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 זכר

 לנשמת דודתי היקרה בנשים

״ צ ב ז א ך בת הרב רבי ז י  מרת ח



 אליך נפש ז?ה nq&t ןזהןדד,
 את ה$6ר הןה עתה אקדימה

 m גדלת^י ליזעוךה ןלתיוךה
 לכן ת1ךה קטןה.עיצה אשי^ה:



 אליעזר בר גבריאל בר מאיר גולדשמידט
. א ר ו ק ל ה ם א ו ל ר # מ  א

 פתח דברי, וראשית אמרי, יתנו תהלה, לנורא עלילה, שחיל אזרגי,
 ובידו אסצני, לגמור הענין, ולכלות הבנין, בנין אפרים, וםךור םאםרים,
, משפת כוש, הוא חבוש, ללשון היקרה, ה ק ת ע ה ת ה כ א ל  ולנבור המלאכה, פ
זה, ך החו ו ף הזה, מחנ ח צ פ ה והנקיה, ה ר ה ט ה וברה, הלשון העבריה, ה ח צ  ה
ם ונבונים, בעלי י פ כ  שבקדושה הורתו, ובטהרה לידתו, ונדולי הראשונים, ה
, שרי מעלה, המקובלים הקדושים, אילי תרשישים, כלם בחבורים, ה י נ  ק
 שמו מזכירים, ומביאים דבריכם והרבה מאפרים, שבו נמצאים, וממנו מובאים.
ה ובינה, בראותי הספרים, מ כ ח  ואני תולעת, עני ממעש, קנאתי קנאה, ל
, ולזרים ו  החביבים והיקרים, שישראל חולליהם, ויעקב מחבריהם, יצאו מאתנ
 נתנו, ומשפה עבריה, נעתקו לנכריה, ושנסתי מתנים, ואזרתי חלצים, להשיב
נים, לבעליהם הראשונים. ולאל  החבורים, האברים והפזורים, והיקרים ממטמו
, ואליו אפלל, כי יחנני, ובחסדו יזכני, לעסוק בתורה, הקדושה ל ל ה  א

 והטהרה, ולשמר מצותיו, חקיו ותורותיו, בלב תמים, כל הימים, אמן.
 ועתה אליך אישי הקורא אשים דברתי. הספר הזה אשר הנני שם
תר ט למו ע מ  עתה לפניך, נודע למדי בספרות העברית העתיקה, עד כי כ
ום העברי, ומעט מן ה רק ע׳׳ד התרנ ת  הוא לדבר ממנו, ואנכי לא אדבר ע
 הקורות את הספר; כי את כל פרטי עניני הספר, כמו זמן חבורו, הזמן
ו והוצאותיו ועוד ועוד,  אשר נאבד מאתנו, עת התגלותו לנו, העתקותי
תגלה  כתבתי בסבא הספר בלשון גרמניה, ושמה ימצאם הקורא. הספר הזה נ
 לנו — אחרי אשר כפרו חכמים גדולים, כאיוב לודולף ואחרים, במציאותו —
 עיי הנוסע האנגלי הנודע דזימס ברום, הוא מצא את הספר הזה בארץ כוש
 איטיופי״ה בלע״ז, בין יתר ספרי קדש, ופ״כ בין ספר משלי ובין ספר איוב;
 והחכם ההוא, אם גם לעג לתוכן הספר, ויאמר כי דבר אין לו עם המלאכים
ת ר א פ ת ת  אשר בשמים והנפילים אשר בארץ, מכל זאת ידע גם הוא א
ך גליה. ויהי ל ה למ נ ת  הספר הזה ויקר ערכו, ויבא אותו לאירופה ויתנהו מ
ר הזה, פ ס ת שמע ה  כאשר שפעו חכמי הקדם, אוריינטליסטי״ם בלע״ז, א
ת אותו ם לעיר פריס, לראו ה  אשר רק את שסו ידעו עד הנה, ויבואו רבים מ
ת הספר הנפלא אשר הרבו לדבר מ א  ולנסות את תכנו, ולהוכח האם הוא ב
ם קרל גומ־ כ ח ו בספרי אבות הכנםיה. הראשון אשר בקר אותו היה ה  סמנ
ת הניפטית, ת בספרו , אשר עשה לו שם עולם עיי חקירותיו הרבו ה ד י ו  פריד ו
 ואחריו עוד חכמים אחרים, וימצאו כי הוא הוא הספר הנפלא הנודע אל
ך הנביא. ו ך והמובא באגרת יהודה(י״ד) בשם חנ ו נ ח א ד ר פ  הראשונים בשם ס
ס א ד, ולכן טה ב ם האלה את השפה הכושית היתה מע  אכן ידיעת החכמי
מו לשפה אחרת, וינוח הכ״י בשלום תרג  לא יכלו להוציאו לאור וגם לא י
ת (1821) קם י ת נ ג ה ה א ס  בין יתר כה״י בבית אוצר הספרים. אכן בראשית ה
ה ארכיבישוף בעיר קאשיל, צ נ י ר ו א ד ל ר א כ י ם הנודע פרופיסור ר כ ח  ה
 ויתרגמהו אנגלית ואחר זה הוציא אותו לאור גם בשפת כוש. אכן נם האיש
ת השפה הכושית, ולכן תרגומו מלא שבושים, וההוצאה  הזה לא ידע היטב א
ן א ט פ ו ם אחריו, ה  הכושית שהו״ל מלאה שגיאות וטעיות. וגם כל המתרגמי
ם, כי תרגמו ע״פ , בלם השאירו את השגיאות והשמשי ס י מ י נ ל ק ר ו י  גפ ר י ר
. אולם בימים האחרונים קם החכם הגדול, הוא ה צ נ י ר ו  הנוסח שהויל ל א
ן טורה בביהםד״ר בברלין, והוא הראש והראשון א ל מ י ש ד ו ט ש ו ג ו  םו״ר א
 לכל יודעי שפת כוש, אשר מספרם לא יעלה לעשרה במלא רחבי ארץ,
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 ויחמול על הספר הזה, בראותו את יקר ערכו וחשיבותו לתולדות
י אשר מצא, ־ ׳ ה נ ש מ ; ויתקן אותו ע״פ ח ה ״ י ג ו ל י ג נ א ה ה ו ״ י ג ו ל ו נ ו ס י ד  ה
ל שגיאות וחסרונות וטעיות. וע״פ ההוצאה הזאת כ  ויוציאו לאור מתוקן ומנוקה ס
ת גרמניה, וגם מבא גדול ובאור רחב הוסיף עליו. אין לכחד פ ש  תרגם אותו ל
קת הפרשי-־ת ו ה מלא הספר שבושים וטעיות הרבה במאד, חל ת  בי גם ע
 והפסוקים נתחלפו ואין בו מוקדם ומאוחר, וענינים רבים אין להם מובן כלל,
ם הכושי או היוני, ואין רשות למתרגם ת המתרג מ ש א ה ב מ  אכן כל אלה ה
 וקל וחומר למו״ל לתקן שגיאות כאלה, כל קורא יוכל לתקן את השגיאות
ת לפגי הקורא את אשר ת  האלה לפי רוחו, ועל המו״ל או על המתרגם ל
ך שלו. גם אגני וסח אשר לפניו, ולא לעשות בו כאדם העושה בתו  טצא בנ
וסח הכושי, ולא נטיתי ימין ושמאל אפילו במקום מתי מלה במלה מן הנ  תרנ
ת אשר נתתי בסוף הספר.  שראיתי טעות מוחלט, רק הערתי על זה בההערו
ת האישים והמקומות שניתי מעט, במקום שהיה לשגות, לפי סגנון  אבן שמו
ת האלה נמצאים בכתבי קדש,  הלשון העברית, ומה גם כי הרבה מן השמו
רה; ובזה ראיתי להעיר גם את  והשמתי אותם עם התרגום הכושי על התו
 המתרגמים אשר לא יקפידו על זה, ועי״ז יהיו דברים רבים אל הקורא

ם *).  העברי כספר החתו
ת במצאו מקום קשה ו נ  ומאת הקורא הנבון אבקש לדון אותי לכף ז
וסח הכושי משובש במאד, ורבה עבודת תרגום ספר כזה. ה, כי הנ  ההבנ
ם היותר משובשים, וכן הסלים הזרות אשר יהדתי אותן, וגם בי תו  אבן הנ
 המלים אשר לא נמצאו בכתבי קדש, ואגני בראתי אותן בהשואת יתר שפות
 בגי שם, בארתי בהערותי בסוף הספר, אשר שמה נתתי דין וחשבון על כל

ה אשר נטיתי בתרגומי מן הנוסח הכושי. ל  התרגום ועל כל פ
ת בשפת גרפניה, בשביל החכמים א ואת ההערו ב פ ת ה  וכתבתי א
 הנוצרים אשר לא יבינו את שפת עבר החדשה; והקורא העברי הפשוט, לא
ת גם לו נכתבו עברית, פפני ששפת כוש ויתר הלשונות ת רוב ההערו  הבין א
ה לו, וחוקרי לשונות הקדם מעטים המה בין בני ישראל ת זרות הנ קו  העתי
ל חוקרי קדמוניות י יהיה הספר הזה לתועלת רבה אל נ ה נ  במאד. ואני תקו
קה; ואם אועיל לאנשי מדע ותבונה, והיה  ישראל ודורשי הספרות העתי

.  זה שנרי

ת התרגום ביום י״ג טבת, יום מלאו לי א״ך שנה, נ א ל  בליתי את מ
ן קפ״ר. י ל ר ל עבודת הספר ביום נ׳־ג תמוז ה׳ תרנ״ב למב״י, פה ב את נ  ו

ה ר ת ל כ עברית את השם א ם א:ר תרג י ל ב ו י ר ה פ ס ן מעתיק ב י ב ו ב ר י  *) החכם ר
ק; ואנכי אלמה כי השם , שממנו העתי ן א ל די ל מ  אות באות כסי אשר מצא בתרגוס האשכנזי :
ה זר הוא אל רוב הקוראים העברים (הפשוטים), אילס לוא ידע הר״ש רובין לקרות את ר ת ר  א
ס : ף יקרא בסי הכושים ב ו ר או ה י ס ס ו ח י ל ש ח נ  ההרגוס הכושי על ההורה! אז ידע כי ה
. ק הוא מעתיק את השם שיל ו ומעיר כי היא שילה שבתורה, ואנכי תם אני ולא אדע, ה ר ת ר  א
— ? י  למה לו לכתב שיל1 ולהעיר כי הוא שיל*, יכ־.: ?ילדי בכנים הספר, וההערה למה ל



E I N L E I T U N G . 

E s ist nicht unsere Absicht, hie1־ pine vollstandige Kin-
leitung in das Henochbuch zu geben: diese Arbeit ware ganz 
iiberfliissig, da viele Gelehrte dieses wie aueh des vorigen Jalir-
hunderts iiber das Henochbucli geniigend geschrieben haben ) Re-
sonders machen wir aufmerksam auf die Einleitung zur deutsehen 
Uebersetzung unseres Buches von Prof . D r . A u g . D i l l m a n 11, 
(Leipzig 1853) deni wir die Herausgabe dieses Ruches in Text, 
Einleitung, Uebersetzung und Commentar, wie aueh cine grosse 
Anzahl anderer aethip. Sehrit'ten. zn verdanken haben. Wir 
wollen hier nur in ganz kurzer Darstellung, die Geschiehte dieses 
Buches, seit seiner Entdeckung bis heute, erzahlen. das wesent-
liche, was der Leser des Henochbuches zu wisseu notig hat. 

Der Sage nach soil das Bueh Henoch ein Andenken vor-
aintflutlicher Litteratur sein. Tm Buche der Jubilaen 2) Kap. 4. 
wird iiber Henoch folgendes berichtet: tD'Yi^: ו + & « מ  j|9°״f׳ 1 נ

C ״ wXthV 1 m+rvc* נ fl!Tn״n ! h9°h^ti • ha°A1?a>* 1 >» 
A נ i-(DM. » •S.n ־£״0 זC נ (DKihd. ׳ נl*h9°£ ' A ״ 7 £ « i\l\oo , 

rCO-l' « ha*A׳'l\r<n>' נ Ohtl't- J "off,! ,{ .: h<נ ״׳ ?h9°^ : , 

haofopah : 7.H, נ ^•'^נמ<^ ־ [\\\&> j /"Ctf'fclf<נ ־״״ AA נ <DC 

tf^ » £D־K״f: ״ נ f»£t f1 ״ ft'rf^(. 1 f |  M נ ״l״iD^ftiTO » A£«ft » 0״?

A ״ hwAifOh > 0>-n״ *«׳ * T f i j נ ^ P ^ ' C » ( D f r n ^ ^ ״ f c | f 1 A 

^ f ־ n » A P ־ ^ ־  •a>hl»-6 « ££0־laop't• 1 fc נ D0o<P6A) • :>!׳* » ^

I נ C0״*l : ו״ D A i n ^ i " 1 °kao^ נ V"!^ 1 nh«נ «״ « (Dff 

C?»e • n נ {״־«>DH£h>« <ו* ^ K f * A . A . ־ W 0 <״n ״ * ) H h * » 1 £ h 
I • *״•«> d » £ * + * M A נ htWkfOh ־ (tfUD-A^tf  ״ htlh נ -0

* d A i " » ! a u s & e s e r Stelle geht hervor, dass der Erzvater 
Henoch der Verfasser des vorliegenden Buches ist, da alles, was 
ihm zugeschrieben wird, in unserem Buche erhalten ist. Im זהר 

 .siehe Litteratur (י
ג ) verfasst in! 1. Jahrb. herausgeg. vou Dillmann. Gottiugeu. 1659• 
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(ed. Mant, pag. 37 b.) heisst es: ספר הזה ליה לחניך ודא ספר מאתר 
 דםפרא רתילרות ארם הוה ודא הוא רזא רחבמתא רהא מארעא אתנטל הה״ר ואינני׳
ך ו ג ח א ר ר פ  כי לקח אותו אלהים וכי. ופן רא אתמסר ספרא דאקרי ס
 בשעתא דאחיר ליה קב״ה אחפי ליה לכל גינזי עלאי אחמי ליה אינא רחיי בגו
ה י ר פ ס ; ב ג י  Aucli aus vielen מציעותא גנתא וטרפוי וענפוי י בל א ח מ
anderen SteUen der einschlagigen Litteratur, geht hervor, dass 
der Patriarcli Henoch, dem die Sage die Erfindung der Buch-
stubenschrit't, der Rechenkunst und der Sternkunde (vergl. יוחסין 
pag. 134) zusohreibt, dieses Buch verfasst habe. E r iiberlieferte 
es seineni Sohne Methusala (Hen. 82,1), von ihm gelangte das-
sclbe zu Noah, der es in die Arche mitnahm und seinen Nach-
koninien iibergab. Auf diese Weise soil es allmahlich zu den 
spateren Geschlechtern gekommen sein. 

Obgleich diese Sage nur eine Erdichtung ist, und keinen 
historischen Wert hat, so dfirfen wir doch schliessen, dass dieses 
Hnch sehr alt ist, und dass es der vorchristL Zeit augehore. 
Die Zeit seiner Abfassung lasst sicli leicht aus Kap. 90, wo 
<ler Vert'asser die Geschichte Israels bis in's zweite Jahrh. 
v. (•hr. verfolgt, und dann abbricht, bestimmen. Es ist fibei•-
Hiissig, liier die betretfende Stelle anzufuhren, da de.1־ Leser das 
Buch bei der Hand hat1!. 

Das Buch H. land in den ersten ,lahrhunderten p. Chr. n. 
cine grosse Verbreitung, es wird von den ersten Kirchenvatern 
haufigeitirt, (vergl. Fabricius. Cod. Pseudepigraph. Vet. Test.) es 
wird sogar im Briefe Judas (14) als prophetisches Buch an-
gefuhrt. Die jud. Litteratur des Altertums, besonders die Kab-
bala, weiss von einem Henochbuche zu erzahlen, und dasselbe 
wird in vielen kabbal. Schrif'ten, mit. wie aueh ohne Anfuhrung 
des Naniens, sehr oft angefuhrt. Das beriihinte Buch זהר, wel-
dies dem Tanaiten Rabbi Simon ben Jochai zugeschrieben wird, 
tnhrt das Buch H. haufig an, und der Autor behauptet das-
selbe gelesen zu haben. Die Biicher המלאך \s״n und פרקי רבי 
 entnehmeu ganze Satze aus unserem Buche. Leider sind אליעזר
wir aber iiber die Abtassungszeit der obengenannten Biicher 
wenig unterrichtet, ja noch viel weniger als iiber die des unsrigen, 
urn daraus iiber die Abtassungszeit unseres Buches Aufklaruag 
linden zu kounen. 

1) Ueber die Einzelheiteu vergl. Hilgenield. die jud. Apocalyptik i״ ihrer 

Entwick. Pag. 93 ff. 
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Fiir die Kritiker der neueren Zeit, welche die meisten 
alten Schriften trotz der Tradition, ohne geniigende Beweise 
zu liefern, einer jungereri Zeit zuschreiben wollen, falls sie nur 
irgend eine unbegriindete Vermutung dazu linden, wird kein 
Beweis geniigend erharten konneu, dass das Buch H . einer 
a l t e r n Zeit angehore; ja sogar der Brief Judas, der iiberall 
und zu jeder Zeit als kanonisch betrachtet wurde, wird audi 
einer spateren Zeit zugeschoben. und als unecht verurteilt'). 
und zwar nur deswegen, weil er das Buch Henoch citirt! — 

Dass unser Buch in einem vorchristlichen Jahrhundert ge-
schrieben ist, ist nicht zu bezweifeln, da in ihm keine Bemer-
kung fiir und wider Christus vorkommt2). Der Verfasser spricht 
wohl von einem sog. : Auserwahlten, allein, wie schon 
zur Geniige nachgewiesen wurde, und wie aus unserem Buche 
selbst hervorgeht, haben wir es hier nicht mit Christus, sondern 
mit einem Messias nach der jiidischen Auffassung zu thun. 

Wie aus den Eigennamen, welche in diesem Buche vor-
kommen — die sammtlich aus dem Hebraischen abgeleitet 
sind — hervorgeht, und wie aus dem Geist der Spraehe und 
aus der Art der Rede erhellt, ist zu schliessen, dass das Buch 
H. ursprunglich hebraisch abgefasst wurde 3). Dasselbe wurde 
spater, wie die meisten jiidischen Schriften der damaligen Zeit, 
ins Griechische iibersetzt. Die griechische Uebersetzung scheint 
den hebraischen Urtext ganz verdrangt zu haben, bis derselbe 
vollig verschwand, jedoch spater, ungetahr im 8. .lahrh. ver-
schwand aueh die griechische Uebersetzung, bis auf einige kleine 
Fragmente, welche uns erhalten blieben. 

Wir mochten behaupten, dass nicht nur griechische Frag-
mente, sondern aueh hebraische, bis zum Mittelalter erhalten 
blieben, da unser Buch in der rabbinischen Litteratur des 
Mittelalters so oft citirt wird. E s ist aber nicht anzunehmen, 
dass die jiidischen Gelehrten und Kabbalisten aus den griecliischen 
Fragmenten geschopft haben sollen, denn erstens war ihnen die 

A ) K . Wieseler, Beitrage zur jud. apocalyptischen Litteratur. ZDMG. Bd. 
X X X Y I pag. 185 ff. 

*) Pie Ausdriieke wie (DfiifL * *dYlfi/l' 1 ״ ״ < ^ fflAJ^'P 1 haben wir an 
den betreftenden Stellen erovtert. 

3) Bruce behauptet, dass das Buch Henoch im rein A e t h i o p i s c h en 
od'er G e e z abgefasst sei. und dass es das am meisten klassische Buch der 
Abessinier sei; er selbst aber gesteht, nur die ersten Kapitel gelesen zu haben. 



griechische Spraehe zweifellos nicht zugauglich י), und zweitens 
galten die fivmdeii Sprachen, besonders die klassischen, bei den 
Kabbalisten als unrein 2), das Buch hatte bei ihnen seine Heilig-
keit und Wiirde verloren, und sie hatte 11 es nicht als normatif 
augefuhrt. 

Sp'aler aber ging jeder Rest vom hebraischen Texte verloren, 
man land wold kleine Hruchstiicke, deren Inhalt aber mit dem 
nuseres Buches diirchaus nicht identisch ist 3 ) . 

In der ersten Halite des 17. !lahrh. wurde der Gelehrte 
IViresc von einem Capuziner-Missionar G i l l e s de L o c h e s 
aulmerksam geniacht, die Abessinier besassen ein Buch, unter 
dem Nanien das B u c h H e n o c h , das sie in ihren Canon der 
heiligen Schritt aufgenuinmen batten. E r verabsaumte nicht, 
sich den Besitz desselben zu versehaft'en. E r erhielt wirklich 
ein aethiopisches Buch, von dem man vorgab, es sei dasjenige. 
welches er wiinschte. Ludolph, der Begriinder der aethiopischen 
Studien in Europa, nachdem er sich den Anfang dieses Buches 
hatte copiren lassen, unternalun eine Reise nach Paris, urn es 
dort selbst in Augenschein zu nehmen. E r entdeckte, dass es 
nur ein Betrug war und iiberzeugte alle der Sache kundigen 
Gelehrten, dass dieses mit abgeschmackten Erzahlungen voll-
gestoptte Buch nicht einmal den Nanien Henochs an der Spitze 
trage, sondern dass es nur die Visionen eines Monches A b b a 
B e h a i l a M i c h a e l enthalte. Ludolph trieb seine hieraus 
gezogenen Eolgerungen zu weit, indem er die Existenz eines 
Buches Henoch bei den Abessiniern leugnete4). Seine Meinuug 
wurde von alien Gelehrten angenommen, und man dachte an 
kein Buch de.s Henoch weiter. 

Spater aber. in der zweiten Halite des 18. Jahrhunderta, 
wurde die Angabe des Pater G i l l e s de L o c h e s , durch die 
Reise des At'rikareisendeii James Bruce in Abessinien, auf das 
Vollkommenste bestatigt. 

Die grieehischen Eleinente. welche sich m der Kahhala befinden. lassen 
S K I I ant' ein vorehristliehe* Alter zuruokiuhren. 

 Dei henihmte Kabbalist H. Mose. Kordovviru, welcher in seiner Jugend ן•
lateini^h lernte. l;1sT.־tt׳ spat«-1• •10 Tage, mn die*e T e u le 1 s s p r a c h e zu ver-
 .essen״

»1 A. .)ellinek gab einige Midrasch-Fraguiente heraus, welche den Titel 
ק .ntq tragen, die aber aus unserem Buche nicht entnomnien sind- המין י  ב

צ י ־ י ד ט ־ B י d ״ • 1 •י=1:,1 • 1 ״ 4 N D B D ־ V P*S• 1 7 0 • 
*) Jobi Ludulph. Hist. Aeihiop. Lib. I l l Cap. I V . 
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,,Bei meiner Ankunft in Abessinion im .Tahre 1769," sagt 
Bruce in seiner Reisebeschreibung, ״fand ich daselbst das Buch 
Henoch im Canon der heiligen Schrift, und zwar unmittelbar 
vor dem Buche Job." י) Derselbe brachte d m Exemplare dieses 
Buches nach Europa mit. eines derselben uberreichte er dem 
Konige von Frankreich; von den zwei letzteren, welche erst 
spater gekommen waren, liess er eins durch den Doctor D 011• 
g l a s , Bischotf von Carlisle in die Bibliothek zu Oxford niedor-
legen, und das audere nahm er mit sich nach England mit 

,,Allcs was sich von Wichtigkeit iiber das Buch Henoch 
sagen lasst," meint Bruce in seiner Reisebeschreibung, ,,beschrankt 
sich daraut, dass es ein gnostisches Buch ist, dass es das Zeit-
alter der Emim, Anakim und Egregor enthalt, die Kinder 
Gottes genannt werden, sich in die Tochter der Menschen ver-
liebten, und mit diesen Sohne, namlich die Giganten erzeugten. 
Diese Riesen oder Giganten fingen an alle Landtiere zu ver-
zehren; darauf fielen sie iiber Vogel und Fische her, die sie 
gleichfalls verschluckten. Da ihr Hunger noch nicht gestillt 
war, so verzehrten sie nun aueh alles Getreide und die ge-
sammte Masse dessen, was die Menschen geerntet hatten. Dann 
ging es iiber alle Btiume und Gebiische her, und endlich fielen 
sie sogar die Menschen an, in der Absicht sie zu verzehren. — 
Nun klagten die Menschen bei Gott iiber die Gefrassigkeit dieser 
rauberischen Giganten, worauf Gott eine Wassertlut eintreten 
und in derselben die Giganten sammt den Menschen umkommen 
liess. — Die Erzahlung davon fullt, glaube ich. die vier oder 
flint' ersten Kapitel aus. E s ist dies kaum der vierte (?) Teil 
des Werkes, meine Neugierde aber hat mich ebon nicht dariiber 
hinausgefiihrt. Die Katastrophe mit den Riesen und die bei 
ihr eintretende Gerechtigkeit, geniigten ihr vollkommen." 

,,Die Abessinier," sagt er ferner 2), ,,halten dieses Buch 
fiir ein Denkmal aus den Zeiten vor der Sintflut und fiir ein 
kanonisches Buch. Das ist stark! Aber sehr wahrscheinlich 
ist es. dass es das namliche Buch Henoch ist, welches die 
Kirchenvater als ein apocryphisches Buch anfiihren. Alle Be-
lege dieser Meinung kann ich nicht entwickeln, aber es mag 
hinreichen, deren einige anzufiihren". 

') Litt. Briefwechsel von J . L). Michaelis, Leipzig 1796. Bd. I l l , pag. 96. 
') Woide. Notice du livre d'Enoch. in Michaelib' Briet'weclisel I I I , pag. 93 ff. 
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.,In dem Buche Henochs, dass die Kirchenvater kannten, 
hiess es, Henoch habe alles, was er wusste, von den Engeln 
gelernt. Hier, gleich zu Anfang des ersten Kapitels heisst es. 
die Engel batten dem Henoch alles gezeigt, was er je gesehen, 
und er habe alles, was er je gesagt, von den Engeln gehort. 
C e l s u s nahm zu seiner Zeit, von dem Buche Henoch die Ver-
anlassung her, der ehristliehen Religion Vorwiirfe zu machen; 
und in dieser Handschrift giebt es Stellen und mehrere Visionen, 
die man nicht anders zu rechtfertigen im Stande sein diirfte, 
als mit der Antwort, die O r i g e n e s dem C e l s u s erteilte: 
Dieses Buch befindet sich nicht im Canon." 

E s ist ubrig, die Meinung Bruces zu erganzen, da wir jetzt 
dies Buch zur Geniigp kennen, und wissen, dass es ein und 
dasselbe Buch ist, welches von den Kirchenvatern und Kabba-
listen angpfiihrt und citirt wird. 

Die Neugierde der Gelehrten Englands, dieses im Alter-
turn so beriihmte Buch naher und schleunigst kennen zu lernen, 
stieg auf das Hochste. Sie spornte aueh den Gelehrten Carl 
Gottfried Woide, der sich durch seine Beschaftigungen mit der 
coptischen Litteratur und Spraehe sehr beriihmt gemacht hat, 
an. eine Reise nach Paris zu untemehmen, urn das Buch naher 
zu untersuchen. 

Aueh dieses erzahlt uns Bruce in seiner Reisebeschreibung, 
(T. 1, pag. 574•) indem er sagt: ״lch erinnere mich, dass, sobald 
man in England erfuhr, ich habe dieses Buch in die konigliche 
franzbsische Bibliothek geschenkt, meine gelehrten Mitbiirger 
mir keine Zeit liessen nach Louden heruberzukommen, wo sie 
mit der beliebigsten Musse eine andere Abschrift dieses Werkes 
batten untersuchen konnen. Der D o c t o r W o i d e reiste mit 
Empfehlungsbriefen des Staatsecretairs Lord Stormont an den 
Gesandten bei dem franzosisehen Hofe, nach Paris ab. In 
fliesem Schreiben bat der Erstere Letzteren. dem Doctor dazu 
behiilflich zusein, eine genauere Untersuchungmeines dem Konige 
gemachten Geschenkes anstellen zu diirfen. W o i d e erhielt, 
worum er bat. und so kam eine Uebersetzung jenes Buches 
nach London, die aber, aus welcher Ursache weiss ich nicht, 
bis jetzt noch nicht ofFentlich bekannt gemacht worden. Ich 
glaube Doctor Woide ist eben so wenig als ich, mit dem Betragen 
der Giganten zufrieden gewesen." 
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Schon Silv. de S a c y bemerkt. dass B r u c e irrt, wenn 
er behauptete, Woide habe das Buch Henoch iibersetzt. E s 
ist anzunehmen, dass er es bios copirt hat, wie er selbst in 
seinem Briefe an Michalis (v. 30. Jan. 1774) sagt. ,,Von dem 
Buche Enochs werden Ewr. eine kleine Naehricht von mir iiber 
London erhalten haben. Ich glaube, dass das Mscr. wirklich 
das apocryphische Buch ist, wovon die Vater gesprochen haben. 
Celsus hat sich iiber dies Buch aufgehalten; und dergleichen 
Stellen finden wir aueh in diesem Buche. Dort stehen aueh 
die Worte darin: Siehe der Herr kommt mit seinen Myriaden, 
Grericht zu halten u. s. w. Es sind viele Wbrter in diesem 
MS. die im Ludolf nicht stehen; doch kann ich die Hauptsachen 
und das wesentliche verstehen. Ich muss dies Buch in London 
naher untersuchen." 

Ausserdem ist es nicht zu glauben, dass Woide eine Ueber-
setzung des Henochbuches angefertigt haben soil, da er des 
Aethiopischen nicht machtig genug war. Wie weuig er in der 
athiopisehen Spraehe bewandert war, sehen wir aus seiner 
Uebersetzung der folgenden Verse: 
]}(\tl0° » )\a1H.h-t)(h*C 0° י f h In nomine Optimi maximi, 

» a M W  £a>K י־ נ £

miseratoris et dementis. Ion-
ginqui ab ira et multi miseri-
eordia, et iusti, describendum 
ego curavi librum Henochi pro-

fcflfl נ £&ל נ n / . + n p״fl!U נ * h e t a e benedictionis donum 
̂ « ־f״ K'P » fOA• » 9°tlti 4 נ - auxilii erit parabula cara in 
+4- 1 tlld*"*! ItSf 1 h0^"} 8 5 saecula saeculorum. Amen. 

S. de S a c y 2 ) macht auf Woides Irrtum aufmerksam, aber 
wie schon Rink bemerkt, verstand aueh er nicht viel vom 
Aethiopischen. 

Spater sind noch mehrere Handschriften von Abessinien zu 
una herubergekommen. sie ruhten aber sammtlich unbeniitzt, 
dem grbsseren Publikum unzuganglich, in den Schriinken der 
Bibliotheken. 

Ers t im Jahre 1821 verbffentlichte Prof. R i c h a r d L a u -
rence in Oxford, spater Erzbischof von Cashel, aus einer 

11 Den Text dieser Verse liabe ich aus dem Cod. Riipp. in der Stadf-
bibliothek zu Fft. a. M. entnommen. 

 .notice sur le livre d'Enoch. Paris 1800 ף
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Oxforder Handschrift cine onglische Uebersetzung des Buches 
sammt Einleitung in dasselbe und mit einigen meist 
sprachliehen Bemerkungen. Ueber diese Ausgabe fallt Dillmann 
folgendes Urteil. ״Es ist zu bedauern, dass die erste Bekannt-
machnng dieses Buches nicht einem kundigeren Manne zufiel, 
als Laurence sowohl nach dieser als nach seinen anderen Ar-
heiten gewesen zu sein srheint. So sehr es darum zu beloben 
ist. dass er mit frischem Mut den Vorsatz der Bekanntmachung 
des Buches fasste, wahrend andere, welche mehr Beruf dazu 
hatten als er, zauderten, so sehr ist er daruber zu tadeln, dass 
er seine Aufgabe nicht besser gelbst hat. Seine Uebersetzung 
in alien ihren Auflagen wimmelt von sprachliehen Fehlern, von 
Missverstandnissen und Sinnentstellungen, welche sich durch 
ganze Kapitel hinziehen; da von, dass man, um ein solches aus 
dem Aramaischen in das Griechische und aus dem Griechischen 
in das Aethiopische iibersetztes Buch gehorig iibersetzen und 
verstehen zu konnen. aueh die Eigentiimlichkeiten der griechi-
schon Spraehe beriicksichtigen. fiberhaupt zuvor mit der Art 
der griechischen und der athiopischen Bibeliibersetzung sich 
vertraut machen miisse, scheint ihm keine Ahnung gekommen 
zu sein; aueh m״ zureichenden biblisch-theologischen Kenntnis-
sen. ohne welche das Buch gar nicht verstanden werden kann, 
hat es ihm sehr gefehlt. Uebrigens ist zu seiner Entschuldi-
gung zu sagen, dass ihm wenigstens Anfangs nur eine Hand-
schrift zu Gebote stand; spater freilich hatte er mehrere/' 

Derselbe gab spater aueh den athiopischen Text nach den 
Bruce'sehen Handschrit'ten heraus (Oxoniae 1838); diese Ausgabe 
ist aber. da sie nach e i n e r Handschrift herausgegeben ist, 
ganz wertlos. 

Nach der englischen Uebersetzung des Laurence gab so-
dann Dr. A. G. Hoffmann dieses Buch in zwei Teilen heraus. 
(1833—1838). Wahrend der erste Teil nur mit Hilfe der eng-
lischen Uebersetzung und de S a e y s Proben gearbeitet ist, ist 
im zweiten Teil aueh die Frankfurter Handschrift des athiopi-
schen Textes benutzt; die Fehler Laurences sind im zweiten 
Teile mehrfach verbessert. 

Seine Vollkommenheit hat das Henochbuch erreicht mit 
der Ausgabe des Prof. Dr. A u g u s t D i l l m a n n unter dem 

 Siehe Litteratur (נ
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Titel: Liber Henoch, Aethiopice. Lipsiae 1851. Diese Ausgabe 
ist nach fiinf Handschriften kritisch bearbeitet, und mit vielen 
wertvollen Varianten und Aumerkungen versehen. 

Derselbe gab spater, 1853, aueh eine deutsche Ueber-
setzung, betitelt: das Buch Henoch, iibersetzt und erklart, nebst 
einer ausfiihrlichen Einleitung, heraus. Diese ist nach seiner 
aethiopischen Ausgabe bearbeitet. Fi ir die Vollkommenheit und 
Genauigkeit der Uebersetzung, biirgt schon der Name des 
Herausgebers, welcher durch seine verdienstvollen Leistungen 
auf dem Gebiete des Aethiopischen allbekannt ist. Diese 
Uebersetzung — mit Ausnahme der neueren Auflagen der 
Laurence'schen — ist, soweit uns bekannt ist, die letzte Be-
arbeitung unseres Buches. 

L I T T E R A T U R . 

a) Fragmente und vollstandige Ausgaben des Henochbuches. 

G r i e c h i s c h e Fragmente . 

G . S y n c e l l u s E x libro primo Enoch de Egregoris. Aufgen. 
in seiner C h r o n o g r a p h i a , nebst lat. Uebersetzung. 

loan. E r n . G r a b i u s . E x libro primo Enoch de Egregoris, 
nebst lat. Uebersetzung. Aufgen. in seinem Spic. S.S. Patr. 
pag. 347 if. 

.10s. S c a l i g e r . Fragmenta libri Enochi. in dessen Ad graeca 
Eusebii. pag. 405 ff. 

J oh. A l b . F a b r i c i u s . Fragmenta libri Enochi, nebst lat. 
Uebers. in dessen Codex Pseudepigraphicus V. T. Tom. I . 
pag. 160 ff. 

J u r i e u . Fragment du livre d'Enoch, in dessen Historia dog-
matum. pag. 25 ff. 

A F . G f r b r e r . Fragmenta libri Enoch quae apud patres 
occurrunt (a Fab. et Hoffm.). In dessen Prophetae veteres 
pseudepigraphi. pag. 267 ff. 

A H o f t m a n n . Fragmente des griechischen Buches Henoch 
und Verhaltniss desselben zu dem in der aethiopischen Ver-
sion erhaltenen Texte, in seinem: Buch Henoch, Bd. I I . 
pag. 887 ff. 
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A. D i l l m a n n . Die Bruchstacke des griechischen Buches Henoch 
etc. als Anhang zu seiner Uebers. des Henochbuches, pag. 
82 ff. 

J . G i l dem e i s t e r. Ein Fragment des griechischen Henoch-
buch. Z D M G , Bd. TX. (1855) pag. 621 ff 

V o l l s t a n d i g e aethiopische Uebersetzungen. 
R i c h . L a u r e n c e . Libri Enochi prophetae, versio Aethiopica 

Oxford 1838. 8. 
Aug . D i l l m a n n . Liber Henoch Aethiopice. Ad quinque 

codicum fidem editus, cum variis lectionibus. Lipsiae 1851. 4. 

Kngl i sche Uebersetzung. 

R i c h . L a u r e n c e , aoR^^ 1 JftTh j Vflji» The book of Enoch 
the prophet, an apocryphal production, suppossed to have 
been lost tor ages; but discovered at the close of the lost 
century in Abyssinia; now first translated from an Ethiopic 
MS. in the Bodleian library. Oxford 1821. 8 X L V I I I u. 
215 Seiten. 2. Aufl. 1833. 3 י . Aufl. 1838. 

L a t e i n i s c h e U e b p r s e t z u n g e n. 
S i l . de S a o y . Extraits du livre d'Enoch. traduits de l'ethio-

pien en latin. Am Sehlusse seiner Notice, pag. 16-32 . 
Dasselbe. am Schlusse der deutsohen Rearbeitung dieser Notice 

von R i n k . pag. 35—-64. 
A. F . G f r o r e r . Enochi liber, ex Aethiopieo sermone anglice 

versus a R i c h . L a u r e n t i o , jam latini*ate donatus. Auf-
gen. in dessen Prophetae veteres pseudepigraphi etc. pag. 
169 - 266. Stuttgart 1840. 8. (fehlerhafte und wertlose 
Uebersetzung). 

Deutsche Uebersetzungen. 
A. H o f f m a n n . Das Buch Henoch, in vollstandger Ueber-

setzung mit fortlaufendem Commentar, ausfiihrlicher Ein-
leitung und erlauternden Excursen. 2 Bande. Jena 1833/38 
X V I I I , X I I u. 962 Seiten. 

R i c h . C l e m e n s . Die Offenbarung der Propheten Henoch, 
E s r a und Jesaia. Erster Teil: die Offenbarung Henochs oder 
das sog. Buch Henoch. Stuttgart 1850 16. 245 Seiten. 

A u g . D i l l m a n n . Das Buch Henoch, iibersetzt und erklart. 
Leipzig 1853. 8. LX11 n. 232 Seiten. 
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b) Abhandlungen fiber das Buch Henoch. 

Thom. Bange. De libro Henochi, in dessen Coelum Orientis. 
pag. 16—95. Hafniae 1657. 4. 

B i s s e l l . The Apocrypha of the O. T. New-York 1880. pag. 
665 ff. 

Joh. B o u l d u c ; in dessen Ecclesia ante legem. Paris 1630. 4. 
Lib. I . cap. 14. 

Bruce . Travels into Abyssinia II . 1790. 
Buddei . Hist, eccles. T. V. Tom 1. pag. 162 ff. 
Butt . Genuinenes of Enoch. London 1827. 8. 
R. Clemens. Einleitung in das Buch Henoch pag. 9—14. 
The book of Enoch, in der Encyklopadia of Biblical etc. von 

M. CI into ck and S trong . Vol. I l l pag. 225 ff. Kurze 
aber sehr ausfiihrliche Beschreibung des Buches, in 12 
Kapiteln. 

V a n D a l e . De vera et falsa prophet, pag. 352 ff. 560 ff. 
A. D i l l m a n n . Allgemeine Einleitung in das Buch Henoch; 

zu seiner deutschen Uebersetzung des B. pag. 1 — L X I I . 
Enthalt: 1) Ueber die Zusammensetzung des Buches. 2) Ueber 
Tnhalt, Zweck und Form der einzelnen Bestandteile des 
Buches. a. Das urspriingliche Buch. b. Die geschichtlichen 
Zusatze. c. Die noachischen Zusatze und einige kleinere 
Interpolationen. 3) Ueber Zeit und Ort der Abfassung des 
Buches. 4) Zur Geschichte des Buches. 

Derselbe. Einige Bemerkungen zum Buche Henoch. Z D M G • 
Bd. X V (1861) pag. 126-131. 

Derselbe Pseudepigraphen. H P R E . Band X I I pag. 350 ff. 
Derselbe. S B L . Bd. I l l pag 10—13. 
. loh. Ge . D o r s c h e . De prophetia Henochi; in dessen Auc-

torium Pentadecadis diss. I. pag. 555 ff. 
D r u m m o n d The Jewish Messiah. Loudon 1877. pag. 17 ff. 
J o h . G e o r g D r u s i u s . Henoch s.de propheta Henoch, ejusque 

raptu et libro. e quo Judas Ap. testimonium profert. 
Franeckerae 1615. 4. 

H. E w a 1 d. Abhandlung iiber des aethiopischen Buches Henokh 
Entstehung, Sinn und Zusammenhang. Abhandl. d. kbnigl. 
Gesell. d. Wissenschaften zu Gottingen. Bd. V I . fasc. I l l 
pag. 107—178. Gottingen 1854. 4. Enthalt: 1) Das Grund-
werk. 2) Das zweite Henokhbuch. 3) Das dritte Henokh-
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buch, 4) Das Noahbuch. 5) Das jetzige grosse Henokh-
buch. 6) Das Zeitalter aller besondern Biicher. 

Derselbe. Buch Henokh, in seiner Geschichte Israels. Gbttin-
gen 1864. 8 pag. 451—456. 

F a b r i c i u s . Codex Pseudepigraphus V. T. Tom I. 160—223. 
Enthalt: K . 62. Enochi prophetiae. K. 63. Recentium 
virorum doctorum quaedam de libro Henochi et festimonio 
S. Judae Apostoli indicia. K. 64. Liber Henoch laudatus 
in libro Zohar et a Manahemo Ricinensi s. Ricanatensi. 
K. 65. Liber Henoch quern jaetant Aethiopes. K . 66. 
Libri triginta Enocho tributi a scriptoribus, Arabibus 
Enochus, Edris, Annochus, Atlas, Astronomiae repertor. 
Auctor librorum de Astronomia. Sanctorum princeps. K . 67. 
Literae ab Henocho inventae. K . 68. Enoch Sacerdos, 
Auctor formulae Excommunicationis. K. 69. Judicium, 
Auctoris, Constitutionum, Apostolicarum de libris Enocho, 
Adamo, Davidi etc. suppositis. 

F i r n h a b e r . De Henocho quaestiones. Wittenberg 1716. 4. 
J u l . F i i r s t , in seiner Bibliotheca Judaica. Leipzig 1863. 8. 

Bd. I . pag. 381 ff. 
G e b h a r d t . Merx' Archiv 1872 I I . 163• ff. 
A. Ge iger . Einige Worte iiber das Buch Henoch. Jiid. Zeit. 

f. Wiss. u. Leb. 111. 196 204. 
A. F . G f r b r e r . Die Quellen zur Kenntnis> des Zustandes 

der jiidischen Dogmen und der Volksbildung im Zeitalter. 
J . Chr. Tiibinger Zeitschrift f. Theologie 1837. pag. 120. 

Derselbe. Das Jahrhundert des Heils. I. 93 ff. 1838. 
Joh. E r n . G r a b e , in dessen Spicilegium S. S. patrum. Tom. 1. 

pag. 345 ff. 
J . H a l e v i . Sur la langue de la redaction primit. du livre d' 

Enoch. Journal Asiatique 1867 VI . pag. 352 ff. 
Derselbe. Auszug aus seiner Einleitung zum Buche Henoch. 

 .No. 169 המליץ 1892
Job. Heber . Disp. philol. de pietate et fatis Enochi. Bam-

berg 1789. 4. 
Joh. Hnr. He idegger . I) De patru Enochi. 2) De pro-

phetia Enochi; in denen ראשי אביח sive Historia Patriar-
charum. Amsterdami 1671. 4. Tom. I I . 252 ff. 

Ad. H i l g e n fe 1 d. Die Entstehungszeit des urpriinglichen Buches 
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Henoch Zeitsch. f. wiss. Theologie Bd. I V . (1861) pag. 
212-222. 

Derselbe. Noch ein Wort iiber das Buch Henoch. Zeitschr. 
f. wiss. Theologie Bd. V. (1862) pag. 216-221. 

Derselbe. Das Bneh Henoch; in seinem Werke: Die judische 
Apocalyptik in direr geschichtlichen Entwiekelung. .lena 
1857. 8. pag. 91 184. Enthalt: 1) Der Inhalt des ursprung-
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ERSTER ABSCHNITT. 

Gap. I. א 
 דברי הברכה אשר ברך חנוך את הבחירים ואת הצדיקים
 אשר יהיו ביום המצוקה כאשר יכחדו בל הרעים והרשעים:
 ויען ויאמר חנוך איש צדיק אשר מלפני יהוה נפקחו עיניו וירא
 חזיון קדש בשמים אשר הראוני המלאכים ואשמע מהם את
 הכל ואבין את אשר ראיתי ולא לדור הזה אך לדור רחוק אשר
 יבא: על הבחירים אמרתי ודברתי אודותם עם הקדש והגדול
 אשר יצא מחדרו עם אלהי עולם: ומשם ידרך על הר פיני
 ויראה עם צבאותיו ובעז חילו יופיע משמים: והכל יפחדו ויחילו
 העירים ויאחזמו' פחד ורעד גדול עד קצות הארץ: וינועו ההרים
ג לפני אש: והארץ ת  הרמים והגבעות הנשאות תשפלנה וימסו כ
 תטבע וכל אשר על הארץ יגוע והיה משפט על הכל ועל
 הצדיקים כלם: אך על הצדיקים ישים שלום ואת הבחירים ישמר
 וחסד יהיה עליהם כלם יהיו לאלהים וטוב להם ויתברכו ואור
 אלהים יאיר להם: והנה הוא בא ברבבות קדש לעשות בהם משפט
 ויכרית את הרשעים ונוכח נעם] כל בשר על כל אשר עשו והרשיעו

 לפניו החוטאים והרשעים:

Cap. II. ב 
 תרתי את כל הנעשה בשמים אשר לא ישנו המאורות
 בשמים את דרכיהם כי יצאו ויבאו כלם כחקם כל אחד בעתו
 ולא ישנו־ את תפקידם: הביטו על הארץ ודעו את המעשים הנעשים
 עליה מן הראשון עד האחרון כי לא ישנו כל מעשה האלהים
 [ותמיד] יראו: ראו את הקיץ ואת החרף כי כל הארץ מלאה

 מים ועבים וטל ומטר ינוחו עליה:

Gap. III. ג 
 תרתי וראיתי את מראה העצים כלם כאשר יבשו ונפלו בל
 עליהם לבד ארבעה עשר עצים אשר לא ישליכו כי אם יעמדו (סן)

 הישנים עד אשר יבאו חדשים תחתיהם שתים ושלש שנים:
— 3 — 
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• Cap. IV. ד 
 ועוד התבוננתי אל ימי הקיץ כי השמש ממעל לה תעמד
 נגדה ואתם תבקשו סכה וצל מפני חם השמש והארץ תיקד מחום

 אש ואתם לא תו$לו לדרך על הארץ ועל הצור מפני חומם:

Cap. v. ה 
 ראיתי כי כפו העצים בירק עלה ויעשו פרי ואתם שימו
 לבכם לכל אלה ודעו כי לכם ברא החי לעולם את הכל: ומעשיו
 [יעמדו] לפניו בכל שנה וכל מעשיו יעבדוהו ולא ישנו הכל
ה: וראו את הימים ואת היאורים הי  כאשר צוה אלהים כן י
 כי יעשו יחד את מעשיהם: ואתם לא נשאתם ולא עשיתם
 את מצות האדון ותעברו [עליהם] ותחרפו את נדלו בדברי גאוה
 ובוז מפיכם הטמא כבדי לב אין שלום לכם: ועל כן תקללו את
 ימיכם ושנות חייכם תכרתנה ורבה קללתכם לעולם ולא יהיה
 לכם חסד: בימים ההמה תעזבו את שלומכם להיות קללת עולם
 אל הצדיקים והמה יקללוכם תמיד אתכם עם כל החוטאים יחד:
 ולהבחירים יהיה אור ושמחה ושלום המה ירשו הארץ ולכם
 הרשעים תהיה קללה: וגם חכמה תנתן לבחירים [והמה] כלם
 יחיו ולא יהטאו עוד לא בזדון ולא בשגגה כי עגוים יהיו כל
 אלה אשר חכמה להם לבלי חטא עוד: ולא ישפטו עליהם כל
 ימי הייהם ולא ימותו במגפה וקצף כי מספר ימיהם ימלא ויארכו
 ימיהם בשלום ושנות שמחתק, תתרבגה בחדות עולם ושלום בכל

 ימי חייהם:

ZWEITER ABSCHNITT. 
Cap. VI. ו 

 ויהי בימים ההםה כאשר רבו בני האדם ותולדנה להם בנות
 יפות וגאות: ויראו אותן המלאכים בני השמים ויחםדו אותן
 וידברו איש אל #חיו לאמר הבה נבקש לנו נשים םבגות האדם
 וגלד לגו בנים: ויאמר אליהם שמעזא והוא הגדול ביניהם יראתי
 פן תםאגו לעשות את הדבר הזה ורבצה עלי לבד החטאת
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 הגדולה הזאת: ויענו* אותו כלם ויאמרו שבועה נשבע כלנו
 ונקשר קשר כי לא נעזב את העצה הזאת כי עשה נעשה (את
 העצה הזאת): אז נשבעו כלם יחד ויקשרו קשר ויהיו כלם מאתים
 [מלאכים]: וירדו אל ארדיס והוא ראש ההר חרמון ויקראו את
 שם ההר ההוא חרמון כי שם החרימו חרם ויקשרו קשר ביניהם:
 ואלה (המה) שמות ראשיהם שםעזא והוא הגדול בהם אורכיברמיאל
 אכיביאל תמיאל רמואל דנאל יחזקאל שרקואל עשהאל ארמירם
 בתראל חנניה זקיבה שמשאויאל שרתאל טוראל יומיאל ארזיאל:

 אלה המה גדולי מאתים המלאכים והאחרים כלם עמדם:

Cap. VII. ז 

 ויקחו להם נשים ויבקשו להם כלם אחת אחת ויחלו לבא
 אליהן ויתערבו עמק וילטדו אותן קסמים והשבעות ויראו להן
 לחתך בשרשים ובעצים: והנה הרו ותלדנה את הגפילים הגדלים
 וגבהם שלש מאות אמה: המה אכלו את כל יגיע האדם עד אשר
 לא נשאר אוכל אל האדם: ויחלו לחטא בעוף ובחיה ובשרץ ובדגה
 ויאכלו את בשרם וישתו את דמם (מהם): אז קוננה הארץ על החמס:

Cap. VIII. ח 

 ועזזאל למד את האגשים לעשות חרבות ומאכלות ומגנים
 ושריוגים ויראם את אשר אחריהם ומלאכת מחשבת אצעדות ופאריס
 וכחול העינים וליפות עפעפיהם ואבני יקר (ונבחר מכל האבנים) וכל
 יסודות הצבע ומתכת האדמה: ותהי רשעה גדולה ותרב הזמה
 ויחטאו וישחתו את כל דרכיהם: עמיזרק למד את כל המשביעיס
 וחותכי השרשים ארמרוס פשר ההשבעות ברקיאל את חוזי הכוכבים
 וככביאל את האותות ותמאל למד לראות בככבים ועשרדאל למד
 את תקופת הירח: ויהי כאשר גועו האנשים ויצעקו ותעל צעקתם

 השםימה:

Cap. IX. ט 
 אז השקיפו מיכאל וגבריאל ושורין ואורין ויראו את הדמים
 הרבים אשר נשפכו על הארץ ואת כל ההמס אשר נעשה עליה:
 וידברו ביניהם לאמר קול צעקתם תשמיע האדמה הערומה עד
 שערי השמים: ועתה אליכם קדושי שמים קוננות נפשות האנשים
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 באמרן הבו לנו משפט אצל העליון: ויאמרו לאדונם המלך אדון
 האדונים אל אלהים מלך המלכים כםא כבודך עד כל דורות עולם
 ושמך הקדוש והמשובח עד כל דורות העולם ברוך ומשובח אתה:
 אתה עשית את הבל ושלטון כל עמדך הכל גלוי וידוע לפניך אתה
 תראה את הכל ואין נםתר מפניך: ראה את אשר עשה עזזאל הנה
 למד את כל החמס על הארץ ויגלה בתבל נסתרות אשר יעשו
 בשמים: ואת ההשבעות הודיע שמעזא אשר אליו נתת השלטון
 למשל על רעיו אשר עמדו: ויבאו יחד אל בנות האדם וישכבו
 עמק עם הנשים ההגה ויתטמאו ויגלו להן את החטאים האלה:
 ותלדנה הנשים את הנפילים ובזה מלאה כל הארץ דם וחמס:
 ועתה הנה נפשות המתים צועקות ותאניתן ואנחותיהן עולות עד
 שערי השמים ולא תכלנה להמלט מפני החמס אשר יעשה עיל
 הארץ: ואתה [אשר] תדע את הכל טרם יהיה ידעת את כל אלה
 ואת אשר עמדם ולא דברת אליגו ועתה הגידה חפצך ונעשה

 עםדם בעבור זה:

Cap. X  י .

 אז דבר העליון הגדול והקדוש וישלח את ארשילליור אל בן
 למך ויאמר אליו: דבר אליו בשמי לאמר הסתר [עצמך] וגלית לו
 את הקץ אשר יבא כי תמחה כל הארץ ומבול מים יבא על כיל
 הארץ וכל אשר עליה יגוע: ועתה למדהו איך ינצל וישבו בניו
 בכל הארץ: ויאמר האדון אל רפאל• שנית אסור את עזזאל בידיו
 וברגליו ושמת אותו בחושך ופתחת את המדבר אשר בדודאל ושים
 אותו שמה: ונתת עליו אבנים קשות וחדות וכסית אותו בחושך
 ושמה ישב לעולם וכסית את פניו למען אשר לא יראה את האור:
 וביום המשפט הגדול ישליכו אותו אל הבערה: ורפאת את הארץ
 אשר נשחתה מן המלאכים ואת רפואת הארץ תבשר כי ארפא את
 הארץ ולא יאבדו בדבר הסוד אשר גלו השומרים וילמדוהו את
 בניהם: ותשחת כל הארץ בעבור תורת מעשי עזזאל וכתבת עליו
 את כל החטאת: ואל נבריאל אםר אלהים צא לקראת הממזרים
 והמשוקצים ונגד ילידי הזמה והשמד אותם ואת ילידי הזמה ואת
 בני העירים אשר בין בני האדם הוציאם ושלחם למען (אשר)
 ישמידו כלם איש את אחיו ברצח ולא יאריכו ימים: וכלם יתחננו
 אליך אך לא ישינו אבותיהם מאומה אודותם בשנם יקוו לחיות

— 6 — 
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 ״ לגצח וכי יחיה כל אחד מהם המש מאות שגה: ואל מיכאל אמר
 אלהים הודע אל שמעזא ואל האחרים אשר עמדו כל אשר התחברו
 2! אל הגשים למען השחת עמק בכל טומאתן: ואחרי אשר יהרגו את
 כל בגיהם ואחרי אשר יראו את אבדן אהובותיהם תאסר אותם
 לשבעים דורות מתחת גבעות הארץ עד יום משפטם והכרתם עד
 3! אשר יכלה המשפט לעולמי עולמים: ובימים ההמה יובלו
 ״ בחרצובות אל שאול אש ובבית מאסר יאסרו לעולם ועד: אז ייטרף
 י! ויאבד מעתה עמדם יחד עד סוף דורי הדורות: ואבדת את כל
 6! גפשות התאוה ואת בגי הערים כי המסו את האדם: כלה את כל
 החמס מעל פגי האדמה וכל מעשה רע יסוף ויראה גטע הצדק
 והמשפט וכל מעשה יהיה לברכה צדק ומשפט יגטעו בשמחה
 17 לעולם: ומעתה ישתחוו כל הצדיקים בעגוה ויחיו עד אשר ילדו
 8! אלף [בנים] וכל ימי געוריהם ושבתותיהם יכלו בשלום: ובימים
 האלה תמלא כל הארץ צדק וכלה תנטע בעצים ותמלא ברכות:
 9! וכל עצי שמחה ינטעו בה וינטעו בה גפני יין והגפן אשר יגטע
 בה ישא פרי למכביר ומדה אחת זרע (אשר יזרע) תשא אלף ומדה
 20 אחת זיתים תתן עשרה הין יםמן: ואתה תנקה את הארץ מכל
 החמס ומכל הגזל ומכל החטאת ומכל הרשעה ומכל הטומאה אשר
 21 יעשה עליה ובלית אתן מעל פני הארץ: וכל בגי האדם יהיו צדיקים
 22 וכל העמים ירוממו ויברכו אותי ובלם אלי ישתחוו: ואת הארץ
 תנקה מכל הרע ומכל החטאת ומכל היסורים ומכל הצער ולא

 אוסיף להביא עליה מבול לדור דור עד העולם:

Cap. XI. יא 
 ! וביטים ההמה אפתח את אוצרות הברכה אשר בשמים
 2 להריק אותם על הארץ על מעשה האדם ועל עבודתו: שלום ומשפט

 יאגדו לכל ימי עולם ולכל דורות עולם:

DBiTTER ABSCHNITT. 
Gap. XII. יב 

 ! ולפני נהיה כל אלה התחבא חנוך ולא ידע [איש] מבני׳
 האדם אפוא התחבא ואי הנהו ומה היה [עמדו]: [ויהיו] כל מעשיו 2



HENOCH Cap. X I I - X I V . 

 3 עם הקדושים ועם העירים בימיו: ואנכי הנוך ברכתי את האדון
 הגדול ומלך העולם והנה העירים קראוני אותי חנוך הכותב ויאמרו
 * אלי: תנוך כותב הצדק לך והודיע אל עירי השמים אשר עזבו
 שמי מעל ומקום הקודש לעולם וישחיתו עפ הנשים ויעשו כמעשה
 5 בני האדם ויקחו להם נשים ותהי רעתם רבה על הארץ: ולא יהיה
 להם שלום על הארץ ולא פלחה לחטאתם כי לא ישמחו בבניהם:
 6 בקטל אהובותיהם יראו ועל אבדן בניהם יאנחו ויתחננו לעולם

 ולא ירחמו ואין שלום להם:

Cap, XIII. יג 

 ! וילך חנוך אל עזזאל ויאמר אליו לא יהיה לך שלום משפט
 2 קשה יצא עליך כי יאפר אותך: וחםד וחנינה ורחמים לא יהיו לך
 על למדך חמפ ועל כל מעשה החרפה החמס והחטאת אשר הראית
 3 אל בני האדם: ואחר הלכתי ואדבר אל כלם יהד והמה פחדו
 * (כלם) פחד ורעד אחזמו: ויבקשו ממני כי אכתוב להם םפר בקשה
 למען עתן להם רחמים וכי אביא את ספר הבקשה לפני האלהים
 5 בשמים: כי המה לא יכלו מעתה לדבר עמדו ולא נשאו את עיניהם
 6 אל השמים מחרפת עונותיהם אשר נשפטו ןעליהם]: אז כתבתי את
 םפר בקשתם ותהנתם בעבור נפיםם ועל כל (אהד ואהד מ) מעשיהם
 ל אשר בקשו למען תהיה להם פליחה ומנוחה: ואלך ואשב על מי
 דן בדן אשר מימין עבר המערבי של [ההר] הרמון ואקרא את פפר
 8 בקשתם עד אשר נרדמתי: והנה חלום בא אלי ומראות נפלו עלי
 ואראה את מראה המשפט וכי אגיד זאת אל בני השמים ואזהירם:
 9 ואיקץ ואבא אליהם ויתאםפו בלם וישבו אבלים באובלשיאל אשר
 0! בין הלבנון ובין סנאסר ופניהם חפו: ואפפר לפניהם את כל המראות
 אשר ראיתי בשנתי ואחל לדבר את דברי הצדק ההםה ולהזהיר

 את עירי השמים:

Cap. XIV. יד 
 ! הכתוב בזה [הוא] דבר צדק ומוסר העירים אשר מעולם
 2 כאשר צוה הקדוש והגדול במראה ההוא: ראיתי(אני) בשנתי את
 כל אשר אספר עתה בלשון בשר וברוחי אשר נתן הגדול בפי
 « האדם למען ידברו בה ויבינו בלבם: כאשר ברא את האדם ויתן
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 לו את דבר החכמה ברא גם אותי ויתן אותי למוכיח אל העירים
 * בני השמים: אנכי כתבתי את שאלתכם וכה ראיתי במראה
 שאלתכם לא תנתן לכם ל(כל ימי) עולם המשפט נחרץ עליכם
 5 ו[חפד] לא ינתן לכם: נחרץ הדבר כי מעתה לא תעלו בשמים עד
 6 העולם ובארץ יאסרו אתכם לכל ימי העולם: אך בראשונה (זאת)
 תראו את אבדן בניכם האהובים ולא לבם יהיו רק יפלו לפניכם
 ד בחרב: ובקשתכם אודותם לא תנתן וגם לא בעדכם ואתם אף כי
 תרבו בכי ותחנון לא תוכלו לדבר אף מלה אחת מ[כל דברי]
 8 הספר אשר כתבתי: וככה נראה אלי המראה הנה עבים קראוני
 במראה וערפל קרא אלי ומרוצת הככבים והברקים נרשוני ויעיקו
 9 אותי וישאוני הרוחות במראה וינרשוני: ויביאו אותי אל השמים
 ממעל ואבא (עד קרוב) אל חומת אבני בדלח ולשון אש יסבנה
 0! ואחל לפחד: ואבא אל תוך לשון האים ואקרב אל אולם גדול הבנוי
 מאבני בדלח וכותלי־ הבית ההוא כעין רצפת לבנות בדלח והרצפה
 ״ בדלח: וכפתו כעין מרוצת הככבים והברקים וביניהם ברובי אש
 2! ושמיהם מים: ואש אוכלת סביב .הכתלים ודלתותיו בערו באש:
 3! ואבא אל האולם הזה החם כאשי וקר כקרח ולא עוננ ולא חיים
 u בקרבו פחד כסני ורעד אחזני: ובאשר כי נפעמתי ואחיל נפלתי
 5! על פני ואראה במראה: והנה בית גדול [מן הראשון] וכל דלתותיו
 6! פתוחות לפני ובנוי בלהבות אש: ונעלה היה בכל בפארו וביופיו
 ובגדלו עד אשר לא אוכל לתאר לכם את תפארתו ואת גדלו:
 ד! והרצפה אש וברקים ממעל לו ומרוץ• הנכבים, וגם כפתו אש בוערה:
 8! ואביט ואראה בתוכו כסא רם ומראהו כעין הקרח וסביבו כמו
 9! אור השמש וקול הכרובים: ומתחת הכסא הרם יצאו נהרות אש
 20 בוערה ולא יכלתי להביט עליו: ורב השבח ישב עליו ומעילו יאיר
 21 מברק השמש ולבן משלג: ולא אהד המלאכים יכל לבא [שמה]
 22 וגם בל בשר לא יכל לראות את פני המשבח והמפואר: שלהבת
 • אש סביבו ואש גדול (עמדה) לפניו ולא אחד מכל הסובבים אותו
 יוכל להתקרב אליו רבי רבבות לפניו אך אין חפץ לו בעצת
 23 הקדושים: והקדושים הקרובים אליו לא התרחקו ממנו לילה ויום
 ולא הלכו ממנו: ומםוה היה על פני באשר רעדתי ויקרא אלי
 האדון בפיהו ויאמר אלי קרב נא הנה חנוך ואל דבר קדשי:

 25 ויעמידני ויביאני עד השער ואנכי הורדתי את פני:



HENOCH Cap. X V — X V I . 

Cap. xv. טו 
 ! ויען ויאמר אלי שמע חנוך ואל תפחד איש צדיק וכותב הצדק
 2 קרב נא הנה ושמע את דברי: לך והגד אל עירי השמים אשר
 שלחוך לבקש עבורם לאמר בקשו אתם בקשה בעד האדם ולא
 3 יבקש האדם בעדכם: מדוע עזבתם את השמים העליונים והקדושים
 אשר לעולם ותשכבו עם הנשים ועם בנות האדם התטמאתם
 4 ותקהו לכם נשים ותעשו כבני הארץ ותלדו בני ענק: ואתם
 רוחניים וקדושים הייתם ותחיו חיי עד ועתה התטםאתם עם הנשים
 ובדם הבשר הולדתם ותחמדו לדם האדם ותלדו בשר ודם כאשר
 5 יולידו המה המתים והגועים: ולכן נתתי להם נשים למען יזרעו
 6 אותן ותלדנה בנים כי בה יעשה על הארץ: אך אתם רוחניימ
 י הייתם מקדם ותחיו חיי עד ולא מתם לכל דורות עולם: ובעבור
 8 זה לא נתתי לכם נשים כי הרוחניים בשמים מגורם: ועתה הנפילים
 האלה הנולדים מנפש ובשר יקראו רוחות רעות על הארץ ועל
 9 הארץ יהיה מגורם:• ונפשות רעות תצאנה מבשרם כי ממעל נבראו
 מן העירים הקדושים היה תחלתן וראשית יסודן רוחות רעות
 0נ תהיינה על הארץ ורוחות רעות תקראנה: ורוחות השמים תגורנה
 בשמים ורוחות הארץ אשר נולדו על הארץ תגורנה על הארץ:
 !! ונפשות נפילי העבים תחמסנה ותשחיתנה ותתנפלנה ותעשנה
 רעה על כל הארץ ושממון תעשנה ולא תאכלנה כל אוכל ולא
 2! תצמאנה ולא תראנה: ולא תתנשאנה הנפשות הרעות ההנה נגד

האבק:  בגי האדם וגגד הנשים כי מהן יצאו ב(עת) ימי ההרג ו

Cap. xvi. ז  ט

 ! ומות הענקים ובבל אשר יצאו הרוחות מגו בשרם יהיה לשחת
 בלי כל משפט כץ תשחיתנה עד אשר יתם יום המשפט הנדול על
 2 כל העולם על העירים ועל הרשעים: ועתה [תאמר] אל העירים
 3 אשר היו לפנים בשמים ואשר שלחוך לבקש בעבורם לאמר: אתם
 הייתם בשמים עוד לא נגלו לכם [כל] הנסתרות סוד נבזה ידעתם
 ותגלו אותו ברע לבכם אל הנשים ועל ידי הסוד הזה הרבוג
 4 האגשים גם הגשים את הרע על הארץ: אמר להם אין שלום לכם
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VIERTER ABSCHNITT. 

Cap. XVII. יז 

 ! ויביאו אותי אל מקום אחד ויהיו שמה [מראות] כעין להבות
 2 אש וכאשר אבו נראו כאנשים: ויובילוני אל מקום סופה ואל הר
 3 אשר (חוד) ראשו מגיע השמימה : ואראה מקומות מבהירים ואת
 הרעם על קצותם וקשת אש וחרב אש וחצים ואשפתם והברקים
 * כלם בעמק: ויביאו אותי עד המים הנקראים מים חיים ועד אש
 5 המערב אשר תקבל את השמש בבואה: ואבא אל נחל אש ואשו
 6 תזל כמים ושוטף אל ים גדול אשר ממול מערב: ואראה את כל
 הנחלים הגדולים ואבא עד [מקום] חושך גדול ואלך אל [המקום]
 ל אשר שמה ילך כל בשר: ואראה• את מפלשי עבי החורף ומקור.
 8 (כל מי) התהום: ואראה את פיות כל נהרות הארץ ואת פי התהום:

Cap. XVIII. יח 

 ! ראיתי את אוצרות כל הרוחות ואראה כי בהם קשט את בל
ן פינת הארץ ואראה את אב  2 הבריאה וםסדות הארץ: ואראה את.
ם:  ארבע הרוחות אשר תשאנה את הארץ ואת עמודי השמי
 3 ויעוד ראיתי כאשר תפרשנה הרוחות את רום השמים ותרחפנה
 4 בין השמים [ובין] הארץ והנה עמודי השמים: ואראה את הרוחות
 אשר תפבינה את השמים ואת כדור החמה ואת כל הכוכבים
 5 תשקענה: ואראה את הרוחות אשר על הארץ הנושאות את העבים
 ואת נתיבות המלאכים ראיתי ובקצה הארץ ראיתי את מוסדות השמים
 6 ממעל: ואלך אל דרום והוא בוער יומם וליל ושמה שבעה הרי
 ד אבני יקר שלשה ממזרה ושלשה מדרום: ואשר ממזרח האחד (מאבני)
 תרשיש האחד מאבני מרנליות והאחד (אבן) שבו ואשר מדרום
 8 מאבני אודם: • [וההר] אשר באמצע הניע עד השמים אשר שמה
 « כסא יהוד. מאבן פוך וראש הכסא מאבן ספיר: ואש בוערת ראיתי
 0! על כל ההרים: ומעבר הארץ הגדולה ראיתי מקום אשר שמה
 !! יקוו המים: י ואראה את התהום בעמק הארץ ועמודיו אש שמיס
 ואראה עמודי אש שמים יורדים ואין מספר להם לא ממעל ולא
: ועל התהום ההוא ראיתי מקום אשר אין רקיע שמים ק מ ע ב  ״
 ממעל לו ולא מסד אדמה מתחת ומים לא היו במקום הזה ולא
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 3נ כל צפור כנף רק שמם הוא: איום היה [המראה] אשר ראיתי
 שמה שבעה כוכבים בוערים גדולים כהרים מכריחות) התחננו
 u אלי: [וי]אמר המלאך המקום הזה הוא קצה השמים והארץ בית
 5! אסורים הוא לכוכבי השמים ולצבא השמים: והככבים אשר יתגלגלו
 על האש המה (יאשר) עברו על מצות יהוה לפני עלותם כי לא
 6! באו בעתם: וירגז עליהם ויאסר אותם עד העת אשר יתם חטאתם

 בשנת מסתר:
• 

Cap. XIX. יט 
 ! ויאמר אלי •אוריאל פה תעמודנה נפשות המלאכים אשר
 התערבו עם הנשים וישנו את מראיהן ויטמאו את האנשים
 ויחטיאו אותם ויזבחו אל השעירים בלאלהים עד יום המשפט הגדול
 2 עד כלותן: וגם אל הנשים אשר החטיאו את מלאכי השמים וגס
: ואנכי חנוך ראיתי לבדי את המראה  3 אל אנשי שלומן יעשה כן

 את קצות הכל ולא ראה [אותם] כל איש באיטר ראיתים אנכי:

Cap. xx. כ 
 2 ואלה שמות המלאכים הקדושים השומרים: אוריאל אחד
 3 המלאכים הקדושים אשר על הרעם והרעד: רפאל אחד המלאכים
 * הקדושים אשר על נפשות האדם: רעואל אחד המלאכים הקדושים
 5 נוקם העולם והמאורות: מיכאל אחד המלאכים הקדושים הפקד
 6 על טובי האנשים ועל העם: שרכאל אחד המלאכים הקדושים
 ל אשר על נפשות בני האדם אשר ההטיאון הרוחות: גבריאל אחד

 המלאכים הקדושים אשר על התנינים על הגן ועל הכרובים:

Cap. XXI. כא 
 \ ואסובב עד המקום אשר לא נעשה בו מאומה: ואראה
 שמה נוראות לא רקיע שמים ממעל ולא מסד ארץ רק מקום תהו
 3 ובהו ונורא במאד: ופה ראיתי שבעה כוכבי שמים כמו הרים
 4 גדולים אסורים עליו יחד ובוערים כאש: ואשאל (בפעם הזה) מה
: ויאמר ז/לי אוריאל אחד ה  5 חטאתם כי נאסרו הנה ומדוע נדחו פ
 המלאכים הקדושים אשר היו עמדי להנחותני ויאמר חנוך מדוע
 6 זה תשאל ולמה תחקור תשאל ותדרש: אלה המה (מן) הכוכבים
 אשר עכרו על מצות יהוד. עליון ויאסרו פה עד אשר יעברו
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HENOCH Cap. XXI—XXII . 

 עשרת אלפים עולמים מספר ימי חטאתם: ואלך מזה אל מקום
 שגי גורא מזה ואראה דבר נורא במאד שלהבת אש גדולה בוערת
 (ובה בקיעים) וסביבה תהום שלם ויורידו בה עמודי אש גדולים
 ולא יכלתי לראות את רחבה וגדלה ולא את מוצאה: ואומר בעת
 ההיא מה גורא' המקום הזה ומה איום לראות אותו: ויעץ אותי
 אוריאל אחד המלאכים הקדושים אשר היה עמדי ויאמר אלי חגוך
 למה זה לך כל הפחד והמגור מפגי המקום הגורא הזה ועל מראה
 הצער הזה: (ויאמר אלי) המקום הזה הוא בית אמורי המלאכים

 ופה יאסרו עד העולם:

FtlNFTER ABSCHNITT. 

Cap. xxii. כב 
 ומזה הלכתי אל מקום שגי ממערב ויראה לי הר גדול וגבה
 וסלעים קשים וארבעה כרים יפים: ויהיו ביגיהם עמוקים ורחבים
 וחלקים (חלק) כגלגל עמוק וחושך מראיהם: בעת ההיא דבר אלי
 רפאל אחד המלאכים הקדושים אשר היה עמדי ויאמר אלי אלה
 המה הכרים היפים אשר עליהם תתאספנה הרוחות ונפשות המתים
 ובעבורם נבראו פה תתאספנה כל נפשות בני האדם: ויעשו להן
 את הכרים האלה לשבת עליהם עד יום משפטן ועד העת המיועדת
 להן ורחוקה העת ההיא עד אשר יבא עליהן המשפט הגדול:
 ואראה רוחות בני האדם אשר מתו וקולם מגיע עד השמים
 בקוננן: ואשאל (בעת ההיא) את המלאך רפאל אשר היה עמדי
 למי הנפש הזאת אשר הרימה את קולה ותקונן: ויען אותי ויאמר
 אלי (באמרו) זאת היא הנפש אשר יצאה מאת הבל אשר הרגו
 קין אחיו והיא תקונן עד אשר יםוף זרעו מעל פני האדמה ויכרת
 מאדם זרעו: ובעבור זה דברתי אודותו בעת ההיא ואודות המשפט
 כלו ואשאל מדוע נפרד האחד מן האחד: ויען אותי י ויאמר אלי
 שלשה !המחלקות] האלה נעשו להפריד בין נפשות המתים וכץ
 נפרדו נפשות הצדיקים זה הוא נחל מים ואור ממעל לו: וכן
p ומשפט א  געשה גם עבור החוטאים אחרי אשר• מתו ויקברו ב
 לא בא עליהם בחייהם: ופה תפרדנה נפשותיהם במכאב גדול
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 (הזה) עד אשר יבא יום המשפט הגדול והעונש והכאב על
 הפושעים עד העולם ונקם [ישיב] לנפשותיהם ופה יאסר אותם עד
 12 העולם: וכאשר יבואו ימי הנצח תהיינה המחלקות האלה בעד
 הנפשות המקוננות אשר ראו את הכרתן בהקטלן בימי החוטאים:
! כן נעשה בעד נפשות האנשים החוטאים אשר עזבו צדק ואת ימיהם •  י
 כלו בעון עם פושעים כמהם ולא תכרתנה נפשותיהם בימי המשפט
 u וגם לא תצאנה מזה: אז ברכתי את אדון השבח ואומר ברוך הוא

 אדוני אדון השבח והצדק המושל בכל עד העולם:

Cap. XXIII  כג .

 I ומזה הלכתי אל מקום שני עד קצות הארץ ממערב: ואראה
 והנה אש בוערה תנוע בלי מנוח ולא נחה מתנועתה יומם וליל
 3 ורק זאת [עבודתה]: ואשאל ואדבר מה [המראה] הזאת אשר לא
וה: ויען אותי רעואל אחד המלאכים הקדושים אשר היה עמדי  4 תנ
 בעת ההיא ויאמר אלי האש הבוערה הזאת אשר ראית את מרוצתה

 נגד המערב היא אש כל מאורות השמים:

Cap. xxiv. כד 
 1 ואלך מזה אל מקום אחר אשר על הארץ ויראני הר אש
 2 הלהב יומם וליל: ואבא עליו ואראה שבעה הרים יפים במאד
 ושנה האחד מן השני ואבני יקר יפות בםאד בלם נאים ונחמדים
 למראה ויפים פניהם שלשה ממזרח קשורים האחד על האחד
 ושליטה מדרום קשורים האחד על השני ונאיות עמוקות ועקולות
ית: וההר השביעי •בתוך ובגבהם  3 ולא תתקרבנה האחת אל השנ
 * נמשלו לכסא מלוכה מוקפים עצים רעננים: ויהי ביניהם עץ אחד
 אשר לא ראיתי כמהו לריח ולא היה עין בין העצים האלה ולא
 בין העצים האחרים אשר ידמה אליו בריחו ועליו ופרחיו ועצו
 5 לא יבלו לעולם וטוב זרעו ופריו כאשכלות התמר: ואמר בעת
 ההיא הנה מה טוב העץ הזה ומה יפה הוא למראה ועליו
 6 נחמדים ופריו נחמד מאד לעינים: ויען אותי מיכאל אחד המלאכים

 הקדושים והנכבדים אשר היה עמדי בעת ההיא והוא על^הם:

cap. xxv. ,כד 
 ! ויאמר אלי חנוך למה זה תשאל אותי על ריח העץ הזה
 2 ותבקש לדעת: ואען אותו אנכי חנוך, (בעת ההיא) באמרי חפצי
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HENOCH Gap. XXV—XXVII . 

 לדעת את הכיל ועל הכל את העץ הזה: ויען אותי ויאמר ההר
 הזה אשר ראית ואשר גובה ראשו ידמה אל כסא האדון הוא
 אשר עליו ישב הקדוש והגדול האדון המשבח מלך העולם כאשר
 ירד לפקוד את הארץ בטוב: וכל בשר לא יובל לגעת את העץ
 טוב הריח הזה עד יום המשפט הגדול עד אשר ינופר מיכוף)
 הכל לעולם ואז יגתן אל הצדיקים והעגוים: מפריו ינתגו היים אל
 הבחירים וינטע בצפון על המקום הקדוש נוכה בית האדון מלך
 העולם: אז יעלזו בשמחה ובקדושם יגילו ויחדור הריה בעצמותיהם
 ויאריכו ימים על הארץ כאשר חיו אבותיך ויגון וצרה ותלאה ונגע
 לא יגעו בם (בימיהם): אז ברכתי את אדון השבה מלך העולם
 על אשר הבין ואשר ברא את כל אלה אל (האנשים) הצדיקים

 וידבר לתת אותם להם:

Cap. xxvi. כו 

 ואלך משם אל לב הארץ ואראה מקום מברך ושמן ודליות
 תציצנה ותצמחנה שמה מגזע עין נכרת: ואראה שמה הר קדש ונחל
 מים מתחת ההר השטף אל דרום: וממזרח ראיתי הר שני גבה
 כמהו וביניהם גאיה עמוקה אך לא רחבה וגם בה שטף נחל מים
 אל מול ההר:' והר שני אי נבה ממערב 'נמוך מן הראשון ונאיה
 במורד בין שני ההרים ומקצה שלשתם גאיות אחרות עמוקות
 ויבשות וקשים מסלע: ועמוקות היו בל הגאיות ההגה אך לא
 רחבות ועצים גטועים עליהן: ואתפלא על הגאיה ואשתומם על

 הסלע ואתפלא במאד:

Gap. xxvii. כל 

 ואומר בעת ההיא למה הארץ המברכת הזאת וכל העצים
 אשר עליה והעמק הזעום בתוך: ויען אותי אוריאל אהד הםלאבים
 הקדושים אשר היה עמדי בעת ההיא ויאמר אלי הגאיה הזעומה
 הזאת היא בעד הזעומים לגצה פה יאספו כל המדברים בפיהם
 דברי הות גגד יהוה ועתק גגד כבודו פה יאספו ופה (מקום)
 יי משפטם: ובימים האחרונים יבא עליהם (מהזה) משפט צדק לפגי
 הצדיקים לעולם ולכל הימים לכן יברכו המתחמים את אדון השבח
 * המלך לעולם: ובימי משפטם יברכוהו על הרחמים אשר נתן להם:
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HENOCH Cap. XXVII—XXXII . 

 אז ברכתי גם אנכי את אדון השבח ואדבר אליו ואזכיר את
 גדלו כיאות:

Cap. xxvm. כח 
 ואלך מזה קדמה מזרחה בין הרי המדבר ואראה רק מישור
 לבד: אך מלא היה עצים מזרע ההוא ומים גטפו מעליהם:
 ויראו הרכיבים הרבים אשר עליו כי מצפון וממערב ומכל רוח

 ירדו מים וטל:

Cap. xxix. כט 
 ואלך מן המדבר אל מקום שגי הלך וקרב אל ההר קדמה
 מזרחה: ואראה שמה את עצי המשפט הגותגים ריח מור ולבגה

 ושוגים מן העצים [האחרים]:

Cap. XXX. ל 
 וממעל להם על ההר המזרחי לא רחוק מהם ראיתי מקום
 שגי ושמה גהרות מים אשר לא יחרבו: ואראה שמה עץ יפה
 וריחו כריח הגטף: ומעברי הגהרות ראיתי קגמון גותן ריח ואעכר

 עליהם ואקרב מזרחה:

Cap. XXXI. א  ל

 ואראה הר שני ועליו עצים ומים יזלו ממנו ויצא ממנו כעין
 שרף הנקרא צרי וחלבנה: ועל ההר ההוא ראיתי הר שני ועליו
 עצי אהלים והעצים ההםה מלאים שקדים קשים: וטוב היה הפרי

 ההוא (באשר לקחו אותו) מכל בשם:

Cap. XXXII ב .  ל

 ומאחרי הבשמים האלה כאשר השקפתי אל צפון מעל ההרים
 ראיתי שבעה הרים מלאים נרד יקר ועצי בושם וקנמון ופל£ל:
 ואלך משם מעל ראשי ההרים ההמה הרחק אל המזרח ואעבור
 את הנחל שיחור וארחק ואעבור על המלאך זוטאל: ואבא אל גן
 הצדק ואראה עצים שוגים ועצים רבים ונדולים יצמחו שמה וריחם
 טוב וגדולים המה ויפים וגחמדים ועץ הדעת אשר יתן חכמה
 רבה אל בל האוכל ממגי: ודומה הוא אל עץ החרוב ופריו
 כאשכלות העגבים טוב מאד וריח העץ ההוא מתרהב וגדף
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 5 למרחוק: ואקרא הנה [מה] טוב העץ הזה ומה יפה ונחמד מראהו:
 6 ויען אותי המלאך הקדוש רפאל אשר היה עמדי ויאמר אלי זה
 הוא עץ הדעת אשר אכלו ממנו אביך הזקן ואמך הזקנה אשר
 קדמוך ויכירו את הדעת ותפקחנה עיניהם וידעו כי ערומים היו

 ויגרשו מן הגן:

Cap. xxxm. לג 
 1 ואלך משם עד קצות הארץ ואראה שמה היות גדולות [וכל]

 אחת שונה מרעותה ועופותי שוגים במראיהם וביפים ובקולם וכל
 2 אחד שונה מרעהו: וממזרח החיות האלה ראיתי״את כנפות הארץ
 3 אשר שמה ינוחו השמים וקערי השמים פתוחים: ואראהי כאשר
 יצאו ככבי השמים ואספר את השערים אשר יצאו מהם ואכתב
 את כל מוצאיהם כלם במספרם לשמותיהם לפלגותיהם למושבותיהם
 למועדיהם ולחדשיהם כאשר הראני המלאך אוריאל אשר היה עמדי:
 4 את הכל הראה לי ויכתב בעדי ונם את שמותיהם כתב בעדי

 ואת םצותיהם ומעשיהם:

Cap. XXXIV. לד 

 ! ואלך משם אל כנפות הארץ צפונה ושמה בקצות כל הארץ
 8 ראיתי נפלאות נדולות ונאדרות: שלשה שערים פתוחים בשמים
 ומהם תצאנה רוחות הצפון וכאשר תנשבינה (אז) יצא קור וברד
 3 וקרח ושלג וטל ומטר: ומן השער האחד ינשב לטובה אכן כאשר
 ינשב מן שני השערים האחרים [ינשב] בחיל ובסערה וצרה תהיה

 על הארץ:

Cap. XXXV. ,לד 

 1 ואלך משם אל קצות הארץ מערבה ואראה שמה שלשה
 שערים פתוחים כאשר ראיתי במזרח שערים כמהם ומוצאות

 כדםותם:

Cap. XXXVI. לו 

 ! ואלך משם אל קצות הארץ הנגבה ואראה שמה שלשה
 ״ שערים פתוחים בשמים ומהם תצא רוח הנגב וטל ומטר ורוח:
 2 ואלך משם אל קצות השמים מזרחה ואראה שמה שלשה שערים

 3 פתוחים בשמים אל הםזרח ושערים קטנים עליהם: דרך כל אחד
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HENOCH Cap. XXXVI—XXXVIII . 

 השערים הקטנים האלה יעברו ככבי השמים ובערב ירוצו כדרך
 אשר הראה להם: ואברך באשר ראיתי [אותם] ובכל העת ההיא
 ברכתי את אדון התשבחות אשר ברא את הנפלאות הגדולות
 והנאדרות האלה להראות אל המלאכים ואל נפשות האדם את גדל
 מעשיו למען ישבחו את מעשיו ולמען יראו כל יצוריו את מעשי

 גבורתו וישבחו את מעשי ידיו הגדולים ויברכוהו עד העולם:

SECHSTEE ABSCHNITT.* 

Cap. XXXVII. לז 

 המראה השני מראה החכמה אשר ראה חנוך בן ירד בן
 מהללאל בן קינן בן אנוש בן שת בן אדם: וזה ראשית דברי
 החכמה אשר החלותי לדבר ולהגד אל יושבי חלד שמעו זקנים
 וראו צעירים את הדברים הקדשים אשר אדבר לפני אדון הרוחות:
 טוב לדבר בראשונה אל הזקנים אך נם מן הצעירים לא נחשך
: ועד עתה לא נתנה החכמה מאת אדון  את ראשית החכמה
 הרוחות אשר קבלתיה אחרי נכונותי כאשר חפץ אדון הריאות
 אשר ממנו נתן לי חלק חיי העולם: ויהיו עמדי שלשה משלים

 ואחל להגד אותם אל יושבי הארץ:

SIEBENTER ABSCHNITT. 

Cap. XXXVIII. ח  ל

 המשל הראשון כאשר תופיע עדת .הצדיקים והחוטאים ישפטו
 בחטאיהם ויגרשו מעל פני הארץ: וכאשר יופיע הצדיק לפני
 הצדיקים הבחירים אשר מעשיהם שקולים (המה) אצל אדון הרוחות
 ואור יופיע אל הצדיקים והבחירים היושבים על הארץ אפוא יהיו
 אז מגורי החוטאים ואפוא יהיה משכן הכופרים באדון הרוחות
 טוב היה להם אם לא גולדו: וכאשר יגלו מסתרי הצדיקים
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HENOCH Cap. XXXVIII—XXXIX. 

: ם י ר י ח ב ה ם ו קי י (פני) הצדי ם ויגרשו הרשעים מלפנ י א ט ו ח  ישפטו ה

ת ה לא יגברו עוד מושלי הארץ ולא ירומו ולא יובלו לראו ת ע מ  * ו

ם ת יופיע אורו על הקדושי ו ח ו ר ם כי אדון ה י הקדושי ת פנ  א

ו נתנ י ם העריצים ו י כ ל מ א יכחדו ה י ה ת ה ע ב : ו ם י ר י ה ב ה ם ו קי  5 הצדי

ד ס ש ח ק ב : ומני אז לא [יוכל כל] איש ל ם י ש ו ד ק ה ם ו קי  6 בידי הצדי

: א הם ב י ת כי קץ חי ו ח ו ר ת אדון ה א  מ

Cap. XXXIX. ט  ל

ם מן השמים ם והקדושי י ר ם הבהי י נ ב ה ירדו ה מ ה ה בימים ה י ה  « ו

ה קבל ל א : בימים ה ם ד א י ה ו זרעיהם עם בנ יתאחד ים ו נ ו  2 העלי

ם ה ה ל הי ה ורוגז וספרי לחץ ורדף ורחמים לא י א נ ך ספרי ק ו  חנ

א מעל י ה ת ה ע תי ב : ועב ורוח סער נשאו או ת ו ח ו ר ם אדון ה א  « נ

ה שני א ר ה מ מ ה ש א ר א : ו ם י מ ש ת ה ו פ נ ני אל כ ה ויבאו מ ד א  4 פני ה

ת : ושמה ראו עיני א ם י ש ו ד ק י ה ת משכב א ם ו קי ת הדרי הצדי  .5 א

ו נ תחנ י ם וישאלו ו ם עם הקדושי ה י ת ו ב ב ש ם ם ו י כ א ל מ ריהם עם ה  מגו

ם ורהמים בגיל על ם כמי ה י נ פ ם וצדק יזל ל ד א  ויתפללו בעד בני ה

ה ל א : ובימים ה ם ל ו ע ם מן העולם עד ה ב ר ק ץ כץ יעשה ב ר א  & ה

ם ה י מ י ה ב הי ה צדק י נ ו מ א ה הצדק ו ם ו רי ם הבחי ת מקו  ראו עיני א

ת אראה א : ו ם י מ ל ו ו לעולמי ע י ם אשר לפנ קי ר אל הצדי פ ס  ל ואין מ

ם רי הבהי ם ו קי ת וכל הצדי ו ח ו ר ת אדון ה ו פ נ ת כ ח ת ריהם מ  מגו

ה נ ה ב ש ם ת ה י ת ו ת פ ש ת ו ו ח ב ש א ת ל ם מ ה י ה אש פ נ נ ב ו כ י ם לפנ  נהדרי

ת ב ש י ל ת ד מ ה ח : פ ו י נ פ ת וצדק לא יחלוף מ ו ח ו ר ת שם אדון ה  * א

ם כי כן צוה עלי ד ק ה חלקי מ י ה ה ה פ ה אל המעון הז ת ו  ונפשי א

ת שם אדון ה א מ ה ה וארומם בימים ה ב ש א : ו ת ו ח ו ר ת אדון ה א  « מ

ר חפץ ש א ת כ ו ל ה ת ת ו ו כ ר ת כי קבע לי ב ו ח ב ש ת ת ו ו כ ר ב ת ב ו ח ו ר  ה

תו אברך או א ו ו ה ם ה ו ק מ ט על ה ב ה ה עיני ל ע ב ר ת : ו ת ו ח ו ר  10 אדון ה

ת הוא י ל כ : אין לו ת ם ל ו ע ת עד ה י ש א ר א ומברך מ ך הו י ברו  ״ באמר

ה מדור לדור: י ה ת אשר י א ) ו התבל א ( ר ב ם ת ר ט ל ב ב  ידע ת

ך ויברכו ת ר א פ י [כסא] ת ה אשר לא ירדמו יעמדו לפנ ל ך א ברכו  2! י

ת ת ימלא א ו ח ו ר ם קדוש קדוש קדוש אדון ה ר מ א  וישבחו וירוממו ב

ה אשר לא ירדמו בעמדם ל ת בל א פה ראו עיני א : ו ת ו ח ו  » כל הארץ ר

ן לעולמי עולמים: ה וברוך שם האדו ת יברכו ויאמרו ברוך א ו ו י  לפנ

: ת ו א ר כלתי ל י עד אשר לא י  ״ וישנו פנ
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Cap. X L  מ .

 ! ואראה אחר זה אלפי אלפים ורבי רבבות באין מספר וחשבון
 2 עםדים לפני כבוד אדון הרוחות: והנה בארבעת רבעי האדון
 ראיתי ארבעה פנים שונים מן העומדים ושמותיהם נודעו לי בי
 המלאך אשר היה עמדי הודיעם לי ואת כל הנסתרות גלה לפני:
 3 ואשמע את קול ארבעה הפנים משבחים לפני אדון התשבחות:
 * הקול הראשון מברך את אדון הרוחות מן העולם עד העולם:
 5 ואשמע את הקול השני בברכו את הנבחר ואת הבחירים היקרים
 6 אל אדון הרוחות: ואשמע את קול השלישי מבקש ומתחנן בעד
 ל יושבי הארץ ומתפלל אל שם אדון הרוחות: ואת קול הרביעי
 שמעתי והוא יגרש את המשטינים ולא יתן אותם לבא לפני אדון
 8 הרוחות להשטין על יושבי הארץ: ואחר זה שאלתי את מלאך
 השלום ההלך עמדי ואשר הראה לי את כל הנסתרות ואמר אליו
 מי אלה המה ארבעה הפנים אשר ראיתי ואשר שמעתי את קולם
 9 ואשר כתבתי אותם: ויאמר אלי הראשון הוא הרחום וארך אפים
ס ד א  מיכאל הקדוש והשני אשר על כל מחלות ועל כל מכות כני ה
 הוא רפאל והשלישי אשר על כל הכחות הוא גבריאל הקדוש
 והרביעי אשר על התשובה ועל תקות היורשים חיי העולם הוא
 0! פנואל: אלה המה ארבעה מלאכי יהוה עליון ואת ארבעה הקולות

:  שמעתי בימים ההמה

Cap. X L I א .  מ

 ! ואחר זה ראיתי את כל מסתרי השםים ואיך תחלק הממלכה
 2 ומעשי האדם במאזנים ישקלו: שמה ראיתי את מגורי הבחירים
 ואת מגורי הקדושים ותראינה עיני בהגרש משם כל החוטאים
 הכופרים בשם אדון הרוחות ובסחבם אותם ואין להם תקומה בדבר
 3 העוגש אשר יצא מאת אדון הרוחות: ותראיגה עיגי שמה את
 מסתרי הברק והרעם ואת מסתרי הרוחות כאשר יחלקו לנשב על
 הארץ ואת מסתרי העבים והטל ואראה את המקום אשר יצאו
 * ממגו ומזה ישבעו עפרות הארץ: ואראה שמה אצרות מסוגרים.
 אשר משם יחלקו הרוחות ואת אוצר הברד ואוצר הקטור והעבים
 5 ואת עביו אשר יגוחו על הארץ מראשית עולם: ואראה את גרתיקי
 השמש והירח אשר מהם יצאו ואליהם ישובו ואת תשובתם הגאוה
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 ואת יתרון האחד מעל השני ואת מרוצתם הקבוע ולא יעברו על
 תקופתם לא יוסיפו ולא יגרעו מן המרוץ אשר להם את אמונתם
 6 ישמרו ביניהם ולא יעברו על שבועתם: השמש יצא ראשונה
 ויעשה את דרכו כמצות אדון הרוחות ויתחזק שמו לעולםי עולמים:
 ל ואחריו הדרך הנסתר והגלוי אשר אל הירח ואת מרוצת דרכו
 ישלים במקום ההוא ביום ובלילה האחד מול השני לפני אדון
 « יזרוחות ויודו ויברכו ולא ינוחו כי התודה היא להם למנוחה: כי
 השמש המאיר ירב הסבות לברכה ולקללה ומרוץ הירח על דרכו
 אור הוא אל הצדיקים וחושך אל החוטאים בשם אדון הרוחות
 אשר הבדיל בין האור ובין החשך ויחלק בין רוחות האנשים
 « ויחזק את רוחות הצדיקים בשם צדקתו: כי כל מלאך לא יעצר
 ואין שום כח יכל לעכב רק השופט יראה את כלם והוא ישפט

 את כלם לפניו:

Cap. X L I I  מב .

ם:  ! החכמה לא מצאה מקום לגור ויהי מגורה על השמי
 * החכמה באה לשבת בין בני האדם ולא מצאה לה מקום לשבת
 3 ותשב החכמה אל מקומה ותשב בין המלכים: והרשעה נם היא
 יצאה ממחבואה ובלי בקש מצאה [מנוח] ותשב ביניהם כגשם

 בערבה וכטל בארץ צחיחה:

Cap. X L I I I  מג .

 1 ועוד ראיתי ברקים ובכבי השמים ואראה בקראו את כלם
 * בשמותיהם והמה ישמעו לו: ואראה כאשר שקלו במאזני הצדק
 לפי אורם לפי רוחב מקומותיהם ויום התגלותם ותקופתם ברק
 יוליד את ברק ותקופתם לפי מספר המלאכים ואת אםוגתם ישמרו
 3 ביניהם: ואשאל את המלאך ההלך עמדי ואשר הראה לי את כל
 4 הנסתרות מה אלה המה: ויאמר אלי דמות הראה לך אדון הרוחות
 מהם אלה המה שמות הצדיקים היושבים על הארץ ויאמינו בשם

 אדון הרוחות לעולמי עולמים:

Cap. X L I V  מד .

 ואחרת ראיתי על אודות הברקים כאשר יתהוו מן הככבים ויהיו
 לברקים והמה לא יובלו להשאר עמדם:
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ACHTER ABSCHNITT. 

Cap. X L V  מה .
 וזה דבר המשל השני על הכופרים בדבר מושב הקדושים
ה הי  ואדון הרוחות: לא יעלו בשמים ולא יבואו על הארץ זה י
 גורל החוטאים אשר כפרו בשם אדון הרוחות ובן יפקדו לימי צרת
ת  ומצוקה: ביום ההוא ישב הגבחר על כסא תפארת ויברר א
 מעשיהם ומקומותיהם באין מספר ונפשם תתחזק בקרבם כאשר
 יראו את בחירי ולאלה אשר התפללו לשמי הקדוש והמשובח ג
 וביום ההוא אושיב את בחירי ביניהם ואחליף את השמים ואעשה
 אותם לברכה ואור עולם: ואחליץז את הארץ ואעשה אותה לברכת
: ה י ל  ואושיב עליה את בחירי ופועלי און וחטאה לא ידרכו ע
ך  כי אנכי ראיתי את צדיקי ואשביע אותם בשלום ואושיבס לפני א

 נכון עמדי משפט אל החוטאים למען הכחידם מעל פני הארץ:

Cap. X L V I  מו .

 ואראה שמה [איש] אשר לו ראש [בא] בימים וראשו לבן
 כצמר ועמדו [איש] שני ופניו כמראה אדם (ופניו) מלאים חן
 כאחד המלאכים הקדושים: ואשאל את אחד המלאכים ההלך עמדי
*  ואשר הראה לי את כל הנסתרות אודות בן האדם הזה מי הו
ה  ומאין הוא ומדוע ילך עם עתיק הימים: ויען אותי ויאמר אלי ז
 הוא בן האדם אשר לו הצדק וצדק ישב עמדו והוא יגלה אות
 כל הגסתרות כי בו בחר אדון הרוחות וחלקו עלה לפגי אדון
 הרוחות על הבל בצדקת עולם: ובן האדם הזה אשר ראית ירגיז
 את המלכים ואת התקיפים םמשכבותיהם ואת העריצים םכסאותיהס
ת  ויפתח את מוסרות העריצים ויגרס את שגי הרשעים: וידיח א
 המלאכים מכסאותיהם וממםלכתם על אשר לא ירוממו ולא ישכחו
 אותו ולא יכירו בתודה מאין גתן להם הממלכה : ואת פגי העריצים
 ידיח וימלא אותם קלון חושך יהיה מושבם ורמה תהיה משכבש
 ולא תהיה להם תקוה לקום מםשכבותיהם כי לא ירוממו את שס
 אדון הרוחות: והמה השופטים את ככבי השמים וירימו את ידיהם
את  נגד העליון וידרכו על הארץ וישבו עליה וכל מעשיהם רשע ו
 מעשי הרשע יגלו הילם על עשרס ואמונתם באלהים אשר עשן
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 ידיהם ויבגדו באלהי הרוחות: המה יגרשו מבתי מקהלתו ואמוגיו
 היקרים לו בשם אדון הרוחות:

Cap. X L V I I  מז .

 ובימים ההמה תעלה תפלת הצדיקים ודמם מן הארץ לפגי
 אדון הרוחות: בימים האלה יתחברו הקדושים היושבים בשמים
 ממעל ובקול אחד יתחגגו ויתפללו וישבחו ויודו ויברכו את שם
 אדון הרוחות על דם הצדיקים אשר שפך ותפלת הצדיקים כי לא
 תשוב ריקם מלפגי אדון הרוחות וכי ישפט להם את משפטם ולא
 יהיה להם לחכות עד עולם: ואראה בימים ההמה את עתיק הימים
 יושב על הכסא תפארת וכפרי החיים נפתחים לפניו וכל חילו אשר
: ולבבות הקדושים מלאו ניל כי  בשמים ממעל יעמדו סביב לו
 מלא מםפר הצדק ותשמע תפלת הצדיקים ודם הצדיק דרש לפני

 אדון הרוחות:

Cap. X L V I I I  מח .

 ואראה במקום ההוא באר צדק [ומימיו] לא ידללו ובארות
 חכמה רבות תסבינה אותו מסביב ומהן ישתו כל הצמאים וימלאו
 חכמה ומושבם עם הצדיקים והקדושים והבהירים: ובעת ההיא
 נקרא בן האדם ההוא אל אדון הרוחות וישמו בא לפני עתיק
 הימים: וטרם יבראו השמש והאותות וטרם יעשו ככבי השמים
 נקרא שמו לפני אדון הרוחות: הוא יהיה מטה הצדיקים והקדושים
 עליו יתמכו ולא יפלו והוא יהיה אור הגוים ותקות העצובים
 בלבם: לפניו יפלו וישתחוו כל יושבי הארץ ויברכו וישבחו ויזמרו
 אל שם אדון הרוחות: ולכן נבחר ונחבא היה לפניו טרם תברא
 הארץ ועד העולם יהיה לפניו: ואדון הרוחות נלד. אותו בחכמתו
 אל הקדושים והצדיקים כי ישמר את נחלת הצדיקים על אשר
 שנאו את עולם החמס הזה ויבזוהו וישנאו את כל מעשיו ודרכיו
יהם:  בשם אדון הרוחות כי בשמו יושעו והוא יהיה נוקם חי
 והיה בימים ההמה ישפלו פני מלכי הארץ והעריצים מושלי הארץ
 בעבור מעשי ידיהם ולא יצילו את נפשם ביום פחדם וצרתם ואתנם
 בידי בחירי: ויהיו כקש לפני אש וכעופרת במים יבערו לפני
 הצדיקים ויצללו לפני הקדושים ולא ימצא מהם שארית: ובימי
 צרתם תהיה מגוחה על הארץ לפניו יפלו ולא יקומו ולא יקחם
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 איש בידיו להקים אותם כי כפרו באדון הרוחות ומשיחו ויהי שם
 אדון הרוחות מברך:

Cap. X L I X  מט .

 כי חכמה שפכה כמים ותפארת לא תחדל מפניו לעולמי
 עולמים: אדיר הוא בכל מסתרי הצדק והרשעה כצל תעבר ולא
 תהיה לה תקומה כי עמד הנבחר לפגי אדון הרוחות ותפארתו מן
 העולם עד העולם וגבורתו מדור לדור: ונחה בקרבו רוח חכמה
 ובינה רוח עצה וגבורה ורוח הנאספים בצדק: ושפט את הנסתרות
 ולא ידבר איש לפניו דופי כי נבחר הוא לפני אדון הרוחות

 כאשר חפץ:
Cap. L  נ .

 והיה בימים ההםה יסוב [גורל] הקדושים והבחירים אור
 הימים יזרח עליהם פאר וכבוד יסבו את הקדושים: ובימי הצרה
 תתקבץ הרעה על החוטאים ויתחזקו הצדיקים בשם אדון הרוחות
 ויראה גם אל האחרים למען ישובו וירפו ממעשי ידיהם: ולא
 ינחלו כבוד מאת אדון הרוחות אך בשמו יושעו ואדון הרוהות
 ירחמם כי רבים רחמיו: וצדיק הוא במשפטו ולפני תפארתו ולא
 תקום עולה במשפטו ואשר לא ישוב אליו יכרת: ומעתה לא

 ארחמם נאם אדון הרוחות:

Cap. L I  נא .
 והיה בימים ההמה תשיב הארץ את פקדונה ושאול (תשיב)
 את פקדונה אשר קבלה ואבדון ישיב את חובי: ויבחר מהם את
 הצדיקים ואת הקדושים כי בא היום אשר יושעו בו: ובימים
 ההמה ישב הנבחר על כסאו ובל מסתרי החכמה יצאו מהנות. פיהו
 כי אדון הרוחות נתנה לו ויכבדהו: והיה בימים ההסה ירקדו
 ההרים כאילים וגבעות ידלגו כבני צאן שבעי חלב והיו כלם
ההמה עמד  מלאכים בשםים: פניהם יאירו משמחה כי בימים .
 הגבחר וגם הארץ תגיל הצדיקים ישבו עליה והנבחרים ילכו

 וידרכו עליה:
Cap. L I I  נב .

 ואחרי הימים ההמה במקום ההוא אשר בו ראיתי את ־ כל
 המראות הגסתרים כי הקצתי בהתחולל עלי הרוח ויוליכוגי- אל
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 המערב: ותראינה עיני שמה את מסתרי השמים ואת כל אשר
 (יהיה) על הארץ ואראה הר ברזל והר נחשת והר כסף והר זהב
 והר מתכת והר עפרת: ואשאל את המלאך ההלך עמדי באמרי מה
 אלה המה איטר ראיתי בסתר: ויאמר אלי כל אשר ראית המה
 לממשלת משיחו למען יתחזק ויאדיר בארץ: ויען אותי מלאך
 השלום באמרו חכה מעט קט ותראה את הכל וינלו לפניך כל
 הנסתרות אשר נטע אדון הרוחות: וההרים ההמה אשר ראית הר
 הברזל והר הנהשת והר הכסף והר הזהב והר המתכת והר העפרת
 כלם יהיו לפני הנבחר כדוננ לפני האש וכמים המגרים במורד
ו: ואז בימים ההמה  מעל ההרים ההמה וחלשים יהיו לפני מלי
 לא ינצלו לא בזהב ולא בכסף ולא יוכלו להנצל ולהמלט: ולא
 יהיה הברזל למלחמה ולא תלבושת השריון מתכת לא יועיל ובדיל
 לא יועיל ולא יתבו ואין חפץ בעופרת: כל אלה יאבדו ויכחדו

 מעל פני האדמה בעת אשר יופיע הנבחר לפני אדון הרוחות:

Cap. LII I  נג .

 שמה ראו עיני נחל עמוק ואשדו פתוח וכל היושבים על
 הארץ ועל הים ועל האיים יביאו אליו מנות ומתנות ומנחות והנחל
 העמוק הזה איננו מלא: ואת ידיהם ימלאו פשע ואת כל עבודתם
 יאכלו החוטאים בפשע ויכחדו החוטאים מלפני אדון הרוחות
 וירדפו בלי הרף מעל פני האדמה לעולמי עולמים: כי ראיתי את
 מלאכי המשפט הולכים ועורבים את כל הכלים אל השטן: ואשאל
 את מלאך השלום ההלך עמדי למי יערכו את הכלים האלה: ויאמר
 אלי את הכלים ההמה יכינו בעד המלכים ועריצי הארץ הזאת למען
 יאבדו בם: ואחר זה יגלה הצדיק והנבחר את בית מועדו ולא
 יפרע עוד בשם אדון הרוחות: וההרים האלה יהיו לפניו כעפר

 והגבעות בעין מים תהיינה וינוחו הצדיקים מלחץ חחוטאים:

Cap. L I V  נד .
 ואשא עיני ואפן אל פאת הארץ השנית ואראה שמה נחל
 עמוק בוער באש: ויביאו את המלכים ואת העריצים ויתנו אותם
 בתוך הנחל העמוק: ותראינה עיני שמה בעשותם עבורם את
 הכלים כבלי ברזל ממשקל בלי די: ואשאל את מלאך השלום ההלך
 עמדי ואמר בעד מי מכינים את (מעשי) הכבלים האלה: ויאמר
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 אלי את כל אלת מבינים בעד צבאות עזזאל לקחתם ולתת אותם
 אל תחתית השאול ואת לחייהם יכפו באבנים חדות כאשר צוה
 6 אדון הרוחות: מיכאל ונבריאל ורפאל ופנואל המה יקחו אותם
 ביום הגדול ההוא וביום ההוא ישליכו אותם אל תנור בוער באש
 ונקם יקום אדון הרוחות מהם על עונם על אשר שמעו אל השטן
 7 ויחטיאו את יושבי הארץ: ובימים ההמה יצא משפט אדון הרוחות
 ויפתחו כל אצתת המים אשר בשמים ממעל והמעינת אשר מתחת
 8 לשמים ומתחת הארץ: ויתחברו כל המים עם המים אשר מ;לל
 השמים והמים אשר מעל לשמים המה הזכרים והמים אשר מתחת
 9 לארץ המה הנקבות: וימחו כל היושבים על הארץ והיושבים
 0! מתחת כנפות השמים: ועל כן יכירו את רשעתם אשר עשו על

 הארץ ועל כן יכרתו:

Cap. L V  ;ה .
 ! ואחר זה נהם עתיק הימים ויאמר לשוא שחתי את בל יושבי
 2 הארץ: וישבע בשמו הגדול לאמר מעתה לא אעשה כן אל יושבי
 הארץ ואתן אות בשמים אשר יהיה לעדה ביני וביניהם עד העולם
 3 כל ימי השמים על הארץ: ואחר זה יעשו באשר צויתי כאשר
 אםכים להביא אותם בידי המלאכים לפני אפי ומשפטי ביום הצרה
 4 והכאב אפי וחמתי ינוחו עליהם נאם יהוה אדון הרוחות: ואתם
 מלכים אדירים היושבים על הארץ תראו את בחירי יושב על כסא
 תפארתי והוא ישפט את עזזאל ואת עדתו ואת כל צבאותיו בשם

 אדון הרוחות:

Cap. L V I  נו .
 ! ואראה שמה את צבאות מלאכי המשפט בהלכם ואחזים
 2 כבלי ברזל ומתכת: ואשאל את מלאך השלום ההלך עמדי ואמר
 3 אל מי ילכו אלה האהזים: ויאמר אלי כל אחד ואחד ילך אל
 4 בחירו ואהובו למען ישלכום אל תהום הנחל העמוק: ואז ימלא
 הנחל מבחיריהם ואהוביהם ויתמו ימי חייהם וימי החטיאם לא
 5 יבא עוד במספר: ובימים ההמה יתקבצו המלאכים ויפנו את
 ראשיהם אל המזרח אל אנשי פרס ומדי וירגיזו את המלכים ורוח
 סער תבא עליהם להרגיז אותם מכסאותיהמ ויקומו ככפירים
p  » ממשכבותיהם וכזאבים רעבים בתוך עדרס: ויעלו וידרכו על א
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 הבחירים גורן ומםלה תהיה ארץ בחיריו לפניהם: ועיר צדיקי
 תהיה למכשול אל סוסיהם וילחמו ביניהם וימינם תחזק עליהם לא
 ידע איים את רעו ואת אחיו ולא ידע הבן את אביו ואת אמו עד
 אשר רבים יהיו החללים בהתקטלם ומשפטם לא יהיה לשוא:
 ובימים ההמה יפתח שאול פיהו וירדו אל תוכו ויכרתו בלם ויבלע

 שאול את החוטאים מלפני הבחירים:

Cap. LVII  נז .

 ויהי אחר זה ואראה שנית עגלות רבות ואנשים נוסעים
 עליהן ויבאו על [כנפי] רוח ממזרח וממערב עד עת הצהרים:
 וישמע שאון העגלות ויתכננו הקדושים על השאון היוצא מן
 השמים וינועו עמודי הארץ ממקומם וישמע מכנפות הארץ עד
 כנפות השמים ביום אחד: וישתחוו כלם ויתפללו אל אדון הרוחות

:  וזה סוף המשל השני

NEUNTER ABSCHNITT. 

Cap. LVIII  נח .

 ואחל לדבר את [דברי] המשל השלישי על הצדיקים ועל
 הבחירים: אשריכם צדיקים ובחירים כי נעים נורלכם: הצדיקים
 יהיו כאור החמה והבחירים כאור (חיי) עולם וקץ לא יהיה לימי
 חייהם וימי הקדושים עד אין מספר: יבקשו את האור וימצאו
 צדק אצל אדון הרוחות שלום לצדיקים אצל אדון העולם: ואחר
 זה יאמר אל הצדיקים לבקש בשמים את מסתרי הצדק וחלק
 האמונה כי האיר כשמש על הארץ והחשך חלף: ולא יחדל האור
 ויםיהם לא יבואו במספר [מרוב] כי בראשונה יכחד החושך וישגב

 האור לפני אדון הרוחות ואור הצדק ישגב לעולם לפני אדון הרוחות:

Cap. L I X  נט .
 ובימים ההםה ראו עיני את מסתרי הברקים והמאורות ואת
 משפטם ויבדקו לברכה ולקללה כאשר חפץ אדון הרוחות: ואראה
 שמה את מסתרי הרעם וכאשר ירעם בשמים ממעל ישמע קולו
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 ויראוגי את מושבות הארץ ואת קול הרעם לשלום ולברכה וגס
 3 לקללה כדבר אדון הרוחות: ואחר זה הראו לי את כל םפתרי

 המאורות והברקים המבריקים לברכה ולשובע:

ZEHNTER ABSCHNITT. 

Cap. L X . D 

 ! בשגת חמש מאות לחיי חגוך בחודש השביעי בארבעה עשר
 לחודש ואראה במראה ההוא והגה שמי השמים יחילו חיל גדול
 וצבא העליון ואלפי אלפים ורבי רבבות המלאכים רעדו רעד גדול
 2 במאד: ואז ראיתי את עתיק הימים יושב על כסא תפארתו
 3 והמלאכים והקדושים עומדים מסביב לו: וישאגי רעד גדול וחיל
 * אחזגי ויחילו מתגי וימעדו ורוחי גמסה ואפול על פגי: וישלח
 מיכאל הקדוש מלאך קדוש שגי אחד המלאכים הקדושים ויעמידגי
 וכאשר העמידגי שב רוחי אלי כי לא יכלתי גשא את מראה
 6 הצבא הזה ואת חיל השמים ורעדם: ויאמר אלי מיכאל הקדוש את
 מה ראית כי כה רעדת עד היום היו ימי הרחמים ויהי רחום
 6 וארך אפים אל כל יושבי הארץ: וכאשר יבא היום והשלטון
 והגמול והמשפט אשר הכין אדון הרוחות אל כל המשתחוים
 למשפט הצדק ואל הכופרים במשפט הצדק והגשאים את שמי
 ל לשוא וגכון ביום הזה תוכחת לצדיקים ופקדה לרשעים: וביום הזה
 יפרדו שגי התגיגים הגקבה אשר שמה לויתן תשב בתהומות הים
 8 מעל מעיגות המים: והזכר שמו בהמות והוא ימלא בלבו את
 המדבר השמם הגקרא דיגדין ממזרח הגן אשר בו ישבו הבחירים
 והצדיקים במקום אשר בו הושיב את אבי זקגי השביעי לאדמ
 « הוא האדם הראשון אשר ברא אדון הרוחות: ואשאל מאת המלאך
 השגי ההוא להראות לי את כח שגי התגיגים כאשר גפרדו
ם אחד ויגתן האחד בתהום הים והשגי על היבשה: ויאמר ו י  ^ב
 u אלי אתה בן האדם תאבה לדעת בזה את הגפתר: ויאמר אלי
 המלאך השני ההלך עמדי ואשר הראה לי את• הנסתרות מן הראשון
 ועד האחרון אשר בשמים ממעל ועל הארץ מתחת את (אשד
 2! ב) קצות השמים ואת מוסדות השמים ואוצרות הרוחות: ואת
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 חלוקת הרוחות כאשר יחלקו הרוחות כאשר ישקלו וכאשר יספרו
 התהומות והרוחות לפי כח הרוח ואת כח מאורות הירח לפי כח
: ח ת ו פ  המשפט ואת חלוקת הככבים לשמותיהם וכל המחלקת ת
 3! ואת הועםים למקומותיהם ואת בל המחלקות בין הבוקים למען
 u יבויקו ונדודיהם ימהוו לשמע: כי אל הועם יש יצועים וקולו נתן
ת לא הועם ולא הבוק ולא לבום ילכו ו פ  להוחיל ושניהם לא י
: כי בעת אשו יבתק הבוק ת ו פ 1 רק שניהם יחד דוך הווח ולא י 5 

 יתן הרעם את קולו ובעת הרעם ינוח הרוח ויחלק ביניהם כי
 אוצו קולות הועם כחול הוא וכל אחד יאחז במתנ בעת הרעם
 6! יעצת וגם יהדפו בכח הווח לפי ווב מחוזות האוץ: וווח הים
 כאיש גבוותו ולפי כח גבוותו ישיבם במתג וכן ידחפו ויפזוו לכל
 ל! הרי הארץ: ורוח הכפור הוא מלאכו ורוח הברד מלאך טוב הוא:
 8! וישלח מפגיו את רוח השלג מפגי גבורתו ולו רוח מיוחד וממגו
 «! יעלה כעין הקטור ושמו צגה: ורוח האד לא יתחבר עמדם
 באוצרותיהם רק אוצר מיוחד לו ומרוצתו בגחת באור ובחשך
 20 בחוקה ובקיץ ואוצרו אור והוא מלאכו: ורוח הטל ישב בקצות
 השמים ויתחבר עם אוצרות הגשם ומרוצתו בחורף ובקיץ ועביו
 21 קשורים יחד עם עבי האד והאחד יתן אל השגי: ובעת אשר יגיח
 רוח הגשם מאוצרו יבואו המלאכים ויפתחו את האוצר ויוציאו
 22 אותו וכן גם באשר יפזר על כל הארץ: כי המים המה בעד כל
 יושבי הארץ כי המה מחית הארץ מאת העליון אשר בשמים לכן
 23 יש מדה [וקצב] אל הגשם והמלאכים יקבלו אותו: את כל אלה
 24 ואיתי עד גן הצויקים: ויאמד אלי מלאך השלום אשר היה עמדי
 להראות גודל יהוה נבואו שני התנינים הגדולים האלה ויאבסו
 למען לא יהיה משפט יהוד. לשוא וימותו הילדים עם אמותיהם
 25 ובנים עם אבותיהם: כאשר ינוח עליהם משפט אדון הרוחות למען
 לא יבא מוסר אדון הרוחות עליהם לשוא ואחר זה יהיה המשפט

 לפי רחמיו וארך אפו:

Cap. LXI. סא 
 1 ואראה בימים ההמה והנה חבלים ארוכים נתנו אל המלאכים

 2 ההמה ויקחו להם כנפים ויעופו וילכו אל צפון: ואשאל את
 המלאך ואומר מדוע לקחו את החבלים הארוכים וילכו להם ויאמר
 ב אלי המה הלכו למוד: ויאטו אלי המלאך ההלך עמדי המה יביאו
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 את מדות הצדיקים ואת חבלי הצדיקים למען ישענו על שם אדון
 הרוחות לעולמי עולמים: (ויתחילו) וישבו בחירים עם בחירים והבלי
 המדה האלה ינתנו אל האמונה לחזק את דבר הצדק: וחבלי השדה
 האלה יגלו את כל הנסתרות בעמק האדמה ואשר נכרתו במדבר
 ואשר נאכלו מדגת הים וחיתו ןאר״ן] למען ישובו וישענו על יום
 הנבחר כי איש לא יכרת מלפני אדון הרוחות ואיים לא יובל
 להאפף: וצו יצא על כל אשר בשמים ממעל וכח אחד וקול אחד
 ואור אחד כמו אש נתן להם: ויברכו וירוממו וישבחו אותו בראשונה
 בחכמה ויחכמו בדברם וברוח החיים: ואדון הרוחות הושיב את
 בחירו על כסא תפארתו והוא ישפט את כל מעשי הקדושים
 בשמים ממעל ובםאזנים ישקל את מעשיהם: ובאשר ישא את פניו
 לשפט את דרכיהם הנסתרים בדבר (שם) אדון הרוחות ואת
 ארחותיהם לפי דרכי המשפט הצדק אשר ליהוה עליון ויאמרו כלם
 בקול אחד ויברכו וישבחו וירוממו ויודו את שם אדון הרוחות:
 וקראו כל צבא השמים ובל הקדושים אשר ממעל וצבא יהוה
 הכרובים השרפים והאופנים ובל מלאכי הגבורה וכל מלאכי
 הצבאות והנבחר ויתר החיל אשר על הארץ על פני המים ביום
 ההוא: וירימו קול אחד ויברכו וישבחו ויודו וירוממו ברוח אמונה
 וברוח חכמה וארך אפים וברוח רחמים וברוח משפט ושלום וברוח
 חסד ויאמרו (בלם) בקול אחד ברוך הוא וברוך שם אדון הרוחות
 [מן] העולם ועד העולם: ויברכו אותו כל אלה אשר לא ינומו
 בשמים ממעל ויברכו אותו כל קדושיו אשר בשמים ובל הבחירים
 היושבים בגן החיים וכל רוח (אור) אשר תוכל לברך ולשבח
 ולרומם ולקדש את שמך הקדוש וכל בשר (יתר על כחו) ישבח
 ויברך את שמך לעולם ועד: כי רבים רחמי אדון הרוחות וארך
 אפים הוא ואת כל מעשיו וכל גבורותיו כבל אשר עשה גלה אל

 הצדיקים ואל הבחירים בשם אדון הרוחות:

Cap. L X I I  סב .
 ובן צוה האדון אל המלכים ואל העריצים ואל הרמים ואל
 יושבי הארץ ויאמר גלו עיגיכם והרימו את קרגותיכם למען תדעו
 להכיר את בחירי: ואדון הרוחות ישב על כסא תפארתו ורוח
 הצדק שפכה עליו בדבר פיו ימית את כל הרשעים ואת כל החוטאים
 ויאבדו מפגיו: וביום ההוא יקומו כל המלכים והעריצים והרמים
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ו ת ר א פ א ת ס ר ייטב על כ ש א ו ויכירוהו כ ת  ומושלי הארץ ויראו או

יבא ו בצדק ובל דבר דופי לא ידברו לפניו: ו י ם ישפטו לפנ קי  4 והצדי

א ב ה ללדת ב ת ו ש ק ה ו עליה צריה ב כ פ ה ה אשר נ ש א ב ב א כ הם מ  עלי

י ויחילו ה על השנ א ת ש : ואיש י ה ת ד ל ם לה ב ם והבלי ה ר  5 הילד אל ה

א ו ה ה ה ש א ת בן ה ר יראו א ש א ם והיל יאחזמו כ ה י נ ת פ  ויורידו א

ץ ישכחו ר א ם ובל מושלי ה רי ם האדי המלבי : ו ו ת ר א פ א ת ס  6 יושב על כ

ה נעלם נ : בי בראשו ם ומלך על הבל ל ע נ תו ה  ל ויברכו וירוממו או

תו אל הבהירים: י הילו ויגלה או הו העליון לפנ יצפנ ם ו ד א ה בן ה י  ה

ם ביים י ר ו כל הבהי י ם ויעמדו לפנ רי הבהי ם ו ת הקדושי ד  8 ותזרע ע

ם ומושלי הארץ על ם והרמי רי ם האדי י כ ל מ ו יפלו בל ה : לפני א ו ה  9 ה

ו נ תחנ י ה ו ם הז ד א ם ישימו על בן ה ת ו ק ת ת א ו ו ם ואליו ישתחו ה י נ  פ

ר ה מ ת ל ו ח ו ר ם אדון ה ה ה יציק ל ת ע ו רחמים: ו  10 אליו וישאלו ממנ

י : ומלאכ ם ה י פ ה א פ כ ת והשך י ש ם ב ה י נ ו וימלאו פ י ת פנ א ת מ א צ ל  n ו

ו : ויהי ו ו ובחירי י ם ליםרם על אשר הרשיעו בבנ ת ו ט יקחו א פ ש מ  2! ה

ו וישישו (עליהם) כי ינוח עליהם ם ואל בחירי קי  לראי אל הצדי

ם קי : והצדי ם ה ה מ ת תרו ו ח ו ר חרב אדון ה ת ו ו ח ו ר  «! חרון אדון ה

ם י א ט ו ח י ה ה לא יראו עוד פנ ת ע מ א ו ו ה ם ימלטו ביום ה רי הבהי  ו

א ישבו י ה ם ה ד א ת ישב עליהם ועם בן ה ו ח ו ר  u והרשעים: ואדון ה

ם יקומו רי הבהי ם ו קי  5! ויאכלו וישכבו ויקומו לעולמי עולמים: והצדי

א הו ם: ו י ת בגד החי ם ולבשו א ה י נ ת פ  6! מן הארץ ולא יורידו עוד א

ם ב ת ר א פ ת בגדיכם לא יבלאו ו ת ו ו ח ו ר ם אצל אדון ה י ה בגד ההי הי  י

ת: הו ו י אדון הר  לא תגדע לפנ

Cap. L X I I I  סג .

ם מושלי הארץ אל רי ם האדי י כ ל מ ו ה נ נ ח ת ה י מ ה  ! בימים ה

ה וכי יפלו ח ו נ ם מ ה ת ל ת הם נמסרו ל די ט אשר בי פ ש מ י ה  מלאכ

: ויברכו ם ת א ט ו על ח י ת ויתודו לפנ ו ח ו ר י אדון ה ו לפנ  2 וישתחו

ת ואדון ו ח ו ר א אדון ה יאמרו ברוך הו ת ו ו ח ו ר  וישבחו לאדון ה

ת ואדון ר א פ ת ם ואדון ה י נ ו ם ואדון האד רי ם ואדון האדי י כ ל מ  ה

ך לעולמי ת ר א פ ת גבורתך לדור ודור ו ה וכל נעלם גלוי לפגיו: ו מ כ ח  3 ה

ך בלי תי מספר אין להן וצדקו ך ו תי מו ו ה כל תעל נ ת ה ו ק ו מ  עולמים ע

ם מלך מלבי י כ ל מ ת אדון ה ח ולברך א ב ש ו ל נ ה הכר ת : ע ן  4 חשבו

תו ובל לשבח או ה למען נ ח ו נ : אז יאמרו מי יתן לנו מ ם י כ ל מ  5 ה

ו למעט ה יחלנ ת ע ו ונאמין בו: ו ת ו ברך א נ ו ו ת ר א פ י ת ת לפנ דו להו  6 ו
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 מנוחה ולא מצאנוה גרשנו מפניה ולא יתנוה לנו האור הל,ש
י לא האמינו לפניו ולא  ל מאתנו וחשך מושבנו לעולמי עולמים: נ
 שבחנו את אדון המלכים ולא שבחנו את האדון בבל מעשיו ונשים
hl 8 תקותנו על שרביט ממלכתנו ותפארתנו: וביום צרתנו ודעתנו 
 יציל אותנו ולא נמצא מנוחה להאמין כי נאמן הוא אדוננו בכל
 9 מעשיו וצדיק הוא בכל משפטיו ולא ישא פנים במשפט: ועתה
 0! נגוע לפניו בעבור מעשנו וכל חטאתנו ספורות בצדק: ועתה יאמרו
 אליהם שבעה נפשנו מהון חםסים ולא יציל אותנו מרדת אל להב
 n חבלי השאול: ואחר זה ימלאו פניהם חשך וכלימה מלפני בן
 2! האדם ההוא ויגרשו םפגיו והחרב תגור ביניהם (לפניו): וכה אמר
 אדון הרוחות זה חלק העריצים והמלכים והרמים ומושלי הארץ

 וזה משפטם לפני אדון הרוחות:

Cap. L X I V  סד .

 \ ופנים אחרים ראיתי במקום הנעלם ההוא: ואשמע את קול
 המלאך בדברו אלה המה המלאכים אשר ירדו מן השמים על
 הארץ וינלו את התעלומות אל בני האדם וידיחו את בני האדם

 לעשות חטאת:

EILFTEB ABSCHNITT. 

Cap. L X V  סד, .
 ! ובימים האלה ראה נח את הארץ כי תנוע ובי קרב קצה:
 8 וישא (משם) את רגליו וילך עד קצות הארץ ויצעק אל חנוך זקנו
 ויקרי. נח בקול מר לאמר שמעני שמעני שמעני שלש פעמים:
 י ויאמר אליו הגידה לי מה זאת אשר נעשה על הארץ כי כה עיפה
 4 הארץ ותחיל ירא אגכי כי אגוע עמדה: ואחרי הרגע ההוא היה
 5 רעש גדול על הארץ וקול גשמע מן השמים ואפל על פגי: ויבא
 חגוך זקגי ויתיצב אצלי ויאמר אלי מדוע צעקת אלי צעקה
 » מרה ותבך: פקודה יצאה מלפגי האדון על יושבי הארץ כי יבא
 קצם יען אשר ידעו את בל מסתרי המלאכים ואת כל חמס בגי
 השטן ואת כל כחותיהם הגסתרים ואת כל כחות המכשפים ואת
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 ל כחות החברים ואת כה הנוסכים מסכות כל הארץ: וידעו איך
: כי ן  8 יתהוה הכסף מן עפר הארץ ואיך תעשה המתכת על האד
 עופרת ובדיל לא יולדו מן הארץ כמו הראשונים [רק] מקור הוא אשר
 9 יולידם והמלאך העומד בתוכו ונשא הוא המלאך: ואחר זה אחז
 אותי חנוך זקני בידי וישאני ויאמר אלי לך כי שאלתי את אדון
 0! הרוחות אודות הרעש הזה אשר על הארץ: ויאמר אלי לאמר על חמסם
 נחתם עליהם משפטם ולא יהשבו לפני הירחים אשר הקרו וידעו
 u כי תמחה הארץ וכל היושבים עליה: ולא יהיה להם מפלט לעולם
 כי הראו להם את הנסתרות המה ישפטו אך לא אתה בני כי יודע
 אדון הרוחות בי (טוב אתה) ונקי אתה מאשם הנסתרות הזה:
 2! ויחזק את שמך בין כל הקדושים וישמר אותך מיד כל יושבי
 הארץ ואת זרעך יעד (בצדק) למלכים גדולים (ולתפארת רב) ויצא

 מזרעך גזע צדיקים וקדושים בלי מספר לעולם:

cap. L X V I  סו .

 ! ואחר זה הראה לי את מלאכי המשפט הנכונים לבא ולפתוח
 את כל מעינות המים אשר מתחת לארץ למען יביאו משפט וכליון
 * אל כל היושבים והגרים על הארץ: ויצו אדון הרוחות אל
 המלאכים אשר יצאו כי ימתיגו ולבל ירימו את ידיהם כי

 המלאכים ההמה היו על כחות המים: ואצא מאת פני חנוך:

Cap. L X V I I  סז .

 ! ובימים ההמה היה אלי דבר יהוה ויאמר אלי לאמר נח הנה
 2 חלקך עלה לפני חלק בלי אשם הלק אהבה ויושר: ועתה יעשו
 .המלאכים [תיבת] עץ וכאשר יקרבו אל המלאכה ההיא .ושמתי
 את ידי עליה ואשמרנה ויצא ממנו זרע חיים [כאשר] תבא המהפכה
 3 ולא תשאר הארץ ערומה: וחזקתי את זרעך לפני לעולמי עולמים
 ואפיין את היושבים עמדך על פני כל הארץ ויברך וירבה על הארץ
 * בשם האדון: ואת המלאכים אשר הראו את החמס יסגרו אל תוך
 הנחל הבוער ההוא אשר הראה לי חנוך זקני בראשוגה במערב
 5 אצל הרי הזהב והכסף והברזל והמתכת והבדיל: ואראה את הנחל
 6 ההוא ונלי מים [יהמו בקרבו] ברעש נדול: ואחרי (אשר נעשה)
 כל אלה נהיה במקום ההוא ריח גפרית ממתכת הבוערת באש והרעש
 הרועש ויתחבר עם המים ההםה והנחל ההוא אשר בעד המלאכים
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א: ומתוך הנחלים יצאו נהרות  ד המחטיאים בוער מתחת הארץ ההי
 אש ושמה ישפטו המלאכים ההמה אשר החטיאו את יושבי
 8 הארץ: ובימים ההם יהיו המים ההמה אל המלכים ואל העריצים
 ואל הרמים ואל יושבי הארץ למרפא הנפש והבשר ולמוסר הרוח
 כי רוחם מלא תאוה למען יוסרו בבשרם על אשר כפרו באדון
 9 הרוחות ויראו בכל יום את משפטם ובשמו לא יאמינו: וכאשר
 תרב דלקת בשרם תהפך נפשם לעולמי עולמים כי אין דבר דבר
 0! דופי לפני אדון הרוחות: כי המשפט יבא עליהם יען אשר הלכו
 u אחרי תאות בשרם וברוח האדון כפרו: ובימים ההם יהפכו גם
 המים ההמה כי כאשר ישפטו (בימים ההם) המלכים ההמה ישנה
 חם מעינות המים וכאשר יעלו המלאכים אז ישנו מי המעיגות
 2! ההמה ויקרו: ואשמע את מיכאל הקדוש בדברו ויאמר המשפט הזה
 אשר ישפטו המלאכים עדות הוא אל המלכים ואל העריצים ואל
 ״ מושלי הארץ: כי מי המשפט האלה המה למרפא המלאכים ולמות
 גופם והמה לא יראו ולא יאמינו כי יהפכו המים ההמה ויהיו לאש

 בוערה לעולם:

Cap. L X V I I I  סח .

 ! ואחר זה גתן לי חגוך זקגי בספר את אותות כל התעלומות
 ואת המשלים אשר גתגו לו ויביאם אלי בדברי ספר המשלים:
 « ויען מיכאל הקדוש ביום ההוא אל רפאל ויאמר כח הרוח ירגיזני
 וירתיחגי על קשה משפט הגסתרות משפט המלאכים מי יוכל לשאת
 ג את קשה המשפט הגעשה והגחרץ ואשר ימסו לפניו: ויען מיכאל
 הקדוש שגית ויאמר אל רפאל מי הוא זה אשר לא ירך לבבו בקרבו
 ולא תחילגה כליותיו לדבר המשפט הזה משפט יצא עליהם להוציא
 » אותם: ויהי כאשר עמד מיכאל הקדוש לפגי אדון הרוחות וידבר
 אל רפאל אגבי לא אהיה להם [למליץ] לפגי האדון כי אדון
 הרוחות ירגז עליהם על אשר יתדמו במעשיהם אל אדון הרוחות:
א ל  » לכן יבא עליהם המשפט הגסתר לעולמי עולמים כי לא מלאך ו
 אדם יקבל את הלקו רק המה לבדם את משפטם לעולמי עולמים:

Cap. L X I X ט .  ס

 « ואחר המשפט הזה יפילו עליהמ אימתה ופחד על אשר הראן
ה מ  « זאת אל יושבי הארץ: וראית את שמות המלאכים האלה ואלה ה
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 שמותיהם הראשון בהם הוא שמעזא השני ארםטיקיפה השלישי
 ארמן הרביעי ככביאל ההמישי מוראל הששי רומיאל השביעי דניאל
 השמיני נוקאל התשיעי ברקאל העשירי עזזאל האחד עשר ארמירס
 השנים עשר בתריאל השלשה עש* בששאל הארבעה עשר עננאל
 החמשה עשר טוריאל הששה עש* שיםפתיאל השבעה עשר יתראל
 השמנה עשר תומאל התשע עשר טראל העשרים רומאל העשרים
 ואחד חזיזאל: ואלה המה ראשי המלאכים ושמות שרי המאות
 ושרי החמשים ושרי העשרות אשר להם: שם הראשון יקון והוא
 אשר החטיא את בני המלאכים הקדושים ויורידם על הארץ ויחטיא
 & אותם עם בנות האדם: ושם השני עזביאל והוא הביא את העצה
 הרעה אל בני המלאכים הקדושים ויחטיא אותם לטמא את בשרם
 6 עם בנות האדם: ושם השלישי עדריאל והוא הראה את כל מכות
 המות אל בני האדם הוא אשר החטיא את חוה והוא הראה אל
 בני האדם את כלי המות ואת השריון ואת המגן ואת חרב המלחמה
 7 ואת כל כלי המות [אל בני האדם]: ומידו באו אל יושבי הארץ
 8 מן העת ההיא ועד העולם: ושם הרביעי פנימיה והוא הראה אל
 בני האדם את המר ואת המתוק וירא להם את כל מסתרי החכמה:
 « הוא למד את האדם לכתב בדיו ונייר ועל ידי זה חטאו רבים מן
 «1 העולם ועד העולם עד היום הזה: כי לא לזה נוצר האדם לחזק
 n את אמונתו בעט ודיו: כי לא שנים המה בני האדם ביצירתם מן
 המלאכים להישאר צדיקים ונקיים והמות ה«שחית את הכל לא גגע
 בהם אך בעבור ידיעתם הזאת יאבדו ובבחו זה יאכל אותי:
 ושם החמישי כשדיה והוא הראה אל בגי האדם את כל מכות
 הרוחות והשדים הרעות ואת מכות רחם משכיל בהמליטו ואת מכות
 הגפש וגשיכות פתן וקטב ישוד צהרים ואת בן הגחש הגקרא טבעת:
 1$ וזה הוא (מספר) כזביאל אשר הראה אל הקדושים את שר הלחש
 u ושמו ביקה ומושב יקרו [בשמים] ממעל: הוא אמר אל מיכאל
 הקדוש לגלות להם את השם הגשתר למען ידעו להזכיר את השם
 הגסתר ההוא בשבועתם ולמען יחרדו םפגיו ומפני הלחש ההוא כל
 [המלאכים] אשר הראו את הגסתרות אל בגי האדם: ויתן אקיה
 את הלחש (הזה) בידי מיכאל הקדוש כי רב בח הלחש ועצום
 הוא בםאד: ואלה המה סודות הלחש הזה [ ] וירקע את הרקיע
 בשם והשמים פרשו בטרם גכראה תבל [מן העולם] ועד העולם:
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 n ובו הוסרה הארץ על המים ומסחרי ההרים יזלו מים יפים אל
 8! החיים מיום הבראה הארץ ועד העולם: ובשם ההוא נוצר הים
 וישם חול גבולו לעת יתגעש ולא יעבר למן הבראה הארץ עד
 9! העולם: ובשם ההוא סגר תהמות ויעמדו ולא ינועו ממקומם מן
 20העולם ועד העולם: ובשם ההוא ישלימו שמש וירח את מרוצתם
 21 ולא יעברו על מצותם מן העולם ועד העולם: ובשם ההוא ישלימו
: וכן רוחות  22 הככביס את מרוצתם ובשמותיהם יקרא והמה יענו אותו
 המים והרוחות וכל האוירים ונתיבותיהס מכל מקשרות הרוחות:
 23 ובו ישמרו אצרות קולות הרעם ואור הברק ובו ישמרו אצרות
 הברד והכפור ואצרות הקטור ואצרות הקטור ואצרות הגשם והטל:
 *2 והמה כלם יאמיגו באדון הרוחות ויודו לפגיו וישכחוהו בכל כחם
 ותורתם היא כל םזוגם ויודו וישבחו וירוממו את שם אדון הרוחות
 25לעולמי עולמים: וגערץ (להנ£) כח הלחש הזה ויזהרו בו ואת
 26 גתיבותיהם ישמרו ומרוצתם לא תשחת: ותרב להם השמחה ויברכו
א: וישב על  27 וישבחו וירממו על כי גגלה להם שם בן האדם ההו
 כסא תפארתו ושבט המשפט גתן בידו ובן האדם ההוא יאבד
 28 וישחית את חחוטאים מעל פגי האדמה: וםחטיאי הארץ יאסרו
 בכבלים ויסגרו בירכתי שחת וכל מעשיהם יעברו מעל פגי האדמה:
 «2 ומעתה לא יהיה עוד משחית כי בן האדם ההוא הופיע וישב על
א  כסא תפארתו וכל רע יחלף וילך מעל פגיו ודבר בן האיש ההו

 יקום מלפגי אדון הרוחות: זה הוא משל חגוך השלישי:

ZWOLPTER abschnitt. 
Cap. L X X  ע .

 ויהי אחר זה ויגשא שמו בחייו מעל כל יושבי הארץ אל כן 1
:  האדם ההוא אצל אדון הרוחות ויגשא ברכב רוח ויאסף שמו םביגיהם 2
ץ  » ומן העת ההיא לא באתי ביגיהם וישיבגי בין שתי רוחות ב
 צפון ובין מערב במקום אשר משם לקחו המלאכים את החבלים
ת  * למוד (לי) את מקום הבחירים והצדיקים: ואראה שמה י את האבו

א:  הראשוגים ואת הצדיקים אשר מעולם יושבים במקום ההו
— 36 — 
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Cap. LXXI  עא .

 I ויהי אחרי כן כאשר נעלמה רוחי ותעל השמיטה ואראה את

 בני האלהים והנה המה הלכים על להבות אש לבושיהם לבנים
 * ובנדיהם ואור פניהם כשלג: ואראה שני נהרות אש ואור האש
 « ההיא האיר כםפיר ואפול על פני לפני אדון הרוחות: ומיכאל השר
 אחד מראשי המלאכים אחז אותי בידי הימנית ויקימני ויביאני אל
 < כל מסתרי הרחמים ומסתרי הצדק: ויראה לי את כל מסתרי כנפות
 השמים וכל אצרות הככביס והמארות כאשר יצאו מלפני הקדושים:
 5 ותסתר רוח חנוך בשמי השמים ואראה שמה מתוך האור כעין דבר
 הבנוי מאבני אלגביש ובין האבנים ההנה לשנות אש מתלקחת:
 6 ותרא רוחי והנה אש תסוב סביב הבית ההוא ונהרות מלאים אש
א:  מתלקחת על ארבעת כנפותיו כאשר הסבו את הבית ההו
 7 ושרפים כרובים ואפנים עומדים מסביב לו והמה לא ינומו רק ישמרו
 * על כסא תפארתו: ואראה מלאכים בלי מספר אלפי אלפים ורבי רבבות
 מסבים את הבית ההוא ומיכאל ורפאל וגבריאל ופנואל והמלאכים
 « הקדושים אשר בשמים ממעל יצאו ויבואו בבית הזה: ויצאו מיכאל
 וגבריאל ורפאל ופנואל מן הבית ההוא ומלאכים קדושים רבים
 «! באין מספר: ועתיק הימים עםדם וראשו לבן כצמר ונקי ולבושו
 II לא יתאר: ואפול על פני וכל בשרי נמס ורוחי נהפכה בקרבי ואצעק

ת האלה: ו כ ר ב ה ו ם מ ו ר א  a1 בקול גדול וברוח גבורה ואברך ואשבח ו
א: ויבא עתיק  *! אשר יצאו מפי היו לרצון לפגי עתיק הימים ההו
 הימים עם מיכאל וגבריאל רפאל ופגואל ואלפים ורבי רבבות
 u [מלאכים] אשר אין להם מספר: ויבא המלאך ההוא אלי וירם את
 קולו ויברך אותי ויאמר אלי אתה הוא בן האדם אשר גלדת לצדק
 .5! וצדק יגוח עליך וצדקת עתיק הימים לא תעזבך: ויאמר אלי הגה
 הוא קורא אליך לשלום בשם העולם הבא כי משם יצא שלום למן
 הבראה הארץ וכן יהיה לך [שלום] לעולם ולעולמי עולמים:
 הצדק לא יעזב אותך לעולם וכל אשר ילכו בדרכך בימים הבאים
 ישבו עםדך זעמדך חלקם ולא יפרדו ממך לעולם ולעולמי עולמים:
 » ואורך ימים יהיה עם בן האדם ההוא ושלום ישים אל הצדיקים

 וישרים דרכיו לצדיקים בשם אדון הרוחות לעולמי עולמים:
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DREIZEHNTER ABSCHNITT. 

cap. L X X I I  עב .

 ! ספר תקופת מאורות השמים למשפחותיהם ולםמשלותיהם
 ולזמניהם ולשמותיהם ולםולדתיהם ולחדשיהם כאשר הראה לי (בל
 אחד ואחד כאשר הוא) אוריאל המלאך הקדוש אשר היה עמדי
 והוא מנהליהם ויראה לי את כל תולדתם (כאשר היא) ואת אשר
 עם כל שנות התבל עד העולם עד אשר תברא בריאה חדשה
 2 אשר תעמד לעולם: זאת חוקת המאורות הראשונה אור החמה
 מוצאו משערי מזרח השמים ומבאו אל שערי מערב השמים:
 3 ואראה ששה שערים אשר משם תצא החמה וששה שערים אשר
 שמה תבא החמה ונם הלבנה תצא ותבא דרך השערים האלה
 והככבים עם מנהליהם ששה במזרח וששה במערב כלם יישירו
 ללכת אחד אחד אחר השני וחלונות רבים מימין השערים האלה
 * ומשמאלם: בראשונה יצא המאור הגדול הנקרא חמה ותקופתו
 5 בהיקף השמים וכלו מלא אש מאיר ובוער: ואת העגלה אשר ישב
 עליו תשא הרוח ותשקע החמה מן השמים ללכת אל צפון למען
א  אשר תבא אל המזרח ותנשא עד א״סר תבא אל השער ההו
 6 להאיר על פני השמים: כן תצא בחדש הראשון מן השער הגדול
 ותלך דרך השער הרביעי מששה השערים ההמה אשר במזרח:
 ל ושנים עשר חלונות (פתוחים) בשער הרביעי ההוא אשר ממנו יצא
 השמש בחדש הראשון ולהב יצא מחם בעת אשר יפתחו בזמנם:
 8 כאשר תזרח החמה בשמים תצא דרך השער הרביעי ההוא שלשים
 « יום ותישר לשקע בשער הרביעי אשר ממערב השמים: ואורך היום
 יתרבה בעת ההיא מיום [ליום] ויתקצר הלילה מלילה ללילה עד
 0! היום השלשים: וביום ההוא יעדיף היום מן הלילה שני חלקים
 ויהיה [מספר חלקי] היום עשרה (חלקים) בדיוק וללילה שמנה
 ״ חלקים: והחמה תצא מן השער הרביעי ההוא ותבא ברביעי ואז
 תשוב אל השער החמישי המזרחי שלשים יום ותצא ממנו ותבא

 2! בשער החמישי: אז יעדיף היום שני חלקימ ויעלו ליומ אהד עשר י
 3! חלקים וחלילה יתקצר והיו לו שבעה חלקים: ואז תשוב החמה אל המזרח
 ותבא אל השער הששי ותצא ותבא בשער הששי אחד ושלשים יום
 ״ בעבור האותות אשר לו: וביום ההוא יעדיף היום על הלילה והיה
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 ארכו כפלים מאורך הלילה ויעלו ליום שנים עשר חלקים והלילה
 5! יקצר והיו לו ששה חלקים: והחמה תתנשא להקטין את אורך
 היום ולהוסיף על אורך הלילה ותשוב (החמה) אל המזרח לבא
 6! בשער הששי וממנו תצא ובו תבא שלשים יום: וכאשר יעברו
 שלשים יום יחסר ליום חלק אחד בדיוק ויעלו ליום אחד עשר
 7! חלקים ואל לילה שבעה חלקים: והחמה תצא ממערב מן השער
 הששי ההוא ללכת מזרחה ותזרח בשער החמישי שלשים יום
: וביום ההוא יחסרו  18 ותשקע שנית במערב בשער המערבי החמישי
 אל היום שני חלקים ויעלו ליום עשרה חלקים ואל הלילה שמנה
 «« חלקים: והחמה תצא מן השער החמישי ההוא ותבא בשער
 החמישי אשר ממערב ואז תצא מן השער הרביעי בעבור אותותיו
 20 אחד ושלשים יום ותערב במערב: וביום הזה שוים המה היום עם
 הלילה בארכם ויעלו אל הלילה תשעה חלקים ואל היום תשעה
 21 חלקים: והחמה תצא מן השער ההוא ותשקע במערב ואז תשוב
 אל המזרח ותצא דרך השער השלישי שלשים יום ותערב במערב
 22 בשער השלישי: וביום ההוא יעלה הלילה בארכו על היום והיום
 יקטן מיום ליום עד היום השלשים ויעלו אל הלילה עשרה חלקים
 23 בדיוק ואל היום שמנה חלקים: והחמה תצא מן השער השלישי
 ההוא ותשקע בשער השלישי במערב ואז תשוב אל המזרח ותזרח
 בשער השני המזרחי שלשים יום וכן תערב בשער השני במערב
 •2 השמים: וביום ההוא יעלו אל הלילה אחד עשר חלקים ואל היום
 5« שבעה חלקים: וביום ההוא תצא החמה מן השער השני ההוא
 ותשקע במערב בשער השני ואז תשוב אל המזרח אל השער הראשון
א  26אחד ושלשים יום ותערב במערב בשער הראשון: וביום ההו
 יעלה הלילה בארכו כפלים על היום ויעלו אל הלילה שנים עשר
ת  27 חלקים בדיוק ואל היום ששה חלקים: ובזה תשלים החמה א
 תקופתה ותשוב עוד הפעם לתקופתה הזאת ותבא בשער ההו#
 •2 אחד ושלשים יום ותערב ממולו במערב: וביום ההוא יתםעמ אידך
 הלילה [ויחסר לו] יד אחת הוא חלק אחד ויעלו לו אחד עשר
 « חלקים ואל היום שבעה חלקים: והחמה תשוב ותבא אל השער
 השני המזרחי ועל תקופתה הזאת תשוב שלשים יום זרח ושקע:־
 30 וביום ההוא יתמעט אורך הלילה ויעלו אל הלילה עשרה חלקים
 31 ואל היום שמנה חלקים: וביום ההוא תצא החמה מן השער השנ*
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 ההוא ותבא במערב ואז תשוב מזרחה ותזרח בשער השלישי אחד
ם ההוא יקטן הלילה: ו י ב ו ם י מ ש  a3 ושלשים יום ותשקע במערב ה

 ויעלו לו תשעה חלקים ואל היום תשעה חלקים ואז שוים המה
 הלילה והיום [בארכם] והיה [מםפר ימות] השגה (בדיוק) שלש
 33 מאות וארבעה וששים יום: וארך היום והלילה וקצר היום והלילה
 34ישתנו על ידי תקופת החמה: ולכן תרב מרוצתו ביום מיום ליום
 » ותמטעט בלילה מלילה ללילה: זאת חוקת החמה ותקופתה ותשובתה
 ככל אשר תשוב ששים פעמים ישוב ויזרח המאור הגדול הנצחי
 36 ההוא הגקרא חמה לעולמי עולמים: והמאיר הזה הוא המאור הגדול
 37הגקרא [כן] על מראהו כאשר צוד• האדון: כן יצא ויבא ולא יגרע
 ולא יגוח רק ירוץ בעגלה יום ולילה ואורו יאיר שבעתים מ[אור]

 הלבנה אך בגדלם נשתוו שניהם:

VIERZEHNTER ABSCHNITT. 

cap. L X X I I I ג .  ע

 ! ואחרי החוק הזה ראיתי חוק שני אודות המאור הקטן הנקרא
 3 לבגה: תקופתה בהיקף השמים והעגלה אשר תסע בח תגשא מן
 3 חרוח ותאור יגתן לח בקצב: וככל חודש ישגה מוצאה ומבזאה ימיה
 כימי השמש וכאשר מלא אורה והיה (אורח) שביעית מאור השמש
 * וכן תזרח: ראשוגח תצא מן חםזרח ביום השלשים ותראה ביום
 חחוא יחד עמ החמה בשער אשר משם יצאה החמה ויום השלשים
 5 ראש חדש חוא לכם: וחציח האחד יכיל שביעית אחת [מכל האור
 אשר לח] וכל כדורת ריק בלי אור לבד שביעית אחת מן ארבעה
 » עשר חלקי אורח: וביומ אשר תקבל שביעית (אורח) וחצי והיה
 ז אורח שביעית ושביעית אחת וחצי ותבא עם החמד.: ובאשר תעלה
 החמה תעלה גם הלבנה עמדה ותקבל מחצית חלק האור ובלילה
 הזה בראש הבוקר ביום הראשון תבא הלבנה יחד עם החמה ויחשכו
 8 בלילה הזה שבעה ושבעה חלקים וחצי: וביום ההוא תראה שביעית
 החלק בדיוק ותעלה ותטה ממבוא השמש ותאיר ביתר הימים

 שבעה ושבעה חלקים:
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Cap. L X X I V  עד .

 1 ותקופה שניה וחוק אחר ראיתי בה ובהוק ההוא תעשה את

 2 תקופתה החדשי: ואת הכל הראה לי אוריאל המלאך הקדוש והוא
 המנהל את כלם ואת פלכיהם כתבתי כאשר הראה לי ואכתב את
 חדשיהם ואת מראה אורם עד אשר יעברו חמשה עשר יום:
 3 ובשביעיות שביעיות אחדות תשלים את בל אורה במזרח ובשביעיות
 * שביעיות אחדות תשלים את כל קדרותה במערב: ובחדשים ידועים
 תשנה את תקופתה ובחדשים ידועים חרוץ את מרוצתה המיוחד:
 « ובשני השערים ההמה אשר באמצע בשער השלישי ובשער הרביעי
 6 תשקע הלבנה עם החמה יחד: *טבעת ימים תצא ותסוב ותשוב
 שנית אל השער אשר ממנו יצאה החמה ובו תשלים את כל אורה
 ותטה מן החמה ותבא •טמנת ימים בשער הששי אשר ממנו יצאה
 ד החמה: וכאשר תצא החמה מן השער הרביעי תצא [הלבנה] שבעת
 ימים עד אשר תצא מן [השער] החמישי ותשוב שגית שבעת ימים
 בשער הרביעי ותשלים את כל אורה ותטה ותבא בשער הראשון
 8 שמנת ימים: אז תשוב שנית שבעת ימים בשער הרביעי אשר משם
: כן ראיתי את תקופתיהם לפי כדר הדשיהס בזרח  « יצאה החמה
 0! החמה ובבואה: ובימים ההמה במלאת חמש שנים יעדיפו אל
 החמה שלשים יום והימים אשר לכל אחת מחמשת השנים ההנה יהיו
 u במלואם שלש מאות וארבעה וששים יום: ועודף ששת ימים יעדיף
 אל השמש ואל הבכבים ובחמש שנים יעדיפו שלשים עם ששת
 ימים לשנה ואל הלבנה יחסרו שלשים יום ממספר ימי החמה
 *! והככבים: והלבנה תנהל את השנים בדיוק כפי משטרן לעולם לא
 תקדים ולא תאחר אף יום אחד רק בצדק ובדיוק תקיפנה בשלש
 13 מאות וארבעה וששים יום: שלש שנים ימיהן אלף ושנים ותשעים
 יום וחמש [שנים ימיהן] אלף שמנה מאות ועשרים יום ומספר
 u היםים בשמנה שנים אלפים תשע מאות ושנים עשר יום: אל
 הלבנה יעלו בשלש שנים אלף ושנים וששים יום ובחמש שנים
 יחסרו לה המשים יום (כי על מספרה יוספו שנים וששים יום):
 » ומספר הימים בחמש שנים אלף שבע מאות ושבעים יום ומספר
 ימי הלבנה בשמגה שגים אלפים ושמנה מאות ושנים ושלשים יום:
 »! בי החסרון בשמנה שנים יעלה לשמנים יום וכל הימים אשר יחסרו
 ״ בשמנה השגים יעלו לשמנים: והשנה תחלף כסדרה למועדיה ולפי
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 מזלות החמה בצאתם מן השערים אשר מהם תצא ובהם תבא
 שלשים יום:

Cap. L X X V  עה .

 ! ומנהלי שרי האלפים אשר על כל הבריאה ועל בל הככבים
 ועם ארבעה הנוספים לא יפרדו ממקומם לפי חשבון השנה והמה
 2 ישמשו את ארבעת הימים אשר לא יבואו בחשבון השנה: ובהם
 טועים האנשים כי המאורות החמה ישמשו באמת את מושבות
 העולם אחד בשער הראשון ואחד בשער השלישי ואחד בשער הרביע*
 ואחד בשער הששי וישלימו את סדר תקופת העולם בשלש מאות
 3 וארבעה וששים פרקים: כי את האותות ואת המועדים ואת השנים
 ואת הימים הראה לי המלאך אוריאל אשר אותו הפקיד אדון
 התשבחות על כל מארות השמים בשמים ובארץ למשל על פני
 השמים ולהאיר על הארץ ולהבדיל בין היום ובין הלילה [המה]
 השמש הירח והככבים וכל המזלות אשר יעשו את תקופתם בנלנלי
 4 השמים: כן הראה לי אוריאל שנים עשר שערים פתוחים בכדור
 (עגלת) השמש בשמים אשר מהם יצאו קוי השמש ומהם יצא חם
 5 על הארץ בהפתחם לעתים ידועים: [וגם] בעד הרוחות ורוח הטל
 6 יפתחו לעתים (פתוחים) בקצות השמים: שגים עשר שערים ראיתי
 בשמים בקצות הארץ אשר מהם יצאו השמש הירח והבכבים וכל
 ל צבא השמים ממזרח ומערב: וחלונות פתוחים רבים מימינם ומשמאלם
 וחלון אחד יוציא את החום בזמנו כאשר יעשו השערים ההמה
 אשר מהם יצאו הכבבים לפי פקודתם ואשר בהם יבואו לפי מספרם:
 8 ואראה גלנלים בשמים רצים בכל העולם ממעל ומתחת השערים
 9 ההמה ובהם יסבו הנכבים הקימים: והאחד ביניהם גדול מכלם

 והוא יסוב את כל העולם:

PtNFZEHNTEE ABSCHNITT. 

Cap. L X X V I  ער .

 ובקצות הארץ ראיתי שנים עשר שערים פתוחים. אל כל 1
^ שלשה מהם 2 א  הרוחות ומהם תצאנה הרוחות ותנשבנה על ה

 פתוחימ נגד פני השמים ושלשה במערב ושלשה מימין השטים
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 3 ושלשה משמאל [השמים]: שלשה הראשונים המה במזרח ושלשה
 * מצפון ושלשה מנגדם בשמאל מדרום ושלשה ממערב: מן הארבעה
 תצאנה רוחות ברבה ושלום ומיתר השמנה תצאנה רוחות קטב
 ובאשר תצאנה תשחיתנה את כל הארץ ואת המים אשר עליה
 ואת כל היושבים עליה ואת כל אשר בתוך המים ועל היבשה:
 5 והרוח הראשונה אשר בשערים החמה הנקראת מזרחית תצא מן
 השער המזרחי הראשון הנוטה אל דרום וממנו יצאו יובש וחם
 6 מהפכת וכליון: ומן השער השני אשר באמצע יצא הצדק ומשם
 יצאו נשם וטל ופריון ושלום ומן השער השלישי אשר ממול צפון
 ז יצא הקור והיובש: ואחרי [הרוחות] האלה תצאנה הרוחות הדרומיות
 דרך שלשה שערים בראשונה תצא רוח חמה מן השער הראשון
 8 הנוטה אל המזרח: ומן השער הםמוך אליו אשר בתוך יצאו ריחות
 9 טובים וטל ומטר ושלום וחיים: ומן השער השלישי אשר ממערב
 0! יצא טל ומטר וארבה ומהפכת: ואחריהם תצאנה הרוחות הצפוניות
 (ושמו ים) מן השער (שלישית) השביעי אשר במזרח הנוטה אל
 !! דרום וממנו יצא טל ומטר ארבה ומהפכת: וישר מן השער הראשון
 יצאו מטר וטל וחיים ושלום ומן השער השלישי המערבי הנוטה
 2! אל צפון יצאו (ממנו) אד וטל ומטר ושלנ וכפור וארבה: ואחריהם
 תצאנה הרוהות המערביות מן השער הראשון הפונה אל צפון וממנו
 י! יצאו טל ומטר וכפור וקור ושלג וצנה: ומן השער אשר בתוך יצאו
 טל ומטר שלום וברכה ומן השער האחרון אשר מדרום יצאו יובש
 <! וחרבן ושדפון וכליון: ובזה תמו שגים עשר השערים אשר מארבע
 כנפות השמים וכל חקותיהם וכל הרעות והטובות אשר תצא מהם

: י  הראתיך מתושלח בנ

Cap. L X X V I I  עז .

 1 הרוח הראשונה תקרא רוח קדים כי היא הקדמונית השנית תקרא
 8 דרומית כי שמה ירד העליון (ובפרט ירד שמה) המברך לעולם: ורוח הים
 3 תקרא מערבית כי שמה יערבו וירדו כל מאורות השמים: והרוח
 חרביעית תקרא צפונית ותחלק לשלשה חלקים הראשון הוא למושב
 האדם והשני אל הימים והנחלים והנהרות והיעדים וחחושך והקיטור
 * וחלק השלישי לגן הצדק: ואראה שבעה הרים גדולים וגבוהים מכל
 חהרים אשר על [פגי] כל הארץ ושלג יצא מהם וימים ומועדים
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 ושגים יחלפו ויעברו: ואראה שבעה נהרות גדולים מכל הנהרות
 אשר על [פגי] כל הארץ אחד יוצא מן המערב ואת מימיו ישפך
 אל תוך הים הגדול: ושגים מהם יצאו מן הצפון אל הים ואת
 מימיהם מפכים אל תוך הנחל שיחור במזרח: וארבעה הנותרים
 יצאו מפאת צפון אל הים שנים •ישתפכו אל תוך הנחל שיהור
 ושנים אל תוך הים הגדול [ואחרים] אומרים אל המדבר: ואראה
 שבעה איים גדולים בים ובארץ שנים בארץ ושנים בים הגדול:

Cap. LXXVIII  עח .
 ואלה שמות החמה הראשון אורידם השני תמאש: וארבעה
 שמות אל הלבנה הראשון אשוניה השני אבלה השלישי בנאשי
 והרביעי אוריה: אלה המה שגי המאורות הגדולים תקופתם
 כפי היקף השמים ובגדלם שניהם שוים: ושביעית אור כדור החמה
 נוסף ממנו אל הלבנה וינתן לה בקצב עד אשר יתם (החלק
 ד0שביעית אור השמש: ובשקעה תבואנה אל השערים המערביים
 ותסבנה דרר צפון ודרך השערים המזרחיים תצאנה על פני השטים:
 וכאשר תתחיל הלבנה להראות בשמים [תאיר] במחצית שביעית
 אורה ובארבעה עשר [יום] תמלא את כל אורח: ושלש חםשות
 האור ינתן בה וכאשר תשלים ביום החמשה עשר את כל אורח
 לפי אותות השנה והיו בה שלש חםשות וכן יתהוה אור חלבנה
 ממחצית שביעית חלק [האור]: ובחסרונה תתמעט ביום הראשון
 לארבעה עשר חלקי אור ובשני תתמעט לשלשה עשר חלקים ובשלישי
 תתמעט לשנים עשר חלקים וברביעי תתמעט לאחד עשר חלקים
 ובחםשי תתמעט לעשרה חלקים ובששי תתמעט לתשעת חלקים
 ובשביעי תתמעט לשמנח חלקים ובשמיני תתמעט לשבעה חלקים
 ובתשיעי תתמעט לששח חלקים ובעשירי תתמעט לחמשת חלקים

 ובאחד עשר תתמעט לארבעה חלקים ובשנים עשר תתמעט לשלשה'
 חלקימ ובשלשה עשר תתמעט לשני חלקים ובארבעה עשר תתמעט
 למחצית שביעית החלק וביום חחמשה עשר אבדה את כל האוד
 « הנשאר לח: וירחים אחדים יש להם תשעה ועשרים יום לחדש
 0! ולאחד שמנה ועשרים יום: והוק שני הראה לי אוריאל מתי יוסיפו
 « את האור אל הלבנה ואיפה יוסיפו לה מאור החמה: כל העת
 אשר תסוב הלבנה באורה תוסיף להתמלא וביום הארבעה עשר
 השלימה את כל אורח בשמים וחיה כאשר תאיר כלה אז השלימה
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 12 את כל אורה בשמים: וביום הראשון תקרא מולדת כי ביום ההוא
 3! יתחיל האור [להאיר] בקרבה: ואורה יתמלא ביום אשר תרד החמה
 אל המערב והיא תעלה בלילה מן חמזרח ותאיר בכל הלילה עד
: ומן המקום  *! אשר תזרח החמה ממולה ותראה הלבנה לפגי החמה
 אשר משם יצא אור הלבנה שמה (נם) יתמעט עד אשר יתם כל
 ^ אורה וכאשר יעברו ימי הירח ישאר כדורה ריק בלי אור: שלשה
 ירחים יש להם שלשים יום (בזמנה) ושלשה ירחים יש להם תשעה
 ועשרים יום בהם תתמעט במועדה הראשון בשער הראשון במאה
 6י ושבעים יום: ובאהרית תראה שלשה חדשים כל אחד שלשים יום ושלשה
 ד! (תראה) כל אהד תשעה ועשרים יום: ובכל עשרים יום פני אדם
 לה בלילה ומראיה ביום כעצם השמים כי אתרת אין בה רק אורה:

Cap. L X X I X ט .  ע

 ! ועתה מתושלח בני הראתיך את כל ונבזה] כלו הוקות ככבי
 2 השמים: ויראה לי את כל חוקותיהם לכל הימים ולכל המועדים
 ולכל ממשל ולכל שנה ואת מוצאיהם לפי פקודתם לכל הדש ולכל
 3 שבוע: חסרון הלבנה אשר תתמעט בשער הששי כי בשער הששי
 * ההוא יתם כל אורה והיה ראש החדש: ואת חסרונה בשער הראשון
 בזמנה עד אשר יעברו מאה ושבעה ושבעים יום ולחשבון השבועות
 5 עשרים וחמשה [שבועות] ושני ימים: ואת חסרון חמשת הימים
 (בדיוק) מתקופת השמש ואת משטר הככבים בזמן אחד ובעת
 6 אשר יעזב את המקום הזה אשר תראה: כן הוא מראה ודמות
 כל המאורות כאשר הראה לי שר המאורות המלאך הגדול אוריאל:

Cap. L X X X  פ .

 1 ובימים ההמה עגה אותי אוריאל ויאמר אלי חגוך הגה הראיתי
 לך את הכל ואת הכל גליתי לך למען תראה את החמה הזאת
 ואת הלבנה הזאת ואת מנהיגי ככבי השמים ואת מסכיהם את
 2 מעשיהם ואת מועדיהם ואת מוצאותיהם: ובימי החטאים תתקצרנה
 השנים ויתאחד זרע אדמתיהס ושדותיהם וישנה כל היקום אשר
 אשר על הארץ ולא יבואו בזמנם המטר לא ירד והשמים יעצרו
 « (אותו): ובעתים ההמה יתאחר פרי האדמה ולא יצמח בזמנו ופרי העץ
 * יעצר ולא יצמח בזמנו: והלבנה תשנה את משטרה ולא תראה בזמנה:
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 5 ובימים ההמה יראו השמים והגה בצרת גדולה תבא בקצות העגלות
 6 אשר במערב ויאירו יותר מאשר יאירו תמיד: ויטעו רבים מראשי
 פקידי הככבים והמה ישגו את דרכיהם ואת מעשיהם ולא יראו
 7 בזמגם המיועד: וחדל משטר הככבים בעד החוטאים ויושבי הארץ
 יטעו בהם בםחשבותם ויסורו מכל דרכיהם ויחטאו ויחשבו אותם
 8 לאלהים: ורעות רבות תתרבגה עליהם ויבא עליהם משפט למען

 יאבדו כלם:

Cap. L X X X I  פא .

 ! ויאמר אלי לאמר חגוך התבוגן גא על ספר לוחות השמים
 2 וקראת את הכתוב עליהם וידעת את הבל אחד לאחד: ואתבונן על
 כל אשר על כל לוחות השמים ואקרא את כל הכתוב [עליהם] ואדע
 את הכל ואקרא את הספר ואת כל הכתוב עליו את כל מעשי
 3 האדם וכל ילודי הבשר אשר על הארץ עד דורות עולם: ואחר זה
 ברכתי את האדון המלך המשובח לנצח אשר ברא את כל יצורי
 התבל ואשבח לפני האדון על ארך אפו ואברך אותו בשם כל בני
 * הארץ: ואמר בעת ההיא אשרי האיש אשר ימות בצדקתו וטובו
 5 וכל ספרי הרשע לא נכתבו עליו ולא נמצא בו כל אשם: ויביאוני
 שלשה הקדושים ההמה ויושיבו אותי על הארץ לפני שער ביתי
 ויאמרו אלי הודע את הכל אל מתושלח בנך והראה אל כל בניך
 6 כי לא יצדק כל בשר לפגי האדון כי חוא יוצרם: שגה אחת נעזב
 אותך אצל בגיך עד אשר תתחזק שגית למען תלמד את בגיך
 ותכתב להם ותעיד את כל בגיך ובשגה חשגית יקחו אותך םביגיהם:
 7 הגהם אל לבך כי הטובים יודיעו את הצדק אל הטובים וישמח
 8 צדיק עם צדיק ויתברכו ביגיחם: וחוטא על חוטא ימות ופושע עם

 « פושע יטבע: והצדיקים (חעושים צדק) ימותו על מעשי תאדם •
 0! ויאספו מפגי מעשי הרשעים: ובימים ההמה כלו לדבר עמדי ואבא

 אל אגשי ביתי בברכי את אדון העולמים:

cap. L X X X H כ .  פ

 ! ועתה מתושלח בגי אספר לך את כל אלה ואכתבם לך וגליתי
 לך את הכל ונתתי לך את הספרים אשר בם כתובים כל אלה
 שמר נא מתושלח בגי את כתבי יד אביך לתת אותם אל התרות
 2 הבאים: חכמה נתתי לך ולבניך ולחבניס אשר יולדו לך למען יתנו
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 את החבםה הזאת (על מחשבותיהם) אל בניהם לדורות עולם:
 3 והמבינים אותה לא ינומו ויקשיבו באזניהם ללמוד את החכמה
 4 הזאת ולהאובלים ממנה תעיב ממאכלים טובים: מאשרים המה
 הצדיקים כלם אשרי כל ההלכים בדרך הצדק ולא יחטאו כאשר
 יחטאו החוטאים במספר כל ימיהם אשר בהם תקיף החמה בשמים
 ובכל שלשים יום תצא ותבא דיך השערים עם שרי האלפים איטי
 על משטי הבכבים ועם אדבעה הנוספים המבדילים בין איבעת
 5 תקופות השנה הנהגים בהם ועמדם יבואו ארבעה ימים: [ובני]
 האדם יטעו אודותם ולא יחשבו אותם בחשבון כל [תקופת] העולם
 c כי יטעו בהם [ובני] האדם לא ידעו אותם בדיוק: כי בחשבון
 השנה המה ובאמת רשומים המה לעולם אחד בשעי הדאשון ואחד
 בשלישי ואחד ברביעי ואהד בששי ותתם השנה כשלש מאות
 : וארבעה וששים יום: ונאמן הדבר ומדויק החשבון הנרשם כי הראה
 לי אוריאל את המארות ואת ההדשים ואת ההגים ואת השנים
 ואת הימים וישימם בלבי כאשר צוה אותו(עבורי) אדון כל בריאת
 8 התבל וצבא השמים: והוא יםשל בשמים על היום ועל הלילה
 להאיר את האור על האדם שמש ירח ובכבים ובל צבא השמים
 9 הסובבים בגלגליהם: אלה המה משטרי הככבים אשר יבואו
 0! בפלכיהם ובזמניהם ומועדיהם וחדשיהם: ואלה שמות שריהם
 השומרים את בואם בזמניהם בסדריהם במועדיהם בחדשיהם
 n בממשלתיהם ופלכיהם: בראשונה יבואו ארבעה מגהיגיהם המבדילים
 בין ארבעת הלקי השנה ואחריהם שנים עשר הפקידים המפרידים
 בין החדשים ואת השנה יחלקו לשלש מאות וארבעה וששים יום
י האלפים המבדילים בין הימים ומנהיני אדבעה הימים  עם שי
י  12 הנוספים המה המבדילים בין איבעת חלקי השנה: ואחד מן שי
י הסקום אך  האלפים ההמה ינתן בין המנהינ ובין המתנהג מאחי
 3! מנהיגיהם יבדילו: ואלה שמות המנהיגים המבדילים בין איבעת
 u חלקי השנה המםודיים מלכיאל ואלימלך ומלאיאל ונראל: ושמות
 מנהיגיהם אדנדאל ויהושעאל ויעלומיאל אלה השלשה ילכו אחרי
י שלשה פקידים ההולכים אחרי פקידי  הפקידים ואחד ילך אחי
 5! המקומות המבדילים בין איבעת חלקי השנה: בראשית השנה ימשל
י בדאשונה וכל ימי  מלכיאל הגקיא בשמו תימני ושמש והוא יאי
 »! ממשלתו (אשר יםשל) אחד ותשעים יום: ואלה המה האותות אשי
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 יראו על הארץ בימי ממשלתו זיעה וחם ועצבון ירב כארץ וכל
 העצים יעשו פרי יפרחו פרח ונצתם תעלה והבשילה החטה ושושנים
 ״ ופרחים יפרחו בשדה ועצי החורף יבשו: ואלה שמות המנהיגים
 אשר תחתיהם ברקאל זלבשאל ואחד הנוסף עליהם ושמו אליםף
 8! ותמו ימי ממשלתו: המגהיג השני הבא אחריהם הוא אלימלך
 ויקראו את שמו שמש מזהיר וכל ימי אורו אהד ותשעים יום:
 19 ואלה המה אותות הימים האלה זלעפה ויובש תהיה בארץ והעצים
 יוציאו את פרים וינמרו ויבשלו ויבש פרים והצאן תתחברנה
 ותעברנה ויאסף כל פרי הארץ וכל אשר בשדה ונתות היין בל
 20אלה יהיו בימי ממשלתו: ואלה המה שמות פקידי המשנה אשר
 אל שרי האלפים ומשטרם נדאל וכאל והיאל ושם שר האלף הנוסף

 עליהם אספאל ותמו ימי ממשלתו:

SECHZEHNTEK ABSCHNITT. 
cap. L X X X I I I  פג .

 ! ועתה מתושלח בני הנני מראה לך את בל המראות אשר
 2 ראיתי ואספרם לפניך: שני מראות ראיתי בטרם אשר נשאתי אשד,
 וכל אחד מהמה לא ידמה אל השני את הראשון [ראיתי] כאשר
 למדתי את הכתב ואת השני בטרם נשאתי את אמך ואראה מחזה
: שובב הייתי בבית מהללאל ן  3 נורא ואודותם אתפלל לפני האדו
 זקני וארא במראה והנה השמים נוטים לנפל זילבטו ארץ: וכאשר
 נפלו על הארץ ראיתי את הארץ והנה נבלעה בתוך תהום גמל
 והרים על הרים ירהפו וגבעות על גבעות נטבעו ועצים גבוהים
ם: ואז גפל דבר בפי  5 יעקרו משרשיהם ויפלו ויטבעו בתוך התהו
 6 ואחל לזעק ואמר הוי גועה הארץ: ויעיר אותי מהללאל זקגי כי
: ה  אצלו שכבתי ויאמר אלי מדוע כה תצעק בגי ולמה תילל ככ
 י ואספר לו את כל המראה אשר ראיתי ויאמר אלי גורא הדבר אשר
 ראית בגי ומראה חלומך ראית אודות מסתרי כל חטאת הארץ
 8 ותטבע הארץ בתוך התהום וכליון גדול יבא עליה: ועתה בגי יען
 כי אמונה בך לכן קום גא ותתפלל אל אדון התשבחות למען תשאר
 • שארית על הארץ ולא ישחית את כל הארץ: בני מן השמים יבואו
 0! כל אלה על הארץ וכליון גדול יבא על הארץ: ואקום אחר זה
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 ואתפלל ואתחנן ואת תפלתי כתבתי לדורות עולם ואת הכל אראה
 « לך מתושלח בני: ויהי כאשר יצאתי (מתחת) ואראה את השמים
 ואת השמש בצאתו ממזרח ואת הירח ברדתו מערבה וככבים אחרים
 ואביר את הכל כמקדם ברכתי את אדון המשפט ואתן לו נדל על
 אשר יוציא את השמש מחלונות המזרח ויעל ויזרח על פני הרקיע

 וינשא וילך בדרכו אשר הראו לו:

Cap. L X X X I V  פד .

 וארים את ידי בצדק ואברך את הקדש והנדל ואדבר ברוח
 פי ולשון בשר אשר נתן האלהים אל בני האדם לדבר בהן ויתן
: ברוך אתה האדון המלך  להם רוח פה ולשון למען ידברו בהן
 גדול ונערץ אתה (בגדלך) אדון כל יצורי השמים מלך המלכים
 ואלהי כל הארץ ומלכותך וממשלתך וגדלך יעמדו לעלם ולעלמי
 עלםים וממשלתך בכל דור ודור השמים כסאך לעלם והארץ הדום
 לרגליך לעלם ולעלמי עלמים: כי אתה עשית את הכל ותמשל
 בם ואין כל דבר קשה לפגיך ולא אחת החכמות געלמה ממך ולא
 תחלף מלפני כסאך ולא מפניך ואתה תדע ותראה ותשמע את הכל
 ואין נסתר ממך כי אתה תראה את הכל: ועתה הנה מלאכי השמים
 הרשיעו ועל בשר האדם יגוח זעמך עד יום המשפט הגדול: ועתה
 [אליך] אלהים אדון ומלך גדול אתפלל ואתחגן כי תמלא את שאלתי
 להשאיר לי שארית בארץ ולא תכרית את כל בשר האדם ולא
 תשאר הארץ שממה לכלות אותה לגצח: ועתה אדוגי כלה מעל
 פני האדמה את כל הבשר אשר הכעיס אותך ואת בשר הצדק
 והיושר הקם לגטע זרע לעולם ואל תסתר אדוגי את פניך מעל

 תחגת עבדך:

SIEBZEHNTER ABSCHNITT. 
cap. L X X X V  פה .

 ואחר זה ראיתי חלום שני והנני מראה לך בגי את כלו:
 ויען חנוך ויאמר אל מתושלח בנו אליך אדבר בני שמע דברי והטה
ך: טרם אשר נשאתי את עדנה אמך ראיתי  אזנך למראה חלום אבי
 במראה על משכבי והנה פר יוצא מן הארץ ויהי הפר ההוא לבן
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 ואחריו יצאה פרה (נקבה) אחת ועמדה יצאו שני בני בקר האחד
 * (מהם היה) שחור והאחד אדוס: ויגח בן הבקר השחור ההוא את
 האדום וירדפהו על הארץ ומאז לא ראיתי עוד את בן הבקר
 & האדום: ויגדל בן הבקר השחור ההוא ותבא עמדו עגלת בקר
 (נקבה) ואראה והגה יצאו ממגו פרים רבים בצלמו ובדמותו וילכו
 » אחריו: והפרה הראשונה ההיא יצאה מאת פגי הפר הראשון ההוא
 לבקש את בן הבקר האדום (ההוא) ולא מצאה אותו ותצעק צעקה
: ואראה בכא הפר הראשון ההוא וינחם אותה  י גדולה ותבקש אותו
: ואחר זה ילדה פר לבן אחר ואחריו א י ה  8 ולא צעקה עוד מן העת ה
 9 ילדה פרים רבים ופרות שחורות: ואראה בשנתי את הפר הלבן כי
 גס הוא יגדל ויהי לשור פר גדול ולבן ויצאו ממנו פרים רבים
 >* לבגים בדמותו: וגם המה ילדו פרים לבנים רבים בדמותם וילכו

: י  האחד אחר השג

Cap. L X X X V I  פו .

 ! שגית ראיתי בעיגי בשגתי ואראה את השמים ממעל והגה
: ה מ ה  ככב אחד גפל מן השמים ויקס ויאבל וירעה בין הפרים ה
 * w ראיתי את חפרים חגדלים וחשחרים והגה כלס החליפו את
 מכלאותיהם ואת מרעיהם ואת בגי בקריהם ויחלו לתגות חאחד
: ועוד ראיתי במראה ואבט על השמים ואראה והגה  * עם השגי
 ככבים רבים יורדים וגפליס מן השמים אצל הככב הראשון ההוא
 * בין בגי הבקר והפדים ויהיו עםדם וירעו ביניהם: ואביט עליהם
 ואראה והנה כלם הוציאו את עדותיהם כסוסים ויעלו על הפדות
 5 ותהרגה כלן ותלדגה אביס וגמלים וחמורים: ויחרדו כל הפרים
 וינודו מפניהם ויגשבו אותם בשניהם ויבלעו אותם ויגגחום בקרניהם:
 » ויתחילו לאכול את הפרים ההמה ויחילו ויחרדו כל בני הארץ

 ויברחו מפניהם:

Cap. L X X X V I I  ©ן .

 ! שנית ראיתי אותם והנה כלם יתנגחי ביניהם ויאכלו חאחד
 2 את השני ותזעק הארץ: ואשא עוד הפעם את עיני אל השמים
 ואראה במראה והגה מן השמים יורדים בדמות אגשים לבנים אחד
 3 יצא p המקום ההוא ושלשה עמדו: ושלשה ההמה אשר ירדו
 באחרנגה אחזו אותי בידי ויקחו אותי מעל משפחת הארץ ויעלו



HENOCH Gap. L X X X V I I - L X X X I X . 

 אותי על מקום נבר, ויראו לי מגדל גבה על הארץ ותשפלגה ־[בעיני]
 כל הגבעות: ויאמרו אלי שב נא פה עד אשר תראה את כל אשר
 יבא על האביס ועל הגמלים ועל החמורים האלה ועל הכבבים ועל

 הפרים כלם:

Cap. L X X X V I I I ח .  ס

 ואראה את אחד מן חארבעה אשר ירדו בראשוגה באחזו את
 הככב הראשון אשר נפל מן השמים ויאסר את ידיו ואת רגליו
 דתן אותו בתוך העמק ויהי העמק הזה צר ועמוק נורא וחושך:
 וישלף האחד (מהם) את חרבו ויתן אותה אל האבים ואל הגמלים
 ואל החמורים החמה ויחלו להכות האחד את השגי ותרעד כל הארץ
 בעבורם: ויהי באשר ראיתי במראה והגה אחד מן הארבעה אשר
 ירדו השליך [ ] מן השמים ויאםןש ויקה את כל הככבים הגדולים
 אשר עדותיהם כערות הסוסים ויאסר את כלם בידיהם וברגליהם

 ויתן אותם בתהום הארץ:

Cap. L X X X I X  פט .

 ואחד מן הארבעה (ההמה) הלך אל [אהד מן] הפרים החמה
 ויגלה לו סוד ויחרד חרדה גדולה והוא נולד פר ויהי לאדם ויעש
 לו תיבה גדולה וישב בתוכה ושלשה פרים יישבו עמדו בתיבה
 ההיא ויכס עליהם: ואשא את עיגי שגית אל השמים ואראה גג
 גבה ועליו שבע ארבות והארבות האלה תשטפגה מים רבים אל תוך
 תצר אחד: ואראה עוד הפעם והנה מעיגות הארץ גפתחו בחצר
 הנדול ההוא וינברו המים וירבו מאד על הארץ ויכסו על כל
 החצר ההוא עד אשר כסו המים את כל אדמתו: וירבו עליו המים
 והחשך והקיטור ויהי כאשר ראיתי ממעל למים ההמה והגה התנשאו
 המים (ההמה) מעל החצר ההוא וישטפו ממעל להחצר ויקומו על
 הארץ: ויתאספו כל הפרים איטר בהצר ההוא עד אשר ראיתי אותם
 בהטבעם ויבלעו ויגועו בתוך המים ההמה: ותשט התיבה ההיא
 על המים וכל הפרים והאבים והגמלים והחמורים וכל הבהמה טבעו
 [במים] על הארץ ולא יכלתי לראות אותם והמה לא יבלו להמלט
 וינועו ויטבעו בתוך התהום: ועוד ראיתי במראה והנה סגרו הארכות
 על הגג הגבה ההוא ויסכרו טעינות הארץ ותהומות אחרים נפתחו:
 ויחלו המים לרדת אל תוכם עד אשר חרבה הארץ ותשב התיבה
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 9 ההיא על הארץ ויחלף החושך ויהי אור: ויצא הפר הלבן ההוא
 אשר היה לאדם מן התיבה ההיא ושלשה הפרים עמדו ויהי הפר
 האחד מן שלשת הפרים ההמה לבן כמראה הפר ההוא ואחד
 (מהם) היה אדום כדם והאחד שחור [ויעזב אותם] הפר הלבן ההוא
 0! וילך מאתם: ויחלו להוליד את חיות היער ועופות השמים ויצא
 מהם (מכלם) חבר משפחות אריות ונמרים וכלבים וזאבים ותנים
 וחזירי יער ושועלים ושפנים וחזרים ואיות ודיות ואנפות ונשרים
 n ועורבים ויולד ביניהם פר לבן: [ויריבו] ביניהם וינשך האחד את
 השני והפר הלבן ההוא הנולד ביניהם הוליד חמור יער ופר לבן
 12• עמדו ויפרה עצמו חמור היער וירבה במאד: והפר ההוא הנולד
 ממנו הוליד חזיר יער שחור ושה לבן וחזיר היער ההוא הוליד
 13 [חזירים] אחרים רבים והשה ההוא הוליד שתים עשרה צאן: ויהי
 כאשר נדלו שתים עשרה הצאן ויתנו את האחד אל החמורים
 והחמורים ההמה נתנו שנית את השה אל הזאבים ויגדל השה
 ״ ההוא בין הזאבים: ויביא האדון את עשתי עשרה הצאן [אל השה
 ההוא] לשבת עמדו ותרעינה עמדו בין הזאבים ותרבנה ותהינה
 5! לעדרים רבים: ויפחדו הזאבים מפניהן ויציקו אותן וימיתו את
 ילדיהן וישליכו את ילדיהן אל יאור מים רבים ותזעקנה הצאן ההנה
 »« בעבור ילדיהן ותאנחנה אל אדוניהן: וימלט שה אחד מן הזאבים
 ויברח ויבא אל חמורי היער ואראה את הצאן נאנחות וצועקות
 ומתחננות אל אדונן בכל כחן עד אשר ירד אדוני הצאן לקול הצאן
 ל! מחדרו הרם ויבא אליהן לראות אותן: ויקרא אל השה ההוא אשר
 נטלט מן הזאבים וידבר עמדו אודות הזאבים כי יזכיר אותם לבל
 8! ינעו בצאנו: וילך השה אל הזאבים בדבר האדון וימצא שה אחר
 את השה ההוא וילך עמדו וילכו שניהם יחדו אל משפחות הזאבים
 «! ההמה וידברו אליהם ויעידו בם לבל יגעו מעתה בהצאן: אז ראיתי
 את הזאבים והנה עוד הרבו לענות את הצאן בכל כחם ותצעקגה
 20 הצאן: ויבא אדונן אל הצאן ויחל להכות את הזאבים התמה וילילו
 הזאבים במאד ותחרשנה הצאן ומן העת ההיא לא צעקו עוד:
 » ואראה את הצאן בצאתן מבין הזאבים ותכהינה עיני הזאבים וילכו
ק מ  & (הזאבים ההמה) לרדף אחרי הצאן בכל כהם: ואדון הצאן ע
 וינהל אותן ותלכנה כל הצאן אחריו ויאירו פניו ומראהו נורא
 ** ונשנב: וירדפו הזאבים אחרי הצאן עד אשר מצאו אותן על אחד
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 *2 יאורות המים: ויחצה יאור המים ההוא ויעמדו המים לפניהם מזה
 25 ומזה ויעביר אותן אדונן ויתיצב בין הצאן ובין הזאבים: ולא ראו
 עוד הזאבים ההמה את הצאן ותלכנה [הצאן] בתוך יאור המים
 ההוא והזאבים רודפים אחריהן וירוצו (הזאבים ההמה) אחריהן
 26 ביאור המים ההוא: ויהי כאשר ראו את אדוני הצאן וישובו לברח
 מפניו וישבו המים ויהיו כמקדם ויגבהו המים וירומו במאד ויכסו
 ד2 את הזאבים ההמה: ואראה כאשר טבעו כל הזאבים הרדפים אחרי
 28 הצאן ויגועו: ותעלינה הצאן מן המים (ההמה) ותצאנה אל המדבר
 אשר אין שם מים ותפקחנה את עיניהן ותראנה ואראה את אדוני הצאן
 (כי הוא) רועה אותן ויתן להן מים ועשב והשה ההוא הלך לפניהן
 29לנחותן: ויעל השה ההוא על ראש סלע גבה וישלחהו אדון הצאן
 30 אליהן: ואראה אחר זה את אדוני הצאן עומד לפניהן ומראהו
 !3 נורא ונשנב ותהרדנה כל הצאן מפניו: ותרעדנה ותפחדנה כלן
 מפניו ותצעקנה על השה ההוא (אשר היה עמדו) אל השה השני
 אשר היה ביניהן לאמר לא נוכל (לעמד) לפני אדוננו להביט בפניו:
 32 וישב השה ההוא אשר נחם ויעל על ראש הסלע ותחשכנה עיני
 הצאן ותסורנה מן הדרך אשר הראה להן והשה ההוא לא ידע:
 33 ויקצף עליהן אדון הצאן קצף גדול במאד ויודע זאת אל השה
 ההוא וירד מעל ראש הסלע ויבא אל הצאן וימצא את רובן כי
 34 השכו עיניהן ותסורנה מדרכו: ויהי כראותן אותו ותפחדנה ותרעדנה
 35 מפניו ותאבנה לשוב אל מכלאותיהן: ויקח השה ההוא עמדו עוד
 שיות אחרים ויבא אל הצאן אשר סרו ויחל להמיתן ותחרדנה כל
 הצאן מפניו וישב השה ההוא את הצאן אשר סרו מן הדרך
 36 ותשובנה אל מכלאותיהן: ואראה במראה הזה בהיות השה ההוא
ק בית אל אדון הצאן ואת כל הצאן הביא •אל הבית י  לאיש ו
 ?3 ההוא: ואראה כאשר מת השה ההוא אשר פגש את השה המנהל
 את הצאן ואראה עד אשר נועו כל הצאן הנדולות ותעמדנה
 הקטנות על מקומן ותבואנה אל שדה מרעה ותקרבנה אל נחל מיס:
 «s ויפרד מהם השה ההוא אשר היה לאדם ואשר נהלם וינוע
 39 ותבקשנה אותו כל הצאן ותצעקגה עליו צעקה גדולה: ואראה
 כאשר החשו מצעקתן אודות השה ההוא ותעברנה את נחל המים
 ההוא ותקומנה שיות אחרות לנהל אותן תחת המתות ותנחנה אותן:
 ><* ואראה כאשר באו הצאן אל מקום יפה וארץ נחמדה ומשבחה
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 ואראה כאשר שבעו הצאן והבית ההוא עמד בתוכן בארץ הנחמדה:
 !*ולפעמים נפקהו עיניהן ולפעמים נסמאו עד אשר עמד שה אחר
 42 וינהל אותן וישב את כלץ ותפקחנה עיניהם: ויחלו הכלבים והשעלים
 וחזירי היער לקצות כצאן ולאכל אותן ויעמד שה אחר (אדון הצאן)
 ?4 איל אחד מביניהן לנחותן: ויחל האיל ההוא לגוף את הכלבים
 ואת תשועליס ואת חזירי היער החסה מזה ומזה עד אשר הכרית
 4* את כלם: ויפקח השה ההוא את עיניו וירא כי עזב האיל (ההוא)
 אשר בין הצאן את כבודו ויחל לרמס את הצאן (ההוא) [ברגליו]
 45 ולדרך עליהן ולא הלך כדרכי יושר: וישלח אדון הצאן את השה
 ההוא אל שה אחר וינשא אותו להיות לאיל ולחנחות את הצאן
 46 תחת השה ההוא אשר עזב את כבודו: וילך אליו וידבר עמדו לבדו
 וינשא אותו לאיל ויעשה אותו לנגיד ומנהל על הצאן ובכל זה
 47 הציקו הכלבים ההמה אל •הצאן: וירדף האיל הראשון את האיל
 השני ההוא ויקס האיל ז£שני (ההוא) ויברח מפניו ואראה כאשר
א  48 הפילו הכלבים ההמה את האיל הראשון: ויקם האיל השני ההו
 וינהל את בני הצאן וילד האיל ההוא צאן רב וישכב ויקם שה
 49 קטן תהתיו לאיל ויהי לגגיד ומנהל אל הצאן (ההוא): ותגדלגה
 ותרבנה הצאן ההמה ויחרדו ויברחו כל הכלבים והשעלים וחזירי
 היער מפניו וינף האיל ההוא את כל החיות ויהרנן ולא יבלו עוד
ת  50 החיות ההנה בין הצאן ולא חמסו עוד מהן דבר: ויהי הבי
 ההוא נתל ורהב במאד ויבנו אל הצאן מנדל נבה על בית אדוני
 הצאן וישפל הבית ההוא אך המגדל היה רם וגבה וישכן אדוני
 51 הצאן בתוך המנדל ויערך לפניו שלחן מלא: ואראה את הצאן כי
 סרו שנית ותלכנה כדרכים רבים ותעזבנה את ביתן ההוא ויקרא
 אדוני.הצאן אל אחדות מתוכן וישלח אותן אל הצאן וימיתון תצאן:
 52 ותמלט אחת מהן ולא הומתה ותברח ותצעק על הצאן ותבקשנה
 להמיתה ויציל אותה אדוני הצאן מידן (הצאן) ויעליה וישיב אותה
 63 עמדו: וישלח שיות רבות אחרות אל הצאן (ההנד.) כי תעידנה בהן
 54 ותיללנה עליהן: ואראה אחר זה והנה עזבו את בית אדוני הצאן
 ואת מגדלו ותהשכנה עיניהן ותסרנה מדרכו ואראה והנה שלה
 (עליהן) אדוני הצאן מכות רבות בכל עדריהן עד אשר קראו הצאן
 55 [אל האדון] בעבור המכות ותשבנה אליו (למקומו): ויעזבן בידי
 האריות והנמרים והזאבים וחתנים ובידי השועלים וכל חיות [השדה]



HENOCH Cap. L X X X I X . 

 *! ויחלו חיות השדה לטרף את הצאן (ההנה): ואראה כאשר עזב את
 ביתן ההוא ואת מגדלן ויתן אותן (בלן) בידי האריות לטרף אותן
 מ ולאבל את בשרן ובידי כל החיות: ואגכי החלותי לצעק בכל כחי
 ואקרא אל אדוגי הצאן ואראה לו את הצאן כי תאכלגה טבל חיות
 68 חשדה: אך חוא חחשת בראותו זאת וישמה על אשר תאכלגה
 «ותבלעגה ותגזלגה ויעזב אותן למאכל בידי כל חיות השדה: ויגרש
 את הצאן [מפגיו] ויקרא לשבעים רועים לרעות אותן ויאמר אל
 הרועים ואל געריהם לאםר כל אחד ואחד בכם ידעת מעתה את
 60 הצאן וכל אשר אצוה אתכם תעשו: ומסרתי אותן לכם במספר
 והגדתי לכם מי מהן תאבד ואותה תאבדון ויתן את הצאן בידם:
 !6 ויקרא אל [המלאך] השגי ויאמר אליו לאמר ראה והתבוגן גא על
 כל אשר יעשו הרועים עם הצאן כי יאבדו מהן יותר מאשר צויתים:
 ?6 ובל אבדה וכליון אשר יעשה בידי הרועים כתב [בספר] כמה
 יאבדו במצותי וכמה יאבדו ברצונם וכתבת (עליהם) את אשר
 63 יכרית כל אחד מן הרועים: וקראת לפני במספר כמה האבידו
 ברצונם וכמה נתנו להם לאבד למען תהיה לי להם לעדה ולמען
 אדע את כל מעשי הרועים ולהשיב להם וראית את כל מעשיהם
 64 אם ישמרו את מצותי ואם לא: אך המה לא ידעו מזה דבר ואתת
 לא תגיד להם ולא תיסרם רק כתב [לך] את כל אשר יאבדו הרועים
 65 כל אחד ואחד במועדו והבא לפגי את הכל: ואראה כאשר רעו
 הרועים בזמגם ויחלו להמית ולאבד יתר הרבה מאשר צוו ויעזבו
 66 את הצאן בידי האריות: ויאכלו ויבלעו האריות והגמרים את מרבית
 הצאן וחזירי היער אכלו עםדם וישרפו את המגדל ההוא ואת הבית
 ז6(ההוא) חחריבו: ואתעצב במאד על המגדל כי גחרב ועל בית הצאן
א:  ואחר זה לא ראיתי עוד את הצאן ואת בואן אל הבית ההו
 68 ויתגו הרועים וגעריהם את הצאן אל כל החיות לאכול אותם ויקח
 כל אחד (ואחד מהם) במםפר והשני כתב בספר את אשר יאבד כל

ו כלם וימיתו יתר הרבה מאשר צוו ואחל: ד ב א י ו ם ה  s6 אחד ואחד מ
 •ל לבכות ואילל הרבה במאד על אודות הצאן: ואראה במראה את
 הסופר ההוא והנה הוא כתב אחת לאחת את כל אשר נאבדו
 בידי הרועים ההמה בכל יום ויבא את כל הספר הזה אל אדוגי
 הצאן וישם אותו לפגיו ויראהו את כל אשר עשו ואת כל אשר
 » האביד כל אחד (ואחד) מן הרועים וכל אשר גתגו להאבד: ויקרא
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 הספר לפני אדוני הצאן ויקח את הספר בידו ויקרא בו ויחתם
 72 אתו ויניחהו למשמרת: אז ראיתי את הרועים רועיס שתיס עשרה
ת  שעות והנה שלש מן הצאן ההנה שבו ותבואנה ותחלנח לבנות א
 כל אשר נפל מן הבית ההוא ויפריעו אותן חזירי היער ולא יכלו:
 גלותחלגח לבנות שנית כמקדם ותקימנה את המגדל ההוא ויקרא
 בשם המגדל הרם ותחלנה לערך שנית שלחן לפני חמנדל אך כל
 *ל הלחם אשר עליו טמא היה ולא טהר: ועל הכל סמואות היו עיני
 הצאן ועיני רועיהן ולא ראו ותנתננה רבות במאוד בידי הרועים
 5ל להכרית אותן וירמסו ברגליהם על הצאן ויאכלו אותן: ואדוני הצאן
 החשה עד אשר נפצו כל הצאן על פני השדה ויתערבו ביניהן ולא
 *להצילו אותן מידי החיות: [והאיש] ההוא אשר כתב את הספר
 הביא אותו אל מושבות אדוני הצאן ויראהו לו ויקראהו לפניו
 ויבקש ויתחנן לפניו בעדן בהראותו לו את כל מעשי הרועים ויעיד

 ׳ללפניו על כל חרועים: ויקח את הספר וישם אותו לפניו ויצא:

Cap. XC. צ 

 ! ואראה עד העת אשר רעו אותן שבעה ושלשים רועים כלם
 כלו את זמניהם כהראשונים ואחרים לקחו אותן בידיהם לרעותן
 נ (בזמניהם) כל רועה בזמנו: אז ראיתי במראה והנה כל עוף השמים
ת  יבא הנשרים הראיות האנפות והעורבים והנשרים הביאו א
 (העופות) כלם ויחלו לאכל את הצאן וינקרו את עיניהן ויאכלו את
 3 בשרן: ותצעקנה הצאן כי כל העוף אכל את בשרן ואילל ואצעק
 * בשנתי על הרועים ההמה אשר רעו את הצאן: ואראה כאשר נאכלו
 הצאן מן הכלבים ומן הנשרים ומן האנפות ולא השאירו להן כל
 בשר ועור ונירים ורק עצמותיהן לבדם השאירו להן ונם עצמותיהן
 » נפלו לארץ ותמעטנה הצאן: ואראה עד העת אשר רעו אותן שלשה
 6 ועשרים רועים ובזמניהם השלמו •טמנה וחמשים מועדים: וטלאים
 קטנים נולדו מן הצאן הלבנות ההנה ויפקחו את עיניהם ויראו
 י ויצעקו אל הצאן: ולא ענו אותם הצאן דבר ולא שטעו את אשד
 8 דברו אליהן ותחינח כחדשות ועיניהן סמואות במאוד: ואראה
 בטראה את העורבים עטים על הטלאים (החמח) ויקחו את אחד
 « מן הטלאים האלה ואת הצאן טרפו ויאכלו אותן: ואראה כאשר
 צמחו קרגים אל הטלאים ויגדעו, העורבים את קרניהם ואראה עוד

— 56 — 
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 באשר צמח קרן אחד גדול אל אחת מן הצאן ותפקחנה עיניהן:
 0! ותרא אחריהן והנה נפקחו עיניהן ותצעק אל הצאן ויראו אותה
 u כני הצאן ותרוצנה כלן אליה: ועם כל זה טרפו הנשרים והראיות
 והעורבים והאנפות את הצאן עד העת ההיא ויעטו עליהן ויאכלו
 2ג אותן ותחשנה הצאן אך בני הצאן הלילי ויצעקו במאד: וילחמו
 » ויריבו העורבים עמדו ויבקשו לשבר את קרנו ולא יכלו לו: ואראה
 עד אשר באו הרועים והנשרים והדיות והאנפות ההמה ויקראו אל
 העורבים כי ישברו את קרן הטלא ההוא ויריבו וילחמו עמדו אך
 *! הוא לחם בם ויצעק לעזר כי יבא אליו: ואראה עד אשר בא
 האיש ההוא אשר כתב את שמות הרועים ואשר הביא אותם לפני
 אדוני הצאן ויעזר את הטלה ההוא ויראה לו את הכל וכי יבא
 5! עזרו: ואראה כאשר בא אליהם אדון הצאן ההוא בזעם אפו וינוסו
 »! כל הרואים אותו ויפלו כלם (בצלו) לפניו: ויתקבצו כל הנשרים
 והאריות והעורבים והאנפות ויביאו עמרם את כל חית השדה ויבאו
א: ואראה כאשר בא  7! כלם יחד ויעזרו לנדע את קרן הטלה ההי
 האיש ההוא אשר כתב את הספר כדבר האדון ויפתח את ספר
ק ההוא אשר האבידו שנים העשר הרועים האחרונים ההמה ב א  ה
 וישם אותו לפני אדון הצאן כי הרבו לאבד מן הראשונים אשר
 8! לפניהם: ואראה עד אשר בא אליהם אדון הצאן ואת מטה הזעם
 לקח בידו ויך את הארץ ותבקע (הארץ) ויפלו כל החיה והעוןש
 מעל הצאן ההנה ויטבעו בארץ ותבס עליהם: ואראה כאשר נתנה
 חרב גדולה על הצאן ותצאנה הצאן אל חיות השדה ההנה להמיתן
 20ותנס כל החיה ועוף השמים לפניהם: ואראה כאשר הקם כסא
 בארץ הנחמדה וישב עליו אדון הצאן ויקח את כל הספרים
: ויקרא האדון  21 חחתוםים ויפתח את הספרים ההמה לפני אדון הצאן
 אל שבעה הלבנים הראשונים ויצו [להם] להביא לפניו [את בל
 הככבים] מן הכככ הראשון ההלך לפני הנכבים ההמה אשר
 ערותיהם כערות הסוסים מאת הככב הראשון) אשר נפל בראשונה
 «ויביאו את כלם לפניו: ויקרא אל האיש הכותב לפניו והוא אחד
 מן שבעת הלבנים ויאמר אליו קח את שבעים הרועים האלה אשר
 בידם נתתי את הצאן ויקחו אותן וימיתו מהן רבים מאשר צויתי
 ifאותם: ואראה והנה כלס אסורים ויעמדו כלם לפניו: ויהי המשפט
 בראשונה על הככבים וישפטו ויצאו חטאים וילכו אל מקום המשפט
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: ש  וישליכו אותם אל תוך עמק מלא להבות אש ומלא עמודי א
 »» וישפטו שבעים הרועים החמה ויצאו חטאים וישליכו אותם אל
 26עמק האש ההוא: ואראה בעת ההיא והנה עמק כזה המלא אש
ת  נפתח בתוך הארץ ויביאו את הצאן הסמואות ההגה וישפטו א
 כלן ותצאנה חטאות וישליכו אותן אל עסק האש ההוא ותשרפנה
 27 ויהי העמק ההוא מימין הבית ההוא: ואראה את הצאן כהשרפץ
 28 וישרפו [גם] עצמותיהן: ואקום לראות כאשר הליטו את הבית הישן
 ההוא וישאו את כל העמודים ואת בל הקורות ואת בל צעצועי
 הבית ההוא הליטו עמדס וישאו אותם ויניחום באחד המקומות
 •2 בימין הארץ: ואראה כאשר הביא אדון הצאן בית חדש נדול וגבה
 מן הראשון (ההוא) ויקם אותו על מקום הראשון אשר הליטו אותו
 וכל עמודיו חדשים וצעצועים חדשים וגדולים מן הראשונים הישנים
 30 אשר הוציא ותבואנה כל הצאן בתוכו: ואראה את בל הצאן אשר
 נשארו ואת בל החיות אשר על הארץ ואת כל עוף השמים כאשר
 נפלו וישתחוו לפני הצאן ויתחננו להן וישמעו אל בל דבריהן:
 31 ואחר זה לקחו אותי שלשה לבושי הלבן אשר העלו אותי לפני זה
ה נ ה  בידי וכאשר אחז הטלה בידי העלוני ויושיבו אותי בין הצאן ה
 32 טרם נהיה המשפט: וכל הצאן היו לבנות וצמרן גדול וטהר:
 33 וכל האובדות והנפזרות ההנה וכל חית השדה וכל עוף השטים
 התאספו בבית ההוא וישמח אדון הצאן שמחה גדולה כי הטיבו כלן
 34 את מעשיהן ותשובנה אל ביתו: ואראה עד אשר הניחו את החרב
 ההיא אשר נתנה אל הצאן וישיבו אותה אל ביתו ויחתמו אותה לפגי
: תן  האדון ותבאנה בל הצאן בבית ההוא ולא הכיל [הבית] או
 35 ותפקחנה עיני כלן ותראנה את הטוב ולא אחת היה ביניהן אשר
j לא ראתה: ואראה והגה הבית גדל ורחב במאד: ואראה והנה * 
 נולד פר אחד לבן וקרגותיו גדולות ויפחדו כל חית השדה וכל עוןש
 38 השמים מפניו ויתחננו לפניו בכל עת: ואראח עד אשר נחלפו כל
 משפחותיהן ותהינה כלן פרים לבנים והראשון מביניהם היה (הדבר
 דבר ויהי הדבר ההוא) לחיה גדולה במאד ותהינה לו קרנים גדולות
 ושחורות על ראשו וישמח אדון הצאן עליהן ועל כל הפרים:
 J ואישן ביניהם ואיקץ ואראה את הכל: זה הוא המראה אשר ראיתי
: ח כ  בשנתי וכאשר הקצתי ברכתי את אדון הצדק ואתן לו ש
 !* ואבך (אחר זה) בכי גדול ולא קמו דמעותי עד אשר לא יכלתי
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 נשא ובכל העת ההיא (אשר ראיתי) נגרו דמעותי על המראה אשר
 ראיתי בי הכל יבא ויקוים ואת בל מעשי האדם לפרטיהם הראו
: ואזכר בלילה ההוא גם את חלומי הראשון וגם עבורו בכיתי י ל « 

ה:  ואחרר בראותי את המראה הז

ACHTZEHNTER ABSCHNITT. 

Cap. XCI. צא 

 1 ועתה מתושלח בגי קרא אלי את בל אחיך ואספה לי את

 כל בגי אמך כי הדבר קורא אלי והרוח שפכה עלי למען אראה
 « לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים: וילך מתושלח ויקרא
 * אליו את כל אחיו ויאסף את כל בני משפחתו: וידבר אל כניו
 על הצדק ויאמר שמעו בני את כל דברי אביכם והאזינו את דבר
 פי העידותי בכם אהובי ואגיד לכם אהבו את הצדק והלכתם
 * בדרכיו: ואל תקרבו אל הצדק בלב ולב ואל תתחברו עם בבדי
 הלב רק לכו בני בדרך הצדק והוא ינחה אתכם בדרכים טובים
 » ואל הצדק תתחברו: ידעתי כי נדול יהיה השד על הארץ אך
 משפט גדול יבא עליה ויתם כל החמס ויעקר משרש וכל תקומתו
 * תחלף: ועוד הפעם יבא החמס על הארץ וכל מעשי החמס ומעשי
 ז העשק והרשע ישובו שנית: וכאשר יגדל החמס והחטאת והחרפה
 והעשק וכל המעשים ויפרץ המרד והרשע והטמאה אז יבא עליהם
 כלם משפט גדול מן השמים ויצא האדון הקדוש בעברה וזעם
 » לעשות משפט על הארץ: בימים ההמה יעקר העשק משרשיו ושרשי
 « החמס והתרמית מתחת השמים: ויאבדו כל צלמי הגוים והמגדלים
 באש ישרפו ויכריתו אתם מעל פני הארץ וישלבו אותם אל שאול
 °! אש ויכרתו בזעם ומשפט גדול לעולם: אז יקום הצדיק משנתו
 ״ ותקום נם החכמה ותנתן להם: ואחר זה יעקרו שרשי החמס ויאבדו
 החטאים בחרב ושרשי החורפים יעקרו בכל אשר הם וחורשי חמס
 » והתורמים בחרב יגועו: ואחר זה יבא שבוע אחר [שבוע] השמיני
 [הוא שבוע] הצדק וחרב תנתן לו לעשות משפט צדק אל פועלי
 » האון וינתנו החוטאים בידי הצדיקים: ובאחריתם ירכשו להם בתים
 *! בצדקתם ויבנה בית אל המלך הגדול לתפארת עד העולם: ואחר זה
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 בשבוע התשיעי יגלה משפט צדק לכל העולם ויחלפו כל מעשי
 הרשעים מעל פני כל הארץ ויכתבו לאבדון עולם וכל [בני] האדם
 5! ינהרו אל דרך הישר: ואחר זח בשבוע חעשירי בחלק השביעי בו
 יהיה משפט עולם על העירים הנדולים אשר יצאו מבין המלאכים
 »1 ועל השמים לעולם: אז יעברו ויחלפו השמים העליונים ויראו שטים
 ״ חדשים וכל צבא השמים יאירו שבעתים לעולם: ואחר זה יבואו
 שבועות רבים בלי מספר עד העולם בטוב ובצדק ומעתה לא תזכר
 » עוד החטאת עד העולם: ועתה העדותי בכם בני ואראה לכם את
 דרכי הצדק ואת דרכי הרשע והראיתים לכם עוד הפעם לטען תדעו
 9! את אשר יבא: ועתה שמעו בני ולכו בדרכי הצדק ואל תלכו בדרכי

 הרשע כי כל ההלכים בדרכי החמס יכרתו לעולם:

NEUNZEHNTER ABSCHNITT. 

Cap. XCII. ב  צ

 1 כתוב מאת חנוך הסופר [הכותב] תורת החכמה המהללת
 בפי כל אדם והשופטת את כל הארץ אל כל בני אשר ישבו על
ת  הארץ ואל דורות האחרונים אשר יעשו את הישר וירדפו א
 2 השלום: אל תרגז רוחכם על הזמן כי ימים נתן הקדוש והגדול
 5 אל הכל: ויקום הצדיק משנתו ויעבר בדרכי הצדק וכל דרכו ומהלכו
 * יהיה בטוב ובחסד לעולם: ויחון את הצדיק ויתן לו צדק וממשלה
 5 לעולם ויחיה בטוב ובצדק וילך באור עולם: וחחטאת תאבד בחשך

 עד העולם ולא תראה עוד מן היום ההוא עד העולם:

Cap. CXIII. צג 

 \ ואחר זה החל חגוך לספר מן חספרים: ויאמר חנוך על
 בגי הצדק ועל בחירי העולם ועל גטע חצדק והיושר הנני מדבר
 עמכם ואגכי חגוך אודיע לכס בגי את אשר גראח לי בחזיון השטים
ת ו ח י  ואת אשר אדע מדברי המלאכים הקדושים ואשר הכרתי מעל ל
 3 השמים: ויחל חגוך לספר מן הספרים ויאמר אגבי הגגי השביעי
. ק ד צ  [לאדם] גולדתי בשבוע הראשון בעת אשר געצרו משפט ו
כא  < ואחרי בשבוע השני תקום רשעה גדולה ותצמח התרמית כי י
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 הקץ הראשון ואחרי אשר יעבר יגדל החמס ובו ינצל איש אחד
 6 אשר ישים חוק אל החוטאים: ואחר זה בםוף השבוע השלישי יבחר
 » איש לנטע משפט צדק ואחריו יצמח גטע הצדק לעולם: ואחר זה
 בסוף השבוע הרביעי יראו מראות הקדושים והצדיקים ובריתו
 י לדור ודור ונחלה תנתן להם: ואחר זה בסוף השבוע החמישי יבנה
 » בית לתפארת ולמלוכה עד העולם: ואחר זה בשבוע הששי יעורו
 כל אשר יחיו בו ויסירו כלם את לבם מן החכמה ובו יעלה איש
 ובסופו ישרף בית המלוכה באש ובו תנפץ כל משפחת גזע בחירו:
 « ואחר זה בשבוע השביעי יקום דור תהפוכות ורבים יהיו מעשיו וכל
 w מעשיו תהפוכות: ובסופו ינמלו הבחירים והצדיקים ממטע הצדק לעולם
 ״ בהנתן להם שבעתים תורת כל היצירה: כי מי הוא זה בן האדם
 אשר יוכל לשמוע את קול הקדוש ולא יחרד ומי ידע את מחשבותיו
י יוכל לדעת את כל חקות השמים: ומי הוא זה אשר יוכל מ ו  ״
 לדעת את מעשי השמים ומי תכן את רוחו ואת נפשו ומי יוכל
 לספר אותם מי עלה [שמים] ויראה את כל כנפותיהם ויתבונן ויוכל
 **לעשות כמהם: ומי (הוא זה מכל האדם אשר) יוכל להבין את
 *! רוחב הארץ ואת ארכה ואל מי הראה את מדת כלם: היש איש
 אשר יוכל להבין את רחב השמים ואת נבהם ועל מה נוסדו ומה

 רב מספר הככבים ואפוא ינוחו המארות כלם:

Cap. xciv. ד  צ
 1 ועתה הנני אמר לכם בני אהבו את הצדק ולכו בו כי דרכי
 » הצדק ראוים להבחר ודרכי החמס יכלו מהר ויאבדו: וינלו דרכי
 החמס ודרכי המות אל אנשים ידועים מן הדור ההוא ויתרחקו
 « מהם ולא ילכו בם: ועתה הנני אמר לכם הצדיקים אל תלכו בדרכי
 רשע וחמס ולא בדרכי המות ואל תקרבו אליהם למען לא תאבדו:
 • רק בקשו צדק ובחרו לכם חיים טובים ולכו בדרכי השלום למען
 • תחיו ותתעננו: ואת דברי תשמרו (במחשבות לבבכם) ולא ימחו
 מעל [לוח] לבכם ידעתי כי יהטיאו החוטאים את בני האדם להרע
 את החבטה ולא תמצא לה בל מקום וכל עצה לא תחסר להם:
 • אוי להם הבונים [בתי] חמם ורשע וישימו תרמית מוסדם כי פתאם
 י יכרתו ואין שלום להם: אוי להם הבונים בתיהם בלא צדק כי יעקרו
 מן חיסוד ובחרב יפלו ואוצרי כסף וזהב יכרתו מהר במשפט:
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 * אוי לכם העשירים כי בעשרכס בטחתם אך את חילכם תעזבו כי
 * לא זכרתם את העליון בימי עשרכס: ותעשו נבלת וחמס לכן
י נ  •1 הקדשתם ליום שפך דם וליום חשך וליום משפט גדול: כזאת הנ
 אומר אליכם והודעתי לכס כי יוצרכם ישחית אתכם ועל מפלתכם
ו הי  a לא יחיח מרחם ועושיכם ישמח בהאבדכס: וכימים ההמה י

 צדיקיכם לחרפה אל החוטאים וחרשעיס:

Cap. xcv. ה  צ

 ! מי יתץ (והיו) עיגי (עבי) סיס ואבכה עליכם וכמים אשפך
 « דמעתי ואגוח מיגון לבי: מי נתן לכם [לזרוע] שגאה ולעשות רעה
 « המשפט ימצא אתכם החטאים: אל תפחדו צדיקים מפגי החוטאים
 כי עוד יתן יהוד. אותם בידכם לעשות בהם משפט כאשר חפצתם:
 * אוי לכם החוברים חברים (מבלי להפח כל מרפא תרחק מכם בעבור
 5 חטאתם: אוי לבס העושים רעה לאחיכם כי בפי מעשיכם יגמל
: אוי לכם  5 לכם: אוי לבם עדי שקר ואגשי מרמה כי מהר תאבדו
 חחטאים הרודפים את הצדיקים כי יגמל לכם ואתם אגשי חמס

 תרדפו ויקשו את עלם עליכם:

Cap. XCVL צל 

 1 קוו צדיקים כי מחר יכרתו חחמאים לפניכם ומשלתם עליהם
 2 כאשר חפצתם: וביום מצוקת החטאים ירוסו בגיכם ויעלו [אבר]
 בגשרים ותגביהו מדיה קגכם וכשפגים תעלו ותבואו במחלות העפר
 וכגקרות הצורים לעולם לפגי הרשעים והמה יאגחו וילילו לפגיכס
 י כשעירים: ואתם אל יצר לכם בצרתכם כי רפואה [קרובה] לכם אור
ם  * בהיר יאיר לכם ושמע מנוחה תשמעו מן השמים: אוי לכם חטאי
 כי בעשרכם תתדמו אל הצדיקים אכן גם לבבכם יניד לכם כי
 צ חוטאים אתם והדבר הזה יעיד עליכם זכרון רשעתכם: אוי לכם
ת  האוכלים חלב חטה והשותים דשן (שרשי) המבוע ותרמסו א
 » הדלים בכחכם: אוי לכס השותים מים בכל עת כי מהר יגםל
: ם י י ח  לכם וחרכתם ויבשתם על אשר עזבתם את מקור [מים] ה
 ז אוי לכם העושים חמס ותרמית (וגדופים) זכרונבם יעלה לבס לרעה:
 « אוי לכם עריצים הדורכים את הצדיק בכח כי בא יכא יוס
 מפלתכס ויום משפטכם ואל הצדיקים יבואו (בימים האלה) ימים

 רבים וטובים:
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Cap. XCVII. צז 

 האמינו צדיקים כי החטאים יהיו לחרפה ויאבדו ביום המשפט:
 וידעתם כי העליון חפץ להכרית אתכם והמלאכים ישמחו באשר
 תאבדו: מה תעשו חטאים ואי תברחו כיום המשפט ההוא באשר
 תשמעו את (דברי) תפלת הצדיקים: ולא יהיה נורלכם כגורל
 הצדיקים הדבר הזה יהיה לכם לעדה כי חברים הייתם אל
 החטאים: ובימים דזהמה תעלנה תפלות הצדיקים אל האדון ולכם
 נכונו ימי משפט: וכל דברי ההמס אשר עשיתם יקראו לפני הגדול
 והקדוש והפרו פניהם ויזרה בל מעשה חמס: אוי לבם אשר בים
 ואשר ביבשה כי נפקדתם לרעה: אוי לכם האוצרים כסף וזהב ולא
 בצדק ותאמרו עשינו עשר ויהיו לנו אצתת ונאסף את כל אשר
 הפצנו: ועתה נעשה את כל אשר יזמנו כי כסף אצרנו אצרותנו
 מלאנו ורבים (כמים) חרשי בתינו: וכמים רבים ימם שקרכם עשרכם
 יעזב אתכם מהר ולא ישאיר לכם שארית כי בחמס עשיתם את כל

 אלה ואתם תהיו לקללה גדולה:

Cap. XCVIII. ח  צ

 ועתה הנני נשבע לכם החכמים והכסילים כי רבות תראו
 בארץ: כי יתר על הגשים תשימו עליכם עדיים ושלל צבעים יתר
 מן העלמות זהב וכסף - וארגמן (ומגדנות) ובכל תפארתם ונדלם
 וממשלתם וכבודם ימסו כמים: תורה וחכמה אין בהם ולכן יאבדו
 עם אצרותיהם יחד ועם כל תפארתם וכבודם ימותו בחרפה ועני
 נתל ונפשם תקלע אל תגור אש: הנני נשבע לכם חטאים כי
 כאשר לא היה הר לעבד וגם לא יהיה ולא גבעה אמה לאשה כץ
 לא שלחה החטאת על הארץ רק האנשים לבדם יצרו אותה וכל
 עושיה יהיו לקללה נתלה: ורחם משכיל לא נתן אל האשה רק
 בנלל פעל כפיה תמות בלי בנים: והנני נשבע לכם חטאים ב[שם]
 הקדוש והגדול כי כל מעשיכם הרעים גלוים המה בשמים ודרכי
 רשעתכם לא גבתרו ולא גחבאז: אל תדמו בנפשכם ואל תאמרו
 בלבבכם לאמר לא נדע ולא נראה כי כל החטאים יכתבו בכל יום
 לפני האלהים בשמים: הנה עתה ידעתם כי כל רשעתכם אשר
 הרשעתם יכתב בכל יום עד יום משפטכם: אוי לבס האוילים כי
 באולתכם תאבדו אל החכמים לא תשמעו ואת הטוב לא תבקשו:



HENOCH Cap. XCV111—AC1A. 

 10 ועתה דעו כי נכונים אתם ליום אבדון ואתם החטאים אל תקוו
 לחיות רק תלכו ותמותו ולא תדעו כפר היו נכונים ליום המשפט
 נ! הגדול וליום מצוקה וחרפה נתלה לנפשכם: אוי לכם ערלי לב
 העושים רעה ואוכלים דם מאין תאכלו בטוב ותשתו ותשבעו מכל
 הטוב הלא באשר שם אדוננו העליון לרוב על הארץ אין שלום
 2! לכם: אוי לכם האוהבים את דרכי החמס מדוע תקוו לטוב דעו כי
 תנתנו בידי הצדיקים והמה יכריתו את צואריכם וימיתו אתכם ולא
 נ1 ירחמו עליכם: אוי לכם השמחים למצוקת הצדיקים כי לא תאספו
 u אלי קבר: אוי לכם כי תסכלו את דברי הצדיקים ולא תהיה לכס
 ״! כל תקוה לחיים: אוי לכם הכותבים דברי שקר ודברי רשע ויכתבו
 את כזביהם למען ישמעו להם ולמען לא תשכח האולת אין שלום

 להם רק ימותו פתאם:

Cap. xcix. צט 
 ! אוי להם (לאלה) העשים רשע ישכחו את דברי השקר ויכבדום
 ג [לכן] תאבדו ולא תראו חיים טובים: אוי לבם ההפכים את דברי
 הצדק ויעזבו חוק עולם ויהיו לחטאים את אשר לא היו טעולס
 3 לכן ירמסו לארץ: הכנו צדיקים לימים ההמה לשאת תפלות זכרון
 וערכו אותן לעדה לפני המלאכים למען ישימו את חטאת הרשעים
 * לפני העליון לזכרון: בימים ההמה ינועו העמים ומשפחות גויס
 5 יתנשאו ביום הכליון: ובימים ההמה אתן לנשים רחם משכיל את
 עולליהם ירטשו ואת בניהם ידיחו מפניהם הרות תפילנה את פרי
 בטנן ואת עולליהם תשליכנה ולא תאספנה אותם אליהן ועל אהוביהן
 e לא תרחםנה: עוד הנני נשבע לכם חוטאים כי ליום שפך דם וכליון
 ד נצח הוכנה החטאת: וישתחוו אל האבנים מאחרים) יעשו [להם]
 פסלי זהב וכסף עץ ואבן ואחרים ישתחוו אל הרוחות הטמאות
 ואל השעירים ובכל היכלי האלילים וכל תשועה לא ימצאו בהם:
 8 וירשעו בזדון לכם ותעורנה עיניהם בפחד לבם ובמראות חלומותיהם:
 ! בהם יסכלו וירב פחד לבם בעשותם את כל מעשיהם בשקר וישתחוו
 ©נ לאבן [לכן] יאבדו בלם: ובימים החמה מאשרים יהיו כל המקבלים
 את דבר החכמה ויודעיה וכל העושים את מצות העליון וילכו בדרכי
 !! הצדק לא ירשיעו עם הרשעים כי המה ימלטו: אוי לכס המפיצים
ת א ט ת חרעח בין אחיכם כי בשאול תמותו: אוי לכם סיסדי ח א « 
 ״ ותרמית והשופכים רוח ממר על חארץ כי בזה יסופי: אוי לכס
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י נ אב ת ו א ט ה לבני ה י נ ב תהי כל ה ם ו ם ביניע אחרי כ י ת ם ב י נ ו  הב

ם כי י אומר לכם כי אין שלום לכם: אוי לכם המשלי נ הנ  u (רשע) ו

ינהו אחרי האלילים ם אשר לעולם ו ת ל ח נ ם ו ה י ת ו ב ת א ד ת מ נ ת מ  א

ם י ס ההרג מ ם עושי און ואנשי ח ה : אוי ל ה ה ו נ ם מ ה ה ל י ה  5! בי לא ת

ת ט הגדול: בי יוריד א פ ש מ ם עד יום ה י ר ת ס מ ם ב ה י ח ת א  »נ א

ו ת רוה אפ ם ויעיר עליכם א כ ב ב ל ת הרעה ישים ב א ם ו כ ת ר א פ  ת

ת ם יזכרו א ם והקדושי קי ב וכל הצדי ר ה ם ב כ ל ת כ ת א י ר כ ה  ל

: ם כ י ת ו א ט  ח

Cap. C. ק 

ם י ה א ד ו ה ם א ם על מקו ה י ג ת עם ב ו ב א ה יהרגו ה מ ה  1 ובימים ה

ת ידו  2 יחד ימותו עד אשר יצוף כגחל דמם: כי איש לא יכלא א

ת ידו טא לא ישיב א חו ת בן בגו ו ת בנו ולא ירחם א ת א י מ ה  מ

חצה אר י : ועד צו ו ל ט ק ת ד ומשחר עד ערב (שמש) י ב כ נ ו ה  3 מאחי

ה מ ה בימים ה : ו ע ב ט העגלה עד מרומה ת ם ו י א ט ו ח ם בדם ה  * הסו

ת אל א ט ח ת כל עוזרי ה יאספו א ת ו ו א ו ב ה מ ם אל ה י כ א ל מ  ירדו ה

ם גדולים י ט פ ת ש א לעשו ו ה תגשא העליון ביום ה ד אז י ח ם א  מקו

ד לשמרים על ם יפקי י ש ד ק ם ה י כ א ל מ ת ה א : ו ם י א ט ח  5 בכל ה

ף בל ו ס ן עין עד אשר ת ם כאישו ת ו ם לשמור א ם והקדשי קי  הצדי

ד גגד ה ת אין כל פ ו נ ם ש קי ר ירבו הצדי ש א ת וגם כ א ט ח ה ה ו ע ר  ה

ת ת ויביגו כל בגי הארץ א מ א ת ה ה יראו א מ כ יהם: ואנשי ח נ  6 עי

לם ביום ה ויכירו כי גם עשרם לא יוכל להצי ר הז פ ס  בל דברי ה

ם קי קו אל הצדי ם כי תצי י א ט ח : אוי לכם ה ם ת א ט ם בעד ח ת ל פ  ד מ

ה ק ו צ מ ס ביום ה כ כם יגמל ל ש כי כפי מעשי א ם ב ת ו ו א  ותשרפ

ד ימצא ח ת רעה בי פ מו לה: אוי לכם עקשי לב שוקדי מז דו  8 הג

ם ועל כ י ם כי על דבר פ י א ט : אוי לכם ח ל ם מצי כ ם ואין ל כ ת  9 א

ה ת ע : ו ש ת א ב ה ך ל ו ת ו ב פ ר ש תם ברשע ת  0! מעשי ידיכם אשר עשי

ש והירח מ ש ם מן ה כם בשמי ת מעשי ם יחקרו א י כ א ל מ  דעו כי ה

: ץ ר א קים כ ת הצדי ם א ת ע ש ר ם אשר ה ב י ת ו א ט זככבים [יחקרו] ה ן  ו

ר כי כלם נעצרו ט מ ת ה א ל ו ט ת ה א ד ו א ת ה א ב ו ע ת ה ם א כ  ״ ויעיד ב

: ס ב ת א ט ת ח ם לא יפקדו א א ה ה ת ע כם ו ם ולא ירדו עלי כ ר ו ב ע  ב

ר כי לא יעצר לכם (מרדת עליכם) ואל ט מ ו -שי אל ה א י ב ה ה ת ע  2! ו

ר יפלו עליכם השלג ש א ה כ הי כסף: ו ב ו ה ם ז כ ת א קבל מ ם י ל א ט  «! ח
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 והכפור וקרתם וכל רוחות השלג עם כל מצוקותיהם אז (כימיס
 ההמה) לא תוכלו לעמד לפגיהם:

Cap. ci. קא 

 התבוגגו על השמים כל בגי השמים כלכס הביטו אל כל
 מעשי העליון ונורו מפניו ולא תעשו את הרע לפניו: כי מה עשיתם
 אם סגר את ארבות השמים ויעצר את המטר ואת הטל מרדת
 בעבורכם על הארץ: וכאשר שלח עליכם את אפו על כל מעשיכם
 לא קראתם אליו ותדברו על צדקתו בגאות ובוז אין שלום לכם:
 האם לא ראיתם את מלכי האגיות כאשר תגועגה אגיותיהם מן
 הגלים וכאשר יסער הרוח יתחלחלו ויבואו בצרה: ולכן יחילו כי
 כל רכושם (הטוב) יצא עמרם אל הים וייאש לבם מכל טובם
 כי הים יבלע אותם ויאבדו בקרבו: הבי איגגו הים וכל תגועתו
 מעשה העליון הוא חתם את כל מעשיו ויסגר את כלו בחול:
 ובגערתו יחריב [ים] ותםת (כל) דגתו וכל אשר בקרבו ואתם חוטאים
 בארץ לא תגורו מפגיו: האם לא עשה את השמים ואת תארץ ואת
 כל אשר בה ומי גתן תורה וחכמה אל כל חיה הרמשת על הארץ
 ואל כל אשר בים: חכי לא יחילו כל מלכי האגיות מפגי הים

 והחטאים לא יחילו מפגי העליון:

Cap. en. קב 
 איפת תגוסון בימים חהטה כאשר ישלח עליכם אש מכאבת
 ואי תמלטון וכאשר ישלח את דברו עליכם האם לא תבתלו ותפחדו:
 וכל המארות יפחדו פחד גדול וכל חארץ תבחל תרעד ותחת:
 וכל המלאכים יעשו את םצותם ויבקשו להחבא מפגי גדל התפארת
 ובגי חארץ ירעדו ויחילו ואתם חטאים ארורים אתם לעולם ואין
 שלום לכם: ואתגה גפשות צדיקים אל תפחדו קוו אל היום אשר
 בו תמותו בצדק: ואל תעצבו ברדת גפשכם בצער גדול ובתוגה
 ואגהה ועצב אל השאול ובשרכם לא ראה טובח בחייכם כפי
 מעשיכם ותחיו כחטאים ביום הקללה והמשפט: וכאשר תמותו
 יאמרו (עליכם) חחטאיס לאמר כאשר גמות אנחגו ימותו גם
 הצדיקים ומה הועילו בכל מעשיחם: חגר• כמגו מתו גם המה
 בצרה ומעוף צוקה ומה יתרון להם ממגו ומעתה גשויגו: ומה
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 ישאו ואיזה שכר יראו לעלם הנה גם המה מתו ומעתה עד נצח
 9 לא יראו אור: הנני אמר לכם חטאים רב לכם אכל ושתה ולהערים
 0! אגשים גזל והטא ולעשות עושר ולראות ימים טובים: האם ראית
 את הצדיקים כי אחריתם שלום וכל המס לא נמצא בם עד יום
: ויאבדו ויהיו כלא היו ונפשותיהם תרדנה בעמקי שאול ם ת ו ס  ״

 וצלמות:

Cap. cm. קג 

 ! ועתה הנני נשבע לכם הצדיקים בנדל תפארתו וכבודו ובכבוד
 2 מלכותו ובנדלו אשבע לכם: כי אנכי אדע את הסוד הזה קראתיו
 מעל לחות השמים ואראה את ספר הקדושים ואמצא כתוב עליו
 3 ורשום בו עליהם: כי כל טוב ושמחה וכבוד הכנו להם אל
 הנפשות אשר מתו בצדק "ורב טוב ינתן לכם תחת כל עמלכם ויפה
 * חלקכם מחלק החיים: ותחיינה נפשות המתים בצדק ונפשותיהם
 תנלנה ותשמחנה וזכרונן יעלה לפני הגדול לכל דרות עלם ועתה
 5 לא תפחדו עוד מחרפתם: אוי לכם חטאים כי בחטאתכם תמותו
 והדומים לכם אמרו עליכם לאמר מאשרים המה החטאים כי כל
 » ימיהם ראו [בטוב]: ועתה מתו באושר ועושר וכל מצוקה וקטל
 לא ראו בחייהם וימותו בגאון ולא נעשה בהם משפט בחייהם:
 ל דעו כי נפשותיהם תרדנה שאולה ורע להם בםאד וגדול יהיה ענים:
 8 ובעת המשפט תבא נפשמ במקום חשך וצלמות ובלהב בוער והיה
 9 המשפט לכל דרות עולם אוי לכם כי אין שלום לכם: אל תגידו אל
 הצדיקים ואל הטובים אשר בהיים המה לאמר בימי צרתנו לחצנו בלחץ
 ראינו כל צרה ורעות רבות מצאנו רדפנו ונמעטנו ותקצר רוחנו בעמלנו:
 0! נכרתנו ואין מושיע לנו (לא יכלנו) באמר ובמעשה ולא מצאנו
 n מאמה עשקנו ורצצנו יום יום ולא ק־ינו לראות בחיים: קוינו להיות
 לראש ונהיה לזנב יגענו במעשנו ופרי לא עשינו ונהיה מאכל אל
 2! החטאים והרשעים הכבידו את עולם עלינו: שנאינו ומבנו משלו
ו ונכף את ראשנו אל שנאנו ולא רחמונו: בקשנו ללכת מאתם נ ב  ״
:  למען נמלט ונמצא מנוח אך לא מצאנו מקום לנוס ולהושע מהם
 *! ונצעק עליהם בענינו אל המושלים ונשוע על אוכלנו אך את
 צעקתנו לא ראו ואל קולנו לא אבו שמוע: ויעזרו אל המבנו ואל
 אוכלנו ואל ממעטנו ויסתירו את חמסם ואת עולם לא הרהיקו ממנו
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 כי אם אכלונו ויזרוגו ויקטלוגו ויסתירו את ההרג הרב [אשר הרגו
 בנו] ולא זכרו כי הרימו את ידיהם עליגו:

Cap. civ. ד  ק

 ! הנני נשבע לכם הצדיקים כי המלאכים יזכירו אתכם בשמים
 2 לטוב לפגי הדר כבוד הגדול ושמותיכם יכתבו לפניו בראשונה
 [הייתם] לקללה לחרפה ולבוז ועתה קוו כי תאירו כמארות השטיט
 3 ותראו ושערי השמים יפתחו לפגיכם: וזעקו צעקתכם למשפט ויראת
 לכם ויפקדו המושלים על כל אשר לחצו אתכם וגם כל העזרים
 * לעשוק אתכם: קוו כי רבה תהיה שמחתכם כשמחת מלאכי השמים
 5 ואת תקותכם אל תעזבו: יען כי כן נהיה לכם לכן לא תתחבאו
 ביום המשפט הנדול וכל חטא לא ימצא בכם ומשפט עלם ירחק
 6 מאתכם לכל דרות עולם: ועתה אל תפחדו צדיקים בראותכם את
 הרשעים בעשותם חיל ויתעננו בתאותם תתרחקו מחםסם ואל
 ד תתחברו עמדם כי הברים תהיו אל צבאות השמים: ותדברו חטאים
 לאמר לא יפקדו ולא יכתבו כל חטאתינו אכן דעו כי כל חטאיכם
 3 יכתבו בבל יום: ועתה תראתי לכם כי אור וחשך יום וליל יראו
 9 את כל חטאתיכם: אל תרשעו בלבבכם ואל תשקרו ואל תהפכו
 את דברי האמת ואל תשקרו בדברי הקדוש והגדול ולא תרוטטו
 את אליליבם כי לא לצדקה יחשבו לכם כל שקריכם וכל רשעתכם
 0! כי אם לחטאה נדולה: ועתה הנני יודע את הסוד הזה כי יתפכו
 את דברי האמת ויסורו ממנה חטאים רבים וישקרו וידברו דברים
 רעים ויעשו מעשים נדולים ויכתבו ספרים [לחזק] את דבריהם:
 ״ אכן כאשר יכתבו את כל דברי באמונה בלשנותיהם ולא ישנו
 ולא ישמיטו מדברי כי אם יכתבו (את תבל) באמונת את כל אשר
 2! העדותי עליהם בראשונה: אז אגלת לתם סוד שני כי ינתנו הספרים
 13 אל הצדיקים ואל החכמים לשמחה וצדק ולחכמה רבת: ויתנו להם
 הספרים והמה יאמיגו בחם וישסחו בם ויגמלו כל הצדיקים אשר

 מהם הכירו את כל דרכי הצדק:

cap. cv .  קד,
 ! ובימים תתמת דבר האדון לאמר קראו אל בגי האדם והעידו
 להם על חכמתם הראו לתם כי אתמ מנהליהם ושכרמ הרבת על
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 * הארץ: כי אני ובני נתחבר עמדם לעלם [וילכו] בדרכי הצדק בכל
 ימי חייהם שמחו בני הצדק באמת כי שלום יהיה לכם:

Z W A N Z I G S T E R A B S C H N I T T . 

Cap. cv i  קו .

 * ויהי אחרי ימים (רבים) ויקח מתושלח בני אשה לבנו למך
 * ותהר האשת ותלד בן: ויהי בשרו לבן כשלנ ואדום כפרח
 ששנים ושערות ראשו וקדקדו כצמר צחר ועיניו יפות ויהי כאשר
 פקח את עיניו האיר את כל הבית כשמש והאור גדול מאד בכל
 « הבית: ויהי כאשר לקח מידי המילדת ויפתח את פיו וידבר אל
ו:  * אדון הצדק: ויפחד למך אביו מפניו וינס ויבא אל מתושלה אבי
 & ויאמר אליו לאמר ילד משנה ילדתי איננו ככל האדם כי דומה
 הוא אל בני המלאכים ודמותו משונה ואיננו כמנו פניו יאירו ועיניו
 * כקרני השמש: אדמה כי איננו ממני רק מן המלאכים ועתה הנני
 1 ירא כי אות יהיה בימיו על הארץ: ועתה הנני אליך אבי בבקשתי
 כי תלך אל חנוך אבעו ושמעת ממנו דבר אמת כי עם המלאכים
 a שבתו: ויהי כאשר שמע מתושלח את דברי בנו ויבא אלי אל קצות
 הארץ באשר שמע כי שמה הנני ויצעק [אלי] ואשמע את קולו
 & ואבא אליו ואמר אליו לאמר הנני בני כי באת אלי: ויען אותי
 ויאמר בעבור דבר נדול באתי הנה ובעבור מראה' קשה קרבתי
 ><! אליך: ועתה אבי שמעני הנה בן נולד לבני ללמך וצלמו ודמותו
 איננו כדמות כל האדם מראהו לבן םשלנ ואדום משושן ושערות
 ראשו לבנים מצמר צחר ועיניו כקרני השמש ויהי כאשר פקח את
ת: וכאשר לקח מידי המילדת פתח את פיו  !1 עיניו האיר את כל הבי
 ™ ויברך את אדון השמים: ויפחד למך אביו וינס [ויבא] אלי והנה
 הוא לא יאמין כי יוצא חלציו הוא כי [דומה] במראהו אל מלאכי השמים
 «! ועתה באתי אליך כי תודיע לי את האמת: זאען אנכי חנוך ואמר
ן ידעתי זאת ואראה  אליו הנה חדשות יחדש האדון על האד
 במראה הנה הודעתיך כי בדור ירד אבי עברו [מלאכים] בשמים
 ־*!ממעל על דברי האדון: ויעשו המאה ויחלפו הוק ויתערבו עם
 הנשים ויחטאו עמק ויקחו מהן נשים ויולידו בנים: ועתה כליון
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: ת ח  גדול יהיח על הארץ ומבול מים יבא עליה ותשם הארץ שנה א
 »! הבן הזה הנולד לבם יותר על הארץ ושלשה בניו ינצלו עמדו
 ל! ואחרי אשר יגועו כל האנשים ינצל הוא ושלשה בניו: (ויולידו
 עגקים על הארץ לא מן חרוח אך מן הבשר ומשפט גדול יהיה על
י : ועתה הודע אל למך בגך כ  8! הארץ ותטהר הארץ מכל טמאה)
ח י ה  חבן חגולד לו בגו תוא באמת וקראת את שמו גח כי הוא י
ל  לכם שארית והוא ובגיו יגצלו מן הבליון אשר יבא על הארץ ע
כ ר  בל החטאת והחמס אשר יעשו כיסיו על הארץ: ואחר זה ת
ס  החטאת מכל אשר געשה מקדם והגגי יודע את מסתרי הקדשי

 בי האדון הראני והודיעני ואקרא אותם מעל לחות השמים:

Cap. CVII. קז 

ד ו  ! ואראה כתוב עליהם בי ירשעו מדור לדור עד אשר יקום ד
ז א  צדק וכל הרשעה תברת והחטאת תחלף מעל פני כל הארץ ו
ה ז  ג יבא עלית כל טוב: ועתה בגי לך ותודע אל למך בגך כי הבן ה
ח של  3 חגולד [לו] בגו הוא באמת ואיגגו שקר: ויהי כאשר שמע מתו
 את דברי הגוך אביו בהראותו לו את בל חגםתרות וישב ויר<$
ל כ  אותו ויקרא את שם הבן ההוא גח כי הוא יגחם את הארץ מ

 עצבוגה:

Cap. CVIII. קח 

ש י א ב  1 ספר שגי אשר כתב חגוך בעד מתושלה בגו ובעד כל ה
4, ת כ  2 אחריו וישמרו חוק באחרית הימים: אתם אשר עשיתם א
ח  אלה חבו לימים חחמה עד אשר יסופו כל עושי רע ויסוף כ
 8 הרשעים: ואתמ חכו עד אשר תחלף חטאת וימחה שמם סספד*
 הקדושים זרעם יכרתו לעולם ונפשותיהם ״תםותיגה ותצעקגה יתיללכד-
ז י ן ;  * במקום שמס וחרב ותשרפגה באש בארץ גשמה: ואראה שמה כ
ע ־ ד ל  העב ולא חברתי אותו בי עמוק תית וגם לא יכלתי לראותו ו
 אש בהיר בוער כתובו ויסכל שמה במו הרים בהירים ויגיעו. ד,;ך-

 5 והגה: ואשאל את אחד המלאכים הקדשימ אשר עמדי ואמר
^ ד ק  הוא האוד הזה כי אין זה שמיס רק להב אש בוער בלבד ו

 » זעקה ובכי ותאגיד! וכאב גדול: ויאמר אלי המקום הזה אשר
0*# העו  בזח חוא אשר תבואגה בו גפשות החטאים והפשעים ו
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 רשע ואשר ישנו את כל אשר דבר האדון ביד הנביאים על [הימים]
 י הבאים: כי כתובים המה ורשומים בשמים ממעל למען יקראו אותם
 המלאכים וידעו את אשר יבא על החטאים ועל נפשות הענוים
 והמענים את בשרם ויחרפו מאת האנשים הרעים ושכרם נכון מאת
 8 האלהים: ואל האהבים את האלהים ולא יאהבו את הכסף ולא
 « את הזהב ולא את בל טוב העולם ויתנו את בשרם לדוש: ולאלה
 אשר מעת היותם לא התאוו אל מעדנות הארץ ויזכרו כי רוח
 חייהם וישמרו זאת והאדון הרבה לנסותם ותמצאנה נפשותיהם
 י ><! טהרות למען יברכו את שמו: ואכתב בספרים האלה את כל
 ברכותיהם והוא קבע את שכרם כי מצא אותם אהבים את [אלהי]
 השמים מנפשם לעלם ויברכו אותי בעת אשר נרמסו מן האנשים
 !! הרעים וישמעו מהם קללות וגדופים ויחרפו מהם: ועתה הנני קורא
 אל נפשות הצדיקים מדור האור והארתי על כל הנולדים בחשך
 2! ובשרם לא גמל בכבוד כפי אמונתם: ואביא את אוהבי שמי הקדוש
 «! אל אור מזהיר ואושיב את כל אחד על כסא כבוד: ויזהירו לעלם
 ועד כי צדיק אלהים במשפטו ולאםוגים יתן אומן במושב צדיקים:
 ״ ויראו את ההלכים בחשך כי יהדפו אל [מקום] צלמות והצדיקים
 5! יזהירו: ויאגחו החטאים בראותם את זהר הצדיקים וגם המת ילכו

 אל [המקום] הכתוב להם לימים ולזמגים:

 ת 5
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Noten. 

Kap. 1. V  th,C 1 zusammengesetzt\)׳\{aethiop. YxaMt יהוה .2 .
aus 3*!*7H.?1 נ /̂ |f״ und '<'<׳ f h ,C : Land. Erde, dem Sinne nach 
ist es eigentlich richtiger אליהים zu iibersetzen. aber da die 
Aethiopen das nom. propr. dei הוה: durch Wl^h'UduC •־ U ״ ( J 
das nom. apell. dei מליחים durcli h<F°tiYl * wiedergeben. so richte 
ich mich in meiner Uebersetzung darnach. 

V. 3. הקדוש והגדול so wird Gott von diesem Verf'asser oft 
genannt, und ist aueh fur die Folge zu inerken. 

V. 5. עירים aethiop. ״ץין״ין״} s stammt aus der Wurzel 
'{**W) 1 wachen, ist. aber nicht mit שמרים zu iibersetzen (wie Rubin 
in seiner Uebers. des Jubilaenbuches), hier sind nur die עיי״ין 
(v. עור) Wachsmgel (Dan. 4,10.) gemeint. 

Kap. 3. V ה .1 . א ר ? .i. T מ ! C 1 ^ft*f*C?1^ ' w ' 1 e sie ersehienen, 
aussehen. 

Kap. 6. V. 3. שמעזא aeth. ftjP^IJ : Seiniaza; autfallend ist. 
dass derselbe in manchen Stellen (der jud. Litt.) ע:א, in manchen 
 kommt nur םמיזה heisst, die Lesart שמחזאי und in manchen עוזא
in unserem Buche und im זהר zur Genesis (ed. Mant. fol. 37 
col. 1) vor, אמרו רבוחנו ז״ל בשעהא דברא קב׳יה לאדם ברא ליה 
 בגינתא דערן וצומו על שבע מצות הב יאוזגרש מגינתא רעדן וחרי מלאכי
 םמיא עזא ועזאל אמרו קמיה קב׳יה אלו הוינא אגן בארעא הוינא זבאין א״ל
 קב״ה י:י אתון יבלין על יצרא בישא אמרו קמיה יבלין מיד אפיל לון קב״ה
 בד״א הנפילים היו בארץ וכתיב הגבורים יב׳ ובשעתא דגהחו לארעא עאל
ם נשים ובי הבו ואתעקרו מקרושתייהו ע״ב. ה  בהו יצרא בישא שנאמר ייקחו ל
Diese Sage vom F a l l der Engel, welche in der ganzen Midrasch-
und Kabbala-Litteratur bekannt ist, wird zweifellos aus unserem 
Buche entnommen sein, da wir keine lilteie Urkunde darfiber 
haben. Die Lesarten dieses Namens sind in der jiid. Litteratur 
so mannigfaltig, dass wir vermuten diirfen, dass dieser Name 
nicht jiidischen Ursprungs sei. 
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Noten 6,6— 8,!. 

V. 6. אי־ריס aetli. /1C׳־i.f| •־ e '  Berg solchen Namens ist ״
uns ganz unbekannt; das griechische Bruchstiick, welches 1111s 
erhalten ist, hat hier יי־ד. die aeth. Lesart wird freilich falsch 
sein, im tVtext wird es geheissen haben in den Tagen des Ju-
red (s. Hen. 106,13). Aueh die anderen Biicher, welche diesen 
Fal l erzahlen. setzen ihn in die Tage des Jared. Im Buche 
der .lubilaen Kap. 4 heisst es: ftftr/n נ fl0D<p()AjJ- '׳ (^ e s ^ared) 

a>M. 4«־ > ״ ״ J f c h ״ l ' s h^h-dih.C ׳ (D-tlV נ j r £״ u s f v ׳ C־ e r e 1 • 
aueh Orig. Comm. in Joann. T. V I I I p. 132 ed. Huet. 

V. 7. Diese Namen sind offenbar verwirrt, und lassen sich 
schwer herstellen, ich will hier daher angeben, wie sie im 
aeth. Text heissen. h-^XlM^^Kfii ' Urakibaranieel fchJUftA » 
Afo'biel /1)7״ .^A •• TantiH ^ * m - ^ A : Ramurl J} {׳ fc ,A •־ Tianel 
h ,H . * /uA־ Xarakujril Mfofr'• A s M hC9°C 
ft . Arnurs H T ^ J i A •־ Batraal hV״>Ju •' 114(1! * â&efte 
h<pWh>& • s ׳ ״ ׳ א ׳ / AC '1-h .A ־ m - C / b A : ^»־# 
?•9n9h*& '׳ ׳J°IHJl~(('l Ju5.'H,PA •' Ardzidl; zu vergleichen sind 
diese Namen mit den Engelsnamen in זהר zur Gen. fol. 40 ff. 
(ed. Mant. 1 und mit verschiedenen Stellen im Buche רז"אל המלאך. 

Kap. 7. V. 1. ist zu vergleichen mit der Stelle זהי־ zur 
Genesis tbl. 08 (ed. Mant.) wo es heisst: ת י מ  והגי עזא ועזאל ד
א ט ש פ ת א  לעילא ואפול לון קב״ה יאגלימו בארעא ואתקיימו כיה ולא יבילי ל
ד נשי עלמא ועד בען יומא דא אינו; קיימא יאילפא ח  מניה ולבתר טעו י

כ.  חרשין לבני נשי ואולידו בנין וקרו להו ענקים ו
V. 2. Eine Handschrift hat hier 3000״ E l l e n u , und wird 

aueh von Dillmann bevorzugt; iibrigens fehlt die Angabe ihrer 
Grcisse im griechischen Text und wird hoehstwahrscheinlich 
eine Glosse sein. 

Kap. 8. V. 1. עזזאי aeth. JiHIMbA 1 Aza£el ist der alteste 
Damon, den die jiid. Daemonologie kennt. Derselbe war ur-
spriinglich als Gottheit verehrt; er kommt schon im Lev. 16,8. 
vor, wird "עזאז geschrieben, weil man ihm den Namen אל nicht 
anhaugen wollte; (Pesita hat richt. die :Ssabier vM!>-i, die 

Araber J ^ ' r S ) wie dies schon im A. T. bekannt ist. Am Siihne-
tag wurden 2 Bocke geopfert, der eine dem Jalive, der andere 
dem Azazel; die Rabbinen wollen freilich erklaren, עזאזל sei 
ein Name eines Berges, aber diese Erklarung ist einfach zu 
verwrrfen. Ilm Ezra war aueh der Meinung, das עזאזל, der 
Name eines Damons sei, und verhiillte seine Ansicht in das 
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G-eheimniss eines Ratsels, indem er sagt: ואני אגלה לך קצח הסוד 
 man zahle aber 33 Verse weiter und בהיותך בן שלשים ושלש חדענו
man hat den Vers ולא יןבחי עוד את זבחיהם לשעיךם vor Augen. 
Diese Anschauung finden wir aueh im זהר Num. pag. 123 b. 
(ed. Mant.), dort heisst es: ובגין דא הוו ישראל מקרבין לעזזאל לגבי 
ם ח ם רעב שונאך האכילהו ל א (Pr. 25,21) א ר  ההוא חשך וב לקימא ק
und im Midrasch - Fragment שמחזאי ועזאל (herausgegeben von 
Jellinek im כיח המדרש Band I V . pag. 127) wo es heisst: עזאל 
ם לדבר עבירה ד  לא חזר בתשובה ועדין הוא עומד בקלקולו להסית בני א
 במיני צבעונין של נשים ולבך היו ישראל מקריבין קרבנות ביום הכפירים
ד לעזאזל שיסבול עונותיהם ח  איל אהד ליהוה שיכפר על בני ישראל ואיל א
 Aueh in diesem Midrasch wird von .של ישראל והוא עזאזל שבתורה
Azaz'el ausgesagt, dass er es war, der den Gebrauch von Putz-
sachen und Schminke den Menschenkindern lehrte. Was die 
Etyomlogie dieses Naniens betrifft. so wird er aus ז־אל  עז־אי" oder עז
Trotz yeyen Gott oder der Trotzer Gotten zusammengesetzt sein. 
Die Ableitung des Namens am 1עז־אזי ist nicht zu beachten. 

אחריהם , de Sacy und Dillmann, erklaren, dass darunter die 
Verfertigung der Spiegel zu verstehen sei. 

V. 3. עמיזרק aeth. ft^H^h: Amezarak kommt sonst nicht vor. 

 .aeth. YxC^Gd 1 Aramros, in Kap. 6 Armers ארמריב

? .viell) י .aeth בדקיאל ) i s t n a c 1  ,Kap. 13 היכלוח 1
der Engel der Blitze. 

 falvfltaA : Kokabel ist nach der obengenannteu כבביאל
Stelle der Engel der Sterne. 

 .py^j, A» Tern1 el kommt im griechischen Texte nicht vor* תמאל

Kap. 9, V. 1. מיכאל וגבריאל sind aueh in anderen Stellen 
als Angesichtsengel (ים  .bekannt (מלאכי הפנ

 aeth. foC?0} * Suriun <Dh*C9'i \ Uriun, Dillmann םורין ואורין
will diese Namen mit סוו״יאל und אוריאל zusammenfuhren, da I 
und n in Fremdwortem, die ins Aethiopische aufgenommen 
wurden, in einander iibergehen; z. B.: ft^.^A י ^ir ש י פ י ^ ' 
lU^f l .A נ fiir בביבים u s. f. סיריאל kommt aueh im babil. Tal-
mud Tract ברבות fol. 51 col. 1. als Angesichtsengel vor (vergl. 
hieriiber זהי־ z. Gen. pag. 40. b. ed. Mant.). Zu beachten ist 
ferner die Glosse, welche eine Handschritt hat, das Surian 
Rufael sei, und dieses ist aueh anzunehmeii, da Rufael (רפאל) 
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immer !inter den vier Gesichtsengeln gezahlt wird, dagegen ist 
Surian oder aueh Suriel in unserem Buehe ganz fremd. 

Kap. 10. V. 1. אי־שיללייי־ aethiop. J !Cf lPAA£C « Arsejalalior. 
statt dieses Xamens hat der griechische Text Uriel, Dillmann 
meint, dass dieser Name aus den beiden Namen הרםי*}ל אליאור 
Gottessonne. Gotteslicht zusamniengeschniolzen sei, wieso aber 
derselbe statt Uriel geschrieben wird, ist damit nicht erklart. 

V. 4. דידאל aeth. J ^ J J / ^ '• Dudai'l A. Geiger (Jud. Zeit-
schrift t'. Wiss. u. Leb. i l l 199,) meint, dass wir es hier nicht 
mil einem bios tingirten. sondern einem ganz bestimmten Orte 
in der Nahe derusalems zu thun haben. Dieses Wort ist nicht, 
wie Dillm. behaupten will, aus ריךא־אל Kessel Gottes, zusammen-
gesetzt, sondern aus הדידו־אל (s. Talm. Bab. Tractat יומא fol. 
08 col. 2., (Talm. Jems, hat כיח חורון statt ביה חדודו was 
aber nicht rich tig ist). wir brauchen aueh keine Etymologie fiir den 
Namen aufzusuchen, obgleich eine solche von den 3 c h a r fen 
Zacken des Felsens fiir הדודו sehr nahe liegt. (Vergl. Misna 
S. Moed Tractat יומא M. 5,6. .losephus X I I I 6,4). 

> .aethiop רפאל . f . / bA : Bufdel, in Vers 7 soli er die Erde 
von ihrem Verderben heilen, audi die Etymologie dieses Namens 
weisst darauf hin; Refael ist aueh in vielen Stellen im Talmud 
und Midrasch als Heilengel bekannt. 

V. 7. גלו, der aeth. Text hat hier fj<f>׳f*/V• 1 dass sie ge-
tiidtet haben, ist aber zweifellos eine falsche Lesart. 

V. 19. ־ין aeth. 9°\}?&^• נ !*ressen. 
Kap. 12. V. 1. Das Hinscheiden Henochs wird schon in 

der Bibel (Gen. 5,24) mit den Worten ואגני בי לקה אוהו אליהים 
ausgedriickt (in der aethiop. Uebersetz. der Bibel ist das Wort 
ח ק mit h ל f l ׳ f J wberyeu ubersetzt). Seiner Etymologie nach 
bedeutet das Wort חני,־ der Eingeweihte, er soli Eriinder der 
Gelehrsamkeit, Schrift und des Schrifttums sein. Philon fiudet 
in den 365 Lebensjahren Henochs die astronomische Zahl des 
Sounenjahres; daher wohl die Sage, dass er die Astronomie zu-
erst lehrte. (Vergl. die angefuhrte Stelle aus dem Jubilaen-
buche in unserer Einleitung). 

Kap. 13• ^ • 4. ,*סשי i T. t tlltiti't •• Bitterinnerung. 
V. 6. ומניהה aeth. > » 1 ̂  kann wie schon (ארך) Hinge ״

!)illmann bemerkt — geistig aufgefasst werden und ארך אסים 
Lanymut heisseu. 
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V. 9. אובלשיאל aeth. h , ״ f lAA jP /» ,A « Uhlesjael, אבל ist ein 
Name verschiedener Ortschaften; der Verfasser wird hier an אבל 
 eine Ortschaft am Chermen, im aussersten Norden ביח״מעבה
von Palastina, in der Nahe von דן gedacht haben. 

 ,aeth. /V^flffl * (DfubfcC '• Libanos und Seneser לבנון יסנאסר
אסר • geheissen h שניר wird im Urtext סנ 1  welcher zwischen ,׳> 1
 .liegt חרמון und אמנה

Kap. 14. V. 20. משלג i. T. h ?°אץ A* ׳ ( ] / . £ * ' v o r 'diem 
Hagel. 

Kap. 15. V. 11 bis 16,1 scheinen sehr verdorben zu sein, 
und geben keinen guten Sinn; sie weichen bedeutend vom 
griechischen Text ab. 

V. 12 passt hier aueh nicht gut. Hoffmann iibersetzt ,,sie 
werden sich nicht immer erheben, sondern am Etide selbst urn-
kommen", die Uebersetzung ist aber sprachlich nicht zulassig; 
Dillmann meint, dass die Negation ^ zu streichen 8ei 

Kap. 16, V . 1 ist am 15,2 zu schliessen, die Kapitel-
abteilung ist nicht richtig. 

Kap. 17, V. 4. המערב vergl. 72,4. 
V. 7. מפלשי i T. h£t\£ ־ ־fr fl/״•* * » * d i e 

der sckivarzen Wolken des Winters, eine solche Vorstellung 
kommt im A. T. nicht vor, ausserdem ist der Sinn nicht deut-
lich genug; hier wird wahrscheinlich ein Fehler vorliegen. 

Kap. 18, V. 4. Vergl. 72,5. 73,2. 
V. 7. תרשיש aeth. ft״n>»1״fl£ ! תרשיש (Ex. 28,20) wird 

von Aethiopen Vfl״l » tifh'ftt » CDC4״ * iibersetzt. 

-aeth. Vflfr 1 nrhCJ& 1 (Meerstcine?) Dillmann iiber מרגליות
setzt Perlsteine. 

 aeth. ft-fl} 1 &aht\ : (Stein der GenesimgJ, von diesem שבו

Stein heisst es flfc״fl> ' AOhfl * h«vhA"fc 0 נ £ V * d a h e r v o n D i l l  ־
mann Spiessglas (stibium) iibersetzt. Aueh der Stein שבו wird 
(R. G־ers. b. Sal. im • י מ ש I שער ה I 3) als solcher bezeichnet. 

 .fl> ! 1 roter Stein״aeth. ft אודם

V. 8. פוך aeth. •p[! : nach Dillmann Alabaster; dieses Wort 
ist aus dem Hebraischen heriibergenommen. 

 .siehe Note 71,2 ספיר
V u י es ware richtiger fB^oo^•: JP°/*Vn,C בשנת .16 . n d 

das Jahr ist ein Geheimniss statt ( ] * } * י jP/**m.C : z 70ז א u l e s e n • 
Kap. 19, V. 3. Aehnliches 37,4. 
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Kap. 20, V. 1. השמרים darunter sind die מלאכי הפנים oder 
ה ר ש  .zu verstehen מלאכי ה

V. 2 vgl. 75,3. 
V. 4. ״-5< רעואל|«J1,A » Rdguel, oder aueh רגיאל ist sonst 

untei *den Wachengeln nicht bekannt. Vgl. 21,5. 23,4. 
V. 5. העם bier wird zweifellos das Wort I s r a e l ausge-

fallen sein; ursprunglich wird es geheissen haben: /jh*)lfl : 
Y\tl/׳׳h>fa 1 d c s ^°lkcs ]*rael Michael ist im Buche Daniel 
10.13 ff. wie aueh in vielen Stellen des Talmud und Midrasch 
als vSchutzengel Israels (׳עי־ ׳טל ישראל) bekannt, 

V. fi. שרבאל aeth. fl^.^JbA : Sarakael kommt weiter in 
unserem Buche nicht vor und wird aueh sonst unter den שרי 
ים  .nicht gezahlt הפנ

Kap. 21, V. 7. ובה בקיעים die Handschrif'en haben hier 
viele Varianten; das beweist, dass sich aueh die aethiop. Leser 
daran stiessen. 

Kap. 22, V. 11. הפשעים (eigent. המקללים) i. T. £ ^ ״ 7 0 0 ־ ! 
(act.) ohne Object; es kann aueh sein, dass es aus £^<£«7<n*• 1 
(pass.) verdorben ist. 

V. 12. ובאשר worth und wenn es vor der Ewigkcit ist. 
Kap. 24, V  .iiber die Berge und B'aume עליהם .6 .
Kap. 25, V. 1 ist an 24,b zu schliessen. 
Kap 29, V 2 הניתנים i T , « ן < ^ a , ״ ״ 0 H , ^ 

-besonders Gcfdsse von Weihrauch- und Myrrhen י <r0h(lO ״> 1
Geruch. 

Kap. 30, V. 2. הנטף aeth. rth.T״} » Mastix. 
V. 3. קנמון aeth. + ^ 1 ̂  Zimmt, aus dem Hebraischen ף>׳־°

heriiber genommen, rait Einschiebung eines ״} (vgl. 18,7.) 
Kap. 31, V. 1. שרף aeth. fegsp(? •־ Nectar. 

 aeth. : OltlAflfc'} * das zweite verrat gleich צרי וחלבנה
das hebraische הלבנה Galbamon, das erste dagegen ist sehr 
schwer zu erkennen; die Zusammentuhrung mit צרי wird aber 
das richtige sein. 

Kap. 32, V. 1. פלפל, das aeth. f*T<Z» ״ wird v o n Dillmann 

mit dem arab. }Ah Pfeffer, verglichen. 

V. 2. שיחור aueh ים סוף wird iiberall vom Aethiopen mit 
flrh^ 1 hXfri* 1 erythaisches Meer iibersetzt. 

a זו^אל eth. H*T/bA * ZutH, Dillmann meint, dass Zutel, wie 
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man aus dem Zusammenhang schliesse,: konne, der Bewaeher 
des Paradieses sei; diese Ansicht ist aufzugeben, da der Name 
sowohl in unserem Buche als aueh i 11 der ganzen einschlagigen 
Litteratur nicht vorkommt. Daher glaube ich, dass es hier im 
Urtext. wie aus ,זהי־ zur Genesis pag. 29 a (ed. Man!) hervor-
geht, ל א מ -hen resp. aethiopi׳׳ .' '׳׳geheissen hat, und vom grie ס
schen Uebersetzer fiir ל א ם  .geleseti won leu ist ס

V ה in Midrasch הענבים .4 . ב  Cap. 15 sind Rabbi בראשית ר
Me'ir, Rabbi .Jehuda bar .Ilai und Rabbi Abba de Acca ver-
schiedener Meinung fiber die Friiehte des Baumes, von welch em 
Adam und E v a gegessen haben. Der Erste meint, es sei Weizen 
gewesen, der Zweite halt dafiir, es seien Weintrauben gewesen, 
der Letzte halt die Citrone (אתי־נ) fiir das richtige. (Dasselbe 
kommt aueh im babyl. Talmud Tractat ברבות fol 40 col. 1 u. 
 (fol. 70 col. 2, jedoch mit manchen Abweichungen, vor סנהדרין
Die Ansicht des Rabbi Jehuda bar Jlai, vertritt iibrigens schon 
der Verfasser unseres Buches. 

Kap. 34. Ueber dieses Kap. und die folgenden, vergl. 
 .Kap. 3 פרקי רבי אליעזר

Kap. 36, V  wird vielleicht eine Glosse sein; wenn ורוח .1 .
diese Lesart richtig ist, wird hier ein segenbringender, oder 
guter Wind zu erganzen sein. 

Kap. 37, V  i. T. heisst hier, wie aueh in den anderen חלד .2 .
Stellen wo ich es mit ארץ iibersetze f״flf| 1 das Trochie. die 
Veste. 

£ ׳ mCM « ^״?£«ן» ־ ״0״i T f|jp זקנים ^ C f > ' h ° r e t l h r 

Ersten, und sehet ihr Spater en. 
V. 5. שלשה, Laurence iibersetzt 103 Parabeln er las flgr 1 

statt •flfp; es ist aber keine Variante, sondern, wie Dillmann 
sagt, ein grober Lesefehler. 

Kap. 38. V. 6. איש, natiirlich sind hier die Bosen gemeint. 
Ausfuhrlicher Kap. 52 u. 63. 

Kap. 39, V. 1. Unter הבנים הבהירים werden hier die 
Engel gemeint sein, obgleich sie sonst diesen Namen nicht 
tragen, aber die Worte מן השמים weisen darauf hin. 

V. 11. ואת אשר oder aueh ואת בל דוי, ודיר אשר יהיה. 

•V. 12 B b erwarten wir nach Jes. 6,3 מלא כל הארץ בבורו; 
dies ist eine absichtliche Abanderung, da er in diesem Teil von 
den רוחות sprechen will. 



Noten 4043, 2— י 2. 

Kap. 40,2. והנה i. T. c M 1 « 

V. 3. הפנים, hochstwahrscheinlich wird hier מלאכי הפנים 
dieses zu lesen, oder dieses wenigstens gemeint sein; vergl. V. 9. 

V. 8. מלאך השלום Hoffmann will uuter dieser Bezeichnung 
den Engel Uriel verstelien, man muss ihm aber aueh glauben 
wo 11 en. 

V. 9. Die Etymologie der Namen dieser Engel, mit den 
ihnen aufgegebenen Aemtern ist einfach; מיכאל derjenige, der 
1cic Gott ist, also: barmherzig und langmutig. רפאל der Heilende 
Gottes, also: iiber die Krankheiten und iiber die Wunden. 
 wendet פנואל ,der Mdclitige Gottes, also: iiber alle Machte גבריאל
euch (imperat. v. פנה) zu Gott, also: iiber die Busse. 

V. 10. עליון, Dillmann vermutet, dass es einst im Texte 
diese sind die vier hochsten Engel Gottes geheissen habe; die 
Vermutung ist aber nicht notwendig; dass diese die hochsten 
Engel sind, ergiebt sich aus anderen Stellen dieses Buches. 

Kap. 41, V. 1. הממלכה, dem Zusammenhang nach, wird 
hier das kiinftige messianische Reich gemeint sein. 

V. •1. עביו, diese Worte sind sehr schwierig. 
V. 5. נרתיקי, das syr. wird fiir jeden Gegenstand, 

w elcher zur Aufnahme anderer bestimmt ist. gebraucht, Be-
halter, Kdstchen, etc. 

 .dieser Vers ist durch Kap. 72 weiter erklart .יתי־ון
das aeth. {}{/•A : wird v ,הקבוע ° n Laurence (nach Ludolf) 

reich, von Hoffmann prdchtig iibersetzt; Dillmann aber beweist, 
dass es mit fl<JA : bestimmte Zeit identisch ist, und daher 
bestimmt zu iibersetzen sei. 

V. 6. Das Suff. (f\tfl>• !) kann sich sowohl auf Gott, wie 
HUCII auf die Sonne beziehen. 

V. 7. מול i. T. oAhAh* •־ ¥*%KC » e 1 n e r den zweiten an-
blickend, der Begriff einander gegeniiber stehen ist selbstver-
standlich. 

V. 8• הבדיל, hier ist nicht nur die natiirliche Trennung 
zwischen Licht und Finsternis (Gen. 1,4) sondern aueh die 
Trennung auf dem geistigen Gebiete zu verstehen. 

 .dieser Satz wird durch Vers 9 erklart ויחלק
V */ .das aeth בה .9 . , A")*} s w1r& i n manchen Stellen 

speziell fiir Engelsmacht gebraucht. 
Kap. -13, V. 2. ברק dieser Satz diirlte nach Dillmann 
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eine Glosse sein, da er ganz abgerissen steht, und ist ausser-
dem nicht deutlich genug. 

Kap. 45, V  i. T. f|«p : im Namen, giebt aber בדבר .1 .
keinen guten Sinn. 

Kap. 46. V. 1. ראש aeth. cĵ fl: m  ,p0A > Haupt der Tage>׳
das heisst: ein Haupt das viele Tage hat; vergl. Dan. 7,9. 

Kap. 47, V. 3. nach Dan. 7, 9, 10. 
Kap. 48, V. 1. ירללו i. T. 0 ! A i ״ £ ^ ׳ > A 4 M  unzahlbar, dieser ־ 1

Ausdruck giebt aber keinen Sinn: es ist unerschopflich zu iiber-
tragen. (s. Kap. 52,8). 

V. 3. והאוחות die astron omischen Himmelszeichen, wie 
Gen. 1,14. 

V. 4. אור nach Jes. 42,6. 49,6. 
V. 9. שאריח i. T. ftflC : Band, Dillmann iibersetzt Spur. 
V. 10. ויהי dieser Satz ist eine Doxologie Henochs. 
Kap. 49. V. 1. ה מ ב  .Geist der Weisheit : ח״ןןיף: Var. ao'y&fo ה

V  fl 1 Jf^A,n* * aber in einer£{״<i. T. «n ובינה .3 .
Handschrift, ich habe diese Handschrift vorgezogen, da es so 
aueh in Jes. 11,2. heisst. 

das aeth. *p^VC"[' •' w עצה i J , d eigeutlich spec, fiir חורה ge-
braucht, kann aber aueh Kenntnis, Wissenschaft heissen. 

V. 4. Vergl. Jes. 11,3. 
Kap. 51. V. 1. Vergl. Dan. 12,2. 
Kap. 52, V. 1. Dieser Vers ist verstummelt. hier wird 

etwas ausgefallen sein. 
V. 2. ח ב ח  ,heisst sonst Tropfen •' (i׳fn\)das aethiop. '1aV מ

triefende Flussigkeit, hier aber. wird es zweifellos der Name 
eines Metalles sein. Hoffmann meint. darunter werde Queck-
silber gemeint sein; diese Erklarung ist aber nicht zu accep-
tiren. da es in vielen Stellen, wie 52,8. 65,7, S u. a. m. immer 
zusammen mit 0££ : Blet und cfhY! : Zinn, ja sogar statt 
dieselben angefiihrt wird; in Kap. 67,1 heisst es }rfl'fl'7)(! : 

» i n Feuer geschmolzenes Natabtab, also Metallguss. Von 
diesen angefiihrten Stellen, scheint *ןfl\׳iY1\׳i\ «• e m leicht schmelz־ 
bares Metall, wie Zinn und Blei. oder audi ein Colletivname 
fiir beide, zu sein. In der Bibel gilt Vm״fl^)׳n * als Ueberset-
zung fiir נטף (Job 36,27.) רביב (Ps. 61.11. 71,6.) אגל (Job.38,28.) 
ר מדלי) Jes. 40,15) מר מ  (•(• \fl"]H * m>fo?1׳Wn ־ כ

V. 8. ייבקו i. T. <D/^J»,^%A4m. נ hier kann aber von zahlen 
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gar koine Redo sein: Dillmann fiborsetzt hier frei und werden 
nicht anffeschlaycn werden. Dass der Verfasser dieses Verbum 
nicht iiborall im eigentliehen Sinne nimmt. beweisen schon 
Stellen, wie 48.1. 58,(5. 

Kap. 58, V. 2. Die Construction weicht im Text etwas 
ab, es muss aber in dieser Weise iibersetzt werden. 

Kap. 54, V. 5. קהיזיה i. T. ao^fct• : Yt'fc * » ׳" dor 
Tiefe idler Verdamnniis. 

V. 7 55, 2 ist, wie schon viele bemerkten. ein spateres 
Einschiebsel. Erstens ist die Besehreibung des Elutgerichtes 
iiber die Menschen, dem Zusammenhange fremd; zweitens is( 
dor Berieht iiber die Rene Gottes (85. 1) im Mund Henochs 
unpassend; drittens ist die Bemerkung iiber das weibliche und 
mannliche Wasser (54, י־י׳) ganz im Geiste der (Gnosis des 
noachitischen Apoealvptikers Das Wort j^fl ! vor | ! ״ } ( ] ^ j • ! ist. 
zu streichen. 

V. K> ist etwas schwierig. 
Kap. 55, V. 1 u. 2 beruht auf Gen. 8. 21. 
V. 3 schliesst sich an 54. 6. 
Kap. 56, V. 1. אחזים dieses Wort bietet Schwierigkeiten, 

es scheint ein Irrtum des Uebersetzers vorzuliegen Dillmann 
will dem Verbum X'V ,H'} 1 °'me passive Bedeutung geben. 

V. 5. Auf Grund von Stellen wie doe! •4, Zach. 12, E x . 
38, 29 Dan. 11. 

Kap. 58. V. 3. באיי־, so wird es im Urtext geheissen haben, 
der Uebersetzer hat mit Unrecht באוי־ gelessen. 

V. 6. ,יהדי i. T. H ^ J ^ ^ ^ A * -unzahlbar siehe die An .׳ ^
merkung zu 52. H. 

Kap 59, V. 1. .והמארי־ו,־ aeth. ׳flCV׳V׳V » gewohnlicher Aus-
druck fiir Lichter, hier aber von Dillmann Lichtmassen iibersetzt. 

Kap. 60, V. 1. Dass dieses Kapitel ein spater einge-
schobenes Gesicht ist, welches in der jud. Litteratur unter 
den Namen !ר נד פ  bekannt ist, beweist schon die Zeitbestimmung ס
im Jahre 500 welche bei unserem Verfasser sonst nicht iiblich 
ist. Statt לחיי חניך hat es im Urtext zweifellos לחיי נח geheissen, 
wie man aus Gen. 5, 32 schliessen kann; ausserdem wissen 
wir, dass Henoch nur 365 Jahre lebte. (Gen. 5, 23) vergl. 
Vers. 8. 

V. 6. רקנצלוק aeth. 0D(J4\ 1 Laurence und Hoffmann wollen 
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dieses Wort mit. 0Prf!A : schworei, vergleichen und iibersetzen 
Eidschwur, beschworenes Biindnis, aber diese Uebersetzung ist 
hier unpassend, und ist aueh kein Gegensatz zu fkfcp* Enter-
suchuny. Vielmehr ist die Erklarung Dillmanns anzunehmen, 
dass dieses Wort aus tfo^hAA •־ Gebet (supplicatio) contrahirt 
ist, es ist hier als Verfeidiy/n/y zu verstehen. (Vergl. Dill, L 
1. A. a. <7D,M ״)• 

V 7. ח  Name eines egyptisehen : •ן-יין״^ן^ןן- .aeth כהמו
Tieres. welches im Buche Job 40, 15ff. naher beschrieben 
wird. Koptiseh p-ehe-emmou Och.sc des Wassers, wie das Nil-
pferd hiess. Spater wurde Behemot. bei den Juden ר ב  in ,שיר ה
der Legende als fabelhaftesRiesentier bekannt. Ueber diese beiden 
Tiere berichtet das Vocab. Aethiopicum •flib3

t(0׳lm t ODft,tP£%r} ׳• M * 

M 1 M * ־ H U A 0 1 . : n f r ^ ־ f l H W o f t ־ V>H 0? ־ f l > * £ ־ < P • WXrC* 
Yltro s /hA*f"׳h « Behemot und Leviathan sind Schlangcn (Unyeheuer) 
a)n Ufer des Oceans, umkreisen die Erde trie ein Riny. Im babyl. 
Talmud Tratat בבא בהרא fol. 74. col. 2׳. heisst es: es sagt Rabbi 
Jehuda im Namen Rabs: Alles, was Gott (הקב״ה) geschaffen hat, 
hatte er Mannliches und Weibliches geschaffen. Aueh Levjathan 
חש עקלתון und לויתן נחש בייירז)  wurde mannlich [(Jes. 27, 1) לויתן נ
und weiblich geschaffen. Wenn sie sich miteinander begatten 
wiirden. so konnten sie die ganze Welt zerstoren. Was that 
Gott? er entmannte das Mannchen und kiihlte ab das Weibchen 
und salzte es fiir die Frommen, welche in der zukiinftigen 
Welt sein werden. Dasselbe wird aueh von Behemot 
 ,erzahlt [(Ps. 50, 10) בהמות בהדרי אלף)

V. 8. דין דין aeth. : soil nach Dillmann ein er-
dichteter Name sein. 

 .aus diesem Vers ist zu schliessen, dass Noah hier redet אבי
V. V . 11—13 sind nach Laurence und Hoffmann an 59,3 

anzuschliessen, da sie hier durchaus nicht passend sind, und 
V. V . 24, 25 an Vers 10 zu schliessen, dar letztere die Antwort 
auf die Frage in Vers 10 erteilen. Dillmann widerlegt diese 
Meinung, da in Vers 10 der sog. מלאך השני vorkommt, von 
dem in Kap. 59 keine Rede war und den wir ohne Kap. 60,4 
gar nicht kennen; aueh die Darstellungsweise dieses Kapitels 
ist ganz verschieden von der des ubrigen Buches. Daher er-
klart Dillmann, dass die V. V . 1] b.—23 nur eine Bemerkung 
oder Erklarung zu den Worten אשר הראה לי את הנסתרות sind 
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V > למקומותיהם .13 . m - J j ^ ־ : Falldrter. 
V. 24. Die Construction dieses Verses ist sehr sehwerfallig• 
Kap. 61. V. 12. יתר aeth. H < * . # £ £ : h9°^£fr * die Ueber-

setzung Dillmanns uberschivevglich, ist der Uebersetzung Hoff-
manns ausgezeichnet an 3Iacht sprachlich, wie aueh sinnlich 
vorzuziehen. 

Kap 62, V. 3. ומושלי i T. , £M״H<P » A ? <(\tl » welche 
die Festc inne haben; ebenso an den iibrigen Stellen. 

V. 5. כן האשה diese Benennung des Messias ist in unserem 
Buche ganz fremd; er wird sonst fl!A& נ A״n?1 1 Menschen-
sohn (46,2, 3, 4. 48,2) aueh <DA£ •־ M A * hooih^ah ג Sohn des 
Mensehgeborencn (62,7, 9. 14. 63,11. 69,26,27. 70,1. 71,17) 
oder aueh fl)A£ » *flihA. '׳ ^ n > des Mannes (66,29) genannt; da-
her diirfen wir behaupten. dass die Worte fl)£\£ 'flftA/ih י 
eine spatere, christliche Glosse. oder eine Anderung sind; es 
es kann aueh iirsprfinglich a)&& נ -flfciX, » gcheissen haben, 
und nur die Femininendung ^- ist angehangt vvorden. 

Kap. 63, V. 10. יציל wortlieh : und verhindert nicht. 
V. 12. תורת i. T. f»CO'1' ' Ordnuvg. 
Kap. 65—69 ist ein spater eingesehobenes Stuck, welches 

dem Noah zugeschrieben wird (ספי־ נח!. 
V. 6. החבי״ים Beschworer. 
V. 7. ת כ ת מ  .siehe Note 52,2. vergl. .lob 28,2 ה
V. 10. ו  durch ihre Astrologie (Kap. 8,3) haben ולא יהשי

sie schon ausgerechnet, dass im Verlauf einer geraumen Zeit 
ein Weltuntergang eintreten werde, aber Gott wird trotz ihrer 
Astrologie den Untergang sofort eintreten lassen. 

V. 12. מיד wortlieh מן. 
Kap. 67, V. 2. תיבת עין im Text nur (,0 m 1; von Hoff-

mann Virschhiss (00(11 •• versehliessen) iibersetzt; die E r -
klarung Dillmanns, dass es ein Plur. von frfr ! Hnlz sei also 
hbhernes Gebdudc heisse, ist vorzuziehen. 

Kap. 68, V. 4. לפגי eigentl. ת עין ח ת . 
Kap. 69, V. 2. Da ich die Engelsnamen, der hebraischen 

Spraehe entsprechend, transcribirt habe und vom Text etwas 
abgewichen bin, so will ich dieselben aueh aethiop. angeben. 
Der erste ftjP^H : vergl. Note 6,3. Der zweite JiCftrtVfe^• י 
Var. /tCArtl.^*^• 1 a u c ^ hCtim-'kf* '׳ dieser Name scheint 
nicht hebraischer Ableitung zu sein. Der dritte Y\Ca%'i 1 
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viell. חרמון ; der vierte h h O k A •־ die Var. t1tl-fUt,A נ ist vor-
zuziehen : 5 n v C k A 6 ־ . <-JP°^A » 7. * ׳ } / t ,A ' Var. W A « 
8 V - ^ A 9 נ fl/,.4״J!,A » Var. f l ^ ״ 4 M ־ JO. M l i f e A ״ vergl 
Note 8,1 11 hCrCh » 12. llmCJPA : IB. flrtrtkA > Var. 

 ־Var. m ־ m-C^A .הגגאל. fcV'JJuA » viell. 15 ־ 14
CfcA 16 ־ . A/n:rt./bA •י Var. rt1״7״:rt./1,A ־ b. rt.rrt.TlbA ־ 
17. JK.f*Ch.A ־ Var £m«C>1,A ״ .18 ־ f  ־ fllCkA ־ A 19^7״:
״ 7h,A » Var 't~9°h.<\ 21״״>4 .20 . A . H . H . ^ A ' Var J1H״H/i,A •־ 
b M U U . A : c. M L I U u A ־ d. A»H׳H,\,A ־ Zu vergleielien ist 
diese Stelle mit היבלות Kap. 13. 

V. 4. יקרן aeth. £t|»״} : C/<״A-M.W soil nach Hoffm. aus dem 
hebraischen יקוס der Aufstandige abgeleitet sein. 

V 5. עזביאל aeth. fcfHlkA נ Asbeel nach Hoffm. der Gott 
Verlassende. 

V. 6. עדי־יאל aeth. .9^־C>i»A ' Gadreel vergl. Kap. 8, I . 
V. 8. פנימייה aeth. 1 6'°°^׳ iJ<"»<nu<e Var. ׳k&O0-״ » 
V. 12. כשדיה aeth. hrtJ^^d י Kasediav Dillin. will , wie 

aus V. 13 zu schliessen ist, an כזביה denken, der Name ה  חסדי
ware lur einen Satan nicht passend; seinem Amte entsprechend, 
ware ה י ב ט  .die richtigste Lesart ק

-dieser Satz ist ganz dunkel und unverstandlieh. Dill .טבעה
m a i m weiss nicht, ob ״f׳0|)״lh : ein Eigenname ist, oder ob es mit 
mdnnlieh iibersetzt werden soli. Dieses Wort, welches vielen 
Gelehrten unerklart blieb, l'asst sich sehr leicht aus einer Stelle 
einer Handschrift des Mose de L e o n , betitelt ם הסודות oder 
ה :erklaren; dort heisst es משכן העדות מ כ  ראיתי כסוד ספרי ח
ך והודיעו ו נ ר ח פ ס  בחבמת עליוג׳ הקדמונים אשר אמרו במה שאמדו כ
ת הגדולה אשר לפאת דרום ע ב ט  בי בנסע הרקיע הזה נגבה למעלה עד ה
ר ח  והיא יתד תקוע אצל רקיע בפיאה ההיא ורקיע עומד ושם נראה גוון א
א והוא שר גדול ס כ ד העומד מימין ה ה  ועליו ממונה וזורה אור שר א
ת ימין ח ת ר והוא מ ח י ועליו ממונה וזורה אוי־ •טם שר א ח  ושם נראה גוו; א
 הרקיע חוזר ועומר שס ויעמוד י־קיע זורחות אותיות שם מחוקק יב״ב אותיות
ם המפורש אשר ממנו עומדים ומרעידים בל צבא המסעות  והוא סוד ש

 ,Aus dieser Stelle geht aber aueh hervor של מעלה
dass der Vers viele Misshandlungen vom griech. resp. aethip. 
Uebersetzer erlitten hat. 

- 85 -



Noten 69, 1 8—72, 8. 

V. 13. בזביאל aeth. y|f|״flJ|,A י KesbeeJ vergl. V. 12. 
 .aeth. (k^f* Beka, aueh dieser Name ist uns ganz unbekannt ביק״
V. 14. "הנסתי in den Talmudini und spateren Schriften. unter 

den Namen המפי־יט CZ' und ׳טס המייחד bekannt ! 0 , א 2 מ ו י ) . 
V. 1:"). אקי־־ aeth. )\\)(ן : Akde, dieser Name scheint eine 

Variante des im Vers 13 erwiihnten ביקה zu sein. 
V. 17. יפיס das Wort 4UP-*)• : liisst sich !1111־ von der 

Wurzel f{0¥ '• eryot :,en ableiten. obgleieh es hier keinen guten 
Sinn giebt. 

V. 22. scheint sehr verderbt zu sein. es giebt keinen 
guten Sinn. 

V 2()—29 die Benennung : haofixpa*• » u ״ d < » A £ » 
 wechseln hier mit einander. sie haben im Aethiopischen י »fl?1A״
ganz verschiedeue Bedeutungen, die erste heisst Menschenkind, 
die zweit•• aber Sohn des Minutes, i 111 Hebraischen aber haben 
ס ר  eine und dieselbe Bedeutung בן אי׳ט und ב; א

Kap. 7(1. 1 )ieses Kapitel muss ein spaterer Zusatz sein. 
da Henoch von sich nicht berichten kann, dass er in das 
Paradies gekomnien sei. ohne dasselbe verlassen zu haben. 
Ebenso wenig kann er dort die ersten Voter und die uralten 
Gerechten gesehen haben. 

Kap. 71. V. 1. ב׳טלג im Text j Hayel. 

V. 2. בספיי־ aeth. phl^* » (arab. ) Hyacinth ווי^ך •שיי־ 

(Ex 39,11) wird in der aethiopischen Bibeliibersetzung $\\'}^ t 
ftA^° « r : *1״4£rh : ^V)V״ o i n ' Hyucpnth und schicarzer Hya-
chdh iibersetzt, obgleieh ־  audi aeth. A'i'lTC : heisst, jedoch ספי,
mit E nschiebung eines ״}, wie solches gewohnlieh im Arabi-
schen und Aethiopischen vorkommt; (z. B. rt'Jfl'T" '• ('~-£') 
rh'HIC 1 1 • s • *'•) vergl. aueh arab. ',^iuc aram. ס5יי־ינון 

V. 6. ת ח ק ל ת  .lebendiy נ im Text fo]>,ah מ
V. 10. עתיק הימים s. Note 46,1. 
Kap. 72, V. 7. פתוחים wie aus dem folgenden Vers her-

vorgeht, ist dieses Wrort zu streichen, es kann aber aueh iiber-
setzt werden: Fenster welche yeiiffnet werden kbnnen. 

V. 8. יום im Text ft•!]^ s Morgeu. ebenso an den folgenden 
Stellen. 

V. 12. חלקים wortl. ידים vergl. V. 28. 
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V. 15, תתנשא, damit bezeiebnet er den Wendepunkt, von 
dem an die riickwartsschreitende Balm beginnt. (I).). 

V. 36. מי־אהו, der Verf'asser wird hier an die Benennung 
 gedacht haben, welche eigentlieh, das' Glanzende, das שמש

Leuchtende, heisst: vergl. arab.^J; hell sein. leuchten; oder an 
 das Schimntemde; er kann aber aueh an das aethiopische חייב
Othy* s Menken, welches aueh dieselbe Bedeutung hat, arab. 

י׳^5-. j~ŝ י *j> hell, klar sein• 
Kap. 73. V. 5. כדורי aeth. Jr!fl״n •־ runde Scheibe, Rundnny. 

Kap. 74, V. 2 פלביהם aus dem arabischen JU3 Himmels-
kreis, Spltdre. entnomnien. 

V. 17. מזלות Herbage, Stations (des Kirntnelskreises) 

wechselt mit מזרות nach einem Wechsel von ל u. ר: arali. j . ^ 

(aus der Wurzel j j absteigen, beherbergen) syr. j i ^ a ^ . 

Kap. 75, V. 1. הנוספים darunter sind die Schalttage zu 
verstehen. 

V. 5. kann nicht mit dem folgenden Vers, noch weniger mit 
dem vorhergehenden Vers verbunden werden. Kernel• wird in 
diesem Kapitel iiber Wind und Tau nicht gesprochen, dieser Vers 
wird daher, wie schon Dillmann bemerkt, eine Glosse sein. 

V. 8. הקיימים im Text ^/y : J^{>0£fl« : ivelehe nicht unter-
gehen. 

Kap. 76, V. 10. Die Worte ישמו ים mid שלשית sind 
Glossen eines spateren Abschreibers und wurden schou im 
aeth. Text von Dillmann durch Parenthesen eingeschlossen. 
Ferner bemerkt Dillmann, dass der Norden von einem Palasti-
nenser niemals durch ים bezeiebnet werden kann. wohl aber von 
einem Aegypter oder Abessinier. 

Kap. 77, V. 1. ירד, das Wort ם ו י  kann sowohl von ר
ד .י"^ י ־ ךם als aueh von ן  .abgeleitet sein ך,

V. 2. יערבו im Text y,thftfr : rerkleineren: iibrigens wird 
der Nordwind im Aethiopischen aueh 'J*[:0J :, von der Wurzel 
 s abnehmen genannt; wie es hier im Urtext geheissen \**\י\
haben mag, wissen wir nicht. 

Kap. 78. V. 1. Die Namen, welche in diesem und im 
folgenden Verse vorkommen, sind von dem Aethiopen ganz ver-
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stiimmelt und lassen sich sehr schwer herstellen; der erste 
Name lautet im aethiopischen Texte hCjf&fi * Oridros. Dill-
mann will darunter אןיי־י הי״ס verstehen, die Sonne wird aber 
weder אוי״י״חי״ס noch אף הי~ס genannt, sondern schlechtweg 
ס ר ח ; iibrigens lasst sicb J»C^<i»fl '׳ hebraisch ש -trans אוי" יאיר א
seribiren, aber das ware kein Sonnenname. Der zweite heisst 
im Text ! Tomds. Hoffmann meint, dieser Name sei 
durch Abplattung aus ש־:? ש entstanden, aber schon Dillmann 
behauptet mit Reeht, dass man weder im Araniaisehen המ׳ט 
statt ש:זש spreehe, noch dass die griechischen Eeberset/.er das 
K׳ zu T abgej)lattet haften. Kottoher will darin den Nanien 
r?:T. den Nanien des syrischen Sonnengottes (Ez. 8,14) und 
des hebraischen Sonimersolstitialmonats tinden; aber aueh diese 
Erklarung wurde von Dillmann widerlegt, da dieser Name bei 
den Israeliteru kein Sonnenname wa1־. Dillmann meint, dass 
^0!(l * ׳~?r~ \ ־*»<׳׳׳,״ sei, woraus entweder durch Yerwechslung 
von X und 'I1 oder von J ! und \ unsere Form hier entstand. 
Da alles dies nur Verinutungen sind, habe ich diese Namen 
genau wie sie im aethiopischen Text lauten, aber der hebraischen 
Spraehe entsprechend, transscribirt. 

V. 2. Die Namen in diesem Vers sind noch mehr ver-
derbt und lassen sich nicht mehr wiederherstellen. 1111 aeth. 
Text heissi der erste : Asonia, Botteher vernmtet, dass 
auf Grund einer Handschrift, welche s Aenid hat darunter 
־ י ך  fJ/\ : Fbld, unter״!zu verstehen sei; der zweite heisst J ע
welcheni Dillmann eine verdorbene Transscription von ייבנה ver-
steli^n will; der dritte lautet ״(]«,* ft, : Beudse, unter welcheni 
Hoffmann י צ ה ך א und Dillmann ב ס  verstehen wollen; der בן כ
vierte heisst fcd'd '׳ ^ra' • Mit Recht vernmtet Dillmann, dass 
darunter zweifellos יי־ה gemeint ist. 

V. V wird zweifellos, wie schon Dillmann bemerkt, eine 
Glosse sein, da er mit den iibrigen Versen, welche nur vcn HO 
und 29 tagigen Monaten sprechen, nicht iibereinstimmt. Ausser-
dem wird von der Dauer der Monate eigentlieh erst von V. 15 
an, gesproehen. 

V. 16 ־יה K- * m?*°״< * ל "י* im Text #)() If וכאחי r Zeit seines 
Ausgungs. 

Kap. 82, V. 11. הפקידים aeth. oo^f9} ! M / ^ C O ^ ^ * die 
Fuhw dee Ordnung. 
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V. 12. Diese Verse sind nicht verstandlich, der Uebersetzer 
wird hier Vieles verdorben liaben aus Mangel an Verstiindnis 
der jiidischen Tcrminologie. 

X. 13. מלביאל aeth. 9״AftJ1,A •־ Mclckel. אלימלך aeth. ! j ^ 
)19ot"LM} •־ Uclemmelek. Var. IJA9 n 9°h.A»h : Hoffmann und 
Dillmann wollen darunter ־יי1 המלך verstehen, dieses ist aber 
kein Engelsname. מלאיאי aeth. "fcAJbPA • Melejal Var. 
׳ / A/bA : b״׳ H A ל ־ א י aeth. r נ ; & A : Ndrel. 

V . 14. Dieser Vers ist ganz unverstandlich und sehr 
vervvirrend: dagegen sind aber die Engelsnamen. welche in 
diesen Versen vorkommen, nicht verderbt, wie Dillmann 
meint, sondern lassen sich sehr leieht, herstellen. אל י נ  .aeth אד
hWCKfr ' Athmrrl. Var. fcJP.CVJbA » 1 ) i e y e r N a m 0

 י 

kein Compositum von עד נר אי־ noch von אוד אל (arabiseh 
~\ stark), sondern er ist der bekannte Name הררניאל oder 

 welcher im Sohar und in der kal)bal. Litteratur sehr אדרהינאי*
oft vorkommt (vgl. Sohar zur Genesis pag. 41a, 55b etc.). 
Besonders ist die Variante fc״e׳CV/i»A : vorzuziehen. יהי׳טעאל 
aeth. IWkAbA l)«susa<l; dieser Name ist koine Zusaminen-
xetzung aus ישיש האל der Greis Gottes. sondern eine Transcrip-
tion des Namens יהושעאל oder י׳טועאל, da der Name יהיטע oder 
-*aeth. aueh frft : heisst (das zweite ft ist in f! iibei י׳טוע
gegangen, des St. const, wegen). יעלימיאל aeth. ^ a JP. A*f׳VLAi, A J 

Jjlumiel Var. \ . £ | V X / i , A ' dieser Name ist kein Compositum 
aus יעלה מאל, wie Dillmann meint, sondern er ist auf עלם ce>•-
bet yen, zurfickzufiihreu. 

A7. 15. מלכיאל aeth. r A h J P A ! Mdvkjul Var. r&Wh ' 
der erste, der im V. 13. genannten Toparehen. Auffallend ist 
es, dass dieser Engel audi die Namen Tamaani und Sonne 
tragen soli. Wenn man aber diesen Vers mit Vers 18 ver-
gleicht, so geht daraus hervor, dass hier statt ׳JV7D<% : <DfM1 
p : richtiger 0  ־צמש zu lesen. und (:<״7»»/׳ .od) :{׳n״-J׳ : ^
 .siidlkhc Sonne zu iibersetzen ist חמני

V 17. ל א ק ר  • HAfMJbA זלנ׳טאל nC*l>1.A • BerkecL״ .aeth י
Zalchsuvl Var. H,A״flA/bA ־ ^ \UM-(\h.& * יסף  aeth. •/,A*^rt»4«J אי

Helqjascf, Var. fcA״,PM• * 
V. 20. Dieser Vers ist verworreu und unverstandlich. 

^ .aeth גראל ^ A . GcdneL Var. IJJkJPA ל ־ ־ א  כ

a e t h • » A V / / , aeth. fc^A היאל . / ,v•/ . kann audi היאל 

;t — S9 — 
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heissen. אםפאל aeth. t\M׳Kf^ : ׳Wr1f'U dieser Name ist aus 
 .zusammengesetzt, weil er den ersteren hinzugefiigt wurde אסף איי

Kap. 85, V ה .3 . נ  ^Edna. Vergl. ao-ft ־. ־,»£aeth. k עי
&. * YW״A» * K a P • 4 w 0 ^ j e r "Henoch herichtet wird: <Df)Y0)g 
K? ־n»A<»-: n !vn0«A״mu• * J! •• A״־־1״fl?1n/1־-<Dft<,7 •• hi'V * 
(Var. :) <DA'I״ * £'JJbA » <DA״I* •־ h ״ H f״ * ־f״״״A ־• « * lh 
fl/f•: <»flA£־ft * ־ •וינמ<*״ t\fc(\%1h • A'H ־ d A f t l * • A״־f-־«a»A£ * 
(i)K(D'O * A1° * ׳?״f:AA •־ etc 

Kap. 80, V. 4. אביס Elephant<n, der Name dieses Tieres 
kommt im A. T. nlleinstehend nieht vor, sondern nur im Com-
positum שנהבים (zusammen gesetzt aus ם י ב א ה ך ש , Targ. שן רפיל 
Vulg. dentes elephantorum) Elephant en.tah n, Elfeubein, wir 
kennen denselben nur aus dem Vergleieh mit den anderen Sprachen, 
kopt. ehov, sanscr. 2־^^ ( ^ J T ) 

Kap. 89, V. 54. ע־ אשר im Text ?!Ah •י *69*>0,&£ י• hAt l - J 

M"lb •־ A׳HV1«״ יH*A ־ (Dhal׳(\h. •־ tf״»l<1״ •* Dillmann iibersetzt 
bier: his dass die Schafe sole-he Xiederlayen (sogar) hcrbei-
riefeu und seineu Ort vcrrieten. Diese Uebersetzung ist zwar 
grammatisch riehtiger, aueh wird sieh nach derselben der Vers 
besser an den naehsten ansehliessen, aber er ist nieht ver-
standlich genug. 

V. 61. Vergl. 90,14, 22. 

Kap. 90, V. 11. Znr weiteren Erklarung dieses Verses 
und der folgenden vergl. Volkmar, Beitr. z. E r k l . d. B . H . 
ZDMG. Bd. X I V . pag. 87. it: 

V. 38. ר הדב . Dieser Satz wurde von Dillmann in seiner 
Uebersetzung ausgesehlossen, da er ganz unverstandlich ist. 
Bottcher, Dillmann u. A . behaupten, dass wir hier mit einer 
spateren Glosse zu thun haben, sie wissen aber nicht zu er-
klaren, wieso diese Glosse hierher kommt. Dass dieselbe eine 
ehristologische Glosse sei, ist nicht anzunehmen, obgleieh unser 
Buch, wie wir schon an andern Stellen erwlihnt haben, von den 
Christologen etwas gelitten hat, da der Logos im N. T. nicht 
mit Jf£ : sondern *f»fa : iibersetzt wird. Schwer zu glanben 
ist es aueh, dass : aus *!% : Elephant oder י*/.!״{״ : Kbnig, 
Fiihrer, corrumpirt sei, da selbige in dieser Erzahkmg bisher nicht 
vorkamen. Unserer Meinnng nach wird hier ein Irrtum des griech. 
Uebersetzers vorliegen. Im Urtext wird es an dieser Stelle 



Noten 90, s 8 - -101,1. 

geheissen haben ה ההוא להיה גדולה ל ט ם היה צלה ויהי ה ה  והראשון מ
das erste war tin Lamm und selbigcs Lamm wurde ein grosses 
Tier, der Uebersetzer wird statt ה ל Lamm aeth. I{A• A 1 1 ט r v ~ 
tiiinlicher Weise גזלה Wort, aeth. : gelesen haben. Ueber 
diese Redensart des Yerfassers vergl. 89,1, 9. 

Kap. 91, V. 12—17 sind an 93,14 anzusehliessen. 
V. 14. Im Text <D£jl,/»4• : Ar/17<־A » 1}AJP* ־־ " m ? 4 " ׳ 1 י l W / ! 

«7>7/ ,jww Untergang angeselirieben werden, was aber hier keinen 
guten Sinn giebt. 

Kap. 92, V. 4. ויהיה im Text mg.XxtD*'} : der Uebersetzer 
wird im Urtext ויהיה gelesen haben. 

Kap. 93, V  Dillmann meint: .,Die Bezeichnung השביעי .3 .
als der siebente kann nieht umsonst sein, es muss darin die 
Andeutung liegen, dass er in den siebenten Teil der Woehe 
iullt, und dass die erste Woehe zu 7 Geschlechtern gereelmet 
wird." Wir linden darin niehts Auff'allendes, bemerkenswert ist 
nur, dass Dillmann trotz seines reiehen Wissens und seines grossen 
Soharfsinnes darauf nicht gekommen ist, dass hier nur das 
Wort ? iJP 0 ^/ !^  erganzen ist (vergl. 37, 1); dass Henoch 1ג5ג : 0
das siebente Staminglied hinter Adam ist, kommt iibrigens aueh 
in einer andereu Stelle unseres Buches schon vor. Hoffmann 
iibersetzt hier: ich bin am siebenten geboren, was ihm zu vielen 
unnotigen Spekulationen und Forschungen Veranlassung giebt. 
Vergl. Judasbrief 14. 

Kap. 95. V. 4. Der Verfasser will hier auf die Verwiin-
schung und Beschadigung anderer Leute durch magische Formeln, 
denen man grosse Kraft zuschrieb, hinweisen. Schon zur exi-
lisehen Zeit drang die Magie unter die ,Tuden (Jes. 47, 9,12) 
durch Einfluss der Babylonier, bei denen sie durch die Ver-
mischung der Zendlehre mit babylonischen Eleineiiten eine 
priesterliche Wiirde annahm (Jer. 39, 3,13); sie verbeitete sich 
aber starker und wurde zur Zeit der Abfassuug unseres Buches 
gemissbraucht (vergl. Apostelg. 8,9. 13, 6,8. 19,19.). 

Kap. 98. V. 2. In diesem und im folgenden Verse sind wir 
vom Text etwas abgewichen, da er keinen guten Sinn giebt. 

Kap. 99. V. 8. זדון aeth. : eigentl. אולת. 
Kap. 101. V . 1. Wie schon aus dem Schluss des folgen-

den Verses hervorgeht, sind hier nicht die Engel , sondern die 
Menschen gemeint. 

— gi 
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Kap. 103. V -Engel, ehen נ'im Text aotihYl't המושלים .14 .
*0 104, 3. 

Kap. 105 V  es lasst sich vermuten, dass dieses ,ובני .2 .
Capitel ein spateres Einschiebsel sei, da erstens die Benennung 
® A f r f * mein Sohn fiir den Messias, welche, wie man vermuten 
darf, christlich ist, sonst in unserem Buche nicht vorkommt, 
Jifld da zweitens in den letzteren Kapiteln vom Messias iiber-
haupt keine Rede war. Dieses Kapitel kann aber aueh echt 
sein, die Benennung Sohn fur den Messias ist aueh im A• T. 
nieht fremd, wie z. B. Ps. 2, 7, 12. 

Kap. 106. V. 17. Dieser Vers ist hier ganz impasseud 
und unterbricht den Zusammenhang, er wird hochst wahrschein-
lieh an Vers 14 anzuachliessen sein. 


