
М05НЕ ВАЯ-А5НЕЯ

КЕАЬ А ^  ІМАСШАКУ КЕ8ГОЕАЬ Ш ЕЬЕЕ^Е8 
ОЕ БІБЕІСАЕ ИЕБКЕ^ ОN МОБЕШ ИЕБКЕ^ СКАММАК

Стаття присвячена проблемі взаємовідношень між сучасним івритом і біблійною гебрай- 
ською мовою. Конкретніше, у ній розглядається питання про реальні та позірні залишкові 
сліди впливу мови Біблії на граматику сучасного івриту.
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Іпігойисіогу Кешагк®
1. Іі і® тее11 кпотеп ійаі НеЬгете тегііег® іп ійе §епегаііоп оГ ійе геV̂ Vа1 оГ Не

Ьгете, а® тее11 а® оійег геVІVа1і®і® (іеасйег®, тегііег® апй аиійог® оГ дгаттаг Ьоок®), 
Ьа®ей Мойегп НеЬгете оп ВіЬІісаІ НеЬгете дгаттаг. Ноте^ег, ійеу йій поі епііге- 
Іу йі®ге§агй ійе дгаттаг оГ Мі®Ьпаіс НеЬгете. Мойегп НеЬгете’® ®ресіа1 аГйпііу іо 
ВіЬІісаІ НеЬгете і® аррагепі іп іі® тогрйо1о§у. Рог ехатріе, Мойегп НеЬгете и®е® 
ійе ИИрсРеї / ?УЗЛП ®іет а® ійе гейеxІVе оГ ійе Ркеї /  ?УЗ ®іет, а® іп ВіЬІісаІ НеЬгете, 
Ьиі поі ійе Мі®Кпаіс НеЬгете Vагіапі Міра^аї / ?УЗЛ! Неге іоо, іп Мойегп НеЬгете 
ійе ®есопй гайісаі і® V0са1І2ей ргітагіІу Ьу ійе Vотее1 [е] іп ійе 1а®і ®у11аЬ1е: ШірсРеї / 
“7УЗЛЛ апй поі кііра^аї / “7УЗЛЛ теіій [а], еVеп ійои§й Ьоій Vагіапі® аге и®ей іп ВіЬ1іса1 
НеЬгете.1 МогеоVег, тейеп Шіра^аї /  ?УЗЛ:і Гогт® тееге іпігойисей іпіо ійе 1апдиаде, 
тейеійег іп 1ііегаіиге, ®реесй ог ®сйоо1 іехіЬоок®, ійе ®есопй гайіса1 теа® V0са1І2ей 
теіій [е]; Гог ехатр1е ійе VегЬ МіЬакек / й>і?ЗЛ1 (‘йе теа® а®кей’). Тйі® арреаг® а1геайу 
іп ійе огійо§гарйу апй ійе VОса1І2аііоп оГ ійе ргіпіей ейіііоп® оГ ійе Мі®йпай 2.

2. Апоійег ехатр1е оГ ійі® рйепотепоп і® ійе р1ига1 тогрйете. Мойегп Не
Ьгете и®е® ійе та®си1іпе р1ига1 ®иГйх -іт  Гог ійе рагіісір1е оГ а11 VегЬа1 ®іет® апй 
Гог поип®. Тйі® Гогт, тейісй і® сйагасіегі®ііс оГ ВіЬ1іса1 НеЬгете 3, теа® ргеГеггей ОVег 
ійе ®иГйх -іп ійаі теа® Vе^у со т т о п  іп Мі®йпаіс НеЬгете 4. А1то®і по опе іойау и®е® 
ійе Мі®йпаіс НеЬгете Гогт® топ-іп / узій (‘ійеу соипі’), ^гаЬ-іп / З̂ЛУ (^епіпд® ’). 
Іп®іеай ійе р1ига1 Гогт® топ-іт / азій, ^гаЬ-іт / □’ЗЛУ аге и®ей теіій ійе ВіЬ1іса1 
НеЬгете ®иГйх. Тйі® і® іпіеге®ііпд Ьесаи®е ійе рагіісір1е топ-іт йое® поі арреаг іп 
ійе ВіЬ1е. Ког йое® ійе р1ига1 оГ ійе поип ‘'егеЬ /  злу ( ‘еуепіпд’): ''УаЬ-іт арреаг іп 
ійе ВіЬ1е. Копеійе1е®®, ійе ®иГйх -іп йое® оссиг іп Мойегп НеЬгете іп а Гете теогй®. Іі 
оссиг®, Гог ехатр1е, іп ійе поип® пі$ш’-іп / р х ш  ('таггіаде’) апй дегш-іп / уЛіЛЛ} 
('Йтеогсе’). Тйі® ®иГйх а1®о оссиг® іп ійе аЙуегЬ® Ье-текаг-іп / уПй^йЗ (’йігесйу’) 
апй Ьа-^цір-іп / У’З’рУЗ ('іпйігесі1у’). Іп ійі® са®е, ійе ®иГйх і® поі регсетеей іо Ье

1 Тйі® рарег теа® йе1іуегей а® ійе орепіпд аіМге®® іо ійе 8сйо1іоп Ке®еагсй Огоир сопГегепсе 
оп ійе Етегдепсе оГ Мойегп НеЬгете ійаі іоок р1асе оп и̂1у 4, 2016 іп НеЬгете Шіуег®ііу, ^ет®а- 
1ет. Рог ехатр1е уе-кіІкаПек / _|1?ГіЯГП: (Ехойи® 21, 19) апй кика22а^ /  р-тягі (Сйгопіс1е® II 13, 7). 
8сйоо1 іехіЬоок® р1ауей ап ітрогіапі го1е іп е®іаЬ1і®йіпд ійе ргеГегепсе оГ Ніґра(еІ оуег Нііра^аі

2 8ее Уа1оп 1964. рр. 16-17.
3 Тйе тогрйете -іп арреаг® іп ійе ВіЬ1е іп а Гете поип®, то®і1у іп ЬіЬ1іса1 Ьоок® іпйиепсей 

Ьу Агатаіс. Рог ехатр1е тіїї-іп /  уЛа (‘теогй®’, ^оЬ 12, 11; 15, 13 еіс.). 8ее Ваг-А®йег 2009 Уо1. І 
рр. 115-116, Гооіпоіе® 49-51.

4 ОГ соиг®е, ійе тогрйете -іт теа® а1®о с о т т о п  іп Мі®йпаіс НеЬгете. Нотееуег, ійе т о г 
рйете -іп і® регсеіуей, ^и®іійаЬ1у ог по, іо Ье а йі®ііп§иі®йіп§ Геаіиге оГ Мі®йпаіс НеЬгете а® ор- 
ро®ей іо ВіЬ1іса1 НеЬгете.
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ійе ріигаі тогрйете. Тйі8 8иГйх аі8о оссиг8 іп ійе теогй тоіїі-іп /  ріГТІй тейеге іі І8 
и8ей поі опіу а8 а іоропут Ьиі аІ80 а8 ап оГйсе пате ог іо іпйісаіе ійе іпГогтаііоп 
Ьооій аі ійе епігапсе оГ ап іп8ІіІиІіоп. НеЬгете 8реакег8 регсеіуе 1йі8 теогй іо Ье іп 
ійе 8іпдиіаг 8исй а8 ійі8 ехатріе ійаі арреагей іп а петрарег агіісіе: ка-тоді^-т 
Ьі-хйе ка-к^ира Зеї Те̂ -АVІV ки уа (И ('ійе іпГогтаііоп [8егуісе] аі ТеІ-Ауіу аігрогі і8 
еГйсіепі’).

3. Іі і8 іпіеге8ііпд іо поіе ійаі тисй оГ ійе іе§асу оГ ВіЬІісаІ НеЬгете тогрйоіо-
§у ге е̂с е̂й Ьу Мі8йпаіс НеЬгете і8 аІ8о аЬ8епі Ггот Мойегп НеЬгете. Рог ехатріе, 
ійе тойаі Гогт8 оГ ійе уегЬ йауе епіігеіу уапі8йей Ггот 8іапйагй Мойегп НеЬгете. 
Тйе8е аге ійе сойогіаііуе Гогт, Гог ехатріе пірНа / Г^узр апй ійе ̂ и88ІVе Гогт, Гог 
ехатріе Іацет /  ,йрп , уа(аІ /  . 8ітііагіу, ійе іпуегіей Гогт8 аге поі и8ей іп Мой-
егп НеЬгете —  ^а-уір^аї / У̂З’І, и-ра^аШ / ’П̂ УЗТ Тйеге аге тапу аййіііопаі ехат- 
ріе8 оГ ВіЬіісаі НеЬгете дгаттаіісаі Гогт8 аЬ8епі Ггот Ьоій Мі8йпаіс НеЬгете апй 
Ггот Мойегп НеЬгете.

4. Сегіаіп еіетепі8 оГ ВіЬіісаі НеЬгете тогрйоіо§у ійаі аге §епегаііу аЬ- 
8епі Ггот Мойегп НеЬгете тееге пеуегійеіе88 и8ей іп роеігу апй 8оп§8, е8ресіаііу 
йигіпд ійе йг8і йаіГ оГ ійе ігеепііеій сепіигу. Тйе8е іпсіийе ійе іпуегіей уегЬаі Гогт8, 
ійе тойаі Гогт8 оГ ійе уегЬ апй ійе іосаііуе Не: ка-кага(к) / ГППП ('іо ійе тоип- 
іаіп’), ка-педЬа(к) / ГЗ^Г ('іо ійе 8оиій’). Тйе8е §епге8 аі8о тайе и8е оГ ійе раи8аі 
Гогт8 оГ ійе потіпаі раііегпре^еї /  ̂ уз. №ип8 оГ ійі8 раііегп, 8исй а8 '•егеї / зту, еіс. 
тееге уосаіігей іп 8упіасііс раи8е ро8іііоп8 а8 '’агеЬ / ЗЗУ, еіс. Еуеп 8о, ійі8 ііп§ш8ііс 
Геаіиге йа8 Ьесоте гагег іп ійе ра8і ігео §епегаііоп8. Опе геа8оп Гог ійі8 і8 ійаі роеі8 
апй 8оп§тегііег8 оГ ійе ра8і ігео §епегаііоп8 8еет іо іаск аГйпііу іо ійе іііегагу іап- 
§иа§е. Тйеу ргеГег іо айарі йотіпапі 8реесй раііегп8 Ггот ійе 8рокеп іап§иа§е іп 
ійеіг сотро8іііоп8.

К етаіпз, Тгасез апй Ітііа ііопз оґ ВіЬіісаі ИеЬгете С г а т т а г
5. №уегійеіе88, ап ехатіпаііоп оГ тегіііеп апй 8рокеп НеЬгете 8йо^8 ійаі ійеге 

гетаіп іп ійе тагдіп8 оГ ійе іап§иа§е а питЬег оГ ВіЬіісаі НеЬгете Геаіиге8 ійаі аге 
аЬ8епі Ггот Мі8йпаіс НеЬгете апй Ггот 8іапйагй Мойегп НеЬгете. Тйе8е Геаіиге8 аге 
гетаіп8 ог 8рііпіег8 оГ ВіЬіісаі НеЬгете ійаі гетаіпей Ггот ійе Назкаїак (епіідйіеп- 
тепі) регіой, Ггот ійе регіой оГ ійе геуіуаі оГ 8рокеп НеЬгете апй Ггот роеігу апй 
8оп§8. 8 о т е  оГ ійе8е Геаіиге8 аге опіу аррагепі ігасе8 оГ ВіЬіісаі НеЬгеж Но^еу- 
ег, 8оте оГ ійе8е Геаіиге8 аге йеііЬегаіе ітііаііоп8 оГ ВіЬіісаі НеЬгете дгаттаг. Аі 
ііте8, ійі8 теа8 йопе еіійег іп огйег іо ітрагі а йідйег, тоге іііегагу аіг іо ійе ехрге8- 
8іоп тейііе аі оійег ііте8 іі теа8 йопе іп іезі ог іо гійісиіе 5.

6. Тйі8 8іийу і8 Ьа8ей оп ійе соііесііоп оГ йаіа оуег ійе соиг8е оГ йесайе8. Тйі8 
іпсіийе8 тапу йипйгей8 оГ 8іаіетепі8 Ггот ійе ш іііеп апй 8рокеп іап§иа§е. І йій поі 
Ьа8е ійі8 8іийу оп 8іаіетепі8 Ггот уегу іеагпей реоріе тейо аге Гатіііаг теіій Сіа8- 
8ісаі НеЬгете пог Ггот 8реакег8 ипГатіііаг теіій ійі8 іеуеі оГ НеЬгете, еуеп ійои§й І 
йоситепіей ійеіг іап§иа§е аі8о. Тйе йаіа Гог ійі8 8іийу соте8 Ггот ійе шйііпд оГ 
ейисаіей ^оита1І8і8 апй Ггот асайетіс шйііпд іп о̂игпа18 апй Ьоок8. Тйе йаіа аі8о 
іпсіийе8 ехатріе8 Ггот ійе 8рокеп іап§иа§е оГ йідй 8сйооі апй ипіуег8ііу §гайиаіе8. 
Мапу оГ ійе іпГогтапі8 аге іеасйег8, рйу8ісіап8, епдіпеег8 апй аііогпеу8. 8 о те  оГ 
ійе іпГогтапі8 аге риЬііс Й§иге8 тейо кпоте НеЬгете уегу тееіі. 8 о те  оГ ійе8е іаііег 
іпГогтапі8 и8е гійісиіои8 іап§иа§е. Іі і8 ро88іЬіе іо іеагп Ггот ійет аЬоиі йеуіаііоп8

Мозке Ваг-Азкег____________________________________________________________

5 2 е ^  Веп-Наууіт т о і е  оп ійіз 0Vег 8іхіу уеагз адо іп йі8 Гатош рарег ап Лпсіепі Ьап- 
диаде іп а Мем> Кеаїііу. «Таке Гог ехатріе рашаі Гогт8. Тйе8е Гогт8 аге поі іп и8е іп оиг 1ІVІп§ 
іапдиаде; уйеп опе осса8іопаііу епсоипіег8 ій ет  іп роеігу ійеу аге оиійаіей; [...]; ійе и8е оГ ійе8е 
Гогт8 іп Мойегп НеЬге^ і8 іпГигіаііпд апй і8 и8ей опіу іо гійісиіе ог іп ітііаііоп» (Веп-Науу- 
іт ,1992, р. 42).
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Ггот іке погт апй поі опіу еггогз. Каіигаііу, I - і і і  опіу ргезепі а зтаіі рогііоп оГ 
іке йаіа соііесіей ОVег іке разі йесайез.

7. Му т а т  іпіепііоп іп ікіз зіийу із іо йеаі - і ік  а питЬег оГ тогркоіо§ісаі 
саіе§огіез скагасіегізііс оГ ВіЬІісаІ НеЬгете дгаттаг ікаі аге аііезіей іп іке тагдіпз 
оГ Мойегп НеЬгете. 8 о те  оГ ікезе саіе§огіез аге іпйеей ВіЬІісаІ НеЬгете Гогтз текііе 
оікегз аге іта§іпей ог опіу аррагепі Гогтз гетіпізсепі оГ асіиаі ВіЬІісаІ НеЬгете 
Гогтз. I каVе ійепіійей тоге ікап іеп зиск саіе§огіез Ьиі I -т ії опіу йеаі кеге -тік зіх 
саіе§огіез ікаі каVе а §геаі йеаі оГ йаіа Ггот -к іск  іі із роззіЬіе іо таке тееіі-Гоипй- 
ей йейисііопз. Регкарз іі - і ї ї  Ье роззіЬіе іп іке Гиіиге іо айй аййіііопаі саіе§огіез оГ 
геаі апй аррагепі Гогтз оГ ВіЬіісаі НеЬгете дгаттаг ікаі со те  іо іідкі іп іке -гіііеп  
апй зрокеп НеЬгете оГ гесепі йесайез.

Тке РаОІ / ’РУЗ Раііегп оґ іке УегЬ
8. ^к еп  геГеггіпд іо ігасез оГ ЬіЬіісаі НеЬгете дгаттаг I теап дгаттаіісаі 

саіе§огіез ікаі каVе сотрїеіеїу йізарреагей Ггот іке іап§иа§е, заVе Гог опе ог і - о  
зигутпд Гогтз. 8иск ап ехатріе -ои ій  Ье іке -ій е іу  изей Гогт ^аіопіі / ’МУр. 
Тке гооі ^.і.п / У'ир із поі изей іп іке ^а1 зіет  іп Мойегп НеЬгете. Iп аййіііоп, іке іп- 
Йесііопаі раііегп оГра'ої / ‘Уз іп іке разі іепзе оГ іке ^а1 зіет  каз аітозі сотріеіе- 
іу йізарреагей. Шйеей, іке сотріеіе рагайі§т оГ іке гооі ра'ої іп іке ^а1 зіет  із 
поі изей іп Мойегп НеЬгете. Опіу іке разі іепзе йгзі регзоп зіпдиіаг Гогт ^аіопіі із 
іп изе. Йз зоигсе із іке ЬіЬіісаі Vегзе ^аіопіі тіккої Ьа-Ьазай-іт и-тіккої Ьа-’етеі 
‘акег (азіІа кт ''аЬйе-ка ('I а т  поі теогіку оГ іке іеазі оГ аіі іке тегсіез, апй оГ аіі 

іке ігиік, ікаі ікои казі зке-ей ипіо іку зегуапі’, Сепезіз 32, 11). ^еатей зреакегз 
іпігойисей ікіз иза§е іпіо Мойегп НеЬгете іп іке еагіу регіой оГ іке геVІVа1 оГ зрокеп 
НеЬгете. Ткіз VегЬ асіз ііке апу оікег ійіот, геіаіпіпд ііз Гогт. МогеоVег, іп Мойегп 
НеЬгете ікіз Гогт аі ііт ез ехргеззез §епиіпе китііііу, Ьиі зотеіітез ехргеззез іп- 
зіпсеге китііііу. И зкоиій Ье поіей ікаі іп Мойегп НеЬгете регіркгазііс ехргеззіопз 
- і ік  іке гооі ^.і.п аге тоге со т т о п  ікап іке VегЬ ^аіоп. Рог ехатріе, па<аза ^аіап 
/  ЛОТІ, 'іо Ьесоте зтаіГ) ехргеззез Ьесотіпд ркузісаііу зтаіі апй кі^Ш ‘еі 
(аІзто / ІйЛУ ЛК рирЛ ('іо таке опезеіГ зт а іі’) ехргеззез геаі ог іпзіпсеге китііііу.

9. УегЬаі Гогтз іп ікіз раііегп ехізі опіу іп іке зіапйагй іап§иа§е опіу іп іке VегЬ 
- уакої: уакоШ, уакоїіа / Д‘Л? рлуЛ;: еіс, ‘I соиій, уои соиій’ еіс.). ^ к ііе  ейисаіей 
зреакегз тееіі Vегзей іп НеЬгете йо изе ікет, ікезе Гогтз, сотреіе, - і ік  а іітііей  
йе§гее оГ зиссезз, - і ік  іке тоге со т т о п  раііегп уакаШ, уакаїіа еіс - і ік  іке Vотее1 
[а] іп іке зесопй зуііаЬіе. Тке разі іепзе ікігй регзоп із изей таіпіу аз а сотроипй 
VегЬ Ьауа уакої / ‘ ІЛ’ Л’Л (‘ке соиій’) іпзіеай оГ іке Гогт уакої / ‘ л?, -к іск  із ійеп- 
іісаі іп ргопипсіаііоп - і ік  іке рагіісіріе уакої / ‘ ІЛ’. 8ітііагіу, тапу зреакегз изе 
іке ехргеззіоп ‘акег уадогіі / ’ПЛ'Р Ьазей оп іке ЬіЬіісаі Vегзе уа-’акег уадогіі 
уаЬо(‘)  ї-і / ’‘  КІЛ’ ’ДЛР ('апй ікаі -к іск  I -а з  аГгаій оГ із со т е  ипіо т е ’, о̂Ь 
3, 25). Тке ехргеззіоп ‘“зег уадогіі із оГіеп изей іп а тоге ехіепйей Гогт, сіозег іо 
іке -огйіпд оГ іке Vегзе Ггот о̂Ь.

10. Ш зиттаііоп, а сотріеіе апй зузіетаііс рагайі§т оГ іке іпйесііопаі раііегп 
ра^ої ехізіз опіу Гог іке VегЬ уакої, апй ікеп опіу іп іке зіапйагй іап§иа§е. НотееVег, 
іеагпей зреакегз іп ргеVІоиз §епегаііопз Ьогготеей іке Гогт ^аіопіі апй іке ехргез
зіоп ‘акег уадогіі Ьа(‘)  ї-і Ггот іке ВіЬіе. Сопіетрогагу зреакегз оГ Мойегп НеЬгете 
изе ікезе ехргеззіопз аз ійіотз ікаі Ьеіопд іо ікеіг ііпдиізііс кегііа§е, еVеп -к еп  ікеу 
аге поі а-аге оГ ікеіг огідіпз. Тке VегЬз йо поі ехізі іп оікег дгаттаіісаі регзопз. 
Непсе, Гогтз зиск аз ^аіопіа, ^еіопіет ог уадогіа, уадогпи йо поі ехізі іп Мойегп 
НеЬгете.

Ра^єі / Раизаі Р огтз
11. А скагасіегізііс Геаіиге оГ ВіЬіісаі НеЬгете дгаттаг із іке ехізіепсе оГ Ра^еї/

_________________________ Кеаі апії ітадіпагу гезііїиаі іп^иепсез о/ВіЬІісаІ НеЬтеж..
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У̂З Гогт8 іп раи8е ікаі аііегпаіе теіік Ре^еі /  ̂ уз сопіехіиаі Гогт8. I каVе 8котеп еі8е- 
текеге ікаі текііе ікі8 Геаіиге кай аігеайу йі8арреагей Ггот Мі8кпаіс НеЬгете, ікеге 
аге осса8іопа1 ехатр1е8 оГ раи8а1 Гогт8 іп іке V0са1І2ей тапи8сгірі8 оГ іке Мі8кпак, 
поі песе88агі1у іп 8упіасііс раи8е ро8іііоп8 6. а ігайіііоп ехі8і8 оГ Гетіпіпе рагіісіріаі 
Гогт8 теіік цатаїя/ уй[7 8иск а8 іо^атеі / ЛЙУІИ , таяредеї / Л̂ ЗОЙ, так^еШ/  ЛИУЗй 
а8 Агіеі СаЬЬау ка8 гесепііу 8котеп іп ап іпіеге8ііп§ 8іийу 7. I теі8к іо йеаі поте теіік 
іке Ра^еі Гогт.

12. I каVе аігеайу тепііопей ікаі Мойегп НеЬгете Гоііоте8 Мі8Ьпаіс НеЬгете іп 
ікі8 саіе§огу. I іпйеей кпоте 8оте 8реакег8, 8оте теко 8реак Vегу Йотеегу НеЬгете 
ог 8оте ессепігіс 8реакег8, теко и8е Рагеі раи8аі Гогт8 іп ікеіг 8рееск. Рог ехатріе, 
I йоситепіей опе 8реакег теко 8аій таіау Ьа(‘)іа тіп ка-Сагек? / ?“|Т7П ЇЙ Л̂ З ’ЛЙ 
('Шкеп йій уои со те  Ггот іке теау?’). Опе 8реакег тоскіпдіу 8аій оГ 8отеопе ки 
ракаї ‘еі ка-гадеі ('Не теепі Ьапкгирі.’). НотееVег, т у  іпіепііоп і8 поі іо роіпі оиі 
іке и8а§е оГ Йотеегу ог ессепігіс 8реакег8 Ьиі гаікег іо йе8сгіЬе Рагеі раи8аі Гогт8 іп 
8рокеп НеЬгете 8. Мойегп НеЬгете іпсіийе8 аі іеа8і ітео ігасе8 оГ ікі8 кіпй, опе геаі 
апй опе аррагепі.

13. А геаі ігасе оГ іке и8е оГ Рагеі раи8аі Гогт8 і8 іке ргопипсіаііоп оГ іке потеп 
гесіит іп іке ехрге88іоп ‘‘“ЬоСаірагек / уі.З ЛЗІЗУ ('оррге88тее теогк’). I каVе йоси
тепіей ікі8 ргопипсіаііоп ОVег опе кипйгей ііте8 іп іке ра8і Гете уеаг8. Опіу Гоиг 
іпГогтапі8 §аVе іке ргопипсіаііоп ‘‘“ЬоСаі регек / уі.З ЛЗІЗу. Тке ехрге88іоп ‘‘“ЬоСаі 
рагек Йое8 поі оссиг іп іке ВіЬіе Ьиі іке ехрге88іоп і8 Ьа8ей оп іке VегЬ8 ке^ЬіС / 
ТЗУЛ ('іо таке 8отеопе теогк’) апй ‘•аЬаС / ЗЗУ ('іо теогк’) іп ітео Vег8е8 ікаі сате  
іодеікег теіік іке поип ‘'аЬоСа(к) / ЛЗЩ ('теогк’). Тке8е Vег8е8 аге Vа-уа''кіСи Міі$- 
гауіт ‘еі Ьепеу Ь га ’еі Ье-рагек ('Апй іке Едурііап8 тайе іке скіійгеп оГ І8гае1 іо 
8еітее теіік гідоиг’ Ехойи8 1, 13) апй ‘акег акСи Ьа-кет Ье-рагек (ікеу тайе ікет  
8еітее, теа8 теіік гідоиг’) 9.

14. Ш аййіііоп іо іке8е ітео Vег8е8, апоікег Гасіог сопігіЬиіей іо іке соіпіпд 
оГ іке ркга8е йЬоСаі рагек. Ткаі і8 іке Гасі ікаі іке поип регек арреаг8 8іх ііте8  
іп іке ВіЬіе Ьиі опіу опсе іп іке сопіехі Гогт: іо уігСеппи Ьерегек Еепека ('апй 
іке оікег 8каіі поі гиіе теіік гідоиг ОVег к іт  іп іку 8і§кі’ ^еVІ і̂си8 25, 53). Тке оік- 
ег ЙVе оссиггепсе8 аге іп раи8е. Iп аййіііоп іо іке ітео аГогетепііопей оссиггепсе8 
Ггот Ехойи8, ікі8 теогй оссиг8 ітео тоге ііте8 іп іке Репіаіеиск: Іо їігсіе ко ке-рагек 
('уои 8каіі поі гиіе ОVег к іт  теіік гідоиг’ ^еVІ і̂си8 іЬій. 43, 46); апй опсе тоге іп 
іке Ргоркеі8: ґ СіІет ‘оіат ке-рагек (’теіік стек у  каVе уе гиіей ік е т ’ Егекіеі 34, 
4) 10 11. Й аі8о ^иі е̂ ро88іЬіе ікаі іке аЬипйапі йі8ігіЬиііоп оГ іке Гогт рагек сопігіЬиіей 
іо іке ргеГегепсе оГ іке ЬіЬіісаі VОса1І2аііоп іп іке ркга8е ‘‘‘“ЬоСаірагек П.

15. Ткгои§коиі іке §епегаііоп8, іке сопіехі Гогт теа8 и8ей еVеп іп раи8е. Неге 
аге 8оте ехатріе8: і$егаги-т ке-регек/ уі.ЗЗ ЗГПЗ (Уо8е Ьеп Уо8е, Е/каСЬета'а$-

Мозке Ваг-Азкег____________________________________________________________

6 8ее Ваг-Азкег 2015, р. 403 §0.2, р. 452 §0.1.
7 8ее ОаЬЬау 2015, р. 96.
8 Опе оГ т у  Ггіепйз Ггот Уезкіуак кідк 8скооі, іке іаіе Уо8еГ Уокаі (Уокітак), теа8 іп 

іке каЬіі оГ шіпд раи8аі Гогт8 а8 рагі оГ кі8 погтаі 8рееск. ШГогіипаіеіу, ке Геіі іп іке Ваіііе 
Гог іке ЬіЬегаііоп оГ ̂ еги8а1ет іп іке 8іх ^ау Шаг ітео йау8 ЬеГоге кі8 іпіепйей тееййіпд. Шкеп I 
іпуоке кі8 т етогу , I тепііоп ікі8 8рееск раііегп оГ кі8. Му йеаг Ггіепй Уо8еГ Уокаі теа8 пеіікег 
а 8реакег оГ йотеегу НеЬгете пог ап ессепігіс. Ні8 8рееск іпсіийей оікег ЬіЬіісаі Геаіиге8, текіск 
іпсіийей іке и8е оГ раи8аі Гогт8.

9 И 8коиій Ье поіе ікаі іке поип <аЬоСа оссиг8 ікгее ііте8  іп ікі8 уег8е. Тке опе теко соіпей 
ікі8 ркга8е 8игеіу іоок поіісе оГ ікаі.

10 Роиг оГ іке8е йує оссиггепсе8 аге уег8е-йпаі апй опе оссиггепсе із іп тій-уег8е (Ьеуіііси8 
25, 43) Ьиі і8 ассепіиаіей теіік ап еіпакіа.

11 Веп-Наууіт 1992, р. 42, тайе а 8ітііаг с о т т е п і сопсегпіпд іке Гогт <аЬ оСаІ рагек. 8ее 
аЬоуе поіе 5.
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ау, VОса1І2а і̂оп ассогйіпд іо М8 ОхГогй 1035 апй іЬе Шзгшз Майгог) 12, апй аізо 
и-ті-регек еірегек ^"3 ‘лх ЛЛЗй / (Ггот іЬе йігде ^31 ЛІТІ’ Т’К Гог іЬе тогпіпд зегуісе 
оп іЬе піпіЬ йау оГ АЬ іп іЬе 8ерЬагйіс гііе) 13. ТЬе Гогт регек теаз аізо изей теЬеп 
іЬіз поип оссиггей іп іЬе зате сопіехі теііЬ іЬе поип саЬоіїа, Гог ехатріе саЬоіїаІ-і 
Ье-тогек, Ьа-уот кето Ье-регек / ЛЛ3З ІЙЗ аТЛ ,Т1.ійЗ ’ЛЛІЗУ14 (Тоізег Гог іЬе 8аЬЬаіЬ 
ргесейіпд іЬе піпіЬ йау оГ АЬ іп іЬе Ііаііап МаКгог оГ 8. ^. ^и22а̂ о̂, V01. I ра§е 
164Ь) 15.

16. ТЬе ехргеззіоп '“Ьоіїаірегек аігеайу арреагз іп іЬе іііигдісаі роеігу оГ Уап- 
паі: Ь-ітеу Мозке Ьакіа '“Ьоіїаірегек /  уїЗ ЛЛЩ Л̂ ЙЗ Л$Й ’й’З (Ехкега уатіт 'іт 
уатіт) 16 аііЬои§Ь теііЬоиі теііпезз іо ііз VОса1І2а і̂оп. НотееVег, іЬіз рЬгазе арреагз 
іп ап еагіу іехіиаі теііпезз (ргоЬаЬІу Ггот іЬе іаіе еі§ЬіЬ сепіигу ог іЬе еагіу піпіЬ 
сепіигу аі іЬе іаіезі) теііЬ ап аііегпаіе Vег8Іоп оГ іЬе потеп гедеж апй іЬе потеп 
гесіит V0са1І2ей, Ьиі поі іп іЬе раизаі Гогт 17: 'аЬйиірегек / ЛЛ.З ЛПЗУ (М8 ОхГогй 
^55 р. 6) 18.

17. ТЬе Веп-УеЬийа йісііопагу дгуез регек аз іЬе йгзі V0са1І2ей Гогт апй рагек 
аз іЬе зесопйагу Гогт. ТЬе Іехісаі зесііоп Ьгіпдз іЬе рЬгазе 'аЬоф Ье-регек / ЛЛЗЗ 
ЛЛЩ Ьиі йоез поі іізі іЬе рЬгазе 'аЬо^аірагек. Ноте^ег, т о з і пете йісііопагіез йо іізі 
іЬіз рЬгазе, V0са1І2ей аз '“Ьо^аірегек. ТЬіз VОса1І2а і̂оп арреагз іп Сиг’з йісііопагу, 
Мейап’з йісііопагу М е’аіе/ 'аії Тау, іЬе йісііопагіез оГ Кепа'апі апй ЕVеп-8ЬозЬап, 
аз тееіі аз іп іЬе тоге гесепіМіііоп ка-Ноуе апй Кау-Міііт. ТЬезе йісііопагіез іпіеп- 
ііопаііу йізге§агй іЬе сопіетрогагу ргопипсіаііоп. Сіеагіу, іЬе іехісо§гарЬегз теЬо 
сотрііей іЬезе йісііопагіез асіей іп іЬіз теау Ьесаизе раизаі Гогтз зисЬ аз рагек йо 
поі ехізі іп Мойегп НеЬгете. Іі зЬоиій Ье поіей іЬаі іЬе ргопипсіаііоп ‘‘‘“Ьоіїаі регек 
із изей іп іЬе НеЬгете сотропепі оГ іЬе УіййізЬ іап§иа§е 19. Іі із ^иііе роззіЬіе іЬаі 
іЬе УіййізЬ Гогт іпйиепсей іЬе іехісо§гарЬегз теЬо тееге Гатіііаг теііЬ іЬе рЬгазе 
Ггот іЬеіг тоіЬег іопдие. Оп іЬе оіЬег Ьапй, 8арріг йісііопагу §ІVез ітео а1̂ егпа̂ ІVе 
Гогтз оГ іЬіз рЬгазе: ‘‘‘'Ьоіїаі регек (рагек). Іі із поі кпотеп теЬеп іЬе ргопипсіаііоп 
''‘‘'Ьоіїаі рагек сате іпіо депегаі изе Ьиі іі із іЬе тоге с о т т о п  изаде іп Мойегп Не- 
Ьгете.

18. ТЬе оіЬег рЬгазе теЬозе аГйпііу іо іЬе ВіЬіе із тоге іта§іпагу іЬап геаі із 
'Еп Кагет / 0ЛтЗ 1’У —  іЬе пате оГ ЬоіЬ іЬе пеідЬЬогЬоой апй іЬе Ьозрііаі. ТЬе оГй- 
сіаі НеЬгете пате іЬаі теаз соіпей Гог іЬе АгаЬ VІ11а§е еазі оГ ̂ егиза1ет Ггот теЬепсе 
а зргіпд Йотеей теаз 'Еп Кегет / алз 1’У . ТЬіз із аізо іЬе пате оГ іЬе ай^оіпіп§ Ьозрі
іаі -Наіїаяка 'Еп Кегет / ОЛЗ 1’У Л01Л. ОVег іЬе разі ̂ е  уеагз, І йоситепіей іЬе рго
пипсіаііоп оГ іЬіз пате. ОГ іЬе тоге іЬап опе Ьипйгей іітез іЬаі І Ьеагй іЬіз пате, 
іЬе зреакегз изей іЬе Гогт 'Еп Кегет Гетеег іЬап іеп іітез. ТЬе 0VегтеЬе1тіп§ та -  
Іогіі̂  ̂ заій 'Еп Кагет. 12 13 14 15 16 17 18 19

_________________________ Кеаі апії ітадіпагу гезііїиаі іп^иепсез о/ВіЬІісаІ НеЬтеж..

12 І теізЬ іо іЬапк Уа'акоу Еігіоп Гог іЬезе геГегепсез.
13 ТЬіз уосаіігаііоп арреагз іп іЬе Ьоокз оГ йігдез Гог іЬе піпіЬ йау оГ АЬ ЬоіЬ іп іЬе Ш езіет  

апй Огіепіаі гііез. І Ьауе аізо Ьеагй іЬіз геайіпд Ггот геііаЬіе іпГогтапіз Ггот іЬе Ьеуапі апй Ггот 
іЬе МадЬгеЬ.

14 ТЬе теогй регеїс із уосаіігеТ іЬиз еуеп іЬоидЬ іі оссигз аі іЬе епй оГ іЬе ііпе іп а ргітагу 
раизе розіііоп.

15 ТЬезе іЬгее йпаі ехатріез арреаг іп Веп-УеЬийа’з Бісііопагу, р. 5185.
16 ТЬіз ехатріе теаз іакеп Ггот іЬе Опііпе БаіаЬазе оГ іЬе Нізіогісаі Бісііопагу Рго^ес  ̂оГ 

іЬе НеЬгете Ьапдиаде, ТЬе А сайету оГ іЬе НеЬгете Ьапдиаде.
17 ТЬе тапизсгірі із уосаіігеТ теііЬ Раіезііпіап уосаіігаііоп. І сЬапдей іЬе Раіезііпіап уотееі 

тагкз іо ТіЬегіап уотееі тагкз.
18 І теізЬ іо іЬапк Уа'акоу Еігіоп Гог іЬіз геГегепсе аз тееіі.
19 ШеіпгеісЬ’з йісііопагу діуез іЬіз ігапзсгірііоп: А У О ^ Е 8  Р Е ’КЕКЯ. NіЬогзкі’з йісііо- 

пагу діуез іЬе ігапзсгірііоп іп НеЬгете іеііегз: ЛУЗ’УЗОЛ’т х . 8іиісЬкоГГ йісііопагу, р. 433 уосаіігез 
іЬе теогй регек.. / ЛЦ теііЬ зедоі.
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19. Тйе раизаі Гогт кагет арреагз іп ійе ВЇЬІе іп аіі зеVеп оссиггепсез оГ 
ійе теогй кегет іп ргітагу раизе розіііоп (ассепіиаіей теіій ’еіпакіа ог аі ійе епй 
оГ а Vегзе). Неге аге ехатріез оГ ійе теогй Кагет іп раизе: Vа-уі̂ а̂<‘ кагет /  043 
УВ,1 ('апй йе ріапіей а VІпеуагй’, Сепезіз 9, 20) 20. ЕVеп зо, іі із сїеаг іо т е  ійаі 
ійе ргопипсіаііоп Еп Кагет Йоез поі огідіпаіе теіій ійе ВіЬїе. Мапу оГ ^етза1ет’з 
пеідйЬогйоойз йай АгаЬіс патез. ^йеійег ійезе пеідйЬогйоойз йай Ьееп рагі оГ 
ійе сііу іп ійе разі, ог йай Ьееп афасепі VІ11адез, ійе АгаЬіс патез гетаіпей, еVеп 
тейеп ійе аиійогіііез даVе ій ет  НеЬгете патез. Тйе Беї 8а/а/а пеідйЬогйоой геіаіпз 
ійе пате оГ ійе ргеVІоиз АгаЬ VІ11аде. Тйе Маїка пеідйЬогйоой, ргеVІоиз1у ап АгаЬ 
VІ11аде, геіаіпз ііз пате Йезрііе йаVІпд йай ііз пате сйапдей оГйсіаііу Ьу ійе аи
ійогіііез іо Мапакаі. Тйе пате Мапакаі теаз дАеп іо ійе пеідйЬогйоой іп огйег іо 
гезіоге ійе ЬіЬїісаї пате іо ііз Гогтег діогу 21. НотееVег, ійіз пате арреагз опїу оп 
ргоГеззіопаї тарз, апй ійеп Ьезійе ійе пате Маїка (т ій  опе оГ ійе патез іп рагеп- 
ійезез). Тйе пеідйЬогйоой іуіпд оп ійе Ьоипйагу Ьеітеееп Еазі апй Шгзі ^егиза1ет 
із зіііі кпотеп аз Мизгага. Рете изе ійе НеЬгете пате Могазка. Тйе НеЬгете пате із 
изей Гог ійе т о з і рагі Ьу ійе сиггепі ог Гогтег гезійепіз тейо е^иа^е ійе АгаЬіс пате  
теіій а пеідйЬогйоой йаVІпд а сопсепігаііоп оГ ргоЬїетаііс Гатіїіез.

20. Тйе VІ11аде оГ Еп Кагет теаз Гогіипаіе ійаі ійе НеЬгете пате оГ ійе ^еги- 
заїет пеідйЬогйоой із аїтозі ійепіісаі іо ійе огідіпаі АгаЬіс пате —  Еп Кагт. 
Тйе ітео еїетепіз оГ ііз пате Ьоій йаVе НеЬгете е^ШVа1епіз оГ аїтозі зітіїаг рго
пипсіаііоп. НеЬгаігей іоропутз Йо поі їозе ійеіг аГйпііу іо ійе огідіпаі АгаЬіс пате. 
НеЬгете зреакегз ргопоипсей ійе АгаЬіс поип Еп їіке ііз НеЬгете е^иІVа1еп  ̂—  Еп. 
Тйе поип Кагт йаз ійе Vотее1 [а] айіег ійе іпіііаі сопзопапі. НеЬгете зреакегз аїзо 
ргопоипсей ійе НеЬгете е^иІVа1еп  ̂теіій ійе Vотее1 [а] айіег ійе іпіііаі сопзопапі ка/. 
Тйіз ргойисей ійе ргопипсіаііоп Кагет ійаі із іп т о з і гезресіз зітііаг іо ііз Ага
Ьіс е^ШVа1епі. Тйіз НеЬгаігей Гогт зиссеззГиііу зирріапіей ійе АгаЬіс іоропут. 
НотееVег, ійе ргопипсіаііоп оГ ійе Гогт Кагет, тейісй сап зеетіпдіу Ье аіігіЬиіей 
іо ійе іпйиепсе оГ ВіЬіісаі НеЬгете, Йоез поі Ьеаг апу геаі аРйпііу іо ійе ВіЬіе. Рете 
зреакегз йаVе ігаіпей ійетзейуез іо зау Еп Кегет іпзіеай оГ ійе раизаі Гогт Еп 
Кагет.

Ьоеаііуе Не
21. Опе оГ ійе апсіепі гетпапіз оГ сазе епйіпдз іп ійе ВіЬіе із ійе зиГйх [а] 

ійаі іпйісаіез Йігесііоп. Ехатріез оГ ійіз Гогт, саііей іосаігуе Не ог Не оГ Йігес- 
ііоп іп зоте дгаттаг Ьоокз, аге ка-катаута(к) / Пй'йїУП ('іо йеаVеп’, Сепезіз 28, 
12), уаттіпа(к) Vа-^еБта(к) Vе-і5аропа(к) Vа-педЬа(к) / ПЗЗЛТі ПШ1 ПйІрТ Пй' ('іо 
ійе теезі апй іо ійе еазі апй іо ійе погій апй іо ійе зоиій’, іЬіБ. 14). ^й еп  ійіз Гогт 
із аййей іо а поип іп а сопзігисі рйгазе, ійе зиГйх [а] із аййей іо ійе потеп гедет, 
аз іп агБа(к) Кепа^ап / 1УЛЗ ПУ1К ('іпіо ійе іапй оГ Сапаап’, Сепезіз 12, 5), Ье ’ега(к) 
какаг /  УЗІУ ПЖЗ ('іо ВеегзйеЬа’, Сепезіз 46, 1).

22. Ноте^ег, аігеайу іп ійе ВіЬіісаі Ьоокз оГ ійе Рігзі Тетріе регіой ійе 1оса̂ ІVе
Не теаз тееакепей. I теііі роіпі оиі зоте ехатріез оГ ійіз рйепотепоп. (А) Аі іітез  
ійе іосаіАе Не йій поі ехргезз Йігесііоп. ОГ соигзе, іп тапу сазез ійе теогй катта(к) 
/ ПйУ теапі ‘ійіійег’ апй ійиз йій ехргезз Йігесііоп. Рог ехатріе їа-пт катта(к) 
/ Пй  ̂ 01Й7 ('іо езсаре ійіійег’, Сепезіз 19, 20), тіп ка-^атт-іт ‘акег па/оїш 
катта(к) / Пйу □'ЙУП~|й ('Ггот ійе реоріе тейіійег ійеу тееге зсаіііегей’,
Егекіеі 29, 13). НотееVег, ійеге аге ехатріез оГ катта(к) теапіпд опіу ‘ійеге’, 
тейеге ійе зиГйхей 1оса І̂Vе Не йаз по Гипсііоп. Рог ехатріе Vа-уеЬк катта(к) /

20 Тйе поип т з  оссигз аі ійе епй оГ ійе уегзе.
21 ка-уадїит ‘еїМапакаі /ллю ^  ('апй ійеу гетоуей ій ет  іо Мапайаій’, I Сйгопісіез

8, 6).

Мозке Ваг-Азкег____________________________________________________________
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Пй  ̂ ('апй Ке теері іКеге’, Сепе®і® 43, 30), Vа-уі$кеЬи затта(Ь) /  Пй  ̂ ПЗИТ ('апй 
іКеу іой§ей іКеге’ о̂®Киа 2, 1). 8ітііагіу, іКе теогй Ізаропа / ПТІЗЗ теап® 'погіК’ апй 
поі 'іо іКе погіК’, а® іп іКе Vег®е ‘еі Ьа-Ізаропа(Ь) / ПЙЗЗП"?К (іотеагй іКе погіК’ 
Егекіеі 8, 14). Іп оіКег сазе® іКе рагіісіе Iе/ ? ('іо’) теа® аййей іо а теогй теііК іосаііуе 
Не, а® іп іКе Vег®е Іа-Ізаропа(Ь), Іа-педЬа(к) / П3}|? ,ПЙЗЗ? ('погіКтеагй, ®оиіКтеагй’, 
І СКгопісіе® 26, 17) 22. (В) Іп оіКег са®е® рагіісіе® аге ргейхей іо поип® теііК іосаііуе 
Не теКісК йій поі іпйісаіе йігесііоп. Рог ехатріе, Ьа-педЬа(к) / ПЗШ теап® 'іп 
іКе ®оиіК’ Уо®Киа 15, 21) апй ті-ізаропа(Ь) / ПТІЗЗЙ теап® 'Ргот іКе погіК’ (іЬіБ. 
Vег®е 10). Іп ®Когі, тапу оР іКе ехатріе® сііей Кеге ®Коте іКаі теогй® теііК іосаііуе Не 
тееге оРіеп регсетеей а® аііегпаііуе Рогт® іо іКе Ьа®іс Рогт® теііКоиі іКі® ®иРйх.

23. ТКе ргосе®® оР іКе йі®арреагапсе оР іосаііуе Не і® аррагепі іп Мі®Кпаіс Не- 
Ьгете. Іп іКе поип® теКеге іосаііуе Не ®штеіуей іі і® а гейипйапі тогрКете. Рог ех
атріе, іп іКе теогй® Ь-таЧап / ]?УЙ? (<Іе-та(Іа(Ь) / П?УЙ? 'иртеагй’) апй Іе-таііап / 
]ВЙ? (<Іе-таІІа(Ь) / ПИЙ? 'йотептеагй’). 8 о те  іехіиаі теііпе®®е® оР іКе Мі®КпаК геай 
іКе теогй Ьиіза(Ь) / ПШ, е®ресіаііу іп іКе рКга®е Ьиіза(Ь) Іа-’агеіз / рзк? ПШ ('оиі- 
®ійе іКе ^апй [оР І®гаеі]’ Тегитоі 1, 5), Іе-Ьиіза(Ь) Іа-’агеіз / р“іК? ПШ ? ('оиі оР 
іКе ^апй [оР І®гаеі]’ 8КеVІ'і  ̂6, 5 - 2х) 23. Іпйеей, еVеп іп тойегп НеЬгете іКе іосаііуе 
Не і® аіто®і пеVег и®ей. ^ е  ®ау кет позе<‘іт І-ІгшЬаІауіт поі ТегшаІауіта(Ь).

24. ЕVеп ®о, іКеге аге ®іііі ге§иіаг апй ігге§иіаг и®е® оР іосаііуе Не іп Мойегп 
НеЬгете. І теііі йг®і тепііоп іКе гедиіаг и®е. ^ е  ®іііі тідКі Кеаг Ьи (аІа ‘агіза(Ь) /  
ПЗЗК П?У КІП ('Не іттідгаіей іо І®гаеі’. (^Ьеп ®отеопе ®ау® іЬаі Ье і® §оіп§ Коте, 
теЬеіЬег уоипд ог оій, Ке ®ау® ‘апі ЬоІек Ьа-Ьауіа(к) / ПГРЗП І̂?ІП '!К ('І а т  доіпд 
К оте’.). 8ітііагіу, тапу ге®ійепі® оР ^еги®а1ет пеі§КЬогКоой® оР іКе ргеVІои® §еп- 
егаііоп теоиій ®ау ‘апі ЬоІек Ьа-Чга(Ь) / ПТУП ?̂ІП '!К ('І а т  §оіп§ іо [іКе сепіег оР] 
іотеп.’) іп®іеай оР ‘апі ЬоІек Іа-іг / ТУ? ?̂ІП '^ . ^оса^ІVе Не і® аі®о ге§иіагіу и®ей 
теКеп іпйісаііпд йігесііоп оР тоVетепі: уатіпа(Ь), зетоІа(Ь), даіїіта(Ь), ‘аЬога(Ь) 
/  ПТІПК ,Пй,'7р ,П?К?Й)'̂  ,ПР̂ ? ( гі§Кі, іеРі, РогіК, Ьаск’). ТКе®е теогй® аге іп со т т о п  
и®е іп тегіііеп апй ®рокеп НеЬгете, поі опіу іп тііііагу йгііі® ог іп уоиіК тоVетеп^®. 
Роік йапсег® іп іКе йг®і КаіР оР іКе ітеепііеіК сепіигу со т то п іу  ®апд іКе®е теогй® а® 
іКе сКоги® оР ®опд® теКііе йапсіпд —  уетіпа(Ь) утіпа(Ь), $етоІа(Ь) зетоІ, Іе-рап-іт 
‘аЬога(Ь) /  ПГТ .ПТІПК ЗРІЗ? ,?̂ Й)'̂  П?̂ Й)'̂  ,ПГЙ' Іп іКі® сКоги®, іКе аЙVегЬ Іе-рап-іт 

іоок іКе ріасе оР цайіта(Ь). ТКе®е ітео Vагіап̂ ® аге со т то п , поі опіу іп іКе ®рокеп 
іап§иа§е. Опе Кеаг® іКе ®іаіетепі уаізаіі Ьа-Ьиїїа(Ь) /  ПЗШ 'ЛКТ ('І теепі оиі®ійе’). 
ТКе и®е оР іКе орро®ііе ехрге®®іоп, р епіта(Н)/ ПЙЧЗ (‘іп®ійе’), і® аі®о ^иі е̂ соттоп .

25. І теі®К іо со т т еп і оп то®і оР іКе аЬоVе ехатріе®. ТКе ®еп®е оР іКе теогй ка- 
Чга(Ь) / ПТУП іп іКе ехрге®®іоп® ‘апі ЬоІек Ьа-Чга(К) Ка® сКапдей. ТКо®е теКо и®ей 
іКі® ехрге®®іоп теапі “§оіп§ іо іКе сепіег оР іотеп”, поі іо іКе іотеп іі®еіР. 8ітііагіу, 
А®Кег КеісК’® роет Бгііїде оуєг іке Тагкоп арреагей іп іКе “Саііегу” ®ирріетепі оР 
іКе Наагеіг пете®рарег (3 МагсК 2016, р. 16). ТКе орепіпд ііпе® оР іКе р оет аге тіБ- 
Беі уот де&ег Ьа-¥ащоп та^Ьіг ‘оіі Ьа-(іга(Ь) ('ЕVегу йау іКе Ьгійде ОVег іКе ¥аг- 
коп/ Ьгіпд® т е  іо іотеп’). ^ е  ®ее іКаі Мойегп НеЬгете роеігу ®іііі таке® и®е оР іоса- 
І̂Vе Не іо ехрге®® йігесііоп. І а®кей іКе роеі А®Кег КеісК теКаі Ке теапі Ьу іКе теогй 

Ьа-Чга(Ь(. Не ап®теегей іКаі іКе Ьгій§е Ьгіпд® Кіт іо іКе сепіег оР іКе сііу 24. ТКі® 
и®а§е Ьу ге®ійепі® оР ̂ еги®а1ет апй Ьу іКе роеі Ргот Теі АVІV йіРРег® Ргот іКе ЬіЬіісаі 
и®аде оР Ьа-(іга(Ь(. ^Кеп Ьа-(іга(Ь( оссиг® іп іКе ВіЬіе, ®исК а® іп Vа-уашЬи Ьа- 22 23 24

_________________________ Кеаі апії ітадіпагу гезііїиаі іп^иепсез о/ВіЬІісаІ НеЬтеж..

22 Сотраге іКе теогйіпд оР іКе оіКег ітео Кігесііоп® пеагЬу іп іКе іехі: Іа-тіггаН /  П̂ ,ТЙ? (іп 
іКе 8аше уегяе) апй Іа-та<атЬ /  Тіуй? (іп уегяе 18).

23 8ее Ваг-АяКег 2015 р. 215.'
24 І ®роке теііК АяКег КеісК оп іКе йау іКе р о ет  арреагей іп Саііегу. Не 8аіК іКаі іі теа® ап оій 

р о ет  апй іКеп 8аіК теКаі І тегоіе Кеге.
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і̂га(к) ('апгї іЬеу теепі Ьаск іо іЬе сііу’ Оепезіз 44, 13) Vа-уаЬо’и ка-(‘іга(к(('апй 
іЬеу сате іо іЬе сііу’ I СЬгопісіез 19, 15), іі теапз §оіп§ іотеаггї ог сотіпд іпіо а сііу. 
Й гїоез поі теап іо іЬе сііу сепіег. Ноте^ег, еVеп іЬіз иза§е із гаге іп іЬе зреесЬ оГ 
уоипд зреакегз. а сЬіігї теЬозе ГаіЬег зауз ‘апі понеа?ка-гіга(к) теііі ЬітзеіГ зауз ‘апі 
по^еа(‘ Іетегкаг ка-Чг (I а т  доіпд іо іЬе сепіег оГ іотеп’).

26. ТЬе аЬоVе-теп^іопегї изе оГ уатіпа(к), 5етоІа(к), ^ас і̂та(к), ‘акога(к) із 
поі рагі оГ іЬе ііпдиізііс Ьегііа§е оГ іЬе ВіЬІе. ТЬгее оГ іЬезе теоггїз гїо поі оссиг іп 
іЬе ВіЬІе, апгї іЬе опе іЬаі гїоез оссиг іп іЬе ВіЬІе Ьаз а йіГГегепі теапіпд. ТЬе ВіЬІе 
зіаіез уе-іакаїокоі Іа-уатіп те<аІ Іа-кота(к) / ГО̂ ГШІ ПЙІП1? 0УЙ РЙЇЇ1 ('апй сотра- 
піез... оп іЬе гідЬі ироп іЬе теаіі’, № ЬетіаЬ 12, 31) —  Іа-уатіп, поі уатіпа(к). 
8ітііагіу, іЬе Vегзез зіаіе ка-уагіїеп і$$оЬ Іе- ’аког / “ІІПК1? 30’ (^оггїап теаз гїгге- 
еп Ьаск’ Рзаітз 114, 3); Ьеге іоо, Іе- ’аког поі ‘акога(к). №ііЬег іЬе теогй $ето- 
Іа(к) пог ііз аііегпаігуе Гогтз Іі-тоІ оссиг іп іЬе ВіЬіе. Опіу іЬе теогй даСіта(к) 
арреагз іп іЬе ВіЬіе Ьиі теапз 'іотеагйз іЬе еазі’, аз іп іЬе Vегзе ті-ре’аі даСіта(к 
) /  Пй’іі? ГКЗй ('Ггот іЬе еазі зігїе’, Егекіеі 48, 8), поі '§оіп§ Гогтеагй’. ТЬе ігіап- 
§иіаг тогїеі Гог ехргеззіпд іЬе іЬгее гїігесііопз Ьу теапз оГ іЬе теогйз уатіпа(к), 
5етоІа(к), ‘акога(к) сопГогтз іо ЬіЬіісаі НеЬгете дгаттаг апй іЬе теапіпд оГ еасЬ 
теогй із сіеаг: уатіпа(к), 'іо іЬе гідЬі’, $етоІа(к) 'іо іЬе іеГі’, ‘акога(к) 'Ьасктеаггїз’. 
То сотріеіе іЬе ГоигіЬ йігесііоп, 'доіпд Гогтеагй’, Мойегп НеЬгете айоріей іЬе теогй 
даСіта(к) аізо епйіпд іп іЬе Vотее1 [а], зо іЬаі тоVетеп^ іп аіі Гоиг йігесііопз соиій 
Ье ехргеззей Ьу теогйз теііЬ іЬе зате епйіпд. ТЬіз саизей даСіта(к) іо ипйегдо 
а сЬапде іп теапіпд.

27. I ЬаVе іо поіе іЬаі іЬе поип уатіп апй іЬе Гогт уатіпа(к) теііЬ іЬе іосаітее 
Не зиГйх аге ргопоипсей іп зрокеп НеЬгете теііЬ а гейисей Vотее1 —  у етіп, у еті- 
па(к). ТЬе зіапйагй Гогтз уатіп, уатіпа(к) аге Ьесоте тоге апй тоге гаге. НотееV- 
ег, I теізЬ іо поіе іЬе зиссезз оГ КиіЬ Аіта§ог-Катоп, Ізгаеі Кайіо’з ііпдиізііс ейііог, 
Гог іпзіііііпд іЬе изе оГ іЬе ЬіЬіісаі Гогтз іїагота(к) апй і$аропа(к) теііЬ іосаітее Не 
іп ігаГйс ирйаіез. Рог ехатріе, АууаІоп Ізаропа(к) апй АууаІоп іїагота(к) теапіпд 
іЬе 'погіЬЬоипй Аууаіоп НідЬтеау’ апй іЬе 'зоиіЬЬоипй Аууаіоп НідЬтеау’ 25. ЕVеп 
іп іЬіз сазе, і5аропа(к) ('погіЬЬоипй’) теаз іпКегііей Ггот іЬе ВіЬіе теЬііе сіагота(к) 
('зоиіКЬоипй’) із а зиссеззГиі ітііаііоп оГ іЬе ЬіЬіісаі Гогт. NеVегіКе1езз, тоге іЬап 
опсе I КаVе Ьеагй ігаГйс ирйаіез оп Ьгаеі А гту Кайіо геГег іо АууаІоп Кароп апй 
АууаІоп іїагот 'погіК Ауаіоп НідЬтеау’ апй іЬе 'зоиіЬ Ауаіоп НідЬтеау’.

28. АпоіЬег <іеVе1ортепі оГ і$аропа(к) апй Сагота(к) із ііпкей іо іЬе іпйісаііоп 
оГ йігесііопз оп тарз. Марз изиаііу іпйісаіе іЬе погіЬ аі іЬе іор, іЬе зоиіЬ аі іЬе Ьоііот 
апй еазі апй теезі аі іЬе гідЬі апй іеГі. Ргот іЬіз “погіЬ” йеVе1орей іЬе теапіпд 
'иртеагй’ апй “зоиіЬ” 'йотептеагй’. Ргот іЬіз теапіпд, іЬезе теогйз йеVе1орей 
іЬе зепзе оГ 'іпсгеазе іп питЬег’ апй 'йесгеазе іп питЬег’. Неге аге ехатріез оГ іЬіз 
изаде: коІ ка-уІаіїіт ті-діІ 5аІо& і5аропа(к) / ПРЗЗ ^13^ З’ Й̂ О’ТЗ’П 03 'аіі сЬіШгеп 
іЬгее уеагз оій апй ир’ 26, кога’а(к) го каІа а  кіііа(к) 8 Vе-іїаюта(к) / ПЙІТТТ П ПМ 
ЗУ П0П ЇЇ ПКТіІП ,('іЬіз йігес І̂Vе аррііез іо еі§ЬіЬ дгайе апй йотеп”) 27.

29. Аі іітез іосаітее Не із етріоуей Ьу зоте Мойегп НеЬгете зреакегз іп іезі 
ог іп огйег іо ехргезз гійісиіе. ^ 02епз оГ іітез I ЬаVе Ьеагй реоріе зау іЬаі іЬеу 
теепі Те̂ -АVІVа / ПЗ’ЗК-Зп, поі е̂-Те̂ -АVІV / 3’3К-3^3; Катаі-Саппа / Л||і Гй̂ ,̂ поі Іе-Ка-

25 й. А ітадог-Катоп тегоіе іо т е  іп а іеііег йаіей 26 Айаг I 5776 (6 МагсЬ 2016) іЬаі іЬе іпі- 
ііаііуе Гог іЬіз сЬапде са т е  Ггот іізіепегз. 8Ье ассейей іо іЬеіг ге^ие8^8 апй теогкей іо сЬапде 
іЬе роіісу. ОіЬег гайіо зіаііопз айоріей іЬіз роіісу, ехсері Гог іЬе А гту йайіо, аз зіаіей Ьеіоте. ТЬіз 
ргеуепіей зегіоиз тізипйегзіапйіпдз Ьу йгіуегз.

26 I Ьеагй іЬіз зіаіетепі Ггот а зсЬооііеасЬег теЬо ассотрапіей а диійей іоиг іп МагсЬ 2016 
апй I Ьауе йоситепіей тапу тоге ехатріез оГ іЬіз рЬепотепоп.

27 I йоситепіей іЬіз ехатріе іп іЬе уеаг 2013, Ьиі I Ьауе опіу Гете ехатріез оГ іЬіз изаде.
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таі-Оап / ЛйпЬ. ТЬіз иза§е ЬеІіез а ГаІзе зепзе оГ зсЬоІагІу кпотеІей§е оГ ВіЬІісаІ 
НеЬгете. Сїеагіу, іЬезе ітііаііопз аге поі іп їіпе теііЬ ВіЬІісаІ НеЬгете дгаттаг. Іп 
сопзігисі рЬгазез іп іЬе Іап§иа§е оГ іЬе ВіЬІе, Іосаітее Не із аГйхей іо іЬе потеп 
гедепз, аз іп ‘Агіза Кепаіап / Щ  ПЗЛКпоі ‘Егеіз Кепа(па П1МЗ у-К.

30. Мапу рІасе патез епй теііЬ а геаї ог аррагепі йиаІ тогрЬете, Гог ехатріе 
іЬе ЬіЬІісаІ іоропут Катаіауіт / зуйЛ. ^ЬоеVег доез іо ог геіигпз Ггот Катаіауіт 
аІзо доез іо ог геіигпз іо Катаіа ог Ьа-Катаіа. ТЬе ЬіЬІісаІ іехі зауз іЬаі іЬе РгорЬеі 
8атиеІ’з ГаіЬег ЕІкапаЬ теаз тіп Ьа-Катаіауіт Тзоріт / З’ЗІЗ □’їла'-П у  ('Ггот Ка- 
т а іа іт  2орЬ іт’ І 8атиеІ 1, 1). ТЬе ВіЬІе зіаіез іЬаі теЬеп ЕІкапаЬ теепі іо Ьіз Ьоте 
теііЬ Ьіз ГатіІу Vа-уаЬо’и ‘еі Ьеіат Ьа-Катаіа / ПЛЙЛЛ □Л’З'Ьк ЖЗП ('апй іЬеу сате  
іо іЬеіг Ьоизе іо КатаЬ’ І 8атиеІ 1, 19). 8ітіІагІу, оГ іЬе РгорЬеі 8атиеІ іЬе іехі 
зіаіез и-ізиЬаіо Ьа-Катаіа / ПЛЙЛЛ ІЛЗЗЛЯ ('апй Ьіз геіигп теаз іо КатаЬ’ їЬій. 7, 
17). СІеагІу, іЬе йпаІ йиаІ тогрЬете із аросораіей іп огйег іо аііасЬ іЬе 1осаіІVе Не. 
Іп гесепі уеагз, І ЬаVе йоситепіей реорІе йтеІІіпд іо Катаіауіт ог ОПаіауіт изе 
іЬе Гогтз Катаіаута / ПЙ’ЛЙЛ. апй СПМаута /  .Пй’ЛУЗа ̂ ЬіІе іі із поі сІеаг теЬеіЬег 
Гогтз Ііке іЬезе теіІІ Ье ассеріей іп Мойегп НеЬгете, тее саппоі оЬ)есі іо іЬет. Ка- 
таіаут апй СПМаут аге поі саІІей іойау Ката(Ь) апй Омга(Ь). ТЬіз изаде гейесіз 
а кіпй оГ тогрЬоІодісаІ іппоVаііоп іп Мойегп НеЬгете 28.

Іпіеггодаііуе Не
31. АпоіЬег Ііпдиізііс Геаіиге оГ ВіЬІісаІ НеЬгете теЬісЬ із гаге ог Ьаз аІтозі 

епіігеІу йізарреагей Ггот Мойегп НеЬгете із іЬе изе оГ іпіегго§аігуе Не. Неге іоо, 
Мойегп НеЬгете із ^иііе зітіІаг іо МізЬпаіс НеЬгете. НотееVег, Ііке оіЬег сЬагасіег- 
ізііс Геаіигез оГ ВіЬІісаІ НеЬгете, зоте тееІІ-ейисаіей Мойегп НеЬгете зреакегз йо 
етрІоу іпіеггодаітее Не аі іітез. І гесепіІу Ьеагй зотеопе азк: Ьа-заіаЬіа і-і ‘еі 
Ьа-зерег зе-Ьіддазіі? / ЛК ’Ь ЛЛг’ірП ?’Лї7іРЗ(7 Л30П (^ ій  уои зепй т е  іЬе Ьоок іЬаі 
І ге^иезіей?’). а ̂ оигпа1ізі тегоіе іп а гесепі петезрарег соІитп: Ьа-’етеі Ьа-іїаЬаг 
зе-іі-ізроп Когеауезріізізаі тетап? / ?1Й’Й ЛЗЗЗ ПК’ЛІр ■рЗЗЬлр ЛЗПП ЛЙКП (^ о ез  
КогіЬ Когеа іпйеей ЬаVе а Ьуйго§еп ЬотЬ?’). НотееVег, іЬіз Геаіиге із сегіаіпІу поі 
со т т о п  іп тегіііеп ог зрокеп Мойегп НеЬгете. Іпіегго§аітее Не, теЬісЬ арреагей 
іп роеігу апй зопдз іЬгои§Ьоиі іЬе ітеепііеіЬ сепіигу, із пеагІу епіігеІу аЬзепі Ггот 
іЬіз §епге іойау. АVгаЬат 8ЬІопзку тегоіе іп іЬе йгзі ЬаІГ оГ іЬе ітеепііеіЬ сепіигу 
іЬе рориІаг зопд: Ьа-затаЧа ‘ек Ьа-педеЬ ‘егеіз тиі затауіт? /? □’ЙЗ’ “ЯЙ улк ЗШ 
р’К ЛУЙ̂ П (Бій уои Ьеаг Ьоте іп іЬе Nе§еV іЬе еагіЬ із оррозііе Ьеауеп?). Тойау, Гете 
кпоте іЬіз роеі, Гетеег зііІІ Ьіз роетз апй зопдз, іпсІийіпд іЬіз ГогтегІу рориІаг опе. 
КопеіЬеІезз, іпіегго§аігуе Не із изей теііЬ зоте теогйз оп а ге§иІаг Ьазіз, аІіЬои§Ь 
оГ ипе^иа1 йізігіЬиііоп іп іЬе Іап§иа§е. ТЬезе аге таіпІу іЬе теогйз Ьа-’іт / ЗКЛ ('Із 
іі’), Ьа-’итпат / ШЙХП ('Із іЬаі зо?’), Ьа-Ніза^даїа-Ь / Л̂ У̂ЗЗП ('Із іі зо іеггіЬІе?’).

32. ТЬе іпіеггодаітее рагіісІе Ьа-’іт із Vе у̂ со т т о п  іп ЬоіЬ тегіііеп апй зрокеп 
Мойегп НеЬгете апй орепз тапу ^иезііопз, зисЬ аз Ьа-’іт ‘аііа тазкіт 'ііі-о? / ? 
ІЛК й’ЗОй П̂ К ЗКЛ ('^о уои а§гее теііЬ Ь іт?’). І Ьеагй а зесопйагу зсЬооІ риріІ азк 
іЬіз ^иезііоп; іЬе Іаііег ^иезііоп. НотееVег, іЬе ігиіЬ із іЬаі тапу зреакегз теіІІ азк 
^иезііоп теііЬоиі Ьа-’іт, Гог ехатрІе ‘аііатазкіт ‘ііі-о?. ЕVеп тегііегз оГ іехіз, теЬо 
саппоі ехргезз ^иезііопз Ьу теапз оГ іпіопаііоп, теіІІ зітрІу рІасе а ^иезііоп тагк аі 
іЬе епй оГ зіаіетепіз. ОіЬегз, теізЬіпд іо ітрагі а тоге Іііегагу аіг іо іЬеіг Іап§иа§е, 
теіІІ етрІоу іЬе теогй Мит / тЬз аз ап іпіегго§аіІVе рагіісІе аз іп МізЬпаіс НеЬгете 
зауіпд: Мит ‘аііа тазкіт ‘ііі-о?

33. Іі із іпіегезііпд іЬаі іЬе рагіісІе Ьа-’іт,теЬісЬ із ^иііе гаге іп ВіЬІісаІ НеЬгете,

28 Коіе тееІІ, іЬіз зеетз Іо Ье «а кіпй оГ тогрЬоІодісаІ іппоуаііоп», поі ап асІиаІ тогрЬо- 
ІодісаІ іппоуаііоп. ТЬе рІасе пате ргопоипсей У'гизаІауіт, теЬісЬ гезетЬІез поипз теііЬ іЬе йиаІ 
епйіпд апй ііз Гогт теііЬ Іосаііуе Не із (м>гШеп ІК№8ЬМН) ї егизаіаута(Ь) (І Кіпдз 10, 2 еіс.).

_________________________ Кеаі апії ітадіпагу гезііїиаі іп^иепсез о/ВіЬІісаІ НеЬтеж..
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Ьа8 пеVег^Ье1е88 Ьесоте 80 теійеіу и8ей іп Мойегп НеЬгете. ка-’іт оссиг8 опіу іп 
ітео Vе 8̂е8: ка-’іт іатпи їі-дуоа^? /? УІЛ пал ПКП ('НаVе теє Ьееп соп8ідпей іо йіе?’, 
КитЬеге 17, 28), ка-’іт ‘еп ‘’еггаіі Ьі? / '3 ’ЛЗуу РК ПКП ('І8 поі т у  Ьеір іп т е ? ’, о̂Ь 
6, 13). ТЬі8 рагіісіе і8 аІ80 аЬ8епі Ггот Мі8Ьпаіс НеЬгете. ^Ь ііе іЬе огіЬо§гарЬіс 
Гогт ПКП і8 аііе8іей іп 8оте іехіиаі теіІпе88Є8 оГ іЬе Мі8ЬпаЬ, іЬі8 і8 поі іЬе рагіісіе 
ка-’іт. Рог ехатріе, ка:-’іт кі^Віт таАазег кепі Іе-та^зег г і ’коп / й'7і?ПйіїП ]ІШ! 
ІЩїї1? Ш ІЩй ('Неге і8, іГ іЬе 8есопй ТііЬе і8 іакеп Ггот іі ЬеГоге іЬе Ріг8і ТііЬе’, 
^ ет а і 1, 4; Ма’а8ег 8Ьепі 5, 11). ТЬі8 і8 іЬе іехі іп іЬе Рагта а тапи8сгірІ іп іЬе8е 
оссиггепсе8 оГ іЬе теогй 29, апй ассогйіпд іо КаЬЬі У. А8Ькепагі’8 Vег8Іоп іп Тгасіаіе 
^етаі (а8 тепііопей іп Меіеккеі 8кеїото) 30. Мо8і оіЬег іехіиаі теіІпе88Є8 Ьгіпд 
іЬе соггесі Vег8Іоп: Н"М/ ПК КП. ТЬі8 і8 іЬе рге8епіаігуе рагіісіе Ьа/ КП Гоііотеей Ьу 
іЬе сопйіііопаі рагіісіе ‘іт/ ПК, теЬісЬ соаіе8сей іпіо опе огіЬо§гарЬіс теогй Ьесаи8е 
іЬеу аге ргопоипсей а8 опе теогй 31. ТЬі8 теогй 8Ьоиій Ье V0са1І2ей ПКП, іЬе Не 
V0са1І2ей теііЬ датаіз, а8 Ер8іеіп соггесііу роіпіей оиі. ТЬе Мі8Ьпаіс теогй КП) ПКП 
ПК) Ьа8 по соппесііоп теііЬ іЬе ЬіЬіісаі іпіегго^аігуе рагіісіе ПКП 32. ТЬе Не іп іЬаі 
са8е іаке8 раіак, ііке іЬе V0са1І2а і̂оп оГ іпіегго^аігуе Не ЬеГоге а §иііигаі соп8опапі.

34. ка-’итпат і8 и8ей тисЬ іе88 іЬап ка-’іт,. ^Ь ііе іі арреаг8 то8ііу іп
іЬе тегіііеп іап§иа§е, ейисаіей 8реакег8 и8е іі іп 8реесЬ а8 тееіі. I Ьауе геай 8епіепсе8 
8исЬ а8 ка-’итпат Веп ТекиВа іатак Ье-іокпіі ЩапВа кеї Неггеї /? ^  Я7]Щ
ЛУйЛЗ 7]йЛ ІЯ-ПВП] ЩЩЛ (^ ій  іЬе Веп-УеЬийаЬ іпйеей 8иррогі Неггі’8 ^ а п й а  
ріап?’). Сегіаіпіу, I Ьауе Ьеагй Гатои8 риЬііс Й§иге8 й^иепііу ореп ^ие8ііоп8 теііЬ 
іЬе теогй ка-’итпат. Но'№еVег, іе88 ейисаіей 8реакег8 аі8о 8ау ка-’итпат.

35. Опе оГіеп-и8ей ехатріе оГ іпіеггодаігуе Не іп Мойегп НеЬгете, поі опіу іп 
іЬе тегіііеп іап§иа§е Ьиі аі8о іп 8реесЬ, і8 іЬе ЬіЬіісаі теогй ка-кеізаіадаіа-к / ПЛрузЗП. 
ТЬі8 теогй епіегей іойау’8 іап§иа§е Ггот іЬе ЬіЬіісаі ассоипі оГ 8ойот апй Сотог- 
гаЬ (Сепе8і8 18, 21). ТЬі8 теогй і8 и8ей Міотаіісаііу апй теа8 іпігойисей іпіо Мойегп 
НеЬгете Ьу іеагпей 8реакег8 оГ ргеVІои8 §епегаііоп8 теЬо тееге тееіі Vег8ей іп іЬе Ві- 
Ьіе апй іп оіЬег е̂теІ8Ь іііегагу 8оигсе8. ТЬо8е теЬо и8е іЬі8 ійіот йо поі теап гаі8іпд 
оГ іЬе V0Ісе (і5еіа^а(к) / ПрУЗ = 'сгу’) пог ргауег теЬісЬ і8 8отеііте8 ехрге88ей Ьу 
іЬе VегЬ і з а ^  /  рУЗ (= 'сгу оиі’). ТЬе рег8оп теЬо и8е8 іЬі8 ійіот теап8 іо ехрге88 
атагетепі аі Ьі8 Ьоте іпіегіосиіог, ог а §гоир оГ реоріе, еха§§егаіей аЬоиі іЬе гїіШ- 
сиііу оГ а 8ііиаііоп: кеі5аіадаіа-к ('І8 іі 8о іеггіЬіе?’).

Ап Ітадіпагу Тгасе оґ Уаг Соп^ееиііуе
36. VаV Соп8еси^ІVе оссиг8 іп НеЬгете іііегаіиге іп іЬе регіой оГ іЬе На8каіаЬ 

апй іЬе іп іЬе регіой оГ іЬе геVІVа1 оГ 8рокеп НеЬгете іп іЬе іаііег рагі оГ іЬе піпе- 
іеепіЬ сепіигу апй іЬе іигп оГ іЬе ітеепііеіЬ сепіигу. Іі аі8о оссиг8 іп Мойегп НеЬгете 
іііегаіиге оГ іЬе ітеепііеіЬ сепіигу теЬеп іЬе и8е оГ 8рокеп НеЬгете Ьесате тоге теійе- 
8ргеай. NеVег^Ье1е88, іЬеге і8 по ігасе оГ уоу соп8есиі^е іп тегіііеп ог 8рокеп НеЬгете 
іойау. Но№еVег, опе ігасе оГ іЬі8 уоу теа8 йі8сегпіЬіе іп іЬе іап§иа§е оГ роіііісіап8. 
ЕVеп іЬі8 и8а§е Ьа8 сЬапдей апй Ьа8 Ьесоте ап іта§іпагу ігасе оГ уоу Соп8еси^ІVе.

37. І теііі ехріаіп. Неге аге 8оте ^ио е̂8 іп т у  Йіе8 Ггот іЬе 19708 апй 19808:
уе-кауа ‘іт ііііепи Іа-пи еі ка-коак Гі'ЗП ЛК ПК П'ПТ / ('Іп іЬе еVепі іЬаі уои

Мозке Ваг-Азкег____________________________________________________________

29 ТЬе уосаіігег оГ Рагта а Ггееіу ехсЬапдез раїак апй датаІз. ТЬезе оссиггепсез оГ ПКП 
зЬоте іЬаі іЬе іеііег Ье уосаіігей теііЬраїак (ПКп).

30 ТЬі8 йаіа аігеайу арреаг8 іп 8аск8 1971 - 1075, іп іЬе рогііоп8 оГ іЬе Мі8ЬпаЬ тепііопей.
31 ТЬе рЬга8е8 ка - ’еп /  (1’КП<) і’К КП, ка-кеШ Б/ (ІЗ’З КП>) ІЗ’ЗП, еіс. аге аі8о іо Ье ехріаіпей 

іп іЬі8 Га8Ьіоп. 8ее Ер8іеіп 1948, р. 1219. Еуеп 8о, іЬеге і8 еуійепсе іо 8идде8і іЬаі 8оте 8реакег8, 
апй тегііег8, оГ Мойегп НеЬгете іойау и8е іЬе теогй ІЗ’ЗП а8 ап іпіеггодаііуе рагіісіе. ТЬеу еуеп 
уосаііге іі а8 ка-кеїзаВ /ІЗ’ЗП ог ка-кеізасі /  ІЗ’ЗП (теііЬ іпіеггодаііуе Не уосаіігей теііЬ раіаЬ Гоі- 
іотеей Ьу Садезк, ііке іп ка-ке1$а<ада1а-к /ЛЛрУЗЗП).

32 8ее Ер8іеіп іЬіС.
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теііі §тее и8 іке ротеег’). Ткі8 іуре оГ 8епіепсе8, текііе осса8іопаііу 8ІЇІ1 іп и8е, каVе 
Ьесоте ^иі е̂ гаге.

38. 8епіепсе8 орепіпд теіік іке VегЬ Vе-Ьауа / П'ПТ кауе йі8арреагей Ггот 
іке 8рееск оГ тапу 8реакег8 Ьесаи8е ікеу регсеІVе іке іеііег уау іо Ье іке сощипсііоп 
“апй”, текіск йое8 поі §епегаііу оссиг аі іке Ье§іппіп§ оГ 8епіепсе8 іп Мойегп Не
Ьгете. Рог ікі8 геа8оп, ікі8 и8а§е ка8 скапдей апй іке VегЬ і8 поте и8ей теіікоиі 
іке соп)ипсііоп VаV. Рог ехатріе, а тееіі-кпотеп ^оита1І8  ̂ гесепііу тегоіе Ьауа іт 
уатзіки Іі-Ьпоі Ьа-ЬііпаЬаїиуоі / ЛІ'^гагш ГШ1? 13’йЙ ОК П'П ('Іп іке еVеп  ̂ікаі 8еі- 
ііетепі Ьиіійіпд теііі сопїіпие’). Тке VегЬ Ьауа гетаіп8 а8 а кіпй оГ іпуегіей Гогт, 
Ьиї теіікоиі ії8 скагасіегі8ііс Геаїиге —  іке уау соп8есиітее. Ткі8 і8 іке опіу їгасе оГ 
ікі8 уау іп 8рокеп НеЬгете іойау, апй еVеп ікеп опіу ап іта§іпагу опе.

Р а О р а (аШ / ’ГЬУЦ І̂УЗ
39. Тке іпйпіігуе аЬ8оіиїе, а дгаттаіісаі саіе§огу скагасіегі8ііс оГ ВіЬіісаі Не

Ьгете, ка8 епїігеіу йі8арреагей Ггот Мі8кпаіс НеЬгете. Опе оГ ії8 и8е8 теа8 іке іаиіо- 
іодісаі раїїегп оГ іпйпіігуе аЬ8оіиїе + йпіїе VегЬ, Гог ехатріе зоз ‘азіз / ('І
теііі дгеаііу ге^оісе’ І8аіак 61, 10), заїїеаЬ кзаїїаЬ / П^П П1?^ ('Уои 8Йаіі 8епй атеау’ 
^еи^егопоту 22, 7), ЬиддеС ЬиддаС / т а  З̂ П ('Ії ка8 Ьееп іоій’ Киік 2, 11). Ткі8 
и8а§е Ка8 йі8арреагей Ггот Мі8Йпаіс НеЬгете, іо§еікег теіік оікег и8е8 оГ іке іпйпі- 
ітее аЬ8оіиіе. ^ікетеІ8е, іке іпйпіігуе аЬ8оіиіе і8 поі и8ей іп Мойегп НеЬгете, Репсе 
пеіікег і8 іке іаиіоіо§ісаі раііегп и8ей.

40. І теі8к іо сіагіГу іке іа8і 8іаіетепі. Іі теоиій Ье тоге ассигаіе іо 8ау ікаі
Мойегп НеЬгете аіто8і епіігеіу іаск8 іке іаиіоіо§ісаі и8е оГ іке іпйпіігуе аЬ8оіиіе. 
І каVе йоситепіей йогеп8 оГ ехатріе8 оГ іке іпйпіігуе аЬ8оіиіе іп іке 8рееск оГ 
іеагпей НеЬгете 8реакег8 теко и8ей ікі8 Гогт а8 ап етркаііс 8ігисіиге. Ригікегтоге, 
І каVе еVеп кеагй ікі8 и8а§е теіік VегЬ8 ікаі аге Мойегп НеЬгете пеоіо§і8т8. І теііі 
тепііоп ікгее ехатріе8. Неге аге ітео 8епіепсе8 Ггот а сопуегеаііоп Ьеітеееп ітео 
іеагпей 8реакег8. 8реакег 1: «Рготі8е іо ирйаіе т е  ге§агйіп§ іке ге8иіі8 оГ іке іе8і». 
8реакег 2: іаїреп ‘Чаїреп ‘еіека ке-зе-’ейаі / із’рш ('I теііі 8игеіу
іеіеркопе а8 8ооп а8 І кпоте.’). Неге і8 ап ехсегрі Ггот а сопVег8аііоп ікаі І гесепііу 
кеагй. 8реакег 1: «Ріеа8е іехі т е  іке ііт е  оГ іке тееііпд»; 8реакег 2: заттез 
‘азаттез Іе-ка / Т]1? ОЙОК 0Й0 ('І теііі 8игеіу іехі уои’). І 8аій: заттез ‘азаттез ‘аііа 
‘отег? / ПЇЛК 0Й0К 0Й0 ?ЛЙІК ( ^ о  уои 8ау заттез’азаттез?’). Не ап8теегей: Ье- 
VаМау как газо ‘е^зе / П'ЩК ,,К'713 ('ОГ соиг8е, І теііі сегіаіпіу йо іі.’). І теі8к
іо роіпі оиі ікаі І йоситепіей іке8е иііегапсе8 Ггот іке 8рееск оГ огйіпагу 8реакег8 
оГ Мойегп НеЬгете, поі Ггот іке 8рееск оГ ВіЬіе іеаскег8 ог іко8е тееіі Vег8ей іп 
іке ВіЬіе.

Сопеіийіпд Кешагк*
41. Іі іигп8 оиі ікаі іке аГйпііу оГ Мойегп НеЬгете іо ВіЬіісаі НеЬгете і8 ^шіе 

8ігопд. Ткі8 аГйпііу і8 аррагепі еVеп іп іке са8е оГ 8оте §гаттаіісаі саіе§огіе8 ікаі 
каVе Гог іке то8 і рагі йі8арреагей Ггот НеЬгете а8 а іт п §  іап§иа§е іопд а§о. Аі 
ііте8, іке8е ігие гетаіп8 ог 8рііпіег8 епіегей Мойегп НеЬгете Ггот іке тегіііп§8 оГ 
іке На8каіак регіой ог Ггот іке регіой оГ іке геVІVа1 оГ 8рокеп НеЬгете. Оікег ехат- 
ріе8 аге опіу іта§іпагу ігасе8 оГ ЬіЬіісаі и8а§е. Мойегп НеЬгете 8іуіе аі8о іпсіийе8 
ітііаііоп8 оГ ВіЬіісаі НеЬгете §гаттаг Ьу іеагпей 8реакег8, 8иск а8 іке Р а О  ра^аїіі 
Гогт8 іп пете VегЬ8 33.

42. 8 о те  оГ іке8е ркепотепа йе8сгіЬей кеге аге іп со т т о п  и8е, 8иск а8 іке раг- 
іісіе Ьа-’іт теіік іп е̂г о̂§а І̂Vе Не 34; оікег8 оссиг опіу іп іке 8рееск ог тегіііпд оГ Гете 33 34

_________________________ Кеаі апії ітадіпагу гезііїиаі іп^иепсез о/ВіЬІісаІ НеЬтеж..

33 8ее аЬоуе §40.
34 8ее аЬоуе §§32-33.
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зреакегз, зиск аз іке рагіісіе ка-’итпат 35. Іп ікіз сазе, теє каVе зееп ікаі ікеге аге 
Геаіигез скагасіегізііс оГ іке іапдиаде оГ іке рге-8іаіе депегаііоп теко іеГі ікеіг тагк 
оп іке НеЬгете іапдиаде іп іке уеагз Гоііотеіпд іке езіаЬіізктепі оГ іке 8іаіе оГ Ізга- 
е1, Ьиі каVе йізарреагей Ггот іке іапдиаде оГ іке депегаііоп Ьогп іотеагйз іке сіозе 
оГ іке ітеепііеік сепіигу 36.

43. Іі із іпіегезііпд іо поіе іке Vагіоиз скапдез іп іке зетапіісз апй дгаттаг оГ 
ЬіЬІісаІ теогйз апй Гогтз ікаі каVе зштетеей іп тегіііеп апй зрокеп Мойегп НеЬгете. 
Скапдез іп зетапіісз аге аррагепі іп іке изе оГ теогйз теіік іке іосаітее Не епйіпд, 
зиск аз ка-Чга(к) ('іо [іке сепіег оГ] іотеп’) 37, дайіта(к) ('Гогтеагй’) 35 36 37 38 39 40, апй аізо 
ізаропа(к) ('погіктеагй’) апй іїагота(к) ('зоиіктеагй’) іо іпйісаіе 'ир’ апй 'Йотеп’ 
іп гезресі оГ аде 39. Тке зкіГі оГ іке Гогт Vе-кауа іп сопйіііопаі зепіепсез теіік уау 
сопзесиітее, іо кауа теіікоиі уау, із іпйісаігуе оГ дгаттаіісаі скапде іп іке зрееск 
оГ зреакегз текозе атеагепезз оГ іке НеЬгете іапдиаде ікгоидкоиі іке адез із тееак 40.

44. 8 о те  дгаттаіісаі ііетз зкоиій поі Ье ипйегзіоой дгаттаіісаііу Ьиі 
гаікег ійіотаіісаііу. І Ье1іеVе іке Гогтз даіопіі апй ка-Ніза^даіа-к аге ехатріез 
оГ ійіотз 41. Іі із ітрогіапі іо роіпі оиі іке сопігазі Ьеітеееп іке теогй даіопіі, апй 
іке гооі у.к.І. Ткіз гооі ехізіз іп Мойегп НеЬгете іп іке ^а1 зіет  аз а сотріеіе 
рагайідт іп іке зіапйагй іапдиаде апй зоте зіііі изе іке Гогтз уакоііі, уакоііа еіс. 
НотееVег, іке VегЬ даіопіі із іке опіу Гогт оГ іке рагайідт іп изе. ЕVеп ікеп, зреакегз 
изе іі іехісаііу 42. 8ітііагіу, ипііке іке рагіісіе ка-’іт апй теогй ка-’итпат текіск 
гейесіей іке изе оГ іпіеггодаітее Не —  іп іке Гогтег теогй іпіеггодаігуе Не із изей 
гедиіагіу Ьиі іп іке іаііег теогй опіу Ьу тееіі-ейисаіей зреакегз —  ка-^іза^даіа-к із 
а кіпй оГ ійіот. Тке ітео теогйз даіопіі апй ка-кеі^а<адаіа-к, апй аізо іке Гогт іш теі 
/ Лй^Л —  апй поі іш таі/ Лйі^Л ассогйіпд іо іке зіапйагй VОса1І2аііоп —  изей іп 
іке ехргеззіоп іш теі їеу / 3і? Лйі^Л ('аііепііоп’) Ьазей оп іке Vегзе Ье-іш теі уай / 
1' Лй̂ ЛЛ ('дтееп іп капй’ ^еVІіісиз 5, 21), аге поі рагі оГ рагайідтз Ьиі аге изей 
ійіотаіісаііу. Ткеу аге по йіГГегепі ікап іке ргоVегЬ ке-какат (епау Ье-ю ’хк-о / йЗПЛ 
ІШЛЗ ЛГУ ('Тке теізе т а п ’з еуез аге іп кіз кеай’ Ессіезіазіез 2, 14) ог іке теогйз 
оГ геЬике изей аз а ргоVегЬ ка-гаі$акіа \/г-дат уагаМа /  т і  ПЗ>Т ШЗЛЛ ('Назі ікои 
кіііей апй аізо іакеп роззеззіоп?’ І Кіпдз 21, 19).

45. Іпйеей, Ьоік геаі апй ітадіпагу ігасез оГ ВіЬіісаі НеЬгете тогркоіоду ехізі 
іп Мойегп НеЬгете. 8 о т е  оГ ікезе ітадіпагу Гогтз аге атизіпд; оікегз каVе іакеп 
гооі іп іке тегіііеп апй еVеп зрокеп іапдиаде. 8 о те  изе ітііаііопз оГ ВіЬіісаі НеЬгете 
дгаттаг іп огйег іо ітрагі а іііегагу аіг іо ікеіг іапдиаде; оікегз изе ік ет  іо гійісиіе, 
іо їезі. Аіі оГ ікезе Гогтз оГ ехргеззіоп іезіііу іо іке ргезепсе оГ іггедиіаг ркепотепа 
іп оиг НеЬгете, текіск ескоез теіік іке ВіЬіе’з іапдиаде ікгоидкоиі.

БІБЬІОСКАРНУ
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Веп-УеЬийа = Е. Веп-УеЬийа, а Сотріеіе ^ісііопа^у о/Апсіепі апйМойегп НеЬгет, ¥зі. І—ХУІ,

^е^и8а1ет апй Теі Ауіу 1948-1958

Мозке Ваг-Азкег____________________________________________________________

35 8ее аЬоуе §34.
36 8ее аЬоуе §25 сопсегпіпд іке изе оГ іке теогй ка-Чга(к) текіск каз Ьееп геріасей Ьу шегкаг 

ка-Чг.
37 8ее іЬіБ. Гог Йеіаііз оГ ікіз ркепотепоп.
38 8ее аЬоуе §26.
39 8ее аЬоуе §28. І теізк іо поіе ікаі текііе І тепііопей ікіз изаде іп гезресі оГ аде, ікеге аге 

зо т е  ехатріез оГ ікіз изаде іо іпйісаіе апу пишегіса1 іпсгеазе ог Йесгеазе.
40 8ее аЬоуе §38.
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42 8ее аЬоуе §§9-10.
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_________________________ Кеаі апії ітадіпагу гезііїиаі іп^иепсез о/ВіЬІісаІ НеЬтеж..
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