπορεύθη ᾿Ἤλειοὺ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς. καὶ ἐπε- 

’ » Ν 3 

στράφησαν οἱ ἀγγελοι πρὸς αὐτόν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Ψ 5 

“Τί οτι ἐπεστρέψατε ; ̓ καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν ““᾿Ανὴρ 
’ ῪΚᾺ Ἁ 3 ΄Κὰ σὰ 

ἀνέβη εἰς συνάντησιν ἡμῶν καὶ εἶπεν πρὸς ἡμᾶς “ Δεῦτε 
ΤΩΝ ' Ν ᾿ Ψ, Ἁ 3 » ε ῪΜὰ 

ἐπιστράφητε πρὸς τὸν βασιλέα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶς 

καὶ λαλήσατε πρὸς αὐτόν “Τάδε λέγει Κύριος “Εἰ παρὰ 
Ν Ἁ 5 Ἃ 3 3 Ν Ν ’ὔ ἰφὴ 9 " τὸ μὴ εἶναι θεὸν ἐν Ἰσραὴλ σὺ πορεύῃ ζητῆσαι ἐν τῇ 

ὑπμαῦὺ ΑΠδαζΖίδῃ πα 8, [8411 ἴῃ ἀθβϑοθηαϊίῃηρ' 

ἔγοιῃ {Π6 τοοῦ οὗ ὨΪΐβ ΠΟ Β6. --- ἐπιζητή- 
διθαΐῃ ἴῃ ΥΘΥΒΘ5 6 δηα 16 δἃηᾶ 1982 οὐχ 

οὕτως. 

σατε ἐν: [Ι͂ΟΥ ἐπιζητεῖν ἐν οὁρ. 8: 8:11. 

4026 οὐκ ἔστιν ἐπιζητῆσαι ἐν αὐτῷ βοή- 

θειαν. ---- Βάαλ μυῖαν : -Ξ- δΒααϊ-φοδιυιδ᾽ ΟΥ 

« ΕἸγ-Ἰοτὰ.᾽ ῬΓΟΐδθββου ΟἤἼΘΥ 6 βαρροββ 

ὑπαύ {815 15 ΟὨΪΚΥ ἃ οοηϊθιηρύμοιυβ 6 ν- 

ΪΒἢῃ πιοαϊποδίύϊΐοη οὗ 6 {|6Ὸ ὨΔ8ΠΊ16. 

Βααϊ-φ δι, “Ἰογτὰ οἵ ἢῃ6 Πὶρῇ Πουβθ.Ἶἢ 

Ο». ΜΚ. 822, ---απθεόν : ἃ τοργα ἴῸΓ συϑιη- 

ΙΔ ψου]α τραυΐγα θεῷ. ὃ ὅ7.---᾿ Ακ- 
καρών: ἱ Κ,, 1752 ῃ. -- Ἐἀρρωστίας : [1] Καὶ. 

1111 --- καὶ ἐπορεύθησαν .. 
ποῦ ἰῃ ὕπΠ6 ΗἩΘΌΓΘνν. 

85. ἐκάλεσεν. .. λέγων: ἨἩΘΌΓΘΥΥ 
ἐβ81α ἰο.Ἶ --- καὶ οὐχ οὕτως : ἃ τηϊδγοδά- 

ἴηρ οὗ {ῃ6 ψογὰ πιθδηΐϊηρ ἐπ 6 ον αὖ 

ὕπ6 Ὀθρὶηηΐηρ οἵ. [η6 ποχύ γϑθυῦϑθθ. 80 

,. δι᾽ αὐτοῦ: 

4. Ἣ κλίνη κτλ.: {Π6 Βγηΐαχ 15 
ΗθΡτονν, Ὀὰὺ ᾿ἰπύ6]} 10 1016 ἴῃ 8Δὴγ Ιδη- 

συδρθ --- 48 ἐο ἐπα δοα ἰοὸ ιϑδϊοῖ, ἐποι 

ἤαϑὲέ σοῆ τὸ ἐπίξῃογ, ἐΐοι δια ποί 

ὁοΉι6 ἄοιθη, ΚΟ Ήν τί. --- ἐφ᾽ ἧς... ἐκεῖ: 
δ 80, ---- θανάτῳ ἀποθανῇ: ὃἥ᾽ 61. --- καὶ 

εἶπεν πρὸς αὐτούς : πού ἴῃ Π6 ΗΘΌΓΘΥ. 

6. τῇ Βάαλ: ορ. γογ88 16: 1 Καὶ, 176 
(τὰς Βααλείμ) : ἰἱ ΟἸγ. 247 (ταῖς Βαα- 

λείμ, Ὀὰαὺ ἴῃ 838 τοῖς Β.) : Ηοϑ5. 28, 181: 

ΖΘρΡῇῃ. 11 : Φουθιηΐδῃ ραβδβίην ΤΟΡΪΐ 15: 

Βοιη. 114 (τ θγο τῇ Βάαλ [15 υϑρὰ πού- 
νυ ἰδία πα ΐηρ [Π6 ῬΥΘΒΘηΟΘ οὗ {Π6 π|88- 

Οὐ η6. αὐίϊοϊθ 'ἰπ ὕὉπ6 ρῬαββᾶρθ αποίθα, 

ΠΆΙΊΘΙ]γ, 11 Καὶ. 1θ8), Φοβθρῃυβ (Δ. 

ΙΧ 2 ὃ 1) ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΥ (6115 ἃ5 ὑπαῦ 1ῃ6 
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ἷν Κίηρβ 1} 
ἴω 3 ο Φ 

Βάαλ μυῖαν θεὸν ᾿Ακκαρών ; οὐχ οὕτως: ἡ κλίνη ἐφ᾽ ἧς 
9 ᾽’ ν 9 ’ ϑιώμϑ δι ν να Ψ 3 »» 5.27 ἀνέβης ὅτι οὐ καταβήσῃ ἀπ᾽ αὐτῆς, ὁτι θανάτῳ ἀποθανῇ. 

τή Ν 3 λ .: 9 ’ ({ ν' ε , ἴω 3 Ν ω καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτούς “Τίς ἡ κρίσις τοῦ ἀνδρὸς τοῦ 
9 “ ἃ [οὶ 

ἀναβάντος εἰς συνάντησιν ὑμῖν καὶ λαλήσαντος πρὸς ὑμᾶς 
δ λό ΄, 2) 8 Ν 5 Ν 3.» 4.3 ᾿ 

τους λόγους τούτους ; καὶ εἶπον πρὸς αὑτὸν ““ ΑΨνῊὴρ 
ὃ Ἁ Ν ’ ὃ ᾿ ᾿ ’ Ν 3 Ν ασὺς καὶ ζώνην δερματίνην περιεζωσμένος τὴν ὀσφὺν 

9 ΚΣ, 
αὐτου" 

9 

Ἁ 3 3 Ν ΓῚ 

καὶ εἶπεν ““ Ἤλειοὺ ὁ Θεσβείτης οὗτός ἐστιν. 
Ν 9 ’ Ν ϑ3.οςς ΔᾺς ’ 

καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πεντηκόνταρχον καὶ τοὺς πεντή- 
9 κι 4 ὅν 2 Ἀ ΣΎΝ τς 5 Ἷ 9 . κοντα αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτόν: καὶ ἰδοὺ Ἠλειοὺ. 

.᾿. κὰ 95. Χ “ κ᾿ “, ᾿ » ἐκάθητο ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ορους. 
᾽ Ν ΦᾺΣ Ἁ οὺ ἙΦῪ [ω] ῪΜᾺ 

πεντηκόνταρχος πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν ““Ανθρωπε τοῦ θεοῦ, 
Ν 

Ἂ και 

καὶ ἐλάλησεν ὁ 

ὁ βασιλεὺς ἐκάλεσέν σε, κατάβηθι. ἀπεκρίθη 
3 λ Ἅ Ν 3 Ἃ ΝἬ ' ’ ({ Ἁ 3 Ψ Ηλειοὺ καὶ εἶπεν πρὸς τὸν πεντηκόνταρχον “ Καὶ εἰ ἂν- 
θρωπος θεοῦ ἐγώ, καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 

Ν καταφάγεται σὲ καὶ τοὺς πεντήκοντά σου" καὶ κατέβη 
ω ἴω ἴω Ν πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτὸν καὶ τοὺς πεντή- 

11 9 ΜᾺ Ν ’ ε Ν ἈΠ 9 ’ ; 

κοντα αὕὑτου. καὶ προσέθετο ὁ βασιλεὺς καὶ ἀπέστειλεν 
νν 5... Ἃ » ’ ἃ Ἁ ’ 

πρὸς αὑτὸν ἄλλον πεντηκόνταρχον καὶ τοὺς πεντήκοντα 

ἀν ἴῃ 815 οαδ86 νγἂβ ἃ ἴθιη8]6. ΟἢΘ --- 

καὶ νοσήσαντα πέμψαι πρὸς τὴν ᾿Ακκαρὼν 

θεὸν Μυῖαν, τοῦτο γὰρ ἣν ὄνομα τῇ θεῷ. 

ΗΘ γγὰβ δΡρδυθηΥ ὑπᾶῦαῦθ οὗ [ῃ6 

ἱηρΘηΪοαΒ ΘΧΡΙ Δύο ΘΟ 18. ΠΟῪ 

οἴδοτγθα οἵ μ6 νδγϊδύϊοηῃ οὗ σΘΠΑΘΧΥ, 

ὨΔΙΏΊΘΙΥ, ὑμαὺ [Π6 ἔθη 6. ὺί016 ἀΟ68 

ηούὺ ἀθηοῖθ {Π6 βθχ οἱ πΠ6 αἀοίίγ, Ὀαυΐ 

ἰηἀϊ]οαΐοθ5 ὑπαῦ ὑῃ6 σψοσγὰ αἰσχύνη 15 ἴο 

Ὀ6 βυυϑυϊαϊθα [ΟΣ [Π6 8116 ἴῃ γϑϑαϊηρ, 

Ον. ιϊ Κι. 1819 ῃ. ---οὐχ οὕτως: 8 η. 
-ὅὁτι οὐ καταβήσῃ: [Π6 ἰηβουίοη οὗ 
ὅτι ΒΘΘΙῺΒ ο Ὀ6 ἀὰ8 ἴο [{Π6 ἔδοῦ πα {Π6 

γγΟΥαΒ οὗ Ε]1]]8 ΓΘ Ὀθίηρ τορθδίθα. 

7. ἢ κρίσις : 9 ἀρ. 1512 ἢ, 

8. δασύς: λαΐγγν, δασου. “08. Δηΐ. 

ΙΧ 2 ὃ 1 ἄνθρωπον ἔλεγον δασὺν καὶ 

ζώνην περιειλημμένον δερματίνην. ΤῊΘ 

ΗἩΘΌΓΘΥΥ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ ΤΥ ΤηΘ8η ὁ ΟὝΠΘΙ 

Οὗ ἃ βῃδρον οοδύ,᾽ δὴ ᾿ηὐουρυθίδυοη 

γΥΠ]Οἢ 15 οαΥτὶθα οαὖ ὈΥ ψνηδὺ 5 βαϊα οὗ 

Φομη ὑῃ6 Βαρ(ἰϑὺύ, ῆο νὰβ τϑραγαθα 

85 ἃ Τοἰποδιηδύϊοη οὗὐ ἘΠ]1]4}. Μκ. 16 

ἣν δὲ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμή- 

λου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν 

αὐτοῦ. 

9. πεντηκόνταρχον κτλ. : ΦΟΒΘΡΠῸΒ 

ἢδ5 ταξίαρχον καὶ πεντήκοντα ὁπλίτας. 

--- κάλεσέν σε, κατάβηθι: ἩῸΨΝ. “116 

Κίηρ Πμαΐῃ βαϊ]α, Οοιηθ ἀοση.ἢ 

11. προσέθετο. .. καὶ ἀπέστειλεν : 

ΗΘτονν, “τοίη θα δηα βθηῦ ἢ ΞξΞ δοηΐ 

αραΐη. ΤΠΘ 86 οὗ προστιθέναι 15 ὙΘΥΥ͂ 

ΘΟΙΏΙΏΊΟΙ ἴῃ πη6 ΠΧ Χ, Ὀαὺ ὉΠ15 ῬαβθαρΘ 

διηἃ γουβθθ 18 αἰ ΠΟΥ ἔσοτα 0Π6 ΟΥΠΘΙΒ ἴῃ 

1πμ6 ΗΘΡτΘ ΜΜΏΪΟΙ ἀπά θ.]} 165 ἴύ. 
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ἷἱν Κίηρβ 1 1ἴ 
9 γ᾽ Ἁ 9 ’ ε ’ Ἁ ᾿ ΙΑ Ἁ 

αὐτοῦ: καὶ ἐλάλησεν ὁ πεντηκόνταρχος πρὸς αὐτὸν καὶ 
εἶπεν “ΓΑνθρωπε τοῦ θεοῦ, τάδε λέγει ὁ βασιλεύς “ Ταχέως 

’ὔ 2.22 1 κατάβηθι. 
τω ἷΝ Ν Ω Τς Εὶ » θ θ Ἅ}.9 ’ , “ 

αὑτὸν καὶ εἶπεν “Ἐὲὲὴ ἀνθρωπος θεοῦ ἐγώ, καταβήσεται πῦρ 

"καὶ ἀπεκρίθη Ἠλειοὺ καὶ ἐλάλησεν πρὸς 

ἴω ἴω Ν Ν 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί σε καὶ τοὺς πεντήκοντά 
99 Ἁ ῪΝΕὮῈ Ὁ 

σου" καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν 
ἃ ΄“ 

αὐτὸν καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ. καὶ προσέθετο ὃ 
Ν » ἴω 

βασιλεὺς ἔτι ἀποστεῖλαι ἡγούμενον καὶ τοὺς πεντήκοντα 
ἴω ὮΝ; 3" φ αὐτοῦ" καὶ ἦλθεν ὁ πεντηκόνταρχος ὁ τρίτος καὶ ἔκαμ- 
Ὅν Ν. ’ ᾿ 3 ΜᾺ ’ 9 ’ ᾿ 9 ’ ψεν ἐπι τὰ γόνατα αὐτοῦ κατέναντι ἨἬλειού, καὶ ἐδεήθη 

9 ΝᾺ Ἁ 9 (λ Ν ἥ κ ἃ κὺ ((Ὑ ΄ι αὐτου καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν ““Ανθρωπε τοῦ 
ἴω 9 ’, ε ’, Ἁ ε Ν ΚΜ ’ 

θεοῦ, ἐντιμωθήτω ἡ ψυχή μον καὶ ἡ ψυχὴ τῶν δούλων 
’ 9 9 θ λ »“ 14 ἰὸ Ἁ ᾽ ἊΜ“ 9 “ 

σου τούτων ἐν ὀφθαλμοῖς σου: “ἰδοὺ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ 
“ Ἁ 

οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν τοὺς δύο πεντηκοντάρχους τοὺς 
’, ; Ν φ' 3 , ΕΜ: ’ 3 3 

πρώτους" καὶ νῦν ἐντιμωθήτω δὴ ἡ ψυχή μου ἐν ὀφθαλ- 
“ 323 μοῖς σου. καὶ ἐλάλησεν ἄγγελος Κυρίου πρὸς Ἠλειοὺ 

καὶ εἶπεν ““ Κατάβηθι μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ φοβηθῇς ἀπὸ προ- 
, ἧς ἀπε, ὁ 88 ἄς Τα ὦ 3 δ Ν ΄ ΡΝ τυ χίν 

σώπου αὑτων"᾿ καὶ ἀνέστη Ἡλειοὺῦ καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτου 
ν . , 16 ν 3Ὰ 2 ν 5.Ν χᾺ. ὦ πρὸς τὸν βασιλέα. καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν 

Ἠλειού “Τάδε λέγει Κύριος “ Τί ὅτι ἀπέστειλας ζητῆσαι ἐν 
΄Μ ῪΜᾺ 9 ο 

τῇ Βάαλ μυῖαν θεὸν ᾿Ακκαρών; οὐχ οὕτως" ἡ κλίνη ἐφ᾽ 
Ὁ 9 ’ὔ 3 ᾽Ά 9 , 3 9 9 “ ν ’ 3 

ἧς ἀνέβης ἐκεῖ οὐ καταβήσῃ ἀπ᾽ αὐτῆς, ὁτι θανάτῳ ἀπο- 
κ᾿ 32 1 

θανῃ : 

Ἠλειού. ἡ 

Ν 9 ’ Ἂ Ν, ει ’ Ἄν, .3 ’ καὶ ἀπέθανεν κατὰ τὸ ῥῆμα Κυρίου ὃ ἐλάλησεν 

12. κατέβη πῦρ: ἰπδἰθδα οἵ ’ ἤγΘ," ἃ5 
Ὀοΐοσθ, ὑῃ6 ἩΘΌΤΘΥΥ ΠΘΙΘ Πδ5 “ ἢΤΘ6 οὗ 

ἀαοά." 

18. ἡγούμενον : ΗΘΌΤΟΥ, “ ὈΓΪΠΟΘ οὗ 
ΠΥ ᾽ ΞξΞἨ πεντηκόνταρχον. ᾿Ηγούμενος 15 

ἃ ΘΘΠΘΙΪΟ θυ ἴῸΓ ἃ Τὰ]6Γ., Οὐ. ἨΌ. 

137,.17,324: ΟἼΘτη, ἱ Οον. 18 ὑποτασσόμενοι 

τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν. ---- ἐντιμωθήτω: ἃ 

ΤΆΥΘ ὙγοΟΤα ΟΟΟΌγτΐηρ ἰῃ ὑπΠ6 ΤΙΧΧ ΟΗΪΥ 

ἴῃ 15 οοηϊοχίύ, 

15. ἀπὸ προσώπου αὐτῶν: ΗἩΘΌΓΘΥ, 

ς ὈΘἴοσο ἢἷβ ἴφοθ. 

16. καὶ ἐλάλησεν... ᾿Ηλειού: Ηδο- 
Ὅτ, “δηαἃ π βεαϊα απο Ὠΐτῃ,᾽ 172 

ῃ. --«οὐχ οὕτως : ὈΘΙΟΓΘ ὕπθϑθ ὙΟΤῸΒ 

16 ΗΘΌΓΟ πᾶ5 ὑὕμῃθ οἷδιιθϑα ψΐοῇ 

ἷθ. Τοηαἀουθα ἴῃ {πμ6 ἩΌΥ.--- 15 ἐξ δο- 

ὁατι86 ἐθογο δ πὸ Θοα ἵἴη 1βγασῖ ἴο 

ἱηηυιῖΐγο Ὁ ᾿ιΐβ υσογᾷ 9’ ΟἿ οὐχ οὕτως 

560 8 η. 
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ἵν Κίμβδ ΠῚ 
ἸΚαὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀνάγειν Κύριον τὸν ᾿Ηλειοὺ ἐν συν- 

κμ ε 9 »Ἶ 9 ᾽ Ν 3 ’ 3 νὴ Ν 

σεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐπορεύθη ᾿Ἠλειοὺ καὶ 
᾿Ἐλεισαῖε ἐξ Ἰερειχώ. "καὶ εἶπεν ᾿Ηλειοὺ πρὸς ᾿Ἐλεισαῖε 
“Ἰδοὺ δὴ ἐνταῦθα κάθον, ὅτι ὁ θεὸς ἀπέσταλκέν με. ἕως 

Βαιθήλ. 

σου, εἰ καταλείψω σε’ καὶ ἦλθεν εἰς Βαιθήλ. 
καὶ εἶπεν ᾿Ελεισαῖε “Ζῃ Κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή 

καὶ ἦλθον 

οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἵ ἐν Βαιθὴλ πρὸς ᾿Ελεισαῖε καὶ εἶπον 
Ν 9 ’ ζέ 9 » Ψ ’ὔ » ’ Ν πρὸς αὐτόν “Εἰ ἔγνως ὅτι Κύριος σήμερον λαμβάνει τὸν 

κύριόν σον ἀπάνωθεν τῆς κεφαλῆς σου; 
.. 5 9 κ“- 

(καὶ εἶπεν Ἤλειοὺ πρὸς Ἐλεισαῖε “ Κά- 
3 

ΜᾺ 3 

ἔγνωκα, σιωπᾶτε." 
Ν 9 ΜᾺ Ψ ’ 9 ’ὔ ’ 3 ϑ9 ’ 3 

θου δὴ ἐνταῦθα, ὅτι Κύριος ἀπέσταλκέν με εἰς Ἰερειχώ: 
3 ΄-Ὁ ᾿Υ »ῪΝᾺ 

καὶ εἶπεν “Ζῃ Κύριος καὶ ζῃ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐνκαταλείψω 
93 ΝΥ τ. 3 3 Ἔ 5 ΝΥΝ ε ΕἾΝ ω 

σε" καὶ ἦλθον εἰς ᾿Ἱερειχώ. καὶ ἤγγισαν οἱ υἱοιὶ τῶν 
“ ε 3 3 Ν Ν 3 “ Ἁ “5 Ν 

προφητῶν οἱ ἐν Ἰερειχὼ πρὸς Ἐλεισαῖε καὶ εἶπαν πρὸς 
95. ,, (ς1Ὰ9ῦ Ὁ ψ ΄ Ἶ , ΄ ν ἄτα) αὐτόν “ἘΠ᾿ ἔγνως ὁτι σήμερον λαμβάνει Κύριος τὸν κύριόν 

9 Υ͂ »Ὺ» ΜᾺ 322 Ν οὺ ξέ » 3 Ν 

σου ἐπάνωθεν τῆς κεφαλῆς σου; καὶ εἶπεν “Καί γε ἐγὼ 

ἔγνων, σιωπᾶτε.  δὑκαὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ἠλειού “ Κάθου δὴ 
ΟἿΣ ψΨ , 9.9. 2 , Ψ 9 Ἀ 9 δ ’ 3) 
ὧδε, οτι Κύριος ἀπέσταλκέν με εἐως εἰς τὸν ἸΙορδανην'᾽ 

ΓΟ ῪΜὰ Ἁ ῪΜ᾿ὰ 

καὶ εἶπεν ᾿Ἐλεισαῖε ““Ζῃ Κύριος καὶ ζῃ ἡ ψυχή σου, εἰ 
ἴ 3 ’ἤ 2) ν 9 ’ 3 ’ ἃ 

ἐνκαταλείψω σε: καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι. και 

1. συνσεισμῷ: [111 Κ΄. 101 η, ἘΥ͂. 
να.) ΤῊΏΘ ἩρΘΌτον ἰϑ [Π6 5ϑη6 

κάθου: ὃ 99. ---Ζῇ Κύριος: ὃ 10]. --- 
ἦλθεν: ΗΘΌΓΘΟΥ,, “ὕΠΘ6Υ σννϑηῦ ἄονη.᾽ἢ 

.. κ“" 

καὶ εἶπεν “3 Κἀγὼ. 

85 ἴῃ 11]. --- ὡς εἰς: 50 ἴῃ ΥΘΙΒΘ 11, Ὀαύὺ 

Π6 76 15. ποϊῃϊηρ' ἴῃ {πη6 ΗΘΌτον ἴο ὰ5- 

ΕΠΥ ΟΟΥ δϑβδίρηϊηρ ἃ αὐ} 1] ὴρ᾽ ΙΟΥΟΘ ἴο 

ὡς, ΜΈΪΟΗ ΤΏΔΥ ἴῃ ὈοΟΐΠ ρᾶβϑᾶθθβ ὈΘ 

ἀδνοϊὰ οἵ τηϑδῃΐηρ. ---- Ἱερειχώ : ΗΘΌΓΘΥ 
ατϊσαϊ. ΜΟΥΒΘ 4 5ῆονγβ ὑπαῦ 1πΠ60 ΧΧ 

ἰἴ5. τόρ, ΤῊΘ ΕαἸΠ]ΡᾺ] ἔσο  ΐοὴ Ἐ]]7]8ἢ 

βίαγίθα 5. ΒΡΡοβϑθα ἴο ἤᾶγθ ὍΘ 1ῃ6 

ῬΙΔΟΘ ΠΟῪ ΟΔ] ρα ο7ὲζλιιψον,, Θουῦ βου θη 

τ 1165 Πού ἢ οἱ Βοίμθι. 

2. ᾿Ιδοὺ δή: ὑπΐ5 τορσθβθηΐβ ἃ Ῥ87- 
{1010 οὗ Θῃηΐγθαῖγ ἴῃ 86 ἩΘΡΓΙΘΥ͂.  .--- 

8. Εἰ ἔγνως: ὃ 100. --- ἀπάνωθεν: 

ρου αὔουο. Οὗ. 94“4ἃρ. 162: ἢ Κὶ, 

1120,24. 2021; "1 Καὶ, 1588, ἃ 908, 

ὅ. ἐπάνωθεν: [ῃΠ6 ΗΘΌΓΘΥ 5. 16 

ΒΘΙῚΘ 8ἃ5 ἴοι" ἀπάνωθεν ἴῃ Υ6Υ56 ὃ. ΠΥ. 

ς ἔγοιτη.᾽ --- Καί γε ἐγὼ ἔγνων: {ῃ6 ἨθΘ- 
ῬΓΘΥν ἴθ Π6 βϑιηθ δϑ ἴοΥ Κἀγὼ ἔγνωκα 

ἴῃ ΥΘΙῈ6 8. ΤῊΘ ὑγδηβίαῦου 15. ὑυγίηρ 

ἴο ἱπιρᾶτῦ ἃ 110016 γαῦὶθὺν ὕο Ὠἷβ βύγψ]θ, 

ὙὙΠΘΙΘαΒ ἃ δϑὺ Ζουηαϊ ἰδ ἴῃ δοοοχᾶ- 

8606 Δ {πμ6 σοηΐϊὰβ οὗ ῃηΠ6 ΗΘΌΓΘΥ 

Ἰδηραδρθ. 
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πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ τῶν προφητῶν. καὶ ἔστησαν ἐξ 
ἃ ἴω. 

ἐναντίας μακρόθεν: καὶ ἀμφότεροι ἔστησαν ἐπὶ -τοῦ Ἴορ- 
’ 8 ἀνὰ 3 δ δ Ν φ᾿ οὶ ν 

δάνου. καὶ ἔλαβεν ἬἪλειοὺ τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ καὶ 
ψ ΝΕ, ΤᾺ Γι Ἀν Ψ ἫΝ ΄ Φ » εἵλησεν καὶ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ, καὶ διῃρέθη τὸ ὕδωρ ἔνθα 

“ Ψ Ἄ ’ 3 ΄, 3 3 ΄ 9 
καὶ ἔνθα καὶ διέβησαν ἀμφότεροι ἐν ἐρήμῳ. 

ἐν τῷ διαβῆναι αὐτοὺς καὶ ᾿Ηλειοὺ εἶπεν πρὸς ᾿Ἐλεισαῖε “Τί 

Ν᾿ ἸφΦυη καὶ ἐγένετο 

’ ἃ “Ἁ 3 ΜᾺ ’ 3 Ἁ ες 3} Ν οὺ 

ποιήσω σοι πρὶν ἢ ἀναλημφθηναί με ἀπὸ σοῦ; καὶ εἶπεν 
“- σι , 

Ἔλεισαϊε “Τενηθήτω δὴ διπλᾶ ἐν πνεύματί σου ἐπ᾽ ἐμέ: 
. “5 γα δ ΝΑ δ᾿ 

Ὁ καὶ εἶπεν Ἠλειού “ Ἔσκληήρυνας τοῦ αἰτήσασθαι: ἐὰν ἴδῃς 
“- Ἁ »ἤ ΩΝ Ἁ 

με ἀναλαμβανόμενον ἀπὸ σοῦ, καὶ ἔσται οὕτως: καὶ ἐὰν 
3 Ν ’ 32 

μή; οὐ μὴ γένηται. 
9 ’ ἃ 9 “ ," 3 Ἃ ν Ν ΝΥ. 

ἐπορεύοντο καὶ ἐλάλουν: καὶ ἰδοὺ ἅρμα πυρὸς καὶ ἵππος 

ν ’ ΕΝ κ ῦς 

Π καὶ ἐγένετο αὐτῶν πορευομένων, 

Ιῳ Ἅ ᾿ς Ἂ Ν ’ 3 τ τ ἃ 9 

πυρός, καὶ διέστειλεν ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων: καὶ ἀνε- 
΄ 5 ἡ ἀν ΑΥ ὁ 3 ν 3 ΄ 19 

λήμφθη Ἠλειοὺ ἐν συνσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν. 
“ ’, Ψ 3 

Ἔλεισαϊε ἑώρα, καὶ ἐβόα “Πάτερ πάτερ, ἅρμα ᾿Ισραὴλ 

Ν 
και 

. ἀπ ρῦ,. ᾿ 3 Ὺ 22 Ν 3 Τὸ 35." » ὙΠ 5 3 

καὶ ἱππεὺς αὐτου "᾿ καὶ οὐκ εἶδεν αὕτον ετι; καὶ ἐπελάβετο 
ΝΝ ε , -. «κ Ν , 9. ΟΝ 3 ᾿ ε»ὔ 

τῶν ιματιὼῶν αὕντοῦυ και διέρρηξεν αυτα εις δύο βρΡηγμᾶατα. 

Ἁ Ό ἣ 3 ἃ ») καὶ ὕψωσεν τὴν μηλωτὴν ᾿Ηλειοὺ ἣ ἔπεσεν ἐπάνωθεν 

7. καὶ ἔστησαν : ΗθΌΤονν, “ ψγοηὐ 
διηα βίοοα.᾽ 10 ἸΟΟΚΒ 85 ὑπουρῇ ἐπορεύ- 

θησαν δα ἀτγορρθα ουὖῦ ἴῃ {Π6 ατρθοκ 

ΟΡ ἴο ἰΐβ5. ῬΙΈΒΘΠΟΘ ἴῃ ὋΠη6 ΡΓΘΟΘαΪηρ' 

Βθηΐθηῃοθ. 

8. ἐν ἐρήμῳ : ἩῸΥ. ἐοἡ ατγ στουσπᾶ.᾽ 

ΤῊΘ αὐθοκ τοπαθυίηρ σγου]α ὍΘ ΡΟΒΒΙΌ]Θ 

Ϊῃ δΔηούμοΥ οοηϊθχῦ. 

Θ. διπλᾶ ἐν πνεύματί σου: ὦ ἀοιιδῖο 
8.76 ἵη, ἐμ 8ρὶγῖ. ἘΠΙΊΒη 15. ποῦ 851- 

ἴῃρ ἴοσ ὑνίοθ ἃ5Β 0 ΡΙΌΡΠΘίϊο 

ῬΟΥ͂ΘΙ δἃϑ ΕἸ], Ὀὰὺ ἴοΥ 06 ἱπῃθυὶ- 

ἴδηοθ οὗ {π6 ἢγβί-οσῃ (Πύ. 2117) ἴῃ 

ἢΪβ5. ΒΌΪ ΓΙΌ, 

10. ᾿Ηλειού: ποὺ ἰπ {π6 ἩδΡτον. 
- Ἐσκλήρυνας τοῦ αἰτήσασθαι: ΗΘ6- 

ὈΓΘΥ ΠΟΤ} ]Υ ἑΐοι παδέ τας παγα ἴο 

αϑᾷ. Ἦ.ῸΨ. “Τηοὰ παϑὺ δϑκθᾶ ἃ μαγχὰ 

ὑμϊηρ." , 

11. ἵππος: ΗΘΌΓΘΟΥ,, ’ ΠΟΙΒΘΒ." 

12. ἸΠΙάτερ. .. ἱππεὺς αὐτοῦ: ἴῃ 

1514 [ὴ6 βϑη6 ΜΟΥᾺΒ 816 ραΐ ἱπίο {Π6 

τη οἱ Ἰζίηρ' Φοαβἢ οἡ 6 Οσοαβίοῃ 

οὗ {16 ἀθαῖῃ οἵ ἘΠ]ῖθη8. Τηθ τηθϑηηρ' 

ἴῃ Ὀοΐῃ Ὀ]ΔΟΘ5 5θθὴ5 ἰὼ Ὅ6 ὑμαὺ {πμ6 

ῬΙΌΡΠΘῦ δα ὈΘΘῃ ἃ Ὀυϊναῖκ ἴο ἢΪ5 

ΘΟΙΠΕΤΥ. -- ἅρμα: [Π6 5’ΠρΌΪΑΙ ἴῃ [6 

ΗΘΌΥΘΥΥ ἢδ5 ἃ ΟΟἸ]Θούϊγα ἔογοθ, ομαγί- 

. ΟΥ̓. ---ππεύς: ἩΘΌΓΘΥΥ, “ ΠΟΥΒΘΙΏΘῊ.᾽ 

ΤῊΘ6 ἰὑγδηβίαΐοι βθθὴβ ἴὁ ἢᾶύθ ρΡαΐ 

ἴὺῦ ἰηΐο {ῃ6 5 ΠΡΆΪΔΥ 0 ΔΟΟΟΙΏΡΔΗΥ 

ἅρμα. --- αὐτοῦ: τοίοτγίηρ ἰο ἘΠ5Π 8. 

ὃ 19. 

18. ἐπάνωθεν: ΕΗ͂. ΠΣ ἰδ. 
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Ἐλεισαῖε- καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ Ἰορδάνου. ““καὶ 
» Ἃ Ν 3 “τ ον 3 ’ 3 ΜᾺ Ἁ 

ἔλαβεν τὴν μηλωτὴν ᾿Ηλειού, ἣ ἔπεσεν ἐπάνωθεν αὐτοῦ, καὶ 

ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ καὶ εἶπεν “Ποῦ ὁ θεὸς ἮἬλειοὺ ἀφφώ ;᾽ 
Ἁ 9 ’ Ν Ψ Ν ’ » » 

καὶ ἐπάταξεν τὰ ὕδατα, καὶ διερράγησαν ἔνθα καὶ ἔνθα" 
καὶ διέβη ᾿Ελεισαῖε. ἢ 

ἴω Ν ἘΠῚ ὦ 9 Νν 9 9 ἐς 5 {(ς 3 
φητῶν καὶ οἱ ἐν Ἰερευχὼ ἐξ ἐναντίας καὶ εἶπον ““᾽ἕπανα- 

Η 50 5. ὁ Ἃ ε ενΝ κι 
Και εἶδον Οαὐήτον Ουὁὧι σπὉἱὐἱοὶι ΤΩν Τρο- 

“ 3 Ἃ ἊΝ 9 99 ἈΡις δὼ 

πέπαυται τὸ πνεῦμα ᾿Ἤλειοὺ ἐπὶ ᾿Ελεισαῖε-᾽ καὶ ἦλθον εἰς 
Ν ἊΜ“ ᾿ 53. Ὑ ΨΝ Ἁ Ν ἴω 

συναντὴν αὐτοῦ καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γὴν. 
16 Ἁ κὺ Ἁ 9 ’ { 9 ὡ δΥ Ὺ Ξὰ ὃ 

καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν ““ Ἰδοὺ δὴ μετὰ τῶν παιδων σου 
᾿ » δ ΚΝ ὃ , , δὴ ’ πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ δυνάμεως: πορευθέντες δὴ ζητησά- 

: Ὁ δὲ τὰν ΙΦ᾿ 

τωσαν τὸν κύριόν σου, μή ποτε εὗρεν αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου 
ν»ν»ν 9. Ἃ 3 ΨΝ 9 ὃ , ἊΝ 5..5..8 [ἀ: ᾿ ΡΥ Ἂν, 5 ὙῈ καὶ ἔρριψεν αὐτὸν ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ἢ ἐφ᾽ ἕν τῶν ὀρέων ἣ ἐφ 

Κὰ ἴω Ἁ χὺ 9 ΜᾺ 9 ῪΜᾺ 3) 

ἕνα τῶν βουνῶν -᾽ καὶ εἶπεν ᾿Ελεισαῖε “ Οὐκ ἀποστελεῖτε. 
ἊΣ ΧῚ 9 ν οἱ 

καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν ἕως οὗ ῃσχύνετο, καὶ εἶπεν 
(ς 3 , ; δα ὅν , 9, ὃ Ν Αποστείλατε. καὶ ἀπέστειλαν πεντήκοντα ἀνὸρας, καὶ 

κ“ Ν 9 ΠῚ 9 3 δ 5.Ν 
ἐζήτησαν τρεῖς ἡμέρας, καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν. “καὶ αὐτὸς 
ἘΑΡΕ, 39 3 Ὡ Ν 53 9 ἌΟΡ ἡ ς 3 Ἂ δ᾿ 
ἐκάθητο ἐν ᾿Ιερειχώ: καὶ εἶπεν ᾿Ελεισαιε “Οὐκ εἶπον πρὸς 
Ἔα ΩΨ. Ν θῇ » .,.99 
υμας “Μη πορευθητε : 

-- Ἐλεισαϊε: ποιηϊηαίίνο ἰο ὕψωσεν, σἰνῃ {πῃ6 ΗΘΌΓΘΥ.. --- συναντήν: 11] Καὶ. 

Ῥαυὺ ποῦ ἴῃ {ῃ6 ΗΘΌγουυ. Αἰΐου 15 16 1816 ῃ, ι 
ἩΘΌΓΘΥΥ Πὰ5 “δηᾶ ψϑηὺ Ὀδοϊκ.᾽ ---χε-ὀ  ἈἠἔἸ6. ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ἤ: πού ἴῃ [Π6 
λους : [Π6 86 οὗ χεῖλος ἴΟὉΥ ἃ ὈΔῺΪς. ΟΥ ΗθΌτΤΘν. --- ἕν... ἕνα: εἷς ἴῸΓ τις ΙΆ5 

ὈΥΪΏΙΚ, Ὀδβίαθθ ΘΟ ρομαϊηρ ἴο π6 ἀθ ΠΕΙΘ ἴο ἃ [ἰΐθ 18] [ο]]ονίηρ οὗ [Π6 

ἩΘΌΓΘΥν, 15 4150 σοοᾶ ατὐθθῖκ, Οὑ. Ηαύ. Ἡβθρτονυ. ἃ 2.--- βουνῶν: ἔτοπι Ἠαΐ. 

1 ΤῸ ἐπὶ τοῦ χείλεος τοῦ ποτάμου. ΙΥ̓ 1909 ἰὑ ᾶϑ ὍΘΘῃ ᾿ηξουγθα ὑπμαῦ ὑπ 15 

14. ποῦ ὁ θεὸς Ἡλειού: ἩθΌτΟν, πσογᾶ ἰ5 οὗ Ουγθηδῖο οὐἱρῖη. Τῦ 15 Θοῃ- 

ς ὙΏΘΓΙΘ 15 Φϑμονϑῃ [Π6 σοᾶ οὗ Ἐ]1]Δ 5) ἀθιηπρθᾶ ὈΥ ῬΗΤΥΠίομυα5. ἃ5. ποη-Αὐϊο 

--ἀφφώ: ἃ ὑγδηΒ) 16 γαύϊοη ἔσο 6 (ϑιυνθίθ Ζιγοᾶ. Ὁ. 296). 

ἩθΌτονν. Τυϑηβὶαΐθ θυθη ἢ 6. 18. καὶ αὐτὸς ἐκάθητο : ὈΘΙΌΟΤΘ 15 

15. καὶ οἱ : {Π6 οτηϊδδίοῃ οὗ καί Πθθ {ῃ6 ΗθΌσγον μδ8 “ δηα ὕὉΠΘ6Υ οδηηθ ὈδΟΙς 

σου] Ὀτίηρ [πΠ6 Οτθθὶς ἰηῦο δοοοσάδηοθ ἴο ΒΪπ)." 
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“ΠῊΕΞ ῬΓΔΥ͂ΘΥ οὗ 8 τἱρῃΐθουβ τηϑ δνϑ]]θ ἢ. τ ἢ ̓  --- ΒΌΟΠ 15. ὑΠ6 
τοδὶ] οὗ ὕΠ6 βύουυ οὗ Ηθζθκιδῃ δηα θη 10. ΤῊ1Β ΒΌΟΓΡΥ 15 8 
Τὰγουσιῦθ οη6 ἴῃ ὕπ6 ΟΙα Ταϑίδπηθηϊ, ὈΘΙηρ ὑο]ἃ ἴῃ ΚΊηρΒ, ἴῃ 5818}, 

δα ἴῃ ΟἾἸΓΤΟΠΙΟΪΘ5. ΤΠὴ6 δοοουσηῦ ρον ΟΥ̓ ὕπΠ6 ΟἸΤΟΠΙΟΙΘΣ (11 ΟἿν. 
921.) 15 ΟὈΥ]ΟΌΒΙΥ ἃ ἰαῦθ θομο οἵ ὕῃ6 οὔμϑυ ὕχο. Ῥαῦ 1ὖ τηϊρηῦ δατχηῦ 

οὗ διρυμηθηῦ νυ μϑύθμου ὕΠ6 ραββϑᾶθθ ἴὴ Κίηρβ (1 Κὶ. 185. 195) 15. ὍοΥ- 

ΤΟΥ͂Θ ἔΤῸμὰ [Β8 18 ΟΥ ὕΠ 68 Ῥᾶββᾶρθ ἴῃ [5818 (018. 86 δπὰ 57) θουτονθα 
ἔγτοπὶ Κὶηρθ. ΤΠ6 ΑἸ θυθηοθβ θύῃ 6 ὕνγο 816 ΠΊΘΡΘΙΥ γΘΡΌΔ], 

δια 816 δ]τηοϑῦ ἸΠγΡ]ΔΌ]Υ 1η ὕΠ6 αἸΓΘΟΌΙΟΙ οὗἩ φγθαῦθυ. [] 655 οἡ ὑπ 6 

Ραιὺ οὗ Κιηρβ. Ἠθποθ ῬΥΟΥΘΒΒΟΡ ΥΙΥΘΙ ἸΏ ΘΓ5. ὑπαῦ ὕΠ 6 ΠδΡΤαῦγ 6 
ὈΘΙ]οηρθα ΟΥΙΡΊΠΔΙΙΥ ἤο 6 Βοοῖς οὗ Κίηρθ 8δπα νψὰβ δαορίθα ἴῃ ἃ 

5]. ΠΥ ΔΌταρθα ἔρτῃ ΟΥ̓ ὕΠ6 ΘΟΙΏΡΙΘΥ οἵ Ἰϑαῖθῃ. Ομ6 ὑπ]ηρ᾽ 566 Π18 

οογύαϊη, Πϑιηθ]γ, ὑμαῦ ὕη6 δοοοιηῦ ἀ065 ποῦ ΘΟΙη6 ἔτγοιῃ ὑπ 6 Ῥτορϑῦ 
Ἰβδῖϑῃ ΠΙτη5618, [1Ὁ ψὰϑ συϊθῦθῃ δὖὺ 8. ὕΠτὴ6 θη ὕΠ 6 ̓ τηΔρΡΊ Δ []ΟΗ 

ΟΟὐ]αὰ ΔΙΓΘΘαΥ ροῖνθ ὈΙΔΥῪ ὕο 1056] διηοπρ 6 ϑνυθηΐβ οἵ ἃ. ραϑῦ ἃρ6. 
Α ΟΟΠἰΘΙΩΡΟΙΆΓΥ, 88 ΡΙΟΐΘΒΒΟΡ ὈΥΙΥΘΙ Ῥοϊηῦβ ουὖὔ, σου ποῦ Βᾶγνθ. 

αὐ θαύοα το ϑθημϑο ΘΓ ὕΠ6 βοοθ58565 ἀραϊηϑὺ Ηδιηδίῃ, Ατὐρϑα, μα 

ΘΘΙΊΔ 18, ὙΥ ΒΙΟἢ σγουΘ, ἴῃ ἔδοῦ, ΔομΙ νθα ὈΥ ΤΊρΡ] αῦῃ- ΡΊ]Θ5ΘΙ ΟΥ ΔΙ ΡΌΗ. 

ΜΌΥΘΟΥΘΙ, ἰὖ νγὰϑ ΟὨ]Υ ὕπ6 ἔουθϑ ον υθηϊηρ Οὗ ὕΠ6 Ῥϑυβρθοῦϊνϑ οδιβθα ὈΥ͂ 
{ἰπη6 ὑπαῦ οου]Ἱᾶ Θη8016 Π6 τ ιῖῦου ἴο τορατα ὕΠ6 τηυταθι οὗ ΘΘη ΘΟ ΘΙ Ὁ 

ἴῃ ΗΒ ΟὟ ΘΟΙΠΟΓΡΥ 85 ΤΟ] ΟΡ Ο]Ο86 ὌΡΟΣ 18 Ἰηνδϑίοη Οὗ «πάδθ8, 
ΜΏΘη ὑῃ6 ὕνο θυθηὺβ ΘΙ δούμϑ! νυ βοραγαίθα ὈΥ ἃ 5Ρ806 οὗ ὕνθηΐυ 

γϑα5 (8... 701-681). ΗδΖοκΚΙαΠ᾽ 5. οι ἀθαίῃ (Β.ο. 697) ἴοοῖκ Η]80θ 

βχύθθῃ ὑθᾶγβ ὈΘίου ὑμαὺ οὗ βθῃπδομου. [Ιἢ {π6 ΒοοΙς οὗ Τοῦ 1ὖ 
15 5814 ὑπαὺ βθημθ ΠΟΘ Ὁ πγ88 5181 ΟΥ̓ Π15 ὕγχζοσἭηἅὝ 50η5 ΜΙ Π1η ΠΕΡ ἀδΥ5 

ἔγοτα ὑΠ6 ὑϊτηθ ΏΘη Π6 ἐοατη6 βγίηρ ἔγοτα πα 66᾽ (ΤῸ. 1.5.5). ΤῊ] 

ῬοΟΚ ἱπᾶάθθα 18. ῬαΓΘ τοπιϑποθ, Ὀαῦ 1Ὁ 56 γ 68 ὕο 5Π0.7 ὑπαὺῦ ὑΠ6 «678 

τοϑᾶ {Π6 βύουυ οἵ βθῃηθοΠ  . 10 85 ᾿παϊοαύϊηρ ὑπᾶῦ ἃ ΒΡΘΘαΥ Ἰυαρθοπηθηῦ 

οὐϑυύοοκ {ῃ6 Κιπηρ' Οἡ Π15 γϑῦσσῃ ἤο Ὦ15 ΟὙ ΟΟΠΠΪΓΥ. 

ΜΟΙ ούθῃ ὕπδη Παγὶᾷ, ΗΘΖοικίϑ ἢ μὰ5 Ὀθθη χθᾶ ὍΡΟΠ ΕΥ̓͂ [86 
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σον 5} ὙΓΙΌΘΙΒ ἃ5. ὕπ6 γρ6 οὗ {Π6 ρῬίοιιβ Κηρ. 4Ηδθ {τιβίθα ἴῃ {Π6 

Τιοτᾶ, ὑμ6 αοα οἵ 5186] ; 80 ὑΠϑὺ ἴθι Ὠΐτὴ νγὰϑ ΠΟῚΘ 1116 Ὠ1ΠῚ ΔΙ Ρ 
411 Ὁπ6 Κιίηρβ οἵ Ψυᾶ8ἢ, ΠΟΥ διηοηρ ὕμθιη ὑῃᾶῦ ΘΓ Ὀθίουθ Ὦϊπ᾿ 

(ἰἱ Κ. 185. β'υοῃ 15 π6 νϑσυαϊοῦ οὗ ὕὉπ6 σψυϊῦθι οὗ ϊηρβ, δηα Π6 
ΟΠ ΟΠ Ο]6. (1 ΟἿ. 9139 3) 15. Θα 8117 Θηὐ δἰθϑῦϊο. Τὴ ἘΠΘΟ] Θϑ᾽ αβΌϊο 5 
4150 (ὅδ1ν. 485:33) [6 βιατθηρ οὐ {68 οϑιὴρ οὗ [π6 Αββυυδῃ8 15 581ἃ 

ἴο ᾶγθ θη ἅὰθ ἴο π6 ἴδοῦ ὑπαῦὺ ἩθΖθίτιδῃ αϊαὰ ὑπαῦ ἡ ΙΟΠ νγὰ5 
Ῥ]θαβίηρσ ὕο ὕῃ6 Τιοτὰ. Τπδῦ ῬΙΘΟΥ τηϑϑηῦ ῬΓΟΒΡΟΙΟΥ νγὰ8 ἃ τοοίθα 

1ᾶθϑ ἴῃ ὕῃ6 6 ]18ἢ. τη] ηα, 50 ὑπαῦ, ἃ5. Η 6 Ζϑῖϑῃ νγχἃ8 ϑατη] θα ]Υ ῬΊοι8, 
᾿ῦ νγὰβ ἃ Ἰορίο] ΘΟΏΒΘαΌΘηΟΘ ὑμαῦ Ὧ6 5Πο]α ῬΓΌΒΡΟΥ. “Απα {Π6 

Τιοτὰ νὰ 1 Ὠϊὰ ; ὙΠ ΠΘΥΒΟΘΥΘ ἢ6 σψϑηῦ ἔογῦη ἢ6 Ῥτόβροιθα᾿ 

(ἰ Κ. 1817: φρ. 11 ΟἾγ. 813). ὙΠθ56 σψουνὰβ βίδπμα ἴῃ οαρτουϑ. οοηὐγαϑῦ 
ψιἢ ὑπ6 Αϑϑυυδῃ Τροοσᾶβ. ΤῊ18 15 ΠΟῪ ΘΠΏΘΟΠΘΙΡΙ 6115 0Π6 

ΒΟΥΥ -- 

.“Αμα ΗδθζΖοιειδῃ οὐ {Π6 Ἰαπα οὗ “πα, ηο αἸα ποῦ βαπηῦ Ὠ11η- 

561} ἴο ΤΥ γο [9 ---- οΥγ-81Χ οΟὗἨ Ὦ15 βύγοησθϑθῦ ὕοη8, ΤΟΥ ΓΘ 5865, πα 

5118}} ὑο5 ΜΙ Ποὰῦ ΠΌΠΟΙ 1ἢ ὕΠ61} ὑθυυ ΟἹ ΘΙΘ οαρύστθα ψιῦῃ 
θαὐθουϊ ρ-Ταιὴ8 (7) δηα αὐΐϑοκοα σι Ἰηβυγαηθηΐβ οὐ ψ 8, 1 [Π6 
βου ηρ' Οὗ ὑΠ6 Ἰ Δ ηἾὙΎ, τυ] ἢ Τ.1Π 685, ὈΓΘΘΟΠΡ-ΊΤΟΌΉΒ, Θηα (--- 9). 1 Ὀ6- 

ΒΙθρβα δηα Θομαθθγθα ὕμθιῃ. 200,10 ῬΘΥΒΟΙΒ, γοιιηρ' δηα ο]α, π1816 ἃηα 

ἔθυηδ16, ΠΟΡΒ68, τη 168, 85568, ΟΘ1Ώ6]8, ΟΧΘΏ, δημα 511811 οδὐν]θ νι πουῦ 
ΠΌΤ 6}, 1 οδιι56α ἴο ΘΟΙη6 ουὖ ἔγομῃ ὕπθηι δηα οοπηΐϊθα θη ἃ5 ὈοούΥ.ἢ 
ἩΖοκίδ Ὠἰτη561}8 1 5ῃπῦ ἀρ [11 ἃ οἀροᾷ Ὀϊγᾷ ἴῃ 9 υβ8] 61, ΗΒ ΤΟΥ 8] 

οἷὖγ ; 1 Γουὐῦ!πθα θηὐγθη ἢ τηθηῦβ ἀρϑϊηδϑῦ Ὠϊτη, δηα ὉΠ 056 0 οδιὴθ οαὖ 

οὗ {Πη6 σαῖΐθ οἵ Ὦ15 ΟἸΌΥ 1 Ραμ Ί8η6α [οΥ 41 πτηθα Ὀδοῖ ] ἔον ἢ15 ὑτδη8- 

ΘΎΘΒΒΙΟη. ΗἸ5 ον, ΒΟ 1 Πα ρῥ]υπαριθᾶ, 1 βοραγαῦθα ἔγοχῃ ἢ15 

ἸΔη4α, δηᾷἃ σᾶνθ ὕπθιῃ ἤο ὑῃη6 ΜΙ], κῖηρ οἵ Αϑῃαοά, ἰο Ῥᾶθ, κιίηρ 

οὗ ΕΚτοι, δηα 1106], Κῖηρ οὗ αδζΖϑ, δα 1 αἸτ] 15Πη6α Π15 ΤΘΡΓΙΟΡΥ. 

ΤῸ ὑῃθ ΘΑΥ]ΘΙ ὑπ θαΐθ, ὑΠ6 1} ὙΘΑΥΪΥ ραυχηθηῦ, 1 δααθα Π6 Ἰραΐθ 

ὙΏΙΟ. 15 Βα 108.016 ὕο ΤΥ ἸοΙ 8810, δηα ᾿πηροβθα 1 οἡ ὕπθιη. ΗδΖθ- 
Κι γὰ8 ουθιρουγουθα ὈΥ ὑπ ἔθαι οἵ ὉΠη6 βρΙ Θμαουῦ οὗὨ ΤΥ ἸΟΥαΒΠ1ρΡ : 
Π6 Ὁ ΙΌΙ 2 8δηα ἢ15 γϑ]ϊδηῦ νυ ΊΟΥ 8, ΟΠ 6 Ππδα Ὀτουρσῃῦ ὉΠΙΓΠΘΙ ΤῸΥ 

ὑΠ6 ἀδἔθηῃοθ οὗ “δι βα θη, ἢ15 ΤΟΥ 8} ΟἸΌΥ, 1614 ἀονγῃ ὕΠ 61} Δ Π]8. Β6- 

1 ΠΟρΡΟΥΒ Πίβδίονῃ 007. Βανψιίοπία απᾷ Αϑ8δϑυνῖα 11, Ὁ. 199, 5ᾶγ8: “ὙἼΤΏΘΒΘ ᾿πΠηδΌ]- 

ϑηΐβ ΓΘ ῃοῦ ΟΔΥΥΪΘα αν ἰηΐο ορύϊνγ. ΤΏΘΥ ΤΟΥ͂Θ ἸηΔΙῸ θα οαὖ ἔΓΟΙῚ ὑΠ6]} 

Οἰτ165 δηα σομ 6116 ἴο ρῖνθ δ] θσίδημοθ ἴο Αβϑυυία. ΤὴΘ υϑ88] Αϑϑυσίδῃ ΘΧΡΥΘ5- 

βίοῃ ἴον ὑδ κίπρ' αυαν ἰηῦο οαρυϊν Ὁ γ 18 ποῦ 884 Πθγθ." 

2 ῬΟΥΠΔΡΒ ΤΩΘΙΟΘΏΔΙΥΥ ΒΟ] ΘΥ5. 
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5ἱ4θ5β. 390 ἰα]θηΐβ οὗ ροϊὰ δα 800 ὑδ]θηΐβ οἵ βι] νου, 1 οαιιδθα ἴο ὈΘ 

Ῥιουρῦ δὔζου τὰθ ἴο Νίπθυθ, [Π6 τουδὶ] οἱ οὗἉ ΠΥ Ἰογβῃΐρ, ἴον ρᾶγ- 
τηθηὖ οὗ {π6 ὑτιθαΐθ, ρυθοϊοὰβ βύοῃθϑ, Βῃ1η1ηρ᾽ βύοῃθϑβ, σγθαῦ βίοῃθβ οἵ 

14.0158-18.2}}}1, ΙΨΟΤῪ ΘΟΈΘἢ 68, ὉΠΓΌΠΘΒ οὗ θ]θρῃμδηΐ- 146 ἃπα ἸΨΟΓΡΥ, ἸΨΟΓΥ, 
ῬΙθοίοιιβ ἡγοῦ, 811 πη Ή Θ᾽ Οὗ ὑΠ1ηΡ8, ἃ ναϑῦ ὑγθᾶβαγθ, δα ἢΪ5 ἀδαρῃ- 

618, ἢ15 Ῥδ]δοθ- οσ Θῃ. Δα ΤΠ 5]Ο018 5 δα 51 ΠΡΊΠσ- ΟΙΊΘΗ ; Δηα ἢΘ βθηὖ 

Ὦ158 ΘΏΥΟΥ͂Β ὕο ἀο ΠΟΙΠΔΡΘ ἴο 1η6.᾽ (ΒΟΒΘΗΌΘΙΡ “58.80.6 ϑΡΥΑοιο}.Υ6.) 

ΤΉΘΙΘ 15 ΠΟ ΙΩΘΗΌΊΟΠ ἢΘ16 οὗ ΔΙΗΥ͂ αἸἰδβαβύῦθι ΟἹ ἸρΡΏΟΥ]]ΟῈΒ τοὐγοδῦ : 

Ταῦ 6. ΘΒ, ΘΡΙ Ὁ ΤΘΡ Θϑθηῦβ Π] 1561} 88 τοῦ πηρ δά θη 1 5Ρ0115: 
Ὀαὺῦ ὉΠπθη Π6 ΠΙΒῦΟΥ ΟΡ ΔΡΉΘΙΒ τουδὶ οἵ Αβϑυτῖα 6 γ6 ἀοα 1658 ποῦ 1ἢ 

ὑΠ6 περιὺ οὗ ἀνθ]! πρὶ ἀροη ἀπύοναγα Ἱἱποιάθηΐβ. Τωθῦ ὰ8 ὑμθγθουθ 

0811 ἴῃ ὕπ6 ϑυϊάθμῃμοθ οὗ ἃ ὑμὶτα ραυῦγ. 
ΤΉ ΘΙΘ γὰ8 ἃ Ῥεϊθϑῦ οἱ ἩδθρἨηϑοϑῦμϑ, πϑιηθα δούμοη, 0 ὈΘΟΔΠῚΘ 

Κιπρ οὗ Ἐργρῦ, δα ψῆο 5116 οα ὕπΠ6 ψϑιυυϊοτ-οαδύθ ἃηα ἀθρυϊνθα 

{μθὴ οὗ ὑπθὶνῦ Ἰδπᾶβ. ΤΠπουθέοστθ θη ὐΘΠΘΟΠΔΙΌΟΒ, Κιηρ οὗ ὑῃ6 

Ατδ ΙΔ η5 86 ΑΒΒΥΤΊΘΠ8, ΤΠ] ΟΠ Θα ἃ στθαῦ ΔΙΊΩΥ ἀϑαϊηϑῦὺ ρσγρύ, ὑΠ6 

ὙΔΙΓΊΟΙΒ το αϑϑρα ἴο Βσῃῦ. 8.0 ὕΠ6 ρῥτιθϑὺ, Ὀθηρ᾽ δὖὺ 15 νυιῦδ᾽ Θηα, νγϑηῦ 

ἰἸηὔο ὕΠ6 θ:}ρ016 δπα Ὀθνγα]θα Ὀθΐογο ὕΠ6 ᾿τηᾶρο οὗ ὕπ6 (ἀοα π6 ἀδη- 

ΘΘῚ5. ὑπαῦ ὑπτθαίθπθα ἢϊη. Ἀ8 ἢ6 νγϑρῦ, 581660 βϑύοἱθ ΟΥ̓ΘΕ ἢϊπι; πὰ 

1πη6 αοά, ΔρΡρϑδυῖηρ ὕο Ὠϊτὴ ἴῃ ἃ, ἀγθδπι, ῬΥΟΙ 864 ἴο Βθη4 ἢ] ὨΘ]ΡΘΙΒ. 

5. 0Π6 κΚίηρ ψνυϑηῦ οοὖῦ ὕο Ῥο] απ νυ 50 ἢ ΤΩ ΌΡ]6 ἃ8 ψου]ὰ Ο]]ον 

Ηΐμ. ΤΏΘΙΘ, 85 ὕΠ6 ΔΙΙῺΥ οὗ ὉΠ6 ἸΔΟΥ͂ ΙΔῪ Θηοϑιηρθα αὖ πὶρῃῦ, ἃ 

τα] υϊδιθ οὗ Πρ] ἀ-τηϊοθ ρουτθᾶ ἴῃ ΡΟΩ ὕμθιὰ δηα ἀθνουγθα {6} 

ααΐνθυϑ, ὕΠ6 1} Ῥον-Β. 1 ηρ5, δα ὕὉΠ6 Ὠ8η4165 οἵ ὉΠ61} 5}1614.8, 80 ὑπμδῦ 

ποχὺ αδύὺ ὑπο ἢθα ἀθίθμποθθϑθ Ὀθίοσθ ὑῃθὶν Θηθηϊθβθ. ΓΏὰ5 ψγὰ8 
Ἐργρῦ βανϑθᾶ ὈΥ ὉΠ6 ῬΥΆΥΘΥΒ Οὗ 108 ῬΓΙΘΘΌΥ Κιηρ, ἃ βύοηθ Ἰπιαρθ οὗ 
ΠΟΤῚ 5011} βῦοοα ἴῃ {π6 ἄδγ5 οἵ Ἡθιοαούαῃβ ἴῃ {Π6 ὕθιηρ]6, πο] αϊηρ 1π 
105 παπᾶ ἃ τηου88, 8η4 ὙγΙῦἢ δὴ ΠΟΥ! ρύΟη. ΘΟΠΥΘΥΪηΡ ὕΠ6 τηοτὰ] οὗ 

086 [816 ---- “  Ποδο Ἰοοκϑύῃ ΡΟΠ π16, Ἰοὺ τὴ Ὀ6 Ρὶοιβ᾽ (Ηαῦ. 11 141). 
ΤΆ οἰῦπου {Π6 9 Θ 15}. ΟΡ ὉΠ6 ΕἸρΥ ρὕϊδη βοσΎ βίοοα 81]0116, Οη6 τηϊρηῦ 

Ὀ6 ᾿πο]πηθᾶ ἴο βϑὺ ὑπϑθιὴ ἄονῃ ἃ5 ὅπ ᾿πυθηύοη οἵ πϑῦϊοηϑ] νϑηΥ : 

Ὀαὺ ὑΠ6]} ΘΟΠΟΌΤΓΘΠΟΘ 5Θ61Ὼ85 ὅο ἔδνοῦν ὑπ6 1468. ὑμδῦὺ θη μΔΟ ΒΘ. αὰ 

τηθοῦ τ ἢ βοιη6 βυδᾶάθῃ γθυθυθθ, ΒΊΟΩ Ὀοΐῃ σον δἀπαὰ ἘρΥΡὑϊδΔ 8 

τ η6α ὕο {Π6 ρ 8186 οἵ ὑπθὶν οσῃ αοα ἃηα Κίηρ. 
ΤῊΘ δοοουηὺ οὗ {π6 τηϑύδθυ, ἃ5 βΊν θη ὈΥ ΦΌΒθρῃυβ (4{πηΐ. Χ 1 8 1), 

οοη δίῃ πούμίηρ ἱποιθᾶϊθ]6. ΤῊ ον θα. Πἰβϑύονιϑη 06118. ὰ8. ὑμαῦ 

8 11 Κὶ, 1814 βαγβ 800 ἰδ]οηΐβ. “" Βιδηᾶίῖίβ μ88 αὐϊθιηρίβα ἴο ΒΏΟΥ ὑμαῦ ὑπ 800 

ἨἩΘΌΓΘΥ ἰδ]θηΐβ Ξε 800 Αβϑυσίϑῃ. ---- ΒοροΥΒ ἐδία. Ρ. 200. 
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ΘΘΠΏΔΟΠΘΙΙ ἰοῦ ΒΔΌΒΠΔΙΚΘἢ δηα Π15 δϑϑοοιδῦθθ ὕο β80]ς 67 15816Π), 

Ὀαὺ ὨΙτη561} συϑηῦ ΟΥ̓ ὕο τη ῖκθ ψχ81 ου ὑπ6 Ἐρυρύϊδη8 δηα ΕἸ ΠΙΟΡ ΔΉ. 
Ηδθ νὰϑ θηραρθα [01 ἃ ἰοῃρ' ὉΠ1ὴ6 οἢ. ὕπΠ6 5ῖθρθ οἵ Ῥβ]υβίαμη, δηα ᾿γἃ8 

δροαῦ ἴο ἀθῖνον [Π6 δββϑϑα]ῦ, θη Π6 Παρὰ ὑμαῦ ΤἬΉΘΡΒΙΚΘΒ (ΞΞ ΤῚ- 
ΔΘ, 11 1ζ. 1995) νγὰβ Θοιηϊηρ 1 ἃ ἸΔΥρθ ἔοσοθ ὕο Π6 δα οἵ {Π6 
Εργρύϊδηβ δηαὰ τηϑϑηῦ ἤο ΟΥΟΒ5Β ὕηθ0 ἀδβϑοῦῦ δηαὰ ᾿ἰηνϑᾶθ ΑΒΒΥ Δ. 
ΑΟΟΘΟΓΑΙΩΡΊΥ ἢ6 ΒιἋαθη}Υ Δδηἀοηθα [Πῃ6 5656 8ηα τ] οἰ πμθα {Π6 ΤΌΤῸΘ 

ὉΠ6ΘΙ ΒΑΌΒΠΘΚΘἢ δὖῦ «Θ᾽ θα] θη. Βαῦ οἡ ὕπ6 ἢτϑῦ ηϊρηῦ οἵ ἢ15. 516 96 
Οὗ {115 οἷὖγ, αοα βοῃηῦ {ῃ6 ρ]αριᾳβ ὉΡΟη 15. ΔΙΊΩΥ, Ὑ ΒΙΟῊ Θχρθαϊῦθα 

ἢ15 τϑύσσῃ ἴο Νίηθυθῃ. ΤΉΘΓΙΘ, οἴου ἃ Βῃογῦ {ὑϊτη6, ἢ6 γγἃ5 τη γα θτθα 

ὈΥ 5 ὕνψο οἱαθϑῦ β0ὴ8 Δαγδιηθίθομοβ 8η6 διαβαυοθ. «ΟΒΘΡΠΒ 

αὐοΐθ58 Ηθγοαούμβ δηα ΡῸΘΒ οἡ ἴο ααοίθ Βριόβιιβ ὕΠη6 ΟΠ] ἀϑοαῃ Ὠ1βἴο- 

ΤΊ, Ὀαὺ πη ον πηδύθ! Υ {ΠΘΓΘ 15 8. Ἰδοῦπῶ δὖὺ ὉΠ15 Ῥοϊηῦ ἴῃ ἢ15 ΨΟΙΪΚ. 

10 15 ψουῦῃ πούϊοϊηρ' ὑπαὺ Μορδβύμθηθβ, δοοοσαϊηρ ο δύγαρο (ΧΥ, ρὈρ. 

680, 6087), 5ρθδὶτβ οἵ Τϑαυ κοι ὕη6 ἘΠ ΠΙΟΡΙ Δ ἃ5 ἃ συθοῦ ὙΘΙΤΊΟΙ, {16 

ΘΘΒΟΒΟΤΙΒ, ὙῸ τοϑοῃθα ὑπ6 ῬΙΠ]δῖ5 οὗ Ἡργοῦ]θθ. Τὴ6 ΒΙΒθΟΓΙΟΔΙ 

ϑρθοῦ οἵ ῃ6 βύουυ ΠΟΎΘΥΘΥ τητιϑῦ 6 οἵ ἴο οὔμουβ. δ ΠἼοθ 1ὖ ἴο 

58 Υ, ὑπαῦ ὕποβθ σοὺ ἢδυθ βύπαϊθα η6 απθϑύϊοῃ βθθὴ ἴο Ὀ6 δρυθθᾶ 

ὑὉῃδὺ ὕΠῃ6 ΘὨΤΟΠΟΙΟΡῪ οὗἩἨ ὑπ6 ΒΙ1016 15 ἤθγθ δὖὺ ἴδυ]0. 

9 816 Θοποθυηῃθα σι ὕπθ βου ΟἸ]Υ 85 8. ῬΊθοβ οὗ Ἰιὐθγαύυτθ. 

γιονθα ἔσο ὑπαὺ ἀϑρθοῦ 1Ὁ 15 τῃηϑρηϊποθηῦ, θθῖηρ ὑο]α τὺ 811 {Π6 

ΒΟΪΘΙΩΠ ΟἸΡΏΙΓΥ Δα ΒΡΙΘΠΔΟῸΣ ὙΒΙΟῚ τὺ ὑπΠ6 ἩΘΌτου σθηϊαθ. [ἢ 

0Π6 ᾿παϊοαύίοη οὐ ὑπ οαὐδϑύγορμθ ἡ Β1Ο ἢ. ονυθυύοοῖκ 086 ΠΟΘ ΓῸ ἢ ὙΠῸ 

δα Ῥγθϑαμηθα ἴο ἀν ὕπη6 Ηοὶν Ομ οἵ [5186] ὕπϑυθ 15 ὉΠ6 νριιθη 88 
ὙΥΏΙΟῊ 15 οὗ [Π6 ὙΘΙΥ͂ ΘΘ56η06 Οὗ {Ππ6 β.Ὀ]1τη6. Τῦ ἔδικοϑ ἃ φροθῦ ἴο 

Ἰηὐθυρεθῦ ροθίσυ. ὅο 16ῦ τι ο'οβθ ψιῃ ἃ απούαὐϊοη ἔγροιη ΒΎΤΟΗ --- 

ΕΠ ΚΘ {Π6 Ἰρᾶγν65 οἵ {Π6 Τογοϑὺ ΜΘ Θ ΤΩΤΊΘΙ 15 ΡΊΘΘΏ, 

ΤΗδύ Ὠοβύ ἢ ὉΠΘῚΓ ὈΔΏΠΘΙΒ δῦ Βα ηδοῦ ὙγΘ ΓΘ 5660 ; . 

ΤᾺ 1Κ6 {ῃ6 Ἰρᾶνθβ οἵ {π6 ἑογϑϑῦ θη Απὐπτηη Παίῃ Ὀ]Ο νη, 

Τηδῦ Ὠοβῦ Οἢ [6 ΠΊΟΤΥΟῪ ΙΔῪ συ Ποτθα δηᾶ βίγονηῃ. 

ἘῸΓ Π6 ΑἸΡῈ] οὗ Ὠρδίῃ βρυθδᾶ ἢΪβ5 ὙΪΩΡΒ ΟΠ {Π6 ὈΪ]αϑί, 

Απα Ῥγθαΐῃ᾽ ἃ οἡ {πΠ6 ἴδοθ οὗ {Π6 ἴοθ ἃ5 μ6 ρ8ϑ5) ἃ :; 

Απᾶ [Π6 ΘΥ685 οὗ {Π6 ΒΘ ῬΌΘΥΒ ψαχ᾽ ἃ ἀθϑα]ν δηαᾶ ΟὨ1]], 

Απᾶ {Ποὶγ Ὠραγίβ Ὀὰῦ οὔθ Ὠρᾶγ" α, διηᾶ [ΟΥ̓ ΘΥΘΙ ΡΥΘΥ 501} 
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ΘΕΝΝΑΟΘΉΒΕΙΒ 

ἱν Κίὶπρβ ΧΥΙΙΙ 18 

1 Καὶ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεῖ ᾿Εζεκιοὺ ἀνέβη 
Ἁ ἈΝ 9 ’ 3 Ἁ Ἁ ’ὔ 3 2 . Ἶ 

Σενναχηρεὶμ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων ἐπὶ τὰς πόλεις Ιούδα τὰς 
3 ν ν ΄ . » ἡ λον ε , 
ὀχυρὰς καὶ συνέλαβεν αὐτάς. καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ἑϊζεκίας 

βασιλεὺς Ἰούδα ἀγγέλους πρὸς βασιλέα ᾿Ασσυρίων εἰς 

Λαχεὶς λέγων “ Ἡμάρτηκα, ἀποστράφητι ἀπ᾽ ἐμοῦ- ὃ ἐὰν 
93 ῪΜᾺ 5 95 9 Ἁ ’ Ψῃ Ἁ 3 ’ὔ ε Ἁ 9 

ἐπιθῇῆς ἐπ᾿ ἐμὲ βαστάσω. καὶ ἐπέθηκεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ασ- 
’ 9 Ἁ ε ’ ᾽ὔ 9 ὔ ’ὔ ᾽ 

συρίων ἐπὶ Ἕ) ζεκίαν βασιλέα ᾿Ιούδα τριακόσια τάλαντα 
ἀργυρίου καὶ τριάκοντα τάλαντα χρυσίου. 

.»» 
16 καὶ ἔδωκεν 

Ἕζ ΄ κ᾿ ΜΡ, , Ν ε θὲ 3 » Κ ’ Ἁ 
εκιας παν Το αργυριον ΤΟ ευρε εν ἐν ουκῳ υβιου Και 

9 “ » ἴω ’ ἐν θησαυροῖς. οἰκου τοῦ βασιλέως. 16 5 - κἀν ΟὟ 
εν τῷ κΚαιρῳ ἐκεινῳ 

[ [ « 

’ὔὕ ε ’ὔ Ἁ ’ ΨῪ Ν) Ν 3 ἌΞ συνέκοψεν Ἑ), ζεκίας τὰς θύρας ναοῦ καὶ τὰ ἐστηριγμένα 

18. Σενναχηρείμ: ΗἩθῦτο Θαηβδ- 

γί. Τῃθ ἴοστπη ϑοηηαοἤογῖδ ΟΟΙΏΘΒ 
ἴσο Ἃἢη6 υϊραῖθ. Φοόβθρῆῃυβ (4 πη. 

Χ 1 ὲξὶ 1) Σεναχήριβος: Ἠαΐ. 1 141] 

Σαναχάριβος. --- Ἰούδα : 15. 861: τῆς 

᾽᾿Ιουδαίας. 

14. “Ἑζεκίας : ατθοϊΖραᾶ ἴοττῃ οἵ [Π6 

Ὡϑη06. Ηθρῦτον Πίξαηίψγαῖ, ΠΘσΘ, Ὀαΐ 

ΤΩΟΥΘ ΟΟΙΠΙΠΟΗΪΝΥ Ηϊζηϊνγαΐλι, ἃ5 ἴῃ 

ΥΘΙΒΘ 18, ΤῊΪθ αἰ ΠΟΤ ΠΟΘ. 15. Οη6 οὗ 

[Π68 5'ρῊ 5 ὑμπαῦ ὙΘΙΒΘΒ 14--16, ΜΒΪΟῊ ΔΘ 

οΙηϊυ6α ἴῃ 15. 86, οΘομ6 ἴτοιῃ ἃ αἰ ογ- 

Θηῦ ΒΟ ΤΟΘ ἴσοτη ῃ68 τοϑῦ οἵ 6 Ὡδυυδ- 

ἰϊνγθ. Φοβθρῃαβ ἴουπαθβ οἡ ἴμθ ἃ 

ΟΠΔΥΡΘ Οὗ ῬΘΥ]ΌΤΥ ἀραϊηδϑὺ ΒΘ ΠΔΟΠΘΥΙΪΌ. 

-- ἀγγέλους: ποῦ ἴῃ [ἴῃ60 ἩΒΘΌΓΙΘΥ.--- 

ΔΛαχείς : ΞΘΠΠΔΟΒΘΙΪῸ τγὰβ δὖὺ ὑΠ15 {1ΠῚ6 

Ῥοβιθροίηρ 0Π15 5 σοηρΠΟ]ἃ πὶ ἢ 411 Ϊδ5 

ΤΟΓΟΘΒ. Τὺ γγὰβ ἰῃ {ῃ6 Ιου] ὭΡΑΣ 

ὑΠ6 οουηύγυ οὗ {Π6 ῬὨΙΠΪδυϊη65, ἃ πα γγὰ8 

Βίγαύθσθυϊοα! ῦ ἃ ῬΙΔοθ οὗ ἱ᾿πηροσγΐϑησθ 

8ἃ5 ἰγίηρ ἡ ἴῃ6 ϊρῃ-τοδα Ὀθύνγθθῃ 

Ἐργρύὺ δῃὰ ὥὄυτῖϊα. Ἡρθοθηῦ ἰηγθϑίϊρα- 

ὑ1οη85 ὑθηα ἴο ΒΏΟΥ ἰΐβ ΙαΘηὐν ἢ {Π6 

τηουπα οἵ 1611-601-ῆΏ 65 υὺ. Οηθ οὗ {86 

ΒΔ 05 αἰβοονθυθα ὈΥ Τιγαγα οομῃίδηβ ἃ 

ΤΘΟΟΙΑ οὗ ἰΐ5 οαρύυσσθ δπα ἃ. ρἱούσσθ οἵ 

0Π6 5ίορθβ. ΤΏ ἰπβουϊρύϊοη ἢδ5 ὈΘΘΗ 

ἀθοϊρῃογρθα δ5 ΤΟ]]ΟΥΝΒ ---- " ΘΠ ΠΔΟΠΘΙΌ, 

{ῃ6 τηἱρηΐν Κίηρ, Κίηρ οἵ [η6 ΘΟ Ὺ 

οὗ Αϑϑυσγίω, βἰυϊηρ οὐ 1π6 {το 6 οὗ 

Ἰαᾶαροιηθηὺ Ὀθίοσθ (οὐ δὺ 6 θηΐγϑῃοθ 

οἵ) ἴπ6 οἷζγ οὗ Τδοη θη (αλ)ιδηα). 

1 σἷγθ Ῥϑυπϊβδίοη ἴου ᾿ΐ5. βαρ 61. 

ϑΙη 10 })5 Πιοί. οὗ ἐῆ6 Βίδιο, 8.0. 1α- 

οἸνίβἢ.. ---- ὃ ἐάν : ὃ 108. 

16. τὰ ἐστηριγμένα: ροϑί8. 

ὮΘΥΘ ἃ5 ἃ Βα θβύδηςνθ. 

ΟἾΪΥ 

20 
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ἷν Κίηρβ ΧΥ͂ΠΙῚ 1ἴ 

ἃ ἐχρύσωσεν Ἕζεκίας βασιλεὺς Ἰούδα, καὶ ἔδωκεν αὐτὰ 
βασιλεῖ ᾿Ασσυρίων. Καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς ᾽Ασ- 
συρίων τὸν Θανθὰν καὶ τὸν Ῥαφεὶς καὶ τὸν Ῥαψάκην ἐκ 
Λαχεὶς πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Ἑζεκίαν ἐν δυνάμει βαρείᾳ ἐπὶ 
3 ’ Ν 3 ’ἤ λὺ 3" 3 9 ’ Ιερουσαλήμ' καὶ ἀνέβησαν καὶ ἦλθον εἰς Ἱερουσαλήμ, 

κι κι κι κι Ε Ψ 

καὶ ἔστησαν ἐν τῷ ὑδραγωγῷ τῆς κολυμβήθρας τῆς ἄνω ἡ 
ἐστιν ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως. “καὶ ἐβόησαν 
πρὸς Ἑζεκίαν, καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν ᾿ΒΕλιακεὶμ υἱὸς Χελ- 

’ ε 3 ’ὔ Ἁ ’ ε Ἁ ἈΛΟΣ Ν 

κίον ὁ οἰκονόμος καὶ Σόμνας ὁ γραμματεὺς καὶ Ιωσαφὰτ 
ε 9 , 19 
ο ἀναμιμνήσκων. 

17. τὸν Θανθάν: Ηδθῦτον ΤαγϊαΉ. 

Ιη 15. 201: {Π6 ἩΘΌΥΤΟΥ Πὰ5 Τλμαγίαη, 

δηἃ [86 ατϑθῖκ Ταναθάν. Τὺ ἰβΒ πού ἃ 

Πϑῖη6, Ὀαῦ ἃ {{01|6 ἴοΥ ἢὉἢῃ6 ΘΟ 667- 

1 -ΟὨϊοῦ οὗ 106 Αβϑυγῖδη ΔΙΊΩΥ. --- τὸν 

Ῥαφείς: Ηθῦτον Παῦδ- δᾶνγ 18, οϊ6 οὔ 

{6 δια 8. Οὗ. Φ6γ. 898, ψἤθυθ [6 

ΤΧΧ (ογ. 465) πὰ8 Ναβουσαρείς. 40ο- 

ΒΘΡυ5 (4{π|. Χ 1 ὃ 1) 505 οἱ {16 ὕνγο 

ΟΟΙΏΡΔΏΪΟΩΒ οὗ ὕῃ6 ΒΑΘ ΔΙΚΘ --- Τού- 

των δὲ τὰ ὀνόματα Θαρατὰ καὶ ᾿Ανάχαρις 

ἣν. ---τὸν Ῥαψάκην: {15 4150 15. 8 
1116. Ηθῦτονν Παδδηδᾳδῆ, ψΜΪΟ 15 

ἴδ κῃ ἴο τηθ8ῃ “ οΟἢϊθῖ ΘᾺ ρὈΘᾶγοσυ." Ῥτο- 

ΒΟΥ ΟἼΘΥπΘ ΠοΙα5. ὑπδῦ ἰὕ 15. ΤΘΔ]ΠῪ 

Αβϑυσίδη δηα τηθϑη8 “ ΟὨΐοῖ οὗ ὑῃ6 ὨΙρἢ 

ΟἸ ΘΒ. --- ἐν δυνάμει βαρείᾳ : 15. 862 μετὰ 

δυνάμεως πολλῆς. ---- ὑδραγωγῷ : ορ. 2020 ; 

δὲν, 2489; 15, 862, 4118. Τὴ {Π6 Ἰδϑὺ 

Ῥαβϑᾶρθ ῃ6 ἩΘΡτονν ἰ5 αἰ ΠΟΥ ἔΤΌΤῚ 

ὑπᾶῦ 'ἴπῃ ὍΠ6 ΓΘ. --- κολυμβήθρας: {185 

ἰδ ὑη6 ἢγβύὺ οἵ ἴθῃ ὁδοὶ ηο65. οὗ {Πῃ6 

ψ οΙα ἰὴ {16 ΤΧΧ, Τὸ 5 υϑοα Ὀγ Ρ]αῖο 

(1 ρ. 458 Ὁ) δῃηᾶ Ὀγ ΡΙαΐαγτοῃ (ογα- 

ἴα 902 Τὸ, Ῥίαο. Τ1Ν 10); ἴῃ ΝΙΤ. ὉΥ 

Φοδη (82, 97). 

18. Ἑ“ζεκίαν: ΗδθΌΤουν “{π6 Κίηρ,ἢ 
ΤῊΘ ψοΥαβ καὶ ἐβόησαν πρὸς ᾿Ἑζεκίαν ἀο 

ηοὺ ΔΡΌΘΔΙ ἴῃ 15. 8568, Φόοβθρθυβ (4πὲ. 

Ἁ 5 Ν 9 ν ε , καὶ εἶπεν πρὸς αὑτοὺς Ῥαψακὴης 

ΧΊῚΊ ὃ 2) ργαϊιϊ! ουϑ]ν δβου 65 ἴο οον- 

ΔΙΆΪΟΘ [6 ΠΟΙ -ΡΡΘΑΥΔΏ0Β6 οὗ {ῃ6 Κίηρ 

ΪΏ ῬΘΥΒΟΗ. --- Εἰλιακείμ: ΗΘΌτον δἰγνᾶ- 
κίων, ν αϊσαῖθ ᾿ιἰαοσία. 4085. Απΐ. Χ 1 

ὃ 2 τὸν τῆς βασιλείας ἐπίτροπον ᾿Βλιάκι- 

μον ὄνομα. --- Χελκίου: ΗἩΘΌγον ΠΙαίν- 

γᾶ, Νυϊραίθ Ποϊοίω (66η.). [Ιηβιθδα 

οἱ υἱὸς Χελκίου 116 ὑγδηβι δῖον οὗ ἰβαΐϊδἢ 

(968) ἢδ8 188 ΤΟΥΘ ΟἸαβϑῖοαὶ ὁ τοῦ Χελ- 

κίον. ---- Σόμνας : 15.368 Σόβνας, “ὈΟΒΘΡ 5 

Σοβναῖος, ἩΘΌγτον ϑημοδηᾶῆ. 866. 1ῃ6 

αἀθηππηοϊδίϊοῃ οὗ ῃἷπ ἴῃ 15. 2215-5 ΤῊΘ 

ΘΥ1]5 ὕΠΘ ΓΘ Ὀγθαϊοϊθα 5665} ἴο ἢᾶῦθ ὈΘθῃ 

ΟΠΪΥ ἴῃ ρᾶτύὺ δοσοιῃρ! |5Πῃ6ά. --- Ἰωσα- 

φάτ: Ηρῦγονν Ὑοαΐ, δοη- 4 8αρἢ. Τῃ 

260 Π6 5. ο8]16α ᾿Ιώας δπᾶ ἴῃ 87 ᾿Ιώας 

υἱὸς Σαφάν, ΜΥΜὨΪΟΉ ΤηΔ͵κ6 5 ἰὖ ἸΟΟΙ 88 [ἢ 

᾿Ιωσαφάτ ἍΕΥΘ ΠΟΙΘ ἃ πηϊδύαϊκο ἔου ᾿Ιῴας 

υἱὸς Σαφάν, ὨΘ]ρΡΘα ουὔῦ ὈΥ͂ [68 ἔδοὺῦ {πδὺ 

ὕΠ6γ6 δα ὈΘΘη ἃ ΓΘ ΙΟῚΒ ΓΘΟΟΓΑ͂ΘΙ οὗ 

1Πη6 πϑῖηθ οὗ ᾿Ιωσαφάθ (ἰΐ ΚΑ. 2029). --- 

ὁ ἀναμιμνήσκων: {δ6 γ600γ6γ). ΟἾ. 
11: Καὶ, 202: ᾿Τωσαφὰθ υἱὸς ᾿Αχειλοὺθ ἀναμι- 

μνήσκων: ἰἰὶ Κα. 2465 Βασὰ υἱὸς ᾿Αχειθά-. 

λαμ ἀναμιμνήσκων: ἵν Κι. 1837 ᾽᾿Τώας υἱὸς 

Σαφὰν ὁ ἀναμιμνήσκων : 085. Αηΐ. Χ 1 

ὃ 2 ᾿Ιῴαχον τὸν ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων. 

Ιη 15. 868 γγθ βᾶνθ ᾿Ιωὰχ ὁ τοῦ ᾿Ασὰφ ὁ 

ὑπομνηματογράφος. ΤῊΪΒ5 15 τπηθηὐοηθα 
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ἷἱν Κίηρβ ΧΥ͂ΙΠ 22 
" ε 

“ἘἙΐπατε δὴ πρὸς Ἑ ζεκίαν “Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας 
Ν 3 ΄ ’ ο 

βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων “Τί ἡ πεποίθησις αὕτη ἣν πέποιθας; 
κΞ" κ 

“εἶπας, πλὴν λόγοι χειλέων “ Βουλὴ καὶ δύναμις εἰς πόλε- 
᾽ “ ᾿» κι 

μον" νῦν οὖν τίνι πεποιθὼς ἠθέτησας ἐν ἐμοί; “'νῦν 
ἰὸὃ Ἅ ’ θ ΜᾺ 5. Δ ᾿ 6 ἢ ὃ Ν ’ ᾿ ἰδοὺ πέποιθας σαυτῳ ἐπὶ τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν 

τεθλασμένην ταύτην, ἐπ᾿ Αἴγυπτον: ὃς ἂν στηριχθῃῇ ἀνὴ ΜΕΚΌΥΕΝΜΆΗΝ γυ 5 ὩΡΙΧυῚ ΨῸΡ 
δ “Ὁ 5 ’ 3 Ν »“" σὰ 

ἐπ αὑτὴν, καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ 
’ 3 ’, ν Ν Ν 9 ᾽ὔ ῪΜ 

τρήσει αὐτήν. οὕτως Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύπτου πᾶσιν 
ἴω θ ’ 5 9 9 ’ "») ἃ Ψ Ἂν Ἁ Ὁ) ΟΝ Ἁ 

τοις πεποιθόσιν ἐπ αὑτὸν. και οτι εἴπας πρὸς με ΄ ἔπι 

Κύριον θεὸν πεποίθαμεν:᾿ οὐχὶ αὐτὸς οὗτος ἀπέστησεν 
ε ’ὔ Ἀ ε Ν ΕῚ κὰ ν Ν ’ 3 ΄ Ἁ 

Ἐζεκίας τὰ ὑψηλὰ αὐτοῦ καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ, καὶ 
ζῚ ΔΙΊ 59 “ὃ Ν ὯΝ υ. 5 λ ’ ς3 ’ “ εἶπεν τῷ Ἰούδᾳ καὶ τῇ Ἱερουσαλήμ “ Ἐνώπιον τοῦ θυσια- 

ὌγΥ δίαρο (ΧΥΤΙῚ 1 ὃ 12, ν. 797) 85 

{86 {{ΠΌΠ0 οὗ οπθ οὗ {π6 παίϊνθ οἰποὶα]β 
δῦ ΑἸοχδηαχία πάρ Αὐρυβίιβ δηᾶ 

ὉΠΟάΘΙ {Π6 Ῥιο]θη θα. Ὀθίοσθ Ὠΐτη. 

19. πεποίθησις : ̓ ΟὨΪΥ ΠΟΙ ἴῃ {Π6 

1 ΧΧ. ΤΠ ψνοσγα ἰβ υϑθα ὈΥ Φοβθρῇιυβ 

(Αηϊ. Χ ΛΧχ 8 4) δῃηα ΟσΟΌΒ 5[1Χ {ΪΠ165 

ἴῃ 1η6 Ν.Τ'., 6.0. ἰἱ ΟΟΥ. 115, Τὴ 15. 364, 

ἰηβίθαεα οὗ Τί ἡ πεποίθησις, [6 5816 

ἨἩΘΌγονν ἰβ γθηαογθα ὉΥ Τί πεποιθὼς εἶ; 
20. λόγοι χειλέων: ἩΘΌΓΘΥν, “ἃ ννοτα 

οὗ [ῃ68 1105," ὦ.6. ψΠποὰὺ ΓΘαβοη ὈΘΠΪηα 

ἴ. ΤῊ Οτθοὶς μοσα ἔα Ὁ]}]Υ τϑῆθοίβ 

ὑΠ60 ΗΘΌτονν, αὖ [Π6Γ6 ΤηΔΥ Ὀ6 βοιηθίῃϊηρ 

ΘΙ ἶδ5 τυ] {Π6 Ἰαϊίου. 1Ιῃ 15. 865 {ῃ6 

ἩῸΨ. Τὰ8 --- 1 Β6Υ {ἢ} δου Π56] δηα 

ΒΌΘησἢ [ῸΓ 0η6 ΡΥ 8ἃ1΄6 Ὀυὺ νδίη 

οὐ ποραβ.) ΤῊΘ ΟΥ̓ΘΟΙΚς ὑγϑηβιδύου {Π6Γ6 

ἢ ΘἾΥΘΒ -- Μὴ ἐν βουλῇ καὶ λόγοις χειλέων 

, παράταξις γίνεται ---- [2068 ἐπ6 δαζίο α6-- 

φοηπα τρορ σοιηϑβοῖ απαᾶ υὐογ8 ΟΥ̓ {6 

τ τ ἴρ58 9 ---Ἠἠθέτησας ἐν ἐμοί: ερ. 1! η. 
. 1ὴ ἰν Καὶ. 187 δηὰ 241.20 [ῃ6 ΗΘΌΓΘΥ 

γγΟΤῸ ἴθ {Π6 βδῖηθ 8ἃ5 ἰῇ ὑῃϊ5 Ῥᾶβδᾶρ. 

ΤῊΘ τϑηδοχΐηρ ἴῃ 15. 868 5 ἀπειθεῖς μοι. 

21. πέποιθας σαυτῷ ἐπί : Π0 τροορ- 

ηἶδθα ατϑοὶς οοηδίγποίοη, Ὀὰὺ ἃ ΠΊΘΙΘ 

Το]ονίηρ οὗ Π6 Ἡθῦτο. 15. 385 
πεποιθὼς εἶ ἐπί. --- ὃς ἂν στηριχθῇ ἀνήρ: 
ὑγθαϊϊηρ ὑῃ5. δ5. αὐθοὶς ψγθ τηἱρῃηῦ 6 ρα 

ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑῃηδῦὺ ἤδθΥΘ νψγὰϑ ἃ 0886 οὗ ἄν 

ἔου ἐάν, Ὀπὺ ΤΘΔ]]ΥῪ [Π6 ἀνήρ ἰβΒ ΒΌΡΘΥ- 

ἤἥποιιβ, Ὀθίηρ Ῥαῦ ἰπῃ ΠΊΘΥΘΙΥ ὈΘΟδιΒ6 

1ῃ6 ΗΘΌΓΘΥΥ 85 “18 ἴῃ ᾧΠ6 5816 

ῬΙδοθ. 15. 8056 ὃς ἂν ἐπιστηρισθῇ ἐπ᾽ 

αὐτήν. 

22. καὶ ὅτι εἶπας : αηα α8 707. ἐδ} 
δαψίησ. ΤῊΘ νϑΥῸ ἰβ Ρ].γ 8] ἰῇ {Π6 

ΗΘΌνθνυ. [5 867 εἰ δὲ λέγετε. --- οὐχὶ 

αὐτὸς οὗτος : ΟἰΓΠΕΙ οὗ Πἃ5 ἀγορρΘᾶ ουΐ 
ἰῦου 0Π68560 ΟΥΑΒ ΟΥ 6156 [Π6Υ̓ 816 ἃ 

ΤῊ ΒΓ 5] ἢ, 5ΠηΠ06 αὐτὸς οὗτος Οὐρηὐ 

ποὺ ἴο Τοῖου ἰο ΗθζΖοκίδῃ, Ὀαὺ ἴο Ψ68ο- 

γὰ ἢ. ἩΗδΖοκίϑῃ 5 τοιονδὶ οὗ [Πη6 Ὠΐρἢ 

ῬΙδοθϑ (185) ἰβ. σοῃβδίγιθα Ρο] θη 6 }}Υ 

8.5 δὴ δὐΐδοϊς Ροὴ Φθηονδῃ. 1ύ νγὰβ ἴῃ 

Ῥαϊβαδηοθ οὐ {Π6 Ῥγϊποῖρ]θ ὑμαῦ ὑῃ6 

ΤΟΙΏΡ]6 αὖ 96. 5416η) Βῃουϊα Ὀ6 1ῃ6 

5016 Θρηΐτα οὐ {πῃ6 πδύϊοηϑὶ! ΜΟΥΒΠΪΡ. 

10 15. ἰηὐογοϑύϊπρ ἴο ποίϊοθ ὑῃαῦ {15 

ΥΘΥΒΘ 15. οὐηϊ θα ἴῃ 1η6 αὙΤτϑοκ οἵ 15. 86, 

Ῥαυΐύ πού ἰῃ ὑῃ6 ΗΘΌΓΘΥ. 
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, , ΄ Ἵ. ΓΑ Μέρα δ, 93. ΟΝ 

στηρίου τούτου προσκυνήσετε ἐν ἸἹερουσαλήμ΄᾽: καὶ 
ω ’ Ν ἰρὰς ’ ,»,. 9 ’ Ν 

νῦν μίχθητε δὴ τῷ κυρίῳ μου βασιλεῖ ᾿Ασσυρίων, καὶ 
Ψ κι Δ ρζα 

δώσω σοι δισχιλίους ἵππους, εἰ δυνήσῃ δοῦναι σεαυτῷ ἐπι- 
Ν ω ’ 

βάτας ἐπ᾿ αὐτούς. “καὶ πῶς ἀποστρέψετε τὸ πρόσωπον 
τοπάρχου ἑνὸς τῶν δούλων τοῦ κυρίου μου τῶν ἐλαχί-: 

ξέ Ἁ » “Ὁ: 9... » 3 ν Ν 

στων; “καὶ ἤλπισας σαυτῳ ἐπ Αἰγυπτον εἰς αρματα καὶ 
ε - ν Ν “ Ν 3 , ΠΝ, ΡῈ δ 
ἱππεῖς. καὶ νυν μὴ ἀνεν Κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὸν 

Κύριος εἶπεν πρὸς 
3.9 

᾿ ἴω ΜᾺ “  ΔΈΣ ἡ τόπον τοῦτον τοῦ διαφθεῖραι αὐτόν; 
’ [41 ᾽ 8... Ἂ » ΙΕ ἘΝ 4 Ν ’ 9 ΄ 3 μέ “᾿Ανάβηθι ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην καὶ διάφθειρον αὐτήν. 

ἃ κὺ 3 Ἁ 

“καὶ εἶπεν ᾿Ελιακεὶμ υἱὸς Χελκείου καὶ Σόμνας καὶ ᾿Ιώας 
Ν, ε ’’ ’ δ Ν. “ ’ ᾿ πρὸς Ῥαψάκην “Λάλησον δὴ πρὸς τοὺς παῖδάς σου Συρι- 
’ 9 ε “ Α ω 

στί: ἀκούομεν ἡμεῖς, καὶ οὐ λαλήσεις μεθ᾽ ἡμῶν ᾿Ιουδαιστί: 
δῃ ΄ κὰ ΜᾺ ἴω ἴω 

καὶ ίνα τί λαλεῖς ἐν τοῖς ὠσὶν τοῦ λαοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦ τε 
Ὁ ἂζ χους; 

»’ ’ ἃ Ἁ ἃ κύριόν σου καὶ πρὸς σὲ ἀπέστειλέν με ὁ κύριός μου 

Ν 3 Ἂ Ἁ ε ’ Ἁ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ῥαψάκης “Μὴ ἐπὶ τὸν 

λ λῃ Ν λ ὦ ᾽ὔ 9.9 ἃ 3. ΟΝ Ν » ὃ Ἀ 

αλήησαυι τοὺς ογους Τουτους ; ουχι ει Τους αν βᾶς τους 

’ Ἁ ω Ὺ'ὰ ῪΚᾺ ΄Ὰ 

καθημένους ἐπὶ τοῦ τείχους, τοῦ φαγεῖν τὴν κόπρον αὐτῶν 

28. μίχθητε: [ῃ6 56η86 γτρϑααϊγρᾶ 

ΠΘΥΘ 5. “ἸΔΚ6 ἃ ΔΡΟΥ τ], Ὀαὺ ἰὐ ἱκα 

ῃοῦ ΟΙΘΔΙ ΠΟΥ͂ μίχθητε ΟΟἸΙΩΘΒ ὈΥ͂ ὑμδΐῦ 

πηιθϑηΐηρ. Μιγνύναι 15. ααἰΐο ἃ ΤᾺ76 

ψγοτα ἴῃ ῃ6 ΠΧΧ, ΘΟΟΟΥΤΪΩΡ ΟὨΪ]Υ 51Χ 

ὑϊη65. [Ϊηὴ Ῥβ. 10655 δηὰ 15. 8608 {ῃ6 

ἨἩΘΌΓΘΥ ἰ5 0η6 5816 ἃ5 ΦΥ͂, {π6 νψογὰ 

Ῥοίηρ' ὑῃαῦύ ἔσο 10 ἀρραβών (ἰϊ ΟΟΥ. 

122, δᾶ; ἘΡΗ. 114) 5. ἀρυῖνθα. --- δισχι- 

λίους ἵππους : 15. 908 δισχιλίαν ἵππον. 

ῬΊαγΑΙ ἴῃ ὑῃ6 ἨἩΘΌΓΘΥ. 

24. καὶ πῶς κτλ.: {15 Ῥδήβαρθ, 

ὑπουρ ϑβοιηθνηαῦ ἰηγοϊνθᾶ, οουτο- 

ΒΡΟΠΑ͂Β ΥΘΙῪ ὙΧ06]} ἴο {Π6 οΟΥΡΊηΔ)], Θχοθρύ 

ὑπαύὺ ἀποστρέψετε οὐρῃῦ ἴο ὍΘ 5'ΠΡΊΪΔΓ. 

ΤῊ ὑγϑηβιαῖου οὐ 15. 8509 ἢδ85 ῃδᾶθ 

ΠΟΏΒΘΗΒ6 Οαὖ οὗ {Π6 βϑᾶηθ6 ΗΘΌΓΘΤ..--- 

τοπάρχου : [ῃ6 οΟΙα τοπάρχης 15. ΟΟΙΏ- 

ΤΏΟΣ ἴῃ ΕΒΌΠΘΥ ἃηα . 416] ; ἰῃ θη. 4184 

ἰἴῦ ΤΘρυθϑθηΐβ ἃ αἰ ουθηῦ οὐἱρίηδὶ ἔΤΌΤΩ 

δύ 1 ἀο65 ΠΘΙΘ ; ἰὖ 15 αϑδθα 8150 ὈΥ 

1ῃ6 ὑπϑηβιδῖου οἵ 1ϑαΐδῃ (369). ὔᾧ. 
θη. 4134}, --- ἤλπισας σαυτῷ ἐπί : 5γη- 
ἰὰΧ ΗΘΌτονν, ηοῦ ασθοῖκ Οὐ. υθῖ88 21. 

26. εἶπεν : ἴΙΟΥ [Π6 ΒΙΠΡΌΪΔΥ ὙΘΙῸ 

ΤΟ] ονγθα ὈΥ͂ τοσθ ὑῃ8η ΟἿΘ Βα θ]θοῦ ορ. 

ὙΘΙΒΘ 857. ἃὃ 49. --- ἀκούομεν : ΞΞ αη66Γ7- 

βίδπα. Α Ἠθγαίΐβμῃ. --- οὐ λαλήσεις : 
15. 8561 μὴ λάλει. ----[ουδαιστί: 50 ἴῃ 

1βϑΐδῃ. Φοβθρῃὰβ (4π|. ΧῚ ὃ 2) Ἕβ- 

ραιστί. ----ἵνα τί : (σθη. 421 1. --- ἐν τοῖς 

ὠσίν: 15. 561 εἰς τὰ ὦτα. 

27. ἐπὶ... πρός. 15. 5612 πρὸς... 

πρός. ΤἸΏΘΓΙΘ 5 ἃ ΘΟΥΓΟΒΡΟηαίηρ' αἰ Πἴθγ- 

ΘΩΟΘ ἴῃ [ῃ6 ΗΘΌΓΘΤ --- τοῦ φαγεῖν κτλ. : 
{15 ΟΟΔΥΒΘ. ΘΧΡΓΘβϑίοη ον ἀθη Ὁ] οΟ0η- 

ἰδ ἃ ΓΘ Ι͂ΘΥΘΠΟΘ ἴο ὑπ οχύγθιϊθ5 οὗ 

Τατηΐηθ ὑΥ βοὴ ὑμ6 ΒΔΌΒΒΔΙΚΘΩ ὑπουρῃϊ 
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Ἁ ΜᾺ Ν Ω τ 3 ἴω 9 ε ἴω ν 3) οϑ Ἁ ὧν 

καὶ πιεῖν τὸ οὖρον αὐτῶν μεθ᾽ ὑμῶν ἅμα; καὶ ἔστη 
Ῥαψάκης καὶ ἐβόησεν μεγάλῃ Ἰουδαιστί: καὶ ἐλάλησεν 

δ ὦ (ς 3 ΄ Ν , Ν , , καὶ εἶπεν “ Ακούσατε τοὺς λόγους τοῦ μεγάλου βασιλέως 
᾿Ασσυρίων “"““Τάδε λέγει ὁ βασιλεύς “Μὴ ἐπαιρέτω ὑμᾶς 
᾿“Εζεκίας λόγοις, ὅτι οὐ μὴ δύνηται ὑμᾶς ἐξελέσθαι ἐκ χειρὸς 

9 » 80 Ἁ Ἁ 9 2 ς ῪΚᾺ ε ’ὔ Ν ’ 

αὐτοῦ. “καὶ μὴ ἐπελπιζέτω ὑμᾶς ἰζεκίας πρὸς Κύριον 
» 4.5 ’ὔ 3 “ἊἉ ’ ᾿ 39 Ν . Μ λέγων “᾿Εξαιρούμενος ἐξελεῖται Κύριος: οὐ μὴ παραδοθῇ 

ε “ Ψ 3 Ν , 3 , ᾽ δὲ, τον , ἡ πόλις αὕτη ἐν χειρὶ βασιλέως ᾿Ασσυρίων. μὴ ἀκού- 
ετε Ἑ ζεκίου, ὅτι τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων “ Ποιή- 

ϑ' Ὁ ΨῈ »χ. ’ Ἁ 9 ’ " ’ὔ Ἁ σατε μετ᾽ ἐμοῦ εὐλογίαν καὶ ἐξέλθατε πρὸς μέ, καὶ πίεται 
ἀνὴρ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ, καὶ ἀνὴρ τὴν συκὴν αὐτοῦ φάγε- 

᾿ , σ κ᾿ , ». δ ϑὸσν " Ν 
ται, καὶ πίεται ὕδωρ τοῦ λάκκου. αὐτοῦ, “ἕως ἔλθω καὶ 

λάβω ὑμᾶς εἰς γῆν ὡς γῆ ὑμῶν, σίτου καὶ οἴνου καὶ 
ἊΨ Ν 9 ’, ΜᾺ 3 ’, 3 ’ νν , ἄρτου καὶ ἀμπελώνων, γὴ ἐλαίας ἐλαίου καὶ μέλιτος" 

Ἁ Ν 9 ’ὔ ε 

καὶ μὴ ἀκούετε Εἶζε- 

μὴ 

ἃ ’ Ἁ 3 ἊΣ 9 ᾿ ᾿) καὶ ζήσετε καὶ οὐ μὴ ἀποθάνητε. 
’ὕ ν 3 δὰ ε ΄“ λ ’ ζ Κ ’ ε», ε ζῳ ᾿ κίου, ὁτι ἀπατᾷ ὑμᾶς λέγων “ Κύριος ῥύσεται ὑμᾶς. 

1π6 ᾿ἱπῃηδθίϊαηϊβ οὗ “6 Υυβ ] θη ὙΘΙΘ 

1ΠΚΘῚΥ ὕἤο ἀηᾶθργρο, 1 Π6Υ αἰὰ ποὺ ᾿ἰδύθῃ 

ἴο Ὠΐτη. Οὐ». νῃαὺ 15 βαϊα οὗ Π6 ἔδιηϊηθ 

ἴῃ ϑεαιηδυίω (6025). ἘῸΣ τοῦ φαγεῖν ἴΠ6 

ὑγδηϑιαΐου οὗ 15, 8612 ἢδ5 ἕνα φάγωσι. 

ΗΘ Αἰ80 οὔηϊίβ αὐτῶν [6 Γ᾽ κόπρον δηα 

οὖρον. 

28. μεγάλῃ : 15. 8618 φωνῇ μεγάλῃ. 
ΤῊΘ οΙη βίοι οἵ φωνῇ ΠΟΙΘ 5 ἀὰ6 ἴο 

ατθοὶς ἰάϊοη. ὃ 46. --- τοῦ μεγάλου 
βασιλέως ᾿Ασσυρίων : ΗΘΌΓΘΥ,, ’ οὗ {Π6 
στοῦ Κίηρ, Κίηρ οὗ Αβϑυσΐδ," ἃ ΪΟυτ τ] 

ὙΥΠΙΟῊ 8 ΟἸΟΒΘΙΥ 1Ο]]ονγθα ἴῃ 15. 8618 

τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου, βασιλέως 

᾿Ασσυρίων. 

29. ἐπαιρέτω..... λόγοις : 15. 3613 
ἀπατάτω... λόγοις. 

80, ἐπελπιζέτω: ηιαΐκα γοῖν ἤο}6. 

ΤῊΪΒ ἀ86 οὗ {Π6 ψογὰ [15 οἸδϑϑίοδὶ, 

ὑΠοῸΡ ποῦ ἢ πρός 1Ο]]Ο ἱηρ᾽ ---- 

᾿Εξαιρούμενος ἐξελεῖται: ὃ 81. 

.»»“ 
Ψ ψ’ 

81. Ποιήσατε... πρὸς μέ: 15. 8616 

Εἰ βούλεσθε εὐλογηθῆναι, . ἐκπορεύεσθε 

πρὸς μέ. ΤὭΘ ὑγδηβιδῦϊο) ὮΘΙΘ 15 ΤΠΟΥ̓Θ 

αὶ 1} ὅο ὉΠ6 οΥἱρίηδ!. ---- πίεται ἀνὴρ 

«0... φάγεται : 15. 8616 φάγεσθε ἕκαστος 
τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ τὰς συκᾶς. Τῃ 

7ἪὉπ6 ΗἩΘΌΓΘΥ πίεται δηΠα φάγεται 816 6χΧ- 

ῬΙΘΒΒΘα. ὈΥ ΟἿΘ ΥγΟ7Ό. --- πίεται ὕδωρ 

. αὐτοῦ: 15. 8616 πίεσθε ὕδωρ τοῦ 

χαλκοῦ ὑμῶν. ΟἿ λάκκος 566 6θῃ. 

9120 ῃ,---ὠἀὀνήρ: ΞΞ ἕκαστος. Α ΗΘΟΓΔίδβΙη. 

δ 70. 

822. ἕως ἔλθω : 15. 5617 ἕως ἂν ἔλθω. ---- 

ὡς γῆ ὑμῶν : 15. 5017 ὡς ἡ γῆ ὑμῶν. 

Τηαογυβίδηα ἐστί. ΤῊ γῆ [ΤΟΙ] ον ηρ 15 

αὐϊγαοίθα ἰηΐο Δρυθθιηθηΐ υυἱἢ {Π}185. ---- 

γῆ ἐλαίας... μέλιτος : πού ἴῃ 56 ΙΔ 

Οἰ ΠΟΥ ἴῃ ὑπ6 ΗΘΌΓΘΥ ΟΥ ἴῃ ὕπΠ6 αὙτθοκ. 

---Ἠ λαίας ἐλαίου : [15 ἰ5 ὕῃΠ6 οΟΥ̓ΘΙ οὗ 

1086 ΗΘΌΓΟΥΝ 4180, Ὀθαὺ ΟἿΤ ὑτδηβίουβ 

Βᾶγθ ἱηγοσίθα ἰὖ ἴου δὴ ΟὈΥ]Οὰϑ ΓΘΆΒΟΗ. 
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ῥνόμενοι ἐρύσαντο οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ 
χώραν ἐκ χειρός βασιλέως ᾿Ασσυρίων; ἭἽποῦ ἐστιν ὁ 

θεὸς Αἱμὰθ καὶ ᾿Αρφάλ; ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς Σεπφαρου- 
νῷ "5 2 , 3 ΄ 25. “2 καὶ ὅτι ἐξείλαντο Σαμάρειαν ἐκ χειρός μου; τίς μᾶιν; 

9 ΜᾺ ἴω ΜᾺ ἴω. ἴω ἃ 9 ᾽ὔ Ἀ ἴω 9. “ἡ 

ἐν πᾶσιν τοῖς θεοῖς τῶν γαιῶν οἱ ἐξείλαντο τὰς γᾶς αὐτῶν 
3 , ψ 9 - ὝΨϑ, Ν 3 Ν 3 ἐκ χειρός μου, ὅτι ἐξελεῖται Κύριος τὴν ᾿ερουσαλὴμ ἐκ 
χειρός μου; 7} 2) 

αὐτῷ λόγον, ὅτι ἐντολὴ τοῦ βασιλέως λέγων “ Οὐκ ἀποκριθή- 
8 

26 Δ ϑΥ ν Ν 3 9 , 
καὶ ἐκώφευσαν καὶ οὐκ ἀπεκρίθησαν 

3 ΠΝ ΟΝ σεσθε αὐτῷ. 
9 ’᾽ “ Ν ’ ε Ἂ Δ ’ ΕΝ Ν οἰκονόμος καὶ Σόμνας ὁ γραμματεὺς καὶ Ἰώας υἱὸς Σαφὰν 

ὁ ἀναμιμνήσκων πρὸς τὸν Ἐζεκίαν διερρηχότες τὰ ἱμάτια, 
Καὶ 

ἐγένετο ὡς ἤκουσεν βασιλεὺς ἝἙ) ζεκίας, καὶ διέρρηξεν τὰ 

Ν 9 ΄ 8... δ ᾽ὔ ε Υ 
καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ τοὺς λόγους Ῥαψάκου. 

ε ’ ε ΜᾺ Ν ’ 4 ο 3 ΄“ ΟΝ 

ἱμάτια ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον, καὶ εἰσῆλθεν εἰς 
“5 ’ ῷ ΝΠ 5 Εν 9 Ν Ν 3 ,ὕ 

οἶκον Κυρίου. καὶ ἀπέστειλεν ᾿λιακειμ τὸν οἰκονόμον 
ὙΜΔ ’ Ν Ψ ἃ ἃ ’ ΛᾺ 

καὶ Σόμναν τὸν γραμματέα καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῶν 

Ἁ ῪΜᾺ Ν οὶ 

καὶ εἰσῆλθεν "Ἑλιακεὶμ υἱὸς Χελκείου ὁ 

898. ῥνόμενοι ἐρύσαντο : 15. 3618 ἐρ- 
ρύσαντο. --- καστος :- [6 ἨἩΘΌΓΘΥΥ ΠΘΙΘ 

15. ὕη6 5816 8ἃ5 ἴοΥ ἀνήρ ἴῃ 81, Ὀαὺ ἀνήρ 

σου ἃ ὨΔΓΑΪΥ ἀο ἴθι θεοί. 

84, Αἱμὰθ καὶ ᾿Αρφάλ: 15. 8619 

Ἑμὰθ καὶ ᾿Αρφάθ. --- Σεπφαρουμάιν : 
15. 3619 τῆς πόλεως ᾿Επφαρουαίμ. ΑἸΥ̓ΟΥ 

ὑμ15 ὑη6 ἩΘΌΤγΘονν ἤθτΘ δα αβ " οἵ Ηθῃδ.᾽ 

8ηα “Ἴννϑῃ," Ὀσύ ποῦ 850 ἴῃ 158,8}. -- 

καὶ ὅτι ἐξείλαντο : {Π6Γ6 156. ποίῃϊηρ᾽ ἴῃ 

16 ἩΘΌΓΘΥΥ ΠΘΥΘ ἴο ΘΟΥΥΘΒΡΟΠα ἴο [Π6 

καί, ποι {Π6ΓΘ 15 ἴῃ 15. 5619; ΤΥ͵Δη5- 

Ἰαῖθ ---- πᾶ (ἀο γοιι βαψ) ἐδπαΐ ἐῆομ ἢαῦο 

αοἴϊυογοαὰ ϑαηναγία οὐ οΟΥ̓ἩἨΛ παπᾶ 9 

Ιὴ 15. 8619 [η6 τϑηᾶθυϊηρ 8 μὴ ἐδύναντο 

ῥύσασθαι κτλ. 

85. γαιῶν... γᾶς: ὃ 5.--- Κύριος: 

15. 8029 ὁ θεός. Ἡθῦτεν, “Φθμον δ." 

86. ἐκώφευσαν : ορΡ. 9“ ἅνσ. 161, ΤῊΘ 
ὙΥΟΓ ΟΟΟΌΓΪΒ 8}] ὑορϑύῃου θ᾽ θνθῃ {ὑϊΠ|685 ἴῃ 

ἴῃ6 ΤΧΣ, ---ἐἀὀντολὴ . .. λέγων: ὃ 112, 

15. 8021 διὰ τὸ προστάξαι τὸν βασιλέα 

μηδένα ἀποκριθῆναι. 

87. ὁ γραμματεύς : 15. 8622 ὁ γραμ- 

ματεὺς τῆς δυνάμεως, ἱϊπουῦύ αἰ ΠΡΥΘΠΟΘ 

ἴῃ {π6 ἩΘΌΥΘνυ. ΥΥ͂Θ ΤΔῪΥ ἰοὺ {Π6 

ὑγδηβιδῦου 5 Ὀ6]16 ὑπαῦ {πΠ6 οἵοθ οἵ 

1η6 ἸθοοΥΘΥ γὰ8 5ΡΘΟΐΔ ΠΥ οομηπηροίρα 

γΥἹ ἢ 0Π}6 ΔΥΊΩΥ. --- διερρηχότες τὰ ἱμάτια: 

15. 8022 ἐσχισμένοι τοὺς χιτῶνας. [Ιῃ 

ΟἸα βίοι δυῦηουβ ἴῃ6 βίγοηρ ρϑυϊθοῦ 

διέρρωγα ἰβΒ υϑρα ᾿ηὐγϑηϑι νον, ΤῊΘ 

ΘΚ ρουϊθοῦ διέρρηχα ἰδ5. 80 ΘΙ] ογΘα 

ἴη {πὸ ΤΩἸΧΧ ποῖὸ δῃᾶ ΪἿ1ἢἢ ἰἰ Κὦ. 1489, 

1682; 1 Μδϑ8ο. 614, 1845, Τὰ 15. ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 

η6 Ἐρίβι]6 οἵ Φογθηΐῃ (γοῖβθ 90) 

{μᾶὺ ψὸ μὰ {16 οἰαββίοδὶ [ΌὉΥΠῚ --- 
ἔχοντες τοὺς χιτῶνας διερρωγότας. 

1. ὡς ἤκουσεν βασιλεὺς ᾿Ἐϊζεκίας: 
15. 571 ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν βασιλέα Ἑ ζεκίαν. 

--- σάκκον : ΗΠΘΌΓΘΥ 866, 1,801 βασοιι8, 

ἘΠΡΊ ΙΒ βασζ. θη. 4251] ῃ. 

»“ Πὰν. Ὁ ὰπ ὦ“ 
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ἱερέων περιβεβλημένους σάκκους πρὸς Ἦσαίαν τὸν προ- 
3 Ν Ω 

φήτην υἱὸν ᾿Αμώς, “καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ““ Τάδε λέγει Ἕζε- 
’ ς ’ θλί Ν 9 ΜᾺ ,Ν ἴω ε 

κίας “ Ἡμέρα θλιψεως καὶ ἐλεγμοῦ καὶ παροργισμοῦ ἡ 
ε ’ Ψ Ψ 3" θ ΕΝ ν 3 ’ Ἁ 5 Ἁ 3 ἡμέρα αὕτη; ὅτι ἦλθον υἱοὶ ἕως ὠδίνων, καὶ ἰσχὺς οὐκ 
ἔστιν τῇ τικτούσῃΞ. εἴ πως εἰσακούσεται Κύριος ὁ θεός 

’ Ἁ ’ 

σου πάντας τοὺς λόγους Ῥαψάκου, ὃν ἀπέστειλεν αὐτὸν 
Ν 3 ’, ἴω ἴω 

βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων ὃ κύριος αὐτοῦ ὀνειδίζειν θεὸν ζῶντα 
Ν ῪΜᾺ “4, 

καὶ βλασφημεῖν ἐν λόγοις οἷς ἤκουσεν Κύριος ὁ θεός σου, 
Ν Ψ) Ἁ Ἂ “ ἴω «καὶ λήμψῃ προσευχὴν περὶ τοῦ λήμματος τοῦ εὑρισκομέ. 

3. ΟΝ “ ἴω 

νου. δὅκαὶ ἦλθον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως Ἕ ζεκίου πρὸς 
Ἁ κὺ ΄Μ - 

Ἠσαίαν, "καὶ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ἡσαίας “Τάδε ἐρεῖτε πρὸς τὸν 

κύριον ὑμῶν “Τάδε λέγει Κύριος “Μὴ φοβηθῇς ἀπὸ τῶν 
ΓῚ » ΓῚ : 

λόγων ὧν ἤκουσας, ὧν ἐβλασφήμησαν τὰ παιδάρια βασι- 
. 3 ῪΜ ἴω 

λέως ᾿Ασσυρίων. ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐν αὐτῷ πνεῦμα, καὶ 
3 ’ 3 ᾽ν τ ν 3 », 3 Ν “ 

ἀκούσεται ἀγγέλίιαν καὶ ἀποστραφήσεται εἰς τὴν γὴν 

2, ἮἪσαίαν : ΗδΌτον γέρηα᾽ γαΐμι, 
ψυϊραΐθ 7}5αἴα8( ἙἘΥΟΙΏ 6 ΟΡΘηΪΐΪηρ' 

ΓΒ οἵ 6 ΒοοΙ οἵ ἰβαΐϊδῃ γγ9 θαυ ὑΠδῦ 

16 νἱ᾽βίομβ οὗ ὑπαῦ Ῥσορῇῃθῦ 9 16 566} 

ἐἿὴ {Π6 ἀδΥ85 οἵ [{2ΖΖίδ}, Φομδιη, ΑΖ, 

δηἃ ἨἩρζΖοιτίαῃ, Κίηρβ οἵ Φ“υαδῆ."--- 

᾿Αμώς: ποῦ [Π6 ΒΆ116 ὩΔΙΩ6 δἃ5 ὑπδὖ οὗ 
0Π6 ῬΙΟΡΠμοῦ Αἰηοϑ, ὑπουρ οοἰποϊαϊηρ 

ΜΙ Ὁ ἴῃ ἀγροῖς. 

8. Ἡμέρα... αὕτη: 15. 8718 ἩἫἩ μέρα 
θλίψεως καὶ ὀνειδισμοῦ καὶ ἐλεγμοῦ καὶ 

ὀργῆς ἡ σήμερον ἡμέρα, ἴπΠ60 ΗΘΌΓΘΥΥ 

Ῥϑίηρ' [ῃ6 58 126. ---- παροργισμοῦ : ργονο- 

οσαἴΐοῃ. ΟὟ. ἰὶ Ἐβάγ. 1918, 36 καὶ ἐποίησαν 

παροργισμοὺς μεγάλους, ΜΏΘΤΘ {Π6 Ηθ- 

ὈΓΘΥῪ ἰ8 {ῃ6 βϑῖὴηθ 8ἃ58 ἤθτθ. Τῃθ ΝῸΥ͂. 

ἢδ5 βου “ ριογοοδίίοῃβ, ἤθῚΘ “ Θοη- 

ΤΉ] Υ." --- ἦλθον... τικτούσῃ: [5. 978 

ἥκει ἡ ὠδὶν τῇ τικτούσῃ, ἰσχὺν δὲ οὐχ 

ἔχει τοῦ τεκεῖν. ΤῺ ΗΝ. ρῖνθβ ὑῃ8 

δχϑοῦύ σϑηαθυίηρ. 

4. εἴ πως εἰσακούσεται : 15. 5154 

εἰσακούσαι (ορί.). --- ὅν : 15. 374 οὕς. ΤῊΘ 

ἩΘΌγονν τΤοΙαύϊΐνθ ΙΠΔΥ ΤΟΙ ἴο 8 

ἨΔΌΒΏΔΚΘΗ ΠΪΙ56]1 ΟΥ 0 Πῖβ5. ψΟΣαβ. 

ΤῊΘ ὑπδηβίαῖου οὗ ἘΕουσίῃ ἹΚΙΠΡΌΟΙΩΒ 

ἢδ5 ἰδῖίζθῃ ΟΠ6 νίθνν δηα ὑΠ6 ὑγδηβιδῦου 

οἱ Ιβαΐϊδῃ {μ6 οὐΠου.--- βλασφημεῖν ἐν 
λόγοις : 15. 57: ὀνειδίζειν λόγους (ΟΟΡῊ. 

8.66.) ; ΚΟΥ͂ “δηα νν1}} γθ θυ 1κ6 {Π6 νγογαβ." 

- -ᾷλ, ήμψῃ . .. εὑρισκομένου : 15. 575 

δεηθήσῃ πρὸς κύριὸν σου περὶ τῶν κατα- 

λελιμμένων τούτων. ΑΒ τοδαϊηρ ΠΘΥΘ 

οὗ λιμματος (ΞΞ λείμματος) δ͵ΙνΕ5. ὑῃθ 

τὶρηῦ 56η86. Λεῖμμα ΟΟΟΌΥΒ ΠΟΥΠΘΙΘ 

ΟΙδ6 ἰῇ {106 ΙΧΧ, Ὀυὺ ἰ5Β ἴουμᾶ ἴῃ 

Βοιῃ. 115, 

6. ὧν ἐβλασφήμησαν: 15. 876 οὗς 
ὠνείδισάν με. ----τὰ παιδάρια : 15. 516 οἱ 

πρέσβεις. ΤΠ6 αἰπμηϊπαςδννθ ΠΘΙΘ 6χ- 

ῬΥΘΘΒ65. Π6 ΒΟΟΥΏἢᾺ] ἔοτοθ οὗ {Π6 οΥἹρΊ- 

Π8]. Ιῃη οἰαββίοδὶ ασθοῖκ γγ6 τηἱρηῦ ΠΘΥΘ 

ὨδΥΘ νεανίαι. 

7. δίδωμι ἐν αὐτῷ : 15. 917 ἐμβάλλω 
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9 κι Ν κι 5. Ν 9 ε , 3 “ κι 9 
αὐτοῦ. καὶ καταβαλῶ αὐτὸν ἐν ῥομφαίᾳ ἐν τῇ γῃ αὖ- 

ἴω Ν ε δι 

τοῦ. Δ Καὶ ἐπέστρεψεν Ραψάκης, καὶ εὗρεν τὸν βα- 
᾽ ΕΙ ’ὔ “ πῆρ ’ ν » [ 

σιλέα ᾿Ασσυρίων πολεμουντα ἐπὶ Λομνά, ὁτι ἤκουσεν ὁτι 
9. κα 5 ἢ, ’,ὕ 9 ν.ν»ν»ν ἃ Ν τις 
ἄπηρεν ἀπὸ ΔΛαχείς. καὶ ἤκουσεν περὶ Θαρὰ βασιλέως 

Αἰθιόπων λέγων ““ Ἰδοὺ ἐξῆλθεν πολεμεῖν μετὰ σοῦ" " καὶ 
Ρ] Ρ Ν 9 ’ 3 ’ Ν ε ’ Ψ), 

ἐπέστρεψεν καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Ἐζεκίαν λέγων 
10((ς Μὴ 3 ’, ε θ ’ὔ 5.3" Ἃ Ἂς ᾽ θ 3 ΙΒ ΡΝ 

ἢ ἐπαιρέτω σε ὁ θεὸς σου, ἐφ ᾧ σὺ πέποιθας ἐν αὐτῳ 

λέγων “Οὐ μὴ παραδοθῇ ᾿Ιερουσαλὴμ εἰς χεῖρας βασιλέως 
3 , ᾽ 1.99 κν Ἂν ΄ Ψ 3 ΄ ' 
Ασσυρίων. ἰδοὺ σὺ ἤκουσας πάντα ὅσα ἐποίησαν βα- 

σιλεῖς ᾿Ασσυρίων πάσαις ταῖς γαῖς, τοῦ ἀναθεματίσαι 
ΠΡΗΡ δ δ Ἑ θ , τὸ ὙΠ 1 ἦς ΕΠΝΝ ε Ν αὐτάς: καὶ σὺ ῥυσθήσῃ; μὴ ἐξεΐλαντο αὐτοὺς οἱ θεοὶ 
ω 9 ΜᾺ 9 ’ ε ’ ’ Ἄ, 

τῶν ἐθνῶν; οὐ διέφθειραν οἱ πατέρες μον τήν τε Τωζὰν 

εἰς αὐτόν. ὃ 9]. --- καταβαλῶ αὐτὸν ἐν 

ῥομφαίᾳ: 15. 5177 πεσεῖται μαχαίρᾳ. 

ΤῊΘ ΤΟΥΙΊΘΙ 15. Π6 ΠΊΟΥΘ ΟΟΥΥΘΟΐ, ἃ5 ὉΠ 6 

ἩΘΌΓΘΥΥ ΘΙ 15 οδυβαύϊνθ. Τῦ ἰβ ἴο ὍΘ 

ποὐϊορα ὑπμαὺ 15818}}᾽8 τηθϑϑῶρθ οοῃΐδ! 5 

ΠΟ ΤὈΘΓΘμΟ6 ἴο 86 ἀθδίγαοίίοη οὗ 6 

Ποϑί. 

8. ἐπέστρεψεν : 15. 878 ἀπέστρεψεν. --- 

εὗρεν : 15. κατέλαβεν. --- πολεμοῦντα ἐπὶ 
ΔΛομνά : 15. πολιορκοῦντα Λόβναν. ΤῊΘ 

Ὡδη6 οὗ {πΠ6 ΡΙδοθ ἴῃ {ῃ6 ἩΘΌΓΘΥ 15 

ΤΊ ΌΏΔΗ. --- ὅτι ἤκουσεν : 15. καὶ ἤκουσεν. 

ΤῊΘ ὅτι τϑῆθοίβ ὑῃ6 ΗἩΘΌΓΘν. 

9. καὶ ἤκουσεν .᾿.. πολεμεῖν μετὰ 
σοῦ: [Π6 ὑγδηβίαίου. οὗ ᾿βαΐϊδῃ ὈΏΤΟΥΝΒ 

ὑμ15 ἰηο {ῃ6 ΤΪἿΌΤ οὗὐ δὴ ἰδίου ϊοδὶ 

Βίαθιηθηΐ ---- καὶ ἐξῆλθεν Θαράκα βασι- 

λεὺς Αἰθιόπων πολιορκῆσαι αὐτόν" καὶ 

ἀκούσας ἀπέστρεψεν. ---- Θαρά: 15. 379 

Θαράκα, ἩΘΌτοΟν Τὶ) αφαΐ., ο05. ΑἨΐ. 

Χ 1 ὃ 4 Θαρσικής.--- βασιλέως Αἰθιόπων : 

ἩΘΌτον, " Κίηρ οὗ Οὐ}. ---λέγων : 8112. 

-- πολεμεῖν μετὰ σοῦ: 0 ἤοἠὲ ασαϊηϑὶ 

{ὴΐ66. Ιῃὴ Αἰ ατθοὶς {86 Ῥῇγαβθ 

οι] ἃ τηθῶη ἴο ἤσμξ οὐ ἐδ 5166. 

- ἐπέστρεψεν καὶ ἀπέστειλεν: ἤδ 86ηΐ 

αραΐη. Α ἩΗθΟγΓΔίβη,. ---- πρὸς ᾿Εἰζεκίαν 
λέγων : αἰΐοι {15 ἴῃ {η6 ἩΘΌΓΘΥΥ ΟΟΙῚΘ 

ὑπ6 ψογᾶβ, “ΤῊΝ 5}8]}} γθ βρθαῖ ἴο 

ἩδζΖοκίδῃ Κίηρ οὗ “πὰάδῃ, βωγίηρ,.᾽ ΤΉΘΥ 

ΔΘ ἴο ὈΘ Τουπα δ]850 (8}1 Ὀαπὺ {πΠ6 Ἰα80) 

ἴῃ 15. 8572 
10. ἐφ᾽ ᾧ.... ἐν αὐτῷ: 15. 871 

ἐφ᾿ φ᾿ν". ἐπ᾿ αὐτῷ. --- εἰς χεῖρας: 

15, 5710 ἐν χειρί. ὃ. 91. 

11. ἰδοὺ σὺ ἤκουσας: 15. 8571 σὺ 
οὐκ ἤκουσας ...; --- πάσαις ταῖς γαῖς: 

15. 5711. πᾶσαν τὴν γῆν. --- τοῦ ἀναθε- 

ματίσαι αὐτάς : 15. ὡς ἀπώλεσαν. ΤῊΘ 

οοηδβίγποίύίδβοηῃ ἴῃ 0ῃ6 ἩΗΘΌΓΘΥ 85 ψυμδῦ 

τηϊρῃηῦ Ὅ6 οΔ]]6α ἃ ἀδίϊνθ βρϑυαπα, 850 

ὑμᾶὰῦ ἢμ6 ομοίοθ οὗ {86 ρϑηϊΐγθ 15 

ῬΙΟΙΠΡ θα ὈΥ͂Τ ατΥ̓οῖς 85. Κῆοόσῃ ἴο {Π6 

ὈΥΘΏΒΙῖΟΥ. ὃ 60. ΤῸ Π)8Κ6 ἃ ΡΪδ0θ ἃ 

«γούϊνθ οἴουίησ ̓  ἴο αοα ἱπηρ]16α 108 

αὐίοι ἀθϑυσαοίίοη. ᾿Αναθεματίξειν ΟΟΟΌΥΒ 

Τουχύθθῃ ὑἰπη65 ἴῃ {π6 ΤΧΧ. 
12. μὴν οὐ: ᾿μή ξ ἡνηι; ὁ 

ῃοηηθ. Α οομμρδιίβδοη τὶ Ἂη6 Ηθ- 

ὈΓΘῪ ΠΟΥΘΥΘΥ δηα τὶ Βαῖϑἢ τ Δ ΚΘ5 

ἰἴῦ βθϑῖῃ οθυΐαϊι) ὑπαῦ {μ6 τἱὶρῦ γϑϑαϊηρ 

ἷθ οὕς, ὙΠῸ ἃ ΟΘοΙηπηὰ δου μου, Ὀυΐ 



. 
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καὶ τὴν Χαρρὰν καὶ Ῥάφεις καὶ υἱοὺς Ἔδεμ τοὺς ἐν 
Θαεσθέ; “ποῦ ἐστιν ὁ βασιλεὺς Μὰθ καὶ ὁ βασιλεὺς 

; Ν “ 
᾿Αρφάθ; καὶ ποῦ Σεφφαρονάιν, “Ανὲς καὶ Οὐδού ; 

καὶ ἔλαβεν Ἑζεκίας τὰ βιβλία ἐκ χειρὸς τῶν ἀγγέλων 
᾿ς. ’ 3 ἃ 9 »’ 9 μὸ ’ Ἁ 3 ’ὔ καὶ ἀνέγνω αὐτά: καὶ ἀνέβη εἰς οἶκον Κύριου καὶ ἀνέπτυ- 

ἕεν αὐτὰ Ἑζεκίας ἐναντίον Κυρίου, “καὶ εἶπεν “Κύριε ὁ 
ῳ “ἢ Ν ε , “7. » , Ἐς ν΄’ ἃ Ν 

θεὸς Ἰσραὴλ ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβείν, σὺ εἶ ὁ θεὸς 
4 Ἢ ΕΥ͂Ν ἴω ἴω, 

μόνος ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς, σὺ ἐποίησας τὸν 
Ἁ ΜᾺ κι ΓῚ ᾿ 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. “κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου καὶ 
» 

ἄκουσον: ἀνοιξον, Κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἴδε, 
καὶ ἄκουσον τοὺς λόγους Σενναχηρεὶμ, οὕς ἀπέστειλεν ὀνει- 

κ᾿ Ψ 
δίζειν θεὸν ζῶντα. ὅτι ἀληθείᾳ, Κύριε, ἠρήμωσαν βασι- 

ΠΟ αποϑύϊοῃ τη ς {1}} {ῃ6 οπᾶ οὗ {86 

ΒΘηΐθηο6. --- Τ᾽ ωζάν : [ῃ6 Αϑϑγτίδη ῥτονυ- 

ἴηοθ οὗ αυζᾶηὰ, σΜΪοὴ ὰϑ ΟἹ {6 

τἶνοῦ Ηδροῦ (171), ἃ ὑἹαΐανυ οἱ {π6 

ἘΠΡΗγδΐίβϑ. ---- Χαρράν : Παγαῆ, ἃῃ. 8ἃ1- 
οἰθηὺ οἷὐγ ἴῃ που Μαοβορούδῃηϊἶδ. ---- 

Ῥάφεις: 15. Ῥάφεθ, ἩῸΨ. Ποφορῆ. 
ΤῊΪ5 15 ΒΌΡΡοβϑθα ἴο Ὀ6 ἰαθηύίοαὶ συ 

{π6 τιοᾶθῃ ἤὐιβᾶξα, ἴσο μα Οοηθ- 

ΒΔ] τ ]]65 βοαϊηνγοθὺ οὗ ϑασα οἡ [6 

ΕΠΡὨγαΐθθ, οὐ 6 τοδᾶ ἰθδαϊηρ ἰὸ 

Ῥαίγτα. (Ομθγηθ, Φἴηο. ιν.) --- 

υἱοὺς "ΕΙδεμ τοὺς ἐν Θαεσθέν : 15, αἵ εἰσιν 
ἐν χώρᾳ Θεεμάθ.ς ἨἩθΌΓΘΝ ἴῃ Ῥοΐῃ 

ῬΙδοθ “δηαὰ {ῃ6 οὨ]ᾶάσθη οἵ Ἐδθη, 

ΟῚ 6ΥΘ ἴῃ 6] βθαγ., ΤῊΘ ΟὨΠ]ΠαΤΘῊ 

οὗ Ἐδθηῃ βϑθϑῖὴ ἴο ΟΟΥΘΘΡοΟμα ἴο {6 

Αβϑυσυίδη Βῖ- Ααϊηὶ (ορ. “Ὠοῦβθ οὗ 

ἘδΘη ᾽ ἴῃ ΑἸΉΟΒ 18) ; ΤΟΙ ΒΒΔΥ ἢδ 5. ὈΘΘῊ 

᾿πουρῃῦ ἰο Ὀ6 ΤΊϊ-ὈΒΘΙΘ, ἃ Οἰὐγ ἴῃ ὉΠΘῚΓ 

ΟΟαηΐ. ΤΠ τυ]ίηρ ποῦβθ οἱ Ααϊηὶϊ 

γγὰβ Βθαθθα ὈΥ ΑΒΒΌΓΠΔΒΙΓΡΑΙ (888-- 

860 8.0.) δηαὰ ΠΗΏΔΙΥ βοῦ δϑίαθ ὈΥ ὅ84]- 

τηϑη δῆ" 1 (889--828). 

18. Μάθ: 188: Αἱμάθ, 15. 5718 Ἕμάθ, 

Ηθῦτονν Πᾶἄηιαϊ. ἩἨδιπδίη δὰ Ὀθθη 

ΤΘΟΘΏΝΥ ΟΟΠαυΘΥΘα ὉΥ ΑΙΡΌη (721-- 

706 Β.0.). ---ἰ ̓ Αρφάθ : 188: ᾿Αρφάλ, Ηδ6- 

ὈΓΘῪ 4γραᾶ. ϑυθ]αραίοα Ὀγ ΤΊρΡ] α΄ ἢ- 

ῬΊΊΘΒΟΥ 11 ἴῃ 740. Ατγρδᾶ 15. ΠΟῪ 

Το] ]- δα, ϊσύθθη τ 1165 ἔσοπ ΑἸΘΡΡΟ 

ἰο πουύημνοϑὺ (ηο. ΒὲὉ.). -- Σεφφα- 

ρουάιν : 188: Σεπῴφαρουμάιν. ----.Ανὶἣς καὶ 

Οὐδού: 15. 8718 ᾿Ανάγ, Οὐγαυά, ἩΘΌΓΘΟΥ 

Ἡοπαΐὶ δὰ “Τυναΐ. 

14. τὰ βιβλία: 15. 571} τὸ βιβλίον. 

ῬΙ]υγΑ] ἴῃ {η6 ΗΘΌΓΟν. --- ἀνέπτυξεν : 15. 

ἤνοιξεν. ---- “Ἐϊεκίας : οἸηἸ θα ἴῃ ΙΒαΐδ, 

Ῥαύῦ οοουργίηρ Ἰπδῦ Π15 ῬΙΔο6 ἴῃ {6 

ΗθΡτονν. --- ἐναντίον Κυρίου : αἴΐξον [15 

15. 5118 Ἠδ5 καὶ προσεύξατο ᾿Ἑ ζεκίας πρὸς 

Κύριον λέγων, ΟΙαΒ. ΜΜΏΐΪΟΩ Πᾶνθ ΠΘΙΡ 

Θαυϊνγαϊ!θηῦ ἴῃ 0ῃ6 ἩΘΌΓΘΥΥ 80 δὖ {15 

Ῥοϊηῦ. 

15. Κύριε ὁ θεός : ο». 19 8ἃπᾶ “1Π6 
οὔ - θουστηρ Τοστηα]ὰ ἴἢ δύ, Αἀρτιβύ θ᾽ 5 

ΟΟὨ 655 Ί ΟΠ 5 -- 7906 1261η18 Ὡλθι8. 

15. 3716 ῃὰ5 Κύριος σαβαὼθ ὁ θεὸς ᾿Ισραήλ. 

--- χερουβείν : 1 Κ. 1798 ἢ. --- ἐν πάσαις 

βασιλείαις τῆς γῆς : 15. 5716 πάσης βασι- 

λείας τῆς οἰκουμένης. 

17. ὅτι ἀληθείᾳ : 15. 8718 ἐπ’ ἀληθείας 
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λεῖς ᾿Ασσυρίων τὰ ἔθνη, “καὶ ἔδωκαν τοὺς θεοὺς αὐτῶν 

904 

9 Ν “ ν 9 ,ὔ 3 9 δὴ » ω 9 ’ 

εἰς τὸ πῦρ, ὅτι οὐ θεοί εἰσιν ἀλλ᾽ ἢ ἔργα χειρῶν ἀνθρώ- 

πων, ξύλα καὶ λίθος, καὶ ἀπώλεσαν αὐτούς. “ὃ καὶ νῦν, 

Κύριε ὃ θεὸς. ἡμῶν, σῶσον ἡμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτοῦ, καὶ 
γνώσονται πᾶσαι αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς ὅτι σὺ Κύριος 

ὁ θεὸς μόνος. Ὁ Καὶ ἀπέστειλεν Ἤσαίας υἱὸς ᾿Αμὼς 
πρὸς Ἑ ζεκίαν λέγων “ Τάδε λέγει Κύριος ὁ θεὸς τῶν δυνά- 
μεων θεὸς Ἰσραήλ “Ἃ προσηύξω πρὸς μὲ περὶ Σενναχη- 

ρεὶμ βασιλέως ᾿Ασσυρίων ἤκουσα. 

ἐλάλησεν Κύριος ἐπ᾽ αὐτόν 

Ἰοὗτος ὁ λόγος ὃν 

“ἘἜΞουδένησέν σε καὶ ἐμυκτήρισέν σε παρθένος θυγάτ η μυκτήρ ρ γάτηρ 
Σειών " 

ἐπὶ σοὶ κεφαλὴν αὐτῆς ἐκίνησεν θυγάτηρ ᾿Ιερουσαλήμ. 
ἃ ΄, 

τίνα ὠνείδισας καὶ ἐβλασφήμησας; 
Ν 9. Ν » Ψ ᾿ Ν Ω 9 Ψ Ἁ καὶ ἐπὶ τίνα ὕψωσας φωνὴν καὶ ἦρας εἰς ὕψος τοὺς 
ὀφθαλμούς σου; 

39 Ν, Ψ “9 ’ 

εἰς τὸν αγιον τοῦ Ἰσραὴλ. 

γάρ. --- τὰ ἔθνη : 15. 5718 τὴν οἰκουμένην 

ὅλην, 160 ἩΘΌΤΟνν 4180 Ὀθίηρ' αἰ ουθηῦ. 

ΑἸΤΟΥ {η15 ὕπΠ6 ἩΘΌΓΘΥ Ὠδ85 “ δηα {Π6]Ὁ 

4 η45,᾽ δηα 1βδίδῃ καὶ τὴν χύραν αὐτῶν, 

ὙΥΠΪΟἢ ἀοοθ5 ποῦ βαϊῦ ἢ Ὁη6 Το θιηρ 

οὗ {ῃ6 ρΡγθοθαϊΐηρ ψοσάβ. 

18. ἔδωκαν... πῦρ: [5. 5719 ἐνέ- 

βαλον τὰ εἴδωλα αὐτῶν εἰς τὸ πῦρ. ΤῺΘ 

᾿ΗΘΌΥΘΥ ἰ8 'ἴῃ Ὀοΐῃ φ]δοθθ “ ρὉαΞβ.ἢ --- 

ἀλλ᾽ ἤ : 8 108. --- καὶ ἀπώλεσαν αὐτούς : 
15. 5119 καὶ ἀπώσαντο αὐτούς. ΤΏΘΒΘ6 

᾿ΥΘΠΘΘΥΪΠΡΒ ΔΙῸ ΤΠΟΥ6 ᾿ἰΐθυα], Ὀαῦ 1655 
[αἰ Πα], ὑπ8πῃ ὑπμαὺ οἵ ΟἿΥ ὙΘΥΒΙΟῊ --- 

{ΠΟ ΓΘουΘ ΠΥ ἤᾶνθ ἀσβύγογ θα ὑμθιη." 

19. σῶσον ἡμᾶς: ῃ68 ατΤΘοΙς Π60- 

Ἰθοῖβ ὕΠ6 Ῥυῦϊο1]6 οἵ δηύγθαῦυ συ] Οἢ 15 

ΤΟ ηἀθΥθα ἴῃ {Ὁπ6 ἘΠΡΊΪ5η 41 ὈΘΘΘΘΟὴ 

166. ----καὶ γνώσονται.... γῆς : 15. 5720 

ἵνα γνῷ πᾶσα βασιλεία τῆς γῆς. --- ὅτι σὺ 

κύριος ὁ θεὸς μόνος : 15. 9120 ὅτι σὺ εἶ ὁ 

θεὸς μόνος. ---- Τῇ {Π6 Ἰαὐο᾽ ΡῬ]806 {Π6 6χ- 

δοὺ τοηάἀθυϊηρ οὗ [ῃ6 ΗΘΌγονν σου ]α ὈΘ 

--- ὅτι σὺ Κύριος μόνος. 

20. ἀπέστειλεν. .. λέγων : 15. 5121 

ἀπεστάλη... καὶ εἶπεν, ἸΠΟΟΥΓΘΟΊΙΨΥ. ---- 

θεὸς τῶν δυνάμεων : ποῦ ἰῃ ἢῃ8 ΗἩΘΌΓΘΥΥ 

ὮΘΥΘ ΟΥ ἴῃ βαϊδῃ. 

21, Κύριος : 15. 8722 ὁ θεός, ἀραϊηδῦ 

ΓΠ6 ΗδθΌτον. --- ἐπ αὐτόν: 15. περὶ 

αὐτοῦ, ἘΒ.Υ. “ σΘοποθΙηΐηρ ΗΪπ. ---᾽ Εἰξου- 
δένησεν: [5. 9122 ᾿Εφαύλισεν. Βοίῃ 
ἐξουδενεῖν Δῃ ἃ ἐξουδενοῦν Δ΄ ΟΟΙΏΙΊΟΙ 

ἴη {πΠ6 Τ ΧΧ. --- ἐμυκτήρισεν : ἃ ἴανουτ- 

16 ψοταὰ 0 0η6 ὙΥΙΘΥΒ οὗ {Π6 ΤΩΧΧ, 

Ὀοίηρ υϑθαἃ ἴο Τοργθϑθηὺ δὶχ αἰ ογθηῦ 
ἩΘΌτΘνΝ οὐἱρίηδ]5. 10Ὁ ΟΟΟΌΪ͵Β βουθηΐθθῃ 

ὑϊπη65 ἴῃ 411. 11 ΚΕ. 1827 ἢ, 

22, ἐβλασφήμησας : 15. 8728 παρώ- 
ξυνας. ---- καὶ ἦρας κτλ. : {Π6 ὑΥδηΒ]Δ΄ο ῦ 
οὗ Ιβαϊδῃ Πού ἰηβουΐβ ἃ πϑραύϊνο, καὶ 
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22. 5 Ν τ δὰ ΖΔ ᾿ (β ὔὕ ὔὕ ψ00-:-.Φ 

ἐν χειρὶ ἀγγέλων σου ὠνείδισας κύριόν σου καὶ εἶπας 
Η σκ΄“" ΄, κι ε ,ὔ 

“Ἔν τῷ πλήθει τῶν ἁρμάτων μουν ἐγὼ ἀναβήσομαι εἰς 
Ψ 3 , Ν ἴω ’ 
υὑψος ὀρέων, μηροὺς τοῦ Λιβανου" 

ν᾿ Πν Ν ’, θ “Ὰ “ὃ 39 ν Ν 3 Ἁ 
καὶ ἔκοψα τὸ μέγεθος τὴς κέδρου αὐτου, τὰ ἐκλεκτὰ 

᾽ὔ ΄ὰ 

κυπαρίσσων αὐτου: 

καὶ ἦλθεν εἰς μέσον δρυμοῦ καὶ Καρμήλου. 

“ ἐγὼ ἔψυξα καὶ ἔπιον ὕδατα ἀλλότρια, 
ιν 5 ’ ἪνΝν ἴω. 

καὶ ἐξηρήμωσα τῷ ἴχνει τοῦ ποδός μου πάντας ποταμοὺς 

περιοχῆς. 
οὔ» 3 ’ὔ ᾿ς 3 » 

ἔπλασα αὑτὴν, συνήγαγον αὑτὴν᾽ 
ν 9 ΄ 0 ΡΝ εις, κι , 

και ἐγενήθη εις έεπάαρσεις ΟαΠΠΟ Οἰκεσιων μάχιμων,͵, 

,ὔ 9 ’ὔ 

πόλεις ὀχυρας. 
9 Ν ε “ “ ἴω , 

ὁ καὶ οἱ ἐνοικοῦντες ἐν αὐταῖς ἠσθένησαν τῇ χειρί, 
ἃ ἔπταισαν καὶ κατῃσχύνθησαν'᾽ 

οὔκ ἦρας, ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ ἔγοτὴ τη θη α61- 

βίδπαϊηρ ἰδ. οΥὐἱρίηδὶ, ὑπ6 “ ἰἸὴρ Ρ 

οὗ 17ῃ86 ουϑβ,᾽ ἀδπούϊηρ' ῥυἱάθ, ποὺ ψγ ου- 

ΒΠΪ1Ρ. 

28. ἐν χειρὶ ἀγγέλων : 15. 8572: δι᾽ 
ἀγγέλων. ΟἹ ἐν χειρί 566 ὃ 91. ---  ὑριόν 

σου: (ῃ6 σού Πᾶ5 Π0 Θαπὶνα]θηῦ ἰῃ 068 

ἩδθΌτονν, δηα ἰβ ποῦ ἰῇ [1βαἰϑῇ. --- Ἔϊν 

τῷ πλήθει: 5. Τῷ πλήθει. ΤΏΘΙΘ [5 
δΠΟῦΠΘΥ τϑδαϊΐϊηρ ΠΘΤΘ ἴῃ Ἃη6 ΗΘΌτον, 

τηθδηΐϊηρ ὁ Υ]Ὸἢ {π6 ατίν!ηρ,,᾽ ]Οἢ ΠδΒ 

ποῦ Ὀθθὴ δαορίβθα δἰΐπου ὈΥ {Π6 ατθοὶς 

ΟΥ ΕΡΊ ΙΒ ὑπ 5] ΟΥΒ. --- μηρούς : 15. 

5125 καὶ εἰς τὰ ἔσχατα, ἮῸΨΝ. “᾿ΠΠη6Γ- 

τηοϑὺ ραγίβ." ----ἔκοψα: ΠΝ. 1 ν} 

οαὖὺ ἀονη.᾽ --- τὰ ἐκλεκτὰ κυπαρίσσων 

αὐτοῦ : 15. τὸ κάλλος τῆς κυπαρίσσου. --- 

ἦλθεν : 15. εἰσῆλθον, Ἀ. Ν. “1 Χ1}} Θηΐοτ." 

24. ἔψυξα: ἘῸΝ. 51 ᾶγθ αἰἱρσραα." 

1 ἔψυξα ορ. 4161. 61 ὡς ψύχει λάκκος 

ὕδωρ. ΤῊΘ ὑγϑ 5] δίου οὗ ᾿βαΐδ ἢ Πδ5 ΠΘΤΘ 
ΘΌΠΘ ΔϑΊΓΑΥ δἰ ορθίῃθυ. ὅο ρδΐῃ ἴῃ 

μἷβ τοηαθυΐηρ οὗ 26 (15. 9121). --- περιο- 

χῆς: 6 ΗΟ. ΠοτΘ μὰ5 “Ερυρύ᾽ νἱἢ 

. ἀρ ἴθησθ᾽"᾽ ἃ5 ἃ τυρὶ} 8] Υ Πα ύϊνθ. 

ΤῊ6 Ἡθοτον ψψοσα σν 0 15. ΤΠ 5 δη- 

ῬὈίραοιβ 15 ΤΟ παρα ἴῃ ἢπ6 ΧΧ {θη 

ΟἸΘ5. ἴῃ 84}1} ὉΥ Ἃἴῃ6 σψοσζα περιοχή. 

Βαΐ περιοχή ᾿[56117 5 ποὺ αηΐνγοσα]. 1η 

ἱν Καὶ. 2410. 252, 1610. 199 1 ΟἸΘΑΥΪΥ ΠΘΘ ἢ 

ἐς ΒΙθρ ἢ ; ῬΘΙΠΔΡΒ 50 450 'ῃ Νδῆπῃ 914, 

Ζροι. 192,11 ΟἾγ. 5210; ἴῃ 16 ὕψνο Τὸ- 

Ἰηϑἰηΐηρ Ῥαββαρθβ, 8. 8021, 5060. 10 15 
Δ ΚΟ ὕο Π1681) ὁ ΒΓΟΠΡΏΟΙα,"  ]Οἢ 15 

0Π6 ῬτΘυ δ Πηρ' τηθδηΐηρ οἵ Π6 ψογὰ ἴῃ 

100 υχχ΄ δ.9. ἴῃ 1 Καὶ. 224. 1 ΟἿγ. 115, 

ΤῊ ρῬδϑβϑᾶρθ τηοϑῦ δκίη ἰο ὑμ]8 15 

Νδμαπὶ 314 ὕδωρ περιοχῆς ἐπίσπασαι 

σεαυτῇ (Β.,. “ταν {Π66 νγδίθυ ΤῸΥ 
[Π6 5ῖθρβ.᾽), ἴσοπὶ ὙΠ 101} ΡΥ ΠΔΡ5. ΜΘ 

ΙΔ Υ ἰηἴθυ ὑμαῦ ἰὉ 15 Πούθ ἰηϊθηαρα ἴῃ 

{Π6 56η86 οἵ “5Βίθρβ.᾽ 11 80, [68 ατβεὶς 

ὑγαβαῦου ἄρτΘ 65 νυ] ἢ ὑπ6 ΑΥ. -- “δηα 

νΥΪ ἢ {Πμ6 5016 οὗ ῦ θοῦ ἢᾶνε 1 ἀγα 

ἋΡ 81 {86 τἴνϑυβ οὗ Ὀθβιθρϑα ρ]δοββ. 

Ὁ ἔπλασα κτλ. : [86 {1 5] ἰΐοῃ 

οὗ {{|5 νϑυβθ ἰ5 ἀθἔθοι να δπᾶ ἀηϊη.61}}- 

ΘἾΌΙΘ, ΠΘΓΘαΒ. ὑπ 6 ΟΟΥΓΘΒΡΟΠΑΙΠΡ Ρ88- 



8060 ΒΕΠΜΕΟΤΙΟΝΒ ΕᾺΟΜ ΤῊΝ ΒΕΡΤΌΛΑΟΙΝΤ 

ἷἱν Κίηρβ ΧΙΧ 21 
9 », 4 9 “ΝΠ «ἃ " ’ 

ἐγένοντο χόρτος ἀγροῦ ἢ χλωρὰ βοτανὴη; 

χλόη δωμάτων καὶ πάτημα ἀπέναντι ἑστηκότος. 
21 

Φ 

σου ἐγνων, 
ἃ ἃ : ’ὔ δ ' χὴν ’ καὶ τὸν θυμόν σου ἐπ᾽ ἐμέ. 

ἴω 9 

δ διὰ τὸ ὀργισθηναί σε ἐπ᾽ ἐμέ, 

,Ὶ ᾿ “ὃ Ν Ἁ » ΄ ἃ Ν) » ᾽ καὶ τὴν καθέδραν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου καὶ τὴν εἴσοδόν 

Ν "ν ΜᾺ ’ 9 ’ 9 ΝΜ ϑ [4 καὶ τὸ στρῆνός σον ἀνέβη ἐν τοῖς ὠσίν μου" 
, κι - 

καὶ θήσω τὰ ἀγκιστρά μον ἐν τοῖς μυκτῆρσίν σου καὶ 
χαλινὸν ἐν τοῖς χείλεσίν σου, 

ΣΝ ’ 9 Ν᾿ Ὁ Ἀ  ᾿ ἥδ 9 ϑ.. ΣΙ καὶ ἀποστρέψω σε ἐν τῇ ὁδῷ ἡ ἦλθες ἐν αὐτῇ. 
Ἁ ῪᾺ ἴω. 

“ καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον. 
’’ ω Ν δ φάγε τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν αὐτόματα, 
Ἁ ΝΞ »Ἁ ἴω ᾽ Ν 9 »’ 

καὶ τῳ ἐτει τῳ δευτέρῳ τα ἀνατέλλοντα" 
Ν ,’ Ν αὐ δεῖς ς Ν ’ 9 ’ 

καὶ ἔτει τρίτῳ σπορὰ καὶ ἀμητος καὶ φυτεία ἀμπελώνων, 
Ἁ ’ὔἤ "Υ̓ Α 9 ῪΝὮᾺ 

καὶ φάγεσθε τὸν καρπὸν αὐτῶν. 
40 Ν θγ δ ὃ , ΙΝ 9 ἊΣ ΣΆ Νν ἰ 

καὶ προσθήσει τὸν διασεσωσμένον οἰκου Ἰούδα τὸ ὑπολει- 
Ν εν» ’ 

φθὲν ῥίζαν κάτω, 

καὶ ποιήσει καρπὸν ἄνω. 

Βδ06 ἴῃ ᾿βαϊδῃ 15 ποῦ δ ἔΥΌ {Π6 

ΟΥ̓Ρη8]. ΤΠ σψόογχὰ οἰκεσία 5 πού 

ΚΗΘ ΘἸΒΘΎΤΠΘΥΘ. 

26. πάτημα ἀπέναντι ἑστηκότος : 
ΗΝ. 845 ΟΟΥ ὈΪ]αδίθα Ὀθίοσθ τ ὍΘ 

ῬΥΟΜ ἊΡ.᾽ ΤῊΘ ψοΙα γοηαογρᾶ πάτημα 

(α ἐμΐηρ ἐγοααθη,.) ταθδβ διϊοη θα σγαϊη, 

δα ἰηδὺ τοηαρτθα ἑστηκότος ΤΩΘΔΏΒ 

δίαπαϊηρ ΟΘοΟΥ̓. 'ἾΠΘ ψοχζὰ γϑρυθϑθηϊθα 

ΌὈΥ ἀπέναντι ΤηΘ8ΔῊ5 “ ὈΘΙΌΓΘ᾽ ΟἰΓΠΟῚ οὗ 

ῬΙΔΟΘ ΟΥ {6.0 ΤΠ ΟΥ̓ΘΘΙΚ {Υδη 5] οΥ 

ἢδ5 ΤᾺ ΪΒΟΠΟΒΘΗ {ῃ6 Ἰοοδὶ ἰηδίθδα οὗἉ {116 

θη ΡΟΥΔ] τηθϑηΐηρ,.. 

27. καθέδραν: 15. 8728 ἀνάπαυσιν. 

---« ἔγνων : 15. ἐγὼ ἐπίσταμαι. 

28. τὸ στρῆνός σου: 15. 3729 ἡ πικρία 

σου. Στρῆνος ἀοΟΒ. ποῦ ΟΟΟῸΪ 6]56- 

ΟΜ ΏΘΥΘ ἴῃ {86 Τ ΧΧ, Ραὺ ἰ5 Τουπαᾶ ἴῃ 

Β6νυ. 188, ---θήσω.... μυκτῆρσίν σου: 

15. ἐμβαλῶ φιμὸν εἰς τὴν ῥῖνά σου. ---- 

ἐν τοῖς χείλεσίν σου : 18. εἰς τὰ χείλη 
σου. 

29. αὐτόματα : 15. 3780 ἃ ἔσπαρκας 
ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΨΥ. ---τὰ ἀνατέλλοντα : 15. τὸ 

κατάλιμμα, ἘῸΝ. “Ὁῃδὺ ΜΜΏΪΟΙ» ΒΡ Ϊηρϑίῃ 

οὗ [Π68 58Πη6.᾽ ---σπορὰ .. 

15. σπείραντες ἀμήσατε καὶ φυτεύσατε 

. ἀμπελώνων : 

ἀμπελῶνας. . 

80. τὸν διασεσωσμένον : ΠΘΙῸ {Π6 
Βα] θοῦ μδ5 66) ὑπγηθᾶ ἰηΐο {Π6 οὈ]Θοῦ 

οὗ [86 νϑυῦρ, ὙΠΟ. τηδῖζοθ μᾶγοο οὗ 

6 ϑϑθηΐθῃοθ. 15. 5781 καὶ ἔσονται οἱ 

καταλελιμμένοι ἐν τῇ Ιουδαίᾳ, φυήσουσιν 

ῥίζαν κτλ. 
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ν ϑ 3 ᾿ ᾿. Ξ 

δι ὅτι ἐξ Ἱερουσαλὴμ ἐξελεύσεται κατάλειμμα, 
.9 ’ 3 3, ’ καὶ ἀνασωζόμενος ἐξ ὄρους Σειών. 

ὁ ζῆλος Κυρίου τῶν δυνά Ἵ ῦτο.᾽ ἤλος Κυρίου τῶν δυνάμεων ποιήσει τοῦτο. 
ν ’ὔ ι δ) οὐχ οὕτως - τάδε λέγει Κύριος πρὸς βασιλέα ᾿Ασσυρίων 

3 

« Οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὴν πόλιν ταύτην, 

καὶ οὐ τοξεύσει ἐκεῖ βέλος, 
ε 

καὶ οὐ προφθάσει αὐτὸν θυρεός, καὶ οὐ μὴ ἐκχέῃ πρὸς 
αὐτὴν πρόσχωμα. 

82 ΔΙΊ ε ΑΜ ἝὮῸ ἢ 9 9 ἄς .,9 

τῇ ὁδῷ ἡ ἦλθεν, ἐν αὐτῇ ἀποστραφήσεται: 
Ἁ 5 Ν ’ 

καὶ εἰς τὴν πόλιν ταύτην οὐκ εἰσελεύσεται, λέγει Κύριος. 
84 ὕω. ΄“ κω 

6 καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης 
9 Ἁ Ἂς σὰ 

δι ἐμὲ καὶ διὰ Δανεὶδ τὸν δοῦλόν μου.’ 33 

85 . ’ ἴω 

Καὶ ἐγένετο νυκτὸς καὶ ἐξῆλθεν ἄγγελος Κυρίου καὶ 
ϑ ’ 3 “Ὁ »“Ν“"“ 

ἐπάταξεν ἐν τῇ παρεμβολῇ 

κοντα πῶτε χιλιάδας- καὶ 

81. ἐξελεύσεται κατάλειμμα : 185, 
9782 ἔσονται οἱ καταλελιμμένοι, 'ΠΟΟΥ- 

ΤΘΟΟΪΥ. --- ἀνασωζόμενος : [5. οἱ σωζό- 

μενοι. ---- τῶν δυνάμεων : 15. σαβαώθ. 

ΤῊ Ηρθρτον Θοαυϊναϊθηῦ ἰ5 Τουπα ἴῃ 

Ιβαΐδῃ, Ὀὰὺ 15. πιϊβϑίηρ ἴσοι ῃ6 ἰθχὺ 

ΠΘΙΘ. 

82. οὐχ οὕτως: 15. 9788 διὰ τοῦτο, 

ΟΟΥΥΘΟΙγ. Τὴ ὑγϑηβιαῖου οὗ ΕΟ 

ΚΙΠΡΟΙΩηΒ. Πδ5 ἴϑ]|]6η ἰηὔο {15 τηϊβύακθ 

Ὀοΐοσθ. 18 ῃ. --- πρὸς βασιλέα : 15. ἐπὶ 

βασιλέα. ---- Οὐκ εἰσελεύσεται : 15. Οὐ μὴ 
εἰσέλθῃ. ---τ καὶ οὐ τοξεύσει ἐκεῖ βέλος : 
15. οὐδὲ μὴ βάλῃ ἐπ᾽ αὐτὴν βέλος. --- οὐ 

προφθάσει αὐτὸν θυρεός : [5. οὐδὲ “μὴ 
ἐπιβάλῃ ἐπ᾽ αὐτὴν θυρεόν, Ἐ... “ΠΘΙΓΠΘΓΙ 

5Π8}} ἢ6 Θοτὴθ Ὀθΐοσ ἰὖ συ ΒΒ 16 ]α." -- 

οὐ μὴ ἐκχέῃ πρὸς αὐτὴν πρόσχωμα : 15. 
οὐδὲ μὴ κυκλώσῃ ἐπ᾽ αὐτὴν χάρακα, 

ὙΠΟ ἰ6 Π6 ΒΡ ΓΙΌ ταῖμου ὑπ {Π6 

Ἰθίυο, χάραξ -Ξ ναϊζϊιηι, προσχῶμα τΞ 

ασΟ067. 

ἴω 3 ’ ε Ἁ 9 ’ 

τῶν ᾿Ασσυρίων ἑκατὸν ὀγδοή- 
Ὁ δ , ν 9 ν 
ὥρθρισαν τὸ πρωΐ, καὶ ἰδοὺ 

88. οὐκ εἰσελεύσεται : 15. 8786 οὐ μὴ 
εἰσέλθῃ. 

84. ὑπερασπιῶ ὕπερ: ὑπερασπίζειν 
ΟΟΟΌΙΒ ὑνγθηΐν -ὗνγο ὑἰπη|65 ἴῃ ὑΠ0 ΤΧΧ. 

Τὸ 15 ΤΟ] ον ὉΥ ὑπέρ ἀραΐηῃ ἴῃ 206: 

Ζθοῃ. 128: 15. 8158, 8788. 886, --- τῆς 

πόλεως ταύτης: ὑῃΠ6 ΗΘΌΓΤΘΥΥ δα 5 “ἴο 

58 Υ6 1ὑ,᾽ ΒΟΉ 15 τορυθβθηΐϊθα ἴῃ 185. 8788 

ὉΥ τοῦ σῶσαι αὐτήν.---- δοῦλον : [5. παῖδα. 

885. Καὶ ἐγένετο νυκτός: ποὺ [ἴῃ 

1588}. -- ἔπάταξεν ἐν κτλ.: 15. 5780 

ἀνεῖλεν ἐκ τῆς παρεμβολῆς. Οὐ. ἱ Μδο. 

7541 ἐξῆλθεν ἄγγελός σου καὶ ἐπάταξεν ἐν 

αὐτοῖς ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδας. 

- καὶ ὥρθρισαν κτλ. : Ἡ.Υ. “δπα ΜΏΘη 
ΤΉΘ ΔΙΌΒΘ ΘΔΙΥ ἰῃ 0Π6 τηογηΐηδ,᾽ ὑΠ 5 

διυοϊαϊηρ {Π6 ὈᾺ1]] νυ οἢ οχίβίβ ἴῃ 086 

Α.Υ. --- « δηἃ 6 η ὉΠΘΥῪ ΔΙΌΒΘ ΘΑΙΥ ἴῃ 

[86 τπογηΐηρ, ὈΘΠΟΙ]ᾶ, μον στ 8ἃ]} 

ἀθδᾶ οουρβθβ.᾽ Τὴ6 ἼΘΙ ὑγϑηβιδίου οὗ 

1ϑδ ἢ οϑοθθθβ ἰὖ ὑΠὺ8 --- καὶ ἀνάσταντες 

τὸ πρωὶ εὗρον πάντα τὰ σώματα νεκρά. 
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πάντες σώματα νεκρά.: “καὶ ἀπῆρεν καὶ ἐπορεύθη καὶ 
ἀπέστρεψεν Σενναχηρεὶμ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων, καὶ ᾧκησεν 

81 Ἁ ϑυ ὦ 9 ἴω ΄Ν 9 » 
Καὶ ξἐΎΕΡνΡΕΤΟ αὐτου προσκυνοῦυντος ἐν οἰκῳ 

9 ’ 

ἐν Νινευὴ. 

Ἐσδρὰχ θεοῦ αὐτοῦ, καὶ ᾿Αδραμέλεχ καὶ Σαράσαρ οἱ υἱοὶ 
αὐτοῦ ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ: καὶ αὐτοὶ ἐσώθησαν 
εἰς γῆν ᾿Αραράθ' καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Ασορδὰν ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
9 ϑ9 9 ἴων 

ΑΨὟΡΤ αὔυτου. 

86. καὶ ἀπῆρεν καὶ ἐπορεύθη καὶ 

ἀπέστρεψεν : 15. 9.751 καὶ ἀπῆλθεν ἀπο- 

στραφείς, Ὀὰὺ ἴῃ6 ψϑα! ἢ οὗ ργθαϊοαΐθβ 

ξαὶῦ  }}ν τοῆθούβ 0Πη6 οΥἱσίη8!. ---- ἠκη- 

σεν : {Π15 15. σοηῃδίβίθηῦ υὶἢ ΔῺΥ 1η- 

ἴθυνδὶ Ὀθύνγθθη ἢη6 τούτη οἱ ΒΘ ῃ 80 ἢ- 

ΟΡ δηα Ϊ5 τη ΓΘΥ, 

57. καὶ ἐγένετο αὐτοῦ προσκυνοῦν- 

τος: 15. 5188 καὶ ἐν τῷ αὐτὸν προσκυνεῖν. 

-- Ἤσδράχ: 15. Νασαράχ, ΗΘΌΓΟΥ 

Νίβγοκῆ. Νὸο βύοῃ ροᾶ ἰ5. οὐμϑυννῖθθ 

Κῆοση. ΦΌΒθρῃυβ (4{π͵. Χ 1 ὃ δ) 

ἀπηδογυβίδηαθ [Π6 ῬΥΟΌΘΙ Ὡδη6 ἴο ὉΘ 

ὑῃδῦ οὗἉ [6 [61η}|6 --- καὶ ἀνῃρέθη τῷ ἰδίῳ 

ναῷ ᾿Αράσκῃ λεγομένῳ. ---- θεοῦ αὐτοῦ : 

15. τὸν πάτραρχον αὐτοῦ. ὃ 87. ---- οἱ υἱοὶ 

αὐτοῦ : οἸΙηΪ 64 ἴῃ Ἢ1ηΠ6 ΗΘΌΤΟν ἰθχί 

ἤθγθ, Ὀὰὺ Δρρθαιΐησ ἴῃ ᾿βαϊδῃ. 408. 

Απί. Χ 1 ὃ ὅ δολοφονηθεὶς ὑπὸ τῶν 

πρεσβυτέρων παίδων ᾿Αδραμελέχου καὶ 
Σαρασάρου τελευτᾷ τὸν βίον. --- ἐν μα- 

χαίρᾳ : 15. μαχαίραις. ---- εἰς γῆν ᾿Αραράθ: 

15. εἰς ᾿Αρμενίαν. ----ἰ Ασορδάν : ΦΟΒΕΡΒ ΚΒ 
᾿Ασαραχόδδας, ΗΘΌτον ᾿Εβαγ ΠαἀαοΉ. 

᾿ τ-Ψᾧ 

πον δϑννο τὰν « Ὁ 
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α 8ἃ5 Ιοοδὶ] βυ ῆχ, Εχ. 1287 

ἅβρα Εχ. 25. 

ἀγαθύνειν «ἀν. 1635, 

ἀγαθώτερος “ἀρ. 182, 

ἀγαπᾶν -- φιλεῖν 9. 1694, 
ἄγγελος Κυρίου -- θεός ΕΣ. 82, 

ἁδρύνεσθαι ἔχ. 21, 

᾿Αδωναῖε ἀρ. 188, 
αἰθάλη χ. 98, 

αἴρειν ἀφη. 4833, 

αἰσχρότερος (δη. 41:9, 

αἰῶνα, υϑϑθα ΔάγοΓθί!} νυ, Εἰχ. 143, 

ἀκούειν ΞΞ ΟὔΘΥ, ἀφη. 512 

Ξ- αηδογβίδηᾷ, ἱν Ια. 1820, 

ἀκουστὸν ἐγένετο (θη. 482. 

ἀκουτίζειν 9ἅσ. 1523, 

ἀκρίς Εχ. 1014, 
ἀλλασσούσας στολάς 6δ6η. 42. 

ἀλλ᾽ ἤ αοη. 4683, 
ἀλλόφυλοι 9α6. 14, 

ἄλογος Εχ. 612, 

ἁλυσιδωτός ἱ Ιζ. 178, 

ἅλωνος (Θ6η.) Ψἀρ, 185, 
ἀλώπηκας (800. Ρ].) “ἀρ. 1593, 

ἀναζωπυρεῖν θη. 4521, 

ἀναθεματίζειν ἱν Καὶ. 1901, 

ἀναλαμβάνειν τὴν παραβολήν ΝΌ. 242), 

ἀνὰ μέσον θη. 4223, 

ἀνὰ μέσον. .. 

ἀνάψυξις Εἰχ. 815, 

ἀνελῶ χ. 169,, 

ἀνεμόφθορος θη. 416, 

ἀνήρ, νυ] ὈΙΌΓΤΑΙ νοῦ, Φαρ. 1610, 

ΞΞ-Ξ ἕκαστος “α΄. 165, 

ἀπαιρεῖν ἅδη. 5717, 

ἀπαντή 111 Κὶ. 2013, 

καὶ ἀνὰ μέσον Εχ. 823, 

ϑθ0α ΒΌΡΘΟΙ ΗΠ ΠΟΌΒΙΥ, ἰν Κα. 1821, 

ἀπάνωθεν ἱν Κ΄. 25, 

ἅπαξ καὶ ἅπαξ 985. 162,ἁ 

ἀπειληθῆναι ΝΌὈ. 2919, 
ἀπηγμένος ἀθη. 9922, 
ἀπό Οθη. 4151, 
ἀποκτέννω ἔχ. 425, 

ἀπολιθοῦν ἔχ. 1619, 

ἀποπεμπτοῦν θη. 418:͵ 

ἀποσκενή Εχ. 108, 

ἀποστρέφειν ἀδη. 4312, 
ἀποτρέχειν ΝὈ. 244, 

ἄρκος ἰ Κι. 1784, 

ἀροτριᾶν “ἀνσ. 148, 

ἀροτρίασις ὅδθη. 486, 

ἀρρωστεῖν [11 Καὶ. 1717, 

ἀρχή -Ξ τιμή ἀθη. 4018, 
ἀρχιδεσμοφύλαξ αδη. 3922, 
ἀρχιδεσμώτης ἀθη. 406, 

ἀρχιμάγειρος ἀθη. 8786, 

ἀρχιοινοχοία (θη. 4018, 

ἀρχιοινοχόος (ἀ6η. 401, 

ἀρχισιτοποιός (θη. 40], 

ἀστεῖος Εχ. 22. 

ἀσφαλτόπισσα ἘΧ. 23, 

ἀτεκνοῦν θη. 4285, 

αὐτός (θη. 3928, 

ἀφφώ ἱν Κ. 214, 
ἄχει (τῷ) ἀθφη. 412, 

Βάαλ ἢ ἷν Κ. 156, 

βαρεῖν ἘχΧ. 713. 
βασιλεύων βασιλεύσεις (θη. 578, 

βάτος Εχ. 52. 
βάτραχος ὁ (οοἸ]]οοἰΐν6) Ἐκ. 886, 
βδελύσσειν (οαδαίϊγε.) Εχ. 651, 

βόας (δοο. Ρ}].) θη. 415. 

βολίς ΝΌὈ. 245, 

8909 
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βουνός ἱν Κα. 216, 

βρέχειν Εχ. 923, 
βυσσινός αθη. 4142, 

᾿γαῖα ἱν Κι. 1885 
γαμβρός ΙΧ. 91, 

γαυριοῦν ΝΌ. 292 
γέμειν θη. 9755, 
γενεῶν γενεαῖς Εὐχ, 815, 
γερουσία Εν. 916, 

γήρους (66η.) ἀθη. 878, 

Γηρσάμ, Εχ. 232, 

γρύζειν Εχ. 117, 

Δανεί “ἀρ, 182, 
δεξαμένη ΕΧ. 215, 

δεσμός (0]. οἵ) ἀθη. 4227͵ 
δευτεροῦν (θη. 4183, 

διαπληκτίζεσθαι Ἐχ. 218, 
διαρτηθήναι ΝΌ. 29:5, 

διασάφησις (θη. 408, 

δίασμα “ἀν. 1618, 

διὰ στόματος [111 ΚΚ. 171, 

διαφαύσκειν “ἀν. 165, 

διαχωρίζειν ποιῆσαι «ἅν. 1519, 

διδόναι -- “Ραΐ᾽ οὗ “ 5οῦ,᾽ ἀθη. 894, 

διέρρηχα ἰν Κὶ. 1887 
δικαιοσύνη Εἰχ. 1812, 

δικτυωτός ἷν Καὶ. 12, 

δισσός θη. 4912, 

δράγμα θη. 9577, 

δράξ 111 Κι. 1713, 
δυνάμεων [1]. Κα, 171, 
δύο “ἀν. 163, 
δυσί θη. 402, 

δύσκωφος Εχ. 411 

δῴη ἀθη. 4814, 

ἐάν τ} 1ηἀϊοαινο, αθη. 4430, 

ΔΌΘΥ ἃ τοὶ αὔϊνθ, αθη. 441, 

ἑαυτῶν -- ἡμῶν αὐτῶν θη. 4822, 
ἔβαλα 6Θ6η. 441. 
ἜΙβραϊοι ἰ Καὶ. 178, 
ἐγγίων 111 Κὶ. 202, 

ἐγενήθην (θη. 895, 

ἐγκρυφίας Εχ. 1259, 

Ἐγὼ Φαραώ ἀθη. 415., 
ἔδωκεν διὰ χειρός (θη. 395, 

εἰ, ἰπουτοραίϊγθ, ἀρ. 598, 

ἴῃ οδίῃϑβ, 111 Καὶ, 171. 

εἰ μήν θη. 4215, 
εἰς -Ξ αὖ, ἀφθη. 8712, 

εἷς -- τις ἀθη. 422 

εἰσακούειν Εὐχ. 69, 

εἰς τί “ἀρ. 1818, 

εἰς ψυχήν θη. 5721, 
ἐκεῖ υαϑϑα Βρου ἤποῦβγ, αθη. 408, 

ἐκέκραξεν ἀθη. 4155 

ἐκκλησία 1 Καὶ. 1757, 

ἔκλαυσεν 9ἅρ, 1618, 

ἐκλείχειν ΝΌ. 224, 
ἐκ πάντων θη. 575, 

ἐκ πρωίθεν 111 Κα. 1826, 
ἐκχεεῖς Εἰχ. 49, 

ἐλαττονεῖν 11]. Κα, 1713, 
ἔλεος ἀθη. 5921, 

ἐμαυτῷ... ἐμοί ἘΣ. 67, 
ἐμπέπαιχα Ἐχ. 103, 

ἐν Εχ. 61]. 

ἕνα καὶ ἕνα “ἀρ. 1629, 

ἔναντι Εχ. 012, 

ἐνδιαβαλεῖν ΝΌ. 2222, 

ἔνεδρον 9. 1612, 

ἐν ἐμοί “ἀν. 198, 

ἐν ἡμέρᾳ 9ἀν. 19:10, 
ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πολλαῖς ἐκείναις 

ΟΝ Φο ο 

ἐν σταθμῷ ἀθη. 4921, 

ἐντραπήναι Εχ. 105, 

ἐν χειρί 11]. Κι. 1716, 

ἐνωτίζεσθαι ΝῸ. 2918, 

ἐξείλατο (θη. 8729, 

ἐξολεθρεύειν Εἰχ. 825, 

ἑόρακα «ἀρ. 182, 

ἐπαοιδός Εχ. 71:1, 
ἐπάρας τῇ ῥάβδῳ Ἐχ. 719. Ἢ 
ἔπαυλις Εχ. 811, 

ἐπείνασεν (θη. 4158, 

ΕΝ, ἃ.- 



ΔΒ ΕΚ ἸΝΌΕΧ 

ἔπεσαν “ἀρ, 1519, 

ἐπέστησεν τὸν νοῦν Εχ. 723, 
ἐπ᾿ ἐσχάτου ἰἰϊ Καὶ. 1718, 

. ἐπί αδ6η. 417, 
ἐπὶ προσώπου θη. 4158, 

ἐπιστρέφειν ἀφθη. 44:3, 

ἐργοδιωκτής χ. 87, 

ἔριφος αἰγῶν ἀδη. 5781, 

ἐσθίοντας τράπεζαν [111 Κὶ. 1819, 

ἔστωσαν 6θ6η. 972: 

ἔτη ἡμερῶν θη. 411, 
εὐδοκεῖν ἀρ, 1618, 

εὐθεῖαν ΝΌῸ. 288, 

εὐθηνία ἀδη. 4199, 

εὐθύς “ἀν. 148, 
εὐλογεῖν 111].ὄ Κα. 2018, 
εὐοδοῦν (ἀλη. 398, 

εὕραμεν (θη. 448, 
Ἔνφραίμ ἀθη. 4153, 
ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν ἘΧ, δ7, 
ἕως ὧδε καὶ ὧδε 111 Κὶ. 1895, 

ἴη Κύριος [11 Κὶ. 171, 
ὙΥΪ ὅτι 111 Κὶ, 1815, 

ζωογονεῖν Εχ. 117, 

“ἠγγέλην ΕΣ. 915, 
ἥκατε θη. 427, 

ἤλθατε ἀθη. 4212, 
Ἡλίου πόλις ἀθη. 4145, 

ἡμέρα γενέσεως θη. 402), 

ἡμέραν ἐξ ἡμέρας θη. 5910, 
ἡμέρας -Ξ ἴοτ᾽᾽ ΒΟΙῺΘ {ΐπη6, θη. 403, 

ἥμισυ 9. 168, 
ἥτις τοιαύτη ΕΣ. 918, 

θεέ 9. 1635, 
θῖβιν Ἐκ. 25, 
θιμωνιὰς θιμωνιάς ἘἰχΧ. 814, 

ἴδεν θη. 579, 

ἵλεως ὑμῖν αἀθη. 4955, 

ἵνα τί (ση. 421, 

ἰσχνόφωνος Εὐχ. 40, 

ἴχνος 111 Καὶ, 1844, 

κάδιον ἱ Κὶ. 1790, 

καθά θη. 4121 

κάθου ἰν Κ. 22, 

καθώς Ζ2ἀν, 1622, 

κάμηλος, ΘΠαΘΥ οἵ, Εἰχ, 98, 
καμιναῖα ἔχ, 98, 

κανοῦν (θη. 4016, 

κάρνα ἀθη. 4911, 

καταδυναστεία Ἐχ. 67, 
κατακενοῦν (θη. 4285, 

καταλιμπάνειν θη. 3916, 

καταλύειν θη. 4921, 

κατὰ τὴν Ψυχὴν ἑαυτοῦ [11 Καὶ, 198, 

κατοδυνᾶν ἔχ. 114, 

κατόπισθεν ἀθη. 5717, 

καψάκης [111 Καὶ. 1712 

κέκραγα Ἐχ. δ8, 

κλίβανος -- κρίβανος Εἰχ. 1728, 

κλοιός (ἀθη. 4122, 

κνήμην ἐπὶ μηρόν “ἀρ. 168, 

κοιλάς (θη. 5133, 

κόνδυ (θη. 442, 

κοντός ἱ Κὶ. 177, 

κυνόμυια Ἐκ. 821, 

Κύριε Αδωναῖε “ἀρ, 1988, 

Κύριος Εχ. 815, 
κωφεύειν ἀρ. 162, 

λάκκος αθση. 8720, 

911 

λέγοντες, Ὑἱΐ ᾿ΠΡΘΙΒΟΠΔ] σοῦ, (θη. 

4515, 

"λιθοβολεῖν Ἐκ. 825, 

Μαδιηναῖοι (θη. 8723, 
μαῖα Ἐχ. 114, 

μαιοῦσθε Εχ. 116, 

μαλακία αθῃ. 424, 

Μανασσή 6Ἃθη. 4151, 
μανδύας 1 Κὶ. 1788, 

μάρσιππος θη. 4221 

μαχαίρῃ Εκ. 189, 
μέθυσμα “ἀρ. 135, 

μέν δηα δέ, ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ, 1 Κὶ 178, 
μέσακλον ἱ Κὶ 1177, 
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μέσας νύκτας Εχ. 115, 

μέσον ἃ8 ΡΓΕΡ., ἔχ. 1427 

μή δηᾶ οὐ ἵν Κὶ. 1913, 
μή ἴοΥ οὐ 94ἀ. 168, 

μὴ . . . πᾶν 96ρ. 1834, 
μή ποτε ἀθη. 4912 

μόλιβος ἔχ. 1510, 

μονόκερως ΝΌ. 2825, 

μονώτατος [ἰἱ Ιζ, 1822, 

Μωυσῆς Εχ. 210, 

ναζείρ “ἅν. 188, 

νεᾶνις Εἰχ. 28, 

νευρέαι “ἃ. 167, 

γοσσιά ΝΌὈ. 2421, 

ξυλάρια {{| Κι. 1713, 

ὁδὸν τῆς θαλάσσης [1] Καὶ. 1805 
ὀθονία .][ἀρ. 1418, 

ὀκλάζειν 111 Καὶ. 1918, 

ὀλιγοψυχεῖν 786. 1616, 
ὁλοκαύτωμα [11 Κὶ. 1829, 

ὀλύρα ἀθη. 4015, 
ὁμοθυμαδόν ΝΌ. 242) 

ὁ πᾶς ἔχ. 4629, 

ὁρισμός Ἐχ. 812͵ 
ὀρθρίζειν Ἐχ. 820, 

ὅτι, ννἱ] 0} ἀἰτθοῖ ογαϊίοη, θη. 8788, 

ὅτι εἰ μή 11] Κὶ.. 171, 
οὗ -- οἵ [1 Κὶ. 1810 
οὐχ οὕτως ἱν Κι. 1982, 

ὀχύρωμα θη. 3920, 
ὄψιμος Ἐκ. 9381, 
ὄψιν τῆς γής ΕΧ. 105. 
ὁ ὧν ἔχ. 8311, 

παιγνία “σ΄ 1627 

παῖς -- Βογνδηΐύ, θη, 402), 

πᾶν... μή 9ἀρ,. 131) 

παρά οἵὗἉ οοιηραγίδομ, θη. 878, 
-- --κ ονἱηρ ἴο, Εχ. 1411, 

παραβολή ΝΌ. 286, 

παραδοξάζειν Εχ. 822, 

παράταξις ἱ Καὶ. 174, 

παρεμβάλλειν ἔχ. 149, 

παρεμβολή 98. 1835 

παροικεῖν θη. 871, 

πᾶς σι πουύ ἀγίϊο]6, Εχ. 816, 

πατριά Εχ. 615, 
πάχος ΝΌ. 248, 

περικεφαλαία ἱ Κὶ. 178, 
περιοχή ἱν Κὶ. 102, 

Πετεφρηὴ ἀθη. 4145, 

πηλός -- ᾿ηοΙ δ, Εἰ. 114, 
πλῆθος, Δαγνο 14], Εχ, 824, 

πληθύνειν, ἰηὐτϑηδιύϊνο, Εκ. 120, 
πλήν -Ξ ΟὨΪΥ, ἀθη. 4190," 

πλινθία ἔχ. 113, 

πλινθουργία Ἐχ. δ7, 

ποιεῖν -- ἀΓ655, 11] 1ζ, 1828, 

πολεμεῖν, ὑχαηδίϊνο, Εἰχ. 1435, 
πόρια, ΠΘυΪΘΟΙ Η]. ΓΑ), αθῃ. 4611, 
ποῦ -- ποῖ (θη. 5781, 

πρᾶσις θη. 421, 

προνομεύειν ΝΌ. 2411͵ 

προσδέχεσθαι Ἐχ. 1017, 

προσέθεντο ἔτι μισεῖν θη. 878, 
προσκυνεῖν (θη. 977, 

προσνοεῖν ΝΌὈ. 288, 

πρὸ τῆς ἐχθές Εχ. 41), 
προφήτης ΕΧ. 7]. 

πυρράκης ἱ Καὶ. 172, 

“Ῥαγουήλ Εχ. 218, 
ῥήμα θη. 401, 
ῥητόν Ἐν. 94. 

ῥιτίνη ἀφη. 8725, 
ῥομφαία Ἐχ. 521, 

σαβαώθ: Κἰ. 1745, 

-σαι ἴῃ Βθοοηῃα 5 ΠΡΌΪΑΙ, 111 Καὶ. 174, 

σάκκος ἱν Κὶ. 192, 

-σαν ἴη {ῃϊγα Ρ] 178), Ἐκ. 149. 

σειρά 98. 1615 ' 
σειρομάστης [111 Καὶ. 1828, 3 
σημεῖα καὶ τέρατα ΠΧ. 78, ΟΝ 
σίκερα αν. 131, 



σίκλος ἱ Κὶ. 178, 
σινδών 92, 1412 

σιτοβολών ἃθη. 4186, 

σιτοδοσία (θη. 429, 
σκεπαστής ἔχ. 102, 

σκληρύνειν χ, 723, 

σκνίψ Εχ. 810, 

σκότος γνόφος θύελλα Εχ, 1022, 

σκῶλον ἔχ. 107, 

σοφιστής ἔχ. 711, 

σπάδων (ἀὑ6η. 5785, 

σταῖς ἔχ. 123: 

στακτή θη. 5725, 
στενοχωρεῖν “ἀ. 1616, 

στήκειν «ἀρ. 1626, 

στιππύον “ἀρ, 1814, 

στρήνος ἰν Κὶ, 1028, 

συγκρίνειν (θη. 408, 

συγκροτεῖν ταῖς χερσί ΝΌὈ. 2410, 

συλλογή ἱ Καὶ 179, 

συμβιβάζειν ἔχ. 41:2, 

συναντή ἰἰΠ Κὶ, 1816, 

συναντήματα ΠΧ. 914, 

συνέστησεν 6ἀδ6η. 404, 

συνέταξεν Εχ. δ6, 

συνσεισμός [1 Καὶ. 1911, 

σύνταξις Εἰχ. ὅ8. 

σύσκηνος ἔχ. 922, 

σφόδρα σφόδρα ἔχ. 112, 

σχολαστής ΕΣ. 817, 

τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσ- 

θείη 111 Καὶ. 192, 
ταμιεῖον φη. 4580 

τερέμινθος (6η. 4911, 

τίνες δὲ καὶ τίνες ἔχ. 108, 

τοπάρχης θη. 418: 

τὸ πρωί Ἐχ. 408, 

τὸ τῆς σήμερον Ἰὐχ. δ14, 

τραυματίας ΝΌὈ. 2923, 

ΒΕ ΕΕΚ ΙΝΌΕΧ 918 

τρισσοῦν [ἢ Καὶ. 188: 
τριστάτης ΕΧ. 147, 

τροφεύειν Ἐχ, 27, 

τρυμαλία “ἀρ. 168, 

ὑγεία ἀθη. 4215 

ὑγιαίνων Ἐχ. 418, 

ὑδρία 111 Κα, 1714, 

υἱοὶ παρανόμων 111 Καὶ. 2010, 

ὑπέρ οἵ οοΟἸΡΔΙΐΒοη, ἔχ. 19. 

ὑπὸ τὴν ἔρημον Εἰ. 81. 

ὑπὸ τὸ ὕδωρ Ἐκ. 1427, 

ὕφανα 9ἀρ. 1613, 

φαρμακός τχ. 1711, 

φιλιάζειν 9“ ἃ. 142, 

φλυκτίς Ἐχ. 99, 

φυλακή Ἐχ. 1423, 
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